
Nr. 17 (589) TORONTO, Ontario 1961 m. balandžio (April) mėn. 27 d

ji

Kaina 10e

011C69 j ......... .
The Lights 

of Homeland
Lithuanian Weekly

of Canada.
Authorized as Second Class Mail 
Post Office Department Ottawa

SAVAITRAŠTIS
Leidžia 

Kanados lietuviu Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., Canada 
Telefonas 368-6813 

Iš provincijos: 416-368-6813

Atžalyno sujudimas
Vyresnioji karta, matydama trumpėjančią savo gyvenimo ke

lionę, vis daugiau ir daugiau dėmesio kreipia jaunimui. Jos su
sirūpinimas atsispindi ir gausiuose spaudos puslapiuose, ir susirin- 
kmuose, ir privačiuose pokalbiuose. Apie rūpestį pakalba visi, 
bet apie būdus jam pašalinti kalba pasibaigia rezignacija, susi
taikymu su esama būkle ir nieko neveikimu. Tokioj nuotaikoj, 
žinoma, niekas nepajuda. Be entuziastų išbristi iš tokios nuotaikos 
neįmanoma. Kaip kiekvienoj kovoj, taip ir mūsojoj pasyvumo le
dus pralaužti gali tiktai tvirtadvasiai, kurie sugeba irtis prieš 
srovę. Nepasiduodami užgulančiai nuotaikai, jie uždega ir kitus 
irtis prieš srovę, kuri nejučiomis ima veržtis mūsų tvirtovių link.

Lietuviškojo atžalyno auklėjime turime nuoširdžių entuziastų 
ir šeimose, ir mokyklose, ir parapijose, ir organizacijose. Visų jų 
pastangos, kreipiamos vieninga linkme, duoda žymių ir net nuo
stabių laimėjimų, žinoma, jos daug kur atsimuša į nesėkmę ir 
susilaukia pralaimėjimų, bet jie neišvengiami kiekvienoj kovoj. 
Svarbu, kad jie nesukeltų p aranžuojančio s nevilties, o skatintų 
suglaudinti entuziastų eiles ir tvirtai tęsti savo misiją. Užtat rei
kėtų daugiau kelti aikštėn laimėjimus. Nuolatiniai dejavimai 
galėtų pritilti ir jų vieton iškilti laimėjimai. Juk perdidehs šešė
lių pabrėžimas aptemdo visą paveikslą. Mūsų sąlygose labiau yra 
keltinos lietuviškojo gyvenimo šviesos sruogos, kurių dar apsčiai 
yra. Ypač reikėtų kelti bei drąsinti tuos, kurie dirba pirmosiose 
lietuviškojo auklėjimo linijose. Kritikuoti iš žiūrovo kėdės nėra 
didelis menas. Galbūt ne visada parodo didelį meną ir pirmose 
linijose dirbantieji bet jų menas kiekvienu atveju yra didesnis 
bei vertingesnis už užfrontės kritiką.

Dirbantieji su lietuviškuoju atžalyun, ypač Kanadoj, dar turi 
tvirtą entuziazmą. Reikėtų, kad visuomenė jį nuolat palaikytų bei 
kurstytų. Jos parama bei dėmesys yra reikšmingas veiksnys. Atža
lyno entuziastai, matydami, kad visuomenė juos remia, galės dar 
tvirčiau ir patvariau dirbti. Jie jaus, kad tai atpildas už jų pa
stangas ir dar daugiau širdies įdės lietuviškojo atžalyno ugdymui. 
Botagas kaikur yra geras dalykas, bet šiuo atveju — pragaištingas. 
Plakti kurį nors entuziastą šiandieną, reikštų jį likviduoti. Prieš 
botago politiką šiaušiasi kiekvienas padaras, juo labiau tas, kuris 
dirba sunkiose savanorių eilėse.-

Visuomenės paramos bei įvertinimo laukia šį pavasarį ir vasa
rą rengiami Kanados lietuviškojo atžalyno sąskrydžiai. Birželio 
17 d. įvyks vaikų kongresas Delhi, Ont., o Labor Day savaitgali — 
jaunimo sąskrydis Montrealy. Ra^raris bus .jungiamasjsi^iradi- 
cine Lietuvių Diena, kuriai Įtemptai ruošiamasi. Vąjkų kongresas 
jau visai arti, ir todėl tuo tarpu jam tenka dėmesys. Jis įvyks 
nedidelėje vietovėje, kur vaikams nebus pavojaus pasimesti. Ren
gėjas — specialus komitetas, kurį sudaro įvairių veiksnių atstovai. 
Iniciatyvos ėmėsi Kanados K. Kunigų Vienybė, kuriai šiais metais 
pirmininkauja kun. dr. J. Gutauskas, Delhi lietuvių parapijos 
klebonas, ilgus metus dirbęs Bendruomenėj. Vienybės suvažiavime 
buvo svarstomas jaunimo sielovados klausimas ryšium su para
pijų uždaviniais. Iš to kilo mintis, kad ir parapijos daugiau paju
dėtų lietuviškojo jaunimo auklėjime. Numatytasis katalikų vaikų 
kongresas yra to rūpesčio dalis, kuri tenka ir parapijose dirban
tiems asmenims. Kaip matyti iš pirmųjų informacijų, paskelbtų 
spaudoje, vaikų kongresas Delhi apima visus artimus veiksnius,- 
bei telkia juos bendram žygiui. Tai pirmas tokio pobūdžio bandy
mas. Jeigu jis pavyks, galės ateity tapti tradicija ir pasklisti netik 
Kanadoj, bet ir kituose lietuvių gyvenamuose kraštuose. Tai būtų 
mažųjų Lietuvių Diena, kuri duotų progos paskirų kolonijų vai
kams susipažinti ir pasirodyti su savo talentais. Tuo būdu mūsų 
mažieji įpras dalyvauti lietuviškajame gyvenime. Tiktai reikėtų 
tokias vaikų šventes ruošti keliose vietose. Kanada yra perdidelė, 
kad į vieną vietovę galėtų suvažiuoti visų liet, kolonijų vaikai. 
Pirmasis bandymas netrukus parodys, kas šioje srityje toliau da
rytina. Pr. G.

Pabėgusiam kapitonui leista apsigyventi Švedijoje
Švedijos užsieniečių komisija 

vakar išdavė užsieniečio pasą į 
Gotlando salą nuo sovietinio po
vandeninio laivo tenderio pabė
gusiam karininkui — 26 metų 
amžiaus žemaičiui. Kolkas apsi
gyvenimo teisė suteikta 3 mėne
siams, o taip pat jam neleidžiama 
vykti į didžiuosius miestus — 
Stockholmą, Goeteborgą ir Mal- 
moe. šie suvaržymai paprastai 
taikomi visiems naujai atvyku
sioms svetimšaliams.

Nuo savo atbėgimo visą laiką 
jis buvo laikomas Hemse polici
jos žinioje. Po to, kai buvo gauta 
užsieniečių komisijos telegrama,

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

Švedija, 1961. IV. 20.

pabėgėlį aplankė saugumo parei
gūnas iš Visby, su kuriuo drauge 
jis ir išvyko, kad galėtų ramiai ir 
netrukdomas laukti ligi jam bus 
surastas tinkamas darbas ir 
butas.

Kaip praneša spauda, jis būtų 
galėjęs ir toliau pasilikti Hemsė- 
je, jeigu to būtų pageidavęs. Da
bar jo apgyvendinimu pasirūpi
no saugumo policija, o įdarbini-

Nauji rinkimai - sena komedija
Lenkijoj įvykę naujo seimo ir 

vadinamų liaudies tarybų rinki
mai neatnešė beveik jokių pakei
timų. Kaip ir seniau, buvo suda
rytas vienas tautinės vienybės 
fronto sąrašas, kuriame buvo 616 
kandidatų į 460 vietų. Didžiąją 
kandidatų daugumą sudarė ko
munistai. Šalia jų buvo 13O..vadi- 
namų liaudininkų ir 39 dėiųdkra- 
tinės partijos kandidatai'. Kata
likų grupė “Znak” galėjo išstaty
ti bendrame sąraše tik keturis 
kandiadtus, nors praėjusiame sei
me turėjo 10, o į kadencijos pa
baigą 9 atstovus. Šį kartą komu
nistų vadovybė panoro suskaldy
ti iri taip jau nežymias katalikų 
pajėgas, šalia “Znak” grupės ji 
įvesdino dar dvi: “Pax” ir krikš- 

-iionhfr sambūri. grupė la
bai. artimai bendradarbiauja su 
komunistine valdžia, turėjo atsto
vą praėjusiame seime,, o dabar 
gavo tris. Krikščioniškajam sam
būriui irgi teko trys atstovai. Pa-

starajam vadovauja adv. J. Fran- 
kowski, buvęs “Pax” grupės na
riu iki 1956 m. Dąr yra katalikų 
grupė “Więz”, kuri telkia jaunus 
rašytojus, intelektualus. Jos va
dovas yra T. Mazowiecki. Bet ir 
ši grupė beveik nesiskiria nuo 
“Pax” grupės. Katalikų atstovų 
buvimas Lenkijos dabartiniame 
seime yra beveik bereikšmis. Jų 
atstovai turi pasitenkinti tik la
bai moderuotomis kalbomis sei
mo posėdžiuose. Pats kardinolas 
Wyszynski nebalsavo, tuo, ma
tyt, norėjo pabrėžti savo atokumą 
nuo politinių reikalų. Išviso ka
talikų hierarchija rinkimų atžvil
giu laikėsi gana nuošaliai, nors 
W. Gomulkos valdžia ir norėjo 
paramos. Lenkų spauda skelbia, 
kad balsavusių ^Wrius prašoko 
95%. Ką tai reiškia tokiuose bal
savimuose, visiems aišku. Komu
nistų vadai galėtų paskelbti ir 
99%, nes niekas patikrinti ne
gali.

Pavergtųjų Seimo atstovai Vašingtone
Pavergtųjų Seimo vadovybė1 mą komunizmo aukoms Paverg- 

balandžio mėn. lankėsi JAV Kon- tųjų Seimo vadovybė įteikė savo 
grėsė ir informacijų įstaigoje.

Senatoriams ir kohgresmanams 
įteikė savo memorandumą, kuris 
išryškina sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos padėtį ir 
vaidmenį Rytų - Vakarų santy
kiuose ir jų eventualiam spren
dimui.

Atstovų Rūmų “Un-American 
Activities Committee” pirminin
kui, kongresmanui F. S. Walter 
už jo atsidėjimą kovai su komu
nizmu ir už jo humanistinę para;

KAS
FEDERACINĖ
VALDŽIA nutarė pradėti par

davinėti turimus morgičius, ku
riais finansuodavo naujas staty
bas. Tokių NHA paskolų valdžia 
turi net 750 milijonų dolerių ver
tės. Tikimasi, kad privatūs asme
nys susidomės saugiu pinigų in
vestavimu, o valdžia iš gautų pi
nigų galės arba padengti numato
mą deficitą, arba finansuoti nau
jas statybas.

NAUJO KANADOJE?
čių laivų skaičius. 1959 m. nuo
stolis buvo 6 milijonai dolerių.

LIBERALAI IR
KONSERVATORIAI nujaučia 

greitus rinkimus. Praėjusią sa
vaitę abi partijos nominavo atsto
vus partijos rinkiminei taktikai 
nustatyti. Min. pirm. J. Diefenba- 
ker pasikvietė ikišiol buvusį Ka
nados Turistų dr-jos direktorių 
John Fisher specialiu asistentu. 
Liberalų vadas L. PeaVson pa
skyrė buvusį CKFH radijo stoties 
vieną iš direktorių Keith Davey 
paruošti partijos taktiką ateinan- 
tiem rinkimam.

CANADIAN BANK
OF COMMERCE susijungė su 

Imperial Bank. Susijungimas bu
vo valdžios patvirtintas ir naujas 
bankas vadinsis — Canadian Im
perial Bank of Commerce. Tai 
antras savo didumu bankas Kana
doje su 4.2 bilijono dolerių turto. 

. Pirmoje vietoje lieka Royal Bank 
of Canada: ' '

JUGOSLAVAS
IMIGRANTAS nušovė Indijos 

diplomatą Otavoje. Indijos atsto
vo Kanadai pirmasis sekretorius 
K. Sankara Pilai buvo nušautas 
savo raštinėje, žmogžudys įėjo Į 
pastatą laikraštin įvyniojęs revol
verį, peršovė keliais šūviais dip
lomatą iš užpakalio ir išėjo gat
vėn. Praėjęs apie 8 blokus pasi
davė policijai ir buvo suimtas. 
Nužudymo priežastis nežinoma. 
Minėtas jugoslavas dirbo valdžios 
darbą, Kanadon atvyko prieš 10

Indijos min. pirm. Nehru ap
kaltino Kanados saugumo Orga
nus. Kanados užs. reik, ministe- 
ris Green, išreikšdamas užuojau
tą pareiškė, kad saugumo organų 
uždavinys nesąs saugoti diploma
tinius tarnautojus, jeigu tokios 
apsaugos specialiai neprašoma.

KANADOS
VĖLIAVOS reikalu pasisakė 

Winnipego savivaldybės taryba, 
kuri 10 balsų prieš 8 priėmė re
zoliuciją, prašančią federacinę 
vyriausybę įvesti valstybinę kraš
to vėliavą su klevo lapu vidury.

JAV PREZIDENTO
KENNEDY spaudos sekreto

rius Pierre Salinger lankydama
sis Toronte pareiškė, kad santy
kiai tarp Kanados ir Amerikos 
būtų žymiai geresni, jeigu ame
rikiečiai būtų daugiau informuo
ti apie Kanadą. Visuomenės nesi- 
domėjimas šių dienų. įvykiais ir 
stoka teisingos informacijos esan
ti viena didžiausių problemų. — 
pareiškė jis Kanados žurnalis
tams. Nęt žurnalistai, norėdami 
prisitaikyti publikai, neklausią 
pagrindinių problemų, bet norį 
sužinoti smulkmenas, būtent, ką 
prezidentas valgo pusryčiam, ko
kios rūšies muilą vartoja ir pan.

specialų adresą. Jį įteikiant, Pa
vergtųjų Seimo pirmininkas Si
dzikauskas savo žodyje pažymėjo, 
kad kongresmanas F. S. Walter 
“savyje jungdamas humanistą, 
gelbstintį nelaimės aukoms, su 
kovotoju, siekiančiu išrauti pa
čią nelaimių priežastį, yra įkvė
piantis pavyzdys”. Adresą įtei
kiant taip pat dalyvavo ir žodį 
tarė Attorney General R. Kenne
dy, Rūmų Teisių komisijos pir
mininkas kongresmanas E. Cel- 
ler, Valstybės sekretoriaus padė
jėjas B. Hayes ir Augštasis Trem
tinių komisaras F. Schnyder.

Informacijų įstaigoje atstovai 
turėjo pasitarimą su vadovybe, 
kurios žinioje yra ir radijo tarns- 
liacijos įvairiomis kalbomis.

TOMASZ BIERNACKI,
suimtasis lenkų inžinierius, ne

trukus bus teisiamas. Jis kaltina
mas rinkimu slaptos informacijos 
tarp 1960 m. gegužės 16 ir 1961 
m. balandžio 7 d. Esą jis bandęs 
organizuoti šnipų tinklą, pavojin
gą Kanados valstybei. Policija, 
padariusi kratą jo darbovietėj ir 
bute, rado daugybę dokumentų. 
Suimtojo advokatu pakviestas J. 
Cohen, garsusis kriminalinių by
lų specialistas, kuris gynė šnipą 
Fred Rose ir kitus panašius 1940 
m. Advokatą parūpino Lenkijos 
konsulas Montrealy.

JŪRŲ
KELIAS praėjusiais metais tu

rėjo virš 9 milijonų dolerių nuo
stolio. Gautų pajamų neužteko 
net sumokėti už kanalo aptarnavi- 

- mą. Nuostolio priežastimi laiko
mos padidėjusios operavimo iš
laidos ir permažas praplaukian-

KRIMINALISTŲ
TINKLAS plečiasi Kandoje. 

Montrealyje ir Toronte paskuti
niu metu pradėjo rodytis organi
zuotos kriminalistų organizacijos 
žymės. Montrealy tos gaujos pa
sirodė jau anksčiau, o Toronte 
pasirodė tik prieš keletą savaičių. 
Policija yra susirūpinusi. Ameri
kos FBI pareiškė, kad nėra jokios 
abejonės, jog tai ta pati Ameri
koje gerai žinoma Mafijos organi
zacija.

mu rūpinasi ta pati užsieniečių 
komisija per atitinkamas darbo 
Įstaigas.

Pabėgėlio tapatybė tebelaiko
ma paslaptyje. Tuo tarpu nežino
ma nė jo gyvenamoji vieta. Ga
lima prileisti, jog dar kurį laiką 
juo domėsis įvairios įstaigos, ku
rios paprastai domisi atvykėliais 
iš anapus geležinės įstaigos.

Lietuvių draugijos valdyba 
Stockholme yra padariusi žygių 
užsieniečių komisijoje, kad Būtų 
sudaryta galimybė jos atstovams 
pasimatyti su pabėgėliu.

Tuo tarpu švedų spauda jau 
beveik užmiršo Gagariną, pasto
viai seka Eichmano bylą ir reiš
kia rimtą susirūpinimą smunkan
čiu Amerikos prestižu ryšium su 
naujausiais įvykiais Kuboje.

Savaitės įvykiai
ALZERIJOS PRANCŪZŲ GENEROLŲ 

NO VISĄ PASAULĮ. Jie sukilo prieš De Gaulle 
ir yra pasiryžę daryti perversmą visoj Prancūzi 
yra aliarmo būklėj. Pačioj Prancūzijoj 
rimas gen. De Gaulle. Darbininkijos visos profesinės 
sisiūlė ginti dabartinį režimą ir stoti savanoriais į armi 
žius yra kaip, ginkluota stovykla, nes buvo manoma, kad 
parašiutininkai gali būti išsodinti apie Paryžių ir mėginti 
pačią sostinę.

KUBOS REVOLIUCIJA
Mažai kas, bent iš lietuvių pu

sės, galėjo to tikėtis ir laukti to
kio fiasco. Dabar, kaip jau aiškė
ja, reikalai vyko maždaug taip. 
Sukilimas prasidėjo, kai Kubos 
keli lakūnai, pakilę iš savo aerod
romų, apmėtė bombomis Castro 
vyriausybės strategines vietas ir

SUKILIMĄ SUJAUD® 
politiką Alžerijoy] 
j. Visa Prancūzija 
ė visuotinis prita 
>inės sąjungos pa

sukflėi

išskrido į Ameriką. Tuoj po 
buvo paskelbtas Kubos revoliu
cionierių vyriausio komiteto pir
mininko atsišaukimas ir pirmie
ji desantai buvo išsodinti Kubos 
žer: ie. Prieš tai ten jau. veikė 
ka bose atskiri partizanų dali
niai. Revoliucinis komitetas lau
kė, kad su išsodinimu pirmųjų J 
sukilėlių prasidės bendras suki
limas prieš Castro visoj saloj, 
bet tai neįvyko.

Iškeltųjų buvo paskelbta tūks
tančiais, bet tikrumoj buvo tik 
apie 500 asmenų. Prieš juos Cast
ro pasiuntė savo dalinius, gink
luotus rusiškais tankais, lėktu
vais ir kitais ginklais. Atvirame 
lauke sukilėliai buvo persilpni 

ką nors efektingesnio, 
jų žuvo virš 80 žmonių, 

ir pateko į Castro nelaisvę per 
400. Kiti esą prisijungė prie kal
nuose esančių sukilėlių. Triukš
mo daug, o naudos maža.

Kaip ir buvo galima laukti, 
didžiausią triukšmą sukėlė visi 
raudonieji ir apkaitino JAV ir

padaryti

jos prezidentą Kennedy.
SennedyPRE

Esu išrautas iš Lietuvos pakelių, kuriose amžiais budėjau___
Žiūr. pasikalbėjimą su Vaikų Namų vedėja 5 psl

Buv. lenkų premjeras atvyko Britanijon
Cat-Mackiewicz, buvęs prez. A. 

Zaleskio premjeru išeivijoj, atvy
ko į Londoną sveikatos reikalais. 
Pernai jis tuo pačiu reikalu lan
kėsi Prancūzijoj. Iki 1956 m. jis 
gyveno užsienuose ir aktyviai da
lyvavo lenkų politiniame gyveni
me. 1956 m. gegužės mėn. jis 
grįžo Lenkijon ir ėmė bendradar
biauti su pro-komunistine grupe 
“Pax”. Be to, jis yra dienraščio 
“Slowo Powszukne” ir

“Kierunki” bendradarbis. Tuose 
laikraščiuose jis buvo paskelbęs 
piktų straipsnių apie Britaniją, 
kuri prieš porą metų buvo atsisa
kiusi duoti jam vizą. Dabar jį vis- 
dėlto įsileido. Galimas daiktas, 
jo kelionės yra susijusios ir su 
tam tikrais politiniais tikslais.

žurnalo

PORTUGALIJOS ANGOLOJ 
vyksta tolimesni juodukų sukili
mai ir baltųjų gyventojų užpildi- 
nėjimai, kurie, lydimi ugnies ir 
žudynių. Portugalų valdžia siun
čia savo karinius dalinius malšin
ti sukilėlių. Yra nustatyta, kad 
sukilėliai gauna ginklus ir vado
vus iš kamyninio Kongo, kad 
ginklai yra sovietiškos gamybos. 
Niekas neabejoja, kad ir čia va
dovauja bolševikų ranka. Portu- 
lijos Šešių kolonijų revoliuciniai 
vadai posėdžiavo Maroko valsty
bėj. Reiškia; galima laukti jung
tinio revoliucinių sąjūdžiu visose 
Portugalijos kolonijose. 6 JT ir 
toliau smerkia Portugalijos reži
mą ir sieks to režimo tyrinėjimų.

Catania. — Etnos ugniakalnis 
vėl prasiveržė. Jo ugnis ir lava 
kilo augštyn ligi 1000 metrų, nors 
nepadarė pavojaus apylinkių ūki
ninkams.

New Delhi. — Per pastaruo
sius penkiolika mėnesių iš Tibe
to į Indiją atbėgo 17.000 trem
tinių.

bolševikų neišsigando ir pats la
bai aštrioje notoje, labai stipriais 
žodžiais pareiškė, kad Amerika 
nepakęs raudonųjų įsimaišymo ir 
pati reaguos į betkieno pasikėsi
nimus užtarti Castro. Bet kartu 
jo buvo pareikšta, kad Amerika 
pati savo jėgų nepanaudos Ku
bos Įvykiams lemti. Tokia nota, 
kuri siunčiama tik karo išvakarė
se, padarė pasaulyje nepaprasto 
įspūdžio. Bet viską lėmė kariški 
sukilėlių nepasisekimai. O vi
siems buvo aišku, kad šį sukilimą 
rėmė visais atžvilgiais Amerikos 
valstybė: ji davė pinigus, ji rė
mė visus pabėgėlius iš Kubos, ji 
leido jiems organizuotis savoj te
ritorijoj, ji leido jiems veikti net 
ir kariška prasme, t.y. Amerikoj 
organizavosi Kubos sukilėlių ar
mija. Taigi visiems buvo aišku, 
bet buvo neaišku, kodėl jis taip 
silpnai buvo organizuotas. Suki
limui nepasisekus, Amerika rizi
kuoja savo prestižu; pirmiausia 
visoj P. Amerikoj, toj pačioj Ku
boj, savo sąjungininkų tarpe, sa
vo priešų akyse, savo piliečių 
vertinime ir bendrai viso pasau
lio. Ir jau šiandien laikraščiai ra
šo apie pirmąjį naujo Amerikos 
prezidento nepasisekimą.

KUBOS REIKALAI 
NEBAIGTI

Kažkas yra rengiama: preziden
tas rodo labai smarkią veiklą. Pir
miausia, pasakė naują kalbą, ku
rioje visai piktai atrėmė bolševi
kams. Kad, girdi, ne jiems, Bu
dapešto skerdikams, mokyti jį 
tarptautinio padorumo; kad Ame
rika pati spręs ir veiks visoj 
Amerikoj, kur yra bolševikinis 
pavojus, ir ji atitinkamai reaguos 
į kylantį jai pavojų. Antras cha
rakteringas mostas buvo pasima
tymas su buvusiu prezidentu Ei- 
senhoweriu. Po konferencijos bu
vęs prezidentas pareiškė, kad jis 
remia Kennedžio veiklą užsienio 
reikaluose, nors ir ne be rezervų. 
Kennedy ilgai konferavo ir su 
Nixonu. Be to, jis paskyrė ypatin
giems reikalams išėjusį į atsargą 
gen. Taylor. Tai rodo, kad įtempi
mas Amerikoj tebėra didelis. Jei
gu Amerika būtų pradėjusi veik
ti prieš Castro, niekas nebūtų 
nustebęs.

Negalima nepaminėti kanadiŠ- 
kos spaudos (Toronto Star) laiky
senos, kuri labai smarkiai pasi
reiškė gindama raudonąjį dikta
torių Castro ir pasmerkdama pre
zidentą Kennedy ir jo visa politi
ka santyky su sukilėlių veiksmais 
Kuboj. Jiems vis vaidenasi, kad 
tai yra režimas, kuris turi savo 
gyventojų kuo didžiausią pritari
mą. Tai ir Nikita turbūt ai 
turi didžiausią savo 
pritarimą?
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RUSŲ PAVERGTOS TAUTOS

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Antroji DainiTšventė, kaip jau 
buyo skelbta, Įvyksta' šių metų 
liepos 2 d. International Aphithe- 
atre patalpose, Čikagoje, šventė
je dalyvauja JAV ir Kanados lie
tuvių chorai.

šiuo pranešimu komitetas skel
bia šiuos Antrosios JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų šventės diri
gentus:

Garbės dirigentai — Aleksand- 
, ras Aleksis, Juozas Žilevičius;

Mišraus jungtinio choro diri
gentei: Bronius Budriūnas, Alfon
sas Mikulskis, Stepas Sodeika;

Moterų jungtinio choro diri
gentė Alice Stephens;

”*' rų jungtinio choro dirigen-
us Gaidelis.

Se dirigentai yra prašyti su sa- 
vo-chorais Įdainuoti i juostas savo 
diriguojamas dainas ir jas SKU
BIAI atsiųsti Dainų šventės komi
tetui, kuris juostas persiųs vi
siems kitiems šventėje dalyvau
jantiems chorams.

Toliau, visas chorų vadovybes 
prašome neuždelsti atsakymų, ku
rie būtinai yra tuojau pat reifa- 
lingi komitetui. Tuo atveju ir 
prašome didesnio susiklausymo, 
nes kaikurių chorų uždelsimas su 
atsakymais i komiteto raštus, la
bai apsunkina Dainų šventės ren
gimo darbus.

Šiuo metu, be augščiau praneš
tų informacijų, vėl atkreipiame 
choru dėmėsi i:

1. Komitetas prašo visų chorų 
valdybas prisiųsti tų choristų są
rašus, kurie vyksta Į Dainų šven
tę. Vardini sąrašą prašome siųs
ti 3 egzemplioriuose, nes tai rei
kalinga Įvairioms šventės rengi
mo komisijoms.

2. Visų chorų valdybos prašo
mos kaip galima greičiau praneš
ti pramatomą kelionės išlaidų su
mą i Čikagą ir atgal ir kokia su
sisiekimo priemone vyks Į Dainų 
šventę.

Šios žinios yra būtinai reikalin
gos išlaidų sąmatos projektui su
daryti ir visam finansiniam pla
nui pravesti. Kaip jau yra žino
ma, komitetas yra pasiryžęs bent 
50% kelionės išlaidų chorams ap
mokėti.

3. Dainų šventės generalinė re
peticija bus liepos 1 d , šeštadie
ni, Dainų šventės patalpose. Cho
rai prašomi suvažiuoti i Čikagą 
iki 10 vai. ryto Čikagos laiku, nes 
tada numatoma pradėti repetici
ją. Smulkiau apie tai bus painfor
muota vėliau.

4. Greitai bus atidaryta Dainų 
šventės būstinė ir paskelbtas nau
jas adresas, tačiau tuo tarpu Dai
nų šventės komiteto adresas lieka 
nepasikeitęs: Lithuanian Song 
Festival, 7224 So. Rockwell St., 
Chicago 29? Ill.

Teskamba dainos už laisvą Lie
tuvą!

II Dainų šventės komitetas• • • c.

Dažnai atrodo, kad bolševizmo 
imperija yra tokia vienalytė ma
sė, kad ten ir uodas snapo ne- 
Įkištų. Bet taip nėra. Tiesa, rusų 
tauta prisiėmė bolševizmų kaip 
savo valstybinę ir socialinę formų, 
bet tai tik rusai. Visos gi kitos 
tautos rusų yra pavergtos ir jų 
niekas neklausia nei dėl politinės 
priklausomybės, nei dėl sociali
nės santvarkos. Bet bolševizmas, 
palyginus su caro laikais buvusia 
politine struktūra, padarė žingsnį 
pirmyn. Jie savo viešpatavimo iš
vakarėse, propagahdos sumeti
mais, paskelbė laisvą tautų apsi
sprendimą, kuri patys pirmieji ir 
sulaužė. Jie brutaliai palaužė vi
sų tautų mėginimus atsistoti ant 
savų kojų. Tą patį norėjo pada
ryti *1918 ir 1919 metais ir su Lie
tuva, pasiųsdami lietųvių-baltgu- 
džių divizijas. Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj nepasisekė, bet visose 
kitose tautose nepriklausomybės 
idėją sutrempė ir vėl iš naujo pa
vergė. Visdėlto jie buvo priversti" 
paskelbti svarbesnių tautų auto
nomines respublikas, nors faktiš
kai per savo 'komunistų partiją 
valdė centralizuotai ir toliau. 
Vardai tautų pasiliko, pasiliko ir 
j ų kalbos. Visoj eilėj pavergtų 
tautų tam tikra pažanga Įvyko, 
nes prie caro ir to neturėjo.

Šiuo metu tokios respublikos 
Sovietų Sąjungoj yra šios:

Rusijos (Sovietų Sąjungos pa-
grindas) respublika gyventojų

117.494.000
Ukrainos 41.893.000
Gudijos 8.100.000
Uzbekijos 8.113.000
Kazachijos 9.301.000
Gruzijos 4.049.000
Azerbeidžano 3.700.000
Moldavijos 2.880.000
Kirgizijos 2.100.000
Tadžikijos 1.982.000
Armėnijos 1.768.000
Turkmėnijos 1.520.000
Naujai prijungtų Pa
baltijo respublikų

J. M. ŠIUGŽDA

2.713.000
2.094.000
1.197.000

Lietuvos
Latvijos
Estijos

Viso gyventojų 208.904.000
Bet tuo dar neviskas. Pačioje 

pagrindinėje rusų SFRS yra dau
gybė kitų tautų, kurių vienos skai
tomos autonominėmis respubliko
mis, kitos tautiniais rajonais, tre
čios ir visai nieko neturi. Tokių 
autonominių respublikų šioje ru
su sios:

Baškirai “ 3.335.467
Totoriai 2.847.000
Čuvašai 1.098.000
Kabardinai 420.000
Ingušai 711.000
Dagestaniečiai 1.063.000
Osetinai 449.000
Jakutai 489.000
Buriatai 671.000
Kalmukai 231.935
Komi 804.000
Kareliečiai 649.000
Modovėnai 1.248.982
Udmurtai 1.333.000
Mari 647.000
Nachiševanai 142.000
Abhazai 400.000
Adzaran 24’2.000
Kara-Kalpak 510.000

Viso 17.290.449

BAHAMŲ SALOSE ANATOLIJUS KAIRYS

Rytų Vokietija 
Vengrija 
Rumunija 
Bulgarija 
Albanija

17.298.000 
9.917.000 

♦ 18.256.000 
7.793.000 

. 1.507.000

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS “

linės bėdos susilaukus”.
Kalbėtojas susirinkusiems (apie 

100 žmonių) papasakojo nemaža 
gyvenimiškų atsitikimų su alko
holinės ligos kamuojamais žmo
nėmis. Jis pabrėžė, jog alkoholi
kai yra ligoniai, nors mokslas ne
gali tiksliai išaiškinti, kaip tokia 
liga apsikrečiama. Yra apskai
čiuojama, jog kas 17-tas betkurio- 
je grupėje žmogus bus alkoholi
ku. Dr. J. Juozevičius pažymėjo, 
kad alkoholikus prievartos kelių 
išgydyti negalima. Išgyti gali tik 
tie žmonės, kurie patys to nori*. 
Todėl ir jo vadovaujamon ligoni
nėn yra priimami ašmenys, kurie 
patys ten ateina, o. ne prievarta 
atvežami namiškių ar pažįstamų.

