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Sportą^ pasitinkant I

Po II D. karo šį žemyną pasiekusi lietuvių banga jau beveik 
įsijungė į šio krašto gyvenimą, spėdama pažinti jo kultūrines, eko
nomines, politines ir gyventojų nuotaikas. Lietuvoj beveik 20 
metų džiaugėmės nepriklausomybe, turėjome savo spaudą, priva
lomą mokslą ir t.t. Atvykome į šį svetingą kraštą kaip kultūringo 
ir civilizuoto krašto atstovai. Vietiniai gyventojai nesitikėjo su
laukti tokių ateivių. Jie vis dar buvo pripratę prie carinių laikų 
beraščių, vadinamų bendru “poliakų” vardu . . Nenoromis jiems 
teko keisti savo nuomonę pamačius gražiai besitvarkančius naujus 
ateivius, jų organizuotumą, spaudą: Jie susitiko mus darbovietėje 
ir kitur, plačiau išsikalbėjo įvairiais klausimais ir rado, kad “DP” 
akiratis yra labai platus, o tos dvi raidės — tai garbingas Kanados 
Delayed Pionier vardas.

Kaip vėlyvesnieji šio krašto pionieriai, mes netik atliekam 
visas pilietines pareigas, bet taip pat prisidedam prie ekonominio 
ir kultūrinio gyvenimo kėlimo. Tačiau iš kitos pusės, mums kiek 
keistokai atrodo viena Kanados ir JAV gyvenimo sritis, būtent 
sportas. Ir iš daugelio ateivių teko išgirsti tą patį klausimą: kodėl 
amerikietis ar kanadietis, paėmęs į rankas laikraštį, pirmą žvilgsnį 
meta į sporto puslapius — ledo ritulio, futbolo, bokso ar arklių 
lenktynių pasekmes; beveik nekreipdamas dėmesio į politinius 
ir kultūrinius pasaulio įvykius?

Tuo klausimu esama įvairių nuomonių ir jam išnagrinėti rei
kėtų atskiro straipsnio. Darant trumpą išvadą, atsakymas galėtų 
būti šis: verslo monopolis, rėmimas sporto dolerine sistema. Į ją 
patenka netik plačiosios masės, bet ir kiekvienas geresnis sporti
ninkas, nes nuo visokių menedžerių, verslo bendrovių ir reklamų 
tam tikra dalis dolerių nukrenta sportininko kišenėn. Neišvengė 
to nė' ankstyvesnės kartos lietuviai, kai Šarkio-Žukausko, Jonaičio, 
Vaitkaus, Poderio, Mikšio, Krištopaičio, Stuko ir kt. pavardės 
plačiai buvo minimos televizijos, radijo ir spaudos.

Tokia dolerinė sistema sportiniame gyvenime tautai yra labai 
kenksminga kitais požiūriais. Jaunuolis negalvoja apie sportą 
kaip priemonę savo dvasinių ir fizinių jėgų užgrūdinimui, bet sva
joja apie dideles pinigų sumas, galvoja apie reklamą spaudoj ir 
televizijoj. Tas kenkia jaunimo auklėjimo darbui. Jis anksti pa
lieka mokyklos suolą, svajodamas apie sportinio pasaulio didvy
rius, kurie tikrumoj yra paprasčiausi verslo įrankiai.

Visai kitoje plotmėje reikia statyti sportininkus - mėgėjus. 
Sporto salėje ar aikštėje jis rungtyniauja ne už pinigą, bet už savo 
organizacijos spalvas, treniruojasi ar žaidžia savo tautos ir valsty
bės pergalei.

Į šias gretas reikia statyti ir lietuvius sportininkus.
Kiekvienoje didesnėje kolonijoje yra sporto organizacijos, ku

rių viršūnėje stovi.Kri»io Auklėjimo ir Sporto Komitetas.- sutrum- 
pintai vadinamas FASK’u. Lietuviškieji sporto kluBai, bė:savo tie
sioginio tikslo, atlieka taip pat didelį lietuvybės išlaikymo ir auk
lėjimo darbą, įneša į mūsų tėvynės laisvinimo barą naujų jėgų, 
naujo kraujo. Lietuvis sportininkas šiandien randamas netik prie 
krepšinio, futbolo, stalo teniso ar tinklinio. Mes jį matome tau
tiniuose šokiuose, aukų rinkimo vajuose, LB-nės organizacinėje 
veikloje. Jo plaučiai kol kas dar nėra sužaloti dolerinių vilionių.

Kaip ilgai jis toks išliks, priklausys nuo mūsų pačių, nuo 
tėvo-motinos, organizacijos, visos LB-nės. Didelių reikalavimų 
lietuvis sportininkas neturi. Neprašo jis už rungtynes tūkstančių 
dolerių, neprašo jis reklamos. Jo reikalavimai yra labai kuklūs: 
tik atkreipti dėmesį į jo pastangas, siekimus sportiniame gyve
nime. Ir reikia džiaugtis, kad per dvylika metų sporto laukas ne
apaugo piktžolėm. Sporto vaisiai yra gražūs.

Kaip ūkininkas išėjęs į laukus džiaugiasi gražiu derliumi, 
taip ir mes turime pasidžiaugti mūsų sporto organizacijų gražiais 
darbo vaisiais, suteikti mūsų jaunimui moralinės paramos daly
vaujant jo sportinėse žaidynėse’. Susidomėjimas bei parama už
tikrins gyvavimą Kanados ir JAV lietuvių sportinės šeimos.

.K. Baronas

SVEIKINAME ŠAUNIUOSIUS SPORTININKUS, 
ATVYKUSIUS I 

ŽAIDYNESXl-as Š. AMERIKOS
Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?
VIEŠŲJŲ KELIŲ
SAUGUMO ekspertai susirenka 

gegužės 1, 2 ir 3 d.d. Montrealin 
metiniam suvažiavimui. Tarp įvai
rių saugumo problemų bus disku
tuojami šie klausimai: jaunimo 
vairavimas ir jų klaidos, pėsčiųjų 
saugumas, dviračiai keliuose, sig
nalai, mokyklų autobusai ir pan.

NAUJA PAŠTO
TARNYBA įvesta nuo balan

džio 1 d. registruotiems laiškams, 
gavėjo apmokamiems siuntiniams 
ir nepakankamai apmokėtiems 
laiškams. Asmenys, nebuvę na
mie siuntos pristatymo metu, ga
li paskambinti pašto įstaigai ir 
paprašyti, kad siunta būtų prista
tyta į namus norimu laiku. Toks 
patarnavimas kainuoja 25 c. Laiš
kanešiai paprastai atneša regist
ruotus laiškus bei siuntinius į na
mus, palieka raštelį, kad atsiimtų 
savo siuntą pašto įstaigoj. Naujo
ji tarnyba įsteigta gyventojų pa
togumui ir ja gali naudotis suin
teresuoti.

MOKESTINIŲ
KVITŲ labdarybei tikrinimas 

sukėlė daugybę protestų ypač 
Qubeco prov. Pajamų ministeri
jos viceministeris J. G. McEntyre 
lankėsi pas Quebeco arkivyskupą 
M. Roy ir aptarė labdarybinių kvi
tų klausimą. Pajamų ministerija 
paskelbė laikinai sustabdanti kvi
tų tikrinimą. Ministerijos parei
gūnai siųsdavo mokesčių mokėto
jų pristatytus kvitus juos išdavu- 
sierns kunigams patikrinti, bet pa
rapijų buhalterinių knygų netik
rindavo.

KONSERVATORIŲ
PARTIJOS populiarumas, pa

gal paskutinius Gallup apklausi
nėjimo duomenis, Kanadoje yra 
gerokai sumažėjęs. Iš visų apklau- 
sinėtojų tik 38% pasisakė, kad 
rinkimų atveju balsuotų už kon
servatorius. Liberalų šansai, pa
sak anketos, dabar yra geriausi ir 
rinkimų atveju už juos pasisakė 
balsuosią net 45%.

TEISMAS
NUBAUDĖ motiną Ošavoj $50 

arba 10 dienų kalėjimo už vogimą 
smulkių daiktų parduotuvėje — 
adatų, siūlų ir pan. Ji teisnosi tai 
dariusi todėl, kad neturėjusi pi
nigų — vyras neturėjęs darbo nuo 
Kalėdų, o vaikams reikėję pasiū* 
ti drabužių. Jos naudai liudijo 
kun. M. Beriault ir sumokėjo pri
teistą baudą.

OTAVOS '
UNIVERSITETAS paskelbė va

jų sukelti $10.350.000. ši suma 
reikalinga naujiems pastatams bei 
įrengimams. Studentų skaičius 
padvigubės 1965 m. Tam univer
siteto vadovybė jau rengiasi. Ji 
tikisi gauti iš valdžios $6.350.000, 
o $4.000.000 — iš visuomenėj. 
Jau sudaryti vajų komitetai. Vien 
Toronte tikimasi surinkti $1.100.- 
000. Otavos universitetas yra 
Įsteigtas vienuolių oblatų 1848 
m. Jis yra oficialiai dvikalbis

KANADOS
GYVENTOJŲ SKAIČIUS pra

šoko 18 milijonų, žinia tačiau nė
ra džiuginanti, nes paskutinių 
metų gyventojų prieauglis buvo 
žemiausias visame praėjusiame 
dešimtmetyje. Ontario gyventojų 
skaičius šiuo metu yra virš 6 mi
lijonų.

■
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Organizacinis ir Varžybų Komitetai

Priekyje matyti futbolo aikštėValstybinis stadionas Kauno ąžuolyne.

SVARBESNIEJI Xl-jų ŽAIDYNIŲ MOMENTAI? 
Balandžio 15 d.:
. 9val.-^jvaL-ruD^tyuėsiy^iosesalėse,

7.30 vai. vak. Prisikėlimo parap. salėje vakaras. 
Balandžio 16 d.:

I I vai. sportininkų pamaldos abiejų parapijų bažnyčiose.
12.30 vai. St. Michaels College salėje baigminės rungtynės

, Programą plačiau žiūr. 6 psl. sporto skyriuje.

Radijas ir visi didieji laikraš
čiai stambiausiom raidėm paskel
bė apie sovietinį laivą, atplauku
sį iš Klaipėdos į Švedijos vande
nis. Laivo kapitonas esąs lietuvis 
apie 25 m. amžiaus. Jis atplukdęs 
300 tonų laįvą balandžio 7 d. nak
tį prie Gotlando salos ties Naers 
uosto švyturiu netoli Kemse vie
tovės ir paleidęs keletą raketinių 
signalų, švyturio sargas atsakęs 
atitinkamais ženklais, ir laivo ka
pitonas gelbėjimosi valtimi atsi- 
yręs į krantą su kitu jūrininku, 
kuris grįžęs į laivą, stovintį už pu
sės mylios. Kapitonas prakalbė
jęs vokiškai ir taręs: “Tai pabaiga 
arba pradžia. Prašau politinės glo
bos Švedijoj”. Jis tuojau buvo 
perduotas policijai.

Kiek vėliau viepas jos pareigū
nų nuvyko į sovietinį laivą ir pa
reikalavo išplaukti iš Švedijos te
ritorinių vandenų, bet laivo įgu
la, susidedanti iš 9 jūrininkų, at
sisakė; esą jie negali plaukti be 
savo kapitono. Nė vienas įgulos 
narių nepareiškė noro pasilikti 
Švedijoje. Jų tautybė nežinoma, 
bet spėjama, kad jie lietuviai. 
Reikia manyti, kad yra ir rusų, 
nes paprastai sovietai vienų lie
tuvių neišleidžia atviron jūron. 
Sovietų laivas esąs pilkos spalvos 
ir pažymėtas MBS 136150 nume
riu. Švedų laikraščio “Aftonbla- 
ded” žiniomis, sovietų povendeni- 
niai laivai vijęsi lietuvio kapitono 
vadovaujamą laivą, bet šis pa
sprukęs. Švedijos karinio štabo 
viršininkas gen. maj. G. Wester- 
lund betgi šios žinios nepatvirti
no. Pasak jo, kai sovietinis laivas 
įplaukęs į Švedijos vandenis, tuo
jau buvo užaliarmuoti žvalgybi
niai pakrančių laivai ir pasiusti 
jieškoti povandeninių sovietų lai
vų, jeigu jų buvo. Švedijos užsie
nio reikalų ministerija apie tai 
painformavo sovietų ambasadą 
Stockholme, ir jų pareigūnai at
vyko į Kemse vietovę, pietinėj 
Gotlando salos dalyje, kur buvo 
laikomas pabėgęs laivo kapitonas. 
Taipgi atvyko iš Stockholmo šve-

du saugumo pareigūnai apklausti 
lietuvio kapitono. Sovietų laivo 
Įgula tol nejudėjo, kol gavo vado
vą — sovietų ambasados laivyno 
karinį attache iš Londono. Pasta
rasis perėmė laivo vadovavimą ir 
išplaukė atviron jūron. Galimas 
dalykas, laivas grižo Į Klaipėdos 
uostą, iš kurio, švedų spaudos 
spėjamomis žiniomis, būvo iš
plaukęs.

Sovietų ambasada Stockholme 
daro spaudimą, kad pabėgėlis ka
pitonas būtų išduotas sovietų val
džiai. Dar nežinia, kaip pasielgs 
Švedijos vyirausybė. Ji labai rū
pestingai saugoja savo santykius 
su Sov. Sąjunga, yra pripažinusi

ka-

PABĖGO SOVIETŲ LAIVO KAPITONAS LIETUVIS
“TAI PABAIGA ARBA PRADŽIA. PRAŠAU POLITINĖS GLOBOS ŠVEDIJOJ”

de facto Lietuvos okupaciją;
ro pabaigoje ir perdavė sovietams 
daugelį pabaltiečių. Pastaraisias 
metais visdėlto Švedija jaučiasi 
savarankiškesnė. Pvz. kai Nikita 
Chruščiovas norėjo apsilankyti 
Stockholme ir kitur, kilo stipri 
visuomenės ir spaudos reakcija, 
kuri suerzino Chruščiovą ir šis at
sisakė vizito.

Kanados radijas CBC balandžio 
8 d. paskelbė, kad Kanados Lie
tuvių Bendruomenė telegrama 
kreipėsi į premjerą J. Diefenba- 
kerį, prašydama paramos švedi- 
jon pabėgusiam lietuyiui kapito
nui, t.y. priimti jį Kanadon, jei
gu Švedija atsisakytų duoti jam 
politinę globą.

PIRMAS KANADOS LIETUVIŲ 
VAIKŲ KONGRESAS

gyvenimas. Laukiami vaikų cho
rai, vaidybos ir tautinių šokių 
grupės. Pats laikas ruoštis didžia
jai vaikų šventei. Kadangi prog
ramos laikas yra ribotas, atskirų 
grupių pasirodymams skiriama 
nuo kelių iki keliolikos minučių 
laiko.

Ryškieji kongreso momentai:
1.11 vai. šv. Kazimiero parapi

jos bažnyčioje pamaldos.
2. 12 vai. iškilminga eisena su 

plakatais, vėliavom prie žuvu
sioms paminklo, kur padedamas 
vainikas, sugiedami Kanados ir 
Lietuvos himnai.

3. 1 vai. vengrų salėje bendri 
pietūs.

4. 2 vai. Atskirų parapijų, mo
kyklų, kolonijų, vaikų organiza
cijų ir jų sambūrių meniniai pa
sirodymai. f

5. Bendri žaidimai, užbaiga.
Registruoti vienetus ir pavie

nius vaikus, nurodant jų skaičių, 
iki gegužės 15 d. šiuo adresu: 
Rev. J. Gutauskas, P.O. Box 909, 
Delhi, Ont.

• Laikinasis komitetas

įvyks birželio 17 d., šeštadienį, 
Delhi, Ontario, šaukiamas Kana
dos Liet. Kat. Kunigų Vienybės 
valdybos, remiamas ir globojamas 
lietuvių šv.’ Kazimiero parapijos, 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos, 
bendradarbiaujant su Bendruo
menės organais ir kitom organi
zacijom.

Dalyvauja prad. mokyklos am
žiaus vaikai 6-14 m. iš visų para
pijų, kolonijų, šeštadieninių mo
kyklų, vaikų organizacijų ir sam
būrių bei pavienių šeimų, vado
vaujami mokytojų, organizacijų 
vadovų, kunigų. Netrukus bus su
darytas kongresui ruošti plates
nis komitetas, į jį Įtraukiant ati
tinkamus asmenis.

Kongreso tikslas — religinis ir 
tautinis lietuvių vaikų auklėji
mas, kultūringas kaip tautinio 
vieneto išėjimas Į viešumą per 
spaudą, radiją, televiziją, pabrė
žiant mūsų religines ir tautines 
aspiracijas.

Atvykimas į gražųjį Delhi, 
bendra kelionė, susibūrimas vie
non vieton kelių šimtų vaikų, jų 
atliekama Įvairi programa, jiems 
paliks kaip neužmirštamas per-

JT PASMERKĖ P. AFRIKOS POLITIKĄ IR RASINĮ TERORĄ, 
vykdomą pietvakarinėj Afrikoj. Pati P. Afrika bus pasmerkta už 
savo juodųjų ir kitų spalvotų žmonių nelygų traktavimą, t.y. taip 
vadinamą “apartheid” šią savaitę. Esą, toks nelygus savo gyventojų 
traktavimas gresia pasaulinei taikai. Pietvakarinė Afrika prieš I 
D. karą yra buvusi Vokietijos kolonija, kuri, Vokietijai karą pralai
mėjus, buvo iš jos atimta ir Tautų Sąjungos pavesta valdyti P. Af
rikai. Pasmerkimo rezoliucija buvo priimta 84 balsais. Prieš niekas 
nebalsavo. Kitos, kaip Anglija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, 
Belgija, Australija, Olandija susilaikė. Sovietai balsavo už rezoliu
ciją. Kanada taip pat. Rezoliucija mums lietuviams tuo įdomi, kad 
Lietuva yra dabartinėj okupacijoj daug blogesnėse sąlygose, taigi 
eikcų laukti visuotinio mūsų tau- 

.os okupanto pasmerkimo, 
aip bus?

KUBA — SOVIETŲ 
SATELITAS

JAV Kubą viešai vadina sovietų 
satelitu ir šis klausimas įeina į 
naują kritišką fazę. Tvirtinama, 
kai Amerika nebuvo priešinga 
Kubos socialinei revoliucijai, bet 
,os revoliucijos išdavimui. Visa 
P. Amerika kviečiama pažiūrėti Į 
Kubos iššūkį realiai. Taipgi noriT 
ma duoti Kubos žmonėms vilčių, 
Kad Amerika pagelbės kiekvienai 
demokratinei vyriausybei, kuri 
įsigalės Kuboje. Kiekvienas mėgi
nimas Sov. Sąjungos įsteigti ka-j dorio ir Bbnos esą nepašalinti, 
nnę bazę Kuboje Amerikai bus j-jpjf f^j ]ipStn parantiias iš rusu 

. tiesioginis issukis.
_ Kubos revoliucininkai, vado- 
.aujami buvusio Castro premje

ro dr. Jose Cardona, išleido atsi
šaukimą į visus Kubos gyvento
jus raginantį versti dabartini re
žimą. Atsišaukimas labai charak
teringas pietiečių karštam krau
jui: “Kubiečiai prie ginklo! Mes 
turime nugalėti arba mirsime 
vergijos nusiaubti. Vardan Dievo 

lės gyvensite taikoje, žmoniškam 
solidarume, gerbūvy, ir bus ger
biami visi kubiečiai be išimties. 
Pareiga mus šaukia į karą prieš 
prispaudėjus Kubiečiai! Į per
galę! Už demokratiją! Už konsti
tuciją! Už socialinį teisingumą! 
Už laisvę!” ’ "

LAOSO NEAIŠKIĄ PADĖTĮ 
geriausiai charakterizuoja vokie
čių laikraščio “Die Welt”, Ham
burge, karikatūra. Chruščiovas sė
di prie valgomo stalo, ant kurio 
yra padėtas “vodkos” butelis ir 
kumpis, užvardintas “Laos”. Jis 
graužia vieną gabalą; čia pat jam 
pakiša Amerikos prez. Kennedžio 
pasirašytą garsųjį raštą sustabdy
ti-karą, leisti trijų komisijai — 
Indijos, Kanados ir Lenkijos — 
pradėti veikti ir greit šaukti 14 
valstybių konferenciją. O Nikita 
sako: “Pakalbėsiu su jumis, kai 
tik pabaigsiu šį gabalą”. Kitaip 
sakant — kai baigsiu doroti Lao
są, tada kalbėsim.
AMERIKOS PREZ. KENNEDY 

tarėsi su Anglijos premjeru Mac
millan. Macmillan atvažiavo per
eitą savaitę į Vašingtoną ir tarėsi 
su prezidentu tris dienas. Tarėsi 
ir jų užsienio reikalų ministerial. 
Po pasitarimų išleido komunika
tą. kurį perskaitė prezidentas 
spaudos konferencijoje. Abu pa
sisakė esą laimingi galėję susitik
ti ir aiškintis esamas problemas, 
bet kad būtų priėję kokio susi ta-

Ar rimo nepasakė. Skirtumai pasilie
ka, o problemos yra sekančios:

1. Santykiai su Scv. Sąjunga 
sunkūs. Jei esą nepasiseks page
rinti santykių derybomis, sovietų 
jėga bus sutikta* irgi jėga. Laoso 
atveju Amerika yra ryžtingesnė, 
negu jos kiti sąjungininkai, kurie 
norėtų eiti tik į derybas^ bet net 
ir galutiniu atveju nesigriebti ka
ro jėgos. Berlyno atveju yra ge
riau, nes čia nusistatoma kovoti 
jau ir jėga, jei rusai norės pakeis
ti dabartinį Berlyno statusą, t.y. jį 
skelbti laisvu miestu ir prijungti 
prie rytinės Vokietijos. Skirtumai 
tarp Vašingtono, Paryžiaus, Lon- 

kiek tai liestų garantijas iš rusų 
pusės.

*4. AHanto s-gos reikalai buvo 
irgi svarstyti, nes Prancūzijos 
stiprusis prezidentas de Gaulle 
spraudžiasi į vadovavimą. Ligi 
šiol šiai Atlanto sąjungai fakti- 
nai vadovauja Amerika ir Angli
ja. De Gaulle aiškiai siūlo sudary
ti direktoriatą iš Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos. Šiam pasiū- 

- -. j, _... lymui yra priešinga ir Amerika ir J AhglW, nfeįvestų I jungos rei- 
tvarkymą nelygybės princi

pą. Turi įtakos ir Prancūzijos 
stengimasis pasigaminti atominių 
bombų ir būti nepriklausomai 
nuo kitų. ,

3. Nusiginklavimas, kurį kelia
pacifistai ir spaudžia vyriausybes, 
darosi vyriausybėms irgi tam tik
ra probelma. Visi žino, iš kur tas 
viskas eina, bet šiai įtakai, ypač 
Anglijoj, darosi vis sunkiau atsi
spirti. Prieinama net ligi to, kad 
reikalauja nusiginklavimo, nežiū
rint ką darys kitos valstybės. Tai 
vienašalis nusiginklavimas, ir at
sidavimas kitų valstybių malonei. 
Bolševikų maskuota ir gudri tai
kos propaganda savo jau yra pa- • 
dariusi. . - v :?

4. Komunistinės Kinijos įsilei
dimas į JT sukelia daugiausia 
ginčų. Anglija stovi be kompro
misų už Kinijos įsileidimą į JT, o 
Amerika prieš. Sutarimo nepa
siekta. ;

5. Ūkiniai reikalai ir pagalba
atsitikusiems kraštams taip pat 
sudaro ir sudarys daug sunku
mų. Amerika spaudžia, kad ir ki
tos šiandien jau tvirtai stovinčios 
Europos valstybės prisidėtų prie 
pagalbos tiekimo atsilikusioms 
valstybėms, ypač naujai susikū
rusioms. Europa į pagalbą nesi
skubina, nes turi daug kartumo, 
kad ir iš paskutinių Įvykių Afri
koj ir Azijoj. Amerika stengiasi 
įsigyti draugų iš tų visų tautų-tau- 
teliu. ' *

Laukiama staigmenų Maskvoj?
Žiniomis, ateinančiomis per 

Stockholm?, Kremliuje galimi žy
mūs pasikeitimai artimoje ateity
je. Diplomatinių sferų nuomone, 
N. Chruščiovo laukia didelis opo
zicinių grupių spaudimas spalio 
mėn. Esą jis būsiąs N. Chruščio
vui pats sunkiausias. Jis turėsiąs 
na kloti ant stalo savo vidaus ir už
sienio politikos rezultatus, kurių 
Įvertinimas ikišiol vis buvęs ati
dėliojamas. Senieji centrinio ko
miteto nariai esą kalba apie kan
didatus Chruščiovui pakeisti. Iš 
kitos gi pusės, N. Chruščiovas su 
savo šalininkais rengiasi išstumti 
senuosius centro komiteto narius 
ir pakeisti jaunesniais ir sau pa
lankiais. Esą Chruščiovas jau su
planavęs pakeisti bent pusę se
nesniųjų centro komiteto narių 
per 3 ar 4 mėn., vėliausiai iki rug
sėjo mėn. Jaunesni nariai esą at
eitų su nauja energija ir sustip
rintų c. komiteto veiksmingumą. 
Maskvoje eina iš rankų i rankas 
du sąrašai: vienas — senųjų c. ko
miteto narių, kuriuos reikia pa-

keisti, antras — jaunesniųjų, ku
rie turėtų užimti anų vietas. Visi 
pastarieji yra N. Chruščiovo šali
ninkai, jau dabar užimą svarbias 
vietas sovietinėj santvarkoj. Kal
bama apie bendrarašti. kuriame 
senieji c. komiteto nariai ragina
mi pasirinkti kitas tarnybas arba 
išeiti pensijon.

Pavergt, telegrama
Ryšium su JAV - Britanijos pa

sitarimais Vašingtone kovo 5 Pa
vergtųjų Seimo pirmininkas V, 
Sidzikauskas pasiuntė telegara- 
mas JAV prez. Kennedy ir Bri
tanijos premjerui Macmillanui. 
Jomis primenama, kad sovietų 
pavergtos Europos tautos su dide
liu dėmesiu stebės Vašingtono 
pasitarimus ir pabrėžia, kad kovo
je dėl laisvės su sovietiniu impe
rializmu Vidurio ir Rytų Euro
pos tautoms tenka labai svarbus 
vaidmuo; prašoma savo pasitari
muose turėti galvoje ir sovietų 
pavergtas V. ir R. Europos tautas.

AM
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KOVA DĖL PIETRYTINĖS AZIJOS
Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

W .

EDVARDAS ŠULAITIS
darbuotis lietuvių labui.•••

Kalbant apie reklamą, lietuvius 
neblogai išreklamavo ir Rūta Lee 
- Kilmonytė Čikagon atvkusi iš 
Hollywoodo sąryšyje su “Opera
tion Eichman” filmo premjera. 
Apie ją nemažaą rašinį įdėjo 
“Chicago Sun-Times” laikraštis 
kovo 26 d. Ten pažymima, jog ši 
aktorė didžiuojasi lietuvių kilme 
ir aprašyti jos sunkumai, sten
giantis atsikviesti savo močiutę 
iš okupuotos Lietuvos.

Rašinyje minima, jog laikraščio 
korespondentas Rūtą suvedęs su 
Leonų šeima, kuri praėjusiais me
tais susilaukė savo vaikų iš Lietu
vos. Leonai Rūtai paaiškinę, ką 
reikia daryti, norint atsikviesti 
gimines iš už geležinės uždangos.

“Chicago Sun-Times” dienraš
tis šia proga įdėjo ir nuotrauką, 
vaizduojančią Rūtos susitikimą su 
Leonu šeima.

Stanley Pieža, “Chicago Ame
rican” dienraščio religinio sky
riaus redaktorius, buvo atžymė
tas kovo mėn. 17 d. Įvykusiame 
pobūvyje kaip vienas iš 10 žy
miausiųjų 1960 m. čikagiečių, ki
lusių iš kitų šalių. Apie 500 as
menų pagerbė dešimtuką, kurie 
savo talentu ir energija, prisidėjo 
prie Amerikos gerbūvio pakėli
mo: • t.

Lietuvis čia buvo apdovanotas 
už tai, kad jis amerikiečių spau
dos puslapiuose iškeldavo imi
grantų žygius ir tokiu būdu supa
žindindavo visus Amerikos gyven
tojus su jų įnašu į šio krašto gy
venimą. S. Piežai, kaip ir kitiems 
išrinktiesiems asmenims, pažy
mėjimo raštą įteikė Illinois vals
tybės gubernatorius Otto Kerner. 
Savo žodyje S. Pieža pažymėjo, 
jog “mano nuoširdus troškimas 
yra kada nors grįžti į savo gimti
nę Lietuvą”. ’ ■

Čia dar reikia pridurti, jog S. 
Piežos nuopelnu Lietuvos bei lie
tuvių vardas ypatingai rasdavo 
platesnio atgarsio amerikiečių 
spaudoje. Taip pat mes ji maty
davome ir lietuviškuose susibūri
muose. Tai malonus ir draugiškas 
žmogus. Linkėtina jam ir toliau

Laosas, teturintis 2 mil. gyven
tojų, kurie neturi tautinės sąmo
nės, savos istorijos, politinio su
brendimo bei demofcrątinės san
tvarkos, pateko Į tarptautinius 
verpetus. Mieganti budistinė ka
ralystė u?, tos gyventojai, mintan- 
tieji pasakingais lotoso žiedais 
yra budinami; šūvių, jų ąidas pa
siekia galybių ‘sostines., Prez. J. 
F, Kennedy, kalbėdamas apie šū
vius, tarė šiuos žodžius amerikie
čiams: “Laosas toli nuo mūsų, 
bet pasaulis yra mažas. Jo saugu
mas susietas su mūsuoju saugu
mu”. Jis įspėjo ir sovietus: “Jei 
norima rasti taikos sprendimą rei
kia mesti sukilėlių ginklavimą. 
Jei priešpuoliai nesiliaus, bus pri
versti atsakyti tie, kurie remia 
bešališką Laosą”. Šiais žodžiais, 
kurie savaip buvo vėliau D. Rus- 
ko pakartoti, grasino įsijungti į 
karą Laose.

