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MOTINA

MOTINAI LIETUVOJE
Sengalvėlė Motinėlė — ;
Nuvargusios rankelės!... , '

(VtJupdų naktų kančia^ pakėlusį 
’ Ssu rožiniu ant kelių...'.”~

J. Narūne

L. RAMANAUSKIENĖ

Gegužės saulėje nušvitusiai motinai, vaikas Įteikdamas žiedų, 
bučiuodamas jos pavargusius skruostus, išreiškia dėkingumą ir 
meilę už nuolatinį rūpestį ir triūsą. 1927 metais lietuvių studentų 
būrelis Austrijoje žavėjosi margaspalvių gėlių puokštėmis. Tai 
Motinos diena ir jai skirtos dovanos — saulės nuglostyti žiedai.

Grįžę Lietuvon, nepamiršo išgyventų įspūdžių, panašiu būdu 
pagerbdami savąsias mamytes. Tai Motinos dienos užuomazga, 
kuri spontaniškai išsiplėtė visame krašte. Motinai skirtą dieną 
stengiamės kuo nors jai atsidėkoti už tobuliausią meilę, atlaidumą 
ir bekraštę kantrybę.

Vaiką ir motinos santykiai neretai aptemdomi įvairių netikė
tumų, tačiau tai tik momentai, kurie nežymiai pradingsta gražiau
sioj širdžių harmonijoj. Sūnus dukra, net klystkelėse paklydę, 
randa takus į motinos švelnumu ir atlaidumu liepsnojančią širdį. 
Gi dažnai pasmerktojo paskutinis troškimas atsisveikinti motiną 
ir tik jos atleidimo prašyti. Motina jieškoma instinktyviai visuose 
gyvenimo kryžkeliuose ir tada, kai jos jau nėra gyvųjų tarpe. Di
dieji genijai nuolatos jaučiasi skolingi savo motinoms, nes tik jų 
dėka jie pasiekė savo gyvenimo platformos. Tad nenuostabu, kad 
tiek daug poezijos jos garbei sukurta, nutapyta nuostabių paveiks
lų bei muzikos kūrinių paskirta.

Motina amžius stovi jaunųjų gyvybių centre, nurodydama tei
singąsias gyvenimo kryptis, šiandien, tos šviesiosios dienos proga, 
reikia giliai pasvarstyti motinos didingumą ir jai skirtąsias parei
gas. Ne paslaptis, jog ji paties Kūrėjo Įpareigota pasauliui duoti 
gyvybę — žmogų, kuris laikui bėgant atsistos kaip mažasis pasau
lis gyvenimo centre. Iš čia išplaukia motinos pareigingumas, jos 
herojinė dvasia ugdyti kūdikį netik kūnu, bet plėsti ir jo dvasinį 
pasaulį. Žmogus, gimęs šeimos bendruomenėje, yra jos dalis, dalis 
tautos ir žmonijos. Jeigu šeima pairusi savo pagrinduose, tarsi 
dalis beirsiančios tautos. Tauta auga, bujoja ir dažnai miršta šei
mose. Taigi šeimos atsakomybė, kurioj motina yra centrinis asmuo, 
nepaprastai didelė. Šių dienų gyvenimo realybė motinos širdin 
įspaudžia dar vieną ir būtiną pareigą, būtent: tautinės - lietuviš
kos dvasios ugdymą. Jeigu žymia dalimi išlikome tais, kuo ir dabar 
esame, turime būti dėkingi saVo motinoms. Motina, tai ta naujųjų 
laikų vaidilutė, kuri privalo kurstyti dievišką ugnį jaunųjų šir
dyse. Mūsų veteranai, kurie sielojosi ir dabar tebesisieloja jauno
sios kartos nutautę^ nu, palengva palinksta gyvenimo naštos pri- 

—-‘slėgti:’ Kas juos pavaduos, jei nermotina? Ypač dideli.pavojai.nu
tautėti besimokančiam jaulfimui, kuri supa kasdien svetima aplin
ka. Vaiko gyvenime labai svarbūs pirmieji metai, kai motina jo 
akyse pats didžiausias autoritetas. Anglų rašytojas Kipling rašo: 
“Duokite man pirmuosius šešis vaiko metus, likusius galėsite pa
siimti”. Ištikrųjų, jei paskirtame pirmuosius rašytojo minėtus 

- metus vaiko mokymui lietuvių kalbos, savojo krašto ir kultūros 
pažinimui, Įdiegtume karštą tėvynės meilę, jam bus mielas Rū
pintojėlių kraštas, banguojąs javų laukais ir pavasariais žėrįs Įvai
riaspalviais žiedais. Vaikas, auklėjamas lietuviškoj dvasioj, nepa
mirš savosios tėvynės ir patekęs i svetimąsias mokyklas. Ji jam 
bus brangi ir jis vadins save jos sūnumi. Vargo mokyklos motinėlė 
tokiu pat būdu, sukdama rateli, išauklėjo tautos didvyrius didie
siems darbams. Deja, jos sąlygos nepalyginamai buvo sunkesnės. 
Būtų miela, kad tautinės-lietuviškos sąmonės auklėjimas susilauk
tų daugiau dėmesio mūsų bendruomenėje ir spaudoje. Lietuviškas 
atžalynas šiuo metu turėtų būti pagrindinė mūsų rūpesčių tema.

Lietuvoje turėjome nemaža periodinių leidinių, kurie tiesio
giai buvo skirti šeimoms, kaip pvz. “Motina ir vaikas”. — Šian
dien nebūtų Įmanoma ką nors panašaus išleisti, tačiau pageidau
tina, kad dabartinėje spaudoje pasirodytų auklėjimo skyreliai, ku
riuose butų nagrinėjami auklėjimo klausimai bei patarimai. Pasi
naudokime laisve, kuria čia alsuojame, burkimės dažniau pasi
dalyti nuolat kylančiom problemom, kad Lietuvai išugdytumėm 
gražaus lietuviško atžalyno, gi pačios būtumėm vertos kovojančios 
lietuvės motinos vardo. >

KAS
MIN. PIRMININKAS
DIEFENBAKERIS pasiūlė ir 

Kanadai pasekti Amerikos pavyz
džiu, sudarant taikos kuopas 
(Peace Corps) iš jaunimo. Sąjū
dis atrado. pritarimo Toronto ir 
kitų universitetų studentų tarpe. 
“Visi vykstą į svetimus kraštus, 
— perspėjo min. pirmininkas, — 
neturėtų tikėtis lengvo gyveni
mo. Tam reikalinga kokia specia
lybė, kad patys jaunuoliai galėtų 
užsidirbti pragyvenimą ir kartu 
gyventi tose pačiose sąlygose 
kaip vietiniai gyventojai”.

ŽEMĖ ŪKIO
MINISTERIJA pasirašė sutar

ti su Kinija papildomam kviečių 
pardavimui. ŠĮ kartą Kinija per
ka už milžinišką sumą — net 362 
milijonus dolerių.

Kanada, turėdama grūdų per
teklių, jieško rinkų ir kituose ko
munistiniuose kraštuose. Ikišiol 
prekiauta su Rusija, Lenkija, Če
koslovakija, o praėjusią savaitę 
atvyko ir vengrų atstovai už
megzti prekybos santykių.

PREKYBA SU
PIETŲ AFRIKA, kuri buvo iš

mesta iš anglų Comonwealtho 
tautų, bus palaikoma ir toliau, — 
pareiškė prekybos min. .G. Hees. 
Kitos Afrikos tautos reikalauja, 
kad Pietų Afrikai būtų pritaiky
tos ekonominės sankcijos, nes be 
jų ir pats išmetimas neturi jokios 
reikšmės. Kanada praėjusiais 
metais pardavė Pietų Afrikai pre
kių už 52 milijonus dolerių, o 
pirko iš jos už 11 milijonų.

NAUJO KANADOJE?
KODĖL
KANADOS visuomenė priešin

ga imigracijai?. Kanadiečių laik
raštis “The Printed Word” duo
da keletą charakteringų priežas
čių. Pirmiausia kanadiečiam ne
patinka imigrantų religija. Dau
gumai nepatinka, kad imigrantai 
gyvena susigrūdę po kelias šei
mas name. Bijo konkurencijos. 
Imigrantai dažnai sutinka dirbti 
ilgesnes valandas sunkesnį dar
bą ir už mažesnį atlyginimą.

“Dauguma kanadiečių yra lyg 
šunys būdoje: nenori nei patys 
padirbėti savo krašto gerbūviui 
pakelti, nenori nei kitus leisti to 
tikslo siekti” — pažymi laikraštis.

GYNYBOS
TYRIMŲ komisija pranešė, 

kad daromi bandymai su tam tik
rais chemikalais sumaišytu nai
lonu, kuris galėsiąs būti panau
dotas apsisaugojimui nuo atomi
nių spindulių. Tai medžiaga pana
ši Į tankų tinkleli, kuri , bema
tant išsileidžia ir virsta Į tirštus 
dūmus, tik palietus atominių 
spindulių bangai. Tie dūmai ap
saugo nuo atominių spindulių, jei 
žmogus nėra pačiame sprogimo 
centre.

DIDŽIAUSIAS
MUZĖJUS visoje Kanadoje ati

daromas birželio mėn. kaime pa
vadintam Upper Canada Village, 
tarp Kingstono ir Montrealio. 
Muzėjus užima net 45 akrus plo
to ir jo Įrengimas kainavo 2 mi
lijonus dolerių. Lankytojai ga
lės pamatyti senoviškus pasta
tus, krautuves, bažnyčias, van

KIEK KAINUOJA TAIKOS IŠLAIKYMAS
tančiuose kraštuose. Būtų galima Į kulka kainuoja 25 centai. Šiais 
išmaitina ir duoti medicinos pa-' ’ ’ .
tarnavimus net 3 bilijonams žmo
nių. :

Šiuo metu visame pasaulyje 
yra 15 milijonų aktyvios tarny
bos karių ir 60 milijonų dirban
čių ginklų pramonėje ir karių ap
rūpinime.

Kanada ginklavimuisi praėju
siais metais išleido 1.600.000.000 
dolerių. Kiekvienam kanadiečiui 
išeina maždaug 900 dol. Vienas 
tik šautuvas kainuoja 250 dol, 
tankas — 100.000 dol. Paprasta

Taikos išlaikymu čia turima 
galvoje ruošimąsi karui. Čia duo
damos sumos daug kam gali at
rodyti fantastinės, bet jos yra 
tikros. Šiandien visame pasaulyje 
ginklavimosi reikalams išleidžia
ma net 330 milijonų dolerių kas 
dieną. Per valandą išeina 14 mil. 
dolerių.

Viso pasaulio ginklavimosi iš
laidų 75% tenka Amerikai ir So
vietų Sąjungai. Per metus susi
daro net 120 bilijonų dol. suma.

Jeigu tie pinigai būtų naudo
jami ne karinėm jėgom stiprinti, 
būtų galima visų Kinijos, Indijos 
ir Pakistano gyventojų metini, 
100 dol. uždarbį, padvigubinti. 
Būtų galima duoti žmoniškus bu
tus 240 milijonų žmonių skurs- 

dens malūnus, mokyklas, ūkio pa
status — žodžiu visą Kanados 
praeiti nuo pačių pirmųjų pionie
rių kūrimosi laiku.

MENONITAI
PLANUOJA Įsikurti Britų Ko

lumbijoje. Iki šiol sėkmingai Įsi
kūrusių ir ūkininkavusių Saskat
chewan^ menonitų dalis nori iš 
valdžios išsinuomoti 33.000 akrų 
žemės Britų Kolumbijoje ir ten 
Įsteigti savo bendruomenę. Tai 
religinė bendruomenė, besiver
čianti tik ūkininkavimu. Pradžio
je valdžia jiems žemę tik išnuo
moja. už maždaug 25 centus me
tams už akrą, o vėliau jiems duo
dama pirmenybė žemę nusipirkti. 
Menonitai turi savo atskiras baž
nyčias, mokyklas ir nebendrauja 
su vietiniais gyventojais. Kanado
je jų yra apie 125.000.

Rytu Vokietijoje
komunistai daro viską, kad sulai
kius bėgimą į Vakarus. Kas sa
vaitę Vak. Vokietijon atbėga 
maždaug po 5000 vokiečių. Ko
munistų partija pasiūlė net pre
mijas tiems kaimams, iš kurių tri
jų mėnesių laikotarpy nebus nė 
vieno pabėgėlio. Praėjusią savai
tę buvo paskelbta, kad pirmą 
premiją laimėjo netoli lenkų sie
nos esąs Gatow miestelis, kuris 
išpildė visas sąlygas. Vietiniam 
policijos sekretoriui buvo Įteikta 
premija. Tačiau... sekančią die
ną po premijos gavimo tas pats 
sekretorius perbėgo Į Vakarų 
Berlyną.

Akademija a.a. dr. 
A. Šapokai prisi

minti
Toronto lietuvių katalikų orga

nizacijų komitetas gegužės 7 d., 5 
vai. p.p. Tėvų pranciškonų pa
rapijos salėje suruošė a.a. dr. A. 
Šapokai prisiminti akademiją.

Atidarymo žodį tarė komiteto 
pirmininkas dr. J. Sungaila. Invo- 
kaciją paskaitė Prisikėlimo para
pijos klebonas Tėvas Placidas, 
OFM.

Pagrindinę paskaitą skaitė sve
čias iš Niujorko prof. S. Sužiedė
lis. Prelegentas pirmiausia iškėlė 
nuo jaunystės velionies pasirink
tą tikslą — nušviesti niūrią Lie
tuvos istoriją taip, kad iš jos ga
lima būtų pasisemti jėgų švieses
nei ateičiai. Taigi, velionis yra 
lyg tas tėviškės žiburys, šviečiąs 
iš praeities į ateitį. Jis nuolat 
stengėsi kelti tą reikšmę, kokią 
Lietuvos istorijoje turėjo patys 
lietuviai, pati lietuvių tauta. 
“Raskime lietuvius Lietuvos is
torijoje”, buvo jo šūkis. Ta kryp
timi eidamas jis, sakysime, gynė 
Jogailą bei kaikuriuos lietuvių 
padarytus nepopuliarius aktus. 
Jis sutiko redaguoti ir pirmąją 
objektyvią Lietuvos istoriją — ži
nomą kaip Šapokos “Lietuvos Is
torija”. Ši knyga iki šiol tebėra 
oagrindinė knyga Lietuvos istori
jai pažinti. Už ši darbą Lietuvos 
valstybė jį pagerbė Gedimino or
dinu. Kitas didelis velionies dar
bas buvo jo disertacija “Lietuvos 
- Lenkijos valstybė po Liublino 
unijos”. Šioje disertacijoje jis 
irodė, kad ir po Liublino unijos 
Lietuvos savarankiškumas dar

(Nukelta į 8 psl.)

metais Kanada yra nutarusi Įsigy
ti nenumatytą skaičių 104-G lėk
tuvų. Trijų panašių lėktuvų kai
na prašoka 9 mil. dol., kas su
renkama visame Toronte United 
Appeal metu.

Amerika praėjusiais metais 
ginklams išleido 46 bilijonus do
lerių, Sov. Sąjunga — maždaug 
42 bilijonus dol., arba pusę viso 
valstybės biudžeto.

Šaltąjame kare tik žodžiai yrą 
pigūs ir nieko nekainuoja ...

KOMUNISTŲ GLOBOJAMAS 
JAUNIMO SĄSKRYDIS

Dauguma Kanados jaunimo or
ganizacijų, kaip ir pavienių as
menų, ateinančiais mėnesiais bus 
pakviesta dalyvauti taip vadina
mam “Pasaulio jaunimo sąskry
dy”, kuris Įvyks Maskvoj 1961 m. 
rugsėjo mėn. Kiti bus paprašyti 
paremti pinigais ši sąskrydi, kuris 
pasiryžęs nagrinėti temą: “Dvi
dešimtojo šimtmečio jaunimas ir 
jo problemos”. Tikrasis jo tiks
las betgi yra laimėti jaunimą ko
munizmui. Penki svarbesnieji 
diskusijų punktai liečia sovietų 
užsienio politikos temas. Semina
rų diskusijos nagrinės temas, 
kaip “Kova prieš imperializmo 
ūkini brovimąsi” ir “Naujų for
mų kolonizmo pavojus” — abi 
mėgstamos temos komunistinių 
propogandistų.

Nekomunistinių jaunimo orga
nizacijų nariai, kurie praeity lan
kė taip vadinamus “Pasaulio jau
nimo festivalius”, susidarė klai
dingą Įspūdį, kad jie yra pašaukti 
statyti susipratimo tiltus tarp ko
munistinio pasaulio ir mūsų. Jie 
buvo parodyti pasauliui kaip nuo
širdžiai palaiką komunistų tiks
lus. Komunistų propaganda ne
vertina tiesos ir komunistai yra 
linkę savo “pasauliniuose” susi
rinkimuose pasirodyti turį visų 
pritarimą.

Tokios rūšies pavyzdys yra 
klaidinantis komunistų praneši
mas apie 8-jį “Pasaulio jaunimo 
festivalį”, kuris turįs būti Helsin
kyje 1962 m. Ir suomių tautinė 
studentų sąjunga ir demokratinio 
jaunimo centrinė unija pranešė, 
kad jie nedalyvaus festivalio ruo
šime. nepalaikys ir neparems jo, 
nes dabartiniai festivaliai klaidina 
Žiunus žmones ir pasitarnauja tik 

omunistams. Nežiūrint į neigia-

mą suomių studentų ir jaunimo 
organizacijų nusistatymą, komu
nistai teigia, kad Helsinkis yra 
patogi vieta tokiam festivaliui.

šiaurės Amerikos jaunimas 
protingai padarytų, jei ignoruotų 
visus kvietimus ir atsišaukimus, 
kurie bus jiems pasiųsti ateinan
čiais mėnesiais. Jie gali būti tik
ri, kad “laisvi” ir atviri ginčai ne
bus galimi; priešingų nuomonių 
pareiškimas tokiuose komunistų 
globojamuose susirinkimuose nė
ra galimas. Kas nėra pasiruošęs 
paremti marksizmo - leninizmo 
doktrinos, bus apšauktas arba fa
šistu arba imperialistu. C.Sc.

Maskva. — Anglų žinių agen
tūra praneša, kad Britų ambasa- 
don Maskvoje, atvyko rusas, ku
rio pavardė neskelbiama, ir pa
prašė leidimo pasilikti. Kai jam 
buvo paaiškinta, kad ambasada 
negalinti suteikti azyliaus teisės, 
rusas persipjovė sau gerklę, mė
gindamas nusižudyti. Ambasados 
gydytojui suteikus pirmąją pa
galbą, rusas buvo paimtas sovie
tų greitosios pagalbos.

Tautos Fondo
Atstovybės Kanadoje pirminin
kas V. Vaidotas grįžo iš atostogų 
ir pradėjo eiti pareigas.

Ta proga pranešama visiems 
Tautos Fondo Įgaliotiniams ir 
apylinkės valdyboms Kanadoje, 
kad Tautos Fondo pirmininko ad
resas nuo gegužės 15 d. pasikeitė: 
45 Cameo Cr., Toronto 9, Ont. 
Visą korespondenciją ir pinigines 
perlaidas prašome siųsti nauju 
adresu.

TFondo Atst Kanadoje

Savaitės įvykiai
< - I

ŠV. TĖVAS JONAS XXIII priėmė audijencijoje Anglijos karalie
nę Elzbietą II ir jos vyrą Pilypą. Karalienė Elzbieta ir anksčiau 
lankėsi Vatikane, būdama dar sosto įpėdine, šį kartą popiežius 
priimdamas karališką porą, pabrėžė, jog šis vizitas vainikuoja drau
giškus santykius tarp šv. Sosto ir D. Britanijos. Karalienė Elzbieta, 
kaip žinome, yra Anglikonų Bažnyčios galva. Kas buvo kalbėta pri
vačioj audijencijoj, spaudoj neskelbiama. Popiežius išlydėdamas 
augštuosius svečius, pareiškė tikįs “krikščioniškųjų ir taikos idealų 
įgyvendinimo”.

PEREITOS SAVAITĖS SENSACINGIAUSIAS ĮVYKIS BUVO 
AMERIKOS LAKŪNO IŠŠOVIMAS Į ERDVĘ.

Astronautas erdvėje išbuvo tik 16 su puse minutės, iškilęs 116 
mylių į viršų. Charakteringa, kad •----------- ------------ ——------- -----
jis raketą vairavo pats, kai tuo 
tarpu Gagarinas tik sėdėjo (jei iš 
viso jis ten buvo?). Visas skridi
mas buvo atliekamas viešai ir per 
televiziją demonstruojamas. Tai
gi, jokių apgaulių nebūta. Sako
ma, kad šis istorinis pasikėlimas 
į erdvę, davęs daug naudingos 
medžiagos tolimesniems skridi
mams. Viso pasaulio spauda la
bai plačiai aprašinėja Įvykį ir de
da daug nuotraukų. Astronautas 
Shepard įamžintas į erdvių užka
riavimo Istoriją, kaip pirmas 
amerikonas (ir, galbūt, išviso pir
mas) erdvių lakūnas. Prezidentas 
Kennedy, pasveikinęs jį, pakvietė 
šį- pirmadieni į Baltuosius Rū
mus. Įdomi smulkmena: raketą 
“Redstonė” paleido į erdves bu
vęs vokiečių raketų specialistas 
dr. Kurt Debus. Jam asistavo ki
tas vokietis dr. Werner von 
Braun.

JAV prezidentas Kennedy ge
gužės 8 d. Baltuosiuose Rūmuose

prantama, kodėl visas proangliš- 
kas pasaulis ir visa jo spauda yra 
prieš Verwoerdą.

NIKITA, ŠVĘSDAMAS 
40 METŲ

savo bolševikinės okupacijos įve
dimo armėnų tautoje (Kaukaze) 
“pgtaria” Amerikos prezidentui 
Kennedy kalbėtis su Kubos dik
tatorium Castro. Kaip žinome, 
Amerika atsisakė vesti betkokias 
derybas su Kubos dabartine val
džią. Nikita taip pat pranašauja, 
jog netolimoj ateity pradėsią su 
Amerika nusiginklavimo derybas 
ir tam kruopščiai rengiasi. Mano, 
kad ir Amerika tokių derybų tiki
si. Tačiau iš Amerikos Valstybės 
departamento pranešama, jog dar 
nieko apie tai nežinoma. Nusi
ginklavimo propaganda tęsiama 
ir vėl bolševikai rėkia, esą, jų 
pusėje geroji valia. Reikia many
ti, jog Vakaruose atsiras žmonių, 
kurie dar kartą patikės bolševiki-

AMERIKA, PERGYVENDAMA 
savo pirmojo erdvių lakūno pasi
sekimą, negali užmiršti ir nepasi
sekimo Kuboje. Pereitą savaitę 
Senato Komisija pravedė tuo rei
kalu platų apklausinėjimą ir kon
statavo, kad yra “kaltė”, bet kal
tininko “nėra”! Kitaip sakant, 
kaltininkų atsirado perdaug: ka- 

| riškiai, ir kontržvalgyba, ir užsie
nio reikalų vedėjai, ir net patys 
Baltieji Rūmai. Taip Įprasta, kai 
užplanavimas nepasiseka.

Šiuo metu nedaroma jokių as
meninių pakeitimų svarbesniuose 
postuose, bet jie bus netolimoj 
ateity. Prezidentas reiškia dau
giau pasitikėjimo savo štabui ne
gu įvairiems valdininkams.

Ženeva. — Dar vykstančioje 
nusiginklavimo konferencijoje 
Ženevoje sovietų atstovas Tsarap- 
kin pareiškė, kad rusai jokiu bū
du nesutiks, jog inspekcinė komi
sija, kuri tirtų visų kraštų gink
lavimąsi, būtų vadovaujama vie
no asmens. Rusų planas yra, kad 
komisijai vadovautų 3 asmenys, 
kurių kiekvienas turėtų veto tei
sę. “Yra tiesiog neįmanoma, —- 
pareiškė Tsarapkin, — šiandien 
surasti toki žmogų, kuris turėtų 
ir Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
pasitikėjimą. Gal būt tokia bū
tybė yra kur nors Marse, mėnu
lyje ar kurioje kitoje planetoje, 
bet tik ne šioje žemėje”.

Nauja Afrikos 
valstybė

Iki šiol buvusi britų kolonija 

dovanojo Distinguished Service 
medaliu. Pirmąjį Amerikos erd
vių lakūną Vašingtone sveikino 
didžiulės žmonių minios.

LAOSO REIKALAI 
PRALAIMĖTI, 

nes tikisi grįžti neva neutralus 
princas Souvanna Phouma, fak- 
tinai turis ryšių su bolševikais. 
Amerika savo “griežta” politika 
nralaimėjo, neišvesdama savosios 
linijos Laoso atžvilgiu.

DABAR ATEINA EILĖ 
PIETINIAM VIETNAMUI

Spauda jau skelbia, jog Viet
namo valdžia prieky su premjeru 
Ngo Dinh Diem yra nepopuliari, 
reakcionieriška ir paperkama. 
Tartum pranašautų bolševikų lai
mėjimą. Tuo būdu sudaroma kaž
kokia keista atmosfera ir rengia
ma dirva komunistų laimėjimui. 
Taip savo metu buvo elgiamasi 
su Kinijos Čiangkaišeku, kai šis 
kovojo prieš komunistus, pralai
mėdamas tik todėl, kad Amerika 
nesuteikė reikalingos pagalbos. 
Tas pats kartojasi ir su kitomis 
Azijos tautomis.

AFRIKOS GHANA 
RESPUBLIKOS

prezidentas Nkrumah, komunistų 
simpatikas, perėmė valdžią i savo 
rankas, pasiskelbdamas valdan
čios partijos sekretoriumi, tai ko
munistinis metodas ir ryškus po
litinis siekimas pasidaryti visos 
juodosios Afrikos prezidentu. Da
bar aišku, kodėl jis su Gvinėjos ir 
Mali prezidentais pasirašė Afri
kos valstybių unijos čarterį.

' KCBOS DIKTATORIUS | Sierra Leone paskelbta nepfi- 
FIDEL CASTRO

pereitą savaitę paskelbė, esą “Ku
ba yra socialistinė valstybė” ir 
kad jokių rinkimų nebūsią ateity, 
o tik per masinius susirinkimus 
bus pareiškiama “tautos valia”. 
Suprantama, jog vakariečių pro- 
bolševikiniai žurnalistai skelbs, 
jog Castro prijaučią dauguma gy
ventojų. Mitingai, apstatyti sar
gybom, nubalsuos pilnutinį pasi
tikėjimą.

PORTUGALŲ ANGOLOJ 
premjeras Verwoerd veda savo 
valstybę prie respublikos paskel
bimo, kuris prataatomas šio mė
nesio pabaigoj. Visi anti-respub- 
likonai šaukiasi streiko .Prie bal
tųjų esą jungiasi juodieji, nes jie 
jaučią, kad dabar išėjus iš Britų 
Commonwealtho, Pietų Afrikoje 
ateis sunkesni laikai ir juodie
siems, kurių ir taip teisės nely
gios. Generalgubernatorius jau 
atsistatydino, manoma, kad .jis 
sutiks kandidatuoti prezidento 
postui. Ten dar vedama kova tarp 
anglų ir būrų-olandų išeivių. Su-

klausoma valstybe. Ji lieka arti
muose santykiuose su Britanija 
ir gavus nepriklausomybę nebu
vo jokių rasinių kivirčų, kaip 
kad Įvyko Konge. Sierra Leone 
turi 2.260.000 gyventojų, kurių 
tik apie 1.500 yra baltieji, daugu
moje europiečiai. Kraštas yra ga
na neturtingas. Britanija tuoj pat 
prižadėjo 21 mil. dol. krašto ge
rovei ir apsiginklavimui. Deiman
to ir geležies kasyklos yra pagrin
dinis krašto turtas. Ministeriu 
pirmininku tapo Sir Milton Mar
gai, 68 metų amžiaus, seniai ko
vojąs už Sierra Leone gerovę ir • 
nepriklausomybę. Jis tikisi kraš
tą apsauogti nuo komunizmo Įta
kos.

VYR. REDAKTORIUS 
IŠVYKO ATOSTOGŲ 

“Tėviškės Žiburių” vyriai 
redaktorius kun. dr. Pranas 
damavičius-Gaida sveikatos su
metimais išvyko atostogų. Tuo 
metu, laikraštį redaguoja redak
cinis kolektyvas, pirmininkauja
mas mokyt. A. Rinkūno.
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Kieti būkim sūkuriuose
. Augindami savo vaikus, moko

je juos nuolat suteikdami jiems 
žinių, kurios reikalingos bus 
jiems . gyvenant šiame pasauly. 
Be to, pratiname juos visur gra
žiai elgtis, visuomet būti teisin
gais kitų atžvilgiu, gerbti vyres
nius ir labai mylėti visus- savo gi
minės kraujo žmones: tėvus, bro
lius, seseris. Taipgi .-L, visuomet1 
teikti, savo šeimai ir visiems savo 
tautas žmonėms ir kraštui ypatin
gai didžią pagarbą. ; -• ?

