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Talkon „Eglutei”
Vaikai! Mūsų vaikai! Rūpinkimės vaikais! Kovokime dėl jų 

lietuviškos dvasios, dėl jų lietuvjško žodžio! Jie jau tolsta!...
Šitokių šauksmų dažnai išgirstame. Bet kaip dažnai jie ir 

telieka paguodos šauksmais, o padarome labai mažai. Skundžia
mės, kad vaikai palengva tolsta nuo tėvų, jaunimas išsiskiria iš 
lietuviškos bendruomenės gyvenimo, pamiršta ir net vengia tėvų 
kalba kalbėti. Nes juos nuveda pats gyvenimas — mokykla, drau
gai, gatvė, svetima vaikiška literatūra ir t.t. Aiškus dalykas, kad 
visų tų veiksnių mes niekad negalėtume atsverti, nėra ir prasmės, 
nėra ir reikalo. Mūsų vaikai ir negali būti išskirti iš šio krašto gy
venimo. Mūsų uždavinys tik išsaugoti juos nuo čia įsikerojančių 

. kaikurių neigiamybių ir išsaugoti juose lietuviškąją dvasią.
Ta lietuviškajai dvasiai ir savai kalbai išlaikyti viena iš pa

grindinių priemonių yra ipratinimas prie lietuviško spausdinto 
žodžio. O tai įmanoma tik pradėjus nuo pat mažens. Tik nuosek
liai nuo pat mažens, pratindami prie lietuviško rašto tegalime 
laukti, kad ir paauglių ir jaunuoliškame amžiuje jie nevengs lie
tuviškos knygos bei laikraščio ir sugebės juos rasti sau Įdomaus. 
Taigi pradžia yra pati svarbiausia.

Deja, vaikiškos literatūros jau vis rečiau ir rečiau bepasirodo, 
o ir vaikų laikraštėlis tas vienas “Eglutė” beliko, šiandien ji, 
tvarkoma M. Nekalto Prasidėjimo seselių, yra jau žymiai pato- 
bulėjusi, daugiau pritaikyta musų laikų vaiko dvasiai ir dar žada 
tobulėti. Bet nelaimė, kad skaitytojų jau trūksta. Prenumerato
rių skaičius toks mažas, kad ji sunkiai tesiverčia. Jai reikia para
mos — paramos piniginės, kad galėtų verstis ir apmokėti skolas, 
o taip pat moralinės paramos, kad galėtų plačiau pasklisti, kad 
galėtų pasiekti vaikučius ir tų šeimų, kurių tėvai, gyvendami kur 
stovyklose, neturėdami darbo arba gyvendami žemo lygio kraš
tuose, jos užsiprenumeruoti tikrai negali. Juk ten taip pat lietu
viukai. Ir jų apleisti nevalia. Mūsų pareiga paremti “Eglutę”, 
kad ji ir tuos pasiektų.

Šiandien tas klausimas kaikuriose JAV kolonijose gyvai ju
dinamas ir parama organizuojama. Kanadoje šito sąjūdžio dar 
nematyti. Jį pradėti nusprendė Kanados Lietuvių Katalikų Kul
tūros D-ja, “Tėviškės Žiburių” leidėjas. Turėdama pakankamai 
reikalų rūpindamasi “Tž” leidimu, ji nesiima organizuoti sąjūdi, 
bet non duoti pirmą pavyzdi visai Kanados lietuviškajai visuome
ne, o taip pat lietuviškų laikraščių leidėjams ir nusprendė paremti 
“Eglutės” leidimą $50 auka.

- Savų_ reikalų. Jga^taįp.j)M* d.aū&. bet reikia galvoti ir apie
atęi$^Wūšų-- savi lietuviškį laikraščiai jūk' ne vien šiai dienai 
skirti; bet visai lietuviškosios išeivijos ateičiai. Kas gi juos vėliau 
skaitys, jei jaunoji karta nuo-jų bus nutolus? Palaikyti tegali tik 
ugdymas lietuviško spausdinto žodžio meilės nuo pat mažens. “Eg
lutė”, kuri šiandien viena bėra likusi mūsų vaikučiams, yra pir
moji kovotoja už lietuvišką dvasią ir už lietuviško žodžio ateitį. 
Jos pajėgumas ir, jos ateitis yra mūsų visų rūpestis. Niekas vienas 
jos išlaikyti nepajėgs, bet visi susimetę galėtume išugdyti tokį 
vaikų laikraštėlį, kuris kiekvienam lietuviškam vaikui būtų mie
las, kurio visi išsiilgę lauktų. Mes tikime, kad KLK Kultūros 
D-jos šiuo sprendimu paseks ir kitų lietuviškų laikraščių leidė
jai, nes visi juk ilgam gyvenimui ruošiasi, ne lėtam mirimui. 
O jis ateis, jei neparuošime naujų skaitytojų, mūsų kolonijų lie
tuviškas gyvenimas apmirs, jei neišugdysime lietuviškos dvasios 
jaunimo. “Eglutė” grindžia tam pagrindus, tad ji privalo ne mer
dėti, bet klestėti, šviesti ir burti lietuviškąją vaikų šeimą. To
limesnį, jau paauglių vadovavimą, turi kiti perimti. Bet tai jau 
kitas klausimas.
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566.000 bedarbių buvo kovo 
mėn. vidury, t.y. 11.000 daugiau 
nei vasario mėn. ir 41.000 dau
giau nei 1959 m. kovo mėn. Di
džiausias bedarbių skaičius poka
ryje buvo 1958 m. kovo mėn. — 
597.000. šie duomenys sudaryti 
statistikos biuro remiantis ap
klausinėjimu 30.000 šeimų. Dar
bo įstaigos duomenimis, š.m. ko
vo 17 d. buvo 830.691 iešką dar
bo; vasario mėn. jų buvo 800.494, 
o praėjusių metų kovo mėn.— 
797.547. Imant nuošimčiais ir re
miantis statistikos biuro duome
nimis, šiemet kovo 19 d. buvo 
9.1% bedarbių iš 6.234.000 kraš
to darbininku, pernai tuo pačiu 
metu — 8.6% iš 6.077.000, 1958 
m. — 10%.

Darbai europiečiams Br. Ko
lumbijoj siūlomi už $38 savaitei. 
Pasak Kanados Darbo Kongreso 
pareigūnų, skelbimai esą dedami 
Olandijos ir Vokietijos spaudoj, 
kad patrauktų darbininkus Axel 
Wenner-Gren vadovaujamai Ro
cky kalnų pramonei. Darbo Kon
greso atstovai šį reikalą tiria. 
Wenner-Gren firmos atstovas pa
reiškė, esą sutarta su provincine 
vyriausybe imti tiktai vietinius 
darbininkus.

Trūksta dantų gydytojų mažose 
vietovėse, pareiškė dr. McGregor, 
Toronto un-to prof. Ontario R. 
Kryžiaus metiniame suvažiavime. 
Dėl to ypač nukenčia vaikai. Mo
kyklinio amžiaus vaikų dantys esą 
gydomi nėmbkamai, bet priešmo
kyklinio amžiaus vaikai šios leng
vatos neturi. Dantų gydytojai esą 
perkrauti darbu, ir reikią, kad 
prov. vyriausybė skirtų pašalpas 
studentams, besiruošiantiems 
dirbti mažose vietovėse.

Reformos kalėjimuose numa
tytos artimoj ateity. Netrukus

KAS NAUJO KANADOJE?
parlamentui atitinkamus kalėji
mų įstatymo pakeitimus. Numa
tyta palengvinti kalinių lankymą 
giminėms paprastuose kalėjimuo
se — leisti lankyti kas savaitę. 
Ikišiol buvo leidžiama tik kartą 
per mėnesį. Taipgi numatyta 
steigti patikimesniems kaliniam 
darbo stovyklas, kuriose kaliniai 
galėtų lengviau rehabilituotis. 
Pvz. jie galėtų dirbti valstybiniuo
se parkuose nekonkuruodami nei 
su vietos pramone, nei su darbi
ninkais.

Premjeras J. Diefenbakaris bu
vo išvykęs Meksikon atlankyti jos 
prezidento, kuris anksčiau lankė
si Otavoje. Ten jis buvo labai šil
tai sutiktas. Jo garbei buvo su
ruoštas koncertas ir visa eilė pri
ėmimų, kur jis pasakė 4 kalbas. 
Kanada Meksikoj yra labai po
puliari.

Grįžęs Otavon premjeras pa
reiškė, kad ateityje Kanada da
lyvausianti Amerikos valstybių 
organizacijoj — pradžioje kaip 
stebėtoja, o vėliau galbūt kaip 
tikras narys. (Meksika pažadėjusi 
pirkti plieno Kanadoje už 10 mil. 
dol.).

Maršalas Montgomery atvyko 
Kanadon dalyvauti Queen’s Qwn 
Rifles pulko šimtmečio sukakties 
šventėje. Spaudos atstovams jis 
pareiškė, esą matysiąs premjerą 
Diefenbaker ir kalbėsiąs pasauli- 
nės politikos reikalais. Iš Kana
dos maršalas vyks į Kiniją kalbė
tis su komunistų vadais. Ta pro
ga jis pareiškė, kad vakariečiai 
negalį ignoruoti didžiausio pasau
ly krašto — Kinijos su 600 ar 700 
mil. gyventojų. Esą reikia tartis 
ir ieškoti išeities, nes kitaip pa
saulio saugumas negalįs būti už
tikrintas. Vykti į Pekingą ameri- 
kiečiui negalį, nes nepripažįstą
komunistinės vyriausybės. Jei 
ten vyktų britų premjeras, ne-

Kad pavergtųjų klausimas bus sakytų už mažesnį blogį — sovie- 
keliamas viršūnių konferencijoj 
gegužės mėn. Paryžiuje, nėra ži
nių. Galima betgi spėti, kad jis iš
kils vienokia ar kitokia forma. 
Spaudoje yra pasirodę žinių, esą 
JAV siūlė jį oficialiai iškelti/bet 
prancūzai nesutikę. Jei paverg
tųjų klausimas iškiltų, manoma, 
JAV laikysis tradicinės linijos ir 
nesutiks su pripažinimu dabarti
nės padėties Vidurio ir Rytų Eu
ropoj. Neabejojama, kad ir kiti 
vakariečiai rems pavergtųjų bylą, 
tačiau jų taktikoje, ypač anglų, 
gali iškilti vingiuoto lankstumo. 
Ypač jis gali būti panaudotas ry
šium su R. Vokietijos klausimu. 
Maskva būtinai nori, ją išlaikyti 
sovietinėj sistemoj. Tai linijai 
pritaria Lenkija ir Čekoslovakija. 
Nors jos yra Maskvos valdžioj, 
gyventojų nekomunistinės masės 
šiuo klausimu yra linkusios pri
tarti maskvinei linijai. Lenkijai 
svarbu išlaikyti Oderio-Neissės 
sieną, o CekoslovakijaiTebėra gy
vas Sudetų klausimas. Vokietijos 
padalinimas joms būtų pravartus. 
Tiesa, ir Lenkija ir Čekoslovaki
ja norėtų visiškos laisvės bei ne< 
priklausomybės, tačiau Vokieti
jos iškilimas R. ir Vidurio Euro
poje reikštų joms'naują grėsmę. 
Kaikurie spaudos korespondentai 
iš Lenkijos ir Čekoslovakijos ra
šo, esą, jei būtų balsuojama ką 
pasirinkti — Sov. Sąjungą ar Vo
kietiją, dauguma gyventojų pasi-

Tūkstančiai nauju pabėgėliu J^rlyne 
žinios-apie sustiprintą kolekty

vizaciją* R. Vokietijoje pasitvirti
no. Į V. Berlyną ėmė plaukti bū
riai pabėgėlių, kurie papasakojo 
apie prievartinę ūkių kolektyviza
ciją. Ikišiol dar buvo 48% ūkių 
privaičose rankose. Per paskuti
niuosius tris mėnesius komuniste 
nė valdžia privertė visus ūkinin
kus perduoti savo ūkius vad. že
mės ūkio gamybos kooperaty
vams — kolchozams. Panaši ak
cija skubotai vykdoma ir smulkio
joj pramonėj bei amatuose — 
įsakyta kurti arteles. Manoma, tai 
daroma ryšium su viršūnių kon-
ferencija, kad N. Chruščiovas ga- _6478_ Tai didžiausias skaičius nuo
lėtų pasakyti vakariečiams: R.

patiktų Vašingtonui, todėl vyks
tąs jis kaip privatus asmuo ir pa
žįstąs beveik visus pasaulio vado
vaujančius asmenis.

Kanadietė pianistė A. Ireland 
balandžio 20 ir 21 koncertavo 
Rygoj išpildydama Rachmanino- 
vo, Brahmso, Chopino ir kt. kū
rinius drauge su Latvijos radijo 
simfoniniu orkestru. Jos koncer
tas numatytas ir Vilniuje.

Vyrų mokytojų sąjunga Onta
rio prov. savo suvažiavime nuta
rė priimti naują atlyginimų sche
mą iš 7 kategorijų pagal mokyto
jo pasiruošimą. Pradinis atlygini
mas mokytojams, turintiems tik 
laikinį pažymėjimą, gautą po 6 
savaičių vasaros kursū — $2.800 
metams, augščiaūsias atlyginimas 
— $9.600 po 12 metų darbo mo
kykloje. šis planas liečia viešųjų 
pr. mokyklų mokyklų mokytojus. 
Panašų planą yra priėmusi ir mo
terų mokytojų sąjunga. Jų pri
ėmimui betgi priešinasi mokyklų 
komisijos.

Kanados ateitinin
kų metinė šventė
kurios centre bus at-kų 50 metų 
jubilėjus, įvyks geužės 14-15 d.d. 
Toronte, šventė prasidės šešta
dienį, gegužės 14 d., 4 vai. p.p. 
Sekmadienį, gegužės 15 d., 9 vai. 
ryto Mišios su bendra ateitininkų 
Komunija ir agapė jaunimui. Iš
kilminga akademija bus 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo par. salėje. Aka
demijos metu moksleiviai ir stu
dentai at-kai duos į žodį. Paskaitą 
skaitys dr. Ramūnas-Paplauskas 
iš Otavos. Po posėdžio bus meni
nė dalis, kuriai pasibaigus, visi 
šventės dalyviai ir svečiai kvie- 
čami į bąnkętą. Plačau apie šią 
šventę bus parašyt 
“Tž” numeriuose.

tus. Esą vokiečiai palikę ten blo
gesnį įspūdį nei sovietai, kurie 
juodąjį darbą' pavedę atlikti vieti
niams komunistams, o vokiečiai 
tai patys atlikę. Nepalankią nuo
monę esą sudaro diplomatinių 
santykių nebuvimas su V. Vokie
tija, kuri iš principo nepalaiko 
santykių su sovietiniais kraštais, 
išskyrus Sov. Sąjungą, ir taipgi 
valstybėmis pripažįstančiomis Ry
tų Vokietiją. Kreivai žiūrį Lenki
jos ir Čekoslovakijos gyventojai 
ir į Bonnos miništėrius T. Ober- 
laenderį ir H. Ch. Seebohm, ku
rie esą atstovaują “Drang nach 
Osten” politiką. Tuo tarpu toks 
Ulbricht, R. Vokietijos premje
ras, jiems esąs nepavojingas:

Tai betgi neeriškia, kad Lenki
jai ir Čekoslovakijai nerūpi lais
vė. JAV nusistatymas tvirtai lai
kytis pavergtųjų išlaisvinimo yra

Tarėsi Pabaltijo atstovai
Lietuvos atstovas Juozas Ra

jeckas", Estijos —Johannes Kaiv, 
Latvijos — Arnolds Spekke, Lat
vijos pasiuntinybės patarėjas 
Anatol Rinbergs, balandžio 18 d. 
tarėsi Latvijos pasiuntinybėje Pa
baltijo valstybes liečiančiais rei
kalais.

Balandžio 19 d. visi trys Pa
baltijo valstybių atstovai - buvo 
priimti Valstybės sekretoriaus 
Christian A. Herter. Ta proga

Vokietija galutinai sovietinė!
Vak. Berlyne yra nuo seniau 

įsteigta pabėgėlių stovykla Ma- 
rienfelde. Jon vyksta R. Vokieti
jos gyventojai traukiniais. Komu
nistinės valdžios milicininkai uo
liai tikrina visus keleivius, ypač 
su didesniais lagaminais, tačiau 
kartą pasekę R. Berlyną vistiek 
prasmunka į vakarus. Du milici
ninkai, betikrindami keleivius, 
buvo atsiviję į vakarinę zoną, bet 
čia liko patys sučiupti V. .Berly
no policijos ir išlaikyti 6 vai. D. 
Penktadienį Marienfeldo stovyk
lą pasiekė 1.336 asmenys iš R. 
Vokietijos, o Velykų savaitę 

1953 m., kai žmonės masėmis bė- 
go po kruvino sukilimo. Vienas 
ūkininkas Marienfelde pasakojo 
turėjęs prie Rostocko 100 akrų 
ūkį. Komunistų agentai viską atė
mę, uždarę banko sąskaitą ir lie
pę dar įmokėti kolūkiui 7.500 
markių. Už tai buvę žadėta: 6 
markės dienai, viena karvė ir 6 
vištos.

Iš Marienfeldo stovyklos ūki
ninkai gabenami į vakarus ir kol 
kas apgyvendinami stovyklose. 
Vėliau planuojama juos įkurdinti 
Kanadoje, kur kaikurios provin
cijos yra suinteresuotos naujų 
ūkių steigimu.

Paryžius. — Prancūzijos parla
mente kyla sąjūdis prieš per pla
čius įgaliojimus prezidentui. Jam 
vadovauja radikalai ir socialistai, 
o pradžią tam davė de Gaulle atsi
sakymas kovo mėnesį sušaukti ne
paprastą parlamento sesiją.

JUODOJI RINKA SOVIETUOSE PLINTA
Nežiūrint oficialių suvaržymų, 

Sov. Sąjungos piliečiai, negalėda
mi apsirūpinti reikmenimis viešo
se parduotuvėse, randa kelius j 
slaptus šaltinius. Tai buvo vi
suomet daugiau ar mažiau prakti
kuojama, bet pastaruoju metu 
slapti mainai ėmė labai įsigalėti. 
Maskvos spauda praneša, kad ties 

“arduotu- 
ionių ir

didžiosiomis sostinės parduotu
vėmis susirenka būriai žmonių ir 
ten parduoda bei perka įvairius 
gaminius, kurie staiga išlenda iš 
portfelių, krepšių, kišenių. Tokie 
pardavėjai esą greit dingsta ir jų 
nesuskumba pagauti pareigūnai 
įstaigos kovai su spekuliacija. 
Ypač plačiai einą vilnoniai gami
niai— megzstiniai, marškiniai, 
skarelės, kakliniai, pirštinės. So
vietų įmonės pradėjusios gamin
ti dauctou tos rūšies gaminių, bet 
jų kokybė menka, ir todėl atsira
dę privačių gamintojų. Pasak 
“Krokodilo”, Maskvoj yra daug 

vertinamas ir čia. Jis ypač verti
namas tuose pavergtuose kraš
tuose, kur Vokietijos klausimas 
nesudaro problemos, nors dėl 
greito išlaisvinimo neturi iliuzi
jų. Pasak korespondentų iš Vid. 
Europos, žmonės ten nebekalbą 
apie prez. Eisenhowerio skelbtą 
“išlaisvinimo politiką”. Po 1953 
m. vokiečių sukilimo, mirus Sta
linui, kai vyko vidinė kova Krem
liuje, greito išlaisvinimo viltys 
dingo, nes nebuvusi išnaudota 
proga. O po Vengrijos sukilimo 
ir JAV- nustojusios kalbėti apie 
išlaisvinimą. Nekalbėjimas betgi 
nereiškia išlaisvinimo išnykimą. 
Jeigu Paryžiuje viršūnių konfe
rencijoje pavergtųjų klausimu 
nieko nebus pasiekta, JAV, atro
do, ir toliau laikysis tradicinės li
nijos. Maskva ir toliau bus spau
džiama pasitrauakti iš pavergtųjų 
kraštų.

Pabaltijo valstybių atstovų ame
rikiečių spaudai duotas komuni
katas, kuriame tarp kitko sako
ma:
“Ryšium su artėjančia viršūnių 
konferencija Estija, Latvija ir 
Lietuva su viltimi ir baime seka 
didžiųjų galybių pastangas bei 
laukia taikos, paremtos teisingu
mu ir pripažinimu teisės kiekvie
nai tautai pasirinkti savo valdy- 
mos formą pasiremiant savo tau
tos daugumos valia”.
... Komunikate taip pat išreiškia- 
ma-padėka1 JAV^vyriausybei-už 
nepripažinimą Pabaltijo valsty
bių prievartinio įjungimo į Sov. 
Sąjungą ir už moraline parama 
Pabaltijo bylai.

OR

Sovietų kariai Berlyne prie Brandenburgo vartų
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$

Oną Lazarevą, turėjusią slaptą 
parduotuvę. Joje buvę rasta siū
lų $9.250 vertės, 150 megztinių 
ir $7.500 vertės pinigų. Kitoje 
vietoje rasta siuvykla, pagami
nanti kasdien 100 palaidinių. Pa
sak to paties “Krokodilo”, to
kioms įmonėms netrūksta žaliavų, 
nes valstybinių įmonių tarnauto
jai parūpina didelius kiekius vil
nų ir parduoda jas slaptojoj rin
koj su šiokiu tokiu uždarbiu.

Panaši būklė esanti su automo
biliais. Pagal vyriausybės potvar
kį, visi valstybės pareigūnai turi 
perduoti naudojamus automobi
lius specialiai įstaigai — “kopera- 
tyvui” ir prireikus jų kreiptis į 
ją. Daugelis pareigūnų tai pada
rė labai nenoria,, o kaikurie ir 
dabar tebesinaudoja turėtais au
tomobiliais. Pvz. vienas alaus da
ryklos direktorius pasilaiko au
tomobilį teisindamasis, kad jis 
reikalingas alui išvežioti. Kepyk
los vedėtos buvo sulaikytas Mas
kvos milicijos nedideliame sunk-

Savaitės įvykiai
Prezidetna gen. De Gaulle, du kartu išgelbėjęs Prancūziją, ima 

kilti ir tarptautinėje plotmėje. Jo vizitai Britanijai, Kanadai ir JA 
Valstybėse nėra vien valstybinio mandagumo pareiškimai. Kaip 
jis pats pareiškė, šiais vizitais jis norįs prisidėti prie vakariečių poli
tinio fronto vieningo išrikiavimo derybose, su N. Chruščiovu gegu
žės vidury. Ikišiol daug lankstumo rodė britų premjeras Macmil
lan, tačiau jo misija buvo daugiau'išjudinti Kremlių ir Vakarų 
didžiuosius viršūnių konferencijai. Vakariečių politikos suderini
mas nusiginklavimo, Vokietijos ir V. Berlyno klausimais'pasirodė 
nesąs toks jau paprastas. Užsienio r. ministerių bei specialių komi
sijų tam neužteko — prireikė asmeninių viršūnių susitikimų. Prez. 
De Gaulle, po pasitarimų su N. 
Chruščiovu Paryžiuje, su Macmil- 
lanu Londone ir su Diefenbakeriu 
Otavoje pareiškė iš viršūnių kon
ferencijos nelaukiąs didelių daly
kų. Jo nuomone, vakariečiams 
reikėtų siekti tiktai laikinio san
tykių su sovietais švelninimo, o 
ne galutinio sprendimo nusigink
lavimo ir Vokietijos klausimais, 
nes kitaip viršūnių, konferencijos 
nepasisekimas būtų neišvengia
mas. Politiniai aiškintojai šį De 
Gaulle patarimą laiko išmintingu 
ir sako, esą viršūnių konferenci
jai kitokios išeities tuo tarpu ne
są. Atrodo, ir JAV politika ri
kiuojasi ta linkme. V. Vokietijos 
užsienio-r. min. Von Brentano, 
grįždamas iš Vašingtono, pareiš
kė, kad vakariečiai nusiteikę siek
ti laikinio sprendimo V. Berly
no problemai remiantis pateiktais 
pasiūlymais Ženevos konferenci
joj pernai vasarą. O tuose pasiū
lymuose buvo numatyta sumažin
ti vakariečių įgulas V. Berlyne,

kaikuriais atvejais kaip sovietų 
patikėtinius, susiaurinti antiso- 
vietinę propagandą. Už visa tai 
buvo prašoma tik vieno dalyko

“Bandefių ir riestainių išvežioji- 
mas”. Sunkvežimyje nerasta jo
kių riestainių, o tik pats vedėjas, 
vežamas geležinkelio stotin pasi
tikti giminių. “Komsomolskaja 
Pravda” skundžiasi, kad Alma 
Atta valstyb. gyvulių ūkio vedė
jas vežiojąsis automobilyje dide
lį kiekį vatos, kad parodytų, jog 
tai veterinarinė ambulatorija. Ka
zachstano mokslų akademija, tu
rinti tuziną automobilių, neper- 
davusi jų koperatyvui dar nė vie
no. Kai reporteris paklausęs raš
tinę, ar prokuroras neįsikišo, bu
vę atsakyta, kad ir pats prokuro
ras nenorįs perduoti savo įstaigos 
automobilių kooperatyvui.

Tokie reiškiniai atsiranda kraš
tuose, kur žmonės verčiami laiky
tis visokiausių suvaržymų, kaip 
kalėjime. Užtat nieko nuosta
baus, kad Sov. Sąjungos piliečiai 
turi griebtis laisvų mainų, kad

— laisvo susisiekimo su V. Ber
lynu. Iš R. Vokietijos premjero 
Ulbrichto paskutinės kalbos atro
do, kad sovietams anie pasiūly
mai dabar būtų priimtini laikinio 
susitarimo pagrindu.

Nusiginklavimo klausimu 
tuo tarpu negirdėti visiems pri
imtinų pasiūlymų. Speciali 10 
kraštų komisija, posėdžiavusi Že
nevoje ir nieko nepasiekusi, per
traukė posėdžius, palikdama vi
są problemą viršūnių konferen
cijai. Maršalas Montgomery, šiuo 
metu besilankąs Kanadoj, sklei
džia mintį, kad jau atėjęs laikas 
vakariečiams atitraukti savo ka
rines pajėgas iš V. Vokietijos, 
modifikuoti S. Atlanto sąjungos 
strategiją, pripažinti komunisti
nę Kiniją, atsisakyti tradicinių 
ginklų ir vėliau — atominių. Esą 
Sov. Sąjunga atitrauktų savo ka
riuomenę bent iš R. Vokietijos, 
vakariečių nepultų, nes dabar ji 
pasukusi į ūkinės gerovės kėli- 
vieno^p^^d galvojė/tik^ė-ne^~J 

randa sprendimo pavergtiesiems 
kraštams. Tai pagrindinė kliūtis, 
verčianti atsakinguosius politikus 
susilaikyti nuo priėmimo pax so- 
vietica — sovietinės taikos.

Sukrėtimas Pietų Korėjoj
Studentų oganizuotos demons

tracijos P. Korėjos miestuose 
prieš vyriausybę tiek įsisiūbavo, 
kad virto masių revoliucija. 
Smargiausia demonstracija įvyko 
sostinėj Seoul, kur žuvo 100, su
žeista 400 asmenų, daugiausia 
studentų. Kai pastarųjų grupė iš 
500 asmenų prisiartino prie pre
zidentūros 100 jardų, policija 
atidarė ugnį ir čia poklojo dau
gelį demonstrantų.

Krašto nepasitenkinimas įsi
liepsnojo dėl pastarųjų preziden
to rinkimų. S. Rhee, 85 m. am
žiaus, valdąs kraštą kaip prem
jeras ir prezidentas nuo 1945 m., 
nebuvo švelnus savo priešinin
kams? Prezidentu jis buvo išren
kamas vis mažėjančiu balsų skai
čiumi. Per paskutiniuosius rinki
mus jis gavo nelauktai didėlį 
balsų skaičių — 9.500.000 iš 11. 
000.000 balsuotojų; jo partijos 
viceprezidentas — 8.000.000, o 
demokratų kandidatas į viceprez.
— tik 2.000.000. Opozicija apkal
tino, kad rinkimai buvę suklasto
ti ir ėmė reikalauti naujų rinki
mų. Prez. S. Rhee po masinių 
riaušių sutiko pasitraukti iš libe
ralų partijos pirm, pareigų, gal
būt iš premjero, bet iš preziden
tūros kol kas neketina trauktis. 
Vyriausybė pasitraukė. JAV, ku
rių kariniai daliniai JT vadovy
bėje tebėra P. Korėjoj, ragina 
prez. Rhee imtis reformų ir per
tvarkyti krašto valdžią, kad opo
zicija nepradėtų šauktis komunis
tų pagalbos iš š. Kerėjos.

Persikelia naujon sostinėn
Nuo 1891 m. brazilai svajojo 

apie savo sostinę. Praėjusią sa
vaitę ši svajonė išsipildė — bu
vo paskelbtas oficialus aktas, per
keltos Brazilijos sostinę į naują 
labai modernų miestą — Brazili
ją. 1956 m. prez. J. Kubiček ak
tu buvo sudaryta speciali komisi
ja, kuri suplanavo naujo miesto 
įkūrimą, o jos planus įvykdė No- 
vocap bendrovė. Naujoj sostinėj 
jau apsigyveno 50.000 asmenų, jų 
tarpe-10.000 valstybės tarnauto
jų. Kiti 100.000 persikels vėliau. 
Taipgi persikėlė pagrindinės vy- 

kad sostinė turės 500.000 gyv. 
Pažymėtina, kad ir Lietuvos at
stovybės rūmams naujoj sostinėj 
numatyta vieta ir jų planai paga
minti liet, arcihtektų.* Buvusi

t * K
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prieš religiją. Vis dažniau pasiro
do straipsnių, puolančių atskirus 
kunigus Antai “Tiesa” 70 nr. pa- 

- skyrė ištisą puslapi straipsniui: 
“Visada prieš liaudį, išvien su 
išnaudotojais”, kuriame kunigai 
vaizduojami žmogžudžiais- ir su
minimos pavardės. Pridėtos dvi 
iliustracijos,, rodančius dvasinin-' 
kus, dalyvaujanačius kankinimuo
se bei žudymuose. “Tarybinis 
mokytojas”, mokytojams skiria
mas laikraštis, beveik kiekviena
me nr. deda straipsnius apie ate
istini auklėjimą, ragina mokyto
jus būti uolesniais, kovoti su 
“prietarais”, plaka tuos, kurie 
nerangiai dedasi prie ateistinio 
auklėjimo. Visoj komunistų pro
pagandoj prikimšta tiek baisių 
kaltinimų, kad, matyt, nė patys

VILNIUS “PRIKLAUSYS” LENKUAI
“T2” Nr. 15 taresp. iš Loodo-f Karo Veteranų Legijono VBniaus 

no buvo rašyta, kad lenkų karo 1 * *
veteranai Londone, Ont, sudarė 
saro skyrių prie Kanados K. Vet. 
Legijono ir jį pavadino Vilniaus 
vardu. Trumpa žinutė be ypa
tingų komentarų apie tą Įvykį til
po svarbiausiojo Londono dien
raščio “The London Free Press” 
kovo 21 d. popietinėje laidoje. 
Tik šią laidą daugumai lietuvių 
ir teko skaityti. Tačiau KLB Lon
dono apylinkės valdybai, pradėju
siai nuodugniai Į šį reikalą gilin
tis, pavyko gauti tos pačios da
tos rytinę laidą, , kurioje prie mi
nimos žinutės pridėti ir labai aiš
kūs “patrio'tiški” komentarai: 
“Naujasis pirmininkas (lenkų k. 
vet. sk.) paaiškino, tad vardas 
Vilnius buvo pasirinktas dėl jo 
(Vilniaus) užimamos (reikšmin
gos) vietos lenkų patrijotinėje są
monėje. Vilnius yra miestas, ku
ris yra patyręs daug mūšių lai
ke pasikartojančių Lenkijos už
puolimų. Taip 1919 m. lentai ten 
sumušė beįsiveržiančią rusų ka
riuomenę, ir lenkų tauta tikisi, 
kad Vilnius vėl tartą figūruos 
(mano pabraukta; suprastina: fi- 
gurous Lenkijos ribose) sugrįžus 
demokratiškai valdžiai Į Lenkiją, 
dabar esančią Rusijos įtakoje”. 
“... and it. is the hope of Polish 
people that Wilno will figure 
once again in a return of demo
cratic government to Poland, 
now under the influence of Rus
sia”.

Skyriaus patalpos — kol tas 
lenkų kat. bažnyčios salėje, o ne
trukus — naujai statomuose, nuo- 
savuose lenkų karo veteranų na
muose. Įdomu, kad čia paminė
tiems skyriaus namams statyti 
aukos paprašyti jie nesivaržė už
sukti ir pas lietuvius. Iš žinutės 
susidaro Įspūdis, kad lenkų vete
ranų kol tas čia yra tik 45 (tik 
tiek* Įvesdinta leg. nariais). Skai
čius nedidelis, o jau baigia dide
lius namus statyti! Tenka spręsti 
mįslę: kaip gali būti Įmanoma to
kiam mažam narių skaičiui trum
pu laiku surinkti tokią didelę su
mą pinigų? O gal šitokie skyriai 
yra visų lenkų remiamas avan
gardas agresyviniams tikslams 
vykdyti: dabar — žodžiu, o kada 
nors — gal ir ginklu? Matyti, jie 
stengiasi surasti “juridini pagrin
dą” savo žygiui į Vilnių pateisin
ti, nes jo (jur. pagr.) jiems iki šiol 
dar nepavyko surasti nei istori
joje, nei tarptautinėje teisėje. 
Mažų mažiausia, visa tai truputį 
padoriau skambėtų: štai Kanados

skyriaus nariai, visi kilę iŠ VU-

miškų rytinės laikr. laidos ko
mentarų aiškėja, kad nežiūrint 
taikingos Kanados atmosferos, 
lenkas ir toliau liko lenku: jo li-

nu ūma mr
neto laikraščio popietinės laidos 
žinute,”**

SATELITAI TURI AUKOTIS
pranešė, kad ji satelitams jau be
galėsianti jos mažiau duoti.

Prekybinės sutartys su dau
geliu satelitų Maskvos baigiasi 
su šiais metais. Reikės jas nau
jas surašyti. Maskva,' žinoma, dik
tuos pagal savus interesus, o ką 
turės daryti satelitai; kurie ne
gaus pakankamai žaliavų savo 
pramonei, jos gaminius turės so
vietams atiduoti, o kitur pirkti 
neturės devizų? . -- -

in- 
ad dauguma vete

ranų kilę iš Vilniaus. Būk tai nie
ko bendro neturį su noru Vilnių 
pasisavinti. Tačiau, kaip matome, 
rytinės laidos komentarai šiems 
aiškinimams aiškiai prieštarauja 
ir išsklaido betkokias optimistų 
abejones.

Sis atsitikimas Londone nėra 
pirmasis ir, žinoma, ne paskuti
nis. Visur, kur tik yra lenkų k.' 
veteranai ir pan organizacijos, vi
si ar bent dauguma jų narių “ki
lę” iš Vilniaus ... Būtų galima į 
šį reikalą nežiūrėti labai rimtai, 
jei tai būtų tik vienų lenkų k. ve
teranų išsišokimas, neturįs giles
nių šaknų egzilinėje lenkų tautos 
dalyje. Tačiau iš visko matyti, 
kaip ir tas namų statymo pavyz
dys Įrodo, kad jų karo veteranai 
naudojasi ne tik visų lenkų pa
rama, bet ir palaiminimu, taip, 
kaip prieš 40 metų Želigovskis, 
užgrobdamas Vilnių, naudojosi 
Pilsudskio — lenkų valdžios di
rektyvomis. Taigi išvądoje — 
lenkai nori Vilnių ne laikinai “pa
siskolinti” (kaip anksčiau kaikas 
buvo linkęs manyti), bet jį “atsi
imti”, (mūsų terminu — vėl už
grobti) ir visam laikui pasilaiky
ti. šitpkie lenkų išsišokimai silp
nina u* bendrąjį pavergtųjų tautų 
frontą prieš pasaulio grėsmę — 
komunizmą.

KL Bendruomenės atitinkami 
organai tuo reikalu daro reikia
mų žygių Kanados K. Vet. Legi- 
jono Vyr. Būstinėje. Nuo reaga
vimo kanadiečių spaudoje nutar
ta kol kas susilaikyti. D. E.