Pastarasis įspėjimas liko neįgy
tai Maskvos “Izvestijų” žodžius, Į sendintas. JAV kariniai daliniai 
rašo “Viestnik”, Stevensonas kal
bėjęs kaip jo pirmtakūnas anti- 
bolševikas- Lodge. Stevensonas 
kvietęs mažus kraštus remti Ham- 
marskjoldą. •

Pagal bolševikų baudžiamojo 
kodekso 58§, tai yra aiškiausia 
kontrrevoliucija. Gi į kontrrevo
liucionierių eiles įtrauktas taip 
greit jau net Stevensonas, iš ku
rio bolševikai taip daug palanku
mo tikėjosi sulaukti. S. K.

i -14 s 
• j ■

Aiškiai "kontrrevoliuciniai0 reiškiniai» = - • « , f .. •. f
vikai atsiminsią, kuomet ministe
ris viešai išstosiąs Jungtinėse 
Tautose kalbėti. • *:■»•

. Nelauktai. Maskva nusivylė ir 
tevensonu, kuris vasario 15 d. 

užgriuvęs ant sovietų pasiūlymų 
ir sovietams grasinęs, kad JAV 
imsiąsi žygių nedaleisti sovietų 
pagalbos negrų Gizengai ir užgy- 
ręs Hammarskjoldo veiksmus 
(aiškiai kontrrevoliucionierius. S. 
K.). Stevensono kalba buvusi pil- 
ia išsišokimų, (be abejo, aiškių 
’.ontrrevoliucinių. S.K.) prieš So- 
zietus ko niekas nesitikėjęs. Pa-

•U

.4, Išeinąs Toronte, skirtas Siau
rės Amerikai, Kremliaus oficio- 
•*ks’ rusų kalboj, ■“Viestnik”, vasa
rio 15 d. rašo, jog Kanados apsau
gos ministerįs vėl viešai Montre- 
aly viename iš susirinkimų pa- 
.smerkęs Kanados neutraliteto ir 
nusiginklavimo šalininkus ir, sek
damas velionį DulleS, pasakęs, 
kad Kanadai gresią priešiški ko
munistiniai režimai ir kad Ru
sija su Kinija esą tvirtai nusista- 
čbjsios Įgyvendinti savo v'iešpata- 
:i ą pasauly. Kanada, jis pasa- 
£?s, tvirtai susirišusi įsipareigo
jimu įnešt savo duoklę pasaulio 
demokratijos apsaugai.
- Prieš porą savaičių “Viestnik” 
buvo patenkintas veiksmais Ka
nados užsienių -reikalų ministe- 
rio. Dabar jau staigiai ir tas ne
geras pasidarė, nes paskutinėje 
savo viešoje kalboje irgi pasmer
kęs Kanados neutralumo (bolše
vizmo. S.K.) šalininkus. “Viest
nik” rašo, kad Kanados užsienio 
reikalų ministericr žodžius bolše-

pajudėjo, bet dar jie neįsijungė 
i tiesiogines džiunglių kovas. So
vietai šneka apie pąsitarimus ne- 
sustabdžius karinių veiksmų. Pa
sitarimai taiką išgelbėti, jų nuo
mone, turi patarnauti Pather Lao 
bent šiaurinį Laosą užimti. Tuo 
atveju galės būti pakartota 1954 
m. Ženevoje įvykusi taikos tragi
komedija, kuri netrukus gali būti 
vėl pakartota. -

BAHAMŲ SALOSE ANATOLIJUS KAIRYS

Visi lietuvių laikraščiai, ypač 
leidžiami ne JAV, maloniai 
prašomi šį straipsnį - reporta
žą arba jo svarbesnes mintis 
persispausdinti. Ačiū.

žemdirbystės principas negalė
siąs būti pritaikytas pilnu mastu. 
Tai yra tiesa. Jo manymu, Baha
mų salos — vieta rimtai svarsty
tina. Jis minėjo, rengiąs plates
nę ir išsamesnę paskaitą lietuvių 
visuomenei ir straipsnį laikraš
čiams ir tuo klausimu renkąs me
džiagą. Tarėmės abu vykti į Ba
hamas ir jas patyrinėti. Tačiau 
staigi Profesoriaus mirti^ nutrau
kėvisus jo darbūs, Įpareigodama 
mus eiti jo pramintais takais. J

Prof. Pakštui nuėjus į amžiny
bę. kurį laiką draugija lyg ir su
stojo veikusi, šių metų pradžioje 
veikimas pagyvėjo Vašingtono ir 
Čikagos skyriams rodant norą to
limesnėm studijom. Akcentuotas 
nusistatymas susipažinti su Baha
mų salomis, šiuo tikslu šių žodžių 
autorius ir dr. Petras Celiešius 
š.m. vasario mėn. nuvykome į Ba
hamų salas. ‘

BAHAMŲ SALŲ 
GEOGRAFINE PADĖTIS

Bahamų teritorija susideda iš 
daug salų ir salelių, prasidedan
čių nuo maždaug vidurio Floridos 
pusiasalio ir - nusitęsiančių apie 
760 mylių pietų-rytų kryptimi iki 
oabaigos rytinės Kubos dalies. 
Bahamų archipelagui priklauso 
apie 700 salų, viso apie 4.404 kv. 
mylių ploto,* bet žmonių gyveni
mui tinkančių tėra kelios dešim
tys. Gyventojų visos salos turi 
apie 136.000, iš kūrių apie 60.000 
gyvena Nassau mieste (sostinė), 
New Providence saloj. Yra salų 
nilnai apgyventų, yra tik su kelio
lika žmonių. Arčiausiai Floridos 
oakrančių sala Bimini — apie 50 
mylių. New Providence sala yra 
apie 180 mylių nuo Miami. Nas
sau yra viso susisiekimo mazgas 
— iš čia laivai, lėktuvai vyksta Į 
kitas salas. Išimti sudaro tik 
Grand Bahama, Bimini ir Andros

ŽVILGSNIS ATGAL
Greit jau bus 3 metai kai a.a. 

prof. K. Pakštas aktyviau iškėlė 
atsarginės ar antrosios Lietuvos 
įkūrimo . klausimą parinkdamas 
jai vietą Br. Hondūre, šiai min
čiai gyvinti ir pačiai idėjai reali
zuoti, Čikagoje ir kituose JAV 
miestuose ėmė kurtis taip vad. 
Lietuvių Br. Hondūro Draugijos 
skyriai. Pats velionis prof. Pakš
tas, važinėdamas po įvairias lietu
vių kolopijas, tokius skyrius kū
rė, juos tvarkė ir jiems netiesio
giai vadovavo. Pagrindinis drau
gijos uždavinys pirmaisiais me
tais buvo: 1) suorganizuoti cent
rinę draugijos vadovybę 2) su
daryti bent 3-5 žmonių delegaci
ją į Br. Hondūrą tikslu nuodug
niau ištirti vietoje kūrimosi sąly- 
gas, gauti tokiai kolonijai leidi
mą ir užpirkti atitinkamą žemės 
kiekį. Nei viena, nei antra nepa
vyko įvykdyti. Kaikuriuosę laik
raščiuose pasireiškusi negatyvi 
kritika Br. Hondūro parinkimu— 
kaip netinkamą kraštą klimato ir 
kt. atžvilgiais — sulaikė veikles
niuosius draugijos narius nuo 
konkrečių ir skubių žingsnių. Tai 
atsiliepė ne tik delegacijos klau
simui ar centrinės vadovybės su
darymui. bet ir veiklai apskritai. 
Narių tarpe pasireiškė abejingu
mas, noras laukti ir žiūrėti kuria 
linkme riedės visuomenes nuotai
kos. Antra vetrus, iš Br. Hondūro 
atėjo žinių, kad ten vietine val
džia vis daugiau pereina i vietinių 
gyventojų rankas ir kad būsimuo
se rinkimuose bus suteikta Br. 
Hondurui lyg ir savivalda. Mūsų 
atveju tai reiškė daug sunkesniu , 
uždavinių sprendimą, nes tokio ! s?los, kurios turi. tiesioginĮ susi- 
leidimo jau reiktų prašyti iš vieti
nės valdžios —- bent sutikimo. Ta
čiau sunkiausiai nugalima kliūtis, 
kain paaiškėjo,*$ tai Br. Hondūro 
ikeliavimo Įstatymas,iš; JQėk- 
viėno atvykrtanęįąrt riublatžiiiaHr 
ansieyvėnimuį reŠįAlaujama W 
000! Vadinasi, šeima iš 4, turi tu
rėti $16.000. Pavyzdžiu statomi 
menonitai turėjo gana gražų ka
pitalą — apie $5 mil. jr kūrėsi 
kain religinė bendruomenė. Lie- 
*uviai negalėtų dengtis kapitalu, 
nei ręliriniu organizuotumu. 
T'rof K. Pakštas tikėjosi šią kliū- 
•; "Urtalėti akcinės bendrovės pa-

SLENKSTIS
Laosas yra pietrytinės Azijos 

slenkstis, kurio ilgis siekia 800 
mylių. Jis turi 225 myliblIgJo'sie- 
ną su Kinija ir. iškarpytą artį 1000 
mylių sieną su šia»riniu komunis- 
dniu Vietnamu. Kinija ikįšio me
to mažai kišosi į Ląosp vidaus 
reikalus. Svarbiausiais- - Pathęt 
Lao ramsčiais ,buvp- soyiętai ir 
šiaurinis Vietnamas. , j . •.

Laosas turi beįidras sienas su 
pietiniu Vietnamu, JAV taikinip- 
<-.a, Kuriame-senokai veikia komu
nistų ginkluoti būriai. Jis tujri sie
nų sąlytį su- Kambodija, Siamu, 
betrytinės Azijos santarvės na

riu, turinčiu 92.00Q ginkluotų vy
rų, ir Burma. Laosui atitekus ko
munistams tiesioginėje grėsmėje 
Atsiduria visi jo kaimynai. Di
džiausius bandymus turės pakel- 
i Pietų Vietnamas, nes jo visa 
eritorija nusagstyta komunistų 
inkilėlių būrelių, kurių pats di
džiausias telkinys yra pietinėje jo 
ialyje. Protarpiais komunistų da- . • i • a i a* aaro ntmaiunumu issiyjoami, Rnxjumi ardni31 pUSiekia, prasto krypuodami vaisant, kalbant ar juokiantis?

"'argoną. :-,i .«><.. h --3- >• i’" —• -
Laoso netekimas būtų:; didelis 

smūgis JAV orumui. Pietrytinės 
Azijos kraštai, o ypač Laoso kai
mynai, teturi vienintelę viltį išsi- 
gelbėti iš komunistinio tvano su
laukus JAV tikroviškos.paramos: 
šiam kraštui • kritus, pietrytinės 
Azijos kraštų, pasitikėjimas JAV 
bus pažeistas. Tuo atveju, noro
mis - nenoromis, prasidės taiks
tymasis Peipingui bei Maskvai. 
Nuogas neutralumas pietrytinę- 
Aziją nuves Į komunistinę sto
vyklą veik be šūvio. Minėti kraš
tai mokės dideles duokles Pei
pingui už tariamą nepriklauso
mybę. Atgyvenęs feodalizmas pa
laipsniui užleis vietą “liaudies” 
respublikoms, kurios choru ims 
garbinti raudonąją Kiniją ir drau
ge su Maskva rankas kilnos Jung
tinėse Tautose, jei jos. dar turės 
kaikurios reikšmės tarptautinėje 
politikoje. <■■■■

PATARIMAI GALI 
ą / PALAIDOTI LAOSĄ

Pasaulio sostinėse vyksta nuo
latiniai pasitarimai Laoso, o ištie
si! pietrytinės Azijos klausimu. 
Žinios iš Vašingtono, Londono, 
Bankoko, Maskvos, Delhi ir Ja- 
kartos yra prieštaraujančios. Ban
koke pasirodė esą ryžtingesniais 
JAV talkininkais Siamas, atsidū
ręs tiesioginėje grėsmėje, Filipi
nai ir Pakistanas. Jų nusiteikimas 
vertinamas tik moraline prasme. 
Nei vienas jų ųįnori tiesiog įsivel
ti į karą Laose, jei jo naštos JAV 
nebandys ant savo pečių pakelti. 
Anglija sutiko kariais paremti, 
tačiau jos ministeris pirmininkas 
.Harold Macmillan daro viską, kad 
nereiktų, ginklo pakelti. Jis yra 
pasirinkęs neprašytojo tarpinin
kavimą, kurio karčių vaisių turėjo 
neseniai JAV paragauti. *

Nūnai viskas sukasi apie mažą 
žodelį — paliaubos. JAV norėjo 
taikos pasitarimus pradėti Laose 
nuo paliaubų, Sov. Sąjunga gi siū-

šį mėnesį sukviesti 14 valstybių 
pasitariman, kuriame pirminin
kautų jų ir Anglijos atstovai. Pa
sitarimus.- gali. apspręsti karo 
veiksmai, kaip anuomet 1954 m„ 
kai prancūzai sulaukė smūgio įies 
lįjembienfu.. f, , .......,
Vakariečių svyravimo ir pasiįari- 

mo.reika- 
ydamasis

mų metui 
lųministe 
Indonezijoje, Jakartoje, grasino: 
“Jei, Pietryčių.. Azijos, .santarvė 
siųs kariuomenę į Laosą, mes esa
me įjungti Laoso karan”.

JAV gerai' žino nepalankias 
sąlygas tiesiogiai dalyvauti Laoso 
kare. Jos žino, kad vakariečių ten 
laukia žymiai sunkesni bandymai 
nei Korėjos kare, nes tų kraštų 
sąlygos yra skirtingos.

vams, miesteliais, viešbučiais, 
parkais, maudyklėmis, etc. že
mės ūkiui geros dirvos yra apstu 
Abaco, Eleuthera, Cat, Inaguga ir 
kt. salose. Abaco salų neteko ap
lankyti dėl laiko stokos, nes lai
vas plaukia tik vieną kartą i sa
vaitę. Norėjome skristi lėktuvu, 
bet staiga lėktuvai buvo atšaukti. 
Paaiškinta, kad tą dieną raketa su 
beždžionę bus pasiųstą į erdves. 
Mšt, Abato salos guli kaip tik ant 
linijos iš Cape Canaveral raketų 
bazės (Grand Bahama, sala taip 
pat!). Eleūthera valdiškų žemių 
jau nebeturi, o privati labai bran
gi ir jos maži kiekiai: Eleūthera 
yra labiausiai apgyventa ir su
tvarkyta sala: pravesti kėliai nuo 
pradžios iki galo, turi kelis gerus 
uostus, keletą lėktuvams leistis 
takų, daug ūkio stočių, pagamina 
arti pusės vietos rinkoj superka
mų produktų, ypač viščiukų, 
kiaušinių, pamidorų, etc.- -

Kitos salos, kad ir labai tinka
mos mūsų idėjai, nėra priimtinos 
vien dėl atstumo ir menko eko
nominės kultūros lygio. Pvz. Į 
artimesnes nuo centro salos- lai
vai eina du kartus į savaitę, o Į 
kiek tolimesnes — vieną kartą Į 
savaitę. O i pačias tolimąsias tik 
kartą į dvi savaites. Lėktuvai į 
Andros salą skrenda kasdien, o 
kaikuriomis savaitės dienomis net 
dukart. Taip pat i Eleuthera, - - „ _ _
Grand Bahama, Abaco ir į kelias 10 sukviesti 14 valstybių pasita- 
kitas. o į daugumą salų visai ne-įrimą nežiūrint vykstančio karo, 
skrenda. Tiesa, galima samdyti i Atrodo, kad vakariečiai j au bando 
laivus ir lėktuvus ir jie pristatys susigyventi su Maskvos sąlygo
jus i betkurį Bahamų salų pa-1 ,n®s. nėra nusistatę Įsi- 
krašti. bet mes esame neturtingi jungti į tiesioginį karą Laose. In

dijos, Kanados ir Lenkijos prie
žiūros komisija, sudaryta 1954 m., 
vėl pradės veikti, nors jos parei
ga tėra budėti ir išvengti nūdie
nės padėties Laose' Sovietai siūlo

siekimą su Miami ir Palm Beach. 
Žymiausios ir diliausios yra šioš: 
\ndros, Grand Bahama, Great 
\baco, New Providence, Eleuthe
ra, Cat Long. Crooked, San Sal- 

■ vacior, Great Exuma, Mayaguana, 
Great Inagua, Little Inagua, Ack- 
Jins, Berry, Bimini ir keletas kitų 
salų. Iš jų didžiausia ir mažiau
siai išnaudota yra Andros sala, 
’irinti apie 100 mylių ilgumo ir 

-'nie 21 platumo, o gyvęntojų tik 
-’"ie 7000. Ji yra apie 100 myliu 

"’o Miami ir iau turi tiesiogini 
'Ak*uvu susisiekimą su šiuo di- 
’žiousiu Amerikos turizmo cent 

________ r>'»bar naudojamos keturioc 
\zTri’> Up amerikiečių bendrovės kilti ir leisti plokšti’

kuria savo įmones svetur nusiveš- 'os ir rengiama daugiau. Pietinė 
riš’os salos dalis jau atiduota di 

’elei amerikiečiu bendrovei miš 
nramonės tikslams, čia bus 

statomi miesteliai ir tiesiami ke- 
’’ai. šiaurinė dalis labiau tinkama 
^emės ūkiui ir ten jau dabar eg
zistuoja keli stambūs ūkiai, ši sa
los dalis palankesnė gyvenimui, 
’’es guli augščiau jūros lygia apie 
30-70 pėdų. Tuo tarpu pietinė 
^alis vietomis tepakyla vos 7 pė- 
-tas. Natūralaus uosto Andros sa- 
’oie nėra, tačiau prieplaukų vidu
jiniams laivams yra keletas.

Antroji savo didumu ir ateiti* 
mi sala būtų Grand Bahama. Ji 
guli nuo Floridos pakraščių — 
Palm Beach tik apie 80 ihylių. 
šioie saloje valdžios žemės jau 
nebeįmanoma gauti, nes tinka
miausia salos žemė apie 200 kv. 
myliu išnuomota milžiniškai ame
rikiečių bendrovei 99 metams, 
kuri ten steigia didžiulį pramonės 
centrą su uostu dideliems lai-

suorganizuotos komerciniu'

damos šimtus savo tarnautojų ir i 
darbininkų. Bet profesorius, ma
nydamas mūsų neryžtingumą, ne- 
or^anizuotumą ir menką interesą 

. - - nriėjo išvados, kad gal reiktu 
atsisakyti Br. Hondūro ir jieškoti 
labiau patrauklesnės vietos tokiai 
lietuvių kolonijai steigti.

Praeitų metų vasarą jau ne
daug buvo kalbama apie Br. Hon- 
'’"ra Draugijos susirinkimuose 
i-’k” užėmė kitos vietovės, kuriu 

• svarbiausiai ir plačiausiai 
gvildenamas buvo. BAHAMŲ SA
LYNAS, taip pat Britų karūnai 
priklausantis. Pats Profesorius 
noriai kalbėdavo ir diskutuodavo 
Bahamų salas. Keletą dienų prieš 
—irti tam kitų klausimų, plačiau 

ir Bahamų salas. Velio
nis ias charakterizavo palankiai. 
Prisimenu, jis pabrėžė, kad Ba
hamų salose mūsų kūrimasis tu
rės' rutuliotis kitu metodu ir kitu 
pagrindu, negu Br. Hondūre, nes

kraštį, bet mes esame neturtingi 
šitokiai susisiekimo praktikai.

Bahamų salos priklauso pusiau 
tropikiniam klimatui, todėl tem
peratūra visada maloni ir švelni. 
Vasarą ji laikosi tarp 75-85 laips
nių F., o žiemą tarp 65-75. Lie
taus iškrinta vidutiniškai apie 
3,6 colio i mėn. Daugiausia lyja 
vasaros mėnesiais—-birželio, lie-j nis nei Floridos, nes sausesnis, 
pos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio; Naktys vėsios, antklodė reikalin- 
mažai lyja lapkričio ir gruodžio ga. Miegant neprakaituojama ir 
mėn., o sausio, vasario ir kovo uodai nekankina, nors neabejoju, 
mėnesiais beveik visai nelyja, i kad jų yra salos viduryje. Drėg- 

‘Niekas įš paklaustų neprisiminė,1 mės kiekis Įvairus, bet vidurkis 
kad kada būtų buvę audrų, su- apie 70% ir ji visai nejaučiama, 
kurių, smarkių vėjų ar šiaip gam- (bus daugiau): .:- >' ■■

tos nelaimių. Daugelis tvirtina, 
: kad Bahamų klimatas esąs geres-

■„ »
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Dirbtinius dantis
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų išslysdami, krisdami ar * •• - • * * “ - 5
Tik uždidkinklte truputį FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių, šie šarminiai (ber&ėš- 
čtai) mitteliai išlaikys jdsų dirbtinius dantis 

ug tvXgp jr maiontap. Nejausite fcauiuke 
skonio bei suupimo jausmo. Jie nerdgsta. Pa
naikina "plokštelių kvap^' (dantų. . kvapųjy 
Re.kaiaūkite FASTEETH dar šiandien kiekvieno^ 
je cheminių gaminių parduotuvėje. i ' -t ’ ‘'

Griežti žodžiai, bet teisingi
> Vakarai niekad nesprendė artė

jančio komunizmo pavojaus žmo-' 
nijai iš esmės ir, atrodo, nesiruo
šia svarstyti. O tai labai gaila, 
nes pavojus tikrai didelis ir kas
kart vis didėja. Betgi atsiranda 
toli pramatančių laikraštninkų ir 
politinių komentatorių, kurie 
Įspėja dėl to pavojaus, čia noriu 
pateikti skaitytojams kaikuriuos 
nuolatinio “Our Sunday Visitor” 
bendradarbio Fr. Ginder išvedžio
jimus. Jis savo skilty pavadintoj: 
“To Kill an Octopus”, tarp kita 
ko rašo:

“Tik užbaigiau skaityti, kaip 
man atrodo, paskutiniųjų 16 me
tų bėgyje gal tūkstantąjį kartą 
kartojamą įspėjimą, šį kartą 
“Reader’s Digest” žurnale gen. 
Carlos P. Romulo, Filipinų amba
sadoriaus JAV. Tas įspėjimas. Už
vardintas: Amerika, pabusk!”,'

Rašinio santrauka, esą:, -gėlėtų 
būti šitokia:'šaltasis karas — yra 
realusis karas ... Ir laikas yra 
daug vėlyvesnis, negū mes galvo
jame ... Komunistai gali laimėti 
net nekeitę savos taktikos... Vie
nok mes negalim laimėti savosios 
taktikos-nekeitę-'... Mes turime 
pereiti prie- puolamosios taktikos. 
Mes neturime ramiai laukti ir at
siduoti likimui... Taip toliau elg
tis mums yra tas pat, kas prarasti 
žemę po savo kojomis ... '

žurnalisto manymu, šis apelia
vimas į Ameriką tikras ir labai ak
tualus! Joks amerikietis šio gen. 
Carlos P. Romulo apeliavimo ne
galįs ignoruoti.

Principinis mūsų siekis, kovo
jant šį karą, esą, turėtų būti: nu
kirsti galvą slibinui, kuris ruošia
si Ameriką praryti. Esą, reikia 
nuversti Chruščiovą ir jo visą-kli
ką, kuri turi pavergusi tokią di
delę pasaulio dalį.

Kodėl, klausia žurnalistas, mes 
turime būti gąsdinami Berlyno, 
Laos ar Kongo reikaluose? Kodėl 
mes neiname prie tų problemų 
sprendimo tiesiai? Ko mes vaikš
čiojame aplinkui? Kodėl neorga
nizuojame ir nefinansuojame po
grindinių judėjimų visuose rau
donųjų pavergtuose kraštuose, 
nuo Juodųjų iki Baltijos jūrų? 
Mūsų moralinė ir medžiaginė pa
rama, esą, turi įgalinti visuose 
pavergtuose kraštuose pogrindi
ninkus kelti-neramumus,-eventu
alius revoliucinius judėjimus, ku
rie juos vestų išsilaisvinimo link.

Šitokia Amerikos veikla esanti 
būtina, nes yra žinoma, jog pa
vergtųjų kraštų žnionės<jaučiasi 
labai okupanto prislėgti 'įį Chruš
čiovas vis naujai patiriąs, jog jis 
negali pasitikėti netik civiliais, 
bet ir savaisiais kariais. ”

Esą, lake II Pasaulinio karo 
apie 350.000 komunistinio fronto 
karių dezertyravę ir perėję prie
šo pusėn. Deja, Vakarų pasaulio 
aklumo dėka, karui pasibaigus, 
didelė dalis pabėgusių karių bu
vę atiduota i bolševikinę mirtį, 
šioji operacija, pavadinta “Ope
ration Keelhaul”, buvusi vykdo
ma amerikiečių ir britų karių su 
paruoštais durtuvais, pagal Įsaky
mą “iš augščiau”. O deportuoja
mųjų daugelis stiklais persipiovę 
rankų riešus, stengdamiesi nusi
žudyti, bet nebūti grąžinamais Į 
“sovietinĮ rojų” ...

Laike Vengrijos sukilimo taipo
gi apie 10.000 raudonųjų kariui

Bahamų salų žemėlapis. Andros sala yra didžiausia, gulinti tarp*' 
Miami ir Nassau, šiaurinėj dalyje, apskritimu aprėžta sritis galėtų 

tikti lietuvių kolonijai steigti.

- T-

Balandžio mėn. 9 d. Čikagos 
“Dainavos” ansamblis minės savo 
15 m. gyvavimo sukaktį Marijos 
augštesniosios mokyklos salėje 
rengiamu koncertu. Daugelis 
Amerikos ir Kanados gyventojų 
gerai pažįsta “Dainavą”, nes ji 
yra koncertavusi beveik kiekvie
noje didesnėje lietuvių kolonijo
je. Tai vienas nedaugelio mūsų 
tautinio meno kolektyvų, apsiri-. 
bojančių lietuviška daina ir šo
kiu. Už tokį tautinį veidą daugu
mas ir gerbia “Dainavą”, o ne ki
tus vienetus, kurie metasi į tarp
tautinius vandenis.

Šių eilučių autoriui jau 10 me
tų tenka stebėti šio ansamblio 
veiklą iš arti ir matyti visus jos 
gražius ir tamsesnius momentus. 
Iš tiesų, tai yra sudėtinga veik
la, kurioje šimtai žmonių per 10 
metų šiame krašte ir 5 metus — 
Vokietijoje yra atidavę savo šir
dies ir sugebėjimų dalį. Sunku čia 
Įvertinti dainaviečių įnašą į mūsų 
tautinį lobyną — tai atliks istori
ja. Taip pat tai padaro tūkstan
čiai tautiečių, kurie kiekviename 
ansamblio koncerte klauso ir ste
bi dainaviečių garsus ir judesius 
ir kartu su jais pagyvena smagiais 
nusiteikimais. Ir šis sukaktuvinis 
koncertas, be abejonės, daugeliui 
tautiečių atneš užtarnauto džiau
gsmu ir dvasinės šilumos, kurios 
svetimuose kraštuose taip trūks- 
ta> . ; ■/C < b-C

skridimai vyktų per'Austrijos^ te
ritoriją. Deja, Ispanijos vyriau
sybė, staiga gavusi labai griežtą 
notą iš JAV vyriausybės, nuo to 
sumanymo turėjo atsisakyti” ...

Kasdieninis bėgimas iš anapus 
geležinės uždangos — taipogi 
esąs labai gerai žinomas. Iš Rytų 
Vokietijos kasdien perbėgą į Va
karus po' 300 bėglių. Nežiūrint 
Amerikos didelės paramos dikta
torius Tito irgi nepajėgiąs išlaiky
ti žmonių savam “rojuje”. Iš Ju
goslavijos taipogi kasmet perbė
gą tūkstančiai pabėgėlių į Italiją 
ir Austriją. * * >'•

Chruščiovas neseniai, esą, tai 
pripažinęs ir raud. Kinijos satra
pams savo pranešime, teigdamas, 
jog . “jėgos naudojimas prieš ka
pitalistinius kraštus, bent šiuo 
metu, būtų žmonių nesuprastas ir 
nepalaikomas”. ■ .

šis Kremliaus despoto pareiški
mas, vieno eksperto nuomone, to
lygus pasakymui: “Mes laikome 
pavergtųjų mases tik jėga' ir te
roru, todėl tomis masėmis ir ne
galime pasitikėti. Dėl tos priežas
ties męs ir privalome stengtis už
imti likušią pasaulio dalį — tik 
taikiu būdu, naudojant gudrią 
taktiką ir subversinius veiksmus”.

Esą, prieš šešetą metų JAV-bių 
“The Citiz^is’ Foreign "Relations 
Committee” rekomendavo Ame
rikai eilę punktų, kūnuos vyk
dant būtų galima apsisaugoti ko
munistinės grėsmės ir palaužti 
raudonųjų konspiraciją Amerikos 
atveju. Tie punktai ir dabar tebe- 
galioją: . ..

1. Mobilizuoti Amerikoje stip
riausią raudoniesiems, pasiprieši
nimo jėgą karinėj, psichologinėj, 
politinėj ir ekonominėj srityse,

2. Grįžti prie tradicinės Ame
rikos politikos, žinomos specialiai 
šioje srityje — griežtai laikytis 
nolitikos, rekomęnduotos dar pre
zidento George Washingtono atsi
sveikinimo kalboj bei Monroe 
doktrinos, . ; ..

3. Išnaikinti komunistų konspi
racinius lizdus pačioje * Ameri
koje, .

4. Atšaukti pripažinimą Sovie
tų Sąjungai ir jos satelitams,

5. Panaudoti visas jėgas komu
nistinio pasaulio ūkiniam tvirtė
jimui. sustabdyti, _ . ...

6. Skrupulatiškai laikytis da
bartinių karinių sutarčių su Ame
rikos draugais ir megzti naujas, 
kad laisvasis pasaulis būtų vie
ningas ir stiprus pasipriešinti ko-

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

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

šioje vietoje mes retai rašome 
apie sportą. Bet ši kartą padary
sime išimti. j- • •’ .

Kovo mėn. 25-26 d.d. Čikagoje 
Įvyko nemažas lietuvių sportinin
kų suvažiavimas-varžybos. Tai bu
vo Vid. Vakarų sporto apygardos 
jaunimo pirmenybės, sutrauku
sios apie 250 sportininkų. Cleve- .

(Nukelta i 7 psl.)

munizmui,
7. Karinę ir ekonominę pagalbą

teikti tik nuoširdžiai kooperuojan
tiems kraštams, ; ? ■

8. Organizuoti neaprėžto dydžio 
psichologinį karą prieš komunis
tinius režimus, teikiant efektyvią 
pagalbą antikomunistiniams egzi- 
lams, pogrindininkams ir rezis
tencinėms grupėms, bazuojant tai 
“Golden Rule” principu,

9. Grįžti prie atviros diploma
tijos. išskyrus tuos atvejus, kada 
militarinė sritis reikalauja pa
slapties,

10. Siekti totalistinių valstybių 
pašalinimo iš JT organizacijos ir 
tos organizacijos pertvarkymo.

11. Amerikos politiką paremti 
moralės principais, patriotizmu, 
plačiu tautiniu susipratimu ir 
Kristaus mokslu.

Esą, tik tuo keliu eidami mes 
galėsime aktyviai pasipriešinti 
komunizmui, išvengti jo pavergi
mo ir netgi jį sunaikinti.

Pr. Alšėnas.

Siunčiame ADA DAČTII Jūsų sudarytus ir apdraustas Įvai- 
paprasta ir UKU r Aj IU rius siuntinius.

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

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

perėję į sukilėlių vengrų pusę. 
Deja, tas viskas buvę palaužta ir 
sunaikinta dėl sukilėlių permen- 
ko apsiginklavimo ir dėl mestų 
milžiniškų jėgų iš Sovietų pusės.

Toliau Fr. Ginder paduoda, 
iš Vengrijos sukilimo dar mums 
negirdėtą versiją:

“Ispanijos Franco, Vengrijos 
sukilimo metu, norėjo skraidinti 
Vengrijon savo karius, ginklus ir 
aprūpinimo reikmenis. Vienos 
vyriausybė jau buvo sutikusi, kad

LIETUVIŲ IŠTAIGA

baltiC exporting co.
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KODĖL MES NE JUODI?
J. M. ŠIUGŽDA

KOVA PRIEŠ TIKĖJIMĄ - KOVA PRIEŠ LIETUVYBĘ
Kada tenka skaityti apie įvy

kius Afrikoje, kur visos puslau
kinės tautelės gauna nepriklauso
mų valstybių pripažinimą, kur 
tautelės niekad nesvajojo turėti 
savą valstybę, ir kada jomis taip 
yra susidomėjęs visas pasaulis ir 
net lenktyniauja, kas ir kiek gali 
joms gero padaryti, tai mane ima 
pagunda pavydėti.

Ar ne paradoksu skamba, kada 
už tas tauteles vakariečiai net 
skaldytis savo tarpe pradeda. Juk 
visa istorija su Kongo “valstybe” 
ar ne ironija skamba? Žmonės 
nepriaugę, nežiną kas jie yra ir 
ko patys nori... Jiems duodama 
ir net brukama nepriklausomybė.