‘Taip išauklėti šeimose visos 
tautos žmonės įgauna reikalingą 
geram sugyvenimui tautiškumą, 
kuris laisvam ir doram visų sugy
venimui yra būtinas. Taip buvo 
niro amžių, yra ir bus.

Pažvelkime į tai, kas dabar pa
sauly prieš daroma. Atsirado ap
gavi^ ir praturtėjusių sukčių, 
kurie nori pasigrobti viso pasau
lio turtus, o ramiai gyvenančias 
tautas pavergti ir pusdykiai nau
doti sayo darbams. Jau net viešai 
pradėta? kalbėti ir veikti prieš 
tautiškumą. Netik tai daro komu
nistai, bet jau ir Vakarų šalyse 
ir net jungtinėse Tautose viešai 
tai bandoma.

Štai, tos pasaulinės organizaci
jos padalinys UNESCO, kuris 
leidžia auklėjimo tikslams leidi
nių, savo knygoj “Toward World 
Understanding” Nr. 5 rašo:

“Jūsų vaikai turi būti atpratin
ti nuo tradicinės meilės ir pagar
bos savo šeimai ir kraštui atgy
venų”, “Kol visi kvėpuoja nacio
nalizmu užnuodytu oru, pasauli
nės apimties auklėjimas gali duo
ti tik menkus rezultatus”, “Pa
saulinio masto galvojimo ugdy
mas sutinka daug kliūčių už mo
kyklos ribų. Pagrindinė jų — tik
riausiai nacionalizmas” (Autorius 
čia ima nacionalizmą tautiškumo 
prasme. Red.).

■ Ir nuostabu, kad tokiu būdu 
per UNESCO Jungtinės Tautos 
veikia net prieš? ją sudarančias

tautas. Tai ten sulindusių “pasau
linio apjungimo” asmenų darbas. 
Kaip matome iš JT veiklos, Ko
rėjos, Indokinijos, Vengrijos, Ti
beto, Laoso, Kongo ir kt. Įvykių, 
jos tik norį apjungti viso pasau
lio tautas Į vienalytę masę ir ją 
valdyti, bet ne apginti jas ir jų 
laisvę, kaip JT konštitucijoje sa- 
koihą. ; ‘ t

O kam murhs, lietuviams, toks 
“pasaulinio galvojimo auklėji
mas”? Mes internacionalizmo ir 
komunizmo nenorime. Idųms 
brangūs sayį tėvai, sava šeima,, 
sava tauta, sava valstybė: Tai yrą 
mūsų gyvenimas, 'mūsų širdžių 
kraujas. Atimant tautiškumą — 
pakertamos mūsų širdys^

Be rusų, kinų-ir kitų komunis
tų spaudos ir be UNESCO, daž
nai prieš tautiškumą rašo ir Va
karų “demokratiškųjų” valstybių 
spauda ir kartais net politikos 
vyrai viešai pasisako prieš ji. 
Tautinių valstybių ir pagarbaus 
šalių sugyvenimo vadovai tuo rei
kalu kažkodėl tyli.

Tuo tarpu “pasaulio apjungi
mo” ir tautiškumo naikinimo 
“konstitucijos” autorių Markso 
ir Engelso sekėjai sugeba tą “ap
jungimą” vykdyti visose šalyse, 
tačiau rusiškąjį nacionalizmą 
griežtomis priemonėmis išlaiko.

Tegul jię kalba, rašo ir šaukia, 
bet męs, lietuviai, jau perdaug 
nuo to “apjungimo” esame mb 
kentėję ir, nenorėdami išnykti 
kaip sena ir garbinga tauta, pri
valome visi, vieningai eiti savo 
tautinių keliu, keliu meilės savo 
šeimai ir pagarbos savo kraštui. 
Neturime pasiduoti jokiems, ap
gaulingiems- suvedžiojimams. Tu
rime dirbti, gyventi ir aukotis 
savo šeimai, kalbai, tautai ir tė
vynei, neatsižadėti savo kalbos, 
savo tikrų Įsitikinimų, savo ti
kėjimo, nors dėl to reikėtų lieti 
kraują ir gyvybę atiduoti.
■ ■ - J. Krimantiškis

Prezidentas J. F. Kennedy 
1961. IV. 28, Čikagoje, pasakyto
je kalboje priminė seną tiesą: 
“Didžiausias mūsų priešas yra ne 
rusai, bet mūsų pačių nenoras 
daryti tai, kas yra būtina”?

JAV daugelį kartų skelbė kas 
reikia daiyti. Jau Atlanto nuosta
tuose, vėliau Jungtinių Tautų 
praduose, viešuose raštuose ir 
kalbose į padanges keltas paverg
tųjų tautų išlaisvinimas veiks
mais buvo pažeistas. Per pasta
ruosius 16 metų Sovietai sustip
rino savąją Įtaką, Įsigalėjo ne 
todėl, kad jie buvo ypatingai su
manūs. Jų laimėjimus apsprendė 
JAV neveiklumas, kitų apgaudi
nėjimas ir neatsakingumas. Ne
veiklumas pasmerkė rytinės Eu
ropos ir Azijos kaikurias tautas 
vergauti. Sąžinė buvo raminta, 
kad dėl mažųjų tautų pavergimo 
JAV negali karo pradėti, nors ji 
užjaučianti jų nelėmtyje. Kitų 
apgaudinėjimas jau atnešė kar
čių vaisių, tačiau iki šio meto ne- 
sūmojo mesti ši žaidimą. Skelbta
sis karinių pajėgų '“siuntimas” 
Laosui ginti nesustabdė Pathet 
Lao žygio, kuris jau tapo grasūs. 
Neatsakingumas siųsti apginkluo
tus kūbiečius Į Kubą jas pastatė 
prie gėdos stulpo. Ar visa tai Įvy
ko pripuolamai? Ne.

NUOSPRENDIS
“Newsweek” (V. 1.) paskelbė, 

kad balandžio mėn. pačioje pra
džioje, Baltuose Rūmuose, prie 
aštuonkampio stalo paskutini 
kartą susėdo daugelis vyrų svars
tyti ar iškeldinti apginkluotus 
kūbiečius pabėgėlius Kuboje ko
vą pradėti. Posėdyje dalyvavo šie 
JAV atsakingi pareigūnai: prezi
dentas J. F. Kennedy, ČIA direk
torius'Allen W. Dulles, jo pava
duotojas C. P. Cabell, CIA plana
vimo pareigūnas Richardas Bis
sell, Generalinio štabo viršinin
kas gen. Lyman L. Lemnitzer, 
adm. Arleigh Burke, Valstybės 
Departamento sekretorius Dean 
Rusk, jo pavaduotojas Thomas 
C. Mann, vadovas Pietų . Ameri
kos reikalams Adolf Berlė, prezi
dento patarėjas valstybės saugu
mo reikalams McGregory Bundy 
ir gynybos sekretorius Robert 
McNamara.

Per dešimtį savaičių, vienuoli
ka vyrų dešimt kartų posėdžiavo. 
Balandžio mėn. pradžioje Įvyku-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Vis daugiau pavasarėjant ir be

sibaigiant parengimų salėse sezo
nui, Čikagoje pilna visokių lietu
viškų pramogų, kurias visas ap
lankyti yra sunku. Šioje vietoje 
pažvelgsime i tipišką savaitgali— 
balandžio 22-23 d.d.

Balandžio 2 d. Čikagos Jauni
mo centre Cleveland© Vaidilos 
teatras parodė čikagiečiams An- 
tano Rūko (Čikagos gyventojo) 
vęikalo-komedijos “Vieno kiemo 
gyventojai” premjerą. Čikagos 
teatralams skaniai bemiegant ir 
berengiant koncertinio pobūdžio 
parengimus (toks Įvyko balandžio 
23 d.), clevelandiečiai bandė pra
juokinti ir maloniai nuteikti te
atro pasiilgusių čikagiečių būre
lį. Kadangi tą vakarą buvo dar 
keli didesni parengimai, šias jų 
pastangas stebėjo tik virš 200 
žmonių, kas. žinoma, Čikagos lie
tuviams yra kaip lašas jūroje.

Tačiau, tie, kurie “smagių ba
lių” (reklaminis išsireiškimas) ne
išmainė į teatralų pasirodymą, 
galėjo'.pasidžaugti lietuvišku vei
kalų, nors ir, .žinoma, ne be trū- 
kūmų. Taip pat ir iš mėgėjų vai
dintojų sunku yra reikalauti dau
giau,- negu jie čia davė. Grupės 
režisierius Petras Maželis, kuris 
ir pats čia vaidino, iš vaidintojtr 
ir taip nemaža išspaudė. ; • .

Viena maloni naujenybė — tai 
veikalo teksto atspausdinimas ir 
jteikimas žiūrovams prieš įėinant 
Į šalę. Tas, žinoma, kainavo pini
gų,-tačiau veikalas liks ilgiems 
laikams mūsų knygų spintose. Ne 
naujenybė buvo ta^ jog šio pa
sirodymo rengėjai gal turės pri
dėti pinigų iš savo kišenės. Kaip 
vienas iš rengėjų (LB Čikagos 
apygardos valdyba) D. Bielskus 
pareiškė, jeigu visi nuleis po dalį 
sutartos sumos, tai gal galą su ga
lu eis suvesti. O jeigu ne ... ?

Tuo pačiu metu kitame Jauni
mo centro kambaryje vyko toli
mesnė LŽS Čikagos skyriaus žur
nalistinė popietė, čia P. Dirkis 
padarė pranešimą apie lietuvių 
knygnešių gtidymę, o diskusijose 
buvd svarstyta apie įvairius su 
spūuda surištus klausimus. Buvo 
užšiminta ir apie cenzūrą ir keli 
pasišakė, jog didžiausiąįą cenzū
rą dabar turi Įsivedę kaikurie lie
tuvių laikraščiai Amerikoje.;

Taip pat kaikurie tautiečiai 
žiūrėjo tatne pačiame pastate 
vykstančias dvi parodas — V. 
Maželio foto darbus ir dail. Viz- 
girdos“ dailės kūriniu^ .

Tą patį vakarą Western Ball- 
roome akademikai skautai buvo 
surengę balių, o Taut. Sąjungos 
nariai ir prieteliai linksminosi
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west viešbutyje. Ten žmonių, ži
noma, susirinko gerokai daugiau 
negu i Jaunimo centrą ir nuotai
ka- (bent išviršinė) buvo puiki. 
Taip pat ir Įplaukų rengėjams, 
be abejonės, Įslinko ir jiems ne
reikės galvoti, kaip padengti są
skaitas. Taurieji gėrimėliai ne-, 
blogai nuteikia ne vien tik balių, 
lankytojus, bet ir rengėjus..

Sekmadieni"; po ijaIlū'*nuVargU- 
si Čikagos publika, vėl nepajėgė 
užpildyti mažutės Jaunimo cent
ro salės, kur Įvyko “Literatūros 
ir dainos” koncertas. Šį koncertą 
suorganizavo Lietuvių Scenos 
Darbuotojų Čikagos skyrius, ku
riam praktiška scenos darbuotė, 
atrodo, mažai rūpi.

šis koncertas buvo gana įdo
mus. Smagiausiai publiką nutei
kė rašytojas Antanas Gustaitis iš 
Bostono su savo humoristiniais 
eilėraščiais. Jo tiklūs žodžiai, su
maniai sudėlioti Į eilutes, sukėlė 
skanaus juoko klausytojų tarpe, 
o taip pat privertė ir susimąstyti; 
Juk čia buvo juokiamasi ne iš 
kieno kito, bet iš pačių klausyto
jų, arba daugiau iš jų draugų bei 
pažįstamų patogiai sėdinčių prie 
televizijos aparato ar ant sofų 
parvirtusių ir galvojančių apie

banko knygeles ir didelę visuo
meninę veiklą.

Savaitgalio laikotarpyje, vyko 
ir daugiau lietuviškų parengimų, 
bet sunku juos visus čia suminė
ti. Tad pasitenkinsime tik augš- 
čiau aprašytais.

Čikagos “Naujienų” dienraštis 
dažnai Savo skiltyse Įdeda antraš
tę “Čikagos džiunglėse” ir po ja 
rašo apie įvairius liūdnus Įvykius, 
kurie' atsitiko šiame mieste. Iš 
tiesų, tokių Įvykių čia kasdien pil
na ir daugeli jie jau nestebina.

Štai, praėjusią savaitę vienas 
14 m. amžiaus mokinys — juodu
kas iš 8 vaikų šeimos — peiliu 
nudūrė savo mokytoją, 6 vaikų 
motiną. Prieš tai jis ją išprievar
tavo. Dieną anksčiau 19 m. vai
kėzas, jau antrą kartą nubaustas 
sąlyginai už nusikaltimus, vogtu 
automobiliu bėgdamas nuo polici
jos, atsitrenkė į kitą mašiną ir už
mušė 12 vaikų tėvą ir sužeidė du 
kitus žmonės. Tą pačią dieną na
muose buvo išprievartauta 14 me
tų mergaitė, Marijos augšt. mo
kyklos mokinė. ši mergaitė sau
gojo vienos moters vaikus ir tuo 
nietu piktadarys Įlindo pro langą.

Tai tik keli atsitikimai. Tačiau 
ir jų* pakanka Įrodymui — kas 
vyksta “Čikagos džiunglėse”. ’’ •« > f ; : l . ■ T *. . ' t ’ •
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šiame posėdyje prezidentas'klau
sė kiekvieno iš eilės nuomonės 
dėl kubiečių iškeldinimo. NėVyfe- 
nas neigiamai nepasisakė.'. Cent
ral Intelligence Agency -r 'Cent- 
rinės Saugumo įstaigos pareigū
nas planavimo reikalams Richard 
Bissell reikalą šiaip aptarėf ’tuoj 
pradėti žygį ar kūbiečius nugink
luoti.

Kubiečių žygio planas labai pa
prastas. Ginkluotiems kubiečiams 
išsikėlus neginamaine pusiasaly
je, turėjęs Įvykti sukilimas visoje 
saloje. Į jį Įsijungsią ir Castro ži
nioje esą ginkluoti daliniai. Dvi 
savaites sukilėliams Kuboje iš
silaikius būsianti pripažinta jų 
vyriausybė ir, reikalui esant, jai 
suteikta atitinkama-JAV parama.

Prieš pat žygio pradžią pada
ryti kaikurie pakeitimai. 'Sukilė
lių IškėidfriimaS’ ’atliktas Rūbos 
laivais. Numatyta*' 
lėktuvais salos ūžr 
dento buvęs atšaul 
reta,' kad JAV 
reikalą įvelta. Visa tai apspren- 
dus “pradėtas žygis. Keistu' šuta- 
pimu’kaikurie B-26 amerikiečių 
bombonešiai vistik dalyvav6 Kū- 
bos pūoliihe šukjiimo išvakarėse.

NESĖKMĖ
Ką tik sukilėliams išsikėlus 

Kuboje Gulbės radijo stotiš pra
bilo į“ kubiečius: “Kubos'patrio
tai, prieš' aušrą, miestuose ir kal
nuose pradėkite kovą mūsų šalį 
išlaisvinti iš Fidel Castro prie
spaudos”.. :

Sukilėliai turėjo didelių vilčių, 
kurias pakeitė ' staigmenos. Pir
moji staigmena, kad pats Castro 
su skaitlingais daliniais jubs pa
sitiko neišbrendamose balose, 
kurios' labai panašios Į Ever
glades Floridoje.: Kulkosvaidžių 
ugnis,' o sausumoje šarvuočiai Su
kilėlius bematant sugniuždė. Ku
bos karo lėktuvai naikino beban- 
dančius išsikelti. Iš šalies jie ne
sulaukė paramos. B-26 bombone
šių Veiksmai nebuvo sprendžią. 
Bocca de la Zanja užpuolimo me
tu prileista, kad F. Castro užmuš
tas ai4’ sužeistas' ir nepatikrimis 
paskelbė tariamą Įvykį.

Kai nesėkmė paryškėjo, prez. 
J. F. Kennedy nurodė tris jos 
priežastis: perdėtos viltys lengva 
ranka užimti Kubą, nepagristos 
sukilimo Kuboje prielaidos . ir 
slapto planavime Vašingtone iš
davystė. Visos trys priežastys sle
gia prezidenfty' pečius. Jis kuri 
metą svarstęs sutiko pasiimti vi
są atsakomybę už žygio nesėkmę. 
Seimokratinėje santvarkoje pasė
kos žymiai toliau (siektų, nes kai
kurie kaltininkai’ turėtų pajusti 
tikroviškas, o ne tik psichologi
nes išdavas.

SAUGUMO
TRUMPAREGIŠKUMAS

-}senhowerio lai
das perversmas

ral Intelligence Agency pareigū
nui Richard BiselI, buvusiam Mu
tual Security Agency vadovui, 
kuris prieš ketverius, metus 
tapo vyriausiu ryšininku su poli
tiniais emigrantais. Suprantama, 
jo''žinioje buvo ir kubiečiai, kurie . - . . . .. ,
buvo amerikiečiu'apmokomi Gva- į®? VJS1? n®VJ^.P?stas. Tvarkaras- 
temaloje; ir J^ifefa^guvoje. ČIA 
netik parūpino karių, apmokymą 
atlikti, ginklus, aprangą, bet ir 
lėšų. Kubiečių sukilimo vadu 
ČIA parinko buvusį F. Castro, 
bendrininką kpt. Manuel Artime, 
kraštutinio dešiiĮio nusiteikimo 
vyrą, kuris nerado atgarsio tū
boje. Tai buvo ČIA pintie® klai
da. *« ’ R

Prez. Eisenhowerio laikais R. 
Bissell siūlė JAV veikliai į suki
limą įsikišti, tačiau Baltieji Rū- 
mii ši sumanymą atmetė, nors R. 
Nixon jąm pritąrė. Vėliau šiems 
žygiams pasipriešino D. Rusk. 
Toliau sekė kitos ČIA klaidos: 
tvirtinimas, kad F. Castro nesu
gebėsiąs atsikirsti, sukilimas 
įvyksiąs, ir neapdairumas,' nes 
ruošiami žygio planai pasiekė 
priešą dar prieš jo pradžią.

PASĖKOS
ČIA, kuri buvo visagalė orga

nizacija, primenantį visagalį fa
šistinių kraštų saugumą, grei
čiausia pateks į Kongreso rankas. 
Prezidentas nelaukdamas Kon
greso apklausinėjimo, patvarkė 
sudaryti ypatingą komisiją ČIA 
veiklą ištirti ir jos gairėms aptar
ti. Pogrindžio karui vesti, oąskir- 
tas gen. Maxwell) Taylor. J J

Nemažesnis už ČIA kaltininkas 
yra JAV generalinio Štabo virši
ninkas gen. Lyman Lemnitzer, 
kuris patvirtino kubiečių sukilė
lių žygio planus. Jo pareiškimas 
spaudai parodė jo tikrą veidą: 
žmogų be aiškių pradų, suktą ir 
vfehgiantį atsakomybės. AF jam 
vieta nūdienėse pareigose?

JAV iki šio meto vis dar neat- 
sipalaidoja slogučio — krašto 
garbė Įžeista. Svetimu krauju ap
šlakstytas žygis dar kartą įrodė, 
kad nedaug tereikia išminties 
kraštą valdyti, neatsakingus nu
tarimus daryti ir nusikaltėlius 
savo Vietose palikti. Bevardžių 
kubiečių kraują žemė sugers, bet 
paliks nepanaikinamą dėmę JAV 
istorijoje, nes pastarojo nuoty
kio aukas ir neatsakingumą bent 
pavergtųjų tautų atstovai nieka
da nepamirš? ’ • ■*■'

tas, nes bejno- 
;ų tiesiog.! ŠĮ

Neapleiskite slystančių

Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysciofa bei. 
juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar čiaū- 
dabt? Kam jums turėti trukdymu .bei nemalo
numu tokiais atvejais?, FASTEETH - šarminioi 
(berūgščiai) milteliai, .uteuikinti ant jūsij dnb> 
tinię dantų, iiloikys dirbtinius • dantis . ddug 
tvočiau krūvoje.'Suteiks pasitikėjimo ir satt- 
gums-jGiomo ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kaučuko skonio bei sgltpimo jausme. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminių gaminių parduotuvėje.

Prieš aštuonerius metus Toron
te įsteigtas “Paramos” koopera
tyvas pasidarė pajėgi lietuviška 
kredito institucija su pusantro 
tūksįahčio narių ir milijonine 
apyvarta, šiandien mums būtų 
sunkti'įsivaizduoti, kaip be savo 
kredito įstaigos galėtume išsL 
versti. Kiekvienas kooperatyvo 
narys turi netik asmeninę naudą 
gaudamas lengvomis sąlygomis 
paskolą, dividendus, bet ir prisi
dėdamas prie . bendro lietuvių 
ekonominio pajėgumo ugdymo. ’

Š.m. balandžio 30 d. Lietuvių 
Namuose Įvykusiame “Verslo” 
draugijos susirinkime buvo ap
tarti kaikurie lietuviškų koopera- 
tyvinių Įmonių steigimo metme
nys, bet dėl neskaitlingo dalyvių 
skaičiaus neprieitą prie konkre
tesnių formų. Pranešėjas p. Regi
na nagrinėjo galimybes, steigti 
lietuvišką “Vartotojų kooperaty
vą” angliškai tariant “šoping 
centrą”. Esą, neskaitlingos' To
ronto lietuvių krautuvės sunkiai 
verčiasi, negalėdanlbš atlaikyti 
didelių krautuvių konkūrencijos 
bei pasinaudoti Įvairiomis lengva
tomis. Ypač nedarbo metų ’ dau
gelis mūsų tautiečių nustoja pra
gyvenimo šaltinio ir nenaudingai 
praleidžia laiką: Tuo labiau, kad 
mūsų tarpe nemaža pasiturinčių

žmonių, kurie galėtų savo šutau- *. 
pu dalį investuoti į pelningą ko- 
operatyvinę įmonę, jei tokia būtų 
Įsteigta. Visai realus dalykas 
steigti lietuvišką “Šoping cent
rą”, kuriam pakaktų apie 300.000 
dol. kapitalo. Nesunku būtų su
rasti 300 lietuvių, kurie įneštų 
po vieną tūkstantį. Tokios krau
tuvės, kaip Loblaw ar Dominion, 
daro apyvartos po 20 milijonų Į 
metus ir duoda pelno apie 25% . 
šios rūšies Įmonėje turėtų darbo 
300 žmonių. Taigi, įsteigti tokią 
krautuvę, kad ir mažesnėj apim
ty, yra visai reali galimybė.

Dr. J. Kaškelis nurodė kitą lie
tuviškos kooperatyvinės Įmonės 
projektą, būtent: steigti poilsio 
namus ir restoraną kurortinėje 
vietoje, kur galėtų gauti pelno ir 
pragyvenimą mūsų žmonės. To
kių vasaros namų kitos tautybės 
jau turi, mes gi delsiame. Supran
tama, norint šį sumanymą reali
zuoti, pirmiausia reiktų jį išdis
kutuoti platesniame susirinkime. 
Kadangi paskutinis susirinkimas 
buvo neskaitlingas (dalyvavo tik 
15 žmonių), tai nutarta š.m. ge
gužės 12 d. sušaukti Lietuvių 
Namuose žymiai gausesnį, kuria
me šie reikalai būtų išsamiai ap
tarti ir Įvesti i konkretesnę for
mą. P. Lelis

BAHAMŲ SALOSE ANATOLIJUS KAIRYS

Jau pre 
kais buvo________ r ____ ____
Kuboje'. Uždavinys pavestas Cent

Bahamos yra'aatlabaineapgy- 
vehtas ir neišriauddtas kraštas. 

. Nėra didelių fabrikų ar pramo
nės, nori amerikiečių ir. kanadie- 

: čių bendrovės ta krytimi dabar 
veržiasi. Du ’ pagrindiniai dalykai 
traukia žrriOneS''fr ’i&bĮHląų Ba
hamas, tai klimatas ir mokesčių 
nebuvimas. T3imataš> l&ip'jau 
minęjau, idealus — amžina vasa
ra : šų 82 laipsniais vasaros sezo
ne ir 70 laipsnių žiemos sezone. 
Bahamose nėra jokių' hiokė^iū: 
nei veršio, nfei darbo1 pajamų,' nėi 
kapitalo, nei nejudomo turto, nei 
akcizo; nei asmėnš turto, nei mui
to (išskyrus prekes asmeniniam 
naudojimui; pvz., jei vežatės 
maisto pardavimui, muito nerei
kės mokėti, o jei tą maistą pats 
valgysit— reikės). Trumpai — 
ką gavai, tas tavo, dalytis su val
džia nereikia. Tiesa, yra mažytis, 
4% palikimo mokestis, bet ir tai 
tik nuo asmeniško turto. Girdėjau 
kalbant, kad rengiami įvesti di
deliems pajamų namams mokes
čius Nassau miesto centre. Baha
mų salų valdžia yra kopija D. Bri
tanijos valdžios: gubernatorius, 
dveji rūmai, teismas. Pirmieji rū
mai, atitinka lordų rūmams — 
skiriami; antrieji —- renkami. Da
lis augštų pareigūnų skiriama 
numatytam mėtų skaičiui, dalis 
rėnkama. Veikia' trys partijos: 
Jungtinė bahamiėčių partija, Dar
bo ir Pažangiųjų liberalų. Eina 
trys bendro pobūdžio laikraščiai, 
kurių didžiausias “Nassau Daily 
Tribune”. Kiti du: “Nassau 
Guardian” ir “Nassau Herald”. 
Viešas-■pinigas — svaras, bet ly
giagrečiai kursuoja ir’doleris. Ji 

čiai, kainaraščiai, skaitliukai žy
mima abiem valiutom. Didžiau
siai pajamų šaltinis — turizmas. 
Visur ir už viską reikia mokėti. 
Pvz. nors yra gerų maudyklių iš
simėčiusių visu pajūriu, bet tu
ristai atvykę 2-3 dienom eina Į 
viešą paplūdimį, į kuri patekti 
reikia keltis per įlanką, ir už tai 
imamą 50 čt. Įėjimas i paplūdi
mį — $1, grįžimas — vėl 50 et. 
Paplūdimyje nežiūrint kad sumo
kėjai už Įėjimą, turi atskirai mo
kėti už drabužių pasidėjimą, už 
atlošiamos kėdės naudojimą ir t.t. 
Tačiau kėdės negali pats atsineš
ti — ją tau atneša sargas, ir turi 
Vėl mokėti. Tas pats su raktu, du
šu, etc. Mokėjimai pasibaigia tik 
grižus į viešbutį, šią iliustraciją 
įdėjau įspūdžiui sukelti'; kaip' ir 
iš’ kur ateina-lėšos'pragyveiiimui. 
Pvz., jei mes, lietuviai, sugebėtu
me Įsteigti koloniją su turistų 
mases patraukiančiais pasiūly
mais, turėtume nesibaigiančias 
eiles žmonių. Reikia’turėti galvo
je, kad'tai ne sezoninis užsiėmi
mas— tai“trunka ištisus metus! 
Prieitais mėtais Bahamų salas 
aplankė apie 300.000 žmonių, 
daugiausia Nassau, kuris tėra gal 
nusė Kauno dydžio. Žemė nepa- 
nrastai brangi. Džiunglėse, kur

(Tęsinys iš pr. nr.)

nėra kelių, priėjimo, galima ak
rą pirkti už 700-1.000 dol.; priva
žiuojama žemė keleriojai bran
gesnė, o žemė arti vasarojimo vie
tų' visai neįkandamą. Andros sa
loje, kuri labiausiai mūšų akis 
traukia, akrą galima pirkti už 
500 dol. Išvedus kelius, Įrengūs 
kad ir paprasčiausią prieplauką 
vasarotojų laiveliams, pastačius 
keletą gyvenamų namų, užkandi
nę, viešbutėli, —r tokio akro ne
nupirksi nė už $10.000. Didėjant 
vasarotojų skaičiui, plečiantis sve
timų — amerikiečių ir kanadie
čių — kapitalo Įtakai, nejudomo 
turto kainos kyla sparčiu tempu.