Oficialiai kalbama, kad Sovietų 
Sąjunga globojanti satelitinius 
kraštus ne tik kariškai, bet ir kul
tūriškai ir ūkiškai. Satelitinių 
kraštų visuomenės nuomone bet
gi vyksta jų eksploatacija. Visų 
kraštų žaliavos yra sovietų dis
pozicijoje ir satelitų ūkis derina
mas prie sovietinių penkmečių 
bei dabartinio septynmečio. Da
bar be to, Maskva pranešė sate
litiniams kraštams, kad vidaus 
reikalai bei reikalas aprūpinti 
prekėmis kaikuriuos ne europi
nius kraštus, kur norima plėsti 
savo įtaką, Sovietų Sąjungą ver
čią savo ūkinę politiką kaimynų, 
t.y. satelitų, atžvilgiu keisti.

Satelitams yra labai svarbi ge
ležies rūda ir nafta. Rūdą savajai 
pramonei beveik visą satelitai 
gaudavo iš Ukrainos Krivoj Rog. 
Tuo tarpu dabar Maskva prane
šė, kad “vyresnysis brolis’1 nusi
statęs rūdos “jaunesniesiems” ne
beduoti, bet duoti jau pagamintą 
geležį. Esą, taip sumazėsią tran
sporto rūpesčiai bei išlaidos. Tai 
reiškia, kad satelitai turės rūdos 
kitur ieškoti arba uždaryti savo 
liejyklas, atleisti darbininkus ir 
mokėti už darbą sovietų darbinin
kams. Visa tai liečia Lenkiją, Ru
muniją, Ryt. Vokietiją, Vengri
ją ir Bulgariją. Tik vieną Čeko
slovakija teturi savo srūdos pa
kankamai.

Norėdama pakelti savo gyven
to jų\ gerbūvi bei pasirodyti rėmė
ja skurdžių kraštų, Sovietų Są
junga taip pat nebesijaučia ga
linti daug eksportuoti duonos ir

saikumą ir diplomatišką džen
telmeniškumą. Kanadoje žmdhės 
nemėgsta karo ir kitų panašių 
neramumų, dažnai pasitąikančių 
Europoje. * Kanadiečiai nemėgsta 
nė tų žmonių, kurie bando iš ten 
perkelti kiršlnimo nuotaikas Į 
kraštą. Todėl vien savo naudą: 
galvodami lenkai jau n 
pradėti veikti šia kryptimi. San
tykiuose su lenkais pavieniai lie
tuviai stengdavosi dabartiniais 
metais visai neliesti tos žaizdos, 
kurią jiems lenkai padarė prieš 
40 metų. Maršą, kurio originalus 
■pavadinimas, anksčiau visų var
tojamas, buvo “Ei? pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim”,' šiais

Siūlo gražinti 
Sudetų vokiečius. 
į tėviškes

Bonnos vyriausybės ministeris 
H. Chr. Seebohm, valdąs eismo 
ministeriją, kalbėdamas Sudetų 
vokiečių organizacijos suvažiavi
me, pareiškė, esą atėjęs laikas 
grąžinti iškeldintuosius Sudetų 
vokiečius Į tėviškes, dabar esan
čias komunistinėj valdžioj. Jo 
nuomone, 3 milijonai Sudetų vo
kiečių, gyveną V. Vokietijoj, tu
rėtų kovoti už laisvą apsisprendi
mo teisę netik Sudėtuose, bet ir 
visuose, komunistinio imperializ
mo kraštuose. Kaip žinoma, 1938 
m. Hitleris Miunchene grasinda
mas karu, išreikalavo britų ir 
prancūzų sutikimą perimti Su
detus ir prižadėjo daugiau ne- . 
reikšti teritorinių reikalavimų. 
Vėliau betgi Hitleris prisijungė 
ir visą Čekoslovakiją. Adenaue
rio vyriausybė laikosi 1937 m. 
Vokietijos sienų. Tada Sudetai 
priklausė Čekoslovakijai.

sisakė esą antiklerikalai; 6.397— 
41,3% nusistatę prieš religiją; 
8.485 — 54,7% abejingi religijai; 
13.349 — 86,1% — katalikai, tu
ri reikalų su bažnyčia tiktai krikš
to, santuokos ir laidotuvių atve
jais; sekmadienio pamaldas pa
sisakė lanką 1190 — 7,6%; iš 
nelankančiųjų sekmadienio pa
maldų 4430 — 28,5% atlieką ve
lykinę išpažinti.

• Išpažintis palengva Įsigali ir 
protestantuose. Vokietijos “pro
testantų dienos” org. komiteto 
sekretorius pastorius H. Giesen 
pasiūlė visoms protestantų baž
nyčioms laikyti atviras zakristi
jas kiekvieną ketvirtadienio va
karą, kad tikintieji jose galėtų 
atlikti išpažinti pas pageidauja
mą pastorių. “Mes turime paga
liau Įvykdyti nuodėmių atleidi- 

siūlo, nes tą vakarą buvęs išduo
tas Kristus. Pradžiai esą užtektų, 
jei pastoriai budėtų 2 vai.

• Pastorių trūkumas anglikonų 
bendruomenėje verčia susirūpin
ti atsakingus jų vadus. Per pa
staruosius 10 metų Anglijoj pri
augo 1.000.000 naujų gyv., o pa
storių skaičius sumažėjo 1500. 
Kiekvienais metais anglikonams 
reikia 600 naujų kandidatų, o at
siranda tik 450. Anglijoj yra 15. 
000 anglikonų parapijų; mažes
nės jų kažkuriose vietovėse yra 
sujungtos po 2-3 ir aptarnauja
mos vieno pastoriaus. Visame 
pasaulyje yra 40 mil. anglikonų 
su 320 vyskupijų. Nesant pakan
kamai pilnos tarnybos pastorių, 
siūloma pradėt ruošt dalinės tar
nybos parterius, kurie šalia savo 
pasaulietinio užsiėmimo eitų ir 
pastorių pareigas.

• Ukrainiečiai katalikai Lenki
joj skundžiasi savo padėtimi. 
Laikraštis “Současna Ukraina” 
Miunchene paskelbė, kad Kroku
vos ir Tarnovo vyskupijose ukrai
niečiai rytų apeigų katalikai esą 
lenkų spaudžiami. Po pastarojo 
karo lenkai pasiėmę nemaža uk
rainiečių bažnyčių ir dabar atsi
saką jas grąžinti. Apie 1948 m. 
90% ukrainiečių, kurie nuo am
žių gyveno srityse tarp Krokuvos 
ir dabartinės sovietinės Ukrai
nos sienos, buvę išgabenti Rytų 
Prūsijon. Lenkijos vyriausybė 
neleidžianti jiems grįžti namo, iš
skyrus retus atvejus. Pasak-laik
raščio, Lenkijos dvasininkai _ne
darą nieko savo tikėjimo bro
liams pagelbėti.

laikais mes vadiname tik “Ei, pa-

komunistai jais netiki, juo ia-Ketvirtadienio vakarą jis
. . . ~ J . cuilA noc to voVoro nnvpc icrhin-biau skaitytojai. Propagandinin

kams terūpi viena: “Šmeižkite, 
\ šmeižkite, vis kas nors pasiliks”.

• “Papstvo” — popiežiai, tokiu 
vardu pasirodė knyga Sov. Są
jungoj, parašyta šeinmano. Ją 
išleido mokslų akademija. Auto
rius laikomas Vatikano klausimų 
“specialistu” ir ten jis išdėsto 
Įvairiausius kaltinimus popie
žiams. Dabartinis popiežius, Jo
nas XXIII esą organizuoja “bur
žuazinį pasauli” tikybinėn Atlan
to sąjungon, kurios tikslas esąs 
ideologiškai politinis. Visuotinės 
santarybos organizavimas esąs ne 
kas kita kaip politinis žygis prieš 
komunizmą. Žinantiems faktus 
šitoks autoriaus “specialisto” 
samprotavimas rodo specialybę 
melagystėje.

• Persekiojimo sušvelnėjimas 
jaučiamas Jugoslavijoj. Grupei 
Slovėnijos katalikų kunigų, atsi
lankiusiai pas Tito, šis pareiškė, 
kad santykių sunormavimas su 
Vatikanu esąs reikalingas ir kad 
ginčijami klausimai gali bųti iš
spręsti susitarimu. Slovėnijos'ti
kybinių reikalų komisijos pirm 
pasveikino preL A. Vovk, Vatika
no paskirtą Liublijanos vyskupu. 
Ikišiol tai nebuvo daromą. Bel
grado arkiv. Ujcic pagaliau bu
vo leista apsilaikyti Romoje. 
Valstybinės šventės proga vyriau
sybė apdovanojo ordinais 60 ku
nigų. Spauda ir radijas sušvelni
no savo puolimus prieš Vatikaną. 
Atrodo, Jugoslavijos vyriausybė 
nori santykių sutvarkymo ir su 
Katalikų Bažnyčia; kaip tai ji pa
darė su ortodoksų ir mahometo
nų bendruomenėmis.

• Skaičiai verčia susimąstyti, 
rašo Ispanijos žurnalas “Punta 
Europa”, nagrinėdamas savo 
krašto darbininkų religinę būklę. 
Esą paskelbtoje statistikoje ras
ta, kad iš 15.491 apklausto dar
bininko 13.857, t.y. 89,6% pa-

sauli!”... To viso tikslas: mes 
neatsisakome šimtmečių eigoje 
mūsų širdyse giliai įaugusios savo 
sostinės, bet tik parodome norą 
mandagumo dėliai išvengti dilgi
nančių nuotaikų, kai sąlygos ver
čia kartu su lenkais čia gyventi 
ir dirbti. Bendras nusistatymas— 
to klausimo visai neliesti vardan 
šventos ramybės: vieni ir kiti — 
to pat likimo aukos.-Neturime 
dar valstybių nė savo pėdai pa
statyti, o jau keliame aikštėn sa
vo grobuoniškumo užsimojimus. 
Nežiūrint mūsų gerų norų, tokie 
jų pasielgimai, kaip čia minimas 
Įvykis Londone, nenoromis ver
čia pradėti žiūrėti i greta dirban
ti lenką ne kaip i taikingą bendra
darbi, bet kaip į agresyvų prie
šą. Tokia atmosfera kenkia net ir 
darbo našumui — darbininkai, 
vietoj koncentravę savo jnintis 
darbui, pradeda ginčytis Vilniaus 
klausimu. Taigi šių klausimų ne
leistinoj formoj kėlimas kenkia 
ir tam kraštui, kurio baltą duoną 
čia valgome. Negalėdami nugin
čyti istorinių faktų ir laimėti Vil
nių pagal tarptautinės teisės nuo
status ar brutalia jėga, kaip 1920 
m., — lenkai šiandien griebiasi 
šių ‘trikų”, norėdami sudaryti 
atitinkamose Kanados Įstaigose ir 
visuomenėje Įspūdį, kad, būk tai, 
Vilnius yra lenkiškas ir jų patrio
tizmo (o gal «4iklenkiško ag
resyvumo?) simbolis.

Kaikas iš pavienių lenkų mėgi-

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Mano draugo Osterkamp gimi
mo diena buvo bal. 15 d. Jis va
dovavo vienai eskadrilei, kuri sto
vėjo netoli Le Touquet miesto. 
Todėl tą dieną pripakavau pilną 
pintinę vėžių ir šampano ir iš
skridau kartu su kitu lėktuvu, 
kuri valdė oberfeldfebel West
phal jo lankyti. Vėl buvo sunku 
atsispirti pagundai nepasukti tru
puti iš kelio ir neaplankyti Ang
lijos; Gan greit pamačiau vieną 
Spitfire. Po smarkaus vijimosi 
laimė buvo mano pusėje. Prieši
ninkas nors ir gynėsi atkakliai, 
bet nukrito liepsnodamas nedide
liame miestelyje i pietus nuo 
Dower.

Vertė P. BRA-KAS

TAUPYKITE LAIKĄ...PAGREITINKITE KELIONĘ

Įsigykite visai savaitei
Otava. — Kanados valstybės 

skolos 1959-60 finansiniais me
tais nuo $11.678.400.000 pakilo 
iki $12.081.900.000. Dabar kiek
vienam Kanados gyventojui sko
los išeina po $682,59.

naujinu
TTC bilietėliu DABAR!

^APŠILDO /t^ONTĄ^AU VIRS 90 METŲ

KURO ALYVA - ANGLYS
- Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS ' MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
, ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 

21 valandų alyvos krosnių apatarnavnnas savo klijentams ' -•

SUAUGUSIEMS: 15ę bilietėliai — 5 už 75c — 20 knygutė už $3.00
271/2f sujungtiniai bilietėliai — 4 už $1.10
(tinka tiesioginei kelionei tarp 1 ir 2 zonos)
12V2Č bilietėliai — 4 už 50< — 24 knygutė už $3.00

z 71^ f bilietėliai — 4 už 30ė
(VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ BILIETĖLIŲ KAINOS LIEKA NEPAKEISTOS)

KUR JŲ ĮSIGYTI
1. TTC BILIETŲ KASOJE -s 1900 Yonge SI, nuo 8.30 vai; ryto ligi4.30val. 

vak. (išskyrus šeštadienius ir sekmadienius)

Atidarą kasdien visą laiką:
1635 Danforth Ave. (prie Coxwell) ' 76 Wychwood Ave. (prie St. Clair)
1433 Queen East (prie Connaught) 586 Lansdowne Aye. (šiaur. nuo Bloor)
2170 Yonge St. (i pietus nuo Eglinton) 1754 Queen West (Sunnyside)

2. PAS TTC VADOVES / • z
3. VISUOSE TRAMVAJUOSE, BUŠUOSE IR POŽEMINIO STOTYSE.

Keleiviai, kurie bevelija mokėti grynais, sutaupys savo ir kitų keleivių 
laiką, turėdami reikalinga sumą smulkiais pinigais. A 

__________________ ______________________ • _____

Nauji ženkleliai (tokens), tinkami požeminio 
ir paviršiaus linijoms, bus pradėti pardavi
nėti sekmadięnį, gegužės 1 d., požeminėse/ 
stotyse ir pas TTC vadčves. 4 už 60 jcentu ;

Apie "senuosius" TTC bilietėlius.
“Senuosius” 7Mz< ir 12teę bilietėlius bus galima fr toliau naudoti, kur 
tinkami pagal naujus kelionės tarifus.
Nuo gegužės 1 ligi gegužės 15 dienos “senasis” bilietėlis (arba ženk
lelis — token) galima bus naudoti pridedant 3ę grynais, apmokant' suau
gusio kelionę 1-je arba 2-je zonoje.
PASTABA: Konduktoriai negalės duoti grąžos variokais. Neturint variokų, 
bus priimamos monetos.
Neišnaudotus “senus” bilietėlius bus galima iškeisti į pinigus. Apie kei
timo tvarką bus paskelbta vėliau. /

*xįįi
V V

Po kelių minučių prieky savęs 
pastebėjome keletą Spitfires be
kylančių augštyn. Vienas buvo 
atsilikęs. Nepastebėtas prisiarti
nau ir iš artimo atstumo sušau- 
džiau jį į dulkes. Negaišdami me
tėmės ant likusių ir gan greitai 
man pavyko numušti trečią Spit
fire, į kurį vos neatsimušiau. 
Westphal dabar kaip tik buvo la
bai geroj šaudymo pozicijoj, bet 
jo visi ginklai užspringo. Buvo 
pats laikas pradingti, nes priešas 
pradėjo supti mus iš visų pusių. 
Atidarę kurą iki galo, smigom 
kiek tik pajėgėm žemyn ir sku
tam prie kanalo. Mus smarkiai 
puolė. Westphal buvo matomai 
greitesnis už mane. Su mano dė
že kažkas buvo netvarkoje.

Kai atskridau Į Le Touquet 
mačiau, kad aerodrome stovin
tieji man smarkiai mojavo ir iš
šovė raudoną raketą. Neužilgo 
supratau jų ženklus. Man norint 
nuleisti žemyn ratus, jie įsitrau
kė. Matomai kovos metu aš palie
čiau mechanizmą su keliu ir nu
leidau juos žemyn. Dabar nutūp
damas vos-ne-vos neturėjau ava
rijos. Tąčiau viskas pasibaigė lai
mingai. Kartu su raportu apie 
numuštus Spitfires perdaviau Os
terkamp krepšį su gimimo dienos 
dovana. Medžiotojo laimė.• • •

Kretos salai kapituliavus Goe- 
ringas augštesniems aviacijos va
dams davė Įvykių apžvalgą, kurio
je pranašavo greitą kovų su Ang
lija atnaujinimą. Po kalbos jis 
paėmė mane su Moeldersi atski
rą kambarį ir prisaikdinęs pa
reiškė, kad jo kalboje nebuvo nė 
trupučio tiesos. Visi pasiruošimai 
buvo daromi karui su sovietais. 
Tas mus smarkiai nugąsdino, nes 
nepabaigus su vienu-^priešu buvo 
pradėdama su kltų./v

— Bet, -r- kalbėf 
— mes negalime t<

seringas, 
kariauti 

su anglais, kol užnugaryje turi
me kaimyną, kuris kiekvieną die
ną stato vis didesnius ir didesnius 
reikalavimus. Jau dabar jis nori 
turėti daug kraštų, kuriuos mes 
ginklu užkariavome. O vieną die
ną jis norės, kai mes būsim nu
silpę, ir mus pačius parimti. Ki
tos išeities nėra. Karas su sovie
tais baigsis greitai, tada atsisuk- 
sim atgal prieš anglus. Sovietų 
aviacija, nors didelė skaičiumi* 
bet silpna apmokymu ir lėktuvų 
kokybe. Luftwaffe laimės naujus 
laurus.

Gegužės 10 d. vakare susijau
dinės skambino man Goeringaš. 
Reikalavo kuo greičiausiai pakil
ti su 'visomis „eskadrilėmis. Ne- 
susigaudžiau dėlko. Jau temo ir 
jokio svetimo lėktuvo pagal pra
nešimus virš Vbkietijos nebuvo.

— Kas kalba apie priešus? Rei
kia sustabdyti vieną savų. Fiuh- 
rerio pavaduotojas sukvailiojo ir 
su ME-110 skrenda Į Angliją..

Padėjau triūbelę ir galvojau, 
kas čia sukvailiojo? FfuŲrerio pa
vaduotojas. Goeringaš ar aš. Įsa
kymas buvo kvailas. Tuo metu,

ROTA

bandant lėktuvus ir treniruotėse, 
ore skraidė nemaža ME-110. Kas 
galėjo Įspėti, kuriuo skrido Ru
dolf Hess. Nesitikėdamas nieko 
gero vistiek kaip Įsakyta pasiun
čiau dalinius i orą. Jiems tuš
čiomis grižus galvojau, kad vargu 
Hess pasieks Angliją nebent tik 
turėtų didelę laimę. O jeigu ir pa
sieks, tai anglų gynyba ji greit 
sutvarkys. Tikrumoje jis pasiekė 
Škotiją ir pritrūkęs kuro iššoko 
su parašiutu, šake ginkluotas 
ūkininkas ji surado ir atidavė po
licijai. Iš paliktų popierių buvo 
spėjama, kad jis galvojo asmeniš
kų pažinčių pagalba galėsiąs at
nešti) taiką tarp Anglijos ir Vo
kietijos.

Kas bebūtų už šio skridimo 
viena buvo aišku, kad kažkas pas
kutinę minutę bandė sulaikyti 
traukini, riedantį ne ta linkme.’

Tai buvo birželio 21 dieną, iš
vakarėse vokiečių rusų karo- Sau
lėta, gražu, prisimenu tai puikiai 
ir niekuomet neužmiršiu. Maž
daug apie vidurnaktį radaro sto
tis pranešė, kad artėja dideli prie
šo lėktuvų daliniai. Vėliau paaiš
kėjo, kad tai buvo Bristol Blen
heim bombonešių pajėgos. Juos 
lydėjo apie 50 Spitfire ir Hurri
canes. Jie, kaip ir paprastai anuo 
metu, bombardavo Saint-Omer. 
Paskelbiau aliarmą ir pasiunčiau 
visas tris eskadriles. Gan greit 
ore išsivystė aštrios kovos< Abi 
pusės turėjo didelių nuostolių.

Dvyliktą valandą dvidešimt ke
turios minutės aš pakilau su ke
letu likusių lėktuvų, kurie buvo 
priskirti prie štabo. 1100 pėdu . 
aūgštumdje pą^tebėjoM^itus. 
Jie tik ką puvo bombardavę Ar
ques aerodromą prie Saint Omer. 
Iš daug didesnio ąugščio per jų 
naikintu^i apsaugą smigomė ant 
pagrindinįbombonešių jėgos. Iš 
artimo atstumo apšaudžiau 'deši
nio šona’zemesnės linijos pasku- • 
tini lėktuvą. Bombonešis tučtuo
jau pradėjo degti. DaĮ^i. įgulos 
iššoko.
romo 1 as s 
Laitas IŽ Val. & 
minutės nuo paĮ 
šiasdešimt. aštuntai 

Kiti Uktuvaivkc
se su Hurricanes ir Sw 
su palydovu tuo monsafitu 
me vieninteliai' vokiečiai 

 

bombonešius. Tuč tUofeu'mečiaib 

 

si antrą kartą. Vėl pasisekė pra
nerti pra naikintuvus, šiuo tartu

artimo atstumo apšaudžiau 'deši
nio šono'lemesnės linijos pasku- •

aerod- 
rogo. 

upnios

ovo- 
s. Aš 

i buvo- 
puolę

jos. Greit juodi dūmai ir lieps
nos pasirodė iš dešiniojo varyk- 
lio. Lėktuvas atsiskyrė nuo dali
nio. Mačiau išsiskleidžiant du pa
rašiutus. Laikas — 12. vai. 36 
min. Mano šešiasdešimt devin
tasis. ■ (Bus daugiau)
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A. ŠALČIUS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Stuttgarto radiofono intendan
tas neseniarkartu su kitų vokie
čių radiofonų darbuotojų delega
cija lankėsi Sovietų Sąjungoje ir 
bal. 7 d. per savo radiofoną papa
sakojo kaikuriuos savo įspūdžius. 
Jam susidaręs įspūdis, kad sovie
tinis rusas mažai teurįs suprati
mo apie laisvės sąvoką, jis lais- 

K vės vargu ar išsiilgstąs. Jie dau
gumoje jau yra pripratę prie so
vietinių suvaržymų ir, pvz., nie
kaip negali įsivaizduoti, kad Va
karų kraštuose kiekvienas pilie
tis paprastai gali laisvai Išvykti 
į užsienį, kur ir kada nori. Cen
zūra neleidžia skelbti net tikrų, 
oficialių faktų. Kai vienas užsie
nio korespondentas norėjo pa
siųsti telegramą, kad pagal ofi
cialius duomenis pereitų metų 
derlius buvęs keliolika nuošimčių 
mažesnis, kaip metais prieš tai, 
cenzūra telegramos nepraleido. 
Korespondentas pakeitęs tekstą

ta prasme, kad “derlius mažes
nis”, bet ir toks tekstas nepra
ėjęs. Tik kai suformulavęs, kad 
“derlius nebuvo toks augštas, 
kaip pernai”, cenzūra praleido. 
Jo nuomone, sovietai kdvą prieš 
bažnyčias laimėję. Popai esą jau 
tik pajuokos objektu. Kainos la
bai augštos, tad dirbančiųjų gy
venimo lygis, palyginus su Vaka
rais, žemas. Statyba šiuo metu 
dięti. tačiau darbo kokybė menka. 
Gal už 10-20 metų pranyks nors 
išorinės proletariato skurdo žy
mės. Tačiau visuose sluogsniuc^ 
se didelis patraukimas prie moks
lo. Mokosi visi ir visur, tikėda
miesi tuo pagerinti savo būvį.

Pastaba: Labai abejotinas tvir
tinimas, kad sovietai nugalėjo 
bažnyčias. Oficialūs šaltiniai, kaip 
“Komsomolskaja Pravda” aliar
muoja, kad neatsilaiką prieš po
pų agitaciją. (E)

RAŠAU SAU
Išeivio lietuvio laikraštininko dienoraštis — apmąstymai

Balandžio 7, I960 ' i Respublikoj- Sunku tikėti, kad iš-
TA1KLUS drįs apeliuoti amerikiečiai lietu-

, VEDAMASIS
Iš lietuviškosios išeivijos žurna

listikos pažymėtinas “Tėviškės 
Žiburių” nr. 13 vedamasis “Tau
tos Sovietijoje”..Jis šaltai ir be 
aistrų konstatuoja istorinį faktą 
ateities vadovėliams ir šiandienos 
informacijai svetimtaučiams. Tai 
yra kaltinimas rusų tautai, kuris 
turėtų pasiekti jų ausis, šiandie
ną rusų tauta Sovietijoj jau turi 
reikšmingą šviesuomenę, kuriai 
ši apeliacija turėtų “užgauti šir
dį”. ši apeliacija tūrėtų praeiti 
per “Amerikos Balsą” rusų kal
ba, bet už vis geriausiai išsiunti
nėta kiekvienu įmanomu būdu ru
sų intelektualams pačioj Rusų

KĄ KITI RAŠO
SUNKIAI SUPRANTAMO BIURO
KRATIZMO pavyzdį iškėlė kun. J- 

Aviža savo laišku “Darbininko” 22 
nr. viešai apgailestaudamas, kad Lie
tuvos generalinis konsulatas atsisa
kęs jam patarnauti išalkinant ar jam, 
kaip keliaujančiam su “Travel Docu
ment”, reikalinga Prancūzijos viza 
ar nereikalinga. Jam iš karto buvę tai 
pažadėta isai|cinti tuojau pat, bet su
tartu laiku vėl paskambinus, buvę at
sakyta neigiamai, nes esą iš principo 
konsulatas patarnaująs tik Lietuvos 

. piliečiams. Nieko negelbėjęs kun. Avi
žos paaiškinimas, kad jis tebesąs Lie
tuvos pilietis ir gyvenąs su Lietuvos 
pasu, bet. kelionės patogumui gavęs 
aną dokumentą, duodamą Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos globoja
miems asmenims, visiškai nežiūrint, 
kokią pilietybę jie turi. Tai tik kelio
nės palengvinimui. *

Tame pačiame “Darbininke”, balan- 
.* džio 8 d., nr. 27, tuo reikalu buvo iš

spausdintas Liet, generalinio konsu
lo Niujorke Jono Budrio laiškas, ra
šytas balandžio 5 d.

Ten rašoma, kad, pasak kun. Avi
žos laiško, jis “paprastesnių kelionės 
formalumų sumetimu” buvęs pasi
ėmęs dokumentą, duodamą asmenims 
be pilietybės, “nors ir laikydamas sa
ve Lietuvos piliečiu ir turėdamas Lie
tuvos pasą”. Jis kreipęsis “nebūdamas 
kieno nuskriaustas, bet prašydamas 
mažos asmeninės paslaugos”. Konsula
tas patarnaująs visiems lietuviams “ir 
smulkesniuose jų asmeniniuose reika
luose”, tačiau kun. Avižai negalėjęs 
patarnauti, kai paslauga lietusi jo tu
rimą asmens be pilietybėš —“Staa- 
tenlos” dokumentą. Lietuviai, kurie 
dabar keliaują svetimų kraštų pasais 
nesą laikomi netekusiais Lietuvos pi
lietybės, nes tie dokumentai “iš es
mės jiems yra primesti, kaip tiesiogi
nė Lietuvos okupacijos pasėka”. Kon
sulatas padedąs JAV imigracijos ir 
kitokiose įstaigose nuo tokių dokumen
tų atsisakyti, tačiau negalįs daryti 
jokių žygių kituose konsulatuose dėl 
tokių gyvenimo primestų dokumentų 
vizavimo ar kitokio jų legalizavimo, 
nes tai galį būti suprasta kaip Lietu
vos okupacijos pripažinimas ir silp
nintų jos juridinę padėtį. O Lietuvos 
pasai daugelio valstybių esą pripažįs
tami. “Vadovaudamasis išdėstytomis 
juridinėmis aplinkybėmis ir sumeti
mais, Lietuvos generalinis konsulatas 
New Yorke, visų gailesiui, turėjo su
silaikyti nuo prašomos paslaugos ku
nigui Jonui Avižai”.

Laiškas rašytas, matyt, juristo ir jo 
konstrukcijai nieko neprikiši ir nėra 
reikalo prikišti, nes visi tie dalykai 
visiems žinomi. Tik kun. Avža nepra
šė nei parūpinti vizą, nei savo doku-

mentą legalizuoti, nei žadėjo kada 
nors gyventi su asmens be pilietybės 
dokumentais, nei tokį dokumentą tu
rėjo, o prašė tik pavertėjauti, matyt, 
pats negalėdamas paskambinti į pran
cūzų konsulatą nei prancūziškai, nei 
angliškai. Nes kitaip gi jam nebūtų 
buvę prasmės kreiptis į konsulatą — 
būtų galėjęs pats paskambinti. Be to, 
kalbamasis “Travel Document” juk 
duodamas ne vien asmenims be'pilie
tybės, bet visiems, kurie dėl savo 
krašto okupacijos yra pasišalinę iš jo 
ir, tebelaikydami save jo piliečiais, 
laukia, kada galės vėl grįžti ir yra 
globojami Jungtinių Tautų pabėgėlių 
organizacijos. Tai nėra jokia paslaptis 
ir kitų valstybių diplomatiniams bei 
konsulariniams postams. Pats gen. 
konsulas savo laiške rašo, kad Vokie
tija Lietuvą tebelaiko nepriklausoma 
valstybe ir jos pasus pripažįsta, savo 
dokumentų neduoda Lietuvos pilie
čiams, net vokietaitėms ištekėjusioms 
už lietuvių, tai kaip gi kun. Aviža bū
tų galėjęs gauti tokį dokumentą, jei 
jis vien asmenims be pilietybės būtų 
duodamas, kai jis tokio asmens doku
mentų neturi, o gyvena su Lietuvos 
užsienio pasu. Šito dokumento davi
mas yra numatytas Vokietijos įstaty
mų. Mat, su daugeliu valstybių Vo
kietija turi sutartis, kad jos piliečiai 
ir jos gyventojai gali į tuos kraštus 
keliauti be jokių vizų. Pabėgėliai Vo
kietijos paso neturi, tad jiems ir duo
damas toks kelionės dokumentas, kaip 
įrodymas, kad *jie yra Vokietijos gy
ventojai. Betgi tai jų nepadaro asme
nimis be pilietybės. Tad kokiuo pa
grindu lietuviška įstaiga gali jų nepri
pažinti? Galima sutikti; kad konsula
tas šio dokumento nežinojo, bet vis- 
tiek sunku suprasti, kaip taip ponišku 
žestu gali būti atstumiamas lietuvis 
savos įstaigos, kuri darbu tik jau nėra 
labai apkrauta.

Pats g. konsulas savo įstaigos dar
bus taip aptaria: “Lietuvos piliečių 
teisių gynimas ir dalių apsaugojimas 
palikimų bylose, dokumentų parūpini- 
mas ir vertimai, Lietuvos užsienio pa
sų sudarymas kėliaujantiem Lietuvos 
piliečiam, bei asmenų paieškojimas”. 
Ar tai jau tiek daug trims konsulams 
dirbant vienoje įstaigoje? ...

LIETUVIŠKOS DAINOS PADĖTI 
JAV GANA LIŪDNAI APTARĖ 

prof. J. Žilevičius pasikalbėjime su 
“Vienybės” atstovu.

Dėl savęs profesorius pasakė, kad 
pasitraukiąs iš Vargoniniko pareigų 
Elizabeth, N.Y., lietuvių parapijoje 
dėl sveikatos — darbas pasidaręs sun
kus. Apsigyvensiąs pas dukterį ir žen
tą ir toliau dirbsiąs savo darbą — 
baigsiąs pradėtuosius ir naujų pradė

siąs. Iš savo kūrinių stipriausiais lai
kąs: “Pasaulinėje kūryboje: a) instru- 
mentalinėje — Nbnetą, b) vokalinėje 
— didžiąją ir mažąją kantatas ir c) 
religinėje — šv. Juozapo Mišias”.

Paklaustas, kokių turįs bendrų pa
stabų, profesorius pasakė:

“Bendrai tektų pastebėti, jog muzi
kos srityje, turint lietuvišką dainą 
mintyje, nuo mano atvykimo 1929 m. 
labai pasikeitė. Tuo laiku radau di
delius chorus kolonijose, kurie reng
davo didelius koncertus pavieniai ir 
talkindami vieni kitiems, visur skam
bėjo lietuvišoks dainos ar operetės. 
Dabar chorai sumažėjo iki tiek, jog ne
beįmanoma kokį koncertėlį besuruoš- 
ti, nekalbant apie lietuviškų dainų dai
navimą. Choruose yra išaugę visa ei
lė žymių dainininkų, kur ne vienas 
pateko amerikiečių tarpan į pirmas 
vietas (A. Kaškas, A. Stoska, Al. Bra
zis, Vokietaitis), bet dabar tokių mo
kyklų jau nebeliko. Jei naujieji atei
viai nebūtų sukūrę savus chorus, ki
tur įsijungę į benykstančius, dauge
lyje parapijų chorų nebebūtų. Mūsų 
jaunimas, į kurį dedama visa viltis 
ateičiai, per mažai domisi lietuviška 
daina, be kurios tauta dūsta. Nors 
gražūs jų darbai ir užsimojimai bet dėl 
perdidelio išsiblaškymo savo daina, 
kuri tautos dvasią penėjo ir gaivino 
šimtmečiais, saugodama nuo išnyki
mo, liko pamiršta”.

“DIRVA” Nr. 45 RAŠO: “Mažosios 
Lietuvos veikėjai, susirinkę Montrea- 
lyje pasidžiaugti naujai išleistu laik
raščiu “Lietuvos pajūris”, atsiuntė ge
riausius linkėjimus “Dirvai”.

Gražu, kad žmonės bei organizacijos 
vienos kitus sveikina, bet sunku atspė
ti, kodėl “mažalietuviai” sveikina tik 
“Dirvą”. Ar yra kokia vadų giminystė?

PRAVOSLAVU BAŽNYČIOS 
SINODAS
Konstantinopolio patriarchas 

Atenagoras popiežiui Jonui XXIII 
prisiuntė laišką, kuriame prane
ša, jog jis-esąs nusistatęs šių metų 
rudenį sušaukti pravoslavų Baž
nyčios sinodą, kuriam būsią pa
vesta išspręsti dalyvavimo katali
kų Bažnyčios suvažiavime klausi
mą. Tai buvo atsakymas popiežiui 
į kvietimą dalyvauti Bažnyčios 
suvažiavime. Patriarchas sakosi 
kvietimą palikti be atsakymo ne
galįs, tad šaukiąs sinodą.

Vašingtonas. — JAV iššovė jau 
šeštą žemės satelitą, kuris aplink 
žemę aplekia per 2.5 vai.

HOOVER

PIRKITE

Geriausi dulkiu siurbliai

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 E 
priedais I

tik *69.95
Patogus siurblys, lyg oru 
plaukiąs! Prašykite nemo- ' 

7 vamai jūsų namuose pa
demonstruoti.

GRINDŲ 
MODELIS 5332 tik 

tik *36.95

Mohawk f urniture
LTD

j drįs apeliuoti amerikiečiai lietu
viai komunistai, kurie dėl idėjos 
galėjo nutylėti viešai ir užtušuoti 
Berijos ir Stalino nusikaltimus 
— vis dėl to pačios nedalomos 
“Motinos partijos” linijos. Kai- 
kurie jų betgi aiškina, kad lietu
viškų mokyklų Sibire, esą, buvę 
nuspręsta nesteigti siekiant, kad 
visi lietuviai grįžtų “namo”. Jie 
atmeta tvirtinimą,' kad dar ir 
šiandien esą Sibire šeimų, ku
rioms grįžti neleidžiama. Girdi, 
tai “kokie ištremti spekuliantai”, 
arba geresnio gyvenimo Sibire 
ieškotojai, kuriems lietuviškoji 
buitis ir kultūra tiek rūpinti, 
“kiek ir daugeliui jūsų dypukų...” 
Sovietinės Lietuvos gerbėjas taip 
ir nesiteikė paaiškinti kodėl gi ta
da “rusai” neskatina savuosius 
grįžti “namo” į savo respubliką? 
O gal ištiktųjų rusai, skelbdami 
pažangiąją tarybinių tautų drau
gystę, tikrumoje bando vykdyti 
tą pačią politiką kaip anglosak
sai Amerikoj? Sutirpdmti visas 
tautas “demokratiškai”, visas tau
teles, kurios tik duodasi tirpdina- 
mos.

