
Nr. 21 (541) - TORONTO, Ontario 1960 m, gegužės (May) mėn. 26 d. Kaina 10<

- The Lights 
of Homeland

Ltthaaniaa Weekly

Society

Authorized as Second Class Mail
* Post Office Department Ottawa

SAVAITRASTI8
Leidžia 

Kanados Lietuviu Katalikų 
Kultūros Draugija
941 Dundas St W„ 

Toronto 3, Ont, Canada

Lietuviškos kapines
Sena mūsų tauta per amžius yra išsiugdžiusi visą eilę gražių 

tradicijų. Kaikurios iš tų tradicijų siekia tolimuosius pagonybės 
laikus. Kitos yra pagoniškųjų ir krikščioniškųjų papročių mišinys. 
Dar kitos yra grynai krikščioniškos. Vėl kitose atsispindi tos įvai
riausios mūsų tautos kančios, kurių teko pakelti ilgais baudžiavos 
ir priespaudos šimtmečiais. Tradicijos yra didelis mūsų tautos 
turtas ir kultūros paminklas.

Daugelis vietovių, pastatų ir daiktų Lietuvoje ir užsienyje yra 
susiję su lietuvio širdžiai mielomis tradicijomis, bet bene dau- 
gausia tradiejų apsuptos yra letuviškos kapinės. Dar senaisiais pa- 

* gonybės laikais mirusiųjų laidojimas buvo ištisas' gana spalvingas 
kultas. Tais tai laikais salia piliakalnių mūsų žemę papuošė ir 
alkakalniai — maldai ir laidojimui skirti kalneliai. Atėjus krikš
čionybė atnešė į mūsų kapines kryžių, bet lietuvis būtų nelietu
vis, jei būtų vien pasisavinęs kryžiaus kultą. Į tarptautinę kryžiaus 
formą lietuvis įnešė savąjį charakterį, ir mūsų kapinės pasipuošė 
didžiaisiais tautėdailės paminklais — lietuviškaisiais kryžiais. 
Tiesa, tokių kryžių atsirado ne tik kapinėse, bet niekur jie nėra 
tokie gražūs ir tokie prasmingi, kaip ant mūsų tėviškių kaimo 
kapinaičių.

Užėjo sunkieji baudžiavos ir okupacijų laikai. Svetimieji ir 
jiems parsidavę savieji čiulpė iš lietuvio paskutinį sveikatos lašą. 
Savo purvinais batais jie mindžiojo švelnią lietuvio sielą, steng
damiesi išnaikinti joje viską, kas buvo lietuviška. Vargų prispaus
tas lietuvis ieškojo paguodos pirmiausia Dievo namuose — baž
nyčioje, bet jeigu norėjo surasti nusiraminimą gamtoje, ėjo į ka
pinaites. Čia, kryžių ir ošiančių medžių pavėsyje, į jį prabildavo 
lietuviškoji žemė. Čia į jį padvelkdavo nematomoji jėga, kuri 
sutvirtindavo, paguosdavo ir suteikdavo jėgų tolimesnei kovai 
su žiauria gyvenimo realybe.

Ir taip per amžius lietuviškosios kapinės pasidarė daugiau 
negu vien mirusiųjų laidojimo vieta. Jos pasidarė ne tik religinė, 
bet ir tautinė šventovė. Šventovė, į kurią lietuvis ateidavo netik 
ašarą nusišluostyti, bet kur drįsdavo prispaudėjui ir kumštį paro
dyti'. Kas iš mūsų neatsimena tų didžiųjų tautinių demonstracijų, 
kurios išsiverždavo Rasų kapinėse lenkų okupuotame Vilniuje? 
Kokiais nepamirštamais posmais įsirašė į mūsų tautos istoriją 
kruvinosios demonstracijos prieš okupantą Kauno kapinėse. Ne
nuostabu, kad į kapines okupantas pirmiausia ir atkreipė savo 
smūgį. Su širdgėla esame liudininkai fakto, kad didžiosios Kauno 
kapinės yra skubiai likviduojamos ir paverčiamos parku. ;

Pastarųjų dvidešimties metų laikotarpyje nemaža mūsų tautos 
dalis pabiro po visą pasaulį. Sunkiai nešdami tremtinio ar išeivio 
dalią, nebepajėgiame išlaikyti visų mūsų senųjų tradicijų. Vie
na po kitos jos išeina iš mūsų tarpo, šitoks likimas gresia ir di
džiajai mūsų lietuviškųjų kapinių tradicijai. Išbarštėme savo miru
sius po Vokietijos, Italijos, Anglijos ir kitų kraštų miestus ir mies- 

, teliųs. Tebebarstome juos ir po Amerikos žemyno" didmiesčių ka
pines ir kapinaites. Praeis dar vienas kitas dešimtmetis, išmirs 
artimieji, ir lietuviškasis kapas išnyks kaip nebuvęs.

Šitų liūdnų minčių jūroje kaip šviesus žiburys ateina žinia, 
kad. Toronte,* Šv. Jono Krikštytojo1 lietuvių parapijos iniciatyva, 
šventinamos ir atidaromos visų lietuvių naudojimui lietuviškosios 
kapinės. Šalia Čikagos, tai bus tik antrosios visame laisvame pa
saulyje letuviškosios kapinės. Visoje Kanadoje kitų tokių tauti
nių kapiųių neturim ne tik mes lietuviai, bet ir jokia kita mažumų 
tauta, net ukrainiečiai bei lenkai, kurių Kanadoje yra šimtai tūks
tančių. Tai didelis užsimojimas. Daug jau šioje srityje nuveikta, 
daug labai sunkių kliūčių nugalėta, bet daug dar reikia ir pada
ryti, kad tos kapinės tikrai* būtų išeivijos lietuvių tautinė ir religinė 
šventovė. Ta proga tenka visus lietuvius, ne tik tuos, kurie gyvena 
Toronte, nuoširdžiai pakviesti paremti tą didelį užsimojimą. Tene- 
sulaiko nė vieno iš mūsų mintis, kad tų kapinių iniciatyva išėjo 
iš vienos parapijos. Daug didelių dalykų jau įvykdė atskiros lie
tuviškosios parapijos savo iniciatyva. Vienos ar kitos lietuviško
sios parapijos iniciatyva Toronte jau išdygo kone milijoninės ver
tės pastatai — lietuviškosios kultūros centras, išaugo lietuviško
ji vasarvietė su reguliariomis lietuviškomis pamaldomis, įkurta 
plataus masto moderni stovyklavietė, seselės stato jaunimo cent
rą. Viskas tas daroma paskirų lietuviškųjų parapijų ar vienuo
lijų iniciatyva, bet viskas eina į* vieną tiksią — lietuvybės ir mūsų 
gražiųjų tradicijų išlaikymą. A. Rinkūnas. *
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Pavasari prie Vilniaus katedros: kada gi ateis laišvės pavasaris?

JAV katalikų 
mokyklų sistema .

Iš paskelbto pranešimo matyti, 
kad JAV katalikų mokyklų siste
ma yra didžiausia visame pasau
lyje. 1909 m. JAV buvo 98 ko
legijos su 16.000 studentų, o da
bar — 224 kolegijos su 290.000 
studentų. Pradinių mokyklų tink
las irgi smarkiai išaugo; 1954 m, 
jose buvo 3.235.251 mokinys, o 
dabar — 4.307.000. Gimnazijų 
mokinių skaičius 1941 m. buvo 
461.000, dabar — 827.000. Kata
likų mokyklos, kaip privatinės, 
negauna valdžios paramos ir jas 
išlaiko daugiausia tėvai. Apskai
čiuota, kad jos valstybės išdui su
taupo dideles sumas. Pvz., 1954 
m. katalikų mokyklos išleido sta
tybai $500 mil., išlaikymui — 
$620.692.000. Tuo būdu valsty
bės iždui liko $1.120.692.000. 
Šiuo metu katalikų pr. mokyklas 
ir gimnazijas lanko devintadalis 
visų JAV mokinių ir du penkta
daliai visų kolegijų ir universi
tetų studentų. Turima sunkumų 
su mokytojais — jų daug kur 
trūksta; vis daugiau priimama pa
sauliečių. Manoma, kad 1971 m. 
pasauliečiai sudarys daugumą. Vi
sos katalikų mokyklos tobulina
mos ir jų programa pritaikoma 
moderniesiems rtikalavimams.

Pranešime nusiskundžiama, kad 
permažai studentų gauna filoso
fijos daktaro laipsnius. Pyz. 1958 
m. iš 4.272 doktorantų filosofijai 
teko 247, t.y. 6%.

Savaitė įvykiai

KAIP VEIKIA AMERIKOS ŽVALGYBA?
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N epą slaptis, kad ^kiekvienas

gas. JAV žvalgyba šiuo metu yra 
išplėsta visame pasauly ryšium 
su jų uždaviniu — ginti savo ir 
pasaulio laisvę. Iki 1947 m. JAV 
žvalgyba nebuvo taip centrali
zuota, kad galėtų užaliarmuoti 
kraštą pavojaus atveju. Kongreso 
nariai buvo stipriai paveikti stai
gaus japonų bombardavimo Pearl 
Harbour karinio uosto 1941 m. 
Kai vėliau paaiškėjo JAV žvalgy
bos trūkumai, kongresas pritarė 
žvalgybos centralizavimui vienoj 
įstaigoj Central Intelligence 
Agency. Jos direktorių 1953 m. 
buvo paskirtas Allen Dulles, ku
ris apdairiai išplėtė įstaigos dar
bą visame pasaulyje. Prieš tai — 
nuo 1951 m. jis buvo direktoriaus 
pavaduotoju. Į tas pareigas jis 
atėjo jau su. ilga patirtimi. Savo 
karjerą žvalgyboje jis pradėjo I 
D. karo metu prieš JAV įstojimą 
karan. Tada jis atsirado Vienoje 
ir iš čia rinko karines - politines 
žinias. II D. karo metu jis vadova
vo Amerikos žvalgybai iš Šveica
rijos. Jo žmonės pirmieji susekė 
vokiečių raketinių bombų bazę

KAS NAUJO KANADOJE?
Viršūnių konferencijai iširus 

premjeras Diefenbaker ir opozi
cinių partijų vadai pareiškė ap
gailestavimą* ir kartu pasmerkimą 
Chruščiovo laikysenos. Pasak 
premjero, ji tik stiprina vakarie
čių vienybę. Eismo min. Hees 
pranešė parlamentui; kad steigia
ma speciali organizacija tvarkyti 
susisiekimui puolimo metu. Ji pa
vadinta Emergency National Te- 
lecomunicatibns Organization — 
sutrumpintai ENTO. Taikos me
tu ji veiks tiktai kaip planavimo 
įstaiga, o karo metu bus vyriau
sybės organas, tvarkąs viso krašto 
ryšius, neišskiriant nė televizijos 
su radiju.

Kanados nepriklausomybės 
šimtmečiui 1967 m. paminėti 
Otavoje sudarytas nevaldinis ko
mitetas iš 50 organizacijų Cana
dian Centenary Council. Laikiniu 
pirm, išrinktas pulk. H. M. Wal
lis, Montrealio meno muzėjaus 
direktorius. Jis pareiškė, kad di
džiosios bendrovės pažadėjo ko
mitetui finansinę paramą. Be šio 
komiteto veikia vyriausybinis ko
mitetas, kurį suadro 4 feder. vyr. 
ministerial ir po vieną išvprovinc. 
vyriausybių. Abu komitetai bend
radarbiaus.

mone, Kanados dol. mažėsiąs ir 
toliau ir birželio vidury susily
ginsiąs su amerikiniu, o liepos vi
dury JAV doleris pralenksiąs ka- 
nadiškąjį 1-2 et. Rudeniop JAV 
dol. galįs būti brangesnis už kana- 
diškąjį 5-10 et.

Senatvės pensijos — $55 mėn. 
bus mokamos kanadiečiams ir už
sieniuose gyvenantiems, jeigu jie 
yra išgyvenę Kanadoje 25 metus 
tarp 21-70 m. amžiaus. Ikišiol se
natvės pensija užsieny gyvenan
tiems buvo mokama tik 6 mėn. Ji 
ir toliau bus mokama tiems, kurie 
vyksta užisenin neišgyvenę Kana
doj 25 metų, jeigu jie grįžta Ka- 
nadon septintąjį mėnesį. Šis įs
tatymo pakeitimas svarstomas 
parlamente; visos partijos pasisa
kė palankiai.

Kanados dolerio vertė pastaro- 
jom savaitėm ėmė artėti prie JA 
V-bių dolerio vertės. Kovo pra
džioje Kanados dol. buvo 5 et. 
brangesnis, o gegužės mėn. vi

dury — tik 2-3 et. žinovų nuo-
■ . - -

Nedarbo apdrauda apgaulingai 
išnaudojama, pareiškė senato ko
misijai W. Thompson valstybės 
darbo įstaigos direktorius. Esą 
praėjusiais metais vyriausybė 
teismo keliu atgavo $2 mil. iš ap
gaulingai gavusių nedarbo ap- 
draudą. Daugelis asmenų sąmo
ningai neiešką darbo, o darbda
viai šiuo atžvilgiu jiems padedą. 
Senatorius MacDonald pareiškė 
nuomonę, kad nedarbo apdraudą 
reikėtų mažinti pusiau ir tada 
sumažėtų bedarbių skaičius. šiš 
klausimas iškilo besvarstant že
mės išnaudojimo galimybes ir vy
riausybės pastangas rasti darbo 
ūkiuose. Paaiškėjo, kad ęentrinė

darbo įstaiga — National Em
ployment Service, kuri yra ne
darbo apdraudos komisijos — In
surance Commission padalinys, 
1959 m. atliko 986.000 darbo pa- 
rupinimų, kurių 96.500 teko že
mės ūkiui. Tai betgi nereiškia, 
kad tiek asmenų buvo aprūpinti 
darbu, nes vienam asmeniui teko 
2-3 parūpinimai.

Ontario sveikatos ministeris 
Hon. M. B. Dymond yra paruošęs 
spaudai eilę trumpų pranešimų 
apie sveikatos įstaigos bei gydy
mą Ontario prov. Pirmuose pra
nešimuose sakoma, kad 3% prov. 
gyventojų yra psichiškai atsili
kę. Tai esanti'viena sunkiausių 
nedicinos ir sociologijos proble
mų. Tokiems asmenims yra įsteig
tos dvi mokyklos — Orillia ir 
Smith Falls, kurios veikia kaip 
specialūs ligoninių skyriai ir turi 
1.751 ligonį, daugiausia vaikų, 
šį rudenį buss atidaryta trečia 
mokykla Cedar Springs vietovė
je; pradžioj ji galės priimti 600 
ligonių, vėliau — 1.200.

Iš psichiatrinių ligoninių dau
giau kaip pusė ligonių atleidžiami 
x> 3 mėn. kaip pasveikę, o po 
netų — trys ketvirtadaliai. Psi
chiatrinės ligoninės veikia 19 vie- 
oviu. Visuomenė ir organizacijos 

kviečiamos lankyti psichinius li
gonis, palaikyti ryšį su jais. Tai 
esą daug prisideda prie jų pa
sveikimo. Nors psichiatrinės lieo- 
linės papildytos, gydymas priei
namai visiems.

Peenemuendėje-Jo žmonės vei- 
.kė ne^K^oH^yjoj«r bet įr 10 ki
tų kraštu. Jis buvo apdovanotas 
specialiu medaliu už informaciją, 
kad vokiečių 'kariuomenė gavo 
įsakymą pasitraukti iš Italijos.

100.000 žvalgybos tarnyboj
' Alien Dulles gabumus žinojo 

viso pasaulio žvalgybų vadovai 
ir kai jis buvo paskirtas JAV žval
gybos įstaigos ČIA vicedirektorių, 
rašė “Pravda”: “.... jei šnipas Al
len Dulles atsirastų danguje per 
kieno nors užsižiopsojimą, imtų 
sprogdinti debesis, užminuotų 
žvaigždes ir nužudytų angelus”.

Dabar A. Dulles žinioje dirba 
apie 100.000 asmenų visame pa
saulyje. Niekas nežino, kiek jo 
įstaiga išleidžia lėšų, išskyrus ke
letą senatorių. Spėjama, kad jam 
skiriama pusė bilijono dol. me
tams. Kasdien centrinėn įstaigon 
Vašingtone suplaukia gausybė 
mokslinių, ūkinių, politinių ir ka
rinių informacijų. ČIA iš tos gau
sos daro atranką ir kasdien pa
ruošia svarbiausių žinių santrau
ką prezidentui, pagrindiniams vy
riausybės pareigūnams, savaitines 
santraukas — Valstybės Saugumo 
Tarybai. Tos informacijos yra la
bai svarbios darant politinius 
sprendimus.

■ Kaip renkamos žinios?
JAV žvalgyba iki 1950 m. rė

mėsi daugiausia pavienių asmenų 
surinktom informacijom. Kai 
1950 m. ji nesugebėjo pramatyti 
komunistų puolimo Korėjoj, JAV 
ėmėsi naujų metodų. Buvo supla
nuotas specialus lėktuvas su spe
cialiais elektroniniais įrankiais 
bei foto aparatais. Prieš tai ku
rį laiką buvo naudojami balionai, 
su foto aparatais ir radijo įrengi-

mais, bet, atrodo, bandymas ne- 
buov sėkmingas. Nuo 1956 m. bu
vo 'pračteii naūdotnėktuvai iš ka
rinių bazių Japonijoj, Tol. Rytuo
se, Turkijoj, Pakistane, Alaskoj, 
Britanijoj ir V. Vokietijoj. Vėliau 
foto aparatai buvo ištobulinti, 
įvesti filtrai atominiams sprogi
mams sekti ir radaro įrengimai, 
taip kad du sprausminiai lėktuvai 
per dvi vai. gali nufilmuoti 500 
mylių pločio ir 2.500 myl. ilgio 
ruožą. Jie gali fotografuoti net 
naktį iš 14 myl. augščio. Chruš
čiovas tik dabar pasakė, kad JAV 
lėktuvas skraidė apie Kiivą, 470 
myl. nuo Maskvos. Daugiausia dė
mesio buvo kreipiama į vidurinę 
Rusiją, kur buvo nutupdytas U2 
gegužės 1 d., nes ten, spėjama, 
įrengtos raketinės bazės.

Be to, JAV turi agentų Sov. Są
jungoj ir satelitiniuose kraštuose. 
Svarbių informacijų, žinoma, at
neša pabėgėliai iš sovietinių že
mių, pabėgusieji iš sovietų 
riuomenės ir diplomatinės 
nybos.
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HOOVERIS PABALTIJO 
VALSTYBIŲ LAISVĖS 
GLOBĖJAS

«
Buvęs JAV prezidentas

bert Hover sutiko pirmininkauti 
Garbės Komitetui, kuri sudaro 
įžymūs amerikiečiai ir kuris glo
boja Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Tarybos organizuojamas manifes
tacijas bei žygius ryšium su so
vietinės agresijos prieš Pabalti
jo valstybes dvidešimtmečiu, ku
rį Maskvos propaganda siekia pa
naudoti savo neteisėtai ir netikrai 
padėčiai užgrobtuose kraštuose 
sustiprinti.

Jau “taika” Lietuvoje
kariečių vadų nebandė kalbėti su 
Chruščiovu tvirtai. Esą niekas ne
išdrįso pasakyti jam, kad išsi
kraustytų iš pavergtų kraštų. 
Krašto viduje gi, JAV, buvę nuo-

L. Budenz, buvęs komunistų 
laikraščio “Daily Worker” redak
torius ir grįžęs katalikybėn, jau 
kuris laikas perspėja amerikie
čius budėti ir nepakliūti į komu
nistų pinkles. Pasak jo, komunis- j lat puolami asmenys, užsimoję 
lines kovos šūkis šiuo metu esąs 
“taika”. Komentuodamas jo žo
džius R. Welch, amerikiečių pub
licistas, ironiškai sako: “Taika 
jau įgyvendinta Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj; Armėnijoj, Gudijoj, 
Gruzijoj ir Ukrainoj...” Taika 
esą turi daug veidų. “Yra ryto 
kapų taika tiems, kurie naktį mi
rė iš bado ir nevilties; yra vaka
ro taika skerdykloj po kruvinos 
dienos; yra nesibaigianti taika ka
lėjimuose, kur buvo numalšinti 
kaliniai po beviltiško sukilimo. 
Komunitsinę taiką sudaro tos vi
sos trys taikos”. Fr. Ginder, daž
nai plakąs amerikiečių nebudru- 
rųa ir įsileidimą savo tarpan į at
sakingas pareigas nepatikimų as
menų, primena, kad nė vienas va-

apvalyti valdžios įstaigas nuo ko
munistinių šnipų.* Viso to vaisiai 
— komunistinio imperializmo 
vienas laimėjimas po kito; 1945 
m. jis valdęs 7% pasaulio gyven
tojų, dabar — 40% ir tai be mū
šių. Raudonasis imperializmas 
žengiąs ir toliau. Pasak karinės 
žvalgybos duomenų, per šį de
šimtmetį raudonieji suplanavę pa
imti savo įtakon Japoniją ir Indi
ją 1960 m., visą Afriką iki 1965 
m. Po to esą užeisianti ūkinė su
irutė V. Europoje, o karas su 
JAV, jei reikės, būsiąs pradėtas 
no 1970 m. Kiek šie. duomenys 
teisingi, niekas negali pasakyti, 
bet jie rodo konkrečius komuniz
mo užsimojimus ir verčia lais
vąjį pasaulį sukrusti.

Viršūnių konferencijos netikėtai staigus suirimas nepaprastai 
įtempė tarptautinę būklę. JAV ir Britanijos karinė vadovybė buvo 
paskelbusi aliarmą savo kariniuose daliniuose, o JT gen. sekreto
rius Hammarskjold perspėjo didžiuosius, esą karas galįs kilti per 
nesusipratimą. Jis kvietė perkelti politines diskusijas į JT jr tuo 
būdu išlyginti viršūnių konferencijos suirimo padarinius. Sovietai, 
pradėję prez. Eisenhowerio puolimą Paryžiuje,. perkėlė jį netik 
Sov. Sąjungon, bet ir JT Saugumo Tarybon, kaltindami JAV agre;- 
sija. Šis sovietų ėjimas JAV nebuvo staigmena, nes apie tai jie buvo 
prasitarę ir anksčiau. Įdėmiau vakariečiai sekė, ką darys Chruščio
vas Berlyne — ar įvykdys seną grasinimą pasirašyti atskirą taikoj 
sutartį su R. Vokietija? Įtampa kiek atslūgo, kai Chruščiovas, įžū
liai dūkęs Paryžiuje ir grasinęs, < 
pareiškė, esą Sov. Sąjunga neda
rysianti jokių pakeitimų Berlyno 
reikalu iki sekančios viršūnių 
konferencijos. Čia jis pasirodė 
visai kitas nei Paryžiuje. Atslū
gus įšėlimui, matyt, pastebėjo, 
kad jo grasinimai sukėlė karo 
nuotaiką, kad Vakaruose jo laiky
sena vieningai buvo pasmerkta ir 
kad jo paties skelbtoji koegzis
tencijos politika staiga sužlugo. 
Visiems buvo aišku, kad Chruš
čiovas pertempė savo reikalavi
mus, įžeidė netik JAV, bet ir vi
sus vakariečius savo hitleriška lai
kysena ir susilpnino savo pozici
ją netik užsieniuose, bet ir vidu
je. Vakarai pamatė, kad tai nau
jas Hitleris, siekiąs užvaldyti pa
saulį jėga ir diplomatija, o stali
ninkai pakėlė galvas, sakydami: 
štai įrodymas, kad Chruščiovo 
politika klaidinga! Laikraštinin
kai jau pastebėjo, kad Miko j anas, 
vienas pagrindinių koegzistenci
jos arcihtektų, jau kuris laikas 
viešumoj nebesirodo. Manoma, 
kad Kremliuje vyksta persiorien- 
tavimas griežtesne linkme. Kini
jos Maotsetungas džiūgauja ir or
ganizuoja didžiausias demonstra
cijas, koliojančias prez. Eisenho-. 
werį ir kartu primenančias Chruš
čiovo klaidą.

Prez. Eisenhoweris, drąsiai ir 
korektiškai laikęsis viršūnių kon
ferencijoj, grįžo į Vašingtoną per 
Portugalijos sostinę Lisaboną, 
kur buvo labai iškilmingai sutik
tas. Vašingtono aerodrome jį pa
sitiko kongreso vadai ir didžiulė 
minia žmonių. Visiems patiko ne- 
nusilenkimas įžeidžiantiem Chruš 
čiovo reikalavimam, nors opozici
nės partijos vadovai reiškia ne
pasitenkinimo dėl anksčiau už
imtos linijos žvalgybinio U2 lėk
tuvo reikale. Pastarojo byla pir
madienį pradėta,svarstyti JT Sau
gumo Taryboje. Prie jo prisidė
jo kitas lėktuvas, patekęs R. Vo
kietijon su 9 asmenimis. Kinija 
prašneko, kad ir jos erdvę pa
žeidęs JAV lėktuvas. Tai propa
gandinis reikalo išpūtimas, ir ne
atrodo, kad S. Taryba galėtų ap
kaltinti JAV užpuolimu.

JAV bazės Japonijoj
Tarp JAV - Japonijos pasirašy

ta tarpusavės pagalbos sutartis 
buvo priimta Japonijos seimo. Šia 
sutartimi JAV įeipareigoja ginti 
Japoniją nuo užpuolimo, o Japo
nija — tik savo salas. JAV kari
nės bazės paliekamos dar 10 me
tų. šiai sutarčiai labai priešino
si socialistai. Neturėdami daugu
mos seime, jie užbarikadavo par
lamento pirmininką jo biure, o 
patys susėdo koridoriuose, kad 
sukliudytų posėdį. Jie buvo poli
cijos išgabenti ir posėdžiavo tik
tai liberalų - demokratų valdanti 
koalicija. Opozicija priešinosi, nes

esą sutartis neduodanti Japonijos 
vyriausybei pakankamai kontro
lės JAV bazių, kurios galinčios 
įvelti Japoniją karan. Ryšium su 
demonstracijomis galbūt JAV 
prez. Eisenhowerio vizitas Japo
nijoj bus atidėtas.

Marokas grasina
Marokas, gavęs nepriklausomy- 

bę, stengiasi atsikratyti svetimom 
kariuomenėm — JAV, Prancūzi
jos, Ispanijos. JAV jau seniau su
tiko atitraukti savo karinius dali
nius 1963 m. Prancūzija ir Ispa
nija nenori įsipareigoti jokiai da
tai. Ėjusios derybos su Ispanija 
dėl 20.00 karių atitraukimo iš Ma
roko bazių nutrūko. Maroko vy
riausybė grasina imsiantis jėgos 
ir užblokuosianti bazes, panašiai 
kaip įvyko su prancūzų bazėmis 
Tunizijoj. •

Pasitraukė vyriausybė
Libano vyriausybė vadovauta 

sukilėlių šefo Rašid Karami, po 
18 mėn. pasitraukė. Ji buvo suda
ryta iš mahometonų ir krikščio
nių 1958 m. spaliomėn. po pus- 
meti truk^sif: mahometonų suki- 
limo prieš prez. šamūną ir jo vy
riausybės vakarietinę politiką. 
Sukilimas buvo tiek išsiplėtęs, 
kad vyriausybė buvo pasikvietu
si net JAV karinius dalinius. 
Amerikiečiams tarpininkaujant 
kovojančios partijos susitaikė ir į 
Libaną grįžo taika. Artėjant rin
kimams birželio mėn. Karami vy
riausybė pasitraukė, o jos vietoj 
bus sudaryta laikinė vyriausybė 
tik rinkimų laikotarpiui. ■

Nežada pakeitimų
P. Afrikos nacionalistinė vy

riausybė, nežiūrint spaudimo iš 
užsienių, paskelbė nekeisiahti ra
sistinės politikos. Teisingumo 
min. Erasmus pareiškė parlamen
te, kad nepaprasto meto potvar
kiai paliekami neribotam laikui, 0 
policijos ir vyriausybės pareigū
nams suteikta privilegija, kurią 
jie už savo veksmus, susijusius 
su potvarkių vykdymu, negali bū- t 
ti šaukiami* teisman, pagal balt- 
džiamąjį kodeksą. Vyriausybe 
ruošiasi plebiscitui, kuriuo numa
toma P. Afriką padaryti respub
lika. JT gen. sekret. Hammars- 
kjold liepos mėn. lankysis P. Af
rikoj ir bandys atkalbėti vyriatfr 
sybę nuo rasistinės politikos. į;

Maskva. — Kanadietis milijo
nierius sovietų bičiulis Cyrus Ea
ton gavo Lenino taikos premiją, 
esą “už realų vertinimą tarptauti
nio susipratimo galimybių”.

Tas pats C. Eaton buvo nuskri
dęs Paryžiun, kur po suirusios 
viršūnių konferencijos matėsi su 
Chruščiovu. Kaikurie senatoriai 
mano, esą jam reikia kelti bylą 
už kenkimą JAV politikai.

** *•
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RELIGINIAME PASAULYJE
• “Moralinio apsiginklavimo” 

sąjūdis, vadovaujamas amerikie
čio Frank Buchman, rūpinasi at
sverti materialistinio komunizmo 
skleidžiamas idėjas. Tam reika
lui jis yra įsteigęs specialius į 
ir rekolekcijų namus Ma' 
JAV, ir Caux, Šveicarijoje, 
pastatyti labai gražiose vieto 
ten dažnai vyksta įvairių tautų 
asmenų dvasinio pobūdžio susi 
kaupimai, apmąstymai, pašneke
siai ... Pastaruoju metu šis są
jūdis išleido brošiūrą įvairiom 
kalbom apie koegzistenciją ir ide
ologiją perspėdamas, kad komu
nizmas viską, panaudoja pasaulio 
užvaldymui. Jam atsispirti esąs 
reikalingas moralinis apsiginkla
vimas. Šis sąjūdis yra protestan
tų vadovaujamas ir kaikurios 
idėjos yra nesuderinamos su ka
talikybe. Kanados katalikų vys
kupų konferencija priminė 1955 
m. nurodymus kunigams bei vie
nuoliams nedalyvauti tame sąjū
dyje, o pasauliečiams nepriimti 
jokių atsakingų vietų. Moralinio 
apsiginklavimo’sąjūdį esąs reli
ginis, savo pagrindais skirtingas 
nuo katalikybės, ir nevisur su
derinamas su jos principais bei 
morale.