BAHAMŲ GAMINIAI
Bahamų salos turi arti 3 mil. 

akrų zėĮnėš, iš kuriu apie 800.0.00 
užima miškai, apie 40-.00Ū dirba
ma, o likusi netinkama naudoji
mui arba nenaudojama. Yra daug 
stambių ūkių, iš kurių keli And
ros saloje. Jie augina agurkus, 
pamidorus, uogas (braškes), pipi
rus, daržoves — viską eksportui, 
nieko vietinei rinkai. Saloje augi
nami šie augalai ir vaisiai: žirniai.

pupos, kukurūzai, bulvės, svogū
nai, citrinos, magnolijos, bana
nai, burokai, kopūstai, morkos, 
špinatai, Saločiai, cukrinės nend
rės ir daugybė pietų kraštų au
galų, kuriems nerandu lietuvių 
kalboje pavadinimų, kaip papaya, 
canteloupe, okfa, sapodilla, avo
cados, cassava, yams, guava, ge- 
nip ... Taip pat auginami kvie
čiai, avižos; miežiai ir kiti duoni
niai javai, bet mažais kiekiais, nes 
neapsmoka. Yra nemažai gyvulių, 
paukščių ir pieno ūkių. Jie ir pa
siskirstę — vieni gamina vietos 
rinkai, kiti .eksportui.: Labiausia 
išplitę avių, ožkų ir kiaulių ūkiai. 
Iš paukščių — vištų ūkis. Viščiu
kų' ir kiaušinių dabar jau pakan
ka vietinės pasiūlos. Paskutiniu 
laiku pradėta steigti tabako ūkiai 
ir, atrodo, sėkmingai.

Geriausiai stovi žuvų uitis. Di
desnė jifdatis'^vartojama' vieto
je,'kita išvežama Į Floridą. Daug 
auginama vėžių ir krabų (lobster 
ir turtle). Įvairių vėžlių geldos 
naudojamos papuošalams gamin
ti, šukoms, cigarečių dėžutėms. 
Šios rūšies pramonėje dirba apie 
1.200 žmonių, Įskaitant ir Įvai
rius gaminius iš šiaudų (B.d.)

~^**0»<^**

pajūryje baigiantis d; 
las turtingu žmogumi

darbo valandoms.

New Providence salos vaizdas. Atkreipkite demesį į uolie 
ną — tai sukalkėję koralai. Jie charakteringi visoms Balia 
mų saloms; 1 •

Nassau turgavietėje

Dėmesio žuvautojams iryasarotojams!
Kas norite praleis 

tate pažuvauti vyl 
prie DOS LAK 
ežerų grupėje.* as maudymosi krantas.

Nuomojami vasarnamiai ir laiveliai
Informacijų prašome kreiptis po 6 vai. vak. tel. LE. 4-6936, O, V. Tikuišiai

Lenkai kritikuoja vokiečius
Lenkijos šefas Gomulka šiomis 

dienomis vienoje prakalboje pa
reiškė, kad Kennedy vyriausybė 
tikrovėje esanti už dabartines 
Lenkijos sienas — Oderio-Neissės 
liniją. Jau prieš rinkimus pereitą 
rudenį Kennedy sliiogsniuose tai 
buvę teigiamai Prez. Kennedy ba
landžio 12 d. spaudos konferenci-

NU s
GRLRS VISOKIOMS PI 

pristatome Į MMk ♦- - 
Telt iX 4-4945, po 6 
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Vokietijos vokiečių pabėgėlių or
ganizacijų vadus, kad šie visą lai
ką puoselėju “revizionistines ir 
aneksionistines” tendencijas, čia 
reikia pastebėti, kad lenkų egzi- 
lai užsienyje Lenkijos sienų pa
stovumo klausimu pilnai sutaria 
su dabartine Lenkijos komunisti
ne Gomulkds vyriausybe. Tik len
kų katalikų sluogsniai Ameriko- 
je pastaruoju metu kritikuoja Go- 
mulkos režimą, kad jis imąs

AVĖ.

nąš, kad tos sienos turės būti nu
statytos visuotinio Europos sienų 
tvarkymo ir taikos šutančiu suda
rymo metu. * —u.

Londono lenkų organas “Drien- 
nik Polski” aštriai kritikuoja Fed.

jei Varšuva nesiliaus tos taktikos, 
Amerikos lenkai pradėsią kampa
nija, kad JAV m ‘ 
jos doleriais, kai 
są laiką darb. E.

erotu Lenkt- 
id dabar Vi*



Mūsų balsas Tave tepasiekia
GEGUŽES 13 PROGA

Mūsų minimi istoriniai įvykiai 
nevisi turi nesibaigiančios reikš
mės. Niekas tačiau nesako, kad
• X * Xe • X _ X* -B

ga minėti tai, kas mus saisto, iš

kų gyvenime.
Gegužės 13 sukanka 10 metų, 

kai tada dar trys Lietuvos vysku
pai laisvame pasaulyje pasirašė 
aktą, pavedantį Lietuvą ir visą 
lietuvių tautą šv. Marijos Nekal
čiausios Širdies globai. Per tuos 
10 metų visame pasaulyje ir Lie
tuvoje įvyko daug skaudaus ir 
guodžiančio. Per tą laiką bolševi
kų santvarkos vergų stovyklų 
kančiose žuvo arkivyskupas Me
čislovas Reinys ir vyskupas Vin
centas Borisevičius, invalidu Lie
tuvon paleistas mirė vyskupas 
Pranciškus Ramanauskas. Per tą 
laiką vergų kančiose mirė keli 
šimtai lietuvių kunigų ir daug 
tūkstančių pasauliečių. Bet įvyko 
kaikas ir guodžiančio? Kad ir in
validais, kad ir skurdui, bet ken
tėti ir mirti savame krašte, pa
leisti iš kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų senelis vyskupas Te
ofilius Matulionis ir vyskupas P. 
Ramanauskas, apie 200 kunigų ir 
keli tūkstančiai pasauliečių. Tie
sa, tai tik mažas nuošimtis iš visų, 
kuriuos rusai vergais išvežė į sa
vo skurdo ir teroro imperiją. 
Trys nauji vyskupai buvo konse
kruoti Lietuvoje. Būtų gal net ža
linga apie tai smulkiau kalbėti, 
tai paminėti reikia, kad nei tero
ras, nei deportacijos, nei tiesiog 
senovės vandalų elgesį prilygstąs 
žmonių apiplėšimas ir skurdas 
besitesiąs ligi šiai dienai nepa
laužė lietuvio tikėjimo nei patrio
tizmo.

Šiuo metu ir Maskvos seno im
perializmo ir bolševikų siautėji
mo prieš tikėjimą ir lietuvybę 
reiškiasi nauja banga. Vyskupai, 
kad ir Lietuvoj, yra belaisviai. 
Prieš Dievą, tikėjimą, kunigus 
vedama labai nekultūringa pajuo
kos ir melo kova. Visokiais bū
dais stengiamasi jaunimo akyse 
suniekinti garbingą Lietuvos pra
eiti. Būrys lietuvių: keli kunigai 
ir keliolika pasauliečių, atkritu
sių nuo savo tautos ir nuo Dievo, 
visiškai pasidavė ruso pavergėjo 
ir bedievio bolševiko tarnybai 
šiame Lietuvos jaunimo klaidi
nime. Atrodo, jie visai nesupran-j 
ta, kad tuo jie išniekina , ir save 
pačius ir savo gimdytojus bei pro
tėvius. Jie net ne savomis minti
mis ir žodžiais, o senu nuvalkiotu 
Maskvos žodynu kolioja mylin
čius savo kraštą, savo tautą ir jos 
praeitį, tikinčius Dievą ir norin
čius ji garbinti.

Praėjo laikai, kad suverenai 
dėl asmeninių ar teritorinių am
bicijų skelbė karus, šiandien vie
nas šūvis pareikalautų gyvybių 
ir visokios žalos padarytų nepa
lyginamai daugiau už praeities 
garsiausius karo mūšius. Bolševi-

kai gerai supranta šį pasikeitimą 
ir jį išnaudoja. Jie patys bijo at
viro karo, bet gerai žino, kad jo 
bijo ir kiti. Bolševikai kariauja 
pasalomis — kurstydami kituose 
kraštuose vidaus nesantaikas. 
Bolševizmo nei ideologija nei so
cialinė bei ekonominė doktrina 
bei santvarka proto ir praktikos 
kritikos neišlaiko, užtat bolševi
kai visokiomis priemonėmis gina 
jų valdomus žmones, kad jie nie
ko kito negirdėtų ir nežinotų, tik 
jų melą. Ir tų aiškių melų jie ne
leidžia pas save kritikuoti nei žo
džiu nei raštu. Protiniais ginklais 
nepajėgia įveikti tikėjimo, tat 
draudžia jį mokyti, o Dievą, tikė
jimą, tikinčiuosius išjuokia bei 
persekioja, jaunimui meluoja ir, 
jį tvirkina.

Bolševizmą patyrusieji visada 
jį laikys Dievo.rykšte, o ne keliu 
į rojų. Neužkrėsi bolševizmu tų, 
Kurie'pajėgia jį suprasti. Bolše
vizmo dar nepatyrusius ar nesu
gebančius skirti melo nuo tiesos 
yra daug lengviau laimėti melu 
negu karu. Suprantama tat, kodėl 
bolševikai visus savo išteldius ir 
visą melo aparatą nukreipia į ne
kultūringas tautas, į tamsiausią 
visuomenės dalį.

Visa tai primenu, kad paleng
vintų suprasti šiandieninėje mū
sų misijoje laisvame pasaulyje 
dvasinių ir idėjinių ginklų vertę. 
Ne kuriame viename krašte pa
naikinti bolševikų režimą, o su
griauti pačią komunizmo klaidą 
nėra sėkmingesnio būdo už infor
maciją apie praktiškąjį bolševiz
mą, už žmonių kultūrinimą ir 
krikščionybės skleidimą.

Jokiame gerame pasiryžime 
žmogui netrūksta ištvermės, kol 
jis sau šviesos ir tvirtybės jieško 
danguje. Visų laikų Lietuvos 
žmones tai gerai žino. Žinome 
taip pat, kiek mūsų tauta patyrė 
pagalbos ir naudos iš pamaldumo 
į šv. Mariją, ir siekdama laikytis 
dorovės principų ir kurdama gra
žius papročius. Retai kur pasau
lyje žmonės parodo tokio nuolan
kaus ir sentimentalaus pamaldu
mo į šv. Mariją gegužės mėnesį, 
kaip Lietuvos žmonės, šiemet mi
nint dešimtmetį nuo Lietuvos pa
vedimo šv. Marijos Nekalčiausios 
širdies globai pasiraginkime ypa
tingu būdu prašyti šv. Marijos 
pagalbos mūsų tautai ir išminties 
visai žmonijai. Lietuvoje nebus

nime. Atrodo, jie visai nesupran-j leista-viešai paminėti gegužės 13-
ją, retai kur žmonės ten susirinks 
kasdien pagarbinti Mariją. Dau
gumoje tai bus daroma slapčio
mis. Užtat mūsų malda tegul ir 
už juos papildo tradicinę mūsų 
tautos pagarbą šv. Marijai, tegul 
žinios apie mūsų pamaldumą pa
siekia Lietuvą, atnešdamos pa
guodos ir padrąsinimo.

Ypatingai pamaldžiai paminė
kime gegužės 13-ją, kaip dieną 
primenančią ypatingus santykius 
tarp Lietuvos ir šv. Marijos.

Mūsų gyvybe, saldybe ir viltie 
— sveika!...

Pasikalbėjimas su "Paramos0 (Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvas) 
direktorium - vedėju P. Šernu

bankuose ir gaunate mažus pro
centus. Ir tai viskas: O “Parama” 
moka didesnius procentus — už 
indėlius net 4%, už šėrus aštuo- 
nių metų bėgyje išmokėta kiek
vienais metais po 5% palūkanų. 
Antra, sąryšy su indėlių laikymu 
kiekvieno nario gyvybė yra ap
drausta ligi $2.000 laikomo indė
lio sumoje. Ir tai be jokio nario 
papildomo mokesčio. Ar jūs gir
dėjote, kad kuris nors bankas 
draustų savo indėlininkų gyvy
bes? Asmeninės paskolos mirties 
atveju taip pat apdraustos be sko
lininko kokio nors primokėjimo. 
Tai žino visi dabartiniai koopera
tyvo nariai, tik jie permažai rek
lamuoja. Pereitą mėnesį išleido
me naują brošiūrą apie “Para
mą” ir išsiuntinėjome savo na
riams, prašydami ją įteikti kaimy
nams tikslu supažindinti juos su 
mūsų veikla. Jau gauname ir 
laiškų. Reiškia, žmonės reaguoja 
ir siūlo savo pastabas. Esame la
bai dėkingi už iniciatyvą ir pa
tarimus. Jaučiame, kad “Para
mos” šeima yra gyva.

— Kokie nauji planai?
— Turime ir jų. Tariamės ir 

dar tarsimės, kaip įtraukti į “Pa
ramos” veiklą mūsų atžalyną — 
jaunimą. Turiu galvoje lituanis
tinę mokyklą. Norime iš jų pa
ruošti būsimų kooperatininkų. 
Lietuva buvo garsi savo koopera
tyvais ir tai įvairiais. Palyginus 
su Amerika ir Kanada mūsų ko
operatyvai buvo gausesni ir įvai
resni. Jei pasuktume jaunimą 
prie kooperatyvo, jis liktų ištiki- 

(Nukelta į 6 psl.)

Kaip jau buvo skelbta spau
doje, kredito kooperatyvas “Pa
rama” sėkmingai veikia ir šie
met jo valdyba užsimojo narių 
skaičių, kurių dabar yra per 
1.500, padvigubinti. Todėl ir bu
vo kreiptasi į “bankelio” direkto- 
rių-vedėją P. šerną su keletą 
klausimų, į kuriuos ilgametis šios 
kredito įstaigos vedėjas maloniai 
ir išsamiai atsakė.

— Kodėl valdyba mano, kad 
reikia narių skaičių dvigubinti? 
Kiek išviso yra lietuvių Toronte?

— Lietuvių tikslios registraci
jos Toronte ligi šiol nėra ir tur
būt nebus. Tačiau manoma, kad 
jų yra apie 7-8.000. Dauguma jų 
turi reikalų su įvairiais bankais. 
Manome, kad mūsų kooperatyvas 
pilnai atlieka visas banko opera
cijas ir todėl visi lietuviai galėtų 
ir turėtų jausti tautinę pareigą 
priklausai savo kooperatyvui, 
kuris pasitarnauja ne blogiau už 
kievieną kitą banką. O kai padi
dės narių skaičius, operacijos, 
bus geriau seniems nariams, ben
dram lietuviškam reikalui ir pa
čiam mūsų bankeliui. Kiekvienas 
augantis organizmas nori būti pa
jėgus ir tvirtas.

— Ar tikrai atliekate visas 
bankines operacijas?

— Taip, mes jas atliekame ir 
neblogiau už visus kitus bankus, 
o galbūt net ir geriau ir žmonėms 
prieinamiau. O be to, turime ir 
pliusų, kokių neturi kiti bankai.

— Ar neperdaug giriatės Po
ne Direktoriau?

— Matote, sunku ir Jus įtikin
ti. O taip tikrai yra. Jūs taupote

TEVISKE8 ŽIBURIAI

DENDRUOMENĖS VADOVYBIŲ SUVAŽIAVIMAS
s.ir jokios pagyvėjusios veiklos po 
į to. Siūlė nustatyti ateinančiam 

kongresui du tikslus: priimti kul
tūrinio penkmečio planą ir atlikti 
mūsų kultūrinių laimėjimų de
monstraciją. Po diskusijų šis p. 
Mariūno pasiūlymas buvo priim
tas. Tada p. Barzdukas pasiūlė 
patvirtinti Kultūros Kongreso 
Rengimo Komitetą tokios sudė
ties: pirmininkas — prof. Matas 
Krikščiūnas, nariai — P. Gaučys, 
B. Babrauskas, P. Maldeikis, VI. 
Jakubėnas, A. Kurauskas, J. Ja
saitis, J. švedas ir vienas kana
diečių atstovas. Suvažiavimas šį 
sąstatą patvirtino.

Po to ėjo Jaunimo dramos kon
kurso reikalai. Jau maždaug prieš 
metus paskelbtas konkursas turi 
baigtis spalio 1 d. Jo premija yra 
$1.500, skirta JAV ir Kanados 
Bendruomenių. Iš diskusijų pa
aiškėjo, kad konkurso rengime 
būta tam tikrų nesklandumų: ju
ry komisija sudaryta, bet iki šiol 
nepaskelbta, pats konkursas ne
pakankamai išreklamuotas. Nu
tarta trūkumus skubiai pašalinti, 
neatidedant konkurso pabaigos 
datos.

Susumuojant diskusijas ir nu
tarimus kultūriniais reikalais J.. 
Kralikauskas (PLB Centro) dar 
kartą kėlė Kultūros Tarybos su
darymo būtinumą, nes tada išsi
spręstų daug reikalų derinimo ir 
planavimo srityje, ši mintis ra
do visuotinio pritarimo. Susidarė 
įspūdis, kad sekančiame tokios 
pat rūšies bendruomenės vadovy- 
)ių suvažiavime tokią tarybą jau 
bus galima sudaryti.

Paskutiniu dienotvarkės punk
tu buvo amerikiečių Lietuvių 
Fondo klausimas. Pagrindinį pra
nešimą tuo reikalu padarė inž. 
Nasvytis (JAV Krašto Valdybos). 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad šis 
fondas yra specifiniai surištas su 
JAValstybėmis, nes įregistruotas 
pagal to krašto įstatymus. Jo iš
plėtimas į kitas valstybes forma
liai beveik neįmanomas. Išvado
je, visiems susitarus, kanadiečiai 
liko prie savo jau pradėto organi
zuoti Geležinio bendruomenės 
fondo, kuris artimiausiu laiku 
jau įregistruojamas federacinėse 
įstaigose ir pradeda veikti.

Sklandžiai vykęs suvažiavimas 
nusitęsė iki vėlyvo vakaro. Po to 
šeimininkai, PLB ir Kanados Kr. 
Valdyba, visus pavaišino vakarie
ne, kurios metu, tarp kitko, visi 
pareiškė nusistebėjimą, kad PLB 
Centras nebuvo pakviestas į Va
šingtone vykstančią visų laisvi
nimo veiksnių konferenciją. R.

Prieš keleris metus įkurtosios 
Pasaulio Liet. Bendruomenės or
ganizacinis vežimas iki šiol sun
kiai juda. Tam yra daug priežas
čių. Pirmiausia — kaikurių kraš
tų bendruomenės dar nėra pa
kankamai susiorganizavę arba nė
ra organizavimąsi užbaigę. Antra 
— PLB yra pasklidusi visame 
laisvame pasaulyje, viso net de
vyniolikoje kraštų, tad glaudes
nis bendradarbiavimas yra labai 
sunkus. Trečia — PLB centro 
valdyba neturi lėšų netik apmo
kamam reikalų vedėjui išlaikyti, 
netik apmokėti pareigūnų kelio
nes, bet netgi eiliniams raštinės 
darbams. Yra ir daugiau klausi
mų ir vargų.

Neturėdama galimumo sušauk
ti visuotinį kraštų atstovų suva
žiavimą, PLB centro valdyba 
šiuo tarpu pasirūpino sušaukti 
bent rajoninį — JAV ir Kanados 
vadovybių susitikimą, kuris ir 
įvyko Toronte balandžio 29. Ja
me dalyvavo PLB centro valdy
ba pilname sąstate, Kanados LB 
Krašto valdyba, JAV LB centro 
valdyba, JAV Kultūros Fondo i 
pirmininkas J. Švedas, JAV cent
ro Švietimo Tarybos. pirminin
kas J. Tamulis, Kanados LB Kul
tūros Fondo valdyba, keletas eks
pertų ir žurnalistų.

Posėdį prade ja PLB centro pir
mininkas J. Matulionis, pakvies
damas sekretoriauti dr. H. Nagį 
(Kanados Kult. Fondo). Savo įžan
ginėje kalboje J. Matulionis pažy
mėjo, kad vienas iš pagrindinių 
šio suvažiavimo tikslų yra aptar
ti PLB Kultūros Tarybos suda
rymo reikalą. Ši Taryba numaty
ta PLB statute, tačiau per keleris 
metus jos nepavyko sudaryti. 
Nepavykus sudaryti iš viršaus, 
siūlė bandyti pradėti iš apačios— 
pirma sudaryti bent kelias sek
cijas, o po to jas apjungti į Kul
tūros Tarybą. Konkrečiai siūlė 
šiame suvažiavime sudaryti — 
švietimo, jaunimo, sporto ir spau
dos komisijas.

Gavęs iš dalyvių pritarimą 
šiam pasiūlymui, p. Matulionis 
perdavė pirmininkavimą p. Mei
lui (PLB), kuris tuoj ir ėmėsi 
švietimo komisijos reikalų.

Pagrindinį pranešimą tuo rei
kalu skaitė mokyt. A. Rinkūnas 
(Kanados Kult. Fondo). Pradžio
je apibūdinęs esamą padėtį ir pa
daręs išvadą, kad lietuvybės iš
laikymo srityje jaunoji karta vis

smunka, prelegentas nurodė eilę 
konkrečių darbų, kuriuos reiktų 
kuo greičiausiai atlikti — paruoš
ti šeimos vadovą, parūpinti lie
tuviškų pasakų patefono plokšte
lių ir įvairių mokslo priemonių 
vaikų darželiams, suderinti vado
vėlių leidimą, paruošti mokykli
nį žodynėlį ir įvairių vaizdingu
mo priemonių lituanistinėms pa
mokoms mokyklose, pradėti leis
ti specialiai parašytą pasiskaity
mo kyngų seriją vaikams ir jau
nimui, ir eilę kitų dalykų. Kas 
galėtų tai atlikti? Tik centralizuo
ta PLB švietimo Komisija. Perei
damas prie tokios komisijos or
ganizavimo, prelegentas pasiūlė 
sudaryti PLB Švietimo Tarybą iš 
dvylikos asmenų: šeši iš JAV, 
trys iš Kanados ir trys iš užjūrio. 
Toji Taryba išsirinktų prezidiu
mą, vienoje vietoje gyvenantį, ku
ris ir vykdytų darbus pagal Ta
rybos nurodymus. Diskusijose ka
nadiečiai atstovai daugiau parė
mė A. Rinkūno pasiūlymą, o ame
rikiečiai, pabrėžė atskirų kraštų 
ypatumus, daugiau rėmė decent
ralizaciją. Pagaliau S. Barzdukas 
(JAV LB pirmininkas) pasiūlė su
daryti mažesnio sąstato komisiją, 
kuriai parinktas PLB švietimo 
Derinamosios Komisijos vardas. 
Toji komisija būtų sudaryta iš 
dviejų amerikiečių, dviejų kana
diečių ir PLB centro atstovo. Šis 
p. Barzduko pasiūlymas buvo pri
imtas, ir minimoji komisija suda
ryta sekančios sudėties (kuri jau 
pasiskirstė ir pareigomis): pirmi
ninkas — Tėvas J. Borevičius, SJ 
(Kanados Kult. Fondo), sekreto
rius — dr. H. Nagys (Kanados 
Kult. Fondo), ir nariai — A. Rin- 
kūnas (PLB atstovas), J. Tamulis 
(JAV švietimo Tarybos pirm.), P. 
Balčiūnas (JAV Krašto Valdybos 
atstovas). Pabaigai p. Barzduko 
pasiūlymu nustatyta ir tosios ko
misijos kompetencija: centrali
zuotas planavimas ir decentrali
zuotas vykdymas.

Dėl kitų komisijų J. Matulionis 
painformavo, kad jos jau baigia
mos organizuoti PLB Centro 
Valdybos pastangomis.

Sekančiu dienotvarkės punktu 
buvo Kultūros kongreso, numato
mo sušaukti 1962 m. pavasarį, 
reikalai. Pagrindinį pranešimą 
tuo reikalu padarė V. Mariūnas 
(JAV Centro Vald.), pirmiausia iš
keldamas pereito kongreso trū
kumus: keliasdešimt rezoliucijų
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Niujorkas. — Bell Telefonų 
b-vė Niujorke pradeda 21 augšto 
pastato statybą, kuris neturės 
langų. Pastatas taip pat atlaikys 
atominių bombų radiacijos pavo
jų. Sienos 17 colių storio.

Viena. — Iš garsiosios šv. Ro
zalijos koplyčias Austrijoj netoli 
Mattersburg išvogtos labai dide
lės vertės medžio skulptūros, su
kurtos 1683 m. Tai didžiausia iki 
šiol šios rūšies vagystė Austrijoj.

“The NYT“ keistenybės
Mūsų spaudoje jau buvo aptar

tas “The New York Times” dien
raštyje tilpęs Seymour Topping 
straipsnis apie Vilnių ir kiek be
dąs visą Lietuvos gyvenimą. At
rodo, kad straipsnio autoriui 
ypač rūpėjo Vilniaus žydų reika
lai, nes jau ir pagalbinėje rašinio 
antraštėje minima, kad žydų ne
daug likę. Labai galimas dalykas, 
kad ir Vilniuje turėjęs susitiki
mų ne vien tik su lietuviais, bet 
ir žydų tautybės asmenimis, nes 
iš kur kitur autorius galėtų gauti 
vardus, k.a. Vilna, Viliya, Teis he. 
Tik vienas Kaunas minimas tei
singai. Ypatingai nieko naujo ta
me straipsnyje neužr 
bent tvirtinimą, kad 
bažnyčių Lietuvos, sostinėje tebė
ra atidaros. Išeivijoje būtą ąinių, 
kad atidarytos tik keturios. Bet 
labai įdomi žinutė, kad rusiškų 
cerkvių atdara net aštuonios. 
Straipsnis tvirtina, kad Vilnius 
tapęs beveik tarptautiniu, mažu
mų miestu. Paduota ir 1959 m. 
surašymo lentelė: lietuvių — 33, 
6%, rusų — 29,4, lenkų — 20, žy
dų — 6,9, baltgudžių — 6,2 ir 
likutį sudaro ukrainiečių ir 35 ki
tų tautybių mišinys, ši žinia labai 
įsidėmėtina ir itin daug ką pa
sakanti. Be to, ji labai prieštarau
ja sovietinamos Lietuvos balsams, 
kurie mums nuolat įtaigoja, kad 
Vilnius dar niekad nebuvo toks 
lietuviškas, kaip dabar. Bet ir 
niekada Vilniu j e nebuvo *-.net 
29,4% rusų tautybės gyventojų. 
Kas jie?

Per galvą
Lollobrigidai
Prieš kiek laiko telegramų 

agentūra UPI, iš Maskvos citavo 
“Sovietinę kultūrą”, kurioje bu
vo aprašytas būdingas atsitikimas 
su Lietuvoje leidžiamu ekrano 
reikalams skirtu žurnaliuku. Pa
sirodo, lietuviškajame leidiny, jo 
viršelyje, buvo išspausdintas su
durtinis atvaizdas. Toje kompozi
cijoje buvo panaudotas rusės ak
torės I. Arepinos veidas, pridėtas 
prie žaviosios italės, dabar kana
dietės, Lollobrigidos kūno. Rusiš
kiems sovietinamos Lietuvos me
no “globėjams” pasipiktinus, iš 
tarnybos buvo atleisti lietuviško 
žurnalo du redakcijos nąriai, o 
naujasis redaktorius jau per ‘‘So
vietinę kultūrą” viešu laišku krei
pėsi su atsiprašymu į Arepiną. 
Ar ji lietuviams atleidusi ar ne, 
žinutėje apie tai nekalbama..

Remia sovietai ar ne?:' •
Laikraščiuose jau buvo rašyta, 

kad pačioje Niujorko didmiesčio 
širdyje du lietuviai J. Maciūnas 
ir A. šalčius atidarė naują meno 
galeriją, lyg ir Almaus galerijos 
skyrių. Kaip ir kiekvienas nau
jas sumanymas, naujai įvykdytas 
darbas, reikalauja labai daug pa
stangų, darbo ir lėšų. Vien gerais 
norais tokie uždaviniai neatlieka
mi. Nežiūrint aiškios priešingos 
propagandos ir įvairių užkulisi
nių intrigėlių, kiek teko girdėti, 
galerija gyvuoja ir randa pritari-

ne- 
ikų

Grakštaus stiliaus, patogūs, rūpestingai su
derintos spalvos, moderniai suprojektuoti 
pirmaujančių Skandinavijos architektų, di
delis pasirinkimas iš gausaus rinkinio ir 
kainų, tinka kiekvieno biudžetui.

augščiausia. Šios savybėsKokybė, savaime suprantama — augščiausia. Šios savybės už
tikrina jūsų patenkinimą, o mums pasisekimą. Jūsų apsilanky
mas mūsų krautuvėje bus augštai vertinamas ir jūs būsite labai 
patenkinti.