LENKAI VIS 
GUDRESNI
Rita Reif iš NYTimes aprašo 

Niujorke (5 E 57) atsidariusią 
naują dailės krautuvę. Joje iš
statyti Lenkijos istoriją vaizduoją 
liaudies išdirbiniai ir rankdarbiai. 
Audiniai, medžio raižiniai, vitra
žai, krepšiai, keramika. Krautuvė 
vadinasi “CEPELIA” — sutrum
pintai iš “Liaudies ir Dailės Me
no Centras” Antras toks skyrius 
randasi Briuselyje. (Dailės cent
ras susideda iš 100 koperatyvų). 
Niujorko lenkiškai krautuvei va
dovauja Antoni Kaminski, šian
dieniniai rankdarbiai esą nema
žiau įdomūs, kaip ir praeities — 
ypač lenkiški kilimai ir audiniai.

Pasak NYTimes, “kilims” yra 
ypatingai amerikiečių mėgstami, 
nes lengvi ir verčiami. Įdomūs 
esą gobelenai, kuriuose atsispin
di Lenkijos - Lietuvos istorija. 
Imponuojantis esąs “Rūpintojė
lis”, išskaptuotas pietų Lenkijoje. 
Žiurstai — kurie Amerikoj pas
kutiniu laiku taip madoj, yra ki
tas amerikiečių labai mėgstamas 
dalykas. “Žiurstai” (priejuostės) 
dabar gaunami kiekvienoj liau
dies meną pardavinėjančioj krau
tuvėj. Bet nė yien gudrumų rei
kia turėti įsteigti šitokią krautu
vę užsienyje — tik Įsivaizduoki
te, kas gautųsi, jei būtų panorėta 
įsteigti lietuvių ar, sakysim, pa- 
baltiečių šitokią krautuvę...

NEMATYS AMERIKIEČIŲ 
-OPERETĖS
Nors pabaltiečiai Sovietijoje 

yra didžiausi operečių ir bendrai 
vakarietiškos muzikos mėgėjai, 
amerikiečių - sovietų draugišku 
susitarimu “My Fair Lady” ope
retė nebūsianti rodoma nė vieno
je Pabaltijo sostinių. Katrie no
rės pamatyti, turės važiuoti iš 
Vilniaus į Minską arba Leningra
dą. Operetės artistai ir dekoraci
jos, kaip rašo spauda, buvo iš
skraidinti Maskvon 8 keturmoto- 
riais lėktuvais.

DEMOKRATAI IR...
“Dirva” rašo, kad JAV-bių de

mokratų partijos tautybių komi
tete (nauja institucija), kurio su
važiavimas įvyko Detroite, buvę 
“labai originalių ir vertingų min
čių”. šias mintis turėjo pareikšti 
žinomi išeiviai lietuviai veikėjai,, 
matomi nuotraukoj: St. šem., A. 
Noris, J. Daugėla, M. Kizytė, 
Kumskis, dr. Karvelis, Paurazie- 
nė ir dr. Brundza.

Nuotraukoje matonjas ir A. 
Varnas,'pats iškilęs Niujorko lie
tuvių demokratų veikėjas. Bet jis 
matomai “Dirvos” koresponden
tui nepriimtinas, nes perdaug ar
timai susirišęs su lenkų demokra
tais. “Ypatingai iš lietuvių pusės 
buvo keliamas ir diskutuojamas 
pavergtųjų tautų rezistencijos pa
rėmimo ir jos palikimo reikalas, 
siūlant .kad šio krašto vyriausy
bės vedamą tautų laisvinimo pro
pagandą turi žingsnis žingsnin ly
dėti ir konkreti jėgos bei karinė 
parama!” Konferencijoje išryš
kėjo dideli nuomonių tskirtumai 
tarp lietuvių (“Dirvos”) demokra
tų ir lenkų (Cieplsinski - Klu- 
szynski demokratai) “atstovų”. 
Pirmieji laikėsi nuomonės, kad 
šis bendradarbiavimas yra nau
dingas tik rusų propagandai ir 
todėl’ turėtų būti siaurinamas. 
Lenkai skaitė, kad tai yra tie
siausias kelias į tautų natūralų - 
evoliucinį išsilaisvinimą ir todėl 
turėtų būti plečiamas”.

Laimėjo aiškiai lenkiškoji te
zė. ALTarybos LAIC direktorė 
M. Kizytė, turėjusi reprezentuo
ti karingąją ALTarybos liniją, Ii-

kosi namie, q Antanas Varnas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, suorganizavęs Vasario 
16 minėjimą, išvyko su bičiuliais 
lenkais ir kitais Maskvon, o iš 
ten trims dienoms Vilniun už
megzti “kultūrinio ryšio” sovie
tinėmis ir JAV Valst. Departa
mento sąlygomis. Reikia manyti, 
sovietinis tautos vadas Vilniuje 
kolegai politikui, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkui, taip 
pat liaudininkų atstovui suruoš 
politikierišką šaunų priėmimą.\

SKELBIA “SNIPUS”
“Tėvynės Balsas” persispausdi

no buvusio Kauno komendanto 
Emilio Justo, anksčiau vokiečių 
armijos žvalgybos Lietuvos sky^ 
riaus viršininko,.esą, parodymus, 
bet nerašo, kad gen. Just, ištiki
mas karininkas buvo sušaudytas. 
Rašo tik ką Justas išvardinęs pro- 
vokietiškos krypties veikėjais, 
kas buvo vertingi jo talkininkai 
Lietuvoje. Įdomu ir tai, kad pir
mą kartą “TB” praleido, jog vie
nu iš svarbiausių nacių žvalgy
bos agentų buvo ... žydas pirk
lys, dabar gyvenąs Izraelyje arba 
JAV, Kaiser!

Dabar tektų laukti, kad sekan- 
čioj laidoj “Tėvynės Balsas” pa
rašytų apie to pačio meto sovietų 
NKVD ir Pozdniakovo agentus 
Lietuvoje.

KAS KO BIJO
Labai vertingas mintis, pade

dančias suprasti ‘valdančios klą- 
sės” Lietuvoje nuotaikas, pasku
tiniame kompartijos “kongrese” 
pateikė V. Niunka. Pasidžiaugęs, 
kad Maskvai “teigiamai nutarus, 
vystantis socialinei demokratijai, 
pagrindiniu metodu, reguliuoti 
visuomenės veiklą” laikyti ne te
rorą, bet remtis “masių įtikėji
mu ir auklėjimu”, jis nubrėžė gai
res, kaip suprastinąs “taikus sam
būvis”. Girdi, “buržuazinė pro
paganda, revizionistai (šitie tai 
sovietinė šviesuomenė) bando iš
kreipti taikaus sambūrio idėją, 
tvirtindami, jog tai turi reikšti 
klasių taiką. Prieš šiuos iškraipy
mus reikia griežčiausiai kovoti, 
pabrėžti mūsų partinėje propa
gandoje, kad kova, kuri dabar 
vyksta tarptautiniu mastu tarp 
socializmo ir kapitalizmo jėgų su
daro istorinį dėsningumą ir yra 
objektyvus būtinumas” (tik dabar 
jau nebeaišku kur kapitalizmas, 
kur socializmas, nes kasgi valdo 
didžiausią kapitalą pasaulyje jei 
ne kompartija? Argi masonams 
prilygti?). Toliau Niunka ener
gingai įtikinėja, lietuvius, žino
ma, nė rusus,“aktyviai kovoti 
prieš buržuazinę ideologiją, prieš 
kapitalizmo atgyvenas (kaip pvz. 
rusiška biurokratija, t.t). Kelti 
žmonių budrumą prieš ... “bur
žuazinių nacionalistų” — provo
kacinius tikslus...

Naujas terminas įvestas Niun
kos — tai “Mums reikia ryžtin
giau šalinti nacionalinio ribotu
mo reiškinius” ... gal, kaip pa
vyzdžiui’, skatinant, kad rusų gau
sūs pareigūnai uoliau persiimtų 
lietuvybe?...

PRABĖGU DAINOS
Kaveckų Konradas, neseniai 

nuotrauka parodytas “švytury”, 
vienas išlikusių muzikų, konsta
tuoja sovietinėj spaudoj, kad 
“politiniai šlageriai” — (jų žo
džiais “tarybinės dainos”) ilgai 
nesilaiko. Prabėgomis pagal įsa
kytą politikierių madą parašytos 
jos neprigyja.

KRAŠTUTINUMAI
AL. GIMANTAS

Reikėtų kartą atkreipti dėmesį 
ir į kraštutinumus, kurių gana 
gausu kiekvieną lietuviškojo gy
venimo dieną, beveik visur ir vi
sada. Nemažėja jie. Gal net gau
sėja ir bando vis plačiau įsipilie- 
tinti ne vieno galvojime. Nere
tai, tas jau iškeliama ir spaudos 
puslapiuose ir priimama lyg ne
atskiriama teigiamybė.

Geriausi, žinomiausi, 
puikiausi...
Malonu ir labai miela, jog ga

na gausiai iškyla lietuviškieji var
dai moksle, mene ir kt. kultūrinio 
gyvenimo srityse. Džiugu, kai to
kie vardai garsėja mūsų tarpe, 
puiku, kai jie išplaukia į plates
nius vandenis ir ten pasiekia pri
pažinimą ir garbę. Bet, kai savo
joje spaudoje mes juos pristato
me, dažniausiai, peržengiame vi
sas galimas ribas. Vietoj patarna
vę ar iškėlę tokius asmenis, kar
tais, lyg ir pasišaipyti bandome 
iš jų. Skaitome beveik kasdien, 
kad tūlas X. ar Y. pasiekė tą ar 
kitą, užbaigė vieną ar kitą mokyk
lą. Ir tas visiškai tvarkoje ir bū
tina pažymėti, bet kai jau pra
dedama kalbėti apie jų pedago
gus'ar kitų rūšių mokytojus, tų
jų panegirikai jau vietos nebeuž
tenka. Ir taip gimsta garsiausi 
profesoriai, žinomiausi muzikai, 
plačiausiai pagarsėjusios mokyk
los ar universitetai ir t.t. Atro
do, kad mūsų tautiečiai nesimo
ko ar nestudijuoja eiliniuose 
universitetuose, pas eilinius mo
komojo personalo narius, bet vi
sur ir visada veržiasi tik pas ge
riausius ir visame pasaulyje ži
nomiausius savos srities žinovus. 
Sveikintina, kad tai būtų tiesa, 
bet, neretais atvejais, kai nori 
patikrinti ar tie mūsų spaudoje 
minėti “garsiausi profesoriai” 
tikrai jau yra tokie garsūs savo
joje srityje, pasirodo, kad, toli 
gražu, nėra jie jau taip geriausi 
ar iškiliausi.

Prieš keletą metų teko susitik
ti ir pasikalbėti su Vienu ankstes
nių mokslo dienų kolega, kuris 
buvo kątik užbaigęs pasirinktąjį 
mokslo dalyką. Spaudoje buvo 
nemaži straipsniai apie jį ir vėl, 
aišku, su “geriausiomis mokyklo
mis, geriausiais ir žinomiausiais 
profesoriais”. Net ir nepaklaus
tas, jis pats pradėjo aiškinti, kad, 
jo nemalonumui ir nepasitenkini
mui, daugelis tų paskelbtų žiiįių 
apie jo mokymąsi nebuvo tiks
lios. Baigęs jis eilinį, nors ir ži
nomo vardo universitetą, klausęs 
paskaitas pas gerus savo dalyko 
žinovus, bet jie, toli gražu, ne
buvo patys geriausi ar žinomiau
si. Nesijaučiąs jis savojoje pro
fesijoje blogiau pasiruošęs už 
daugelį kolegų, bet, taipogi ne
galvojus, kad jis visa galva sto
vėtų augščiau tų,5 kurie lankė ir 
baigė lyg ir mažiau žinomus uni
versitetus.

Panašus apibrėžimas, atrodo, 
turėtų galioti ir mūsų muzikams, 
dailininkams ir kitų sričių atsto
vams. Kurie, turėdami įgimtus 
talentus, gerą pasiruošimą, įdėję 
daug darbo, nemažiau lėšų, pa
siekė visiškai ryškius pripažini
mus. Ir nors, kaip pas mus jau 
įprasta galvoti, ne kiekvienas jų 
turėjo progą gilintis pas tikrai pa

čius iškiliausius muzikinio ar dai
lės pasaulio vardus, jųjų talentai 
ir darbštumas garantavo pasise
kimą. Kas iš menko gabumų as
menų, kurie ir lankė, sakysime, 
pačius “geriausius profesorius ir 
pačias žymiausias mokyklas”, jei 
neturima pačios pagrindinės me
džiagos — talento ir noro dirbti

Dar vienas kraštutinumas
Taip pat, savotišku kraštutinu

mu skamba ir dar vis praktikuo
jami “nurašymai iš lietuviškųjų 
gretų”. Nepirko žmogus vienos 
ar kitos knygos, nepanoro užsi
prenumeruoti tokio ar kitokio 
laikraščio, nenuvyko į šio ar kito 
šeštadienio vaidinimą, jau nere
tas manome turį teisę tokį ar to
kią paskelbti, kad štai, tas jau 
nesąs lietuviu ar, kad tokio nega
lima vadinti lietuviu. Tokiais 
sprendimais, rasi, žymiai daugiau 
padarysime nuostolio lietuvybei, 
išties atbaidydami nuo lietuviško
jo socialinio gyvenimo, gal ir ne- 
taip jau mažą tautiečių būrį, šie 
žodžiai, nėra koks nuolaidžiavi
mas ar pataikavimas tiems, kurie 
tikrai lietuviškuose reikaluose ga
lėtų būti žymiai pavyzdingesni. 
Bet, jei imsime lietuvio išeivio 
vidutinioko atvejį, jei jį plačiau 
panagrinėsime, neretai turėsime 
sutikti, kad, išties, jis nevisada 
pajėgia lietuviškiesiems reika
lams skirti tokias sumas, kurios 
kitiems, pagal jų pajėgumą spren
džiant, yra būtinos. Neturintieji 
pastovios profesijos, auginą šei
mas, tūrį artimus gimines Lietu
voje, aišku, negali prenumeruoti 
tiek laikraščių, pirkti tiek kny
gų ar lankytis kiekviename pa
rengime. Ribotas biudžetas dik
tuoju jų elgesį. Tuo tarpu, jie ir 
jaučiasi ir elgiasi šeimos gyveni
me, kaip tikri lietuviai, gal net 
žymiai geresni už tuos, kurie iš- 
orniame gyvenime yra ir uolesni 
ir duosnes:u.-Kas daugiau perei
tą Vasario 16 aukojo tautos rei
kalams? Ar tas tautietis, auginąs 
penketą lietuviukų ir atidavęs 
vieną dolerį, ar toji bevaikė, dvie
jų dirbančių šeima, paklojusi 
penkinę? Kurie iš jų yra “geresni 
lietuviai”, ar tie, jau minėti, au
giną penkis vaikus (tėvas sunkiai 
dirba krovėju sandėly už du do
lerius-valandai) ir pajėgia tik ret
karčiais visi atvykti į lietuviškąjį 
parengimą ar toji bevaikė šeima, 
kurios' pajamos fcas mėnesį sie
kia iki devynių šimtų, ir lietuviš
ką jame gyvenime yra gana akty
vūs? Regis, ar tik ne teisingiau
sias sprendimas bus tas, kad abi 
šeimos, savųjų galimybių ribose, 
yra pakankamai lietuviškai susi
pratusios ir abi gali būti priskir
tos (jei kam tas taip įdomu ir bū
tina) “gerųjų lietuvių” katego
rijai.

Įvairių panašių kraštutinumų 
mūsų gyvenime dar vis yra aps
čiai. Visiškai jų išvengti kažin ar 
galėsime. Bet, stengtis juos ma- ' 
žinti, rodyti apčiuopiamas pastan
gas, tikrai verta ir reikalinga. 
Kuo švaresnis, kuo su mažesnė
mis ydomis bus lietuviškasis gy
venimas, tuo jis bus darnesnis ir 
lengvesnis bendrųjų tikslų sie
kiant. Visų rūšių kraštutinumai 
visados bus lyg kokios piktžolės 
šiaip jau gražioje pievoje.

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE

PRIEŠ PIRKDAMI
AR KEISDAMI 

SAVO 
VANDENS ŠILDYMĄ 

PASKAMBINKITE 
TORONTO HYDRO

Štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungi
mą ar elektros įrengimų priežiūrą

’ • r- Jokių nuošimčių
' — Įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate
Dviejų asmenų šeimai mėnesinių 

vandens šildymo elektra išlaidų 
vidurkis yra $2.97

TORONTO HYDRO-EIECTRIC SYSTEM
Lake Simcoe

EM. 3-2261 — 14 Cariton St. 
HYDRO JOSŲ. NAUDOKITE JĄ! 

GYVENKITE GERIAU SU ELEKTRA
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mesiteDĖMESIO! I960 m. gegužės Id., SEKMADIENĮ, 5 vai. p.p. HAMILTONO LIETUVIŲ CHORAS,T ’ 
vadovaujamas muz. kuri. Bruno Jurkso, maloniai kviečia visus į?

W. R. Herberto 2 ilgu veiksmu

OPERETĖS “SILVIJA” PREMJERA
’ j • ‘ * -V-.

■ Žavinga muzika: salai, duetai, šienautojų dainos, baletas. Linksmas, nuotaikingas vaidinimas.
• HAMILTONO L. NAMŲ SALĖ,

DELTA THEATRE,
MAIN & KING GATVIŲ KAMPAS.

t

' fi;

Bilietus platina visi choristai; paštu: P. Mikalauskas, 86 East 12 St., Hamilton, Ont.’ 
TORONTE: kun. B. Pacevič i us, 941 Dundas St. W.' ... . <•

Pavergtoje tėvynėje
“ šakiai karo metu buvę visiškai su- kesnis. Jis sukūręs naujų audeklų — 
naikinti, nes kautynės čia vykusios; Triko drobė I ir Triko drobė II, — 
ijd pat 1945 m. sausio. Buvę likę tik kurie esą plačiai paplitę sovietų fabri- am ' ± Lie5 apysveikiai mūriniai namai cenL 
te ir 22 mediniai namai pakraščiuose, 
išlikusi toliau nuo centro buvusi mo
kykla ir liuteronų bažnyčia. Dėl to ra
jono centras * buvo iškeltas į Griška
būdį, o Lukšiuose, buv. Potockių dvar 
re, įsikūrusi apskr. ligoninė ir Ma
šinų traktorių stotis. Dabar Sakiai esą 
jau atstatyti. “Aplink centrinę aikštę 
gražūs mūriniai balti namai, daugiau
sia dviejų augštų, bet vietomis ir tri
jų”. Trijų augštų esą “Tarybų rūmai”, 
Ey. rajono valdžios centras. Dabar Sa
kiuose esą 87 vykdomojo komiteto ži
nioje gyvenamieji narnai ir 8 žiny
biniai įstaigų namai, daugiausia, esą, 
mūriniai. Be to, esą 292 individuali
niai namai.

“Atstatyta arba naujai pastatyta šie 
pastatai: Tarybų Rūmai, mokykla, li
goninė, kepykla, pirtis, universalinė 
parduotuvė, viešbutis, kino teatras. 
Atstatyta ir katalikų bažnyčia, kurios 
buvo likusios tik sienos. Greta Tarybų 
Rūmų dabar baigiami statyti erdvūs 
mūriniai kultūros namai, taip pat sta
tomi gyventojų buitinio aptarnavimo 
namai”. Gyventojų prieš karą buvę 
per 4000, po karo likę vos 300, o da
bar esą apie 3200. Pernai prekių buvę 
parduota už 30 milijonų rublių (O iš 
kaimų ar čia niekas nepirko?)). Vei
kianti vidurinė mokykla, vakarinė 
“darbo jaunimo mokykla” ir septyn- 
klasė muzikos mokykla. Viso mokinių 
Šakiuose esą 906.
buvo išsidriekusi už miesto, dabar I 
įrengtas plaukiojimo, baseinas, nedi
delis ežerėlis, kuriame šakiečiai da
bar vasarą gali pasimaudyti”:

* Taip rašo “Vilnies” korepondentas 
J. Paliukonis iš Kauno kovo 15 d.

Nepriklausomybės aikšte prie Įgu
los bažnyčios Kaune dabar pavadinta 
Biliūno aikšte.

Kauno “Drobės” fabriko direktorius 
Albinas Plioplys, kaip rašo “Tiesa” 
Nr. 49, gavęs buvusios “Drobės” ben
drovės savininkų kvietimą atvykti į 
b-vės akcininkų susirinkimą į JAV ir 
atsiskaityti. Direktorius Albinas Pliop
lys, esą, buvęs to paties fabriko dar
bininkas, taip pat jauni inžinieriai, 
baigė politechnikos institutą, P. Vit
kauskas, V. Varža. V. Puodžiukynas, 
P. Dirgėla ir kt. esą labai pasipikti
nę tuo.

Ta proga “Tiesos” korespondentas 
A. Kadžiulis plačiai rašo, kaip 1944 
m. rugpjūčio 1 d. pasitraukdami vo
kiečiai fabriką išsprogdinę. Atlikęs tik 
vienas kaminas. Sprogdintojus vedžio
jęs pats direktorius Žostautas. Kami
ną išgelbėję kaimynai už bonką šnap- 
šo, nes bijoję, kad virsdamas jų na
mų neužverstų. Toje vietoje fabriką, 
daug didesnį, atstačiusi tarybinė vai- 
Sžia. Jis esąs ir didesnis ir moderniš-

kų gamyboje.
O Žostautas, Šimaitis* ir kt. buvę 

savininkai esą kviečia direktorių atsi
skaityti, reiškią pretenzijas.

Portfelis Lietuvoje retenybė.
Viena lietuvė savo giminėms buvo 

pasiuntusi dovanų siuntinėlį į Dzūki
ją. Jame buvo ir odinis portfelis. Pa
dėkos laiške štai kaip apie jį rašoma. 
Jis, esą, negalįs užmiršti padėkoti už 
tokį puikų portfelį, kuris jo tarnybi
nėje padėtyje labai reikalingas. Tokį 
daiktą turėti nuosavą, tai tik svajonė. 
Jų įstaiga (dirba rajonų kooperatyvų 
centre) teturinti tik vieną valdišką 
odos imitacijos portfelį, kuriuo leidžia
ma tarnautojams pasinaudoti tik vyks
tant tarnybiniais reikaalis. Ir štai, 
kaip tik jam reikia partfelio, žiūrėk 
jau pasiėmęs revizorius vykstąs kur 
nors daryti revizijos ar instruktorius 
vykstąs į rajoną įstaigų instruktuoti. 
Jam tik kada ne kada pasiseką juo 
pasinaudoti. Kartais skolindavęs iš 

j kitų, jei pasitaikydavę, bet dažniau- 
;siai dokumentus suvyniodavęs į laik
raštinį popierį Dabargi, gavęs tokią 
vertingą dovaną, galįs didžiuotis prieš 
kitus bendradarbius. Tačiau prisipa
žįsta, kad jis jau skolinti kitiems jo 
nenorėtų.

Akmenės statybinių medžiagų kom
binato įmonės nuolat plečiasi, auga ir 
darbininkų gyvenvietė. Bet kai žmo

gus nori nusipirkti laikraštį, turi ke-

MOSŲ SPORTININKAI šį penkta 
dienį išvyksta į Niujorką, kur bus pra
vestos dešimtosios Š. Amerikos lietu
vių žaidynės. Linkime mūsiškiams sėk
mės ginant Hamiltono kolonijos garbę 
moterų krepšinyje ir vyrų stalo teni
se. Pastaroje sporto šakoje Kovo vyrai 
užima antrą vietą Š. Amerikoje.

ILGAS SAVAITGALIS skiriamas 
Kovo 11 metų gyvavimo sukakties mi
nėjimui, nes pirmadienį yra Viktori
jos diena. Klubo valdyba kviečia visus 
ruoštis, nes be sportinių žaidynių, va
kare bus didelis pasilinksminimas su 
menine programa, išpildoma Toronto 
vyrų kvarteto. Visos* iškilmės bus ge
gužės 21 d. dalyvaujant svečiams spor
tininkams iš Kanados ir JAV. K.B.

i Lietuvę
PRAMONĖS GAMINIAI — 

MAISTAS — VAISTAI 
Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.

Janique Trading
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. W., TORONTO 
TEL. EM. 44025

Vietoj balos, kuri: 7 ^m iki rajono centro. Pana
šiai yra ir su vidurinės mokyklos mo
kiniais, kurie gyvenvietėje negali gau
ti nei sąsiuvinių, nei pieštukų, nei 
kitokios rašymo medžiagos.

Buvo numatyta, kad, darbą atlikę 
Kauno elektrinėje BES statybininkai, 
po to netrukus pradės darbą naujai 
projektuojamoje jėgainėje prie Jur
barko. Bet dabar Vilniaus radijas 
praneša, kad kaikurios statytojų gru
pės iš Kauno vyks į Murmansko sritį.

Raudondvario pilis (prie Nevėžio) 
per karą buvo išdegusi. Dabar ruošia
masi ją restauruoti ir joje įrengti pa
talpas Lietuvos žemės ūkio mechani- 
zavimo ir elektrifikavimo institutui. 
Pilies salėse bus įrengtos 9 laborato
rijos, buvusioje oranžerijoje naujų 
mašinų demonstravimo salė. Be to, 
įrengiamos pagalbinės dirbtuvės ir 
konstrukcijų salės. Raudondvario plo
te dar bus pastatyta izotopų labora
torija, vidurinė mokykla, vaikų darže
lis, lopšelis, ambulatorija, pirtis, 
skalbykla, parduotuvė, gyvenamieji 
namai. Viso Raudondvario rajone nu
matyta pastatyti porą šimtų įvairių 
pastatų.

“Gintaro pilis” filmą, pagal Reginos 
Januškevičienės scenarijų Maskvos 
Sojuzmultifilm studija pastatė naują 
filmą pavaizduojantį Jūratės ir Kasty
čio legendą. Tai piešimo būdu paga
mintas filmas. Piešė Gražina Braziš- 
kytė. Filmas jau rodomas Maskvos ki
no teatruose.

(E) Aleksoto stiklo fabrikas, at
rodo, gamina dabar tik bonkas. 
Į automatinę kaitinimo krosnį kas 
valandą keliauja 1.100 bonkų.

Partinis agitacinis darbas vis dar 
nepakankamai esąs išvystytas kolūkie
čių tarpe/skundčsi Sniečkus savo pra
nešime partijos suvažiavime. 419 kol
ūkių dar visai nesą partinių organiza
cijų, 150 kolūkių esą kandidatinės 
grupės, 19 — partinės komjaunimo 
grupės. Ypač nepatenkinama tuo at
žvilgiu padėtis esanti Šilalės, Pandė
lio, Ramygalos, Raseinių-ir Molėtų ra
jonuose.

KOOPERATINIS BANKELIS “TAL
KA” pirmąjį metų ketvirtį pasiekė 

S240.000 kapitalą, numatytos sąmatos 
ribas gerokai pražengdamas. Tai jau 
stambus kapitalas lietuvių valdomas 
ir lietuviams tarnaująs ekonomiškai 
tvirčiau įsikurti. Balandžio 9 d. eili
nis bankelio valdybos posėdis patvir
tino pirmojo metų ketvirčio balansą 
bei atliko kitus darbus. Balanso pozi
cijoje narių jnašų-šėrų dabar yra 
S228.729.51, depositų $4.414,50. Išduo
ta asmeninių paskolų $167.017.94 ir 
pirmųjų morgiėių ^47.563,87. tad vi
so išskolinta nariams $214.581.81. Ka- 
sa-banke $17.823,79. Gautas pelnas už 
tris mėn. S2.577,48. Balansas suvestas 
$240.075,71.

Per kovo mėn. įstojo 10 naujų narių, 
tad dabar yra 424 nariai ir 160 skeli- j 
ninku. Kredito komitetas per kovo; 
mėn. apsvarstė 11 prašymų paskoloms 
gauti ir leido išduoti naujų paskolų 
$23.746,50. Dabar yra žymiai padi
dėjęs paskolų pareikalavimas, nes pir
mąjį šių metų ketvirtį yra leista iš
duoti $80.568,10 naujų paskolų. Tad 
praeitų metų pabaigoje susikaupęs 
laisvų pinigų perteklius yra visas iš- 
skolintas ir dirba narių naudai. O pa
skolų pareikalavimas dar turi tenden
cijos didėti, ir todėl norintieji gauti 
paskolą prašomi iš anksto tvarkyti 
gavimą neatidedant paskutinei dienai, 
kada jau reikalingi pinigai. Per pir
muosius šių metų tris mėnesius į ban
kelį įstojo 37 nariai įnešdami $57.021, 
19 šėrų kapitalo, išstojo 2 nariai. Lau
kiama dar daugiau naujų narių įsi
jungiant į šią kooperatinę šeimą, nes 
augant paskolų pareikalavimui rei
kalinga daugiau narių-indėlininkų. ku
rie taupytų bankelyje. Tad padėkime 
patys sau finansinius reikalus tvarky-

HAMIHOR, Out
ti. Norintieji į narius įstoti įnešdami Pu^ios spalvos.
sutaupąs dabar visi turi labai patogų Mnes pastatymas, kuris savo laiku 
laiką, nes balandžio mėn. bankai pri- f1® Dievo įsakymų” filmą,
rašo procentus už laikytus pinigus ir 
todėl be nuostolio galima į>ervesti į 
bankelį Todėl kviečiami tie, kurie ‘ 
laukė procentų prirašymo, stoti į ban
kelio narių eiles, kur mokamas di
desnis procentas ir yra nemokamas 
gyvybės draudimas iki $2.000.

Bankelio Revizijos Komisija kiek
vieną mėnesį tikrina knygas ir at
skaitomybę, ir dabar padaryta revizi
ja rado viską tvarkingai ir tiksliai ve
dama. Posėdyje taip pat buvo apsvars
tytas Sporto Klubo Kovas prašymas 
paremti sportininkų išvyką į žaidynes 
Amerikon. Valdyba, suprasdama ir 
/vertindama sportuojančio jaunimo pa
stangas, paskyrė tam tikslui $25. Taip 
oat paskirta ir Motinos Dienos minė
jimui dovanėlei $10. J. D.

PATIKSLINIMAS
Laikr. “NL” nr. 13 iš IV. 13 d. š.m., 

koresp. K. Baronas savo aprašyme apie 
naujos B-nės valdybos ir visų organi
zacijų atstovų bendrą posėdį prasilen
kė su tiesa. K. Baronas rašo, kad A. 
Jankūnas tame posėdyje atstovavo 
lietuvių kiną. Kaip galėjo taip koresp. 
K. Baronas parašyti, juk jis gavo iš 
B-nės pirm, sąrašą atstovų, kurie da
lyvavo tame posėdyje ir mate, kad A. 
Jankūnas atstovavo Hamiltono Lietu
vių Namus, bet ne lietuvių kiną. Juk 
tokio pavadinimo tame sąraše visai 
nebuvo. Čia sąmoningas K. Barono 

į iškraipymas, todėl B-nės valdyba ran
da reikalinga duoti šį patikslinimą, 
kad visuomenė nebūtų klaidinama.

Hamiltono LB valdyba.
Į LN NARIUS įstojo Robertas Kon- 

tenis, įnešęs $100. Robertas yra mū
sų jaunosios kartos atstovas, todėl jo 
įstojimas mums yra juo brangesnis. 
Liet. Namai vis dĮagiau^ir daugiau 
pritraukia pas save jaunimo, tuo už
tikrindami sau gražią ateitį. Linkime 
visam mūsų jaunimui pasekti R. Kon- 
tenio, T. Verbickaitės, I. Kažemėkai- 
tės ir dešimtimis kitų jaunuolių, ta
pusių LN nariais, pavyzdžiu.

Iš Stasio Uikio. mūsų kolonijos tau
raus tautiečio, jau gautas$5.000 čekis 
LN paskolos Šerams pirkti. Tai pirma 
didžiausia suma įnešta iki šiol vie
no asmens. Gražiausia Jums, mielas 
Stasy, visų narių ir LN valdybos vardu 
padėka.

Tai ’’Buccaneer” su Yul Brynner ir 
Charlton Heston. Jis vaizduoja 1812 
m. Amerikos įvykius. Masinės scenos. 

Garsiojo Cecil de

šį ketvirtadienį, bal. 28 d., mūsų 
kine rodomi du vokiški filmai, kurių 
vienas spalvotas. Seansų pradžia 6.30 
ir 8.15 vai. vak.

LN NARIŲ SUSIRINKIMAS įvyks 
gegužės 15 d. 2.30 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose. Prašome visus narius jame 
skaitlingai dalyvauti. Sk. St.

SUSITUOKĖ du plačiai žinomi Ha
miltono visuomenininkai ir jaunosios 
kartos auklėtojai — mokytoja Antani
na Grajauskaitė ir šeštad. mokyklos 
vedėjas Jonas Mikšys. Sutuoktuvės 
įvyko pereitą šeštadieni.

PIRMOJI! OPERETĖ HAMILTONE. 
Hamiltono lietuvių choras, vadovauda
mas muz. kun. Jurkso, šį sekmadie
nį, gegužės 1 d., 5 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose — 1292 King St. E. — sta
to pirmąją liet, kalba operetę “Silvi
ja”, kurios turinys yra labai links
mas ir gyvas. Tiek choro, tiek solo 
partijas atliks vietinės liet, choro pa
jėgos. Iš viso tai bus kas tai visai nau
ja, ko Hamiltone dar,nebuvo. Reikia 
tikėtis, kad operetės pastatymas įneš 
daug gyvumo.

JERONIMO PLEINIO IR TORON- 
TIETĖS R. VYŠNIAUSKAITĖS ves 

tuvės numatytos geguž. 14 d. Hamilto
ne. J. Pleinys jau virš 10 m. kaip ak
tingai darboujasi ateitininkų eilėse ir 
vadovauja kuopai. Jis. pasižymi savo 
būdo geromis ypatybėmis, moka sugy
venti su kitomis organizacijomis, žo
džiu, yra didelis tolerantas. Kadangi 
J. P. yra bent kokį 100 kartų dalyva
vęs kitų vestuvėse, tai laukiama, kad 
ir jo vestuvės bus ne tik didingos, 
bet ir skaitlingos dalyviais.

K. Giedaugas.

FILMAS, kuris šią v»są’ savaite ei
na Deltoje, yra tikrai reto gražumo!

ST. CATHARINES, Ont.

Lietuviai pasaulyje

* "Atlikta paprastai ir suraminančiai"
Paprastai, gražiai... ceremonijos pilnos žmogaus supratimo 

dvasios... ramūs veiksmai nedrumsčią susikaupusių maldų.
Per daugiau kaip šešiasdešimt metų Wm. Speers yra laimėjęs 

simpatijų daugelio širdyse... ir yra pasiruošęs mielai padiskutuoti 
su jumis kiekvieną laidotuvių tvarkos planą, įskaitant ir mūsų 

įprastinius pasiruošimus.

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
(LAIDOTUVJU NAMAI)

MOTINOS DIENOS minėjimas ren-1 Barnabui Mikalauskui. OEM, už pagal 
giamas gegužės 8 d. apie 11 vai. (tuo- lietuvišką paprotį sukalbėtą maldą ir 
jau po pamaldų) vienuolyno salėje, sveikinimą.

Paskaitai minėjime 'yra iš Toronto 
pakviesta “Moters” redaktorė Iz. Ma
tusevičiūtė. Meninę programos dalį 
išpildys, jau ne pirmą kartą gražiai 
pasirodę, mūsų jaunieji. Be to, bus iš
kilmingai pagerbtos skaitlingiausių 
šeimų motinos.

• Visi gerai žinome, kad motina yra 
už viską brangiausia, tad netingėki
me jūs pagarbai paskirti nors porą 
valandų savo laisvalaikio.

SĄRYŠYJE SU VASARIO 16 MI
NĖJIMU atsiradusioms išlaidoms su

mažinti yra aukoję iš St. Catharines 
Lynas Markelis $16 ir iš Toronto Vla
das Piragius SI. Už tą visuomeninį 
supratimą .— mūsų darbą parėmu- 
siems nuo širdies dėkoja.