Apie alkoholi buvo demonst
ruojami filmai, kurių vienas tu
rėjo vardą “Kas daryti žmonai, 
kai jos vyras nuo stiklelio lūpų 
neatitraukia?” Taip pat paskaiti
ninkas suinteresuotiems atsakinė
jo i klausimus.

Į Čikagą pas savo artimuosius 
iš okup. Lietuvos vėl atvyko 3 lie
tuviai. Velykų I dieną čia iš Kau
no atvyko Agota ir Pranas Puo- 
džiukaičiai, o balandžio 12 d. taip 
pat kaunietė — Antanina Janu
laitienė, Pirmieji atvažiavo pas 
savo sūnų Gediminą Puodžiukaitį, 
kuris tėvų atsikvietimu pradėjo 
rūpintis prieš metus laiko. Anta
niną Janulaitienę atsikvietė jos 
sūnus Vytautas Janulaitis.

Puodžiukaičiai pasakoja, jog 
jiems išvykstapt, daugumas žmo
nių Į juos žiūrėjo su pavydu. Taip 
pat pažymėjo, kad bažnyčios Lie
tuvoje yra lankomos, tačiau ge
ras tarnybas turintieji žmonės bi
jo Į jas eiti, kad nesusilauktų par
tijos nemalonės. Dėl šios pačios 
priežasties, kaikurie pribijo susi
rašinėti su Amerikoje gyvenan
čiais lietuviais. Papasakojo, kad 
Lietuvoje didelis nusivylimas Va
karų valstybėmis.

Čikagoje jau kuris laikas vei
kia vienintelė visame mieste al
koholikų ligoninė, kurios direkto
riumi yra lietuvis dr. Jonas Juo
ze vičius. Šis apie alkoholi gerai 
nusimanąs žmogus balandžio 7 d. 
Jaunimo centre skaitė paskaitą, 
tema “Apie svaigalus, juos ge
riančiuosius ir kaip elgtis alkoho-

KARŪNOS ŽEMIU 
ĮSTAIGOJE

Karūnos žemių Įstaiga Įsikūrusi 
East Baya gatvėje, geras kilomet
ras nuo miesto centro, puošniuo
se rūmuose. Įstaigos vedėjas — 
Rudolph Sweetnam. Gauti su juo 
pasimatymą buvo isynku..' Pir
miausia susidūrėme su informa
cijų teikėju, paskui su jo sekreto- 

. re. Ši pasakė, kad viršininkas esąs 
labai užimtas ir negalės priimti 
nei šiandien, nei rytoj. Jis pa
skambinsiąs Į viešbutį. Aš pada
viau savo kortelę. Pasakiau, kad 
esame atvykę iš Čikagos ir rei
kalas skubus ir svarbus. Ji vėl 
nuėjo pas p. Sweetnam su mano 
kortele ir grįžusi pranešė, kad 
mes būsią priimti 10-čiai minu
čių. Palaukus apie 15 minučių, 
mus pašaukė i vidų, kur, didelia
me kambaryje, už mažo stalo sė
dėja dar mažesnis žmogus. Vidu
je jokių interesantų nebuvo ir at
rodė, kad p. Sweetnam laiko turi 
marias. Pasikalbėjimas vyko 
draugiškoje ir laisvoje nuotaiko
je. P. Sweetnam tik retkarčiais 
pertraukdavo mano kalbą nusiste
bėjimui pareikšti. Atsakymo, kaip 
ir anksčiau sutiktieji, jis nedavė, 
nes tai priklauso ne nuo jo vieno. 
Reikią paduoti detalizuotą planą 
— kas. kiek, kaip ir kuriais me
tais bus padaryta. Gavusi toki 
planą gubernatūra, jeigu ji pati 
pritars, persiųs i Londoną, kur 
galųtiųi žodį tars kolonijų minis
terija. Tas truks apie 6 9 mėne
sius, o gal ir ilgiau. Galimas daly
kas, kad vėliau bus pareikalauta 
platesnių informacijų. •

Čia reikėtų pažymėti, kad Įvai
rių departamentų vedėjai tėra 
valdininkai, todėl ypatingų infor
macijų jie negali duoti. Pvz. imi
gracijos komitetą, kuris formuo
ja imigracijos politiką, sudaro 6 
asmenys, bet jų tarpe nėra imig
racijos skyriaus vedėjo p. Hali. 
Tą pati pabrėžė ir p. Sweetnam, 

“paklaustas apie žemių kainas. Jis 
negalįs plačiau aiškinti, nei para
šyta bendraraštyje, nes griežtų 
taisyklių nėra — skirtingas klau
simas. skirtingas ir sprendimas. 
Galutinį žodį taria • kolonijų mi
nisterija, gubernatoriaus Įstaigai 
pritarus. Laikydamas jį Įtakingu 

, žmogumi, aš jam kiek nuodug
niau išdėsčiau mūsų planus bei 
sumaynmus. Pabrėžiau, kad mes 
stengsimės savo tarpe kalbėti lie
tuviškai. steigsime lietuviškas 
'okyklas, gatves ir žymesnius 

"'s*at»s pavadinsime ' lietuvių 
valstybininku, mokslininku, rašy
tojų vardais, turėsime lietuvišką 
laikraštį, lietuvišką radiją, lietu
višką teatrą ir t.t. Įrengsime tau
tinį. parką, kur skulptūromis pa
vaizduosime mūsų tautos istoriją 
ir tradicijas ir pan. Šioje'vietoje 
d. Sweetnam mane pertraukė ir 
kiek tvirtesniu balsu paklausė:

“Why Bahamas?” •
Kodėl šiam tikslui mes pasirin

kome Bahamų salas, trumpo atsa
kymo negalėjau greitosiomis su
formuoti, bet paaiškinau, kad ka
pitalas, kuriuo šie tikslai bus rea-

(Tęsinys iš pr. nr.)

lizuojami, yra JAValstybėse. Savo 
nuomonės betgi jis neslėpė: 
“Mums daugiau rūpi jūsų kapita
las, nei jūsų kultūra”-. Apskritai, 
sąlygos nebūsiančios sunkio s įį 
gal užteks r r a t ęš im o. k^ių. išvedi- 
mo vandentiekio, pastatymo ke
liolikos namų. Jie neturi tikslo 
apsunkinti norinčių čia kurtis, 
priešingai — nors materialinės 
paramos ir neteiktą, bet moraliai 
padėti visuomet pasirengę. Ne
mokamai teiks patarimus ir patar
navimus. Jis patarė aplankyti ke
letą salų ir iš arčiau susipažinti, 
kaip ten žmonės gyvena ir pasi
matyti su vietos valdiškų žemių 
komisijonieriais. Jeigu, esą, mes 
neišsigąsime pamatę, kaip jie gy
vena, tai sekantis žingsnis bus pa
duoti pareiškimą pridedant deta
lizuotą darbų planą.

PAS ŽEMĖS ŪKIO 
DIREKTORIŲ

Atsisveikinę ir padėkoję, grįžo
me atgal i kanceliariją, kur jau
nas vyrukas teikė visiems infor
macijas, nes tokių iiitęresantų 
kaip mes eilės stovi. Vienam ir 
tam pačiam gabalui žemės jie tu
ri daugiau nei vieną kandidatą ir 
todėl pasirenka. Nupirkę du 
smulkius vietos žemėlapius išsku
bėjome pas žemės ūkio (direkto
rių.

Nassau turgavietė išsidėsčiusi 
beveik miesto centre prie pat jū
ros, ir turi bendrą vaizdą, gal 
kiek skurdesnį nei nepriklauso
mos Lietuvos turgavietė Lukšio 
gatvėje, Kaune, netoli preziden
tūros. Arklių ir vežimų vietoje 
čia šimtai laivų surikiuoti visu 
pajūriu. Įvairaus dydžio ir for
mos, atplaukę iš artimų ir toli
mesnių salų, salelių, pilni vieti
nės gamybos prekių ir maisto pro
duktų, kaip' žuvų, vėžių, vaisių, 
daržovių, krabų, etc. Vandens 
kvapas nepavydėtinas, nes i ji me
tama viskas, kas nebenorima ran
koje laikyti, šios aikštės vidury
je stovi dviejų augštų baltas na
mas — tai žemės ūkio ir žuvų di- 
rektoriatas. įstaigos direktorius 
Oris S. Russell, mūsų nustebimui, 
buvo baltosios rasės žmogus, ko
kių Bahamų salose nedaug. Pri
ėmė mus maloniai ir draugiškai. 
Andros sala jam neatrodė pati ge
riausia žemės ūkiui; esą yra geres
nių vietų. Mes neturėjome kon
krečių planų—kokius ūkius steig
sime, ką auginsime ir kokiu mas- 
tu.Jis tik i konkrečius klausimus 
galįs duoti atsakymą. Išviso, bet- 
kurioje saloje žemė esanti tinka
ma su didesnėmis ar mažesnėmis 
pastangomis. Visos salos padeng
tos uoliena. Bet ta uola nėra ak
muo — tai suakmenėję ar sukal
kėję jūros gyvūnai - koralai. Juos 
išardžius, išakėjus, atmirkius ir 
atitinkamai paruošus gaunasi la
bai derlinga, viską auginanti že
mė. Sunku patarti nežinant ar 
ūkis bus stambus ar smulkus, sa
vo reikalams ar eksportui, pelnui 
ir pan.

Jis nežino ką mums ten leis da
ryti ir iš viso ar leis tokią koloni? 
ją steigti. Patarė pasikalbėti su 
kolonijos sekretoriumi, kuris ži
nąs salų teisinę padėti, Pažadėjo 
padėti if ateityje, jeigu męs ateir 
sime su konkrečiais klausimais.
> ŽADĄ Laisvę -

Kolonijos sekretoriate mus pri
ėmė p. Cųrry(?). Ąr jis buvo pats 
sekretorius, neteko sužinoti. Tai 
bųyo vienintelis asmuo, kuris 
mums, nepadavė rankos nei Įėjus, 
nei išeinant ir vienintelis pąrei- 
gūnas prie kurio durų stovėjo 
uniformuota sargyba. Taip pat jis 
buvo diplomatiškiaųsias iš visų 
sutiktųjų. Jo kalba buvo ne tik 
padrąsinanti ir paskatinanti, bet 
tiesiog saldi. Pažiūrėjęs i kažko
kią didelę knygą jis paaiškino, 
kad čia nėra Įstatymų priešingų 
etninėms grupėms egzistuoti. Mo
kyklas gali steigti kas tik kokias 
nori, kultūriniai gyventojų norai 
respektuojami ir pozityvūs.reiški
niai nevaržomi. Iš savo pusės jis 
mums linkėjo drąsos ir sėkmės. 
Ką nors tikra jis ir negalįs pasa
kyti, nes reikią susipažinti su mū
sų planais smulkiau. Jis patarė tą 
pati, ką ir p. Sweetnam — paduo
ti detalizuotą planą, kurį, jie per
siųs i Londoną galutinam atsa
kymui. Jis paklausė, ar mūsų or
ganizacija yrą privati, nes jie 
palankiau traktuoja privačią ini
ciatyvą ir privatų kapitalą. Jis 
prisiminė, kad jiems daug rūpes
čių sudaro Kubos pabėgėliai ir 
pan. Aš pastebėjau, kad mūšų 
planas kaip tik ir yra privačios 
iniciatyvos .reikalas ir bus reali
zuojamas privačiu kapitalu, kad 
mes neturime ryšio su dabar eg
zistuojančiomis Lietuvos pasiun
tinybėmis Londone, Vašingtone 
ir kituose kraštuose, nors tos, Įs
taigos neoficialiai žino apie pa
stangas tautinei lietuvių sodybai 
Įkurti. Jis esąs beveik tikras, kad 
tokiam kilniam reikalui mes gau
sime žemės plotą.

Vieną dieną dr. Celiešiui išvy
kus i Eleuthera salą vienam, aš 
oadariau keletą vizitų labiau įta
kingiems asmenims, jų tarpe lor
dui Roland Symonette ir Cyril 
Stevenson.

(Bus daugiau) 

Viso gyventojų —17.290.000
Autonominiai regijonai:
Tuva 172.000
Žydai 2.200.000
(šiaip žydu priskaitoma ligi 
3.000.000) *
Čerkesai 97.233.
Dar yra rajonai: Adigei, Alta

jus, Kahasų. Tautinės sritys: Bu
riatai - mogolai, čukotai, Evenki, 
Kanti-Mausi, Komi - permiakai, 
Nentz, Taimyrai, Ust-ordinai, Ja- 
malo-Nenetz ir vokiečių, kurių ir 
šiandien priskaitoma ligi IV2 mil.

Kiek visų tautybių yra išviso 
sunku ir pasakyti. Kad ir slepiant 
jų skaičius, susidarys milijonai. 
Kaip ir kiekvienas okupantas ir 
imperialistas yra linkęs savo gy
ventojų skaičių didinti, o kitų ma
žinti, taip ir rusas bolševikas. Bet 
skaičiai turi savo aiškią kalbą, ir 
čia propagandos nepadarysi.

Perdaug neapsiriksim, jei pri- 
leisim, kad taip vadinamoj Sov. 
Sąjungoj rusai sudaro mažiau nei 
pusę visų gyventojų.

Jei dabar pridėsime kitas jų 
valdomas tautas ir valstybes, ku
rios yra vadinamos satelitinėmis, 
o ištikrųjų okupuotos rusų-bolše- 
vikų ir jų valdomos tik kiek skir
tingais metodais bent oficialiu at
žvilgiu. tai gausime toki vaizdą:

Lenkija gyv. — 29.257.000
Čekoslovakija 13.564.000

Viso 97.592.000
(pagal 1959 metų statistiką).
Jeigu dar pridėti Jugoslaviją, 

kurioje komunizmas laikosi tik 
kaimynų dėka su 18.667.00Q, tai 
susidaro per 115.000.000.

IŠ šių visų skaičių seka išvada, 
kad rusai tvarko du kartu dides
nius skaičius žmonių, negu patys 
jų turi. Gali kas nors suabejoti 
del vietinių komunistų Įtakos; ga
li pasakyti, kad ne rusai tvarko, o 
vietinių komunistų partija. Taip 
gali kalbėti ir argumentuoti žmo
nės arba suklaidinti, arba patys 
prijaučia komunistams. Mes gi ži
nome, kad nei viena komunistų 
partija be rusų pagalbos ir be jų 
kariuomenės viena pasilikusi il
giau neišsilaikytų valdžioje kaip 
24 valandas.

Vienas rusas valdo du kitatau
čiu. Buvo laikai, kada vienas ang
las valdė 10 asmenų ketoniniuose 
kraštuose. Tai ir yra tai, kas pri
imta vadinti imperializmu ir kolo- 
nizmu. šiandien Sovietų Sąjunga 
arba bolševikiškoji Rusija yra ti
pinga imperialistinė valstybė su 
visais tokiai valstybei charakte
ringais bruožais.

KAI AMERIKOS PREZIDENTU
TAPS ŽYDAS

Išrinkus pirmąjį kataliką JAV 
prezidentu, istorikas ir žurnalis
tas Albert Vorspan parašė fanta- 
zini straipsni “Žydas Baltuosiuo
se Rūmuose”. Jis Įsivaizduoja, 
kad tokia galimybė ateisianti dar 
šiame šimtmetyje.

Esą politinė konvencija Įvyks
ta* 1984 metais. Partijai nepa
vyksta išrinkti tinkamo kandida
to. Staiga, kažkas pasiūto popu
liarų Mineapolio burmistrą Jacob 
Meyer. Bet jis žydas. Argi galėtų 
jis turėti kokių galimybių būti iš
rinktu? Įvarios žydų organizacijos 
nepataria kandidatuoti, nes bijo 
masinės neapykantos prieš žy
dus. Pagaliau keturiasdešimtaja
me balsavime Jacob Meyer nomi
nuojamas prezidentiniu kandida
tu. Tos pačios žydų organizacijos

i dabar siunčia sveikinimo telegra- 
i mas ir ragina viešai pareikšti, 
kad nėra atskiro “žydų balso” — 
balšuojama tik už tą,* kuris ge
riausias Amerikai.

Rinkiminis vajus gana kietas, 
šimtas Įvairių vadų išleidžia ma
nifestą, iškelianti religini klausi
mą. Kaip su Izraeliu? Ar žydas 
galėtų būti neutralus? O kaip su

Religija viešosiose Ontario mokyklose
Per praėjusi karą Ontario pro

vincijoje buvo Įvestas Įstatymas, 
kad viešosiose mokyklose būtų 
mokoma religijos. Praktiškai tai 
reiškė protestantų tikybą ir be
veik visose mokyklose iki 8 sky
riaus kasdien po pusę valandos 
ar mažiau būna skaitoma Biblija 
ir duodami paaiškinimai.

Paskutiniu metu prieš tą Įsta
tymą kilo gana smarki opozicija, 
susidedanti iš žydų ir grupės, va
dinamos “Ethical Education As
sociation”, kuriai priklauso dau
giausia ateistai. Nors mokiniai, 
kurių tėvai raštu pareiškia nenori 
savo vaikų-mokyti religijos, yra 
atleidžiami nuo tikybos pamokų, 
kritikai nori išviso pakeisti įsta
tymą. žydams nepatinka daugelis 
Evangelijos vietų, kurios pasak 
jų skatina antisemitizmą. Kaiku
rie siūlo, kad pats pavadinimas 
“mokyti krikščionybės” būtų pa
keistas i “mokyti moralės”.

Ontario provincijoje gyvenan
čių V/2 milijono katalikų tas ne
liečia, nes dauguma leidžia savo 
vaikus Į katalikiškas mokyklas.

Tačiau Įvairios protestantų gru
pės pasisakė griežtai prieš Įsta
tymo pakeitimą. United Church 
ir anglikonų vyskupai išleido vi
som parapijom laiškus, raginda
mi visus i pakeitimą reaguoti ir 
net priminė, kad religijos vietoje 
gali greitai būti pradėta dėstyti 
komunizmo materialistinė ideolo
gija- •

“The Toronto Daily Star’’ tą 
ginčą komentavo, pabrėždamas, 
kad ginčo priežastis yra ne ta, ar 
mokyti krikščioniškos moralės, 
bet ar dera viešosiose mokyklose 
skiepyti tik protestantų religinę 
doktrina.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Kalėdų eglute Baltųjų Rūmų lan
guose?

Pagaliau Jacob Meyer išrenka
mas ir tampa pirmuoju žydų kil
mės prezidentu Amerikos istori
joje. Tuoj pasklinda kalbos apie 
prezidento “virtuvės kabinetą”. 
(Kažkas net pasiūlė, kad žydų kil
mės prezidentui reikėtų turėti 
dvi virtuves — vieną košer, kitą 
ne). Prezidento 15 metų sūnus 
Hiram ir 25 metų duktė Deborah 
kiekvieną šeštadieni turi būti jė
ga išverčiami iš lovos, kad kartu 
su tėvais pasirodytų einą į sina
gogą. Ministerių kabinete tebuvo 
tik vienas žydas. Į tą priekaištą 
prezidentas Meyer atsakė: “Jeigu 
norėjot daugiau žydų kabinete, 
reikėjo išsirinkti prezidentą kata
liką”.

Viceprezidentui tenka būti vy
riausiu aukų rinkėju. Kiek laiko 
praėjus, savanoriškos aukos taip 
pradėjo-plaukti, kad net visi mo
kesčiai tapo panaikinti. Tie patys 
metodai, kurie buvo taip sėkmin
gi United Jewish Appeal, dabar 
buvo pritaikyti JAV iždui papil
dyti.

švietimui buvo kreipiamas di
džiausias dėmesys. Gimnazijų lan
ky mas p adaromas privalomu. Ja
cob Meyer tampa visų mylimu 
prezidentu ir išbūna net du ter
minu. Jis tesusilaukė labai maža 
kritikos. nes kiek vien as b i jo j o 
prezidentą kritikuoti, kad nebūtų 
apšauktas antisemitu.

Meyer paliko valdžios kėdę, su
laužydamas visas nusistovėjusias 
tradicijas ir prietarus. Žmonės 
buvo taip demokratiškai nusitei
kę, kad Įvyko tai, ko niekas tik
rai nesitikėjo: sekančiu Amerikos 
prezidentu buvo išrinktas negras.

Olandų
d^cuigiirnas

Olandijos žmonės reiškia savo 
dideli dėkingumą Kanados kritu
sioms kariams per II D. karą. Jie 
kviečia Kanados kareivius atlan
kyti savo draugų kapus Olandijo
je, parūpina kelionę, patalpas ir 
valgi kanadiečiams svečiams be 
užmokesčio, kol jie bus Olandijos 
žemėje. C. Sc.

Otava. —- Patariamasis komite
tas eskimų reikalams prie šiaurės 
plotų ministęrijos panaikinamas.

Vytautas Maželis — žinomas fo
to specialistas iš Niujorko, balan
džio 8 d. Jaunimo centro patalpo
se atidarė savo darbų parodų. Tai 
jau antroji jo foto paroda. Čikago
je ir ši kiek skiriasi nuo ęirmęĮ- 
sios, o taip pat yra gausesnė nuo
traukomis.

150 išstatytų darbų eilėje vy
rauja portretai, kurie, kaip atro
do, yra V. Maželio stiprybė. Foto
grafas moka gerai pagauti esmi
nius fotografuojamo asmens 
bruožus ir juos sugeba meistriš
kai užfiksuoti filmoje. Atrodo, 
jog V; Maželis yra, bene, vienin
telis lietuvis fotografas, kuris šu 
savo darbais aktyviai dalyvauja 
kitų rengiamose parodose, kon
kursuose, gausiai aprūpina mūsų 
spaudą nuotraukomis ir pajėgia 
neblogai iš šio darbo išsiversti.

Ir Čikagoje jis šiuo metu atlie
ka foto darbus, daugumoje dary
damas portretus. Tai yra sveikin
tina iniciatyva, kuri tiek čikagie- 
čiams tiek jam pačiam yra nau
dinga. Nors Čikagoje irgi yra lie
tuvių fotografų, bet jie iki šiol ne
pajėgė surengti nė vienos paro
dos.

Eilinėje žurnalistinėje popietė
je. kurias rengia Liet, žurnalistų 
sąjungos Čikagos skyrius, balan
džio 8 d. diskusijoms minčių pa
teikė jaunas, žurnalizmo mokslus 
šiame krašte baigęs vyras — Vy
tautas Zalatorius.

Jis čia kalbėjo apie reportažų, 
duodamas nemaža minčių koks jis 
turėtų būti ir ko reportažuose rei
kėtų vengti. Pažymėjo, jog lietu
vių spaudoje per daug yra Įsiga
lėję literatūriniai reportažai, ku
rie yra madoje net laikraščiuose 
aprašant kasdieninius Įvykius, mi
nėjimus ar pan. Jo nuomone, re
portažai turėtų būti aiškūs, kon
densuoti ir pirmajame paragrafe 
pasakyti viską, kas yra svarbiau
sia, o tolimesniuose — duotų de
talių apie įvyki.

Kaip neigiamą pavyzdi, jis nu
rodė“Draugo” dienraščio pirmo
jo puslapio politinius reportažus 
(daugumoje sudarytus naudojant 
žinias iš kitos spaudos), kuriuose 
trūksta geriems reportažams es
minių bruožų.

Įvairūs reportažų bei bendrai 
lietuvių ir amerikiečių spaudos 
trūkumai dar labiau -išryškėjo 
per diskusijas, kuriose dalyvavo 
10 žmonių. Iš viso šios popietės 
dalyvių skaičius buvo kuklus — 
tik 15 asmenų.

Ar jūs ketinate 
vykti i Europa?

AR 
KĄ NORS 
atsikviesti?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin- 
kitę ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226

Įsteigtas 1926 m.

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

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

Siunčiame A D A ČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir V* i\ v ■ Aj I w rius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. \

BALT1Q EXPORTING CO.
849 College St^ Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St. E- Hamilton, Ont. TeL JA. 8-6686. Ponia V. Javaitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. TeL OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičlenė.

ryto ĮĮŲ-7 vai. vąk. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto Dd 5vai. vak. 
SAVININKAI S. ir A. KALCZA

>•» *

PUIKI DOVANA
betkuria proga!

nws« sr*k<as

Neseniai pagaminta lietuviškai (dai
nuota 11 ŠOKIU MUZIKOS Hi-Fi 
PLOKŠTELĖ galite gauti pas: V. 
Aušrotas, 180 Glenholme Avė., To
ronto, LE. 5-0527; St. Prakapas, 18 
Brookside Ave., Toronto, RO. 7-9088 
ir 1. Pleinys, 118 Fairleigh Ave. S, 

Hamilton, Ont, Canada.
Plokštelę išleido ABC Records 

P. Jurgaitis, 7403 South Western 
Ave„ Chicago 36, Illinois, USA.

Čikagoje nemažo triukšmo su
kėlė komunistiniam režimui pa
lankaus dienraščio — “Vilnies” 
redaktoriaus L. Prūseikos mirtis, 
čia' Įdomi istorija užsimezgė, kai 
buvo ruošiamasi šio komunistų 
simpatiko laidotuvėms.

Atsitiko taip, jog mirusiam bu
vo nupirkta vieta Lietuvių Tauti
nėse kapinėse nepertoliaušia Vac
lovo Biržiškos ir dr. J. Šliūpo ka
pų. Tai sužinojus, lietuvių visuo
menėje kilo pasipiktinimas. Ka
pinių valdybos nariai, patyrę tokį 
spaudimą, gražiuoju bandė su L. 
Prūseikos laidotuvių tvarkytojais 
susitarti ir laidojimui pasiūlė nuo
šalesnę vietą. Tačiau anie su tuo 
nesutiko ir pasamdė advokatą gin
ti jų interesus. Tokiu būdu L. 
Prūšeika buvo palaidotas nupirk
toje vietoje, kuri yra 60 pėdų at
stume nuo dr. J. Šliūpo kapo.

Kaip paaiškėjo, kapinių admi
nistracija neturi teisinio pagrindo 
neparduoti laidojimui vietos žmo
nėms atsižvelgiant Į jų politinius 
įsitikinimus. O taip pat yra sun
ku numatyti, jog nupirkusiųjų 
vietas pažiūros ateityje nepasi
keis. Taip atsitiko su dr. Marge- 
riu, kuris dar prieš savo “persi
vertimų” į Maskvos garbintojų ei
les, nusipirko sau vietų prie pa- 
čjo dr. J. Šliūpo kapo.

Sųryšyje su L. Prūseikos palai
dojimu, kaikurie patrijotiškai nu
siteikę asmenys savo artimųjų pa
laikus iš Lietuviu Tautinių kapi
niu žada perkelti kitur.

Taigi nevisi Žmonės ir po savo 
mirties turi ramybę, ypatingai 
ten, kur įsivelia raudonųjų gar> 

I binto jai.
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JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ DARNA

JAV IR KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENIŲ KOORDI
NUOTO BENDRADARBIAVIMO REIKALINGUMAS IŠKYLA 

VISU DIDELIU SVARBUMU
■ bendradarbiavimą ir tuo pasitar

naus lietuvybės tvirtumo reikalui.
Po šio pagrindinio dienotvar

kės punkto buvo apsvarstyti smul
kesni klausimai.

Kultūros Fondo pirm. T. J. Bo- 
revičiui, SJ, pareferavuą, buvo 
apsvarstytas Kanados lietuvių ka
talikų vaikų kongreso klausimas 
ir konstatuota, kad pagal KLB 
Krašto Tarybos nutarimą, šio ge
gužės mėnesio gale Hamiltonas 
organizuoja Kanados lietuvių jau
nimo sąskrydį, kurio apimtis ir 
programa bus paskelbta vėliau.

Sekamai buvo aptarti kaikurie 
nesklandumų faktai dviejose 
B-nės apylinkėse, pareiškiant vil
tį, kad tie nesklandumai, juos iš
siaiškinus, netrukus išnyks, kaip 
jie yra išnykę ir kitose apylinkė
se, kai paiškėjo, jog tai yra ne 
tiktai bergždžias, bet ir toks reiš
kinys, be kurio tautiečių bendra
darbiavimas yra ir malonesnis ir 
naudingesnis.

Svarstytas ir 8-sios Kanados 
Lietuvių Dienos ruošos klausi
mas, kiek jis yra taip pat ir KLB 
Kr. V-bos reikalas. Pageidauta 
platesnės informacijos ir Dienos 
garsinimo.

Dr. J. šemogas painformavo, 
kad KLB įteisinimo klausimu jis 
lankėsi pas advokatą su G. Rukšė
nu ir kad klausimas judinamas ir 
eina pirmyn.

Baigianti^ V-bos posėdžiui kon
statuota, kad, žiūrint KLB Kraš
to Tarybos paskutinės sesijos pa
sisakymo, Krašto Valdybos nariai 
lankytų apylinkes, pirmininkas 
pareiškė, kad ligšiol nė viena apy
linkė tokio pageidavimo- nepa- 

KLB KV L

Paskutinis KLB Krašto Valdy
bos posėdis 1961. IV. 18. buvo pa
skirtas labai svarbiam JAV ir Ka
nados Bendruomenių bendradar
biavimo, — glaudaus, koordinuo
to, — klausimui. Kr. V-bos pirm., 
atidarydamas posėdį, pasidžiau
gė ir pabrėžė, kad galutinai susi
tarta dėl bendro B-nės Valdybų 
bei jų deleguojamųjų į susirinki
mą, kuris {vyks 1 oornte balan
džio 29-30 dienomis. Tikimasi, 
kad šis pirmas šios rūšies susi
rinkimas, kuriame susitiks JAV 
ir Kanados Kraštų Valdybos drau
ge su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, išspręs eilę labai 
svarbių klausimų, kurie yra visai 
pribrendę ir būtini susitarimo.

Pagal susitarimą, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Val
dybai uždėta pareiga referuoti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
švietimo Centro kūrimo klausi
mas, bendradarbiavimo klausimas 
ir švietimo klausimas. Visiems 
šiems klausimams numatyti refe
rentai ir koreferentai. Iš KLB 
Kr. V-bos į šį svarbų susirinkimą 
vyksta iš Montrealio KLB Kr. 
V-bos pirm. St. Kęsgailą, Kultū
ros Fondo pirm. T J. Borevičiuš, 
SJ. V-bos nariai G. Rukšėnas ir 
J. Kardelis, KFondo nariai dr. H. 
Nagys ir Vyt. Jonynas; Toronte 
Kanados delegaciją papildys A. 
Rinkūnas ir kt. PLB Valdyba da
lyvaus in corpore. JAV Bendruo
menes delegacijos sudėtis paaiš
kės vėliau. Tvirtai tikima, kad šis 
susirinkimas išaiškins eilę svar
bių visai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei klausimų, padarys svar
bių nutarimų, pagilins ir išplės *___
JAV ir Kanados Bendruomenių!reiškė.