E. SORENSEN LTD.

Kokybė, savaime suprantama

595 Yonge St./ Toronto. Tel. WA. 5-9111

mo bei dėmesio tiek savųjų ir dar 
daugiau svetimųjų tarpe.

Kaip žinia, galerijos savininkų 
pavardės gana planinga akcija ri
šamos su komunistiniais sluogs- 
niais. Dar daugiau: pusiau slap
tai, o nerečiau ir viešai, Niujorke 
išgirsi kalbant ar beklausinėjant 
vieni kitus: ir kiek gi naujoji ga
lerija gauna pašalpos iš L. Kapo
čiaus fondų? Kaikas tuojau ne
atšaukiamai įsitikinę, gi nuosai- 
kingesnieji jau pastatė šitokį rei
kalo sprendimą — jei galerija 
neišsilaikys, subankrutuos, tai 
bus geriausias įrodymas, kad čia 
nebūta jokios sovietinės paramos. 
Kitu atveju? ... Sunku ir pagal
voti, kas atsitiktų, jei naujoji įs
taiga imtų ir išsilaikytų. Gal jau 
subankrutuokite, vyrai, ar ką?

Pas “komunistą”
Neperseniausiai, teko viešėti 

Cicero padangėje. Sekmadienį, 
tik išėjus iš šv. Antano, malonu 
buvo spausti šio ir kitų laikraš
čių bendradarbio Ed. šulaičio 
ranką. Besikalbėdami pastebėjo
me ton pat bažnyčion skubantį ir 
J. Kreivėną. Buvo įdomu susipa
žinti su tuo, kaikieno vadinamu 
“komunistu”, žodis po žodžio, 
persimetėva jo pastogėn, čia te
ko išgirsti eilę lietuviškų plokšte
lių ir, labai paviršutiniškai, per
mesti J. Kreivėno renkamą ir vis 
didinamą turtą: tai lietuviškieji 
leidiniai, šiapus ir anapus gele
žinės uždangos. Knygos, knyge
lės, brošiūros, gaidos, žurnalai, 
laikraščiai. Lentynos tik mirga 
marga. Ko čia nerasi? Beveik vi
sos, o visos gyvenimo sritys atsto
vaujamos. čia medžiagos ras ir 
lituanistas, ir muzikas ir kultūri
ninkas, ir agronomas, ir artistas, 
ir menininkas. Išties, išeivijoje 
dar neteko matyti tokio išsamaus 
lietuviškosios literatūros rinki
nio. Ir stebėtis tegali, kiek daug 
laiko, kiek daug pinigo J. K. iš
leidžia tokiam vertingam rinki
niui. Gi didmiesčio dangoraižių 
šlavėjo algelė, visdėlto, yra gana 
ribota. Tenka daug ko atsisaky
ti, nutraukti nuo savęs ir šeimos. 
Suvalkietiškas užsispyrimas pa
deda savąjį tikslą atsiekti.

Ir, nežiūrint vienų ar kitų kal
bų, piktų paskalų, kad Kreivėnas 
toks ar kitoks, neretas intelektu
alas taip ir neapsieina be to pa
čio baramo Kreivėno talkos: gal 
turi, Juozai, tą ar kitą knygą, gal 
paskolinsi šį ar kitokį veikalą ir 
Lt Ir, tenka prisipažinti, kad ir 
šis autorius atliko kaiką “komu
nistiško”: besidžiaugiant įvairio
mis lietuviškomis vertybėmis taip 
ir praėjo paskutiniosios Mišios, į 
kurias J. K. kaip tik ir skubėjo. 
Taigi, teko sulaikyti tautietį nuo 
sekmadieninės pareigos atlikimo.

Bara V. Sirijos-Girą
Barti sovietinamoje Lietuvoje, 

regis, ne kiekvienas gali, arba, 
bent jau ne kiekvieno tokio'bari
mo klausoma. Bet, jei jau išba
ra “vyresnysis brolis”, nori neno
ri, tenka netik išklausyti, bet ir 
tinkamas išvadas pasidaryti, štai, 
“Tiesoje” buvo atpasakotas “Li- 
teraturnaja Gazeta” laikrašty tū
pęs lietuvio rašytojo V. Sirijos- 
Giros įvertinimas už jo, “Perga
lės” žurnale pasirodžiusį romaną 
“Voratinkliai draikės be vėjo”. 
Esą, romano veikėjai straipsnyje 
apibūdinami kaip miesčionys, ' 
dvasiškai tušti žmonės, neturį tik
rųjų dabarties žmogaus bruožų. 
Vadinasi, jau galima būti tik
riems, kad minėtasis romanas ne
bus išspausdintas atskira knyga. 
Kas gi drįs leisti, visą atsakomy
bę imti, jei “Literaturnos Gaze- 
tos” prižiūrėtojai nusprendė, kad 
veikalas nebetinkamas sovietina- 
mo krašto skaitytojui. Pagaliau, 
tai jau geras ženklas ir vieti
niams kritikams. Jų balsas jau iš 
anksto dabar žinomas.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

CANADIAN 'įUlV- Televizijos ir Radijo
O?*

VISy RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI

ATIDARYTA KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais iki 9 valandos Vakaro.

' >’• .W
"V

anarnlni -ra 9er,,aus! Uįmi uiul šiame kontinente.
Nemažai ir lietuvių džiaugiasi matydami geresnį paveikslą 
ZENITH TV aparate. Jūs galite gauti ZENITH TV Ir radijo 
aparatus pas j -

ALFA RADIO & TV Sav.A.čižikasz . 1
672 Lansdowne Ave., Toronto. LE. 1-6165
Turime naudotų TV aparatų nuo $35.00 — $125.00. g m r
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Pavergtaie tėvynėje
- Vilniuje veikiMtis Elektrografij<» g«o» gatvės piji-
institutas yrą rietotoglis visoje. Sovie- J jau kėleri metai ji yra neig
ti Sąjungoje. Lietuva yra pionierium brendamą ir nevažiuojama. Plaukti

dinti kitą mėnęsį Lietuvos paviljone galbo& Buvo kreiptasi net ir į Ky- 
Maskvoje įvyks speciali elektrografi- 
jw technikos paroda. E.

MAtfNA ŠIENO MILTAMS

dik-Uk miesto tarybos deputatus. Re- 
ąiįuuaą visadą tas pats — gatvė, tai
soma tik pažadais, kurie deja, purvo 
mariu, iš. Carno gatvės neįstengia pą-

QPERA APJE U3SIĘNK).yų statyklos įmone Klaipėdoje pena- 
mi.su kitomis įmonėmis sukonstruavo 
-našiną Meno miltams gamintL Dabar 
ši mašina, pradedama gaminti, serijo- būvi 
mis. Mašina per valandą gali paga
minti W Mfc vitamininio pašaro. 
Lietingais metais šienas gali būti, su
naudotas ir drėgnas. Mašiną aptarnau
jama 2-3 asmenų. Lietuvoje daug kas 
pagaminama, bet paskui išvežama į ki
tas "broliškas” respublikas. Taip nu- nas rašąs koncertą vargonams su or- 
manyta šiais metais ir su tąją nąuja į teeatriL" Keletą, chorinių dainų suku- 
šienų malimo mašina. Kaįp pranešė ręs Kaveckas, O Laurušas kuriąs ope- 
Vijniąus ri&Rš, tos mašinos daųgu- Į rą apie sunkią Hetilvią emigtontil. da-- 
moją bus išvežtos į kitas respublikas/ lįą‘užsienyje. Novalcaųskąs užbaigęs 

, Lietuvoje tokia mašina iki šiol pasta-, baletą vaikams “Pilė” kurį pąstaty- 
tyta tik Rusnėje t užliejamose pievo- siąs Lietuvos akademinis operos ir 
se). čia buvęs išbandytas ir pirmas baleto, teatras, Ę.
payyzdims agregatas. Nieko neprane- mmamins
šąma ap/e. Sštoto.to savikainą, o ji 
retų būti augšįa- E-
f VAIKAMS SKIRTA KAVINĖ
“Pasaką” atidaryta Kaune. Taj. . -.r-.--,. .
pirma., tokių, ppbūdžįo kavinė visame, j-itorijtijA paplitusią, bet Lietuvoje vis kornimištinikmfr rojuje. KieK galimą dar imrtton^^uryinę antį ir iš 

;ši>Į*ęąti iš “Švyturio” viršelio nuo- tundrų gilumos atgabenta žąsį Ruda- 
■Laukos.— kayines sienos dekoruotos kaklę berniklę.
stilizuotais karvių, arkliu, paukščiu ir ' . ? '
žmonių piešiniais. Palubėje kabo daug ‘ SKŲTIAIPSL AUTOMATUS 
baliono išvaizdos spalvotų lempų. Bu-1 ĮRENGI KIRPYKLOSE 
toto vitrinoje mątyti eilė skirtingų siūkr išradingas “Tiesos” skaitytojas 
pyragaičių. Už stalų sėdintieji vai- *'-•-r-?- 
kaį. gurkšnoja kavutę* Į jų tarpą įmai- 
šyte^ dvį mototys. — mamos, ar, gą^ 
būt, kavinės tanta.utojos.
DRAMOS AKTORĖ ONA JUODYTĖ 
atšyentė 30 metų sceninio darbo, su
kaktį. Jį^ yią, baigusi Valstybinio dra
mos teatro studiją. B. Dauguviečio, K. 
Glinkos, A. Sutkaus ir Ą* Olekos-žį- 
Lnsko. priežiūroje. Per trisdešimt me
tų aktorė sukūrusį Virš dviejų šimtų 
skirtingų vaidmenų lietuviškai scenai. 
Komunistinė valdžia Juodytei suteikė 
LTSR: nusipelniusios artistės titulą.

JĄV MIRĘS KOMUNISTAS 
LEONAS PRŪSEIRA 

pagarbintas visą eile straipsnių kaip 
dįdeįis kovotojas “dėl išsivadavimo iš 
buržuazinės priespaudos”. Vilniaus po
litinio švietimo, namuose, surengta spe
ciali akademija. Už prezidiumo stalo 
buvo susodinti. LTSR komu,nistų parti
jos vadai. Akademiją atidarė Lietuvos 
draugystės ir kultūriniu ryšių su už
sienio' šalimis pirmininkas P.. Ratoms- 
kjįs. Po to kalbėjo “Komunisto” redak
torius J. Karosas, krokpdilinių ašarų 
kibirus liejo “Tiesos” redaktorius G, 
Zimanas ir rašytojas A. Bieliauskas, 
pasakodami apie susitikimą su velio- 
nįu — tuo, “pažangiuoju iš pažangiau
sių”, kurio, deją, lietuviškoji emigraci
ją ,nevertinusi ligi šiol, nepasiges ir 
ateityje...

lyiĮąįįjjMįįaią kompozitorių sąjungos 
plenume Maskvoje Lietuvos kompozi- 
tiN^ą^Ėaąiškėjo^ kad, Balsys kuriąs 
iškilmingą kąntątą. Vainiūnas rašąs 
šventinę uvertiūrą Karosas baigiąs 
kantatą “Atkariauta laisvė”. Dvario-

. 'Keletą, chorinių dainų sukū- 

e sunkią hetuvių emigranto da-.

įsigijo nąujų. gyvūnų; Pietų Azijos 
gyventoją snieginį leopardą, Afrikos

RtMILTtl, Ontario
AWMNKtS VĄJLpXŪ<*S ŽINIOS tarta, laikytis vienybės, tačiau taip
MėŪĮMP Diąąą qaiginte šį sekmadie? pat surengti dar vieną minėjimą lie- laisvi butai

nį, ąe^žės U d., šia programa: H tuvių tarpe, išgarsinant spaudoj ir per $85 ir kitas 3
vai. ryto. VAV parapijos bažnyčioje, radiją, nes ap. valdyba nesitiki, kad
iškilmingos šv. Mišios ir Libera už visi Hamiltono lietuviai norės vykti į
visas mirusias motinas. 4 vąl. p.p. L,1 estų ūkį, esantį 50 mylių nuo Hamil- 
Njunų Delta kino salėje rengiamas * ‘ “
minėjimas - aktas ir daugiavaikių mo- 
unų pagerbimas. Paskaitą skaito sve
čias iš Toronto V. Birieta, o meninę 
programos dalį išpildys šeštadieninės 
mokyklos auklėtiniai. Prie įėjimo bus 
renkamos aukos. Kviečiame Hamilto
no lietuvių, visuomenę kuo skaitlin- 
Ąįausiai. minėjime dalyvauti ir tuo pa- 
1 
^kentėjusią mūsų tautos gerovei.

Malonu, kad lietuviškos organizaci
jos atsiliepė į valdybos prašymą siun
tinio. sudarymui Sibiro lietuvei moti
nai. Jau. ąąutą $105 aukų tikint, kad 
minėjimo dieną mes galėsim sudaryti 
siuntinį, bent $150 vertės. Tai bus visų 
Hąųūltono .lietuvių kolonijos kukli do
vana ir simbolinis susijungimas su lie
tuvėmis motinomis išblaškytomis pla
čiuose Sov. Sąjungos plotuose. Siun
tinys bus pasiųstas 7 asmenų šeimai 
PaLFo nurodytu adresu.

d., pirmadienį/ 
dienos proga.laiąyi butai — vienas 5 kambarių už 

$85 ir kitos 3 k. irt $65. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis pas LN prižiūrėtoja 
Grudzinską, 1083% King St. E. — LN 
— gyvenantį 14-tame bute.

Jau LN keturiuose butuose gyvena 
lietuviai. Būtų tikrai įdomu, jei ir 
visuose laikui bėgant apsigyventų mū
sų tautiečiai. Iš viso LN yra 21 butas.

Sk. SL

Viktorijos

temo miesto ribų.. A 
lietuviai. BūtuBąjąndžto 13 d. naktį Pęr CBC te- visuose laikui bėgant 

tevizijos stoti buvo parodytas pilnas sų taUtiečiai> K vis0 ln 
komunistinės propagandos filmas
“Mission to Moscow”. Autorius p. Da- GĘGL’ŽES 13 DIENĄ sueina 10 me- 
vis — Amerikos ambasadorius Mask- Lietuva paaukota Nekalčiau-
voje 1937-41 m. laikotarpyje vaiz- sjaj Marijos širdžiai. Ta proga Kat. 
duoja tikrą “žemės rojų” komumsti- ( -----

tiu pagerbti lietuvę motina tiek daug niam? pasaulyje: kolchozuose rengia- 
- • • nu sunfommai koncertai, demokratrt-

kiauti teismai, žmonės patenkinti sa
vo bųkle, nes balsuoja. 100%, giria
mas Mojotovo-Ribentroppo. paktas ir 
t.t Baltų Federaciją Hamiltone griež
tai užpcotęstąyo prieš tokio filmo ro- 
dymą^ pąsiųsdąma raštą Kanados vy-J 
riąūsybei ir atkeiįipdama kartu dėme
sį, kad CBC televizijos stotyje kartas 
nuo karto pasirodo komunistinė pro
paganda. Pridėti beveik 600 Hamilto
no pąbattięčių parašai. Kadangi reika
las. buvo, labai skubus, ap. valdyba su
rinko, iš lietuvių 170 parašų.

v fi
____ _  . _ N. Metą sutikimui jau išnuomota 

dešimties metų sukakti puikiu tautinio Roberto restorano ąalė, sumokant 
meno koncertu. Kolektyvo visiems na- $JL25. Taip, pat valdybą rezervavo spa
liams, o ypač jo vadovei G. Breichmą- lio 7 <L, šeštadienį, savo parengimui, 
meną! ir pavaduotojai N, Stanaįtytei1 
linkime ir 'tolįa.u. vieningai; dirbti mū
sų, tauto? gerovei, taip pat populia
rinti Lietuvps vardą angliškai, kalban
čioj visuomenėj.

Vaikų spęktąkliųi remti, komitetas 
prašo pranešti, kad birželio mėn. pra
džioje yra numatoma surengti dailės 
parodą ir koncertą visiems iki 12 m. 
amžiaus, vaikams. Suinteresuoti tėvai 
prašomi kreiptis į E. Antanaitienę ar
ba. V. Subatnikąitę, 187 Bold Si., tęl- 
JA. 9-6982. Dailės parodoj numatoma 
skirti trys premijos.

Ap. valdyba buvo nustebinta tilpu
sią KLB-nės Krašto Valdybos infor
macija (“NL” ir-“TŽ” Nr. 17.) apie

-kili atšventusią savo gyvavimo
. 'r- X. » * x » * !

i G. Pakalnis. Užuot laukęs eilutėje, 
kiekvienas tada galėtų nusiskusti be 
kirpėjo pagalbos. Idėją sveikintipa, j 
Ūk. mums sunkų suprasti, kocĮėl sovie- rengiamą. Hamiltone gegužės mėn. pa-, 
tinįo komųnįzmo auklėtiniai negalį baigoje. Kanados jaunimo, sąskrydį, 
nusiskųsti namie — negi jie, ąpsaugok 'Ęuo reikalu negautas joks oficialus 
Viėšpątįė, ligšiol dar* vis skustuvų ne- raštas Ap, valdybą Šiemet.'tokjo jąu- 
gąuna*. pirkti?-... nimo sąskrydžio nenumato rengti, ka-

Ti'KTiTviTS T AfviMs dąngi Krašto Tarybos suvažiavime spa-JS T pKS?So1110 *» O“- »“•« nubalsuplp Kanados 
Jterkio tarvbinis’ūS P Kuzmenkos Liet“vi« Dienoje skirti daugiau dėme- 
Merkio tarybinis ūkis r. Kuzmenkos iiptuvižkam atžalvnni sinun<?iant 
vadovaujama žemes ūkio aviacine gru- 
pe miilėraimes trąšas išbarstė 600 ha 
plotey jomis apsėdama tarybinio ūkio 
kultūrines pievas ir žiemkenčių plo
tus. Taigi, ir j Lietuvą jau atkeliauja 
anaerioniškoji “dust pilot” idėja, 
aprs civilinės aviacijos didžiąją lalįū- 
n^ dąĮį<4ėl visiems gerai sprantami^ 
priežasčių, sudaro importas iš plačio
sios tėvynės.

BAMJN^LĄ KUKURŪZŲ 
AŲęį^TOJAI

aųkaĮę skulptorius K. Kisielis, vaiky
damasis populiarių vėjų švilpavimą 
meno dirvonuose.' Paminkle vaįzduo-. ręikaio liętuviams, latviams ir estams 
jaina jauna mergina, gloštanti virš jos ** "il-----1 Lxx r‘- 2
galvos iškilusius, kųkuiįizų lapus, Pa- 
gal visas 'tąisyklęs K. Kisielis turėtų 

! gauti Lenino premiją; ries juk Nikita 
yra pats didžiausias kukurūzų garbin
tojas ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir 
visame pasaulyje . ..

-vkst-

nimo sąskrydžio nenumato rengti, ka-

sio lietuviškam atžalynui, sujungiant 
tokį sąskrydį su tom iškilmėm.

Birželio trėmimu minėjimo rengė
jais šiemet yrą estai Jis bus praves
tas. birželio; 18, d. jų ūkyje netoli kįt- 
chęner miesto. Paskutiniame ap, val
dybos posėdyję dar kartą visi nariai 
neigiamai -pasisakė prieš minėjimo for
mą ir vietą juo labiau, kad šiemet su
kanka 20 metų nuo tių skaudžių įvykių. 
Izraelitai įrodymui savo tautos kančių 
ir persekiojimų, išnaudojo Eichmano 
bylą Procęntiniai — ir. Pabaltijo'tau-, 
tęs/nemąžiau yrą nukalėjusios nuo 
komunistinės priespaudos, tad nėra 

slėptis į kokį užkampį atžymėjimui 
Pabaltijo tautų žudymų ir trėmimų. 
Ap. valdybos nariai įgaliojo pirm. A. 
Juozapavičių pabaltiečių posėdyje pa
reikšti dar kąjtą. bendrą lietuvių nu
sistatymą, siūlant patį minėjimą reng
ti Hamiltone. Jeigu latviai ir estai ne^ 
sutiktu su ap, valdybos pasiūlymu, nu-

Kosmonauto J. Gagarino ap- tu nunešei į visatą komunisto' jaus jūroje plaukianti lietuvių tu- 
skridimas aplink žemės rutuli '►lakančią širdį, ateisto mokslines rištų grupė “Tiesai” atsiuntė te- 
*'" • • - - - - — • -• • - - • legramą: “Mes didžiuojamės pa

siekta pergale ir. esame įsitikinę, 
kad netolimoje ateityje tarybiniai 
turistai keliaus ne tik aplink Eu
ropą, o ir aplink Mėnuli...” Ne

Lietuvoje buvo atšvęstas pagal 
Maskyos propagandini kurpali — 
mifegais fabrikuose, miestų aikš- 
tėsg, džiaugsmo šūkiais ir žymes
niųjų žmonių pasisakymais ko
munistinėje spaudoje.

“VOSTOK”, HIROSIMA, 
NAGASAKI...
Laikraščių straipsniai, apibū

dindami J. Gagarino laimėjimą, 
dideli., dėmesį skiria JAValstybių 
atsilikimui pabrėžti: “KENEDIS: 
—/Mes turime pripažinti, kad at- 
siliekame nuo Tarybų Sąjungos, 
— šaūkia “Tiesa”, tižmiršdama 
paaiškinti, kad šiuos žodžius pre
zidentas-Kennedy yra skyręs tik 
raketiniams- motorams. Taigi, 
kosmonauto mokslini laimėjimą 
užtemdo paprasčiausia komunis
tinė. propaganda..

Laikraštininkas Br. Raguotis, 
mūsų skaitytojams pažįstamas iš 
jo propagandinių rašinių “Tėvy
nės Balse”, savo straipsnyje “Du 
pasauliai, du lakūnai” j. Gagari
no skridijną mėgijąa. sulyginti si 
amerikiečių lakūnais, 1945 m. 
nųvežųsĮąja ątomįaęs bombaą į 
Nagasakį ir Hirošimą, nors juk 
ir. mažam vaikui aišku, kad šie 
dų skridimai — vienas, karo, kitas 
taįkos metu — buvo atlikti visiš
ką! skirtingu tikslu. Rr. Raguo
tis ramiausiai daro suktą išvadą: 
“Mums. ląbąi nesunku spręsti, 
kam būtų panaudojama tokia 
miffinįška pirmenybė, jeigu ji at
sidurtų imperialistų rankose ...” 
Ih nesijuok, prisiminęs, kad tie, 
anot Raguočio imperialistai savo, 
rankose yra turėję ir atominį ir 
hidrogeninį pranašumą, bet jo 
visdėlto prieš sovietus nepanau
dojo. Pagaliau, užbaigus karą su 
Vokietija, Sovietų Sąjungai būtų 
užtekę vieno stipresnio spraktelė- 
jimo pirštu į kaktą...

galiau, užbaigus karą su 
u Sovietų Sąjungai būtų

is J. Gagarino garbei 
ilėraščių posmai. Ne-

“Aš dar nežinau, majore Gagari- 
nai, ąr apskrido Partijos bilietas

‘Mission to. Moscow”. Autorius p. Da-

Ap. informacija
ŲN LĖŠOS AUGA. — Nuostabiai 

įdomus Liet Namų įsigijimo darbas. 
Kai reikalas pribręsta, atsiranda ir pa
siryžėlių- Trečioji senųjų, nąriū lan
kymų, savaitę davė vėl gražių rezultatų 
— gauta $1600. Po $.100. Ėv. Apapavi- 
čius (100) ir P. Bulkė (100); Alb. Jo
niką $400 (.600) ir Alfonsąs Pa,tamsis 
$J000 (1000). Per praėjusias tris sa
vaites gauta išviso $4.700. Visiems 
nuoširdžiausias ačiū!- ■

Mieli lietuviai! Reikalas yra galuti
nis .—r atidėlioti nėra, kada! Mes tikrai 
gąlimę Hamiltope' parodyti “stebuk
lą” Tautos Namų įsigijimu. Nė vienas 
nekartokime “kodėl Jonas ar Petras 
neprisideda” — pradėkime nuo savęs.

Liet, Namų Įsigijimas priklauso tik 
nuo rnųsų kiekvieno asmeniško noro

. veikti ir apie veiksmą rąšyti 
ar skaityti yra du iš esmės skirtingi 
dalykai” (A. Maceina “Saulės gies-| 
mė” 297 psl.). Tad tik visi vieningai 
meilę savajai tautai parodykime veiks
mu ir pajys vėliau stebėsimės, kokia 
stipri jungtinė jėgą.

i Moterų Dr-ja užprašė šv. Mišias gegu
žės 14. d. 10 vai. už kenčiančią Lietuvą.

Kviečiame netik nares, bet visas se
ses ir brolius lietuvius tą dieną priim
ti šv. Komuniją. Valdyba

KVIEČIAME I KONCERTĄ. — Lie. 
tuviškų kapinių Taryba šį šeštadienį, 
Toronte, Eaton auditorijoje rengia 
trijų solistų koncertą — D. Stankai- 
tytė, S. Baras ir J. Varnelis išpildys 
turiningą ir puikiai paruoštą progra
mą, Jiems talkina muz. A. Kučiūnas. 
Tikimės mielus hamiltoniečius gausiai 
matyti mūsų svečiais koncerte.

Rengėjai K 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTAS, 

įvykęs balandžio 23 d., sutraukė ne
paprastai daug žiūrovų ir rado platų 
atgarsį tiek lietuviškoje visuomenėj, 
tiek kanadiečių tarpe, kurių buvo virš 
20. Kokią įtaką mūsų visuomenėj tu
rėjo šis koncertas, matyti iš to, kaip 
grupės vadovė G. Breichmanienė pa
reiškė: “Gaunu labai daug prašymų iš 
tėvų, prašančių priimti vaikusį taut, 
šokėjų eiles. Tai , labai džiuginantis 
reiškinys, matant tėvus stengiantis lai
kyti savo vaikus lietuviškojo jaunimo 
tarpe”.

kanadiečiai svečiai, dalyvavę kon- 
ęerte, atsiuntė grupės vadovei padė
kos ir pagyrimo laiškus. Ypatingai 
gražus mokyklos direktoriaus gestas, 
kurią lanko taut, šokių grupės vadovės 
sūnus. Po koncerto, kitą dieną pasi
kvietęs jaunąjį Breichmaną pas save 
pąreiškė: “Tavo mamytė dirba didelį 
ir naudingą darbą, aš linkiu, kad ir 
ateityje tavo mamytė šio darbo neat
sisakytų.”.

Matant tokį palankų atsiliepimą ka
nadiečių atstovų tarpe, kylą mintis ar 
neapsimokėtų tokio turinio koncertą 
parodyti grynai kanadiečių publikai Į 
su gražiais paaiškinimais anglų kalba. į 

Koncerto. dieną įvykusi dailininkės j 
A. Tamošaitienės moderniojo ir tau-j 
tūrio meno parodą, buvo su įdomumu ;
apžiūrėta ir teigiamai vertinama. V J*.

GERB. KUN. K. RICKŲ,

JO BROLIUI A.A. VLADUI RICKUI AMERIKOJ MIRUS,

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME
j- ' ' ■ .r '■ . ' ' ■' '■■■'

M

Dumšos 
Mažeikos 
Račiai 
Rudokai

Brant Inn
• Linksma Benny Ferri 

Loterija, • Laimės štai;
Visus Hamiltono, Toronto ir 

kviečiame skaitlingai atsi 
praleisti linksmai lai] 

mūsų veikla. 'I 
lėšų

TąŲtos fondo

Įvyks
Ont

muzika, • Įvairus, bufetas, 
iųkai, • Įėjimo dovanos ir t.t.

visų apylinkių lietuvius maloniai 
ankyii, kur tikrai bus galima 
;ą ir tuo pačiu paremsite 
’ėvynės laisvinimui 
telkime.

v. v.

tono skyriaus Valdyba

Lietuviai pasaulyje
Brazilija

DERA SAVUOSIUS REMTI.—Dvie
jų mašinraščio mokyklų savininkas 
San Paulyje Kostas Meškauskas savo 
tautiečius mokina mašinraščio nemo
kamai. Toks Meškausko elgesys yra 
išskirtinas ir vertas pagarbos. ; •

pažiūras ir Zimnio šturmuojan
čią dr$są ...” Toks “eilėraščio” 
posmelis, išlygiuotas vienoje ei
lutėje, ne tik nenukentėjo^ bet 
skamba žymiai logiškiau, liudy
damas Vyt. Bložės gabumus, pro?. 
Ugandos srityje. Bložė tąli iš
lenkia nėt ir Br. Raguotį, nes juk 
ląstarasis ne^ųsiprato paklaustį 
ar X Gagarinas b&vo į Kur
ijos bilietą įskįęjęs,...