KLB St. Catharines apyl. v-ba.
ATVYKSTA CLEVELAND©
“GRANDINĖLĖ”. Dėl susidariusių 

mums nepakeliamų medžiaginių sąly
gų iš Čikagos “Dainavos” ansamblis su 
“Vestuvėmis”, kaip buvo anksčiau pa
sirodžiusi spaudoje žinutė, į Niagaros 
pusiasalio vilniečių rengiamą birželio 
25 d. Jaunimo šventę - Jonines ne
atvyks. Šiais metais Joninių progra
mai išpildyti atvyksta iš Cleveland© 
lietuvių jaunimo tautinių šokių ir lie
tuviškos muzikos ansamblis “Grandi
nėlė”. Amerikoje bemaž visas dides
nes lietuvių kolonijas aplankiusi, ji 
pirmą sykį atvyksta į Kanadą.

VKLS St. Catharines sk. v-ba.
GILI PADĖKA
Mano penkiasdešimties melų sukak

ties proga balandžio 3 d. KLB St. Ca
tharines apylinkės valdybos pastan
gomis buvo surengta iškilminga vaka
rienė. Negalėdamas rengėjams kitokiu 
būdu “atsidėkoti, reiškiu nors šią vie
šą padėką.

Pirmiausiai tariu nuoširdžiausią pa
dėką St. Catharines apylinkės valdy
bai ir iniciatoriui I. šajaukai už įdė
tą rūpestį ir darbą šioms iškilmėms 
surengti, P. Polgrimui už taip sklan
džiai jų pravedimą ir klebonui Tėvui

WINDSOR, Ont.
SUŽIEDUOTUVĖS K čiuprinskaitės 

Eleonoros su Kilikevičiu Vaclovu įvy
ko Velykų sekmadienį giminių ir ar
timųjų tarpe A. ir V. čiuprinskų na
muose. Vestuvės numatytos liepos 2 
d. Clevclande, Ohio, kur gyvena jau 
nasis Vaclovas. E. Čiuprinskaitė yra 
baigusi St. Mary’s akademiją, o dabar 
dar baigė Windsoro augštesniąją pre
kybos mokyklą. Šiuo metu dirba Pre
kybos Rūmuose kaip sekretorė. Eleo
norai geriausios sėkmės, nors kartu 
tenka apgailestauti, kad neužilgo ap
leis Windsorą. kur taip daug reiškėsi 
visuomeninėje veikloje, daugelį kartų 
atstovavo lietuvius tarptautiniuose pa
sirodymuose gražiuose tautiniuose dra
bužiuose. dalyvavo chore, uoliai talki
ninkavo, kur tik buvo reikalinga jos 
pagalba. Elcnonoros tėvai Adelė ir 
Vytautas Čiuprinskai yra gražiai įsikū
rę Windsore, uolūs lietuviškoje veik
loje. V. čiuprinskas yra apylinkės val
dybos iždininkas.

Kilikevičius Vaclovas Clevclando 
universitete studijuoja inžinerija.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS kon 
ccrtas įvyks geguž. 7 d. Detroite, Dom

Nčpaprastai didelę padėką reiškiu 
P. Polgrimienei ir A. Alšauskienei už 
taip žaviai gėlėmis papuoštą kėdę ir 
stalą, o ypatingai už taip skoningai pa
ruoštą pačią vakarienę ir E. Rutkū- 4
nienei už puikfai paruoštą didžiulį į Po^ki salėje, 3426 Junction Avė. Prog- 
torta. Tokie pasiruošimai pareikalavo ram5 ^P’Jdys garsėjanti soliste Lione 
ne valandų laiko, bet dienu. | Juod>;te ir tautin,« Jsok»J Srupe “Si-

Sirdingai dėkoju už sveikinimus i • Koncerto vadinamo “Alyvoms 
prisiųstus raštu bei asmeniškai sveiki zydmt , pradžia 7.30 vai. vak. Po prog- 
nant: pirm. J. Grigui sveikinusiam ramos šokiai, veiks bufetas. J. K.
KLB St. Catharines apyl. valdybos var
du, pirm. K. Stankevičiui — KLB Wel- 
lando apyl. v-bos vardu, pirm. A. Juk
nevičiui — VKLS centro . v-bos var
du, pirm. K. Baronui — VKLS Kana
dos krašto valdybos vardu, VKLS.To
ronto skyr. v-bai, VKLS Detroito sk. 
v-bai, pirm. St. Ulbinui — VKLS St. ■ 
Catharines skyr. v-bos vardu, pirm. Į 
J. Sinkui — Medžiotojų ir Meškerio
tojų “Lituanica” klubo v-bos vardu, 
Z. Ulbinienei — “Gintaro” v-bos var
du, iš Detroito Algimantui Astašai- 
čiui, J. Lekui, K. Veikučiui, J. Rut- 
kūnui, J. Kavolėliui ir visiems kitiems 
neišvardintiems.

Taipgi širdingai dėkoju organizaci
joms ir pavieniams asmenims už ta 
proga atsiųstas gėles ir VKLS St. Ca
tharines sk. valdybai už sveikinimūs 
spaudoje.

Nuoširdžią padėką reiškiu visiems 
atsilankiusiems ir už bendrą visų do
vaną, kuri įteikta man buvo vakarie
nės metu, o ypatingai dėkoju tai skau
tiškai pasipuošusiai dovanos įteikėjai 
jaunajai lietuvaitei Grigaitei. Ji savo 
pasirodymu kaip ir priminė mums vi
siems, kad ir mes jaunosios lietuvaitės 
kartu su jumis džiaugiamės atsiektais 
vaisiais. - „ f

Tie Jūsų sveikinimai ir linkėjimai 
žengiant man į antrą pusšimtį yra 
mano gyvenime nepaprastai didelis 
įvykis priduodąs didesnį pasitikėjimą 
tolimesniam darbui ypatingai kai jau
ti, kad ne vienas esi.
\ Tad visiems dar kartą iš širdies ta
riu vilnictišką ačiū.

Juozas Dilys.

RODNEY, Ont.
RUOŠIASI PAGERBTI MOTINAS.
Apylinkės lietuviai — tabako augin

tojai, be savo kasdienių darbų prasi
dėjusių prie tabako, ruošiasi iškilmin
gam Motinos Dienos minėjimui gegu- 

J žės 1 d., sekmadienį, 6 v.v. Rodney 
i miesto salėje. Pakviesta dalyvauti ne- 
1 seniai iš Anglijos atsikėlusi Kanadon 
mūsų žinomoji solistė J. Liustikaitė. 
Ji žada duoti turiningą repertuarą žy
miųjų mūsų kompozitorių. Akompa
nuoti atvyksta iš Toronto muzikas St. 
Gailevičius. Dienos progai pritaikytą 
paskaitą skaitys gerb. mūsų klebonas 
kun. dr. Gutauskas. Be to, dar vietos 
šeštadieninės mokyklos mokiniai, 
mokslo metų baigimo proga atliks sa
vo programėlę.

Po meninės dalies bus bendra kavu
tė. Šioje mažoje lietuvių apylinkėje 
tai bus pirmas toks įžymus pasirody
mas, todėl kviečiame skaitlingai ir 
svečius iš artimesnių lietuvių apylin
kių, kaip London, Mt. Bridges, Wind
sor. Detroit, Aylmer, Tilisonburg. 
Delhi ir kit. Rodnišklai.

JA Valstybės
AM. L. R. KAT. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA sausio-kovo 

mėn. turėjo $1.004,97 pajamų ir-$1. 
541,50 išlaidų. Šiuo laikotarpiu sumo
kėjo nario mokestį 5 federacijos sky
riai. Per prel. Jūrą Federacijos Kul
tūros Fondui paaukojo: kun. Gaurons- 
kis, Ansonia $100, kun. Juškaitis, 
Cambridge $50, kun. Morkūnas, Sioux 
City $25, prel. Urbonas^ Du Bois $20, 
prel. Balkūnas, Maspeth, prel. Vir- 
mausjras, Boston, kun. Dakinėvičius, 
Ferndale po $10, kun. Geisčiūnas, 
Fromberg $5. Viso $230. Aukos dar 
tebeplaukia. ' «

LRK Federacijos iždas davė $200 
paramos Pax Romana kongresui, pa
skyrė “Eglutei” $50 ir “Lituanus” 
$25. Kat. Fed. kongresas surinko 
įvairių aukų ir pajamų-pelno $913,47. 
LRK Fed. iždininkas prašo ir kitus 
skyrius atsiliepti, nario mokestį pri
siųsti, nes Federacijos CV išlaidos 
būna vis didesnės negu pajamos.

NIUJORKE SUSIKŪRĖ ir lietuvių 
respublikonų organizacija, pasivadi
nusi Lyga. Į jos valdybą išrinkti: 
pirm. V. Barčiauskas, vicep. D. Klin- 
ga ir E. čekienė/iždin. dr. M. Žukaus
kienė, sekr. J. Sirusas. ‘ - ■

ALTo VYKD TARYBA “Lituanus” 
žurnalui paremti paskyrė $250. Žur
nalui remti komisija prašo, kad AL 
Tas per metus skirtų $1000, t.y., kad 
apmokėtų kongresmanams ir senato
riams siunčiamų egzempliorių prenu
meratas.

SLA VADOVYBĖ perrinkta ta pa
ti: prezid. P. Dargis, viceprez. J. Ma
ceina, sekr. M. J. Vinikas, iždin. N. 
Gudienė, iždo globėjai: E. Mikužiūtė 
ir S. Briedis, daktaras kvotėjas S. 
Briedis. Rinkimai vyko dar kovo mėn., 
bet rezultatai tik dabar tepaskelbti. 
SLA seimas įvyks Pittsburghe liepos 
11 d. Seimas skiriamas organizacijos 
75 metų sukakčiai atžymėti. Tam su
darytas specialus komitetas, kuris jau 
ruošiasi. *

Į LIETUVĄ taip pat buvo nuvykęs 
ir Velykas ten atšventė Jokūbas Stu- 
kas, New Jersey ir Niujorko lietuvių 
radijo valandos vedėjas. Jis grįžo 
balandžio 22 d. Ten ruošiantis vykti 
ir žurnalistė Salomėja Narkeliūnaitė.

DAIVA NAURAGYTĖ, vienturtė 
solisto Ip. Nauragio dukra, kovo 19 
d. Providence, R.I., pranciškicčių* mi
si jonierių vienuolyne: padarė amžinuo
sius įžadus. Vardą pasirinko Antani
nos. Dabar ji studijuoja svetimas kal
bas — ruošiasi profesūrai misijų 
kraštuose.

JONAS SAKALAUSKAS su žmona 
Jadvyga ir dukra Vanda iš Brazilijos 
persikėlė į Los Angelės.

KUN. BUČMYS. Los Angeles lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos vika
ras, jam pačiam prašant, paskirtas 
amerikiečių parapijon, o jo vieton pa
skirtas kun. A. Valiuška, anksčiau 
dirbęs amerikiečių parapijoje Manro- 
viJ°ie- ** t - ; « ♦ -.

NESENIAI ATVYKĘS K LIETU- 
| VOS su motina Jonas Armonas įsto- 
įjo Į Čiurlionio ansamblį Glevclande.

KAZYS MOCKUS dėl susjlpnėjusios 
sveikatos iš ALR KaL Fed. valdybos 
pasitraukė. Jis gyvena Bostone, o val
dyba dažniausiai posėdžiauja 
ke. Pirmininkas A. Masionis 
Paterson, N.J.

Vokietija *
ELTA PRAŠO TIKSLIAI
SUOTI. Kaikurios institucijos, laik

raščių ir žurnalų leidyklos bei atskiri 
asmens adresuoja savo laiškus ir siun
tas ELTAI pasenusiais, taigi netiks
liais adresais. Tai sudaro bereikalin
go darbo paštui, be to, kartais ir pa
čias siuntas suvėlina. Tad prašome pp-! 
tikrinti ir, reikalui esant, patikslinti; 
savo adresyną ir ELTAI adresuoti tik 
šiuo adresu: Reutlingen, Gratianus- 
str. 11, W. Germany.

PIRMININKU, SFNiVNIUR V AR
GO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ SUVA-1

paskutiniame posėdyje tarėsi ir rentų 
įstatymo reikalais. Nors naujieji nuo
statai ir sudaro geresnes sąlygas kai- 
kurioms rentų gavėjų -grupėms; Pa
baltijo kilmės svetimšalių kaikurios 
grupės visdėlto yra blogesnėje ./padė
tyje, negu pvz., iš tų pačių kraštų 
kilę vokiečiai, Reikalu yra susidomė
jusi ir Jungt. Tautų Augšt. komisa
ro pabėgėlių reikalams įstaiga ir nori 
kartu su pabaltiečių atstovais aiškin
tis Bonnoje, kad pabaltiečių renttf ga
vėjai nebūtų prieš kitus skriaudžiami.

SUVARŽYS SVETIMŠALIU STU
DENTU PRIĖMIMĄ? Miuncheno 4* 

kaikurių kitų Voiketijos- universite
tų vadovybės svarsto, kaip suvaržyti 
nepaprastai .Ąidelį studentų ajrtplųiy. 
Universitetuose nėra tiek vietų, kiek 
kad yra kandidatų. Be kita ko, yra 
svarstoma nustatyti, koks svetinga- 
lių nuošimtis (nuo bendro studentų 
skaičiaus) galės patekti į universi
tetą. - r /* - >

D. Britanija , .
LONDONO LIET. NAMŲ BENDRO
VĖ šiemet švenčia savo dešimtmetį. 

Bendrovės pirm. M. Bajorinas.' “EI?* 
rašo, kad 1959 m. balansas suvestas 
su £1.436 pelnu, nors ‘Nidos” spaus
tuvė ir davė £1.166 nuoštėlią Bend
rovės akcininkai sudėję £11.500 ka
pitalo, o turimo turto vėrte jau si^ 
kianti £44.500. Bendrovė skdlų tu
rinti £18.800, tad akcininkų turto'yfa 
£25.600. Pereitais metais pajamos 
sumažėję £1000, bet išlaidos suma
žėję net £3000. Tai dėl to, kad'atsisa
kyta valgyklos ir parduotas namas 
Nr. 3. Spaustuvės pajamos sumažėję 
£1000, gi išlaidos sumažėję tik £500. 
Dėl to gauta £756 nuostolio.. :

LIET. SODYBA 1959 m.‘ išsivertė šii 
£415 pelno, betgi jos padėtis' nėra 
užtikrinta. Lietuvių senelių pčrmą: 
žai ten gyvena ir žiemos metu Sody
bos išlaikymas labai nuostolingas 
kasdien kainuoja apie £15, o seneliai 
tiek nesumoka ir per savaitę. Ir vasii- 
rojimo metu lietuvių svečių mažoka. 
Reikalavimai vasarvietei kyla. Jų ’ iš 
esamų pajamų padengti negalima, bet 
ir kainas labai kelti negalima. Dėl to 
ieškoma būdų pajamas kitaip padi
dinti ir Sodybos tvarkymo bei' tdbii- 
linimo darbai tęsiami. Jau įvesta ir 
elektra. Sėdybos šeimininkas yra J. 
Lūža.

KUN. KAZLAUSKAS, Londono liet, 
parapijos klebonas, buvo nuvykęs į 
Vokietiją pravesti įvairiose kblorti- 
josc rekolekcijų. Velykom jis grižd‘ į 
Londoną. ' - '■* . • f *•’’

SIUNTINĖLIUS Į .SOVIETŲ : SĄ
JUNGĄ, tad ir į Lietuvą,, pagal, vą- 

sario mėn. išėjusias naujas našle tai
sykles ją p..-BrUąnijos ^aljma .siųsti 
ir be muito.„Tačiau jiję^net^ri syęrti 
daugiau 2 svarų, turi būti atitinkamai 
supakuoti, kad būtų lengva ątkhryti. 
Juos galima registruoti, bet įlėgilima 
drausti.

Niujor- 
gyvena

ADRE-

. - H-

Argentina
GEN. TEODORAS DAUKANTAS, 

buvęs du- kartus apsaugos ministeris, 
staiga mirė nuo širdies smūgio’Argcn- 
tinoje, Buenos Aires mieste.. Jis atsto
vavo lietuvius kroatų , nepriklausomy
bės šventės minėjime, ten pasakė kal- 
bą ir nulipęs nuo scenos kroatų svei
kinamas susmuko negyvas.,Palaidotas 
balandžio U ^.JSĄellanccfos ^apinėsd 
Laidotuvėse dalydavo* ir XFetuvos at
stovybės Urugvajuje atstovas K. Či
biras.

Velionis jau eilę metų į&tfenb 'Ar
gentinoje, prisiglaudęs pas tėvus -ma
rijonus Avellanedoje. Jo žmona sji 
dukrele 1P41 m. buvo ištremtos ir jię 
jau nebesusitiko.

-i ' < ’ i-..... . > „ ,, „-»>

r” ’■
J*-.,

A. LIŪDŽIUS, B.L
VIESASIS NOTARAS

• (Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

ir tei-

GELES VISOKIOMS PROGOMS — ves 
gimtadieniams, laldotavėma Ir Lt

Tel. LE. 44645. po 6 v. v. tek bE. 34637 
< 231 RONCESV ALLES AVE.

Rochester, N.Y.
KUNIGAIKŠČIO VYTENIO skautų 

vyčių būrelis gegužės 7 d. ruošia di
delį koncert^-balių. Programą išpildys 
buv. Metropolitan operos solistė Ona 
Kaskas. Po to bus šokiai, bufetas ir 
kitos įvairenybės. Gros vienas iš pui
kiausių Rochester™ orkestrų. Paren
gimas ivyksta 730 vai. v., 555 Hud
son Ave.

Ta pačia proga tenka pasakyti, kad 
Rochester™ skautai vyčiai tik ką per
siorganizavo ir davė savo būreliui 
naują vardą. Jų tikslas netik užbaigti 
įruošti seniai pradėtą skautams buk
tą, bet ir plačiau pasireikšti Roches- 

visuomenėje savo kultūrine veik-

30-31 d.Huet- mori
20 KING ST. L, HAMILTON

(staipės JA. 7 SS7S

Taupyk irskolinkis bankelyjfe "Talka

tenfelde.
DAROMI ŽYGIAI PAGERINTI SĄ
LYGAS RENTOMS GAUTI. Nord ! 

rhein-Westfateir krašto mišri tarybai 
pabėgėlių - tremtinių reikalams savo I

Išduodamos paskolos iki 13.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 
turte vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

6 ■ 8 vai. vakaro. Minden 
II augžte. tel JA 7 5575. 

58 Dundam SL N.
DARBO DIENOS: 
Building, 20 King

antradieniais ir penktadieniais 
St. E., not. A. Liudžiaus ištaigoj 
2 vai, popiet, parapijos Mblioti



1960. IV. 28. — Nr. 17 (537) ______ T« VISKfiStIBURIAI 5 PUSL.

Socialinis draudimas Kanadoje
KLB SALPOS FONDO INFORMACIJA

Iš Vokietijoje likusių tautiečių 
ateina vis dažniau ir dažniau pa
siteiravimų apie socialinę pagal
bą ar apsaugą Kanadoje. Tuo 
klausimu mūsų spaudoj jau bu
vo pasirodę keletas paaiškinimų 
praeitais ir dar anksteesniais me
tais. Manome čia trumpai duoti 
principus ir suglaustai apibūdin
ti socialinės pagalbos galimybes 
vienu ar kitu atveju, nesigilinant 
į įstatymų detales, kas jau būtų 
pritaikymo praktikoje reikalas.
- Socialinės pagalbos sistema Ka
nadoj daugeliu atvejų skiriasi 
nuo Europos kraštų ir daug kam, 
neįsigilinusiam į šią sritį ar ne
tekusiam susidurti su viena ar ki
ta problema, atrodo, kad socia
linės pagalbos Kanadoj iš viso 
nėra. Taip galvoti būtų labai klai
dinga. Socialinės pagalbos siste
ma Kanadoje yra pritaikyta šio 
krašto mentalitetui ir gyvenimo 
sąlygoms.

Pažvelgę istorijon, atrandam, 
kad Kanadoj, kaip ir kitupse kraš
tuose, socialinės pagalbos siste
ma vystėsi iš labdarybės. Laikui 
bėgant keičiantis gyvenimo sąly
goms paskirų asmenų praktikuo
jama labdarybė pasidarė nepa
kankama. Įsikūrė įvairios priva
čios labdarybės organizacijos, ku
rios stengėsi teikti pagalbą vie
nu ar kitu atveju. Kada proble
mos didėjo ir darėsi komplikuo- 
tesnės ir skaitlingesnės, kaiku- 
riais atvejais ir tų privačių labda
rybės organizacijų nepakako ir 
teko valstybei-valdziai imtis atsa
komybės socialinės pagalbos sri
tyje. Tokiu būdu Kanadoj yra dvi 
ryškios socialinės pagalbos sri
tys: privačios iniciatyvos ir val
džios. .

Paminėsim dabar kelis Kana
doj veikiančius įstatymus su ku
riais eiliniam žmogui gali tekti 
dažnai susidurti: Allocation fami- 
liale, Pension des Meres Neces- 
siteuses, Pension d’invalides, 
Pension de vieillesse, Pension d’ 
Assistance Publique. Yra dar ir

kitų liečiančių daugiau atsikras 
specifines grupes, kaip nelaimės 
darbe, karo veteranų, aklųjų ir 
kt., kurių čia plačiau nemanom 
aiškinti.

Allocation familiale: vaikų prie
das, kurį gauna kiekvienas Ka
nadoj gimęs ar metus Kanadoj iš
gyvenęs vaikas, nuo gimimo iki 
16 metų amžiaus, nuo 6 iki 8 dol. 
mėnesiui pagal vaiko amžių.

Pension des Meres Necessiteu- 
ses — pagalba motinoms, kai vy
ras miręs arba serga ir nedarbin
gas daugiau negu vienus metus. 
Suma yra nustatoma pagal vaikų 
skaičių ir motinos sveikatą. Prie 
šios pagalbos motina gali šiek 
tiek turėti pajamų ir gali turėti 
nuosavybę iki $6.000 vertės.

Pension d’invalide — pagalba 
invalidams ir chroniškiems ligo
niams — nustojusiems sveikatos 
ir darbingumo visam gyvenimui. 
Suma yra $55 mėnesiui.

Pension de vieillesse — senat
vės pensija. Ja gali pasinaudoti 
65 metų amžiaus žmogus, jei įro
do, kad* jau nepajėgia užsidirbti 
pragyvenimą; nuo 70 metų ši pen
sija skiriama visiems be išimties.

Pension d’Assistance Publique 
— pagalba ligos atveju ligoninė
se ar namuose, šia pagalba gali 
pasinaudoti kiekvienas, kurį 
miestas pripažįsta nepajėgiu ap
simokėti už gydymą. Ligonio šei
ma tuo metu gali gauti pagalbą 
namuose. Suma nustatoma pagal 
ligą, šeimos dydį ir t.t.

Tenka pridėti dar keletą žodžių 
apie gydymo galimybes. Kiekvie
nas žmogus, pripažintas nepajė
giu užsimokėti gydymą, yra gydo
mas veltui. Be to, prie ligoninių 
veikia klinikos, kurios arba- vel
tui arba už minimalų atlyginimą 
teikia visus mediciniškus patar
navimus, čia priklauso nuo žmo
gaus uždarbio ir bendros finansi
nės padėties. Susiduriant su sun
kumais patartina kreiptis į ligo
ninės service sociale skyrių, kuris 
padės išsiaiškinti.

Privačios iniciatyvos sritis yra 
labai plati ir šiame straipsnelyje 
nesiimsim jos nagrinėti (nebent 
būtų pageidavimų ateityje), tik 
trumpai pasistengsim apibūdinti, 
<as jai charakteringa. Yra daug 
organizacijų; kurios rūpinasi ma
terialiniu gerbūviu. Yra kitos or
ganizacijos ar įstaigos, kurių 
tikslas padėti žmonėms įvairiose 
šeimų, vaikų, netekėjusių motinų, 
nusikaltėlių, jaunamečių nusikal
tėlių ir įvairiose kitose žmogaus 
problemose. Šių įstaigų persona
las susideda daugumoj iš profe
sionalų socialinėje srityje (social 
worder - travaileur social), žmo
nių, turinčių specialų universite
tinį išsilavinimą ir pasiruošimą 
oadėti žmogui turinčiam proble
mą, kurios jis vienas pats nepajė
gia išrišti, ši sritis yra labai pla
ti ir keliais sakiniais neįmanoma 
ją apbrėžti.

Kaip jau minėjom anksčiau, 
šiam straipsnely nebuvo įmano
ma pateikti visas smulkmenas. 
Tikslas buvo pabrėžti, kad žmo
gus susidūręs su problemom ga
li kreiptis savo mieste į betkurią 
socialinės pagalbos įstaigą.

Ir. Lukoševičienė.

Jean Templeton ir Dave Broadfoot, plačiai žinomi TV ir 
radijo komikai, kurie pasirodys spaudos baliuje šį penk
tadieni Royal York viešbutyje.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

DĖMESIO
TORONTO NAMU
SAVININKAMS1

Visas Toronto Hydro Electric sistemos personalas ir pagal 
sutarti dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra leistina 
Įeiti i jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti visą darbo 
meta oficialu ženklą, v C. fe
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Čikagoje jau nuskambėjo pas
kutinio “lietuviškos” (lietuvių 
statomos) operos spektaklio gar
sai. Tūkstančiai žmonių žiūrėjo 
“Trubadūrų” tris pastatymus, 
plojo, džiaugėsi. Ir viskas atrodė 
gera, malonu, puiku. Tai buvo iš
nešu mielas, mėgėjiškas lietuvių 
darbas, pareikalavęs nemaža ren
gėjų jėgų įtempimo.

Tačiau po spektaklio dangus 
kiek apsiniaukė ir dar vis negali 
išsiblaivyti. Atsitiko taip, jog 
“Drauge” (o taip pat ir “Dirvoje”) 
viena buvusi Lietuvos operos so
listė pareiškė, kad mūsiškė Či
kagos opera nėra jau tokia tobu
la ir dar neprilygsta prie tėvynė
je turėtosios. Čia ir trenkė per
kūnas. Užsirūstino operos ren
gėjai, kurie jautėsi, kad niekas 
neturi teisės kritikuoti jų darbo. 
Spaudoje jau keli metai kartoja
ma panegirika “lietuviškos” ope
ros vyrus buvo iškėlusi į padebe
sius ir štai dabar kažkas pamėgi
no juos nutraukti kiek žemyn.

Kilo didelis susijaudinimas ir 
tiesą pasakiusiai solistei norėta 
atsiteisti. Viena iš “atsiteisimo” 
priemonių naudota balandžio 3 d. 
per Čikagos Augšt. Lituanistikos 
Mokyklai paremti koncertą, kad 
buvo dalinami lapeliai, raginą ne
ploti ten dalyvaujančiai “nusikal
tusiai” solistei. Tačiau iš šio ban
dymo, žinoma, niekas neišėjo. 
Žmonės iššifravo akcijos autorius 
ir reagavo visai priešingai.' Pana
ši akcija buvo vedama ir laiškais.

Keli šiame koncerte turėjusieji 
dalyvauti dainininkai (iš “lietu
viškos” operos sąstato) visai ne
pasirodė, matyt, norėdami iš
reikšti savo pažeistus jausmus. 
Bet ir čia vargu ar kas daugiau 
dėl to nukentėjo kaip tik jie pa
tys, o šiek tiek ir Čikagos Augšt. 
Lituanistikos Mokykla, kaip šio 
koncerto rengėjai.

Netrukus po šių Įvykių “Drau

EDVARDAS ŠULAITIS ne-Dabar turime jau visą eilę 
seniai iš soivetų pasprukusių lie
tuvių. kurie turėję žymiai įspū
dingesnių pergyvenimų negu Le
onai. Jų tarpe yra ir Sibiro trem
tinių ir jų pasakojiipai turėtų 
rasti platų atgarsi šio krašto spau
doje. Tai yra gera proga mums 
prabilti i plačias mases apie Lie
tuvą bei komunistų juodus dar
bus.

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamasis)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų sistemos tar
nautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus ir kitus 
elektros įrengimus, naudotojų patalpose.

(Natūralaus dydžio)

c°/rrRP&*

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnautojų 
ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų atlikti 
darbą naudotojų patalpose.
Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnautojas ar no
rėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų namus, turite pra
šyti parodyti šį oficialų ženklą, prieš įleidžiant į savo namus.

šis skelbimas spausdinamas jūsų apsaugai

TORONTO HYDRO - ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrą 
saugiai, švariai, moderniškai.

Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas 
-studijų dienos Montrealyje

Vykdant didžiąją lietuvybės iš
laikymo misiją tremtyje, Kana
dos lietuviai mokytojai, vado
vaujant KLB Kultūros Fondui, 
susirinkdavo kasmet pasidalinti 
mintimis, laimėta patirtimi ir įsi
gilinti į naujai iškilusias pedago
gines problemas.

Šiais metais Kanados lietuviai 
mokvtojai renkasi gražiame Mont 
realyje. Studijinė tema yra pasi
rinkta daugiau praktinio pobū
džio. Tuo norima labiau susipa
žinti su metodais reikalingais pe
dagoginiame darbe jau Kandoje 
augančioje ir mokslus einančiojo 
jaunimo tarpe.

Į šį Lietuvų Mokytojų Suvažia
vimą - Studijų dienas nuširdžiai 
kviečiame visus lietuvius mokyto
jus, kultūrininkus ir visus tuos, 
kuriems rūpi mūsų jaunimo švie
si ir lietuviškoji ateitis.

Suvažiavimas vyksta Montrea
lyje, Aušros Vartų parapijoje, 
1465 De Seve St., Čote St. Paul, 
telef. POntiac 6-5755.

9.vai. registracija,
9.30 vai. įžanginė dalis,
10 vai. paskaita: “Lietuvių ir 

Kanados mokyklų kryžkelėje”, 
ped. Ant. Rinkūnas,

11 vai. metodinė pamoka,
12.30 vai. pietūs,
2 vai. “Mūsų mokyklų progra

ma ir vadovėliai”, referuoja mo
kyt. J. Gustainis,

4.30 vai. “Mokyklinio jaunimo 
lektūra”, referuoja rašytojas dr. 
H. Nagys,

5.30 vai. skyrių pranešimai 
raštu,

8 vai. vak. banketas suvažiavi
mo svečiams pagerbti.

Sekmadienis, gegužės 1 d.:
9 vai. “Modernios vaikų litera

tūros panaudojimas pedagoginia
me darbe”, referuoja mokyt. Vy
tautas Jonynas.

10 vai. Pedagoginės aktualijos,
10.45 vai. Suvažiavimo uždary

mas,
11 vai. Pamaldos Aušros Var

tų bažnyčioje.

ge” buvo paskelbtas atsišaukimas, 
jog operą organizavusieji žmo- 

l nės su ta akcija nieko bendro ne
turėję. Kaikurie teigia, kad toks 
pasiteisinimas kaip tik kalba šių 
nenaudai. Bet pilną teisybę sun
ku supaisyti. '

Čikagos “Sun .-Times” dien
raštyje kuri laiką vyko lietuvių 
kova su lenkais dėl Vilniaus. Vie
nam amerikiečių žurnalistui pa
skelbus ilgą straipsnį iš Vilniaus, 
kuriame šis miestas buvo pripa
žintas kaip Lietuvos sostinė, atsi
liepė lenkų balsas, bandęs Įrody
ti, jog Vilnius yra grynai lenkiš
kas miestas. Tada jau tribūną 
perėmė lietuviai ir dienraščio 
laiškų skyriuje buvo išspausdin
ti net 4 lietuvių pasisakymai už 
Vilniaus lietuviškumą.

Reikia manyti, kad ir pati dien
raščio redakcija yra nuomonės, 
kad Vilnius priklauso Lietuvai, 
nes ji nedėjo daugiau lenkų laiš
kų, kurių, be abejo, ji gavo gana 
daug, čia ji net rizikavo prarasti 
lenkų malonę bei gausų skaityto
jų būrį, nes Čikagoje lenkų yra 
mažiausia 5 kartus daugiau hėgu 
lietuvių.

Taigi lietuviai, atrodo, bent 
kuriam laikui laimėjo šią kovą. 
Be abejonės, lenkai taip greitai 
nenusileis ir manytina, jog jie 
kels balsą kituose alikraščiuose.

(Parašius šiuos žodžius, teko 
matyti naujausiame to dienraščio 
numeryje neutralią nuomonę, sa
kančią, jog šiuo metu Vilnius yra 
rusų, tad geriau yra kovoti su 
jais, bet ne lietuvių-lenkų tarpe).

Dabar vienu, kitu sakiniu pa
kalbėsime apie mūsų pastabas 
šiame skyriuje “Čikagos vaizdai 
ir vargai”.

Kaip skaitytojai galbūt paste
bėjo, šių eilučių autorius pradžio
je ji buvo pavadinęs “Čikagos 
vaizdai ir vardai”, bet vėliau pati 
redakcija padarė tą nežymų pa
keitimą. Nors ištikrųjų toks nau* 
6s pavadinimas čia ir geriau tin- 

i, nes mes daugiau kalbame

■ • fe.

apie vargus negu apie vardus.
Smagu pažymėti, kad šios pa

stabos jau spėjo susilaukti gana 
gyvo atgarsio laiškais, bei gyvu 
žodžiu. Nors dauguma jas Įverti
no teigiamai, atsirado tokių, ku
rie patarė “rašyti tik apie tai, kur 
nusimanoma” ir panašiai. Kiti 
išsireiškė, kad šias pastabas ir 
bendrai “Tž” mėgsta todėl, jog 
nebijoma pasakyti tiesą, iškelti, 
kas mums svarbiausia ir kt.

Malonu, jog skaitytojai gyvai 
reaguoja, kas paženklina, kad “T 
Ž” turi skaitytojų su turiniu. 
Laikrašti, atrodo, skaito netik tie, 
kurie peržiūri skelbimus bei kro
niką, bet ir tie, kuriems rūpi mū
sų gyvybiniai klausimai. Net ir 
neigiamos pastabos mus džiugi
na, nes galima matyti, kad yra 
žmonių, kurie turi savo nuomonę 
ir nebijo jos pareikšti.•

Seniausias ir pigiausias Ameri
kos žurnalas Saturday Evening 
Post balandžio 16 d. numeryje 
Įdėjo čikagiečio Pauliaus Leono 
ilgą pasakojimą, užvardintą “We 
won our children from Khrush
chev”. Didesniąją rašinio dali už
ima Leono ir jo žmonos pergyve
nimai artėjant raudoniesiems Į 
Lietuvą. Nemaža vietos skiriama 
pasitraukimui iš tėvynės ir gyve
nimui Vokietijoje, čia ryškiai 
nušviečiamas jų rūpestis vaikais 
ir aprašyti žygiai, kurie buvo da
ryti jų suradimui bei atsikvieti- 
mui Amerikon.

Pasakojimuose nušviečiamas 
komunistų žiaurumas ir apibūdi
nama padėtis, kuri vyravo Lietu
voje nuo 1944 metų. Reikia pa
sakyti, kad viskas perduota vaiz-

i dingai ir Įdomiai, tokiu būdu turi 
kur kas didesnę vertę kaip sausi 
laikraščių straipsniai apie rau
donųjų baisumą.

Rašinys pailiustruotas trimis 
nuotraukomis — viena iš vaikų Po Velykų Čikaga Įžengė i tik- 
sutikimo aerodrome, kita — vaiz- ra pavasarišką (ar net vasarišką) 
duojanti Tomą amerikiečių mo- sūkurį. Temperatūra, pakilusi 
kykloje, trečia — Reginą Leo- net iki 80° F, privertė išsinerti iš 
naitę žiūrinčią patefono plokš- šiltų rūbų ir ieškoti pavėsio nuo 
teles. karštos saulės.

gių metų Velykos Čikagoje ne
buvo malonios: didesnę dienos 
JalĮ kritęs sniegas slėgė šiaip jau 
nedaug šventiškos nuotaikos tu
rinčias Velykas.

Nežinia kodėl, bet Velykos čia 
nesusilaukia pripažinimo. -Darbi
ninkai nebegauna progos daugiau 
atsipūsti, tik mokiniai turi šiokias 
tokias atostogas, bet jos daugu
moje nevadinamos Velykų, bet 
pavasario atostogomis.

Tiesa, bažnyčiose jas dar sten
giamasi prisiminti: čia atlieka
mos Įvairios apeigos, o, žinoma, 
neužmirštama ir aukų vokelius iš
siuntinėti.

Ir velykiniai pasveikinimai čia 
nebėra madoje, nors kaikas ban
do jais pasikeisti, bet gal tai šim
toji dalis lyginant su Kalėdų at
virukais. Labai populiarus daly
kas— tai naujos moteriškos skry
bėlaitės, kuriomis moterys pasi
puošia Velykų dieną. Kitų sričių 
biznieriai kažkaip nesistengia Ve
lykų laikotarpi bizniui išnaudo- 
i. kaikurie bando pardavinėti' 

dažytus viščiukus, tačiau prieš to
kius kovą yra išvysčiusi gyvulių 
globos draugija.