BANDĖ SUSPROGDINTI
SPAUSTUVĘ

siuntinį uaštu. Atidarant, jis 
sprogo ir iš jo prasimušė lieps
na. Redaktorius buvo sužeistas, 
nors ir nesunkiai.

Naujausias pasikėsinimas at
liktas tuo pačiu būdu, kaip ir 
1959 m. prieš rusų emigrantų 
centrinės organizacijos būstinę 
Muenchene, Leipzigo gatvėje. Ir 
tuomet pasikėsintojai pritvirtino 
sprogmenį prie namo apatinio 
augšto lango. •

Bet baisiausias pasekmes turė
jo pasikėsinimas, Įvykdytas prieš 
slovakų žymųjį laisvės kovotoją 
Matus Cermak 1955 m. liepos 5 
d., taip pat Muenchene. Anuomet 
Matus Cermak pašte gavo siunti
nį ir vietoje norėjo atidaryti.

UKRAINIEČiy
Kovo 12 d. Muencheno mies
te, Vokietijoje, Maskvos bol
ševikiniai agentai vėl įvykdė 
pasikėsinimą prieš antikomu
nistines pabėgėlių organiza
cijas. 3 vai. ryto jie susprog- . 
dino stiprų sprogmenį ukrai
niečių patalpose Zepelino 
gatvėje, padarydami daug ža
los.

Tuose pačiuose namuose yra 
ukrainiečių antikomunistinės or
ganizacijos būstinė ir jų laikraš
čio “Šlach Peremohy” — Kelias į 
pergalę — leidyklą. Vokiečių 
kriminalinės policijos specialis
tai nustatė, kad šis pasikėsinimas x. . . , , . .
atliktas politiniais motyvais. Ne- ^lunūnyje , buvo labai stipri 
išaiškintos kilmės sprogmuo bu- sprogstamoji medžiaga, kuri jį 
vo pritvirtintas prie lango ukrai
niečių spaustuvės, kuri vra apa- ^ .. . x .
tiniame augšte. Sprogimo metu Įumoje stovėjusi moteris; penkio- 
buvo sudaužyti aplinkiniai langai Jlka, Paste buvusių žmonių suzeis- 
ir susprogdinta viena spaustuvės ta> kaikunę labai sunkiai, ir pati 
mašina. Laimingu atveju, aukų Past0 -lstal§a smarkiai apgriauta, 
nebuvo, nes spaustuvė tuo laiku j Suprantama, vokiečiai dėl to- 
buvo be žmonių, o gatvėje niekas kių sovietų agentų teroro savo 
nėjo pro šąli. Nustatvta, kad šį krašte labai jaudinasi, ne juk nu- 
pasikėsinimą atliko tie patys te- kenčia ir patys vokiečiai. Ypačiai 
roristai, kurie nužudė garsųjį uk-1 didelį nepasitenkinimą rodo tų 
rainiečiu antikomunistiniu orga-|namū gyventojai, kuriuose turi 
nizacijų vadą Stefan Banderą ir j savo įstaigas rytų pabėgėlių orga- 
jau kartą kėsinosi nužudyti yy- ” 1 ~ J *
riausio minėto laikraščio redakto
rių. Banderą nužudė 1959 m. spa
lio mėn. paslaptingose aplinky
bėse. Anuomet jam beeinant iš 
minėtos būstinės Zepelino gatvė
je į savo butą, jis krito šaukda
mas visai prie savo kambario ant 
laiptų ir tuoj po to mirė, nunuo
dytas ciano kaliu.

1958 m. pradžioje ukrainiečių 
laikraščio vyr. redaktorius gavo

atidarant, sprogo. Vietoje užmuš 
ti — Matus Cermak ir viena ar

3 PUSL.

Chruščiovas negali pradėti karo - trūksta maisto
Besigirdamas drg. Chruščiovas 

savo galybe, sputnikais, raketo
mis, vandenilio ir atomo bombo
mis, užmiršo pagrindinę jėgą — 
maistą. Be maisto žmogus nega
li nė kariauti, nė gyventi.

Taigi, prieš susitinkant su Va
karais deryboms, Chruščiovas pa
noro pats patikrinti “galingosios” 
SSSR maisto išteklius. Savais 
laikraščiais ir. pareigūnų praneši
mais apie geriausią derlių ir 200 
Cč planų įvykdymą Nikita nebe
patikėjo. Jam pačiam nusibodo 
akių dūmimas ir išpūsta realybė.

Chruščiovas su savo inspekto
riais pirmiausia pradėjo vizituoti 
derlingiausius ir reikšmingiausius 
rajonus: Ukrainą, Maskvos res
publiką ir Sibiro tolimus, karo 
atveju sunkiai pasiekiamus, ra- 
jonus. . . ■

Kelionės rezultatai liūdni: vi-' 
sur betvarkė, apšileidimas, viskas i sust0(jaV0^ tai šimtai suplyšusiu 
žemiau uzplanavtmo. Spaudos zi- koiūkieeiu ateidavo prašyti du0: 
mos apie gerą derlių ir gerą, grei-! * -
tą sudorojimą yra katastrofiškos. 
Ukrainos derlingiausi Europos 
plotai neišnaudoti, apleisti, neiš
dirbti, laiku javai nenuimti, šim
tai tūkstančių hektarų neišdirb
ta, dirvonuoja. Valstybinių ūkių 
ir kolchozų sandeliai tušti. Iš vie
no ha tegaunama javų 6-12 cent
nerių, kai Lietuvos laikais iš 1 ha 
buvo gaunama 20-30 cehtn., gi 
JAV ir Kanados ūkininkas gauna 
30-50 centn.

Kaikuriose Ukrainos vietovėse 
Chruščiovui vizituojant, javai te
bestovėję ant lauko. Kur buvo 
spėta, tai javai su geležiniais bė
giais buvę traktorių pertraukti, 
kad būtų lyginti su žeme. Didysis 
bosas, važiuodamas traukiniu, 
sunkiai galėjęs pamatyti priplak
tus javus prie žemės.

Visur Ukrainoj rasta labai ma
ži kiekiai gyvulių. Taigi, mėsos 
atsargų irgi nėra pakankamai, 
krautuvės, sandėliai tušti.

Patikrinus Maskvos rajoną ras
ta, kad 17-20% trūksta pagamin
to maisto (javų) šios provincijos 
išsimaitinimui. Ypatingai esąs ne
pakankamas kiekis gyvulių, ra
guočių, kiaulių, šioji provincija 
turinti vežtis iš kitų. Bet iš kur, 
jei visur trūksta? Karo atveju Si
biro žemės ūkio rajonai turės la
bai didelę reikšmę arpsirūpinant 
maistu Galvojama, kad nepasiek
siančios atomo bombos ... Čia 
rasta dar blogesni rezultatai, ne
žiūrint į tai. kad valstybinius dva
rus apdirba vergai - tremtiniai,

• tegaudami tik mažą dalelę pri
klausančio atlyginimo. Ir čia kol
chozų pirmininkai viską išvagia, 
pasidalina. Gi darbininkai irgi 
varpas nusiskina, gyvulius išva
gia ;

Prie Krasnojarsko vienas sov- 
chozo užvaizdą pagal popierius iš 
sandėlių išvežęs 100 centn., o dir- 
von sėjamoji mašina pasėjusi tik 
50 centn., tik rečiau. O kad ru
gių derlius kitais metais bus blo
gas, kas kaltas? Kas patikrins?

Kaikurie vietiniai partijos šu
lai buvo atėmę iš kolūkiečių pas
kutinę karvę. Chruščiovas įsakė 
grąžinti. >

Inspekcijos rezultatai labai 
liūdni iš vienos pusės, kad sovie
tų sistema nesugeba savo žmonių 
sočiai pavalgydinti, iš kitos pusės

— džiuginanti, nes nėra maisto i m i ni s t e r i s pirm, ir k t. žemės ūkio 
atsargų, negalima pradėti karo; darbuotojai yra nušalinti nuo pa- 
pasauliui užvaldyti. reigų. Dideli pakeitimai padary-

Kinija ir kiti satelitai bei oku- i ir vierovėse kur lankė- 
puoti kraštai irgi netoli bado įsi Chruščiovas. Bet kas iš to? Kol 
slenksčio. I darbo žmogus neturės pakanka-

Karo atveju geru dėdžių ame- mai pavalgyti ir gyvens baimės ir 
-- - ■ - • *• • teroro aplinkoje, širdies neati

duos tam, kuris jį gali sunaikinti, 
ir neužmoka atlyginimo už darbą, 
kiek jam priklauso, ko reikalavo! 
ir K. Marksas “Kapitale”.

Kaip sovietų laikraščiai rašo, 
dabar būsią organizuojami vals-i 
tybinįai sandėliai, į kuriuos, bū
sią suvežami derlingųjų rajonų 
javų pertekliai ir būsią duodama 
rajonams, kuriems trūksta mais
to, nepakankamai užsiauginama.

Užtat ir Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms padidintos grū
dų, mėsos ir kitos prievolės.

Pirmieji sandėliai būsią stato
mi apie Maskvą. Mat, kritišku mo
mentu Kremlius turi turėti pa
kankamai maisto, o liaudis pati 
pasirūpins .. .

Nusiginklavimo problema so
vietams yra labai aktuali, su ja 
Kremlius nori prisidengti nuo 
tautos visus nedateklius. Girdi, 
“kai nusiginkluosime, tudmet ir 
mes visko turėsime, kaip ahaeri- 
konai R. A. Kimba

rikonu nebebus, kurie maitino vi
są Rusiją Hitlerį sumušant.

Praeito karo patyrimas rodo, 
kad po'3-4 savaičių daugeliui SS 
SR rajonų jau stigo maisto. San
dėliai buvo perduoti kariuomenei 
arba išvogti pačių kolūkiečių - 
darbininkų. Tuomet kiekvienas 
tesirūpino tik savo ir šeimos gy
vybės išlaikymu. Plačiosios sovie
tų tėvynės problema terūpėjo tik 
Kremliui ir jų tarnams.

Pabaltijo tremtiniai vežami Į 
Sibirą 1941 m. birželio mėn.. pa
sakoja. kad po dviejų savaičių 
nuo karo pradžios, kai jų ešalonai

nos iš nelaimingųjų. Ir taip visa 
tai truko 2 mėn., kol tremtiniai 
buvo nuvežti Sibiran. Kazachsta- 
nan ir kt. Tas pats ir dabar Įvyk
tų k a r u i prasidėjus.

Dar nebaigęs Chruščiovas savo 
kelionės, kaip žinome, jau buvo 
nušalinęs žemės ūkio komisarą 
Mackevičių. Ukrainos ck pirm.,

PAKEISTAS “TĖVIŠKĖS
ŽIBURIU” TELEFONO
NUMERIS j 368-6S13

Telefonų kompanija pereina j 
naują abonentų numerių siste
mą isimdama raides ir vieton 
jų ^vesdama septynių skaitlinių 
sistemą. Anksčiau buvę Toron
to mieste visi abonentų nume
riai EM. 8 jau pervesti j 368, 
o likusios Keturios skaitlinės 
lieka tos pačios. Tad dabarti
nis “T2 ’ telefono numeris yra: 
368-6813.

Iš provincijos j “Tėviškės 
Žiburius” galima skambinti tie
siai. Reikia išsukti zonos nume
rį 416 ir tada “TŽ” telefono nu
merį— 368-6813.

VISIEMS ŽINOMA, 
kad Toronto lietuvių solidarumo 
įnašai įgalina KLB apylinkės vai-____ _ ___j__
uybą globoti ar rėmu ‘ Varpo ’ mętų vesti pradėtą kovą yra pa- 
cnorą, šeštadieninę mokyklą, jau- sikeitusios, tačiau tos kovos dva- 
nimo stovyklas ir rašinių premi- sįa įr įjosiąs lieka tie patys. Laiš- 
jas, rengti tautinius bei kultūri-. Kas> sįunUnyS ir lietuviškas žodis 
mus parengimus ir t.t. Be solida-; laisvojo pasaulio mūsų paverg- 
rumo įnašų valdyba nepajėgtų iš-; uems tautiečiams tėvynėje ir iš
vystyti savo politinės ir kultūri- trėmime yra ramsčiai, kurie pa
nes veiklos. Pakviesti solidaru- į ueda vesti tą nelygią kovą. Lietu- 
mo įnašų rinkėjai jau pradėjo. viškos transliacijos iš Madrido, 
rinkimo vajų ir stengsis aplanky-i Vatikano ir Romos radijo stočių 
ii kiekvieną Toronto lietuvį, šį-r esti mūsų brolių ir sesių godžiai 
metinė valdyba dėl pagausėjusių Kiausomos. Tautos Fondo surink- 
kultūrinio rėmimo reikalų yra tųjų aukų didžioji dalis kaip tik 
nusistačiusi anksčiau ar vėliau lr eina tų valandėlių programų 
gauti po $2 įnašų iš kiekvieno paruošimui bei palaikymui. Lais- 
uarbingo lietuvio, todėl prašome vas lietuviškas žodis per radiją 
netrukdyti laisvai aukojamo rin- yra aiais moralinis pastiprim- 
Kėjų laiKO ir įnašą sumokėti pir-: mas ir ginklas toj žūtbūtinėj ko
mo aplankymo proga. ■ VOj

19b0 metais solidarumo įnašų Toronto skyriaus valdyba, 
rinkimas nebuvo suorganizuotas, i suprasdama momento ir reikalo 
todėl mieli Toronto lietuviai yra svarbą, atspaude ir išsiuntinėjo 
prašomi, kas išgali, apmokėti 2 miškus visiems Toronte gyvenan- 
metų normą iš Karto, visiems iš tiems tautiečiams, prašydama au- 
anKsto dėkingas ... .. .. . ..

KLB Toronto apylinkės 
solidarumo įnašų vadovas

Katalikių Moterų dr-jos
Prisikėlimo par. skyriaus susirin
kimas įvyko praėjusį sekmadienį. • 
Si kartą jis buvo labai gausus: na
rių skaičius nuolatos didėja, j 

Paskaitą skaitė dr. Judita Ma- 
tulionytė tema “Vaiko dantys”.

TAUTOS FONDO 
VAJUS

Kiekvieną pavasarį Tautos 
Fondas rengia vajų ir aplanko vi
sus Toronte gyvenančius mūsų 
tautiečius. Ši graži lietuviška tra
dicija bus tęsiama ir šiemet. Tau
tos r ondo atstovai pasiruošę taip 
svarbų ir nelengvą darbą pradėti.

Pasaulio įvykiai keičiasi ir 
bręsta neįprastu greitumu. Ypač 
mes negalime šiuo metu pasilik
ti pasyvus įvykių stebėtojai, kai 
tautos banuo nesėkmingai nusi
kratyti bolševikinio imperializmo. 
Lietuviškoji kova prieš okupan
tą turi būu tęsiama su dar dides
niu kovingumu, šiemet sukanka 
20 metų, kaip lietuvių tauta gink
luotu sukilimu nusikratė rusiško
jo okupanto jungo ir atstatė vals
tybinę nepriklausomybę. Nors 
laikas ir aplinkybės po tiekos

nizacijos. Po Banderos nužudymo 
dar praeitais metais vienas buto 
nuomininkas (namo, kuriame da
bar įvykdytas pasikėsinimas prieš 
ukrainiečių spaustuvę) patraukė 
į teismą ukrainiečių organizaci
ją, kad ją iš šių namų pašalintų. 
Tas nuomininkas atstovavo ir ki
tiems to namo gyventojams vo
kiečiams. Anuomet teismas nu
sprendė, kad didelio pavojaus na
mo gyventojams nėra ir ukrai
niečius paliko. Po dabartinio pa
sikėsinimo, reikia manyti, namo 
gyventojai vėl šį klausimą judins.

Aplamai, Muenchenas šiuo lai
ku yra svarbiausias centras pa
bėgėlių iš Rytų įvairių organi
zacijų. Čia tos organizacijos turi 
savo būstines, leidžia spaudą ir 
t.t. Tuo pačiu Muenchenas yra ir ’ Paskaita buvo kruopščiai paruoš- kiohKos metų vedybinio gyvenimo su- 
pabėgėlių antikomunistų centras. ‘ ta ir labai visoms, o ypatingai Kaxues proga, nuoširdžiai dėkojame 
Tai atkreipia ir dėmesį Maskvos,; jaunoms motinoms aktuali. Pre- uz malonų atsilankymą ir sveikinimus 
kuri siunčia savo apmokytus i jegentė paaiškino dažnai motinu ®erb- klebonui r. Placidui, Ot M, ir r. 
agentus antikomunistinrams su- nepakankamai įvertinamą pirmu^.Italaehui> V*M- Taip pat uzm^iunius 
Sigrupavimams terorizuoti. , jų dantukų svarbą, kalbėjo apie lui. Oi. M ir r pauiiui> Oem. Už taip

Bolševiku agentu pasikėsinimų I reikalą juos gerai prižiūrėti ir turtingas vaisęs, gražia dovana ir pui- 
buvo jau daug. Ir neatrodo, kad! iaiku nuvesti vaiką dantų patikri 
jie mažėtų. Deja, vokiečiai iki

I s: oi nestigs v o iiCi vieno t ei o ris- maistas d a ugi a tįsia žaloja ?Ud :ns- J ■ A- Petrauskams, s. J. cer
io. Nesusekė nė paskutiniųjų pa- dantis, apie kietesnio maisto rei- ’ ’ ’ ' ’ ’ -
sikėsintojų. Vokiečių kriminalis- Kahngumą. kad dantys turėdami

ku minėtųjų liet, radijo valandė
lių išlaikymui. Valdyba tikisi, 
Kad Tautos Fondo atstovai — au
kų rinkėjai susilauks nuoširdaus 
ir pritariančio visų torontiečių 

. atsiliepimo taip paramos reika
lingame darbe.

T T F Toronto sk. v-ba
Padeka

Už suruoštą staigmeną mūsų pen-

t- kias rožes nuoširdžiai dėkojame mū- 
mmui, kalbėjo apie svarbą po sų mieliems pneteliams ir giminėms: 
Kiekvieno valgio dantis valyti, j pp- i- L. Ju^ukoniams, J.; S. Andru-

niaubKams, J. Gusiamiams, A. A. Kuo
lams, J. Z. Stravinskams, J. L. Mace- 
viciams. Z. Z. Kevams, B. A. PetKevi-. * • . : . « . . • v . į_ i — A a * * ▼ ivldlllo* *• • Ivv V dilio* • a V1*tams pries kelis metus pavyko is- daugiau aarbo butų tvirti, apie ciainSi j. A. vaškevičiams, A. Ankuda- 

aiskinu tik kartotekų vagis, ku- psicnologini vaiko nuteikimą ve- V1 
rių dalis pabėgo už geležinės už-Idant pas gydytoją ir t.t. y
dangos, dalis buvo suimta. Su- Malonu, Kad ši jaunute gydytb- 
gau t uosius vokiečių teismas nu- ja Įsijungia i lietuvišką organiza- 
baudė, tačiau labai švelniai: augš- eini gyvenimą. Nedaug yra augš- 
čiausia bausmė r— trys mėnesiai 
Kalėjimo. Mažomis bausmėmis nu
baudė todėl, kad vagys nenaudo
jo teroro, be to, nustatė, kad vals
tybės išdavimo nebuvo. Kažin, jei 
kartotekas būtų išvogę vokie
čiams, tai turbūt būtų buvę pa
laikyta valstybės išdavimu. Bet 
mums atrodo, kad visi, kurie tar
nauja Maskvai, knisasi po laisvos 
valstybės pamatais ir siekia ją pa- 
vęrgti TT M. M. — (ELI)

tąjĮ mokslą baigusių lietuvaičių. 
Kurios nenutraukia ryšių su lie
tuviškąja veikla. Skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja dr. Matu- 
lionytei už paskaitą ir už jos ryž
tą būti nauidngai saviesiems.

Sus-mo darbotvarkėje dar bu
vo sekcijų vadovių pranešimai, 
pirmininkės pranešimas apie 
siuntinių i Suvalkų trikampi iš
siuntimą ir padėka visoms prie 
to darbo prisidėjusioms. V-ba

viciui, S. Barškučiui. M. Tabulėnui ir 
•. a. ir S. Pranckevičiams.
Jūsų nuoširdumas ir dovanos mums 

šia proga pasiliks brangus prisimini
mas visados.

Stasė ir Mečys Bušinskai
Padėka

Nuoširdi padėka Prisikėlimo para
pijos kaialiKams vyrams, talkinusiems 
medelių sodinimo darbe Vaikų Namų 
sodyboje: talkos organizatoriui p. Son- 
aai, darbo vadovui agronomui p. Dai- 
lydei, p. Abromaičiui, p. Dobilui, p. 
aurenui, p. Virkuciui, p. Daukšui.

Jūsų nuoširdžiu darbu grožėsis Vai
kų Namų lankytojai, o seselės minės 
su gilia padėka ir malda.

Nekalto Prasid. Marijos seserys

Vasario 16 gimnazijai 
pasiųsta $60, suniiKtų iš 107 bū
relio narių. įmokėjo: Al. Dūda 
$12; V. PupeiKa $6; A. btepaitie- 
ne ir P. Leus po $o; V. Bačėnas, 
J. btrazdas, J. menkus, T. Valius 
po $4; k. Grigaitis, J. Simanavi
čius, V. Sonua, J. btanaius, K. 
inouišis, A. Kantvydas, J. Moc
kus ir Al. Baneiis po $2.

Paskutinieji Keturi nariai įstoję 
š.m.} būrelį panelė narių skaičių 
iki Visi nariai moka į mėn. 
po $1. Po kiekvieno pasiuntimo 
pinigų gimnazija atsiunčia būre
liui gražų padeKos - pakvitavimo 
lapą. Iu7 būrelio vadovas P. L.

“Paramos” valdyba 
paruošė nedidelę brošiūrėlę, ku
rią uaoar siuntinėja savo na
riams. Brošiūrėlėje paiškinama 
apie kooperatyvo nuoiatinį augi
mą, apie paskolas, apie paskojų 
urauouną, apie narių gyvybes 
urauuimą, apie čekius, ir nenorai " , 
apie visą tvarką, ivas norėtų ne 
is narių ją gauti, nes ji siuntinė- 

• jama ūk Kooperatyvo nariams, 
gali kreiptis į Kooperatyvo įstai
gą— 1129 Dundas St. W. arba 
cei. LE. 2-8723.

Kosto ir Pranciškos Dargių 25 
metų vedybines sukakties pager- 
minas įvyko praėjusi šeštadienį 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo 
aaug svečių iš Toronto ir tolimes
nių apyiiiiKių; solenizantams bu
vo iteiKta vertingų dovanų. Po- 
oūvio iniciatoriais buvo soleni- 
zantų sūnus su marčia ir gražus 
Durys jų šeimos bičiulių, ponai 
Dargiai Kanadoje gyvena virš 
tnsuesimi metų; Kilimu is Lietu
vos — žemaičiai. Padėkos pamal
dos buvo atlaikytos šv. Jono Kr. 
Dažnyčioje sekmadienį 12 vai.

Inžinierių ir architektų 
arbatėlė, balandžio 14 d. Lietu
vių Namuose, praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Buvo parouyd 
u u lilmai: Burnngtono nuo Sta
tyba ir šiaurės K a na uos gy vūm- 
ja bei gamta, j -ų .

Puikus rauijo patefonas muzi
kai buvo parūpintas J. Strazdo 
tirmos Canadian Hi-Fi Distribut
ing Co Ltd. Valdyba nuoširdžiai 
deKoja J. Strazdui už malonų pa
tarnavimą.

Pabaltiečių arbatėlė - 
koncertas ičj.-.uT,

Balandžio 16 d. estų šv. Petro 
bažnyčios salėje įvyko Pabaltie- 
ęių ivioterų 'larybos arbatėlė ir 
Koncertas. Susirinko apie 200 
svečių: lietuvių, latvių ir ėstų i :

Este pirmininkė susirinkusius 
sūpazinuino su žymesniais sve- 
ciais ir veikėjais: su feder. parla
mento atstovu Thompsonū, latvių 
garbes konsulu Brysonu; estų 
Konsulu Markų, Baltų federaci- 
j os ga r bės pir m. d r. AnysU; estų 
ir laivių beiiurubmenes pirminin- o 
Kais, kurie visi dalyvavo su savo ' 
žmonomis.

Latvis Rietvars Brezgis pasakė 
įdomią kalbą apie Europos imi
grantų įnašą i Kanados kultūrą. 
Kuri yra verta susidomėti ir lie
tuvių jaunąjai generacijai, kurios 
kaikurie nori pasidaryti kanadie
čiais. Meninę programą atliko tri- 
jų tautybių menininkai. P. I. Keh- 
kla skaitė i anglų kalbą išverstas 
ištraukas iš latvių poezijos. Lat
vių baritonas dainavo latvių liau
dies dainas, estė E. Pabo skam
bino kelias estų muzikos ištrau
kas. Vieton numatytos soL Pr. 
Radzevičiūtės tenoras A. Vėly- 
vis dainavo itališkai ištrauką iš 
operos “Toska”, kuri publikos 
buvo labai šiltai priimta.

Po koncerto rengėjos vaišino 
svečius kava ir pyragaičiais. Pa
baigoje estų konsulas p. Markus 
pareiškė savo padėką rengėjoms 
ir linkėjo daug pasisekimo toli
mesniems parengimams. A. K

Pabaltijo Moterų Taryboje pir
mininkavimą dešimtiems me
tams, pagal eilę, perėmė estės. 
Pirmininke yra J. Herma. Tauti
nių grupių pirmininkės: S. But
kevičienė, A. Kopmanis ir E. 
Risna.

Pabaltijo Moterų Tarybos lie
tuvių grupė reiškia nuoširdžią 
padėką solistui A. Vėlyviui ir Da
lei Skrinskaitei, attikusiems lie
tuviškąją koncerto - arbatėlės 
programos dali. G.

Varžybos. — Balandžio 9 d. su
eigoj muz. studijoj dalyvavusios 
DLK Gedimino ir DLK Vytenio 
vilkiukų dr-vės turėjo varžybas 
margučių marginime ir inkilų 
statyboj. Iš abiejų dr-vių laimėto^ 
jai: I vieta A. Krašauskas. II — 
A. Karalius ir III — L. Saplys in
kilų statyboj. Margučių I vieta 
A Puteris ir A. Janulaitis, II — 
P. Šarūnas ir III — A. Plioplys. 
Visi laimėtojai gaus po vertingą 
knygą. F.

Tokijo.

V

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ APA- 
TIN. BALTINIAI 
Marškinukai ir 
kelnaitės 2-4 ir 6 
m. mergaitėms. 
Baltos medvilnės 
megzti marškinukai 
ir kelnaitės 8 
16 m. merg.

kili-

LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI 

Tegul jūsų 
brangūs 

viršutiniai 
rūbai 

visuomet 
būna švieži 

ir švarūs. 
Tai paleng

vins išlaikyti 
vėsią ir 
malonią 

savijautą.

Gaunami visuose 
populiariuose 

stiliuose.

KELNAITĖS IR 
MARŠKINUKAI 

BERNIUKAMS 
i Penmans koky

bė atitinka mo- 
tinų reikalavi- 
mus berniukų 

baltiniams.

KŪDIKIŲ 
BALTINIAI
Šone užrišami, su 
sagomis prieky, 
medv. liemenai 
tės. 3-6-9 mėn. 
ir 1 ir 2 metų.

T-BALTINUKAI

IŠEIGINĖS IR 
SPORTINĖS 

KOJINĖS

KELNAITES - 
MARŠKINIAI 
T-B ALTINIAI 
VYRAMS 
Be rankovių, 
atletiški, 
elastišku 
juosmeniu.

T-MARŠKINIAI
su sustiprintais nylon kalniečiu- 
kais. Puikūs viršutiniai, nešio

jant apatines kelnaites su 
elastiniu juosmeniu. Mot. marškiniai, Rel 

naitės, baltos medv 
Mažos, vidutinės ir 

didelėm.

DARBO KOJINĖS
KITI GAMINIAI

Merino “95” ir Merino 
“71” apatiniai baltiniai, 
vilnoniai apatiniai bal
tiniai; Penmans Sweat 
Shirt; Penmans piršti

nės, Penmans megz
tukai.

GP-1-1A

Tokijo. — Didžiausias savižu
džių skaičius Japonijoj paprastai 
būna kovo mėn. Jis ypač buvo di
delis šiais metais.

Lijonas. — 48-ji Prancūzijos 
katalikų socialinė savaitė šiemet



TtVIfiKtS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
KOMPOZ. VIKTORUI KUPREVIČIUI t 
sukako 60 m. amžiaus. Jis daugiausia' . . . .
pasižvmėjo vaikams skirta muzika. Už šiemet ruošia diplominius darbus apie 
nuopelnus vaikų muzikai LTSR Augš- studentų. Devyni diplomantai 
čiausios tarybos prezidiumas kompozi- ’ kolchozinių pastatų planus. Ar- 
♦osių apdovanojo garbės raštu. jehitektai L. Aksamitauskas įr P. Jaku 

čįonis ruošia Nidos gyvenvietės ir va- 
DIDELIS BALIUS ANYKŠČIUOSE sarvietės išplanavimo projektus. Diplo

mu vo surengtas statybos - montavimo i mantas T. Matulionis ruošia pietinės 
v-bos virš. Bitino, profsąjungos pirmi-; Klaipėdos miesto dalies išplanavimo 
ainko Kolesnikovo ir partinės organi- > projektus. Eilė diplomantų pasirinko 
zacijos sekretoriaus Pustelnikovo pa- į temas, susijusias sji pramonės įmonių 
stangomis. Anykščių statybos-monta-; planavimu ir rekonstruavimu. E. 
vimo yąldybą Už paskutinį praėjusių: NFaKKIJMAI SU RVBLH]
metų Jęetyirti gavo raudonąją vėliavą, NEAiSlSUJilAl su Ktbliu
ir piniginę, premiją. Vėliava buvo pa- , PAKEITIMU .
dėta į kampą, o pinigus buvo nutarta: Nuo balandžio 1 dienos visiškai nu- 
po 15 rublių išdūlinti valdybos na-. stojo galios senųjų rublių banknotai 
riams. Tačiau vietoję pinigų laimėto- i P® 101 ^5> 50 į J®® rublių, iždo bilietai 
j^ms buvo įtekti vokeliai su pakvieti- > P® •*. 3 * ® nibhus ir nukaltos iki 1951 
maiš į iškilmingą balių. Penkiolika monetos pp 5, 10, 15, 20 ir 50 
rublių —' menkas pinigas, o už juos kapeikų k 1 fb. Tuo tarpu senosios 
visus, į- krūvą sudėjus, balius išėjo' monetos 1, 2 įr 3 kapeikų vertės pa
to’^ kokio Anykščiai nebuvo žinoję. liktos galioti if toliau, lygiai su nau-l ŠEŠTADIENI Hamiltono ateiti-1

KAUNO POLITECHNIKOS 
INSTITUTE

HAMILTONO ATEITININKAI

Šį šeštadienį, balandžio 29 d., 7.30 v. v.
KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE, 222 QiweosUm Rd., ruošia

satinu^ pavasario baliu^
• Gros visų mėgiamas Benni Ferri orketras.