Kitas poetas.— Z ~ ' 
tonis, džiaugsmo ] 
:ėli: “Du šimtai r

o.
V.
R
B

Dr. M. Povilaičiai
B. A. Stonkai
Alf. Kairys
D. O. Šiurnos

JA Valstybės
PRĘL. J. BALKŪNUI SUTEIKTAS 

$T. EUĘVĘRĘND TITULAS. — Balan
džio 25 d. šv. Tėvas Jonas XXIII prė- 

į latui Jonui Balkūnui suteikė Rt. Reve
rend titulą. Prel. Balkūną ta proga 

'sveikino diecezijos vyskupas Swans- 
; trom, įvertindamas jo didelius nuo- 
į pelnus tiek sielovadoj, tiek lietuvių 
tautiniame darbe.

PREL. PR. JURAS, birželio 18 d. 
vyks j Montrealį pašventinti N. Pr. 
Mergelės Marijos seserų vienuolyno 
pastatyto lietuviško kryžiaus. Prela
tas yra seserų vienuolių rėmėjų drau
gijos pirmininkas.

PAVERGTŲJŲ SEIMO PIRMININ
KAS V. SIDZIKAUSKAS MANILOJE. 
— Azijos Tautų Anti-komunistinės Ly
gos pakviestas Pavergtųjų Tautų Sei
mo pirm. V. Sidzikauskas balandžio 27 
d, išskrido dalyvauti Lygos kongrese. 
Kongresas vyko nuo balandžio 30 iki--ta. Tuo. porėta padaryti kiek galint 
gegužės 3 d. Filipinų* .sostinėje Mani
loje. Kongreso darbotvarkėje — ko
munistinis imperializmas bei jo takti
ka ir anti-komunistinės kovos tarptau
tinis solidarumas.

DR. P. RĖKLAITIS atvyko į JAV 
Vasario 16 gimnazijos reikalais. Čia 
jis važinės po lietuviškąsias kolonijas 

? ir informuos apie gimnazijos vargus. 
! Atgal į Vokietiją grįš birželio mėn. 
L ZARASIŠKIŲ ŽINIAI. Antrasis za- 
! rasiškių suvažiavimas ir šį kartą ruo
šiamas Brookįyne. Norintieji jame da
lyvauti prašomi užsiregistruoti iki ge
gužės 18 d. pas T. Slapšį, 101-43 114 
St., Richmond Hill 19, N.Y., ar pas 
J. Šileikį, 86-09, 96 St., Woodhaven 
21, N.Y. Suvažiavimas įvyks gegužės 
28-20 d.d. V. P.

ąs, šūK-

męauK, kaimyni
nę Sv^iiją, nepaisant visų kom- 

draųcįta^ vis dar pasi- 
tąjįto viėnąs kitas. K ten jie ir 
telegramų “Tię$ai” nebeatsiun- 

‘Z

skiepia Gagariw — Vsįo uor- k .P?“a.uaoJ.amlAo, tovarSČK DaKe idu . i dar. arabai Lietuvoje
š didelio džiaugsmo, kaip mato- populiaraus tarybinio patriotiz

me, Bernatomųi net fietuvių ir ‘mo. “ JT
rusų kalbos susimaišė. Tačiau ęi: ’’
lėraštis dėl to ųenukentejo, nes 
rusiškoje eilutėje Bernatonis žy
miai geriau valdo ritmą negu liė- 
tųvjį&ose.,.

GATVES
L (LAGAJRINtK VARDU
Vilniaus miesto vykdomasis ko- 

mitetas Jaunimo gatvę pavadino 
J. Gagarino vardĮtt. “Tięsos” Ko
respondentas J. Cėsna ties vaikų 
dąrįeliuNr. 48 spėjo užregistruo
ti tokį mažųjų pipirų pasikalbę-, 
jimą: “Algis Jasinskas dėsto: — 
Aš žinau, kas Gagarinas. Jis ra^ 
keta aplink; žemę skrido. Paskui 
Algiukas rimtai priduria: — Ir aš 
Gagarinas būsiu. — Ir aš! Ir aš! 
— čiauškia vaikučiai.. *

Kauno', miestas pasekė Vilniaus 
vykdomojo, komiteto pavyzdžių—

populiaraus tarybinio patriotiz-

tiau atėjo Į tarybiniu tautų šeimą. 
Bet ji įžengė į ją kaip į šviesiąją 
savo svajonių tikrovę, ji tarsi pa
lak) naujam gyvenimui. Ir tary
binio patriotizmo jausmas tapo 
kiekvieno doro Tarybų Lietuvos

riaus jaustų^, vedini, mūsų res
publikos darbo žmonės kyla i ko-. 
v%užtdi, kąd būtų ątesėti socia
listiniai Įsipareigojimai, pirma 
laiko' Įvykdytas septynmetis ...” 
Iš po Gagarinui primestos propa
gandinės aureolės išlenda kuku
rūzo galva: “Lietuvos darbo žmo- 
nės nesigaili nei jėgų, nęi pastan
gų, kad pirma, laiko įvykdytu tre
čiųjų. septynmečio metų plą&ų?, 
TSRF Centro Komiteto Sausio 

naujomis

nųjų Piomenų gatve. Kiti Lietu
vos miestai, be abejonės, nenorės 
nusileisti Kaunui 

Tačiau ir 
pakalį nustūmė 
sų parko šoferis

Vilniumi...
Kauną j: 14- 

astojMk.
Guse- 

va^irjažmoua Stanislava — ae
rodromo restoranu padavėją. Jie, 
mat, balandžio mėnesį gimusį su-

Plenumo nutarimus, 
pergalėm^ syUKVl 1 
jungos Komunistė: paj 
suvažiavimu ..Teg 
Gagarinai, telakioja ap 
rutulį, o jūs, modernieji komu
nizmo baudžiauninkai, kniskite 
žemę ir, dėl Dievo naęijės, nęu> 
rūstinkite drg. Nikitos blogu ku
kurūzų derliumi!. Vyt. Kastytis

os XXII 
sklaido

kooperatiniame
*_____ tLJčL.,

i buvo duotas Ije-

pravestas, bafoodži 
rijos UIjanovos” lai

PADĖKA
Mirus mūsų broliui a.a. BRONIUI TABULEVIČIUI, reiškiame 

nuoširdžią padėką kun, A. Sabui už iškilmingas pamaldas, J. Kulnie- 
neį už rūpestingą šeimininkavimą, P. J. Gabrėnams, P. L. Griškoniams, 
A. M. Lapieniajns, St. Liaudinskui, L. Linkevičiui, J. M. Kriaučeliū- 
nams, L. J. Kųįniams, J. S. Petrėnams, M. A. Pranckūnams, J. L. 
Remeikiams, A. Ribinskienei, E. O. Sakalauskams, P. S. Semežiams, 
V. B. Skvereckams, P. M. šyvokams, P. M. Venskevičiams už užpra- 
šymą šv. Mišių, kaip vertingiausios aukos ir krikščioniškos meilės 
gražiausio pareiškimo, o S. Slakaičiui, A. Jasiuliui, L. Linkevičiui. 
P. Gustui, A. Gaigalui, V. Stoniui, J. Cipliui, G. Pavilioniui, B. Va
riams, K. Serefvaį,' A. Braškiai, V. Griniui, A. Zlatkui, V. Bružui, 
Vincui ir Klemensui Juškams, Ontario Kotelio savininkui, A. Ku- 
sinskiui, J. M. Striskams, P. Semežiui, J. Dambrauskui, J. E. Staškams, 
R. českauskams, J. žiukui, J. Klusui, P. Liutkui, F. Tikniui, V. Step- 
šiui, J. Šleiniui, Brazdžiui už vainikus ir gėles, ir visiems lietuviams, 
kurie dalyvaudami laidotuvėse pareiškė savo užuojautą ir pagarbą.

SUDBURY, Ont
A. A. BRONIUS TABULEVICIUS 

staiga mirė širdies liga sulaukęs' tik 
59 metų amžiaus. Sekmadienio vakare 
buvo atgiędotos egzekvijos ir atkalbė
tas rožinis už velionį laidotuvių kop
lyčioje. Pirmadienį buvo atgiedotos iš
kilmingos gedulingos Mišios ir gražiai 
palaidotas Sudburio RK kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo nemažai lietuvių ir 
broliai Julųis ir Pranas su vedusiu sū- 
ąum Stasiu buvo atvykę su šeimomis į 
laidotuves iš JAV.

Sąmoningi žmonės, žinodami, kad 
mirusiųjų vėlėms jn*a reikalingos mal
dos, o ne gėlės, užprašė šv. Mišių: P. 
J. Gabrėnai, P. L. Griškoniai, A. M. 
Lapieniai, St Liaudinskas, L. Linkevi
čius, J. M. Kriaučeliūąai, J. L. Kul
niai, J. S. Petrėnai, M. A. Pranckūnai, 
j. L. Remeikiai, A. Ribinskienė, E. O. 
Sakalauskai, P. S. Semežiai, V, B. 
Škvereckai, P, M. Syvokai, P. Tabule- 
vičius, P. M. Venskaičiai.

Po laidotuvių broliai Tabulevičiai 
pakvietė visus laidotuvėse dalyvavu
sius vaišėms, kurias sumaniai paruo
šė J. Kulnienė.

IŠDUODAMOS ASMENINĖS 
SKOLOS iki $3.H0, morgMfa 
skola* iki M% turto vertės. 5

TARNAVIMAS.
9 Val-l vai. p.) 

* M
p.p.

PA-

LIET. BAŽNYTINIS KOMITETAS 
užprašė dvejas šv. Mišias už a.a. Msgr. 
C. J. Humphrey vėlę už jo parodytą 
palankumą lietuviams, šia proga verta 
pastebėti, kad jo laidotuvės buvo tik
ras triumfas. Vietinis dienraštis net 
keturias dienas iš eilės apie tai rašė 
ir dėjo nuotraukų, tačiau nebuvo nei 
jokio vainiko, nei jokios gėlelės, bet 
šimtai, ypač giedotinių, Mišių korte
lių. Tatai liudija vietinių katalikų 
augštą dvasinį lygį' ir krikščionišką 
sąmoningumą. Net ir protestantai bei 
žydai, prisitaikydami prie gražaus ir 
prasmingo papročio užsakė Mišių kor
telių.

Mirusiems nereikia gėlių, bet mal
dų. Yra pagoniškas paprotys laido
tuvių proga pasiųsti gėlių. Gėlės tin
ka tik linksmoms sukaktims: vestu
vėms, krikštynoms, vardinėms ir pa
našiai, bet netinka gedulo metu, nes 
gėlės paprastai išreiškia džiaugsmą, 
čia Amerikoj pradėjo įsibrauti ir į 
lietuvių tarpą tas netikęs paprotys, 
kurio reikėtų atsikratyti. Nereikia ste
bėtis, kad kitatikiai siunčia gėlių — 
jie nieko geresnio neturi. Mes tarime 
didžiausią pagerbimo dovaną — šv. 
Mišias.

L VAKEUCNAS sveikina savo 
draugus iŠ amžinojo miesto Romos.

V. MAIZUKIENĖ Steer & Stake 
House, prie 17 vieškelio, pusiaukelėj į

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo h* 
nepatc^ųma 

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemąroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai Savo namuo
se be jokio vargo, ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai oa- 
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko*.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidaį iš vis jau ne proble
ma!”:

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrastą gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H. 
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

WINNIPEG, Man.
PARAPIJOS PAVASARIO sezono 

užbaigimo banketas įvyks gegužės 27 
d., šeštadienį. Gros visų mėgstama Es- 
trados-Shurna kapela.

PASIRAŠYTA SUTARTIS balan
džio 19 d. ir jau pradėti bažnyčios tin
kavimo darbai. Tam reikalui yra rei
kalinga finansinė parama, todėl nuo
širdžiai prašome prisidėti aukomis.

POVELYKINIS PARAPIJOS BAN- 
KETAS įvyko kovo 8 d. Šio banketo., 
visas išlaidas padengė Adomas Minio- 

daugiau pelno bažnyčios sienoms ap
tinkuoti. Parapijiečiai šiltai atsiliepė 
ir gausiai dalyvavo.

Šeimininkavo O. Jančiukienė, gėri
mus pardavinėjo J. Grabys, prie įėji
mo budėjo A. Genys. Drabužinę tvar
kė A. Januška. Rožes pardavinėjo EI. 
Kvietinskienė ir J. Timermanas. Gau
tas pelnas paskirtas bažnyčios aptin- 
kavimui.

JUBILĖJUS. — Balandžio 12 d. su
ėjo 20 metų jubilėjus Onos ir Juozo 
Demereckų vedybinio gyvenimo. De- 
mereckai augina dvi dukreles, kurios 
lanko mokyklą, nors vyresnioji duk
relė susižeidė ir negali vaikščioti, bet 
visvieri ryžtingai mokosi ir nori baigti 
augštąjį mokslą. Demereckai aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje ir yra 
labai paslaugūs pagelbėti tautiečiams 
įvairiuose reikaluose. Jų maisto krau
tuvė visada yra pilna lietuvių.

St. Catharines, Ont.
VILNIEČIAI JUDA. — Balandžio 

15 d. Harding viešbučio patalpose įvy
ko VKLS-gos St. Catharines skyriaus 
narių susirinkimas. Pasirodo, nors ir 
yra nemažai trukdymų, skyriaus veik
la plečiama. Stengiamasi derinti savo 
veiklą su vietinėmis lietuvių organiza
cijomis ir su kaimyniniais sąjungos 
skyrais.

Susirinkime buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba į kurią slaptu balsa
vimu išrinkti pasiskirstė pareigomis: 
piirmninku Stepas Ulbinas, vicepirm. 
Kęstas Skrebutėnas, sekret. Juozas Di
lys, ižd. Jonas Lelevičius ir valdybos 
nariu Ignas Sajauka. Į rev. kom. iš
rinkti Zigmas Piliponis, Liucius Ulbi
nas ir Juozas Rutkūnas.

Kaip praeityje, taip ir šiais metais, 
skyrius, tarpininkaujant apylinkių vil
niečiams, ruošia Jonines, kurios iš 
mętiį į metus išsivystė į jaunimo šven
tę. šiemet ši šventė įvyks birželio 24 
d. Merritton Community Centre Hali * ' 
(kur ir anksčiau būdavo) ir progra
mai atvyksta net iš Čikagos Simo Vel- 
basio baleto studija su “Užburta flei- 
-ta”. Pirmą kartą kanadiečiai lietuviai 
galės žavėtis Čikagos lietuviško jauni
mo baletu. Kartu su trupe atvyksta 
prof. VI. Jakubėnas, buv. Kauno VT 
balerina L Eidrigevičiūtė-Sprindienė, 
dramos aktorius Alf. Brinką, E. Rad
vila, J. Ilčiukas ir kiti.

Susirinkimas, tenka pabrėžti, pra
ėjo labai jaukiai ir su entuziazmu, 
ypač nemažai gyvumo įnešė susirinki
me nario L. Ųlbino perskaitytas eilė
raštis jo paties sukurtas. jd.

Kalbamo taip pat vokiškai ir rusiškai.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
.. 882 BATHURST ST. (kampas Bloorj 

Telefonas LE. 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...

mi.su


Namo nerado kelio iš. šio klonio

Akys raibsta nuo žiedų. 
D brangioji mamyte, 
Apsakyt negaliu 
Aš to džiaugsmo ir laimės,

(Sonetas)

Jaučiau, kaip Tavo maldos nuolat lydi

Žiburėliai

Mamytei

1100.000.000, kuriuos buvęs mi-

Dabar Tu išėjai, pabaigus maldą, 
Iš kur jau niekad, niekad nebegrįši, 
Tik ir dabar širdy jaučiu, kaip aidąMan būt tavo

Rasa 8 m

MAMA
Pasaulyje yra'daug mamų ir iš 

visų mano yra geriausia. Bet žino
ma visi taip sako, kad jų motina 
yra geriausia ir kad jie labai ją 
myli, bet ar visuomet tai yra tei
sybė? Bet aš myliu savo mąmąvi- 

* sa širdimi. Ar žinote kodėl? Pa
sakysiu kodėl.

duoda valgyti, kai man reikia dra
bužių ji man juos nuperka. Ji ma
ne prižiūri, kiek tik gali, naktį 
ateina ir apkloja, jeigu esu ant
klodes nuspardęs, jį bąųdžia ma
ne, jei esu nusikaltęs, ji klausosi 
mano visų bėdų ir pagelbi jeigu 
reikia. Ji anksti keliasi, kad iš
leisti mane į lietuvišką mokyklą 
šeštadienį. Ko dar gali norėti? Ji 
jau daugiau kaip trylika metų 
mane prižiūri. Tai dabar žinote 
kodėl aš myliu savo mamą ir sa
kau, kad ji yra geriausia mama 
visame pasaulyje.
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Imsiu, kastuvėlį, 
Sukasiu lysvelę. 
Joj aš pasodinsiu 
Nuostabią, gėlelę.

Žiedelius ims krauti. 
Niekas tos gėlelės r 
Negalės išrauti.

K. Jakubėnas •

f

ir paukštelisDramblys
Susisuko mažas paukštelis tan

kiose medžio šakose lizdelį, išsi- 
perėjo mažus vaikučius ir džiau
giasi, per dienas čiulba- Atėjo po 
medžiu dramblys ir pradėjo trin
tis i medi taip, kad net visas me
dis linguot pradėjo. Paskui ištie
sė savo ilgą nosį ir pradėjo lau
žyt medžio šakas. Numetė ant že
mės lizdeli, užlipo savo didelėm 
kojom ant paukštelių ir sutraiš
kė. Lakstė aplinkui, čirškė varg
šė paukštytė, bet nieko negalėjo 
drambliui padaryti. Išgirdo vaps- kriaušės ir

Dramblys, manydamas, kad kur 
varlė kvarkia ten bus ir vandens 
ir gerai skaudančiom akim ne
matydamas, žengė tiesiai kur var
lė kvarkė ir nusirito nuo pakriau- w ~ r,? .‘V*. * z?v-• >
drom jėgom nubaudė didžiuli 
dramblį.

— Bet kaip mes nubausim 
dramblį? — sučirškė paukštytė.

— Palauk, aš dar pasiprašysiu 
į pagalbą varlę, tada pamatysi.

• Vapsva įlindo drambliui į ausį 
ir pradėjo saldžiai zyzti, kad 
dramblys užsimerkė ir pradėjo 
snaust. Paukštytė tuo tarpu at
skrido ir Įkirto drambliui i vieną 
ir kitą aki. Dramblys iš skausmo 
iškėlęs nosį taip pradėjo šaukt, 
triūbyt, kad net gerklė išdžiūvo. 
O varlė atsitūpė ant augštos pa- 

pradėjo kvarkt.
va paukštytę graudžiai verkiant
ir klausia:

— Kas tave nuskriaudė?
Paukštytė pasipasakojo savo

nelaimę. Vapsva tarė: ___ ..__ , . . -
— Reikia dramblį nubaūšf. Ne- šės. Tafg maži sutvėrimėliai bėn-

reiškia, kad jis didelis ir stiprus, ’ “ ’
tai gali skriaust mažiukus.

Šuo ir lapė
Šuo vaikėsi, vaikėsi lapę, bet 

niekaip negalėjo pagaut Nutarė 
imtis gudrybės. Iškasė duobę, ap
klojo šiaudais, pabarstė šakom, 
lapais, ant viršaus padėjo vynuo
gių ir paukščių kiaušinių ir lau
kia, kada lapė Įkris į duobę.

Lapė, bėgdama pro šalį, pama
čiusi vynuoges ir kiaušinius la
bai jų užsinorėjo net seilė jai 
ėmė varvėt. Bet ji buvo atsargi 
ir pradėjo galvot: “Kai aš čia~pir- 
ma buvau, vynuogių čia nebuvo. 
Jei kas būtų norėjęs mane pavai
šint,-būtų man tiesiog atnešęs. 
Čia kas nors yra negerai”. Ir nors 
jai labai norėjosi vynuogių, ji ty
liai nuslinko toliau.

Po kiek laiko bėgo pro šalį tig
ras. Pamatęs kiaušinius šoko tie
siog ąnt jų ir Įkrito į duobę. Po 
kurio laiko atbėgo, šuo ir many
damas, kad duobėj yra lapė, šoko 
i vidų ją sudraskyt. Bet vos jis 
Įšoko .tigras puolė ant jo ir ji pa
ti sudraskė.

A. TYRUOLIS ■ -

MOTINOS MALDA

Tu siųsdavai kaip skaidriąją palaimą,

Maldos, tos paskutinės, žodžiai brangūs, 
Ir nors lemtis nutraukė aukso -ryšį, 
Jį mezgą vėl per mano maldą dangus.

Amerikos bei Kanados Lietuviu 
Gydytojų S-gos premija '

Lietuvybės išlaikymo temomis 
straipsniai numatomi premijuoti 
trečiame lietuvių gydytojų suva
žiavime Niujorke.

1959 m. rugsėjo 6 d. įvykusia
me antrame lietuvių gydytojų su
važiavime Clevelande buvo nu
tarta duoti tris premijas už 
straipsnius lietuvybės išlaikymo 
temomis tremtyje, atspausdintus 
Amerikos ar Kanados laikraš
čiuose bei žurnaluose.

Pirmai premijai buvo skirta 
$250, antrai — $150, trečiai — 
$100. >

Straipsnių autoriai privaloStraipsnių autoriai privalo ne 
vėliau š.m. birželio 10 d. pranešti 
Gydytojų s-gos sekretoriui dr. V. 
Taurui 2652 W. 59th St:; Chi
cago 29,111.,. ŪSĄ — savo straips
nio antgąlvius, kada ir kokiame 
laikrašty ar žurnale buvo at- 
spausdinta. •

Straipsnius įvertinti yra suda
ryta komisija iš: B. Babrausko — 
Rašytojų s-gos atstovo, Š. Daunio, 
J. Vaičiūno ir J. Vaidelio — Liet. 
Bendruomenės atstovų, dr. A. 
Montvido. ir dr, V. Tauro — Liet. 
Gydytojų sąjungos narių.

AEG sąjungos valdyba

Dainų šventė ir tarptaut. paviljonas
Skubiais žingsniais i Čikagą ar

tėja Dainų šventė. Išsijuosę dir
ba daugybė chorų, kurie atveš 
tūkstančiams lietuviškos dainos 
skambėsi ir meilę. II-ji Dainų 
šventė, ruošiama Čikagos LB apy
gardos su specialiais komitetais 
priešaky prel. Albayičium, tikrai 
užsitarnaus reikiamo įvertinimo 
išeivijos istorijoj. Džiugu, kad iš 
Kanados, Montrealio, Toronto, 
Hamiltono ir Amerikos suvažiuo
ja chorai. Tik tegu Dainų šventė 
jau nepalieka, kaip pirmoji — be 
jokio pėd&ko. Reikia, kad jį bū
tų Įamžinta, irekorduota; reikia 
kviesti Amerikos dainos mylėto
jus, radijo, televizijų tinklų pra
nešėjus, kad kuo plačiau nuskam
bėtų Lietuvos vardas. Lietuvos 
priešai tegu mato, kad išeivijos, 
jie nepalauš jokiom priemonėm, 

‘nei šlamštais, nei koegzistencija, 
tegu Lietuvos vardas nuskamba 
plačiai ir pasaulis žino, jog lietu-

100,000.000 dolerių! 
mokslui ir menui
Kanados Taryba The Canada 

Council — yra Įkurta pagal par
lamento Įstatymą 1957 m. kovo 
28 d. Jos tikslas: “ugdyti Kana
doje meną, humanitarinius ir so- 
eialimus mokslus”. Dviejų pasižy
mėjusių pajūrio provincijų vers
lo vyrų — Sir James Dunn ir

yiai savo krašto laisvės nepamirš
ta. Laikykit, vyrai, vairą — anot 
Bradūno, nes jūsų dainos ir gies
mės ilgai liudys Lietuvos istori
joj, jog jai gyvenot.

Lietuvos paviljonas jau treti 
metai iš eilės Įtrauktais i pasauli
nę parodą, šiais metais kons. P. 
Daužvardis džiaugėsi Inžinierių - 
Archit. S-ga, kuri paruoš paviljo
ną, leidinį ir sutdksjėšąs. ...

Reikėtų prie paviijono ir Dai
nų šventės. Įvesti aukų rinkimą 
Lietuvių Fondui. Aukas būtų ga
lima Įnešti šių dviejų Įvykių var
du. Tad ambašadoriaukim. kuo 
kas galim. Jonas Putėj as

NUOLATINE
OPERA steigiama Toronte. Iki 

šįpį visoje Kįaiicloje. nebuvo nuo
latinės profesionalų operos. Ret
karčiais būdavo sukuriamos mė
gėjų kompanijos ir gastroliuoja
ma su spektakliais. Visiems dai
nininkams, norintiems patekti 
operon, buvo patariama vykti iš 
Kanados kitur. Prieš porą savai
čių Toronte buvo prakasti pama
tai 3 milijonų dol. vertės muzi
kos centrui, prie Toronto univer
siteto. Tikimasi, kad čia Įsikurs 
nuolatinė ir pirmoji Kanadoje 
profesionalų opera.

KULTŪROS IR 
knygų 
PASAULYJE

Ląųrent panaudojo naujai sukur
tai Kanados Tarybai. Federacinė 
vyriausybė tajn pačiam tikslui su
darę du fondu po $50.000.000. 
Vienas jų yra dovanų fondas, ku
rio metinių palūkanų susidaro 
$2 850.000. Si suma išleidžiama 
kiekvienais metais įvairių sričių 
humanistu studijoms ir kelio
nėms, baletams, teatrams, ope
roms, simfonijos orkestrams, To
kios kelionės Įgalino gerus teat
rus, orkestrus ir baletą pasiekti 
Įvairias Kanados vietas. Paskuti
niais metais Kanądos Taryba ap
rūpino bilietais ir susisiekimu pa
rinktas aųgštųjų. mokyklų grupes, 
kurios buvo pajėgios pasirodyti 
Stratfordo festivaliuose.

Kitas $50.000.000 fondas vadi
namas University Capital Grants 
Fund. Jis turi būti išdalintas maž
daug per dešimtį metų statyti 
universitetų pastatams sąryšy sų 
menu, humanitariniais ir sociali
niais mokslais. ’

Taryba susideda iš pirmininko 
dr. Claude T. Bįssęl, Toronto uni
versiteto prezidento, vicep. Very 
Rev. G, H, Levesque, Lavalio un
to profesoriaus ir 19 narių, ski
riamų nuo 3 ligi 4 metų. Jie ren
kasi Otavoje tris-keturis kartus 
per metus. C. Sc.

Redakcijai prisiųsta
Bernardas Brazdžionis, Vidudienio 

sodai. Poezijos rinkinys. 128 psl. Vir
šeli ir aplanką piešė dail. Telesforas 
Valius. Išleido ‘’‘Lietuvių Dienos”, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles 29, Califor
nia, 1961 m. Kaina $4.

Už šią knygą autoriui paskirta “Ai- 
dų^Žurnalo kas dveji metai teikiama 
195&59 m. literatūros premija. Kai 
naujoji lietuviška poezija vis labiau 
tolsta nuo žmogaus ir nuo savos tau
tos; skaitytojas, paėmęs šį rinkinį zį 
rankas, pamatys, kad autorius šioje 
plataus ir gilaus turinio bei meniškos 
formos kūryboje paliečia daugelį at
skiro žmogaus, o kartu ir lietuvio pro
blemų. Džiaugsmas ir liūdesys, santy
kis su Dievu ir su pasauliu, amžinoji 
lietuvių tautos siela ir likiminis kelias, 
laująės trapumas ir Viešpaties dienų 
turtas, gamta ir technika, tiesa ir me- 
las^šio mėto chaosas ir ateities vizija 
— visa tai ir daug kitų vaizdų prabė
ga pro skaitytojo akis, įsmigdami į šir
dį ir sukeldami daug minčių bei su
teikdami * estetinio pasigėrėjimo. Jau 
neprikl. Lietuvoje subrendęs poetas, 
apdovanotas valstybine premija, la
biausiai mėgiamas ir plačiausiai dek- 
lamupjamas laisvajame pasaulyje, sų 
šiuo: rinkiniu išeina kaip saikngai mb- 
denius rašytojas ir duoda visą eilę iš
liekančios vertės kūriniu.