• Pasaulinę jėgą sudaro kylan
tis mahometanizmas arba islamas.: 
šiuo metu jis apima 350-400 mil. 
žmonių. Jo įtaka sparčiai auga 
ypač Afrikoje, kur gali pasikarto
ti Art. Rytų ir Š. Afrikos istori
ja. Afrikoj juodieji rodo žymiai 
daugiau palankumo mahometa- 
nizmui, nei krikščionybei. Pvz. 
Sudano studentai skelbia: “Visos 
religįios geros, bet mahometa- 
nitmas yra juodųjų rėligija”. Ir 
t:.i dėl x..aemtos Kolonistinės po
litikos. Dar 1930 m. Afrikoj bu
vo 46 mil. mahometonų iš 150 
mil. gyventojų; 1950 m. jų buvo 
jau 80 mil. iš 200 mil. gyv. Da
bar ten yra 90 mil. mahometonų 
iš 234 mil. gyv. Krikščionių — 
41 mil., kurių 24 mil. katalikų; 
senosios religijos šalininkų — -77 
mil., likusieji priklauso įvairiom 
sektom, budizmui ir hinduizmui. 
per pastaruosius 25 m. mahome
tanizmas Afrikoj labiau išsiplėtė 
nei krikščionybė. Savo centrus 
m. ėmė kurti jau ir eilėje Euro
pos miestų. Jo tikslas — tapti pa
saulio religija.

• Išeiti iš vienuolynų ragina 
sovietinės Ukrainos spauda. Esą 
dar 70 vienuolynų Ukrainoj su 
5000 vienuolių. Iliustruotas laik
raštis “Ogonjok” paskelbė apysa
ką apie išgelbėjimą vienuolės iš 
vienuolyno, kur ji buvusi prie
varta laikoma. Tai propagandos 
metodai, kurie vartojami ir Lietu
voj klierikams išvilioti.

• Vienuoliai suditai iš Ukrai
nos įsikūrė Kanadoj, Woodstock, 
Ont. Jie čia įsigijo nemažą ūkį ir 
jau planuoja statydinti pastovų 
vienuolyną su dievnamiu. Jų vie
nuolija buvo įsteigta rytų apeigų

kunigo Studito 20 a. pradžioje 
Rusijoje. Per I D. karą jų vie
nuolija— apie 200 asmenų — 
liko išsklaidyta, o vienuolynai su
deginti. 1918 m. jie atsikūrė Univ 
vietovėje, Lenkijos valdytoje Ųk- 
rianoje. II D. karo pradžioje tu
rėjo 220 narių penkiuose vie
nuolynuose. Užėjus komunistams 
viskas buvo likviduota: nuosavy
bė atimta, vienuoliai deportuoti, 
keli sušaudyti ir tik vienuolikai 
jų pavyko pabėgti į vakarus. 
1944-1948 m. jie gyveno Belgi
joj, o 1951 m. atvyko Kanadon, 
kur pradžioje buvo prisiglaudę 
pas vienuolius redemtoristus.

• Prieštikybinį muzėjų Lenin
grade per vienerius metus aplan
kė 300.000 asmenų. Muzėjus 
įrengtas buvusioje cerkvėje ir ja
me išstatyta 300.000 daiktų, iš
kreiptai vaizduojančių krikščio
nybės praeitį. Tai didžiulė pro1- 
pagandos įstaiga, kurią lankyti 
skatinamas'ypač jaunimas: Vien 
jos bibliotekoj yra 200.000 prieš- 
tikybinių knygų.

• Penki anglikonų pastoriai, 
perėję katalikybėn, įšventinti ku
nigais Romoje. Apeigas atliko 
kardinolas Traglia Bėdos kole
gijoje. Jie tęs studijas Romoj ir 
jas baigę grįš Britanijon drati- 
ge su kitais 6 kunigais, studijų 
draugais.

• Kolumbo vyčiai — Knights of 
Columbus — yra aktyvi katalikų 
vyrų organizacija, ypač JAV. Jai 
priklauso daugybė žymių vyrų, 
kurie ir patys dalyvauja visuome
ninėj veikloj ir kitus skatina. Or
ganizacija daug dėmesio skiria 
katalikybės įgyvendinimui, jos 
gynimui ir skleidimui. Ji yra su
organizavusi specialų biurą kon
vertitams bei šiaip kitatikiams in
formuoti. Per vienerius metus jos 
Daslaugomis pasinaudojo 3.6600. 
182 asmenys, kreipdamiesi infor
macijos apie katalikybę, 379.490 
nekatalikai dalyvavo neakivazdi- 
niame kurse, paruošiančiame 
krikštui. Kolumbo vyčių veikla 
yra išplėsta visame pasaulyje.

• Trybuna Mazowiecka, kom
partijos organas Varšuvos rajo
nui, puola Lenkijos vyskupus už 
“civilinės santuokos žeminimą”. 
Esą Poznanės kurija raginusi ti
kinčiuosius boikotuoti tuos, ku
rie susituokę tik civiliškai. Varšu
vos kardinolas St. Wyszynski esą 
priešinasi antitikybinei jaunimo 
veiklai ir verčia priklausyti Baž
nyčiai. Be to, jis sukūręs moterų 
organizaciją, kliudančią ateistinį 
veikimą. Laikraštis grasina, kad 
tokie dalykai negalį būti paken
čiami: “Bažnyčios vieta bažnyčio
je”. Suprantama, komunistai ga
li pakęsti tiktai komunizmą. Jie 
grasina, nes jų peršama civilinė 
santuoka lenkų daugumos never
tinama.

RAUDONAS TROJOS ŽIRGAS AZIJOJE
Mūsų žemės rutulys baigiasi 

pasidalinti į dvi skirtingas stovyk
las: demokratinę ir komunistinę. 
Jų riba Europoje, išskyrus Berly- 
lą, gana aiški. Bet kur eina ta ri- 
>a Aznoje ir Afrikoje, šiuose 
“naujai” atrastuose žemynuose? 
To dar, galbūt, niekas tiksliai ne
žino. Matom tik, kad 4ėl Berlyno 
ir dėl ribos Azijoje ir Afrikoje 
yra kietai grumiamasi. Berlyno 
likimą stengiamasi išspręsti dip 
lomatinėm gudrybėm. Ar pavyks 
tai vėl kitas klausimas. Dėl ribos 
Azijoje ir Afrikoje kovojama 
daugiau ekonominėmis priemo- 
aėmis. Kieno ūkinė pagalba bus 
stambesnė, tam afrikiečiai ir azi
jiečiai rodys daugiau simpatijų.

Išmušė valanda, kada iš Azijos 
ir Afrikos šimtmečių bėgyje iš
gabenti turtai grąžinami dalimis 
atgal. Tokio staigaus posūkio tie 
žemynai tikrai nelaukė, kad jau 
1960 m. tai įvyks, nesitikėjo. Už 
tai jie nėra jam pasiruošę. Bet 
laimė ir kartu nelaimė, kad dide
lio mokslo čia nereikia: užtenka 
mokėti atskirti didesnį pinigą nuo 
mažesnio, nekvaršinant sau gal
vos nei dėl davėjo rankos spal
vos, nei dėl “menkučio” patar
navimo, kurį, jei jau ne iš dėkin
gumo, tai bent iš oficailaus man
dagumo, reikės prie progos at
likti.

Apie Europos ir JAV paramą 
Azijai ir Afrikai užtektinai rašo 
spauda. Tokia Prancūzija 1958 
m. turėjo padovanoti 549 milijo
nus dolerių, neskaitant paskolų ir 
privačių investacijų. Bet įdomu 
patirti, kiek auksinių nužeria į 
•minėtus žemynus sovietai.

Valstybinis užsienio prekybos 
komitetas prie Ministerių Tarybos 
(okačovo įstaiga) prieš porą mė
nesių yra paskelbęs, kad sovie
tai finansuoja 250 didesnio mas
to statinius Azijos ir Afrikos 
kraštuose, kurie traktuojami kaip 
ekonomiškai atsilikę.

Plačiausia rublių srovė nute
ka į Indiją. Jos dėka iškyla Bhilai 
metalurgijos įmonė, 1960 m. pa
baigoj pagaminsianti 17% kraš
tui reikalingo plieno; toliau sun
kių mašinų, akmens anglių kasyk
lų įrengimų, stiklo, medicinos in
strumentų, vaistų fabrikai, naf
tos rafinavimo įmonė. Sovieti
niai geologai ir naftos specialis
tai ieško Indijoj naftos ir gazo 
klodų. To negana. 1959 m. rugsė
jo mėn. Maskvoje buvo pasirašyta 
nauja sutartis, pagal kurią sovie
tai suteikia Indijai dar 1-,5i mili
jardo rublių kreditą, numatytą 
pramonei plėsti indiškojo penk
mečio bėgyje — 1961-1965 m.

Suvienytoje Arabų Respubli
koje be Assuan užtvankos, kuri 
kainuos milijardus rublių, sovie
tų pinigais statoma virš 100 įmo
nių, jų tarpe 6 metalurgijos, 12 
naftos bei chemijos pramonės, 2 
vaistų, 3 maisto produktų ir teks
tilės, 1 mineralinių trąšų ir k.

Taip pat Afganistanui nukren
ta gana didelis trupinys nuo 
Kremliaus stalo. Pastat^a 15 fab
rikų, tebestatoma didžiulė dirbtu
vė automašinoms taisyti, dvi elek
tros stotys, kurios padvigubins 
krašto eleKiros kieKį, ir du aerod
romai. Drėkinimo įrengimas pa
darys vaisingus 26.000 ha žemės. 
Sovietų specialistai padeda ieško
ti krašto šiaurėje naftos, vadovau
ja kelių tiesimui, geležies rūdos 
gamybai. Jie rengia planus toli
mesniems žemės plotams drėkin
ti, žemės ūkio našai pakelti, Amu 
Dari upės vandens jėgai išnaudo
ti ir 1.1.

Ir Indonezija neatsisakė nuo 
ūkinės ir technikės sovietų pa
galbos. Sovietai ateity galės pasi
girti, kad jie Indonezijoje įren
gė vieną didėlę metalurgijos įmo
nę, nutiesė Kalimantan saloje 663 
km. ilgio kelią, mechanizavo dvi

ryžių plantacijas po 10.000 ha. 
Sieros bei fosfatų gamyboje Jie 

pastatytas sovietų p< 
ds badijonas, o ieste
'rengtas technologijos fakultetas.

Irake darbuojasi 300 sovieti- 
lių ekspertų. 500 milijonų rub
lių paskola leidžia Kassemo vy
riausybei: įrengti metalurgines, 
sieros, vaistų, žemės ūkio maši- 
ių, stiklo, elektrotechnikos ir ki
tokias įmones, viso 35. Numaty
ta parama dar kitoms 24 įmo- 
ąėms. ’ .

Kaip labai sovietai suintere
suoti kad ir tokiu Iranu, rėdo A. 
Mikojano septynių dienų viešna
gė Bagdade. Balandžio pradžioj 
buvo ten atidaryta sovietų pra
monės paroda, anot sovietų, di 
džiausią Irako istorijoje. Kažko
dėl šis nekviestas svečias iš Mas
kvos rado Bagdade būtina paste
bėti, kad sovietų pramonės ga
myba nevyksianti’ laisyės sąskai
tom Esą tik “melagiai” vakaruo
se tai drįstą tvirtinti.

irgi yra savo įdėję. Djakartoj bus 
" a dide-

sovietinę pral 
^tatavimu, ir šiandien dar sudaro 
žymų darbo jėgos išteklių sovie
tiniam ūkiui. Suimtieji panaudo-

Chruščiovui sugriovus Paryžiaus 
konferenciją

kirsti ir žemės ūkyje. ' ■ :
Jei skaičiuotume, kad nuo vie

no darbo vergo sovietinė valdžia 
sutaupo mažiausia 200 rb. per 
mėnesį, tai per metus milijoninė 
šių vargšų minia duotų jau 2,4 
mUįjardus rb. “pelno”. Tai mi- 
nimalinė suma. Prie jos tenka 
pridėti dar tuos milijardus, ku
riuos pasilaiko sovietinės įstai
gos iš pačios, tariamai laisvos, 
darbininkijos, tiek metų po revo
liucijos vis dar tebeskurstančios 
perpildytuose, sausakimšuose bu
tuose, kolūkių , lūšnelėse. Tokie 
tie rubliai, aplaistyti kraujų ir 
ašarom, keliauja į Aziją, į Afri-

abejotinai turėjo galvoje kovo 
mėn. paskelbtą NATO pranešimą, 
pagal kurį Sovietų Sąjungoje tiar 
esąs vienas milijonas darbo ver
gų. NATO rėmėsi informącijoųūs 
iš Maskvos ir Tarptautinės Ko
misijos prieš koncėntrącįjps sto-

PRAĘITO KARO PRISIMINIMAI

ųdaus nedaįek- 
plėšti savuosius

• y J a • A •

visiškąi bejausmė būtybė, tųrė-

biais nuošimčiais.
Raudoni Trojaus argai. rįądj- 

narni į užsienį visais kęFj\ 
lėliais. Net baisu pagalovti.

Santūrus pasiruošimas 
dramatiška įžanga
Viršūnių konferencijai Paryžiu

je pasiruošimas buvo ilgas, san
tūrus, be sensacingų planų ar su 
gestijų. Protarpiniai Maskvos gra
sinimai, kelionėse paminėjimai 
separatinės taikos sutarties su ry
tine Vokietija, neturėjo lemiamos 
reikšmės konferencijos sugriuvi
mui. Kad išvakarėse įvykęs susi
kirtimas su Amerika dėl žvalgy
bos lėktuvo virš Rusijos teritori
jos, net paskelbus, kad ateityje 
tokių skridimų toliau nebus, su
kels tokią audrą niekas nelaukė. 
Buvo tikėtasi, kad viskas neišeis 
iš mandagumo formų ir diploma
tinės etikos ribų. Pasirodė, kad 
Maskva galvojo kitaip ir atvykęs 
Paryžiun Chruščiovas parodė sa
vo nemaskuotą veidą. Už garbin
gą, šiltą priėmimą ir svetingu
mą lankantis Amerikoje, despo
tas įžeidė Amerikos prezidentą, 
tautą ir pačią konferenciją su
griovė pat pradžioje, kelis kartus 
kviečiamas atvykti į posėdžius, at
sukęs nugarą, išbildėjo į rytini 
Berlyną. Kas nesuprato Maskvos 
peršamos koegzistehajos paskir
ties, daoar turi atsakymą. Jį da
vė pats koegzistencijos autorius.

Kodėl Nikita panaudojo 
tokią diplomatiją?
Klausimas platus, paslaptingu

mo pilnas, prašosi spėjimų ir ne
dėkingo pranašavimo. Nikitos ul
timatyviais raštas konferencijos 
įžangoje, kuris įžeidė Amerikos 
prezidentą, tautą ir JAV drau
gus, buvo paremtas tik Amerikos

VOKIETI MIMUOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Tokios mintys bėgiojo per gal
vą, kai mes šeši labiausiai pasi
žymėję Antrojo Pasaulinio karo 
vokiečių lakūnai su ištrauktais 
kardais stovėjome prie jo kapo 
garbės sargyboje. Visiškai be
lauktai buvau pabudintas iš savų 
minčių. Goeringas šaiikė mane 
vardu. Nesusigaudžiau, ką iš vįs 
daryti tokiose apystovose. Aš gi 
stovėjau garbės sargyboje. Goė- 
ringas gi tęsė toliau:

— Dabar yra Jūsų eilė, šiuo aš 
pakeliu Jus Mpeldėrio įpėdiniu. 
Nuo šiol Jūs esate generolas visų 
vokiečių naikintuvų pajėgų.

To aš bijojau. Iš dalies aš gal
vojau, kad taip gali atsitikti, bet 
vis tikėjausi priešingai. Iki šiol 
lakūnai mano eskadrilės, mano 
eskadrilė buvo visas mano gyye-. 
riimas. Visa širdimi nekenčiau 
darbo prie raŠoiffejo stalo. Nega
lėjau nei galvoti apie jokį kitą 
kariavimo būdą. Vėlesniam’ pasi
kalbėjime su Goeringu aš tai aiš
kiai išdėsčiau, bet jis nenorėjo 
nei girdėti. Visa jau iš anksto bu
vo aptarta su fiureriu. Aš gi no
rėjau kovoti, kovoti kaip kiekvie
nas karys ir keiktis kaip visi ant 
savo vadovų. Dabar gi išėjo prie
šingai.

Vertė JP. JBRĄ-KAS

ii. Kol turėjome stiprią pro ąp-

Rusijos teritorijos faktu. Jis bu
vo is anksto paruoštas Maskvoje, 
atšaukus ankštesnį pranešimą, 
apie tęsimą skridimo žvalgybos 
virš Rusijos, nebuvo pataisytas ir 
pritaikintas naujai padėčiai. At
siprašymas ir kaltininkų nubau
dusias — paskelbus skridimų su
stabdymą — buvo sąlyga — ulti
matumas prezidentui, jo asmeny 
Amerikos tautai. Nesileido Niki
ta Į kalbas nei su prez. De Gaulle, 
nei min. pirm. Macmillanu. Jų pa
stangos liko be vaisių. Prez. Ei- 
senhoweris sutiko sėsti prie vie
no stalo su įžeidėju ir tartis, bet 
Nikita neatvyko, ignoravo, tyčia 
vaikštinėjo gatvėse ir krautuvėse, 
reikalaudamas atsiprašyti. Atsi
prašymo klausimas ir sukėlė kon
ferencijos iširimo audrą. Vienas 
dalykas atsiprašyti Rusijos tau
tos, kitas asmeniškai diktatoriaus. 
Pasisavinimas prievartos, teroro 
ir jėgos priemonėmis -tautos va
lios, balso ir vardo, žiūrint teisin
gumo ir demokratinės dvasios, 
sudaro neįmanomą veiksmą, ne
leidžia Amerikos garbei ir san
tvarkos meilei. Jeigu būtų Niki
ta atsiprašytas, reikia vaizduotis, 
ką jis būtų pasiekęs ir kas būtų 
daroma jo propagandos mašinos.

Nikitos maskuota diplomatija 
tikslo nepasiekė. Prezidentas ne
atsiprašė. Konferencija yra ati
dėta iki tinkamo laiko, žiūrint, ko 
sieks Nikita ateityje. Vakarai pa
dėtį aptarė, sutarė vieningai lai
kytis ir Maskvos tikslus pasitikti 
atitinkamomis priemonėmis. Se
paratinės sutarties su rytine Vo
kietija galimybės taip greitai ne
bus surežisuotos. Viena Maskva 
nesiims iniciatyvos. Jeigu bus pa
sirašomą tokia sutartis, Maskva 
šauks komunistinio bloko — Var
šuvos pakto valstybių konferen
ciją. Tai priklausys nuo Nikitos 
pykčio, keršto ir ambicijos. Kir- 
šinimas, šaltasis karas gali pa
gyvėti; bet iki karščio ir liepsnos 
nepriartės. Išaiškėjo Maskvos grą- 
sinimų, galybės ir ginklų moder
numo blefas. Paslaptį atidengė 
viešumai Amerikos žvalgybos lėk
tuvų skraidymas virš raudono
sios imperijos teritorijos, gi pas
kutiniojo numušime įtartinas iš
davimas arba motorų defektas. 
Maskvos peršama koegzistencija, 
kultūrinis bendradarbiavimas, 
vyks, bet kitoje dvasioje ir švie
soje. Kas dar tikėjo Maskvos gera 
valia, Nikitos meile taikai, tiems 
dabar aišku. Iš pasaulinės spau
dos matyti, kad Nikitai išėjo ne
naudai ir propagandos žvilgsniu. 
Paskutiniu laiku pavergtųjų kraš
tų viltys susilaukti laisves buvo 
tamsios ir vis tamsėjo. Dabar tos 
viltys ir troškimai pagerėjo ir 
tamsumų debesys plyšo. Galime 
džiaugtis, kad Nikitai šėtonas su- 
nąaisė protą. Teks kovoti, aukotis, 
bet mūsų kova, teisė, bus geriau 
suprasta, įvertinta, ypatingai 
Amerikos visuomenėje, politikos 
sluogsniuose ir valdžios sferose.

K. Dubysa.

Tai Hans Joachim Marseille. Vie- 
nerių metų laikotarpyje jo kaip 
lakūno karjera pasiekė to, ko 
niekas pasaulyje dar nepasiekė. 
Daug kas nenori tuo tikėti. Per 
vienerius metus jis skrido i fron
tą 388 kartus ir numušė 158 lėk
tuvus. Jis žuvo 1942 m. rugsė
jo 30 d. bet ne nuo priešo šūvių, 
o lėktuvo nelaimėje. Priešas jo 
nenugalėjo. Jo ME-109G variklis 
užsidegė ore. Marseille iššoko su 
parašiutu, bet užsikabino už lėk
tuvo uodegos. Taip pabaigė savo 
gyvenimą neprilygstamas naikin
tuvo pilotas. Tik vieno skridimo 
metu jis numušė 16 lėktuvų. To 
niekas kitas nepasiekė ir tikrai 
atrodo neįtikėtina. Marseille bu
vo tikras lakūnas virtuozas.

vąndeuuuąi laivai ėmė patirti di- 
džiausių nuostolių išplaukiant ir 
grįžtant namo.

Tai buvo radaras, kuris nulė
mė karą Atlante. Priešo lėktuvai 
ir laivai didžiausia skuba buvo 
juo aprūpinti. Mes turėjome pa
sitraukti nuo Anglijos krantų i 
šiaurinį įr pietini Atlantą ir net į 
Meksikos įlanką, Karibų jūrą, net 
Į rytinius’Pietų Amerikos kran
tus. Bet mūsų nuostoliai kilo, 
kaip kilo priešo pajėgumas pa
keisti laivus naujais ir net viršy- 
šyti savo užsimojimus. Nauji iš
radimai, kaip snorkelis, Walte- 
rio turbina, deguonie, gavimas iš 
jūrps vandens, .atėjo per vėlai ir 
jų iiebuvp. pakankamai. Pranašu
mas ore ir radaras atėmė iš mū
sų stipriausią šiame kare ginklą 
prieš vakarų valstybes. ' - ’• • •

1942 m. liepos 4 d. amerikonai 
pirmą kartą numetė bombas Eu
ropoje. Tiktai du iš šešių Bostons 
bombonešių pasiekė taikinius 
Olandijoje. Rugpiūčio 17 d. pir
masis dieninis puolimas 17 skrai
dančių tvirtovių buvo daug sėk
mingesnis. Gen Eaker sugrįžo su 
visais lėktuvais. Jis bombardavo 
Rouen - St. Otterville. Nors tai 
buvo ir Okupuotas kraštas, ame
rikonai pamatė, kad dienos metu 
bombardavimas be naikintuvų ap
saugos yra negalimas. Gen. Ea- 
ker buvo sutiktas su didelėmis 
iškilmėmis, kuriose dalyvavo ne
mažiau kaip 30 žurnalistų.

Romelio pasisekimai Afrikoje 
vokiečiams nukrito kaip prinokęs 
obuolys į sterblę. Taip visai ne- 
buyo planuotą. Tiktai tada, kai 
Hitleris pamatė, kokių strategi
nių galimybių tie laimėjimai ati
daro, paskubomis pasiuntė dau
giau jėgų. Tačiau pristatymo ke
lias buvo ilgas ir pavojingas. Mal
tą buvo dar vis brįtų rankose. 
Kiek kartų vokiečiai bandė pri
kalbėti ąavo sąjungininkus italus 
paimti salą, bet vis veltui. Paimti 
salą buvo lengvai įmanoma. 1941- 
42* m. žiemą Luftwąffe valdė 
ceptrinę Viduržemio jūrą, bet 
italų laivynas nejudėjo. Musoli
nis vis negalėjo apsispręsti ir net. 
griežtai pasipriešino vokiečių 
siūlymui paimti salą savo jego-

Pirmasis stiprus anglų tolimo
jo skridinio bombonešių bombar
davimas įvyįo 1942 m. kovo 3 d. 
Jie puolė Renault dirbtuves prie 
Paryžiaus. Didelė bombų dalis 
nukrito į darbininkų kvartalus. 
Buvo 250 užmuštų ir daug sužeis
tų. Tas labai blogai nuteikė pran
cūzus, ir anglams dėlto buvo daūg 
nesmagumų. Pirmosios skraidan
čios tvirtovės B-17 taip pat buvo 
išbandytos anglų, bet be pasek
mių. Pagal Lend Lease RAF 1941 
metais gavo 20 skraidančių tvir
tovių. Per vasarą 39 kartūs jas 
bandė bombardavimuose. Per tą 
laiką prarado aštuonias tvirtoves 
ir nenušovė nei vieno naikintuvo. 
Tiktai dvi numestos bombos su
rado savo taikinį. Tačiau ameri
konai nenusiminė. Jie Įrodinėjo, 
lead anglai darė klaidas siųsdami 
po kelis ar po vieną bombonešį, 
prie ko ginama ugnis buvo silp
na ir skrido per augštai. Anglai 
skrido tarp 30 ir 40 tūkstančių 
pėdų augščio. Tuo tarpu jis buvo 
konstruotas sėkmingiausiam nau
dojimui 24-27,000 pėdų augštyje. 
Didesniam augštyje atsirasdavo 
įvairių techniškų kliūčių su ku- 
riojnįs anglų lakūnai nemokėjo 
susidoroti.

(Bus daugiau)

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS kilimus.

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

P. KARALIŪNAS

Sąusio 28 d,, kaip antras vokie
čių karys, prie visų kitų pasižy
mėjimų gavau deimantus. Pirma
sis juos buvo gavęs Moelderis. 
Hitleris nenorėjo, kad aš -jaus
čiausi blogai savo naujose parei
gose, nors ir nebuvau pasiekęs 
100 lėktuvų. Aš turėjau 94 perga
les. Visos jos buvo pasiektos va
karuose, kas faktiškai buvo augš- 
čiau ir vertinama. Be to, artėjant 
šimtui aš buvau labai atsargus 
su savo raportais, nes nenorėjau, 
kad man po šimto lėktuvų neatsi
tiktų taip kaip ir su Moelders, 
t.y. * galutinai atsisveikinti su 
frontu.

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA ’

SIMON'S TELEVISION
(Sav. V. SIMINKEVICIUS)

2385 Dundas St. W.
Turime MARCONI televizijos aparatų, kuriuos pas mus 
pirksite PIGIAU. • • TAISOME visų firmų aparatus.

Telęfpnęs LE. 2-8772
rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstyl 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.50 už valandą!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

WALDI’S DRIVING SCHOOL 
859 College St. Tel. LE. 2-5461

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai irpataisymai.

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

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

APSAUGA - GERBŪVIS 1 
DRAUDIME

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0074 
V/A. 4-8314

Karas Atlante pirmoje karo pu
sėje mums buvo labai .sėkmingas. 
1943 m. viskas pasikreipė kitaip. 
Vasario mėn:, kada Doenitz per
ėmė valdžią, 19 pov. laivų negrį
žo iš medžioklės. Kovo mėnesį 
15, balanadžio 16, o kai gegužės 
mėn. praradome 37, ir didžiau
sias optimistas įsitikino, kad ka
ras Atlante ir kituose frontuo
se, pasisuko prieš mus. Per visą 
karo laiką buvo pasiųsta kovoti 
1160 povandeninių laivų. Iš jų 
700 buvo prarasta. Iš 39 tūkstan
čių vyrų, kurie su jais išplaukė į 
vandenyną, tik 6.000 tegrįžo.

Nuo karo pradžios iki 1941 m. 
pabaigos sąjungininkai neteko 
2.432 laivų. Vokiečių aviacija nu
skandino 562. Uostų ir įlankų 
puolimai anglams buvo labai sun
kiai pakeliami. Pasak Churčhillio, 
jei tie puolimai karui tęsiantis 
nebūtų sustoję, tai vokiečiai bū
tų juos.paklupdę.

Biskajos įlanka, iš kurios po
vandeniniai laivai operuodavo, 
buvo ypatingai smarkiai anglų 
užminuota. Mes pajėgėme išvaly-

Londonas. — Vargšas senelis 
Churchill savo vaikais negali pa
sididžiuoti. Jaunesnioji jo duktė 
Sarah, du kartus išsiskyrusi, gar
sėja skandalais ir girtuokliavimu. 
Vyresnioji Diana, 50 metų mote
ris, aviacijos ministerio Sandys 
žmona, 1956 m. pametė vyrą, ku
ris dabar iškėlė skyrybų bylą. Jie 
turi 23 metų sūnų ir 21 ir 16 me
tų dukteris.

neliko kaip tiktai smarkiai bom
barduoti. Pradžįoję sekės, bet 
vėliau pamąžu britą! gavo dau
giau jėgų ir mūsų nuostoliai di
dėjo. Tiekimas —
lio armijai pasidarė sunkus. Jis 
turėjo trauktis. Priešo aviacija 
sustiprėjo. Žvalgyba priskaičiuo
davo net apie 800 priešo lėktu
vų arti fronto esančiuose aerod
romuose. Prieš juos mes galėjo
me pastatyti vos tri>, eskadriles. 
Kovu smarkuma labRi getai na

mas.

Ivairussiuntimai
JĄ. ESTIJĄ, LKRAĮNĄ ir UJ^S.R. 

va&tybh} atpiginti nuo 10^ iki 40%.
Prašome i ausdinto vaistą kataloge Nr. 2.

JįAISTĄ Ir kitką.

iFK^nfldos:
Siunčiame BJk eTI I Jfisų sudarytus ir apdraustus Jvai-
paprastu ir vKv IjAuSI I V rius siuntinius. ,

Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.
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BALTIC EXPORTING CO
849 College St^ Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
145 CaaiMn St R, Hamilton, Ont TH. JA. Ponia V. Joraitis.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 0 vai. ryte iki 5 vai. vak.



Nr. 81 (Ml) TCVISKSS ŽIBURIAI 3 PUSL.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencijos

ĮVYKSTANČIOS TORONTE, 1960 M. GEGUŽĖS 28-29 DIENOMIS 
DARBOTVARKĖ

Rašau sau
šeštadienį, gegužės 28 d

1. įžanginis LKDS Toronto sk. 
pirm. V. Užupio žodis.