• • Savas bufetas.
• Turtinga loterija.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI atsilankyti j šj pavasario balių ir 
smagiai praleisti laiką savo draugų tarpe. Valdyba

Hamilton, Ont. I
§V- MISIOS už a.a. dr. A. Šapokos 

vėlę bus laikomos balandžio 29 d., 9 
vai. ryto mūsų parapijos bažnyčioje. 
Kviečiami hamiltoniečiai šiose pamal
dose dalyvauti. Sv. Mišias užprašė Ha
miltono ateitininkų kuopa.

Bėda tiktai, kad kaikurie žmonės pa- !<>»*$ kapeikpmis. Iš įvairių sovietinės ninkąi kviečia visus gausiai dalyvauti j 
sipiktino - 
mi gerti..

VILNIAUS VALSTYBINIAME 
BALETO TEATRE

debiutavo naujas baletmeisteris

.Kau KaiKurie zjfiuuea — -- .--
gįrdi, jie prievarta verčia- spaudos paskelbimų Lietuvoje ir kitur. pavasario šokiuose, kurie įvyks gra-1

i galima išskaityti, kad gyventuojuose žioje Knights of Columbus salėje, 222 
; dar ir dabar yra užsilikę kaikurių ne-;
'aiškumų su rublių keitimu. Atrodo, 
■ iad dar yra piliečių* kurie ne visus sa-

• j vo senus rublius yrą iškeitę į nąųjuo- 
J. Gudavičius, pastatydamas F. Jarų-. sius, bijodami registracinės įstaigų 
lino baletą “Šuralė”. J. Gudavičius kontrolės. Kokios bendros sumos buvo 
yra baigęs Maskvos Lunačarskio vardo pakeistos Lietuvoję ir visoje Sovietų 
teatro meno institutą, šį diplominį ba- ' ' ‘
lėto pasfatymą spauda įvertina teigia-į 
mąi. Pagrindines roles šoko laisvosios 
Lietuvos baleto auklėtiniai — T. Sven- 
tickaitė ir H. Kunąyičius.

VYTAUTO SIRIJOS - GIROS 
romaną “Voratinkliai draikės be vėjo”, 
kuris, buvo pasirodęs “Pergalės” žurna
le, srnarkiąi užsipuolė “Litęraturnaja 
gazeta” kaip bulvarinio pobūdžio kū
rinį. Iš recenzijos paaiškėja, kad ro
manas vaizduoja dabartinį gydytojų 
gyvenimą Lietuvoje. Labiausiai recen
zentui nepatinka, jog romano veikėjai 
yra miesčioniško tino dvasiškai tušti 
žmonės, neturintieji “tikrųjų dabar
ties žmogaus bruožų” — lyg kad ko
munistinėje sistemoje nebūtų šarlata
nų ir dykaduonių gaujos, apie kurios 
egzistenciją šiandieninėje Lietuvoje 
liudija skundais ir feljetonais užversti 
“Tiesos” puslapiai.

ATEISTINIAI BŪRELIAI 
spartina veiklą vidurinėse mokyklos*. 
“Taryb. mnkvtoias” d’iau^iasi, kad Ši
lalės raį. Judrėnų aštuonmetės mokyk
los mokiniai o^*ntuniasi ateistiniuose 
klausimuose. Mokykloje įkurtas jau- 
nviu ateistų būrelis nagrinėja tokio ______ __ __________ _____
pobūdžio temas: “Kaip bažnyčią Lietu- pasiinformuoti apie gyvybinius ir bū- 
voje gvnė išnaudotoiu interesus”, tinus bendruomenės reikalus. 
“Aušins Variu ’r ju stebuklingojo na- 
yrikslo kilmė”. leidžia socialų 
sienlaikrašti — “šalin nrietarus”. Ja
me -rašinėliu formoje mokiniai yra pri- 

du*>ti at^aVvrna i Hausima —
.“Kodėl aš netikiu?”. Karikatūromis \a|ai

lino baletą “Šuralė’

Sąjungoje — tai iki šiol dar nėra pa
skelbta ir vargu ar bus paskelbta. E.

9.000 SPECLALISTŲ
. Galima tikėti, galima netikėti Vil- 

! niaus radijui, kad Lietuvos augštosios 
mokyklos ir technikumai šiemet išlei
džia 9.000 specialistų (su neakivaiz
diniais). Esą, vien augštąsias mokyk
las baigią 3.506 studentų. Iš Vilniaus 
universiteto išėję 840 diplomantų, iš 
Vilniaus Pedagoginio instituto 790 mo
kytojų. Specialų vidurinį išsilavinimą 
šiemet įsigiję daugiau kaip 5.000 as
menų. Gera dalis baigusiųjų siunčiami 
į kaimo kolchozus ir sovehozus, kita, 
didesnė dalis, į pramonę ir įstaigas. E.

GASTROLIAVO LATVIJOS
‘ėlių teatras. Vilniečių vaikams buvo 
parodyta lietuvio rašytojo Viktoro Mi
liūno pjesė — “Skridimas į mėnulį”.

■■MB

DETROITO
SCENOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS,

vadovaujamas
rež. Z. Arlauskaitės-Mikšienės,

suvaidins Al. Bisson'o 
4 veiksmu drama

i Queenston Rd. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Šokiams gros Benni Ferri orkestras. 
Veiks savas bufetas ir bus Įdomi lote
rija. Nepraleiskime šios progos! Savo 
atsilankymu paremsime jaunimą, o pa
tys praleisime laiką savo draugų bei 
pažįstamų tarpe. Valdyba f

APYLINKES valdybos ŽINIOS ’ 
Naujasis Šalpos Fondo komitetas 

pirmame posėdyje pareigomis pasi
skirstė: pirm. J. Pleinys, vicep. K. 
Hiksys, sekret. Q. Latauskaitė, ižd. 
V. Leparskas, vajaus vykdytojai L. 
Klevas ir Kt Gudinskas, narys M. Tu- 
maįtienė.

Sveikiname naują ŠF komitetą, lin
kėdami sėkmės gražiame ir kilniame 
jo darbe.

Aukų vajus Lietuvos Nepriklausomy
bės akto signatarui prof. Stp. Kairiui- 
Kaminskui bus pravestas SF sekma
dienį, balandžio 30 d., po visų pamal
dų prie parapijos bažnyčios ir salėje.

Mieli hąmiltoniečiai prašomi pagal- 
savo išgaels paremti 82 m. amž. su- j 
laukusį mūsų garbingą tautos vyrą, l’dymą reikėjo apmokėti ligoniui, ka- 
šiandien patekusį į didelę nelaimę. I dangi prof. Stp. Kairys-Kaminskas jo- 

buvo amputuota ■ kių giminių JAV neturi. Toks vajus

NEŽINOMOJI
Balandžio 30 d., sekmadienį
4 vai. p.p. punktualiai, 
Lietuvių Namuose.

JA Valstybės 
į DR. ANTANAS IR KONSTANCIJA

Lietuviai pasaulyje
Lenki ja

™ KUN. ALFONSAS JURKEVIČIUS,
i VALIUŠKIAI, gyveną Gouverųeur, N. punskietis, perkėlus vikarauti iš Na- 
i Y. (Konstancija buv. to/ontietė), pa-i‘n>^ovo i Kožukovą, Lenkijoj. Parapi- 
’ skyrė $1000 Lietuvių Fondui. ; joj yra tik du kunigai, o 9.000 parapi-

PREL. IG. ALBAVICIUS, dainų 
šventei rengti k;to pirm., šventės rei
kalams paaukojo $100. Tai dižiausia 
vieno asmens auka.

JONAS RIMAŠAUSKAS, įvertinda
mas “Dainavos” ansamblio nuveiktus į 
darbus per jo 15 m. gyvavimo laiko-1
tarpį, ansambliui paskyrė $100. Auko
tojas pats daug vargo matęs, ilgus me
tus kankintas nacių kacete.

ALTo LOS ANGELES skyrius pa
aukojo $100 “Lituanus” žurnalui pa
remti. ;

KUN. BENEDIKTĄ SUGINTĄ čika

jiečių. Tikybą dėsto ne mokyklose, 
bet privačiuose namuose
savaitėje. Reikėtų motociklo, bet jo 
kaina
nesinių pajamų tik 1.500 zlotų. Vie
nas doleris vietinėje rinkoje kainuo
ja 100 zlotų.

Australija
NAUJA ADELAIDĖS AT K V SEN

DRAUGIU VALDYBA: Br. plokštis— 
pirm., J. Stepanas — sekr., J. Rūpins- 
kas — ižd. Revizija: Stepanienė, Var
nas, Kubilius.

ADELAIDĖS TEISININKŲ dr jos 
naujojon v-bon išrinkti: Br. Plokštis— 
pirm., L. Martinkus — sekr. ir E. Bor- 
jerienė — ižd. A.a. kolegos teisininko 
V. Požėlos prisiminimui nutarta su
ruošti viešą akademiją ir už velionies 
vėlę užprašyti šv? Mišias.

Ą.a. adv. V. Požėla, vienas veikliau
sių ir žymiausių Lietuvos socialdemok
ratų partijos vadų, mirė Adelaidėje 
I960. IX. 21.: būdamas ligoninėje at
liko išpažintį, priėmė Komuniją ir pas
kutinį patepimą. *

Į GEELONGĄ neseniai iš pavergtos 
Lietuvos atvyko lietuvių šeima: N. če- 
rakavičiaus senutė motina Ona Čera- 
kavičienė, 74 m., sesuo Marytė Bau- 
manienė, 34 m., švogeris Adolfas Bau- 
manas, 33 m., ir mirusios sesers sū
nus Vytautas, 15 m.:\-į;<

Vak. Vokietijoje jie atsirado 1958 
m. spalio mėn. Lietuvoje gyveno Vil
kaviškio apskr. Baumanienė dirbo sun
kius ūkio darbus kolchoze, o Adolfas 
Baumanas miško darbus Rytprū
siuose. .

36 vai.

- 24.000 zlotų, o jis gauna mė-

| giečiai lietuviai nuoširdžiai pagerbė 
vardadienio proga. Jis yra surinkęs ir 
siuntęs Vasario 16 ir saleziečių gim
nazijoms virš $75.000.

DR. J. PAJAUJUI Vašingtone pada- 
j ryta sunki vidurių operacija.

PRAŠO LIETUVIŠKOS ŽEMELĖS. 
— New Haven ir apylinkės lietuviai, 
trėmimų į Sibirą 20-mečiui paminėti 
stato lietuvišką kryžių, kuris bus pa
šventintas birželio 18 d. Norima prie 
kryžiaus pakasti žiupsnelį žemės iš 
Lietuvos. Kas jos turėtų, labai prašo
mas pasiųsti šiuo adresu: Antanas 
Gruzdys, 811 Winchester Ave., New 
Haven 11, Conn., USA.

SUDICKAS, SUDICK AR SUDEI- 
KIS ANTANAS, gimęs Kaune ar Kau
no apskrity, mirė Danvįile, III., JAV, 
palikdamas šiek tiek turto. Įpėdiniai 
ar apie juos žiną prašomi pranešti Lie
tuvos konsulatui, 6147 bo. Artesian 
Ave., Chicago 29, Ill., USA.

DR. J. MEŠKAUSKAS, mirus dr.-A. 
Šapokai, įeina į Ateitininkų Federaci
jos Tarybą nauju nariu kaip sekantis 
kandidatas.

PRANAS ŠNTOKAITIS, buvęs Kaz
lų Rūdos teisėjas, širdies liga mirė 
balandžio 6 d. Saginaw. Mich.. JAV. 
Velionis buvo gimęs Žėglių k., žvirgž
daičių paraoijoi. Liko žmona dantų gy
dytoja- ir ■ du sūnūs.

Argentina
TĖVAS J. BRUŽIKAS, SJ. Didž. sa

vaitėje vesdamas rekolekcijas Buenos 
• Aires, Argentinoje, staigiai pajuto 
didelius skausmus krūtinėje. Nežino
damas. kad tai širdies ligos simptomai, 

L prisiversdamas užbaigė S dienų reko
lekcijas, išklausydamas daugybę išpa- 

pmčią ir pasakydamas ugningą Prisi- 
į kėlimo pamokslą. Parvykęs i Montevi- 
; dęo atsigulė Į lovą, nes gydytojai kon- 
’ statavo širdies nusilpnėjimą.

_______ 7 , ALEKSANDRA VENGRIENĖ, 68 m. 
kovo mėnesį apyvartos padaryta S6L- i LONDONO LIET. BAŽNYČIOJE ko-j amžiaus, kovo 6 d. mirė Argentinoje. 
050,91.___________________________ I vo 10 d. kun. A. Kazlauskas. MIC, pa- j Kilusi iš Šiaulių miesto. Buvoištekėju-

Bankelio valdyba pageidauja ir kvie-: šventino ir atidarė visai naujai per-. S1 už Pranciškaus Vengro, kun. K. 
čia lietuvius pramonininkus, versli- įdirbtą Liurdą, kuris dabar atrodo tik- vengro pusbrolio. Velionė sirgo ištisus 
ninkus, prekybininkus ir visus kitus, j meniškai. Darbą kruopščiai ir gra- 3 metus. Palaidota Sąrandi kapinėse, 
kurie savo darbe turi naudotis čekių ; žiai atliko dail. V. Jokūbaitis. Į Paliko liūdinčia dukterį našlę Stefani-
bankinėmi5 operacijomis, pasinaudoti J0NA§ TE0FILĖ BARAIČIAI j Ją I^^^anū^Anelę. _ 

I uo “Taikos patarnavimu, nes Talka j feun. P. Daulmio WC, išverstai knygai L ^GEN^S LIETUVIA«S SE- 
teikra toki pat čekių patarnavimą kaip , ,.Kristads gyvenimas” išleisti paaukojo f AfSL. ~ t «
m kiekvienas Kanados bankas. j daugiau £100, o Lietuviu Namu ir So- -I,etuV1;. ^als2S; t °

Baiandzio men posėdyje valdyba: d dė‘jo lez.es. dirbimų fabrikantas, suvaziavi-
paskyrė S10 auką Bendruomenes apy-; sčoia 1 J me išrinktas 1 tos organizacijos val-

į linkės valdybai Motinos Dienos minė- • dybą. Jaunas komersantas J. Serapi-
’ jimo proga. Taip pat suteikė $10 au-1 MIRUS A.A. JUOZUI DAILIDEI, nas — sausio viduryje išskrido į Euro- 
ką mėgėjų teatrui “Aukuras” padeng-J kuris Škotijoje ir Londone buvo tikrai r pą techninėms studijoms. Lietuvis H. 

j ti išlaidoms ryšy su ruošiamu vaikų į uolus lietuviškai katalikiškos veiklos Kemandris pakeltas i Argentinos ka- 
i veikalo pastatymu. Tame pat posėdyje Į narys, tautiečiai gausiai prisidėjo prie 5 riuomenės kapitono laipsnį. Ed. Zda- 
valdyba apsvarstė Lietuvių Namų Ha
miltone pasiūlymą išnuomoti patalpas

HLK Moterų Dr-ja

likusius pinigus. Ilgą laiką valdyba 
tokius narius kvietė papildyti šėrus, 
bet jiems į pakartotinus kvietimus ne
atsiliepus, buvo priversta jų keletą iš
braukti įš narių tarpo. Tačiau tokie 
buvę bankelio nariai kiekvienu metu 
vėl gali įstoti nariais į bankelį ir jie
mielu noru kviečiami atgal, šiuo metu RritOlll JO 
skolininkų bankelis turi 186. Vien per! * I

<itų spektaklių tarpe tenka suminėti Neseniai profesoriui buvo amputuota ’ kių giminių . . r -
•Smalsų drambliuką” ir “LėlitAcirką”. I Koja, tad ligoninės išlaidas ir patį gy- yra pravedamas visoje Kanadoje, JA 

V-bėse ir kt. kraštuose, norint užtik
rinti jam pragyvenimą.

Kas negalėtų savo aukos įteitki prie 
bažnyčios, prašomas ją perduoti ŠF 
pirm. J. Pleiniui, 118 Farleigh Avė. 

PARENGIMAI IR MINĖJIMAI. — lietuviai į minėtą susirinkimą atvykti. į So. Tel. LI. 7-3028.
Laikas nuo laiko mūsų nedidelėje ko-; Apylinkės valdyba R BALFo jau gautas Sibįro netuvės
lomjoje gyvenantieji lietuviai turime MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO- motinos pavardė ir antrašas. Motinos 

Du‘ JŲ KLUBO “LITUANICA” VEIKLA. ■ Dienos proga jai bus pasiųstas siunti- 
.— Klubo visuotinis susirinkimas įvyko nys iš organizacijų skiriamų simbo- 

Kiekvienas mūsų turime užsidirbti' kovo 25 d. Crowland viešbučio patai- linių dovanų. Kas iš hamiltoniečių no- 
sau ir savo šeimai pragyvenimo lėšas,: pose. Pasirodė, kad Wellando apyl. retų prisidėti prie šio siuntino suda- ,, - n „ • uvrwzxo xxt axjuxl Dan.-iiumi,
daugiau ar mažiau turime ir kitų as-. medžiotojų ir meškeriotojų klubas “Li- rymo, prašomas savo auka idėti j vo- ‘° . 1f1^os patarnavimu, nes laiKa į į_un p Daukjlio AIJC išverstai knygai i 
meninių reikalu, bet dėl to negali bū-Uuanica” iš kelių jos iniciatorių per ką, Įrašant savo pavardę, \r Įteikti ji tnk'natarnav,ma ka,n “ • ' ......... . . I
ti pamiršti ir mūsų bendruomenės rei- kelis metus išaugo į didžiulę Niagaros prieš minėjimą pirm. A. Juozapavi- 

, . . .. ,. . . . . , s kaiai. Organizacijos, kuri šiandieną! pusiasalio organizaciją ir jos dabartį-: čiui. Primename, kad Motinos Dienos
tokie mo miai, Kūne aar apjma vįsus geros valios lietuvius, \ nis narių skaičius siekia jau šimtinę t minėjimas rengiamas gegužės 11 d. j 

nėra isstzadeje religijoj .*1; s;stovinčius-savo tautos ir tėvynės sartTir turi apie $3.000 nuosavo turto, oi s. Amerikos lietuvių žaidynėse To-' 
KOMPO7. B. DVARIONAS i jyboje. j tas atsiekta darbštumu ir gyva, veik- j rOhte gražiai pasirodė Kovo sportinin- i

koncertą”0 K'šiniovo rr>’«<;te Juk ne tam palikome tėvynę, kad la. Daugiausia pelno susilaukta iš rer.-iĮjaį. j) Kudabaitė laimėjo pirmą vie-
vijoje. Moldavų spauda išgyrė jo kū- sveiką kailį išneše. įsivynioję į doleri-1 giamų kas mėnesis viešbučio patalpose. tą mergaičių stalo teniso varžybose, 
rinius. kurie yra originalūs savita mu- ni kiautą ir žibučių pavėsyje ramiai šokių. Už patalpas savininkas J. Sin- j jy Vaitonytė pasidalino 3-4 vietą su 
zi’^os kalba ir lietuviu muzikinės tauto- • leistume laika, kai mūsų broliai ir se- kus netik neima mokesčio, bet, būda-: torontiete Bušinskaite, vyrų komandi- 
saVos bruožais. Koncertą pianinu iš? 
pildė kompozitoriaus duk.tė A. Dvario
naitė.
PRAMONINĖS GR AFIKOS PARODA 
buvo surengta Vilniaus Dailės šaįionę.

WELLAND, Ont

Kemandris pakeltas į Argentinos ka-

jo laidotuvių aukomis ir maldomis. . nevičius, dviračių gamybos Įmonės sa
vininkas, dalyvavo ’ Kordobos kalnų 

JIEVA ŠNTPIENĖ, 5 vaikų motina, ežeruose su savo jachta ••Lithuania”.
—......—----- ----- ....... i torontiete Bušinskaite, vyrų komandi-
sės veda žūtbūtinę kovą dėl laisvės ■ mas aktyvušvisuomenininkas, paU! nis stai0 ten^ b^nu[’I^Su^r‘Aphįrėjusi . ;v .......
ir egzistencijos. Jie yra Suspausti ver-! P xf * u k . Į moterų krepšinio komanda pasidalino j patajpas įr apsvarsčiusi pasiūlymą, sulaukusi 72 m. amžiaus, kovo 6 d. kuri visu argentiniečių priuažinta gra-
gijos pančių ir viešai savo minčių bei ir_nesa visą naštą, nes.yra kIudo pir- j 3.4 v;eta su Ročesterio Sakalu. Iš da-. ?aWyba .deja .negalėjo tuo pasiūlymu staiga mirė. Palaidota iš lietuvių baž- žiaiisia. ’ '

, Kovas į pasinaudoti. Siūlomų patalpųrjišnūo-* hyčios kovo 13 J-..--;
A 1 inform ‘ mavimas nepalyginamai daugiau ^!n . .. j N. Zelandija
Apyi. iiuviui. 1 tuotų bankeliu^ ir turint omeny, kad ymnCl\7 1C1 I .

“ŠIRVINTOS” SKAUČIŲ TUNTAS dabartiniai LN rengiamasi parduoti, ) KATALIKŲ LAIKRAsTIS Zealan-
v A tai valdyba nerado racionaliu daryti. E- PURĮCKIENĖ, pagal kitą vyrą dia” vasario 16 laidoj plačiai aprašė 

vidaus įrengimų ir vėliau jų nustoti J E- Grezeff, mirė sausio 31 d. Paryžių- vysk. J. Steponavičiaus suėmimą Lie- 
Be to, valdyba tikisi, kad žadamuose je. Lietuvoje ji buvo žurnalistė ir Lie-; tuvoje; 
naujai pastatysimuose LN gaus pasiū- tuvių-Ukrainiečių dr-jos veikėja bei; C— 
lymą dėl patalpų bankeliui. Turimos pirmoji pirmininkė. Jos vyras Puric- LANDIA HERALD” vasario 16 d. at- 
dabartinės bankelio patalpos, nors ir; kis, miręs prieš 26 metus, buvo Lietu- spausdino lietuvio studento laišką iš 
nėra idealios, bet kolkas pakankamos v°s Žurnalistų s-gos vienas steigėjų ir Auchlando universiteto, kuriame nu- 
bankelio reikalams ir atsižvelgiant į jų ! pirm. Paskutiniaisiais metais prieš rodoma, kad nors Chruščiovas Junt.

jausmų pareikšti negali. mininkas. Prisideda ir klubo valdybos lyvavusių penkiolikos klubų,
Tu, brolau, sesuo esi tolimas žibu- darbštumas, darnus sutarimas ir vie- surinktais taškais užėmė aštuntą vie-1 

i rėlis jų ūkanotoje padangėje; atlik sa-1 ninga veikla. Valdybą sudaro: S. Sin- tą
Buvo išstatvti nėriausi lipt. dailinin- pareigą savo broliams ir sesėms- bei kienė, S. Beržėnienė, V. Karalius ir 
ku sukurti nrekiu anin^vidaljnimo na-: tėviškei. i Br. Luomanas. Be to, tam dar reikia
vadžiai: etiketės, dėžutės, taikomosios Mes senėjame, plinkame ir žilstame; Priskaityti visų klubo narių savo vai- gegužės 7 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
dailės kūriniai. Lietuviškomis etiketė-; f » ’ • • ......... . . . 4
mis yra panuošta visa eilė konditeri 
jos, maisto ir tabako gaminių.

VILNIAUS UNIVERSITETO nimosi ir kūrimose stadijoje. Būkime 
Istorijos ir filosofijos fakulteto studen- ^^iningUm° organizuotumo pa‘ 
tė E. Būnate parašė darba tema 
'Veiksmažodžiu analizė” o diploman
tas P. Dzikavičius t^ma “Daiktavardžių 
analizė”. Iš diDlomantu-žurnalistų dar
bų pažymėtini: T. Juknevičiaus dar
bas tema “Visuomeniniai pradai laik
raštyje ‘Vakarinės naujienos’ ”. V. De
nas rašo diplomini darbą antireligi- 
nėnr^temom. Turtingi istoriniais as
pektais Lietuvos dvarai irgi atrado sa
vo diplomantus. Dinlomantas-istorikos 
R. čenas. pasinaudodamas naujais ar- 
chvviniais duomenimis, narašė darba 
tema: “Karpio dvaru valstiečių kova 
už laisve ir žeme XIX a”. Lituanistas 
L. Lenkauskas naruošė diplomini dar
ba anie “Adutiškio apvlinkiu vestuvi
nes dainas”. Čia bus paskelbta anie 
200 naujų dainų, kurių daugumą pats 
Lenkauskas užrašė. E.

ĮSIGIJO MQNOTIPUS
Vilniaus radiias balandžio 4 d. kaip 

naujieną naskelbė. kad gautos iš Ang
lijos naujausios konstrukcijos renka
mos mašinos, monotioai. Tomis maši
nomis galima tekstus surinkti atskiro
mis raidėmis <ne atskiromis eilutėmis, 
kaip linotipais). Tai oalengvina ypač 
mokslinių veikalų rinkimą. Kartu to
mis mašinomis galima nulieti šriftą 
paprastai spaustuvių spaudai. Maši
nos bus sumontuotos ‘Karolio Požėlds 
spaustuvėje” Kaune. — Nemiki. Lie
tuvos spaustuvėse, pvz., “Ryto” spaus
tuvėje Kląipėdoję, monotipai, taip pat 
iš Anglijos pirkti, pradėjo veikti jau 
prieš maždaug 30 metų ... E.

i Br. Luomanas. Be to, tam dar reikia

nebėra pas mus to entuziazmo, tos dybos pasitikėjimas ir visų narių su- ruošia parapijos salėje jaun. sk. ir 

visos apylinkės. Susirinkime be'vieti- meninė programėlė ir mamyčių pa- 
niu matėsi net iš Buffalo, N.Y., iš St. gerbimas.
Catharines ir Port Colborne, taip kad i Skaučių vardu kviečiame visas mie- 
“Lituanica” klubą galima laikyti viso ; l3sia$ mamytes atsilankyti, nes norime 
Niagaros pusiasalio klubu. jsį kartą Jus pavaišinti. Tikimės, kad

Klubas praėjusiais i 
apylinkės du prizinius zuvavimus ir 
dvi prizines medžiokles, 
dalyviai laimėjo vertingas dovanas. 
Kreipiant dėmesį sueiti į glaudesnius 
santykius su kitataučiais vietiniais ka
nadiečiais anglais tarpklubiniame me

dvasios ugnies.
Jaunimo nedaug; jis tebėra moksli-

į tartiną veiklos rėmimą. O nariu yra iš skaučių įžodį. Po įžodžio bus trumpa uvių-Ukrainiečių dr-jos veikėja bei LAIKRAŠTIS “THE NEW ZEA-

E N U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieaiams, laidotuvėms ir M.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviiktl.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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vyzdžiu.
Mes nuo saves nepabėgsime, prie ki

tų nepritapsime, tad likusią savo gy- 
v^nimo dalį likime kuo buvome. Ne
užmirškime. kad tas mažas solidarumo 
inašas, sumokėtas visų. įgalina bend
ruomenę nudirbti didelius darbus. 
Dauguma narių jau tai atliko, o kas 
dar to nepadarė, būkite geri tai at
likti. Pinigus galima įmokėti: WeĮ- 
lande K. Bluzienei. A. Kalvaičiui ir 
M. Kuzavui; Port Colborne: J. Staške
vičiui. *

BALANDŽIO 22 D. Crowland vieš
bučio salėje apylinkės valdyba ruošia 
šokių vakarą. Kviečiame ta vakarą re
zervuoti ir savo atsilankymu paremti 
Bendruomenę. Būtų labai malonu, 
kad ir mūsų kaimyninių kolonijų lie
tuviai, su draugais ir pažįstamais,, pa
laikytų rengėjų pastangas ir į paruoši
mą atvyktų.

GEGUŽES 7 D. St. Mary’s bažnyčios 
salėje, kur vyksta lietuviams pamal
dos, tuoj no pamaldų rengiamas Mo
tinos Dienos minėjimas. Programoje: 
naskaita ir meninė dalis, kurią atliks 
Niagaros pusiasalio jaunimas, vadovau
jamas mūsų šeštadieninės mokyklos 
ved. Tėvo Barnabo Mikalausko, OFM. 
Maloniai prašome motinas su savo 
šeimomis gausiai dalyvauti.

GEGUŽES 21 D. ten pat tuojau po 
pamaldų kviečiamas visuotinis Wel- 
lando Bendruomenės susirinkimas. 
Prašomi visi Wellando Bendruomenės
—' II ■

; • z J kartu mamomis atsilankvc ir tė Pigumą, valdyba randa racionalu su-i mirtį a.a. E. Purickienė-Grezeff buvo Tautose reikalavo laisvės visoms tau-
metais suruošė “Širvintos” tunto skautės J silaikyti dėl patalpų keitimo ir palauk- pradėjusi tapyti paveikslus. Dalyvavo toms, tačiau Pabaltijo valstybės ligi
s zuvavimus ir ■ y ateity žadamų pasikeitimų. net keliose meno parodose su savo kū- šiai dienai tebėra pavergtos. Laiške
es- PCd kunas “NEŽINOMOJI” 4 veiksmų dramą, ■ Valdybos posėdyje be visu valdybos riniais. Velionė, nors buvo ukrainie- nurodoma, kad tūkstančiai žuvo kovoje

ilgai lauktą, greitai pamatysime sceno- narių dar dalyvavo Kredito komisijos 
je. Veikalas parašytas garsaus prancū- ir Kontrolės komisijos atstovai.
zų rašytojo A. Bisson. Vaizduoja šei
mos dramą, kaip dažnai įvyksta, kad

Taupyk ir skolinkis
aSįIŠDUODAMOS ASSTENINĖS Kooperariniame skolos im ».m, morgia

bankelyje "Talka
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA-

kanas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS.
iktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p.

E., Sudikas
___ _____ _____ NAUJI LN NARIAI. — Nuoširdus 

ti, kur dominuoja savimeilė ir ambi- į a^iū mielajam Pranui Dauginui iš St. 
Catharines, Ont., įstojusiam LN nariu 
su $100 ir mažajai Rūtai Gudinskai- 
tei iš Burlington, Ont., kurios vardu

; turės progos šį sekmadienį, 4 vai. p. i Šauta antra šimtinė.
p., patogioje Lietuviu Namu salėje; įvykęs bal. 15 d. LN v-bos ir pirmo

jo narių šimto posėdis nutarė pradė- 
prasidės punktualiai. tį Mokyti pirmojo šimto narius na- 

r muose, atsiklausiant jų, kiek kuris 
savo įanšus dar padidins. Pirmųjų ap-

j “ Scenai" reikalingus baldus“ nemoka-1 islankymų rezultatai tikrai pasigėrėti-; 
mąi davė Adams baldų krautuvė. I?i: .Juo“s Svilas Pridėjo $100 (turė

• v* *•___ • a i v* a. lilvzO Ui IVJIkdvdjdžiojime su vietos kanadiečių sporto vienas kito nenori sti ir atjaus. i
!:lubu buvo pravesta keturios medžiok
lės ir pagal taškų sistemą laimėtojais 
išėjo “Lituanica” klubas, laimėjęs di- cija.