Lietuviškame gyvenime Vely
kos irgi gana tyliai praėjo. Jauni
mo centre tebuvo surengta mar
gučių paroda bei jų raičiojimo 
varžybos. Tos dienos vakare Lie
tuvių Auditorijoje Įvyko šokiai, 
kurie susilaukė daug lankytojų, 
nes po ramaus laikotarpio žmo
nės. maty t,norėjo paūžti.

teles.

Ar ne laikas juos sustabdyti?
Komunistinė lietuvių spaudą, 

dabar jau nesivaržydama ir va
dintis tokia, pastaruoju metu taip 
įsismagino biauriai koneveikti ne 
tik visus pabėgėlius nuo bolševi
kų bendrai, bet ir pavienius asme
nis, kad jų tono jau visiškai ne
galima atskirti nuo Lietuvoje lei
džiamų bolševikinių laikraščių. 
Visa, kas tik dergiančio pabėgė
lius ten pasirodo, jie be jokių 
skrupulų persispausdinėja ir nuo 
savęs panašiai rašo. O mes juk 
gyvename kultūringoje visuome
nėje, kur asmens garbė yra sau
goma ir įstatymų.

Paskutinis šitoks dergimo še
devras pasirodė Niujorko “Lais
vės” balandžio 22 d. laidoje, Nr. 
33, taikomas kun. dr. J. Pruns- 
kiui, jo motinos atvykimo proga.

Senutei, esą, motinos meilė, 
matyt, dar neišnykusi, kad ji ry
žusis apleisti savo gimtąją šalį ir 
vykti pas jai taip nusikaltusiį sū
nų. Motina vis liekanti motina, 
savo vaikams atleidžianti ir di
džiausias kaltes. Toliau rašo:

‘Šiuo atžvilgiu sūnaus nusikal
timas motinai buvo labai didelis: 
karo metu kun. J. Prunskis spjo
vė ant lietuvių tautos, spiovė ant 
savo “avelių”, kurioms ganyti jis 
buvo pastatytas ir atbėgo dolerių 
šalin ... Atbėgęs į JAV, kun. J. 
pmnskis visa savo “talentą” nu
kreipė prieš tarybinę Lietuvą, 
kur .gyveno jo motina”. Jei kun. 
Pr. ir jo vienminčių balsas būtų 
buvęs išklausytas, esą. “veikiau
siai jo senutė motina jau seniai 
būtų paversta pelenais”.

Sūnus, atseit, nevidonas, o 
Chruščiovas kilnus, kad net šito
kiam atleido motiną ... Kad kun. 
J. Prunskis nepabėgo nuo savo

‘avelių”, kad jis iki bolševikų 
okupacijos buvo “XX amžiaus” 
redaktorius ir kad to laikraščio 
skaitytojus — jo “aveles” — 
nuo jo atskyrė — iš jo atėmė oku
pantas, uždaręs tą laikrašti, kad 
karo metu, kada kun. Prunskis 
atvyko Amerikon, jo motina gy
veno ne Lietuvoje, bet bolševi
kų buvo ištremta i Sibirą, kaip 
ir jos vyras, kun. J. Pr. tėvas, 
kaip jo dėdė taip pat kunigas, ku
rie ten ir mirė nukankinti vargo 
ir bado, kad ten pat atsidūrė di
džioji dalis jo giminių ir tik vie
nam kitam tepasisekė po karo 
grįžti i Lietuvą, kas. pasakys 
“Laisvės” skaitytojams? Jiems 
kun. Prunskis ir liks nevidonas, 
kokiuo jį savo “Krisluose” jau 
kelintą kartą vaizduoja R. Miza- 
ra, pats ‘Laisvės” redaktorius.

Ar nelaikąs šitą žmonių dergi- 
mą sulaikyti?

Neseniai “Vilniai” ir Toronto 
“Liaudies Balsui” persispausdi
nus iš vilniškės “Tiesos” Deksnio 
pareiškimą, juose asmeniškai ap
kaltintas nedorybėmis, prof. dr. 
A. Damušis išreikalavo iš tų laik
raščių redakcijų išsoausdinti jo 
atsakymą, ramų ir džentelmeniš
ką. šiaip paliestųjų daugumas ne
reaguoja. Matyt, galvoja, kad 
tuos šmeižtus ir dergimus bol
ševikai teskaito, tad jų nepaveik
si. Ištikrųjų betgi paskaito ir dau
gelis ne bolševikų, šiain nesusi 
gaudančių žmonių. Tai kamgi 
leistis taip dergiamiems? Jei jau 
tie mūsų nuklydėliai taip toli nu
ėjo, tai vertėtu juos priversti vis
ką atšaukti savajame laikrašty, o 
jei to nepakaktu, tai ir teismo 
sprendimu pamokyti. Ribos yra 
viskam. M.

Nakvynės reikalais prašome 
kreiptis į mokyt. Br. Lukoševi
čienę, 507 Gerald St., Ville La- 
šalie, Quebec; tel. DO. 6-0343.

Suvažiavimo programa 
šeštadienį, balandžio 30 d.:

Iki malonaus pasimatymo 
Montrealyje.

Kun. J. Borevičius, SJ
KLB Kultūros Fondo pirm.

Dr. Ilona Gražytė
KLB Kultūros Fondo sekretorė.

RUSAI KURIASI LIETUVOJE
Dabar visoje sovietijoje plačiai 

kalbama ir svarstoma, kur teks 
padėti numatomus paleisti iš ka
riuomenės karius. Dauguma tų, 
kurie stovi Pabaltijy —- Pabalti
jo karo apygardoje — matydami 
čia visdėlto dar augštesni gyve
nimo lygi, bei kultūringesnius 
žmones, norėtų čia ir apsigyven
ti. Dėl to suprantama, kad dau
gumą jų norima Įkurdinti Pabal
tijy. Pabaltijo karo apygardos 
konferencijoje tuo reikalu kalbė
jo A. Sniečkus. Jis priminė, kad 
Pabaltijy jau yra Įsikūrusių daug 
atsargos karių, ypač karininkų, o 
kiti dabar atleidžiami iš kariuo
menės ir dar turės Įsikurti. Padė
kojęs armijai už “išlaisvinimą” ir. 
už talką “politiniame masių švie
time”, jis aiškino, kad partija jau 
dabar ruošiantis priimti ir Įkur
dinti paleidžiamus karius, o ypač 
karininkus. Esą, “paskutiniais 
metais i respubliką atvyko dide
lis skaičius atsargos karininkų. 
Jie visi Įkurdinti Įvairiose pramo
nės šakose, transporte, statybose 
ir žemes ūkyje” .naujai iš armi-; 
jos paleidžiamieji būsią Įkurdin
ti žvejyboje, statybos darbuose, 
taip pat žemės ūkyje. Jiems jau 
esą sudaromi butu fondai.

Tai bus nauja kolonistų rusų 
banga Lietuvoje. Aišku, visi jie 
bus privilegijuoti ir bus laikomi 
“vyresniojo brolio” atstovais, de
legatais nešti “sovietinę kultū
rą” i dar “atsilikusi” šiuo atžvil
giu kraštą.

LATVIJOJE LATVIŲ
JAU TIK 62%
Iš neseniai paskelbtos sovieti

nės statistikos aiškėja, kad dabar
tinėje Latvijoje latvių tautybės 
žmonių beliko jau tik 62% (prieš 
karą buvo 75,5%). Latvių tauty
bės piliečių skaičius Latvijoje 
1935 m. buvo 1.475.000, o per pa
skutini gyventojų suskaitymą 
1959 m. buvo jau tik 1.298.000. 
Tuo tarpu rusų padaugėjo nuo 
233.366 iki 556.000, gudų nuo 
26.867 iki 61.000, ukrainiečių 
anksčiau Latvijoje visai nebuvo* 
dabar yra 29.000. Lenkų skai
čius paaugęs nuo 48.949 iki 60. 
000, o Latvijos lietuvių skaičius 
nuo 22.913.iki 32.000. Dar idomi 
smulKmWa: tų', ’kurie-' perJ gy
ventojų surašymą pašišakė esą 
latvių tautybės, tik 95,1% kalba 
namie latviškai/ kiti svetimom 
kalbom. (E)

Pasinaudokite vasaros malonumais
Tikras gyvenimas. Naudokitės ma
lonumais aplankydami vietoves ir 
pramogaudami. O tai taip lengva 
Ontario. Pradėdami vasara pasiųs
kite žemiau spausdinamą kuponą.

NEMOKAMAI
ONTARIO KELIONIŲ 
LITERATŪRA

— Nurodo, kur vykti, apsistoti prieinama kaina.
SIŲSKITE Į: Ontario Travel,
865 Parliament Buildings, Toronto, Ontario.
Name _______________ ____ ____ —................
Address ____________ 1...... ...........   ...____
Post Office ........... ............. Prov. _____
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JU rašytojas Werfel krikštytas? SENOVĖS LIETUVOS PINIGAI
* K-

“TŽ” pasirodžius žinutei apie 
garsiojo rašytojo “Bernadetos 
giesmės” autoriaus, mirtį be 
krikšto, vienas pastabių skaityto
jų atsiuntė laišką, cituojantį Bos
tono laikraštį “The Pilot”, esą 
Werfel miręs kaip katalikas ir bu
vęs palaidotas su katalikiškom 
apeigom. “TŽ” redakcija kreipė
si į “The Pilot” redaktorių, kuris 
atsiuntė savo laikraščio iškarpas, 
liečiančias Werfelio mirti. Iš vie
nos išeitų, kad rašytojas "priėmęs 
katalikybę bei apsikrikštijęs, iš 
kitos — kad ne. Informacijos šal
tiniai nurodyti vokiški ir austriš
ki. Pasiteiravus “Stimmen der 
Zeit” redakcijoj Miunchene, red. 
Tėvas Oskar Simmel, SJ, atsiun
tė jam adresuotą laišką 23. II. 
1960. S. Fisher leidyklos, Frank
furte a. M., kuri leidžia Fr. Wer
fel veikalus. Jame leidyklos at
stovas Christopher Schwerin aiš
kiai teigia, kad Fr. Werfel ofi
cialiai netapo kataliku. Esą, jis 
jautėsi kataliku, tačiau paskutinio 
žingsnio krikštui nepadarė. Jis 
manė, kad savo .tautiečių žydų 
persekiojimo metu nedera perei
ti katalikybėm šiuo klausimu jis 
daug, mąstęs ir savo mintis yra 
pareiškęs romanuose ir aforiz
muose.- Gandą apie Werfelio 
krikštą sukėlę jo žmonos Alma 
Mahler-Werfel atsiminimai, kur 
vienoj vietoj kalbama apie jo lai-, 
dotuves su tikybinėmis apeigo
mis. Leidyklos laiške ta vieta ci
tuojama iš angliškos laidos:

“Nors giliai religingas, jis ne
norėjo religinių laidotuvių. Aš 
vengiau betkokių apeigų. Karstas 
gulėjo koplyčioje tarp gausių gė
lių; Bruno Walter grojo vargo
nais, Lotte Lehmann giedojo 
Schuberto Saulėleidi, o mūsų bi
čiulis kunigas Moenius pasakė 
kalbą. Aš palaidojau Werfeli, 
kaip jis pats aprašė laidotuves 
“Negimusio žvaigždėje”: dėvintį 
tuxedo ir naujus šilko marški

Propagandinę literatūrą visi boikotuoja
Jau seniai yra žinoma, kad Lie- 

t"vos s’^itančioji visuomenė kra
tosi tokiu kad ir dailiosios litera
tūros veikalų, kuriuose yra ryški 
komunistinė tendencija. Partie
tis, literatūros kritikas K. Korsa
kas rašytojų “Pergalėje”, š.m. 
3-je knygoje, atskleidė įdomų 
faktą, kad tendencingos literatū
ros bodisi, tiesiai ją boikotuoja 
net redaktoriai ir kritikai. Strai
psnio antraštė:’ “ftjfuglaitacionali- 
nė literatūros kritika”. Kaip tik 
to “daugianacionališkumo stoką” 
Korsakas Lietuvos ir kitų kaimy
ninių respublikų kritikams kaip 
tik ir prikiša.

Korsakas duoda pavyzdžių. E. 
Mieželaitis parašęs “Brolišką po
emą”, kurioje atvaizduota Lie
tuvos, Latvijos ir Gudijos sienų 
susikryžiavime bendromis jėg<> 
mis pastatyta hidroelektrinė. Mie
želaičio poema buvusi išversta į 
rusų ir gudų kalbas. Korsakas 
skundžiasi, kad Mieželaičia kny
ga nesusilaukusi gudų spaudoje 
jokio platesnio įvertinimo. Kita 
vertus, gudų poetas P. Brovka 
ta pačia tema parašęs ištisą roma
ną, kuris buvęs išverstas ir į lie
tuvių kalbą, bet lietuvių spaudoje 
pasirodę apie ji vos tik keletas 
eilučių. Nieko išsamesnio apie 
tuos du kūrinius nepaskelbusi iki 
šiol nė latvių spauda, nors čia 
buvę atvaizduota visų trijų tautų 
socialistinė veikla. (Matyt. Mie
želaičio ir Brovkos buvo per tirš
tai panaudoti komunistinės ten
dencijos dažai...).

Korsakas mini ir kitą pavyzdį. 
Maskvietis rašytojas L. Slavinas 
esąs lankęsis Lieflivoje ir para
šęs apie ją apysaką “Anapus kal
vos”. Joje atvaizduojąs Lietuvos 
pramonės darbininku gyvenimą, 
jų “idėjinį brendimą”, vadavimą- 
si iš ‘religiniu prietarų” ir pan. 
Buvę galima laukti, kad toji apy
saka Lietuvoje susilauks plates-

Liublino katalikų universitetą spaudžia
Liublino kataliku universitetas, 

kuris visoje Lenkijoje yra vie
nintelė privati augštoji mokykla 
ir jokios paramos iš valdžios ne
gauna, yra taip pat pirmoji ir 
vienintelė mokykla pasaulyje, 
kuri turi mokėti valstybei mokes
čius, net nuo studentų sumoka
mu mokesčių už mokslą.

Prieš keletą jnėnesių Liublino 
un-tas gavo įsakymą sumokėti 
3.200.000 zlotų pajamų mokesčių, 
o pastaruoju metu dar gavo nau
ją reikalavimą sumokėti 5.000. 
000 zlotų turto mokesčių.

Gavusi pirmą reikalavimą un
to vadovybė tuojau Įteikė skundą. 
Valdžios organai betgi skundą at
metė ir uždėjo areštą un-to ban
kinei sąskaitai. Dar po kurio lai
ko valdžia iš tos sąskaitos mokes
čių dalies titulu išėmė per mili
joną zlotų, tačiau pačią sąskaitą 
vėl‘atidarė. Rektorato kreipima
sis Į pačias augšČiausias institu
cijas nedavė jokių vaisių ir vietot 
palengvinimo atėjo naujas ręr 
kalavimas.

Buvo gandų, kad mokesčių 
klausimu tarp valdžios ir bažny-

nius, su akiniais krūtinės kišenė
je, su keletu nosinių ir šilkiniais 
marškiniais karste, — visa, kaip 
buvo pageidauta. Sekančią dieną 
Arlts nuvežė mane į kapines, kur 
kunigas Moenius, gavęs specialų 
arkivyskupo sutikimą, palaimino 
palaikus Franz Werfelio, nekrikš
tyto žydo”.

O. Simmel, SJ, savo laiške pri
duria, kad minimi asmenys — B. 
Walter ir Alma Werfel-Mahler 
dar gyvi. Esą būtų galima teirau
tis pas juos, tačiau “aš manau, 
kas iš pateikto teksto ir be to pa
kankamai aišku”.

Buvo pasiųstas laiškas ir kuni
gui Moenius, gyvenančiam Al
hambra, JAV, bet grižo “TŽ” re- 
dakcijon su užrašu ant voko — 
“deceased”.

Tuo būdu Werfelio krikšto 
klausimas, keliamas jau eilę me
tų, atrodo, bus paaiškėjęs. Ta pro
ga skaitytojai, be abejonės, pri
simins garsu filmą, paruoštą pa
gal Werfelio romaną “Bernade
tos giesmė”, kuri jis buvo paža
dėjęs sukurti dar slėpdamasis 
Liurde nuo vokiečių persekioji
mo. Pažadą jis išpildė ir sugebė
jo gana giliai atjausti Marijos 
reikšmę žmogaus gyvenime.

Dėl katalikų kunigo dalyvavi
mo Werfelio laidotuvėse netenka 
stebėtis, nes W. savo dvasia pri
klausė katalikų bendrijai. Tai ir 
buvo pagrindas vyskupui leisti 
dalines religines apeigas.

Lygiai toks pat atvejis buvo 
1941 m. su filosofu H. Bergson 
Paryžiuje. Jis irgi buvo žydas, 
labai priartėjęs katalikybei, ta
čiau atsisakė priimti krikštą, kad 
nebūtų palaikytas išdaviku, juo
ba, kad tuo metu Prancūzijoje 
siautė vokiečių okupacija, perse
kiojanti žydus. Savo testamente 
jis prašė Paryžiaus kardinolą leis
ti katalikų kunigui palaidoti ji 
su atitinkamom maldom. Jo pra
šymas buvo išpildytas. Pr. G.

nio Įvertinimo — bet Lietuvos 
spaudoje nebuvę atsiliepta apie 
ją nė eilute.

Apie sovietinės santvarkos Įkū
rimą Lietuvoje romaną parašęs ir 
žurnale “Družba narodov” iš
spausdinęs žymus, rusų rašytojas 
F. Konras. Lietuvoje ir vėl nepa- 
sirodę apie tą kūrini jokios pla
tesnės informacijos.

Tylomis Lietuvoje praleista ir 
Gudijoje iš^?^ rusu kalba M. 
Sadkovičiaus istorinis romanas 
apie Georgijų Skoriną, nors ta
me veikale daug kalbama apie 
Vilnių. Tas pats atsitikę ir su M. 
Klimovičiaus trilogija ta pačia 
tema.

Daug veikalų esą išversta iš 
latvių literatūros į lietuvių kal
bą (jų tarpe net visi “svarbesnie
ji” V. Lacio veikalai), tačiau lie
tuvių kritika mažai tais veikalais 
tesidomi, skundžiasi Korsakas.

Estas H. Sirgę parašęs romaną 
apie sovietinės santvarkos įvedi
mą 1940-41 metais. Knyga buvu
si išversta į rusų kalbą, bet Lietu
voje niekas ja nesidomėjęs — 
nei vertimo, nei recenzijos.

Prieš porą metų pasirodęs K. 
Zelinskio straipsnių rinkinys “TS 
RS tautų.literatūra”. Čia aptaria
mi ir lietuvių rašytojai. Bet Lie
tuvoje veikalas net nepaminėtas, 
i kritika neištaisiusi tos knygos 
klaidų. Korsakas sumini daug to 
laskvos autoriaus netikslumų.

Latvio Upyčia “Socialistinio 
realizmo klausimai literatūroje” 
1900 pusi, veikalas) visas esąs 
persunktas '“marksistinio princi
pingumo”, prieš “revizionizmą”, 
“buržuazinį nacionalizmą” ir pa
našiai. Bet Korsakas apgailestau
ja, kad veikalas, išėmus pačią 
Latviją, nei Lietuvoje, nei kitur 
nesusilaukęs jokio atgarsio.

Korsakas akivaizdoj tokių reiš
kiniu pasigenda “daugianaciona
linio” susipratimo. (E) 

sitarimai ir kad galima esą laukti 
katalikams palankaus sprendimo, 
betgi tuo tarpu pasirodė tik pa
blogėjimo žymės. Lieka dar spė
jimas. kad valdžia šituos mokes
čius naudoja tik kaip paspaudi
mo priemonę ir kad padėtis šiuo 
atžvilgiu dar pagerės.

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (habitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairus medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUB1NSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokžtės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietižkame Ir konodifltame stiliuje.
* Įvairiausių rfižių skintos gėlės bei valonai su gėlėmis. 
ir Mes turime gintaro irkitokių iidirbinių dovanoms.

• Kalbame taip pot vokiškai ir rusiškai.

Jonas K. Karys, SENOVĖS LIE-1 (66, psl.) autorius lyg ir paremia 
tuvių pinigai, istorija ir teoriją, kad grivina kilusi nuo 
numizmatika. Bridgeport, Con- vokiškos Griff von Silber —

K neetieut,. 1959, 396 psl. Kieti
kalenkoro viršeliai, aplankas,

’■ išleido "Aukselis”, spausdino 
Immaculata Press, Putnam, 
Conn., kaina $10.

“Senovės lietuvių pinigai” kny
ga išleista labai gražiai ir rūpes- 
lingai. Popieris puikus kreidinis. 
Autorius toki puikų popietį pasi
rinko, be abejonės, kad iliustra
cijos išeitų ryškesnės, nenorėda
mas jų spausdinti geresniame po- 
piery gale knygos, kaip dauguma 
panašių veikalų leidėjų daro, bet 
išskirstydamas jas po visą kny
gą, greta teksto, kur apie tai kal
bama.

Knyga, be abejonės, skiriama 
ne vien specialistams, bet visai 
lietuviškai visuomenei, visiems 
savo tautos senovės mylėtojams, 
dėl to tai joje randame ir kraštų 
patriotinių nukrypimų nuo šaltai 
svarstomų mokslinių problemų, 
randame publicistinių elementų, 
tačiau visumoje veikalas vertin
tinas kaip mokslinis darbas, ku
riame autorius, kaip pats pasisa
ko prakalboje, norėjo suglaustai 
paskelbti lietuviškam skaitytojui 
visa tai, kas apie lietuviškus pini
gus kada buvo spausdinta, patai
syti bei papildyti, kas buvo žino
ma ir paskelbti, kas jo paties su
sekta bei ištirta.

Apžvalga, reikia pasakyti, iš
ėjo sisteminga, aiški, autoriaus 
teigimai bei pastabos preciziškos, 
kartais net per griežtos sveti
miems autoriams, kartais perei
nančios į publicistinį toną, pavar
tojant ir iš mokslinio šalto dėsty
mo išsiveržiančių išsireiškimų bei 
žodžių. Dažniausiai betgi auto
riaus pastebėjimai yra taiklūs. 
Jei kartais jie dar neatrodo pil
nai įrodyti, tai visdėlto yra svars
tytini ir bus naudingi ateities ty
rinėtojui.

Kalbėdamas apie senuosius lai
kus, jis yra daug savarankesnis ir 
panaudoja daug tuos klausimus 
lietusios literatūros, o nuo 16 a. 
pradžios daugiausia seka Gu- 
mowskio studija apie Vilniaus 
pinigų kalyklą bei jos nukaltas 
monetas, pats kaiką koreguoda
mas ar papildydamas.

Visą veikalą autorius padalina 
į tris dalis: I — Brendant iš mig
lotos senovės, II — Lietuvos ku
nigaikščių monetos iki Vytauto D. 
mirties, III — Lietuvos d. kuni
gaikštystės pinigai unijų šu Len
kija laikais. Pastarasis skyrius ir 
atitinką minėtos Gumowskio stu
dijos apimamą laikotarpį. Tik ar 
ne geriau būtų buvę šį laikotarpį 
pavadinti bendrųjų su Lenkija 
valdovų laikotarpiu, nes visokie 
“unijų” užsimojimai iki pat 1569 
m. Liublino seimo juk teliko tik 
projektais, nei vienas tokis aktas 
šiame laikotarpyje juridinės ga
lios neįgavo. Tokios galios buvo 
įgavę Jogailos-Vytauto laikų ak
tai, kuriuos autorius iš “unijų su 
lenkais laikų” išskyrė.

Apžvelgdamas ilgą laikotarpį, 
pradėjęs nuo priešistorinių laikų 
ir baigdamas 18 amž., autorius 
paliečia daugybę visokiausių 
klausimu. Juos visus čia iškelti, 
o juo labiau įvetrinti, žinoma, ne
įmanoma, tad paliesime jų tik 
keletą, be to, tik bendersnio po
būdžio, kur su autoriaus išvado
mis nesinorėtų sutikti.

Autorius seniausiu pinigo pa
kaitalu Lietuvoje laiko gintarą, o 
antruoju kailiukus, ypač kiaunių 
kailiukus, kurie ir istoriniais lai
kais žinomi kaip duoklių sumokė
jimo vertybė, dovanom dažnai 
duodami ir t.t. Gintaro prekybai 
tautų kilnojimosi laikais nutrū
kus, vietoj gintaro mainų tarpi
ninko vaidmenį vaidinę metali
niai papuošalai, ypač antkakliai. 
Šiuos autorius ypatingai panaudo
ja savo teorijai paremti. Esą, jie 
buvę vadinami karčiais, nes buvę 
nešiojami “virš pečiais nutįsusių 
plaukų”. Taip karčio vardą gavęs 
ir 40 kiaunių kailiukų vienetas, 
kurį, iš lietuvių pasiskolinę, rytų 
slavai pavadinę grivina, nuo gri- 
va - karčiai, nors kitoje vietoje

Lakė Simcoe
fe;.’.;;

k oro alyvos Jiįįbųirncr ių optar^oyimęš 
Toronte.lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA ? 6181 

žiupsnis sidabro. Aiškiai matyti, 
kad autorius pirmiausia nori vi
sokias pirmenybes pripažinti lie- 
tuvams. čia, atrodo, jau pertem
piama ir dažnai pasiremiama 
prielaidomis, kurios dar reikalin
gos įrodymų. Autorius lietuvius 
laiko ir kailių prekybos pradi
ninkais, nors iki šiol istorinėje, li
teratūroje tebedominuoja nuomo
nė, kad iki Hanzos laikų tos pre
kybos su vakarais visai nebuvo, o 
į pietus traukę normanai taip pat 
Lietuvos beveik nelietė. Tai pa
tvirtintų ir faktas, kad kailių ir 
kitų miško produktų prekybiniai 
centrai išaugo nuošaly nuo Lietu
vos. Tai Pskovas ir D. Naugar- 
das. J. K. Karys laikosi kitokios 
pažiūros, bet ji tebeliko neįrody
ta. Ir vargu ar kada nors tą bus 
galima įrodyti, kai žinome, kad 
Lietuvos geografinė padėtis anks
tyvam prekybos suklestėjimui ne
buvo palanki. Ji buvo nuošaliai 
nuo patogių susisiekimo kelių. 
Nėjo per ją nei vad. variagų kė
lias iš Skandinavijos į Bizantiją, 
nei buvo naudojamas tam Nemu
nas. Iš jo į Dnieprą persimesti 
variagams gal nebūtų buvę sun
kiau, bet sunku buvo su mažais 
jų laiveliais pasiekti Nemuno žio
tis. Dėl tos pačios priežasties ir 
Dauguva jų mažai buvo tenaudo
jama. Jie plaukdavo į Suomių 
įlanką, nes ten buvo trumpiausias 
kelias per Baltiją.

Taigi visos šio skyriaus auto
riaus prielaidos dar reikalingos 
įrodymų. Klausimai yra įdomūs, 
bet tai greičiau bendros ūkinės 
krašto istorijos, ne monetarinės 
ir ne numizmatinės problemos. 
Juk ištikrųjų pinigu galima lai
kyti tik tokią vertybę, kuri yra 
tik mainų tarpininkas, neturi ki
tos paskirties. Gintaras gi, meta
liniai papuošalai ir kailiai visada 
buvo ir tebėra prekės, kurios na
tūralinių mainų laikais gal ir ga
lėjo būti ir tarpine preke (pvz. 
jomis galėjo būti užmokėta už 
arklį ar kitą kurį gyvulį), tačiau 
iš kailių galėjo būti pasiūti kaili
niai, gintaro gabaliukas galėjo at
sidurti ant kaklo karolių virtinė
je ir t.t.. o norimas gyvulys ga
lėjo būti nupirktas ir už betko- 
kius kitus daiktus, šioje knygoje 
visi tie klausimai galėjo likti ir 
nepaliesti. Jie gal būtų ir likęs, 
jei ne ta grivina, kurios lietuviš
ką. kilmę.; ąįitoriui norėjosi įro
dyti. ’ fe“

Pailgus sidabro gabaliukus, il
gokai ėjusius pinigų funkcijas ry
tų Europoje, autorius vadina lie- 
dintosiomis bei ilgosiomis kapo
mis arba ir karčiais, šio pastaro
jo termino dar niekas ta prasme 
nėra naudojęs. Autoriaus teorija, 
kad antkaklis - kartis davęs vardą 
slaviškai grivinai, 40 kiaunių kai
liukų ryšuliai, ilga j ai kapai ir net 
tūrio mastui karčiui, nes tokio 
grūdų kiekio vertė atitikusi “kar
čiui”, vargu ar galės būti parem
ta kokiais nors įrodymais. Viena, 
kad mes neturime jokių įrodymų, 
jog antkaklis kada nors tikrai 
buvo vadinamas karčiu ir negali
me tikėti, kad visi tie dalykai ka
da nors būtų turėję lygią vertę, 
ypač javų kartis ir grivina arba 
ilgoji kapa.

Priminęs svetimųjų kraštų — 
Romos, arabų — senųjų monetų

Bulovą
Dovanojamas daugeliui 

baigiančiųjų augštuosius 

4 mokslus 

negu koks nors kitas 

geras laikrodis.

F BULOVĄ 
DIAMOND 

LA PETITE
23 akmenėliai 
2 deimantai 
Nelūttanti 
spyruoklė

$5950

$4t.S0
Yra ir juoda skale

'7 PRESIDENT
V Plonos 

laRcrodlt 
17 akmenėlių < 
nuraviu >py* 

puolclėf atsparus

Pas visus geresnius 
juvelyrus visur

radinius Lietuvoje ir išryškinęs 
Prahos grašių vaidmenį jau isto
riniais laikais, autorius pereina 
prie pirmųjų lietuviškųjų kalti
nių monetų. Pirmaisiais lietuviš
kų pinigų kalėjais autorius laiko 
Algirdą ir Kęstutį, kurių pirma
jam skiria žinomą pinigėlį su sla
višku įrašu “pečat”, o antrajam 
pinigėlį su K raide vad. Gedimi
no1 stulpų viduryje. Kitų autorių 
kitoniškos prielaidos yra atmeta
mos griežtai, bet neabejotinų įro
dymų visdėlto' nėra, tad ginčas 
dar galės ir toliau tęstis, ypač dėl 
tos monetos su raide K. Ištikrų
jų lygia teise galima prileisti, 
kad jos abi yra vilniškės kalyk
los gaminiai. ' ,

Plačiai apžvelgęs Jogailos ir 
Vytauto laikų pinigus, autorius 
sustoja taip pat ties “Lietuvių 
tautinių ženklų” klausimu. Visiš
kai teisingai atmetęs vad. “Vy
tauto ženklą”, kokio'ištikrųjų ne
randame niekur nei antspauduo
se, nei monetose, autorius seniau
siu ženklu laiko ieties antgalį, to
liau einą jo vad. “stiebų vartai”, 
t.y. populiariai vadinamieji Ge
dimino stulpai, Vytis ir pagaliau 
skydas su dvigubu kryžiumi. Vi
sus tuos ženklus autorius laiko 
grynai lietuviškos kilmės ženk
lais, atmesdamas betkokį skoli
nimąsi iš Vakarų ar Rytų, betgi į 
jokią sistemą jų "visų nebando su
vesti.

Nesigilinant į visokiausius au
toriaus išvedžiojimus ir labai 
griežtas replikas kitaip manan
tiems, tenka visdėlto apgailestau
ti, kad tokiuos klausimus spren
džiant nepasidomėta bendromis 
heraldikos problemomis ir palik
ti neišryškinti jos dėsniai, kurie, 
be abejonės, nepripuolamai pasi
reiškia ir lietuviškoje ano meto 
heraldikoje. Tai leidžia daryti 
prielaidą, kad 14-15 a. Lietuva ir 
šiuo atžvilgiu buvo’ susirišusi su 
vakarietiškąja kultūra. Heraldi
ka viduramžiais buvo labai dide
lis mokslas. Riterio herbe nebuvo 
nei vieno brūkšnelio, kuris netu
rėtų prasmės ir heroldai turnyrų 
metu iš herbo galėjo papasakoti 
visus žymiuosius net nepažįsta
mo riterio žygius,, karus, kuriuo
se jo protėviai dalyvavo, kokių 
laimėjimų dalyviais buvo ir t.t. 
14 amž. heraldikos mokslas, tie
sa. buvo jau gerokai smuktelėjęs, 
tačiau heroldai dar tebebuvo ir 
su herbais Vakarų Europoje nie
kas laisvai negalėjo elgtis. Per 
amžius buvo nusistovėjusi tvar
ka, kurios privalu buvo laikytis.

Kiek tai lietė valdovus, trum
pai tariant, buvo tokie dėsniai:

Kiekvienas valdantysis kuni
gaikštis ar kitokio titulo dides
nės teritorijos (nevien kelių dva
rų) valdovas antspaude būdavo 
vaizduojamas raitas su ietimi ar
ba kardu rankoje. Tai buvo laiko
ma jo paties atvaizdu, nes tėvui 
mirus antspaudas visada gamina
mas naujas ir vyrą matome jau 
kitokios išvaizdos. Toks kuni
gaikštis turi paprastai eilę terito
rijų, turinčių savus herbus (pvz. 
grafijos ir pan.). Tie herbai talpi
nami pirmiausia raitelio skyde, 
vėliavėlėje prie ieties, jei ją turi, 
ant arklio apdangalo ir t.t., žiū
rint kiek jų tas kunigaikštis turi. 
Jei toks kunigaikštis pasidaro ka
raliumi, jis antspaude vaizduoja-

(Nakelta i 7 psl)

ONTARIO LIGONINIŲ 
DRAUDIMAS

KEIČIATE 
DARBA?

V

— nepraraskite 
draudimo!

Būtinai atsiimkite savo 
mokėjimo pažymėjimą 
(Forma 104) iš darbo
vietės, kurią jūs aplei- 
džiate. Po to vadovau
kitės paprastomis infor
macijomis, atspausdin
tomis antroje pusėje.

PERSKAITYKITE
ONTARIO LIGONINIŲ 
DRAUDIMO VADOVĄ 
— jei jo negavote, pa- 
Srašykite iš savo darb- 

8vio arba parašykite:

ONTARIO *£1^ 

HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

TORONTO 7, ONTAMO

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

JAUNIMO KURSUS Vok. Kr. Vai- 
dyba yra numačiusi* suruošti liepos IT 
-27 d., Huettenfelde, gimnazijos pa
talpose. Apylinkių pirmininkai ir se
niūnai yra paprašyti kiek galint sku
biau išaiškinti ir pranešti valdybai, 
kiek jaunimo iš apylinkių galėtų į 
kursus atvykti. Kursuose galės daly
vauti jaunuoliai-ės 16-25 m. amž.

Prašomos žinios yra būtinai reika
lingos, rūpinantis šiems kursams lė
šomis ir nustatant jų programą.

KREIPIMASIS
PLB Vokietijos Krašto Valdybai pri

tarus, rašau monografiją apie Vasa
rio 16 gimnazijos gyvavimo dešimt
metį. Nuolankiai prašau atitinkamų 
institucijų ir asmenų, į kuriuos kreip
siuos statistinės ir kitokios medžiagos 
apie gimnaziją surinkimo reikalu, ne
atsisakyti suteikt man reikalitigų ži
nių ir parodyti pagrindinių dokumen
tų. Būsiu labai dėkingas ir tiems žmo
nėms, kurie ir be kreipimosi į juos 
suteiks man papildomų žinių apie pra
eities gimnazijos gyvenimą. Surink
toji medžiaga bus panaudota visapu
siškai ir objektyviai gimnazijos gyva
vimui nušviesti.