' 2. Konferencijos atidarymas:
a. Invokacija,
b. Dr. K. Šidlausko žodis.

3. Prezidiumo ir komisijų su
darymas.

4. Svekinimai (raštu).
5. Sąjungos veiklos pranešimai:

a. Centro komiteto — dr. K.
Šidlauskas,

b. S-gos veikla ir atstovavi
mas tarpt, organizacijose 
— Pr. Vainauskas,

c. LKD Studijų Klubų Cent
ro Valdybos — J. Gravrog-

d. Skyrių atstovų ir įgaliot.,
e. Revizijos komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų.
Sekmadienį, gegužės 29 d.

8 vai. ryto
7. VLIKo padėtis ir pozicijos 

pareigos VLIKo atžvilgiu — 
dr. A. Trimakas.

8. Diskusijos.
9. LKDS programos klausimas.

10.11 vai. pamaldos už mirusius 
ir žuvusius dėl Lietuvos lais
vės LKDS narius Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje.

11.12 vai. Centro Komiteto, Re
vizijos komisijos ir Garbės 
Teismo rinkimai.

12. Rezoliucijų priėmimas.
13. Konferencijos uždarymas.
14.4 vai. p.p. Lietuvių Krikščio

niškosios Demokratijos Stu
dijų Klubų posėdis šv. Jono 
Kr. parap. priestato salėje. 
(941 Dundas St. W.).

15. Leono XHI-jo Fondo narių 
posėdis.

16. 7 vai. vak. vaišės, dalyvau
jant svečiams ir kitų grupių 
bei organizacijų atstovams.

Konferencijos posėdžių vieta: 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijos salė, 1021 College St., 
įėjimas — 32 Rusholme Pr. Cr.

Vaišių vieta: šv. Jono Kr. para
pijos salė, 941 Dundas St. W.

LKDS Centro Valdyba.

Išeivio lietuvio laikraštininko dienoraštis — apmąstymai

Gegužės 1,1960 .
VEIKTI RUSIŠKĄ
SĄŽINĘ
Mūsų spauda dažnai skelbia, 

kiek daug Kongreso Rekordai ra
šo apie lietuvius, ypač Vasario 16 
proga. Kai juos pavartai, nustem
bi, kiek daug vietos ten skiria
ma visiems — tiems patiems ru
sams, kurie skundžiasi amerikie
čiams kongresmenams, kad visų 
tų mažų tautelių išeiviai šmeižtą 
nedalomą Rusiją, kuri visad te- 
troškusi joms gero. Kartais, bet
gi ir rusai pateikia įdomių suges
tijų ’•— štai Mass, atstovas Tho
mas J. Lane informuoja gavęs 
NTS rusų solidaristų vado C. W. 
Boldyreff sugestiją, kad ameri
kiečiai, pasiskaitę betkokioj so
vietinėj spaudoj šmeižtų ar mela
gysčių apie Ameriką, tuoj pat kuo 
griežčiausiai reaguotų rašydami 
tų laikraščių redaktoriams. Pa
laukus kiek laiko, jei redaktoriai 
pataisymo nespausdintų, pagrą- 
sinti, kad reikalas bus perduotas

JONAS BEZIS MATĖ LIETUV L

Gimiau aš Lietuvoj, 
Užaugau toj pačioj, 
Tįk nežinau kur žanisiuos, 
Varšuvoje ar Maskvoj ...

J. Bezis jau eilę metų gyvena 
Winnipege, teisingiau pasakius, 
visą savo Kanados gyvenimą pra
leido sunkiai dirbdamas miškuo
se. Winnipege jis turi vedusią se
sutę ir motiną. Būdamas jaunas 
ir stiprus vyras miškuose susi
taupė pinigų ir padėjo savo gimi
nėms neblogai čia įsikurti. Padėjo 
ne tik gimnėnms, bet ir pašalie
čiams savo tautiečiams paskolin
damas dalį savo uždarbio. Jis yra 
gimęs Kretingos apskr., Veviržė- 
nų valsčiuje. Pas jį matome įvai
riausių lietuviškų knygų, laikraš
čių ir kitokios lietuviškos spau
dos. Jį aplankęs visuomet gali pa
siklausyti įvairiausių lietuviškų 
plokštelių ir kitokios muzikos — 
muziko Jonušo lietuviškų maršų, 
įvairių Lietuvos solistų-solisčių 
dainų ir t.t. Vienu žodžiu, kas jam 
įgimta, kas lietuviška niekuomet 
jis nepamiršo ir, tur būt, nepa- 

, įnirš.-
Dirbdamas Kanados tolimosios 

šiaurės miškuose neturėjo progos 
susitikti su lietuvaitėmis, todėl 
teko pasitenkinti viengungio gy
venimu. Svetimtautės jam buvo 
ne prie širdies. Jis vis ieškojo pro
gų, kad šeimyninį gyvenimą galė
tų sukurti su lietuvaite. Žemaitis 
palieka žemaičiu. Ir jis savo to že
maitiško užsispyrimo negalėjo 
pakeisti.

Jis netikėtai “Naujienose” at
randa skelbimą, kad viena Puns
ko lietuvaitė ieško gyvenimo 
draugo. Šaltai ir neabejingai pra
deda su ja susirašinėti. Viskas 
tvarkoj, bet kaip tame posaky, 
kad katino maiše nepirksi, mūsų 
Jonas, gerai apsigalavojęs, nuta
ria pats aplankyti savo mergaitę 
ir savo akimis pamatyti ją. Nusi
perka lėktuvu bilietą į Varšuvą, 
o laišką parašo mergaitei, kad to
kią ir tokią dieną jo lauktų ae
rodrome. ‘ ’

Jonas sako:
— Iš karto truputį drebėjau. 

Drebėjau ne dėl to. kad skrendu 
lėktuvu, bet dėl to, kad ten mums 
visiems gerai žinomas kitoniškas 
režimas. Pagaliau, kas bus, kas 
nebus, bet žemaitis nepražus. 
1960 m. balandžio 5 d. lėktuvu 
išskridau į Montrealį. čia išlau
kęs 14 valandų persėdau į Olan
dijos lėktuvą, kuris skrido tiesiai 
į Amsterdamą. Amsterdame-nie
kur neteko išeiti, nes aerodromas 
toli 
vai.

nuo miesto. Čia išlaukęs 1 
persėdau į lenkų dvimotori-

ni keleivinį lėktuvą, kuris skrido 
per Rytų Vokietiją ir nutūpė Ry
tų Berlyne Shoenfeld aerodrome. 
Išlipęs iš lėktuvo užėjau į laukia
mą kambarį, kur išbuvau pusė 
valandos. Tiesa, dar bufete išgė
riau bokalą alaus už kurį užmo
kėjau kanadiškus 23 centus. Pa
šaliečių žmonių, be keleivių, ne
teko matyti. Pasibaigus laikui vėl 
sėdau į tą patį lenkišką lėktuvą, 
kuris skrido tiesiai į Varšuvą. 
Varšuvoje išlipęs perėjau pasų 
kontrolę, o po to mus patikrino 
muitinės pareigūnai. Mano daiktų 
daug netikrino, tik patikrino do
vaną, kurią vežiau savo mergaitei 
ir ji buvo atitinkamai atžymėta 
dokumentuose. Man eilėje besto
vint prie manęs priėjo grakšti 
blondinė lietuvaitė Monika Ja
nuškevičiūtė, kuri mane apkabi
nusi pabučiavo. Tai buvo 9 vai.' 
vakaro. Žinoma, aš susijaudinau, 
bet toliau vėl viskas gerai. Iš čia 
sėdome į taksį ir pasileidome į 
vakarų Varšuvos geležinkelio sto
ti. Stotyje, išlaukę apie tris va
landas, sėdome į traukinį ir išvy
kome į Olsztyn (Allenstein, pri
klausiusį Rytprūsiams). Iš Olsz
tyn arkliais vykome į kaimą Sad- 
vilkai (Suvalkų kraštas), kuris 
nuo Punsko tik šeši kilometrai. 
Čia išbuvau 10 d. Praleidau labai 
linksmai ir gražiai buvau priim
tas. Mano mergaitės tėvai abu dar 
gyvi ir sveiki. Jų šeima didelė —- 
5 berniukai ir 3 mergaitės. Mano 
mergaitė Monika yra baigusi 7 
metų mokyklą ir dirba krautuvė
je. Laisvai kalba lietuviškai, len
kiškai ir vokiškai. Punske buvo 
įsteigti ir anglų kalbos kursai į 
kuriuos buvo susirašę 30 moki
nių, bet galop belikę tik trys, to
dėl kursai turėję užsidaryti. Ma
no mergaitės kita sesutė Izabelė 
jau 10 metų dirba prekybos biu
re, brolis Antanas studijuoja. Ki
ti namuose.

Sekmadienį arkliais nuvykome 
į Punską. Buvome bažnyčioje, 
kurioje daugiausiai susirenka lie
tuviai. Pamokslą sakė lietuviškai. 
Bažnyčios klebonu yra vienas lie
tuvis senelis. Bendrai paėmus 
Punske daugiausiai kalba lietu
viškai. Čia esančios lietuviškos 
organizacijos, didelė lietuviška 
biblioteka. Tiesa, bažnyčioje labai 
gražiai giedojo lietuviškas choras. 
Pasakojo, kad pačiame Punske 
yra apie 5.000 lietuvių, lenkų tik 
1.000, o taip pat ir kitų įvairių 
tautybių. Į miestą žmonės suva
žiuoja arkliais, panašiai kaip bū
davo Lietuvoje. Maisto, atrodo, 
yra pakankamai.

Parvykus iš Punsko aš norėjau 
eiti prie Lietuvos pasienio. No
rėjau pamatyti Lietuvą nors iš 
tolo, bet pasirodo, kad čia pat 
draudžiama zona, į kurią įeiti rei
kalingi specialūs leidimai. Ta
čiau aš vis tik vilčių nenustojau. 
Užsispyriau, kad turiu prieiti 
nors prie Lietuvos sienos. Naujų 
giminių padedamas išsirūpinau 
leidimą, kuris man kainavo 30 
zlotų. Su savaisiais nuvykau į pat 
pasienį iš kur ąiškiai matėsi ma
no gimtasis kraštas Lietuva. Aš 
nukreipiau savo akis į ten... su
simąsčiau ir taip greitai skrido 
mano mintys į aną pusę, kur dar 
mane mažytį motina užlingavo ... 
bet ir vėl turėjau nugręžti savo 
akis ir grįžti nepalietęs Jos savo 
kojomis.

Iš Lietuvos pusės siena stipriai 
saugojama rusų sargybinių. Len
kai pasienį mažai tesaugo. Man 
pasienyje bebūnant pranešė, kad 
lenkų pareigūnai nori mane pa
matyti. Nuvykome į paskirtą vie
tą, kur atvyko du lenkų karinin
kai. Vienas iš jų su trimis žvaigž
dutėmis; Jie su manim kalbėjosi 
labai mandagiai, tačiau atrodė, 
kad politika visai nesidomi.. Ru
sų kariuomenės Lenkijoje nema
čiau. Mačiau vieną kitą rusų ka
reivį Varšuvoje. Pasakojo, kad 
Lenkijoje rusai taip pat turį savo 
bazes ir vieną ruožą, per kurį pa
laiko susisiekimą su Rytų Vokie
tija. Varšuvos miestas gerokai 
apgriautas, bet matyti, kad spar
čiai atsistato. Matosi daugelis gra
žių naujų namų.

Greit baigėsi mano atosto
gos, todėl balandžio 30 d. vykau 
į Olsztyn susimetrikuoti. Metri
kacijos įstaiga yra rotušėje. Ir 
čia nepraėjo be kliuvinių. Pir
miausia turėjau vėl vykti į Var
šuvą į Kanados atstovybę, čia 
turėjau prisiekti padedant ranką 
ant biblijos, kad esu nevedęs. Tu
rėjau išsivertęs savo lietuviškus 
metrikus į anglų kalbą, bet nelai
mei buvo įvykusi maža klaida. 
Mat, Lietuvos metrikuose aš ra- 
šiausi Bežys, o Kanadoje pradė
jau rašytis trumpąja i, dėl ko ga
vau vėl daryti iš naujo metrikų 
vertimą. Susiieškojau Varšuvoje 
vertimų biurą, kurio vedėju pasi
rodė esąs lietuvis Gabrys. , Jis 
man išvertė metriką į anglų kal
bą, už ką užmokėjau 100 zlotų. 
Gabrys puikiai mokėjo lietuviškai 
ir sakėsi esąs iš Lietuvos ir riet 
žinąs mano apskritį. Kanados at
stovybėje taip pat užtikau lietu
vaitę, kuri puikiai kalbėjo lietu-

(Nukelta į 7 psl.) >
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LAIMĖJIMAI KASDIEN

$2.500 kas savaite/
*

Kaip laimėti dvigubai!
Laimingi doleriai Iš- SKUBĖKITE! Lai- 
mokami po >16, $25, minai doleriai »mo- 
$56, $106, $260, ir kami DVIGUBAI pir- 
$506. mam kasdien įregist

ruotam numeriui.

pačiam Chruščiovui ir skelbti tai 
amerikiečių didžiojoj spaudoj. 
Girdi, tokiu atveju sovietiniai re
daktoriai dažnai tokius laiškus tu- 

> rėš rūpestingai įvertinti. Juo dau
giau redaktorių paseks tuo pa- 

’ vyzdžiu Sovietijoj,. juo daugiau 
būsią šansų, kad sovietinis reži
mas švelnės ir normalės. Lietu
viškoj spaudoj Vilniuje irgi tokie 
“pataisymai” jau pasirodė. Štai 
C. Tamulionis iš Festburg, Mass., 
parašė laišką “Tiesai” nusistebė
damas, kad Lietuvoje nesą žmo
nių, kurie rūpintųsi surinkti iš 
valgyklų, restoranų atlikusį mais
tą. Girdi, atliekos metamos lauk. 
Gi iš jų miestelio maisto atliekų 
vienas pilietis pajėgiąs išlaikyti 
iki 500 kiaulių. Nesvarbu, kad 
Festburg kolkas ne Kaunas, kur 
mastas tebėra . 10 kartų branges
nis. Svarbu tai, kad šitokiomis su
gestijomis lietuviams tėvynėj ga
lima būtų daug padėti gerinant 
jų dar vis apyskurdį gyvenimą.

MOKSLAS IR DARBAS — 
IŠLIKIMO LAIDAS
Kažkokia proga vienas iš vado

vaujančių Lietuvos komunistų 
kalbėjo, kad lietuvių jaunimas 
per mokslą ir darbą išsaugos sa
vo krašto ateitį. Tai labai aktu
ali tema ir mums išeiviams.

Įdomiai ta tema, kaip rašo vie
nas Niujorko laikraštis, kalbėjo 
rabinas dr. Berkowitz. Girdi, jei 
žydų tauta per amžius išliko tai 
tik dėlto, kad žydai visad stengė
si mokytis ir žinoti. Gal dėlto to
kioj Amerikoj beveik daugumas 
žydų skaito rimčiausius geriausią 
informaciją teikiančius dienraš
čius, kai dažno lietuvio rankose 
tepamatysi geltonąją spaudą. Gal 
dėl to populiariausi Niujorko ra
diofonai duoda žydams religines 
valandėles, kai lietuviškos valan
dėlės baido savo pigumu. Jei visi 
antrosios generacijos žydai Ame
rikoje yra profesionalai — dakta
rai, biznieriai, advokatai, tai dau
guma lietuvių, tapę daugių dau
giausia policininkais, skubinasi 
keisti savąsias pavardes. Gera, 
kad naujoji išeivių kartą seka žy
dų pėdomis. Bėda tik, kad gal 
trūksta bendrosios kultūros, jog 
tapę profesionalais lietuviai išei
viai mokslinčiai pirmiausia atsi
meta nuo lietuviškos bažnyčios ir 
visų kitų- organizacijų. Rabinas 
Berkowitz sakėsi esąs labai padrą
sintas prie visų sinagogų besistei
giančių suaugusių tobulinimosi 
kursų. Jei lietuviai renkasi dau
giausia ideologiniams - religi
niams pokalbiams, socialiniam 
bendravimui ir malonesniam lai
ko praleidimui, žydai rabinai ska
tina savuosius tobulėti, pasiruoš
ti vadovaujančiai rolei kitų tauty
bių tarpe. Rabinas betgi kritika
vo kitus rabinus, kurie tebebandą 
eilinį žydą auklėti pamokslais, 
bet ne sistematingu ir metodišku 
švietimu. “Pamokslai turi savo 
vietą ir jie yra labai svarbūs, vie
nok turime suprasti, kad sakyk
la nėra svarbesnė už klasę. Tik 
švietimu mes galime užsitikrinti 
savo bendruomenės tikrai lojalų 
ir gilų prisirišimą prie visko, kas 
yra žydiška...”

SMULKMENOS “TIESOS” 
NUOTRAUKOSE
Pasižiūri į LTSR Profsąjungų 

V suvažiavimo nuotraukas “Tie
soj” ir matai: prezidiumas sėdi 
prieš Lenino didžiulį portretą, 
prieš jį didžiausios gėlių dėžės, 
kašės, vazonai. Tai “estetinio va
jaus” išdavos — pagražinti savo 
buitį. Iš kitos pusės — pamėg
džiojimas religinio kulto. Kitas 
įdomus dalykas — rusiškais vei
dais piliečiai sėdi su ausinėmis. 
Lietuvoj pradedama kalbėti lie
tuviškai, rusai pagerbiami ausi
nėmis. Ir mandagu ir prasminga.

VILNIAUS MADŲ NAMAI
— po Rygos, bene madingiausi vi
soj Sovietijoj, stebina savo euro
pietiškumu ir geru skoniu. Ste
bina ir skirtingumu nuo Mask
vos. Varšuvos, Vokietijos įtaka 
aiški.

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
MASKVOJ
Jei mūsų kompozitorius Banai

tis neleido net supažindinti savo
sios operos “Jūratė ir Kastytis” 
su amerikiečiais filmininkais ir 
TV žmonėmis, tai atrodo Lietuvoj 
nesipriešinama jei rusai tą temą 
išpopuliarina. Neseniai “Tiesoj” 
buvo praneštą, kad žinoma filmų 
scenarijų Maskvoje rašytoja Re
gina Januškevičienė parašė vai- 
kųiifipo “Jūratė ir Kastytis” see-

A. Šalčius - daugiausia balsų 
gavęs laikraštininkas

SKELBTOJO KONKURSO GALUTINIAI DUOMENYS
AL. GIMANTAS

to- 
vi-

PIRMU KARTU VILNIUJE
šiomis savaitėmis Vilniuje, Ta

line ir Rygoj pirmą kartą koncer
tuos žinomas amerikiečių smuiki
ninkas. po 20 metų pertraukos, 
Isaac Stern. Ar ir jis taip, gražiai 
atsilieps apie pabaltiečius, kaip, 
atsiliepė Artur Rubinstein apie 
lenkus? Šis pareiškė, kad lenkai 
esą “peralkę”, ką pažodžiui ir pa
rašė NYTimes korespondentas. 
“Peralkę”, — atitaisė Rubinstei- 
nas, — “jie yra kultūros”. Pianis
tas susidarė įspūdį, kad -nepai
sant baisaus karo išdavų ir rekla
muojamų statybų, lenkai plūste 
užplūdo Chopino minėjimo kon
certus, ir be to, stato šiuo metu 
Varšuvoje Europoje gražiausią 
operą.

“PERSON TO PERSON”
VILNIUJE
Vilniaus televizija sparčiai 

bulėja. Jau pats faktas, kad
sam kraštui perduodami operos- 
dramos spektakliai, sporto svar
besnės varžybos, yra nepaprastos 
svarbos dalykas. Iki šiol televizija 
palyginti nedaug naudota politi
nei agitacijai. Pastaruoju laiku 
Vilniaus televizija pradėjo duoti 
programą “Kaip jūs praleidžiate 
savo laisvalaikį?” Sekmadieniais, 
Vilniaus televizijos muzikos re
daktorės Irenos Mikšytės priežiū
roj rodomas įžymiųjų lietuvių 
privatus gyvenimas. Pirmojoj pa
rodoj buvo matomas Kauno Medi
cinos instituto direktorius prof. 
Zigmas Januškevičius, kuris dai
navo romansus ir lietuviškas liau
dies dainas, šachmatų čempionė 
M. Kartanaitė deklamavo savo ei
lėraščius, inž. elektrotechnikas 
Cibulskis rodė savo foto labora
toriją ir nuotraukas, pensininkas 
Agranovskis grojo smuiku, darbi
ninkė D. Bort ir gamyklos kont
rolierius E. Duvrovinas dainavo.’

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reikalin
gas ramus poilsis, malonios atostogos. 
Mūsų vasarvietėje — Osterville Manor 
—Jūs rasite ramų malonų poilsį ir 
tikrai atgausite visas, per paskutinius 
metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pusia
salyje prie Atlanto, kur šitosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laips
nių. Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) paplūdimiu, 
kurio švarus smėlis dar po kelis kar
tus valomas ir sijojamas, todėl į ši pa
plūdimį tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname visiems 
svečiams. Prie paplūdimio yra auto
mobiliams saugoti vieta, už kurią atski
rai mokėti nereikia. Mūsų vasarvietės 
kainos yra labai žemos, jas lyginant 
su kitomis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsispręsite savo 
atostogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

Mes busime labai laimingi, jei apsi
sprendę atostogauti susisieksite su mu
mis ir pranešite kuriuo metu žadate 
atvykti, kad galėtume Jums rezervuoti 
kambarius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumėte visą 
atostogų metą skirti poilsiui ir malo
numams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir pra
šome klausti, jei dar kiltų kokių nors 
neaiškumų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.

Balandžio 15 d. baigėsi termi
nas “Tėviškės Žiburių” skaityto
jams atsiųsti savo balsus renkant 
“10 ryškiųjų mūsų laikraštinin
kų”, kurie, balsuotojo nuomone, 
buvo labiausiai mėgstami ir lau
kiami 1959-60 m. lietuviškosios 
spaudos puslapiuose.

Nežiūrint, kad visuomenėje bu
vo jaučiamas tam tikras dėmesys 
šiems balsavimams (tai liudija 
gauti laiškai — pasiteiravimai iš 
Toronto, Detroito, Čikagos, Los 
Angeles, St. Catharines), savo 
balsus teatsiuntė labai mažas skai
čius “TŽ” skaitytojų. Sunku bū
tų atspėti visas priežastis, vertu
sias susilaikyti nuo balsavimo, 
tuo labiau, kad tiek nedaug tebu
vo prašoma — vos vieno atviruko. 
Dalinai, gal ir tiksliai savo laiš
kutyje rašo p. J. D. tardamas, kad 
“toks greitas ir trumpas laikas 
negali duoti numatyto tikslo. Man 
atrodo, kad tam reikalinga dau
giau laiko ir didesnio pasiruo
šimo”.

Šio balsavimo sumanytojų tar
pe buvo tikimasi žymiai didesnio- 
mūsų skaitytojų dėmesio ir, aiš
ku, dalyvavimo. Buvo galvota, 
kad tokio pobūdžio balsavimai 
galėtų būti kasmet ir jų rezultatai 
galėtų būti skelbiami metiniame 
“TŽ” spaudos baliuje ar panašia 
proga. Tuo tarpu, lūkesčiams ne
išsipildžius, atpuola ir kiti galvo
tieji laikraštininkų, bent morali
nę prasmę turintieji, pagerbimai.

Atsiuntusiųjų savo balsus gar
bei pasakytina, kad visi Į reika
lą pažiūrėjo labai rimtai ir visu 
nuoširdumu norėjo prisidėti prie 
skelbiamojo konkurso pasiseki
mo. Jei buvo sulaukti kitokie re
zultatai, tai jau ne dalyvių kaltė. 
Bent pusė atsiuntusiųjų, nepasi
tenkino vien tik balsų atidavimu, 
bet pasistengė pareikšti savo nuo
monę ir apie vienus ar kitus spau
dos darbuotojus ar net ir atski
rus laikraščius. Šie pasisakymai 
pakankamai Įdomūs ir būdingi ir 
prie jų dar teks grįžti kita proga.

Kaip jau pradžioje buvo nuro

dyta, dėl mažo balsų skaičiaus, 
būtų nenuoseklu atrinkti ir skelb
ti “10 ryškiųjų”. Tenka pasiten
kinti tik paskelbimu daugiausiai 
balsų surinkusių mūsų laikrašti
ninkų, kurių sąrašas pradedamas 
12, daugiausiai balsų gavusių, 
lakantis balsų daugumos tvarkos:

A Šalčius, Br. Raila, J. Cicė
nas, Ed. Šulaitis, G. Galva, Pr. 
Alšėnas. Antrasis šešetukas ga
vo po lygiai balsų: J. Daunys, J. 
Kardelis, Alg. Gustaitis, S. Narke- 
liūnaitė, K. Sruoga, J. Tysliava.

Toliau, alfabetine tvarka, vardi
jami visi kiti, kuriuos minėjo sa
vo balsus atsiuntę šio laikraščio 
skaitytojai: V. Alantas, M. Any- 
sas, A. Baronas, P. Bloznelis, J.’ 
Bačiūnas, E. čekienė, P. Dailidė,
A. Greimas, J. Matulonis, R. Me
delis, J. Pronskus, J. Prunskis,
B. Pūkelevičiūtė, VI. Ramojus, 
V. Rastenis, V. Sirvydas.

Čia įdomu,'kad iš pirmąjame- 
skirsnelyje minėtų pavardžių, 
trečdalį sudaro “TŽ” nuolatiniai 
bendradarbiai,— A. šalčius, Ed. 
Šulaitis, G. Galva ir Pr. Alšėnas. 
Likę balsai buvo skirti kitų laik
raščių bendradarbiai. Nejaugi tū
liems leidiniams nėra įdomu ką 
skaitytojai galvoja apie jų talki
ninkus? Pagaliau, anketa atiden
gė ir dar vieną ganėtinai įdomų 
faktą — “TŽ” skaitytojai gyvai 
seka ir domisi visais kitais laik
raščiais. Tektų laukti, kad ir kitų 
laikraščių skaitytojai parodys tin
kamą dėmesį ir šiam' savaitraš
čiui.

Visa balsavimus lietusi medžia
ga bus perduota* “TŽ” archyvui, 
kaip įrodomasis dokumentas. Bai
giant, tenka padėkoti visiems da
lyviams už pareigingumą ir atsi
liepimą. Atskirai tenka tarti ačiū 
tiems, kurie, priešingai skelbtoms 
sąlygoms, visvien balsavo už šį 
autorių. Deja, jųjų balsai negalė
jo patekti į bendruosius skaičia
vimo duomenis. Ta pat proga — 
kolegiški sveikinimai daugiausiai 
balsų gavusiems liakraštinin- 
kamš!

ŠNIPAI VIKRUS ŽMONĖS
Kaip saugumo organai sužino 

kitų valstybių dižiausias paslap
tis, eiliniam žmogui niekad neaiš
ku. Betgi yra žinoma, kad šnipi
nėjimo tarnyboje yra visokiausios 
rūšies žmonių, apie kuriuos nie
kas ir nepagalvoja, kad jie tai dir
ba. Vieni jų užverbuojami jiems 
jau dirbant svarbiuosiuose pos
tuose, o kiti į tokias vietas spe
cialiai įspraudžiami, štai vieno to
kio nutrūktgalvio istorija.

Švedas inž. Nilson Larson per
eito karo metu buvo anglų žval
gybos tarnyboje ir turėjo uždavi
nį gauti žinių apie tą naują pa
slaptingą ginklą, kuriuo Hitleris 
vis grasino. Jis pajėgė įsibrauti 
dirbti vokiečių tyrimų centre 
Grossendorfe Vak. Prūsijoj. 1944 
m. gale tos įstaigos buvo perkel
tos į Pršybramą prie Plzno Če
kijoj. Iš ten jis teikė anglams 
smulkias informacijas apie vykdo
mus darbus ir projektus.

Karui pasibaigus jis gavo kitą 
uždavinį. Jis buvo pasiųstas į Ry

tų Vokietiją, kur rusai rinko spe
cialistus raketų gamybai. Jis tuo
jau J^uvo primtas ir pasiųstas 
dirt Lt rusų perimtose įmonėse 

t Wilhelmsruhe. 1955 m. į Rytų 
! Vokietiją iŠ Rusijos atvyko dr 
Wolff, buvęs Krupo fabrikų vyr. 
inžinierius, kuris Sovietų Rusijo
je vadovavo vienai vokiečių spe
cialistų grupei, dirbusiai prie ra
ketų gamybos. Per jį Larson pa
teko į Rusijos tyrinėjimų centrą 
Krasnyj Jar į pietų rytus nuo Sta
lingrado. Pasak jo, kuris dabar 
jau vėl kažkur kitur pasiųstas, 
Krasnyj Jar esąs pats centras ru
sų raketų bei žemės satelitų iš- 
šovimo. Ten jis matęs, ir kaip 
1957 m. buvo paleistas pirmasis 
satelitas. Iššaunama esą nuo po
žeminio betoninio bloko.

Kiek jis suteikė anglams žinių, 
žinoma, dabar niekas nepasakys.

■ • s

Lisabona. — Portugalų koloni
jose Afrikoje taip pat prasideda 
neramumai.
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Štai kaip laimėti
Patikrinkite savo do
lerių numeri su dole
rių numeriais kas
dien skelbiamais Tė
ty.

KASDIEN BOTINAI TIKRINKITE TELY LAIMINGUOSIUS DOLERIUS

juztfmlfilmo” kino studija. Fil
mas vadinasi rusiškai “Gintaro 
pilis”. Filmo dailininke pakviesta 
Maskvoje gyvenanti lietuvė Gra
žina Bražiškytė.

BETKADA GALIMA

PAŠPOSAUTI IR
1

10 naujų dolerio se
rijos numerių skel
biama kasdien — 60 
naujų serijos nume
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TfiVUKĖS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
au-mokslų leidykla išleido naują knygą 

“Tiesos beieškant”, 103 psl.

< PUSL. Nr. 21 (541) )

Keturiolika kunigų. Balandžio 13 d. 
Kaune įšventinta 14 kunigų. Kauno 
kunigų seminarijos rektorius kun. Al
fonsas Lapė paskirtas kanclerio parei
goms prie arkivyskupijos valdytojo 
vysk. Stankevičiaus. E.