Sis vaidiąimas visiems vertas pama-
dele taurę. Surinkusiam daugiausia t tį Taigi hamiitoniečiai kaip tik ir 
taškų V. Pivonunui klubas per susi-; -• - .....
rinkimą įteikė asmeninę dovaną gra- • p 
žų laikrodį spindulių rėmuose. Ipamątyti

Metai po metų birželio pradžioje ■ vaidinimas
klubas rengia kartūnų bąhų šis pa- ■ Maionėkite nesivėluoti, nes pavėlavu- 
rengimas kiekvienais metais buvo ple-; sieji gailėsis nemat pradžios. 
čiamas ir.išaugo j tradicini dideli ko-- 
lonijos parengimą, apie kurį yra gir- j
tiriu ir labai gražių atsiliepimų, šiais “Yėjknas $2,”$1 50* Si ^Moksleiviams' Liudas Gutauskas $100:
metais toks kartūnų parengimas įvyks; pusė kainos.’žiūrėkite skelbimą šia-1 (100), Jonas Bulionis $300 (100) ir! 
birželio 3 d. St. Stephan‘s salėje. Tai | pUSiapyje. ‘ ------ ***....... 1 "" />IAAX
vakaras, kur be kitų įdomybių ponios pasimatymo vaidinime. zr. 
galės laimėti vertingus kartūno prizus.

UVU/, UUIldJ> OUllUIlld 11 ,

Pranas Rakauskas $600 ( 400). Viso sa
vaitės eigoje LN lėšos paaugo $1300.; 
Nuoširdus dar kartą visiems dėkui:

Iš V. Bieliūno, R.R. 1 Welland, Ont., BANKELIS “TALKA”, nežiūrint į Visus senuosius narius lankys netik 
klubas išsinuomojo sklypą žemės ir vis jaučiamą ekonominę stagnaciją, pirm, bet ir kiti v-bos nariai, tad LN 
įrengė šaudyklą, o suėjus į glaudes-1 pastoviai ekonominiai stiprėja ir didi- j v-ba labai prašo kiekvieną narį prisi- i 
nius ryšius su vietos administracija iš'na bei plečia savo operacijas. Balan įdėti bent šimtine, ko rezultate gautu-į 
Welland miesto kelių valdybos išgau
tas pasižadėjimas, kad jie nemokamai 
per ten esantį griovį pastatys tiltelį ir 
praves keliuką, kad su mašinomis ga
lėtumėm privažiuoti prie pačios šau
dyklos. Be to, klubas įsirašė į Niaga
ra Peninsula Conservation Associa
tion. kuriai priklauso veik visi šioje 
apylinkėje veikiantieji panašios paskir
ties klubai. Kiekvienas įstojęs klu
bas turi teisę kas mėnesį skirti į šios 
organiząpijos susirinkimą po du savo 
atstovus. Ji turi didelį svorį Ontario 
Land &. Forest ministerijoje įvairiais 
medžiojimo ir meškeriojimo reikalais.

Pagal bendrus klubo nuostatus kas 
metai yra perrenkama klubo valdyba, 
šiame susirinkime išrinkta nauja val
dyba, į kurią balsų dauguma išrinkti: 
pirm. K. Stankevičius, sekr. K. Kutka, 
ižd. F. Beržėnas, medžiojimo vadovas 
V. Pivoriūnas ir žuvavimo vadovas Br 
Luomanas. Pagal klubo tradiciją, po 
susirinkimo buvo bendra arbatėlė!.

Baigiant noriu pabrėžti, kad tokio 
sklandumo ir sutarimo nemačiau nei

Dalyvis

džio 11 d. įvykęs valdybos posėdis kon- i mėm bendrai sudėję stamboką sumą.: 
statavo gražų operacijų pagyvėjimą.. kuri padėtų lengviau gauti pirmuosius i 
Per kovo mėn. naujų šėrų įmokėta į morgičius ir geričiau pradėti statybą. 
$9.290,79; depositų sąskaitos padidėjo | Tiems, kurie vis dar abejoja, reikė- 
iki $12.483,55. šis depositų sąskaitų Į tų apžiūrėti nupirktą Hunter ir Fer- 
padidėjimas yra ryšy su įvestomis če-1 guson kampninį didelį sklypą Liet. Na
ktų operacijomis, kurios atliekamos tik j maras ir rimtai pagalvoti, kad nuo 
per depozitų sąskaitas, šiuo metu de- j i—-------- ------- ---------------'
pozitonų, kurie gali naudotis čekių gražus lietuviškas centras ,ar dar ke-j 
operacijomis jau yra 58. Kovo mėn.
išduota asmeninių paskolų $13.400 ir . . ____ H__ .
morgičių paskolų — $11.500. Balansas kovo mėn. prailgino S. Urbanavičius, į 
suvestas $331.131,03. Narių skaičius 
padidėjo iki 516.

Remiantis Kredito unijų įstatymu ir 
bankelio statutu vieno šėro kaina yra 
$5. Buvo keletas narių, kurie įstoda
mi įmokėjo $5 ir vėliau metų-kitų bė
gyje indėlio nepapildė. Kaip žinoma, 
kiekvienas bankelio narys turi mokė
ti metams $1 nario mokesčio Kredito 
unijų lygai. Kadangi narių su $5 šėras 
vis mažėja (atskaičius kiekvienais me
tais tą $1 nario mokesčio), nes $5 per 
metus palūkanų neuždirba vieno dole
rio, tai sumažėjus šėrui mažiau, negu 
$5 — valdyba yra priversta tokio na
rio sąskaitą uždaryti, grąžinant jam

manęs priklauso ar jame greitai išaugs :

lis metus jame usnys ir dilgėlės keros. 
Alyvos sutartis savo namams šildyti

B. Steponavičius, J. Mikšys ir R. Gied
raitis. Už juos LN Kultūros Fondas i 
gavo po $5 viso $20. Mūsų Tautos Na-: 
mų rėmėjams gili v-bos padėka!

Motinos Dienos proga LN v-ba pa
skyrė iš Kultūros Fondo $15 Sibire gy
venančiai lietuvei tremtinei motinai! 
org-jų sudėtiniam siuntiniui pasiųsti. I 
Pinigai perduoti apylinkės valdybai.

Nupirktame LN sklype yra geležies • 
laužo tarp 100 ir 150 tonų, geros užva-; 
žiuojamos svarstyklės ir daug senų! 
lentų ir kitokio medžio laužo. Kas no- j 
rėtų ką nors iš šių medžiagų atpirkti, i 
prašome krieptis į St. Bakšį, 38 Stan • 
ley Ave., JA, 04662. Sk. SL Į

už laisvę. Nežiūrint to. sovietų vadai 
esą pasirodo kaip laisvės gynėjai pa-

• vergtijjų tautų.

čių kilmės, tačiau, gyvendama Lietu
voje, labai artimai suaugo su mūsų 
kraštu ir jį visa širdimi pamilo.

Onutė ir Julius Stradomskiai, gyveną Delhi, Ontį populiarus vi
suomenininkai, dideli lietuviškos spaudos bičiuliai, balandžio 8 d. 
labai iškilmingai atšventę 25 m. vedybų sukaktį. Iškilmėse daly
vavo daugybė draugų iš JAV ir Katfados. Ta proga šv. Tėvas jiems 

atsiuntė palaiminimą.

A
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ČIKAGOS OPERINES TRIJULĖS ; 
KONCERTAS

V. VERIKAITIS t

Pasikalbėjimas su sesele M. Margarita 
- Vaikų Namų vedėja Toronte

Šiais metais Toronte gerų kon
certų buvo suruošta keletas. Su
sidomėjimas jais taip pa| .buvo 
nemažas. Taip pat jų meninis ly
gis buvo augštas. Vistik atrodo, 
jog atvykstančio operinio trejeto 
koncertas kelia didžiausią susido
mėjimą. Nenuostabu. Koncertas 
įvyks garsioje Eatono koncerti
nėje salėje, kuri skaitoma geriau
sia savo akustiniu, o taip pat jr 
puošnumo atžvilgiu. Žinoma, ge
ra salė dar nereiškia, jog bus ir 
geras koncertas, bet žinant išpil- 
oytojų pajėgumą, atrodo, kad 
koncertas bus puikus.

Šios operinės trijulės sąstatą 
sudaro: Danutė Stankaitytė, Sta
sys Baras-Baranausaks ir Jonas 
Vaznelis. Visi trys, iš Čikagos, 
dainavę ten lietuvių statomose 
operose pagrindines roles. Nors 
apie juos buvo rašoma spaudoje 
labai daug, bet dar vertėtų prieš 
koncertą keletu žodžių juos pri
siminti.

f Danutę Stankaitytę teko išgirs
ti pilnoje formoje, kai ji paskuti
nį kartą lankėsi Toronte ir išpil
dė vieno koncerto programą. Ma
ne sužavėjo nepaprastai gražus 
balso tembras, gera mokykla ir 
natūralus muzikos grožio pajauti
mas bei jos supratimas. Po to 
koncerto susidariau nuomonę, jog 
ji yra geriausia dainininkė, dai
nuojanti lietuviškai šiame konti
nente. Vėliau ir kiti mano nuomo
nę patvirtino. Tikrai esu įsitiki
nęs, jog ji mūsų neapvils šiame

koncerte/ Bųš Vėl ;maĮonii išgirs
ki šį reto grožio balsą.

Kai Stasys' BdraS-Baranaus^as 
lankėsi Toronte, vietinis dienrąš- 
tis >‘Tbe Globe and Jpil” rašėfi,

“Ištisai per visą koncertą išlai
kytas puikus balansas. Buvo efek
tyvus, su aiškumu, užimančiu kva
pą “The Telegram”:’ “Pats 
Caruso niekuomet nelaikė aiškes
nės linijos ir nepasiekdavo operi
nio augštumo lengviau, kaip šis 
lietuvis dainininkas. ..”

Sutinku su šiais Toronto dien
raščiais ir kai girdžiu Baranaus
ką dainuojant visuomet esu juo 
sužavėtas. Parodykite man geres
nį lietuvį dainininką, ir aš jums 
parodysiu melagį.

J. Vaznelio neteko girdėti. Kiek 
žinau iš spaudos, tai yra tikras 
bosas. Dalyvauja lyrinėje opero
je Čikagoje, o taip pat visuose 
lietuviškų operų pastatymuose. 
Taip pat amerikietiška spauda 
apie jį atsiliepia labai palankiai. 
Jo sukurtas Mefistofelis, kiek su
pratau iš spaudos, buvo labai ge
ras ir užtikrintas. Amerikiečių 
spauda rašė:

“Bosas Jonas Vaznelis dainavo 
Mefistofelio garsiąją “Aukso sta
bas” su pasitikėjimu taip, kaip ir 
visoje rolėje buvo užtikrintas ir 
įtikinantis”.

Visi trys dainininkai važinėjo 
po lietuviškas kolonijas, susilauk
dami užtarnautų gražių atsiliepi
mu.

Vaikų darželio patalpos — To
ronto Lietuvių Vaikų Namai — 
pastatytos 1960 m. Marijos Nekal
to Prasidėjimo seselių, daug kal
bų kelia Toronto lietuvių tarpe, 
daug apie jas kalba ir kitų vieto
vių lietuviai. Todėl buvo įdomu 
pasikalbėti netik korespondentui, 
bet supažindinti ir platesnę skai
tytojų masę su seselių rūpesčiais, 
o kartu ir su naujųjų patalpų rei
kalais. ,

Korespondento ir buvo pirma
sis klausimas seselei Margaritai:

— Kaip įstaigos reikalai?
— Neblogai. Laukėme, kad bus 

daug blogiau. Bet visuomenėj ra
dome daug pritarimo, daug su
pratimo. Ir netik Toronto lietu
viai mus parėmė ,bet plačiai iš 
visos Kanados ir net iš Amerikos.

— Ar daug turite skolų bei 
morgičių?

— Turime 10.000 dolerių sko
lų, o morgičių — nei mažiau nei 
daugiau kaip 70.000 dolerių.

Kokias rengiate artimiausias iš
kilmes? Girdėjau, norite šventin
ti kryžių?

— Taip ,tai tiesa. Gegužės 13 d. 
yra numatytos kryžiaus šventini
mo iškilmės. Kryžius jau pasta
tytas, tik dar neišbaigtas. Iškil
mėse žada dalyvauti mūsų vysku
pas J.E. V. Brizgys. Be jo tiki
mės susilaukti nemažą skaičių 
mus remiančios visuomenės iš 
Toronto ir kitų vietų. Tą dieną 
vaikai priims Sutvirtinimo sakra
mentą, pridėjus dar ir mūsų dar
želio vaikus, jų vienų bus virš 
dviejų šimtų, o su tėveliais, atro-

Lietuvis Amerikos žemėje
Politinių aplinkybių vis labiau EDVARDAS ŠULAITIS 

blaškomos grįžimo į tėvynę vii- ——
spręsti dirbtiniu būdu. O tų bū
dų čia sunku rasti, be to, ir pati 
jų vertė yra žymiai mažesnė, ne
gu gyvenant tėviškėje, kalbant ir 
dainuojant lietuviškai. Šiuo me
tu tautiškumas gali būti tęsiamas 
dainuojant lietuviškai ar šokant 
tautinius šokius, bet pastovus ir 
tvirtas lietuviškumas visdėlto iš
liks tik tuose, kurie savo įsitikini
mus rems protiniu pajutimu ir iš 
to-nelauks sau asmeninės naudos, 
o priešingai — aukos save. Ir 
bręstantis žmogus, kuriam Lietu
va tebėra tik tolimas ir sunkiai 
suprantamas kraštas, apsisprendi
mas už lietuviškumą nėra labai 
reali galimybė, ypatingai jeigu to
kią nesistengiama net sukurti.

Koks yra mūsų išeivijos Ame
rikoje jaunimo tautiškumas? At
sakytume, jog jis yra tik jausmi
nis, bet ne protu ir apsiprendimu 
patiriamas. Jaunimas, kurį šiuo

tys mus kas metai pastato prieš 
aktualesnį klausimą — kas yra 
darytina, jeigu ilgesnį laiką dar 
reikės mums likti išeivijoje, no
rint išlaikyti gyvą lietuvių tauti
nę sąmonę bei kitas tautines ver
tybes. Mes atsiduriame prieš už
davinį, kuriam sprendimo negali
ma rasti jokiame matematikos va
dovėlyje ar formulėje, bet prob
lemos išrišimui žymių reikia jieš- 
koti mūsų pačių kasdieniniame 
gyvenime, pasineriant į savo tau
tiečių tarpą ir čia analizuojant 
tautinio - socialinio pobūdžio nuo
trupas.

Jeigu matematikos formulėms 
suvokti reikia aštraus proto, tai’ 
mūsa lietuviškoms gyvenimo pro
blemoms apčiuopti reikia daug 
nuovokos ir didelio pažinimo, ku
ris padėtų gerai įsijausti į gyve
namojo momento buitį. Tačiau, 
bendrai imant, vargu ar iš viso 
galima rasti receptą, kuris mums

leidėjų ar redakcijų kaltės, bet ir 
tinkamų šios srities darbuotojų 
trūkumOj kuris irgi yra išeivių 
masės mažo domėjimosi veikla, 
šiuo atveju — spauda, išdava.

Neigiamų išeivijos sąlygose 
gimstančių reiškinių ir. faktų bū
tų galima pririnkti gana daug, 
bet tai nėra šio straipsnio tikslas, 
čia mums yra svarbiau kelių jieš- 
kojimas, kuriais būtų galima išei
ti iš susidariusios liūdnos padė
ties, kitų vadinamos net akligat- 
viu.

do, bus dvigubas skaičius. .Tiki
mės užpildyti visą mūsų nemažą 
kiemą.

— i>as projektavo kryžių?
—:Pr6jektas arch. inž. dr. A. 

Kulpavičiaus. Turiu pridurti, kad 
kryžių statė J-. Matulaitis. Ir kas 
pažyniėtįna, kad jis yra ir šio kry
žiaus fundatorius. J. Matulaičiui 
mes esame labai dėkingos už jo 
visus darbus, nes jis statė namus 
kaip rangovas. Jo asmeny mes tu
rėjome ištikimą mūsų draugą ir 
nuolatinį patarėją. Jo padovano
tas kryžius bus gražus priminimas 
kiekvienam lietuviui jo tėvynės. 
Mums ypač bus kartu atmintinas 
J. Matulaitis ir jo*riša šeima

— Kokį užrašą dėsite ant kry
žiaus? ' ;

— Jei iki šventinimo nepasi
keis, bus šitoks: “... Esu išrau
tas iš Lietuvos pakelių, kuriose 
amžiais budėjau .. .”

— O kas toliau? Kokie darbai 
dar laukia?

— Atrodo, kad statybos darbai 
bus baigti, o viduje niekad galo 
nebus, nes gyvenimas eis, ir vis 
ko nors reikės. Bet artimoj ateity 
nežadame nieko daugiau.

— O kaip vaikų darželio reika
lai? Kiek vaikų turite? Kiek lie
tuviuku?

— Apskritai, negalime skųstis. 
Vyksta normalūs užsiėmimai. Lei
dimą iš miesto valdybos gavome 
darželiui veikti su 100 vaikų. Yra 
užregistruota 70 vaikų, o lanko 
pastoviai tik 50. Iš užregistruotų
jų apie 20 vaikų yra kitų tautybių. 
Pamokos ir užsiėmimai vyksta 
lietuvių kalba. Visi vaikai be jo
kių sunkumų išmoksta lietuvių 
kalbą ir poterius kalba tik lietu
viškai. Ir jie labai patenkinti, kad 
moka be savo ir kitą kalbą. Ligi 
šiol jokių nesusipratimų su nieku 
neturėjome, nes mes priimdamos 
Vaikus, aiškiai pasakome, kad šis 
darželis yra ir katalikų ir lietuvių. 
Ir vaikai, pabuvę pas mus darže
ly, iškart yra priimami į mokyk-

los pirmą skyrių. Lietuvių kalbos 
išmokimas visai nekliudo vaikams 
būti gerais mokiniais ir angliško
je mokykloje.

— Sesele, ar daug vaiku lietu
vių dar galėtų lankyti Jūsų veda
mą darželį, kurie dabar nelanko?

— Lietuviukų Toronte tokio 
amžiaus, kurie tiktų vaikų darže
liui yra apie 300.

— Kuo aiškinate, kad lietuviai 
tėvai siunčia į Jūsų darželį tik 
vieną šeštadalį vaikų?

— Gal kalti atstumai, gal kiti 
kokie sumetimai dėl taip vadina
mo angliško akcento gadinimo, 
nors tai būtų tik nesusipratimas. 
Medžiaginiai motyvai čia veikia 
mažiausiai. Tvirto mokesčio už 
vaikus mes nesame nustačiusios. 
Imame pagal šeimos materialinę 
padėtį. Neišgalinčius priimame ir 
visai be mokesčio. J. M.

Atgailos Diena
Lietuvos vyskupai tremtyje 1951 m. 

gegužės 13 Lietuvą ir viso pasaulio 
lietuvius paaukojo Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai. Šiemet gegužės 13 mi
nime šio įvykio dešimtmetį.

Ši šventė kasmet buvo švenčiama 
kaip maldos ir atgailos diena už nusi
dėjėlių atsivertimą ir Lietuvos laisvę. 
Dievo Motina Fatimoje prašė melstis, 
daryli atgailą ir aukotis jos Nekalčiau
siai Širdžiai už nusidėjėlius ir Rusijos 
atsivertimą, kad išsigelbėtume iš da- 
bargies nelaimių. Lietuva ir lietuviai 
tų nelaimių yra tiesiogiai paliesti.

ALR Katalikų Federacijos valdyba 
ragina, kad vsi parapijų klebonai iš 
anksto atkreiptų savo parapijiečių bei 
parapinių organizacijų vadovybių dė
mesį, kad jie kuo iškilmingiau tą die
ną paminėtų, kuo gausiau atliktų išpa
žintį, priimtų šv. Komuniją ir pasiau
kotų Švč. Jėzaus ir Nek. Marijos Šir
džiai. Šiemet netik gegužės 13, bet ir 
visas gegužės mėnuo tebūnie maldos 
ir atgailos mėnuo už Lietuvos ir Ka
talikų Bažnyčios laisvę.

Gegužės tryliktoji tebūnie Maldos ir 
Atgailos Diena už Lietuvą ir teisingą 
pasaulio taiką.

"N USI KALTELI Ų KU NIG AS
VERTINGAS FILMAS

“Atsimink, kad pasauly tebuvo. 
tik vienas žmogus, kuriam Kris-

rišta prie kryžiaus ir nukreipiu 
žvilgsniu i šalia mirštanti Kristų.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

PAGERBĖ M. K. ČIURLIONĮ 
Lietuviai visame pasaulyje — ir 
pus ir anapus geležinės sienos — pa
gerbė įžymų Lietuvos dailininką, muzi
ką M. K. /Čiurlionį, kuriam šiemet su
ėjo 50 metų -nuo jo mirties. Ir svetim
taučiai pagerbė jįSštai “Free Europe” 
radijas Miunchene neseniai davė ruso 
dailininko Jurgio Annenkovo praneši
mą Rusijos meno temomis. Autorius 
iki 1924 metų profesoriavo sovietų 
meno akademijoje ir nupiešė Lenino, 
Trockio, Stalino ir kitų vadų paveiks
lus. Dabar gyvena Paryžiuje. Pasak 
Annenkovo, Rusijos vadai Čiurlionį 
ląiką “Rusijos lietuviu”. Pagal jį, grį
žę iš Sovietų Sąjungos turistai pasa
koja, kad eilės žymių dailininkų kūri
nius, nepatinkančius partijos vadovy- 
beį sovietinės įstaigos slepia ir muzė- 
juose nerodo. Jų tarpe esąs ir Čiurlio
nis, nors visi žino, kad Čiurlionio įta
koje Rusijoje išaugo visa eilė žymių 
dailininkų. Pagal Anftenkovą, Sovietų 
Sąjunga turėtų ne slėpti Čiurlionio 
kūrinius, bet jo vardu net atskirą mu- 
zėjų pavadinti. E.

Lietuvių dailė 
parodoms

Iki šiol nebuvo tokio lietuvių 
dailės rinkinio iš kurio galima 
būtij skolinti eksponatus ren
giamoms parodoms. Vieną iš 
didžiausių lietuvių dailės rin
kinių turi dail. A?A. Tamošai
čiai, šį rinkinį norima dar pa
pildyti ir pavadinti Keliaujan
ti Lietuvių Dailės Galerija.

Visuomeninėms organizaci
joms bus gera proga skolinti 
ir šios Dailės Galerijos ekspo
natus ir rengti augšto meninio 
lygio parodas.
“KARYS”, pasaulio lietuvių karių - 

veteranų mėnesinis žurnalas, balan
džio mėn. numeryje, P. Dirkio straips
neliu pagerbė mirusi “TŽ” redaktorių 
a.a. dr. A. Šapoką, kaip karių veteranų 
atstovą, ats. jaun. leitenantą ir moks
lininką istoriką.

LIETUVIAI “ADVERTISER” PA
RODOJ. — Tokiu pavadinimu Adelai
dės laikraščio suruoštoj parodoj itin 
gausu eksponatų — 650. Jų tarpe bu
vo nemaža ir lietuvių dailininkų su

šia

NEPRIKL. LIETUVAI SKIRTI a.a. 
P. Augiaus, A. Dargig, A. VaikŠnio, V. 
Vizgirdos ir kt. meno kūriniai bus 
įteikti Čiurlionio galerijos direkcijai 
dail. V. Vizgirdos dailės parodos ati
darymo metu. ,

“MARGUČIO” NUMERI, redaguotą 
staiga mirusio a.a. dr. B. Dirmeikio, 
skaitytojai gavo kiek pavėlavę. Sekan
tis nr. išeis jauno poeto Algimanto 
Mackaus redaguotas. “Margučio” ra
dijo programoje talkina Kazys Gand- 
rimas.

KAN. V. ZAKARAUSKO vedama li
tuanistinė mokykla Čikagoje, turi dau
giau kaip 300 jaunųjų lietuviukų. 
Prieš keletą metų mokykla buvo pra
plėsta, įsteigiant moksleivių tautinį 
dainų ir šokių ansmablį, kurį lanko 
daugiau kaip 200 vaikų. Ansamblis 
spėjo puikiai užsirekomenduoti netik 
savųjų, bet ir amerikiečių tarpe. Kele
tą kartų jis pasirodė net televizijos 
programose. Ansambliui vadovauja 
muz. F. Strolia, talkinamas gabios šo
kių mokytojos Martienės. Steigiama 
mokykloje ir vaidintojų grupė.

J. KARIBUTAS pakviestas redaguo
ti sekantį’“Užuolankos” kultūros žur- ' 
nalo numerį. Medžiagą renka iš Los 
Angeles lietuvių rašytojų ir kultūri
ninkų..

J. KARVELIS, Čikagoje, yra numa
tęs išleisti plokšteles, iš kurių būįų 
galima pasimokyti lietuvių kalbos ir 
kitų dalykų. Tai daroma lietuvybei iš
laikyti. Leidėjas prašo mokytojus ir 
kitus asmenis tuo reikalu duoti savo 
sugestijų ir patarimų rašant šiuo ad
resu: J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill., USA. '

AUG. KUBILIAUS pastangomis, 
Adelaidės arkivyskupijos kat. laikraš
čio “Southern Cross” redaktoriui bu- - 
vo įteikta lietuviš.kai angliška malda
knygė “Marija, gelbėk mus”. Redak
torius gavėnios metu laikraštyje per 
visą puslapį įdėjo rašinį apie malda
knygę. Taip pat kelias nuotraukas, at
skiras maldas.

1500 LIETUVIŲ studijuoja JAV-bių 
universitetuose.
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Šalia visos eilės mus nelabai’tus laidavo dangų; ir tas žmogus Šiandien, Amerikos vidury, St. savo darbais: Balys Grėbliūnas paro- 
smagiai nuteikiančių apraiškų, I buvo .nusikaltėlis." Jo vardas bu- Louis mieste per minėtą ^mas fdoje^^ė 3
vis dėlto nasitaiko ir širdi džiu-lv° Dismas ir jis buvo priristas House yra pereję apie 1000 bu-! aliejini paveiksią. Be to, Eimantas vis aeno pasiiaiKO n siiuį uziu L.- Daugalis. Vytautas Kapociunas ir. Al-

prirašytų šimtaprocentiškai tin- T™'
karną vaistą nuo dabartinių išei- ’° “1 n
vijos negalavimų. Tačiau, nors ir 
netaikant į didelių žinovų tarpą, 
norisi tuo klausimu pareikšti sa- 

ywonuomonę.
Sėdint rašyti šį straipsnį po 

ranka pasitaikė Trečioji metinė 
Santaros knyga — 1956-57 m., ku
rioje giliai įžvelgta į gyvosios lie
tuvybės problemas šiame krašte, 
čia sakoma:

“Norint lietuvybę išlaikyti gy
vą savo tarpe, reikia atsisveikinti 
su kaikuriais, kad ir brangiais, 
Lietuvos prisiminimais, kurie 
šiandien nebeneša vaisių, ir nu
kreipti visą dėmesį į tą vyksmą, 
kuriuo šiandien realiai reiškiasi 
lietuvybė. Lietuvoje ji realiai 
reiškiasi, stambaus masto sociali
niais ir dvasiniais pakitimais so
vietinio režimo įtakoje; ir juos 
mes turėtume pažinti. Mūsų tar
pe gyvoji lietuvybė daugiausia 
reiškiasi atskirų individų ir jau
nesnės dvasios sambūrių pastan
gomis įnešti naujus ir reikalingus 
elementus į lietuvybės turinį; mes 
turėtume aktyviai jungtis į šias 
pastangas”.

Iš tiesų, žmogui gal nieko nė
ra sunkesnio kaip atsisakyti nuo 
kaikurių mielų dalykų ir juos pa
keisti kitais, rietaip širdžiai mie
lais. Tačiau, kartais gyvenimo są
lygos taip padiktuoja, jog nieko 
kito nelieka, kaip prisiderinti 
prie aplinkybių ir tai darant nė 
kiek nepažeisti savo nusistatymo 
pagrindiniuose apsisprendimo 
dėsniuose. Gyvenimiškas lankstu-; 
mas, greitesnis vietinių sąlygų 
supratimas daugumoje gali išeiti 
į naudą, jeigu sugebama nenu
krypti į kitą kraštutinumą, kuris 
veda į nutautėjimą ar per didelį 
įsijungimą į svetimą aplinką.

TAUTIŠKUMAS IŠEIVIJOJ
Šioje vietoje norisi panagrinė

ti “tautiškumo” ir .“lietuvišku
mo” žymes. Daugelio tautybė yra 
apspręsta ir ji yra tam tikra as
mens savybė. Tačiau psichologi
niu atžvilgiu lietuviškasis kraujas 
neturi sprendžiamos reikšmės ir 
gimęs lietuviu gali išaugti geru 
lenku, latviu ar kitokiu. Bet tik 
vėliau ta pati kalba, papročiai, 
gamtinės ir kitos sąlygos mums 
apsprendžia tautiškumą.

Tačiau išeivijoje gyvenant, tau
tiškumas. ypatingai jaunesniųjų 
tarpe, jau negali būti taip giliai 
apspręstas, kaip kad Lietuvoje. 
Todėl čia jį reikia sužadinti, ap-

tiškųjų grupių, taigi, elito, pavyz
džiais, net nelabai gilinasi į lietu
viškumo ar tautiškumo klausi
mus. Net ir studentiškosios orga
nizacijos dabartiniu metu čia la
biau remiasi ne tautiškuoju prin
cipu, bet savo egzistenciją daugu
moje čia pateisina socialinio po
būdžio (ameiikcništ a prasme) ap
raiškomis.

Štai, viena studentė neseniai 
rašė: jy/as"

“Vakar dar šokiai mūsų buvo. 
Labai nevykę — nedaug kas at
ėjo. Merginų visai nedaug buvo, 
j vaiKinai, kiek jų ten bebuvo vi
si apsnūuę ir skaudančiom gal
vom. Mat dieną prieš tai nulakta 
buvo ir vienas kitą klausinėjo, 
kada kas namo parėjęs etc.; nie
kas nieko nepajėgė atsiminti. 
Good God, tauta tikrai skęsta 
degtinėje nejuokais ir kur viso 
to galas! Pasakodami savo nuoty
kius patenkinti juokiasi ir di
džiuojasi, jog nuo devintos valan
dos nieko nebeprisimena. Iki tam 
tikro taško ir man visa juokinga, 
tačiau kai giliau pagalvoji, tai tik
rai koktu. Ir kas gi bus iš tokių 
vyrų?” (“Jaunimo žygiai”, I960' ne vienintelė Amerikoje lietuvis' 
m. 2-3 nr ).

Imant augščiau pacituotą, te
gul kiek kraštutinį, pavyzdį dė
mesin, pamatysime, ką galvoja ir 
kaip praleidžia laisvalaikį mūsų 
jaunimas J u lūpose, su nedidelė
mis išimtimis, tautiniai ar lietu
viškumo klausimai nėra dažni 
svečiai ir jaunimo organizacijose 
idealiuosius veikėjus galima su- 
SKaityii ant kelių rankų pirštų.

Todėl dažnai klaidingai ir net 
žalingai elgiasi tie, kurie bijosi 
pažvelgti realybei į akis, stengda
miesi gyvenimą nupiešti gražes
nėmis spalvomis, negu iš tikrųjų 
jis yra. Kalbos apie “jaunimą 
mūsų tautos žiedą”, nekreipiant 
dėmesio į faktą, kad tas žiedas 
jau gerokai vystelėjęs, niekam 
iš mūsų gero neatneša.