Ar ne tas pats vyksta su Pietų 
Afrikos laukiniais Bantu? Tai 
žmonės, kurie nei skaityti, nei ra
šyti nemoka ir nenori. Kadangi 
jų yra keturis kart daugiau, negu 
baltųjų, tai ir išeis, kad po kiek 
laiko baltiesiems reikės iš ten neš
dintis, kaip kad šiandien reikia 
nešdintis belgams iš Kongo. Ir 
dėl to net imperijų likučiai galu
tinai braška. Teisingai sakoma, 
kad baltiesiems reikės nešdintis 
ir iš Australijos, o vėliau ir iš 
Naujosios Zelandijos. O kuo ge-

voj neturi. Jis negali išvažiuoti iš 
Lietuvos į užsienį. Juodukas gali 
laisvai važiuoti. Ten priešingai — 
daroma viskas, kad būtų sustab
dytas juodukų antplūdis į Pietų 
Afriką. Tam įvesti ir pašhi. Tai 
yra privilegija gyventi P. Afrikoj.

Religijos ir sąžinės laisvė juo
dukams garantuota. Niekas jų 
neverčia tikėti vienaip ar kitaip, 
ar ir visai netikėti. Niekas jų ne
varo iš bažnyčios nei į bažnyčią. 
Lietuvoj? Visi žinome, kad kiek
vienas tikintysis mažiau ar dau
giau yra suvaržytas. Bažnyčia ir 
jos vadai, kaip vysk. J/Stepona
vičius yra persekiojami. Vaikai 
mokyklose prievarta varomi į be
dieviškas sąjungas, kur atvirai va
roma antireliginė propaganda. 
Valstybė remia antireliginį judė
jimą. Taigi, Lietuvoj* sąžinės lais
vės nėra, o juodukai ją turi.

Organizacijų laisvė P. Afrikoj 
yra didesnė, negu Lietuvoj. Yra 
speciali net ir bendra visiems juo
dukams organizacija su politi
niais tikslais — African National
ist Congress. Tiesa, dabar jos va
dai sėdi kalėjimuose po pernai 
metų riaušių. Bet Lietuvoj lietu
vis neturi net ir organizacijų lais
vės šešėlio. Yra tik valdiškos or
ganizacijos: partija ir jos visi pa
daliniai. Taigi, juodukai turi di
desnes teises ir laisves.

Pažiūrėję į tą viską, esame pri
versti konstatuoti, kad Lietuvoj* 
gyvenąs lietuvis turi mažiau tei
sių ir laisvių, negu taip išgarsin
to j Pietų Afrikoj, kur visų Įsivaiz
davimu taip skriaudžiami juodu
kai. Lietuvis mielai mainytųsi sa
vo padėtimi su Bantu giminės at
stovu. Čia neminiu visų rusų per
sekiojimų, išvežimų į Sibirą, iš
trėmimo į koncentracijos stovyk
las, kalinimą be teismo, suėmi
mus, kankinimus ir sušaudymus. 
To visko pas juodukus nėra. Bal
tieji bent dvidešimtam šimtmety 
to nebedaro.

Kodėl sukeltas toks triukšmas 
dėl Bantu giminės skriaudų? Ko
dėl visai nutylima beteisiai lietu
viai, latviai, estai ir visi kiti? Ko
dėl niekas nesprogdina rusiškos 
imperijos dėl beteisių žmonių? 
Kodėl tie geradariai ir šaukliai už 
juodukų teises nemato čia pat 
Europos vidury baltųjų negrų? 
Ir mes atsakymo nerasime. Mes 
tik konstatuojame nelygų mastą. 
Mes nepavydime, kad juodieji

resnė Kanada?
Tie visi klausimai šiandien per 

toli mus nuvestų. Man rūpi mūsų 
lietuviški reikalai. Jei mes šian
dien būtume juodukai, žiūrėkit, 
kiek mes turėtume globėjų! Kiek 
ginčų dėl mūsų būtų sukelta 
Jungtinėse Tautose. Kiek konfe
rencijų būtų sušaukta. Kiek notų 
prirašyta. Kadangi mes esame tik 
balti, tai šiandien visi tyli. O di
džiausias visų pavergtų tautų “už
tarėjas” Nikita net pyksta, jei 
kas netyčia pamini Lietuvos var
dą.

O rimtai paėmus, tai mūsų pa
dėtis nei kiek nėra geresnė kaip 
šiuo metu Pietų Afrikos juodu
kų. Aš drįstu taip tvirtinti, nors 
tai ir panašu iš pirmo žvilgsnio į 
anekdotą.

Politine prasme juodukai Pietų 
Afrikoj neturi jokių teisių, bet 
jų neturi ir lietuviai. Lietuvius 
sutvarko Maskva per savo parti
ją ir jiems paskiria visas valdžias 
ir parenka žmones, kurie turi 
juos atstovauti.

Civilinių teisių atžvilgiu juodu
kai nėra lygūs baltiesiems: nega
li eiti į baltųjų restoranus, nega
li tose pačiose mokyklose moky-< 
tis, autobusuose gali užimti tik žmonės- gauna teises ir laisves, 
viršutinį augštą, traukiniuose ne- Mes tik norėtume jas gauti taip 

pat ir sau palinkėti, kad ir mes 
turėtume tiek užtarėjų, kiek jų 
turi Pietų Afrikos juodukas.

Straipsnyje “Bolševikam bai
sūs ir ‘pamokslai iš pakalnės’ ” 
rašėme, kaip brutaliai sovietai 
paskutiniu laiku išvystė kovą 
prieš tikėjimą įvairiom formom. 
Kaikuriuos faktus citavome iš pa
čios sovietinės spaudos. Šiame 
straipsnyje tęsiame tų pačių klau
simų gvildenimą. Paieškosime 
priežasčių, kodėl bolševikai kovą 
prieš tikėjimą sustiprino. Kartu 
pasvarstysime, kaip turėtumėm 
į tai reaguoti mes laisvuose Va
karuose.

PASTANGOS SPROGDINTI
BAŽNYČIĄ IŠ VIDAUS
Priežastys, dėl kurių vysk. J. 

Steponavičių bolševikai brutaliai 
iškoneveikę nušalino iš pareigų ir 
ištrėmė, yra nepaprastos ir rodo 
naujas komunistų priemones ko
voje prieš Katalikų Bažnyčią. 
Vysk. Steponavičius jau prieš jo 
nušalinimą buvo bolševikų aršiai 
puolamas ir kaltinamas, kam jis 
išleido kunigams slaptą bendra- 
raštį, kuriame ragino mokyti vai
kus katekizmo. Buvo puolamas, 
kam jis pats vaikus katekizavo ir 
teikė Sutvirtinimo • sakramentą. 
Bet svarbiausia jo nušalinimo 
priežastis — kodėl jis nesuteikė 
kunigo šventinimų keturiems 
klierikams, kuriuos šventinti re
komendavo bolševikinis komisa
ras “kulto reikalams”. J. Rugie
nius. (Tas pats komisaras reika
lavo ir kitus vyskupus, kad minė
tus klierikus pašventintų, bet 
šventinti atsisakė ir jie).

Ko siekia bolševikai šitokiom 
dar iki šiol negirdėtom pastan- i 
gbm? Jų užmačios giliai paslėp
tos. Šiuo žygiu bolševikai stengia
si į kunigų tarpą pravesti komu
nistų specialiai paruoštus asme
nis, kurie vykdytų bolševikų už
manymus, pačius tikinčiuosius 
dezorientuotų, sukeltų nepasiti
kėjimą kunigams ir 1.1. Bet svar
biausias bolševikų uždavinys yra 
per naujus, jų specialiai paruoš
tus kunigus sukurti Lietuvoje ne
va “tautinę” bažnyčią, visiškai 
atskelti katalikus nuo popiežiaus, 
kad po to būtų lengviau ir iš viso 
tikėjimą išrauti iš tikinčiųjų.

KODĖL ŠIUO LAIKU 
SUSTIPRINO KOVA PRIEŠ ! 
TIKĖJIMĄ? ‘‘ ]

MEČYS MUSTEIKIS

KAIP TURĖTUME 
! REAGUOTI?

Metus pirmąjį žvilgsnį į tokią 
būklę krašte, atrodo, kad mes Va
karuose esame bejėgiai ir nieko 
negalime pagelbėti terorizuoja
mai mūsų tautai. Bet tai netiesa. 
Ir komunizmas turi labai jautrių 
vietų, kurias ir mes galime užgau
ti. Jautriausia vieta, tai laisvojo 
pasaulio opinija. Mūsų pareiga — 
skelbti laisvojo pasaulio tautų va
dams ir visiems žmonėms bolševi
kų melus, priespaudą, terorą, ti
kėjimo persekiojimą. Skelbti vi
somis prieinamomis priemonė
mis. O tos priemonės šiuo laiku 
galėtų būti tokios:

1. Visuose kraštuose per sve
timtaučių katalikų vyskupus ir 
kunigus siekti, kad bažnyčiose bū
tų pravestos maldos dienos prieš 
tikėjimo persekiojimą pavergtoje 
Lietuvoje. Suteikti vietos kuni
gams reikalingos medžiagos apie 
tikėjimo persekiojimą ir prašyti, 
kad per maldos dienas ta medžia
ga būtų panaudota per pamoks
lus;

2. Siųsti tuo reikalu peticijas, 
protesto rezoliucijas ar paprastus 
laiškus Visų laisvojo pasaulio 
kraštų vyriausybėms, mums pa
lankioms įtakingoms asmeny
bėms, Jungtinių Tautų atstovams, 
radijams bei įtakingajai spaudai;

3. Dėti pastangas, kad apie tai 
rašytų svetimųjų spauda;

4. Kviesti į šią akciją prisidėti 
ir nekatalikus lietuvius, nes nau
juose bolševikų metoduose glūdi 
pavojus netik tikėjimui, bet dar 
daugiau pačiai lietuvybei.

Visą šią akciją turėtų vesti 
kiekvieno krašto katalikų para
pijos, PLB kraštų centrai ir apy
linkės, visos lietuviškos organiza
cijos, žinoma, į šią akciją labiau-

gali važiuoti pirma klase, prie 
krautuvių turi laukti savo eilėse, 
paplūdimiuose negali maišytis 
kartu su baltaisiais, turi turėti 
prie savęs pasus. Kitas teises, 
pvz. turto, juodukai gali turėti ir 
turi, šios visos teisės yra daugiau 
pažeminančio pobūdžio. Ar lietu
viai Lietuvoje yra taip pat paže
minti? Atrodo, kad ne. Ten kitaip 
sutvarkyta: yra specialios krautu
vės partijos nariams. Lietuvoj 
skirtumas yra tarp partijos narių 
ir nenarių: nenariai yra juodukų 
padėty. AA '

Valdovai bijo 
•. s;spaudos

Spaudos laisvė pasaulyje nėra 
tokia plati, kaip daugelis galvoja. 
Daugelyje kraštų spauda net pra
ėjusiais metais tapo pajungta val- 
dančiom partijom. Apie Kubą ne
gali būti nė kalbos. Formozoje nė

fiSrt* nebandyk kritikuoti Ciangkaiše- 
nėra lygus su baltaisiais. Juodu- , . , ............. , .... . .
kas mieste uždirba vidutiniškai' k°- Indoneąjoje visi leidejai ture- 
tik du doleriu i dieną: su šeima jo_ prisiekti istikimybę preziaen- 
turi iš to prasimaitinti. Žinoma,! Sukarno. Egipte visa spauda 
tai maža. Kiek Lietuvoj uždirba Į suvalstybinta. Is 17 naujų Afn- 
lietuvis. kad ir tam pačiam "gar- ■ kos tautų tik viena Nigerija turi 
bingam” kolchoze? Gerai, jei jis | spaudą.
gauna už darbadieni 4-5 kilogra- * Ar ne keista, kad viso pasaulio, 
mus javu ir kelis rublius. Atrodo. ’ net komunistinių kraštų, konsti- 
kad lietuvis Lietuvoj uždirba ma- tucijos garantuoja spaudos laisvę, 
žiau už juoduką Afrikoj. Be to. * tačiau šiuo metu iš maždaug 145 
jis pririštas prie kolchozo, o tuo pasaulio valstybių tik 35 pripa- 
tarpu juodukas gali mainyti dar- žįsta spaudos laisvę.
bovietes laisvai. . Spauda galinga, užtat jos taip

Judėjimo laisvės lietuvis Lietu- ir bijomasi.
Spauda galinga, užtat jos taip

500 SPORTININKŲ TORONTE 
BELAUKIANT AL. GIMANTAS

pasaulio dėmesio vertų pasekmių. 
Toks galvojimas mūsų tarpe dar 
labai dažnai girdimas. Bet jau 
tikra tiesa, kad sportininkai, jaus
dami didesnę paramą, didesnį dė
mesį ir supratimą lietuviškajam 
sportui, moralinį pritarimą, tik 
jau negalės apvilti jais pasitikin
čių, juos remiančių. Sportininkais 
negimstama ir netampama per 
naktį. Reikalingos didelės dvasi
nės ir fizinės pastangos, ilgas ir 
organizuotas • lavinimasis. Tam 
reikalingos ir priemonės ir lėšos 
ir tinkama aplinka, bet, už vis 
svarbiausia, mūsų dėmesys. Dė
mesys ir supratimas, kad ir lietu
viškasis sportuojantis jaunimas 
turi labai žymią vietą visame išei
vijos gyvenime.

Negalime užmiršti dar vieno 
dalyko. Be fizinio lavinimosi, lie
tuviškasis sportas labai ir labai 
pasitarnauja mūsojo jaunimo pri
laikymui savojoje aplinkoje. Tai 
didelis, tikrai svarbus ir negali
mas mažinti faktas. Jaunimas, su
sibūręs lietuviškuose sporto klu
buose, jau savaime tampa organi
zuotos mūsų bendruomenės na
riu, visiškai nesibaidydamas iš to 
kylančių ar tenkančių pareigų. 
Ir, jei toks jaunuolis-lė, sakysi
me, ir jokiai kitai draugijai ar or

ine gal net daugiau ūžrdūru vars-i ganizacijai nepriklauso (deja, yra 
tymą politinėse sferose, departa- tokių faktų), tai jis dar visvien 

’ lipka lietnvišknie anlinknip ir ita-

gas dėmesys kreiptinas į mums 
palankių kraštų atstovus Jungti
nėse Tautose, prašant, kad nau
juosius įvykius pavergtoje Lietu
voje iškeltų Jungtinių Tautų fo
rume. Daugelis atstovų į tokius 
mūsų prašymus nereaguos, ta
čiau jei atsirastų bent vienas, 
kuris mūsų prašymą patenkintų, 
tai būtų jau daug atsiekta. Tokią 
akciją vesti ne tik šiuo momen
tu, bet nuolatos, o ypačiai susi
renkant naujam Jungtinių Tautų 
posėdžiui.

Vis prisiminkime mūsų įspū
dingą akciją Vatikane, susiauri
nus Lietuvos pasiuntinybę. Tuo
met reagavome spontaniškai visi, 
nekreipdami dėmesio į savo pa
saulėžiūrinius įsitikinimus. Betikų žaidimą ir tiek, tačiau taip 
Vatikano atvejis tiesiog negalima | nėra. Sportas į mūsąjį gyvenimą

Be Il-osios Dainų šventės, ku
ri įvyks šią vasarą Čikagoje, ne
galima negirdomis praeiti pro vie
ną taipgi pakankamai svarbų ir 
nevisiškai eilinį įvyki lietuviška
jame gyvenime, tai S. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynes Toron
te, kurios įvyksta balandžio 15-16 
d.d. Ir čia reikalingas mūsų dėme
sys ir parama. Juk žaidynėse da
lyvaus JAV ir Kanados sportinin
kai, kurių laukiama suskrendant 
apie penketą šimtų!

Tai didi ir potenciali jėga išei
vijoje. Tai įvykis, kuris negali 
praeiti nepastebėtas. Prisipažinki
me, kad į sportą daugelis mūsų 
vis dar tebežvelgiame, kaip į vai-

lyginti su baisiais įvykiais kraš
te, kurie taiko tiesiog palaužti 
mūsų tautos egzistenciją. Už tai 
dabar išvystykime akciją dar di
desnę, vieningai, be pasaulėžiū
rinių skirtumų. Lietuvos ateitis 
jug mums visiems vienodai rūpi. 
Bendromis jėgomis vis šį tą at
sieksime, ar bent padarysime Lie
tuvos klausimą populiarų visuose 
laisvuose kraštuose, ko bolševikai 
labai bijo.

Reikia manyti ir turėti viltį, 
kad bolševikų naujos pastangos 
prieš tikėjimą (ir tautiškumą!) 
nebus sėkmingos, nes kiekviena 
sustiprinta akcija iššaukia ir stip
resnę reakciją. Gali būti ir prie
šingos pasekmės. Bolševikai, taip 
plačiai pradėję pulti tikėjimą, 
gali atkreipti į jį didesnį jaunimo 
dėmesį teigiama prasme, nes tuo 
pačiu tikėjimas dar daugiau po- 
puliarizuojamas ir rodoma jo 
ypatinga reikšmė gyvenime. Rei
kia tikėti, kad mūsų broliai pa
vergtoje Lietuvoje atlaikys ir šį 
smūgį, kaip atlaikė kitus iki šiol. 
Tik ir mes turime ir galime mi
nėta prasme ateiti jiems į pagal-

įsibrovė pačiu laiku, spontaniškai 
ir mūsų gyvenime jau vaidina 
prasmingą vaidmenį. Tiek visuo
menė, tiek ir rikiuojantieji veiks
niai dar vis permažai skiria dėme
sio lietuviškajam sportuojančiam 
jaunimui. Mes dažnai neįvertina
me ar nepastebime mūsų sporti
ninkų veiklos, jų darbo, pastan
gų. Gal kiek ir juokingai atrodytų 
palyginimas, kad turėdami savo 
tarpe tokį Johansoną, Pattersoną 
ar kitą pasaulio garsenybę, mū
sų laisvinimo reikalams ir lietu
viškajai propagandai patarnautu-

šiai turėtų įsijungti mūsų diplo- bą. Tai yra ir vienas pagrindinių 
matija, vyriausieji politiniai ir mūsų tremties Vakaruose užda- 
bendruomeniniai organai. Ypatin-' vinių. (ELI).

mentuose, rezoliucijų rašymą. Ži
noma, tas viskas gerai ir vietoje, 
bet dar vis tenka užtikti asmenų 
ir įstaigų, kurie į lietuvius žvel
gia kaip iš kitos planetos nukritu
sius. Tokiu atveju, aišku, ką jie 
gali žinoti apie mūsų reikalus, 
mūsų problemas?

Įvairi, visokeriopa, visas gyve
nimo sritis apimanti informacija 
ir propaganda, kiekvienu atveju 
patarnaus bendriesiems reika
lams, svetimųjų supažindinimui 
su mūsų degančiais siekiais. Ne
tiesa, kad mūsų sportininkai ne
gali pasiekti žymesnių laimėjimų,

JEI JŪSŲ VAIKAI REIKALINGI LIGONINĖS .
Patekti jūsų vaikui į ligoninę | vaikas įrašytas sveikatos apdrau- j ir tai yra labai svarbu.
1 Y YYY O O V* r* Y Y ZS r* Y y 1 1 Y V* O VY LJ1 ngalima arba per jūsų šeimos gy- don pagal Insurance Plan, pasitei- 

dytoją, arba per ligoninės klini- ! raukit ligoninės tarnautoją, ar 
ką, kurios aptarnauja ateinančius viskas tvarkoj su mokesčiais. Ta

Nors jau keliolika metų bolše-jpacijentus. Jei jūsų vaikas yra;proga sužinosite iš anksto, kiek 
vikai viešpatauja krašte, tačiau į reikalingas greitos pagalbos, tai tai kainuos ir ar nereikės primo- 
dviejų pagrindinių tikslų komu- į priėmimas galimas tik atsiradus keti, jeigu kas nebūtų apdrausta 
nizmas neatsiekė: nepajėgė išrau- laisvai lovai. Tokiu atveju jūsų ir jei ko nepadengtų apdrauda. 
ti jaunimui tikėjimo, o dar labiau gydytojas arba pati ligoninė jums Jei esate susirūpinę išlaidomis, 

pasikalbėkite su ligoninės atskai
tomybės vedėju — accounts ma
nager. Ligoninės sąskaitos nebū
tinai turi būti apmokėtos vaikui 
paliekant ligoninę. Jeigu nesate 
apsidraudė, ligoninės atskaitomy
bės vedėjas kartu su jumis per
žiūrės būdus, kaip jums pagelbė
ti ir gal galės ką patarti.

4. Tam tikros informacijos turi 
būti suteiktos priimančiam tar
nautojui — vardas, pavardė, gi- 
mimb data, tikyba, šeimos gydy
tojas ir dar visa eilė kitų. Tos! 
visos žinios yra reikalingos. Pa-j 
galvok ir apie telefono numeri,

* lieka lietuviškoje aplinkoje ir įta
koje būdamas aktyviu sportinin-

' ku. . . ; A
Sporto varžybos, turnyrai, žai

dynės irgi prisideda prie lietuviš
kųjų nuotaikų sužadinimo, lietu
viškosios asmenybės ugdymo. 
Garbingai varžomasi sportinėje 
arenoje, bendraujama tarpusavy, 
mezgamos naujos pažintys, tobu
lėjama netik geresnių rezultatų 
besiekiant, bet tobulėjama, pa
trauklesne ir daugiau suprantama 
tampa ir pati lietuvybė, šioje 
plotmėje itin turėtume suprasti 
mūsų jaunimo pageidavimus ir 
prisidėti* prie jų įgyvendinimo, 
nes tuo pačiu padedame ir sau, 
padedame išlaikyti ir tęsti lietu
viškąjį kamieną ateičiai. Įsivaiz
duokime tik, koks didelis, tiesiog 
tragiškas smūgis būtų visai lietu
vybei, jei, staiga, kas nors užda
rytų visus lietuviškuosius sporto 
klubus ir jų nariai turėtų išsi
sklaidyti kas sau. Kiek daug nu
tupėtų mūsojo jaunimo, pačio 
gražiausio atžalyno už senosios, 
bet taip mylimos ir neužmiršta
mos tėvynės ribų. Laimei, niekas 
nesikėsina į lietuviškąsias orga
nizacijas, čia turime visišką ver
kimo laisvę ir lik nuo n;ūsų pa
čių priklauso, kad tiek sporto klu
bai. tiek ir likę organizaciniai- 
junginiai, dar labiau klestėtų, bu
jotų, mūsuosius tautinius nusitei
kimus žadintų. *, ‘ j

Tad, sėkmės ir sportinės ištver- \ 
mės gausia i a tvy kusiems mūsų 
sportininkams, mergaitėms ir bęr- ? 
niukams, merginoms ir vyrams, 
šauniems lietuviškojo jaunimo at
stovams iš viso šiaurinės Ameri
kos žemyno! Mes jus mylime! ’

5. Jus painformuos, kada vai-, 
kas turi būti iš ligoninės atsiim
tas. Tai bus padaryta vyriausio 
gydytojo sprendimu. Labai svar
bu atvykti’laiku Į ligoninę vaiko 
atsiimti, nes galbūt toji lova yra 
reikalinga kitam ligos ištiktam 
vaikui.

6. Laikykitės visų ligonių lan
kymo taisyklių ir nelankykite vai
ko sirgdami. Vaikas gali vėl at
kristi. C.Sc.

— nepalaužė tautinės lietuviškos nurodys, kada vaikas gali būti 
priimtas ligoninėn^/

Priėmimo procedūra gali už
trukti nuo dviejų ligi trijų valan
dų, nes reikia surinkti informaci
jas apie jo ligą ir patikrinti vaiko 
sveikatą. Ypatingai svarbu, kad 
tėvai arba globėjai būtų prie vai
ko tuo laiku, kada tos visos žinios 
renkamos ir eina patikrinimas, 
nes naujos sąlygos ir aplinkuma 
vaikui yra neįprastos.

Yra ir kiti būdai pagelbėti vai
kui įeinančiam naujon aplinkon. 
Greičiausia, tai bus pirmas kar
tas, kad jis yra atskiriamas nuo 
jūsų. Pasakyk jam tiesą, kodėl 
tai daroma. Pasakyk jam, kad li
goninės gydytojai ir gail. seserys 
jam pagelbės. Išgirdęs tai, jūsų 
vaikas pasitikės jumis, pasitikės: 
gydytojais ir slaugėmis.

Svarbiausia išlaikyti ramią, ge
rą nuotaiką vaiko akyse. Jis pasi
tikės daugiau, žinodamas, kad pa
sitikite ir jūs. Slaugės ir visi kiti 
supranta, kad vaikui aplinkuma 
yra svetima ir jie visi stengsis 
pagelbėti jam apsiprasti.

Kai jūsų vaikas jau yra priim
tas, nueikite kartu su juo pasi
kalbėti su kuria nors slauge ir 
pažiūrėti jo būsimo kambario, 
kur jis bus paguldytas. Tai įkvėps 
jam stiprybės ir pagelbės nugalė
ti baimę. Vaikas būna neramus, 
kai rengiatės jį palikti. Tada ži
nokite, kad viskas bus padaryta 
jam nuraminti ir padaryti laimin
gu naujose apystovose. Galite pri
sidėti prie to, atsilankydami ir at
nešdami ką nors iš pigiųjų žais
lų arba iš jo namie turėtų knygų. 
Jas palikdami jį nuraminsite, nes 
tai bus namų dalis. Jis bus kiek 
susirūpinęs ir nerimaus kai vėl 
jį paliksite. Svarbiausia, nepali
kite jo jam nepastebint. Pažadė
kite ir vėl ateiti pas jį. Kai rengia
tės išeiti, pasiteiraukite slaugę 
apie lankymą, ar nėra kokių kliū
čių? .

Dar keletas patarimų siunčiant 
vaiką į ligoninę:

1. Nereikia kitų drabužių at
nešti be jo nešiojamų. Ligoninėj 
jis gauna kitus. Grįždami namo 
drabužius pasiimsite su savimi ir 
vėl atnešite, kai jis galės išeiti iš 
ligoninės.

2. Papasakokite slaugei apie 
maitinimosi dietą, jei tokia būtų, 
ir apie jo turėtas ligas. Gydyto
jas, kuris tikrins vaiko sveikatą, 
jums duos daug klausimų apie jo, 
tėvų ir šeimos ligas. Kiaušy- • 
kite atidžiai ir atsakykite į klausi
mus sąžiningai. Gydytojo tiksals 
— sužinoti tiesą, kad tuo būdu 
geriausiai galėtų pagelbėti jūsų 
vaikui.

3. Būtinai atneškite liudijimus 
iš ligoninių, medicinos ir draudi
mo įstaigų, jei jų yra. Jeigu jūsų

dvasios; šiomis kryptimis jauni
mas išliko mažai pasikeitęs. Tai 
patvirtina ir naujai atvykusieji iš 
Lietuvos. Ikšiolinės sovietų pa
stangos nedavė lauktųjų vaisių; 
komunizmas nesusilaukia pakan
kamo kiekio prieauglio. Net ir 
tie. kurie atrodo sovietams pa
lankūs. kaip komjaunuoliai, tik
rumoj yra nepatikimi. Daugelis 
jų komjaunimui priklauso ne to
dėl, kad būtų palankūs komunis
tams, o todėl, kad tik komjauni
mui priklausydami gali atsiekti 
augštesnio mokslo ar sukurti pa- 
kenčiamesnes pragyvenimo sąly
gas. '

Bolševikai pamatė, kad šito
kiam jaunimo atsparumui svar
biausias ramstis yra tikėjimas. 
Kol jaunimas nešioja savo širdyje 
Dievą, tol jis nebus palankus ko
munizmui, o tuo pačiu išliks stip
rus ir tautine dvasia. Pats tikėji
mas savyje komunizmui gal ne
būtų tiek baisus, bet jis kartu iš
laiko ir krašto tautini atsparumą 
prieš komunizmo užmačias. Čia ir 
glūdi pagrindinė priežastis nau
jos, brutaliausios bolševikų ata
kos prieš tikėijmą.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

r .praneša, kad,. 
persikėlė

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LĖ. 4-8431

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE ONTARIO VALDŽIOS TARNYBAS

Geram sportui
reikia geru

kaimynu
HON. J. W. SPOONERAŠ VERDU

ELEKTRA
tai yra svaru

saugu, greita

ir nebrangu!

iONTARIO&^a HYDRO"

Nuo pionierių laikų žodis kaimynas tu
ri labar reikšmingą prasmę. Jis reiškia drau
gystę, bendradarbiavimą ir pagalbą reikalo 
atveju. Ypatingai kaimuose ir dabar šis 
žodis reiškia daugiau nei vien artumą. Au
tomobiliai kaimynystę išplėtė, tačiau ūki
ninkas tikisi, kad kiekvienas, kuris palies 
jo nuosavybę, elgsis kaip geras kaimynas. 
Daugiau jis nieko neprašo ir nieko mažiau 
jis nelaukia.
Laimei, sportininkui yra lengva būti geru 
kaimynu. Kaimyniškas žuklautojas arba me
džiotojas visados stengiasi nepabaidyti gy
vulių, nesutrypti javų bei nesugadinti sve
timos. nuosavybės. Jis įrodo esąs geras kai
mynas, tvirtai uždarydamas vartus ir, kad 
neištampytų tvoros vielų, visados lipdamas 
per jas tik prie stiprių stulpų. Iš paprasto 
mandagumo jis užeina į sodybą prisistatyti 
ir paprašyti leidimo sušlapinti meškerę ar
ba iššauti šautuvą. Tokiu būdu jis niekuo
met nepažeidžia svetimos nuosavybės. Jis 
visuomet medžioja ar žuvauja tik ant drau
gų žemės.
Deja, sportininkų nelaimei, daugelis ūkinin
kų būna suerzinti praėjūnų su meškerėmis 
bei šautuvais, nerūpestingumu bei vanda-

lizmu. Dažnai šie piktadariai palikdavo at
virus vartus, per kuriuos išėję gyvuliai su
naikindavo javus arba nuklysdavo į plen
tus; jie sulaužydavo tvoras ir sugadindavo 
pastatus; sužalodavo medžius bei ištrypda
vo javus; palikdavo gegužinių atmatas ir 
neužgesintas laužavietes; ir už vis blogiau
sia, neatsargiai naudodami šaunamus gink
lus, sužeisdavo gyvulius ir pavojun pastaty
davo žmonių gyvybes.
Po eilės metų tokių skriaudų ir nuostolių 
pasipiktinę ūkininkai uždraudė savo žemėse 
medžioti bei žuvauti tiems, kurie nesupran
ta, kad privačios žemės naudojimas yra ne 
teisė, o privilegija. Sąmoningj sportininkai 
nusigandę žiūri į smarkiai didėjantį drau
dimo iškabų skaičių. Jie bijo, kad neužilgo 
bus visiškai uždraūsta žvejoti arba medžioti 
privačiose žemėse.
žuklautojai ir medžiotojai, kūrie nenori nu
stoti šio sporto malonumų, laikosi visuo
meninių organizacijų kodekso, kuris pabrė
žia šias taisykles:
(1) Mandagus elgesys privačiose žemėse;
(2) Saugus šaunamų ginklų naudojimas;
(3) Laikymasis apsaugos nuostatų.