Kukurūzų kultūrai ne visos Lietu
vos žemės tinka. Tačiau sovietiniai va
dovai, Chruščiovo iš Maskvos siundo
mi, kolchozininkus per prievartą ver
čia auginti kukurūzus, nors dažnai iš 
to gaunami nuostoliai dėl labai menkų 
derlių. Vilniaus “Tiesoje” net skun
džiamasi, kad kaikurie Šeduvos kolcho
zai kukurūzus auginą “tik ant popie- 
rio”. Panašūs reiškiniai pranešimai ir 
iš kitų rajonų. E.

Pirmos rūšies Atlanto silkių kaina 
atpiginto iki 7 rublių kilogramui, o 
antros rūšies iki 6 rublių. Kainos vis 
dar palyginamai augštos, ypač turint 
galovje, kad silkes Atlante gaudo Lie
tuvos žvejai. Bet Maskvos planuotojai 
“patvarko” taip, kad Lietuvos gyven
tojai mokėtų už silkę kaip už iš kažin 
kur importuotą prekę. Juk mokėti 6 ar 
7 rublius už kilogramą silkių dažnam 

. kolchozininkui reiškia atiduoti savo vi
sos dienos ar net kelių dienų uždarbį.

Palangoj Daukanto ir Miško gatvės 
baigtos asfaltuoti. Gėlininkas Marty- 
naitis užsodinsiąs kurorto gatvių ir 
aikščių pakraščiuose kelis milijonus 
gėlių. Būsią įrengti gėlynai ir vidu
ryje tų gatvių, kuriomis važiuoti drau
džiama. Ronžės upė baigiama tvarky
ti. Atidarytas naujas kinas “Naglis”. 
Baigiantis Basanavičiaus gtvei, per 
dvejus metus pakeisiąs savo veidą ir 
nykus smėlis. Palangoje surasti nauji 
gydomieji mineraliniai šaltiniai. Prie 
gręžinio būsianti pastatyta speciali li
goninė (pagal arch, čepio projektą). 
“Bangos” sanatorijoje jau šiemet bus 
teikiamos naujojo šaltinio mineralinės 
vonios. Kitais metais prie šaltinio 
bus įrengtas paviljonas, kur vasaroto
jai galės puodukais semtis minerali
nio vandens. Baseine ties Basanavi
čiaus gatve ant savotiško pjedestalo 
būsianti pastatyta dailininkės Gaiga
laitės skulptūra “Jūratė ir Kastytis”, 
kuri liejama Leningrade. Parke bus 
pastatyta “Eglės — Žalčių karalienės” 
skulptūra. Šitą idilišką vaizdą be abe
jo sugadins planuojama pastatyti Le
nino stovyla. Statoma nauja 250 vie
tų kooperatininkų sanatorija. Dar šie
met bus užbaigtas šimtavietis viešbu
tis kartu su restoranu. Dar statoma 
600 vietų valgykla, dviaugštės univer
salinės ir maisto produktų krautuvės. 
Plečiamas “Jūros” restoranas, kavinė, 
pieno baras. Prekybos valdyba atidaro 
Palangoje prekių nuomojimo punktą.

Iš Taškento atgabenta ir Lietuvoje 
pasodinta obelis, pasak Vilniaus radi
ją, du kartu metuose žydės ir vaisius 
neš. E.

Utenoje esąs organizuojamas “taksi 
parkas”. Pirmosios dvi Volga mašinos 
su šachmatų langeliais jau važinėja. 
Be to, Utenoje netrukus pradėsią kur
suoti keleiviniai autobusai. Metų pa
baigoje mieste ir apylinkėse jų kur
suos jau 17.

Mokyt. S. Dovalis buvęs Lavariškių 
vidurinės mokyklos vedėjas, paskiau 
mokymo dalies vedėjas, V-VII kl. mo
kytojas, o dabar dirbąs pradinėje kla
sėje. R. Kavaliauskaitė “Tarybinio 
mokytojo” nr. 24 rašo, kad mokytojų 
kolektyvas jį pasmerkęs kaip nesugy
venamą, skundiką, nemoralų, nežiū
rintį savo paties vaikų, su kuriais ir 
milicija vargo turinti ir t.t. Esą lau
kiama, ką darys augštesnės instanci
jos su mokytoju, kuris su kitais mo
kytojais net nesikalbąs, net klasių ve
dėjams apie mokinių elgesį bei išsi
šokimus tik raštelį parašas ir dau
giau iš jo žodžio neištrauksi. Keistas 
kolektyvo teismas kolegai.

Konstantinas Gabdankas, dabartinis 
nuolatinis LTSR vyriausybės atstovas 
prie Sov. Sąj. ministrų tarybos Mask
voje bei Lietuvos kompartijos CK na
rys ir LTSR augšč. tarybos deputatas, 
savo atsiminimuose apie susitikimus 
su Leninu rašo, kad jis iki Rusijos re
voliucijos dirbęs kaip tekintojas, dir
bęs geležinkeliuose, iš pradžių Kau
ne, o vėliau Petrapily. Po revoliucijos 
jis profsąjungų bei tiekimo veikėjas.

(E) Valst. Politinės ir mokslines li
teratūros leidykla ką tik išleido J. Si- 
deravičiaus paruoštą knygutę prieš 
Lietuvos marijonus: “Po nekalto pra
sidėjimo skraiste”.
-Apie eksktmigą Adamauską G. Ab- 

ramavičius parašė ir Valstyb. politinių

Ui nacionalistinius nukrypimus at-1 
leisti trys profesoriai. Sniečkus savo 
kalboje LKP XII suvažiavime pasakė:: 

"Vilniaus valstybinio universiteto 
rektorius J. Bulovas buvo pašalintas iš 
pareigų ir iš partijos eilių už naciona- i 
listinius iškraipymus, atleistas iš pa
reigų pedagoginio instituto drektb-1 
riaus pavaduotojas Laužikas, už na
cionalistinio pobūdžio klaidas, paša-; 
linta iš katedros vedėjos ir dėstyto-, 
jos pareigų Lukšienė”.

“Pasmerkimas idealizuoti praeitį, < 
nutylėti, užtrinti Lietuvos tjarbo žmo- į 
nių kovos socialinį pobūdį, atgaivinti 
vieningos srovės recidyvus padėjo in
teligentijai teisingiau suprasti savo 
kūrybinius uždavinius...”

Kokiomis sąlygomis leis studijuoti. 
“Tiesa” balandžio 6 d. paskelbė naujas 
taisykles priimant į augštąsias -mo
kyklas. Priimamieji turi būti baigę 
vidurinį mokslą, "teigiamai pasireiškę

Pradžia 4 vai. po pietų

Š.m. birželio mėn. 4 d., ŠEŠTADIENĮ
WeUando Medžiotojų • Meškeriotojų Klubas “Lituanica”

RUOŠIA DIDŽIULĮ KARTŪNO BALIŲ,
kuris įvyks gerai žinomoje ST. STEPHEN’S SALĖJE,1 

Ont. (kampas Main E. ir Port ftoblnson

Programų išpildys muz. St. Gailevičiaus 
vedamas vyrų kvartetas.

GROS p. ' BABECKO LIETUVIŠKAS ORKESTRAS.
TRIMS GRAŽIAUSIOMS KARTŪNO SUKNELĖMS BUS SKIRIA
MOS VERTINGOS DOVANOS. VEIKS TURTINGAS BUFETAS, 

LOTERIJA IR KITI ĮVAIRUMAI.
Kviečiame visus atsilankyti j šį įdomų Kartūno Balių.

. Klubo Valdyba.

HAMILTON, Ont
APYLINKĖS V-BOS ŽINIOS.
H. apyl. v-ba nori padėkoti organi

zacijoms, kurios atsiliepė aukomis į 
v-bos prašymą padėti politiniams pabė
gėliams “DP”, tebevargstantiems sto- 

__________ _____ _____________ vykiose. Iki Šiol yra gauta aukų iš šių 
praktikos darbe” ir sėkmingai išlaikę organizacijų;^BendruomenėsJtajdybos, 
stojamuosius egzaminus, nesenesni 'T‘Tr 
kaip 35 metų amžiaus. Į neakivaizdi
nes mokyklas priėmimas neapriboja
mas amžiumi. Pirmoje eilėje be kon
kurso bus priimami piliečiai, atsiųsti 
mokytis pramonės įmonių, statybų, 
sovehozų ir kolchozų ir turį nemažiau 
kaip 2 metų praktinio darob stažą. Po 
to priimami “darbo žmonės, teigiamai 
pasireiškę gamyboje ir turį nemažiau 
kaip 2 metų praktinio darbo stažą. Po 
taip pat demobilizuotieji, jei turi gerus 
pažymėjimus. Neturintiems 2 mėtų 
darbo stažo bus skiriama tik 20 visų 
vietų. Karininkai bus priimami pa
lengvintomis sąlygomis, jiems organi
zuojami paruošiamieji kursai. (E)

Šiaulių rytiniame pakraštyje pradė
ta statyti dirbtinės odos fabrikas, ku
ris būsiąs pirmas toks visoje Sovie
tų Sąjungoje. Dirbtinę odą gamins iš 
visokių atliekų. Pirmieji odos pakaita
lo gaminiai iš fabriko išeisią kitų me
tų pabaigoje. (E)

Kaip studentus padaryti ateistais 
svarstė speciali konferencija Kaune, 
dalyvaujant visų Lietuvos augštųjų bei 

iii iii uorlnvomc Ir O tori.specialiųjų mokyklų vadovams, kated
rų vedėjams, dėstytojams; be to, da
lyvavo eilė gydytojų, visuomenininkų 
ir kt. Lkp ck sekretorius Niunka ir 
kiti pranešėjai dėstė, kaip studentams 
geriausia skiepyti ateizmą. (E)

Prof. J. Matulis, Liet, mokslų ąkad. 
pirmininkas, parašė “Tiesoje” straips
nį “Apie krikščionybės kilmę”. Jį ba
landžio 15 d. laidoje persispausdino 
“Laisvė”. Priverstas dirbti “Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo draugi
joje”, vargšelis matematikas-fizikas 
bando kalbėti kaip .istorikas, nors apie 
tai tiek teišmano, kiek ir kiekvienas 
bolševik. propagandinių brošiūrų dės
tytojas. Mizara šiuo atžvilgiu toks pat 
autoritetas ir lengvai galėjo parašyti 
tą patį. Juk rusiškas bezbožnikų bro
šiūras gerai įkerta...

Lietuvių kalbininkai ir tautosakinin
kai Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių 
rajonuose. Gegužės 5 d. į Klaipėdos, 

Šilutės ir Pagėgių rajonus atvyko lie
tuvių kalbos ir literatūros mokslinė 
ekspedicija. Joje dalyvauja kalbos, 
istorijos ir dialektologijos sektorių 
bendradarbiai. Už savaitės prisijungs 
ir tautosakininkų grupė. Bus užrašoma 
dainos, pasakos ir kita lietuvių kalbos 
medžiaga. Ekspedicija paminėtuose ra
jonuose dirbs iki gegužės mėnesio pa
baigos. " E.

VAV parapijos komiteto, Kat. Mot. 
D-jos, socialdemokratų skyriaus, Lie
tuvių Namų, Šaipos Fondo, Tautos 
Fondo ir auka iš nežinomo asmens. 
Viso gauta $110.

Kadangi Pabėgėliams šelpti Komite
tas reikiamos sumos dar nesurinko, 
tai vajus yra pratęsiamas ir komite
to sekretorius pakartotinai kreipėsi į 
apyl. pirmininkę, prašydamas aukų 
rinkimą pratęsti.

Apyl. valdyba nuoširdžiai prašo visų 
tautiečių, kurie dar nesuspėjo ar ne- 
>nojo, pagal išgales paaukoti tam gra
žiam tikslui. Aukas galima įteikti bet- 
kuriam v-bos nariui.

V-ba nuoširdžiai dėkoja visiems už 
tuos, kuriems jūsų parama padės nu
šluostyti skurdo ir nevilties ašarą.

Motinos Dienos minėjimui praėjus 
sėkmingai, apyl. v-ba dėkoja progra
mos išpildytojams ir jos paruošėjams. 
Taip pat organizacijoms ir prekybinin
kams, kurie prisidėjo dovanomis prie 
pagerbimo mūsų motinų.

Visiems nuoširdus ačiū.
HLB valdyba.

VISUOTINIS LN NARIŲ SUSIRIN-
RIMAS įvyko geg. 15 d. L. Namuo

se. Jį atidarė v-bos pirm. St. Bakšys, 
paprašydamas susirinkusius prisiminti 
atsistojimu mirusius LN narius.

Susirinkimo pirm, išrinktas M. Ra
manauskas iš Oakviliės. o sekretoriais 
A. Stasevičius ir A. Jankūnas.

Ilgesnį LN apžvalginį pranešmą pa
darė St. Bakšys. (Jis dedamas atski
rai).

Svarstant pagrindinį dienotvarkės 
punktą — Barton ir Parkdale rajone 
esančio sklypo pirkimą — po ilgesnių 
pasisakymų buvo balsuojama. Kad šį 
sklypą pirkti, niekas nebalsavę; už ne
pirkimą, , pasisakė 163 balsai iš susi
rinkime atstovaujamų 293 balsų. Kiti 
susilaikė.

Tolimesniems sklypo pirkimo ban
dymams nariai išrinko penkių asmenų 
komisiją: J. Mikelėną, P. Savicką, A. 
Stasevičių, V. Saką ir J. G. Skaistį.

LN nariams priimti šie paegidavi
niai: .

1. Kiekvienas LN narys per šiuos 
metus prašomas surasti bent vieną 
naują narį.

2. Visi nariai kviečiami su šeimomis 
ne rečiau, kaip kartą į mėnesį, atsi
lankyti į savąjį LN Delta kiną.

3. Susirinkimas palaikė St. Bakšio 
nariams prašymą, visiems skaitlingai 
dalyvauti LN 4-rių metų sukakties ba
liuje birželio 11 d. Hillcrest salėje 
(ant kalno).

LONDON, Ont

A. LIODŽiUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

tnorgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Maigo* JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

VISI RENKAMĖS GEGUŽĖS 28 D., 
šeštadienį, 7 vai. vak. į šeštadieninės 
mokyklos patalpas (rūsyje), Rich
mond ir Maple gatvių kampas, greti
mas pastatas į šiaurę nuo šv. Petro ka
tedros, gyvybiniams mūsų reikalams 
aptarti, kurių svarbiausias — lietuvių 
namų įsigijimas. Mūsų salė, kurią ligi 
šiol nuomodavom pasilinksminimams, 
birželio mėn. bus nugriauta. Tiesa, 
yra ir daugiau salių, bet jos yra arba 
permažos arba negražios, arba jose 
neleidžiami visų gėrimai, arba 
jų neįmanoma gauti — još iš anksto iš
nuomotos ištisiems metams arba jų 
nuoma yra tokia augšta, kcH apie jų 
nuomavimą netenka nė galvoji. Taigi 
liūdnas vaizdas: suaugusiems nebėra 
geros salės šokių vakarams, va’kams 
nėra tinkamos scenos vaidinimims, 
jaunimui nėra patalpų, kuriose jie ga
lėtų turėti choro ir tautinių šokių re
peticijas ar šventvakarius savo būre
lyje praleisti su šokiu ir lietuviška dai
na. Nuomojamos patalpos ir vis kitoje 
vietoje, — yra tik varginga našta or
ganizatoriams: tenka su pianinais ir 
kitu turtu kraustytis iš vienos salės į 
kitą, sunku gauti norimas datas pa
rengimams ir pan. Daug vargo ir maži 
didelio darbo vaisiai —visas tokios 
veiklos rezultatas! Todėl lietuviško vi
suomeninio darbo visi bijosi net iš to
lo. Be to, didelė pinigų suma kasmet 
perpilama iš lietuviškos į svetimtau
čių kišenę. Lietuviškų namų įsigiji
mas visus tuos trūkumus prašalintų. 
Lietuviškoje dvasioje dekoruotos pa
talpos būtų maloni ir jauki vieta su
sitikti, atsigaivinti šaltu gėrimu ir pa
sidalyti Įspūdžiais. Akcininkams — tai 
būtų ir pelningiausia taupymo veto, 
nes praktika parodė, kad lietuvių ran
kose akcininko doleris daug greičiau 
užauga, negu svetimtaučių bendrovė
se, mokančiose augštus atlyginimus 
savo direktoriams ir tarnautojams. 

■ i I ——

Taupyk h skolinkis bankelyje 'Talka

Lietuvio prakaitu uždirbta dolerį lai
kykime lietuvių rankose, savo asmeniš
kam gerbūviui pakelti ir lietuviškiems 
reikalams paremti!

Visi Londono, Rodney, Mount Bryd- 
ges, Ingersollo, Woodstocko, Aylmerio 
ir kitų apylinkių lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Tikimasi, kad 
lietuvių namų reikalu pranešimą su
tiks padaryti vienas iš svarbiausių or
ganizatorių, padėjusių įkurti lietuvių 
namus gretimoje didžiojoje.apylinkėje. 
' DAR SYKĮ ęXsĮ§OKTI gražojį 
salėj tautiečiai turės progos birželio 
4 d., šeštadienį, 555 Dundas St., skau
tų rėmėjų rengiamame šokių vakare. 
Tai bus išviso paskutinis vakaras toje 
salėje. Pradžia 7.30 vai. vak.

MOTINOS DIENA paminėta jaukio
je atmosferoje gegužės 14 d. Turinin
gą paskaitą skaitė V. Ignaitis iš Rod
ney. Programą išpildė mūsų mažie
ji ir svečiai iš Rodney — muzikalieji 
Kudirkų sūnūs — 10 m. akordeonistai, 
susilaukę didelių ovacijų ir turėję dar 
pagroti bisui. Tenka pasidžiaugti, kad 
tiek svečiai, tiek mūsų mažieji meni
ninkai, duoda gražių vilčių savo talen
tais pakeisti silpstančias vyresniosios 
kartos jėgas. Programa buvo atlikta 
bendromis jėgomis: Bendr. apyl. v-bos, 
skautų vietirinkijos ir šeštadieninės 
mokyklos. Skautų programai scenoje 
vadovavo pskltn. N. Mačytė.

PAUKŠTYTĖS - JAUN. SKAUTĖS, 
vadovaujamos savo draugininkės skltn. 
Birutės Ratkevičiūtės, geg. 8 d. dar at
skirai pagerbė savo motinas, suruošda- 
mos joms pietus. Paukštytės Šiai pro
gai taupė savo centukus, o kiek dar 
trūko — išlaidas padengė pati inicia
torė — jų draugininkė. Motinos buvo 
maloniai nustebintos ir su džiaugsmu 
sutiko mažųjų gerus norus bei jų va
dovės pastangas. Sveikintina jaunosios 
kartos veikėjos iniciatyva! D. E.

P. Savickas puikiai pavaizdavo gra
finiu būdu LN narius, pagal jų įneš
tų sumų dydį, pabrėždamas koopera
tinę dvasią, nes juose nėra pavienio 
stambaus asmenišfei kapitalo.

Klausimuose ft sumanymuose K. 
Mikšys prašė narius paaukoti LN stei
giamai biliotekai knygų. K: Gudinskas 
pageidavo ir susirinkimas pritarė, kad 
karts nuo karto lietuvių vaikams sek
madieniais LN būtų, rodomi filmai.

Susirinkime dalyvavo 93 nariai, at
stovaudami 293 akcijas. Dalyvavo ne
mažai narių iš Paris, Oakville, St. Ca
tharines, Welalnd, Niagara Falls ir ki
tų vietovių. Jis praėjo tikrai darbin
ga nuotaika.

KINAS DELTA per kovo mėn. davė 
$366,17, o per balandį $713,09 gryno 
pelno.

LN NARIU įstojo Kochankienė Agu- 
tė, įnešdama $100. Nuoširdus ačiū!

SAVOJO KINO LANKYMO SAVAI-
TĖ. Nuo ateinančio pirmadienio, 

geg. 30 d., visą savaitę mūsų kine Del
ta bus rodomi du puikūs spalvoti ir ci- 
nemaskopiniai filmai “Seven Hills of 
Rome” su Mario Lanza ir labai nuo
taikingas “Merry Andrew” su Denny 
Kay. Abu filmai muzikaliniai.

Prašome tautiečius atvykti šių filmų 
pažiūrėti. Už juos mokame filmų, b-vei 
$165 (ne procentiniai), tad mūsų pa
rama liks mums patiems, nes šiaip jau 
(ne paslaptis) lietuviai į Deltą mažai 
lankosi. Tuo būdu gausesnis mūsų at
vykimas žymiai prisidėtų prie norma
lios publikos ir pakeltų pelną.

LN DIDYSIS BALIUS 4-rių metų 
sukakčiai atžymėti jau nebetoli. Bir
želio 11 d. visi planuokime į jį atvyk
ti. Hillcrest salė yra šaldoma, tad jei
gu ir šilta diena būtų — čia bus vėsu. 
Visi LN nariai jauskime, be to, ir pa
reigą jame dalyvauti, nes į jį atsilan
kydami paremsime LN. Be to, jau 2 
metai, kai LN'neturėjo jokio paren
gimo, tad šis turėtų susilaukti mūsų 
rimčiausio dėmesio! Sk. St.

DARBO IEŠKANTIEMS šiais me-1 
tais Hamiltone sąlygos yra blogesnės. 
Šią savaitę buvo registruotų bedarbių 
vyrų 8.347, moterų 6.166, kai pernai 
tuo pačiu laiku buvo vyrų 6.642 ir 
moterų 5.559, taip pranešė Darbo 
Įstaiga.

H. PHILHARMONIJOS ORKEST
RAS, baigdamas šių metų koncertų 

ciklą, turėjo $3.700 deficito, kuri tiki
si padengti visuomenės aukomis. Šis 
nuostolis gautas pirmą kartą per de
šimtį orkestro gyvavimo metų. Or
kestras davė per šios žiemos sezoną 
keturis koncertus. Vieno koncerto iš
laidos buvo $4.000. Orkestro dalyviai 
gauna po $20 už koncertą, dirigentas 
$500. Nors koncertų lankytojų skai
čius padidėjo 30%, bet iš parduodamų 
bilietų visų išlaidų nepajėgiama pa
dengti.

R. VYŠNIAUSKAITĖ IR J. PLEI-
NYS gegužės 14 d. buvo sutuokti H. 

Aušros Vartų, parapijos bažnyčioje. 
Per sutuoktuvių apeigas giedojo solis
tas V. Verikaitis. Vestuvių vaišės vy
ko Knights of Columbus salėje, kur 
dalyvavo virš 200 svečių. Tokio masto 
ir taip gražiai praėjusios vestuvinės 
vaišės pirmos Hamiltone. Jaunieji bu
vo nusipelnę tokio pagerbimo. J. Plei- 
nys^ eile /nętu vadovajudanjas ateir Imi 1b _ n a A. W MW

jaunimo tarpe. 'Taipgi keletą mėtų 
bo bendruomenės apylinkės valdybo
je bei revizijos komisijoje, ilgametis 
lietuviško spaudos kiosko vedėjas. To
dėl ir šios vestuvės turėjo visuome
nišką atspalvį' dalyvaujant organiza
cijų veikėjams, draugams iš Hamilto
no, Toronto, Cikagos'ir kt. Visi daly
viai nuoširdžiai linkėjo jauniesiems 
laimės naujamę gyvenimo kelyje ir 
taip pat ištvermės lietuviškame darbe.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS VAL
DYBA gegužės ir birželio mėn. vyk- 

do aukų rinkimo vajų. Tautiečiai ma
loniai prašomi, kai atsilankys į namus 
aukų rinkėjas, pagal išgales paauko
ti Lietuvos laisvinimo reikalams. T. 
Fondas, pradėdamas vajų, ta proga 
suruošė ir pasilinksminimą Brant Inn 
patalpose gegužės 23 d., kurio paja
mos taip pat eina laisvinimo kovai 
remti.

BANKELIS “TALKA” balandžio 
mėn. baigė turėdamas šėrų sąskaito-

Jje $227.077,10, depositų $2.793,50, ka
soje pinigais $22.382,55. Išskolinta 
nariams asmeninių paskolų $175.649, 
25, pirmųjų morgičių paskolų $52. 
328,87. Viso išskolinta nariams $227. 
978,12. Savų pinigų neužtekus, buvo, 
pasiskolinto $20.000 iš Leagos Toron
te. Balansas balandžio mėn. suvestas 
$258.035,48. Per tą mėnesį įstojo 8 
nauji nariai, tad dabar yra 429 na
riai. Bankelio narys Jonas Jokūbaitis 
mirė balandžio 26 d;

Bankelio valdyba savo posėdyje, 
svarstydama kaip geriau nariams pa
tarnauti jų reikaluose, nutarė eiti prie 
čekių sistemos įvedimo. Dabar su če
kių įvedimu aiškinamasi visi forma
lumai. Įvesti čekiai daug pagelbės 
nariams. Nebereikės pinigų laikyti ki
tur einamiesiems reikalams tenkinti. 
Galima bus viską laikyti bankelyje ir 
čekius išrašyti per savą bankelį. Taip 
pat artimoje ateityje bankelis pradės 
dirbti kiekvieną dieną, kas irgi su
teiks daug patogumo nariams sutvar
kyti savo finansinius reikalus pato
giausiu laiku. J. D.

Lietuviai
‘ << **■

JA Valstybės
ĮSTEIGTA. NIUJORKE “PABALTI
JO VALSTYBIŲ LAISVĖS TARY
BA*!. kurios pirmininku išrinktas V. 

Sidzikauskas, paskelbė atsišaukimą į 
visų šalių lietuviu visuomenę ryšium 
su sovietine agresija prieš Pabaltijo 
kraštus, įvykdyta prieš 20 metų. At
sišaukime raginama tąją sukaktį mi
nėti kiek galint bendromis trijų Pa
baltijo tautų žmonių pastangomis. Su
kaktuvinės datos yra šios:

1940 m. birželio 15 d. sovietų kari
nės pajėgos , okupavo Lietuvą, birželio 
17 d. Latviją ir Estiją; 1940 m. liepos 
14-15 d.d. buvo vykdomi tariami “rin
kimai” į ‘liaudies seimą”; 1940 m. lie
pos 21-22 d.d. “liaudies seimai” pri
ėmė Maskvoje suredaguotas rezoliuci
jas, prašančias Lietuvą, Latviją ir Esti
ją įjungti į Sovietų Sąjungą; 1940 m. 
rugpiūčio 3 d. Sovietų Sąjungos augšč. 
taryba nutarė įjungti Lietuvą, rugp. 
5 d. Latviją, rugp. 6.d. Estiją j Sovie
tų Sąjungą.

Numatyta > išleisti atitinkamos lite
ratūros svetimom kalbom tai pavergi
mo sukakčiai paminėti ir kitoms tau
toms išaiškinti, kad Pabaltijo tautos 
siekia laisvės ir nepriklausomybės. E.

DR. LIONĖ GIEDRAITIENĖ nuo 
balandžio pabaigos dirba Idlewild Air
port medicinos centre. Jos šeima te
begyvena Hartford, Conn.

LIONGINAS LEKNICKAS, atsargos 
kapitonas, veiklus Cleveland© visuo
menininkas, sužeistas darbovietėje — 
sutrinti jo pėdos kaulai. Dabar vaikš
to su sugipsuota koja. / ’■

SLA PASKELBĖ deimantinio jubilė- 
jaus naujų narių verbavimo paleng
vintas sąlygas. Dviejų mėnesių laiko-

Lietuviu Namai Hamiltone
prane- 
d. su-

LN v-bos pirm. St. Bakšio 
Šimas nariams gegužės 15 
virinkime.

Įvadas
Praeitais metais savo pranešimui pa

ėmiau motto vysk. V. Brizgio žodžius, 
pasakytus Hamiltone šventinant lietu
vių AV bažnyčią: “Eikime per pasau
lį gera darydami!” šįmet tą mintj no
rėčiau išplėtoti ir pavaizduoti, kokią 
irvlžinišką jėgą turi gėris, jei jis nors 
maža dalele pabandomas įgyvendinti 
gyvenime. x

L. Tolstojus epochiniame veikale 
“Karas ir taika” Pjero lūpomis kalba: 
“Aš tik norėjau pasakyti, kad visos 
mintys, turinčios didžiulių pasekmių, 
visuomet esti paprastos. Mano mintis 
štai kokia: jei blogi žmonės susirišę 
vienas su kitu ir sudaro jėgą, tai do
riems žmonėms tereikia padaryti tą 
pat. Juk taip tai paprasta!”.

Stebėdami gyvenimo apraiškas, mes 
galime konstatuoti vieną nuolatinę iš
vadą: blogi žmonės savo siekimuose 
yra nepalyginamai veržlesni, ištver
mingesni, tuo tarpu kai gerieji užsi
daro savo šeimyninėje aplinkoje, at
sisakydami betkokio dinamizmo savo 
idealų plėtojimui. Ir tai natūralu. Ge
ras žmogus jaučia savyje visišką ramy
bę, gi blogajam nuolatos kalbanti są
žinė verčia jį judėti, veikti, planuoti 
ir vykdyti, kad jos balsą nuslopinus. 
Ir juo daugiau gerų žmonių pasitrauks 
iš viešojo į privatų gyvenimą, tuo dau
giau jie susilauks išnaudojimo ir per
sekiojimų iš blogųjų.

Aš manau, kad HLN idėja savo es
mėje pabandė nors mažyte dalele ge
rumą iš asmeniškos plotmės perkelti į 
visuomeninę, ir mes su nuostaba gali
me konstatuoti, kokia milžiniška jė
ga prieš blogį susidarė jau pačioje 
šios veikols pradžioje. LN keturių 
metų darbo eigos pagrindinėje lini
joje mes nepastebime nė šešėlio blogio 
apraiškų, kaip pavyzdžiui melas, pui
kybė, apgaulė, piktnaudojimas, sava
naudiškumas, slaptumas, panieka, prie
varta, slaptos machinacijos ir t.t. Ir 
kaip tai paprasta: užteko tik geriems 
žmonėms sumesti po šimtą kitą, nu
brėžti jų pinigų kilnią idėją, pastatyti 
sąžiningus žmones į vadovybę, o visa 
kita, yyksta sąvąuęe. Didžiausi blogip

- visų lietuvių apjungimas

LN .gyvoji jėga
Gegužės 15 d. LN savo gretose turė

jo apjungę 531 tautieti su jų. bendrai 
sudėta lietuviškam frontui $82.925 
(pr. m. $64.200) jėga, šią sumą su
darė 733 akcijos — $73.000 (pr. m. 
$62.200) ir 9 tautiečių paskola $9.600 
(pr. m. $2.000). Patys LN per 2 me
tus atnešė $21.075. Namų Fondas yra 
paskolinęs LN $1.500. Iš viso šiuo me
tu LN kapitalą sudaro $105.500. Jis 
yra šiose pozicijose: $85.000 išmokėti 
už pačią nuosavybę, $15.000 investuo
ti iš 6 ir 5% i Can. Perm, paskolos 
lakštus, “Talkoj” įdėto iš 4% % $2.000; 
užstatyta duodant pasiūlymą sklypo 
pirkimui $1.500 ir ein. s-tose apie 
$2.000. šie faktai teesie atsakymas 
tiems tautiečiams, kurie skleidžia kal
bas, kad iš gaunamų už parduotus Še
rus pinigų dengiamos Liet. Namų bė
gamos išlaidos.