S. Antanaitis
(16) Huettenfeld/ueber Lampertheim 

Schloss Rennhof
BOSTONO ‘KELEIVIS”, savaitraš

tis, buvo pradėtas leisti 1905 m. vasa
rio' 9 d. Steigėjas ir leidėjas buvo A. 
žvingilaą. Jo redaktoriais pirmame 
laioktarpyje buvo M. Paltanavičius, 
paskiau J. Smelstorius, P. Bukšnaitis, 
A. Montvydas, St. Michalkevičius-Mi- 
chelsonas. Pastarasis kartu su J. Ge
gužiu atpirko iš žvingilo laikraštį, da
vė jam socialistinę kryptį ir pakėlė 
jo tiražą prieš karą iki 23.000 egz., 
iš kurių apie 5.000 eidavo į Lietuvą. 
Nuo 1945 m. liepos 1 d. laikraštis 
(kuris jau prieš Pirmąjį karą įsigijo 
nuosavus namus ir spaustuvę) per
leistas lietuvių socialistų sąjungai 
Amerikoje. Po karo “Keleivį” redaga
vo J. Januškis, o nuo 1953 m. J. Son- 
da. Laikraštis turi didelį skaičių ben
dradarbių ir Amerikoje ir kit. kraš
tuose. “Keleivio” leidykloje jau nuo 
1912 metų kasmet išeina kalendorius. 
Taip pat išleista eilė įvairaus turinio 
brošiūrų.

KUN. P. BRAZAUSKAS, dailinin
kas, gyvenąs JAV, Oregone, ir dirbąs 
ligoninėj kaip kapelionas, susilaukė 
dėmesio amerikiečių spaudoje. “Ca
tholic Sentinelle” I960. II. 4. pa
skelbė M. Ricciardelli straipsnį apie 
jo kūrybą su keliom iliustracijom. Au
torius sakosi radęs kun. P. Brazaus
ko pavardę ispaniškoj E. Goštauto 
knygoj bei jo kūrybos apibūdinimą. 
Kun. P. B. esąs Lietuvos “Fra Ange
lico”, piešiąs religinius paveikslus. Jo 
technika primenanti dailininkus EI 
Greco ir Van Gogh. Originaliausias jo 
kūrinys esąs “Lietuva po raudonąja 
žvaigžde”, kur vaizduopamas sunkus 
kryžius, slegiąs Kristų, o aplink Jį 
išblaškytos knygos ir ties jomis piau- 
tuvas su kūju. Visa jo kūryba dvel
kianti mistine kančia bei graudumu 
ir simbolizmu. Kapelionaudamas jis 
sukūręs eilę paveikslų, kurie buvę iš
statyti parodose: St. Louis, Miami, 
Portland, Albany ir Oregono universi
te. Anksčiau jis surengęs parodą Aust
rijoje, Salzburge, kur 5 metus buvęs 
tremtinių stovyklos kapelionu.

VINCO J. BUDRIKO pirmasis po
mirtinis raštų rinkinys “Poezija pro
zoje” jau išspausdintas ir netrukus 
pasirodys* rinkoje. Knygą galima užsi
sakyti per “Vienybę”.

LEIDYKLA GERH. STALLING, 
Oldenburg, neseniai išleido 311 pusi, 
knygą “Der Krieg in der Ostsee” 
(Karas Baltijos jūroje). Jos autorius 
Cajus Bekker nagrinėja Vokietijos 
karo laivyno žygius pereitojo karo 
metu ir to laivyno pastangas sovieti
nį karo laivyną laikyti uždarytą Suo- 

Darbo kojinės

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
Štai geriausias pirkinys il
gesniam nešiojimui — la
bai patogios — ekstra ver
tingos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės. Yra 
įvairiausių rūšių, tinkamų 
įvairios rūšies darbams.

Taip pat apatiniai ir viršutiniai
Garsūs nuo 1868 m. wsiu

hių įlankoje. Į karo užbaigą vokiečių 
laivyno uždaviniai pasikeitė: jis bu
vo užimtas vokiečių kariuomenės Kur
še ir Rytų Vokietijos civilinių gy
ventojų evakuavimu. (E)

BALTŲ DRAUGIJOS įsteigtas Moks
linis Baltų Teisės studijų ratelis nu
tarė leisti žurnalą “Baltų Teisė”, ku
riame bus spausdinama įvairių kalbų 
veikalų apie baltų teisę bibliografija. 
Būsimame posėdyje bus aptariami Bal
tijos sovietinių kraštų teisės klausi
mai. Ratelio valdybon išrinkti: prof. 
N. Valter (Viena), pirm., dr. A. Ge
rutis (Bernas), A. Gruenbaum, dr. D. 
Loeber ir Poom (Stockholm).

GEDIMINO PAVEIKSLO iki šiol, 
berods, nebandė kurti joks lietuvis 
dailininkas. Visur kartojamas dar 16 
amž. Guagnini paleistas į viešumą jo 
paveikslas, su tikruoju Gedimino pa
veikslu vargu ar turėjęs ką nors ben
dro, kaip ir visi Guagnini paskelbti 
kunigaikščių paveikslai. Jam svarbu 
buvo tik duoti betkokį paveikslą prie 
kiekvieno jo minimo valdovo. Tuo bū
du tuos pačius paveikslus jis skyrė ir 
Lenkijos seniesiems karaliams ir Lie
tuvos did. kunigaikščiams.

Dabar iš Lietuvos pranešama, kad 
rusų dailininkas Vlad. Kasalkin, per
eitais metais viešėjęs Lietuvoje ir gy
venęs Vilkijos rajone, susidomėjęs 
senosios Lietuvos kovomis su kryžiuo
čiais ir nutapęs Gedimino paveikslą, 
kurį padovanojęs Veliuonos vidurinės 
mokyklos kraštotyros muzėjui. Ar tai 
naujas dailininko kūrinys, ar sekimas 
įprastojo Guagnini paskelbtojo pa
veikslo, tuo tarpu neaišku.

LOJALŪS UNIVERSITETAS nu- 
prendė vakarinių pamokų rėmuose įsi
vesti lituanistinių dalykų pamokas. 
Kurso programa jau sudaryta. Klapa- 
to yra betgi, kaip surasti pakankamą 
studentų skaičių.

PROF. ZYGM. ZAKRZEWSKIO nu
mizmatikos rinkinį, kuriame yra apie 
5000 senųjų Lenkijos monetų, Zakr- 
zewskio dukra padovanojo Krokuvos 
miestui. Galimas dalykas, kad tame 
rinkiny yra taip pat nemažai ir lietu
viškųjų monetų, kurių lenkai nuo sa
vųjų ir dabar nenori skirti.

Redakcijai prisiųsta
Commentationes Balticae, VI-VII, 

1958-59, Bonn, 1959, 440 psl.
Turinys: P. Campe — Innenausaus- 

stattung dėr Landkirchen im Letti- 
schen Distrikt Widzeme im 17-18 Jh.

((1-83); K. J. Čeginskas — Die Russifi- 
įzierung und ihre Folgen in Litauen 
unter zaristischer Herrschaft (85-138); 
J. Jakštas — Das Baltikum in der 
Kreuzzugsbewegung des 14 Jhs. (139- 
183); G. Ney — Zur Ethnogenese dės 
estnischen Volkes (185-208); R. Rėk
laitis — Die Burgkirchen in Litauen 
(209-247); H. Salų — A. H. Tammsaa- 
re, Oscar Wilde und Eino Leino (249- 
272); L. Schultz — Die Verfassungs- 
entwicklung der baltischen Staaten 
(273-313); M. Toomse — Zur driten 
Person Pluralis im Suedestnischen 
(315-349); Pr. Zunde — Algemeinbil- 
dende Schulen in Sovietlitauen (351- 
392); Taetigkeitsberichte des Balt. 
Forschungsinstituts fuer die Haus- 
haltsjahre 1957-58 und 1958-59; In 
Memoriam.

The Baltic Review, March, 1960, No. 
19. 64 psl.

Turinys: Dr. A. Trimakas — The 
Anniversary of Violence and Illega
lity; A. E. Senn — Soviet Views of 
Lithuanian Independence; Arvo Ma
gi — Estonian Exil Literature; Dr. D. 
Krivickas — Laws and Courts in So
viet Occupied Lithuania; V. Hazners 
— Currents Events — Latvia; Book 
Reviews; Bibliography.

ACEN News, A monthly review of 
the activities of the Asembly of Cap
tive European Nations, March, 1960, 
Nr. 60, 16 psl.

Laiškai Lietuviams, 1960 m. balan
džio mėn., Vol. XI, Nr. 4, 97-128 psl.

§v. Pranciškaus Varpelis, 1960, ba
landis, Nr. 4, 97-128 psl.
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Senovės Lietuvos pinigai
bojo. Ilgainiui ir pats Vytis virto 
Gediminaičių šeimos bei jų val
dų herbu.

Mūsų heraldikams, jei kada jų 
sulauksime, viską išpainioti bus 
juo sunkiau, kad iš priešvytauti- 
nių laikų mes kaip ir neturime 
originalių dokumentų su išliku
siais antspaudais, neturime taip 
pat monetų, bent senesnių už Al
girdo ir Kęstučio laikus, tad sun- 
ku žinoti, kada kuris ženklas pra
dėtas vartoti. Dvigubą kryžių au
torius priskiria Jogailai, nes pir
mą kartą jį užtinka Jogailos mo
netoje. Bet argi galima teigti, 
kad anksčiau jo nebuvo, kai išvi
so nežinome, kokie ženklai buvo 
vartojami?

Čia dar labai daug neaiškumų ir 
painiavos. Ištikrųjų negalime pa
sakyti nei kada pradėtas vartoti 
Vytis, nei kiti heraldiniai ženk
lai. Tačiau jau yra tikras daly
kas, kad jų negalėsime išaiškinti 
nepastudijavę giliau senosios Eu
ropos heraldikos. Visokie sam
protavimai čia nieko nepadės. 
Ginti lietuvių heraldikos ženklų 
originalumą nėra jokios prasmės^ 
nes pati heraldika yra aiškus sko
linys, viduramžio riteriškosios 
kultūros produktas, i Lietuvą at
ėjęs greičiausiai per did. kuni
gaikščių vakariečius sekretorius, 
na, ir per kryžiuočius bei jų tal
kininkus V. Europos riterius. Ir 
J. K. Kario pastangos išalkinti 
viską savuose rėmuose nebuvo 
sėkmingos. Dvigubasis skydo kry
žius jo nuomone niekad nebuvęs 
ir negalėjęs būti Vilniaus srities 
ženklu, nes jo prieš Jogailą ne
panaudojęs joks kunigaikštis. 
Deja, teigimas yra be pagrindo, 
nes iš ankstyvesnių laikų mes ne
turime išlikusių nei antspaudų, 
nei monetų. Tad iš kur galime ži
noti, kad tas ženklas nebuvo jau 
tada žinomas? Klausimą aiškin
tis, vadinasi, tenka kitokiais me
todais. Ir bereikalo autorius šiuo 
atžvilgiu nepabojo, jo paties su
minėtos, neabejotinai visiškai tei
singos J. Siebmacherio pastabos, 
jog dvigubas kryžius yra buvęs 
Gediminaičių šeimos herbas (232 
psl.). Tą teigimą gal reikėtų tik 
pakeisti ženklą vadinant Gedimi
naičių tėvoniškos srities — tos 
srities, iš kurios jie buvo kilę — 

i'ų”pras'mė *bėf jų"kiimė"tebėra i herbu. Vėliau Gediminaičių šei-

(Atkelta iš 6 psl.) 
mas jau sėdįs soste, su karūna 
ant galvos ir skeptru rankoje, o 
aplink išdėliojami jo valdomų že
mių herbai. Anų laikų antspaudai 
būuavo vaško rituliai priKabina- 
mi pne pergamento. Visų ant
spaudai turėdavo vaizdą tiK vie
noje pusėje — riterių herbas, ku- 
nigaiKšcių raitelis su jo skyde ir 
kitur išdėstytais valdomų sričių 
herbais, o karalių antspaudai 
vaizdus turėdavo iš ąbiejų pusių. 
Vienoje pusėje atvaizduotas jis 
pats soste su išdėstytais herbais, 
o kitoje pusėje jo sostinės miesto 
vartai, paprastai stilizuoti.

Tuos pačius dalykus randame 
ir lietuviškoje heraldikoje, štai 
pasirodo raitelis, jo skyde dvigu
bas kryžius. Jogaila, Vytautas, 
Zigmantas Kęstutaitis ir kt., lai
kydami save tolygiais karaliams, 
pasigamina didžiuosius antspau
dus, kuriuose jie sėdi soste, o ap
link išdėstyti jų valdomų sričių 
herbai, jų tarpe ir vąd. Gedimino 
stulpai. Taigi Vytautas nusipėsti- 
no ne dėl to, kad jam taip užsi
norėjo liepti save pavaizduoti, 
kaip sako autorius (137 psl.), bet 
kad tokis buvo heraldikos reika
lavimas karališkąjį antspaudą ga
minant. (Žinomas Kęstučio ant
spaudas su pėsčio kario vaizdu, 
atrodo, įtaigotas rytietiškų pa
pročių).

Jei bent kiek pastudijuosime 
kad ir vieną milžiniškąjį Posse 
išleistą šv. Romos imperijos im
peratorių, karalių, kunigaikščių ir 

•pan. didikų antspaudų atlasą, pa
stebėsime, kad minėtieji heraldi
kos dėsniai išpildomi labai Įvai
riai. Vieni raiteliai atvaizduo
ti taip puikiai, kad net riterio vei
do bruožai Įžiūrimi, kiti vos tesu
prantami iš netaisyklingų brūkš
nių. Valdovų sostinių vartai bet
gi visur vaįzduopami stilizuotai ir 
daug kur nustilizuojami lygiai 
taip, kaip mūsiškiai Gedimino 
stulpai 15 a. pradžios Lietuvos 
monetose arba antspauduose.

Iš visko peršasi išvada, kad mū
sų Vytis pradžioje reiškė pati ku
nigaikšti, dvigubasis kryžius sky
de reiškė šios kunigaikščių šei
mos pradinės srities herbą, Gedi
mino stulpai turėjo reikšti sosti
nės vartus ir t.t. Daugumos ženk-

priežiūrai kiekvienoje valstybėje, 
be ministerių-iždininkų, dar buvo 
savos iš savų senatorių bei seimo 
atstovų.sudarytos komisijos, nes 
ir iždai buvo visiškai atskiri.

Kaip žinia, lietuviškas grašis 
nuo senų laikų buvo už lenkišką
jį vertingesnis. Už lietuviškąją 
kapą reikėjo mokėti 75 lenkiškus 
grašius. Sekdamas Gumowskiu, 
J. K. Karys sako, kad lietuviška
sis buvęs 20% brangesnis. Kaži 
ar ne 25% ? Juk jei žinome, kad 
lietuviškoje kapoje yra lietuviškų 
60 grašių, tai negalima gi sakyti, 
kad lenkiškų reikės mokėti 20% 
arba 1/5 daugiau. Taip išeitų 72, 
ne 75 ...

Autorius, kaip sakyta, savo stu
dijoje paliečia labai daug Įvairių 
Lietuvos ūkinės, politinės bei kul
tūrinės istorijos klausimų ir su 
natriotiniu užsidegimu padaro 
daugybę ekskursijų i šalj. Dėl 
daugelio tu klausimų dar teks 
aiškintis kitiems tyrinėtojams ir 
kaikurie dalykai, be abejonės, ki
tu bus kitaip suprasti. Autoriaus 
čia idėta daug darbo ir parodyta 
didelės meilės tiriamajam daly
kui. betgi klausimai aiškintasi 
truputi per siaurai. Ūkinės bei 
finansinės atskiru epochų prob
lemos mažai teoaliestos. Valsty
bės fiskalinė politika bei finansų 
administravimo organizacija vi
siškai nepaliesta. Autorius nei 
nenastebi, kad ankstyvesniame 
laikotarpy valstybės iždo visai ne
buvo — buvo tik valdovo iždas, 
kuris Galutinai nuo valstvbės iždo 
atskirtas tik Zigmanto Vazos lai
kais: kiemo ir krašto iždu jis nei 
neprisimena. Faktas, kad valsty
bė savo iždo neturėjo ir kad ni- 
mgai buvo valdovo, o ne valsty
bės. ynač nepamirštinas buvo 
nlatokai svarstant kaikuriu mone
tų averso bei reverso klausimą, 
kur autorius smarkiai ginčijasi 
su nusistovėjusia pažiūra.

Gaila, kad autorius retai tenu
rodo šaltinius ir ne visada aišku, 
kuri išvada yra io paties, o kuri 
oasiskolinta. Gaila taip Pat, kad 
apie kaikurias monetas jam teko.

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYL. ŠALPOS 
FONDO 1959 M. APYSKAITA 
Pajamos:

Saldo 1959 «n. L 1 d.
Procentai banke 
1958. m. rinkliavos likutis
Kariuom. švent. minėjimo peln. 33,91 
10% N. Metų parengimo pelno 37,18 

1&91 
17,55 

200,00

$944,52
12,76

604,50

Valiutos skirtumas
Motinos Dienos min. pelnas
P. A. Tėvelio auka

Viso pajamų $1867,33
Išlaidos:

Pašalpos vietoje
Seneliams, ligoniams-ir karo 
invalidams Vokietijoje 
Pasiųsta. Centrui 
šeštadieninei mokyklai
Rūbų persiuntimas į Suvalkų tr. 30,00 
Motinos Dienos min. dovana 10,00 
Kitos smulkios išlaidos 4,00

$215,00

650,00
700,00
25,00

Viso išlaidų $1634,00 
Saldo 1960 m. sausio 1 d. $233,33 

RINKLIAVOS APYSKAITA 
Šelpiamųjų vardu komitetas dėkoja 

pasišventusiems rinkėjams ir mielie
siems aukotojams. Ypatinga padėka 
kun. dr. J. Tadarauskui, paaukojusiam 
sekmadienio rinkliavą bažnyčioje 
$126,87 ir prisidėjusiam asmeniška 
auka, šelpimas mūsų vargdienių ir se
nelių mus jungia j vieną lietuvišką 
šeimą.

Surinko:
p. Krištolaitis $131,00
Kun. dr. J. Tadarauskas 126,87
p. Narkevičius 102,00
p. Giedraitis 101,00
p. Bajoraitis 65,00

išvadas daryti ju nemačius, bet 
tik iš ju nuotraukų ir brėžiniu, o 
iuk neretai toks brėžinys galėjo 
būti netikslus.

Viską suvedant i krūva tenka 
oasidžiaugti autoriaus ištverme 
bei užsispyrimu tokiose nedėkin
gose sąlygose savo darbą prives
ti prie pabaigos. Kiekvienas mū
sų senovės mylėto jas ras čia daug 
įdomių dalykų, o kaikurios auto
riaus pastabos bei teorijos bus 
naudingos ir nauiiems mūsų nu
mizmatikos tyrinėtojams. A. Š.

P-
P-
P-
P-

Gureckas 
Kareckas 
Lukoševičius 
Kažemėkas 
Tirkšlevičius 
Norkus

p. Gudinskas 
p. Kaušpėdą 
p. Pilipavičius 
p. Mtdiobs 
p. Kvedaras 
p: Stonkienė 
p.. Meškauskienė 
p. Aselskis

47,00
39,00

32,00 
32,00 
26,00 
25,00 
19,00 
18,50 
16,50 
15,00 
14J» 
14DO 
12,00

Vito $873,37
Aukojb pramonininkai:
H. Lietuvių Namų Fondas 
Kronas-Valevičjus Ltd. 
Tri Realty Ltd. 
Concession Garage

$50,00 
20,00 
10,00 
5,00

Viso $85,00
Iš viso surinkta $958,37.
Aukojo:
Po $10 — V. Antanaitis, V. Narke

vičius ir St. Bakšys; '
$6 — J. Bajoraitis;
Po $5 — kun. dr. J. Tadarauskas, 

A. Erštikaitis, Astas, Lazdutis, Leng- 
nikas, Arštikaitįs, ščiuka, N. Zabulio
nis, E. Sakas, Buliomš, V. Simanavi
čius, K. Mikšys, V. Kežys, K. Ei. Gu- 
dinskas, I. Svilas, A. Kybartas, P. Le- 
sevičius, B. Juodelė, I. Savickas, K. 
Bungarda, A. Bugailiškienė, V. Pil
kauskas, J. Kšivickas, S. Dalius, J. 
Tirkšlevičius, A. Verbickas, F. Guja, 
P. Sakalas, P. Kovelis, L. Pliura, Mi
laševičius, A. Gurėckas, J. Andriukai
tis, Martišius, V. Januška, V. Mickū- 
nas, J. Mačiukas, J. Šterblys, dr. Valai
tis, A. Pauliukas, A. Poviiaūskas, V.

čius, P. Bosas, V. Kežinaitis, J. Ke- 
žinaitis, Petraška, V. Sasnauskas, J. 
Gimžauskas, J. Pleinys, V. Liškaus- 
kas, P. Siūlys, Z. Stankus, V. Lepars- 
kas, V. Linčiauskas, Z. Gasiūnas, V. 
Kažemėkas, A. Pinkevičius, Petraitis, 
J. Stundžia, Frank, M. Repečka, P. 
Kareckas, V. Bilevičius, J. Steigvila, 
J. Žemaitis, Matukaitis, Adamauskas, 
Pajarskas,* Klypas, P. šlepetienė, I. 
Varnas, Grinienė, R. Giedraitis, Ka
reckas, Pike, Grantas, Markevičius, 
A. Vainauskas, Aukšėnas, J. Markevi
čius, Raguckas, Miškinis, Labuckas, 
Pulianauskas, Burdinavičius, Lekutis, 
Daugėla, Karaliūnas, A. Liaukus, J. 
Lesčius, Rinkevičius, P. Rakauskas, 
V. Subatnikaitė, S. Ražaitis, V. Le- 
vinskas, A. Steigvila, J. Stankus, J. 
Žukauskas, K. Žukauskas, F. Krivins- 
kas, A. Žemaitis, S. Rzevtfckas, P. 
Giedraitis, J. Bartkus, S. Kačinskas, 
V. Stabingis, K. Viskantas, L; Skirp- 
kutė, A. Paukštys, A. Kaušpėdą, Z. 
Gedminas, A. šukaitis, A. Jonikas,

Aleksa, Obcarskis, Šeduikis, P. Lelio
tus, J. Visockis, D. Štokas, E. Kuda
ba, J. Štaras, J. Paškevičius, A. Būgai- 
liškis, J. Mikutaitis, V. Bartininkas, 
Dransutavičius, J. Kažemėkas, J. Aš- 
menavičius, J. Petriūnas, J. Noreiką,
J. Kamaitis, A. Kamaitis, J. Januš
kevičius, P. čečkauskas, J. Dervaitis, 
P. Pleinys, J. Dubinskas, A. šiliną- 
kas, J. Jokūbaitis, B. Liškauskas, S, 
Bikinas, V, Panavas, L. Verbickas^B. 
Orvydas, J. Jasimienė, M. Milkeraitis,
K. Butkevičius, P. Armonas, Z. Bels
kis, A. šeštokas, P. Mikalauskas, A 
Pališkis, J. Bubnys, P. Kažemėkas, X 
Butkevičius, E. Kesulytė, J. Stanius, 
J, Virkietis, V. Bru'zgis, J. Miltenis, 
J. Mikelėnas, J- Sakalauskas, J. Bara
nauskas, P. Juknevičius^. j^ggirs- 
kas, A. Mikalauskas, K. MėštaRnląs, 
čėsna, V. Kvedaras, K. Kvedaras, Ka- 
raška, Muręika, šilgalis, Latauskas, 
Patamsis, P. Jankus, Alšauskas, P. 
Kanopa.

Kiti aukojo po mažiau.
X Giedraitis, pirmininkas.

Lietuviai vengta amatu

Navickas, Mažulaitis, Šniudlys;
Po $4 — K, čeliauskas, E. GalinisP o $4 - ,

J. Stanaitis, V. Pėrkauskas;
Po $3 — L. Gutauskas, E. Antanai

tienė, J. Šarūnas, J. Mikšys, P. La
pinskas, V. Kazlauskas, P. Breichma- 
nas, E. Boguslauskas, A. šimkevičius, 
F. Rimkus, Muliolis, J. Kaneva, J. Juo
zaitis, P. Vartoms, A. Pilipavičius, P. 
RoČys, M. Jonikas, K. Meškauskas, K. 
Stahaftrs, L. Klevas, Ūrbaitis, šopys, 
Pavilauskas, J. Giedraitis, Kuchanka, 
Daląngauskas;

$2,50 — J. Zurlys;
Po $2 — C. Pampalas, V. Jasinevi- 

čius, P. Samurienė, Keliačius, Kaneva, 
A. Geležinis, J. Naujokas, J. Deksnys, 
J. Ryckis, P. Volungė, V. Stankevi-

ši mūsų “tautinė” liga žinoma 
dar neprikl. Lietuvos laikų. Siū
ti rūbus, taisyti batus, laikyti kar- 
čiamą, valgyklą, krautuvę ir pan. 
— tai grynai žydų reikalas. Lietu
vis padoriausiu darbu laikė že
mės ūkį ir jo darbus. Todėl lie
tuviai buvo laikomi patys netur
tingiausi savame krašte. Tos ydos 
mes nesame atsikratę ir gyven
dami JAV bei Kanadoje.

Hamiltone veikia vos 3 lietuvių 
kirpyklos. Jos turi dideli pasise
kimą. Bet vienas savininkas ne
gali aptarnauti daugeli savo kli- 
jentų. Reikia pagalbinės, samdo
mos talkos. Bet lietuviai - jau
nuoliai bei jaunuolės visai nesi
domi tuo amatu, nors jis labai 
pelningas, čia kaip pavyzdi no
riu nurodyti: prieš 6 metus viena 
lietuvaitė B. išmoko grožio salio- 
ne moterų kirpimo bei dažymo 
amato ir per nepilnus 6 metus 
padarė virš $10.000 pelno. Taigi 
apsimoka mokėti gerą amatą ir 
daug geriau dirbti negu kur nors 
plieno fabrike ir gerti dulkes.

Šias mintis man suteikė du ga-

būs amatininkai, būtent: Stasys 
Savickas, turis gražią vyrų kir
pyklą — Hapiilton Court Barber 
Shop 668 Fennell Ave. E., Ha
miltone. Jis samdo 3 kirpėjus it 
nei vieno Hettfvio negali gauti. 
Net mokiniais niekas nenori stoti.

Kitas lietuvis taipgi puikus sa
vo amato žinovas Jonas Norkus, 
kuris turi vyru ,ir moterų Salo
ną 537 Maui St. E., fėl. JTA.8-6206, 
labai skundžiasi, kad negali gauti 
nei berniuko nei mergaitės Į sa
vo darbo salioną kaip mokinių, 
kurie vėliau turėtų puikią atei
ti. Jis samdo svetimtaučius, čia: 
verta pastebėti, kad J. Norkus 
yra labai moderniškas kirpėjas, 
masažo specialistas, baigęs Brazi
lijoje ir Kanadoje specialias mo
kyklas. Sakysime, lietuvaitė iš
mokusi grožio salono specialybė, 
gali uždirbti žymiai daugiau nėgu 
koks plieno pramonėje dirbąs 
sunku darbą specialistas. Gaila, 
kad lietuviai vengia amatų ir tė
vai neragina savo vaikų amatų 
mokytis. Reikėtų apie tai pagal
voti. ‘ K. G.

NAUJOS BILIETU KAINOS
neišaiškinta. Ir išaiškinti bus ne
lengva, nes ir antspaudų, ir mo
netų su tais ženklais yra išliku
sių palyginus nedaug ir jie Įvai
riuose egzemplioriuose dažnai 
yra kitokie, nes viskas tebebuvo 
nenusistovėję ir kiekvienas ant
spaudo ar monetos kaltuvo gra
viruotojas stengėsi Įnešti ką nors 
naujo. Heraldikos skrupulatiškų 
dėsnių čią, žinoma, niekas ne

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.50 už valanda!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.
WALDI’S DRIVING SCHOOL r*
859 College St. Tel. LE. 2-5461

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Knygvedyba ir

užpildymas verslininkams

HU. 3-9187
HU. 5-6121

mos herbu virto visas Vytis. Vad. 
Gedimino stulpai, kurie turėjo 
reikšti krašto valdovo sostinės 
vartus, atrodo, kartais taip pat 
reiškė Vilniaus srities herbą. O 
šitas faktas neremtų autoriaus 
prielaidos, kad monetos su Gedi
mino stulapis ir K raide esą Kęs
tučio kaltos. Nebent jos būtų bu
vę kaltos tuo metu, kai jis valdė 
Vilnių pašalinęs Jogailą ...

Trečioje savo knygos dalyje 
autorius kalba apie 16-18 amž. 
monetas, t.y. apie laikotarpi, ka
da Vilniuje veikė pinigų kalyk
la, kurios darbas jau neblogai ži
nomas. Autorius čia seka šio lai
kotarpio Lietuvos monetų tyri
nėtojo Gumowskio išvadas, pada
rydamas tik. kaikuriu pastabų bei 
kaiką paryškindamas. Jis taip pat 
be jokių rezervų bei be jokių pa-i 
aiškinimų priima Gumowskio tei- i 
girną, kad po Liublino unijos Lie- į 
tuvos ir Lenkijos pinigų vertė: 
buvusi sulyginta, kaip to reikalą-: 
vo unijos aktas ir kaip buvo pa- ' 
tvarkęs kalyklas atidarydamas Į 
9t. Batoras. Autorius pakartojai 
Gumowskio pateiktą batorinių. 
lietuviškų ir lenkiškų monetų pa
lyginimą ir toliau jau kalba tik 
apie vertės mažėjimą menkinant 
monetų lydini, bet lietuviškųjų 
su lėnkiškais nebelygina, laiko 
kad jos jau sulygintos. Betgi is- į > 
toriniai šaltiniai mums rodo, kad 
gyvenime visokiuose skaičiavi- i 
muose lietuviškieji pinigai nuo i 
lenkškųjų visada tebebuvo skiria
mi, kad monetų klausimui su
tvarkyti bei Liublino unijos akto; 
rekalaujamam Lietuvos ir Lenki-' 
jos monetų suvienodinimui Įgy
vendinti seimai buvo sudarę dau
gybę komisijų. Paskutinė tokia 
komisija buvo sudaryta dar 1678 
m., t.y. praėjus 98 metams po St, 
Batoro kalyklų dekreto. Kalyklos 
juk buvo atskiros, nuo Zigmanto 
Vazos laikų jos jau nesiskaitė val
dovo, bet valstybės Įmonėmis. Jų

SUAUGUSIEMS
Pradeda galioti 1960 m. gegužės 1 dieną

(VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ BILIETĖLIŲ KAINOS LIEKA NEPAKEISTOS)

ZONES 2 & 3
Tickets 2T/16, Cash 256

ZONES 2, 3 & 4 
Tickets 27Vii, Cash 30^

Tickets 27%£ Cash 3G6

r ZONE 6—1 Oč Cash

ZONE 5- 10Č Cash

ZONE 3—10ė Cash

ZONE 2
Trdčet, Token or Cash— 156

ZONE 1
Ticket, Token or Cash—1 56

ZONES 1, 2 & 3
j- Tickets 35j£, Cash 40 c

ZONES 1, 2, 3 & 4
Tickets 40^, Cash 456

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

■■■■■■■■■■■«
■ APSAUGA - GERBŪVIS |
" DRAUDIME g
! VACLOVAS VERIKAtTIS ■
" RO. 7-0074 ■
■ WA. 4-8314 R
■ «■ - - - •

■ SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF ■
.CANADA ■

. 15F bilietėliai, 5 už 75<
• 20 bilietėliu knygelė už $3.00

27%< bilietėliai, 4 už $1.10
Tinka tiesioginėms kelionėms tarp 
1-os ir 2-os zonos 

12¥2č bilietėliai, 4 už 50<;
24 bilietėliu knygelė už $3.00 

7^č bilietėliai, 4 už 30/

ŽENKLELIAI (Tokens):
4 už sot ' , ,
gaunami požeminio traukimo stotyse arba 
pas TTC vadovės.

BILIETĖLIAI NAUJI jungtiniai 27144 Biliėfėiicii
Šitie bilietėliai tinka tiktai tiesioginei kelionei tarp betkuriu 
dviejų vietų, esančų pirmoje ir antroje zonoje.
šitie bilietėliai yra perforuoti (perbadyti) ir jo viena dalis 
tinka kelĮaūti pirmoje zonoje, o kita — antroje.

Jei betkuri šio jungtinio bilietėlio dalis bus pateikta kaip 

mokestis už kelionę kitoje zonoje, negu nurodyta bilietėly, 
reikės papildomai primokėti 5 centus.

TORONTO TRANSIT COMMISSION



I PUSL.

MANN & MARTEL Ltd. Realtors
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 j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė
simo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių
College • Dovercourt Rd.. 

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

Bloor - M a r g u e r e 11 a 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frantas, 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, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton 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.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų te!. LE. 6-1410

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. PETERS Ltd.
• REALTORS

Narys Toronto Kcal Estate Board.
1162 ST. CL AIR AVE. WEST

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.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠ1US
Įstaigos tel 
LE. 2-3321

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

Kotelis
$12.000 įmokėti, parduoda apie 14 • 
17.000 galionų alaus, 17 nakvynėms 
kambarių, 2 butai, restoranas, po 
90 vietų vyru ir moterų salės, mū
rinis namas, viskas gerai įrengta, 
prie 11 plento, mažam miestely, ku
rortinė apylinkė. Sklypas 209 iš 
400 pėdų. Kaina $65.000.

Faunos prie Wasagos
$3.000 įmokėti, 100 akrų, gera že
mė ir geros trobos, prie 26 plento.

Fauna • vasarvietė
270 aku;, 60 dirbamos, likusi miš
kas, gyv. namas 8 kamb., daržinė. 
1 mylia upės ir % mylios žuvingo 
ežero frontas; smėlio paplūdymys, 
1 mylia iki 11 plento. Ideali vieta 
vasarvietei. Kaina $6.000.

Kirpykla
Prie Bloor ir Dufferin vyrų - mote
rų kirpykla su visais įrengimais, 
alyva apšildymas, garažas. Kaina
Krautuvės, faunos, 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

Bungallow • Jane - Dundas 
1 atvira skola 10 metų 

$3.00 įmokėti, atsikras, mūrinis, 5 
kamb. ant vieno augšto, mod. vir
tuvė, 2 miegamieji, vand. alyva šil
domas, geras garažas, įvažiavimas 
iš kiemo. Labai geram stovy. Kaina 
$13.900.

Annette • Runnymede 
$3.000 įmokėti — $14.500 

Mūrinis, atskiras, 6 švarūs kam
bariai, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, geras įvažiavimas. Tuoj 
galima užimti.

Jane • Annette
1 atvira skola 10 metų 

$2.800 įmokėti, šiurkščių raudonų 
plytų, 6 kamb., mod. virtuvė, gra
žus kiemas. Švarus viduje tik ateit 
ir gyvent! Šoninis įvažiavimas, nau
jas stogas. Namas 20 metų. Prašo 
$15.300.

Roncesvalles - Garden Ave. 
1 skola balansui 10-čiai metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, ga
ražas, įvažiavimas iš kiemo. Prašo 
$15.900.

, Bloor - Clendenan
8 kamb. — 2 augštai — 2 virt. 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas, platus įvažiavimas, vand. 
alyva šildomas, geras namas.

Jane - Bloor
1 atvira skola 10 metų 

$5.00 įmokėti, kaina $18.000
Mūrinis, atskiras, 7 kamb. per du 
augštus, kvadratinis planas, platus 
įvažiavimas, ^ minutės iki Bloor, 
kiemas 25’9 iš 180. Tuojau galima 
užimti. Labai geras pirkinys. Skam
binkite kol nevėlu.

Jane - Bloor
8 kamb. — 2 augštai

2 vonios — 2 virtuvės 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
šoninis įvažiavimas, alyva šildomas, 
did. kiemas, minutės iki Bloor. 
Kaina $21.900. Idealus nuomavimui 
ir sau.

Bloor - Indian Rd.
8 kamb. — 2 augštai — 2 vonios 

1 atvira skola — 10 metų 
S4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras. 
Privatus įvažiavimas, geras kiemas. 
Arti prie visko. Kaina $20.000.

Originalus dupleksas 
Roncesvalles - Howard Park Ave. 
Prašo $26.500 už šį 30 metų atski
rą, šiurkščių plytų 10 kamb. na
mą ant 2-jų augštų. Puikiame sto
vyje, tiek viduje, tiek iš lauko, 2 
vonios, 2 virtuvės, 2 garažai, geras 
įvažiavimas.

Bloor - Runnymede 
2-jų butų — 10 kambarių 

$7.500 įmokėti, atskiras, šiurkščių 
plytų, 2 garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $28.900. Arti Blbor.

T. STANUL1S
1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak. 

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

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

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

Bloor - High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-tics kambarių namas w 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.

Namų tel 
RO. 2-5543

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.