LIET. KAT. MOKSLŲAKADEMI- 
JOS Istorijos IfbkshL sekcija balan
džio 20 Į paminėjo a jįfc dr. A. Šapo
ką. Paskaitą apie dr. Ązšapokos moks
lo darbus Lietuvos istorijos srity skai
tė Z. Ivinskis,-r* %

Balandžio 23 d. toji pati sekcija su
ruošė kun. dr. J. Vaišnoros paskaitą 
“Lietuvos tautinio atgimimo pradinin
kas Petras Kriaųtiųnas”. Gražiai pa
ruošta paskaita praėjo su dideliu Ro
mos lietuvių susidomėjimu.

LIETUVIO MOKSLININKO DAR- 
BĄS ANGLŲ KALBA. Detroito uni: 
vęrsitęto, prof. dr. J. Pikūnas kartu 
sų kitu mokslininku paruošė veikalą 
anglų kalba “Psychology of Human 
Development”. Tai jau ketvirtas dr. 
Piktino veikalas psichologijos klausi
mais. šiame veikale dėstoma žmogaus 
asmenybės vystymosi atskiri etapai.

STUDIA LITUANICA antrasis to
mas numatomas išleisti dar šią vasa? 
rą. Jame bus dr. Balio bibliografija 
apie Lietuvą; Instituto planuose yra 
dar išsami P. Butėno rengiama Maž. 
Lietuvos viętpvarę^įų studija.

ELTOS BRJLĘTĘNIS pradėtas leis- 
tį ispanų kalba. Tokiu būdu įvairio
mis kalbomis dabar išeina penki EL
TOS biuleteniai: lietuvių, vokiečių, 
italų, anglų ir ispanų kalbomįg.

DAIL. Ą. TAMOŠAITIENE balan
džio 23 d. Lietuvių Namuose Hamilto
ne buvo surengusi audinių ir tapy
bos darbų parodą, išviso 50 dailės da
lykų.

DAIL. JUOZO PAUTIENIAUS kū
rinių parodą gegužės 7 d. atidaryta 
Rockforde, iii. Joje, išstatyta apie 40 

•dailininko darbų.
VYT. ALAĮ^O romanas “Taip dvie

jų gyvenimų” jau išverstai į. anglų 
kalbą. Kiek žinoma jis taip pat ver
čiamas ir į vokiečių, kalbą. Malonu, 
kad. vis daugiau IfetiiVių kurinių pasi
rodo svetimose kalbose. •

DR. BALYS MATULIONIS reda 
gųoja knygą apie generolą dr. Vladą 
Nagevičių-Nagių. Leidinys bus įdo
mus istorine prasme, nes jame bus. 
ryškesnių Lietuvos nepriklausomybės 
atsikūrimo metų įvykių.- Monografijo
je bus dar ir kitų įdomių straipsnių.

PREKYBININKAS J. KARVELIS 
išleido 10 ilgo grojimo plokštelių, ku? 
riose yra įgrota 126 kūriniai. Plokšte
lėse įrašyta sol. P. Bičkienės, A. Di- 
čiūtės,* S. Citvaro, Liepos, Kuikaųs, 
Grigaitienės, šabaniausko ir dar eilės 
kitų solo choro dainų. .

ANTANAS SMETONA, Birutės ir 
Juliaus Smetonų sūnus, stųdįjųpjąs 
muziką Mannes College of Music, Niu
jorke, balandžio 29 d. Clevelande “Dir
vos” suruoštame pianistų varžybų kon
kurse laimėjo vyresniųjų pianistų gru
pėje pirmąją premiją $200.

PLB VOKIETIJOS KR9ŠT0 VAL
DYBA, gavusi paramos iš Bonuos vy- 
rįąi^ybėę.kuJžūriniąms/ręikąlams, šios 
vasaros, bėgyje numato aplankyti visą 
eilę kolonijų. Ta proga jose bus su
ruošta koncertų ir paskaitų.

LIĘTUVIV POEZUPS ANTO
LOGIJA ANGLIŠKAI

Voyages Press leidykla praneša, 
kąd šių pabaigoje knygų rinkoje 
paširodys *Green Oak, Green Linden” 
— žalias ąžuplas, žaUa liepa, — lietu
vių poezijos antologija anglų kalboje. 
Jtedaguojatna Clark Mills ir A. Lands
bergio, antologija talpins rinktines 
liaudies dainas bei individualių poetų 
kūrinius. Antologijos paruošime talki
ninkaus lietuvių bei amerikiečių moks
lininkai, rašytojai bei poetai. -

Clark Mills yra rinkinių The Mig- 
ranst, A Suite for France, The Circus 
autorius, ir pasižymėjo prancūzų sim
bolistų vertimais. Pastaraisiais metais 
jis išvertė ir išleido Adomo Mickevi
čiaus, K. Wierzynskio, Lechono ir ki
tų Rytų Europos rašytojų kūrinių rin
kinius.

“Green Oak, Green Linden” numa
toma išleisti Šių. metų gruodžio 1 d. 
Ji kainuos $4.50, bet užsisakantiems iš 
anksto tik $3.50. Antologijos leidėjai 
tikisi surinkti bent 300 tokių prenu
meratų ateinančių savaičių bėgyje, nes 
tai įgalintų juos padengti pradines 
spausdinimo išlaidas. Norintieji pa
remti antologijos leidimą, gali užsisa
kyti ją. iš anksto šiuo adresu: Voyages 
Press, 35 West 75. Street, New York

su

2446-8 DANFORTH AVE. «

Patarlė: Nekask kitam duobės, 
nes pats Įkrisi.

>, .. -o-o- •

— Aš daugiau neisiu i mokyk-

<
irFurniture Ltd,

Tel. OX. 94444, OX. 94224.

Gi.lės ir grybai
Po ąžuolu užaugo grybų šeimy

na. Rudeni, gilės krisdamos že
mėn pataikė ąnt grybo ir sušuko:

— Kaip tu drįsti, toks lepšis 
augt po tokiu galiūnu. Mes esam 
stipriausio medžio — ąžuolo vai
siai. Traukis mums iš kelio!

Grybas gi atsakė;
— Aš esu naudingas, žmonės 

mane sų pasigardžiavimų suval
go. O jūs gilęs, nors ir stipriau-, 
sto medžio vaisiai, niekam kitam 
netinkat, kaip tik kiaulėms šerti.

mohavTk
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Mokytoja: Kas yra svarbesnis 
saulė ar mėnulis?

Berniukas: Žinoma, mėnulis.
Mokytoja: Kodėl? Aš manau, 

ka.d. saulė.
Berniukas; Mėnulis šviečia 

nakti ir už tai nėra naktį taip 
tamsu. O iš saulės kokia nauda? 
ji šviečia dieną, kai ir taip yra 
šviesu... " s

— Kodėl?
— Pirmadienį mokytoja aiški

no, kad 4 ir 4 yra 8. Antradienį 
šakė, kad 6 ir 2 yra 8, o šiandien 
jau sako, kad 7 ir 1 yrą 8. Aš 
nebeisiu, pakol ji pagaliau’apsi
spręs, kaip ištikrųjų yra.

Kur Įsimeta ligos?
— Gydytojas sako, kad ligos 

visada įsimeta į silpniausią kūno 
dalį. ." .y

— Oh! Tai dėl to tau visada 
galvą skauda..

LENGVI
APATINIAI
BALTINIAI

Išsprendžia pažasčių 
prakaitavimo 
problemų
Penmans lengvi medvilniniai Balb-

t ogiai apsaugo jūsų brangius rūbus 
nųp,'. su^rąkaĮtąvimo. . Jie glaudūs 
nespaudžia juosmens. Populiarios rū
šys vyrams Įr berniukams. Geriau 
tinkančių 
prašykite

patvaresnių visuomet 
Pen m an o gaminių

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

★
* Elektros reikmenys, 

šaldytuvai, 

Virimo pečiai,

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

■W

Skalbimo mašinos,

Vaikų baldai,

Mainome senus naudotus 
baldus, ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAMI DU 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Ar jūs ketinate 
vykti Į Europą?
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
f. «■

•<1

HENRY MOOS—viešu notaru

KęNNĘOY 
Travel Bureau Ltd

296 QUEEN ST. W.

PROF. PR. JURGIS BALTRUŠAI
TIS yra vienas iš penkiasdešimties, ku
rie Prancūzijos kultūriniame gyveni
me šiems metams yra įkopę į pačias 
augštumas. Jo naujausia knyga. “Re- 
veiHs et Prodiges” laimėję premiją 
.ir skaitoma geriausiu veikalu šioje sri
tyje. Nuo knygos pasirodymo iki maž
daug vasario pradžios, apie prof. J. 
Baltrušaitį ir jo darbą jau buvo at
spausdinta 37. straipsniai, kurie jį ver
tina labai teigiamai. Išviso profesorius 
jau yra parašęs 14 knygų.

BALANDŽIO MĖN. PRADŽIOJE 
Romoje įvyko Europoje gyvenančių 
lietuvių kunigų rekolekcijos ir pasita
rimas. Viso suvažiavo 34 kunigai. Re
kolekcijoms vadovavo kųn. P. Bra
zys, MIC. Pasitarime pranešimus pada
rė atskirų institucijų vadovai ir kraš
tų atstovai. Tartasi ir lietuviškos ben
druomenės reikalais.

VIETOJE MIRUSIO VYSK, A. PĄ- 
DOLSKIO šv. Kazimiero kolegijos rek
torium paskirtas pręl. L. Tulaba, o jo 
padėjėju — kun. dr. J. Aviža. Be to, 
prel. L. Tulaba yra nariu Vatikane 
veikiančios emigracinės komisijos, ku
riai pavesta tvarkyti ir aptarnauti pa
saulio išeivijos dvasinius reikalus.

. •-'.r '*■ ~ \ . j ' i ; ■ ■■ - ■

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ kovo 28 
d. iškilmingai užbaigė 1960-1961 moks
lo metus. Iš 124. pradžioje mokslo me
tų buvusių mokinių pabaigoje buvo 
likę 116. — 62 berniukai ir 54 mer
gaitės. Antriems metams likoN13. Dėl 
netvarkingumo pašalinti 5. Iš septy
nių abiturientų brandos atestatus ga
vo 5. Jie visi rengiasi tolimesnėms 
studijoms. / ... .- •

Gimnazijoje dirbo. 16 .mokytojų, iš . 
kurių 12 .buto, lietuviai, -3 vokiečiai ir 

-1 aižias. -’V;
L. MOKYTOJŲ S-GOS Čikagos sky

rius balandžio 30 d. Jaunimo centro 
patalpose surengė rašytojų ir jau
nųjų menininkų dailiojo žodžio kon
certą.

SOL. J. LIUSTIKAITĖ, kurį laiką 
gyvenųgi ;Kanadoje ir šiaurės Ameri
kos kontinente;.; koncertavusi ištisoj 
eilėj lietuviškų kolonijų, šiais metais 
koncertuos Vokietijos lietuviams.

DAINĖ AUGUSTAITYTĖ Miunche
no un-te apgynė disertaciją daktaro 
laipsniui gauti. Tema — Lietuvių, kal
bos fonologijos, sistema. Tiek darbas, 
tiek kartų įvykę egzaminai profesorių 
komisijos įvertinti laipsniu — cum 
Įaudė. Naujosios filologi daktarės stu
dija yra stambus Įnašas į lietuvių kal
binę literatūrą- • >

BALANDŽIO MĖNUO buvo gausus 
meno parodomis: dail. V. Vizgirdos 
parodą vyko Čiurlionio Meno Galeri
joje Čikagoje. Dailininkas joję buvę 
išstatęs 42 kūrinius, kurių vieną —• 
“Vaisiai ir gėlė” — padovanojo gale
rija). Skulpt. Aleks. Marčiulionis da
lyvavo Čikagos metropolijos dailinin
kų meno parodoje, įvykusioje Čikagos 
meno institute. Jo. vario skulptūra 
“Trys bokštai” buvo, vienintelis lie
tuvio darbas tarp 150 kūrinių. Dail. V. 
Igno meno paroda Įvyko Baltimoreje, 
Md. Lietuviai dailininkai dalyvavo H- 
Inois dailininkų, draugijos sukaktuvi- 
nėj meno parodoj, kuri vyko Conrad 
Hilton viešbutyje. Dail. J. Paųtienius 
turėjo dvi parodas kovo mėnesį: vieną 
Hartforde, kitą Rochęstery. Petrą? 
Matelis, buvo suruošęs foto parodą 
Jaunimo centre Čikagoje. »

LIFE ŽURNALAS pradėjo, spausdin
tą Barboros Armonienės pasakojimus 
kaip, ji 1940 m. buvo priversta persi-, 
skirti su vyru ir dokrete, kurie išvyko 
į Ameriką, o jai ir tik ką gimusiam 
sūnui JAValstybių konsulas neda
vė vizos išvykti į Ameriką. Ji ir sūne
li? buvo bolševikų išvežti į Sibirą. 
B. Armonienės pasakojimas, rašytas 
su inL A. Nasvyčio pagalba Ameriko
je, yra lietuvės kentėtojos įnašas į 
bendras pastangas parodyti pasauliui 
kuo žmogaus gyvenimą pavertė bolše
vizmas. šis pasakojimas išeis rudenį 
kaip atskira knygą, pavadintą “Leaye 
your Tears in. Mpscow”.

IŠ TELĘVIZUGS PASAULIO.
Screen. Gems pranešąs kad televizi

jos dramatinės serijos, pavadintos 
Routę 69 pradėtos filmuoti Gary Lb 
dūmoje. Susidės iš trijų, o gal h; pen
kių plieno ir anglies pramonės epizo
dų. šios serijos, kuriose dalyvauja ar
tistai Mąriin Miter ir George Mabaris, 
pernai vasarą buvo filmuotos Lousija- 
noje, žiemą

BEN-HUR FILMAS, laimėjęs 1959 
mf geriausio filmo vardą ir daugelį ki
tų “oskarų*, visoje Ontario protinei- 
joje buvo rodomas fik viename kino 
tęaira Toronto fihnao iftwro TO 
saraičto
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Mann & Martel im.
SEALTOSS ,

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
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 rūsyje 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. Viena skola balansui 10 me
tų lengvi mokėjimai.

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

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

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 apšildymas, 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, privatūs 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 teL 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 BŪSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JI OZAPAITIS

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 33454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. j NAUJAS PATALPAS

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

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

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Dėmesio! Prašom skambinti mums nauju telefono Nr. LE. 1-1161

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:
St. Clair • Bathurst. $6.000 Įmokėti, 
atskiras mūro 2 augštų, 7 kambarių, 
2 mod. virt., garažas, geras šoninis 
įvažiavimas. Kaina $19.500.
Bloor • Dovercourt. $3.000 Įmokėti, 
mūro, 8 kamb. per 3 augštus, 2 mo
dern. virtuvės, labai švarus namas, 
dvigubas garažas, užpakalinis įvaž. 
Prašoma kaina $15.900. Labai sku
bus pardavimas. Pagal prašomą 
kainą toks namas, kaip veltui.
Bloor • Beresford. $3.000 Įmokėti.
Mūro, atskiras, 6 kamb., plytų, mo
dern. virt., garažas. Prašoma kaina 
$14.000. Nuo Bloor į pietus keletas 
namų. Šio namo bendroj rinkoj nė
ra.
Roncesvalles • Grenadier. $2.000 
Įmokėti. Mūro, atskiras, 8 kamb., 2 
mod. virt. Kambariai dideli, vand. 
apšild. Garažas. Prašo $17.500.
Bloor - Indian Rd. $6.000 Įmokėti.
Atskiras, plytų ligi stogo, 8 kamb., 
2 augštų, kiekviename augšte prau
syklos, 2 virtuvės, alyva vand. ap
šild. Privatus šoninis įvaž. Prašo
ma kaina $19.900.
Bloor - Jane. $10.000 Įmokėti, at
skiras, mūro, tikras dupleksas 5 ir 
5 kamb., mod. virt., 2 garažai, van
deniu alyva apšild. Prašoma kaina

Netoli St Clair Ave. 25 butų, 3 me
tų senumo apartmentas. 20% gry
no pelno. Puikus investavimas.

Indian Rd. • Bloor. 14 kambarių at* 
skiras mūro namas, penki butai, 
garažas. Įmokėti tik $4.000. Reika- 

. lingas remonto.

10 mylių nuo Toronto 15 akrų ge
ros žemės. $2.000 įmokėti.

Bloor ■ Lansdowne. 8 kambarių at
skiras mūro namas, vieta garažui. 
$2.000 įmokėti, 10 metų atviras 
morgičius balansui.

Jane • Eglinton. 9 butų-a part men- 
tas. $7.000 įmokėti. Geri morgičiai.

tad naudokitės proga. Liks viena 
skola balansui, lengviausioms są
lygoms išsimokėti.

J. KUDABA

investavimo

B. SERGAUTIS
LE. 1-1161

EXTRA REALTY LTD. 
patarnavimą.

TORONTO, Ont.
“Žiburių” spa los bendrovės 

susirinkimas įv. ’.o gegužės 6 d. 
Jį pradėjo b-vf pirm. J. Mažei
ka, pakviesdam. •> atsistojimu pa
gerbti mirusį š : įninką “TŽ” re
daktorių dr. A. Šapoką.

Bendrovės iž įninkąs L. šalna 
davė žinias iš j raėjusių 4 mėne
sių apyvartos. Apyvarta maždaug 
tokia, kaip pe: itais metais. Du 
trečdalius apyv rtos sudaro “T 
2”, vieną treČd: į kiti darbai. Še
rų kapitalas ši. j metu yra $17.- 
330.

Pirmininkas, savo pranešime 
pareiškė, kad padaryti žygiai pa
gerinti “TŽ” spaudą. Prieita susi
tarimo dėl glaudesnio KLK Kul
tūros Dr-jos ir “Žiburių” bendro
vės bendradarbiavimo, ypač kas 
liečia vadovaujančių organų su
darymą. Atkreipė dėmesį į reika
lą didinti komercinius darbus.

Po diskusijų senojo linotipo 
reikalu nutarta jo neparduoti, 
bet, atsiradus daugiau darbų, pa
grindinai sutvarkyti. Taip pat 
esant reikalui paimti trečią lino
tipininką.

Slaptu balsavimu į valdybą iš
rinkti: J. Andriulis, S. Čepas, A. 
Bumbulis, A. Rinkūnas ir J. Ma
žeika, kandidatai V. Aušrotas ir 
S. Dargis. Į revizijos kom. išrink
ti: V. Aušrotas, L. šalna ir S. 
Dargis.

Susirinkimas vyko sklandžiai ir 
darbingai.

Naujai išrinktoji “Žiburių” ben
drovės valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirmininkas — 
A. Bumbulis, vicepirmininkas A. 
Rinkūnas. iždininkas —- J. And
riulis, sekretorius — S. Čepas ir 
narys — J. Mažeika. •

Apsiriko, ' 
kas manė, kad mes jau sumate- 

‘ " n ar tautiniuose reikaluo- 
Antrą KLB solidaru

mo į vajaus savaitę rinkėjai 
praneša, kad beveik visi aplanky
ti mielai savo pareigą atlieka. 
Aiškėja, kad šiemet nesumokėju
sių bus tiek maža, jog kaikas val
dybai pasiūlė skelbti ir “nesoli- 

! darios bendruomenės” sąrašėlį. 
Kas negali mokėti dėl visiško ne
darbingumo ar nelaimių, prašom 
tai pasakyti rinkėjams.

Tolimesnių šiaurės ir rytų To
ronto rajonų gyventojai prašomi 
solidarumo įnašą mokėti sekan
čiuose punktuose: abiejų para
pijų knygynuose, “Paramos” 
bankelyje, Lietuvių Namų admi
nistratoriui arba bibliotekos ve
dėjui Aug. Kuolui. Taip pat gali
ma siųsti paštu: J. Mažeika, 204 
Yarmouth Rd.,. Toronto 4. (Siųs
dami nepamirškite įrašyti savo 
adreso — kvitui gauti).
____  KLB Toronto apylinkės 

solidarumo Įnašų vadovas
Prof. S. Sužiedėlio paskaita 

ateitininkams
Atvykęs į Torontą skaityti pa

skaitą surengtoje a.a. dr. A. Ša
pokos akademijoje, prof. S. Su
žiedėlis atsilankė gegužės 6 d. 8 
v.v. į visų Toronto at-kų bendrą 
susirinkimą ir skaitė paskaitą 
apie inteligentiškumą ir ateiti
ninkus.

“Daug prasilavinusių žmonių, 
— kalbėjo profesorius, — bet ma
ža šviesuolių... Kiekvienas žmo
gus turi bent kruopelę gero, bet 
sistema gali būti visai bloga ir 
net velniška... Lietuvoje laisvės 
galima rasti tik muzikoje. Ji ma
žiausiai prispausta ... Turime

LONDON, Ont
' LONDONO APYL. V-BA gegužės 13 
d., 7 vai. vak. London Public Library 
auditorijoje ruošia Motinos dienos mi
nėjimą su programa. Rengėjai prašo 
Londono lietuvių visuomenę gausiai 
minėjime dalyvauti. Maloniai kviečia 
ir svečius iš Rodney, Tillsonburgo ir 
kitų apylinkių.

ŠOKIU VAKARAS. — Sezono už
baigimui apylinkės valdyba gegužės 
20 d., 730 vai. vak., Londone, West
ern Fair Administration Building 
(Queens parke) ruošia didelį ir įdo
mų šokių vakarą, kurio metu bus įdo
mių staigmenų. Londono ir kitų apy
linkių tautiečius maloniai kviečiame 
dalyvauti, pasikviečiant kartu ir drau
gus bei pažįstamus iš kitataučių tarpo.

Puiki salė ir kiti malonumai prie 
puikaus bufeto tikrai neapvils atsilan
kiusių. Apylinkės valdyba

Fort William, Ont.
MOTINOS DIENA paminėta balan

džio 29 d. Dr. E. Jasevičiūtė rūpestin
gai paruošta kalba žavėjo klausyto
jus, gi G. Mitalaitė ir akordeonistas 
maloniai nuteikė publiką motinai skir
tais kūriniais. Nuoširdi jiems padėka.

Mūsų kolonijoje gausu mišrių šeimų 
tautybės atžvilgiu, bet nežiūrint į tai, 
svetimtaučiai su pasišventimu jungia
si bendram darbui. Tai džiugu.

Minėjimas baigtas bendrais užkan
džiais kolonijos ponių skaniai paruoš
tais. J. Sibulis

• Vokiečių rašytojas J. Wolfgang 
von Goethe iš profesijos buvo 
advokatas, ministeris, teatro 
direktorius ir kasyklų direk
torius.

• Kvirinalas yra viena septynių 
kalvų, kur Roma pastatyta.

• 7% žemės rutulio užima van
duo. Mokslininkų nustatyta, 
kad Europos žemynas tolsta 
nuo šiaurinės Amerikos.

- REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

.idėjų tradiciją, bet veikimo tradi
cijos mums trūksta. Idėjos apima 
ir patenkina jaunuolius, kai jie 
susilaukia 18-19 metų amžiaus. 
Jauniesiems reikia veikimo tra
dicijos ...”

Pirm. V. Kolyčius painformavo 
apie valdybos dedamas pastangas 
jaunimo organizavime, ragino įsi- 
gyti ’“Ateitininkų vadovą” ir 
ženkliukus. Br.

Įsidėmėtinas straipsnis
Visame pasaulyje paplitęs ame

rikietiškasis žurnalas “Life”, 
skaitąs savo tiražą keliais milijo
nais, dviejuose paskutiniuose nu
meriuose (balandžio 28 ir gegu
žės 5) įsidėjo ilgą straipsnį apie 
neseniai į JAV atvykusią buvusią 
Sibiro tremtinę B. Armonienę. 
Gerai paruoštame ir iliustruota
me straipsnyje plačiai nupasako
jama jos gyvenimas ir vargai Si
bire. Straipsnis labai tinka duoti 
pasiskaityti mūsų pažįstamiems 
anglams. Būtų taip pat pravartu, 
kad skaitytojai parašytų padėkos 
laiškūs ar atsiliepimus į žurnalo 
redakciją, kurios atstovybė To
ronte yra P.O. Box 160, Toronto, 
Ontario.,'

Kankinių vyskupų minėjimas
Balandžio 30 d. Vaikų Namuo

se, ‘globojant MNP seselėms, 
moksleivės ateitininkės minėjo 
Lietuvos kankinius vyskupus. Mi
nėjimui vadovavo pirm. V. Saka- 
laitė. Kun. B. Pacevičius kruopš
čiai paruoštoje paskaitoje išdėstė 
vyskupų veiklos ir kančios kelią 
kalėjimuose ir ištrėmime. T. Ra- 
faeliui, OFM, vadovaujant sukal
bėta malda už mirusius Lietuvos 
kankinius vyskupus. A. Bušins- 
kaitė, V. Liuimaitė ir O. Mikai- 
laitė padeklamavo seselės Pal
miros paruoštą montažą “Nenu
galėtieji”. '

Padėka
Liet. Evangelikų Moterų Dr-ja šir

dingai dėkoja visiems parėmusiems 
mūsų parengimą.

Pareiškiame gilią padėką poniai 
Justinai Sriubiškienei, sužavėjusiai vi
sus savo gražiu balsu ir akompaniato- 
rei poniai Beresnevičienei - Yčaitei.

Mes taip pat esame dėkingos ponui 
Paulikoniui, kuris sėkmingai sureži
savo A. Gustaičio vieno veiksmo vaiz
delį “Sekminių vainikas”.

Dėkojame visiems aktoriams, pasiro- 
džiusiems vaizdelyje ir poniai Sukaus- 
kienei už visų rolių perrrašymą, taip 
pat mažiesiems, kurie pradžiugino'su
augusius klausytojus ir savo tėvelius.

Dėkojame verslininkams ir visiems, 
kurie savo gausiomis aukomis prisidė
jo prie turtingos loterijos.

Dėkojame ponioms, prisidėjusioms 
prie sėkmingo ir gražaus vakaro pasi
sekimo.

Taip pat širdingas ačiū kunigui kle
bonui Ažubaliui už visokeriopą para
mą, ponui J. R. Simanavičiui už pra
nešimą radiofone ir “Tėviškės žibu
riams” už talpintus skelbimus.

Valdyba

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

3261 DUNDAS ST. W.
• u TeL RO. 6-9541 

Teorijos pamokos veltui.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lengv. atletikos treniruotės prasi
dės kita savaitę. Laikas ir vieta bus 
pranešta vėliau.

Darbuotojų susirinkime, kuris įvyks
ta reguliariai kiekvieną mėnesį, aptar
ti naujo sezono darbai. Daugiausia dė
mesio skirta lengvai atletikai. Šiame 
sezone numatoma pravesti klubo pir
menybes, suruošti vaikų sporto šven
tę ir dalyvauti lietuvių ir kanadiečių 
pirmenybėse. Springhursto vasarvie
tėje numatyta suruošti tinklinio, krep
šinio ir lengv. atletikos rungtynes pa
kviečiant Rochesterio Sakalo sporti
ninkus. Futbolo komandos šiais me
tais vytiečiai neturės, tačiau dar ma
noma pasirodyti žaidynėse. Aptarta 
dviejų ledo komandų steigimo 
reikalai. Komandose žaistų vaikai 8-10 
ir 10-12 metų amžiaus. Taip pat bu
vo patirta, kad Vyčio klubas priimtas 
į AAU ir kanadiečių tarpe galės daly
vauti kaip lietuviškas klubas. -

Sporto vadovas L. Radzevičius jau 
grįžo iš šiaurės ašigalio ir vėl eina sa
vo pareigas.

Rėmėjai: P. Gulbinskas, J. Gvildie- 
nė, P. Gvildys. Visiems nuoširdus 
ačių! J;' A. S. :

Sportas Lietuvoje
Porą mėnesių trukęs Sov. Sąjungos 

A klasės krepšinio I-sis ratas jau už
sibaigė. Dalyvavusios lietuvių koman
dos pasirodė neblogai. Savo grupėse 
Kauno Žalgirio komanda atsistojo ket
virtoje vietoje iš astuonių; Vilniaus 
Spartakas — šeštoje iš aštuonių ir 
Kauno Politechnikos Instituto mote
rys — šeštoje iš aštuonių. ' Grupėje, 
kurioje žaidė Kauno Žalgirio vyrai, 
penkios komandos turi tik vieno taško 
skirtumą. Taigi jėgos gana lygios. Vil
niaus Spartako grupėje finalistai buvo 
visiškai aiškūs. Baigminis pirmenybių 
ratas numatomas pradėti birželio mėn. 
pabaigoje. Sov. Sąjungoje krepšinio 
sezono, kaip kad mes turime šiame 
kontinente, neturi. Jis žaidžiamas iš
tisus metus. Didžiausiu laimėjimu pir
mame rate reikėtų laikyti Kauno Žal
girio susitikimą su daugkartiniu Sov. 
Sąjungos krepšinio meisteriu Rygos 
ASK, kurį kauniečiai antrame pratęsi
me nugalėjo 82:79.