Ontario Department of Lands and Forests
HON. J. W. SPOONER, Minister F. A. MacDOUGAL, Deputy Minister
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Paver g toje tėvynėje HAMILTON, Ontario
APYLINKES VALDYBOS ŽINI0S j ma juos į šį susirinkimą atvykti. |
Pasitraukė J. Giedraitis. — Nuo pat Taipgi maloniai prašomi į šį susi- rai 

pirmos šalpos Fondo Hamiltono ko- rinkimą ir visi kiti lietuviai, kurie dar 
nulęto įkūrimo dienos jam vadovavo nėra nariais. Šio susirinkimo pagrindi-

rogramoje taip pat'dalyvaus ir ge- 
pažįstamas solistas Vaclovas Veri- Lietuviai pasaulyje

Galina Jackevičiūtė dramos aktorė Mirė kan. V. Butvilą. Iš Panevėžio, _ . ... .
atšventė penkiasdešimt metų amžiaus gauta žinia jog ten mirė buvęs Pane- ^Giedraitis, parinkdamas j valdybos nis tikslas draugiškoje nuotaikoje pa-
sukatų. Uramos studiją ji baigė Kau- vėžio šv. Petro ir Povilo katedros kie
no teatre 1031 m. Taigi, Įtartu buvo oonas kan. Vladas Butvilą. Kovo 17 d. 
žv -o*:am as trisdešimt metų sceninės palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, 
veiklos jubilėjus. Aktorė yra dirbusi Velionis buvo gimęs 1891 m. Rasei- 
Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus dramos nių tpsHr., Juodeikių km. Kunigu 
tvttuuose. Vilniaus dramos teatre ji įšventintas 1915 m. I D. karo metu, 
oirba nuo pat pirmos šio teatro įstei- būdamas Utenos vikaru suorganizavo 
gimo dienos. ' per 10 lietuviškų mokyklų, 1918 m.

Pnkarut.ais metais jai teko vaidinti įkūrė “Saulės” gimnaziją, kurioje bū
vimoje eilėje komunalinės propagan-į vo mokytoju, vėliau direktoriumi. Nuo 
dos veikalų. Už Tatjanos vaidmenį M. 11923 in. — mokytojų kursų vedėjas; 
Go.kio “Priešuose”^ i9<7 m. ji buvo keletą metų dirbo Utenos apskrities 
apdovanota Malino -premija. “Tiesa” švietimo komisijoj ir buvo Utenos ap- 
ją labiausiai gaibina už jos sus.u.tą! skriues tarybos pirmininku. Vadovavo 
kovojančios motei's-komunistės ūpą N. r choru.; Šiaulių ir Panevėžio pavasari- 
Virtos dramoje “Pasmerktųjų sąmoks- mflky kongresuose laimėjo pirmąsias 
las”. Ji taip pat giriama už karalienės ‘ premijas. Kurį laiką jis buvo kun. se- 
Elzbietos rolę Šilerio tragedijoje “Ma- i mmĮUuos p.-efektu ir Panevėžio vys- 
rija Štiuart”. Prieškariniais laikais ge- i kopijos kancleriu. Bendradarbiavo 
riausiai šį vaidmenį yra atlikusi seno- spaudoj ir paruošė keletą knygų, 
sios kartos aktoiė Ona Kurmytė. Ko-i _ pa
munistinės Lietuvos vyriausybė akto-.

, rę Jackevičiūtę yra apdovanojusi Le- 
nino ordinu ir liaudies artistės titulu. Į

Geriausiu vaikų darželiu visoje Lie- 
tuvbje buVo pripažintas Druskininkų 
vaikų darželis Nr. 2. Šį sprendimą pa
darė taip vadinama “ikimokyklinių įs
taigų respublikinė apžiūra”. Darželiui 
vauuvaujanti Z. Grigienė apdovanota 
ga.oės iastu.

Trūksta lietuviškų patefono plokšte
lių — nusiskundžia Vilniaus Kapsuko 
universiteto stud. A. Šidlauskas. Ta 
proga jis kreipiasi į kompozitorių są
jungą, prašydamas, kad būtų įrašyti į 
plokšteles Čiurlionio klasikiniai kūri
niai. Taip pat siūlo surinkti ir iš naujo 
įgroti Kipro Petrausko ir Antano So
deikos įdainaVimus. Rajoniniuose 
miestuose sunku gauti klasikinės mu- _ 
zikos igrojimų. Tenka važiuoti į Vii- Leonas Vitkevičius, gyvenamojo ir ne- 
riių, bet ir čia jų nevisada galima gyvenamojo ploto apskaitos ir paskirs- 
ra^j tymo Elena Konovaleva, bendrojo Bo

risas Gordonas, civilinės metrikacijos
Lietuviški žaislai Londono parodai Valerija Samukienė, vietinio ūkio vai-

riausiai šį vaidmenį yra atlikusi seno-' spaudoj ir paruošė keletą knygų.
I Kas vaido Vilniaus miestą? — Po 
neseniai įvykusių “rinkimų” į vietines 

J tarybas dabar yrą sudaryti ir vykdo- 
I nuėji komitetai. Kaikurie pareigūnai 
liko tie patys, kaikurie naujai paskirti. 
Vykd. Komi tėtė pirmininkas yra Jonas 
Vildžiūnas, jo pavaduotojai: Jonas 
Smilgevičius, Kęstutis Burkauskas, 
Aleksandras Kiričenko ir Jonas Gad-

sąstatą tam reikahi pasišventusius na- j sisakyti, kiek dar senieji nariai iki šių 
rius, kurių dėka kiekvienais metais metų pabaigos galėtų savo įnašus pa- 
Hamiltono ap. buvo surenkama virš didinti. . .
Lakstančio dol. pinigais, daromos dra-j Tikimės, kad nariai ir visuomenė į 
bužtų, avalynės ir maisto siuntos vargs- \ šį kvietimą reaguos visu rimtumu ir iš 
sotiems mūsų tautiečiams Europoj, anksto nuoširdžiai dėkojame. - 

šalpos darbe mūsų kolonija buvo pir
maujanti visoj Kanadoj.

Deja, laikas savo daro: J. Giedrai- 
tis pasiekė gražų amžių, o fizinis dar- a£iū Antanui^

jo jėgas. Paskutiniame apyl. valdybos 
posėdy su apgailestavimu buvo per- ~

• skaitytas J. Giedraičio atsistatydini
mas iš ŠF pirmininko pareigų, pareiš
kiant jam ir visiems komiteto nariams 
nuoširdžią padėką už taip gražiai dirb- 

salpos darbą Hamiltone^
Taipgi pranešame, kad SF pirminin

ko pareigoms pakviestas J. Pleinys, kū
jis artimiausiu metu sudarys pilną

Ham. UN valdyba
NAUJI LN NARIAI. Nuoširdus

bas dėl kasdieninės duonos pakirto ir I*5,?uJ£xu*yyluJ

; je LN gavo $300. Didelė padėka mie
lajam Pr. Rakauskui už važinėjimą sa
va mašina Liet. Namų reikalais po 
Hamiltono apylinkes, nepaskaitant net 
už benziną.

Šį šeštadienį, bal. 15 d., 7 v.v. pir
masis LN narių šimtas renkamės į A. 
Naruševičiaus viešbučio salę. Kviečia- 

—__ _  .... m* *r v*s* kiti tautiečiai -
SF komiteto narių sąstatą. Ap. valdy- šį susirinkimą atvykti.
ba prašo visus hamiltoniečius ir toliau į NELAIMĖS.

nenariai į

lėtą liaudies dainų. Jo vadovaujamas 
sekstetas pirmą kartą pasirodys Hamil
tono scenoje. Atvyksta ir dail. A. Ta
mošaitienė iš Kingstono, Ont. Jie su
pažindins žiūrovus su tautiniais audi
niais ir-tapyba. Paroda vyks Hamiltono 
Lietuvių Namų vestibiulyje koncerto 
dieną nuo 2 vai. p.p.

Tautinių šokių grupės vadovė G. 
Breichmanienė stropiai dirba ir ilgas 
valandas repetuoja su visomis trimis 
šokiu grpuėmis.

‘Bilietus

LIETUVIŲ FONDO organizacinis 
komitetas pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas dr. A. Razma, vicepirminin
kai ttr. J. Kaunas ir inž. V. Naudžius, 
ržd. V. Dzenkauskas, sekr. A. Rūgytė, 
nariai prel. M. Krupavičius, dr. B. Poš
kus, dr. G. Batukas, V. Šmulkštys ir 
.jr. J. Valaitis.

Rūgytė, 
B. Poš- 

ir

Po koncerto buvo girdėti iš vokie
čių daug labai gerų atsiliepimų apie 
“Darnos” chorą. Dienraštis “Memmin- 
ger Zeitung” koncerto aprašyme taip 
pat pažymėjo, kad ypač žavingos bu 
vo lietuvių, latvių ir estų dainos. Po 
šio “Darnos” pasirodymo lietuvių var
das Memmingene vėl pastebimai pa
kilo. Teigiamas taip pat dalykas, kad 
šiuo metu lietuviai suėjo su vokiečiais 
į bendradarbiavimą kultūrinėje ir lab-

galima įsigyti
pas kiekvieną šokėją.
Hmmi ir parapijos salėje 
d. ir kancerto dieną, balandžio 23 d., 
,/u Kiekvienų pamaldų. Konecrto pra
džia 4 vai. p.p. Prašoma įsigyti bilie
tus iš anksto. E. P.

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ ruošia 
Hamiltono ateitininkai balandžio 29 d., 
730 vai. vak. Knights of Columbus 
salėje, šokiams gros visų mėgiamas

neseniai įsteigtą Lietuvių Fondą 
Lithuanian Foundation. Iš paskuti 
jų įnešusių $1000 minimi dr. ir Si

i ‘ daros srityse. ELI.
“WESTFAELISCHER ANZEIGER 

UND KURIER”, jau 140 metų einąs 
dienraštis, š.m. 52 nr. pirmame pusla
pyje atsispausdino platų rašinį apie 
Lenkiją, kuriame yra liečiama ir Lie
tuva. Tarp kitko paduotas ir škicinis 
žemėlapis, rodąs Lietuvos - Lenkijos 
valstybę 15-ine amžiuje — nuo Balti
jos iki Juodosios jūros. E.

Italija
KARDINOLAS GIUSEPPE PIZZAR- 

DO, Vasario 16 proga savo pamoksle 
pasakė įsidėmėtinus žodžius:

‘^Brangūs lietuviai! Esu tikras, kad 
skaidri laisvės saulė vėl pakils virš 
jūsų tėvynės ir kad galėsite su džiaugs
mu grįžti pas savo mylimuosius bro
lius tęsti toliau savo nenuilstamos kul
tūringos bei giliai tikinčios tautos isto
rijos. Tada galėsite matyti, kad jūsų 
kančios nebuvo veltui. Iš visos širdies 
linkiu, kad Visagalis Dievas suteiktų

paskutinių- 
dr. ir Stefa 

Kisieliai, $400 įnešė Ročesterio apy
linkės valdyba. Kitus $600 ji pažadė
jo įnešti dvejų metų laikotarpyje.

DIONIZAS TRIMAKAS, 66 m , bu 
vęs seimo narys, Ūkininkų sąjungos at
stovas, Centrinio ūkininkų banko di
rektorius, mirė kovo 28 d. savo bute 
Brooklyne. į laidotuves buvo atvykęs 

Bennlė Fern 07ke7Das.'^ kuu Kęstutis, jezuifas, ir kiti
j du sūnūs iš Čikagos. Velionis buvo 
VLIKo pirm. dr. A. Trimako brolis.

ANTANAS IGAUNIS, 69 m., nese
niai atvykęs Amerikon iš okupuotos

remti | vargą patekusius lietuvius pn-1 gyveiKojas jau 12 metų dirbąs Steko -čia hamdt<jniečius 4r apylinkių lietu- 
simenant, kad geriau duoti nei pra- (iraonėje> Jonas Mikalauskas, eidamas 71?8 anksto ruoštis šiam pavasario 
x 1 ‘ baliui. Savo dalyvavimu paremsit mu-

j sų jaunimą, kuris yra reikalingas para-ji-— ---------_ --------- - ------
mos artėjant vasarai. Prasideda įvai-j Lietuvos, kovo 22 d. mirė Waterbury- 
rios išvykos į gamtą ir stovyklavimo ’ je. Lietuvoje velionis ilgesnį laiką bu- 
metas. Todėl šio vakaro tikslas ir yra į vo pasienio policijos šakių baro virši-

sytl- I paslydo ir sulaužė kojos kaulą. Gy-
Dramos mėgėjų teatras “Aukuras” dosi ligoninėje. Nelaimės paliestąjį 

jau pradėjo repetuoti 3-jų veiksmų pa- nuoširdžiai užjaučiame ir linkime grei- 
saką “Sniego karalaitė”. Darbas su ’ tai pasveikti. Sk. St.

r. , . vaikais vyksta gerai, tačiau vienintelė {
liauskas. Komiteto atsakinguoju sek- i kliūtis - lėšų sutelkimas pasakos pa-__—__—------ ------- ---------- — lesų suveiKimas pabalus pa- —

pretorium išrinktas Viktoras Rinkevi-1 statymui. Hamiltono lietuviškos orga- ,kiM grupė “Gyvataras”. ■ Koncertas vykioms.
Cius. |domi ir skyrių vedėjų sudėtis: nacijos gaVo iš Vaikų spektakliui Įvyks tikroje lietuviško liaudies me- 4
miesto plano komisijos pirm. Michai- j remti komiteto prašymą, paremti pi- n& nuotaikoje. Tautinius šokius šoks terijaii fantų. Turintieji fantų prašomi 
las Naumov^ to auka šio spektaklio pasirodymą grupės žokėjų^Jie išpil- skambinti G. Latauskaitei LI.
jas Pranas Idzehs, statybos ir architek-j Hamiltono scenoj. Ap. valdyba prašo —«...
tūtos reikalų Vladislavas Mikučionis, 
sveikatos apsaugos Kazimieras Kava
liauskas, liaudies švietimo Antanas 
Kazlauskas, kultūros Gediminas Sa
muolis, socialinio aprūpinimo Alber
tas Dombrovskis, kapitalinės statybos

KONCERTĄ RENGIA tautinių šo- sukelti lėšų toms išvykoms bei sto-įninku. Pirmosios okupacijos metais 
‘.bolševikai jį suėmė ir ištrėmė į Sibi-

Taip pat rengėjai prašo paaukoti lo-,1^ kur jis iškentėjo ilgus metus. Jo 
; šeima JAV pradėjo daryti žygius jį 
^atsiimti (Velionis buvo grąžintas iš Si- į tai jums galimai’greičiau”.
biro į Lietuvą). Po didelių pastangų, Vasario 16 minėjime buvo perskai-

Gyvataras

visas organizacijas paremti šį kilnų 
“Aukuro” tikslą. Taip pat mielai lau
kiamos visų Hamiltono LB-nės narių 
aukos Jas siųsti V. 'Subatnikaitei, 187 
Bold St.

Motinos Dienos minėjimas yra ren
giamas gegužės 14 d. VAV parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos pamaldos ir 
Libera už mirusias ir žuvusias motinas. 
4 vai. p.p. LNamų “Delta” kino salėje

Lietuviški žaislai Londono parodai Valerija Samukienė, vietinio ūkio vai- \ rengiama akademija. Primename, kad 
ruošiami “Vienybės” fabrike Vilniuje, dybos viršininkas Valentinas Iljinas,; organizacijų simbolinės dovanos yra 
'FaoriKas žaislus gamina iš pliušo, plas- dujofikavimo valdybos viršininkas Sa- skiriamos siuntiniui Sibiro lietuvei mo-' 
tikos ir polorono — naujai išrastos sin- muelis Šinderis, prekybinių organiza- tilįai 
tetinės medžiagos. “Vienybės” žaislai cijų Vladas Paškevičius, miesto mili- 
jau buvo išstatyti Briuselio, Leipcigo, ei jos Stanislovas Stankus. E. iškovojusius Kanados sporto apygar-1 kioje nuotaikoje ir jos metu pasaky-
Poznanės parodose, kur jie susilaukė - ^1;.. restauravimas—Lie dos Pirmenybėse teisę dalyvauti S.! ta daug gražių kalbų. Ta proga per
teigiamo įvertinimo. .. £ biivo*nlanuota ir nradėta vvk Amerikos lietuvių žaidynėse ir atsto-' vakarini Ontario atstovą Mr. CharlesJ. atviram. Nupiltai ffipasutu'£ .Si šeštadieni ir DraKIdi B Labatfs alaus bendroves
. a i-- ■ •. ; sekmaidenj jie žaidžia krepšinio ir sta- buvo gauta dovanų. Uz tai apylinkeslaiške Tiesos redakcnai. cituodamas stauravimo projektai. Sovietine pro-:, . * J ». T u j • • L n. . *csu~ , J.“?. ,, nndontid t.arv „vVac; i- r\r., : lo teniso rungtvnes, dalyvaujant spor- valdyba Labatt’s bendrovei ir Mr. Dra-praėjusiu metu spalio 26 d? Draugo paganas tuo gyrėsi ir užsienio lietu- . . . .. T .Ty . u j-i - j- j-Fiacjuąių metų jsyaiiu u. išaugu p- » pu».,1x7.:Zv.,o^ ! tminkams is JAV ir Kanados. Kovui kicn dėkoja. Taip pat nuoširdi pade-
numeri, kuriame kalbama apie jo zo- : , .. . ‘ " * * linkime sėkmės sporto šventėj Toron-Įka p. Badikoniams, kurie jau ne pir-
dyno išleidimą fotografiniu badu JAV, vienoje kalboje .pasitarė mus savo me
teisinasi, kad niekas nėra prases jo bereikalingas lesų švaistymas. Smec-; . . A- t
leidimo, ir jis nėra davęs tam reika-. kus Lkp^cetnro komiteto plenume jau• sPOitmmkai. Ap. aldy o -t P-■_*. _ •................
lui sutikimo. Jeigu žodynas tikrai būtų pritaria: “Draugas N. Chruščiovas sa- SVARBUS PRANEŠIMAS pirmajam 1 
leidžiamas, J. Balčikonis leidėjams vo kalboje plenume teisingai kritika

vo mus dėl feodalų rūmų ir pilių atsta
tymo, nes daugelis iš jų neturi rimtos 
vertės, tuo tarpu kai gyvybiniams res
publikos darbo žmonių poreikiams lė- 

____ ________ . __ __________  su skiriama nepakankamai”. Čia dar 
nėra rašytas, paties kalbininko, bet kartą pasirodo, kaip nesavistovūs yra 
greičiausiai paslaugiu “Tiesos” redak- Lietuvos sovietiniai valdovai: net ap- 
torių. Tas taipogi paaiškintų keturių griuvusį mūrą nevalia restauruotį, jei 
mėnesių tyla — nuo žinutės paskelbi- Maskva pareiškia priešingą nuomonę.
£mo^Si”ki kalbinmk° PaSiteiSi’: 7.000 jaunuolių Į kolchozus. - Lie-

Kovai su musėmis Anykščių gydyto
jas VI. šarka siūlo visus Lietuvos gy
ventojus aprūpinti vieliniais, į langus 
įstatomais, tinkleliais. Kadangi jų, at
rodo, dabar Lietuvoje nėra, jis krei- v*so hus išsiųsta į žemės ūkį 7.000. 
piasi į Liaudies ūkio tarybą, raginda- Praeities patyrimas parodė, kad kol- 
mas pagalvoti ir laiku pradėti tokių ęhozininkai atsiųstų komjaunuolių ne- 
tinklelių gamybą. _ ,labai mėgsta. E. ••
• Dainų ir šokių ansamblis, vadovauja- Dirigentas Algis žiūraitis, Maskvos 
mas J. Švedo, atšventė dvidešimt me- Didžiojo teatro baleto dirigentas, kaip j 
tų veiklos sukaktį. Vilniaus Filharmo- iau buv?. pranešta, kartu su tuo bale- Į 
nijos salėje buvo surengtas specialus apvažinėjo eilę užsienio kraštų. Jis

primena kitus Įituanistus, įdėjusius 
daug darbo žodyno paruošimui. I akis 
krinta laiške padaryta lietuvių kalbos 
klaida —- neiginys panaudotas su gali
ninko linksniu. Tai rodo jog laiškas

tuvos komunistų vadovų pareiškimu, 
. šiemet 4.000 jaunuolių bus nusiųsti į 
. gyvulininkystės fermas, o 1.000 jaunų 
; merginų ir jaunuolių parenkami vado- 
. vaujantiems uždaviniams žemės ūkyje.

Iš viso bus išsiųstą į žemės ūkį 7.000.

koncertas. Programoje, pagal A. Bud- yra vienas jauniausių lietuvių dirigen- 
riūno, P. Stepulio ir J. švedo muzika, tlb taiP P31 jaunausias Didžiojo teatro 
buvo išpildyta trijų dalių folklorinė • baleto dirigentas. Balete dalyvauja ir 
siuita — Augštaitija, Dzūkija ir Že- i garsioji šokėja Ulanova. Nuo 1958 m. 
maitija. Antroji koncerto dalis buvo'A- žiūraitis dirigavo visasąjunginiam 
skirta lietuvių liaudies dainoms ir radijo ir televizijos simfoniniam or- 
liaudies šokiams. Taip pat buvo padai-< kestrui, o nuo praėjusių metų rudens 
nuota naujai sukurtu J. švedo, B. Dva-' dirba Didžiajame teatre. Jau dirigavo 
riono, V. Kairiūkščio ir V. Laurušo j cilei klasiškų operų ir baletų. E.
dainų. Naujų šokių tarpe linksniuoja- Į Neapsimoka gydyti. — Lietuvos so
mas “Septynšuolis”, “Taikos kanklės” vietinėje spaudoje ištisos skiltys pri- 
ir dykaduoniams skirta satyra “Tars- pildytos pranešimais apie nelegalų na- 
kaliukas”. ■ J./;-| minės varymą, jos pardavinėjimą ir

Už nuopelnus liaudies muzikai an-; apie chroniškus girtuoklius. Vienas 
sambliui jau seniai suteiktas nusipel- i “Tiesos” bendradarbis pareiškė, nesą 
niusio ansamblio vardas, o lietuvišką-! jokios prasmės tokius chroniškus gir- 
ją liaudies dainą ir šokį mylintis J. j tuoklius patalpinti psicho-neurologinė- 
Švedas apdovanotas Sovietų Sąjungos : se ligoninėse, kur jie valdžios turi būti 
— ne Lietuvos — liaudies artisto ti- nemokamai maitinami ir aprėdomi. 
tu^u- Juos reikėtų stipriau bausti. E.

Durpių briketai gaminami Baltosios
Vokios durpių įmonėje. Per metus pa- vpje viešai nusiskųsta, kad telefonuoti 

“ " dkoar galima iš daugelio provincijos
vietovių, tačiau jose nėra telefono abo
nentų sąrašo. Trūkstą net didesnių 
miestų abonentų knygų. E.

Trūksta abonentų sąrašo. — Lietu-

Sveikiname LSK Kovo sportininkus,

LN narių šimtui. V-ba kovo 27 d. po
sėdyje nutarė šaukti LN narių susi
rinkimus po 100 narių. Pirmojo šimto 
nariai kviečiami susirinkti bal. 15 d. 7 į 
v.v. L Grand Hotel salę, 5 Gore St.J 
Nariai, kurie priklauso pirmajam šim- į 
tui, paštu gavo kvietimus. Šia proga! 
pateikiame pirmos LN narių šimtinės 
jėndrą vaizdą.

Pirmuęju nariu įstojo J. Stėiblys 
1956 m. kovo 12 d. ir iki šiol turi įne
šęs S1000. 100-tasis narys yra Rimkū- 
has Pranas, atėjęs i L N 1957 m. kovo 
5 d. ir dabar čia turi įdėjęs $200. Iš 
šios šimtinės iki šiol pasitraukė 9 as
menys, taip kad šiuo metu narių 
yra likę 91. * r

įneštomis sumomis šie nariai skirs
tosi:

60 po $100 S6000
20 po 200 4000

1 300 300
2 po 400 800
1 500 . 500
1 600 600
4 po 1000 4000
1 1500 1500
1 2200 2200

po S100 S600C
po 200 4000

300 300
po 400 800

500 500
.600 600

po 1000 4000
1500
2200 2200

dys pačius naujausius ir dėl jų sunku- ~ \
.no juos išmokti retai šokamus tauti- ar^a J- Pleiniui LI. 7-3028 ir fantai bus 
niūs šokius. I paimti iš namų. J. P.

CHORUI PAGERBTI ARBATĖLĖ. 
— Kovo 4 d. Windsoro apylinkės val
dyba, atsidėkodama Windsoro lietuvių 
chorui ir visiems valdybos parengimų 
talkininkams suruošė arbatėlę p. Ba- 
dikonių namuose. Dalyvavo gražus bū
relis visuomenininkų, choristai, talki
ninkai, valdybos nariai ir kt., viso apie 
40 asmenų. Arbatėlė praėjo labai pui-

WINDSOR, Ont.
adresu, aišku, apyl. valdyba buvo pri
versta atsakyti viešai.

Šiaip Windsore yra darna ir viešpa
tauja veiklioji liet, dvasia..

Vyt. Barisas
AUKOJO TAUTOS FONDUI. — 

Windsore Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga Tautos Fon-1 
dui aukojo šie asmenys: po $5 — Pr. 
Dumčius, A. Butavičius, F. Rugelis, 
Ž. Mistautas ir V. Pundzius: po $3 — 
Alb. Tautkevičius ir J. Ražauskas; po 
$2 — Ant. Tautkevičius, R. Puida, F. 
Svabauskas. J. Sodaitiš, kun. V. Ru- 
dzinskas, V. Kačinskas, Pr. Kairys, 
Vyt. Barisas ir B. Barisas; po $1 —
R. Dumčius, J. Kuncaitis, A. Kozulis,
S. Pakauskas, M. Kizys, V. Ignatavi
čius, A. Jųškauskas, V. Vakauza, Ch. 
Drakich ir A. Skeiveris.

Apylinkės valdyba Tautos Fondo 
vardu visiems aukojusiems dėkoja.

pagelbs tin t kaikuriems į takingiems 
amerikiečiams, A. Igaunis atvyko 
Amerikon prieš dvejus metus. Atvyko 
paliegęs ir palaužta sveikata, todėl ne
ilgai tesidžaugė laisve. Paliko žmoną, 
sūnų, dukterį ir žentą, kurie yra veik
lūs Waterbury lietuvių kolonijos na-

A.A. LTN. P. KASPERAVIČIUS mi
rė kovo 16 d. Čikagoje, vežamas į ligo
ninę. Palaidotas Čikagos lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse. Velionis buvo gi
męs 1904 m. Berčiūnų km., Naujamies
čio vis., Panevėžio ap. Amerikoje iš
gyveno 10 metų.

JONAS NEVARDAUSKAS, buvo la
bai stiprus mūrininkas ir savo fizine 
jėga stebindavo nevieną tautietį ar ki
tatautį. Jau kuris laikas J. Nevardaus- 
kas guli Oak Forest ligoninėje ir yra 
visikšas invalidas. Su žmonėmis tegali 
susikalbėti raštu.

Lietuvos Dukterų sambūrio kapelio
nu kun. dr. F. Gureckas ėmė jį glo
boti. Sambūris jam nupirko net bate- 
rinį aparatą, kurio pagalba jis jau 
gali šiek tiek su žmonėmis susikalbėti.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖJ “ATEI
TIS”, vadovaujamoj Bruno Shoto, jau 
14 metų šoka Jim Radostitz. Jis yra 
kroatų kilmės; įstojo sunkiu metu, 
kai daug lietuvių vyrų buvo pašaukta, 
į kariuomenę ir grupė vos neiširo. 
Džimis ,esą, ir lietuviškai pramokęs.

- MALKO,

tyta ir šv. Tėvo telegrama: “Tėviškai 
priimdamas Italijos Lietuvių Bendruo
menės narių meilės ir ištikimybės pa
reiškimą, Šventasis Tėvas meldžia glo
bos mylimiausiams sūnums, skatinda
mas juos ištverti nuolatinėje maldoje 
ir suteikdamas visiems dvasią stipri
nantį apaštališkąjį palaiminimą”. Pa
sirašė kardinolas Tardini. Minėjimui 
vadovavo PLB Italijos Krašto Valdy
bos pirm. kun. V. Mincevičius.

Kolumbija
ATS. GEN. V. GRIGALIŪNAS-GLO

VACKIS, Lietuvos laisvės kovų vete
ranas, rašydamas šventinį laišką “Dar
bininko” red. S. Sužiedėliui, tarp kita 
ko, sako: “Nors ir gyvename sostinė
je Boyacas departamento, kuris pus
antro karto didesnis už Lietuvą, bet 
gyvenamoje yietoje jaučiamės kaip Ro
binzonas Kruze. Mat, čia esame vienin
telė lietuviu šeima ..

gaminama 10.000 tonų. Esą užplanuo- ? 
ta per šį septynmetį pastatyti dar tris ■ 
fabrikus, kiekvienas po 60.000 tonų | 
gamybos: Margių fabrikas Kalvelių ir ; 
Jankuškio durpynų bazėje Vilniaus ra-; 
jone jau statomas; šiemet pradėsią sta
tyti Kelmės raj. Tytuvėnų-Tyrulių dur
pyne, o 1964 m. pradėsią statyti Su
sies durpyne Kalvarijos rajone.

—vkst—

Visada laukiama 
DOVANA 

GEROS RŪŠIES MAISTO.
SIUNTINYS Į USSR 

Household Special $39.00 
44 sv. bendro svorio 

500 g. degintos kavos, 10 sv. cuk
raus, 10 sv. kvietinių miltų, 10 , 
sv. ryžių, 5 sv. rūkyto bekono, 
2% valgomos alyvos, sv. , 
rūkyto kumpio.

Prašykite mūsų katalogų su 
daugeliu standartinių siuntinių. < 
Mes paruošiame siuntinius pa
gal jūsų pareikalavimą • norą. 
Parašykite kokius maisto pro
duktus jūs norite siųsti ir mes 

pranešime jums kainą. 
Visi siuntiniai pristatomi 

nemokamai gavėjui.

GRAMERCY-
DEPT. TZ.

118 East 28th Street, Room 906 
New York 16, New York. 

Tel. MU. 9-0598.
Darbo valandos pirmadienį iki 
penkWaeinio 9 <90. Sešta&enĮ j 

10 • 1. Sekmadieniais uždaryta, i

Dr. Irena Zdtinš
DANTŲ GYDYTOJA 

(Latvė)

7 Spruceside Ave.,; 
(prie Queen ir Aberdeen gatvių) i 

Hamilton, Ont.
Telefonas JA. 2-3317 

Priėmimo valandos: 9-12 ir 2-7 vai. 
vak. šeštadieniais tik būtino 

reikalo atveju. i

j Windsoro lietuvių choras, apylinkės 
valdybos pakviestas, dainavo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjime ir 
AH Nations koncerte. Taip pat yra pa
sižadėjęs ir toliau lietuvius visur rę- 

i prezentuoti ir ruošiasi vėl dalyvauti 
Į All Nations kitame koncerte, kuris 
i įvyks balandžio 30 d. Tiyoli kino patal- 
’ pose. Apie šį koncertą visame mieste 
yra iškabinti skelbimai, ant kurių yra 
ir mūsų choro nuotrauka.