Per keturis LN veiklos metus iš LN 
pasitraukė 28 nar., atsiimdami $5.000:

21 asmuo po $100, 3 po $200, 1 $300, 
1 $400, 1 $600, 1 $1.000.

Iš atsiėmusių 2 paliko po $100, o 
atsiėmė vienas $400, kitas $600.

Per 4 metus 5 nariai mirė: Miltenis 
Balys, Kaneva Juozas, Žičkus Jonas, 
Gylys Jonas ir Jokūbaitis Jonas.

A.a. J. žičkaus pinigus pagal jo 
priešmirtinį įgaliojimą atsiėmė J. 
Steiblys, o J. Gylio jo sesuo A. Dums. 
B. Miltenio šėrą turi NF. J. Kanevos 
pagal testamentą paveldėjo jo žmona 
M. Kanevienė.

Simbolišku sutapimu du pirmieji 
stambiausi LN nariai — Jonas Steib- 
iys, pirmasis įnešęs $500, o vėliau iki 
$1.000, ir' Uikis Stasys, įdėjęs net 
$7.000, atstovauja dvi lietuvių tautos 
šakas — naujųjų ir senųjų ateivių. Ir 
iš tikro —■ LN yra pirmoji organizaci
ja, į kurią taip vieningai petys į pętj 
įsijungė tiek daug senų ir naujų atei
vių lietuvių.

Lietuvių Namų idėja'
HLN apimtyje ryškėja du pagrindi

niai mūsų liet, visuomenės siekimų 
kompleksai. Pirmasis — matomas, 
konkretus ir realus — modernaus liet, 
centro Hamiltone įkūrimas ir antrasis 
dvasinis
vieningoms pastangoms išlaikyti mūsų 
tautinę gyvybę. Pirmasis tikslas ten
kintų mūšų, kaip lietuvių, kasdieni
nius reikalavimus už mūsų šeimos ri
bų, palengvindamas mums kitų tau
tybių masėje išlikti vienalyčiu tauti
niu vienetu. Gi mūsų dvasiniai po
lėkiai, atremti per LN lietuvybę, pa
dėtų mums tobulėti bendruose krikš
čioniškuose principuose. Kaip geras 
savo tėvams vaikas yar tuo pačiu ir 
geras pilietis valstybei, taip ir sąmo
ningas ir apsisprendęs lietuvis bus do
ras visos žmonijos narys.

LN siekdami savo idealų, praktiška
me darbe bazuojasi šiaiš pagrindiniais 
principais:

a) tautiečių neskirsto ir nerūšiuo
ja, pagal jų turtą, pažiūras, išsilavi
nimą ar visuomeninę padėtį. Kiekvie
nas lietuvis mielas ir brangus ir ver
tinamas vienodai pagal jo atliktus LN 
darbus.

b) savo darbuose laikosi demokra
tinio principo, atremto į asmens lais
vę. N-epafrodo ihažiausių spauffi- 
mo pri

3 ztikojė — visiška narių 
laisvė pinigus atsiimti. Net ir čekio at
siimti išstojantis narys nukreipiamas į 
tą LN v-bos asmenį, kuris nieko bend
ro neturėjo su jo pinigų įnešimu. Tik 
pradėjus LN organizuoti, žinomas mū
sų bendruomenės ekonomistas E. 
Lengnikas Jūsų pirmininkui pareiškė, 
kad šiuo nuostatu LN darą pagrindinę 
klaidą, kuri pakenksianti LN egzisten
cijai. V-ba mano, kad LN yra visų 
mūsų didysis tautinis noras it jeigu 
daugumas mūsų apsispręstų priešingai, 
— asmens laisvę yra brangesnė. Keli 
ar keliolika tautiečių, kad ir vadovau
jančių LN nebus niekad išmintingesni

Pro
mėn. dr. 

persikels | Vašingtoną,

„PADĖKA

Už dvidešimt penkių metų vedybinės sukakties proga sureng
tą balių • Staigmeną, reiškiame gilią ir nuoširdžią pėdėką.

Už tokias gražias ir vertingas dovanas, kurias mes branginsim 
ilgai atminčiai dėkojam visiems atsilankiusiems ir prisidėjusiems.

Taip pat kun. Rickui už sveikinimus ir visiems kitiems už jų 
gerą žodį. Kleb. kun. dr. J. Gutauskui už maldaknyges ir sveikinimus.

Broliui V. ir E. Vindašiams už gražias atskiras dovanas.

Tad visiems labai didelis žemaitiškas

P. Ir E. VindaštaL

Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 
turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12-2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

c) LN v-ba praktiškame veikime 
griežtai laikosi teisingumo, atvirumo, 
pagarbos savam tautiečiui, nuoširdu
mo, atlaidumo, ir kantrybės. Kas mu
myse gera iškeliama — o pasireiškęs 
nesąmoningas blogis nutylimas. Betgi 
LN visada praeityje kovojo prieš or
ganizuotas pastangas, kurių nujaučia
mas tikslas buvo pakenkti jiems. J 
priešiškus antpuolius buvo atsakoma 
stipriais kontra smūgiais, neišeinant iš. 
kultūringam žmogui taikomų morali
nių reikalavimų.

d) Vykdydama LN idėją, valdyba ro
dė ir rodo nuolatinį dinamizmo, verž
lumą, ištvermę, drausmę ir vadovavi
mą. Dažnas tautietis nesąmoningai ar 
iš blogos valios vadina tai diktatūra. 
Visi svarbesni LN sprendimai buvo 
daromi visuotinių susirinkimų ar v-bos 
posėdžių. Paskiri asmenys juos tik 
stengėsi tiksliai ir dinamiškai vykdy
tu kas eiliniam tautiečiui jau atrodė 
diktatūriška. Bet tai yra pagmdinai 
klaidinga išvada. Dideli darbai tūpčio- 
jiraais nepravedami, ypač jei jie vyk. 
4omi asmenų, neturiučių. am mugėtos

(Nukelta į 7 psl)
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bet greičiausiai bus V—- --r-™--- 
Baltriišaitis, buvusio diplomato/Lietu- 
ros atstovo Maskvoje, ir poeto taip 
pat Jurgio Baltrušaičio sūnus, žinomas 
meno istorikas. Be jo Prancūzijoje 
iš buvusių atstovybės tarnautojų, dar 
yra ats. pulk. Lanskoronskis ir Liut
kus, dabar gyvenąs Rivieroje ir užsi
imąs tapyba.

Prof. Baltrušaitis tais reikaiis pa
sitarti buvo nuvykęs pas min. Lozo
raitį į Romą. Paryžiuje jis turi plačių 
ryšių kultūrininkų bei mokslo žmo
nių tarpe.

Australija
KAZYS VAITKEVIČIUS, skautų 

veikėjas, Anglijos rajono sk. vadas, ir 
visuomenininkas, balandžio 25 d. mirė 
širdies liga Derby mieste.

BORISAS DAINUTIS, skautų veikė
jas, buvęs pirmasis Australijos skautų 
rajono vadas, Džiugo tunto' tuntinin- 
kas, panevėžietis, gimęs 1918 m., mi
rė Melbourne kovo 29 d. Buvo vedęs 
Eleną Steinertaitę, paliko 15 mėn. 
dukrelę ir 3 mėn. sūnelį. Dirba kaip 
braižytojas, nes Lietuvoje ir .Vokieti
joje buvo studijavęs techniką. Mirė 
nuo sunkios inkstų ligos.

Kadangi jo pirktas namas liko ne
išmokėtas ir nebaigtas remontuoti, tai 
skautai organizuoja talką baigti re
montui ir renka pinigus laidojimo iš
laidoms padengti.

Brazilija 7
EDUARDAS GIRČYS mirė Rio de 

Janeiro gegužės 4 d. Jis iš Lietuvos 
buvo atvežtas mažytis. Sao Paulo gy* 
vendamas buvo pasižymėjęs • sporti
ninkas, persikėlęs į Rio išmoko daug 
kalbų ir dirbo kaip vertėjas, o įsigijo 
atsarginių automobilių dalių prekybą, 
rašė į spaudą. Jis daug dirbo 1959 jn- 
sutinkant Š. Am. liet, krepšininkų 
rinktinę ir pats paaukojo 10.000 kru- 
zeirų.

Prie velionies karsto šv. Teresės 
bažnyčioje budėjo šeimos nariai, liet, 
organizacijų pirmininkai, Liet, pasiun
tinybės atstovas ir draugai. Palaido
tas Caju kapinėse, kur atsisveikinimo 
žodį pasakė kun. J. Janilionis,

Kolumbija
A.A. KUN. KAŽIMIEkAŠ * DOMI-
NAUSKAS mirė balandžio 28' d.

4.30 vai. p.p. Bogotoje. Būdamas. LB 
apyl. pirmininku, Bogotoje suorgani
zavo tautinių šokių ratelį ir gražiai 
parengė sutikimą Š. Amer. krepšinin
kų grupės. Paliko testamentą ir jo 
vykdytojais paskyrė: kun. N. Saldu- 
ką, kun. M. Tamošiūną ir kun. V. Vai
čiūną. Testamente neužmiršo savųjų, 
Lietuvoje pasilikusių, trijų seserų ir 
brolio, Įpareigodamas paremti siun
tiniais. Laidotuvėse balandžio 29 d. 
dalyvavo Bogotos vyskupas aūgsilla- 
ras, daug kunigų kolumbiečių, dar 
daugiau vietinių tikinčiųjų ir beveik 
visi vietos lietuviai, jų tarpe keturi 
kunigai: N. Saldukas, dr. V. Mankėlįū- 
nas, Bogotos lietuvių kolonijos kape- 
loinas, kun. M. Tamošiūnas, Medellino 
lietuvių kapelionas ir kun. V. Vaičiū
nas. Karstą dengė daugybė vainikų ir 
gėlių puokščių. Vainikų tarpe ir vienas 
didžiulis iš orchidėjų, atvežtas Medel
lino lietuvių kolonijos atstovo, kaip 
paskutinis padėkos ženklas už jo gerą 
žirdį ir nuolatinį lietuviškos veiklos rė
mimą.

MOTINOS DIENĄ Medellino lietu
vių kolonija paminėjo gegužės 8 d. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. M. Tamošiūnas, šv. Mišių metu 
solo giedojo Birutė čypienė- Vakare
9.30 vai. per Voz de Medellin: radio 
stotį buvo transliuotas lietuviškas ra
dio pusvalandis Motinų garbei su dr. 
Vlado Gaurišo paskaita, Auksės Cypai- 
tės eilėraščiu motinai, lietuviškomis 
giesmėmis dr. dainomis. , M. L.

A; KJ^ kazimieras Vai
nauskas gimė ,1906 m< gruodžio

3 d. Norvaišių kaime Lygumų vals
čiuje Šiaulių apskr. Mokėsi- Šiaulių 
valst. gimnazijoje ir kiek vėliau Ro
moje, kur bandė tapti saleziečiu ir 
atsiduoti misijų darbui. Tačiau po me
tu kitų grižo Lietuvon ir 1930 m. įsto
jo Telšių kunigų seminarijon, vėliau 
persikėlė į Vilkaviškio (Gižų) kiin. ’se* 
minariją, kurią baigęs vikaravo įvai
riose Suvalkijos parapijose. Bene iš 
Kudirkos Naumiesčio, plūstant antru 
kartu į Lietuvą bolševikams, pasitrau
kė į vakarus. Vokietijoje gyveno pran
cūzų zonoje. 1949 m. išemigravo į Ko
lumbiją. Apsigyveno Bogotoje, kur 
netrukus suplaukė mūsų tautiečių 
apie trejetą šimtų, čia visą laiką vi
karavo de la Veracruz bažnyčioje, o 
atleikamu laiku gyvai reiškėsi lietu
viškoje veikloje. Paskutiniaisiais sa
vo gyvenimo metais buvo LB apylin
kės pirmininku. ė

1956 m. Velykų švenčių metu bu
vo gana sunkiai sunegalavęs širdimi. 
Buvo gydytojų įspėtas vengti proti
nio persitempimo ir kitokio nuovar
gio, o geriausia dairytis kitos vietos 
ir klimatinių sąlygų kur kitur, nepasi
likti Bogotoje, kuri randasi nuo jūros 
paviršiaus virš 2640 metrų augštu- 
moję, šių eilučių dėstytojas, jo gimi
naitis, keliais atvejais kvietė apleisti 
tą tropinį kraštą persikeliant per Ka
ribų jūrą daugiau į šiaurę, tačiau tas 
lietuviškasis kantrumas ir sėslumo.po
mėgis neleido jam kur kitur pakrutėti, 
kol pasikartojęs balandžio 28 d. jau 
stipresnis širdies smūgis jį amžinai iš
skyrė iš gyvųjų tarpo. » ,

Kai esame išsibarstę po platųjį pa
saulį, ši liūdna žinia tepasiekia jo na
miškius, konfratrus, gimines ir kitus 
arfimtfosius bei malonius prietelius.
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Sugrįžimas į pavasarį
KULTŪROS IR 
KNYGŲ
PASAULYJE

Metropolitan operos solistai, kurie dalyvaus š.m. gastrolėse Toronte (žr. skelbimą 8 psl.): Teresa 
Stratas, kuri dainuos Trubadūruos ir Traviatoj; Walter Slezak čia Kalmano valdmeny “čigonų 
Barone” ir Elizabeth Soederstroem, “Fauste” atliekanti Margaritos rolę.

Metropolitan opera Toronte
šios žymiosios pajėgos:

TRUBADURUOSE:
Eleonora — sopranas Antoni- 

etta Stella — italė, pirmą kartą 
debiutavusi 1951 m. Romoje, dai
navusi daugely Europos kraštų, 
po debiuto Metropolitan operoje 
vyksianti dainuoti Į Milano Scalą. 

. Maurico — tenoras Carlo Ber
gonzi, italas, per 30 m., Ameriko
je dainuojąs nuo 1955 m., anks
čiau dainavęs daugely pasaulio 
kraštų.

Azueena — kontraltas Jean 
Madeira, Illinois angliakasio duk
ra, Rhodes Island Philharmonic 
dirigento ir Providence Brown 
un-to muzikos profesoriaus žmo
na, dainavusi Vienos ir daugely 
kitų Europos teatrų.

Čonnt Di Luna — baritonas 
Robert Merrill, gimęs Brooklyne, 
dar ir dabar užsiimąs sportu, M. 
operoje dainuojąs jau tryliktą se
zoną, buvęs Toscanini mokinys. 
Jis taip pat dainuos Georgio Ger- 
mont Traviatoje.

ČIGONŲ BARONE:
Carnero — bosas Ežio Flagello, 

niujorkietis italas, daugelio pre
mijų laimėtojas, Metr. operoje 
nuo 1957 m. Be to, jis dainuoja 
Paolo operoje Simon Boccanegra 
ir Carlo Gerard operoje Andrea 
Chenier.

Saffi — Lisa Della Casa, švei
carė, ir dabar ten gyvenanti su 
vyru meno istoriku ir dukra, nuo 
1943 m. dainavusi daugybėje Eu
ropos teatru.

ANDREA CHEVIER:
Andrea Chevier — tenoras Ri

chard Tucker, Metr. operoj dai-

nuojąs nuo 1945 m., laikomas Ca
ruso įpėdiniu.

Madalena di Coigny — sopra
nas Zinka Milanov, jugoslave, su 
Metr. opera susirišusi nuo 1937 
m., daug kur koncertavusi su bro
lių pianistu.

Durnas — baritonas Osie Haw
kins, amerikietis, kilęs iš muzikų 
šeimos, Metr. operoj nuo 1942 m.

Roucher — baritonas Cliford 
Harvuot, amerikietis, Metr. ope
roje nuo 1947 m.

La Bersį — mezzo Margaret 
Ro^gero, nuo 1950 m. Metr. ope
roje, anksčiau daugiausia kon
certavusi dainininkė JAV.

FAUSTE:
Mefisto — baritonas George 

London, gimęs Montrealy, bet au
gęs Los Angeles, pasaulinis dai
nininkas, Metr. operoje nuo 1951 
metų.

Faustas
rell, niujorkietis, dainavęs dau
gely JAV operų, o Metr. op. nuo 
pereito rudens.

Valentinas — baritonas Frank 
Guarrera, philadelphietis, Metr. 
operoje nuo 1949 m.

Margarita — sopranas Eliza
beth Soederstroem, švedė, Stock
holm© ir daugelio kitų Europos 
operų dainininkė.

SIMON BOCCANERA:
S. Boccanera — baritonas An- 

felmo Colzani, italas, Italijos ir 
Prancūzijos op. dainininkas, M. 
op. debiutuojąs šioje operoje tik 
šį pavasarį.

Amelia — sopranas Mary Cur
tis - Verna, amerikietė, karjerą 
pradėjusi Italijos operose, Metr 
operoje nuo šių metų.

Fiesco — bosas Giorgio Tozzi, 
gimęs Čikagoje, karjerą pradėjęs 
Italijoj, Metr. operoj nuo 1955 m.

TRAVIATA:
Violeta — Anna Mofo, gimusi 

Pennsylvanijoje, karjerą pradė
jusi Europoje, šią vasarą dainuos 
Salzburgo festivaly, italų TV pro- 
duserio žmona.

Alfredo — tenoras Eugenio 
Femandi, italas, jų teatrų daini
ninkas.

Markizas D’Obigny — George 
Cehanovsky, Petrapilio konsėfva- 
torijos vokalinio skyriaus vedėjos 
sūnus, ten 1921 m. debiutavęs, o 
vėliau išvykęs į JAV. Metr. op. 
nuo 1926 m.

Anna Mofo, gimusi

^tenoras Barry Mo-

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Vytautas Alantas, Tarp dviejų gy

venimų. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, spausdino “Draugo” spaus
tuvė, 1960, Chicago. Ill., aplankas 
dail. Ados Korsakaitės, 464 psl. Kai
na $4.50.

Juozas švaistas, Jo sužadėtinė. Pre
mijuotas romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 1959 m., Chicago, Ill., an- 
alnkas dail. J. Pilipausko, 396 psl., 
kaina $4.00.

Lituanus, 1960, Vol. VI, No. 1, 32 p.
Turinys: If the Baltic States were 

in Africa; T. Paukštelis — Religion 
under Soviet Rule; dr. P. Rėklaitis — 
New Face in Art; dr. H. Nagys — 
Jurgis Jankus: J. Jankus — Your 
Hands are Clean; dr. A. Klimas — 
The Letters and Sounde of Lithua
nian; dr. J. Balys — Ancient Wedding 
Customs; Book Review; Lithuanians 
in Pax Romana; Eastern European 
Literature Finds a Publisher...

Užuolanka, Nr. 3(31), kovas ba
landis. 1960, 36 psl. ir priedas 11 psl.

Turinys: J. Rimašauskas — Maž. 
Lietuva laisvės kovose; P. Vaičiūno 
eilėr.; St: Pilka — Dramaturgas P. Vai
čiūnas liet. Amerikos scenose; A. Rū
gytė — Čikagos ĄugŠt. Lituanistikos 
mokykla veikia i metų;" A. Valėhfi- 
na^r- liykelionė^ J.
Kaributas — Lietuva filmų pasauliuiKaributas
padovanojo garsų aktorių; P. Dirkis 
— Krivūlės klubui 5 metai; P. Trei
gys — Čikagos horizontuose.

Mūsų Vytis, 1960 m. Nr. 2, 43-78 psl.
Turinys: P. Gaučys — žmogus is

panų literatūroje; E. Kaminskas — 
Apie aktualius veidrodžius; V. Černius

— Ar skautybė — žavus žaidimas?; 
R. Kezys — Filisterių skautų sąjunga 
ir kitos organizacijos; E. Simaitis — 
Keletas minčių apie korporaciją Gin
taras; Įvykiai ir komentarai; Naujos 
knygos; Mūsų pastogėje; Sumuštinis; 
Redaktoriaus puslapis.

Budžiu, LSB leidinėlis skautų vado
vams, Mūsų Vyčio 1960 m. Nr. 2 prie
das, 15-40 psl.

Metmenys, jaunosios kartos kultūros 
žurnalas, 1960 m., Nr. 2, 194 psl.

Turinys: L. Sutema — Nebėra nie
ko svetimo; Alg. Mackus — Ties Ne
priklausomybe ir ties žemėn jaugusia 
karta; J. Mekas — Aš, Amerika ir Lie
tuva; VI. Krivickas — Tautiškumas 
vakar ir šiandien: A. Škėma — eilėr 
R. Šilbajoris — žmogus A. Škėmos kū
ryboje; L. švedas eilėr.; Nepri
klausoma Lietuva šiandieniniu įverti
nimu (Įvairių žmonių pasisakymai); 
K. K. Almenas — Geltonas Biuikas; 
A. Gustaitis — eilėr., V. Kavolis — 
Lietuviai, komunizmas ir tautinis cha
rakteris; K. Drunga — Idėja ir veikla 
liet, laisvės kovoje; J. Šmulkštys — 
Tarptautinė politika ir rinkimai; R. 
Šilbajoris — A. Mockaus poetinė že
mė; M. Gimbutienė — Nauji duomenys 
apie jotvingių kultūrą; J. Gimbutas-— 
Drąsi^ bjabilo .'okųp. Liet, arėhitek- 
tas:“ ^ai^ metai; .T^kšningieji įvy
kiai; Akademinio jaunimo mentalite
tas; V. Daniela, R. A. Gaška — Diser
tacijų santraukos; Iš redakcijos.

Numeris iliustruotas Alb. Elskaus, 
Ritos Kavolienės, J. Kedainio, J. šap- 
kaus, VrO. Virkau, L. židonytės dar
bais ir fotografijomis B. Vaitkūnaitės 
išraiškos šokio.

- Kurs daugel dienų be jos šypsnio buvai.

-’ Banguoja balti debesėliai kaip šilkas, 
Ir viską žalumo banga tuoj aplies. 
Ką slėgė dangus nedraugingas ir pilkas, 
Kaip laisvėn pareis iš toliosios šalies.

Kai didelė meilė pasaulį apjuosia 
Ir liepia iš pumpuro skleistis žiedam, 
Tau rodosi visa, kas gyva, paguosią, 
Ir pats tu pražysti buvimui naujam.

Dosnioji ranka
Tai toks tas pavasaris giedras, gražus: 
Kaip mariose didelėj saulėj skandina, 
Ir beria, ant pievų marguosius dažus, 
Ir lieja aromą kaip svaigųjį vyną.

Dabar tiek giedrių, tiek saulėtų dienų, 
Tiek laimės, kur šviesiąją naktį tau kurias, 
Kai brangųjį kvapą iš liepų senų 
Tau atneša vėjas, svajingai užbūręs.

Vidudienio saulėj, naktų glūdumoj 
Atvėrė mums'dosniąją ranką Kūrėjas. 
Dabar lyg iš tolimo kelio namo 
Esi kaip paklydęs keleivis parėjęs.

Iš spaudai paruošto apžvalginio rinkinio.
Abu eilėraščiai rašyti prieš 30 metų Kaune (1930).

Tautinio aukl. mergaičių grupė Toronte

Lake Simcoe
kuro oIwvgs įiš: burnri su optcrnoy.nios 

į loionte, ’ M'tuviskoi kolbcnheį! klovskilt 
! bclty Vo«ti» kbno< WA < 6181

Negaila aukoti darbo ir laiko, 
kuomet matai darbo vaisius ir šil
tą tėvų pritarimą. Tautinio auk
lėjimo mergaičių grupėje auklė
jama ne tik tautiniai, bet ir reli-[tėvams, 
giniai. Mergaitės išmoksta gražių
jų lietuviškų religinių tradicijų, 
kaip gegužinės pamaldos ir kt. 
Grupės ir apylinkės mergaitės da
bar kas vakarą renkasi ir kalba 
litaniją, talkinant M. žaliauskie- 
nėi. " .

Grupės mergaitės gražiai atsi
dėkojo savo auklėtojai. Motinos 
dienos išvakarėse, organizuotos 
M. žaliauskienės ir motinų ini
ciatyva, pasveikino su gražiomis 
gėlėmis bei brangiomis dovano
mis. Jūsų padaryta staigmena su
jaudino mane iki ašarų, nes jūs 
mane sveikinot ne kaip auklėtoją, 
bet kaip savo antrąją motiną.

Aš tuo pačiu motinišku nuošir
dumu tariu nuoširdų ačiū jums, 
brangios mano auklėtinės ir jūsų 
mamytėms.

čia truputį nuklydau nuo te
mos. Tautinio auklėjimo gr. mer
gaitės mokomos tautinių ir eilinių 
šokių, dainų, eilėraščių, mįslių, 
pasakų. Kalbama taisyklinga lie
tuvių kalba. Mergaitės išgirsta 
apie tėvų gimtąjį kraštą — Lietu
vą, jos praeitį ir grožį. Parodomi 
ir paaiškinami Lietuvos miestų 
ir įžymesniųjų vietų paveikslai, 
istoriniai paminklai. Taip pat 
stengiamasi kiek galint atžymėti 
bei įsijungti į tautines ir religi
nes šventes, kaip Kalėdų, Velykų, 
dalyvaujant organizuotai klūpėji
me ir procesijoje. Vasario 16 d. 
jos dalyvavo organizuotai tauti
niuose drabužiuose ir padėjo vai
niką žuvusiems už Lietuvos lais: 
vę/Taip pat Motinos dienos minė
jime pašoko tautinių šokių ir dek
lamavo.

Nors per. trumpą laiką ir su 
mažomis jogomis, bet pradedame 
įsijungti į bendrą organizacinį 
gyvenimą.

Aš iš savo pusės kviečiu ir ki
tuose rajonuose organizuoti to
kius auklėjimo būrelius, kuriuo
se bendraudami vaikai tikrai iš
liks lietuviukais. 'NėrtfjjMirš, bet 
išlaikys mums brangią lietuvių 
kalbą, papročius, padorumą bei 
kuklumą. Ką mes taip brangina
me ir ko taip pasigendame vaikų 
tarpe.

Brangūs tėveliai, būkime pa
tys žibintai ir nepagailėkime sa
vo buto, leiskime susirinkti lie
tuviukams savo tarpe praleisti 
laisvalaiki, vadovautam jiems, kol 
dar mūsų vaikai nepaskendo šio

krašto aplinkoje. Iš to tikrai tu
rėsime tautinės ir religinės nau
dos, o pagaliau tėveliams džiaugs
mo, kai jausime vaikų pagarbą

Grupini auklėjimą patartina or
ganizuoti, kur yra daugiau arčiau 
gyvenančių lietuvių viename ra
jone, kad vaikai galėtų patys atei
ti be kitų pagalbos. Praktika ro
do, kad atvesti vaikus nevisiems 
Įmanoma.

Jei atsirastų, kas galėtų suorga
nizuoti panašių grupių ir norėtų 
bendrauti su mumis, mes mielu 
noru sutiktume. Tai nėra jau 
taip sunku, gyvenant šiame lais
vame krašte. Tai ne anais trem
ties laikais stovyklose.

Čia trumpai noriu priminti, kas 
atsimena, kaip buvo organizuoti 
vaikų darželiai Vokietijoje. Man 
pačiai teko bene? pirmajai tokį 
būreli su kun J. Kūzmickiu suor
ganizuoti, kai gyvenome 125 žmo

nių grupė, daugumoje šeimos su 
vaikais, 1945 m. gegužės 18 d. 
Oldau mokykloje. Iškart, žinoma 
neturėjome nė patalpų. Darbas 
vykdavo po atviru dangumi mo
kyklos kieme. Vaikai buvo nuo 
3 iki 14 metų amžiaus. Rudeniui 
atėjus ir vokiečiams prireikus pa
talpų mokyklai, buvome perkelti 
i Lehrtes buvusią belaisvių sto
vyklą. Ten radę didesni lietuvių 
skaičių, persiorganizavę įsitvirti
nome geresnėse patalpose ir dir
bau iki teko išvykti į Kanadą. 
Dar jr čia Kanadoje dalis mano 
buvusių mokinių tą prisimena. 
Tai nėra sunku, tik reikia daugiau 
pasiaukojimo.

Jei rastųsi mano gyvenamame 
High Park rajone lietuvaičių tarp 
5-10 metų amžiaus, norinčių Įsi
jungti į mūsų Tautinio auklėjimo 
grupę, prašau paskambinti tel. 
LE. 2-3459. Ad. Vaišvilienė

TA grupės auklėtoja.

Atostogos Lietuvoje
JAUNESNIŲJŲ VASAROS STOVYKLA

niukai ir mergaitės) nuo 8 iki 12 
metų. Stovyklos programa pa
ruošta vadovaujantis pedagogų 
nurodymais, katalikiškoje lietu
viškoje dvasioje.

Stovykla pravedama tvarkingai 
ir naudojasi visomis Amerikos 
Federacinės valdžios teikiamomis 
lengvatomis.

Nuoširdžiai kviečiame ir Ka
nados lietuviukus pasinaudoti šia 
stovykla.

Registraciją siųsti: Vyt. šoliū- 
nas, 5254 So. Trumbull Ave., 
Chicago 32, III., arba J. Buitkus, 
8025 Logan St., Detroit 9, Mich. 
Tel. VI. 1-2596.

MAS Vakarų Apygarda.