MATYTI TIKROVĘ
Net ir mūsų spaudoje, kuri tu

ri būti besireiŠkiančiųjų įvykių 
stebėtoja, fiksuotoja ir įvertinto- 
ja, retai deda pastangų objekty
viai pristatyti visus faktus ir juos 
nešališkai nušviesti. Labai pas 
mus yra įprastas įvykių “apdaili- 
nimas” neduoda mums progos 
konkrečiai sužinoti, kas dedasi

ginančių dalykų. Jų gal kiek re- Pfie kryžiaus, šalia prikalto prie 
čiau sutinkama mūsų politinėse kito kryžiaus Kristaus” — taip 
sferose, kur vis dar vyrauja už- kalba kunigas vedamam į elekt- 
kietėjusios nuotaikos. Kultūrinė-1ros kėdę jaunuoliui.
je veikloje sutinkama tam tikrų! Tai ištrauka iš šiuo metu yi- 
prošvaisčių ir kaikurios premijos 
ir leidžiamos knygos ženklina kū
rybinį gajumą ir norą jį ir toliau 
ugdyti. Įvairios parodos ir lietu
vių reprezentacija pas kitatau
čius, nors ir nėra labai tobula, bet 
įrikiuotina bent į vidutiniškumo 
eiles, j ■

Jaunimo tarpe irgi matyti šio- 
kių-tokių prošvaisčių ir teigiamų 
savybių. Lietuviškos šeštadieni
nės ar kitokiais vardais vadina
mos mokyklos, jaunimo grupės ar 
ansambliai, gausūs sporto klubai .
ar kiti realios veiklos jaunimo' įėjimams, tačiau mažai kas' daro-i 
vienetai yra geri atestuotojai. Ta- ma padėti iš kalėjimo paleistiem. ! 
čiau jaunimo eilėje pasigendama ' " " - " “
tam tikro lankstumo kaikurių ide
ologinių organizacijų tarpe, ku
rios irgi turėtų pasukti realia, gy
venimiška kryptimi, o tada ir jų 
veiklą būtų galima įrašyti į bend
rąjį lietuviškąjį aktyvą riebesnė
mis raidėmis.

PAVYZDŽIAI IR 
UŽDAVINIAI

Yra smagu, kada matai, jog vis 
dėlto pasitaiko pavienių asmenų 
ar grupių, besidominčių mūsų 
jaunimo veikla ir ją visomis iš
galėmis skatinančių. Pavienius 
asmenis čia sunku būtų išvardin
ti, bet iš mūsų junginių čia ten
ka paminėti Tėvus jėzuitus, kurių 
Jaunimo centras Čikagoje yra be-

vusių nusikaltėlių ir kunigo Clark 
dėka visi vėl įsijungė į normalų 
gyvenimą. ' • >■■■'■■

Filme kunigą vaidina jaunas 
a. k t or i u s D on Murray, kuris pats 
didesnę dalį veikalo scenai pritai
kė. pats ir visą filmą pastatė. Jo 
vaidyba ypatingai gera ir įtiki
nanti. Bendrai filmas yra origina
lus ir vertas pamatyti. Toronte 
rodomas “Loew’s Downtown” —

suose didžiuosiuose miestuose ro
domo filmo: ‘'Huddlum Priest”, 
šis filmas visų kritikų buvo su
tiktas labai palankiai ir yra visiš
kai skirtingas nuo šių dienų ekra- ’ 
nuošė rodomo šlamšto. Filmo tu- i

lildo IY.U.1 Įlieto Vzllcll. 1CJ) L^lolllclo į • -y <

Clark šiandien tebegyvena. Tai 
jėzuitas kunigas, kurio pagrindi
nis tikslas — pagelbėti iš kalėji
mo paleistiem nusikaltėliam- Vąl- 
džia skiria milijonus dolerių ko
voti su nusikaltimais, išlaikyti ka- i

Lietuvių šv. Kazimiero kole
gija, vykdydama buvusio Čika
gos Brighton Park Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos kle
bono a.a. prel. Antano Briškos 
valią, įrengė Romoje (netoli 
Kolegijos) maldininką in s ir tu
ristams svečiu namus.

Kambariai — vienos, ar dvie
jų lovų — su voniomis ir kitais 
patogumais. Svečių namus ir 
virtuvę veda seserys kotrynie- 
tės. Kainos — prieinamos!

Visiems lietuviams, atvyku
sioms į Romą patogi galimybė 
apsistoti! Norintieji iš anksto

Didesnė jų dalis vėl grįžta į ka
lėjimus, nes visuomenė juos at- 
meca. ivunigas Clark visą savo gy
venimą paskiria panašiem krimi
nalistam. Jie juo pasitiki, jam pa
sisako savo vargus ir net įvairius 
apiplėšimo tikslus .tačiau jis nė 
vieno jų policijai nėra įskundęs, i 
Policijos pagautus jis gelbsti iri 
filme rodoma, kaip jis įtikina vie
ną geriausių advokatų (žydų tau
tybės) ginti nusikaltėlį teisme. Mi
nėtas advokatas susižavi kunigo 
varomu darbu ir pasiima visą fi
nansinę naštą kunigo Clark stei-1 
giamam bendrabučiui ‘‘Dismas - . . .
House”, kur randa prieglaudą visi užsitikrinti vietą, kreipiasi į 
nusikaltėliai ir paleisti iš kalėji- j Lietuvių šv. Kazimiero kolegi- 
mo. Namo prieky, kaip simbolis ■ ją: Via Casalmonferrato 20, Ro- 
kabo didelė Dismas statula, pri-j me, Italy.

Redakcijai prisiųsta
Aleksandras Radžius, Paukščių ta

kas. Eilėraščiai. 48 psl. Viršelį piešė 
P. Jurkus. Išleido “Lietuvių Dienos”, 
1961 m. Kaina $1.50. Gaunama pas 
platintojus ir leidykloje: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif.

Lux Christi, nr. l(38)r 1961 m. ko
vas. Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. 
Turiny: T. Lietuvos ganytojų kry
žiaus kelias. Kun. dr. Stasys Žilys, Bre- 
viorius — valandų malda. Kun. St. 
Raila, Lietuvos Katalikų Religinė šal
pa. Mons. J. Balkūnas, Pittstono para
pijos deimantinis jubilėjus. Pranys Al- 
šėnas, Lietuvių kunigų misija svetur. 
Pamokslai. Recenzijos. Kronika. Reda
guoja kun. T. Narbutas, STD.

Laiškai lietuviams, nr. 4, 1961 m. 
balandžio mėn. Turiny: Pr. Razminas, 
Svarbiausieji mūsų uždaviniai išeivi
joj. N. Gailiūnienė, Tremties Lietuvo
je pasidairius. A. Grauslys, Rabindra
nath Tagore. Dr. J. Prunskis, Kalba 
Nobelio laureatai. Dr. P. Mačiulis, 
Bažnytinio giesmyno sulietuvinimo 
klausimu. J. Vargelis, Šeimos uždavi
niai. D. Koklytė, Iš filmų pasaulio.

Skautų Aidas, nr. 3, 1961 m. kovas.
Kristaus Karaliaus Laivas, nr. 16, 

1961 m. balandžio 22 d.
ACEN News. nr. 72, 1961 m. kovo 

mėn. Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo mėnesinis biuletenis.

Ateitis, nr. 3, 1961 m. kovo mėn. Tu
rinyje: J. Kidykas, SJ, Fatali klaida; 
prel. M. Krpavičius, Ateitininkų orga
nizavimosi pradžios bejieškant; Br. 
Zumeris, Pirmasis susitikimas su 
“Ateitimi”; dr. K. Pemkus, “Ateities” 
okupacijos išvakarėse ir kt.

padėtyje ne vien tik dėl spaudos

ka įstaiga, kurioje nuolatos vei
kia lituanistinė mokykla, rengia
mi lietuviški pasirodymai, paro
dos ir kita. Tai yra vienas švie
sus pavyzdys, kuriuo galėtų pa
sekti ir kiti mūsų junginiai, norį 
išlaikyti lietuvybę galimai tvir
tesnę ir gajesiię šiame žemyne. 
Todėl ėjimas panašia linkme, ku
rią parodė Tėvai jėzuitai, irgi yra 
vienas konkrečių darbų ar uždavi
nių.

Neaiškinsime uždavinių, ku
riuos turėtų atlikti šeima, nes, at
rodo, turėtų būti ir taip aišku. 
Liūdna, kad šįpje srityje tėvai ar 
šeima nevisada atlieka pareigas, 
kurios yra jai uždėtos. Siu eilučių 
autorius pažįsta šiaip jau gana lie
tuviškus tėvus, bet nesugebančius 
kontroliuoti savo vaikų ir jiems 
įskiepyti meilės lietuviams. Yra 
žinomas atvejis, jog iš vienos šei
mos net dvi mergaitės ištekėjo už 
nelietuvių, nors ta Šeima gyveno 
lietuvių kolonijos viduryje.

šalia čia minėtų ar paliestų 
konkrečių uždavinių, reikėtų at
kreipti ypatingą dėmesį į dabar
tinės Lietuvos jaunimą ir stengtis 
užmegzti su juo tvirtesnį bendra
darbiavimą, kuris šiuo "metu te
galėtų'pasireikšti tik laiškais, čia 
būtų viena iš nedaugelio galimy- 

(Nukelta į 7 psl.)

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

* Elektros reikmenys,
★
* šaldytuvai,

LIETUVIŲ
BALDŲ
KRAUTUVĖ

Daugalis, Vytautas Kapočiūnas ir Al
gis Kudirka.

“TREMTIES TRIMITAI” — tokiu 
vardu ligi šiol šauliai turėjo savo sky
rių “Karyje”, išeinančiame Brooklyne, 
N.Y. Dabar tas skyrius panaikinamas; 
numatoma išleisti “Trimitą” atskiru 
lediniu-vieną.ar du kartus per metus.

XVIII PLP KARO MOKYKLOS LAI
DAI šiemet rugsėjo mėn. sueina 25 m. 
Sukakčiai paminėti Toronte rugsėjo 2 
d. rengiamas suvažiavimas. Visi tos 
laidos karininkai kviečiami dalyvauti 
su šeimomis. Informacijas teikia ir re
gistracijos reikalus tvarko: K. Batūra, 
102 Goverment Rd., Toronto 18, Ont., 
Canada.

PROF. ALFONSAS LISAUSKAS, gi
męs Shenandoah, Pa., sulaukė 50 m. 
kaHjis profesoriauja Amerikoje. Pra-

■ dėjo mokyti 1910 m. Marijos kolegijo
je. kari vėliau buvo paversta kunigų 
seminarija. Jubiliatą prisiminė plačiai 
skaitomas savaitraštis “Our Sunday 
Visitor” ir Beliarmino kolegija, Lous- 
ville, Ky., kuri jam suteikė garbės 
doktoratą.

DR. JUSTAS PIKŪNAS, dėstąs psi
chologiją Detroito universitete, baigė 
rašyti knygą “Psychology of Human 
Development”, kuria išleis McGraw 
Hill leidykla. < ‘

“VIENYBE” balandžio 16 d., Aca
demy of Music salėje, Brooklyne, dide
liu koncertu, banketu ir kita linksma 
programa atšventė deimantinį — 75 
m. jubilėjų.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
Čikagoje, išleidusi pirmąjį medicinos 
žurnalo numerį, numato jį leisti kas 
trys mėnesiai.

GRAŽINA MUSTEIKYTE, gen. K. 
Musteikio dukra, baigė Čikagos uni
versiteto menų fakultetą magistrės 
laipsniu. »

JANINA JURKONYTĖ, atostogas 
praleidusi Romos meno židiniuose, vėl 
tęsia pritaikomojo meno studijas Lon- 
done, gaudama anglų stipendiją.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE “Gran- 
dinėlė” įsijungė į Čiurlionio ansamblį 
ir, taut, šokių mokytojo V. Aukštuolio 
vadovaujama, rengiasi pasirodymams. 
Cleveland© “Grandinėlei” daug jėgų ir 
triūso yra atidavęs L. Sagys, tačiau 
šiuo metu iš pareigų jis yra pasi
traukęs.

F VISU Rūšiy STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kebitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922

Studentai ir 
send ra u g i a i

KAS NORITE PAATOSTOGAUTI 
SU MOKSLEIVIAIS?

Jaunučių at-kų stovyklai Dainavoje 
prie Detroito š.m. birželio 17 iki lie
pos 8 d. reikalingi: stovyklos vadovas- 
vė, komendantas, berniukų vadovas. 
Kreiptis: J. Meškauskas, 5610 So. Win
chester St., Chicago.

Moksleivių at-kų stovyklai rytuose, 
Marijanapolis, Conn., nuo šjn. rugpjū
čio 12 d. iki 26 d. rekalingi: stovyklos 
komendantas, berniukų vadovas, spor
to vadovas-ė, mergaičių vadovė. Kreip
tis: D. Ivaškas, 16 Hincley St, Dor
chester, Mass.

Vyr. moksleivių at-kų stovyklai Dai
navoj prie Detroito nuo š.m. liepos 23 
d, iki rugpjūčio 5 d. reikalingi: sto
vyklos komendantas, berniukų vado
vas, sporto vadovas, ideologijos paskai
tų pravedėjas-a, tėvynės pažinimo pa
skaitų pravedėjas-a, iždininkė-as, sek- 
retorius-ė.

Pasisiūlymais galima kreiptis ir tie
siai į centro valdybą: 6441 So. Wash
tenaw Ave., Chicago 29, Ill.

MAS c» valdyba

i

★

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos.

Vaiku baldai,

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
{vertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* PuoHtės nuotakoms bei pairtoms kitoms progoms — 

europietHkome Ir kanodižkome ttftofo.
* įvairiausių ralių skintos gėlės bei va tona i su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai

1
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Mann & Martel w.
REALTORS

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

$1.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva 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 jūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
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
tuvės. yiena 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

♦ Tel. RO. 2-8255
Baby Point Rd.

Atskiras — 6 kambariai 
$2.500 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 apšildymai, platus įvažiavi
mas.

Swansea • Pallisades 
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 moderniškos 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
derniška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tcl. BE. 3-1372

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. JUOZAPAITIS

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
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. Į NAU JAS PATALPAS

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

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

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

Darbas garantuotas.
726 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 į 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 reikal ingas 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 
20d Viena iš geriausių lietuvių mė
giamų vietų. Prašoųia 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 $164)00.

J. KUDABA

$6.000 įmokėti, gazolino stotis, gro
cery krautuvė ir užkandinė (snack 
bar), taip pat 6 kambarių namas. 
Sis biznis ir nuosavybė randasi 
sankryžoje 27 kelio ir kito sker
sai kertančio vieškelio. Namas yra 
gerokai apleistas ir reikalingas ne
mažo remonto. Gazo j metus par
duodama apie 22.000 galionų. Bend
ra metinė apyvarta siekia $40.000. 
Padarius atitinkamus pagerinimus 
galima būtų biznį padidinti. Viena 
šeima galėtų gana lengvai verstis.
$15.000 įmokėti, gazolino stotis, 
gift shop, restoranas ir 5 kambarių 
butas. I metus biznio daroma apie 
$60.000, gazo parduodama 53.000 
galionų. Nuosavybė yra "kelios my
lios šiapus Peterborough miesto 
prie 28 kelio. Daug vietos biznio 
plėtimui, nes sklypas 3 akrų dy
džio. Vidaus įrengimai labai mo
dernūs, kiemas asfaltuotas, galima 
pastatyti 50 mašinų. Savininkas 
pasiruošęs išeiti į pensiją. Biznis 
tinka turinčiam prekybinę patirtį.
$27.500 pilna kaina, $4.000 įmokė
ti, 15 kambarių legalus tripleksas 
vakarinėje miesto dalyje prie nau
jai pastatyto apsipirkimo centro, 
šiuo metu yra vienas NHA morgi
čius 6% penkiolikai metų. Aliu- 
minijaus langai ir durys, labai gera 
statyba ir insuliacija. Nepaprastai 
pigus apšildymas — $175. Pastatas 
yra 5 metų senumo, 3 mašinoms pa
statyti vieta. Savininkas nori būti
nai parduoti, nes yra pirkęs kitą 
nuosavybę.

ST. DARGIS
T d ef on ui* 

įstaigos LE. 4-9211. baito RO. 6-9683
Kreipkitės visais reikalais i EXTRA REALTY LTD. 

Cit rasite ekstra sąžiningą patarnavimą.
■ ............................. Gi..... .  I n— ■

[SPORTAS»t-— u
'' VYČIO ŽINIOS

Dar apie žaidynes. Surankiojus ir 
suvedus visas pasekmes į krūvą, pa
aiškėjo ir galutiniai žaidynių laimėto
jai. šios žaidynės vytiečiams buvo ga
na sėkmingos. Iš viso laimėta 9 pirmos 
ir 3 antros vietos, neskaitant tolimes
nių taškuojamų vietų. Bendroj sumoj 
vytiečiai surinko 203 taškus, palikę 
Clevelando Žaibą antroje vietoje su 
201 tašku. Suaugusių klasėje aiškiai
vėl pirmavo vytiečiai su 171,5 taško, 
palikę Aušrą antroje vietoje su 80 
taškų. Jaunių grupėje vytiečiai su
rinko 31,5 taško, čia pirmavo Cleve
lando Žaibas su 125,5 taško, o vytie
čiams atiteko ^ta vieta. Daugiausia 
taškų vytiečiams davė stalo tenisas 
— 122,5. Krepšinyje vytiečiai pelnė 
3-čią vietą su 48 taškais, čia pirmavo 
Aušra su 84 taškais ir Žaibas su 63 
taškais. Šifek tiek silpniau pasireikš
ta tinklinyje, tačiau šachmatininkai 
vėl apgynė meisterystę. Komandoje 
žaidė: Vaitonis 2, Tarvydas 0, Paš- 
kauskas l’/2, Matusevičius 1%, Sirutis 
1%. * J

Tačiau šviesiausi vytiečių laimėji
mai nebuvo galutinos pergalės. Žaidy
nių metu patirta atskirų laimėjimų, 
kurie komandoms ar atskiriems žaidė
jams buvo vertingesni nei meisterys- 
tės. Vienas iš tokių laimėjimų buvo 
mergaičių krepšinio pergalė prieš Cle
velando Žaibą. Nesitikėta laimėjimo, 
tačiau jaunosios vytietės nuo pat pra
džios vadovauja žaidimui ir užtikrin
tai išlaiko pergalę. Komandoje žaidė: 
Žolpytė V. 4, Brynaitė 2, Renkauskai- 
tė 2, Kruminaitė, Supronaitė 9, Jony
naitė 8, 7, Kilotaitytė 9, 3, CervinsS 
kaitė, Bilkštytė 3. Gražiai pasirodė 
ir stalo tenisininkai — ypatingai jau
nieji — Sabaliauskaitė ir Krašauskas. 
Iš didelio būrio stalo tenisininkų mo
terų klasėje jaunoji tenisininkė iško
pė į finalus ir tik čia pralaimėjo Kas- 
peravičiūtei. Krašauskas pusfinaly 
jaunių B klasėje pralaimėjo 2:1 pir
mos vietos laimėtojui Nasvyčiui. Iš 
vyresniųjų gražias pergales iškovojo 
E. Vaičekauskas, komandinėse varžy
bose įveikęs Meilų pelnė labai svarų 
tašką ir bene pirmą kartą oficialiose 
rungtynėse paklupdė Vyčio antrą ra
ketę — Nėšukaitį.

Šiek tiek teko nusivilti vytiečių 
krepšinio žaidimu, tačiau ir čia pasiek
ta pergalė ir teko pasidžiaugti kaiku- 
rių jaunųjų krepšininkui pasirodymu.

Komandoje žaidė: .'.atkauskaitė, Dar
gytė 2, 5, Balsienė 17, 15, Žolpytė 6, 
Prunskytė 8, 3, Joi naitė 6, E. Žėkai
tė 1, Kasperavičiui: 7, 11.

Parengimas. Geg 
kioje Bloor ir Bat 
paskutinieji šio s 
kiai. Kviečiame vi. 
kiai vyks toje pač 
ko N. Metų sutiki: .is.

ės mėn. 6 d. jau- 
■rst salėje įvyksta 
ono vytiečių šo- 
s atsilankyti. Šo- 
ie salėje kur įvy-

Rėmėjai: Algird". Banelis — gar
bės rėmėjas, Vytau ;s Balsys — rėmė
jas. Abiems nuošū\ as ačiū! A.S.

AUŠROS ŽINIOS
B-C lygos finalu se Aušra, žaisda

ma nepilname sąstate, pralaimėjo An
dys komandai 75:82. Žaidė: A. Jan
kauskas 21, R. Gudas 9, R. Strimaitis
12, E. Rigby 20, R. Juozaitis 11, R. 
Burdulis 2.

XI ŠALS žaidynių rezultatai. Vyrų 
krepšinyje: Aušra - ASK Lituanica 
91:71; Aušra a- LAK Brooklyn 85:34; 
Aušra • Gintaras (finalai) 78:83. Auš
ros komandoje žaidė: A. Buntinas 39, 
L. Serafinas 79, A. Jankauskas 39, R. 
Gudas 43, R. Strimaitis 8, K. Grigaitis
13, J. Laurinavičius 18, R. Juozai
tis 9, R. Burdulis 3, A. Klimas.

Jaunių krepšinio: Aušra - ASK Li
tuanica 24:48. Žaidė: A. Žaliauskas 
5, K. Batura 2, V. Janulevičius 2, E. 
Butvydas, V. Rusas 6, J. Bukšaitis 1, 
A. Klimas 8, S. Šalkauskis.

'Jaunių krepšinio: Aušra - Žaibas II 
47:28; Aušra - Žaibas I (finalai) 25: 
55. Žaidė: A. Sapijonis 13, R. Grigas 
18, G. Skrinskas 8 V. Ruseckas 30, 
A. Šlekys, H. Steponaitis, A. Gontą 
4, E. Ramanauskas.

Moterų krepšinio: Aušra - Sakalas 
46: 32; Aušra Vytis (finalai) 40:26. 
Žaidė: G. Uogintaitė 18, D. Simonai
tytė 4. I. Romanovaitė 7, J. Gatavec- 
kaitė 14, A. Grigaitė 3, A. Astrauskai
tė 22, A. Sapijonytė 1, E. Juozaitytė 2.

Mergaičių A krepšinio: Aušra - Sa
kalas 30:27; Aušra - Vytis (finalai) 
42:15. Žaidė: G. Uogintaitė 12, D. Si
monaitytė 6, A, Sapijonytė, A. Grigai
tė 22,1 J. Gataveckaitė 10, E. Juozai
tytė 8, J. Romanovaitė 3, R. Bilkytė 
10. J. čeponkutė 2, Greičiūnaitė 1, M. 
Dunderaitč. - - A) ji

Šachmatų: Aušra - Vytis 1:4; Aušra 
-LAK Brooklyn 4:1. žaidė: L. Fabri- 
cijus 1, V. Petrauskas 2, V. Genčius 1,

B. Genčius, P. Mačiulaitis 1, VI. Ru- 
šas.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
nutraukiamos iki rudens.

Kitą savaitę pradedamos lengvosios 
atletikos treniruotės. »Treniruotės 
vyks antradieniais Swansea parke.
BOKSO ČEMPIONAI — VILNIEČIAI

Karaliaučiuje įvyko Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Karaliaučiaus srities 
kariškių bokso varžybos, kurias laimė
jo vilniečiai boksininkai Zurza, bro
liai Pozniakai ir Simonovas. E.

JAUNIAI STALO TENISININKAI
Visasąjunginėse jaunių stalo teni

so pirmenybių varžybose Leningrade 
dvejetas: V. Vaidžiulis (Lietuva) ir 
Rudnovas (Rusija) nugalėjo visus ki
tus ir užėmė pirmą vietą. Berniukų 
grupėje čempionato prizininku (III) 
tapo lietuvis E. Pauras. Mergaičių dve
jete Sov. Sąjungos čempionėmis pasi
darė L. Balaišytė ir A. Morkūnaitė. E.

ĮVAIRUMĖLIAI
• Visi sako, kad sveikata branges

nė už viską, tačiau niekas to 
nepaiso.

• Žmogaus atmintis — tai baltas 
popieriaus lapas: kartais jame 
parašai gerai, o kartais — kvai
lai

• Kiekvienas siuvėjas turi savo 
pažiūrą i meną.

• Pirma pirk paveikslą, o tik pas
kui rėmus.

SUDBURY, Ont.
RUOŠIASI PAMINĖTI SUKAKTĮ. 

— Liepos mėnesį kun. Antanas Sabas 
švenčia 25 metų kunigystės sukaktį. 
Išrinktas specialus komitetas, kuris iš 
anksto rūpinasi iškilmingam sukaktu
vių minėjimui ir sukaktuvininko pa
gerbimui. Kručas

LONDON, Ont.
IŠSIKĖLĖ Į CHATHAM. — Ilgai 

Londone gyvenusi Balaišių šeima nu
sipirko “motelį” prie Chatham miesto 
ir išsikėlė ten gyventi. Sūnus kol kas 
dar yra Londone, nes čia turi gerą 
darbą. Balaišiai dalyvaudavo liet, pa
rengimuose, neretai ir patys savo įna
šu prisidėdami prie jų programos. Mo
tina ir dukra Diana — dalyvės anks
čiau veikusio Londono lietuvių cho-

WINNIPEG, Man.
PLĖŠIKAI KLEBONIJOJE. — Ba

landžio mėn. iš 4 j 5 d. nakt. nežinomi 
asmenys įsilaužė į lietuvių parapijos 
kleb., kun. J. Bertašiaus butą, išnešė 
rašomąją mašinėlę ir virš $40 pinigais.

Plėšikai buvo gana sumanūs ir atro
do, kad vietovę jau iš anksto buvo ap
žiūrėję ar šiaip kieno nors buvo gerai 
informuoti.: ?;. ••

Kun. J. Bcrtašius nicgsta ilgai va
karoti: skaito knygas, meldžiasi ar 
šiaip kokius raštinės darbus dirba. įsi
laužimas galėjo įvykti apie 3-5 vai. 
naktį.

Kiek nustatyta, plėšikai atvyko auto
mobiliu. Netoli klebonijos durų išėmę 
iš rūsio koridoriaus langelį, per kurį 
sulindę laiptais užlipo į raštinės kori
dorių. Tam tikrais įrankiais atsisklen- 
dė raštinės duris, kur suėję užsidegė 
šviesas ir ėmė “darbuotis”. Klebonas 
gerai įvargęs kietai miegojo kamba
ryje virš raštinės. Į miegamąjį kam
barį iš valgomojo yra laiptai, kuriais

padainuota gražių lietuviškų dainelių. 
Pats Bartininkas yra didelis dainų 
mėgėjas. Jie yra senos kartos ateiviai. 
Išauginę gražią šeimą, visi priklauso 
Winnipeg© lietuvių parapijai, o pats 
Liudas Bartininkas ilgą laiką yra bu
vęs parapijos maršalka. W’innipege jie 
yra puikiai įsikūrę. Turi keletą namų, 
o pats dar tebedirba Eaton’s bendro
vėje. Ilgiausių metų St. BarttninkW’ 
nei. Ksir.

ro. Pirmoji — labai puikus kontraltas, 
Lietuvoje — Šaulių sąjungos choro, va
dovauto muz. Martinonio, choristė, o 
antroji — pradedantis sopranas ir be
simokanti pianistė, o taip pat — skau
tų vietininkijos narė. Balaišiai atvy
ko Kanadon su ankstesne imigracija, 
bet palaikė glaudžius ryšius ir su nau
jaisiais ateiviais. Išvykstančiųjų drau
gai, abiėjų imigracijų lietuviai, susi
rinko juos išleisti ir įteikė vertingų 
dovanų Londono prisiminimui. Jiems 
linkėtina sėkmingai įsikurti naujoje 
vietoje, praturtėti ir nepamiršti Lon- 
donol D. E.

Dovanos ūkininkams ir miško kirtėjams
No. 1. Skustuvas ir plaukams kirpti mašinėlė “Solingen” $5.00; $7.50.
No. 2. Plaukams kirpti mašinėlė “Solingen”, 1 japoniška gėlėta ar orna

mentuota vilnonė ir gėlėta rayon crepe skarelė 50; S6.50.
No. 3.6 įvairių raštų japoniškos vilnonės ir 6 rayon crepe skarelės $12.00.
Už SI.95‘gausite prie siuntinio nikeliuotas kirpyklos žirkles.
Visos prekės pirmos rūšies. Kainų skirtumas priklauso nuo mašinėlių dy
džio. Siųskite čekį ir adresą pasirinktam siuntiniui, ir Jūs tikrai būsite 
patenkinti mūsų patarnavimu.
MARTIN SUPPLY CO., 2620 So. Lawndale Ave.. Chicago 23, Ill., USA.

klebonas lipa miegoti. Plėšikų, matyt, 
būta kelių. Vienas jų valgomajame 
kambaryje užėmė sargybos postą ir se
kė, kad klebonas nemėgintų lipti že
myn. Plėšikas taip drąsiai laikėsi, kad 
net virtuvėje susirado virtų kiaušinių, 
kuriuos lupo ir valgė. Kiti vertė įvai-
rias knygas ir parapijos kartotekas. Iš 
vakaro buvo surinkta pinigų, kurie 
buvo dar neišimti iš vokelių. Spėja
ma, kad pinigų būta virš $40. Pinigai 
paimti kartu su vokeliais. Parapijos 
kartoteka išskleista ant grindų ir pa
likta. Matyt, jieškota kokių sąrašų ar 
šiaip kokių dokumentų, tačiau nieko 
nepaimta. Nauja rašomoji mašinėlė, 
kuri buvo ant stalo, išnešta. Be to, 
rastas popierinis maišelis, į kurį plėši
kai susidėję rastą sviestą, dešras, kiau
šinius ir kitą maistą, tačiau viskas pa
likta.

Policija spėja, kad plėšikai buvo 
ginkluoti ir tame darbe patyrę specia
listai. Jų nuomone, gerai, kad klebo
nas nepajuto ir nelipo žemyn, nes ga
lėjo būti peršautas. Galima spėti, kad 
plėšikai buvo įsibrovę politiniais rei
kalais ir jieškojo kokių nors įtartinų 
sąrašų. Mūsų klebonas nėra turtingas 
ir apiplėšimo tįkslu niekas neis. Poli
cija įvykį aiškina. Kstr.

VLADAS ŽASAS-ZASAS mirė ba
landžio mėn. iš 13 į 14 d. naktį Win
nipeg© General ligoninėje gerklės vė
žio liga. Velionis buvo iš senesniosios 
kartos ateivių ir priklausė Lietuvių 
klubui Manitoboje. Jokio turto nepa
liko; palaidojo Winnipeg© miesto sa
vivaldybė.

ŠAUNUS GIMTADIENIS. — Balan 
džio 9 d. Stasė Bartininkienė atšventė 
savo gimtadienį. Gausus giminių, drau
gų bei pažįstamų būrys sekmadienio 
vakare aplanke Bartininkicnę ir jai 
įteikė gražių dovanų. Po to sekė iškil
minga vakarienė, kurios metu St. Bar- 
tininkienci sugiedota Ilgiausių metų ir

Skelbimas

DISTRICT ESTATE BROKERS
NARIAI MONTREALIO REAL ESTATE BOARD 

177 SHERBROOKE ST. Wą VI. 2-8501
Šie yra 8-ji mūsų darbo metai. Kei

tėsi bendrai nekilnojamo turto padė
tis, keitėsi mūsų sąstatas, keitėsi dar
bo sąlygos ir galimybės. Mes vis tą pa
čią darbo apimtį ir tuos pačius tikslus 
turime. Laikas ir darbas pridėjo prak
tikos.