Jane • Annette 
$2.700 įmokėti, dviejų augštų, 6 
kamb., atskiras, gerų plytų narnas, 
didelė moderni virtuvė, vandeniu 
Kaina $1.500, nuoma S110 į mėn. 
$17.000.

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.

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

Bloor - Windermere
$7.00 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, rusvų rauplėtų plytų iki stogo, 
atskiras, alyva vand. apšildomas, 
apie 10 m. senumo, 2 vonios, 2 vir
tuvės, rūsys baigtas, garažas, pla
tus privatus šoninis įvažiavimas.

Bloor • Kennedy
$4.000 įmokėti, 7 kamb., 2 augštų, 
mūro atskiras, alyva vand. apšildo
mas, kambariai dideli, naujai atre
montuotas, garažas, 10 pėdų šoni
nis įvažiavimas.

. . Bloor - Jane
$15.000 įmokėti, 9 kamb., liuksusi
nis, 2 augštų namas gydytojams. 
Namas be skolų.

Sunnyside - Grenadier 
$4.000 įmokėti, 8 kamb., gražių ply
tų, atskiras, vandeniu alyva apšil
domas, kambariai dideli, 2 virt., 2 
vonios, 2 garažai. Labai gerom są
lygom parduodamas. Skolų nėra ir 
pigus.

Bathurst - St. Clair
$5.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, atskiras, mūro, vand. alyva ap
šildomas, garažas. Kaina $21.000.

Wilson - Bathurst
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, visai 
naujas bangaliukas, modernios sta
tybos. Kaina $16.000.

Avenue - Laurence 
$3.00 įmokėti, 5 kambarių, mūro, 
9 metų senumo bangaliukas, prie la
bai gero susisiekimo. Labai geros 
pirkimo sąlygos. Kaina $14.000 pra
šau paskubėti.

Eglinton - Avenue
S5.000 įmokėti, 8 kambarių, atski
ras, rusvų rauplėtų plytų iki stogo, 
7 metų senumo, alyva vand. apšil
domas^ garažas, šoninis 9 pėdų įva
žiavimas. Skolų nėra. Labai gerom 
sąlygom išsimokėjimui.

Bathurst - Sheppard 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūro 
bangaliukas, didelis gražus kiemas, 
šalia namo garažas, puiki ir rami 
vieta. Išsimokėjimui į mėn. $70, 
įskaitant % ir taksus, 15 metų, kas 
5 metai atdaras morgičius. Kaina 
$16.000. (

High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių, moder
niškai atremontuotas namas. Kai
na S9.000.

?.< Swansea 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. bangaliu
kas, alyva vandeniu apšildomas, ga
ražas.

Swansea - Bloor
SiO.OOO įmokėti, 6 kamb-, mūro, 2 
augštų, naujas namas, 11 pėdų šo
ninis įvažiavimas ir garažas.

SKUBIAI IEŠKOMA $7.000 pir
mam morgičiui 7*6 % 5 metams. __

J. KUDABA
1180 ST. CLAIR AVE. W. 

1st. LE. 74444 Namų RU. 3-2105

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.
College - Dufferin 

$1.000 įmok., tiktai ir jūs galite 
pirkti 7 kamb. per 2 augšt. namą, 
2 virt., dvigubas garažas, did. kie
mas. Sav. išvyksta į Suomiją ir pa
lieka visus baldus, indus, įrankius 
ir t.t.; be to, balansui tik vienas at
viras morgičius 10-čiai metų. Retai 
pasitaikanti proga.

Symington - Davenport 
$3.000 įmok., 7 kamb. mūr., 2 mod. 
virt., naujas alyvos šild.^ du nauji 
garažai. Įrengtas kambarys rūsyje, 
namas labai gerame stovyje ir gra
žiai išdekoruotas. Vienas morgič.

Queen - Lansdowne
$4.00 įmok., 10 kamb. mūr., origin, 
dupleksas, did. kamb., mod. virt., 2 
garažai, vand. alyva šild., arti krau
tuvių ir susisiek. Pajamos $217 
mėn. Vienas morgičius.

* Mimico
$4.000 įmok., 5 kamb., rupių plytų, 
gražus bungalovas, mod virt., pri
vatus įvaž., arti susisiek. Prašoma 
kaina žema.

High Park Ave.
$5.000 įmok., 9 kamb. mūr., atsk., 2 
virt., vand. alyva šild. Reikia re
monto ir dekoravimo. Parduos už 
$16.700. Vertas dėmesio.

S. JOKŪBAITIS 
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkhi-fannų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
•genus y (vjc) BUTR|MAS

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

GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontario Str. 
Collingwood, Ont.
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Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas modemiškas 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.

Ba.by Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, 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 modemiškos 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 — 3 virtuvės 

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

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.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

Windermere - Bloor - Durie
S6.000 įmok., 7 kamb. per du augs- 
tus, mūr., atsk., geras išplanavi
mas, nepereinami kamb., 2 mod. 
virt., šoninis įvaž., garažas. Savi
ninkas pirko kitą namą, skubus 
pard. Jums tikrai patiks.

Vakarų Toronte 
$2.500 - 6.000 įmok., 6 kamb., nau
ji namai jūsų pasirinkimui. Gražus 
statybos stilius ir puikus išplanavi
mas. Graži vieta, arti parkas, upė ir 
kraut. Dar liko apie 10 namų. 15 
metų morgičiai.

Bloor - Jane 
$6.000 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, rupių pi., naujos, mod. staty
bos, priv. įvaž. garažas, did. skly
pas, namas arti Bloor. Visais at
žvilgiais švarus ir puikus.

High Park
$6.000 įmok., 12 kamb., atsk. mūr., 
3 virt., 2 vonios, vand. alyva šild., 
dvig. garažas, priv. įvaž., arti Bloor 
ir kraut., vienas morgičius.

Howard Prk. - Indian Rd. 
$10.00 įmok., 10 kamb., rupių plytų,’ 
mod. statybos, originalus duplek
sas. Sklypas 41 iš 164. Did. kamb., 
mod. įrengtas iš vidaus ir gražus iš 
lauko. Du garažai.

SPORTAS
PABALTIECIŲ SPORTO < 
ŠVENTĖ
X. Kanados Pabaltiečių Sporto Fede

racijos žaidynėse, įvykusiose balan
džio 22-23 d.d., lietuviai apgynė vy
ry, jaunių ir moterų krepšinio čem- 
pijonatus. Vyrų antrą kartą, jaunių 
— ketvirtą ir motery trečią kartą iš 
eilės. Tinklinio čempijonatais pasida
lijo latviai su estais — latviai išsiko* 
vojo vyrų, estai motery. .

Krepšinio visų grupių finaluose su
sitiko lietuviai su latviais. Ypatingai 
įdomios ir pilnos netikėtumų buvo 
jaunių rungtynės. Abi pusės tikėjosi 
laimėjimo. Latviai, turėdami 8 vieno
do lygio žaidėjus, pralošimą laikė ne
galimu. Lietuviai rėmėsi tik Jankaus
ku ir Gudu. Pirmą ketvirtį laimi lie
tuviai 24:18, bet likusį žaidimą iki 
paskutinių 3 minučių vedė latviai 5-13 
taškų skirtumu. Paskutinėse trijose 
minutėse Jankauskas su Gudu sumeta 
17 taškų ir užtikrintą latvių pergalę 
perduoda lietuviams. Rungtynėse bai
gėsi 82:78 lietuvių naudai. Lietuvių 
komandoje žaidė: A. Jankauskas 33, 
R. Gudas 36, R. Burdulis 5, R. Staške
vičius, A. Žaliauskas 6, J. Bukšaitis 2.

Vyrų rungtynėse iki pat galo nebu
vo aiškus laimėtojas ir buvo kovoja
mą už kiekvieną tašką. Galutinį lai
mėjimą lietuviams nulėmė meistriškas 
paskutinės minutės išnaudojimas. Po
rą minučių prieš galą latviai vedė 3 
taškais. Tikslūs Jankausko, Gudo ir 
Laurinavičiaus metimai išlygina ir po
rą taškų uždeda lietuviams. Paskutinė
se 50 sekundžių, lietuviai paima 3 mi
nutes ir laimėjimą. Rungtynės baigia
si 71:68 lietuvių naudai. Žaidė: A. Bun- 
tinas 15, A. Jankauskas 16, R. Gudas 
16, J. Laurinavičius 8, K. Grigaitis 10, 
R. Juozaitis 6, R. Juodikis ir R. Preik- 
šaitis.

Moterų rungtynėse laimėtojas buvo 
aiškus pirmose minutėse. Nors latvės 
yra ir padariusios didelę pažangą, bet 
dar toli nuo lietuvaičių lygio. Rungty
nės baigėsi 55:23, lietuvaičių naudai. 
Žaidė: O. Balsienė, O. Žėkaitė, E. Žė
kaitė, S. Kasperavičiūtė, G. Uogintai- 
tė, A. Astrauskaitė, D. Simonaitytė ir 
A. Gataveckaitė.

Tinklinyje lietuviai dalyvavo tik mo
terų grupėje ir pralošė latvėms 2:0.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname mūsų šauniuosius krep

šininkus apgynusius Kanados Pabal
tiečių vyrų ir jaunių krepšinio čempi- 
jonatus.

Šį penktaidenį Aušros vyrų, jaunių, 
jaunučių, moterų ir mergaičių krep
šinio, moterų ir mergaičių tinklinio 
bei stalo teniso komandos išvyksta į 
Niujorką X-sioms Š. Amerikos lietuvių 
sportinėm žaidynėm. Jaunių tinklinio 
komanda dėl susidėjusių aplinkybių 
nevyks.

Pirmuose susitikimuose Aušros vy
rai ir jauniai žais su Waterburio Gin
taru, jaunučiai ir mergaitės su Cle- 
velando Žaibu, moterys su Hamiltono 
Kovu ir Worchesterio Vytis nugalėto
jom. Sėkmės! * ■

Treniruotės šį ketvirtadienį įprastu 
laiku.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso treniruotės šv. Jono par. 

salėje šią savaitę teįvyks trečiadienį. 
Antradienį ir ketvirtadienį treniruočių 
nebus.

šachmatininkai buvo surengę žaibo 
turnyrą, kurį laimėjo S. Ramanauskas. 
“Blico” karalius A. Sirutis liko ant
ruoju ir J. Matusevičius trečiuoju.

Lauko teniso treniruotės pradeda
mos po Niujorko žaidynių. Bus treni- 
ruojamasi Bellwoods parke pirmadie
niais ir trečiadieniais.

Lengv. atletikos treniruotės tuo tar
pu vykdomos St. Christophers salėje. 
Gegužės 7 d., šeštadienį, ten pat numa
toma pravesti vidaus rungtynes. Rung
tynėse būtų vykdomi šuoliai į augštį 
ir į tolį įsibėgėjus ir iš vietos. Po 
sėkmingo praėjusio sezono lengv. at
letikos pasiruošimus numatoma šiais 
metais dar pagyvinti, apie ką praneši
me vėliau.

Vykstančiųjų į žaidynes susirinki
mas įvyks šį trečiadienį šv. Jono Kr. 
par. salėje 8 vai. vak.

Parengimas, kurį ruošia LSK Vytis 
ir VKLS-ga įvyks šv. Jono par. salė
je gegužės 7 d. Kviečiame visus atsi
lankyti. A. S.

TORONTO LIETUVIŲ MEDŽIOTO
JŲ - ŽUKLAUTOJŲ KLUBAS 

išrinko naują valdybą naujam sezo
nui: Zig. Zaleckis — pirm., Ant. Če
ponis — sekret., Ant. Klimas — ižd. 
Sekcijų vadovai: Eug. Kuchalskis — 
medžiotojų, Vyt. Macas — žuklautojų, 
informacijos, spaudos.

Valdyba nutarė imtis didesnės ini
ciatyvos klubo veiklai išvystyti. Ypa
tingai visų klubo narių naudai ir di
desniam suartėjimui rinkti kas mėne
sį, pasidalinti įspūdžiais šį sportą lie
čiančiais, spauda, filmomis. Mėgins 
rinkti filmas iš savo klubui artimų 
sričių, tam stengsis įsigyti nuosavą 
filmams rodyti aparatą.

Artėjant žūklės sezonui, nariai įpa
reigojami dalyvauti žūklės konkurse 
didžiausiai žuviai pagauti. Premijos 
numatytos gana rimtos už šias žuvų 
grupes: 1. spekle trout, 2. visus kitus 
troutus, 3. muskius, 4. pickerel, 5. 
basus, 6. lydekas. Premijuojama di- 
dižausia svoriu iš atskiros grupės ir 
viena premija už ypatingą sugavimą. 
Į visų kitų troutų grupę įeina: brown, 
rainbow, lake-trout, žuvų vardai — 
vietiniai, kaip įprasta vadinti, kada bū-

Lietuviai agentai vieninkimės!

Extra Realty Ltd.
Realtors

Tel. LE. 4-9211
B. SERGAUTIS, F.R.I. 

prezidentas

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

draudimas, investacijos.
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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!

Runnymede • Annette 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, kvad
ratinio plano atskiras mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas, arti 
prie Annette gatvės, skubus parda
vimas, liga šeimoje. Pilna kaina 
$14.500.

Fern • Roncesvalles 
$2.000 įmokėti ir viena skola liku
čiui 10 metų, 8 nepereinamų kam
barių, alyva šildomas, graži didelė 
moderni virtuvė, arti susisiekimo.

Roncesvalles • Queen 
$8.000 įmokėti už tą didžiulį 18 
kambarių atskirą mūrinį, 3 atskirų 
butų, namą, radijatoriais šildymas, 
4 mūriniai garažai, labai didelis 
sklypas, 6 kambarių butas I augšte, 
viena skola 10-čiai metų.

Beresford - Bloor 
$5.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas su plačiu įvažiavimu. 
Pilna kaina $18.900. Arti Bloor.

Durie - Annette 
$4.500 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 
$5.000 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 
$5.500 įmokėti, už tą atskirą, 6 k. 
mūrinį namą, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, vand? alyvos šildymas, ga
ražas, netoli naujosios bažnyičos.

Oakwood - St. Člair
$6.000 įmokėti, gražus šiurkščių 
plytų, 10 kamb. ir apšildyti saulės 
kamb., atskiras namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, vand. aylvos šildy
mas, 4%. kamb. pirmame augšte, 
garažas, arti St. Clair.

Rusholme Rd.
$6.000 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 - Runnymede 
$7.000 įmokėti, 9 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 irfod. 
virtuvės, 2 vonios, garažas, antras 
augštas išnuomotas už $120 mėn. 
Arti Bloor.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404

tų aiškiau suprantama.
Sugautos žuvies paliudymui, jos sta

tistikai ir visoms reikalingoms ži
nioms atžymėti, žuklautojų sekcija 
kiekvienam nariui parūpins specialią, 
piniginės didumo, kortelę.

Šių metų žūklės bendros taisyklės 
visiems žuvautojams yra paskelbtos 
Lands and Forests Depart, vietinėje 
spaudoje. Klubo nariai jas gauna per 
savo klubą, be to, ir kt. informacijų. 
Sezonas atidaromas balandžio 30 d? 
saulėteky. Inform, vadovas.

IŠ SPORTO LIETUVOJE
Vienas pajėgiausių liet boksininkų 

R. Tamulis vis dar randasi Varšuvos 
ligoninėje. Paskutiniame susitikime su 
lenkais jam buvo sulaužyta ranka. Pa
sirodo, pradžioje buvo negerai sudėtas 
kaulas, teko laužti iš naujo, dabar 
vienoje pusėje kaulas gyja gerai, ta
čiau antroje pusėje yra patekę audi
nių, kurie trukdo kaului suaugti. Bu
vo galvota daryti operaciją, bet nuo 
jos atsiakyta ir ranka sugipsuota tre
čią kartą. Gydytojų nuomone, R. Ta
muliui ligoninėje dar teks išbūti apie 
pusantro mėnesio. R. Tamulis buvo 
vienas iš Sov. Sąj. kandidatų į olim
pinius žaidimus Romoje. Ar jis pa
sveiks ir suspės pasiruošti artėjan
čiai olimpijadai, šiuo metu dar sunku 
pasakyti.

Sov. Sąj. A klasės vyru krepšinio 
pirmenybėse Leningrade, Kauno Žal
girio komanda užėmė 9 vietą. Dalyvavo 
viso 12 komandų. Pažymėtina, kad Ry
gos VEIp lentelėje užėmė 3 vietą, o 
Rygos ASK — ketvirtą. Moterų grupės 
A klasės pirmenybių pasibaigė pirma
sis ratas, kuriame Kauno KPI moterys 
užėmė 8 vietą. Pirmauja Rygos TTT, 
trečioje vietoje Tartu USK. Artė
jančioms Euorpos pirmenybėms į Sov. 
Sąjungos rinktinę pakivesta Daktarai- 
tė. Į Sov. Sąjungos jaunimo rinktinę 
pakviesta G. Lapšytė. Sov. Sąjungos 
moterų rinktinės treneris S. Butautas.

G.

Frankfurtas. — Netoli nuo čia 
esančiame Friedberg mieste su
imtas amerikietis kareivis Win- 
berg, kuris ant namų sienų nu
piešęs net 7 hackenkreuzus. ‘

Lake Simcoe
IcufO olyvos burnenų optofnovirnos 
Toronte.: lietuvi s k oi kolbonficj’ klouskife 
Betty Voittrkunos WA 7 618

Dažai ir sienoms 
po pier is!

Vaikai, {apačiai, tarpentinat.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

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. Seiminin
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 išvyksta.

Howard Park - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, didžiulis 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. * <

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 
$8.000 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 $365 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 būsimo požeminio 
traukinio.

Wilcox Lake 
$10.000 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.

BERIS
- NAMŲ LE. 5-1584

Port Arthu rf Ont.
VASARIO 16 ŠVENTĖ paminėta va

sario 20 d. Prosvita Hali. Programa 
prasidėjo dr. E. Jasevičiūtės kalba, 
priminusia mūsų tautos kelią, skaus
mus ir kančias siekiant laisvės ir ne
priklausomybės. P. Erslovas tarė žodį 
dėl Tautos Fondo, primindamas pa
reigą nesigailint aukoti TF. Meninę 
dalį išpildė Kęstutis Erslovas pagro
damas akordeonu Lietuva brangi ir 
Leiskit į tėvynę, pianinu skambino Jū
ratė Mitalaitė Kur tas šaltinėlis ir So
natina. Po programos sekė linksmoji 
dalis ir vaišės. Nors žmonių nedaug 
dalyvavo, bet minėjimas praėjo paki
lusia nuotaika.

Prie parengimo prisidėjo ir dirbo: 
P. Jonaitienė, Druktenienė, Stukonie- 
nė, Giedraitienė, Radzevičienė, Danė- 
nas, Kalibutas, Jokubauskas, Kaju- 
tis. Loterijos bilietus pardavinėjo jau
nosios kartos atstovės Rūta Giedrai
tytė ir Jūratė Mitalaitė, o loteriją pra
vedė Jonaitytė ir Kajutis. Buvo ren
kamos aukos Tautos Fondui.

Visiems prie parengimo dirbusiems 
didelis ačiū. G. M.

L. RADZEVIČIENĖ Port Arthur 
180 N. Cumberland St., atidarėė siun
tinių persiuntimo įstaigą. Siuntiniai 
siunčiami per Angliją ir Winnipega. 
Ten pat krautuvėje yra ivsokių me
džiagų kostiumams. G. M.

LONDON, Ont.
PASKUTINIS VAKARAS GRAŽIO
JOJ SALĖJ. Liūdna antraštė — ne 

linksma naujiena visiems mūsų prie- 
teliams, kurie buvo pamėgę šią salę, 
ši salė š.m. birželio mėnesį bus nu
griauta! Todėl visus kviečiame nepra
leisti šios ypatingos progos ir atvykti 
gegužės 7 d., šeštadienį, į paskutinį 
apyl. valdybos rengiamą šokių vakarą 
gražiojoj salėj — 555 Dundas St. 
(plento Nr. 2 tęs.), prie William St. 
ir benzino stoties “Rent-a-Car”. Pra
džia 7.30 vai. vak. Geras orkestras. 
Loterija ir bufetas su visų rūšių gė
rimais.

Ar pavyks apyl. valdybai kur nors 
gauti kitą salę, kurioje galėtume reng
ti šokių vakarus ateityje, dar nėra 
aišku, šokių salę, kurioje leidžiami 
visų rūšių gėrimai ir kuri yra ne tik 
erdvi, bet ir graži, Londone turėjome 
tik vieną ir ja naudojomės, kol galė
jome. Taigi ateities parengimai yra 
pakibę ore: gal jie galės vykti kuk
lesnėje salėje, o gal teks jų ir visai 
atsisakyti, jei tautiečių susidomėji
mas nebus didesnis, negu dabar. Tiki
me, kad šia ypatinga proga mus ap
lankys visi senieji mūsų prieteliai iš 
Sarnijos. Detroito, Windsor©, Wood- 
stocko, Ingelsollo, Aylmerio, Rodney, 
Mount Brydges ir kt

Lauksime! D. E.
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WELLAND, OntV. VA SIS 
. REAL ESTATE

872 Bloor St. W. Te I ef. L E. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų, namų, biznių, žemės statyboms. 

JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namu tel. RO. 6-8096

PRANG BARAUSKO
.Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai. 
TELEFONAS

RO. 64)811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont

• Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
98S College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis 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”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 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 uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-8723

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

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ 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 sąžiningumų.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pato«!.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimo ir, balansavimo su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
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 tel. RO. 7-0086

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

NIAGAROS PUSIASALIO LIETU
VIŲ PARAFUOS ŠVENTE, pradėta 

ruošti 1954 m., kasmet praėjo gražiai 
ir sėkmingai. Šių mažų kolonijų lie 
viai gerai supranta parapijos svarbą ir 
būtinumą ją išlaikyti.

Tėvai pranciškonai gana dideliu pa
siaukojimu stengiasi išlaikyti čia esan
tį vienuolyną, kuris atstovauja lietu
vių parapiją Niagaros pusiasalyje.

Ir šiais metais, Welland ir Port 
Colbome lietuvių iniciatyva, ruošia
ma metinė parapijos šventė, kuri 
įvyks gegužės 21 d., Wellandė, gra
žioje salėje su gražia programa, kurią 
išpildys Toronto prisikėlimo parapijos 
choras, vadovaujamas solisto Vaclo
vo Verįkaičio. j.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
Motina yra brangiausias asmuo žmo

gui. Žmogus yra dėkingas asmenims, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu jam 
padeda. Tai kągi mes galime galvoti 
apie motiną, kuri yra žmogui davusi 
brangiausią turtą — gyvybę. Ji ne tik 
duoda žmogui gyvybę, bet kartu ati
duoda vaikai ir pati save. Ji vaiko są- 
skaiton atsisako geresnio kąsnelio, 
poilsio, miego ir visokių pramogų. Ji, 
kaip tas angelas sargas, lydi vaiką kū- 

- dikystės bei jaunystės keliu. Todėl vi
sai užtarnautai su atbundančia gamta, 
su pirmaisiais gėlių gležnučiais žie
dais, gegužės mėn. ateina kasmet mo
tinos pagerbimo diena.

Tokią Motinos Dieną KLB Wellan- 
do apylinkės valdybą ruošia šį sekma
dienį, gegužės 1 dieną. Minėjimas pra
sidės pamaldomis buvusioje Kolumbo 
vyčių salėje, kur paprastaia vyksta lie
tuvių katalikų pamaldos, 11.30 vai. 
Pamaldas atlaikys ir pamokslą pasa
kys Tėvas Barnabas Mikalauskas. Tuoj 
po pamaldų toj pačioj salėj bus B. Sb 
monaitienės paskaita. Meninę dali iš
pildys mūsų šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai, vadovaujami mokyklos ve
dėjos E. Bersėnienės.

Visi turime ar turėjome motinas, 
todėl valdyba tikisi, kad jų pagerbti 
bei prisiminti visi susirinksime.

ApyL valdyba.
VISUOTINI BENDRUOMENES
NARIŲ SUSIRINKIMĄ apyl. valdy

ba šaukia gegužės 15 d. tuoj po lietu
viu pamaldų toj pačioj* salėj, apie 
12.30 vai.

Dabartiniu metu kažkodėl vis didė
ja, ne tik mūsų apylinkėje, bet ir vi
sur, taip vadinamų gudragalvių skai
čius. Jie, sužinoję, kad yra šaukiamas 

’ susirinkimas, galvoja neisiu, nes nu
ėjus gali išrinkti i valdybą. Ten atsi
ras norinčių garbės, o man ir taip 
daug darbo šeimos reikalais.

j Sese, brolau, lietuvi, pažiūrėkime 
arčiau, kurie taip galvojame, ar jau 
mes tikrai tuo parodome savo išmintį.

[ Ne, čia jau ne išmintis, bet gesimas 
meilės ir šventos pareigos savo kraš

tui, sesėms bei broliams, kurie velka 
sunkius vergijos pančius, o jų lūpos 
užčiauptos.

Visų tie šeimos reikalai yra panašūs 
ir į susirinkimus ateina ne garbės 
trokštą žmonės, bet žmonės, kurių šir
dyse dar neužgeso meilė savo ken
čiančiai tėvynei bei savo artimiesiems.

Daleiskime, kad mes visi pasidary
tume tokie gudrūs, nebelankytume 
nei vienas tų susirinkimų, kas atsitik
tų? Atsakymas aiškus — išnyktų bet- 
kuri leituviška veikla ir Lietuvos var
das išnyktų visiems laikams ne tik iš 
spaudos, bet ir iš valstybių departa
mentų bei politikų konferencijų salių 
ir mūsų kraštas bei artimieji būtų pa
smerkti amžinai vergijai.

Manome, kad taip nebus ir mes vėl

CONSUMERS' GAS CO

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. 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.
KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. • TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

Y

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

S . A N D R I E K U S

Elektros - Electronic
Technikas

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

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

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

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

VEDYBOS
Jei norite vetti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
aantika i |

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. omž., tarpininkavimas 

VELTUI.

Sav. D. KAUNAITĖ

, 1

vyriškų ir C111
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OJLLL V V/ |

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.1-4794

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

FELIX ELECTRONICS SERVICE 
Taisoma visu rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 

F. NORVYDAS 
Skambinti bet kada LE. 5-6007

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431 

pajusime pareigą susirinkimams bei 
lietuviškai veiklai ir į minėtą susirin
kimą visi, kaip vienas, atvyksime.

Susirinkimo darbotvarkėje be kit
ko: valdybos, revizijos komisijos ir 
Tautos Fondo atstovybės pranešimai, 
jų atsistatydinimas bei naujų išrin
kimas. Apylinkės valdyba.

KLUBAS UITUANICA”
Lietuviai nuo senų laikų yra dideli 

sporto mėgėjai ir yra gana gražiai 
pasirodę įvairiose sporto šakose.

Mūsų Medžiotojų ir* Meškeriotųjų 
Klubas Lituanica yra apsirubežiavęs 
daugiausia medžiojimo ir meškerioji
mo sportu. Ruošdamas prizinius bei 
šeimyniškus žuvavimus, klubas duoda 
progos tėvams su vaikais praleisti 
daugiau laiko kartu, kas labai svarbu 
lietuviškai šeimai. Kartu duoda progos 
lietuviams dažniau susitikti ir dau
giau pažinti bei suprasti vienas antrą. 
Gi grynas oras prie vandens, geriau
sias vaistas po fabriko dūmų ir plen
tų dulkių.

Priziniuose ir tarpklubiniuose me
džiojimuose lietuviai medžiotojai turi 
progos susitikti su vietinių klubų me
džiotojais, kur gera proga šio to pa
simokyti vieniems iš antrų, o tuo pa
čiu dažniau yra minimas lietuvis bei. 
klubas Lituanica, kaip susirinkimuo
se taip ir periodinėje vietos spaudoje. 
Taip, kad ne tik plačioje lietuvių vi
suomenėje, bet ir vietos kanadiečiams 
“Club Lituanica” yra gerai žinomas.

Salia eilinių parengimų, kurie yra 
ruošiami kiekvieno -mėnesio antrą šeš
tadienį Crowlando Motelyje Wellan- 
de, klubas ruošia vieną kartą metuo
se tradicinį kartūno balių.

Kartūno baliai Lietuvoje buvo labai 
mėgiami. Jie vykdavo pavasario laiko
tarpyje kiekviename mieste bei mies
telyje. Čia mūsų ponios ir panelės tu
ri progos parodyti skoningą apsiren
gimą.

Praėjusiais metais klubo suruoštas 
kartūno balius turėjo didelį pasiseki
mą ir didelis ponių bei panelių skai
čius dėvėjo gražias kartūno sukneles, 
iš kurių trys gavo dovanas.

Šiais metais laukiama dar daugiau 
svečių ir tikimasi turėti, dar didesnį 
pasisekimą, todėl klubas numanęs šib 
metų baliui skirti tris tikrai vertingas 
dovanas, kurios atiteks trims gražiau
sioms kartūno suknelėms, tikriau jas 
dėvinčioms ponioms ar panelėms. Ko^ 
misija bus sudaryta iš nariu, svečių 
ir kviesto moteriškų drabužių žinovo.

Programą išpildys muz. St. Gaile- 
vičiaus vedamas vyrų kvartetas su 
nauju repertuaru, čia lietuviška dai
na nuves mus nors trumpam i antrą 
pusę Atlanto, kur daina buvo taip la
bai branginama.

Muz. Gailevičiaus vedamas vyrų 
kvartetas yra vienas iš geriausių ir 
mums bus gera proga išgirsti tikrą 
dainos meną.

Šokiams gros V. Babecko orkestras, 
kuris tik vienas Niagaros pusiasalyje 
gali taip gražiai išpūdyti lietuvišką 
šokių muziką, šalia programos ir kar
tūno prizų paskirstymo, bus pravestos 
dvi loterijos, viena fantų — laimės 
šulinys, o antra piniginė su trimis 
laimėjimais.

Kartūno balius įvyks birželio 4 d.. 
šeštadienį, visiems gerai žinomoje St. 
Stephens salėje Weilande. Ont. — 
kampas Main East St. ir Port Robin
son Rd.

Ponios ir panelės pasiskubinkite ap
sirūpinti kartūno suknelėmis, kas Įga
lins jus laimėti tas puikias dovanas.

Tad iki pasimatymo Weilande.
Klubo valdyba.

DIDELIS PARENGIMAS. Pavasario 
sezonas yra malonus kiekvienam, nes 
duoda progos ištrūkti iš miesto dul
kių. fabriko triukšmo ir bent dienai 
kitai pakliūti į sužaliavusią gamtą. 
R. lošiami parengimai, piknikai ir išky
los Įneša įvairumo į mūsų pilką kas
dienybę ir tuo pačiu duoda mums pro
gos pasigrožėti sužaliavusiais laukais 
ir miškais. e

Vienas iš tokių didesnių parengimų 
yra ruošiamas Weilande birželio 18 d. 
gražioje ir erdvioje St. Stephen’s sa
lėje. Parengimo iniciatoriai ir rengė
jai* deda visas pastanagas, kad paren
gimas būtų Įdomus, jaukus ir linksmai 
nuteiktų svečius. Rengėjai tikisi, kad 
jų pastangos nebus veltui. Pavasario 
sezonui pritaikinta programą, links
ma muzika bei pusdienis praleistas 
gražioj užmiesčio gamtoj paliks kiek
vienam atsilankiusiam gražiausių Įs
pūdžių ir niekas nesigailės čia atsi
lankęs. žibuoklė.

O sniegas
Ūkvedys aiškina samdiniui, 

kaip reikia dirbti ir kokia darbų 
tvarka.

— Pavasarį, — sako, — sėsi 
vasarojų, paskui piausi šieną, pas
kui rugiapiūtė...

•— O sniegą kasti, ar taip pa
likti? — staiga nutraukė samdi
nys kalbą.

— Kokį sniegą? Juk čia jo nė
ra, — pasiteiravo ūkvedys.

— Žinau ir aš, kad jo dabar čia 
nėra. Bet, kol visa atliksiu, tikrai 
ateis ir žiema...

Draugiškai kalbant
— žinai naujieną? Marytė 

teka.
— Kas gi tas laimingasis?
— Laimingasis tai aš, nes ją 

veda kitas...
Valgo žuvį ir nemoka plaukti
— Aš visą savo gyvenimą val

giau jautieną ir dabar esu stip
rus, kaip jautis.

— Keistas dalykas. Visą gyve
nimą maitinuosi žuvimi ir nega
liu paplaukti nei per sprindį.

1S-

DĖMESIO!DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Coma Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška
AL DŪDA

Anatomijos pamoka
— Kokio ilgio turi būti žmo

gaus kojos, atsižvelgiant į pro
porcingą normalaus ūgio lieme
nį? — klausia profesorius stu
dentą.

— Kad siektų žemę, pone pro
fesoriau, — atsako tiksliai stu
dentas.

Nedrausmingumas
Stotyje stovi stoties viršinin

kas, traukinys ir šuo. Viršininkas 
sušvilpia, trauakinys išvažiuoja, 
šuo pasižiūrėjęs į stoties viršinin
ką linksmai suunkščia ir vienas 
sau galvoja:

— Ė, su juo nesiskaito. Vietoj 
atėjęs arčiau, visai pabėgo.

Abejojimas
Nusimanantį mene užklausė 

vienas:
— Sakyk, ar ir šiandien Grai

kijos moterys tebeturi taip vadi
namą “graikišką nosį”?

— Aišku. Gal manai, kad 
sis importuoja iš užsienio?

no-

. Tillsonbu rg, Ont
džiai bent $20.000, su kuria galima bū
tu jau iki pabaigos išsiversti (žinoma, 
gavus iš banko paskolą).

Tad mieli lietuviai, atidėkim į šalį 
visus atgyvenusius subuvimus, atsisa- 
kikim nuo nereikalingų liuksusų, o 
pašvęskim tuos pinigus nupirkti dar 
po vieną namų Šerą. Tu žinai, kad 
Tavo Šeras nežus, bet jis gali atnešti 
Tau dar daugiau pinigo. Tik nenuleis- 
kim rankų, susiburkim vienybėn, duo
kim, kas kiek išgalim, kas turtinges
nis duokim daugiau. Namai mums rei
kalingi, nes jie bus mūsų šventovė, 
mūsų siela, mūsų garbė!

Tad mielieji, nuo A iki Z visi ur
mu turėkim tik vieną galvojimą, vieną 
mintį, kad užsibrėžtą tikslą įvykdyti. 
Tenelieka iš mūsų nė vieno atvirkščiai 
galvojančio. Tesijungia mumyse visuo
se vienas noras turėti savo namus!

Valdyba in corpore.

Paieškojimai
ŽIGO VACLOVO, s. Kazio, gim. 1906 

m. Šiauliuose, ieško duktė Živilė, ži
nantieji apie jį ar jis pats prašomi 
rašyti: Zanavykų 20-1, Kaunas, Lie
tuva.

Tillsonburgo Lietuvių Namų akc. 
b-vė kovo 20 d. Courtlando salėje turė
jo visuotinį akcininkų susirinkimą, ku
riame plačiai buvo išgvildentas Lietu
vių Namų statymo reikalas. Laikinoji 
namų v-ba atsistatydino, slaptu balsa
vimu buvo išrinkta nauja v-ba, kurion 
pagal daugumą balsų įėjo šie asmenys: 
Augustinavičius St.„ sj., Šurna D., 
Gurklys F.. Račys M., Rudokas A., 
Aleliūnas A. ir Laureckas J. Kandi
datai: J. Liutkuvienė, K. Lukošius. 
Rev. komisijom P. Augaitis, J. Dadur- 
ka, Janulis. Kandidatai: A. Augustina
vičius ir P. Ožalas.

Balandžio 9 d. D. Šurnos bute nau
jai išrinktoji valdyba turėjo savo pir
mąjį posėdį ir pasiskirstė pareigomis: 
pirm. St. Augustinavičius, sj., vičp. 
F. Gurklys, sekr. M. Račys, ižd. A. Ru
dokas, finans! sekr. A. Aleliūnas. kul
tūros reik. J. Laureckas, akcijų sekr. 
D. Šurna.

Ilgai užsitęsusiame posėdyje valdy
ba išnagrinėjo visas galimybes namų 
statymo reikalu. Prieita išvados pradė
ti įvairius biznius. Numatyta įsteigti 
draudimo agentūrą ir patiems aosirū- 
pinti visa kuo, ką iki šiol atiduodavom 
kitiems.

Valdyba vienbalsiai nutarė dar kar
tą kreiptis į visus apylinkių lietuvius į 
kviečiant visus aktyviai prisidėti prie ’ 
namų pastatymo. Mes pąsišventėm 
dirbti ir įvykdyti tą idėją, tačiau mes 
tą galime padaryti tik su Jūsų visų 
pritarimu ir. pagalba.. .

Brangūs lietuviai! Jūs visi gerai ži
note ir suprantate, kad kultūros, biz
nio ir mūsų garbės namai šiai koloni
jai yra . reikalingi, reikalingi ne tik 
mums, bet ir mūsų kartų kartoms. Jei
gu mes visi vieningai galvosime ir vi
si vieningai įtempsime savo norus, kad 
namai būtų, tai jie ir bus.

Tik pažiūrėkim, kiek lietuvis yra 
padaręs, jei jis pasišventė tai padary
ti? Kai reikėjo tėvynę apginti nuo 
priešų, ūkininkas atidavė paskutinį 
arklį savanoriui, kad tik laisvę išsi
kovotų ir kad priešai jo žemės nebe-' 
mindžiotų. Ir jie per pasišventimą vis
ką atsiekė. Tai buvo ryžtas, kuris 
mums šiandien įiri būti pavyzdys. Ir 
kai Lietuvai buvo atkovota laisvė, tuoj 
ėjo visoks atstatymas. Jie mokėjo tuo
jau kurti kooperatyvus, bendroves, 
bankus ir ūkis augo diena iš dienos. 
Elementas, kuris anksčiau turėjo sa
vo rankose visą prekybą, buvo pri
verstas kapituliuoti, šiandieną mes 
turime pasistatyti savo namus, savo 
šventovę ir daugelis galvojame, kad 
tai yra baisiai sunku. Meskim apie tai 
galvoję. Sakykim visi, kad namai turi 
būti ir jie bus! Atiduokime, kas pri
klauso Dievui ir atiduokime, kas pri
klauso Ciesoriui!

Sustabdymas šio gražiai užsibrėžto 
tikslo būtų mums visiems didelė nuo
dėmė. kada jau tiek daug yra Įdėta 
darbo ir kada jau turime tam skly
pą, čarterj, įstatus, paruoštą namų 
planą ir apie $10.000 pinigais.

Mes tikimės artimiausiu laiku pra
dėti namų statybą, tačiau turimos su
mos nepakanka. Reikia sukelti pra-

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 2410S

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

W. A. LENCKI,

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
/kampos 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. 4-9501. BE. 3-0978

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-atyvos pristatymas Ir 

♦ patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908. GENERAL INSURANCE

Turto draudimas (namai, auto ir

9 PUSL.

Skaitytojų laiškai
PONE REDAKTORIAU,
Pereitame “Tž” nr. buvo atspaus

dintas labai svarbus str. “Išnaudoki
me progą”. Jame sakoma, kad reikėtų 
prašyti prez. Eisenhowerį, kad jis, 
lankydamasis Sov. Sąjungoje, paspaus
tų sov. vyriausybę, kad išskirtos šei
mos, kurios norėtų išvažiuoti, būtų iš
leidžiamos.

Laiko liko nedaug. Mano nuomone, 
labai skubiai reikėtų mūsų organiza
cijoms, o ypač laikraščių redakcijoms, 
šį reikalą išsiaiškinti ir paskelbti, kur* 
ir kam šiuo reikalu siųsti prašymus, 
pareiškimus ar pan.

Reikėtų paskelbti tekstus spaudoje 
ir anglų kalba. Tada būtų labai didelis 
mums pagelbėjimas. JAV prezidentas, 
turėdamas tokį mūsų prašymą, tikrai 
nepamirš paspausti ir reikalauti iš 
soviet, vyriausybės, kad ji tą klau
simą sutvarkytų.

šį reikalą skubiai tvarkant, linkiu 
Tamstoms didžios sėkmės ir tariu didį 
ačiū. A. R.

“TŽ” redakcija šį klausimą jau dau 
giau kaip prieš metus buvo iškėlusi 
KLB ir PLB centruose. Pradėti pasi
ruošimai šitokiai akcijai tada įstrigo 
dėl to, kad kaikurie polit. mūsų vyks
mai pasisakė prieš, nes esą tai reikš
tų pripažinimą Maskvai teisės dispo
nuoti Lietuvos žmonių likimu bei pri
pažinimą sovietinės aneksijos. Mūsų 
supratimu, kurios nors vyriausybės 
rūpinimasis savo piliečių ar nuolati
nių gyventojų šeimomis yra galimas 
aneksijos ir nepripažįstant. Betgi šiuo 
metu pravesti kokią nors plačią akci
ją jau nebėra kada. Atrodo, būtų dar 
įvykdomas tik individualinių laiškų 
rašymas. Pasiūlyti tokio laiško pavyz
dį vargu ar būtų tikslu, nes kiekvie
nos šeimos padėtis yra skirtinga, o ko 
nors prašant tiksliausia yra pateikti ir 
kuo daugiau faktinės medžiagos.

Varšuva. — Lenkija ruošiasi 
prakasti kanalą, kuris sujungtų 
Oderį su Vysla. Tuo būdu Silezi
jos kasyklos rajonas būtų sujung
tas su lenkiškais uostais.

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ 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 dk_ .
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
niais nuo 10 vah ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akintus visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924
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t Sv. Jono Kr. parapijos žinios
* — Lietuviškų kapinių darbai 
sparčiai vyxsta pirmyn: buldoze
riais tiesiami keliai, įrengiami 
vanuens vamzdžiai, ruošiamasi 
iiiedelių sodinimui. Visus kapų 
ptruošiino darbus norima užbaig
ti iki gegužės viuurio. Darbams 
vadovauja Vytautas Montvila, 
papines pašventinti tikimasi me
džių Žydėjimo metu.
* — šį sekmaidenį, gegužės 1 d., 
Švenčiama šv. Juozapo Darbinin
ko šventė. Pamokslai kun. P. 
Ažubalio “Socialinių problemų 
kryžkelėse”.
X — Visą gegužės mėnesį tradi
cinės gegužinės pamaldos Dievo 
Motinos garbei vyks kasdien 7.30 
,val. v. Sekmadieniais gegužinės 
pamaldos vyks laike 9.30 vai. ry
tinių pamaldų. Kviečiama gausiai 
laikyti šias pamaldas, kurias lie
tuvių tauta iš gilios praeities taip 
gausai lanko. Pamaldų metu gie
dama Marijos litanija, išstatomas 
Švenčiausiasis. Į giedojimą įsi
jungs altoriaus berniukai.

— Vaikučių paruošimas pirma
jai išpažinčiai ir šv. Komunijai 
vyks visą gegužės mėnesį. Nuo 
sekančios" savaitės vaikučiai ren
kasi į savaitę tris kartus: sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų, o 
taip pat 6.30 vai. vak. pirmadie
niais ir trečiadieniais. Pamokas 
praves Nekalto Prasidėjimo se
selės lietuvaitės, žiemą vykusios 
tikybos pamokos vaikams lankan
tiems viešąsias mokyklas, nuo šio 
sekmadienio nutraukiamos. Pasi
lieka pamokoms tik tie, kurie šį 
pavasarį rengiasi pirmajai išpa
žinčiai. Labai prašomi tėvai, ku
rie dar neužregistravo vaikučių, 
tai padaryti šią savaitę. Jei rasis 
vaikų, kurie dėl lietuvių kalbos 
negalėtų pritilpti bendroje gru
pėje, jie bus parengiami specia
lioje grupėje naudojant abi kal
bas. Vaikų, kurie metų bėgyje 
lankė tikybos pamokas ir dabar 
įsijungia į pirmosios išpažinties 
parengiamąją grunę. dar kartą 
įregistruoti nebereikia.
- - Parapija yra paėmusi nuo
latinį žmogų, kuris prižiūrės par. 
salę ir rūpinsis lietuviškųjų ka
pinių reikalais.

— Nuoširdi padėka visiems tal
kininkams, padėjusiems lietuviš
koje sodyboje medžių kirtimo 
darbuose rengiant kapines: K. 
Kaknevičiui, A. Domeikai, G. 
Venckaičiui, A. Kuniučiui, J. 
Morkvėnui, L. Gudžiauskūi, J. 
Urbonui. J. Duliūnui, J. Staške
vičiui. R. Staškevičiui, A. Eidu- 
kaičiui, A. Krakauskui, S. Jona- 
vičiui, J. Rovui. M. Vaišvilai ir 
A. Buidvydaičiui.
■ — Sutuokta: Reimundas Sta- 
siulis ir Loah Kattelus.

Gyvojo Rožančiaus D-jos sukaktis
Prie šv. Jono Kr. par. įsikūrusi 

Gyvojo Rožančiaus Draugija pra
ėjusį sekmadienį iškilmingai at
šventė trisdešimt metų Įsikūri
mo ir gyvavimo*sukaktį. Vienuo
liktos vai. pamaldose nariai pri
ėmė šv. Komuniją. Po pamaldų 
par. salėje Draugijos narės su
rengė puikius pietus, pakviesda- 
mos į juos taip pat kolonijos vy
resnio amžiaus žmones. Vaišėse 
dalyvavo per šimtas senukų, o 
taip pat nemažai svečių: tretinin
kės. Kat. Moterų D-jos narės ir

Paremkime visi M.N.P. seserų Vaikų Namų statybų MONTREAL, Que.
šalpos vajus Montrealy oficia- 

!ri baigiasi gegužės 1 d. Aukų 
rinkėjai, kuriems vajaus laikas 

h cam tikrų priežasčių buvo per 
rumpas. gali vajų tęsti gegužės 
nėn. pirmoje pusėje. Aukų lapus 
rašome grąžinti iki gegužės 15 d.
S. Reutas pirmasis grąžino au

kų lapą Nr. 20, surinkęs $24. Šir- 
ingas ačiū už gražų darbą S. 
'eutui ir visiems per jį aukoju

siems.
Aukų lapą Nr. 26 įsigijo I. Lu- 

:oš ničienė.

Prisikėlimo parapijos žinios 
; — ŠĮ sekmadienį prasideda 
‘ Dievo Motinos garbei pašvęstas 
gegužės rėnuo. Gegužinės pamal- i 
dos šiokiadieniais bus kiekvieną 
vakarą 7.30 vai., o sekmadieniais 
— po 11 vai. Mišių bažnyčioje ir 
po 11.30 vai. Mišių salėje. Su 
skausmu tikintiesiems primena- 
ne, kad iš tėvynės atsivežta gra

ši tradicija, gegužines pamaldas 
jausiai lankyti ir sutartinai gie- 
.oti, nyksta. Nejaugi mes esame 

taip viso persotinti ir taip sau

nos užtarimo, nei Dievo globos 
nebereikia? Prašome ir kviečia
me visus perpildyti bažnyčią ir 
karštai melstis.

— Motinos Dienos Mišių nove
na pradedama ši sekmadieni. Per 
visą mėnesi 8 vai. ryto bus laiko
mos šv. Mišios už tas gyvas ir mi
rusias motinas, kurių vardai 
mums bus prisiųsti.

— Mėnesinis'tretininkų susi
rinkimas iš šio sekmadienio nu
keliamas i kitą sekmadieni, gegu
žės 8 d., bet mėnesinės Mišios bus 
laikomos ŠĮ sekmadieni, 9 vai.

— Katechetinių pamokų vaiku
čiams šį sekmadienį nebus, bet 
Pirmos Komunijos pamokos bus 
Įprasta tvarka. Be to, Pirmos 
Komunijos pamokos bus dėsto
mos ir ši antradieni ir ketvirta
dieni 7 vai. vak. Visi Komunijai 
besiruošią vaikučiai būtinai da
lyvauja.

— Pirmosios Komunijos vaiku
čių tėvų susirinkimas pereitą sek
madieni išrinko tėvų komitetą, 
kuris rūpinsis Pirmosios Komu- 
Jijos vaikučių bendrais pusry- - ValenUnos Grybu sūnus Edvardas 

Sučių Komunjabus gagu“ s 8 uuliįel,ė Le"a Aaelė'
d 9 30 vai suoecialiu Mišių me- • ^®^o ir Elenos Balasevicių sūnūs d. y_du yai. supecianų Mišių me , Kristupas juozo ir Baibmos Ta- 
Si I mulionių dukrelė Rūta Laima

(Marija ir Antano bei Onos Be- 
irėsnevičių dukrelė Ramunė Ona. 

Tėvelius nuoširdžiai sveikina
me, o. jauniesiems parapijiečiams 

. linkime Dievo globos.
Imigracijos konferencija 

Toronto socialinės globos tary
ba — Social Planning Council, — 
kuri rūpinasi miesto gyventojų 
socialiniais reikalais, vra sudariu-7 V 

si imigrantų globos sekciją. Pa
staroji gegužės 7 d. Park Plaza 
Hotel organizuoja antrąją imigra
cijos konferenciją, kurioje gali 
dalyvauti visi ja besidomintieji. 
Joje bus diskutuojama visa eilė 
klausimų. Tarp žymiųjų kalbėto
jų numatytas buvęs viešųjų dar
bų min. R. H. Winters, kuris kal- 

• bės tema “Pramonė ir ateiviai”. 
: Bus visa eilė ir kitų įžymių kal
bėtojų bei dalyvių nuo įvairių 
tautinių grupių, konferencijos 
tikslas — iškelti dabartines atei
vių problemas bei rasti atitinka
mą, sprendimą. honlerencijos or
ganizatoriai buvo sukvietę spau
dos konferenciją ir joje painfor
mavo apie organizavimo eigą. 
Konferencijos pradžia 9 v., pa
baiga 4.30 vai. p.p.-Registracijos 
mokestis $3,50, įskaitant pietus 
ir kitas išlaidas.

Solistė J. Liustikaitė 
balandžio 24 d. dainavo “Atei
ties” koncerte Niujorke. Solistei 
talkininkavo pianistė A. Kepa- 
iaitė. Gegužės 1 d. solistė pakvies
ta į Rodney, Ont., Liet. Bend
ruomenės valdybos ruošiamame 
Motinos Dienos minėjime.

Dainininkės nuolatinis kores
pondencijos adresas: Station T, 
Box 62, Toronto 19, Ont.

Raud. Kryžiui kraujo suauko- stovai.
ta per kovo mėnesį 7.104 pintai, Į Paroda veiks iki gegužės 15 d 
t.y. 1.446 p. daugiau kaip tą pat ’ ’ - - ■
mėnesį pereitais metais. Yra du 
žmonės, kurie kraujo aukojo-jau 
daugiau kaip 100 kartų, vienas 
85 kartus, penki per 70 kartų.

Naujos TTC bilietėlių kainos 
įvedamos nuo šio sekmadienio, 
gegužės 1 d. Tramvajų ir autobu
sų vienas bilietėlis 1 ar. 2 zonai 
po 15 c. Be to, Įvedami dvigubi 
bilietėliai, tinką važiuoti 1 ir 2 zo
nose be persėdimų, kurie parduo
dami po $1.10 už 4 bil. Šiųjų kiek
viena dalis tinka važiuoti tik skir
toje zonoje. Juos panaudojus ki
toje zonoje reikės primokėti 5 c.

(Smulkiau naujosios kainos 
kiekvienai zonai atskirai nurody
tos TTC skelbime 7 psl.).

1 ar 2 zonose mokant pinigais 
palikta ta pati kaina — 15 c. Tiek 
pat kainuos ir metaliniai TTC 
ženkai — “Tokens”.

Vaikų ir moksleivių bilietėlių 
bei pinigais mokamos kainos pa
liekamos tos pačios iki mokslo 
metų pabaigos, bet bus pakeltos 
nuo rudens.

Pakėlimas bilietėlių kainų bu
vęs būtinas dėl to, kad TTC jau 
1959 m. iš savo operacijų turėjusi 
nuostolį ir jei kainos būtų palik
tos tos pačios, 1960 m. nuostolių' 
būtų apie 2 milijonus.

Moksleivių pervežimas buvęs 
dar nuostolingesnis. Esą netei
singa ju pervežimo išlaidas už
krauti kitiems važinėtojams, tad 
prieš nustatant naujas kainas 
moksleiviams dar būsią tariama
si su švietimo vadyba.

ATVYKIME |

BAZARA - BALIU
1960 m. gegužės mėn. 7 d. Prisikėlimo parapijos salėje, 

i 
Šimtai Įvairių ir vertingų dovanų! Bazaro pradžit 1 vai. p.p. Baliaus pradžia 7.30 v. vak. Įėjimas 
i bazarą iki 7 vai. vak. laisvas, Į balių — $1.50. Bufetas gausus valgiais ir visų rūšių gėrimais 
veiks nuo 1 vai. p.p. Tarpe kitų staigmenų bus lietuviškas kugelis; karštos dešros su kopūstais 
ir lietuviški žirniai prie alaus. Šokiams gros gens orkestras. Rengėjai.

gus, kad .mums nei Dievo Moti- nimo pravedime, vadovaujant Va- 
i lentinai Dalindienei, talkins dar

želio rėmėjai, Prisikėlimo parap. 
Vyrų ir Moterų Draugijos ir Pri
sikėlimo paraph komitetas.

— Kitą savaitę bus lankomi pa
rapijiečiai šiose gatvėse: Bath- 
hurst St., Bayview Ave., Brun
swick Ave., College St., Hogarth 
Ave.j Seymour Ave., Ellerbeck 
St., Eastern Ave., Langley Ave., 
Wolverleigh Blvd., Greenwood 
Ave., Garnock Ave., Gough Ave., 
Queensaale Ave., Silver birch 
Ave., Walpole Ave. ir Wineva 
Ave. Be to, bus lankomi Don 
Mills ir Willowdale priemiesčiai.

— Širdingai sveikiname sukū
rusius šeimos židinį Vladą ir Pat
riciją Girčius ir linkime gražaus 
gyvenmo.

— Pakrikštyti: Prano ir Aldo 
noš Skilandžiunų sūnus Viktoras 
Augustinas, Antano ir Liudvikos 
r’aulauskų aukrelė Rita Emilija, 
Vytauto ir Birutės Birietų dukre
lė Aldona Marija, Vytauto ir Jen- 
nes Vingelių aukrelė Rita Albi
na, Antano ir Irenos Ambraškų 
sūnus Jonas Ričardas, Alekso ir

Gegužės 7 d.z šeštadienį,
SV. JONO PARAPIJOS SALĖJE BUS

pijos salėje vaikučių, jų tėvelių 
r artimųjų bendri pusryčiai-aga- 

pė. Be pirmosios Komunijos ei- 
lančių vaikučių agapėje dalvvaus 
r katechetines pamokas lanką 

vaikučiai. Pirmą Komuniją pri
ims 68 vaikučiai. Vaikučių pirmo
ji išpažintis ir paskutinioji repeti- 
eja bus gegužės 7 d., 5 vai. p.p. Iš 
anksto kviečiami visi tėveliai kar
tu su savo vaikučiais atlikti iš- 
□ažintį, kad sekančią dieną drau
ge galėtų visi eiti prie Komunijos.

Į komitetą įeina: Aldona Toto- 
raitienė — pirmininkė, Bočkie- 
nė, Duobaitienė, Girdauskienė, 
Kįškūnienė, Krivickienė, Marti
nienė. Nakrošienė. Svarinškięnė, 
Vaitiekūnienė, Valatkienė, žol- 
pienė; iš vyrų :činčikas — pirm., 
Gaidelis, Tamošiūnas, Venskai- 
tis. Urbonavičius.

Berniukų uniformos pirmosios 
Komunijos proga: balti marškinu
kai. tamsiai mėlynas drugelis (ne 
kaklaraištis) po kaklu, tamsiai 
mėlynos ilgos kelnės, juodi batai.

Mergaičių uniformos: trumpa 
balta suknutė (kad atsiklaupus 
siektų žemęj, baltos nylon trum
uos nirštinės, baltas su karūnėle 
iki liemenėlio vėlionukas. trum
uos. baltos kojinaitės, balti ba
tukai.

Visiems vaikučiams einantiems, 
urie pirmosios Komunijos bus • 
bendrai nupirkti šie daiktai: žva
kė su baltu kaspinu, rožančius, 
škaplierinis medalikėlis. rožė, 
atsoausdinti su vaiku vardais pa-

- Tor. Vaiku Namu statvbos <. A.

kt. Sveikinimo žodi pasakė J. Ma- veiksliukai, pažymėjimas.
tulionis, kunigai: T. Modestas ir — Tor. Vaikų Namų statybos 
kun. P. Ažubalis, O. Jonaitienė ir pondo naudai perleistas Prisikė- 
O. Vaškelienė. Pobūvi pravedė Z. limo parapijos bazaras bus kitą 
Didžbalienė.-Kalbėtojai pasidžiau- šeštadeini. Jis prasidės 1 vai. pp., 
fė "ražiu minėjimu, iškeldami so- *esis net per šokius, kurie prasi- 
cialinę gyvosios maldos reikšmę dės 7.30 vai. v. Iš visų maloniai 
dideliu tempu paženklintais lai- prašome fantų. Paskutinėmis die- 
kais. Pobūvio gale padaryta bend- nomis jie plaukia gana gausiai, 
ra dalyvių nuotrauka. Bendrai, bet dar toli gražu jų nepakanka, 
jubilėjinis minėjimas praėjo jau- Prisidėkime visi, nes čia bendras 
kioje nuotaikoje. Mūsų mieli vy- kolonijos reikalas. Atnešami fan- 
resnieii skirstėsi i namus pakilio-1 tai įvertinami pinigais ir suma 
je nuotaikoje — ir jie džiaugėsi Braukiama į parapijos kartoteką, 
nors retai surengtomis pramogo- tarsi ta auka būtų buvusi įteikta 
mis. parapijai. Bazaro ir pasilinksmi

ni

1960 m. balandžio mėn. 16 d.
Lietuvoje mirė mano mylima mamytė
A. t A. VIKTORIJA KUPČIŪNIENĖ

Liūdintis sūnus
Pranas Kupčiūnas.

P. p. KAMINSKUS,

tėveliui mirus, nuošitdžiai užjaučiame

A. V. Kazlauskai.

Lietuvoje mirus motinai
A. A. MARC1JONAI ŠAULIENEI

jos dukterims p.p. M. Gečienei ir E. Vaštokienef bei visiems 
giminėms reiškiu užuojautą

B. Augustaitė.

J.E. vysk. V. Brizgys pereitą 
šeštadienį aplankė AV parapiją 
ir suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą. Svarbios pareigos vertė 
J.E. vysk. Bri'gį jau sekmadienio 
rytą išvykti iš Montrealio.

Pirmoii šv. Komunija AV pa
rapijoje Įvyko pereitą sekmadienį 
Sumos metu. Po Sumos visi vai
kučiai dalyvavo bendruose pusry
čiuose, kuriuos suruošė parapijos 
komitetas.

Pakrikšty'i Velykų sekmadie- 
Vajaus rezultatai, rinkėjai ir ų: Bytautų sūnus Eugenijus Ig- 

»ukotojai bus skelbiami spaudoj, krikšto tėvais buvo Joana 
. Šalpos vajus — kartą metuose Bijūnienė ir Leonas Balaišis. Ru- 
- nesakykime, kad navargome sinu dukra Elena Patricija, krikš- 

iuo rinkliavų. Visais laikais var- 
fo lietuvių akys krypo ir viltis 
pagalbos i ši kontinentą — nesa
kykime, kad negirdime dabar jų 
šauksmo iš Sibiro, Lietuvos, Len
kijos ir stovyklų Vokietijoje.
"Airkn rinkėjas dirba gerą dar
ią, aukos davėjas pelno gerą dar 
bą — kartą metuose hike šalpos 

(vajaus. ŠFondo k-tas.
MLD Teatras šiuo metu vykdo 

“Mitino paunksmės” įrašymą Į 
plokšteles. Tikisi iki birželio vi
durio įrašymus baigti.

Emilija ir Kazys Blynai su sū
num Justinu ir dukrele Elėnute 
"•ereita vasarą iš Montrealio iš
vyko i Lietuvą. Išvykę jie niekam 
--’■-’-p neparašė. Tūli montrea- 
liečiai P. ir Š. K. pasiteiravę “Tė-; 
vynės Balso” redakcijoje, kur ii° i 
- inge. To laikraštėlio korespon- E ;
lentas J. Petronis juos surado ir: - ! Cntagą. kur numato apie
“TB” N'- 1? eO?) rašo, kad jie' jk y is.r0 lai
•vveną Vilmuje. -ns dirbąs žemes gautj eifcįos gal

j me Kalifornijos universitete.
“Tž” re-iakciia s^vo mielajam 

talkininkui nuoširdžiai dėkoja už 
;-.ropų kelių metų aarbą ir linki 
sėkmės naujame krašte.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
ATIDARĖ:

*’ą-i š-?17h "ir "karštu* vTndp Skyrių — narnų rasi nė 3907 Rose- ymu. SJ saliu ir Karsiu V,. ae i n,ount Blvd., Rosemount. (Netoli Pie 
Virtuvėlė SU dujų krosnele n-. IX Blvd.) kampas ?0th Avė. Pasiekia- 

Bilietų dar galima gauti. Už- elektrine plytele, vandens kriauk
sisakyti šiuo adresu: Mrs. L. N. l lėmis ir kitais Įrengimais, atski- 2-2472. Kur mūs-? visus agentus 
Cleyton, 698 Eglinton Avė. E.,J ras vonios kambarėlis bei kiti pa- “
Toronto 17, Ont.

M. Vėtros studijos koncertas
Buv. Latvijos operos pirmojo 

tenoro Maris Vėtra studijos mo
kinių koncertas įvyksta šį trečia
dieni, balandžio 27 d., 8.10 vai. 
vak. šv. Andriejaus bažnyčios sa
lėje, College ir Jarvis gt. kampe.

Žymusis latvių tenoras M. Vėt
ra, kuris nepriklausomybės lai
kais ne kartą yra gastroliavęs ir 
Lietuvos operoje Kaune, atvykęs 
Kanadon Halifaxe buvo įkūręs 
savistovią operą. Keletas jo mo
kinių yra pagarsėję ne tik Kana
doje, bet ir Anglijoje.

M. Vėtra studija jau daugiau 
’retų veikia Toronte, ir po šio 
rimto darbo pasirodys su koncer- . . -
tu. kuriame be solo dainų ir one-! reikalams suaukota $374,18. 
rų arijų, bus taip pat ansambliai 

duetai, tercetai, kvartetai.
M. Vėtros studijoje mokosi taip

ŠAUNUS ŠOKIŲ VAKARAS
Gros puikus šešių asmenų italų orkestras “ARMONIA”. 

BUFETAS. STAIGMENOS.
Visi kviečiami atsilankyti į šį paskutinį šio šokių sezono 

pasilinksminimą.

SK “Vytis” ir
Vilniaus Krašto Liet. S-ga.

Sv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos , NEOKONADIEČIŲ 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį i SPAUDOS BALIUS 
sekmadieni, gegužės 1 d., 3 vai.(jau čia pat — šį penktadienį — 

Royal York patalpose.
Tarp kitų prašmatnybių bus ir 

loterija pagal Įėjimo bilietus.
”! Brangias dovanas tam yra pasky-1 
c rę H. Birks, T. Eaton ir Knoe 

firmos.
Vakaro vadovu bus žinomas 

čekų operinis solistas Jan Rubeš, 
matomas dažnai TV ir girdimas 
radijo programose.

Programoje dalyvaus ukrainie
čiu kvartetas, veikiąs ir plačiai 
koncertuojąs jau 8 metai, švedų 
ir lenkų tautinių šokių grupės, 
Jan Rubeš, Atila Gaiamb (6 metų 
vengras muzikas), Jean Temple
ton ir Dave Breadfoot -— kome- 
dijantai, Charle Camillieri — 
akor leonistas.

mažojoje salėje virš “TŽ”.
Moterų susirinkimas

Šį sekmadienį, gegužės 1 d 
šaukiamas KLK Moterų D-jos; 
Prisikėlimo parap. sk. visuotinis 
narių susirinkimas Prisik. parap. 
III-jo a. salėje, tuoj po Sumos, 
visos narės ir prijaučiančios kvie
čiamos atsilankyti. Bus einamų
jų reikalų svarstymas, kavutė ir 
skaitymas bei diskutavimas šio 
skyriaus valdybos paruoštos bro
šiūrėlės vaikų seksualinio švieti
mo klausimu. Valdyba.

Mergaičių popiečių daugiau iki 
rudens nebus. Kai popietės pra
sidės bus pranešta per spaudą ir 
radiją.

Tėvų dėmesiui!
Jeigu kas turėtų atliekamų dvi

ratukų ar kokių mašinėlių, kurių 
Jūsų vaikai daugiau nebe vartoj a, 
prašytume dovanoti lietuvių vai 
kų darželiui. Tel. LE. 4-5773. Iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Darželio vedėjos.
Jaunesniųjų mergaičių ateiti

ninkių susirinkimas ir agapė ba
landžio 23 d. buvo itin sėkminga 
ne tik skaičiumi, bet ir meniška 
programa. Pirmą premiją, išmar
ginusi gražiausi velykinį margu
tį, laimėjo Audronė Danaitytė; 
II-ją — Onutė Virbūnaitė, III-ją 
Jadvyga Pivoraitė.

T. lietuvių mėdž.-žuklės klubo 
visuotinis susirinkimas iš savo 
ruošto baliaus pelno nutarė pa
skirti $100 šalpai: $50 Vasario 
16 gimnazijai Vokietjoje ir $50 
seneliams Vokietijoje. Juos klu
bas sušelps per Toronto šalpos 
grupę “Daina”, kuriai $50 jau 
įteikiami.

Menininkų grupės “Colour 
i Form”, kuriai priklauso dau- 
liausiai ateiviai iš Europos, jų 
'arpe keletas lietuvių, metinė pa- 
■oda atidaroma Toronto univer
siteto Hart House parodu salėje 
gegužės 1 d., šį sekmadienĮ, 2 
vai. p.p. .

Parodos atidarymo proga bus 
trumpas koncertas apie 3 vai. pp., 
kuriame maloniai sutiko nadaL 
moti keletą dainų jau plačiai ži
noma jauna solistė Slava žieme- 
lytė. Taip pat ten pasirodys ir ke- 

, Ii kitų tautybių muzikos meno at-

to tėvai — tjilbert ir Elena Oli
ver. Liudo ir Valerijos Stankevi
čių dukra Rūta Bernadeta Lore
ta,' krikšto tėvai — Cecilija ir Jo
nas Ladygai. Intų sūnus Antanas 
Gerardas, krikšto tėvai — Mari
ja Vaupšas ir Julius Vaųpšas.

Skautės ir skautai pereitą sek
madienį atšventė savo globėjo šv. 
Jurgio šventę. AV bažnyčioje 5 
vai. p.p. Įvyko iškilmingos Mišios 
ir po jų oarapijos salėje,visų ben
dra sueiga.

“Neprikl. Lietuvos” b-vės vū 
suotinis susirinkimas Įvyko pr. 
sekmadieni AV par. klebonijoje 
posėdžių kambaryje.

J. Petraščkevičius, “TŽ” atsto
vas Montrealy geguž. 2 d. pabai- 
bęs baigiamuosius egzamenus Mc 

ill universitete, gegužės 6 d. iš-.

metus dirbti, o paskiau tęsti ekp-

<MO mašinų fabrike ..Komuna.į -->™ ^uti Čikagos arba gal kuria- 
ras” kain keto formuotojas. MonL! 
realy dirbęs plieno liejykloje, tad 
čia naujo darbo mokęsis daugiau 
frij’’ mėnesių. Kiek gauna algos, j 
nerašo. Jie gyveną naujai stato-;
mų namų rajone, naujame 5 augš- 
tu name. “Butas su centriniu šil j

ma tuo pačiu telefonu VI. 2-8501 arba 

galima pasiekti ar sutikti: ryte, dieną 
. _ „ . .. , - ar vakaro metu.togumai. Butas gerai įsolanuotas. Apylinkėje gyvenantiems lietuviams 

Šviesus, plačiais langais, šiltas, bus arčiau, o asmeniškai pasikalbėti 
Visi baldai nauji, tik ką iš parduo- Į ^^ictt^c’ts'fstatf brokers 
tuvės parvežti. dar neįsistovėję į p A<jamonis, VI. 2-8501, RA. 2-2472.
savo vietose. Nepamiršo Blynai i 
ir televizoriumi apsirūpinti. Bu
te tikrai jauku ir malonu”. .Esą 
keturių žmonių šeimai tokio bu
to tikrai pakanką. Kažin ar taip 
pat galvoja ir Blynai?

Blynas žadėjęs į Kanadą para
šyti laiškų ar net korespondenci
jų į “Liaudies Balsą”, kaip tik jų 
namui būsiąs uždėtas numeris. 
Greičiausia jam tos koresponden
cijos rašyti ir nereikės — už jį 
bus parašyta korespondencija 
profesionalų.

Aną sekmadieni AV bažnyčios į

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St.

F.
A
P.
P_________
Pr. Rudinskas -------------
KULIAVAS, sekret. CL. 4-2696

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “Tž”, ‘'La Press”:

S.

Yasutis 
Markevičius 
Adamonis 

_. Baltuonis ' 
Pr. Rudinskas

W. VI. 2-8501
LA. 2-7879
CR. 9-9793
RA. 2-2472
LA. 6-2084
HU.1-2957

pat keletas lietuvių.
Vaikų saugumo diena 

šiemet skelbiama gegužės 1 
šį sekmadienį. Visi kviečiami 
sąjūdį įsijungti. Pradėkime

BALTIC MOVERS
—----------- Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis

Vašingtonas. —- Kongresui yra ! distancijomis.^ visas vežamas turtas ap- 
nateiktas įstatymo projektas Va-i dro"sta®- Važiuojam k»s savaitę 
singtone pastatyti paminklą ųk- North Boy S(j<Jbury ir kitur 
rainiečiu tautiniams poetui Sev- 30 dewson st. tel. le.4-1403 
čenkai. ‘ Toronto

Lankymo laikas kasdien nuo 12 - 
10'vai. v., šeštad. ir sekmad. nuo 
2-5 vai. p.p.

T. simfonijos orkestro metinis 
bazaras įvyks gegužės 4 d., antra 
dienį. parodos aikščių Coliseum 
vakariniame priestate nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vak. Iki 1 vai. 
įėjimas 25 c., po 1 vai. veltui. 
Bus išparduota „daug baldų, plokš
teliu. žaislu, lovų baltiniu, dra
bužių, kailių ir t.t. Specialus iš
pardavimas 3 vai. p.p.

d., 
į šį 
tai 

namuose mokydami vaikus sau
giai gyventi. Gal tai išgelbės jū
sų vaiko gyvybę! Pasirūpinkime 
vaikų apsauga nuo laiptų, pašalin
kime visus pavojingus daiktus 
nuo vaikų kelio — lengvai de
gančius daiktus, nuodingus, ne
taisyklingus elektros laidus, nuo
dingus dalykus ir t.t. Visur, kur 
tik vaikas būna, neturi būti- pa
vojingų dalykų. Apžiūrėkime tai 
vaikų saugumo dieną ir taip iš
laikykime visą laiką.

Gražiai atšvęstas dešimtmetis
Balandžio 23 d. p. Underių na

muose susirinko gausus p. Draud- 
vilų draugų būrys, atžymėti jųjų 
10 metų vedybinę sukaktį. Prie 
gražiai apkrauto stalo, buvo pa
linkėta op. Draudvilams daug lai
mės ateinančiame dešimtmety ir 
įteikta prisiminimui dovanėlė.
Išnuomojamas 9 kambarių namas. II 
ir II augšte yra baldų, kurie palieka
mi naudotis. Tel. RO. 9-0734.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos, devynerios, ramunėlės, zuhra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

...... TEL. LE.4-1403 
TORONTO

nepamirškite užsukti lietuviškom dovaną, 
suvėnirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai -priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LIT AS”

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

LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
narapijos salėje. Banko kambaryje.

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Konodot, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

KENNEDY . BLOOR. $6.500 Įmokėti, viso $21.500. 8 kambariai. 2 ausy
tų. vandeniu alyva šildomas, 9 pėdų įvažiavimas. Visai arti Bloor gatvės.

RONCESVALLES ■ DUNDAS. $4 000 įmokėti, viso $14.900. Atsikras. ply- 
t’i namas. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
mas. garažas. , ,

ARMADALE AVE. $5.000 įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 metų atvi
ras morgiėius. Atskiras plytų namas, 6 kambarių, nauja šildymo sistema, 
’aražas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas.

ORIGINALŪS DUPLEKSAI. $10.000 įmokėti, balansas 7% morgičiu. Viso 
17 kambarių, modemiškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai. 
Viso kaina $33.000. V

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.