Pavasaris atneša nevienam if 
naujų rūpesčių. Tėvai, kurie turi 
mokyklinio amžiaus vaikų, jau 
dabar rūpestingai svarsto, pla
nuoja savo vaikų vasaros atosto
gas. Ypatingai didmiesčiuose gy
venantieji ir besirūpinantieji sa
vo vaikų ateitimi, turi tikrai nuo- 
šrdžiai pagalvoti, kad vasaros 
atostogos vietoj gero neatneštų 
jų vaikams žalos. Gal'būt, todėl, 
šiame krašte, kaip niekur kitur, 
tiek daug įvairaus pobūdžio or
ganizacijų dganizuoja vasaros sto-. 
vykias. Lietuvių jaunimo organi
zacijos, pilnai suprasdamos vasa
ros stovyklų reikšmę, jas kiekvie
ną vasarą turi.

Šiandien norėtųsi atkreipti ypa
tingą dėmesį į Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos pravedamą jau
nesniųjų (nuo 8 iki 12 metų vai
kams) stovyklą JAV. šio pobū
džio pirmoji stovykla buvo pra
vesta prieš trejetą metų, Daina
voje, Manchester, Mich. Parody-

ČIURLIONIO ANSAMBLIS, susikū
ręs prieš 20 metų Vilniuje, jausdamas, 
kad buvusieji aktyvūs čiurlioniečiai 
vis dar gyvai seka ir bent mintimis 
dalyvauja ansamblio darbe, norėda
mas vėl draugėn susibūrus kartu pa
minėti savo dvidešimtmetį, kviečia vi
sus buvusius čiurlioniečius dalyvauti 
ansamblio dvidešimtmečio koncerte ir 
iškilmėse š.m. birželio 4-5 d.d. Cleve- 
lande. Nežinodami visų adresų, šį pra
nešimą prašome laikyti ir pakvietimu.

Apie savo dalyvavimą prašome pra- 
nuešti iki gegužės 29 d.i Čiurlionio 
Ansamblis, 10908 Magnolia Drive., 
Cleveland 6, Ohio, USA.

LTM Čiurlionio Ansamlio taryba.
TT PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA 

Kennebunkporte, turinti šv. Antano 
gimnazijos vardą, gegužės 28 d. išlei
džia pirmąją savo abiturientų laidą. 
Gimnaziją baigia 10 moksleivių — 6 
naujųjų ateivių ir 4 čia gimę. Vienas 
yra kanadietis — Algis Mureika iš Ha
miltono.

Gimnazijoje išeinamas visas tokioms 
mokykloms privalomas kursas pagal 
JAV programas, tad ją baigus kelias į 
universitetus ir kolegijas yra laisvas, 
o be to, joje išeinama lituanistiniai 
dalykai. Kadangi visi gyvena kartu 
bendrabuty, tai mokiniai turi gražios 
progos įaugti į lietuvišką gyvenimą bei 
papročius. Jie gauna taip pat lietu
višką spaudą, dalyvauja organizacijose, 
ruošia šventes bei minėjimus.

Mokiniai už mokslą ir visą išlaiky
mu per metus temoka vos $400, o ga
bieji ir neturtingieji kartais ir mažiau 
arba visai atleidžiami. Aišku, gimna
zija iš tokio mokesčio neišsilaikytų. 
Bet trūkstamas lėšas parūpina vienuo
lynas bei geraširdžiai rėmėjai.

KITAS LIETUVIS POPULIARĖJA
(Specialiai “Tėviškės žiburiams”)
Filmų pasaulyje dabar lietuvio var

das madingas — Lawrence Harvey 
Skidnis, Jack šernas, Rūta Lee. Ba
landžio 17 d. Toronte per CBC TV sto
tį buvo duotas pasikalbėjimas su 
“Film Culture” magazino Niujorke re
daktorium Jonu Meku. Gegužės 14, 15 
d.d. apie brolius Mekus plačiai rašė 
Niujorko spauda. Filmų laikraštis “Va
riety”, rašydamas apie brolių Mekų 
įsteigtą filmų gaminimo bendrovę, ra
šo, jog šis “lietuvis, vos 10 metų Ame
rikoje”, pradėjo naujojo Amerikos fil
mo judėjimą, jau plačiai išplitusi ki
tur, bet tebesantį stagnacijoj Holywoo- 
do monopolio valdytoj Amerikoj. Ar
timiausioj ateity pradedama sukti Jo
no Meko parašytas, režisuojamas ir 
tvarkomas pirmasis toks filmas “Guns 
of the Trees”, kurio su nekantrumu 
laukiama ne tik Niujorke, bet ir pa
saulyje. Sekantis filmas bus sukamas 
Kanadoje. Tai bus Adolfo M. kūrinys. 
Jonas Mekas, stebėdamas lietuviškąjį 
gyvenimą iš Niujorko perspektyvos, 
mielai bendradarbiauja savo kūryba 
lietuviškoj spaudoj ir periodikoj. 10 
metų nepaprastai atkaklūs ir ryžtingi 
siekiai brolių Mekų duoda savo vaisius.

- (aim.)
LUND UNIVERSITETO filologijos 

prof. Knut-Olof Falk su keliais stu
dentais vyksta Suvalkijon, čia jis stu
dijuos vietovardžius. Darbo metu jis 
turės daug pasikalbėjimų su vietos gy
ventojais, ypač ūkininkais. Jauniems 
studentams šie pasikalbėjimai padės 
geriau susipažinti su lietuviškąja kal
botyra. ' E.

^AIDŲ* ZllJtNALO PREMIJA šie
met skiriama suž grožinės litorątū^os 
veikalą, išspausdintą 1958-59 ?h. arba 
tais metais parašytą, bet dėl įvairių 
priežasčių negalėjusį būti išspausdintą.

DAIL TEL. VALIAUS PARODA Al- 
maus galerijoje Great Necke atidary
ta gegužės 22 d. ir tęsis iki gegužės 
mėn. galo.

JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKI
NINKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ varžy

bose, rengtose “Dirvos" Clevelande 
gegužės 14 d. laimėtojais išėjo: Daini
ninkų I vietą laimėjo Vita Valikonytė, 
II — Genovaitė Antanaitytė, abi iš 
Čikagos. Smuikininkų I v. laimėjo Bri
gita Pumpolytė iš Philadelphijos, II 
— Saulius Alkaitis iš Clevelando. šo
kėjų premijos buvo paskirstytos į 3 
dalis, pagal dalyvavusių grupes — vy- z 
resniųjų mergaičių ir vaikų. Iš mer
gaičių I v. atiteko Teresei Stasaitei, 
II — Livijai Kasperavičiūtei, o vaikų 
gr. I v. — Mildai JokubaityteL Visos 
clevelandietės.

VYTAUTAS VALAITIS, kaip News
week žurnalo fotografas buvo nuvykęs 
į Skandinaviją — Daniją, Norvegiją, 
Švediją, kur fotografavo tų kraštų ... 
princeses.

KUN. AUGUSTINAS NEVERAUS-
KAS, dabar gyvenąs Čikagoje prie 

šv. Kryžiaus parapijos, atšventė savo 
kunigystės 50 m. sukaktį. Jis gimė 
1887 m. liepos 9 d., kunigu įšventin
tas 1910 m., mokėsi Seinų kun. semi
narijoje ir Friburgo universitete Švei
carijoje, buvo Metelių vikaru, Seinų 
kun. seminarijos profesorių ir Mari
jampolės gimnazijos kapelionu.

KUN. JURGIS JONAITIS, gyvenąs 
Tušcon, Arizonoje, atšventė kunigys
tės 50 m. sukaktį gegužės 8 d. Omaho- 
je, kur seniau klebonavo. I P. karo 
metu buvo JAV karo kapelionu, daug 
rūpinosi Lietuvos atkūrimo reikalais. 
Yra parašęs <JMano patyriirni Didžia
jame kare (1918-1920)". Gimė. 1880 
m. balandžio 23 d. Kuršėnuose.

A. A. J.E. VYSK. VINCENTO 
PADOLSKIO RAŠTAI 
Knygos:
“LTdėe du Sacrifice de la Croix 

dans 1’Epitre aux Hebreux”, Vilkaviš
kis 1935, X+218 psl.; “Šv. Teresė Vai
kelio Jėzaus”, Marijonų leidinys, Chi; 
eago, Ill., 1927, 112 psl.; “Kelionė į 
Šventąją žemę”, I. Iš Romos į Jeruza
lę. Marijonų leidinys, Marijampolė 
1938, 320. psl.

Svarbesni straipsniai:
“Šventoji žemė”, Tiesos Kelias, 

1934 metų, Nr. 12; “Seniausi šv. Raš
to kodeksai”, TK, 1936, Nr. 9; “Kris
taus asmuo šv. Rašto šviesoje”, TK, 
1936,- Nr. 10; “Dievo kultas laikais 
prieš Mozę”, TK, 1937, Nr. 9, Nr. 12; 
“Žydų ‘Ilgoji Naktis’ Kristaus laikais”, 
TK, 1939, Nr. 5; “Ar Judas Iškarpo
tas priėmė Eucharistiją?”, TK, 1940, 
Nr. 3; “šventieji Metai ir Kristaus 
mirties data", Židinys, 1935, Nr.':5-6; 
“Šv. Rašto neklaidingumas” Soter, 
1934, Nr. 1; “šv. Rašto vertimai į lie
tuvių kalbą”, Suvažiavimo Darbai III 
t. (paskaita, skaityta 1939 m. L. K. 
Mokslų Akademijos suvažiavime); 
“Nekaltai Pradėtoji”, Naujasis Gyve
nimas, 1947, Nr. 10, 11/12; “Religija 
asmens ir tautu gyvenime”, Aidai, 
1951, Nr. 3.

Jono Biliūno atminimui įamžinti, 
gauta naujų eksponatų. Jų tarpe yra 
ąsotėlis, iš kurio rašytojas sirgdamas 
gėrė vandenį, kelios' nuotraukos, ra
šomas stalas ir suolas, ant kurio sė
dėdamas rašytojas yra parašęs ne vie
ną savo kūrinį. Visa tai lankytojas ga
lės pamatyti Niūronyse, rašytojo Jono 
Biliūno gimtinėje. E.

VISU RŪŠIŲ STALiy DARBAI
Virtuvių spintelės (kabitoi), nauji baldai, įvairių spalvų staliaės lempos. 

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

V. LIUB1NSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

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

i simpatijų daugelio Širdyse... fr yra pasiruošęs mielai padiskutuoti
laidotuvių tvarkos

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS

vų pusės/^ratus jitsiliępiniai apie 
ją iš stbvyklavUšiųjįl leidžia ma
nyti, kad šios stovyklos -reikšmė 
didelė. Tiesą, organizatoriams jos 
neša labai ir labai daug rūpesčio. 
Kaip keletas amerikiečių jauni
mo veikėjų išsireiškė, reikalauja 
tiek pasišventimų*, jog tik retos 
organizacijos tesiryžta šio darbo
imtis.' .

Ačiū Dievui, mūsų pasiryžimai 
dar neišseko^ mūsų boras padėti 
savajam jaunimui didesnis, negu 
baimė tikrai intensyvaus darbo, 
ši stovykla, kaip ir pereitais me
tais, įvyks Dainavoje. Manches
ter, Mich, nuo birželio 18 iki lie
pos 9 d. Priimami visi vaikai (ber-

E NŪS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir LL
Pristatome j namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 ▼. v. tel. LE. 3-4037

231 RONCESVALLES AVĖ.

Tinko remontas, mūro ir gyptex darbai

GRINDŲ BLIZGINTOJAI 
MODELIS 5332 tik

Geriausi dulkiu siurbliai
HOOVER

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!

PIRKITE

CONSTELLATION
MODELIS 851 su pilnais 
priedais

tik *69.95
Patogus siurblys, lyg oru 
plaukiąs’ Prašykite nemo- 
*ramai jūsų namuose pa
demonstruoti.

S. A N DRIEKUS
i mm.... ——

Mohawk f urnilure
LTD

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

tik *36.95 244«-8 DANFORTH AVENUE. ■ TEL. OX. M444, OX. MSM
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2336 BLOOR ST. WEST
Tel. RO. 2-8255

Tel. LE. 2-4404

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

MANN & MARTEL Ltd
REALTORS

Menary and Son
REALTOR

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 įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
Dovercourt Rd.

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

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva 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 
mūrn namas, vandepiu 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.

XCHOLKAN
. X. REAL ES TAT E 41311

Ll M IT E Q

REALTORS
527 Bloor St. W

B. SAKALAS
t - SAKALAUSKAS ‘ '

Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
mums pasiteiraudami ką mes

Joseph A. PEI ER S Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie • St. Clair 

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

1162 ST. CLAIR AVE. 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:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel.
RO. 2-5543

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

Gazo stotis su restoranais
$20.000 įmok. Prie plento tarp New
market ir Keswicko. Gazo parduoda 
virš 120.000 gal., garažas su visais 
moderniais įrankiais; 2 kavos barai 
(savaitinės pajamos virš $1.100), 
moderniai įrengia. 4 kamb. butas; 
rauplėtų plytų namas, 4. sklypai. 
$35.000 morgičių iš 6*4% ir 15 m.

Krautuvė • namas
$3-500 įmokėti, tuščias, gerai atre
montuotas mūrinis namas, didelė 
krautuvė tinkama visokiam bizniui.
8 dideli ir šviesūs kamb., 3 virtu
vės, geri morgičiai, geros pajamos. 
Kaina apie $18.000. Queen St. prie 
Ossington. » 

Rūkalų krautuvė
$950 įmokėti ir visa kaina. Didelė 
kertinė krautuvė (dabar “drug sto
re”) Bloor - Dufferin. Du butai, tik 
$210 nuoma už visą namą. Versli- 
ninkiškai nusiteikusiems auksinė 
proga pradėti biznį. *
Krautuvės, fanuos, vasarvietės, moteliai įvairiose vielose 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

J. KUDABA
įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namų tel. RU. 3-2105

Naujas 8 kambarių bangalas, liuk
susinis įrengimas, Islington rajo
ne. Kreiptis J. Beržinskas, telefonas 
LE. 4-9211.

$4.500 įmokėti, 12 kambarių, atski
ras mūro namas, High Park rajone, 
privatus įvaž., didelis kįemaš, vie
nas atviras morgičius balansui. 
Kreiptis W. Jotas, LE. 4-9211.

Lake Simcpę
Ir y r o’, otyvos ir.; bųrncrių optornovimos 
Toronte; liptuviskaikalbontiep klauskifę 
*r:!v Vnif ir Unrips WA ? 61S1įįįįįįrjĮi^^i.

Kreipkitės visais reikalais j Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra 
sąžiningą patarnavimą.

Swansea - Bloor • Runnymede 
1 atvira skola 10 metų 

Savininkas išvažiuoja 
$14.900 pilna kaina su $4.000 įmo- 
kėjimu; mūrinis, 6 gražūs dideli 
kambariai, moderniška didelė vir
tuvė, alyva šildomas, garažas, šoni
nis įvažiavimas. Labai arti prie 
Bloor, prie katalikų mokyklos, ap
sipirkimo, prie gero susisiekimo. 
Idealus šeiniai. Pasiskubinkit, nes 
ištikrųjų labai geras pirkinys.

Roncesvalles - Grenadier Rd. 
8 kambariai, 2 augštai 

$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 2 
modemiškos virtuvės, 3 garažai, 

^šoninis įvažiavimas. Savininkas iš
vykęs iš Toronto, turi būti skubiai 
parduotas.
Bloor - Clendenan - Glendowynne 

$4.000 įmokėti, atskiras, šiurkščių 
plytų, 7 . kamb., geram stovyje, 2 
mod. virtuvės, garažas, šoninis įva
žiavimas. Puikus namas ramiam ra
jone. Visiškai arti prie Humberside 
mokyklos.

Bloor - Quebec Ave.
$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 
kamb., 2. virtuvės, platus įvažiavi
mas, garažas. Arti Bloor ir High - 
Park. Kaina $18.900.

Bloor - Indian Rd. 
4 kamb. I-me augšte 

$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, dvigubas garažas. Ar-, 
ti prie visko.

College - Gladstone 
6 kamb. — 2 augštai 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamb., 
mod. virtuvės, kvadratinis planas, 
privatus įvažiavimas. Visiškai prie 
parko. Savininkas pirko.

Bloor - Windermere 
8 kamb. — 2 augštai 

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, 2 vonios, šoninis įva
žiavimas. Kaina $20.900. Tik keli 
žingsniai iki Bloor.

Originalus dupleksas 
Howard Park - High Park 

1 atvira skola 10 metų 
$9.000 įmokėti, atskiras, šiurkščių 
plytų, be'jokių trūkumų, 10 kamb. 
per 2 augštus, 2 atskiri butai, 2 
modernios virtuvės, 2 mod. vonios. 
Gražus kiemas, 2 garažai, pusė mi
nutės iki High Park. Idealus šei
mai su 5 kamb. apačioje, kaip bun- 
galovas ir priedo 5 kamb. butas 
išnuomavimui. Pirmą kartą parda
vimui. Kaina $24.900. Ištikrųjų pui
kus pirkinys. Skambinkite tuojau.

T. STANUL1S
Įst. tel. R O. 2-8255 iki 10 vai. vak. 

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

šiame skelbime sau tinkamo namo 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną nauju nuosavybių.

z* Bloor • High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties 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.

‘ Alaus hotelis
Apie 50 mylių nuo Toronto, prie 
Simcoe ežero, parduoda apie 16-20. 
000 galionų alaus. Namas mūrinis 
ir įrengimai geram stovyje. Įmokė
ti apie $20.000.

Dunn - Queen St. 
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 9 
kamb., 2 mod. virtuvės, visi kamba
riai išdažyti, dideli ir šviesūs, vand. 
alyva apšild., didelis sklypas, 2 ga
ražai. Kaina apie $20.000.

Sklypai vasarvietei
Prie Simcoe ežero, 40 mylių nuo 
Toronto; 100 pėdų fronto prie pat 
ežero sklypai; lietuviams praktiš^ 
kiausia vasarvietė. Lengvos išsimo
kėjimo sąlygos. Kainos pradedant 
$800.

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?

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

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 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
štų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

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

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 1Q 
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

ar biznio, tuojau skambinkite

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.
Ind. Rd. : High Prk. Blvd.

$4.000 įmok.,’ 11 did. kamb., mūr., 
atsk., vand. alyva šild., 2 virt., 2 
vonios, geras nuomav., galima tuoj 
užimti. Skubus pardavimas.

Grenadier - Roncesvalles 
$4.000 įmok., 8; kamb., mūr., per 2 
augštus, 2 mod. virt., vand. alyva 
šild., šoninis įvaž., 3 garažai, at
viras morgičius. Šis namas Jums 
tikrai patiks. JPasiteiraukit.

Eglinton - Avenue Rd. 
$5.000 įmok., 8 kamb. per 2 augšt., 
rupių pi., atsk., 2 mod. virt., vand. 
alyva šild., šoninis įvaž., labai gra
žus pastatas iš lauko ir vidaus. Na
mas be skolų.

Glenlake • Indian Rd.
$5.000 įmok., 7 did. kamb., atsk., 
meniškos statybos namas, vand. 
alyva šild., ,platus šoninis įvaž.* 
dvig. garažas, gražiai įrengtas kam? 
barys rūsyje. Tai namas pagal liet, 
skonį! * - /

Bloor • High Park " .
$6.00(1 jjnęk., 6 did. kamb., atsk., 
centrinis-planas, mod. įrengtas iš 
vidaus,-mod. virt., vand. alyva šild., 
šonfriis įvaž., garažas, arti Bloor ir 
parko.

S. JOKŪBAITIS :: 
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Vasarvietė arti Toronto
Prie gero.susisiek. (Hw. 2) ir gra
žaus ežero netoli Cobourg miesto 
(70 m. nuo Toronto) 16 akrų že
mės, 17 kabinų (cottages), resto
ranas su 150 sėdimų vietų, didelė 
šokių salė, krautuvė, virš 200 pėdų 
smėlėto ežero kranto, did. sklypas 
mašinom pastatyti, pajamos per se
zoną $12.000. Įmok, prašo $8.000 
ir vienas morgičius 10-čiai metų iš
mokėti. Pirkinys vertas rimto dė
mesio. Pasiteiraukit?

Bloor - Lansdowne
$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. neper, 
kamb., mod. virt., naujas šild., ga
ražas ir 15-kai metų atsviras morgi- 
čiųs išmokėti. .

Runnymede - Annette 
$2.500 įmok., 12 kamb., orig. du
pleksas, geras mūras, did.-ir švarūs 
kamb., geras išplanavimas, patogus 
dviem šeimom. Arti mokyklos ir su
sisiek. Parduos už $18.000.

Jane • Baby Point . .
$3.000 įmok., 6 kamb., mūr., naujos 
statybos, labai švarus, mod. virt., 
šoninis priv. įvaž., gražus kiemas, 
20-čiai metų išmokėjimas.

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmn, vasarnamių, garažą, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agentas y (vjc) BUTRIMAS

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

G€O. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontorio Str.
Collingwood* Ont.

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS »R DRAUGAMS VAISTŲ

WALTMAI’S Paffluma Vaistinė

431 Roncesvalles Avenue
(prie Howard Park) x k '

Tel. LE. 5-1112-3-4
$16.900 pilna kaina, Fem Ave. (High Park rajone), gerų plytų, pusiau 

atskiras namas, arti Roncesvalles, 8 kambariai, 2 virtuvės, gražus 
kiemas, atviri morgičiai.

$18.900 pilna kaina, Beresford Ave. (Runnymede rajone), gerų plytų 
atskiras namas, 7 dideli kambariai, bendras šoninis įvažiavimas, 
garažas, kvadratinis planas, arti mokyklos, susisiekimo ir apsi
pirkimo, prieinamas įmokėjimas, vienas atviras morgičius balansui.

$18.900 pilna kaina, Gothic Ave. (High Park rajone), 8 dideli kambariai, 
naujas alyvos šildymas, lengvas iš lainos įvažiavimas garažan, 
prieinamas įmokėjimas. Tuojau galima užimti.

$20.900 pilna kaina, Clendenan Avė. (Runnymede rajone), gerų plytų 
atskiras 6 kambarių namas, geros sąlygos, alyva šildymas, bendras 
šoninis įvažiavimas, garažas. Savininkas duoda vieną morgičių ba
lansui. Tuojau galima užimti.

$17.500 pilna kaina, Margueretta Street (Lansdowne - Bloor rajone), gerų 
plytų pusiau atskiras dupleksas, 3 dideli kambariai pirmam ir 
4 — anram augšte, alyvos šildymas. Tuojau galima užimti abu 
augštus.

$18.00 pilna kaina, Sunnyside Ave. (High Park rajone(, gerų plytų, atski
ras namas, 8 kambariai ir saulės (veranda) kambarys trečiam 
augšte, naujas alyvos šildymas, 2 virtuvės. Tuojau galima užimti.

SPORTAS
SPORTAS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

Edv. šulaitis
(Tęsinys iš pr. nr.)

Dalyvaudami Sov. Sąjungos stalo te
niso rinktinės sudėtyje tarptautiniuo
se turnyruose, Lietuvos stalo teniso 
žaidėjai — Balaišienė, Žilevičiūtė, Sau
noris, R. Paškevičius ir Baltakis — 
yra pasiekę gražių laiamėjimų. Sauno
ris, Paškevičius, Balaišienė ir Žilevi
čiūtė yra laimėję Sov. Sąjungos pir
menybes. 1958 m. įvykusiose pirmose 
Europos stalo teniso pirmenybėse Sov. 
Sąjungos rinktinės sudėtyje žaidė Ra- 

’manauskaitė, Saunoris, Paškevičius ir 
Zablockis. Varžybų metu Sauanoris iš 
20 susitikimų laimėjo 15.

Bokse didžiausių laimėjimų pasiekė 
Algirdas Šocikas, kuris du kartu tapo 
Europos meisteriu, neskaitant laimė
jimų Sov. Sąjungos pirmenybėse. Kiti 
žymesnieji boksininkai: A. Antanavi
čius, S. Avricevičius, K. Juškėnas, S. 
Lazaris, R. Murauskas, L. Rugys, R. 
Tamulis, S. Uuosis.

Didesnių laimėjimų pasiekta ir leng
vojoje atletikoje. Birutė Zalagaitytė 
Kalėdienė 1958 m. Sov. Sąjungos pir

menybėse tapo pasaulio čempione ie
ties metime (57,49 m.). 1500 m. bėgi
me 1958 m. 13-tą vietą pasaulyje turė
jo Sov. Sąjungos čempionas J. Pipy- 
nė (3:41,1), vyru disko metime 12-tą 
vietą pasaulyje — A. Baltušnikas 
(56.53), vyrų rutulio stūmime 14-15 
vieta — A. Varanauskas (17.81), vyrų 
10 km. ėjime 4-tą vietą A. Mikėnas 
(42:45,8), 20 km. ėjime 6-tą vietą A. 
Mikėnas (1.28:19,6), 50 km. ėjime 
10-tą vietą — A. Mikėnas (4.13:54,2). 
Be šių Sov. Sąjungos sporto meisterio 
titulą turi šie lengvatlečiai: R. Beres
nevičius, M. Kasperavičius, J. Mozūra, 
A. Pocius, I. Sinkevičiūtė, J. Skerne- 
vičiuš, A. šimanas, A. Vietrinas.

Labai populiarus yra dviračių spor
tas, o taip pat daug dėmesio skiria

ma rankinio žaidimui. Meisterio var
dą turi 43 dviratininkai ir dviratinin
kės, o rankinyje — 11 šios šakos kul
tivuoto  jų (moterų).

Šachmatų srityje yra vienas Sov. 
Sąjungos nusipelnęs sporto meisteris
— daugkartinis Lietuvos čempionas 
Vladas Mikėnas. Be jo, žymesnieji 
Lietuvos šachmatinikai: R. Cholmo- 
vas, I. Vistaneckis, J. čiukajevas.

Šuoliuose į vandenį (nuo bokšto) 
A. Kareckaitė yra laimėjusi Europos 
čempionės vardą, A. ir M. Rudzinskai 
baidarių irklavime laimėjo III vietą 
pasaulio irklavimo pirmenybėse Čeko
slovakijoje. Futbole A. Kulikauskas 
yra atstovavęs II Sov. Sąjungos rink
tinę, o L. Dūda — Sov. Sąjungos jau
nimo rinktinę. Futbole sporto meistro 
titulą turi: B. Galvičius, Z. Ganusaus
kas, D. Ilgūnas, S. Krocas, A. Kuli
kauskas, S. Paberžis, V. Saunoris, V. 
Tuckus. Vilniaus Spartako komanda 
žaidžia Sov. Sąjungos A klasėje nuo 
1960 m. pavasario.

Sporto gyvenimui vadovauja sporto 
draugiajų ir organizacijų sąjungos res
publikinė taryba Vilniuje. Iš sporto 
draugijų ir organizacijų labiau pasi
reiškia šios: Dinamo, Spartakas, Žal
giris, Nemunas, Darbo Rezervai, Lo
komotyvas. Jis turi sporto klubus Įvai
riose Lietuvos vietovėse.

Lietuvoje veikia Lietuvos Valstybi
nis kūno kultūros institutas, Švieti
mo ministerijos respublikinė vaikų 
sporto mokykla, o prie Vilniaus Valsty
binio Pedagoginio instituto yra Fizi
nio auklėjimo ir muzikos fakultetas. 
Kūno kultūros institutas buvo įkurtas 
1945 m. ir per 13 savo gyvavimo metų 
išleido 935 kvalifikuotus fizinės kultū
ros specialistus, kurie dirba dėstyto
jais, mokytojais, treneriais. Šį institu
tą baigė ir pame dėsto patys žymieji 
Lietuvos sportininkai.

Sporto reikalams yra leidžiamas vie
nas periodinis leidinys — “Sportas”, 
išeinąs 3 kartus savaitėje, 4 pusi. Re
daktorius A. Litvaitis. Nuo 1959 m. 
pradėtas leisti “Sportinuinko Žinynas”
— leidinys apie praėjusių metų spor
tines pasekmes. Iki šiol išėjo šios spor
to knygos: V. Variakojo “Stalo teni
sas (1959 m.), “Sportinių terminų žo
dynas”, “Sportas Tarybų Lietuvoje”, 
“Tarybinė šachmatų mokykla” ir kt.

Didžiausias yra Spartako respubli
kinis sporto stadionas, kuris talpina 
20 tūkstančių žiūrovų. Yra pastatyta 
ir daugiau stadionų ir uždarų baseinų 
plaukymui, čia lėšas skiria valstybė. 
1955 m. vien tik sporto komitetų ren
giamoms varžyboms ir mokomosioms 
-sportinėms stovykloms paskirta dau
giau kaip 7 milijonai rublių. Sportas 
Lietuvoje kreipiamas komunistų par
tijos Centro komisteto 1948 m. išleisto

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Glendenen - Annette
6 kambarių mūro bangaliukas, aly
va vand. apšildomas, garažas. Kai
na $16.000 grynais.

Windermere • Bloor
$4.000 įmokėti, 7 kamb., mūro, at
skiras, garažas, alyva vand. apšil
domas. Kaina $18.000.

Bloor • Pacific
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras, 2 augštų, alyva vand. apšildo
mas, pirmame augšte 6 kambariai, 
antrame 3 kambariai, 2 virtuvės, 3 
garažai. Labai įdomus ir garžus na
mas. v

Bloor • Bathurst
Ant Bloor gatvės, 6 kambarių, mū
ro namas ir krautuvė. Nebrangiai 
parduodamas. • •

Laurence - Avenue Rd.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro 
bangaliukas, rūsys baigtas, garažas 
privatus įvažiaivmas. Pigiai, pigiai, 
pigiai.

Quebec Ave. • Bloor 
$2.000 įmokėti, tiktai už tą 6 kamb. 
atk. mūrinį namą. Vand. alyvos šil
dymas, didžiulis kiemas, garažas. 
10 metų skola.

Baby Point rajone 
$2.000 - 3.000 įmokėti, visai naujas 
puikus modernus 6 k£mb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, pusiau 
baigtas kambarys rūsyje, įvažiavi
mas, 25 metų NHA skola, šeiminin
kas iškeliamas į Montrealį.

Kenedy Ave. - Bloor 
$3.500 įmokėti, už 9 kamb. per du 
augštus atsk. mūr. namą, 2 vonios, 
vand. alyvos šildymas, labai arti 
Bloor, ilgos ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, pilna kaina $17.900, sku
bus pardavimas.