Už gražų lietuvių reprezentavinią 
apylinkės valdyba choro vadovui ir; pciuarillI<| x ««

choristams nuoširdžiai dėkoja. > spręsti,' o pastarajam už jų iškėlimą Į mus apie garbingąjį velionį, savo tė-
KLB KR. V-BOS SPAUDOS pareis- Atstovų Rūmuose. Rzeoliucijoš liečia i va, ji yra išspausdinusi “Ateities” ju- 

“Pasirūošįmai II JAV ir Kana-1 Lietuvos išjąisvinimą iš komunistinio' bilėjiniame numeryje.
______ v*i” “Tž” į Jungo. Be to. pasiųsti atskiri laiškai 17 į . w ..

nr. 12/584 paliestas ir Windsoras. Esą; senatorių ir 28 kongresmanams, kad y OKICtl IQ
Wihdsore nesantaikos reiškinių, jubs|šias rezoliucijas patvirtintų ir perduo- nTDFI TAMF votflFčTIT
cnaudnn viešai iškėlė vi p t ne anvl valytu svarstyti. Kstr. DARNA DIDELIAME VOKIEČIU>pauaon viešai įskėlė vietos apyl vai . KONCERTE. — Memingeno vokiečiai,

rengdami didelį labdaros koncertą, pa
kvietė ir “Darnos” chorą dalyvauti. 
Koncertas įvyko didžiojoje pilies salė
je su didele programa, kurią vykdė so
listai, styginis orkestras, du vyrų cho
rai ir trys mišrūs chorai, kurių tarpe 
ir “Darna’, vadovaujama M. Budriū- 
no Visi vokiečių chorai buvo didesni 
už “Darną”, o Miesto Dainavimo mo-

WINNIPEG, Man.
KLB WINNIPEGO APYLINKES 

VALDYBA išsiuntinėjo atskirus padė
kos laiškus JAV senatoriui Thomas H. i u 
Kuchel ir kongresmanui Glenard P. I ONA .DOVYDAITYTE 
Lipscomb už pasiūlymą rezoliucijų ir: prof. Prano Dovydaičio duktė, gyve 
perdavimą senato užs. r. komisijai na JAV-bėse. Gana įdomius atsimini-

. Į » . _ _ ' - ■ .1- * . , j-, j, 4 * j-LI T ĮX *

kime
dos lietuvių kultūros kongresui 
nr. j

Viso 91 narys sumokėjo $19.900
Pirmojo narių šimto vidurkis yra 

$219 vienam nariui.
LN v-ba pakvietimus pasiuntė ir 9 

pasitraukusiems tautiečiams, kviesda-

V V AAAKAVVA v A « a. Aw V W A VA V A A A A J 1

spaudon viešai iškėlė vietos apyl. vai-t^u svarstyti. -----
dyba, vietoje bandžiusi tuos įvykius PARAPIJIEČIAI PAGERBĖ SAVO 
išaiškinti savom jėgom. Krašto Valdy
ba esą nutarė šį įvykį išaiškinti. Taigi, 
vietoje išaiškinti tiesioginiu kontaktu 
su apyl. valdyba, Krašto Valdyba, ly
giai kaip anksčiau apyl. valdyba, išėjo 
į spaudą. Kr. Valdyba pasielgė lygiai 
.<aip anksčiau apyl. valdyba. Tikrumo
je abu atvejai nepagirtini. O tos nesan
taikos, nedarnos Windsore nėra. Antra 
vertus, kai vienas-du kontraversiniai 
asmenys pradėjo skleisti visą eilę ne
pagrįstų neteisingų ir užgauliojančių, 
žinučių įvairioje liet, spaudoje, vietos 
apyl. valdybos ir lietuviškos veiklos

KLEBONĄ. — Mūsų parapijos klcb. 
kun Justinas Bertašius savo darbais ir 
su savo parapijiečių puikiu sugyveni
mų yra visiems žinomas ir visų gerbia
mas. Vos tik atsikėlęs į Winnipega 
ėmė rūpintis bažnyčios statybos rei
kalais. Rinko aukas, susirado vietą, 
išsirūpino leidimą ir 1953 m. liepos
mėn. pradėjo maldos namų statybą, o kyklos mišrių balsų choras turėjo arti

Australija
IRVIS VENCLOVAS, 22 m., Sydnė- 

jaus universitete baigė mediciną ir at
lieka veinerių metų praktiką. Gimęs 
Kaune. Tai pirmas lietuvis Šydnėjaus 
universitete baigęs mediciną.

OAKVILLE, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENES val

dybą jau beveik užbaigė aukų riųkimą 
prof. Steponui Kairiui-Kaminskui rem- • 
ti. Iki šiol surinkta per $70. Rinkliavą 
pravedė apylinkės valdybos pirm. Pau
lė Ancevičįenė ir valdybos ižd. Alek
sas Vaičeliūnas, lankydami paskirus 
tautiečius. Rinkėjai buvo visų labai 
palankiai sutikti ir visi tautiečiai pa
gal savo išgales aukojo Vasario 16 
Nepriklausomybės Akto signatarui 
remti. Aukojo, ir tie, kurie jau buvo 
anksčiau davę tam pačiam reikalui per 
kitas organizacijas. Tai gražus Oakvil- 
lės lietuvių pavyzdys;

MOTINOS DIENAI paminėti jau 
pradėta ruoštis. Apylinkės valdybos 
pavedimu. Paulė Ancevičienė ir Mil
da Žemeckienė kovo 25 d. sukvietė 
Oakvillės lietuvių mokyklinio amžiaus 
jaunimą aptarti Motinos Dienos pa
minėjimo programai. Į susirinkimą, 
kuris įvyko Vinco ir Mildos žęmeckų 
namuose, visi Oakvillės tėvai suvežė 
savo vaikučius, kurie su didžiausiu en
tuziazmu sutiko dalyvauti programoje. 
Numatyta: dainos, deklamacijos, muzi
ka ir šokiai. Repeticijos bus pravestos 
kas šeštadienį, ’išskiriant šeštadieni 
prieš Velykas iki pat Motinos Dienos 
paminėjimo gegužės mėn. Be vaikų 
programos bus ir paskaita, kurią pa
siėmė paruošti Jonas žiūraitis. Minė
jimas įvyks YMC A salėje. Kor.

1957 m. balandžio 14 d. įžengė į naują, 
nors dar nevisai baigtą, šv. Kazimiero 
bažnyčią. Kun. kleb. J. Bertašiaus dė
ka winnipegieciai lietuviai turi šešta
dieninę mokyklą, kurioje mokosi ne
mažas skaičius lietuvių ir joje dirba 
keletas mokytojų.

Kun. J. Bertašius yra gimęs 1915 m. 
kovo 21 d. Parapijiečiai, nepraleisda- 
mi progos ir giliai įvertindami savo 
parapijos klebono nuveiktus ddrbus, 
kovo 21 d. vakare susirinko į kleboniją 
pagerbti jį gimtadienio proga. Šeimi
ninkavo Stasė Bartininkienė, o paren
gimo organizatorius buvo Mykolas Bu
kauskas, kuris vakarienės metu pasa^ 
kė atitinkamą kalbą. Jis padėkojo kle
bonui už įdėtas pastangas statant baž
nyčią, kuri ilgai liudys, kad čia kadaise 
gyveno ir meldėsi lietuvis. Jis palinkė
jo klebonui kuo ilgiausiai būti su win- 
nipegiečiais ir čia tvarkyti bažnytinius Į 
reikalus. Į

Dar tarė žodį KLB Winnipego apyl. i 
vicepirm. A. Sidagytė ir Timmermanie- j 
nė. Sugiedota Ilgiausių metų ir gražiai t 
padainuota. x .

Ilgiausių metų mūsų parapijos kle
bonui, o mums lietuviams prisimintini 
Lord Durham 1884 m. pasakyti žodžiai: j 
“Love your country, believe in it,! 
work for it, live and die for it”. Atei
nančios kartos mūsų veikėjams - vete
ranams galės pasakyti: “N<mv we can 

: say to him, Sir, you were brave .. 
“They served Humanity”. Kstr.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA grupe 
lė winnipegiečių, pagerbdami savo tau
tietį stud. Gediminą Janušonį, kuris 
Niagara Falls lankantis mūsų brangios ’ 
tėvynės Lietuvos pavergėjų atstovams • 
pareiškė atitinkamą protestą ir parodė 
pasauliui, kad mes lietuviai visur ir • 
visada šį reikalą kelsime, kol ji vėl ne
bus laisva, aukojo: $3 J. Dėtnereckas; ’ 
po $2: Juozas Sabaliauskas ir K. Stri- : 
kaitis; po $1: kun. J. Bertašius, Ev. Fe- 
deras, Albertas Nblius, Mečys šaraus- 
kas, Ant Tuskenis, Aiit. Genys ir Va
cys Umėžius. Viso surinkta $14. Pini
gai pasiųsti “Tž” redakcijai, kuriuos ' 
maloniai prašyta perduoti adresatai. '

Kstr.
--------  ’ H j

Kanados vyriausybė

šimto dainininkų. Tačiau didižausią 
pasisekimą visame koncerte turėjo 
“Darrta”, kuri čia atstovavo visiems 
pabaltiečiams ir programoje turėjo dvi 
lietuviškas dainas, vieną latvių ir vie
ną estų. Publikos pritarimas augo su 
kiekviena daina, o didėlės ovacijos po 
paskutinės dainos ~ Tremtinių gies
mė, V. Jakubėno — nesiliovė, kol diri
gentas sggrįžo atgal į sceną ir buvo 
padainuota priedo Stikliukėlis, J. Ka
roso.

LONDON, Ont.
Ir be sąmonės su sulaužyta penkiose 
vietose dešine koja buvo nugabentas į 
Victoria ligoninę. Kiti mašinose buvę 
asmenys nenukentėjo.

Dr. A. Kavecko ir kitų gydytojų 
priežiūroje S. Šakio sveikata gėrėja, 
nors gydytojų pareiškimu, jam ligoni
nėje teks išbūti ilgesnį laiką. Vasario 
26 d. grupė artimesnių draugų susi
rinkę aplankė jį ligoninėje ir jų su
kaktuvių proga įteikė dovaną radijo 

_____ _  _ ___ _ aparatą, palinkėdami geriausios svei- 
nės administracijos kursą, o Šarūnas katos. P. Sakiai tokiu nuoširdžiu drau- 
— komercinę dailę.________________ : giskumu buvo giliai sujaudinti ir nuo-

Kaip susipratusių lietuvių šeima, vi-1 širdžiai dėkoja visiems.
sada dalyvauja kolonijos lietuviškoje NENV1LSTAMI SPORTININKAI ir 
yei oje ir yrsy pavyz iu augę iui stalo teniso Londono meisteriai

J. Brazlauskas ir St. Navickas, nenu
ilstamai varžosi ir toliau toje srityje.
Jų iškovotais laimėjimais džiaugiasi 
netik londoniškiai, bet ir plati lietu
viška visuomenė. Praeitose finalinėse 
rungtynėse su kiniečių kilmės studen
tu Chou Lee varžydamiesi dėl meiste
rio, kurios buvo! rodomos per vietinę 
televiziją, jie netik puikiai kovojo, bet 
ir kartu garsino Lietuvos vardą.

Labai būtų gražu, jei Londono lie
tuviška jaunoji Tearta susidomėtų tuo 
sveiku ir gražiu sportu. Tėvų pareiga 
yra skatinti jaunimą prisijungti prie 
šių dviejų sporto meisterių, o jie sa
vo įgyta patirtimi tikrai dalinsis su 
pradedančiais toje sporto srityje. Są
lygos yra, tik mūsų jaunimui gerų no
rų trūksta. Bandykime! K.

- ■ _ ' ' . 1 ‘ A a"
ATITAISYMAS. — Korepondencijo- 

je iš kovo 30 d. įsivėlė pora nemalo
nių klaidelių, kurias atitaisome. Saki
niai: "Jau praėjo beveik pora metų 
kaip Londono apylinkės lietuviška vi
suomenė pasigedo šokių vakaro ar va
saros metu pikniko-gegužinės” ir “Mie
liems tautiečiams belieka atsiminti, 
kad po ilgos pertraukos vėl pasijusitne 
lygūs su kitų apylinkių lietuviais ir ne
bereikės skleisti bereikalingų kalbų 
valdybos adresu” atšaukiami. Suintere 

; suotus asmenis atsiprašome.
Londono atitekės VaMyba

A. IR PR. STYGAI, Londono lietu
viškai visuomenei gerai pažįstami, 
draugų ir artimųjų tarpe atšventė sa
vo 25 metų vedybines sukaktuves. Ar
amų draugų iniciatyva jiems buvo su
ruoštas pobūvis - staigmena. Pažadinęs 
tėvynės prisiminimus, vakaras praėjo 
jaukioje nuotaikoje.

P. Stygai i Kanadą atvyko prieš 13 
metų ir nelengvose sąlygose išaugino 
du sūnų, Vytautą ir Šarūną. Abu lan- 
ko universitetus. Vytautas — prekybi-

lietuvių šeimų. Ta proga linkime jiems 
ir toliau likti ištikimiems lietuvybės 
dvasiai ir sveikiems laimingai sulaukti ’ 
deimantinio jubilėjaus.

C. IR S. ŠAKIAI, kita londoniškių 
žemaičių pora, taip pat išgyvenę Ka
nadoje 13 metų, vasario mėn. pabaigo
je buvo pasiruošę atšvęsti 30 metų ve
dybines sukaktuves. Jų gražioms sva
jonėms pastojo kelią nelaimė. Vasario 
15 d. S. Šakys, važiuodamas kartu su 
J. špakausku, jo mašinoje, siaučiant i 
sniego pūgai susidūrė su kita mašina,

TV technikas Hamiltone taiso 
televizijas, radijo aparatus, 
Tape recorderius, patefonus, auto radijas.

A. Garkūnas — tel. JA. 8-2682, prašome Skambinti po 5 vai. yak.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka" škoto fld 30% tarto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
CERIŲ PATARNAVIMAS.

20 RING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7«75.

Otava.
nutarė parūpinti P. Vietnamu! 
kvietinių miltų už $100.000 pagal 
vad. Colombo planą.

Laiko ilgiau negu kitos

NĖPLYŠTANČIOS

darbo kojinės
Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO
JINIŲ yra įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin
giausias pirkinys už šią kainą.

t

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
GARSŪS NUO 18tt METŲ J WSKM
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TELESFORAS VALIUS PO 20 METŲ
JO APŽVALGINĖS PARODOS PROGA

Išvysti vieno gero dailininko 
kurnu yra išliekanti patirtis. Kai 
atsiranua proga vienoje vietoje ir 
tuo pat metu stebėti visą eilę kū
rinių, gimusių per ilgą laikotarpį, 
aKyiiaia ir jautriam žiūrovui atsi
veria ištisa eiga dailininko kūry
binio gyvenimo. Jis tampa vieša 
nuosavybe ir stebėtojo gyvenimą 
papildo aar vieno savito meninio 
pasaulio turtais.Tokią progą turėjome Toronte gyvenančio mūsų žymaus grafiko 
lelesioro Valiaus retrospektinė- je parodoje kovo 1-13 d.d. Toronto centrinės bibliotekos dailės galerijoje. 45 medžio bei linoleumo rėžiniai, autogratiniai spaudiniai nuo sūkio, piešiniai tušu bei tempera apėmė 47-tus metus einančio uailimnko dviejų dešimčių metų kūrybos laikotarpį — nuo Lietu- Vos iki vėliausių darbų Kanadoje. Daugumas eksponatų atlikti pastaraisiais 3-4 metais, taigi šios paroaos pavadinimas retrospekti- ue nėra visiškai tikslus. Ypač gaila, kad našų kūryoinį tarpsnį Vokietijoje reprezentuoja tik keletas atspaudų.Apie tokį dailininką, kaip T. Valius, neįmanoma laikraštiniuose rėmuosę pasakyti nei dalies to, ko reikėtų, jeigu iš viso būtų įmanoma kūrybą aiškinti žodžiu. Prie Valiaus kūrybos teks kam nors ir kada nors sustoti daug Įžvalgiau ir ilgiau ir ne vien tik poetinės kalbos ribotumu. Tuoz tarpu čia pasitenkinsime paminėję tik keletą bruožų, būdingų Telesforo Valiaus kūrybai.Iš H. Nagio ‘Aiduose” patiriame, kad Valius “nuolat žavėjosi prancūzų dailininkų kūriniais”. Žavesys neliko be pėdsakų ir mes Valių pažinojome kaip didelės elegancijos dailininką. Jo linija yra tobulai civilizuota, liekna. Kiekviena detalė taip skoninga, jog kiekviena jų galima grožėtis paskirai, kaip užbaigtu paveikslu. Valiaus darbai gražūs, kaip graži yra moderniška italų vaza. Prieš keletą metų Valius viešėjo Paryžiuje ir, matyt, buvo neišvengiamai paveiktas kaikur dabartinėje dailėje pasireiškiančių antigrožio ir kitų tendencijų, ir atsisakė savo diuelės stiprybės ir charakteringiausių bruožų — elegancijos, skonio, įprasto grožio. To laikotarpio darbai, pavyzdžiui, “Pajūryje” nėra nei elegantiški, nei harmoningi, nei gražūs pirmykšte prasme. (Skaitytojas neturėtų tai priimti neigiamai, nes visa tai menui neesminga); Tačiau iš naujų įtakų iškilęs posūkis duoda naują išraišką ir naują eleganciją, kulminuojančią viename pačių stipriausių kūrinių — Portrete ( ‘Aiduose’’—Autoportretas). Betgi čia jau ne “Laidotuvių procesijos” nei skausmingų pajūrio scenų elegancija.Visgi nors ir sėkmingas naujuose bandymuose, dailininkas vėliau grįžta prie to pačio, žinoma, jau visiškai transformuoto, savęs. Vėliausiuose lino rėžiniuose atgyja esmėje tas pats lengvumas, linijų bei plėmų kruopštus santykis ir visumos harmonija.Spaudoje dažnai užtinkamos kinti, bet kai išmeta vieną kitą kalbos apie “lietuviškąjį meną”, j stiklelį, tada išsiveržia iš gilumos Tas gi rašantiems, paprastai, te- skundas likimu ir net su ašaro- reiškia tautinę tematiką. Deja,! mis. Tokių atsitikimų mačiau ne- tautiškumo klausimo mūsuose vieną. Ar nevertėtų pagalvoti ir niekas rimtai nepasvarstė. O šis versti savę gyvenimo kortą — į klausimas nuolat kartojasi. Su:studijas? juo susiduriame kalbėdami ir apie Valiaus kūrybą.Lietuviškąja tematika buvo plačiai naudotasi Lietuvoje, Vokietijoje ir pradžioje Kanadoje, vėliau temos visuotinėjo. Ir visai natūraliai. Tėvynės prisiminimams blėstant, ryšys su jos gamta, žmonėmis belieka sentimentalus, pojūtis nebe tiesioginis. Tokioje padėtyje kūrėjas negali meluoti, kitaip jis liktų propogandistu, kad ir geriausiomis intencijomis. Nė-
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Dail. Telesforas Valius kūrybinio darbo metura nieko blogo žadinti tautiečių jausmus lietuviškos gamtos vaizdais, šventadieninėmis lietuvaitėmis, bet yra neteisinga tai daryti meno vardan. -Vien tik dėl to, kad Valius via labiau atsisako tiesioginės lietuviškos tematikos, jo negalima kaltinti nulietuvėjimu. Jeigu sakytume, kad Valiaus kūryba prieš dvi- ešimt ar dešimt metų buvo lie- . aviška, tą patį turėtume kartoti ir apie vėliausius jo darbus.Sunku apčiuopiamai pasakyti, kas yra tautiškumas mene, tačiau v ra aišku, kad bent viena iš žv- rnių yra specifinės tautinės buities išreiškimas. Tą buitį, kaip sakėme, nebeįmanoma nuoširdžiai išreikšti. Tačiau dar lieka nesenstantis tautinio palikimo šaltinis. Juo ir naudojasi kaikuriė mūsų dailininkai. Pavyzdžiui, R. Viesulas'liaudies dainų'7Įkvėpimu yra sukūręs ištisą ciklą. Gyvo lietuviškumo versipę tautosakoje ran- <ia ir Valius Jūratės ir Kastyčio 
legendoje. :<

Viename “Draugo” reportaže Tel. Valius buvo apibūdintas kaip “nuosaikus modernistas”, šis, meną liečiančioje literatūroje neužtinkamas, bet būdingas naujadaras, tenka spėti, reiškia “paveikslą, kuriame dar šiaip taip atpažįstami daiktai”. Valiaus darbuose daiktai tai tikrai atpažįstami, nors ir ne tam, kad šviesūs kritikai juos atpažintų. Valiaus naudojamos temos visuomet yra iš regimos tikrovės, tiktai ji subordinuojama meninei tikrovei. Pastaruoju metu abstrakcijos laipsnis didėja toliau einančios forminės išraiškos ir nuotaikos išryškinimo dėlei.Naujoviškumas ir kitoniškumas, jeigu ne autentiškas, nėra vertybė, gi to dabartiniai dailininkai dažnai nepaiso. Todėl ir yra malonu, kad Valius nesisten- gia būti betkokia kairia kitokiu. Kūrėjas visų pirma privalo būti nuoširdus ir ištikimas sau. Ištikimybės tesėjimo ir linkime Telesforui Valiui. P. Alba
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PASAULYJE

NAUJOS KNYGOS
Juozas Eretas, STASYS ŠAL 
KAUSK1S, 188&-1941. Išleido 
Ateitininkų Federacija kun. 
Juozo A. Karaliaus lėšomis atei
tininkų sukakties 1960 metais, 
Spaudė Tėvų pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne, N.Y., 278 psl., 
kolenkoro viršeliai, aplankas 
Ados Korsakaitės.Stasys Šalkauskis (1886 -1941) be abejonės buvo vienas stambiausių mūsų amžiaus lietuviškųjų asmenybių — mintytojaš, kul- .ūrfilosofąs, ieškojęs vietos lietuvių tautai Europos amžių keliue- Į >e, ypatingai brangus katalikiškosios minties atstovams, kaip atei- ininkijos bei lietuviškosios kata- dkiškos ideologijds formuluotojas. Ir prieš jį katalikiškoji visuomeninė mintis buvo gyva tau- oje, bet nebuvo aiškiai suformuluota. Jis pirmasis ją sutraukė į logišką sistemą ir pagrindė.Prof. dr. J. Eretas, artimas Šalkauskio bičiulis ir bendradar- riis, čia pirmą kartą bando apžvelgti visą filosofo gyvenimą — nuo pat vaikystės iki mirties. Taip prabėga pro- skaitytojo akis Šalkauskio vaikystė, mokslo dienos, gyvenimas, tolimame Turkestane, studijos.Šveicarijoje, akade- .ūnis darbas bei visuomeninė veikla Lietuvoje. Pasak Ereto, Šalkauskis subrendo rytuose ir liko rytiečiu visą savo gyvenimą, i vakariečiu netapo, nors pats siekė Rytų ir Vakarų dvasių sintezės ir šitaip suprato lietuvių tautos jaisijąĮ Jo-idealai buvo lietuvybė, trikš&Onybė ir demokratija. Jis ieškojo kelių tiems idealams įtvirtinti lietuvių tautoje. Iš pradžių jis svajojo to pasiekti per specialią mokyklą ir žurnalą, o kai tai nepavyko, siekė to formuluodamas ateitininkų — mokslus einančio jaunimo — ideologiją bei stodamas tos organizacijos priekyje.Autorius gana vaizdžiai aptaria šį filosofo kelią, pasiremdamas spaudoje jau pasirodžiusia medžiaga ir jo paties dabar surinktais Šalkauskio giminių, draugų ir mokinių prisiminimais. Medžiagos,. žinoma, nebuvo per gausu, nes didžioji jos dalis yra Lietuvoje, neprieinama, dėlto autoriui neretai teko spragas užpildyti ir savo paties atsiminimais. Autorius padarė, ką šiose sąlygose galėjo padalyti. Kaip pratarmėje pasisako, jis nenorėjęs Šalkauskį iškelti i kažinkokius herojus, nenorėjęs pradėti kurti mitą bei legendas, bet norėjęs likti kuo arčiau tikrovės, payaizdoti jį to-! kį, kokis jis yra buvęs. Jei kėltu- me klausimą ar galime šioje knygoje rasti pilną Šalkauskį, tektų pasakyti, kad tai tik jo biografijos metmenys, jo gyvenimo ap-

žvalga. Jo filosofijos visumą ap
tarti autorius paliko kitiems, ly
giai kaip nesiryžo jį ryškinti ryšy 
šu jo gyvenamojo meto visokiau
siomis Lietuvos gyvenimo prob
lemomis. Matyt, autorius vengė 
susilaukti priekaištų dėl to meto 
Lietuvos gyvenimo vertinimo, pa
liko tai vėlesniems laikams, kai 
apdils aštrumai. Vistiek ko dar 
daugiau pageidautume, ten|a 
džiaugtis, kad nors tiek esame su-
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JOKŪBO STUKO, gimusio, augusio 
ir augšt uosius mokslus JAV baigusio, 
o taip pat neseniai besilankiusio pa
vergtoj Lietuvoj ir labai objektyviai 
perdavusio įspūdžius iš bolševikų en
giamos tėvų žemės, vadovaujama “Lie
tuvos atsiminimų’’ radijo valanda Niu
jorke mini 20 metų gyvavimo sukak
tį. Balandžio 29 d. bus banketas ir šo
kiai Robert Treat viešbutyje Newark, 
NJ., ir balandžio 30 d. — koncertas

kada sulauksime laikų, kada galima bus surinkti visą medžiagą apie tą didelį mūsų tautos mintyto ją, daugelio įkvėpėją ir visuomeninio kataliku sąjūdžio pagrindų * * ‘formuluotoją.
Alė Rūta. MOTINOS RANKOS. 
Didžioji meilė. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas, 1961, Spaus
dino “Draugo” spaustuvė, Chi
cago, 393 psl., Kaina $4.Dukters ir Trumpos dienos au- met visuomeniniame ir kultūriniame :orė Alė Rūta ir šį kartą mus nuveda į lietuvišką kaimą, parodo PKOF. į>r. antanas Maceina 

JO vienos moters gyvenimą nuo j Muensterio universitete pakeltas į do- pat džiaugsmingos jaunystės iki ; centuš ir prisaikdintas.'Gegužės mėn. gilios varganos senatvės pastarų-' turės viešą paskaitą universitete.ju sumišimų metu. Akstinų kaimom* m j n i a Kiinieiškvtė ne eilinė era 'FAUSTO KIRSOS pagerbimo prog-^miiiją KumgtsKyie ne euine gra- .‘Laisvės Varpo” vedėjas P. Viš- zuole, damininke ir girios taurios čini; įrašė į juostas. ištraukas iš tų sielos mergaite. Į mokslus jos ne- juostų jau perdavė “Amerikos-Balsas” leido, kaip leido brolius, nes mokslas ne moterims. Mergautines godas ji pergyvena kaime pirmaudama jaunimo tarpe daugeliu atžvilgių, o išteka už paviršutiniškai tvaskančio pusmokslio vidutinio ūkininkaičio protarpiais raštininkaujančio, kuris pasirodo menkysta, daug apie save galvojąs, bet mažai tesugebąs ir, svarbiausia, toli neprilygstąs ir nepajėgiąs įvertinti Emilijos širdies turtų. Ji neša visą gausios šeimos auklėjimo naštą, iš savo vaikų turi daug džiaugsmo, bet pastarojo karo įvykiai, bolševikų okupacija rūpestingąją ir darbšči'ąją, niekad savęs nepagailinčią, viską vaikams skiriančią jau ligotą, reumato kankinamą motiną palieka vienišą. Jos vieni vaikai atsiran-

“AIDŲ” premija iiemet skiriama už 
mokslo veikalą. Geriausiam veikalui 
atrinkti komisija sudaryta iš: dr. J. i-s .i-r . o. u ’Balio, L. Dambriūno, dr. K. Jurgėlos,: Niujorke. Paramą at £s A Stephens 
dr. A. Sužiedėlio ir A. Vaičiulaičio, ansamblis iš Čikagos, “Rūtos” ansajnb- 
Veikalams siųsti laikas pasibaigė kovo Į*?’ <hf1Su°Janiss A. Kačanausko, ir J. 
1 dieną. I Matulienės vadovaujama tautinių šo-

“DRAUGAS\ išleisdamas padidintą 
velykinį numerį, kartu paminėjo ir 
to laikraščio 45 metų sukaktį. Pasak 
vedamojo, nors tokie įvykiai mūsų 
spaudos ir visuomenės gyvenime yra 
reti, tačiau dienraščio leidėjai ir ad
ministracija susilaiko nuo iškilmin
gesnio to įvykio paminėjimo.

AJk. PROF. DR. A. ŠAPOKAI, buv. 
“Tėviškės Žiburių” redaktoriui pagerb
ti, gegužės 7 d, Toronte numatoma 
suruošti akademija, kurioje bus iškel
ta moksiinipko-istoriko ir visuomeni
ninko šakota veikla lietuvių mokslinia-

gyvenime.

į pavergtą Lietuvą. .
IGNO MALĖNO paruoštam elemen

toriui leidėjas jau surastas. Rankraš
tis baigiamas tvarkyti ir tuojau bus 
atiduotas spausdinai.

DR. JUOZAS GIRNIUS baigia ruoš
ti spaudai knygą apie lietuvišką bend
ruomenę tremtyje, kur nagrinėjamas 
tautos ryšys su krauju, žemė ir kul
tūra.

R. SKIPITIS yra pasiryžęs surašyti 
savo gyvenimo atsiminimus. Numato
ma 4 knygos. Pirmoji knyga “Nepri
klausomą Lietuvą statant” jau atspaus- 
dinta. ..

DR. J. MAURUKAS IR PROF. STP. 
KAIRYS, buvę torontiečiai, sėkmin
gai darbuojasi tarp JAV klinikinės 
chemijos mokslininkų. Dr. J. Mauru
kas savo moksliniais tyrinėjimais apie 

, v.t . -v . . j. . . . arteriosklefrozę susilaukė palankausda užjūriuose, IS kur siuntiniais ir mokslininkų dėmesio. Jis šiuo metu meilės pilnais laiškais nepajėgia su; šeima įsikūręs Clevelando kaimy-

J. ANDRIUS IR A. GUSTAITIS ruo
šia naują Lietuvos žemėlapį. Į jį bus 
įtraukti ir Lietuvos Prūsijos plotai.

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ su
tiko dainuoti “Ateities” 50 m. sukak
ties koncerte balandžio 15 d. Jaunimo 
centre Čikagoje.

JONO MEKO eilėraščių rinkinys 
“Gėlių kalbėjimas” netrukus bus iš
spausdintas. Iliustravo Vytautas Vil
kau.

“CHRISTIAN DEMOCRATIC RE
VIEW”, Londone,, kovo mėnesio laido
je įsidėjo platesnį straipsnį apie sovie
tinius žygius prieš Katalikų Bažnyčią, 
dvasiškius.- Lietuvoje ir Vatikano laiky
seną. Ė,

FILMAS APIE TAUTINIUS ŠO
KIUS. — Baltų dr-jos Vokietijoje ir 
Vokiečių-Lietuvių susivienijimo meti
nio suvažiavimo proga paiškėjo, kad 
yra planas pagaminti bendrą garsinį 
filmą apie lietuvių, estų ir latvių tau
tinius šokius — su tautiniais drabu
žiais ir pan. Filmas galės būti rodo
mas netik mokyklose ir jaunimui, bet 
ir plačiajai visuomenei, ir netik Vokie- 
tjoje. Už šį gražų planą pasisakė ir 
Vokiečių-Lietuvių susivienijimo nau
jasis pirmininkas (iš vokiečių pusės) 
dr. H. J. Dahmen. E.

F. VAIŠNORAS, senas Lietuvos ko- 
nistas, Vilniuje išleido savo atsimini
mus “Į šviesų gyvenimą”. “Tiesos” re
cenzentas parašė, kad knyga nesanti 
vienodo meninio lygio, ypač žymiai, 
silpna knygos pabaiga. (Nesukeisti su 
Vaišnoru, kuris savo laiku buvo fi
nansų komisaru). E.

Medicinos studijos Vokietijoje
GALIMYBĖS KANADIEČIAMS, AMERIKIEČIAMS IR KT.Neabejoju, kad ne vieaas lietu- seka savo skaičiumi iš šių ameri- Austrijoje: Wien, Insbruck. vis Kanadoje Savo likimu yra ne-Į kiečių studentų jau lietuviai, bet natenkintas. Ypač tie, kuriems' šie suskaitomi ant abiejų ranku pripažinimą kėlių semestrų: yor- reikia dirbti darbą ne pagal savo i pirštų. Kitų tautybių dar rečiau.' physicum, Physicum turi kreiptis išsimokslinimą. Ir taip slenka pil-: Kodėl Izraelio tautos palikuonys įkos dienos. Atrodo, jie yra paten- taip veržiasi į mediciną? Juk ge- baigus mediciną būti gydytoju, negu visą gyvenimą dirbti darbą ne pagal išsilavinimą.Čia paminėsiu vienu kitu sakiniu sąlygas ir galimybes studijuoti mediciną Vokietijoj ir Austrijoj.1. Visi, kurie yra baigę gimnaziją Lietuvoje, ar vėliau Vokieti- Heidėlberge yra virš šimto. Visi ' ’cie buv? studentai, lanke Ame-Amerikiečiū studentų studijuo jančių mediciną Vokietijoje —yra daugiau ar mažiau vyresnio: rikoje kolegijas, turį bachelor ga- amžiaus — nevienas arti 40-ties i lėtų mediciną studijuoti.— ar dėl kurių kitų .prięžasčių neturi galimybės studijuoti Amerikoje medicįnps. Šių studentų didelę- daugumą' sudaro Izraelio tautos sūnūs. Neabejoju, jų toks didelis skaičius^ Idekviename didesniame AftfiietijSsuniversitete, Austrijoje ir Šveicarijoje. Paskui

MOHAWK 
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. •

★

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys,

* Šaldytuvai,
★
* Virimo pečiai,

* Skalbimo mašinos,
★
* Vaikų baldai,

* Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

♦
* . J >

Tel. OX. 94444, OX. 94224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus
* baldus ir matracus, 

įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 

NUOLAIDAS PERKANT 

NAUJUS.

h J •

2. Studijos trunka 5l/2 metų — . labai trumpai.3. Buvę mėd. studentai ir turį vad. Physicum. šis Physicum J?ra užskaitomas 21/2 metų.4. Turintiems bachelor su išeitais dalykais kaip botanika, fizika, zologija ir chemija — užskaitomas Vorphysicum — 1 metai.5. Reikia mokėti vokiečių kalbą, bet kurie buvo Vokietijoje, susikalbės vokiškai. Pradžioje kalbos nereikalauja, o studijuojant išmokstama gerai.' 6. Nemoką vokiškai, turi lankyti vokiečių kalbos kursus ir tada priimami į universitetą tikru siu^emu.
7. Vokietijoj studijos, pragyve

nimas ir pramogos yra žymiai, žy- 
.m 1 ’ esm nei Amerikoje.

8. Mokslas Vokietijoje praside
da gegužės 2 d. Taigi, dar nevėlu 
paduoti prašymus, šis vasaros se
mestras trunka ligi liepos pabai
gos. Tada trys mėnesiai atostogų 
ir vėl lapkričio mėnesį prasideda 
žiemos semestras fr trunka17 ligi 
vasario pabaigos. Austrijoj studi
jų tvarka truputį kitokia. . ■< • 4

9. Suinteresuoti studijoms tūrė
tų kreiptis į vieną ar kitą Vokieti
jos universitetą, pasiųsti prašymą 
su dokumentais. Gal geriau pra
džioje vykti į mažesnius universi
tetus, o paskui apsižiūrėjus per
sikelti kitur. Toki universitetai 
yra: Kiel. Muenster, Koeln, Mar
burg, Mainz, Giesen, Hombur/ 
Saarland, Erlangen, Freiburg, i.

Uoetingen. Didesnieji uiii- 
veratetai: Bonn, Frankfurt, Hei
delberg, Hamburg, Muenchen.

10. Norintieji gauti užskaitą —
: į vidaus reikalų ministerį, kad tą ar tą pripažintų. Pvz., jei norima studijuoti Koelno, Bonnos ar Miiensterio universitete, reikia kreiptis į Nord-Rhein-Westfalen vid. reikalų ministerį. Kreiptis į Baden-Wuertembergo ministerį, jei norima studijuoti Erlangeno, Heidelbergo arba Freiburgo universitetuose. 'Su šiuo punktu ir baigiu nurodymus, nes vienuoliktas sako “ne- žiopsok”.Tikrai ar nereikėtų apsigalvoti? Fabriką rasi visados, niekad nevėlu, bet studijuoti vieną kartą būna jau pėrvėlu. Kas geriau: baigus studijas būti gydytoju ar visą laiką dirbti “šapoje”? Manau, baigęs mediciną, jausies vėl žmogumi esąs, atrasi pats save. O iš kitos pusės, ir Lietuvai bus daugiau naudos: su gydytoju geriau skaitysis, negu su dirbančiu fabrike, Gydytojas visados galės daugiau paaukoti tautiniam reikalui, jei tik norės, negu mažiau uždirbantis fabriko darbininkas.Jei bent vienas perskaitęs šį straipsnelį ryšis ir baigs mediciną, džiaugsiuos, kad neveltui paaukojau keliolika centų. Taigi, ryžto ir galvas augštyn! *

Buvęs stud. Ir baigęs mediciną

palengvinti jos vargo, vienas sūnus žūna gindamas nuo okupanto tėvynę partizaniškoje kovoje, o prie jos likusi vienintelė dukra jai kažkaip tolima. Ir mylėdama motiną, ji visdėlto daugiau taikosi prie vyro, pamokyto praktiško jaunuolio, kuris ir kolūkinėje santvarkoje pajėgia prisitaikyti Ta. puikioji Emilija pravargsta gyvenimą, grumdamosi su vargais savo vaikų labui, kaip ir daugelis Lietuvos moterų, mažai tesulaukdama pagalbos iš savo vyro, pasidžiaugdama vaikais, kurių kaiku- rie visiškai jos dvasios ir taip geri jai, taip trokštą padėti jai, išvaduoti ją iš vargų, bet kol neparuošti gyvenimui tegali tik džiaugtis svajonėmis, kaip atsilygins gerajai savo motinai, o kai jau baigia mokslus užeina svetimųjų okupacija ir turi ieškoti prieglobsčio pas tą pačią motiną, kad priešo saugumiečiai nesurastų ten, kur gyvena. Taip jos didžioji meilė ir lieka medžiagiškai neatlyginta, jei neskaityti keleto siuntinėlių jau paliegusiai prisiųstų iš Amerikos. Anksčiau jos paguoda ir atrama buvo tėviškėje. Ten nuvykusi ji atsigaudavo dvasia ir gaudavo dar paramos savo ūkio nedatekliams užpildyti, bet kai tėvai išmirė, ji beveik nebegalėjo tenai nei užeiti, nes svetimi ten gyveno, kurie neatidavė jai net po tėvo mirties likusių drabužių. žentas taip norėjo, kad ji persikraustytų i savąją tėviškę Akstinuose. Ji mielai būtų ten nu- sikrauseiusi, bet ten jos "neįsileido. Vos vieną naktį ji tepajėgė ten pernakvoti. .Mirė Emilija pavargusi ne tik- kūnu, bet pavargusi ir dvasia, tik vis meilės kupina širdimi savo vaikams.Alė Rūta šiame romane sukūrė tikrą lietuvės moters - motinos tipą. Jų likiminės įvykių grandinės, tiesa, labai įvairuoja, bet Širdis motiniška visų ta pati. Kitų likimas gal būdavo tik tiek lengvesnis, kad nepalietė jų politinės audros, paliekančios motinas reumato sutrauktais sąnariais ir kraujuojančiomis širdimis. M.

nystėj — Elyrijoj. Jis dirba penkių 
ligoninių analitinės chemijos labora
torijose Lorain ir Medina county ri
bose, dėsto pataloginės chemijos Me
dicinos Technologų mokykloj. Cleve
land Chapter of the American Heart 
Association dr. J. Maurukui paskyrė 
$2.650 premiją tyrinėjimo darbams.

Prof. Stp. Kairys šiuo metu darbuo
jasi kaip Associate Director of Re
search. : ■

“ATEITIES” žurnalas šiemet mini 
50 m. gyvavimo sukaktį. Iš viso išleista 
440 “Ateities” numerių, su 19.632 psl. 
Per 50 metų net 30 kartų keitėsi re
dakcijos. Praėjo 25 redaktoriai, kaiku- 
rie iš jų pakartotinai redagavę “Atei
tį” po 2 ar net 3 kartus.

PAGERBTA V. JANUŠKAITĖ 35 
rių metų darbo sukakties proga Jauni
mo centre, Čikagoje, kovo 18 d. Buvo 
surengtas liaudies dainų ir originalių 
kompozicijų koncertas. V. Januškaitės 
vaidmuo lietuvių muzikinės kultūros 
.raidoje —. pirmaujantis. Josios nuo
pelnai ypač žymūs lietuviškos vokali
nės muzikos populiarinime tiek savų
jų. tiek svetimųjų tarpe.

Z. ARLAUSKAITĖ - MIKŠIENĖ yra 
mūsiškio scenos meno veteranė. Det
roite ji turi suorganizavusi dramos mė
gėjų sambūrį ir su juo aplanko kitas 
lietuvių kolonijas. <•

Kovo 18 lankėsi Niujorke.
Aktorės ir režisorės Z. Arlauskaitės 

-Mikšienės sceninis kelias pradėtas 
1908 m. Rygoje. Jinai yra vaidinusi 
lietuviškuose vakaruose su mūsų teat
rinės veiklos pionieriais Rygoje — G. 
Landsbergiu, J. Linartu, L. Jakavi- 
čium; Šiauliuose — S. Venclauskiene; 
Petrapilyje — K. Glinskiu, J. Vaič
kum. Vėliau dalyvavo Vilniaus teatro 
studijos pastatymuose K. Glinskio re
žisūroje ir galiausiai Kauno valstybi
niam dramos teatre. Pasitraukdama 
pensijon buvo apdovanota Vytauto Di
džiojo ordinu.'Ji ir toliau nepasitrau
kia nūo scenos darbo netgi iki šių die- 
nt|<

Redakcijai prisiųsta
Eglutė, nr. 3 ir 4 ,1961 m. kovo ir 

balandžio mėn. Gausiai ir dailiai iliust
ruota.

Neris, Čikagos lietuvių sporto klubo 
penkmečiui paminėti. Išleido Čikagos 
LSK Neris, redagavo Edvardas Šulai- 
tis, spausdino Vi-Vi spaustuvė Čikagoj. 
Tiražas 500 egz., 24 psl.

East Europe, nr. 3, March 1961. Mė
nesinis R. Europos kraštų problemas 
nagrinėjąs žurnalas.

Ateitis, nr. 2, 1961 m. vasario mėn. 
50 metų sukakčiai paminėti. Turiny: 
dr. J. Girnius, Jaunystės dvasios; R. 
šliažas, Tautiškumas; St. Yla, Auksinė 
sukaktis; M. Krupavičius, Ateitininkų 
organizavimosi pradžios bejieškant; P. 
Dirkis, Ateities žurnalo atsiradimas ir 
išsivystymas ir kt.

Skautų Aidas, nr. 1-2, 1961 m. sau
sio-vasario -mėn. Oficialūs Lietuvių? 
Skautų sąjungos organas. Turiny: A. 
Sušinskas, Trijų išminčių pavyzdžiu; 
dr. Stp. Biežis, Mūsų skautijos reikšmė 
lietuvybei ir kt.

Aidai, nr. 3, 1961 m. kovo mėn. Tu
riny: F. Kirša, Tarti žodi Lietuvos gar
bei; A. Vaičiulaitis, Žvilgsnis į ,Fausto 
Kiršos kūrybą; Vikt. Gidžiūnas, OFM, 
Pranciškonų ordinas 750 m. jubilėjaus 
ženkle; J. Brazaitis, Lietuvių charak
terio vertybės; prel. dr. L. Tulaba, šv. 
Povilas; K. Ostrauskas, J. Biliūnas pa
keliui į Vokietiją. .

SEVEN-UP

KIEKVIENAI

PROGAI

VIS9 RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, {vairių spalvų stalinės lempos.

Taisomi if atnaujinami seni baldai. Įvairus medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS. • <

V. LIUBlNŠKAS. Telefonai LE. 24912? .»
■.■•■—inf------------------------------------------------ :—■—'-------------------------------!---------------------------- —' 

Vnlbome foto oot vokHkoi Ir rusilkol

■ i ii i . . ii ngliBį ■ Bhl. ■ ■■
■ LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ J . Ž 

802 BATHURST ST. (kampas BW 
’ 'Telefonas LE. Ė-S884. >

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . ... 7 
* PuokiH* nuotak»m« bęi jzairiMm khomt progom* —-

PUIKI DOVANA 
betkuria proga!

Aušrotas, 180 Glenholme Avė-., To-, 
renio, LB. 5-0527; St. Prakapas, 18 
Brookside Ave., Toronto, RO. 7-9088' 
ir J. Pleinys, 118 Fairleigh Ave. Ą, 

Hamilton, Ont-,' Canada.
Plokštele išleido ABC Records

m • RSmiSj dOOm oOU ifi “ CJTv^i n

Niekas nepakeičia 7-up. Idea 
bus gėrimas kiekviename su 
sibūrime. Prie valgio, skaniu, 
patiekalus padaro dar skanes 
niais. Paslaptis?! Ševen-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.
i » * < i

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

.Į583-B
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Mann & Martel w.
REALTORS

SPORTUS TORONTO, Ont.

2336 Bloor St. W.
Garden Ave. • High Park 

>1.000 Įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alj va apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

$16.900 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Ores.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Rusholme Rd. - College 
$6.000 įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du augštus, mūri
nis, gerų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas, 
200’ sklypas.

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

Bloor • Indian Grove 
$29.000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
| 1113 DUNDAS STREET WEST ♦ TORONTO • TEL. LE. 3-5454

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PER SI KĖLĖ iš 5 Robert St. i N A U J A S P A T A L PA S

726 Lansdowne Ave. Tel; LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

Darbas garantuotas.
725 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. W., tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Bloor • Windermere
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
atskiras, 2 virtuvės, alyva apšildo
mas, mod. virt., garažas. Kaina 
$16.900.

Bathurst - St. Clair
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų mūro atskiras, mod. virt., vand. 
alyva apšildomas, privatus įvažiavi
mas, garažas. Kaina $20.000.

Bloor • Gladstone
8 kambarių, mūro, atskiras, 3 augš
tų, šoninis įvažiavimas* gražus, di
delis kiemas, iš lauko gražiai atro
do plytos, viduje reikalingas remon
to. Skolų nėra. Grynais $13.000.

Bloor - Jane 
Pajamų namas 

$9.000 įmokėti, 5 butų apartamen
tas, kiekvienas butas turi baldus ir 
šaldytuvą bei plytą. Visi butai iš
nuomoti. Kaina $36.000.
Kas nori turėti gerą namą ir gražioj 

vietoj skubiai teiraukitės
Pirmame augšte 6 kamb., antrame 
— 5 kamb., privatus 10 pėdų įva
žiavimas, 2 garažai. Sklypas 50 iš 
200. Viena iš geriausių lietuvių mė
giamų vietų. Prašoma kaina $27.500.

Jane - Bloor
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, atskiras, plytos ligi stogo, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. Prašoma 
kaina $17.000. Skolų nėra.

- Bloor • Delaware
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, gražių 
plytų, 2 mod. virtuvės, kambariai 
dideli, gražūs. 2 garažai, didelis kie
mas. Labai geras pirkinys. Parduo
damas skubiai dėl išvažiavimo. Pra
šoma kaina $16.000.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais 

Čia rasite ekstra sai

• • Tel. RO. 2-8255
Baby Point Rd.

Atskira*. - 6 kambariai 
$2^00 įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

High Park Ave. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, naujai išremon- 
tuotas namas, labai gražioje vieto
je, 3 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. Geras morgičius.

Runnymede Rd. • Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2-jų augštų, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd. • Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.900, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi- 

y mas.
Swansea - Pallisades 

4 atskiri butai — 15 kambarių 
$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, modemiškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 modemiškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

> ■ ■

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai 

$17.900, akmeninis priekis su šalia 
pristatytu garažu, vandeniu apšil
domas, 7 metų senumo. 70 pėdų pla
tumo sklypas. Labai geras pirkinys.

Islington - Bloor 
$15.900, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

$18.900, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dideli kambariai, mo
demiška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.
įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų teL BE. 3-1372

3 kamb. vasarnamis, Vz akro žemės 
prie upės. Kaina $3.500.
6 kamb. vasarnamis, pilnai įrengtas,’ 
arti vandens. $4.950.
65 akrai žemės, vasarnamis, 1.500 
pėdų upės, miškas. $6.500.
100 akrų žemės, gyvenamas namas, 
arti asfaltuoto kelio. $8.500.
75 akrai, tinka daržovių auginimui, 
pastatai. $12.500.
123 akrai, pilni ūkio trobesiai, miš
kas, arti miesto. $16.000.
250 akrų prie upės kranto, 2 keliai, 
geros daržinės. $20.000.
30 akrų ant pagrindinio kelio, ap
link vyksta statyba. $22.500.
200 akru, 3 keliai, upelis, miškas, 
daug pastatų. $26.500.
40 akrų statybai tinkamos žemės, 
vanduo, kanalizacija. $32.000.
100 akrų, trobesiai, 2 keliai, tinka 
dalinti į sklypus. $40.000.
50 akrų, kampas, kaimynystėje 
vyksta statyba. Prašo $40.000.
98 akrai, gyvenamas namas, upelis, 
kampinė nuosavybė. $60.000.
Gazolino stotis ir garažas, sankryžo
je 2 kelių. $27.900.
Motelis, 11 unitų, pastovus, geras 
biznis. $70.000.

ST. DARGIS
*T*dcf OY121 *

įstaigos LE. 4-9211, buto RO. 6-9683
EXTRA REALTY LTD.

ringą patarnavimą.

XI jų ŠA ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
Balandžio 14 d.: 9 vai. vak. iki 1 vai. 

nakties Prisikėlimo parapijos salėje 
dalyvių registracija. Registracija tęsia
ma šeštadienį nuo 6 vai. ryto toje 

į pat vietoje.
į Balandžio 15 d.: 9 vai. ryto West 
End YMCA stalo teniso varžybų pra
džia. Varžybos vyks ištisą dieną be 
pertraukos. *

10 valf Prisikėlimo parapijos salėje 
vyrų krepšinis.

10 vai. Alexander Muir — 105 Glad
stone Ave. — mokykloje jaunių A gru
pės krepšinis.

10 vai. Harbord Collegiate patalpose
— Harbord ir Euclid gatvių kampe — 
dviejose salėse visų grupių tinklinis 
ir moterų bei mergaičių krepšinis.

11.30 vai. West End YMCA jaunių 
B grupės krepšinis.

Visos rungtynės numatomos užbaig
ti šeštadienį 6 vai. vak.

7.30 vai. vak. Prisikėlimo parapijos 
salėje šokių vakaras.

Balandžio 16 d.: 11 vai. šv. Jono Kr. 
ir Prisikėlimo parapijų bažnyčiose 
sportininkų pamaldos.

12.30 vai. St. Michaels Coll, patalpo
se — Bathurst ir St. Clair g-vių kampe
— žaidynių atidarymas ir vyrų, mote
rų bei jaunių A grupių baigminės 
rungtynės.

Šventei paįvairinti Toronto tautinių 
šokių grupė pašoks kelis šokinus.

AUŠROS ŽINIOS
Šį trečiadienį, 7.30 v.v. St. Vlads 

salėje, 405 Bathurst St., Aušros jaunių 
tinklinio komandos sužais XI ŠAL SŽ 
rungtynes. Ketvirtadienį, 8 v.v., drau
giškos krepšinio rungtynės tarp Aušros 
vyrų rinktinės ir Toronto miesto rink
tinės. šeštadienį ir sekmadienį XI-sios 
ŠAL Sportinės Žaidynės. Smulki prog
rama, laikas ir salės yra iškabintos Pri
sikėlimo parapijos kavinėje.

Praėjusios savaitės žaidynėms pasi
ruošimo draugiškose rungtynėse Auš
ros jauniai B pralaimėjo West Hill 49: 
58; jauniai A - estams 43:54; mergai
tės nugalėjo latves 57:33; vyrų rinkti
nė pralaimėjo Toronto rinktinei 71:80. 
Aušros rinktinėje žaidė: A. Buntinas 
18, A. Jankauskas 13, R. Gudas 5, L. 
Serafinas 25, R. Strimaitis, B. Mischen
ko 2, R. Juozaitis 4 ir J. Laurinavi
čius 4; Toronto rinktinėje: Lawson 13, 
Stulac 12, Singleton 20, Lipka 8, West 
14, Goldring 13.

Sidabrinis kelias Dievo tarnyboje
Bal. 9 d. šv. Jono Kr. parapi

joje iškilmingai buvo atšvęstas 
kun. kap. Boleslovo Pacevičiaus 
sidabrinis kunigystės jubilėjus. 
Iškilmės buvo pradėtos 4 vai. p.p. 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo ju- 
bilijatas, asistuojamas konfratrų: 
kun. dr. J. Tadaraūsko, kun. St. 
Kulbio, ŠJ, kun. B. Jurkšo. Pa
mokslą sakė kun. dr. Baltinis, bu
vęs jo teologijos kurso draugas.

Po pamaldų parapijos salėj bu
vo banketas, kurį suruošė Jubilė- 
jui rengti komitetas, vadovauja
mas kun. kleb. P. Ažubalio. Pa
maldų-metu bažnyčia buvo pilnu
tėlė, o banketas negalėjo visų su
talpinti. Banketui vadovavo J. R. 
Simanavičius, radijo vai. vedėjas. 
Didžiu lietuvišku nuoširdumu ir 
pasišventimu šeimi ninkės stengė
si svečius pasotinti ir troškuli nu
raminti.

Kadangi kun. B. Pacevičius, gy
vendamas Toronte 10 metų yra 
išvaręs gerą vagą šalia pastoraci
nės veiklos ir kultūrinėje srityje, 
scenos, tapybos ir literatūros ba
ruose, tai galima suprasti, kiek 
buvo norinčių kalbėti ir sveikinti 
gerb. jubilijatą-

Oficialioje dalyje K. Kaknevi
čius pranešė. kad bus suvaidintas 
3-čias veiksmas “Bevardžio”, pa
rašytas ir režisuotas paties jubi- 
lijato. Vaidino “Sietyno” grupės 
nariai.

Po to sekė sveikinimai. Pirma
sis kalbėjo p. Maloney. Toliau 
sveikino jį mokslo ir studijų ben
draminčiai, kun. dr. Tadarauskas 
iš Hamiltono, kun. Kulbis, SJ, iš 
Montrealio, kun. dr. Baltinis iš 
JAV, kun. dr. Gutauskas iš Delhi, 
dovanėlę įteikė jubilijatui Prisi
kėlimo parapijos klebonas Tėvas 
Placidas, OFM. Dalyvavo ir kun. 
Riekus, ilgus metus dirbąs pasto
racinį darbą Kanadoje.

St. Juozapavičius linkėjo sėk
mės Dievo ir visuomenės darbe 
Toronto Bendruomenės vardu. J. 
Andrulis “TŽ” leidėjų vardu, p. 
Sakevičius šv. Jono Kr. parapijos 
k-to, V. Aušrotas at-kų sendrau
gių, Iz. Matusevičiūtė “Moters” 
žurnalo vardu, ir dar ilga kalbėto
jų eilė reiškė gilų pasigėrėjimą 
kun. kapeliono pastoracine veik
la, jo nuoširdumu ir didžia meile 
dirbti su jaunimu.

Kun. B. Pacevičiaus 25 metų 
kunigavimą būtų galima pavadin
ti maršu jaunystei, sidabriniu ke
liu Dievo tarnyboje. Turbūt retas 
liet, gimnazijos kapelionas turi 
tiek daug savo mokinių visuose 
pasaulio kampuose: Lietuvoje, Si
bire, JAV. O kiek daug materia
linės paramos yra sulaukę jo mo
kiniai gimnazijoj. Turbūt atsidė
dami už jo gerą ir kunigišką širdį 
torontiškiai Jubilėjui rengti komi
teto pastangomis surinko aukų 
virš $2000 automobiliui. Aukoto:

NŪS
SLRS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt. ' 
Pristatome f namas. Kalbame HetuviSkai. 
TeL LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

Anglų kalbos pamokos 
naujiems ateiviams pradedamos 
nuo spalio mėn. per Toronto CB 
LT televizijos stoties 6 kanalą. 
Kas savaitę bus duodami 3 pusva
landžiai: šeštadieniais ir sekma
dieniais 12 vai., trečiadieniais 4 
vai. p.p. Tuo norima padėti tiems, 
kurie negali lankyti kitų anglų 
kalbos kursų.

Sąryšy su anglų kalbos paino
kom nuo liepos mėn. numatomas 
per tą pačią stotį naujiem kana
diečiam skirtas pusvalandis, per 
kuri bus vaizduojamas ateivių gy
venimas, ruošiamos diskusijos ir 
daromi Įvairių tautybių praneši- 

ai- ^-4-
“Tėvynės prisiminimų” 

dešimtmetis
Nenuilstamo visuomenininko J. 

R. Simanavičiaus didelėmis pa-, 
stangomis ir ištverme lietuviškoji 
radijo valandėlė Toronte praėju
sį šeštadienį galėjo pasidžiaugti 
dešimtmečiu. Sukakčiai atžymėti, 
Prisikėlimo par. salėje įvyko jau
kus balius - parengimas su pla
čia programa. Pradžioje buvo ofi
cialioji dalis. Pagrindiniu kalbė
toju buvo PLB pirm. J. Matulio
nis. Sveikinimo žodį tarė svečias 
iš Čikagos konsulas J. Daužvar- 
dis ir parlamento atstovas Arthur 
Maloney. Po to sekė radijo prog
ramos vedėjo parengtas “Ed Sul
livan show”, kurio metu dainavo 
solistai: Pr. Radzevičiūtė, A. Sriu- 
biškienė, St. Mašalaitė, V. Veri- 
kaitis, A. Paulionis iš St. Cathari
nes, H. Rožaitis, A. Vėlyvis ir Al. 
Simanavičius. Duetą padainavo 
solistai A. ščepavičienė ir Br. Ma- 
rijošius. Solistams akompanavo 
muz. St. Gailevičius.

Bendrai koncertas buvo labai 
įvairus ir klausytojai jį sutiko su 
dideliu susidomėjimu ir gausiu 
plojimu. Po oficialiosios progra
mos įvyko šokiai. Oficialūs sve
čiai radijo programos vedėjo ir 
ponios iniciatyva buvo pavaišinti 
prie specialaus stalo.

jų sąrašas toks didelis ir gausus, 
o aukos po $50, $30, $25, $10.

Jubilijatas gavo ir kitų dovanų: 
B. Marijošiaus pieštą portretą, 
Onos ir Jurgio Ribinskų iš Det
roito gražų albumą su 25 sidabri
niais doleriais; “Žibinto” puikų 
medžio drožinį-paveikslą; įteikta 
daug gėlių.

Laiškais sveikino gerb. jubili
jatą: prof. kun. Yla, prof. J. Jakš
tas, abu ukmergiškiai, jo kaimy
nai; kun. dr. J. Razutis iš Flori
dos, sesuo M. Augusta iš Putnam, 
teologijos studentai iš Romos J. 
Staškevičius ir S. Januška, Viekš
nių gimnazijos mokiniai ir moky
tojai, įteikdami $50 auką; Viekš
niuose kun. kapelionas ilgiausiai 
išbuvo kapelionu gimnazijoje nuo 
1938-44 m. Buvo ir daugiau svei
kinimų.

Telegramomis sveikino: kun. 
Butkus iš Australijos, kun. Rač
kauskas, Pragulbickas ir Liongi
nas Jankus-Jankauskas iš Niujor
ko, kun. Martinkus, kun. Patlaba 
iš JAV, Daunių ir Stasiūnų šei
mos. Kairių šeima iš Ohio, Valiuš- 
kių iš Gouvernour, Mikšių ir Sta
naičių šeimos iš Hamiltono.

Pabaigai kalbėjo šv. Jono pa r. 
klebonas kun. P. Ažubalis, išreikš
damas didi džiaugsmą ir pasiten
kinimą jubilijato pastoraciniu 
darbu per 10 metų. Pagaliau žo
di tarė ir pats jubilijatas, pareikš
damas, kad jam sunku kalbėti. 
Tai buvo galima suprasti. Dėko
jo visiems, kurie su juo dirbo ir 
dirba, kurie jį taip gausiai apdo
vanojo. Prisiminė gimines liku
sius Lietuvoje. Toronte gyvena 
jubilijato tėvelis ir brolis Stanis
lovas. Paprastais, bet taip reikš
mingai dėkingais žodžiais jubili
jatas kreipėsi į savo tėvelį:

— Ačiū, tėveli, kad mane išlei
dai į kunigus.

Buvęs mokinys

BYLA TILŽĖS GESTAPININ
KAMS. Tuebingene prisiekusiųjų 
teisme balandžio 5 d. prasidėjo 
byla buv. SS pareigūnam, Tilžės 
gestapininkui Richard Wiechert, 
55 m., ir Bruno Schulž, 58 m. Jie 
kaltinami dalyvavę Tilžės egze
kucijos komandos — Einsatzkom- 
mando vykdytuose masiniuose 
Lietuvos piliečių žudymuose. Tai 
lyg ir buvusios Ulmo bylos tąsa. 
Abu kaltinamieji yra kilę iš Ryt
prūsių. Prisiekusiųjų teismui pir
mininkauja apygardos teismo di
rektorius Scharwiess, kaltina 
Stuttgarto prokuroras dr. Schnei
der; kaltinamuosius gina advoka
tai Duerr ir Heynen. Byla tęsis 
maždaug • 4 savaites. Saukiama 
apie 50 liudininkų, jų tarpe bus ir 
nuteistųjų Ulmo byloje. E.

Iš visos širdies tenka palinkėti 
lietuviškajai radijo programai ii-j 
giausių metų.už jo didelį darbą 
ir kartu sėkmės ateičiai. A.

P. Bačėnų pagerbimas
Praėjusį šeštadienį iškilmingai 

buvo pagerbti Antanas ir Kon
stancija Bačėnai jųjų penkiasde-į 
šimt metų vedybinės sukakties 
proga. Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
įvyko padėkos pamaldos, kurių 
metu jubilijatams buvo įteikti 
naujai pašventinti vedybiniai žie
dai. Prieš penkiasdešimt metų įsi
gyti jungtuvių žiedai jau buvo' 
dingę. Po pamaldų gražios vaišės 
įvyko Lietuvių Namuose, kur be 
sukaktuvininkų trijų vaikų bei jų 
šeimų, dalyvavo didelis būrys sve
čių ir ponų Bačėnų bičiulių.

Sukaktuvininkai yra neeiliniai 
žmonės. Virš 17 metų A. Bačėnas 
praleido Sibiro ištrėmime ir savo 
vaikų pastangomis tik prieš kele
tą mėnesių atvyko iš Lietuvos į 
Torontą. Abu Bačėnai, nežiūrint 
iškentėtų kančių ir senyvo am
žiaus, atrodo gerai ir kalboje yra 
labai įdomūs žmonės. Savo vaikų 
jie buvo nematę dvidešimt metų^ 
o su savo seserimis, ankstyvesnės 
emigracijos lietuvėmis, ' pirmu 
kartu jubilėjaus proga pasimatė 
po 48 metų.

Sveikinimo žodžiuose visi kal
bėtojai reiškė pagarbą ir pasigė
rėjimą tėvukų pasiryžimu ir gra
žia lietuviška dvasia, o kartu 
džiaugsmą dėl didžiosios jųjų 
svajonės išsipildymo — pamatyti 
savo vaikus. Pagarba sukaktuvi
ninkų vaikams — dukrai Felicijai 
ir sūnums Vincui ir Vladui už 
sūnišką rūpestį savo tėveliais 
juos atsiimant ir už taip gražiai 
suruoštą vedybinį jų pagerbimą.

Toronto kunigas — 
protestantizmo žinovas

Bazilijonų kunigas Gregory 
Baum paskirtas patarėju į popie
žiaus sudarytąją dvasininkų ko
misiją artėjančios visuotinės san- 
tarybos darbams paruošti.

Kun. G. Baūm yra gimęs Vo
kietijoje iš žydų tėvų; užaugęs ta
po ateistu. 1940 m. atvyko Kana- 
don. čia jis perėjo katalikų tikė- 
jiman, baigė universitete fiziką ir 
matematiką magistro laipsniu ir 
po to įstojo kunigų seminarijon.

Šiandien jis laikomas vienu ge
riausių protestantizmo žinovu ir 
bažnyčių vienybės propaguotoju. 
Jis yra parašęs knygą “That They 
May Be One”, kurioje išryškina 
Katalikų Bažnyčios pažiūras 
krikščionių vienybės reikalu, šį 
pavasarį pasirodys kita jo knyga 
apie žydus ir evangeliją.
iv Jo nuomonė, kitų tikybų kriti
ka dažnai kyla iš jų nepažinimo. 
Pagrindinis dabar dažnai vyks
tančių įvairių tikybinių suvažiavi
mų uždavinvs turėtų būti ne sten
giantis pakeisti kitus, bet pakeis
ti savo grupę ir pataisyti, kas jo
je yra taisytina. t: V. K;

Padėka
Kovo 19 d. Prisikėlimo parapijos 

salėje Įvykęs koncertas “Meno šiupi
nys” davė TL Caritas šalpos reikalams 
$207,78 pelno; pajamų gauta — $529,- 
98. išlaidų S322.20.

Kad ši suma suaukota, tai didžiau
sias nuopelnas muz. St. Gailevičiaūs. 
Jam priklauso mūsų padėka, nenuilsta
mam dainos ir muzikos meno puose
lėtojui, kuris šalia savo tiesioginių pa
reigų visuomet randa laiko kultūri
niams ir šalpos reikalams.

Taip pat mūsų nuoširdi padėka prog
ramos išpildytojams. kurie labai daug 
valandų paaukojo repeticijoms ir pasi
ruošimui. Štai jie: Toronto Lietuvių 
Choras “Varpas”; Toronto Lietuvių 
Vyrų Kvartetas; kun. B. Pacevičius ir 
jo vadovaujamas jaunių choras; mo
kyt. E. Gailevičiūtė, ponia Krūminie
nė ir jų jaunieji šokėjai; sol. J. Žieme- 
lytė, sol. V. Verikaitis; pianistai: T. 
Gurevičius, R,. Karka, M. Zubrickaitė, 
E. Zabiela ir V. Ramanauskaitė; pra
nešėjas V. Kastytis.

Lygiai su tokiu pat nuoširdumu ta
riame ačiū Prisikėlimo parapijos kle
bonui T. Placidui už nuolaidą nuomo- 
jant salę, mieliems talkininkams O. 
Indrelienei, K. Kaknevičiui, P. Ščepa
vičiui, P. Augaičiui, M. Jarašiūnui ir 
M. Pranevičiui už visokeriopą organi
zacinę pagalbą ir gerbiamiems klau
sytojams, pripildžiusiems salę ir pa- 
pildžiusiems šalpos iždą.

Telydi jus visus artimo meilė!
• Toronto Lietuvių Caritas.

Išvijo šnipą
Jugoslavijos vyriausybė įsakė 

išvykti iš krašto III-jam Albanijos 
atstovybės sekretoriui Abdul Ul- 
quinaku per 48 vai. Jis buvo įvel
tas špionažo byloje, kuri buvo 
sprendžiama Makedonijoj, Ohrid 
vietovėje. Joje buvo nubausti trys 
asmenys. Du kaltinamieji liudijo, 
kad Albanijos atstovybės sekreto
rius davęs jiems nurodymus ir 
priėmęs iš jų informacijas. Jugo
slavijos vyriausybė įteikė notą 
Albanijos charge d’afaires Bel
grade, kurioje protestuoja prieš 
intensyvų ir nuolatinį Albanijos 
vyriausybės diplomatinį šnipinė
jimą.

Bahrein. — Persijos įlankoj už
sidegė britų laivas “Dara”. žuvo 
virš 150 asmenų. Jame plaukė 550 
keleivių, 130 įgulos narių ir 50 
vietinių darbininkų.

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
BLOOR — ISLINGTON
$2.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiras 
naujas mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas, garažas, ar
ti Bloor, 10 metų skola?

BABY POINT
$2300 Įmokėti, keletos metu senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, greitas užėmimas, šei
mininkas pirko biznį.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyvos šildymas, gara: 
žas su privačiu įvąžiavimu, gražus 
didžiulis kiemas.

ST. CLAIR — BATHURST
$5.000 Įmokėti ir vienas morgičius 
balansui 10-čiai metų, 9 kamb. per 
du augštus, puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 modernios virtu
vės, recreation kamb., garažas, arti 
St. Clair, žema kaina, skubus par
davimas.

DURIE — BLOOR
$5.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 augš
tus. Atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, naujas šildymas, ga
ražas, didelis kiemas, arti Bloor.

RUSHOLME ROAD
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, radijatoriais šildomas, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 11 pėdų įva
žiavimas, didžiulis gražus kiemas. 
Vienas morgičius balansui 10 metų.

INDIAN RD. — BLOOR
S7.000 Įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, alyvos 
šildymas, vieta garažui.

SWANSEA
$7.000 Įmokėti, 6 metų senumo pui
kus centre hall plano, 2 miegamų
jų mūrinis bungalas, pusiau baig
tas kamb. rūsyje, garažas su priva
čiu Įvažiavimu, 18 metų atviras 
morgičius, šeimininkas pirko biznį.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404

* ? Namų telefonas LE. 5-1584
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Knygyedyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187.

International 
Driving School 

WALDI
S59 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

3261 DUNDAS ST. W. 
Tel. RO. 6-9541 

Teorijos pamokos veltui.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Swansea - Beresford 
$4.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų 
namas, kvadratinis planas, naujas 
šildymo pečius, 7 kamb., 2 augštai, 
šoninis Įvažiavimas, arti Bloor.

Queen - Jameson - Parkdale 
$93.00 savaitinių pajamų, nuomavi
mui namas, 13 kambarių, 6 virtuvės 
su pilnu inventoriumi, vandeniu šil
domas, 2 kambariai savininkui, ge
rų plytų, apartmentų rajonas, gera 
ateitis.

Tabako ūkis
$5.000 Įmokėti, Tillsonburg • Delhi 
rajone, 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, moderniški drėkinimo 
Įrengimai, 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų Įvairiose 
Ontario vietose.

Lansdowne - Dundas
$1.500 Įmokėti, kampinis namas, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas, du
jomis šildomas, 1 morgičius balan
sui, tuoj galima užimti.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų * morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškdis A. Bliudžius 

J. Girdvainis specialiai tabako ir mišriems ūkiams.
. ........ i >> .. .................. ....M.,,,..... ............... .. Ji..... .

BABY POINT RAJONE 
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsyje. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE — JANE RAJONE 
$2.500 Įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas. 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD 
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos;
HIGH PARK AVE. - BLOOR 
$2.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na S16.900. Turi būti skubiai par
duotas. ■.* > '•
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
§3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina 

• $19.500. turi būti skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus Įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gerą nuošimtį, 
jei savo pinigus investuosite į mor- 
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antrų morgičių, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.
Del i n formacijos apie morgičius 

skambinkite
B . S ERGĄ t TI S ,

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

Vištų ūkis — 35 mylios nuo Toronto 
$5.000 įmokėti, modemus didelis 
metalinis vištininkas su kitais tro
besiais, plius 7 kambarių gyvena
mas namas. 5 akrai geros daržo že
mės, 3000 dedančių vištų su $300 
savaitinių pajamų už kiaušinius, ku
rias dar galima padidinti.

Gorevale • Dundas
$3.000 Įmokėti, gerų plytų, 6 didelių 
kambarių namas, 2 modemiškos vir
tuvės, 3 garažai, 4% % morgičius, 
savininkas turi parduoti — pirko 
ūkį.

Hotelis 17.000 galionų
Arti Toronto geram mieste, 188 sė
dimi) vietų, modemiški gėrimo kam
bariai su restoranu ir nuomavimui 
kambariais, reta proga dviem part
neriam. Prašoma kaina $85.000. '

Cigarų krautuvė
$30.000 namas ir biznis, didelė 
krautuvė su 3 kambariais, tas pats 
savininkas 28 metus. Savininkas 
duoda 1 morgičių balansui 10 metų.



Kęn WILES
; Į* REALTOR LTD,

Jane St. • St. John’s Rd. . 
$1.506 įmok., 6 kamb., mūr., 2 virt., 
kieUnedįio grindys,- naujas -alyvos 
fcild., šoninis Įvaž., garažas, vienas 
morgičius išmokėti. Prašo $14.500.

Jane • Baby Point Rd.
$2j006 įmok., 5 kamb., mūri, gražus 
bungalovas. Naujas šild., mod. did. 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
plačiu įvaž. Verta pamatyti.

Dundas - Quebec
$2J>(M) įmok., mūr. namas. Krautuvė 
(šiuo metu moterų rūbų pard.) ir 5 
kamb. butas. Tinkama betkokiam 
bizniui. Geras biznio rajonas, 6^ 
% atviras ilgas morg. išmok. Prašo 
tik $15.000. Pasiteirauki t.

Jane • St. Marks Rd.
$3.000 Įmok., 6 did. kamb., mūr., 
rupių pi., atsk., kvadr. planas. Tin
ka vienai ar dviem šeimom. Labai 
gražus ir švarus iš lauko ir vidaus. . 
Verta pamatyti. Priv. Įvaž. ir mūr. 
garažas.

Jane • St. Clair
$20.000 Įmok., mašinų taisymo - re
monto dirbtuvė, mūrinis did. pasta
tas (Car Body & repair garage) 
su visais įrengimais. Labai geras 
■biznis. Garažo dydis 50x150. Pard. 
dėl ligos. Vertas dėmesio pirkinys. 
Pamatykit.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGICIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVLMUI.

Telef. RO. 6-9241. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių - farmn, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, Įvairių biznių ir t4t. 
V. (Vfc) BUTRIM AS

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Namu:

VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 2337

G. D. HUNT. REAL ESTATE 
Įstaigos: 

128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. ■ 

Tel. 1516

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Lietuvių Kredito 
Kooperatyve °P AR AM Az/
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST.
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik S%„ 
TJž paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visu narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p.^T. yakąrąįs mio 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vąL ry-_ 
to ligi 1 vai. pip? ir vakarė nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis
— - - -...................... ' —- -----------------

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Duffer in)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. ! - " ' ■> ■ ■

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. - P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 34912.
* ■ * ■ /

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

Bloor - Durie 
$4.060 imok., 7 kamb. per du augš- 
tus. Mur., atsk.? -naujas alyvos šild.^ 
geras išplanavimas. Namas arti 
Bloor. Did. kiemas, garažas. Testa
mentinis skubus pard. Galima pi
giai nuoirtrti.-' ‘ '

Bioor - South Kingsway 
$5A00 imok., .Swansea, mūrn 7 k. 
per du augštus, mod. statyba. Did. 
kamb., vand. alyva šild., gražiai 
įrengtas kamb; rūsyje, priv. įvaž., 
garažas.

Bloor • Runnymede ‘ ’ 
$5.000 hnok., gražių plytų, atsk., 7 
kamb. per du augštus, 2 mod. virt.,
2 vonios, did. ir labai gražūs kamb. 
Naujas vand. alyva šild. Gražus k. 
rūsyje. Namas arti Bloor, garažas.

Bloor • Indian Rd.
$6.000 Įmok., mūr., atsk., 15 kandi., 
4 atskiri apartamentai. 4 kamb. pir
mam augšte. Visas išnuomotas. Van
deniu alyva šild., 4 vonios ir virt.,
3 garažai. Geras investavimas.

Bloor • Kennedy
$12.000 įmok., 13 kamb., atsk., origi
nalus dupleksas, gražios pi., 2 at
skiri apšild. vand. alyVa. 2' gara- ' 
žai, priv. jvaž., did. kamb., geras 
išplan. Gali būti 4 butai: Verta pa
matyti šį gražų namą. /

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų ryšių-elektros -r ■ . 
jrengimai ir pataisymai.

Tel R0. 7-9947 
24 Humbervlew Rd., Toronto.

Maža bėra lietuvių, kurie netu-1 palaikytojai moka vienodus mo
tetų savo namo. Kaip žinome, Į kesČius.-Tad nėra reikalo baimin- 
kiekvienais. metais už betkokią tis, kad jei rems katalikišką mo- 
nuosavybę — žemę ar namą — 
mokame miesto savivaldybėm 
mokesčius. Tie pinigai eina Įvai
riem reikalam: bibliotekom, gat
vėm taisyti, algom, bet didžiausia 
mokesčių dalis skiriama mokyk
lom. ' • . t .

Ontario provincijoje visi mo
kesčių mokėtojai suskirstyti Į 
tuos, kurie palaiko viešąsias mo
kyklas ir tuos, kurie leidžia savo 
vaikus į katalikiškas (separate) 
mokyklas. Aišku, kieno vaikai 
lanko viešąsias (public) mokyklas, 
tie negali ir mokesčių mokėti ka
talikiškom mokyklom.

Čia noriu tik pakalbėti apie 
tuos, kurie turi savo nuosavybes, 
bet neturi mokyklinio amžiaus 
vaikų. Dauguma panašių namų 
savininkų, ypač viengungių, yra 
prisirašę prie -viešųjų mokyklų 
palaikytojų, bijodami, kad jeigu 
jie rems katalikiškas mokyklas, 
tai jų mokesčiai bus didesni.

Taip buvo prieš 3 metus, bet _ 
dabar Torbnte abiejų mokyklų ' • V. 1

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
- (Atkelta iš 2 psl.)

lando, Detroito, Omahos ir Čika
gos jaunuoliai varžėsi sporto salė
se. Gražu ir smagų buvo stebėti 
jų sportinius pasirodymus ir ener
giją- ’ • -

Tačiau buvo ir kita — liūdna; 
pusė. Gal kam atrodytų neįtikėti
na, bet šias varžybas abi dienas 
(imant kartu) stebėjo apie 50 
žmonių. Taip 50, o ne 500 ar 5.000 
žmonių. Taigi maždaug 5 kartus 
mažiau, negu kad buvo pačių 
sportininkų. i

šioje vietoje reikia susimąstyti 
ir labai gerai pagalvoti. Kądangi

■ visi žinome, jog mūsų sportas nė
ra vien tik kamuolio padaužymas 
ir yra klubai ir sportinė vadovy
bė, kuri yra pasišovusi i sportinę 
apimti sujungti daugeli dalykų, 
kuriuos nepajėgia atlikti kitos 
.mūsų organizacijos, kadangi jos 
“serga” aktyvių narių stokos li
ga. Ir kaip gi galima bus atsiekti 
tuos tikslus, kada net jaunuolių 
tėvai neateina pasižiūrėti, ką vei
kia jų vaikai, jau nekalbant apie 
mūsų visuomenės nesidomėjimą versija. - , J 
-lietuvių sporto Įvykiais. J Diskusijose buvo pasisakyta,

Tomis pačiomis dienomis čika-: jog bent reprezentacinėje plot- 
goje, Cicero stadijone. vyko JĄĮmėje reikėtų vengti tokių “lietu- 
V-bių graikų turnyras. Ir ką"gi?• viškų” kūrinių, kurie yra nuko- 
Nors Čikagoje graikų yra žymiai pijuoti iš svetimųjų ir pristatyti 
mažiau, negu lietuvių, bet žiūro-' kaip mūsų turtas. Nemalonu, jog 
:vų atsilankė apie 200 kartų dau-Įkaikuriė diskusijų dalyviai, kaip 
giau, negu lietuvių; dovanas ga- kad dažnai atsitinka Čikagos, ir 
vo 5 pirmosios komandos: pirme- i gal būt kitų liet, kolonijų, lietu- 
nybės vyko erdvioje ir didelėje ‘ rių tarpe, iš rimtų diskusijų bari- 
šalėje; apie jas skaitėme ir ameri-yde padaryti turgų. ■ v 
kiečių spaudoje.

Kiti galėtų sakyti — kodėl mes 
negalime apie savo varžybas ra-

Į syti didžiojoje spaudoje? Bet tai i 
jau būtų darbo pradėjimas nuo 
kito galo. Kada mūsų varžybas 
stebi pusšimtis žmonių, kada jos 
vyksta mažose parkų salėse, gal 
ir gerai, jog apie tai nesužino pla-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocsn 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto'

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

. _ Broliai ’ SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

TtVIĮKtS ŽIBURIAI

kyklą, tai jo mokesčiai bus dides
ni. Kaip žinome, katalikiškos mo
kyklos yra perpildytos. Toronte 
iš visų mokyklinio amžiaus vaikų 
net 20% lanko katalikiškas mo
kyklas, o žymesnės paramos iš 
valdžios negauna. Jom skiriama 
tik ta mokesčių dalis, kuri gau
nama iš privačių mokyklų mokes
čiu mokėtojų.

Noriu paraginti visus Toronte 
gyvenančius nuosavybių savinin
kus, kurie; neturi mokyklinio am
žiaus vaikų ir iki šiol rėmė viešą
sias mokyklas, pakeisti savo mo
kesčius katalikiškom mokyklom. 
Šiuo metu visi gauna vadinamus 
“assesment” 1962 metam, kur nu
rodyta, kurią mokyklą jie remia. 
Norintieji pakeisti, turi nurodyto
je vietoje Įrašyti “separate school 
supporter” ir tą pareiškimą pa
siųsti atgal nurodytu adresu.

Kas norėtų smulkesnių infor
macijų, galėtų paskambinti Į Se
parateSchool Board WA. 3-2403.

tesni amerikiečių sluogsniai; ki-( 
taip gi reikėtų rausti mums iš- 
gėdos. ■ '

Kovo 25 d. Čikagos B. Pakšto 
salėje Įvyko neeilinio pobūdžio 
paskaita: muz. Juozas Strolia čia 
nagrinėjo temą “Svetimybės lie
tuvių muzikoje”. Kadangi Čika
gos lietuvių publika daugiausia 
domisi tik linksmybėmis ir dide
lio masto Įvykiais, šis parengimas 
tesutraukė tik kelis tuzinus žmo
nių ir tai dauguma tik iš rengėjų 
tarpo (rengė Liet. Bendruome
nės Čikagos apyg. valdyba).

Prelegentas šioje savo kruopš
čioje paskaitoje parodė daugeli 
pavyzdžių,.-jog žymus skaičius 
dainų ir melodijų, kurias mes va
diname “lietuviškomis”, toli gra- 
iu nėra lietuviškos, baugumas 
mūsų melodijų yra skolinta iš sve
timųjų: Tušų," lenkų; ^Vokiečių ir 
kitų. Šių teigimų Įrodymui buvo 
pademonstruota visa eilė plokšte
lių su originalia kitataučių muzi
ka ir vėliau — jų ^‘lietuviška”

Nau j i filmą i
Praėjusiais metais, filmų mag

natai suko vieną po kito Įvairius 
seksualinius filmus, aiškindamie
si. kad publika panašių filmų no
ri ir jie tik prisitaiko žmonių rei
kalavimams. ę s,

Šiais metais tarp daugelio Įvai
rių šlamštų turėsime progos pa
matyti ir keletą vertingesnių reli
giniu filmu. Perstatoma iš naujo
C. D‘e Mille “Karalių Karalius”, 
filmuojamas “The Greatest Story 
Ever Told” pagal F. Ourslerio 
knygą. Daugiausia dėmesio, tur
būt, susilauks šiuo metu Italijoje 
filmuojamas “Šv. Pranciškus Asy
žietis". '

N. Easton, Mass. — Kardinolas 
Cushing čia pareiškė: “Kiekvie
nas, kuris šiandieną kovoja su ko
munizmu iškilioje pozicijoje ir ži
no komunizmo metodus bei jo tu
rini, yra priverstas kentėti”. “Da
bar yra puolama kiekviena anti
komunistinė grupė”. .

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

UKRAINIEČIO KUNIGO 
LAIŠKAS

Pereitą savaitę netikėtai sužinojau, 
kad Visagalis Dievas pasišaukė a.a. dr.
A. Šapoką. Velionis, kaip ištikimas Lie
tuvos sūnus, tiek savo asmenybe, tiek 
mokslu garsino savo didžios tėvynės 
vardą svetimųjų tarpe. Nekartą mudu 
su a.a. dr. A. Šapoka svarstėme, jog 
Lietuva ir Ukraina savo istorijos kely
je jautė ir tebejaučia viena kitai gi
lias simpatijas ir nuoširdumą. Ištik- 
ryju, kiek daug jis dar galėjo padaryti 
Lietuvai mokslo srityje ir saviesiems 
broliams, tačiau Visagalio Dievo buvo 
kiti planai — fiat volutas Dei — te
būnie Dievo valia.

Jei būčiau anksčiau sužinojęs, ne
abejotinai būčiau dalyvavęs laidotu
vėse, tuo būdu atiduodamas paskutinę 
pagarbą velioniui, užuojautą Lietuvių 
JBendruomenei ir velionies šeimai. Da
bar bent šv. Mišių auka už dr. A. Ša
pokos vėlę pareikšiu savo nuoširdumą.

Telaimina Dievas. Dieve, saugok Lie
tuvą. (Lietuviškai parašyta).

Nuoširdžiausiai užjaučiąs —
kun. Marian Curkowski 

234 Bathurst St., Toronto

VELIONĮ REDAKTORIŲ 
PRISIMENANT

Jaą mėnuo prabėgo nuo tos valan
dos, kai baisi žinia, kad netekome gar
bingo žmogaus, tauraus lietuvio, “Tė- 
viškėš Žiburių” redaktoriaus — dr. A. 
Šapokos — aplėkė žaibo greitumu viso 
Toronto lietuvius, o netrukus ir viso 
pasaulio . O man, vis tebeskamba ai
das mano pačįps balso, šaukiančio te
lefonu: Ponas Redaktoriau! — ir ti
kiuosi išgirsti jo visuomet lygiai malo
nų balsą .. - Taip, geriausiai ir arčiau
siai velionį teko pažinti kaip redakto
rių — kaip gerąjį redaktorių. Lendi 
būdavo su įvairiais reikaliukais įžūliai 
ir net pavėluotai. Bet jis dės pastan
gas, įeis į padėtį, nes juk čia ne sau, 
čia vargstančiam lietuviui ar tautai ar 
kuriam nors kitams opiam reikalui iš
kelti, atžymėti. Jis įterps, patenkins ta
vo pastangas ir kai atsimenu tuos lai
kus kada jis taip negalavo, kad turėjo 
būti nepaprastai sunku atsistoti, bet jis 
visuomet atsistodavo ir pagarbiai pasi
sveikindavo ir atsisveikindavo. Jis bu
vo džentelmenas pilnoj to žodžio pras
mėj. Nors tu galėjai jaustis tik vabalė
liu ir tavo įnašas spaudon galėjo būti 
mažiausiu, bet velionis tau to neparo
dė, anaiptol, jis skaitydavosi kaip su 
sau lygiu ar dar geriau. Jis gerai su
prato, kad išeivijos didžioji lietuvybės 
ašis sutvirtinama ne tik sąvaržom — 
jai reikia ir daug, daug mažų straig- 
telių

Kovo 13 d., belydint velionį paskuti^ 
nį kartą į amžino poilsio vietą, visą 
laiką ėjo pokalbis apie velionies geru
mą, taurumą. Kiekvienas iš keturių, 
radome ką nors gražaus prisiminti. 
Pagaliau automobilio savininkas sako: 
Buvau skolingas “TŽ” už skelbimą Si. 
Pamačiau Redaktorių prie bažnyčios ir 
pamaniau, reikia paprašyti, gal ir per
duos administracijai. Paklausiau. “Ge
rai, — sako, — perduosiu”.

Štai-Mielas Redaktoriau, kaip neju
čiomis statei sau neišdildomus pamink
lus, lietuvių širdyse. Peranksti labai 
peranksti mus palikai. Ilsėkis ramiai...

Maria F. Yokubynienė

“Tž” SKAITYTOJAI LIŪDI.—Skai
tau laišką rašytą prieš 4 metus ir ant
rą tik prieš 3 mėnesius ir kažkaip ne
sinori tikėti, kad ta ranka, kuri juos 
rašė, . nebejuda, ta širdis, kuri to
kias mielas mintis reiškė jau nustojo 
plakusi ...

Bet stambios ir juodos “Draugo”, 
“Tėviškės Žiburių” ir kitų laikraščių 
antraštės tai patvirtina — dr. Adolfas 
Šapoka mirė.

Tėvynės ir pasaulio lietuviai “Tž” 
skaitytojai liūdi. Kapą puošia saviškių, 
artimųjų ir draugų vainikai ir gėlės. 
Bet šiaurūs pavasario vėjai ir lietūs 
juos nublukdys ir išnešios. Vasarai — ’ 
liks gyvos gėlės — neužmirštuolės jo 
mylimos žmonos ir dukrelės- prižiūri
mos.

Bet jo nuveiktų darbų nei gamtos, 
nei žmonių įvykiai neapneš užuomar
šos dulkėmis, bet apie kilnų darbą, 
tėvynės meilę ir tolerantiškumą rašys 
tautos istorija.

Tėvynė istoriją rašo krauju; istori
kų rankos surištos partijos retežiais. 
Ir dėlto velionis Adolfas sielojosi ir 
dirbo, širdis nebeplaka..., bet jo 
pradėtą darbą tęs jo kolegos tremties 
istorikai.

“Tž” jo vadovybėje per trumpą lai
ką iškilo į kultūringiausių ir pirmau
jančių laikraščių eiles, susilaukė dau
giausia prenumeratorių.

Sudburio lietuviai “TŽ” skaitytojai 
liūdi ir nuoširdžiai užjaučia velionies 
šeimą ir visą redakcijos bei administ
racijos personalą. J. Kručas

QUEBECO KULTŪRINE 
AUTONOMIJA

Visi gerai atsimename a.a. prof. K. 
Pakšto svajonę, kad suradus kur nors 
pasaulyje žemės kampą, kur galėtų įsi
kurti lietuviai ir, išlaikydami savąją 
kalbą ir kultūrą, sukurtų naują Lietu
vą. Daugelis tai laikė ir tebelaiko ne
įvykdoma svajone — utopija. Tačiau, 

kad tai yra įvykdoma realybė, mums 
parodo Quebeco pavyzdys.

Kultūrinės autonomijos reikšmę iš
kėlė prieš porą savaičių dabartinis 
Quebeco pręmjeras Jean Lesage, pa
brėždamas, kad per 200 metų iŠ 60.000 
prancūzų Kanadoje-šiandien išaugo į 6 
milijonus. Apie 2 milijonai prancūzų 
kanadiečių gyvena už Quebeco ribų. 
Kad išlaikytų savą kultūrą, prieš ke
letą savaičių buvo įsteigta speciali 
Kultūros reikalų ministerija, kurios 
tikslas — prancūziškos kultūros išlai
kymas šiame kontinente. Pagrindinis 
dėmesys bus kreipiamas į mažėjus, 
meną, stipendijas ir naujųjų ateivių 
įjungimą prancūziškon kultūron.

J. Lesagė pareiškė: Aš nežinau ko
kią gražesnę dovaną mes galėtume 
naujiem kanadiečiam pasiūlyti, kaip tą 
stebuklingą įrankį, kurį žmogiškas ge
nijus yra išradęs savo mintim išreikš
ti — prancūzų kalbą”. V. K.

GYVENIMAS “ROJUJE”
Pakeitus senuosius rublius naujais, 

įdomu pasekti gaminių kainas. Laiške 
iš Lietuvos rašo: “Uždirbame 10 kar
tų mažiau ir mokame 10 kartų mažiau, 
čia paduodama ne fizinio darbininko 
mėnesinis uždarbis, skaitant po 7 vai. 
į dieną — 75 rubliai. Dirbant po 6 die
nas savaitėje, išeitų apytikriai po 45 
kapeikas į valandą. Gaminių kainos: 
10 kiaušinių — 80 kapeikų, 1 kg. svies
to — 2 rb. 28 kp., 1 kg. silkių — 70- 
90 kp. ir 1-1,70 rb., pagal rūšį. Gera 
dešra —1 kg. — 3 rb., prasčiausia — 
80 kp., miltų 1 kg. — 2-3 rb. ir kvieti
nių — 4 rb., cukraus 1 kg. — 80 kp.

Žinant vidutinį vyro uždarbį, po 45 
kp. vai., pagal paduotų gaminių kai
nas^ palieku patiems, kam tas'yra įdo: 
mu, apsiskaičiuoti, kiek valandų reikia 
išdirbti ūž perkamus maisto produk
tus okupuotoje Lietuvoje ir palyginti 
su Kanados sąlygomis. V. P. •

NEVILTIES LAIŠKAS
Iš okup. Lietuvos Žemaitijos gauta

me laiške yra būdingas motto:
Ateities svajonės ir viltys dingo, 
Išnyko burtai, godos ir sapnai — 
Ir liko iš gyvenimo...
Tik suodžiai ir pelenai...

Kitame laiške jau be jokios poezijos 
sunkia rašysena žmogus skundžiasi: 
“Šiemet už darbadienį turėjom gauti 
po kilogramą grūdų ir po du rubliu. 
Teišmokėjo tik po pusę kilogramo grū
dų ir po 20 kapeikų naujais pinigais. 
Ir kaip reikės gyventi?”

Atnešęs tuos laiškus paaiškino, jog 
žėjniau minimas asmuo pavergtoj Lie
tuvoj turįs 7 vaikus, dar vaikystės ir 
kūdikystės amžiaus.

Laiške iš Britanijos rašoma: Visuo
meninis ir kultūrinis veikimas Brita
nijoj silpnėja. Lietuvių skaičius pa
lengva mažėja: senimas išmiršta, jau
nesnieji ir pajėgesnis elementas — 
emigruoja kitur. PVz., Nottinghame 
šių metų pradžioje, oficialiais skaičiais, 
tebuvo tik 155 lietuviai. Kada tai bu
vo kone trigubai daugiau. Vieni emi
gravo, keliolika mirė. Emigracija ir 
dabar tebeina, ypač į JAV. Iš likusiųjų 
turime ir pakrikusios elgsenos egzemp
liorių — girtuoklių, peštukų*... To
dėl lietuviškoji veikla ir sūšilpnėjusi. 
Tas pats vaizddas ir kitose Britanijos 
lietuvių kolonijose, gal tik su mažes
nėmis ar didesnėmis išimtimis. Pr. AI.

Pa ieško j ima i
KVIETKAUŠRAI Julius ir Feliksas, 

kilę iš Šilalės Tauragės aps', prašomi 
atsiliepti ar žiną jų adresą prašomi 
pranešti: P. Dainius P.O. Box 195, 
Port Coquitlam, B.C., Canada, arba 
Stasė Dainienė, Šilalės rajonas, Džiau- 
gėnų kaimas, Lithuania.

Otava. — Naujos Kanados vals
tybinės vėliavos šalininkai iškėlė 
ją ant 105 pėdų augštumo augšč. 
teismo rūmų bokšto. Tai balta - 
raudona vėliava su klevo lapu vi
dury. Policija ją nuėmė.