VERČIAMĖS NEKILNOJAMO TUR
TO PARDAVIMU. I šią apimtį įeina 
gyvenami namai, pajamų namai, žemė 
ar paskiri sklypai. Ir šiais, jau ne taip 
gerais laikais, žmonės vistiek gyvena: 
perka — parduoda, nes atsitinka įvai
rių gyvenimiškų reikalų. Todėl prašo
me pasiteirauti, nes turime nemažą pa
sirinkimą. Praneškite norėdami par
duoti, nes turime pasiteiravimų. Kai
nas kaip galima realesnes sugalvokite, 
— bus geriau ir Jums ir mums. Būda
mi Real Estate Board nariais — nau
dojamės kooperatyvinio pardavimo 
metodu ir galimybėmis. Reikia pripa
žinti — naudinga pirkėjui ir parda
vėjui.

DRAUDŽIAME NUO UGNIES IR 
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ — vis 
ką, išskyrus gyvybę. Namai, pastatai, 
baldai, mašinos — tai mūsų darbo 
apimtis. Dirbame Royal-Globc Draudi
mo kompanijų grupei. Tai antroji di
dumu Kanadoje draudos bendrovė. Ji 
yra narys Draudimo Kompanijų sąjun
gos. Visos draudimo kainos ir sąlygos 
yra tos pačios, kaip ir kitų panašių 
kompanijų. Nelaimingo atsitikimo at
veju patarnavimas yra geras. O pos 
kurį agentą eiti — tai jau tenka pa
tiems spręsti.

SKELBIAMAS
DIENOS ŠVIESOS TAUPYMAS 

TORONTO MIESTE 
nuo balandžio 30 iki spalio 29, 1961.

Vadovaudamasis Miesto Tarybos nutarimu, skelbiu dienos šviesos tau
pymo laiką šiais metais, pradedant sekmadieniu, balandžio 30 d. 2 vai. 
nakties iki sekmadienio, spalio 29 d. 2 vai. nakties. 

Vykdant Miesto Tarybos nutarimą reikia visus 
LAIKRODŽIUS PASUKTI VIENA VALANDĄ PIRMYN 
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 30 D. 2 VA L. NAKTIES.

Miesto Taryba maloniai prašo visus gyventojus nuoširdžiai bendradar
biauti, kad sėkmingai botų įvykdytas šis nutarimas visą gerovei. 
Skelbimas atitinka 1961 m. balandžio 1 d. Miesto Tarybos instrukcijas.

NATHAN PHILLIPS, QC. 
s MAYOR 

GOD SAVE THE QUEEN

PARŪPIN/1ME PASKOLAS NA- 
MAMS. Pinigus imame iš Draudimo 
Trust ar Mortgage kompanijų, kurių 
vardus dažnai visur matote. Paskolų 
procentas nėra pastovus reikalas. Da
bartiniu metu dažniausiai 7%. Dau
geliu atvejų mes neimame mokesčio 
už šios rūšies patarnavimą. Patariame 
kreiptis ,— palyginti.

STATOME PARDAVIMUI. Galime 
pastatyti ir pagal užsakymus, nes tu
rime keliolika įvairių sklypų, šiuo 
metu baigiame 2 dupleksu ant Jalo- 
bert g-vės, prie Sherbrooke g-vės ir 
Langelier Blvd. Stengiamės ką nors 
sugalvoti. Taigi statome dupleksus po 
6^-7% atskirus kambarius su 4 atski
rais miegamaisiais. Namas tinka dides
nei šeimai ar žmogui norinčiam lais
viau gyventi. Šitoks namas, pusiau at
skiras, su šildymu, 2-jų mašinų gara
žu, akmeninėmis priešaky galerijomis 
(ąžuolo grindys, elektriniai vėdintuvai 
virtuvėje — bendrai — modernūs) 
31%x41 bus galima parduoti už $26.- 
000 su $9.000 grynais įmokėjimu.

DIRBAME 6-sc. Jasutis F., Markevi
čius A., Roth M., Kandt E., Columbc 
S. ir Adamonis P.^,Stengiamės duoti 
kaip galima asmeniškesnį patarnavi
mą tiek agentai ir įstaigos savininkas. 
Apimame daugumą Montealio salos, 
išskyrus pakraščius. Daugumą klausi
mų galima geriau išsiaiškinti susitikus 
asmeniškai, t.y. Jūsų namuose ar at
vykus pas mus į įstaigą: 177 Sher
brooke St. W., ar 3907 Rosemount 
Blvd. Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Yra daug geriau duoti 
pardavimui su parašu — tas įgalina 
mus daugiau pinigų leisti skelbimams. 
Mūsų atlyginimas — komisas nėra da
lykas, kuris apsunkina pardavimą. Ke
liais šimtais mažesnė kaina neužtikri
na pardavimo. Sukasti realų, pirkėją 
yra menas.

Norime pasakyti, kad neturime jo
kių galimybių, kurios jums duotų ste
buklingą pelną. Dirbame, kad reikalui 
ištikus galėtume duoti gerą, aiškų pa
tarnavimą norint pirkti ar parduoti 
(kas jau nėra taip lengva dabartinėse 
sąlygose). Tą liudija 7 su virš metų 
darbas ir lietuviai klijentai.

Su pagarba: _
P. ADAMONIS 

Įstaigos savininkas 
Skelbimas

R.CHOLKA
'■< WREAL ESTATE J

«s. limited’

REALTORS

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

j 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.

WARREN PARK

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
$2.500 įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.

INDIAN ROAD

JANE RAJONE

• BLOOR

MARGUARETTA — BLOOR 
$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, naujas šil
dymas, vieta garažui. Kaina $12.900 
ir vienas morgičius balansui.
BABY POINT
$2.000 įmokėti, keletos metų se
numo, 6 kamb. mūrinis namas, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų skola 
iš 5%.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$2.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuv., naujas šildymas, garažas.
RUNNYMEDE
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis kiemas.
BLOOR — OSSINGTON
S3.000 įmokėti, šiurkščių plytų pui
kus atskiras 5 kamb. bungalo, van
deniu alyva šildomas, moderni vir
tuvė, 4 dalių vonia, garažas su pri- 

atVlfaSvačiu įvažiavimu, vienas 
morgičius balansui.
PACIFIC AVĖ.
$3.500 įmokėti, 11 kamb. 
augštus. atskiras mūrinis 
vand. alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
3 vonios ,garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos, pilna kaina tik $15.700.
BABY POINT
$4.060 Įmokėti, puikus 7 kamb. per 
du augštus atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, pirmą kartą pardavimui, vie
nas atviras morgičius balansui.

per du 
namas.

SWANSEA
S4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
vonios, kvadratinis planas, priva
tus įvažiavimas.

BLOOR
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Recreation kambarys gūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos. >
HIGH PARK AVE. - BLOOR
S2.000 Įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. 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
S3.500 Įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. Prašomą kaina 
$19.500, turi būti skubiai parduo 
tąsL nepraleiskite progos!

SWANSEA
$6.500 Įmokėti, gražus 2-jų miega
mųjų. 6 metų senumo, atskiras mū
rinis bungalo, centrinis planas, pu
siau baigtas recreation kambarys, 
garažas su privačiu įvažiavimu. 18 
metų atvira skola.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE...... .........v _________
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūšy
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. ■ • ’ : '

DĖI.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-91G5 
KITU nuosavybių;?

Knygvędyba ir 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
S k vs Paint & Wall pa per

891 DUNDAS ST. W.
Tcl. EM. 4-2715, T o r o n t o, O n t.

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

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gera nuošimti, 
jei savo pinigus investuosite į mor
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antrų morgičių, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.
Dėl informacijos apie morgičius 

skambinkite
B. SERGA UTIS,

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

Teorijos pamokos veltui.

EXTRA Realty Ltd
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

Dundas ■ Duffcrin 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. geram sto
vy namas; 3 modernios virtuvės; vi
sos kietmedžio grindys; dideli ir 
meistriškai gerai įrengti kamba
riai; alyva apšildomas; gražus su 
medeliais kiemas; garažui vieta; 
arti mokykla; be morgičių. Tik 
$14.800.

Swansea - Bloor 
$3.000 įmokėti, gerų plytų. 6 kam
barių, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $14.000.

Batų dirbtuvė
25 pėdų iš 53 pėdų dviejų augštų 
pastatas su veikiančia batų dirbtu
ve ir 6 kambarių butu; gazu apšil
doma. Bloor - Lansdowne rajone. 
Prašoma kaina $28.000.

Lansdowne • Dundas
$1.500 įmokėti, kampinis namas. 6 
kambariai, privatus įvažiavimas, du
jomis šildomas, 1 morgičius balan
sui, tuoj galima užimti.

Tabako ūkis
S5.000 įmokėti, Tillsonburg - Delhi 
rajone, 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, modemiški drėkinimo 
įrengimai, 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų įvairiose 
Ontario vietose.
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.

Gorevale - Dundas
$3.000 įmokėti, gerų plytų. 6 didelių 
kambarių namas, 2 modemiškos vir
tuvės, 3 garažai, 4*4 % morgičius.

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

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. Kaškelis A. Bliudžius 

J. Girdvainis specialiai tabako ir mišriems ūkiams.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIIMI. IV. 27. Nr. 17 (589) 7 PUSL.

* REALTOR LTD,. ■ ■ ~

2B9 Bloor St.*W. (prie Durie St.) 
Telefonas RO. 6-9241

Nuoširdus ir sąžiningas patarnayimps. 
' Rūpestingas morgiŽių sutvarkymas.

Bloor • Kennedy
$1.000 įmok., 6 did. kamb. mūr., 
mod. virt.',* 4 gab. mod. vonia, nau
jai alyvos šild., graži vieta. Galima 
tuoj Užimti. Prašo tik $11.000.

Swansea - Bloor
$1.500. įmok-, atsk., mūr., 10 kamb. 
originalus dupleksas. Atskiri įėji- 
maVZ Sild,, 2 rugiai, 2 garažai, 2 
vonios, virt, Viskas įrengta- dviem 
šeimom. "Naujas vand. alyva šild. 
Skubus, pigus ir retai pasitaikantis 
pirkinys. Vienas atviras morgičius 
lO-Čiaį*qąetų. Prašo $15.500.

Jane * Baby Point
$1.500 įmoki, 6 kamb., 8 m. senu
mo, mod. įrengtas mūr. namas. 
Tinka veinai šeimai. 20-čiai metų iš
mokėjimas iš 5%%. Priv. įvažiav. 
Graži vieta. .

Annette - Runny mede 
$2.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
toš,'niūri 4 kamb. pirmam augšte. 
M6d. virt, vienas atviras morgičius. 
Galima tuoj užimti. Prašo tik 
$12.500. Verta pamatyti. .

Bloor • Swansea 
$4.000 įmok., arti Bloor du namai 

,b ir 7 kamb*. per du aūgštus, geras 
išplanavimas, gražūs kamb., mod, 
virt, priv. įvažiav., garažai. Verti 
dėmesio. Prašo $18.000.

Bloor - Jane 
$4.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb. 
per du aųgštus, 2 mod. virt., 2 vo
nios, did, kiemas,- šoninis įvaž. Na
mas labai švarus iš lauko ir. vidaus. 
Arti susisiek. Parduos už $19.000.

JaneSt-lFexwell *' 
$4.000 įmok;, 5 kamb., naujos sta
tybos burigalovas, 3 mod. įrengti 
kamb. rūsyje. Viskas.‘gražiai išda-. 
žyta, valid.' alyva Šild.,' priv. įvaž.,’ 
garažas. Puikus gyventi ir nuomoti.

Bloor • Indian Rd.
$5.000 įmok.; 11 kamb. per 3 augšt,' 
2. vonios, 3 virt, vand. alyva šild., 
lengvai galima perdirbti į duplek
są. Pard. su visais baldais. Vienas 
morgičius išmokėjimui lO^iai mL 

Bloor • High Park Ave.
$5.000, ’ įmok., gražių' plytų, atsk., 
10. kamb;, 4 kamb. pirmame' augšte, 
įrengtas rūsys, vand.’ alyva šild. La
bai ‘graži vieta. SkūbuS pąrd. Prašo 
$21.000. Verta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tęįęf. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasqgos, Staynęr 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių * fannų, gazolino stočių, 

vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS

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

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

Toronto Lietuviu Kredito 
Kooperatyve "PARAMĄ"
Būstinė: Lietuvių Namai

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas, ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vial. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare 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 AVE. Telefonas LE. 2-5191

WINDSOR, Ont.
ąpDĮS WWpsoąiEęiAMS

Jaujuw, turtingą? «Mįąy«ikimmo pa- 
.ręngimąs ąų visa eite kalbų ir nuošir
džių linkėjimų vis tebėra mūsų pasą
monėj palikus Jus.

Ta proga norisi pasidalinti mintimis 
su visais tautiečiais apte windsorteriu 
visuomeninę veiklą ir bendrą jų sugy
ventą. ’

Windsoro lietuvių kolonija aktyvių 
’ narių skaičium — viena mažųjų — 

vargiai prašoksią penkiasdešimt, bet 
visuomeniniu, lįųltūriniu ir tarpusavio, 
sugyvėąųnii, vieųa pavyzdingųjų. Ji 
išlaiko grynai. ItetuvuapĮft pamaldas, 
turi'd,vi«te$mt astuonių'aąm^hų cbo- 

\rą, kups <jėĮ'sąvųgem. ęaąięo; 
dytĮĮ viętos vteimqumes. ląbąi mi
nias ir nuolat turi pakyteiMpų j. Syųjės- 
nes sales. # ‘ ' *•*

SųgėMjo nuolat i&aįkyti
lietuyiSką racjiję programą C^E'
radijo; t>#-
ną planuoja sekančią; Xasmet ręp: 
gia visnš'minėjimųs; palaiko gerus ry
čius su miesto, radijo stoties ir kitų 
tautybių vadovybėm.

Pati sunkioji problema: jaunimo lie
tuvybės ateitis.

Bendruomenė neseniai atšventė de- 
r šimt metų sukaktį. Daug naudingų dar

bų atlikta, bet vieną jų reikėtų priskir- 
į.ti prie svarbiųjų. Tai išlaikymą radi
jo programos, duodamos veik kas šeš- 

; tadienį per “Traditional Echoes” pus
valandį. Programa pradėta 1953 m. va
sario 16 d. Apie Lietuvą, apie jos žy
dėjimo laikus ir kančias, o ypač mūsų, 
gyvenimo laikotarpiu, apie mūsų ko
vas ir teises dėl sostinės Vilniaus pa
sakyta milijonams klausytojų.

Žinoma, čia dalis nuopelnų priklau
so tiems kurie prisidėjo betkuo, bet 
svarbiausias nuopelnas pačios progra
mos vedėjo Mr. John Jeannette. Jis 
daug dirbo, kol išstudijavo Lietuvos is
toriją ir kol susipažino su paskutinio 
karo mums dtnešta okupacija. Nema
žai turi pašvęsti laiko, kol paruošia 
kiekviėho šeštadienio programą, o 
ypač didžiųjų mūsų minėjimų atve- 

’ jais. Taip pat nemažai įdėjo ir savo 
pinigo į lietuviškas plokšteles. Tokia 
J. Jeannette veikla, žinoma, nepatinka 
mūsų okupantūi ir jis per savo agen.- 

jtus darė nemažai priekaištų, dėl ku- 
j rių galėjo netekti ir darbo šioj įstai
goj.

i-- Šių eilučių autorius nesiima įvertin
ti J. Jeąnnętte nuveiktų darbų lietu- 

; vybei, nes tam apibūdinti reikėtų per- 
: žiūrėti visą bylą, kuri atrodo nema
resnė kaip Toronto ar Detroito telefo
nų knyga. Tik norima tuo pabrėžti, 
kad šio darbo srity dideli nuopelnai 

. priklauso jam.
Artėjant šios veiklos dešimtmečiui, 

. reikėtų p. Jeannettę viešai pagerbti ir 
parodyti, kad tą pagerbimą; jis užsi
tarnavo nevien kelių pažįstamų lietu- 

? vių ar Windsoro kolonijos, bet iš visų 
' laisvam pasauly lietuvių. Jis netik ra- 

dijofone dirba miims, bet mielai su 
. žmoną atsilanko ir į visus mūsų kultū
rinius, viešus minėjimus ir lietuviu^ 
kitiems pristato kaip pavyzdį.

Kitą gerą savybę turi windsorieciai 
— tai gražų tarpusavio sugyvenimą. 
Jie — kaip viena pavyzdinga šeima. 

' Jei kartaįs atsiranda koks drumstėjas, 
nesiimama policinių priemonių sutvar- 

. kyti, bet dėl visų gražios laikysenos 
pats iškrenta iš rato ir yra privers
tas jieškoti vietos pas kaimynus.

Visiems windsorieciams, suruošu- 
siems mums taip šaunų atsisveikinimą, 
puikias vaišes, gražias kalbas; choris
tams už gražią dovaną, — visa šeima 
reiškiame nuoširdžią padėką ir iš To
ronto siunčiame nuoširdžiausius linkė
jimus. Dievo palaimos Jūsų šeimoms!

J. Ražauskų šeima

RODNEY, Ont.
WINDSORO LIETUVIŲ CHORAS 

pasirodys Rodney per Motinos Dienos 
minėjimą ir mokyklos uždarymą. 
Windsoro choras, vadovaujamas J. So- 
(įaičio, yra plačiai žinomas vienetas. 
Š.m. Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo metu jis dainavo per BBC ra
diją. To minėjimo klausėsi apie 10 
mil. žmonių. Jis taipgi dalyvavo įvai
kių tautybių koncerte. Šis choras Rod
ney pasirodys pirmą kartą ir yra vėr- 
tas plačiu apylinkių dėmesio. Paskai
tą minėjime skaitys visiems gerai ži
nomas visuomenininkas, anksčiau dės
tęs Montrealio universitete dr. B. Po
vilaitis.-Be to, vietinė mokykla moks
lo užbaigimo proga pasirodys su nau
ja programa ir mokinių akordeonų 
kvartetu, ,

; Kiekvienais metais per Motinos Die; 
nos minėjimą mes sulaukiame gausiai 

-svečių iš Londono, Mount Brydges, 
Šimcpe, Delhi, Tillsonburgo. Tikimasi 
svečių ir šiais metais. Be to, po prog
ramos, kaip paprastai, vietos apylin
kės motinos pavaišina visus kavute 
su užkandžiais.

Rodney apylinkės valdyba

Niagara pusiasalis
VELYKŲ BOBUTĖ, 

i 
pranciškonų koplyčios salėje, Tėvo 
Barnabo Mikalausko, OFM, pastango
mis įvyko Velykų Bobutės parengimas, 
čia susirinko visi St. Catharines, WeL 
lando, Niagara Falls ir Port Čolbome 
vaikučiai su tęvais.. Padengimo prog
rama buvo plati ir puiki. Programoje 
buvo pravestos mūsų mažųjų dainavi
mo, muzikos, paišybos ir lituanistikos 
varžybos. Varžybininkų buvo apie 20 
asmenų. Kiekvienos srities pirmos ir 
antros vietos laimėtojai buvo apdova
noti gražiomis dovanomis ir pinigine 
premiją.

Tėvas Barnabas, OFM, visus kon
kurso dalyvius apdovanojo tomis pa
čiomis dovanėlėmis. ir įteikė taip va
dinamą suraminimo premiją $5. Taip 
pat dovanėlėmis Velykų Bobutės bu
vo apdovanoti visi vaikučiai. Be to, 
vaikučiai buvo pavaišinti dešrelėmis ir 
gėrimais, o tėvai kavute.

Pažiūrėjus arčiau į šį parengimą 
žmogus matai, kad jo prasmė yra labai 
gili ir reikšminga. Juk tai buvo suteik
ta progą mūsų mažiesiems išeiti į sce
ną prieš publiką ir teisėjų komisiją, 
pasirodyti ką jis yra išmokęs ar pa
daręs. Tai buvo proga skatinti mažuo
sius į darbą. Nedalyvavusieji konkur
suose aiškiai matė ir suprato, kad ir 
jie gali tai padaryti, ką padarė daly
vavusieji.

Labai yra sunku įsivaizduoti iš kur 
mūsų klebonas Tėvas Barnabas Mika
lauskas, OFM, turi laiko ir jėgų su
ruošti vaikučiams panašius parengi
mus; juk būna dažnai įvairiomis pro
gomis. Jam pakanka laiko paruošti pa
našiems parengimams > programas, su
telkti lėšų parengimams, mokytojauti 
šeštadieninėje mokykloje ~ir tėviškai 
rūpintis parapijos reikalais.

Už tą nenuilstamą darbą ir triūsą 
jam priklauso didžiausia padėka.

VĘLYKŲ BOBUTĖ. — Balandžio 9 
d., 3 vai. p.p. St. Catharineje, Tėvų

Hamburgas. — Prie naujos si
nagogos rasta išmėtytų svastikų, 
padarytų iš kartono.

Skaitytoj? laukai
ALEKSO BRAZIUKAIČIO
* PAREIŠKIMAS

Užtikęs mūsą periodinėje spaudoje 
ištraukas apie Ukmergės mieste įvy
kusį kaltinamąjį mitingą, kuriame, 
tarp kitų dviejų kaltinamųjų buvo pa
liestas ir mano asmuo, randu reika
lo pareikšti:

Po prasidėjusio vokiečių-sovietų ka
ro krimih. polic. Ukmergės apygardos 
viršininkų buvau paskirtas dviem 
mėn. vėliau, t.y. 1941 in. rugsėjo naėp. 
pradžioje. Tuo pat metu atvykau į Uk
mergės miestą. Atvykęs iš pagrindų 
pakeičiau krim. policijos sudėtį, apva
lydamas ją nuo tam darbui netinka
mo elemento.

Mano tarnybos meto krim. policijos 
Ukmergės, apygarda neturėjo nieko 
bendro su izraelitų kilmės žmonėmis 
ir jų naikinimu.

Džįaugiuos, kad būdamas krim. poli
cijos Ukmergės, apygardos viršininku, 
galėjau išgelbėti daugelį vokiečiams 
nepageidaujamų įvairių tautybių as
menų.’ "" "

Tai patvirtinti yra užtektinai liudi
ninkų ne tik Lietuvoje, bet ir čia, emi
gracijoje.

Vien dėlto turėjau iš krimin. polici
jos Ukmergės apygardos viršininko 
pareigų nelegaliai pasitraukti ir likusį 
vokiečių okupacijos laiką slapstytis.

A. Braziukaitis
Buvęs krim. policijos Ukmergės 

apyg. viršininkas

MENO .ŠIUPINĮ PRISIMENANT
Prieš Velykas Toronto “Caritas” su

ruoštasis Meno šiupinys paliko visiems 
torontiškiams gilų įspūdį. Veikėjai ir 
pramogų ruošėjai kartais puola į per- 
didelį ^simizmą, galvodami ir skųs
damiesi; kad lietuviška visuomenė 
esanti apatiška ir mažai tesidominti 
koncertai^, vaįdiniiųais pęi kitokiais 
parengimais. Ištikrųjų taip nėra. Reik 
tik. nujausti ką, kur ir. kada ruošti. Tą 
įrodęnunetaš; ‘‘Caritas^* suruoštasis 
meno šiupinys.

Vakaro programa buvo labai įvairi: 
chorai, solistai, dainininkai, pianistai 
nuo pirmo kurso iki' paskutinio. Čia 
buvo atstovaujami senesnės, jaunes
nės ir jauniausios kartos menininkai, 
bepradedantięjįt ir turį gilų, patyrimą 
meno pasaulyje! O kad publika nenuo- 
bociziaūtų per pertraukėles, pranešėjas 
poetas Vyt. Kastytis ‘ ‘bovino” publi
ką savo įdomia kūryba — jumoristi
niais kupletais iš "čionykščio ir tėvy
nės lietuvių gyvenimo. Pilvai* truko iš 
juoko Vyt. K. skaitant-giedant apie 
dipukų namus, karus, pilnas spintas 
suknelių, pęi. kolūkio direktorių tar
naites. Viskas vykusiai sukurta, pri
taikinta ir padeldamuota.

Publika irgi įvairiausia: vaikai, pa
augliai, jaunuoliai ir senimas iki šim
tamečių senukų. Salė buvo pilnutėle 
ir sėdinčių ir stovinčių, dalis gi grižo 
namo, nenorėdami stovėti. Atsilankė 
1000 su kaupu.

Visi programos punktai buvo atlik
ti su pasigėrėjimu^ publika nenuobo
džiavo — visiems plojo. Visi turėjo 
progos talentus parodyti, neišskiriant 
nė naiijų meno žvaigždžių.

Garbė “Caritas” valdybai už suruo
šimą, o muz. St. Gąilęvičjui už praye- 
dimą puikaus meno vakaro.

Pesimistai veikėjai turėtų pagalvo
ti kodėl taip daug publikos atsilankė?

Jjtu nekalbant kad ir pora lėkščių pįl- 
nų matėsi su “žaliūkais” ir sidabru. 
Tai palinksmino varge atsidūrusiems 
šy. Velykas. Jonas Karka, j

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. — Vienas 
Hartfordo lietuvis gavo iš pavergtos 
Lietuvos laišką, kuriame rašoma:

“Tu prięš 30 m. lankeisi Lietuvoje 
ir matei mano gyvenimą, matei kaip 
lašinių paltys kabojo. Dešrų buvo pri- 
rangyta daugiau, nei pas Jankelį krin- 
gelių. Šiandien tų svieto mandrybių 
jau nėra. Žinau, Tu klausi, kas atsiti
ko? Tačiau, ar Tu atsimeni dainelę 
“Pragėriau žirgelį ir kamanėles?” 
Taip ir aš: pragėriau ūkelį, pragėriau 
žirgelį, dabar esu ordinarščikas. Gyve
nu pono trobelėj, prie jos ponas davė 
sklypelį, žemės. Dieną dirbu ponui, o 
naktimis su kastuvu ariu sklypelį. Me
tams praslinkus, gaunu maišelį kitą 
grūdų ir "pinigais pora kapeikų. Gy
venu gerai... Nepyk, kad aš viską 
prageriu. Dabar Lietuvoj visi prasi
gėrę, ir visi gyvena pas ponus už ordi- 
narščikus. — Tavo brolis Tadas”.

Paieškojimai
GALIAUSKO ALFONSO, gyvenusio 

Toronte, jięško giminės iš Lietuvos. 
Atsiliepti: K. Galius, 68 Quebeck Ave„ 
Toronto 9, Ont.

BAJORINAITE BRONE, gimusi Ši
lalės mieste, Tauragės apskr., prašoma 
atsiliepti ar. žiną pranešti: Stasys Ba
jorūnas, 118 Ęąvelock St., Toronto 4, 
Ont. Tel. LĘ. 2-LQ28.

LIUTKEVIČIENE JADVYGA, gyve 
nusi Toronte, jieškoma brolio Alfonso 
Jankaus. Prašoma atsiliepti šiuo adre
su: A. Jankus, 1737 Springland Ave., 
Montreal 20, P.Q.

Elizabethville. — Katangos vy
riausybė buvo uždraudusi par
duoti kaikuriuos gaminius JT ka
riams ir įstaigoms. Tas uždraudi
mas atšauktas, nes pasirodė la
biau nuostolingas Katangai nei 
JT. Z' ' ; ’ f *

Casablanca. — Portugalijos ko
lonijų /kovotojai už visišką nepri
klausomybę sudarė bendrą orga
nizaciją ir jos centrinę būstinę 
įstęigA Casabląncoj.

Df .V.J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

i 282 RONCESVALLES AVE 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos; 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai r •

Lietuvio advokato

.ŠYPSENOS
Nūdienis Lenkijos diktatorius 

Stanislaw Gomulka, išėjęs rytinio ‘ 
pasivaikščiojimo, susitiko darbi
ninką, kuris apiplyšęs skubėjo Į 
darbą. Parūpo jam pasikalbėti:

— Pasakyk man, drauge, — 
klausia Gomulka, jeigu dirb
tum kapitalistams, kiek valandų 
sutiktum dirbti Į dieną?

— Hm, gal kokias keturias va
landas ...

— O jeigu visą gyvenimą dirb
tum Lenkijos liaudies demokrati
jai? >

— Dabar dirbu ir toliau reikė
tų dirbti mažiausiai astuonias va
landas.

— Na, o jeigu dirbtum genia
liam Chruščiovui?

— Jam sutikčiau dirbti 24 va
landas Į parą. Dieną ir naktį dirb
čiau be poilsio.

Gomulka patenkintas:
— Iš tikrųjų aš ir tikėjausi tai 

išgirsti iš gero liaudies sūnaus. 
Tokių darbininkų ir reikalinga 
dabartinė demokratinė Lenkija 
O dabar, pasakyk man mielasis, 
kokia tamstos profesija?

— Mano profesija? — Esu lak 
dotuvių biuro direktorius..

Komunistiniai planai Lenkijoj
Pirmųjų metų planas — kvai

la kalba; antrųjų — vaikščiojimas 
sulopytomis kelnėmis; trečityų — 
pusalkanio darbas; ketvirtųjų — 
bado kančia ir penktųjų — am
žinas poilsis ... kapinėse.

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prio Dūndas)

Telefonas LE. 2-4108

Qr, V. Satfauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADE^;
(2-ras namas nuo "Honcesval- 

Ijės), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmipia valandos .nuo’-jĮsU 

• ir 3j-. & vai vak. (pagal susi-, 
tarimą).;

IB?

Lietuvis Amerikoj žemėje

DU F F E RIN R A D 10 and TV
SĄLES AND SERVICE

H s Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
h lempos ir Patarėjos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
į 1000College St.z • LE. 1 -3074 • sav.p.uzbaus

O GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dųfferin)
Visų 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.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuptas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. a WA. 1-3225

J. BĄRAKAUSKĄS

Elektras 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947
; 24 Hnmberview Rd., Toronto.

St. Catharines, Ont.
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO 

koplyčios salėje kovo 26 d. buvo su
šauktas Niagaros pusiasalio ramovėnų 
narių susirinkimas steigiamo bingo rei- 
kalu. Kovo 31 d. ten pat Įvyko antras 
visuotinis jiarių susirinkimas, kuriame 
be einamų skyriaus reikalų buvo iš
rinkta naujai kadencijai skyriaus val
dyba, į kurią pągal balsų daugumą 
įėjo: pirm. Jonas Grigas, vicep. Jonas 
Deinora, sekr. Juozas Vyšniauskas, 
ižd. Kazys Galdikas ir valdybos nariu 
Aleksas Vickašas. ’ Kaiys

VYRIŠKŲ IR O į*ll’Crpiį Q Q 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ □1U V V |

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

TeL LE. 4-8390- *. e-

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

Tel. LE. 2-7284
H. ROžAITIS

GraitM kuraralyvra pristatymas Ir 
patarnavimas.

Telafanas LE. 3-4M8.

’ ' ’ . NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
••raže Jfii 8«l*« mvo automoMio poteteymo ra&aln UeMvHkal
Cbofliati kaip 20 m. patyrime praktika mes flarantuajame darbo sųiiamflamą.
’ Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pdtoitymus, W- 

lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimą ir bolansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00. '
'Taip pot turime padangų, baterijų Ir kitų auto reikmenų.

Vilkiko poromavimos veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 .
Nakties metu teL RO, 7-4MMB6 _

(Auklond gotve prasideda prie 5249 Dundas St. Į vafcWW fWW » FWnt).

Atlieku visokius 
elektros darbus
A * -%- ’V i

prie senu ir
Patarimai Ir

Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičitis
Tel. LE. 44075

veltui.

(Atkelta iš 5 psl.)
bių bei būdų Amerikoje bręstan
čiam jaunimui sueiti į kontaktą 
su gyva Lietuva ir iš jos nemaža 
pelnyti savo beblėstančio lietu
viškumo pakurstymui.

Kaip teko šių eilučių autoriui 
patirti iš asmeniškos -praktikos, 
dabartinės Lietuvos jaunimas no
riai bendraują laiškais su Ameri
koje gyvenančiais tautiečiais ir 
mielai leidžiasi į diskusijas nepo
litiniais klausimais, kurie turėtų 
ir galėtų dominti šio krašto jauni
mą. žinoma, jų galvosena kiek 
skiriasi nuo tos, kurią mes Čia ka
lame jaunimui, tačiau, atmetus 
vieną kitą, galbūt, mums nepriim
tiną jų mintį, pvz. religinius nusi
teikimus, jie yra gerokai “lietu- 
viškesni”- už daugelį Amerikoje 
gyvenančių vidutiniško aktyvumo 
lietuvių jaunimo veikėjų.

Bendrai imant, santykiuose su 
kraštu reikia būti budriems, nes 
tai yra vienas iš opiausių mūsų 
klausimų, kuriuos turėtų spręsti 
tik gerai informuoti ir dalykus 
žiną asmenys, čia jau jausmai tu
rėtų užleisti vietą pažinimui, kurį 
galima susidaryti iš ilgesnio šios 
srities stebėjimo. Labiausiai ža
lingą įtaką mūsų visuomenei da
ro tie žmonės, kurie, nesusipažinę 
su faktais, nori visus nuteikti vie
nokia ar kitokia linkme šiame 
klausime.

LIETUVIŠKASIS GAJUMAS
Susumuojant reikia pasakyti, 

kad lietuviškumas Amerikoje ne
bus pasmerktas pražūčiai, jeigu 
jo išlaikymui kiekvienas mūsų at
liksime ta, ką sugebame. Pažvel
gus i praeiti ir matant senųjų 
Amerikos lietuvių. Įnašą — gra
žias bažnyčias, mokyklų pastatus 
ir kitus atliktus darbus — vis dėl-1 
to reikia tikėti ir šių dienų lietu
vių gajumu.

Jau yra senas ir nekartą Įrody
tas faktas, jog. lietuvybė ir lietu
vių tautybė ne vienam nepakenkė 
šiame krašte įsimušti Į prekybos 
ar pramonės pplitikoš augštiimas. 
Priešingai, augščiau minėtosios 
žymės daugeliui buvo pagrindu, 
ant kurio stovėdami, jie kūrė sa
vo ašmeninę gerovę ir kartu pri
sidėjo prie bendrojo visų tautie
čių labo. Taigi, tai turint galvo
je, nereikia nuogąstauti dėl su
klaidintų asmenų pasakojimų, ku
rie nori* savęs pateisinimui nu
traukti ir lutus nuo pasirinkto 
gražaus lietuviškojo kelio’

‘ Jau daugiau nei pusšimtis me
tų praėjo, kai lietuviai Amerikoje 
yra išvystę plafėsnę veiklą. Per 
tą laiką jie nemažai veikė, slydo, 
vėl kėlėsi ir dėjosi naštą ant pe
čių. Daugumas šio lęraŠto veikėjų, 
kuriedjrbo tautai, artimui, ir, Baž
nyčiai, šiandien yra reikalingi pa
kaitos ir padėjėjų. Jeigu jų eilė» 
bus greitai sustiprintos, lietuvybė 
išliks Čia gyva dar daugelį metų!

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901 <
Telefonas EM. 2-2585

Kabinetas: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.
’■'4 ' A ' r- ;■ * ■ ' / ’ 8? '

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA .

NEIMAN, BISSETT

Advokatai — Notarai
3& HAYDEN ST., Toronto, 
(ąrti; Bloor ir Yong gatvių)

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

Ą? Č I 2 IK AS.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
TeL LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

W . ......’V

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

Skambinti bet kada LĘ. 5?6007

Kvalifikuotas technikas taiso '

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

J. STANIONIS •
1# GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7841

• •**<* > * ■’ * '•< * * B * ' •

ADVOKATAS - NOTARAS 
100 ADELAIDE ST. W. 

Roc^fl 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAE, 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.; šeštądięr 
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

Akis specialistas
L. LUNSKY, RiO.

Pritaiko aįdi 
tams, ištiria 
nai sukelia 
vinguma.

>470

visiems akių defek- 
l nervus, kurio, idol- 
s skaudėjimą ir rter- 
alba slavu kolbomis.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 15/Tį žljOli 
gyvybės, pėnsijų ir kt. JEtt/* 0*1/0XX >

Draudimai arba RO. 64)832

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA

DARBO VALANDOMIS 

RO.

24 val patarnaVimas

RO. 9-4612

NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pamaldos šį sekmadienį lai

komos pagal vasaros laiką, t.y. 
vieną valandą anksčiau.

— Pirmajai išpažinčiai ir Ko
munijai parengimo pamokos vai
kučiams: sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų, o pirmadieniais ir tre
čiadieniais — 6.30 vai. vak. Pra
ėjusį sekmadienį įvyko tėvų, ku
rių vaikai rengiasi pamokoms, 
susirinkimas. Jo metu aptarta vi
sa iškilmių tvariu, sutarta dra
bužėliai, bendri pusryčiai po pa
maldų par. salėje. Sudarytas pus
ryčiams paruošti ponių komite
tas. Pirmosios Komunijos iškil
mės įvyksta sekmadienį, gegužės 
7 d., 9 vai. rytą. Tuo būdu minė
tą sekmadienį 9.30 vai. įprastos 
pamaldos atkeliamos trisdešimt 
minučių anksčiau.

— Sutvirtinimui pamokos vyks
ta sekmadieniais po 9.30 vai. pa
maldų ir trečiadieniais — 6.30 
vai. vak. parapijos salėje. Sutvir
tinimas bus teikiamas gegužės 14 
d., sekmadienį 9 vai. rytą Apei
gas atliks J.E. vysk. Vincentas 
Brizgys.

— Gegužės mėnesį kasdien 
7.30 vai. vak. parapijos bažnyčio
je bus laikoma gegužinės pamal
dos: prie išstatyto Švenčiausio
jo giedama Marijos litanija, po to 
— palaiminimas. Sekmadieniais 
gegužinės pamaldos perkeliamos 
į ankstyvąsias pamaldas.

— Lietuviškose kapinėse vyk
domi pavasario darbai: kviečia
ma ta proga tuos, kurie turi tru
putį atliekamo laiko, patalkinti, 
prisidedant prie kapinių gražini
mo darbų.

— Toronto liet, šeštadieninei 
mokyklai palaikyti mokyklos tė
vų komitetui parapijos vardu 
įteikta $500. Taip pat baigta mo
kėti $1000 suma lietuvių vaikų 
darželiui, ši suma įteikta lietu
vaitėms seselėms, norint nors tru
putį prisidėti prie šio lietuviško 
jaunimo židinio.

— Praėjusį sekmadienį 12 vai. 
pamaldose buvo prisiminta Kos
tas ir Pranciška Dargiai, kurie 
šventė vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Parapijos vardu ju- 
bilijatams linkime daug palai
mos, sveikatos ir ilgiausių metų.

— ši šeštadienį už a.a. Juozo 
Klimavičiaus vėlę gedulingos pa
maldos 8 ir 8.30 vai. rytą.

— Sutuokta: Anthony Edward 
O’Donohue ir Aldona Marija 
Gvazdaitytė.

Bilietai į koncertą
Į didįjį trio koncertą gegužės 

13 d., šeštadienį, Eaton auditori
joje, bilietai gaunami sekmadie
niais prie abiejų liet, bažnyčių, o 
šiokiadieniais — naujai atidary
toje J. R. Simanavičiaus krautu
vėje “Daina”. Kadangi Eatono 
auditorijoje sėdimos vietos nu
meruotos, bilietams pardavinėti 
centras bus kaip tik minėtoje 
“Daina” krautuvėje, 974 College 
St., tel. LE. 4-1274. Bilietų kaina 
$3, $2, $1.50 asmeniui. Anksčiau 
įsigiję bilietus turi teisę į geres
nes vietas.

Prof. dr. A. Ramūnas, grįžda
mas iš JAV, kur lankėsi moksli
niais tikslais, aplankė “TŽ” re
dakciją ir savo bičiulius Toronte.

A.a. Jieva Svotelienė
mirė praėjusi sekmadienį Wes- 
tone, savo dukters p. Ramanaus
kienės bute. Ji turėjo 73 m. amž. 
Velionė sirgo neilgai; neperse
niausiai atvykusi iš Anglijos. Ki
limu — vilkaviškietė. Velionė bu- 
•, o pašarvota Odette laidotuvių 
namuose, palaidota trečiadieni iš 
Prisikėlimo par. bažnyčios lietu
vių kapinėse.

A.a. Juozas Klimavičius. — Il
gus metus Toronte gyvenęs sim
patingas lietuvis, Juozas Klima
vičius. prieš keletą metų emigra
vo į JAV. Ten baigė inžineriją ir 
dirbo savo profesijoj. Buvo sunk
vežimio suvažinėtas. Už velionį 
šį šeštadienį 8 ir 8.30 vai. rytą 
laikomos gedulingos pamaldos, 
kurias užprašė velionies draugai 
gyveną Toronte. Inž. Klimavi
čiaus brolis yra kun. širka, gy
venąs Amerikoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 

Mišias buvo daroma speciali rink
liava pagelbėti į Suvalkų trikam
pį išsiųsti likusius 60 siuntinių. 
Suaukota $261,86. Išsiuntus šiuos 
siuntinius, viso bus išsiųsta 170 
siuntinių — 10 lietuviams ligo
niams Gautingo — Vokietijoje — 
sanatorijoje ir 160 lietuviams 
Suvalkų trikampyje. Visiems pa
rapijiečiams ir kolonijos lietu
viams, bet ypačiai. KLK Moterų 
dr-jos, Prisikėlimo par. skyriui, 
už tokį gražų artimo meilės įro
dymą aukojant drabužius, pade
dant piniginėmis aukomis ir pa
vyzdingai suorganizuojant siunti
nių paruošimą ir išsiuntimą, pa
rapijos vadovybė giliai dėkoja. 
Dievas visiems teatlygina.

— Katechetinės pamokos vai
kučiams ir religijos pamokos 
gimnazistams daromos sekmadie
niais po 10 vai. Mišių: vaikučiams 
— Vaikų Namuose, gimnazis
tams — aktorių kambariuose. 
Dėmesio gimnazistams: šį sek
madienį gimnazistams religijos 
pamokų nebus.

— Pirmos Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pamokos dės
tomos sekmadieniais po 10 vai. 
Mišių ir antradieniais bei ketvir
tadieniais 7 vai. vak. Šį ketvirta
dienį vaikučiai pamokai vedami 
ne į Vaikų Namus, bet į bažnyčią 
ir iš čia jie po pamokos pasiima- 
mi.

— Tėvelius, kurių vaikučiai 
ruošiasi Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui, maloniai 
prašome atkreipti dėmesį į iškil
mių detales, kurios, nors jau 
anksčiau buvo skelbtos, čia dar 
kartą kartojamos: Pirmoji Komu
nija bus gegužės 7 d., sekmadienį, 
per specialias 9.30 vai.. Mišias, 
kurių metu giedos parapijos cho
ras. Pirmos Komunijos unifor
mos: berniukams — balti marški
niai, tamsiai mėlynos kelnės, 
tamsiai mėlynas drugelis kakla
raiščio vietoje ir juodi bateliai; 
mergaitėms — balta suknutė to
kio ilgumo, kad atsiklaupus siek
tų žemę, baltos nailono trumpos 
pirštinaitės, baltas, liemenį sie
kiąs velionukas su karūnėle, 
trumpos baltos kojinaitės ir balti 
batukai.

Tėveliai labai nuoširdžiai pra
šomi nustatytos uniformos laiky
tis. Būtų labai negražu, jei kai- 
kurie .vaikučiai iš darnaus būrio 
išsiskirtų. Be to, einantiems prie 
Pirmos komunijos bus nupirkti 
šie daiktai: žvakė su baltu kaspi
nu, rožančius, škaplierinis meda- 
likėlis, rožės ir taip pat bus at
spausdinti paveikslėliai su vaiku
čių pavardėmis bei Pirmos Ko
munijos pažymėjimai.

Pirmoji vaikučių išpažintis ir 
generalinė repeticija bus šešta
dienį, gegužės 6 d., 4 vai. p.p. 
Sekmądienį, po Pirmos Komuni
jos iškilmių bažnyčioje, parapijos 
salėje bus iškilmingi pusryčiai, 
kuriuose dalyvauja vaikučiai su 
savo tėveliais ir artimaisiais. Šiuo 
laiku Pirmai Koriiunijai ruošiasi 
86 vaikučiai.

Sutvirtinimo sakramentą teiks 
J.E. vysk. V. Brizgys gegužės 13 
d., šeštadienį. Iškilmių pradžia 10 
vai: ryto. SutV. sakramento uni
formos bus tos pačios, kaip ir 
Pirmos Komunijos, tik vyresnės 
mergaitės vietoj velionuko galės 
turėti ant galvos baltą vainikėlį. 
Suaugusiems, kurie eis Sutv. sa
kramento, jokios uniformos nė
ra nustatyta. Beje, suaugusieji, 
kurie norėtų priimti Sutv. sakra
mentą, prašomi paskambinti T. 
Rafaeliui, OFM, į kleboniją.

— Vaikų choro repeticija bus 
šį sekmadienį, 2.30 vai. p.p.

— Šį sekmadienį, balandžio 30 
d., po paskutinių Mišių muzikos 
studijoje įvyks Prisikėlimo para
pijos Vyrų dr-jos susirinkimas. 
Norima pasitarti keliais bėgamai
siais reikalais. Visi nariai bei 
šiaip susipratę parapijos vyrai 
kviečiami dalyvauti. Be įprastinių 
susirinkimo dienotvarkės punk
tų, vyriška tema kalbės V. Koly- 
čius. ■

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai, tęsdami parapijos kalėdoji
mą, lankys tik tuos, su kuriais iš

anksto asmeniškai ar telefonu 
bus susitarta.

— Šiais metais T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje pra- 
matomos dvi po dvi savaites trun
kančios stovyklos: ateitininkų — 
liepos 8-23 d.d. ir ‘Aušros — lie
pos 29 iki rugpjūčio 13 d. Į pas
kutiniąją bus priimamas jauni
mas 7-13 metų amžiaus.

— Iš Romos o ficialiai praneš
ta, kad paskirta nauja lietuvių 
pranciškonų vadovybė: provinci
jolas — D. Gerb. T. Jurgis Gai- 
liušis, OFM, provincijolo pata
rėjai — T. Placidas Barius, OFM, 
T. Jonas Dyburys, OFM, T. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, ir T. [ 
Gabrielis Baltrušaitis, OFM. Nau-! 
joji vadovybė šią savaitę šuva-j 
žiuoja į centrinį vienuolyną Kem 
nebunkporte, Maine, posėdžiams, 
kurių metu taip pat bus paskirti 
kunigai ir broliai pavienams vie
nuolynams ir pranciškonų valdo
moms parapijoms.
- — Pakrikštyta: Viktoro ir Bi
rutės Alksnių dukrelė Cintija 
Gailutė, Vytauto ir Vladimiros 
Strimaičių dukrelė,Emilija Ona, 
Alberto ir Barboros Čižikų sūnus 
Petras Juozas, Antano ir Arijos 
Šveinbergerių sūnus Antanas 
Raimundas.

Lietuvos vyskupų paminėjimas 
įvyks balandžio 30 d., 4 vai. p.p. 
Vaikų Namų patalpose. Minėji
mą organizuoja ateitininkės 
moksleivės; kviečiami ateitinin
kai moksleiviai, studentai, sen
draugiai ir visi užjaučią Lietuvos 
vyskupus - kankinius.

Vilkiukų obuolių diena
Šį šeštadienį, balandžio 29 d., 

8 vai. ryto iš šv. Jono Kr. para
pijos salės visi vilkiukai, bebrai 
ir vadovai išvykstam obuolių die
nai. Visi dalyviai pasipuošia 
krepšelius. Tėvelius maloniai 
prašome vaikučiams padėti.

Draugininkai
Verslininkų susirinkimas

Balandžio 30 d., sekmadienį, 
vai. p.p. Lietuvių Namuose

įvyks lietuvių prekybininkų, pra
monininkų ir amatininkų sąjun
gos “Verslas” susirinkimas. Dr. 
J. Kaškelis skaitys paskaitą “Ka
nados ūkio negalavimai ir išei
tis”. taip pat bus aptarta nejudo- 
mojo turto — verslamonės įgiji
mo (referuos inž. Regina) ir Lie
tuvos konsulato klausimai.

Šis susirinkimas, turėjęs įvyk
ti praeitą sekmadienį, dėl nenu
matytų kliūčių neįvyko.

S-gos “Verslas” v-ba
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mirus Lietuvoje,
kun. klebonui P. Ažubaliui už atlaikytas šv. Mišias, solistei 
p. A. Ščepavičienei ir visiems dalyvavusiems Mišiose bei 
pareiškusiems užuojautą gili padėka.

E. čižikienė,
A. Valadka

APOLINARUI LAZDINIUI,
JO BRANGIAI MAMYTEI MIRUS LENKIJOJE, 

laiškiame gilią užuojautą ir kartu su juo liūdime —
Fort William — Port Arthur

miestų lietuviai.

"Žiburių" 
spaudos bendrovės 

šėfininkų susirinkimas šaukiamas 
š.m. gegužės mėn. 6 d., šeštadie
nį, 2 vai. p.p., priestate virš “Tė
viškės Žiburių” redakcijos, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Metinio susirinkimo protoko

lo skaitymas,
3. Iždininko pranešimas,
4. Valdybos pirmininko prane

šimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Statuto keitimo svarstymas,
7. Valdybos ir revizijos komisi

jos rinkimai,
8. Einamieji reikalai,
9. Susirinkimo uždarymas. 
Nustatytu laiku nesusirinkus

kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas, neatsižvelgiant į dalyvau
jančių skaičių.

Šėrininkas, negalįs susirinki
me dalyvauti, gali raštu įgalioti 
save atstovauti kitą šios bendro
vės šėrininką. Valdyba

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Amžinos atminties

d r. Adolfui Šapokai pagerbti

ĮVYKS GEGUŽĖS 7 D., SEKMADIENĮ, 5 VAL. PO PIETŲ 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Velionies gyvenimą, darbus ir visuomeninę veiklą savo paskai
toje Įvertins jo artimas bičiulis prof. SIMAS SUŽIEDĖLIS. 
Meninę dalį atliks sol. Vaclava ŽIEMELYTĖ, pianistė DALIA 
SKRINSKAITĖ, sol. Vaclovas VERIKAITIS ir muz. Stasys 
GAILEVICIUS.
Pagerbkime gausiu atsilankymu mirusįjį mokslininką, kultū-

Toronto Putvio Šaulių kuopos
scenos mėgėjų sambūris stato •'

S. PILKOS 3-jų VEIKSMŲ KOMEDIJĄ ’

ŽEMES
Prisikėlimo parapijos salėje D T T T 

balandžio 30 d.r sekmadienį.
Režisūra — J. GREIČIŪNO.

Pradžia 6 vai. vak. Įėjimas $1 auka.
VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI. T.P. Šaulių kuopa.

Moterų Šalpos Grupė “DAINA” 
balandžio 29 d. Prisikėlimo parapijos salėje ruošia 

KARTŪNO
BALIU

Gros Cuba na orkestras. Trys gražiausios suknelės 
bus premijuojamos. Įėjimas $1.50. Pradžia 7.30 v.v.

Janis Krumins
MENO PARODA

Nuo balandžio 23 d. iki gegužės 
1 d. 709 College St, International 

“ Institute patalpose, 2-me augšte. 
Parodoje išstatyti aliejiniai pieši
niai, kurių dalis išreiškia šių lai
kų dramatinę epochą.

Lankymo valandos: savaitės dienomis nuo 7 iki 9 vai. vak., sekmadieni 
‘ ■ nnp 33# vaL p.p. iki 9 vai. vak.

Visiems lietuviams ir 
lietuvėms

Ši mėn. Toronto lietuviai ir uk
rainiečiai turėjo porą posėdžių, 
kuriuose dalyvavo gražus inicia
torių būrelis iš abiejų pusių.

Iš lietuvių dalyvavo: P., Bastys, 
J. Cicėnas. Al. Dūda. E. Jurku
vienė, St. Jokūbaitis, dr. J. Kaš
kelis, Br. Naujalis, S. Pačiūnas, 
B. Saplys i r J. Va Uoka i tis.

Trečias posėdis numatomas ba
landžio 28 d., penktadienį, L. Na
muose, 8 vai. vak. Liet, yisuome-; 
nė prašoma dalyvauti. K-tas I

Nauja d an tų gydytoja 
Toronte

Dr. V. J. Meiluvienė atidarė 
savo kabinetą 282 Roncesvalles 
Avė. (prie Geoffrey). Ji yra bai
gusi universitetą Hamburge, Vo
kietijoje, ir Halifakse, Kanadoje, 
1960 m. Be to, išlaikiusi egzami
nus Ontario provincijoje dantų 
gyr. teisėms gauti.

Toronto mieste 
dienos šviesos taupymo laikas i 
skelbiamas nuo balandžio 30 d. j 
iki spalio 29 d. Visus laikrodžius 
reikia pasukti vieną valandą pir
myn sekmadienį, balandžio 30 d., 
2 vai. nakties.

Liet, e van g. moterų d r-j a ba
landžio 30 d., 4 vai. p.p. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje, 941 Dundas 
St. W., ruošia parengimą ir arba
tėlę. Bus suvaidintas Gustaičio 
vieno veiksmo veikalas “Sekmi
nių vainikas”, dainos — solo ir 
trio. Be to. bus linksmų staigme
nų. Rūpestingai paruoštas bufe
tas. Viskas paruošta palinksmin
ti mielus svečius, suaugusius ir 
vaikučius.

Mes Toronto visuomenę malo
niai kviečiame gausiai dalyvauti 
ir mūsų darbą paremti.

Mūsų draugijos tikslas yra pa
dėti į vargą patekusiems. tautie
čiams Lietuvoje ir V. Vokietijoje, 
kuriems išsiuntėme siuntinių. Be 
to, apdovanoti seneliai prieglau
dose ir paskirtos aukos Vasario 
16 gimnazijai ir Maironio vardo 
šeštadienio mokyklai Toronte.

Nuoširdžiai kviečiame ir ligi 
malonaus pasimatymo. Valdyba
Lšnuomojamas butas arti Prisikėlimo 
bažnyčios. 3 karnb: ir virtuvė, II augš- 
te su virimo pečium ir šaldytuvu, šva
rus viduje, TV antena, vandeniu aly
va šildomas, žema kaina. Yra gara
žas. Galima užimti tuojau. Savininką 
galima matyti iki 2 vai. arba savait
galyje. Tcl. LE. 5-3709.

BALTIC MOVERS
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal;, Ix>ndoną. Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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

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

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų, paskambinkite, parašykite ar patys. asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės
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MONTREAL, Que.
Kulinarijos kursų užbaigimas. 

— Gavėnioje A V parapijos kleb. 
Tėvas J. Borevičius, SJ, ir Mari
jos Sambūrio moderatorės sės. M. 
Celinos pastangomis suorganizuo
ti sambūrio mergaitėms kulinari
niai kursai buvo užbaigti balan
džio 16 d vaišėmis.

Kursus labai įdomiai ir nuošir
džiai vedė agr. J. Šipelienė, talki
nama J. Rukšėnienės. Abi in
struktorės tikrai įdėjo daug šir- 

I vavusiems asistoje, sveikinusiems tele- ■ j*65 Sa,v.° laisvalaikiu paruoš- 
gramomis, dalyvavusiems bažnyčioje ■ damos, \kiekvienai lankytojai 
ir vaišėse ir parėmusiems aukomis; i spausdintus konspektus ir praves- 

damos po kelias valandas užtrun
kančias praktines pamokas. Už
baigimo proga kursų vedėjoms ir 
sės. M. Celinai dėkingos kursan- 
tės įteikė po mažą simbolinę do
vanėlę.

Nors kursai buvo organizuoja
mi Marijos Sambūrio mergai 
tems, bet greitai sudomino ir po
nias. tad lankytojų į pabaigą at
sirado tiek, kiek tik tilpo į mažą 
NP Marijos vienuolyno virtuvę. 
Tik dėka instruktorių sugebėji
mo paskirstyti atitinkamai darbą, 
buvo galima sutalpinti apie 30 
nuolatinių kursų lankytojų. Vi
sų norinčių kursus lankyti vįsdėl- 
to nebuvo galima patenkinti, tad 
ar neteks kitą žiemą kursus pa
kartoti? . K.

Quebec. — Layalio un-to rekto
rius A. M. Parent paskirtas komi
sijos pirm., kuriai pavesta išstu
dijuoti Quebeco provincijos švie
timo sistemą.

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

P. Adamonis 
Agentai:

F. Yasutis 
A. Markevičius 
M. Roth 
E. Kandt ____ _

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus NL, Tž, Star, LaPresse.

Nuoširdžiausia padėka
Šv. Jono Kr. parapijos klebonui 

kun. P. Ažubaliui daug triūso ir šir
dies įdėjusiam mano dvidešimt penke- 
rių metų kunigystės jubilėjų beruo
šiant; parapijos komitetui už darbą 
ir auką, vajaus komitetui p. Andruliui, 
p. Kaknevičiui, p. Krakauskui, poniai 
Dranginienei, p. Bušinskui, p. Macke
vičiui, p. Šulcui, p. Jarašūnui, p. Bra- 
žukui, p. Cirūnui, p. Bendoriui už su
keltą stambią auką mašinai, kad tuo 
būdu mano pastoracijos darbas būtų 
lengvesnis; visiems aukotojams, kurių 
vardų čia nepaminėsiu, tačiau juos 
kartoju kas rytą Kristaus aukoje ir sa
vo maldose; broliams kunigams, daly- 

gramomis, dalyvavusiems bažnyčioje’

ponioms šeiminink:ms: Jonaitienei, 
Aperavičienei, Ščepavičienei, Meiluvie- 
nei, Kryževičienei, Rusinienei, Rama- 
nauskenei, Rinkūnienei, Bražukienei, 
Matulionienei, Krūminienei, Eidukai- 
tienei, Jagėlienei, Jankauskienei, Pet- 
raitienei, Kaknevičienei, Čirūnienei, 
Aleknavičienei, Vaškevičienei, Žėkie- 
nci, p-lei Žvirblytei, Demantavičienei, 
J. Pacevičicnei, S. Pacevičienei, Šližic- 
nci. Mažonienei, Steponaitienei, Šim- 
kcvičicnci. Baikauskienei, Rugienei, 
Gudžiauskiėnei, Aūgaitenci, Kuniutic- 
nei, Aleksienei, paruošusoms taip jau- 

įkias ir turtingas vaišes: radijo valan
dėlės vedėjui J. R. Simanavičiui, p. 
! Rinkūnųi, p. A. Gurevičiui, p. Alšėnui, 
j kurie tiek radijo bangomis, tiek lietu
viškoj spaudoj mano jubilėjų atžymė-

i jo; p. Gailcvičiui ir jo vadovaujamam 
| šv. Jono Kr. parapijos chorui už taip 
I nuotaikingą, giedojimą bažnyčioje ir 
visiems dalyviams bažnyčioje, kuri 
mano džiaugsmui buvo pilnutėlė; vi
siems mane sveikinusiems, organiza
cijoms, Jaunimo chorui, kurie tiek žo
džiais, tiek aukomis mane šia proga 
parėmė. Šios triumfališkos iškilmės 
ir kolonijos nuoširdumas mane skati
na savo jėgas atiduoti Kristaus Bažny
čiai ir tėvynei Lietuvai. Nuoširdžiau
sias ačiū. Kun. B. Pacevičius

Padėka
Atvelykio sekmadienį Prisikėlimo 

par. salėje buvo suruoštas vaikams po
būvis — Velykų Bobutė. Į šią šventę 
atsilankė virš 400 žmonių ir tiek pat 
vaikučių. Velykų Bobutės vaidmenį 
išpildė V. Staškevičiūtė. Norime iš
reikšti gilią padėką jai už pasiaukoji
mą ir už nepaprastai gražų vadovavimą 
šiai vaikų šventei. Jau antri metai ji 
be jokio atlyginimo sutinka pravesti 
vaikams taip mielą šventę - popietę.

Nuoširdžiai dėkojame D. gerb. Tė
vui Placidui, Prisikėlimo par. klebo
nui ir visiems Tėvams pranciškonams 
už leidimą naudotis visomis patalpo
mis be jokio atlyginimo.

Tariame visiems nuoširdų lietuvišką 
ačiū už atsilankymą ir visoms ponioms 
už pagalbą.

Jūsų Kristuje N. P Marijos seserys.

RA. 2-2472

LA. 2-7879 
CR. 9-9793 
RE. 7-9353 

WE. 5-5849

Paryžius. — Prancūzijos vy
riausybė pranešė’, kad Saharoje 
buvo išsprogdinta nauja atominė 
bomba. Ji buvusi paskutinis ban
dymas tos rūšies serijoj.

Lenkų laikraštis Toronte 
“Zwiazkowiec” veda ginčus su 
komunistinės .Lenkijos spauda, 
nurodydamas tikrus komunistų 
kėslus ir jų taktikos keitimą. Nuo 
karo pabaigos komunistai naudo
ja jau trečią taktikos rūšį. Pir
miausia visi buvo apšaukti išda
vikais ir nusikaltėliais, kad pasi
rinko laisvą pasaulį, o ne savo tė
vynę. Toliau sekė švelnesnis to
nas ir kvietimas grįžti namo. Kai 
uo nieko nelaimėjo, dabar šau

kiama. kad visi yra lenkai ir ne
svarbu, kad vieni gyvena Lenki
joje, kiti Kanadoje, tačiau visi tu- 
•i likti ištikimi savo tėvynei Len
kijai. žodžiu, visom išgalėm kvie
čiama jį kultūrinį bendradarbia- z 
vinią.

Minėto lenkų laikraščio redak
torius Mr. Glogowski perspėja

Lietuviška baldų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- . . x „ - . , , 3 - .
traukiami seni pigia kaina. P. Lu 'RMgrąntus Kanauoje.kadnepasi- 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. duotų širdies jausmams, o vado- 
1-0537. vautųsi tik šaltu protu.vau tusi tik šaltu protu.
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nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

nžsakvmai priimami ir paštu

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Avp.. Vėrdnn. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10 30 - 1 vai. / \ ■

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

tJV SEIMU NAUJAS. $10.000 {mokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės.
DURIE GATVĖJ. $1.500 įmokėti, atskiras bangalas vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema, Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS • RONCESVALLES. $3.000 įmokėti, atskiras nlytų narnas. 2 vo
nios. 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas.
DUNDAS — GLADSTONE. $1300 {mokėti, $10.000 mina ka’na. g dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba
lansas 10 mėty atviras morgičius
OAKMOUNT — BLOOR. $15.000 Įmokėti. Viso $45.000. 5 butu naujas 
pastatas.' privatus įvažiavimas, 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.
Pas mus randasi dane naujai registruotą pardavimu High Park Ir Parkdale 

rajonuose. Dėl Informaciją skambinkite A. GARBENIUI.

■