Wilcox Lake
$10.000 įmokėti, 24 mylios nuo* To
ronto, 15 katidžių, kurie pastatyti 
žiemai gyventi ir maisto produktų 
krautuvė, viskas išnuomota per vi
sus metus, gauna nuomos $757,00 
mėnesiui. Geras biznis be didesnio 
vargo.

Indian Rd. • Bloor 
įmokėti, šiurkščių plytų, 6 
atsk. namas, vand. alyvos

$4.000
kamb. 
šildymas, mod. virtuvė, garažas, re
creation kamb. rūsyje, arti Bloor.

Windermere Ave. - Swansea 
$4.500 įmokėti, 5 kamb.; šiurkščių 
plytų bangalovas, vand. alyvos šib 
dymas, garažas, gražus didelis kici 
mas. Prašoma kaina $16.900.

Baby Point - Jane 
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, puikus atskiras mūr. namas, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, 10 metų atvi
ras morgičius.

Beresford Ave. - Bloor 
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 virt., alyvos šildymas. Ga
ražas su plačiu įvažiavimu. Prašo
ma kaina $18.900.

Havelock - Bloor 
$6.000 įmokėti, atsk. mūr. 10 kamb. 
namas, vand. alyvos, šildymas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, 5 kamb. I-me augš
te, gražus didžiulis kiemas, recrea
tion kamb. rūsyje, namas be skolų.

Quebec • Bloor
$6.000 įmokėtų 6 kamb, atsk. šiurkš
čių plytų namas, kvadratinis planas, 
vandens šildymas, modernus vidu
je, išklotas kilimais, garažas. Kaina 
tik $17.900, 1 morgičius balansui.

Rusholme Rd.
$6.000 įmokėti, atsk., 12 kamb. mūr. 
namas, vand. šild., 2 vonios, garažas 
su privačiu įvažiavimu, puikus nuo
mavimui. Šeimininkas išvyksta.

TEL. DARBO LE. 2-4404

atsišaukimo nustatyta linkme, kuriame 
pasakyta, jog sportininkai savo perga
lėmis turi tarnauti komunizmo per
galei.

Kanados futbolo rinktinė šią vasa
rą viešės Sovietų Sąjungoje, kur su- 

į žais eilę rungtynių Sov. S-gos mies
tuose. Ta proga ji užsuks į Vilnių, kur 
rugpiūcio 18 d. susitiks su Lietuvos 
futbolo meisteriu — Vilniaus Sparta
ko komanda. Įdomu, ar du ukrainie
čiai, kurie įeina į Kanados rinktinės 
sąstatą, vyks į Sov. Sąjungą, ar jie 
bus pakeisti kitais žaidėjais?

8 dviratininkai gegužės 1 d. išsilei
do kelionėn iš Klaipėdos į Vladivosto
ką. Kelionę dviračiais numato atlikti 
per 170 dienų. Grupę sudaro šeši lie
tuviai ir du estai.. E.‘

14.900 pilna kaina, 8 kamb., mū- *— , ■ - ‘
ro namas, arti Bloor ir Dufferin,. 
lengvos mokėjimo sąlygos. Skam
binti B. Sergantis, LE. 4-9211.

$4.000 įmokėti, 3 metų senumo mū
rinis bangalas, didelis sklypas, vie
nas morgičius. Skambinti J. Ber- 
žinskas, LE. 4-9211.

$4.000 Įmokėti, atskiras 10 kamba
rių mūrinis dupleksas, 2 virtuvės, 
2 modern, vonios, didelis kiemas, 
privatus įvažiavimas*2 garažai. 
Kreiptis B. Sergantis, LE. 4-9211.

Westminster ■ Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, 9 kamb., atsk. mūr. 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 3 virtuvės, garažas 
su plačiu įvažiavimu. Žema kaina, 
turi būti parduotas.

High Park - Bloor
$7.000 įmokėti, 6 kamb. puikus ab 
skitas mūr. namas, modernus viduj 
je. vand. alyvos šildymas, garažas} 
arti Bloor. .

Runnymede • Ęloor Z 
$7.200 įmokėti, šiurkščių plytų 7 k^ 
atskiras mūrinis namas, vand. aly
vos šildymas, graži didžiulė mod2 
virtuvė, didžiulis kiemas su dvigu
bu garažu, labai platus įvažiavimas?

ę Oakmount Rd. • Bloor
$8.000 įmokėti, 10 kambarių, atski; 
ras^ didžiulis mūrinis namas, van
denę alyva šildymas,2 vonios, 3 
virtuvės, garažas šu privačiu įvažia- 
vimu, gražus kiemas, greitas už
ėmimas. f-v ..

Jane - Bloor f
$5.000 įmokėti, 7 kamb., šiurkščių 
plytų, atsk. namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, 2 mod.’ 
virtuvės, garažas. Arti visko. Šeimi-4 
įlinkas išvyksta į JAV. *

Sunnyside - Roncesvalles
4 $8.500 įmokėti, 11 kamb. atsk., mūr., 
namas-dupleksas, vand. alyvos šiP 
dymas, garažas su privačiu ivažia-* 
vimu, namas be skolų. Taikus nuo
mavimui.

■ ■ ' a

Jane - Annette ;
$10.000 įmokėti, 14 kamb , 3 metib
senumo, atsk. mūr. tripleksas. Pui-*
ki vieta, viskas išnuomota, turi bū
ti parduotas. Arti visko.

Bloor - High Park ' 
$8.000 įmokėti, 1 metų senumo, 14 
kamb. atsk. mūr. tripleksas, vand/ 
alyvos šildymas, modernus, 3 gara
žai, gauna $365 mėn. nuomos.

Gladstone- Bloor
$8.990 įmokėti, 11 kamb.. puikus at
skiras mūr. namas, 2 vonios, 3 mod? 
virtuvės, vandr alyvos, šildymas, 
gražus didelis kiemas, 4 kamb. pir-: 
įname augšte.

Indian Rd. - Bloor
$12.000 Įmokėti, 11 kamb., atsk.* 
namas, 3 vonios. 3 mod. virtuvės^ 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puiki vieta 
nuomavimui. "t

- NAMU LE. 5-1584 /

SUDBURY, Ont. ;
PASKENDO BR. DAUKŠAS. Trys 

draugai — lietuvis, anglas ir prancūzas 
išvažiavo žvejoti į French River upę. 
Laivelis apvirto ir visi trys atsidūrė 
srauniame šaltame vandeny. Nespėjo 
net pasigriebti gelbėjimosi priemonių, 
kurias turėjo laively. Prancūzas lai
kėsi įsikibęs į laivelį, tai vanduo jį 
pusgyvį išnešė prie kranto, ir tuoj 
buvo nuvežtas į ligoninę. Kiti du pa
niro per keletą sekundžių ir daugiau 
neiškilo. Lietuvis, Bronius Daukšas, 
45 m., buvo kilęs nuo Šiaulių. Jau 
trečia diena, kaip nuskendo, bet lavo
nai dar nesurasti. Pradžioje buvo bai
dyta ieškoti, bet dabar jau neieško, 
nes nėra vilties surasti. Upė labai gili, 
srauni ir vanduo drumstas. Jei kur 
neužkliuvo, tai lavonai gal jau seniai 
nuneštb į plačius Georgian Bay van
denis. - - -> •■ •

ši skaudi nelaimė tebūna pamoka 
ir įspėjimas Visiems vandeny elgtis at
sargiau ir yisadą būti su gelbėjimosi 
priemonėmis. Ir mūsų tautiečių tarpe 
žuvavimas paskutiniu laiku virsta ža
linga aistra. Vyrai, nors ir tinkamai 
nepailsėję, anksti kelia ir save vargina, 
lyg neturėtų namie ko pavalgyti. 
kas dar liūdniau, kad kaikurie dėl tj>s 
nelemtos aistros net savo šventą sek- 
madeinia pareigą apleidžia. i

Sudburiškis.,
KAS DAR NEMĖGINOTE, PABAN
DYKITE! Jau daugelis yra įsitikinu, 

kad per A KUSINSKf '(Anglijos 
bendrovių atstovą) yra geriattšias ir 
pigiausias būdas užsakyti dovanų siun
tinius savo artimiesiems. Greitas ir 
garantuotas pristatymas. Kaip lik gau
ta naujų 1960 m. nylono, vilnonių, 
dirbtinių kailių ir kitokių tekstilės ga
minių pavyzdžių? Kainos nupigintds. 
Be tekstilės gaminių, galite užsakjji 
vaistus, odą, laikrodžius, akordeonas 
ir visa kitai Be 4o> p^dąjau pri
iminėti ir pačių iRjenttf stfdarytūs 
siuntinius, kurie siunčihmi per :Ang|i- 
ją. Patarnauju visiems, Sudburio apy
linkėje ir už jos ribų. NA 
RESAS: 61 Front St.,' A] 
bury, Ont. Tel. OS. 4-1805:

Madridas. — Gen. Franco pri
ėmė Juan Carlos, buvusio Ispani
jos karaliaus Alfonso XtH vaikai
ti. Kadangi neseniai jis buvo su
sitikęs ir su jo tėvu, spėjami, 
kad Franko ruošiasi grąžinti mp- 
narchiją. f

Otava. — Kanada dar šiemet • 
pagamins 10.000 td miltų! kaip 
galimo karo atsargas Europai. Jte 
būsią sandėliuojami Norvegijoje.
— . .. . 'i _ ___
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Nauja Lietuviška Valykla

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

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė a nd rausto.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

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

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

Savininkas L. LEVECKIS

' , 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 atdaryta.

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

Telefonas LE. 2-8723

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.z Toronto. LE. 4-6123
• J ANT. JUOZAPAITIS

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

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų , 

kostiumams bei paltams.

Hamilton, Ont.
(Atkelta iš 4 psl.) 

visuomeninės padėties, o juo labiau 
policinės jėgos!

e) Savo darbuose LN v-ba laikosi 
įero visiems tautiečiam^ darymo prin
cipo. Jau keturi metai v-bų nariai dir
ba be atlyginimų. Gauti iš tautiečio 
šimtinę LN buvo ir yra labai ir labai 
sunku, nors ta šimtinė LN ir asmeniš
ką naudą neša ir liet, darbą dirba. 
Maža to, eilė tautiečių, po didžiausių 
v-bos pastangų įėję nariais tuojau pat 
vėl pasitraukė. Ir nė mažiausio bet- 
kokia forma keršto ar pykčio iš LN 
v-bos asmenų jie nepatyrė.

Remdamiesi šiais didžiausiais prin
cipais LN ir atsiekė musų mastu mil
žiniškų pasekmių. Ir jie ateityje augs, 
jeigu mes visi — nariai ir v-ba — ap- 
valdysime LN plotmėje savo blogus po
linkius ir neigiamas aistras.

Kliūtys ir kova su jomis
Jau ne kartą esu viešai minėjęs, 

kad didžiausi LN darbe sunkumai yra 
mūsų tautos individualizmas, o perei
nant prie paskiro asmens — pavydas, 
neapykanta, kerštas, visuomeninių pa
reigų piktnaudojimas, asmeniškos nau
dos siekimas, pasyvumas, tautinės am
bicijos stoka ir visa eilė kitų. Šios ir 
kitos blogybės LN pastodavo kelią iš 
dviejų pagrindinių krypčių:

Išorėje ir LN viduje.
Kaip konkrečius išorinius koncent

ruotus didesnių antpuolių pavyzdžius, 
mes prisimename pirmaisiais LN vei
kimo metais St. Bakšio viešą ir oficia
lų apkaltinimu nesąžiningumu, plati
nant Tautos Fondo knygas. Si netiesa 
buvo dokumentais atremta. Metais vė
liau augštas asmuo vienos vakarienės 
metu, kurioje dalyvavo apie 200 lie
tuvių, oficialiai pareiškė, kad LN na
rių eilėse nėra katalikų, kas daugumos 
dalyvių širdyse sukėlė ironišką šyp
seną. LN stiprėjant ir augant, didėjo 
ir priešpuoliai. Sunkiausiu ir puolėjų; 
įsitikinimu LN triuškinančiu smūgiu 
turėjo būti praeitų metų didžioji ak
cija prieš LN v-bos pirmininką. Puo
limas buvo tiek nepamatuotas ir išei
nąs iš betkokios etikos ribų, kad juo 
labai greit pasinaudojo Lietuvos oku
pantai, parašydami “Tėv. Balso” pr. 
metų gruodžio Nm. 98 straipsnį “Kaip 
pagarsėjo ponas Bakšys”. Ir šį smūgį 
LN atlaikė nei nesudrebėdami. Jo iš
davoje išstojo tik 3 nariai. Be šių di
džiųjų negatyvių išorės atakų, nuola
tos mes jaučiam? nesiliaujančią už- 
kulisinę veiklą, šiose visose kovose 

• LN nariai parodė didelį, kaip tautinį, 
taip ir žmogiškąjį subrendimą. Ketu
rių metų kovos nuostoliai — vos porą 
dešiųrcių narių (kiti išstojo dėl ekono
minių sunkumų) iš 550.

Antrosios kliūtys, kylančios LN 
viduje, yra žymiai pavojingesnės, nes 
jos išplaukia iš žmonių, kurie oficia
liai LN idėjai entuziastiškai pritaria, 
bet giliame pagrinde LN jų lenkiami 
į asmenišką naudą arba net planuo
jami nustumti nuo tvirtų dabartinių 
idėjinių pamatų, šios vidujinės prie
šiškos jėgos veikia taip gudriai ir ra
finuotai, jog dažnu atveju jų negali 
konkrečiai apčiuopti, o tik pajausti. 
Jos buvo žymiai juntamos praeityje, 
be abejo, pasitaikys jų ir ateityje.

Valdybos pirmininkas apie save
Sunkiausia viešai kalbėti apie sa

ve. Yra didelio pavojaus perdėti ir 
pasipūsti, o visiškas kuklumas ir tylė
jimas dažnai gali pakenkti LN, įves
damas pačią idėją į stagnaciją. Pasi
sakymu apie save noriu tik vieno vie-:

nintdio: v-bos pirmininko keturių me
tų veržlumą, aktyvumą ir ištisinį sun
kų darbą tik maža dalele perkelti 530 
LN nariams. Jei tas pavyktų, LN ir 
jų idėjos jėga padvigubėtų staigiai.

Imdamasis šio milžiniškai sunkaus 
darbo organizavimo, jau pradžioje ap- 
siprendžiau aukoti jam visą savo ener
giją, sumanumą, gerą valią ir mano 
asmeniškus piniginius išteklius. Vidu
tiniškai $500 mano pinigų nuolatos 
buvo beprocentiniai įenšami už įsto- 
jančius narius, kuriuos jie vėliau mm 
grąžindavo. Prašydamas tautiečius na
riais, padariau tūkstančius pas juos 
apsilankymų, kurie pareikalavo tiesiog 
begalinės kantrybės. Buvau puolamas 
ir šmeižiaųias viešai ir privačiai. Iki 
šiol. Dievui dėkui, ištvėriau. Mūsų jė
ga išaugo ir šiandien aš kreipiuosi šio 
pranešimo išvadose į Tamstas su ne
dideliais ir nesunkiai įvykdomais pra
šymais LN. Aš tvirtai tikiu, kad na
riai po mano sunkaus keturių metų 
darbo paklausys vardan to, kad aš nie
kad nesiekiau ir nesieksiu iš LN as
meniškos naudos ar paikios ambicijos, 
o dirbau tik bendram mūsų tautiniam 
interesui.

Išvados
LN stovi gerame kelyje ir ant tvir

tų pamatų. Pasiekti, tarmes norime — 
galime. Kasgi tad tenka artimoje atei
tyje padaryti?

Visi nariai turėtų įsidėti į širdį, 
kad LN vargu ar pastatysime apsiru- 
bežiuodami vien tik šimtinės įdėjimu, 
vėliau juos visai pamiršę. Tokiu atve
ju iš viso ar būtų tikslu kam nors rū
pintis jų įsigijimu. LN visą laiką rei
kalingi visų mūsų dėmesio ir paramos. 
Jie nėra biznio namai, kaip dažnai gir
dime juos ironizuojant. Ypač šiuo me
tu jaučiama tam tikra stagnacija. Kad 
suteikus LN idėjai naujos jėgos aš 
nuoširdžiausiai prašau visus narius 
tvirtai įsipareigoti atlikti šiuos kon
krečius darbus:

1. Iki liepos 1 d. š.nx suraskime po 
vieną naują LN narį, o iki metų pabai
gos po kitą. Kas tam galimybės ir prie 
geriausių norų neturėtų — įneškime 
po šimtą kitą papildomai ar įrašykime 
savo šeimos narius, čekius siųskite S. 
Bakšio adresu: 38 Stanley Avė., nuro
dydami nario vardą, pavardę, adresą 
ir telefoną.

2. Praėjusiais metais kino lankymas 
žymiai sumažėjo. Atstatymui jo į nor
malią padėtį, kiekvienas narys išpla
tinkime po dvi bilietų knygutes už $5. 
Visi nariai įsipareigokime su šeimo
mis iki metų pabaigos ne mažiau vieną 
kartą į mėnesį atsilankyti į savąjį 
kiną.

3. Visi dalyvaukime LN 4-rių metų 
sukaktuviniame baliuje, kuris įvyks 
birželio 11 d. Hillcrest salėje.

Tai yra tikrai mažas prašymas, pa
lyginus su v-bos pirmininko atliktais 
darbais. Nuo Tamstų konkretaus atsa
kymo realiu darbu daug priklausys 
busimųjų LN apimtis.

Nuoširdžiai dėkoju visiems nariams 
už dalyvavimą susirinkime ir prašau 
susirinkimo pirmininką išdiskutuoti 
mano prašyma is ir priimti tuo reikalu 
bendrą nutarimą.

Linkiu, kad tretieji LN metai su
stiprintų LN dvigubai, o to galime at
siekti visi aktyviai įsijungę į šį darbą!

Ačiū!

Jis perspėja
Bare įmetęs vyrukas sako kel

neriui:
— Greičiau dar dvigubą kar

čiosios, nes greit bus skandalas.
Kelneris įpila, tas išgeria ir vėl 

sako tą patį. Taip penktą kartą 
įpylęs, kelneris pagaliau klausia:

— Kodėl sakai bus skandalas?
— Matai, aš gi neturiu pinigų!

Tik vienai minutei
Žmona išeidama sako vyrui:
— Aš išbėgsiu vienai minutei 

čia pas kaimynę. Neužmiršk pa
maišyti kas pusvalandį verdančią 
sriubą.

Natūrali tapyba
Du meno akademijos studentai 

įsileido-į kalbas dėl savo pajėgu
mo gerai piešti. Vienas jų sako:

— Aš nupiešiau vaisius taip 
natūraliai, kad net atskrido du 
paukštukai ir bandė lesti, kai ati
dariau langą.

— O aš, — sako antrasis, — 
pernai taip natūraliai nutapiau 
šveicarišką sūrį, kad šįmet jame 
atsirado jau kirmėlių ...

Sovietinis reportažas
Stockholme buvo arklių lenk

tynės. Vieną dieną lenktyniavo 
tik du arkliai — amerikiečių ir 
sovietų. Laimėjo amerikietis. 
Maskvos “Pravdos” koresponden
tas prąnešė: “Švedijos sostinėje

mūsų puikusis

arklys'tikslą pasiekė priešpasku
tinis”. - -

Kodėl nepasinaudoti? ..
— Kelionė traukiniu du dole

riai. Bągažas vežamas veltui, —7 
aiškino konduktorius.

— Tai nuvežkite mano bagažą.; 
Aš pats pėsčias nueisiu, — atsa
ko keleivis. - ?

Rimta priežastis ‘
— štai tuos vaistus tamsta tu

rėsi gerti po valgio, (ris kartus 
per dieną.

— Daktare, bet tą išpildyti aš 
negaliu.

— Kodėl .negali?
— Mat, aš esu neturtini

Maskvos “Pravdos” koresponden-

vykstančiose arklių lenktynėse 
mūsų puikusis žirgas “Konuinist” 
iškovojo antrą vietą. Amerikiečių

. vai-;
gau tik vieną kartą per dFeną.. J

Jonas Bezis matė Lietuvą
— Iš savo pusės linkiu kiekvie

nam lietuviui viengungiui ilgai- 
nesnaųsti, bet irgi parsigabenti 
lietuvaitę iš Punsko ir sikurti; 
gražią lietuvišką šeimą, kaip kiek
vienam padoriam lietuyiur ture-

daug išlaidų, bet turiu lietuvaitę.;
— Savo reporteriui K. Strikai- 

čiui siūlau daug neliesti politi-. 
kps, kad nesusitrukdytų man at-i 
sigabenimas žmonos.

šiais žodžiais baigė savo kelio
nės įspūdžius winnipegietis J. Be
zis. K. Strikaitis. I

WINDSOR, Ont
RADIO KLUBO SUKAKTIS. Wind-

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

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

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patob.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus —r nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 voldndas. 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).

»

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-9537

CONSUMERS' GAS CO

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI lair 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.

Elektros - Electronic 
Technikos 

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin);
Visą rūšių mechaninis automobilių; 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd-

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

(Atkelta iš 3 psj.) 
viškai. Ji man paaiškino, kad.aš 
padaręs klaidą. Kuomet atvykau 
j Varšuvą, aš privalėjau laike 3 
dienų įsiregistruoti Kanados at
stovybėje, o vėliau privalėjau re- . .... . 
gistruotis kas 24 vai. kiekvienoje tų būti privaloma. Nors padariau 
naujoje vietovėje. Apsistojant 
viešbučiuose tai nereikalinga, nes 
patys viešbučiai tą automatiškai 
atlieka. Išvykstant iš Lenkijos 
taip pat reikalinga išsiregistruo
ti Kanados atstovybėje arba ga
li tai padaryti kitas asmuo, nuro
dydamas savo pavardę ir vizos nu
meri. Užsiregistruoti ir ųžsimel- 
duoti Lenkijoje esą du skirtingi 
dalykai. Užsiregistruoti privalu 
laike 3-jų dienų savo atstovybėje, 
o užsimelduoti privalai laike 24 
vai. kiekvienoj naujoj vietovėj.

— Į klausimą, kaip palaikomi 
ryšiai tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
turiu pasakyti, kad mažojo pasie- • 
nio susisiekimo, kaip pirmiau 
būdavo, visai nėra. Siena yra akli
nai uždaryta. Su Lietuva ryšiai 
yra palaikomi labai silpnai. Ku
rie atvyksta iš Lietuvos arba 
vyksta iš Lenkijos i Lietuvą, gali 
vykti tik per Varšuvą.

— Man visa ši kelionė oficialiai 
kainavo $761,60 su maistu ir lėk
tuvo bilietu ten ir htgal. Pinigus 
įmokėjau Kanadoje kelionių biu
re. Atvykus į Varšuvą, iš tų pačių 
pinigų kelionių biuras man tuo
jau išdavė 1.800 zlotų. Žinomą, 
man tų pinigų neužteko, todėl te
ko išsikeisti banke daugiau pini
gų. Pirmiausia išsikeičiau banke 
$50. Bankas man išmokėjo už $1 
po 24 zlotus ir 85 grošius, t.y. 
banko kursų. Amerikoniški pini
gai pigesni. Juodojoje biržoje už 
$1 galima gauti 75-85 zlotus, žiū
rint koks jų pareikalavimas.

— Viską atlikęs Varšuvoje, sė
dau į Olandijos lėktuvą, kuris pa
suko į šiaurę nuo Baltijos jūros. 
Skridome per Borholmo salas 
4-rių klm. augštyje į šiaurės jū
rą, iš čia į Olandiją ir vėl nutūpė
me Amsterdamo aerodrome. Ne-! 
žinau, kodėl grįždami atgal ne- 
bekliudėme Rytų Vokietijos.

— Savo kelione esu labai pa-' 
tenkintas, nes susiradau sau žmo
ną lietuvaitę iš Punsko. Dabar 
sudariau dokumentus ir laųk|u 
jos atvykstant. Teko nugirsti, kad 
viskas užtruks apie 6 mėnęsįus.: 
Dabar išvykstu vėl į tolimosios 
Kanados šiaurės miškus dolerių 
kalti, nes jau reiks pradėti kurti 
rimtą šeimyninį gyvenimą. At
vykus mano mergaitei į Kanądą: 
— Winnipegą, — grįšiu iŠ miškų 
ir eisime pas lietuvių parapijos 
kleb. kun. J. Bertašių, kur atlik
sime vedybų bažnytines apeigas.

Dr. V. Sadauskienė
DANĮV GĮHOYTOjĄ 

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

les), Toronto.
X ...

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

Or. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 2-4108

.Priėmimo valandos:

radio klubas, mini 15-os metų veiklos 
sukaktį. Šiai reikšmingai sukakčiai at
žymėti, šeštadienį, birželio 4 d., Al 
Matta klubo salėje, 5121 Oakman 
Blvd., ruošia banketą ir koncertą, ku
rio* metu bus nemokamai išdalintas 
specialus liuksusinis klubo leidinys. 
Koncertinę dalį išpildys Danutė Stan- 
kaitytė sopranas, iš Čikagos. Apie šią 
solistę spaudoje yra buvę gražių at
siliepimų. Kritikai rašydami apie sol. 
D. Stankaitytę ją vertina kaip vieną 
pačių iškiliausių vokalisčių. “Aidų” 
kovo mėn. muzikos recenzentas E. G., 
rašydamas apie jos kęncertą Niujorke, 
rašo: “...publika turėjo progos iš
girsti jos gražų, aksominį, šiltą ir pla
taus diapazono dramatinį sopraną, jos 
tiek lietuviška, tiek itališka tarsena 
labai gera ir aiški”. “Drauge” kovo 
22 d. J. Prunskis rašydamas apie “Tru
badūrą” pažymi: “... šios operos pa- 
statymas muziką mylinčiai lietuvių vi
suomenei atųešė naują dovaną — iš
kišo nauja primadona Danutė Slankai- 
tyte. Didelėje rolėje iškilo jos didelis 
talentas ir su šiuo pasirodymu ji pa
teko į mūsų pirmaujančių solisčių ei
lės”. Pastaruoju metu solistė D? S. 
pakviesta koncertuoti daugelyje JAV 
ir Kanados miestų, o birželio 4 d. ją 
girdėsime Radio Klubo koncerte Det
roite. Bilietus verta įsigyti iš anksto,

Windsore bilietus platina P. Januš
ka. Radio Klubas yra skaįtlingas na
riais, gyvas savo veikia, turi <bug 
narių Windsore, dėlto ir bankete - 
koncerte laukiama gausaus atsilanky

simo. Banketo pradžia 7 vai. vak. PJ.
W. LŲETUVIŲ KOLONIJOS CHO- 
RAS jau greit švęs dešimtmetį, ši 

entuziastų patriotų grupelė, pasiryžusi 
lietuviškai giedoti, dainuoti, tame lie
tuvybės bare yra išvariusi ilgą ir gi- 
lią vagą. Nežiūrint išlaidų ir trūkstamo 
laiko —- nuolat gieda bažnyčioje ir 
įvairiom progom atlieka menines pro
gramas savuose ir kitų, parengimuose.

Balandžio 23 d. mūsų choras, vado- 
vaujamas Juozo Sodaičip, pilname są
state tautybių sueigoj atliko meninės 
dalies atidarymą — sugiedojo O Ca
nada ir padainavo dvi liaudies daine
les. Spalvingi tautiniai drabužiai ir 
skambios dainos vykusiai reprezenta
vo mus.

Gegužės 1 d. choristai organizuotai 
dalyvavo mieste milžiniškoj (75.000) 
tautybių eisenoj, suorganizuotoj Lon- 

.dono vysk. Cody kaip protestas prieš 
komunizmą. Puiku, kad mūsų mote
rys atvyko su..tautiniais drabužiais.

Po visų pasisekimų choro ir bend- 
ruom»?nės vadovybė pp. Bedikonių 
gražiame name choristams suruošė su
buvimą - balių. Aptarti choro reikalai, 
pasidžiaugta nuveiktais darbais ir so
čiai pasivaišinta. ;

Mūsų mažoj kolonijoj — choras yra 
pats centrinis veiksnys apie kurį su
kasi visas lietuviškas veikimas. Puiku 
kad į chore eiles-ir į kitą lietuvišką 
veikimą jungiasi ir bręstantis jauni
mas. Tai nuopelnas choro vadovybės, 
o daugiausia apyl. v-bos pirmininkės 
Butavičienės.

■ Choras pasirodys gegužės 14 d. Mo
tinos Dienos minėjime ir birželio 7 d. 
•Windsoro miesto naujos auditorijos 
atidaryme. J. Ražauskas.

M

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 BLOOR ST. W.
Tel. LE. 1-2933

NUO BIRŽELIO 1 DIENOS 
NAUJOS PRIĖMIMO 

VALANDOS: 
Pirmadieniais, antradieniais ir 

penktadieniais nuo 2 iki 7 vaL vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p.
KETVIRTADIENIAIS ir sesta-

Lietuvio advokato 
įstaiga

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, RO.

Visi masinu remonto darbai lietuviams v ■*
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rodykite /vokfočhį ar 
lenkų k./, telefonvokite ar atvykite 
enteeiSkei J

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
.. Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ų* garantuotas. ALu ČIŽIKAS

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

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

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

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

Victor D. ALKSNI
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 3W
Telefonas EM. 2-2585

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

hiais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

VYKIMŲ IK C111VA1QG
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01 U V V J <1O

A. Beresnevičius i
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 14704

Visi eiektrps darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.
VICTOR' ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1661
Toronto •

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

F. N,O R V Y D A S
r » Skambinti bet kada LE. 5-6007 -

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

1134 DUNDAS ST. W.

"" 1 111 .....

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN,&BlSSETr 

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Tepate, 
(arti Ėtoor Ir Yong gatvių)

Akių specialistas
L. LVNSKY, ILO.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis- 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telefonas RU. 1-786Į
r
■B"

H. MžAITIS
S»T. D. KAUKAITĖ

■—

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

168 vaL savaitėje
C

OILS LTD.

GENERAL INSURANCE
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Visi dalyvaukime lietuviškų kapinių šventinime!
Pirmųjų lietuviškų Kanadoje kapinių šventinimas Toronte įvyks šį sekmadienį, gegužės 29 d., 3 vai. p.p.