Stutlgartas. — 1000 buvusių 
nacionalsocialistų bus teisiami už 
žmonių žudymą praėjusio karo 
metu, kai tik bus baigtas tardy
mas. 150 jų laikomi suimti ir tar
domi.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D Z") ZC /T 011 
gyvybės, pensijų ir kt. vf"1/OJLX

I~)T*2JLK11 m 3.1 P. Barausko SStūra 
■R J- d Vi- vi JLJLJLJLdJL 49 Cameo Cres., Toronto 9.

7 PUSL.

..ŠYPSENOS..
Painūs santykiai

— Kaip vadinamas arklio tė
vas? — klausia Petriukas ruošda
masis šeštadieninės mokyklos 
pamokoms.

— Eržilas.
— O arklio motina?
— Kumelė.
— Arklio vaikas?
— Kumeliukas.
— Tai kas gi pagaliau yra ark

lys?'...
Vasarą prisiminus

— Tai ką, Jonai, ar šiemet ir 
neturėjai atostogų?

— Taigi, kad neturėjau. Mat, 
šiais metais buvau reikalingas po
ilsio. Ilsėjausi namie..

Arklio jėgos trauka
Girtas pilietis grįžta namo, ta

čiau eina ne šaligatviu, o viduriu 
gatvės. (Tai Įvyko Lietuvoj, nacių 
okupacijos metais). Sustabdo ji 
policininkas ir griežtai Įspėja:

— žmogau, ar tamsta žinai, kad 
gatvė skirta tik arkliams ir auto
mobiliams? Žmonės turi vaikščio
ti šaligatviais...

— Tai ne mano kaltė, — atker- .. 
ta pilietis.

— Kaip tai ne tamstos kaltė?
— nustemba policininkas.

— Jeigu nori, tai paaiškinsiu,
— įpurma pilietis. — Ką tik da
bar buvau smuklėj. Užsisakiau 
degtinės, na, ir kotletų. Žinoma, 
arklienos, nes kitokių nebuvo. Da
bar gi, kaip matau, tas arklys 
traukia mane nuo šaligatvio i gat
vę ir gana ... Aš stengiuos eiti 
šaligatviu, o jis mane visuomet 
nutraukia i gatvę . . . Stiprus tu- 
rėjo būti arklys... ■

Dr. E. ZUBRiENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

Tekamas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 

Ir'B'-'S'vaL vak. (pagal susi
tarimą).

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

Vakarais ir šeštadieniais
■ pagal susitarimą. >

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

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

s 470 COLLEGE ST., Toronto 
f Telet WA. 1-3924

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

Tel. LE. 2-7284

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvot pristatymas 

’ patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

A. C I Ž I K AS

ALFA RADIO & TV
/ PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
' Tel. LE. 1-6165 . • 672 Lansdowne Ave.

Įstaiga veikia 
168 vah savaitėje

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus Hsioifkinti fietuviŽkal. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgžlnfrigumg. 

• * Dorome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $ 18.00.

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

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. RO. 7-0086

<AuMond gatve prosidedo prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo Six Point).

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

veltui.
Liccnzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

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

19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7851

GENERAL INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškil

mės šv. Jono Kr. parapijoje — 
gegužės 7 d., sekmadienį. Pirma
jai išpažinčiai parengimo pamo
kos nuo šios savaitės vyksta tris

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį šeštadienį Prisikė

limo bažnyčioje bvuo atnašautos 
gedulingos šv. Mišios už a.a. dr. 
Adolfą Šapoką, kurias 30 dienų 
mirties sukakties proga aukojo T?

XI-tų Šiaurės Amerikos Sporto Žaidynių proga

balandžio 15 d., Prisikėlimo, parapijos scilėje, įvyks

I 
į Sutvirtinimo sakramentas 

ikiamas balandžio 13 d. Tam 
cslui atvyksta J.E. vysk. V. Briz-

maldų. Paruošimą atlieka lietu
vaitės seselės. Pirmosios Komuni
jos diena šiais metais daroma 
anksčiau, nes norima, kad ir dar 
šiais metais priėmę vaikučiai Ko
muniją, priimtų Sutvirtinimo sa
kramentą. Ta pačia proga ape
liuojame į plačiąją lietuvių visuo
menę, ypač į lietuvius, gyvenan
čius Toronto priemiesčiuose, kad 
jie nesusigundytų įvairių parapi
jų artumu leisdami jose savo vai
kus pirmajai Komunijai, bet pa
siųstų juos į lietuviškąsias Toron
to parapijas.

— Sutvirtinimo sakramentas 
šioje parapijoje bus teikiamas 
sekmadeinį, gegužės 14 d., ryti
nių pamaldų metu. Sutvirtinimą 
suteiks J.E. vysk. dr. Vincentas 
Brizgys. Paruošimas Sutvirtini
mui bus pradėtą? ųŽ Myąitės^.Pa
mokas praves partkunigai/Kan
didatai Sutvirtinimui bus sure
gistruojami pirmosios pamokos 
metu, kurios laikas bus paskelb
tas sekantį sekmadieni bažnyčioj.

— Dideliu iškilmingumu ir 
nuoširdumu pagerbtas kun. kap. 
B. Pacevičius jo dvidešimt penke- 
rių metų kunigystės sukakties 
proga. Sekmadienio popietę, da
lyvaujant pilnutėlei bažnyčiai, 
pats sukaktuvininkas, asistuoja
mas kunigų, atlaikė padėkos pa
maldas, giedant par. chorui ir so
listams V. Verikaičiui ir B. Mari- 
jošiui. Su nemažesniu iškilmingu
mu praėjo vaišės par. salėje.

— šią savaitę par. kunigai tęs 
toliau metini lietuvių aplankymą. 
Šiomis dienomis lankoma Baby 
Point ir Waren Park lietuviai.

— Parapija sveikina sportuo
jančio jaunimo didįjį sąskrydi To
ronte šį savaitgalį. Kartu prašo
me mielus lietuvius priimti spor
tininkus nakvynei ir parodyti lie
tuviškajam jaunimui įprastą to- 
rontiečiams nuoširdumą.

— Už a.a. inž. Alfonso Baraus
ko vėlę, velionies šviesiam prisi
minimui, mirties metinių dieną 
gedulingos pamaldos įvyksta šį 
šeštadienį, 8.30 vai rytą.

— Pakrikštyta: Linas Jonas 
Kaknevičius, Julija Violeta Mi- 
can, Rimantas Viktoras Govėdas, 
Kristina Jane Butelkytė ir Angelė 
Rūta Keturakytė. ?

V. Sibulis iš Fort William. Ont.. 
skaitąs “TŽ” nuo pat pradžios, 
lankėsi Toronte ir ta proga ap
lankė “TŽ” redakciją ir senus 
savo pažįstamus. Jis rūpinasi eks
ponatais parodai Fort William, 
Ont., kur bus ir lietuvių skyrius. 
Kanadoje jis gyvena nuo 1928 m.

Ontario Kooperatyvu Sąjungos 
metinis suvažiavimas Įvyko praei
tą šeštadieni. Kredito koperaty- 
vą “Parama’ jame atstovavo J. 
Matulionis.

Suvažiavime buvo pagerbtas es
tų kredito kooperatyvas, pirmas 
Ontairo prov. isivedęs čekių siste
mą. Jų koperatyvas turi 2000 na
rių ir santaupų pasiekęs ligi dvie
jų milijonų dol. Koperatyvui va
dovauja buvę Estijos bankininkai.

mui pagerbti gegužės 7 d. Prisi
kėlimo salėje bus akademija. Pa
skaitą skaitys “Darbininko” re? 
daktorius prof. S. Sužiedėlis.

— Sį sekmadienį 10 vai., laiko
mos šv. Mišios uz a.a. Barborą 
Maculevičienę. Mišias užprašė 
duktė E. Matijošaitienė 6 mėne
sių mirties sukakties proga. Arti
muosius ir pažįstamus kviečiame 
gausiai dalyvauti.

— Nuoširdžiai sveikiname J. R. 
Simanavičių, “Tėvynės prisimini
mų” radijo valandos vedėją, 10 
metų darbuotės tėvynės gerovei 
sukakties proga. Linkime ir toliau 
nepavargti sunkiose aplinkybėse.

— šią savaitę parapijos choro 
repeticijų nėra. Kitą savaitę cho
ras repetuoją šia tvarka: bendrą 
repeticija — pirmadieni 7.30 vai. 
vak.; sopranams ir altams — ant
radienį tjO.Yąl- vąkv. . ;

— Vaikų Tenoro repfetidja bus 
šį sekmadienį, 2.30 vai. p.p. prią 
vargonų ir Idtoš (!) savaitės penk
tadienį, 7 vai. vakaro: ši pasku, 
tinioji repeticija būtina visiems 
vaikučiams, kurie dalyvauja Mo
tinos Dienos minėjimo progra
moje. r

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius, gyvenan
čius šiose gatvėse: Argyle St., 
Concord Ave., Delaware Ave., 
Dundas St., Harrison St. ir Shan
non St. Be to, dar bus lankomi vi
si parapijiečiai, kurie gyvena 13 
ir 16 pašto zonose.

— Jaunimo sekmadieniniai šo
kiai bus muzikos studijoje 7.30 
vai. vak.
— Religijos pamokos gimnazi
jų mokiniams bus dėstomos šį 
sekmadieni po 10 vai. Mišių ak
torių kambariuose.

— Nuo šio antradienio netik 
sudažnintos Pirmai Komunijai pa
siruošti pamokos, bet taip pat pra
dėtos ir Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošti pamokos. Jos dės
tomos Vaikų Namuose šia tvarka: 
sekmadieniais po 10 vai. Mišių 
ir antradieniais bei ketvirtadie
niais 7 vai. vak. Mieluosius tėve
lius labai prašome tą keletą liku
sių savaičių pasirūpinti, kad vai
kučiai reguliariai šias pamokas 
lankytų. Vaikučiai, kurie Pirmos 
Komunijos eina šiais metais ir ku
rie ėjo praėjusiais ar net anks
čiau, šiais metais Sutvirtinimo 
sakramentą būtinai turėtų priim
ti! Pirmoji • Komunija bus gegu
žės 7 d., o Sutvirtinimas — gegu
žės 13 d. » .

— Tėvelių susirinkimas, kurių 
vaikučiai eina. Pirmosios Komuni
jos ir priima Sutvirtinimą, bus šį 
sekmadieni po paskutinių Mišių 
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave? 
Bent po vieną iš tėvelių iš kiek
vienos šeimos tame susirinkime 
turėtų dalyvauti.
— Šiame savaitgalyje Toronte 

pravedamos XI-sios šiaurės Ame
rikos lietuvių sportinės žaidynės. 
Suvažiuojantį jaunimą nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami jas praves
ti netik susipratusioje sportinėje, 
bet taip pat ir lietuviškoje dvasio
je. Ta pačia proga kreipiamės į

N.B

ŠAUNUS
BALIUS

Gros visų mėgiamas BENNY FERRY orkestras 
Turtingas bufetas.

Įvairumai. Pradžią 7.30 va L. va k. ■ v

rį ruošia AV1 parapijos choras, 
įvyks balandžio 22 dvai. t V> 
sa lietuviškoji, visuomenė nuo$ięT 
džiąi kviečiama dalyvauti. Po kon-

sančių buvo gausu priešvelykinėj 
pamokoj, kai buvo demonstruoja
mi velykiniai lietuviški valgiai 
Kursų vedėjų pp.Sipelienės ir 
Rukšienės dėka nevienas velyki
nis šių metų stalas pasipuošė nau-

mi

nis šių metų

DR. PRANUISLIŽIUI mirus, ' 

joTbi^iuį;;3i.:Sli3ui: ir■ Poniai ? 

gilią užuojautą reiškia ?

...y • M. Meiliūnas, ir
J. Dragašius.

DR. PRANUI SLIŽIUI mirus,

jo broliui inž. Jokūbui Sližiui ir Poniai

užuojautą reiškia

S. ir A. Pacevičiai
B. ir A. Salkauskiai

A. t JL.
DR. PRANUI SLIŽIUI mirus Amerikoje, 

broliui inž. Jokūbui Sližiui ir Vladai Sližienei 
skausmo valandoje reiškiu gilią užuojautą

Juozas Adomaitis

A U G U S T I N U I J O N A I < I U I minis, 
jo broliui Stasiui, žmonai, dukrai ir giminėms 

gilią užuojautą reiškiu —
Mečys Barauskas

liMaų^ka... . ...
Atvyksta prelatas Juras. Nuo- 

širdusĮs. Amerikos lietuvių veikė
jas ^el.'Pr. M.“ Juras sutiko at
vykti pašventinti prie NPM Mari
jos seserų vienuolyno Statomą lie
tuvišką, kryžių - koplytėlę. Tarp 
daugelio kitų gausių visuomeni
nių pareigi;, prel. Juras yra ir 
NPM Marijos seserų vienuolijos 
rėnįiėjų c. komiteto pirmininkas, 
tad šis prelato pirmasis atsilan
kymas Montrealyje bus ypatingai 
malonus vietos; seserų bičiuliams.

Kartu .tenka pasidžiaugti, mūsų 
seserugražiu sumanymu papuošti 
savo besikuriančią sodybą lietu
višku kryžiumi.

-j Kryžiaus.•koplytėlės šventini
Visi maloniai kviečiami smagiai 
praleisti laiką sportininku tarpe. r į0 toM jvyksw™iio is a:

Stalai niekam rezervuojami nebus. Organizacinis Komitetas. Į Kulinarijos kursai. NPM Mari-
u jos vienuolyno patalpose Marijos 
j sambūrio mergaičių vardų suor- 
J ganizuoti- kulinarijos kutsad tęsia-

KLK Kultūros dr-jos narių 
visuotinis susirinkimas

Įvyks balandžio 15 d., šį šeštadie
nį, 3 vai. p.p. virš “Tėviškės Ži
burių”. Visi nariai prašomi daly
vauti. ' Valdyba

šeštadieninė mokykla 
po Velykų atostogų pradeda dar
bą šį šeštadienį, 9 vai. ryto.

Mokyklos vedėjas
Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 

žuklautojų klubo valdyba.
1961 m. pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirm. Z. Zaleckis, sek
retorius VI. Jankaitis, kasininkas 
A. Andriulis, medžiotojų sekcijos i 
vadovas K. Žulys, žuklautojų sek-1 
cijos vadovas V. Juknevičius.

Iš tradicinio baliaus gauta pel
no $235. Dalį jo visuotinis narių: 
susirinkimas nutarė skirti lietu- ' 
viškoms mokykloms išlaikyti — į 
Vasario 16 gimnazijai $50 ir Mai
ronio šeštadieninei mokyklai $50.

Sekantis klubo narių susirinki- ■ 
mas šaukiamas balandžio 14 d.. 
7.30 v.v. Lietuvių Namuose. Klu
bo valdyba kviečia narius arba no
rinčius tapti nariais atsilankyti. 
Bus staigmena! Valdyba

Vilniečių dėmesiui pranešame, 
kad VKLS-gos Toronto skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas 
skelbtas kovo 26 d. dėl vykusių 
eilės parengimų tą dieną neįvyko.

Susirinkimas nukeltas į balan
džio 16 d., sekmadieni. 5 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Maloniai visus 
kviečiame dalyavuti. Valdyba

Didžiajam trio koncertui

visūs kolonijos lietuvius, prašy
dami priimti nakvynėn suvažiuo
jantį jaunimą. Kurie tai galėtų 
padaryti, maloniai prašome pa
skambinti į parapijos raštinę.

— Rekolekcijų ir D. Savaitės 
metu aplankyti kolonijos ligoniai: 
namuose, miesto ir užmiesčio li
goninėse, viso virš 50. Dauguma 
ligonių buvo sušelpti ir apdovano
ti. KLK Mot. dr-jos Prisikėlimo 
par. skyriaus narėms, tretinin
kėms, parapijos moterims ir vy
rams, kurie savo automobiliais 
lankytojas važinėjo, nuoširdžiai 
dėkojame.

— šią savaitę, visą antradienį 
ir ketvirtadienį, didžiule talka 
ruošiami siuntiniai į Suvalkų trį- 
kampį ir į Vokietijos sanatorijas. 
Šiam darbui vadovauja KLK Mot. 
dr-jos Prisikėlimo par. skyrius.
-— Pakrikštyta Petro ir Alinos 

Šalnų dukrelė Linda Ona, Jono ir 
Gražinos Urbonų dukrelė Ramona 
Katarina ir Viktoro ir Aldonos 
Kryžanauskų dukrelė Rita Vijo- 
leta. Tėvelius nuoširdžiai sveiki
name, o mažytėms parapijietėms 
linkime Dievo palaimos.

Ateitininkų susirinkimas
Balandžio 16 d., sekmadienį, 5 

vai. p.p., šaukiamas Toronto sen
draugių ateitininkų kuopos susi
rinkimas, kuris Įvyks Vaikų Na
muose — 57 Sylvan Ave.

Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami punktualiai dalyvauti.

Valdyba
Jaunučių at-kų 

berniukų susirinkimas šaukiamas ’ 
sekmadieni, balandžio 1-6 d., 4 vai. jau atliekami paruošiamieji dar- 
p.p. Prisikėlimo muzikos salėje, bai: šią savaitę spausdinami bilie- 
Kviečiami ir kiti berniukai 8-13 j-tai ir'plakatai. Eaton auditorijos 
m. amžiaus.

PLIAS Toronto skyrius
vestibiulyje išstatytas didžiulis 
plakatas — “Lithuanian Memo- 

:. x v ,, rial Concert” su solistu D. Stari- 
^uosia arbatėlę ^šokiais, penk- kaitvtės. S. Baro. J. Vaznelio ir 

x . XT ■, A. Kuciuno didžiulėmis nuotrau-
komis. Su šiuo parengimu nori
ma plačiau išeiti i kanadiečių vi
suomenę, pakviečiant juos, ypač 
lietuvių bičiulius ir įtakingus val
džios bei kultūrinio gyvenimo as
menis, į koncertą. Turint mintyje 
solistų pajėgumą, tenka manyti, 
kad šiuo koncertu galėsime lietu
višką reikalą tinkamai reprezen
tuoti. Didysis trio koncertas To
ronte įvyksta gegužės 13 d., šeš
tadieni, 8 vai. vak. A.

tadieni, balandžio 14 d.. 7.30 vai. 
vak., Lietuvių Namų antro augš- 
to didžiojoje salėje. Bus rodomas 
trumpas filmas.

PLIAS nariai su šeimomis ir 
svečiai prašomi atsilakyti.

PLIAS valdyba
Pabaltiečių Moterų Taryba 

pakartotinai kviečia atsilankyti 
koncerte - arba tėlė j e balandžio 16 
d., sekmadienį. 5 vai. p.p.. šv. Pet
ro bažnyčios salėje, 817 Mt. Plea
sant Rd. ' ' .

Meninę programą atliks 3 tau
tybių atstovai: I. Kehkla skaitys 
poeziją, E. Paabo skambins pia
ninu, dainuos Pr. Radzevičiūtė, 
akompanuojant D. Skrinskaitei, 
ir latvių solistas. , 
' Įėjimas, įskaitant arbatą ir py
ragaičius, tiktai $1. ?

Tikimės, kad lietuvės drauge 
su vyrais ir draugais atsilankys 
pabendrauti su draugiškų -ir 
mums artimų tautybių atstovais

Vaikų choro pobūvis
Praėjusį ketvirtadienį Prisikė

limo par. vaikų choro dalyviai su
sirinko į par. salę pasivaišinti ir 
pademonstruoti savo menines pa
jėgas. Pasistiprinę įvairiais ska
numynais, jaunieji choristai išpil
dė turiningą ir nuotaikingą prog
ramą. Baletus gražiai pašoko Ro
ma, Aida ir Aldona Birštonaitės, 
Gunda Urbonaitė ir 3 didesnės 
mergaitės. Smuiku pagrojo Algis 
Žabas, o akordeonu — Antanas 
Bušinskas. Pianinu skambino Lo
reta Kriščiūnaitė, Virginija Be- 
kęrytė ir Juozas Norkus. Eilėraš
čius deklamavo >Rita Kolyčiūtė ir 
Dalia Pūodžiukaitė. Solo puikiai 
padainavo Danutė čekelytė ir Da
lytė Simanavičiūtė, o duetą — 
Birutė Dilkutė su Audrone Danai- 
tyte. Arbatėlėje dalyvavo ir su 
dėmesiu jaunųjų pasirodymus se
kė ved: kun? B. JurkŠas ir globė
jas T. Rafaelis. Jaunimą skaniai 
vaišino energingos ponios M. Nor
kienė, M. Janeliūnienė, o taip pat 
Mečys Bušinskas, kurio vadovau
jami jaunučiai at-kai vaišinosi 
drauge su jaunaisiais choristais.

Dalyvis

3 kambarių modemus apartamentas, 
Dundas-Osington, virš krautuvės, $65 
mėnesiui, karšto vandens šildymas, 
heavy wiring, naujai išdažytas, nauji 
vandentiekio, kanalizacijos ir elektros 
įrengimai. Tinka šeimai iš trijų. Skam
binkite A. Morkis LE. 4-8459.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Darotdi nauji minkšti'baldaf' ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. W A. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Du lenkiški filmai
TORONTE, Ont.

The “GEM7 teatre, 1587 Dtmdas St. 
W., dabar rodoma: ‘TONAS ANA- 
TOUS JIESKO MUIJONQ^mai6> 
tnfgfr intriguojanti1 komėdija fr 
spalvotas filmas ^UŽBURTOS DO
VANOS”, plius kiti spalvoti dalykai. 
Rodoma nuo pirmadienio, balandžio 
10 d. iki 15 d. imtinai, kasdien nuo 
6.30 vai. vak.; šeštadienį nuo'2.30 
po pietų. Besidomintieji gerosiomis 
lenkiško filmo savybėmis atsiveski
te visą šeimą. Suaugusiems — $1, 
vaikams 35 c. r

HAMILTONE; Ont. ~
Augščiau minėti filmai rodomi 

“STATE” teatre, Barton St. E., ba
landžio 17, 18, 19 d.d.

MONTREALYJE, Que.
‘REGENT” teatre dabar rodoma 
daug kartu premijuotas lenkiškas: 
-*ilmas “PELENAI IR DEIMAN
TAI” iki balandžrč 14 d. Angliškos 
antraštės. '

OTAVOJE. Ont.
“LINDEN” teatre — “PELENAI IR 
DEIMANTAI” tik vieną kartą ba
landžio 29 d. 8 vai. vak.

■Studentas'JoiiašVIIhhas sulau
kė 21 m. amžiaus. Sukaktuvinin
ko pasveikinti tėvelių namuose 
bttvo sūsirftikę aįil/40 asmenų — 
gražaus lietuviškojo jaunimo. AV 
parapijos Sporto klubo Tauras 
vardu solenizantą sveikino Tėvas 
J. Bocevičius, SJ, irjteikė VI. Vi- 
jeikio “Lietuva — mūsų tėvų že
mė”. Jonas Vilimas Montrealio 
kolonijoje yra žinomas, kaip akty- • 
vus ir gabus sporto klubo narys 
ir sąmoningas lietuvis.

Muzikas A. Ambrozaitis su Auš
ros Vartų parapijos elioru puikiai 
atliko programą Velykų švenčių 
proga. Ypatingai Haendelio Ale
liu ja praskambėjo nepaprastai 
Įspūdingai. * ‘

Sekmadienio antroji rinkliava 
buvo padaryta visoje Montrealio 
arkidiocezijoje katalikiškosios ak
cijoj reikalams.

Velykų švenčių proga suaukota 
parapijos jreik * 
lems $153.5d.
į /Gpeęofc. solistė. Ę. į Kardelienė 
giedojo Sumos' metu, Vaikučių 
PjrnĮosM)^^' ^(^iiĮijoš piroga. , 

Augustino Mylės šeima ąpsigy- 
ve'rid Vefdurie, Penktoje Avenue;

J. Gražio šeimai £txri;laimingai 
sugrįžo iš Kalifornijos, apsigyve-

irgė-

“PELENAI IR

TP šaulių kuopos 
scenos mėgėjų sambūris repetuo
ja trijų veiksmų komediją “Že
mės rojus”, S. Pilkos. Pastatymas 
įvyks balandžio 30 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Tikime, kad To? 
ronto visuomenė savo gausiu atsi
lankymu parems įr įvertins see* 
nos mylėtoju darba ir pastangas?

Lietuviškos gatvės
Į vakarus nuo Toronto miesto 

ribų, prie Etobicoke upelio ir 
Queen Elizabeth kelio, lietuviškos 
statybos bendrovė, vadovaujamą 
P. Augustinavičiaus, vykdo staty
bą, skirsto žemės sklypus ir pfa?: 
veda kelius. Tarp kitų yra dvį 
gatvės pavadintos lietuviškais 
vardais Nyda Avė. ir Nėris Court? 
Džiugu, kad lietuviški vardai įamĮ 
žins lietuvių darbų pėdsakus šia1 
me krašte. * ja. j

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap> 
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montrealį, Londoną, Windsors, Hamil
toną. North Bay, Sudburi ir kitur. J 

30 DEWSON ST., TORONTO 
’ ‘ Telefonas LE.‘4-1403 "

DR. A.VALADKA
T-' Gydytojas? ir chirurgas 

l081BldorSt:W. 
: t«i»<ęe4V2933: - < f

....Kabinetas ^ 
uždarytas

nuo balandžio 1 d. iki
* balandžio 16 d.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGtS, Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LI E T U V Ą-ir kituČ Europos kraštus.

Tik su receptu iš tų kraštų.

Jei jums reškia vaistų pagal receptus ar kitų'kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys- asmeniškai užeikite į MARGIS* 
DRUG STORE. Jei j®5 'turite betkoki# problemą, paskambinkite mums,

* f mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO' 
APARATUI arba filmų aparatus —» BOLEX. KEYSTQNE-BELL, ROWELL

Ir‘kt„ juos gali gauti pas tntfs su 25# MULATO AV??'■*-
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS <3.09. .
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 centai.

! ~ ~ V 7. v* .'A |
Mirė Vladas Lavišas 

praėjusį antradT5hT™MTaftdžio
; 4 d., 39 m. amžiaus; gimęs ir au- 
; ges Kaune. Kanadon atvyko 1947 „_O.„„---------
: n. rudenį; miško kirtimo dar- j no Verdune, Baijnąrityne Ąvenue.
bains? Palaidotas Moant^leasant 
kapipėše praeitą šešti^ėhi. Bu- 

: vo vedęs estę. r*. ? ■ /-r.
1 ■ .?r?VWšv. mišios už

A. A. DR. A. ŠAPOKOS VĖLĘ
Velięhiėš našlė A. šapokienė ir duk- 

■ rolė Aldutė yrą ; gavusios daugybę 
i užuojautos .laįŠkiį. beLtelegramų kartu 
į su praneširteri^ apie aukojamas ar už- 
i prašytaišv.! Mišias <užr.a.a. dr. A. ša- 
porog*!^ V ję. ■ ? -: ■ a

Aukdjošv.jųi^as:
Tėv^;l^tį0^:^niūnas. OFMgBrpokį 

lyh* *-Tevas^wr^^Ganiusis, QFM. pro
vincijolas; kun. dr. J. Gutauskas, Del
hi, Ont.; kun. Z. Gelažius, St. Louis, 
JAV; kun. V. .Katarsius, Dayton, Ohio; 
kun. V. Kriščiunpvičius, Detroit, Mich.; 
kun. j, Pragulbickas, Elizabeth, N.J.; 
kun. A. Sabas, Sudbury, Ont.
; Užprašė, šv. Mišias:

Ateitininkų Federacijos Valdyba, 
Rocesterio ateitininkų kuopa; Anne 
and Irene šv. Mišios pas Jesuit Semi
nary Asociation;: .Toronte.. Leimontai 
Juozas ir Stasė, Boston, Mass.; Lukai 
Stella ir Joseph, Dedham, Mass., Ma
ceika A. ir Sirgedas J. metinės šv. 
Mišios, Richmond Hill, N.Y., Repšie
nė Elena ir šeima, Chicago. Ill., Rim- 
kutė-Orvidienė Zosė ir Vaičiūnaitė-Juo- 
zapavičienė Birutė.2 šv. Mišios, Hamil
ton, Ont., Šklėriai Verutė, ir Jurgis ir 
Lieponiai Janiną ir Justas, Chicago, 
Ilk, Valukęnytė, Rąmupė. Detroit, 
Mičh., Verbickai te L„ Hamilton, Oiit., 
Verbickaitė T-, Hamilton, Ont., dr. Vla
das Viliamas, Washington, D.C.

Ignaco Gureiiįo šeimą, apsigy 
veno Lachine, 56\Avėnūel į, v

landžio 1 dienaiį-;^-
Aktyyaą:
šduotos paskolos 

Indėlis:eentr. kasoje
ndėBš^ygoje " t

'nvėntorius ?7 
įvairūs asmenys

$34B.47<23
>31.200į(>5 

40QM
N 4650,90

,' Qiifea i U ba n kę - kasa - 58.059,27

Viso valdoma turto $438.718,09
Paswas: - •. ' • •—
Tndėlinikai ■ j S427.383.97
Garantijų fondas 5.250,00 
Nepaskirstytas pelnas? 1.755,3Ž 
Laikinės^umos ‘ , 500,00 
Einamų metų pelnas; , 3.828,71!

Viso $438.718,00
Narių' 582? skolininku 142. Ko? 

vo męn{? ąpyyartą ,$85.798,50.
Vedėjas D? Jurkus

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W.: VI 2-8501 
Pastatai-Žemė-Draudimas-Paskolos

P. Adam on is
Agentai:

F.Yasutis
.-.A- Markevičius CR.9-9793
:’M. Roth RE. 7-9353

E. Kandt WE. 5-5849
Šekit mūšų skelbimus apie paskirus 

objektus NL, Tž, Star, LaPresse.

VI 2-8501

RA. 2-2472

LA. 2-7879

RE. 7-9353

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

Užsakymai priimami ir pašto'“ ? ‘
. ’U*c! • ’ < / ‘

JUNKIS
savo KredituJK^ope^fy^ 'LITAS"

■ • SANTAUPOS PILNAI-APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 
.. GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

Bankas velki#: Siokradieiitais 1451'Črawf6rd‘Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 
■pirhntdiCIUMmo 10-Lval. ir- šeštadienf litro 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadieni ir penktadienį*nuo 7-8 vai;.-’ ■
,Sekmadeniais. Aušros.Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

'■ I Vakarais — HU.9-1543. ... .'J
GALLEY — RDNCESVALLES. $16.500 pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas,' 2 garažai. $2500 įmokėti. - '■
DUNDAS — GLADSTONE. $1300 įmokėti. $10.000 pilna kaina. 6 dideli 
kambariai, moderniška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba-~ 
lansas 10 metų atviras morgičius. v •'
DUNDAS — RUSHOLMĘ. $5.000 įmokėti. $19300 prašoma kaina. 7 kam- 
bariai — 4 kamb. pirmame augšte. apynaujis. rauolėtų pMų namas. 2 vir
tuvės. privatus įvažiavimas, vandeniu Olyva apšildomas. Balansas 10 metų 
atviras morgičius. ;•* '
dbtOSG# — fttiŠtfbt’iMF.. $3.000 įtnokėtf. Viso $18300. Dupleksas. 1C 
kambarių. Vandeniu alyva šildomas, 2'mūriniai garažai, geros morgičių 
sąlygos. ' -I ■
OiCKMOUNT — BLOW. $15.000 įmokėti? Viso $45.000? 5 6utu nauja#7 
pastatas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.

Hfdr Park ir Parkdale 
GARBENIUI.