Europos moterų mažojo rankinio 
pirmenybes laimėjo Rumunijos mote
rų komanda nugalėjusi finaluose čeko- 
slovakes 8:1 ir 5:4. Kaip žinome, šioje 
sporto šakoje labai stipriai pasirodė 
kaunietės, kurios pusfinalyje suklupo 
taip pat tik prieš Rumunijos komandą.

žinomas Lietuvoje krepšininkas K. 
Petkevičius, pakviestas treniruoti So
vietų Sąjungos jaunių krepšinio ko
mandą. Jau ilgesnj laiką Sov. Sąj. mo
terų rinktinę treniruoja S. Butautas.

Pirmosios šio sezono tarpvalstybinės 
lauko teniso pirmenybės Lietuva-Es- 
tija pasibaigė 12:3 estų pergale. G.

Sportas visur
Krepšinio rungtynėse Maskvoje JA 

V-bių vyrai laimėjo prieš Sov. Sąjun
gą 78:68 ir 84:81, tuo tarpu amerikie
tės moterys patyrė du pralaimėjimus 
65:48 ir 55:45. Vyrų rinktinėje žaidė 
trys latviai, o moterų lietuvaitė J. 
Daktaraitė. Vilniškio ‘‘Sporto” nuo
traukoje parodytas moterų rinktinės 
treneris Stp. Butautas vis dar nešioja 
tą patį kaklaraištį, kokį pereitais me
tais turėjo atvykęs į JAV gastrolėms 
su Sov. Sąjungos moterų krepšinio 
rinktine.

Pasaulio šachmatų meisteris Latvi
jos žydas M. Talis yra didelis futbolo 
mėgėjas. Jis priklauso Rygos “Dau
gava” klubui. Tuo tarpu J. Gagarinas 
daugiasia žaidžia krepšinį.

Prancūzijos krepšinio pirmenybes 
laimėjo Paryžiaus komanda, įveikda
ma St. Ambroise neįtikėtina pasek
me — 248:6!! Tokiu būdu, kas 20 sek. 
buvo įmestas krepšis, o žaidėjas Pille- 
bou tapo neoficialiu pasaulio meiste
riu, laimėdamas rungtynėse net 106 t.

Sporto klubo St. Crouson valdyba 
nutarė moterų krepšinio, stalo teniso 
ir rankinio komandų nusirengimo 
kambarių raktus atimti iš Monsieur 
K. Lazarides, pažįstamo sporto aikštė
se tik “Sokratas” vardu ir perduoti 
juos moteriai. Kada sportininkės su
žinojo tokį valdybos nutarimą, visos 
griežtai pareiškė protestą, net grasin
damos išstoti iš klubo. Ir Prancūzijos 
graikas taip pat liūdnai pareiškė: “Jei 
jūs atimate mano mergaites, mano 
dienos suskaitytos...” “Sokratas” 
paliko vietoje, o mergaitės atšventė 
jo gimtadienį kartu kaip didelį laimė
jimą. Mat graikas pereitą mėnesį su
laukė 92 m. amžiaus.

Carmen Bazilio, žmonos ir motinos 
patarimu, pasitraukė iš bokso gyveni
mo, tačiau po kelių dienų vėl susi
laukė pasiūlymo 20.000 dol. atlygini
mo už bokso rungtynes. Pamatysime, 
ar doleriai moterims neapsuks galvos 
ir ar vėl C. Basilio išeis į ringą?

Maršalo Montgomery futbolo klubas 
Portsmouth, buv. 1949 ir 1950 m. Ang
lijos meisteriu, iškrito netik iš pirmos, 
bet ir iš antros lygos.

Izraelio futbolo meisteriu tapo Pe- 
tach Hopoel.

Sov. Sąjungoje futbolo žaidėjas sa
vo karjeroje turi teisę tik tris kartus 
keisti klubo spalvas, o komanda gali 
kiekvieną sezoną iš kitų klubų gauti 
tik tris naujus vienuolikės narius.

Už Hamburgo žaidėją siūloma 1 mil. 
DM, t.y. 250.000 dol. Uwe Seeler šiuo 
metu laikomas geriausiu Europos vi
durio puolėju.

Tarpvalstybinėse futbolo rungtynėse 
gautos šios pasekmės: Valija - Ispani
ja 1:2, Olandija - Meksika 1:2, Angli
ja - Škotija 9:3.

K. B.

MARGU ARETTA — 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 — WARREN PARK
$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 — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis kiemas.
BLOOR — OSSINGTON
$3.000 įmokėti, šiurkščių plytų pui
kus atskiras 5 kamb. bungalo, van
deniu alyva šildomas, moderni vir
tuvė, 4 dalių vonia, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, vienas atviras 
morgičius balansui.
PACIFIC AVĖ.
$3.500 įmokėti, 11 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
vand. alyvos šildymas, 2 virtuvės,
3 vonios garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos, pilna kaina tik $15.700.

SWANSEA
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
vonios, kvadratinis planas, priva
tus įvažiavimas. -

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.
BLOOR — HIGH PARK
$15.000 įmokėti, 6 atskirų butų, vie
nų metų senumo, puikus atskiras 
mūrinis pastatas, vandens alyva 
šildymas, garažaiv didžiulis kiemas, 
ilgos ir lengvos išsimokė  j imo sąly
gos. Žema kaina, arti Bloor.

P. KERBERIS

$600 įmokėti, Davenport - Lans
downe, pusiau prijungtas, 
mūrinis, 6 kambarių namas. 
Didelis kiemas su vieta ga
ražui. Viena atvira skola ba
lansui. Pilna kaina $11.900.

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

$1.000 įmokėti, Weston Road į šiau
rę nuo St. Clair. Mūrinis, pu
siau prijungtas, 6 kambarių 
namas. Naujas modernus šil
dymo pečius. Garažas. Pilna 
kaina $12.500.

$3.000 įmokėti. Bloor - High Park 
rajone. Labai geram stovy, 
atskiras, 7 kambarių per du 
augštus. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Kaina $18.500.

$5.000 įmokėti. Swansea rajone ar
ti Bloor. Puikus 5 kambarių, 
2 miegamieji, bungalow. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $18.000.

$6.000 i mokėti. Labai arti High Par
ko ir Bloor. Gražus 8 kamb. 
per du augštus namas. Van
dens alyvos šildymas. Recre
ation kambarys rūsyje. Dvi 
vonios. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Kaina $22.000.

$6.000 imokėti. Baby Point rajone. 
Liuksusinis 6 kambarių at
skiras namas. Garažas ir pri
vatus įvažiavimas. Gražus re
creation kambarys rūsyje. Be 
to, pilnai įrengtas tamsus 
foto kambarys. Ypatinga pro
ga foto mėgėjui ar profesio
nalui. Pilna kaina $22.000.

S7.000 įmokėti. Bathurst • St. Clair. 
Puikus dviejų butų pastatas. 
Labai didelis salionas, valgo
masis, moderni virtuvė ir du 
dideli miegamieji kiekviena
me bute. Du mūriniai gara
žai ir šoninis įvažiavimas. 
Pilna kaina $28.500.

$10.000 įmokėti. 3 metų senumo 
modernus 9 butų pastatas. 
Vandens alyvos šildymas. 
$9.600 metinių pajamų. Pil
na kaina tik $64.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Pasikalbėjimas su P. Šernu
(Atkelta iš 3 psl.) 

mas ir ateity. Čia drauge bus 
sprendžiama ir lietuvybės išlai
kymo problema, kuri taip aktuali 
šiandien, ir gal dar aktualesnė 
bus rytoj. Norime nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios pradėti 
taupymo vajų jaunimo tarpe, čia 
bus konkursai ir dovanos. Bet 
apie visas smulkmenas kalbėsime 
vėliau, kai bus susitarta su mo
kyklos vadovybe.

— O kaip su paskolom? Ar tu
rite pakankamai pinigų?

— O taip. Atsargos dabar ga
na didelės. Ir dėl jų sunkumų ne
bus. Paskolas, kaip žinote, duo
dame ligi $3.000 asmeniui už ku
rias garantuojama. Gi morgičiais 
— ligi $10.000 trims ir penke- 
riems metams. Paskolų išdavimas 
“Paramoje” palyginamai labai 
greitas ir nekomplikuotas. Svar
bu, kad būtų patikėtas saugumas 
ir paskolos reikalas rimtas; Bend
rai lietuviai ne tik “Paramoj”,

bet ir kituose bankuose turi ga
na gerą vardą, kaip sąžiningi žmo
nės, darbštūs, ūkiškai gerai su
sitvarkę ir punktualūs. O visa tai 
kredito srity labai svarbu. Studi
juojame ir naują paskolų davimo 
būdą, turėdami minty užstatą kil
nojamojo turto, pvz. automobilio, 
šaldytuvo ir pan. Apie tai bus 
pranešta visuomenei.

Taip buvo atsakyta į korespon
dento klausimus. “Parama” jau 
išaugo i rimtą Įstaigą. Direkto
rius ir p. Statulevičius turi pakan
kamai darbo. Taip kad darbo me
tu sunku būtų toki pasikalbėji
mą pravesti, nes žmonės eina vi
sokiais reikalais: vieni Įneša pini
gu, kiti moka palūkanas, treti pa
siima. Gi naujiems nariams išaiš
kinamos teisės ir pareigos, užpil
domi formuliarai. Padėkojęs p. 
direktoriui už žinias, pažadėjau 
ir vėl prie progos ji aplankyti.

J. M.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

mentuota vilnonė ir gėlėta rayon crepe skarelė--------$4.50; $6.50.
No. 3.6 įvairių raštų japoniškos vilnonės ir 6 rayon crepe skarelės $12.00.
Už $1.95 gausite prie siuntini%pikeliuotas kirpyklos žirkles.
Visos prekės pirmos rūšies. Kainų skirtumas priklauso nuo mašinėlių dy
džio. Siųskite čeki ir adresą pasirinktam siuntiniuL ir Jūs tikrai husite 
pu tenkinti mibR| pntamviniiL
NAKTIN SUPPLY COn 2620 So. Lawndale Are, Chicago 23, Ill., USA.

Dundas - Dufferin 
$2.500 imokėti, 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.
Turime knntavlų. farmų, vaši 
▼tetose ir Įvairia kaina. Prašot 

parūpiname geresnėm s
Vyt. Morkis J. Kc 

J. Girdvainis

Tabako ūkis 
$5.000 Įmokėti, Tillsonburg - Delhi 
rajone, 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, moderniški drėkinimo 
įrengimai, 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų įvairiose 
Ontario vietose.
Vištų ūkis — 35 mylios nuo Toronto 
$5.000 įmokėti, modernus 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 moderniškos vir
tuvės, 3 garažai, 4% % morgičius.

Hotelis 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. ,'

Iečių, hotelių, motelių Įvairiose 
tik kreiptis pas mus. Taip pat 

Kgom paskolų - morgičių.

kelis A. Bliudžius

96LV.il


Dundas

t ^enumo, kvadrat planas, 
alyva «»., did. akly pas 50 iš 
jaražas su priv. įvažTfMto 
O. Kam reikia — šiandien 
■nsiąaspirkinys.

Bigor • Clendenan ■

Roncesvalles.- Grei 
$4.500 grynais už dovi 
menų prekybą biznį 
Gift and Confectionai 
dydis 20 iš 40 ir 3-jų .—____ 
Mėlt nuomo $1TJ5. Į prašomą kai
na įeina ir* prekės už $3.500. Uetu- 
v£fca$- rajonas ’<* garantuotas' pir
kimas. zf ■

T»VI»KtS

FONDĄ

naitis; po $2: St. Boguševičius, J. Sa- 
rapnickas, J. Dilys, A. Sėjikas, B. Juo
delis, J. Vilpišauskas, K. Batūra, Abro
maitis, J. Margis, pavardė neišskaito
ma; $155: V. Rušas; po $1:' I. Staš
kevičius, A. Štankevičus, V. Jasilkmis, 
A. Pilypaitis, J. Baliukas, A. Zinatis, 
J. Paurys, K. Stankevičius, P. Vaito
nis, M. Kuzovas, A Tamulynas, J. Ma
jauskas, T. Ramanauskas, A. čepukas, 
A. Kalvaitis, A. Pranaitis, P. Daugi
nas, A. Tarvydas, Ona Vaitkus, E. Ei-

ne-
/ jam

negalėda- 
, kokias

E. Ei-

perdu aiigštus. — ---- - „
planas'. Labai gražus is lauko ir W- 
datis. Nepavydėkitę sau gero gy- 
venimo, neš if petarė&i ti^ikms 
jus, jei nupirksi t e ši narna.

Weston Rd. • Rogers
$4.000 Įmok., už namą ir biznį. 
Maisto ir smulkmenų prekyba. Ge
ros savait. pajamos; Sava pastogė 
ir nuosavas biznis. Ar dar neatsi
bodo fabriko darbas? Pašiteiraukit, 
nes atrodo parduos už $13.000. Vie
nas morgičius išmokėti iš 6%.

Jane • Anneue ’■
$4.000 įmok., 7 kamb. per du aukš
tus, mūri, atsk., šviesių pi. Testa
mentinis pard. Reikia mažo remon
to: Privatus įvaž., did. ir gražus 

-kiemas. Vienas morgičius 10-čiai 
metų išmokėti, šiandien jūsų die- 

‘n» Sprendimui. Pašiteiraukit, pra
šo tik $18.900.

Indian Rd, - Glenlake 
$4.500 įmok., 8-kamfc.' per du augš- 
fiįį,' mūr.,’- atsk., 3<’rat, 2’ vonios, 
did. kamb., privatus. įvaž., arti krau
tuvių. 'Vienas atviras morgičius. 
Jūsų mintys jau subrendo' pirkti 
dviejų butų namą. Ilgai nelaukit, 
nes parduos už $19.500.

Windermere • Annette 
$5.000 įmok., mūr;, atsk., 10 kamb.,
3-jų butų, viskas atskirai, t.y. vo
nios, virtuvės ir t.t. Nepaprastai 
švarus. Garažas ir platus įvaž. Vie
nas iš geriausių ir pigiausių pirki
nių. 4 kamb. pirmam augšte. Par
duos už $18.500. Viena atvira sko
la 10-čiai metų. ' . ' ' ' .

Swansea - Bloor '■ /'' 
$5.000 Įmok., mod. 10- m. senumo, 
labai gražus bungalovas. 5 katnb. 
ir garažas poyienu stogu. Saulei te
kant ar leidžiantis, žalia ir gražu 
pro didžiulį langą. Matomi gyventi,’ 
nes viskas švaru ir gražu: • :

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stay nėr 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkiu • farmų, gazolino stočių, 

j . vasarnamiu, garažu, įvairiu bizniu ir t.t.
V . (Vic) B U T RI M A S

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 1516

Namu: ' 
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont 

Tel. 2337

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

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

Už santaupas jiqjp pug 4%Ufei 5%. Ųž asmenines, paskolas jiua tik—8%.
Už paskolas - morgičius —e Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
Tval. 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- 

' . .yirtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p. 4;

PLUM'BING 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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaus

APGARĄžAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. *

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dunda s Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

IR MALONUMO

Su cento vertės elektra galite rigudoti elektrinę antklodę 
Saugiau nėi TO vafandų^ . ? 7
ar išlaikyti šaldytuve šviežiu maisto 15 valandų ' 

ar naudoti automatinę elektrinę, skalbiamą mašiną 
pusantros valandos Vv/

Elektra duoda tiek daug . . . kainuoja taip mažai

-

Skaitytoj y laiškai

VALAU FOTELIUS
, IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
- Elektros 

kontrdktorįus
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 y 

24 Humberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR C111TTP1€IQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OaLL V V/ J CIO

A. Beresnevičius ■ *
Visiems sezonams didžiausias .pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

X ' Telefonas LE. 1-1432.

. NEIŠSEMIAMA VAKARŲ
j KANTRYBĖ
I Per eilę metų stebėdami politinę 
eigą pajutom gana skaudžių pralaimė
jimų. Pasaulis pasiskirstė į dvi sferas: 
demokratiją ir komunizmą. Tarp šių 

j dviejų grupii£ *dėl skirtingos ideblogi- 
jos, vyksta didelis trynimasis. Komu
nizmui siekiant savo ideologijos Įgy
vendinimo, reikia vienokiu ar kitokiu 
būdu sunaikinti antrąją pusę. Tai jie 

Įvykdo nežiūrint ar kam tas patinka 
ar ne. Kur negali paglemžti grasinimo 
būdu, tą padaro jėga.
4 Demokratiškasis pasaulis, matyda
mas pragaištingą komunizmo progra
mą, stengiasi geras idėjas perduoti 
taikiu 2)ūdu. Parodant praktiškai, kad 
demokratija yra laisvas apsisprendi
mas ir tik daugumos pritarimu gali
ma tvarką pakeisti. Tačiau demokra
tiškam Vakarų pasauliui be galo sun
ku Įvykdyti, nes kiekviena tauta, di- 
dėl^įar maža, vidaus tr. užsięnio rei
kalus tvarko savistoviai ir, kaip jai 
atrodo geriau, nekreipdama dėmesio" 
ar kaimynui tai patinka ar ne. Kiek
vienos ir mažiausios valstybės vadas 
yra lygus didelės valstybės vadui. Su 
juo skaitosi kaip su lygiu, žinoma, 
įtakos mažiesiems didieji turi. Suran
dama ir priemonių tam atsiekti. Ne
žiūrint to, Vakarų blokui betkokiais 
atvejais suvienodinti veikimo planus 
yra be galo sunku. Prarandama daug 
laiko iki surandamas betkoks kompro
miso kelias. Tuo atveju, skubiam rei
kalui ištikus, nėra galimybės padary
ti greito sprendimo. Dėlto ir praran
dama nemaža Vakarams svarbių stra
teginių punktų, nes nėra ryžtingos, 
sutartinai vedamos, programos. Taip 
buvo Korėjos, Vengrijos, Tibeto bei 
Indokinijos atvejais, ir taip yra da
bar Kongo, Laos bei Kūbos Įvykiams 
besivystant.

Neskaitant didžiųjų politikų, eilinis 
pilietis mato kaip Kremliaus sukčiai 
mulkina vadinamus Vakarų didžiuo
sius, sprendžiant Laos problemą. Gi 
Kremlius, matydamas kad po didelių 
pastangų Vakarai šiaip"7 taip susitarė 
sustabdyti besiveržiantį komunizmą į 
visą Laos teritoriją, uždelsė atsaky
mą į Vakarų reikalavimus net kelias 
savaites, o tuo tarpti siuntė lėktuvais 
karinę medžiagą komunistinei, neva 
partizanų kariuomenei, diena iš die
nos laimėdami- sau daugiau teritorijos.

Sovietai niekada nepavėluoja su bo
tomis Vakarams Jungtinėse Tautose. 
Vos tik kur stibraŠkėjūs 'ttė pagal jų 
planą, ne savaitėm, bet tik keliom va
landom praslinkus, Kremliaus - atsto
vai prapliumpa visom savo pamazgom 
prieš Vakarus. Kol Vakarai susigau
do kas vyksta, sovietinė propaganda 
Jau yra apšvietusi visą pasaulį. Gi tai 
padaryti labai lengva, mes jie turi tik 
vieną štabą Kremliuje ir bereikia jieš- 
koti jokių kompromisų savo tarpe. 
Pasigirdus vyriausiojo skaliko balsui, 
visi hiažieji žino kokia kryptimi reikia 
lot. Taip yra ir su atsakymu Vaka
rams kas liečia Laos paliaubas. Krem
lius tyli, bet dirba. Vakarai didžiuoda
miesi savo neišsemiama kantrybe lau-

kia ir atrodo lauks tol, kol visas Lads 
kraštas bus komunistų rankose. Iš jo, 
žinoma, nebesitrauks, nors reikėtų de
rėtis metų metais. Paskutiniai įvykiai 
Kūboje irgi parodė greitą sovietų re
agavimą. j

Kokį, gi nepasitenkinimą Vakarai 
parodė prieš sovietus, kai jų tankai 
triuškino Vengrijos laisvės kovoto
jus, Berlyno streikininkus, Tibeto nie
kam nepavojingus gyventojus? Jokio. 
Sovietų ambasadoriai ramiausiai sau 
šnipinėjo Vakaru sostinėse, nesibijo
dami jokių demonstracijų. Negana to, 
ypač anglų vyriausybė parodė didelį 
pasipriešinimą griežtesnių įjotų pa
siuntimui. Girdi, gali perdaug užsi
rūstinti Kremliaus ponai.

Tai stebint, savaime peršasi išvada 
lyg Vakarai kurstytų Kremlių vykdyti 
jų pramatytus planus, gi patys pasi
tenkina kantrybės* grūdinimu. V. P.

ATRADO LAISVŲ ŪKIU

'Juodžiausias" 
miestas

Vašingtonas yra miestas, kuria
me daugiau negrų, nei betkuria- 
me Amerikos mieste skaičiuojant 
procentais — 53,9. Kiti iš eilės — 
Atlanta 38,3%, New Orleans — 
37,2%, Baltimore— 34,8%.

Niujorkas turi didžiausią skai
čių negrų — 1087.931 arba 14% 
visų gyventojų. Toliau eina Čika
ga, Filadelfija, Detroitas ir Va
šingtonas.

Jaunimo Raudonasis Kryžius 
yra didžiausia jaunimo organiza- ‘ 
cija, turinti 55.000.000 narių 73 
valstybėse. Kanadoje yra beveik 
1.500.000 nariu ir 42.004 skyriai.

C.Sc.

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

Tel. LE. 2-7284

Retkarčiais sovietų spauda at
randa vieną kitą dar išlikusi, pri
vačios nuosavybės atvejį ir ji pa
demonstruoja visuomenei kaip 
priešistorinę baidyklę. Neseniai 
vienas “Sovietskaja Rossia” re
porteris atrado, kad mažoje Spor- 
ny saloje buvo susispietę ūkinin
kai išvengę kolektyvizacijos. Tie
siog heitikėtina — ūkininkai net 
savo žemę buvo atsitvėrę tvora 
vienas nuo kito. Rusų reporteriui 
tai atrodė didžiausia' nuodėmė. 
Didžiaiisiū kapitalistu atrastas 
ūkininkas Zakhar Vasilenko, ku
ris furėjo 4 karves, 150 avių ir 
kurio metinis pelnas siekė net iki 
7500 dolerių.

Dar didesnis išlikusio kapita
lizmo pavyzdys buvo rastas cent
rinėje Rusijoje, Rylsk mieste. 
Fedor Kuznecov gyvena Rylske 
jau 30 metų, tačiau su niekuo ne
draugauja. Jo namas buvo aptver
tas augšta lentų tvora, net laiš
kanešys turėdavo paštą Įmesti 
pro tvoroje padarytą skylę. Va
karais iš jo kiemo girdėdavosi 
muzika ir niekas nežinojo kas de- 
dasi už tos,:augštos tvoros. Kuz
necovas priklausė artelei, kuri 
gamindavo veltinius. Jis kiekvie
ną mėnesi pristatydavo savo nor
mą: 15 porų veltinių,, tačiau rei
kalaudavo^ kad jam būtų leidžia
ma dirbti namuose.

Praėjusį: rudeni valdžios atsto
vas kovai su spekuliacija aplan
kė Fedorą ir' atrado 'kas dedasi 
už tvoros. Per 25 metus Kuzneco
vas padarydavo Į mėnesį po 50 
porų veltinių virš nomos, ku- 
riūoš parduodavo augštesne kai
na Spekuliantams. Išėjęs pensi
jon, jis metėsi i didesnį verslą. 
Nusipirko Veltiniams dirbti ma
šiną, kurios bildesį nustelbdavo, 
garsia muzika; pasisamdė du dar-' 
bininkus ir džiaugėsi pelninga 
verslu. Policija atrado paslėptas

HI

i NAUJAMl MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
f«raž« jūs galite sava aatomobilio pataisymo reikalus Hsiaiftiiiti lietuviftai. 
Devgiait kaip. 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgžlningomg.

Dbtome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechooiškus potaaymus, šu- 
lankstyrhų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ff balonsavimg su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos Ir standartines greičių dėžes, 
Stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
VHkikO poromovtmos veikta 24 valandos. Lietuvtafm duodama nuolaida.

' 3 Aukland Rd. - Tel. B&2-2131 
Nakties metu teL RO. 7-0086

(Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., | vakarus nuo Six PoW).
■ lė i i ii —

TMofama LE. 3-490R.
ii i 1 - n'i— ■iii7 »■■■ >Mi f u 

<i 'rar .an. m i m«iti

Atlieku visokius
elektros darbus

Lieenzijnotas elektromonteris

J. Nacevičius ;

Karasiejus, p. Butėnas, A. Eižinaitė, 
-V. Skrinskas, Daubaras, Kalinauskas, 
ščepanavičiūtė, F. Mockus, L. Kirkilis, 
P. Bumeika, P. Seibutis, M. Paute- 
nius, T. Vadauskas, J. Stanionis; po 
50 et.: J' Paužuolis, P. Bersėnas, G. 
Rinkūnaitė, D. Tamošauskaitė; po 25 
et.: A. Sirutis, K. Kima ir K. Kirna.

Visiems aukotojams Džiamborės 
Fondo vardu tariu nuoširdižausią ačiū. 
Jūsų aukos padės skautiškam jauni
mui vesti kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Už vajaus vykdymą taipgi padėka pri
klauso šiemš- Džiamborės. Fondo įga
liotiniams: pasktn. V/ Rušui, pasktn. 
B.'" Simanaičitii ir vyr. skltn. G. Ka- 
nasiejūtei. . ’ . . -
^Tolimesnes aukas galima įteikti ar 

pasiųsti V. Gudeliui, Džiamborės Fon
do įgaliotiniui Kanadai, 243 HighbUrry 
Ave., London, Qnt.

V. Gudelis, DF įgaliotinis. Kanadai

Per 12 metų neuž
miršo žudiko veido
X ' . * » -- ‘ ' - - *

Vengrų tautybės imigrantė 
Vancouveryje buvo pakviesta po- 
licijon pabūti vertėja suimtam as
meniui. Jos atmintyje yra išlikę 
keturių asmenų veidai, kai-ji bū
dama Jugoslavijos kalėjime ma
tė kaip 4 komunistai nužudė jos 
vienerių metų dukterį, ją mušda
mi ir mesdami i sieną. Vancou- 
verio policijos raštinėje ji staiga 
susitiko veidas.į veidą su vienu 
iš tų žudikų.’ Pasirodė, kad mi
nėtas jugoslavas, atvykęs Į Kana
dą jau yra padaręs eilę nusikalti
mų. Imigracijos Įstaigos jau 
anksčiau norėjo ji* deportuoti Ju
goslavijon, bet Jugoslavija atsi
sakė, ji priimti.

Minėta vengrėlZ'Balogh pabė
go is Vengrijos Jugoslavijon ir 
ten buvo komunistų suimta. Po 
kiek laiko iš Jugoslavijos išspru
ko Italijon ir atvyko Kanadon. 
Atpažinusi savo dukters žudiką, 
pranešė policijai, kuri perdavė 
bylą. R C MP. be t, atrodo,. kad p a- 
gartarbtaūtini isTatymą ib'ūž tai

net 23 banko knygutes, aukso ir 
kitų vertybių. Jis turėjo net dve
jus namus, dvi mašinas, du mo
tociklus ir motorini laivą. Jo tur
to vertė siekė — $200.000. Už vi
sa tai jis liko nubaustas 15 metų 
kalėjimo.

Sovietų, skaityto j ai, skaitydami 
tą žinutę galėjo pasidaryti sau iš
vadą: laisvas verslas net socia
listinėje santvarkoje .pagamina 
daugiau prekių ir yra pelningas.

• Čigonų gimtinė laikoma Indija, 
Azijoje, Vengrijoje ir Vokieti
joje jie pasirodė apie 1417 m.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901 -
Telefonas EM. 2-2585

x George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4*8431

' Dažai ir sienoms, 
popierfs!

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

891 Dundas st. w. 
Tet EM. 4-2715, Toronto, Ont

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR f AISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM* ŠALDYTUVUS, KROSNIS. SKALBIMO MASINAS
V Tel. LE. '• <172 Lansdowne Ave.

I TABmi RADIO 1R TY approtąį 
patefonai, teįprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 
rūsio S^ėMl&to garantubtai. ,' ' P* NORVYDAS.

Skdrribinti bet kada LE. 5-6007
■ im ■■■■■■■■—— ■ ■■■m———— !■■■ n mi i ■ii—mMmi—m—

KnUSknotas tedmOuH t«ta» j.