VISI PAMATVKIMR I,IETIIV»SKAS KAPINFS. V’c< PA's'njfc'AUKJME 
GAMTOJE PAVASARIO ŽIEDAIS, KURIE SUPA LIETUVIŠKAS KAPI
NES. /

. Sv. Jono Lietuviškų Kapinių Tarybų;

PROGRAMA: prel. Myk._Krupavičiaus kapinių pašventinimo apeigos; ka
pinių Tarybos atstovo žodis. Gegužinės pamaldos, Tautos himnas. Po pa
šventinimo — V AISĖS visiems dalyviams šv. Kotrynos parapijos salėje.

VISI TAUTIEČIAI IS TORONTO, HAMILTONO, OAKVILLĖS, DELHI, 
ST. CATHARINES ir kitų vietovių maloniai kviečiami j istorines kapinių 
šventinimo iškilmes. SPECIALUS AUTOBUSAI nuo šv. Jono Kr. bažnyčios 
išvyks 2 ir 2.30 vai. p.p.

>

■

TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Nuoširdi padėka Augščiau- 

siajam už Jojo duosnią pagalbą 
nelengvame kapinių įsigijimo ir 
jų įrengimo darbe. Apvaizdą pra
šome ir toliau būti duosnia sa
va palaima kapinių tvarkymo dar
be. Su nusižeminimu ir malda pa
sitinkame šio sekmadienio kapi
nių didžiąsias iškilmes. Tikėkime, 
kad šventei turėsime gražų orą.

Šią savaitę kapinių centre pa
statomas 20 pėdų augščio medinis 
kryžius, pagamintas Br. šimkevi- 
čiaus pagal archit. A. Šalkauskio 
planą. Pageidaujama prie kry
žiaus pastatymo talka, šventinimo 
dieną tradiciniai kapinių vartai, 
kurie bus vėliau pastatyti, bus 
paženklinti tautine trispalve. Vi
sos šventinimo iškilmės bus fil
muojamos. Pageidaujama, kad 
moterys pasipuoštų tautiniais 
drabužiais. Nuo 10 kelio kelias 
bus nurodomas lietuvių skautų su 
tautinėmis vėliavėlėmis. Specia
lūs autobusai nuo par. bažnyčios 
lauks nuo 2 vai. p.p. Kelionė į 
ten ir atgal išviso 50 centų. Šven
tinimo dalyviai kviečiami atvykti 
anksčiau ir pasidžiaugti gražia 
kapinių aplinka. Visus dalyvius 
kviečiame po šventinimo atsilan
kyti į bendras vaišes šv. Kotrynos 
par. salėje.

— Šį ketvirtadienį, Viešpaties 
Dongun Žengimo šventėje, 7.30 
vai. vak. šv. Mišios.

— Jungtinis posėdis: par. ko
miteto, vyrų sambūrio ir ponių 
būrelio, kapinių vaišių parengi
mo reikalais, šaukiamas šį tre
čiadienį 8 vai., vak. klebonijoje.

— Šį ketvirtadienį 6 vai. vak. 
kviečiamos mergaitės tarp 9-14 
m. atsilankyti į parapijos salę 
tikslu susiorganizuoti į mergai
čių chorelį, kuriam vadovaus kun. 
kapelionas.

— Sutuokta: Otonas Kymantas 
ir Sofija Phillips.

Pirmas kapas lietuviškose
/ kapinėse

Lietuvių kapinių šventinimas 
įvyks šį sekmadienį.' Rytojaus die
ną, -gegužės 30, jose bus supil
tas pirmasis lietuvio kapas. Į -jį 
atsiguls amžinam poilsiui a.a. Jo
nas Žuklys, miręs sausio 23 d. 
JAV. Velionies giminaičiai pp. 
čirūnai, gy. Toronte, negailėda
mi išlaidų, vargo ir rūpesčių, pa
sistengė a.a. J. žuklio palaikus 
perkelti Kanadon. (A.a. žuklys 
yra B. Cirūnienės brolis). Už nu
statytą mokestį ligi lietuviškųjų 
kapinių įrengimo ir pašventinimo 
palaikai laikomi vienų Kanados 
kataliku kapinių koplyčioje.

Pr. AI.

Juozas Bakis, torontietis, skulp
torius, vienintelis iš iletuvių pa
teko į Michel Seuphor knygą, pa
vadintą “šio šimtmečio skulptū
ra”. Joje su biografijomis ir dar
bų pavyzdžiais pristatyti 400 viso 
pasaulio skulptorių. Knyga išleis
ta keliomis pasaulinėmis kalbo
mis. Lietuvio skulptoriaus vardas 
išspausdintas lietuviškai. Angliš
koji laida ‘The sculpture of this 
century” išleista George Brazil- 
ler, Niujorke, 1960 m. ir kainuo
ja $15.

Juozas Bubelis, mūsų bendra
darbis, prieš keletą metų atvykęs 
iš Kolumbijos, šią savaitę išsike
lia iš Toronto apsigyventi JAV.

Inž. J. Gvildys su šeima, ilgai 
gyvenę Toronte, vėliau persikė
lę Detroitan, šiomis dienomis išsi
kraustė toliau į Vakarus. Jis ga
vo atsakingas pareigas vienoje 
amerikinėje lėktuvų gaminimo 
bendrovėje, Seattle, Wash. Det
roite gyvendamas, J. Gvildys ak
tyviai reiškėsi vietinio sporto 
klubo veikloje.

• Korp! Neo-Lituania Toronte 
valdyba naujai pasiskirstė parei 
gomis: pirm. A. Kiršonis, pirm, 
pavaduot. D. Skrinskaitė, sekr. 
P. Kvedaras, iždin. E. Stepaitienė, 
narys V. Kecorius.

Vincui Tamašauskui yra laiškaš 
iš SSSR, adresuotas į 1393 Duvi- 
das S. W. (gal Dundas St.), Toron
to, Opt. Rašo Teodora Gečienė iš 
Vorkutos. Atsiimti “T2” admi
nistracijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį penktadienį po il

gos ir sunkios ligos mirė a.a. Emi
lija Juškienė. Palaidota iš Prisi
kėlimo parapijos antradienį šv. 
Kryžiaus kapinėse. V. ir E. Kuz- 
mams bei visiems artimiesiems 
parapijos vardu reiškiame giliau
sią užuojautą.

— šį ketvirtadienį yra Viešpa
ties Dangun Žengimo šventė. Vi
si tikintieji tą dieną privalo iš
klausyti šv. Mišias. Mūsų bažny
čioje Mišios ryte bus 7, 7.30 ir 8 
vai., o vakare — 7.30 vai. Po va
karinių Mišių — gegužinės pa
maldos.

— Sveikiname Toronto' liet. 
Maironio vardo šeštadieninės mo
kyklos vaikučius baigus mokslo 
metus. Ypačiai sveikiname tuos, 
kurie šiuo baigė pradžios mokyk
lą. Dėkojame mokytojams ir tė
veliams už aukas ir parodytą pa
siaukojimą tautos jaunosios kar
tos auklėjime ir mokslinime.

— Šį sekmadienį Krikšč. Dem. 
suvažiavimo proga iškilmių pa
mokslą Sumos metu sakys kan. 
V. Zakarauskas. Mišios bus už mi
rusius ir žuvsius dėl Lietuvos lais
vės Liet. Krikšč. Dem. Sąjungos 
narius.

— Šį sekmadienį 11.30 vai Mi
šių salėje nebus, nes ji nuo pat 
ryto perleista latvių suvažiavi
mui. Vietoj Mišių salėje, bus dar 
vienos Mišios 12.15 vai. bažny
čioje. Prašome tikinčiuosius tą 
dieną kavine naudotis kiek gali
ma mažiau.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais laikomos 7.30 vai. vak., 
o sekmadieniais — po 11 vai. Mi
šių.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios laikomos kiekvieną rytą 8 v.

— Katalikų Vyrų Draugijos vi
suotinis narių susirinkimas įvy
ko praėjusį sekmadienį. Dalyvau
jant gausiam vyrų būriui, dviejo
se vietose buvo pakeistas draugi
jos statutas, išrinkta nauja val
dyba ir kiti organai 2 metams, 
padaryta nuveiktų darbų apžvalga 
ir peržiūrėti draugijos, finansai. 
Nežiūrint didelių išlaidų kultū
riniams ir karitatyviniams reika
lams, kasoje yra ape $500.

— Praėjusį šeštadienį Prisikė
limo par. choras atliko meninę 
programą Wellande Niagaros pu
siasalio liet, parapijos metinės 
šventės proga. Savo chorą nuošir
džiai sveikiname, o pusiasalio lie
tuviams dėkojame už malonų 
choro priėmimą ir nuoširdų vai
šingumą.

— Kviečiame savanorius sa
vaitgaliais ir savaitės vidury vyk
ti į Wasagą pagelbėti tvarkyti vai
kučių stovyklavietę. Telefonu 
prašom skambinti T. Pauliui — 
LE. 1-9455.

— “Aušros” vedamoje stovyk
loje, kurion priimami vaikučiai 
nuo 7 iki 14 metų ir kuri bus nuo 
liepos 30 iki rugpiūčio 14 d., mo
kestis už dvi savaites bus: 1 vai
kas — $30, 2 vaikai iš vienos šei
mos — $50, 3 ar daugiau vaikų 
iš vienos šeimos — $65. Registra
cija jau pradėta. Registruoja T. 
Paulius, OFM, — 32 Rusholme 
Pk. Cr., Toronto 3, Ont., telef. 
LE. 3-0621.

— Širdingai sveikname jauna
vedžius Algimantą ir Nijolę Ba
nelius ir linkime laimingo vedy
binio gyvenimo.

JAUNIMO VASAROS
STOVYKLĄ ir šiemet organi

zuoja ateitininkai. Registracija 
jau pradėta. Stovykla bus tėvų 
pranciškonų vasarvietėje, New 
Wasaga, ir tęsis 2 savaites: nuo 
liepos 9 iki 24 d. Stovyklavimo 
mokestis: vienam už 2 savaites — 
$28 (vienai savaitei — $15). Jei 
iš tos pačios -šeimos vyksta du 
vaikai, mokestis už 2 sav. yra $48, 
o vienai savaitei— $25. Jei atsi
rastų iš tos pačios šeimos 3 sto
vyklautojai, jiems daroma dar di
desnė nuolaida. Neturtingi bus 
dalinai ar visiškai rtuo mokesčio 
atleisti. Į stovyklą primami visi 
lietuviai, berniukai ir mergaitės, 
nuo 13 iki J8 metų amžiaus. Re
gistruotis pas Tėvą Rafaelį, OFM, 
— 32 Rusholme Pk. Cr., Toronto 
3, Ont., tel. LE. 3-0621.

Metropolitan opera atvyksta į Torontą 
ir gegužės 30 - birželio 4 d.d. 

MAPLE LEAF GARDENS
pastatys šias puikias operas:

Pirmadienį, gegužės 30 d.
Antradienį, gegužės 31 d.
Trečiadienį, birželio 1 d.
Ketvirtadienį, birželio 2 d.
Penktadienį, birželio 3 d. 
šeštadienį, birželio 4 d

— ILL TRAVATORE
— ČIGONŲ BARONAS
— ANDREA CHENIER
— FAUSTAS .. L
— SIMON JBQUCANERA
— TRAVIATA

vai. vak. # uPradžia 8 
Bilietų kaiųa: $2, $4, $6, $8, $10. 

Bilietai jau parduodami Maple Leaf Gardens.

KVIEČIAME J VAIŠES
Liet. Krikšč. Demokratų Sąj. 

suvažiavimo užbaigimo proga šį 
sekmadienį, gegužės 29 d., 7 vai. 
vak. ruošiamos vaišės šv. Jono Kr. 
parapijos salėje — 941 Dundas 
St. W, Toronte.

Vaišių metu pagrindinę kalbą 
pasakys didysis lietuvių tautos 
masių žadintojas, PLB svarbiau
sias iniciatorius prel. M. Krupa
vičius. VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas padarys pranešimą aktua
liais šių dienų polit. klausimais.

Į vaišes kviečiami bendramin
čiai, organizacijų bei kitų grupių 
atstovai ir Toronto, Hamiltono 
bei apylinkės lietuviai.

LKDS Toronto sk. v-ba.
Trėmimų ir 20 m. okupacijos 

minėjimas
Baltų Federacija rengia Toron

te iškilmingą akademiją baisie
siems birželio trėmimams ir rusų 
okupacijos dvidešimtmečiui pa
minėti birželio 14 d., antradienį, 
8 vai. vak., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Pagrindinę kalbą pasakys 
žinomas radio komentatorius J. 
Collingwood Reade. Tikimasi 
daug svečių iš kanadiečių. Be 
muzikinės programos bus rodo
ma filmą apie 1940 ir 1941 metų 
įvykius, Pabaltijo okupaciją ir 
trėmimus. Visų lietuvių pareiga 
atsilankyti.

Taip pat visi raginami kuo sku
biausiai registruotis demonstra
cinei automobilių kelionei į Ota
vą. Po nesenų įvykių Paryžiuje ši 
kelionė turės ypatingą pasiseki
mą. Registruotis galima pas Lie
tuviu Namu administratorių.

. . c. • c .... . -

Jaunimo auklėjimu besirūpi
nant ir besisielodamas dažnai la
bai žemo kultūrinio lygio progra
momis per televiziją (su kaubojų 
muštynėmis, jų šaudymais ir 
pan.) Pr. Alšėnas parašė ilgą laiš
ką Toronto dienraščiui “The Te
legram”, sugestijonuodamas, jog 
gal reikėtų į tai įsikišti valdžiai 
pravedant įstatymą, apsaugantį 
televizijos programas nuo menka
verčių filmų, kurie turi itin žalin
gos įtakos jaunimui. Laiškas dien
raštyje nebuvo atspausdintas, ta
čiau gautas atsakymas iš “The 
Telegram” taip pat reiškia susi
rūpinimą. Esą ištikrųjų rodoma 
perdaug smurto, tačiau tam su
mažinti nesą reikalinga Jokio 
naujo įstatymo, bet tik stipresnės 
tėvų rankos ir pabudimo sąžinės 
tų, kurie tas programas parūpi
na. Jei jie suprastų, kokią žalą 
tai daro, jie parūpintų geresnės 
medžiagos.

J. J. Kulikauskų šeimoje šį sa
vaitgalį nemaža šventė. Krikšti
jamas jų antrasis sūnelis. Krikšto 
tėvais pakviesti iš Detroito F. ir 
J. Kanapienai. Įdomiu sutapimu, 
Feliksas Kanapienas tuo pačiu 
metu švenčia savo vardadienį, 
gimtadienį ir abu pp. Kanapienai 
— 35 m. bendro vedybinio gyve
nimo. Jųjų pažįstami ir bičiuliai 
Toronte ir Detroite linki dar daug 
saulėto ir laimingo gyvenimo me
tų! Alg.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju malonioms toron- 

tietėms, suruošusioms man malonią 
staigmeną (baby-shower), p. P. Re
meikienei, E. Palvenienei, visoms po
nioms ir panelėms prisidėjusioms ir 
dalyvavusioms. Už gražias ir gausias 
dovanas nuoširdus ačiū.
Oshawa. H. Juodvalkienė.

Otava. — Princesės Margaritos 
vedybų proga Kanada padovano
jo vieno kambario apstatymą su 
Kanados kraštovaizdžo paveiks
lais ir eskimų drožiniais.

Š. m. gegužės 17 d. Lietuvoje mirė mano mylimas tėvas 
A. A. POVILAS MARCINKEVIČIUS

ir palaidotas Kupiškio valsč., Gindvilių kaimo kapinėse 
gegužės 21 d.

Liūdintis sūnus Alfonsas.

PttHIU pCFVCXlIWPS * OrOflT< it rOHfTIOmtS 
rfitteftcijemis. Vhat veiamat turtas ap
draustas. Vaiiuoįom kas savaitę i Most-

n v ras it <

North B«y, Sudbury (r kitur.
>0 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Paskutiniai 
spektakliai!

RAUPSUOTOJI
(Trędowata)

Didysis lenkų dramatinis filmas
ASTOR kino teatre

653 Yonge St., prie Bloor 
TIK TRIS DIENAS: gegužės 26, 27 ir 
28 d.d., kasdien nuo 5.30 v. p.p,, šeš
tadieni nuo 1 vai. p.p. Be to, spalvoti 
“Mozowsze” ansamblio liaudies dainų 

ir šokių filmai bei kiti priedai.

T. šeštadieninė mokykla perei
tą savaitgalį užbaigė mokslo me
tus. Iškilmingas mokslo metų 
užbaigimo aktas bei pažymėjimų 
įteikimas įvyko pereitą sekmadie
nį Prisikėlimo parapijos salėje. 
Po to įvyko tėvų komiteto suruoš
tos vaišės mokytojams.

Apie šią mokyklą, jos darbą ir 
metų pabaigtuves daugiau para
šysime sekančiuose numeriuose.

Vestuvių sezonas jau prasidėjo. 
Pereitą šeštadienį Prisikėlimo 
parapijoje susituokė Nijolė Ber- 
sėnaitė ir archit. Alg. Banelis, 
žinomas kultūrininkas, UTŽ” ir 
kaikurių kitų laikraščių bendra
darbis. Vestuvinė puota įvyko T. 
Liet. Namuose. Jaunavedžiai iš
vyko ilgesnei povestuvinei kelio
nei į rytinę Kanadą ir JAV.

Prieš akis jungtuvės dar dviejų 
akademikų poru, kurių užsakai 
vyksta Prisikėlimo parapijoje. 
Tai Vidos Balsytės su čikagiečiu 
Remigijų A. Gaška ir Sigitos Skir- 
gailaitės su broklyniečiu Vytu A. 
Ramanausku.

Loretto College School mokyk
los užbaigimo iškilmės įvyko 
pereitą sekmadienį šv. Petro baž
nyčioje. Iškilmėse dalyvavo visos 
trys mokyklą šiemet baigusios 
lietuvaitės: A. Jakimavičiūtė, Gr. 
Šlekytė ir V. Tamulaitytė. Po iš
kilmių bažnyčioje įvyko arbatėlė 
mokykloje, o vėliau vaišės šeimų 
bičiulių pas adsolvenčių tėvelius.

“Moters” žurnalo Nr. 2 (19) 
skirtas balandžio - birželio mėn., 
išėjo pęreitą savaitę.

Toronto universitetas pradėjo 
skelbti savo atskirų fakultetų bai
giamųjų ir metinių egzaminų re
zultatus. Tuo tarpu yra jau pa
skelbta, kad mokslą baigė ir dip
lomus gavo šie lietuviai:
- Architektūros dipl. Natalija 
šalkauskaitė, inžinerijos — R. L. 
Sinkus, odontologijos Judita Mą- 
tulionytė,. ekonomijos mokslų A. 
V. Priščepionka, moderniųjų kal
bų E. Krikščiūnienė, muzikos — 
V. Žiemelytė. Kitus mokslus hu
manitariniame fakultete baigė: G. 
M. Norkutė, R. V. Dagilis, K. A. 
Poškus ir J. M. T. Vaštokienė. 
Lietuviškai skamba taip pat dar 
trys pavardės: J. M. Plusčiauskas, 
Miss Bambulis L. ir J. Burkus, 
studijavęs komerciją bei finansus, 
kurie Toronto liet, studentų są
jungos sąrašuose, berods, nefigū
ravo. Gal būt lietuviškos kilmės 
yra ir J. Shewchun, baigęs elektr. 
inžineriją. Mrs. R. Rugelis — fi
losofiją.

Iš nebaigiamųjų metų yra pa
skelbta: muzikos fak. pirmus me
tus baigė D. F. Skrinskaitė. Den- 
tiatrijos fak. II kursą baigė: P. 
A. Dailydė. D. E. Kisieliūtė ir V. 
D. Kvedaras; paruošiamąjį — 
predental kursą baigė D. S. E. 
Galiauskaitė. S. Pr. Kazlauskas ir 
A. M. A. Šapokaitė.

Netrukus bus paskelbti ir kitų 
fakultetų egzamenų rezultatai.

International Institute of Met- 
rop. Toronto praneša, kad šią va
sarą nuo birželio 5 d. kas sekma
dienį organizuos išvykas kraštui 
pažinti. Kas sekmadienį bus vyks
tama į kurią kitą žymesnę vieto
vę. Iki liepos 24 d. numatyta ap
lankyti: Sibbald’s Point prie Sut
ton, Stephensons Park prie Port 
Perry, Midland, Stratford Šekspy
ro festivalį, Serpend Mounds Pro
vincial Park prie Rice Lake ir 
Bass Park prie Orillia,

Važiuoti bus stengiamasi pri
vačiomis mašinomis, kurių savi
ninkams teks atsilyginti. Kiekvie
ną kartą bus išvykstama 10 vai. 
ir grįžtama apie 8-10 vai. vak. 
Norintieji tokiose išvykose daly
vauti, prašomi užsiregistruoti 
prieš kiekvieną sekmadienį iki 
ketvirtadienio, kad būtų laiko 
parūpinti mašinas, telefonu LE. 
7-2561.

Vakarinius anglų kalbos bei pi
lietybės kursus 23 Toronto bei 
apylinkės mokyklose šiemet lankė 
virš 5.000 suaugusių Kanados 
naujakurių. Iš jų 550 laikė spe
cialius egzaminus premijoms gau
ti. Tam John Labatt Ltd. paskyrė 
$1000. Jas įteikė Hon. John Ya- 
remko, Q.C., atstovavęs švietimo 
minister} Hon. John Roberts, 
miesto burmistras Nathan Phil
lips ir John Labatt Ltd. b-vės 
pardavimo planavimo vedėjas B. 
G. Elliott.

Premijas laimėjo: Gunther Wel
ler, Robert Kunath, Hermann 
Baumgarten. Pasquale Niro. Kiti 
devyni laimėjo “Encyclopydia Ca- 
nadiana” komplektus.

MONTREAL Que.
Kristaus Dangun Žengimo šven

tė šį ketvirtadienį. AV bažnyčioje 
šv. Mišios bus laikomos sekmadie
nio tvarka ir vakare 8 vai.

Šį penktadienį gegužinių pa 
maldų metu A V bažnyčioje pra
dedama novena į šv. Dvasią, mal
daujant pasauliui taikos ir sau — 
šviesos bei palaimos.

LK Moterų Draugijos susirin
kimas įvyks šį. sekmadienį, gegu
žės 29 d., tuoj po Sumos, AV kle
bonijoje, posėdžių kambaryje. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Augšt.Lituanistiniaikursai jau

_ Padėka \ 7
Sėkmingai praleidus neseniai įvyku

si bazarą bei pasilinksminimo vakarą • 
Šokius, norime tarti nuoširdžiausią pa
dėkos žodį: Visiems,' kurie medžiagi
niai a£ moraliai prisidėjo- prie šio pa
rengimo sėkmės, davusio. LVN Fon
dui $l;25b.

Neišreiškiama padėka Prisikėlimo 
parap. tėvams pranciškonams, ypač 
gerb. .Tėvui Placidui, OFM, už LVN 
Statybos Fondui perleistą parapijos 
bazarą,; pasilinksminimo vakarą, (klo
tas veltuit patalpas ir parapijos atįka 
$500. V

Gili padėka tenka. Prisikėlimo par. 
Kat. Mot. ir Kat. Vyrų D-joms už 
kruopštų ir nuoširdų talkininkavimą 
įvairiuose parengimo reikaluose.

Brangiems mūsų vienuolijos rėmė
joms bei rėmėjams: ponioms V. Dalin- 
dienei, kuri maloniai sutiko šiam pa
rengimui vadovauti, S. Dervinienei, 
A. Kuolienei, M. Tamulaitienei, L C., 
v. Simanavičienei, Dambrauskienei. 
Pabedinskienei, L. Murauskienei, Ur
boniene^ R- Matukaitei, Lelėšiūtei, 
Bumbulięnei, M. Simanavičienei, Kra
sauskienei, Dudaitienei, Kolyčienei, 
Burdulienei, Vadauskienėi, Bazilikie- 
nei, Imbrasienei, Puterienei, Balta
duonienei, Dubinskienei, Kalinauskie
nei, Vaštokienei, Dalindaitei. Vyrams: 
Sondai, Burduliui, Janavičiui, Pet
rauskui, Kiaunei, Karauskui, Leibe- 
riui, V. Sendžikui, V. Birietai, M. Bu
činskui, J. Puteriui, A. Sauliui, V. Ur
bonui, J. Žadeikiui, E. Abromaičiui, 
P. Žutautui, Pr. Bakšiui, Puteriui ir 
bendrai visiems : už nenuilstamą pasi
aukojimą nešant parengimo naštą. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems 
prieteliams, kurie savo atsilankymu 
mūsų darbus parėmėte. Neįkainojamas 
Jūsų gerumas verčia mus kasdien 
belsti į Viešpaties Švč. Širdį, o Jūsų 
darbai patys kalba už save.

Nuoširdižai dėkojame Toronto Mai
ronio vardo mokyklos mokytojams: p. 
A. Ankudavičiui, S. Balsevičienei ir V. 
Birietai, kurie paaukojo visą savo gau
tą atlyginimą Lietuvių Vaikų Namų 
statybos fondui.

Viešpats Jums teatlygina!
Nekaltai Pradėtosios Švč. 

Marijos seserys.

baigė mokslo metus. Paskutinę 
sis kursas gegužės 21 d. laikė bat 
^iaė'uosits egzaminus, iškilmini 
5a užbaigimo švęntė ruošiama biri 

eįjb 4^> id.:„;
• AV parapijos klebonas ir ko-» 

mitetas nuoširdžiai dėkoja Vi
siems taip nuoširdžiai padėjtĘ 
siems gražiai pravesti A V parapi-; 

miausia mielosioms šeimininkėmą 
jž paruošimą ir patiekimą labai 
skanios vakarienės: ponioms M. 
Žemaitienei, Daudėrienei, J u kol 
/•ūenei A. Ūsienei. O. Ūsienei^ 
Venckienei, Kėturkienėi, Kličie-’ 
aei^Q. Milerienei, Stankienei, Vai 
zalinskiėnei, Žibaitei; . -panelėm? 
ir ponioms už maĮqnj|, pątarnavP 
mą vakarienės metu: O. Angūnie- 
nei, Intienei, A< Givieneiį^NaikeJ 
liėnei, Gečiūteiį Sveikai^kaite^ 
Valančiūtei ir Vehękūtei. Labūi 
dėkojame ponioms ūž^puilėai;su? 
varkyt^ loteriją: Irenai Lukošę; 

vičienei. .M.. VaųpšicS^f Zų: 
bięnei. Nuoširdžiai dėkojame vi» 
siems, kurie prisidėję, medžiaga 

. aiai;— piniginiai prie vakarienės 
’r loterijos. Nuoširdus dėkui ir 
visiems vakarienės dalyviams, ku
rie savo a'-silankymu įvertino šį 
’ražų mūsų parapijos. įvykį. De
šimtmečio vakarienė? pelnas, 
$600, yra skiriamas parapijos sta
tybos fondui. „ t .

Aktoriui Lear ui Barauskui esa
me labai dėkingi už gražią ir nuo
taikinga programą parapijos de
šimtmečio vakarienės metu.

Muzikas kun. Kazimieras Sen
kus šiomis dienomis atvyksta iš 
Vokietijos. Apsistos porai savai
čių AV klebonijoje. Vėliau aplan
kys ir JAV.
i' Mūsų jaunieji krepšininkai 
smarkiai treniruojasi ir ruošiasi 
vykti .-rungtynėms į Torontą bir
želio mėn. pradžioje. Jaunųjų ko
mandą sudaro jau 12 gabių spor
to mylėtojų. Komandos kapitonas 
— R. Navikėnas, 'treneris B. Con
stantin it trenerio pavaduotojas 
Ant Keturka. . ....
Išnuomojami 3 kambariai- Rosemount 
Blvd, netoli Pie IX, SS55. P. Adamo-

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W.

F. Yasutis
A. Markevičius
P. Adamonis
P. Baltuonis
Pr. Rudinskas ____

S. Kuliavas, sekret. RA. 54247

Šekit'mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “La Press”,;

VI. 2-8501
LA. 2-7879 ' 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472

, LA. 6-2084 
HU.1-2957

RIO LUMBER 
CO. LTD.

Parduoda įvairią apdirbtą miš
ko medžiagą statybininkams 

taikomom kainom.
Atidaryta .kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šeštadie
niais nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. v.

119 MERTON ST.

2 blokai i pietus nuo Davisvil- 
le, prie Yonge.

REIKALINGAS prityręs statybininkas 
(karpenteris) pastatyti tabakui darži
nę. Adresas: J. Kartavičiuš, R.R. 1, 
Grafton, Ont. Tel. Baltimore 31R 31.

REIKALINGA tabako ūkyje šeima, 
gali būti su vaikais, atskiras gyvena
mas namas, netoli mokyklos. Skambin
ti tel. 4 Ring 4, Baltimore, Ont., arba 
rašyti: A. Mikalauskas, RR 2, Balti
more, Ont.

Išnuomojamas butas 2 kamb. ir vir
tuvės II augšte, Dovercourt • Dundas 
rajone. Tel. LE. 5-4905.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, naujai atremontuoti. 65 An
nette. Tel. RO. 2-6158.

Tel. HU. 9-9400 PARDUODAMA nauja ir sena miega
mos sofos ir foteliai pigiai kaina. Tel. 
WA. 2-7981, namų AM. 1-0537.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
L LE T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

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

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m. J

M

I4K

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

Užsakymai priimami ir paštu.

^.^H^AURYK, skolinkis 
sayo kredito, kooperatyve “LITĄ S "

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

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

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

A L G A K BE N S
REAL ESTATE

Kanacfos, Qnfario ir Toronto Reel Estate Boards narys

1611 Bloor St W. •. - T or onto, Ont
TELEFONAIf LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

KENNEDY - BLOOR. S6500 {mokėti; Vfcof kambariai’, "t1 atf^ 
tų, vandeniu alyva šildomas, 9 pėdų įvažiavimas. Visai ąrti Bloor gatvės.

RONCESVALLES - DUNDAS. $4.000 įmokėti, viso $14.900. Atsikras, ply
tų namas. 6 nepereinami kambariai, z virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
mas, garažas. < ’'f ’ J ' * < • b • > t

. . f

garažas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas. /

ORIGINATES DUPLEKSAI. $10.000 įmokėti, balartsas 7% morgičių. VW6' 
17 kambarių, modemiškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai; 
Viso kaina $33.000. -į, »

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ