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

- S TANI O-N4-S - -
lt GLEN BELLE CRESC . Telefonas RU. 1-78S1

teisti negalės.

Dr. V. J. Meilu vien ė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
- . (prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocsn 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST^ Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telet Įstaigos: Telet namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

yra vyro galvai, o 
yra skrybėlei... ’

Vienintelė išeitis
Kartą žinomas operų tekstų kū

rėjas Wolter kalbėjosi su savo bi
čiuliais apie vieną operą. Jo drau
gai pasišovė įrodinėti, jog operos 
tekstas yra labai silpnas.

Wolteris, išklausęs draugų nuo
monės, iš lėto dėstė:

— Reikalas yra Visiškai aiškus. 
Taip jau iš seno praktikuojama. 
Jeigu koks nors žodis yra visiškai 
kvailo pobūdžio ir gėda jį pasaky
ti, tuomet jis dainuojamas.;.

Pasisekimo paslaptis
Kai Carolinos senatorius Jor

dan sveikino žemės ūkio ministe
rs L. Freeman vedybų proga, mi- 
nisteris atsakė:

— Aš žinau vyrų pasisekimo 
paslaptį. Reikia turėti žmoną, ku
ri pasakytų, kai reikia daryti, 
ir sekretorę, kuri tą padarytų.

Tinkama dovana
— šis paveikslas, mano many

mu, yra man geriausiai pavykęs, 
— aiškina dailininkas svečiui. — 
Aš pavadinau jį “Artėja audra”.

— O, tai tiktų vedybine dova
na. ...■ .. '■ ■' ■ ' ■■

moters

I t 7 CM . iQfe-

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) ‘ “

Telefonas LE. 2-4108

Dr.V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYT0JA 

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuoRoneesval-

les), Toronto. ' " "5’

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 8 Vai vak. (pagal susi
tarimą).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. M0RKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
- pagal susifarimą.

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

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

(prie Geoffrey Sty
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 ▼.

Akių specialistas
L LUNSKY, Rtt.

•Pritaiko’'akinius 
tams. Ištiria 
nai sukelia 
vingumą.

i 470

*'*okinius visiems akių defak- 
{tiria akių nervus, kurt* daž- 
elio galvos skaudėjimų ir rtar- 
ą. Kolba slavų kalbomis. 
COLLEGE ST., Toronto 
Telet WA. 1-3924 f

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ■ 'O :
gyvybės, pensijų ir kt. VFe l

Įjraudiinąi
■

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS 1R PAN.

DRAUDIMO {STAIGA
AL DŪDA *'

24 VAlk PATARNAVIMAS’

RO. 9-4412
DARBO VALANDOMIS ” 
won

\ . • NAMŲ

Mapi32
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVJgr 1-* 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJĄ. 
16% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMFANIK 
•• >
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Sol. J. VAZNELISSol. S. BARANAUSKAS Muz. A. KUCIŪNASSol. D. STANKAITYTĖ

TORONTO, Ont
i

Sutvirtinimo sakramentas Į — Praėjusį sekmadienį, iškil 
par. bažnyčioje teikiamas J. E. | mingose Mišiose, dalyvaujant pil 
vysk. dr. Vincento Brizgio šį sek
madienį, gegužės 14 d., 9 vai. ry
to. Sutvirtinamieji renkasi 8.30 
vai. į parapijos salę. Pamokos 
sutvirtinamiesiems šią savaitę 
vyksta: pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį 6.30 vai. vak. Sutvir
tinimo sakramentui sutvirtina
miesiems nereikia jokios specia
lios uniformos. Visdėlto pagei
daujama, kad mergaitės, praėjusį 
sekmadienį ėjusios Pirmosios 
Komunijos ir turinčios baltas suk
neles ir vėlionėlius galvai prisi
dengti, panaudotų ir Sutvirtinimo 
sakramento metu. Visi sutvirti
namieji turi užpildyti kortelę, 
gaunamą pas tikybos mokytojus, 
kurią užpildo tėveliai pagal pa
duotus kortelėje klausimus. Pra
šomi visi sutvirtinamieji 9 vai. 
pamaldų metu priimti šv. Komu
niją. Išpažinčių bažnyčioje klau
soma penktadienį gegužinių pa
maldų metu. Praėjusį sekmadie
nį ėję pirmą kartą išpažinties, 
šv. Komuniją Sutvirtinimo die
noje gali priimti iš Ekscelencijos 

. rankų ir be išpažinties. Kviečia
mi priimti šv. Komuniją taip pat 
sutvirtinamųjų tėveliai, šeimos 
artimieji bei sutvirtinimo tėvai.

— Praėjusį sekmadienį 9 vai. 
pamaldų metu iškilmingai pri
ėmė pirmą kartą šv. Komuniją 
33 par. vaikučiai. Po pamaldų pa
rapijos salėje įvyko gražios vai
šės, kuriose dalyvavo arti pora 
šimtų asmenų: paikučiai priėmę 
šv. Komuniją, jų tėveliai ir arti
mieji. Nuoširdi padėka lietuvai
tėms seselėms vienuolėms, įdėju- 
sioms daug darbo ir pastangų me
tų bėgyje paruošiant mažuosius 
jų didžiajai, šventei.

— šį ketvirtadienį švenčiama 
Kristaus dangun įžengimo šventė 
— šeštinės. Šią dieną pamaldos 
rytą 8 vai. ir vakare 7.30 vai. Ge
gužinės pamaldos vyksta kas va
karas 7.30 vai.

— Šio sekmadienio pamaldose 
prisiminsime ir melsimės už mū
sų žemiškąsias mamytes, gyvas ar 
mirusias, prašydami joms Augš- 

. čiausiojo palaimos ir dangiško
sios Motinos globos.

— Parapijos jaunimo choro re
peticija įvyks šį šeštadienį 10 
vai. ryto.

—■ šį šeštadienį pamaldos 8 ir 
9' vai. ryto. Devintosios vai. pa
maldų metu giedama Dievo Mo
tinos litanija ir klausoma išpažin
čių. Gera proga atlikti išpažintį 
visiems, kurie sekmadieni daly
vauja Sutvirtinimo iškilmėse.

— Sutuokta: Steponas Rama
nauskas ir Birutė Spurgaitytė.

Gėlių paroda
Toronte pavasaris visame savo 
gražume rodomas metinėje pava
sario parodoje, kuri vyksta Casa 
Loma patalpose gegužės 9, 10 ir 
11 d.d. nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vak. Gėlių išstatė 123 firmos. 
Viena iš parodos įžymybių — ka- 
nadiškas laukinių gėlių darželis.

Aštuoni metai “Songs of My 
People” radijo programai 

Gegužės 8 d., pirmadienį, CBC 
radijo programa “Songs of My 
People” šventė aštuonių metų su
kaktį. Tą vakarą buvo pakartota 
pačios populiariausios per tuos 
aštuonerius metus programoje 
dainuotos dainos.

“Songs of My People” progra
mos išpildytojų tarpe, nuo pat 
jos įsikūrimo pradžios, dainuoja 
ir sol. V. Verikaitis.

Naujos muzėjaus lankymo 
valandos. Karališkasis Ontario 
muzėjus praneša, kad nuo bir
želio 1 d. bus atidarytas kiekvie
ną savaitės dieną nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. p.p. Sekmadieniais 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. p.p. Įėji
mas suaugusiems 25 c., vaikams 
nemokamas.

Sigmund Samuel kanadiška ga
lerija. 14 Queen’s Park Crescent 
W.. bus atidaryta tomis pačiomis 
valandomis. Įėjimas nemokamas.

— Šiuo baigiamos Pirmos Ko
munijos ir katechetinės pamo
kos. Pasiruošimas Sutvirtinimo 
sakramentui šią savaitę tęsiamas 
toliau. Religijos pamokos gimna
zistams baigiamos šį sekmadienį 
po 10 vai. Mišių.

— Šį šeštadienį, 10 vai. ryto, 
J.E. vysk. Vincentas Brizgys Pri
sikėlimo parapijoje teiks Sutvir
tinimo sakramentą. Specialių 
bendrų vaišių parapijoje nebus, 
nes tuoj po iškilmių bažnyčioje 
visi sutvirtintieji ir iškilmėse da
lyvavusieji kviečiami vykti į To
ronto Liet. Vaikų Namus daly
vauti kieme pastatyto lietuviško 
kryžiaus pašventinime.

— Paskutinė Sutv. sakramen
to pamoka ir generalinė repetici
ja bus šį ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
Atėję į bažnyčią, pirmiausia vai
kučiai, jų kūmai ir artimieji eina 
išpažinties, kurios bus klausoma 
tol, kol bus penitentų. Po gegu
žinių pamaldų įvykstančioje ge
neralinėje repeticijoje, be vaiku
čių, būtinai prašome dalyvauti ir 
Sutv. sakramento kūmus. Kurie 
tai padaryti jokiu būdu negalėtų, 
prašome savo vieton atsiųsti ką 
nors kitą, kuris, grįžęs, tiksliai 
galėtų paiškinti, ką ir kada kū
mai turi daryti. Be to, dar prime
name, kad Sutv. sakramento kū
mai gali būti tik tie, kurie patys 
yra praktikuoją katalikai ir pri
ėmę Sutvirtinimo sakramentą.

— šis šeštadienis, gegužės 13- 
ji, Lietuvos bažnytinės vyresny
bės yra paskelbta Atgailos diena. 
Visi tikintieji grašomi gausiai eiti 
Sakramentų ir karštai melstis už 
nusidėjėlių ir Rusijos atsivertimą 
bei Lietuvos laisvę.

— Kristaus Dangun žengimo 
šventė švenčiama šį ketvirtadie
nį. Tikintieji įpareigoti išklausy
ti šv. Mišių. Prisikėlimo bažny
čioje Mišios bus laikomos šiomis 
valandomis: 7, 7.30 ir 8 vai. ryto 
bei 7.30 vai. vakaro. Po vakarinių 
Mišių — gegužinės pamaldos.

—' Išpažintys šią savaitę klau
somos ketvirtadienį, penktadieni 
ir šeštadienį, rytą ir vakarą visų 
Mišių ir pamaldų metu.

— Šį sekmadienį švenčiama 
Motinos diena. Prisiminkime sa
vo gyvas ir mirusias motinas karš
toje maldoje. Kviečiame gausiai 
eiti sakramentų.

— Motinos dienos Mišių nove
na tęsiama toliau: per visą gegu
žės mėnesi, 8 vai. ryto už gyvas 
ir mirusias motinas laikomos šv. 
Mišios, ir jos prisimenamos gegu
žinių pamaldų metu.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais laikomos 7.30 vai. vak., 
o sekmadieniais — po 11 vai. Mi
šių. Dalyvaukime jose gausiai. 
Parodykime, kad mes Dievo Mo
tinos ir žemiškų gėrybių pertek
liuje nesame pamiršę.

— Šį sekmadienį Prisikėlimo 
bažnyčioje Mišios laikomos nusi
stovėjusia tvarka: 8, 9, 10 ir 11 
vai. Tik par. salėje 11.30 laiko
mos Mišios prasidės truputį vė
liau — po naujai paskirto par. 
klebono T. Placido pamokslo, ku
ris iš bažnyčios garsiakalbiais bus 
perduotas ir į salę.
— Praėjusį ketvirtadienį į JA 

V-bes grįžo Prisikėlimo parapijo
je paskutinius tris metus vikara
vęs T. Modestas Stepaitis, OFM. 
Centriniame pranciškonų vienuo
lyne jis redaguos Tėvų pranciš
konų leidžiamą žurnalą “Varpe
lis”. T. Modestui nuoširdžiai dė
kojame už darbą ir pasiaukojimą 
parapijiečių religinei ir tautinei 
gerovei. Atlygink, Dieve!

— Kalėdojimas, kiek sąlygos 
leis, bus tęsiamas toliau, iš anks
to asmeniškai ar telef. susitarus.

— Praėjusią savaitę Prisikėli
mo parapija Toronto liet, šešta
dieninei mokyklai paremti paau
kojo $800.

— Sutuokta: Manfred Mueller 
ir Dalia Daugvainytė. Jaunave-

I8KES ŽIBURIAI

DALYVAUKIME 
šį šeštadienį, 
gegužės 13 d.( 
8 vai. vak.

Eaton auditorijoje 
DIDŽIAJAME
OPERŲ 
KONCERTE.
Bilietai: $3, $2, 81.50, iki šešta
dienio gaunami krautuvėje “Daina” 
— 974 College St, tel. LE. 4-1274; 
šv. Jono Kr. klebonijoje, tel. EM. 
4-7646. SeštaidenĮ nuo 7 vai. vak. 
Eatone kasoje.
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Gegužės men. 14 diena, 5 vai. p.p.. Prisikėlimo 
parapijos salėje įvyksta

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
PROGRAMOJ: paskaitą skaitys — p. R. Kulienė, o meninę dalį iš
pildys šv. Jono Kr. parapijos vaikų choras, ved. kun. B. Pacėvičiaus; 
Prisikėlimo parapijos vaikų choras, ved. kun. B, Jurkšo; Z. Oren- 
tienės baleto studija; Ą. Vaišvilienės vedama tautinio auklėjimo 
mergaičių grupė; Maironio vardo šeštadieninės mokyklos mokiniai; 
D. Rautinš pianino studija ir muz. S. Gailevičiaus studijos mokiniai.

Maloniai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti ir savo atsilankymu pagerbti savo motinas.
KLB Toronto apylinkės valdyba

MONTREAL, Que
Gegužės 11 d., Kristaus dangun “Litas’ 

žengimo šventėje, kiekvieno kata- mas. 
liko pareiga yra išklausyti Mišių. L 
AV bažnyčioje Mišios bus laiko-f krautuvėsjr finansų kompanijos 
mos 8, 9 ir 10 vai. Be to, 8 vai. v. s?

Gegužės 13 d. 7 vai. vak. AV 
bažnyčioje Atgailos dienos šv. 
Mišios. ‘

Gegužės 13 d., vakare AV pat. 
salėje įvyks Akad. Sambūrio iš
kilmingas aktas—■ V. Krėvės var
do premijos įteikimas rašytojui 
Ramonui.

Kun. dr. Dobrovolskis iš Ro
mos, lankėsi Montrealyje.

Ps. A. Kličiųi pasitraukus iš 
tuntininko pareigų, nuo balan
džio 15 d. Montrealio “Geležinio - t t-----
Vilko” skautų tunto tuntininko! draudimas, vertas apie 0,8%. 
pareigoms eiti paskirtas s.v.v. j Su “mortgage” paskolomis 
skilt. J. Kibirkštis. Visais šio tun-; procentiniai tokio didelio skirtu- 
to reikalais prašoma kreiptis i mo nėra, bet kredito unijose yra 
šiuo adresu: 4557 St. Zotique St. daug kitų pliusų. “Litas” ima už 
East, Montreal, Que. Telefonas i mortgage” paskolas 7,8%, ta- 
RA. 8-2614. čiau Į tą sumą Įeina 0,8% pasko-

s. S. Naginionis los draudimas (iki $10.000). Taigi 
LSB Kanados rajono vadeiva lieka 7%, kuriuos šiuo metu ima

yra tikras nesusiprati-

Lž visus kreditus didžiosios

skąij.0 8-12%. Tuos procentus jos 
priskaito riuo bertdros sumos per
kant, tai-kas mėnuo mokėdamas 
pirkėjas krautuvei būna tikru
moje skolingas tik pusę tos su
mos. Mat, skola kas mėnuo mažė
ja, bet procentai jau priskaityti 
už metus nuo visos sumos ir ne
besikeičia. Tuo būdu labai nekal
tai pirkėjas “apstatomas”: tikru
moje jis moka ne 8-12%, bet 
16-24%. Atėjęs i savo kredito 
uniją jis būtų gavęs tuos pinigus 
iš 8,4%, i kuriuos įeina paskolos

Nebus pamokų
Ši šeštadieni, gegužės 13 d., 

ryšium su Sutvirtinimo sakra
mento teikimu Prisikėlimo par. 
bažnyčioje, Toronto šeštadieninė
je lietuvių mokykloje pamokų 
nebus, šiais metais paskutinį kar
tą pamokos vyks gegužės 20 die
ną, o po to, sekmadienį, iškilmin
gu mokyklos baigimo aktu, lietu
vių mokykla pradeda vasaros 
atostogas.

“Verslo” draugijos 
susirinkimas Įvyks gegužės 12 d., 
penktadienį, 7.30 v. v. Lietuvių 
Namuose. Plačiau žr. 2 pis. “Nu
matomas steigti vartotojų koope
ratyvas”.

J; Matulionis pradėjo dirbti F. 
Senkaus Real Estate Įstaigoje — 
1717 Bloor St. W., prie Parkside 
Drive. Tel. RO. 7-8131.

Trio koncerto reikalu
Didysis Trio koncertas Toron

te jau čia pat, šį šeštadienį, Ea
ton auditorijoje. Koncertu susi
domėjimas didelis. Jau per penki 
šimtai bilietų išplatinta. Tikima
si, kad šios savaitės bėgyje jų 
dar daugiau bus išpirkta, o dalis 
Įsigys Eaton auditorijoje prie ka
sos prieš pat koncertą. Kasa bus 
atidaryta nuo 7 vai. vak.

Koncertą globoti yra sutikę 
Įtakingi asmenys: Ontario prem
jeras Leslie. Frost, darbo minis- 
teris M. Starr, Toronto miesto 
burmistras N. Phillips, Toronto 
arkivyskupas P. F. Pocock, vysk. 
V. Brizgys, emigr. min. J. Yarem- 
ko ir parlamentaras A. Maloney.

Reikšmingą programos viršeli 
nupiešė dail. T. Valius. Viršelyje 
vaizduojama Lietuvos 1941 m. 
birželio sukilimo idėja. Progra
mas platins ponios tautiniuose 
drabužiuose.-

Koncerto rengėjai — Lietuvių 
Kapinių Taryba — maloniai krei
piasi dar kartą kviesdama visus 
Toronto bei apylinkių lietuvius, 
kaip Hamiltono, Oshavos, Oakvil- 
lės, Londono bei Delhi - Tillson- 
burgo, gausiai atsilankyti i šią 
lietuviškos dainos šventę. Gražio
joje Eaton auditorijoje jau dau
giau poros metų Toronto lietuviai 
nebeišdrįso su parengimais pasi
rodyti. šeštadienio koncertas te
duoda naujos drąsos plačiau iš
eiti i viešumą. :

Savaitės bėgyje bilietų galima' 
gauti asmeniškai arba užsakant 
telefonu (žr. koncerto skelbimą 
viršuj), o šeštadienį — Eaton au
ditorijos kasoje. • i ’

Visi tad šeštadienį į didįjį Trio 
koncertą! Kaį^daromas reprezen
tacinis kufturinis parengimas, 
vargu ar būtų galima pasiteisinti 
gražiu oru ar išvykomis į vasar
vietes bei į pasakiškai viliojančią 
gamtą.

Deimantinis SLA jubilėjus
Šiai garbingai Amerikos lietu

vių pašalpinei organizacijai su
laukus 75 metus amžiaus, vieti
nė Toronto kuopa, atžymėdama 
ši neeilinį Įvykį, gegužės 27 d., 
šeštadienį, ruošia jubilėjaus pa
minėjimą - vaišes. Pobūvis su 
trumpa oficialia dalimi Įvyks di
džiojoje LN salėje (Dundas - Os
sington g-vių kampas) 7 vai. vak. 
Laukiama svečių iš JAV ir kai
myninių SLA kuopų. Kviečiami 
bendruomenės ir kitų organizaci
jų atstovai.

SLA nariai ir bičiuliai, horį iš 
anksto Įsigyti pakvietimų, nes 
vietų skaičius ribotas, prašomi 
kreiptis į šiuos asmenis: S. Jo
kūbaitį RO. 6-0417, A. Pundziu 
LE. 1-4127 ir O. Indrelienę ’ HU‘ 
5-2357. ap.

Lietuvių kapinėse 
puošimo darbai vykdomi talkos 
būdu. Į kapines pagrindinis įva
žiavimo kelias apsodinamas ber
žais. Kapinių įsteigimo metinėse, 
gegužės 28 d., įvyks metinės pa
maldos, kurių metu bus atlaiky
tos gegužinės pamaldos kapinių 
aikštėje. Tikimasi, kad minėtos 
pamaldos sutaps su šalimais esan
čio sodo obelų žydėjimu. Kapinių 
iškilmių išvakarėse, šeštadienį, 
kviečiame visus, kurių šiose ka
pinėse palaidoti artimieji, atvyk
ti kapų papuošimo darbams.

“Žiburių” spaustuvei reikalingas as
muo norįs išmokti linotipininko ama
to ir dirbti “žiburiu” spaustuvėje. 
Kreiptis asmeniškai ar raštu: “Žibu
riai”, 941 Dundas St. VV., Toronto 3, 
Ont.

džius nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

— Pakrikštyta: Emilio ir Onos 
Schemaitat dukrelė Gabrielė 
Emilija, Algirdo ir Almos Padols- 
kių dukrelė Virginija Aloyza. 
Sveikiname mieluosius tėvelius, 
gi jauniesiems linkime Augščiau- 
siojo globos.

Liet. ev. liuteronų pamaldos 
Įvyks gegužės 14 d., 1 vai. p.p., 
išganytojo bažnyčioje Bloor St. 
W., kampas Indian Rd. Pamaldas 
laikys kun. A. Trakis iš Čikagos. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras ir gros triūbininkai.

Po pamaldų Alhambros bažny
čios salėje, kampas Alhambra 
Ave. ir Bloor St. W., Įvyks para- 
kavutė Motinos dienos proga. 
Maloniai kviečiami Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius gausiai 
dalyvauti. Parapijos taryba

šv. Jono Pašalpinės Dr-jos 
metinis susirinkimas Įvyks ŠĮ sek
madieni, gegužės 14 d , 3 vai. p.p. 
salėje virš “TŽ” redakcijos. Visi 
nariai maloniai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Valdyba

Vaikų Namų kryžiaus - 
koplytėlės pašventinimas 

Įvyks šeštadieni, gegužės 13 d., 12 
vai. Pašventinimo apeigas atliks 
J.E. vysk. V. Brizgys, kuris ta 
pačia proga tars atitinkamą žodi. 
Lietuviškas kryžius prie Vaikų 
Namų bus pirmas Toronte. Užtai 
tikimasi, kad visi tautiečiai gau
siu dalyvavimu ji, kaip lietuviš
kos sodybos simbolĮ, tinkamai pa
gerbs bei pasigėrės nauja seselių 
Įstaiga. Visiems, kas tik pagei
daus, seselės mielai parodys na
mų vidų, gi rėmėjų būrelio po
nios ta proga svečius vaišins ka
va ir savo darbo pyragaičiais.

Vaikų Namų adresas: 57 Syl
van Ave., prie pat Dufferin Ave. 
ir to paties vardo parko.

SLA 236 kp. susirinkimas, 
kuris bus paskutinis prieš vasa
ros atostogas, Įvyks gegužės 14 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Liet. 
Namuose. Norintiems apsimokė
ti mokesčius, susirinkimas bus 
gera proga tai atlikti.

Po savo reikalų svarstymo bu
vęs kp. pirm. J. Strazdas, kuris 
neseniai lankėsi užsieniuose, pa
sidalins Įspūdžiais iš Europos.

Akademija
(Atkelta iš 1 pusi.) 

nebuvo žuvęs. Jis taip pat gynė 
poliublininės epochos bajorus, 
kurie dar ilgai spyrėsi prieš len
kus. Po to jis parašė dar kelias 
kitas dideles istorines studijas. 

, Tremtis, kaip pamotė, atėmė 
iš jo pamėgtąjį istoriko darbą, 
padarydama ji laikraštininku ir 
visuomenės veikėju. Ir tas parei
gas jis ėjo su dideliu kantrumu, 
pareigingumu ir dideliu kuklu
mu. “Tepaguodžia velionies šei
mą ir mus visus Viešpaties užtik
rinimas — dar valandėlė ir ma
tysite mane”,—baigė prelegentas.

Po paskaitos nuotaikai pritai
kytus lietuviškus ir tarptautinius 
kūrinius padainavo solistai V. 
Verikaitis ir V. žiemelytė, akom
panuojant muz. S. Gailevičiui. o 
pianistė D. Skrinskaitė nukėlė 
visu mintis prie velionies kapo 
F. Čhopino Laidotuvių maršu.

Scena buvo specialiai minėji
mui papuošta. Joje dominavo Br. 
Marijošiaus pieštas velionies 
portretas.

Gražią akademijai įžangą šuda- 
darė J. R. Simanavičius, perda
vęs per savo “Tėvynės prisimini
mų” radijo valandą velionies gy
vus žodžius, įkalbėtus šią vasarą 
Į juostelę ir perduotus Į Lietuvą 
per Madrido radiją. R.

REIKALINGA krautuvei mergaitė ar 
jeunesnio amžiaus moteris, patyrimas 
nereikalingas. Skambinti CH. f-7383.

PIGIA KAINA lietuvei moteriai išnuo
mojamas butas lietuviu šeimoje. To
ronto 7. Tel. HU. 8-7749.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE iš
nuomojama maisto krautuvė ir parduo
dami 2 sklypai. Tel. LE. 4-5358.

Parduodami
SKLYPAI VASARNAMIAMS Nau
joje Wasagoje, šalia Tėvų pranciš
konų stovyklos. Dėl informacijų 
prašome kreiptis: B. Buntinas, 21 
. Evelyn Cres., Toronto 9, Ont.

Tel. RO. 9-0688.

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

P. Adamonis
Agentai:

F. Yasutis
A. Markevičius
M. Roth ‘
E. Kandt

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

RA. 2-2472

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

WE. 5-5849

Skolinkis "Lite"
Daugelis tautiečių didesniems 

savo pirkiniams vis dar naudoja 
visokius didžiųjų krautuvių “Bud
get plan”, “Lay away” ir Lt. Au
tomobilius perka per “Finance” 
kompanijas. “Mortgage” namų 
pirkimams ir statyboms ima iš ki
tų bankų arba įvairių investacijų 
kompanijų. Visos tos paskolos 
turint čia pat savo kredito uniją

ir kitos kompanij os.
Tačiau “Lite” “mortgage” yra 

atviri — kada nori ir kiek nori 
gali mokėti. Kitose kompanijose, 
jei parduodi namą ir pirkėjas ne
nori “mortgage”, tai tenka tartis , 
ir dažniausiai sumokėti į priekį 6 

Lmėn. palūkanas. “Lite’’ “mort
gage” gauti formalumai daug pa
prastesni ir pigesni. Apžiūrėji
mas tik $10, notaras pigesnis, ka
dangi jis gauna visas sutartis, ko
misijos už paskolos sudarymą vi
sai netenka mokėti. Visa tai su
daro vėl apie $200 skirtumą iš
laidose.

Užtat, kam švaistyti pinigus 
“svetimiems dievaičiams”! Nori 
ką pirkti — ateik i savo kredito 
uniją ir pažiūrėk, ar ji tau negali 
padėti. Gi patarnavimas abiems 
— taupytojų! ir skolintojui — pa
grindinis kredito unijų uždavi
nys. Pr. Rudinskas

isn

Mirus myliniai mamytei Lietuvoje,

užjaučiame ir drauge liūdime

E. Bumeisteris
0. J. Gustainiai
S. Juozapavičius
A. J. Songailai

» Didžiausias žemynas yra Azija; • Golfo srovė esti tamsiai mėly- 
jos plotas užima 44 mil. kv. nos spalvos ir nuteka apie 200 

i. kilometru. km. per 24 vai.km. per 24 vai.

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, 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

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

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

Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

nios.
I'

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM.

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

3-JU ŠEIMŲ NAUJAS. $10.000 įmokėti, balansas lengvom sąlygom. Nauj< 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj Vi 

.toj, arti susisiekimo, prie Humber upės.
DURIE GATVĖJ. $1JM įmokėti, atskiras bangalas vienai šeimai. Nau 
apšildymo sistema. Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.

Cigarečių kartonas už $3.09

PAŠTO ŽENKLAI Austrijos, Vokie
tijos, Belgijos, Saaro, Vatikano ir dau
gelio kitų kraštų parduodami nevarto
ti pilnomis serijomis. Kainoraščius 
siunčiame veltui, rašykite tuojau! 
I. Alksnys, 164 Ossington Avė., Toron-

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

jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į 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, subražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

h* 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

1212 Dundas St W. Tel LE. 2-9547

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.

kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba- 
, lansas 10 metų atviras morgičius.

Į OAKMOUNT — BLOOR. 815.00d įmokėti. Vtam $45.000. 5 butu
I pastatas, privatus įvažiavimas. 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.




