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Užbaigtas dar vienas darbas
Didelė Toronto lietuviškoji kolonija dar tebėra gyva ir gaji. 

Metai iš metų tai vienų tai kitų pastangomis čia vis vykdomas ir 
sėkmingai užbaigiamas-tei vienas tai kitas didelis darbas. Apsi- 

? tvarkė su patalpomis parapijos, įsikūrė Lietuvių Namai, graži va- 
sąrvietė, net dviejų jaunimo stovyklų patogūs įrengimai, stojasi 
ant kojų lietuviškosios kapinės, p štai ir vienas iš naujausių di
delių darbų atėjo prie galo. Tai Nekalto Prasidėjimo Marijos sese
lių pastatytieji Vaikų Namai.

Toronto lietuviai pažįstami su Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seselėmis jau dešimtį metų, šis grynai lietuviškas seselių ordenas 
Amerikos žemyne kūrėsi., iš nieko, pasitikėdamas vien Dievo ap
vaizda, savo triūsu ir geradarių duosnumu. Pradžiai joks darbas 
joms nebuvo baisus. Kai anuo metu Toronto arkivyskupija pasiū
lė joms vadovauti grynai anglų vaikų lopšelį, jos ėmėsi ir to. 
Įdėjo į jį visą savo širdį ir padarė vienu iš geriausių lopšelių To
ronte. Tarp kitko, anomis pirmojo kūrimosi dienomis nemažas 
skaičius naujai atvykusių lietuvaičių gavo darbo tame seselių 
vedamame lopšelyje.

Vėliau, šv. Kotrynos lietuvaitėms seserims išvykstant iš To
ronto, susidarė galimybė perimti jų pradėtąją lietuvių vaikų dar
želio užuomazgą. Ir vėl imtasi darbo visu nuoširdumu. Pradžioje 
kurtasi ir tvarkytas! jų atpirktuose senuose namuose. Bet šie 
namai nebuvo vaikų darželiui pilnai tinkami, nes ne tam statyti. 
Tada kilo idėja pabandyti specialiai pasistatyti naują pastatą. 
Idėja — gražus sumanymas, bet iki jo įvykdymo yra dar ilgas 
sunkaus darbo kelias. Seselės to darbo nepabijojo. Ir štai šiandien 
matome to triūso vaisius. Labai tinkamame tai paskirčiai sklype, 
prie parko, stovi, erdvūs namai, kuriuose telpa seselių vienuolynas, 
vaikų darželis, koplyčia, salė, o visko priekyje — praeitą šešta
dienį pašventintasis lietuviškasis kryžius^ Tai iš viso pirmasis ir 
ir vienintelis betkurios tikybos viešasis vaikų darželis Toronte su 
kryžiumi prie vartų.

Pačios seselės pavadino tą pastatą Vaikų ir Jaunimo Namais, 
nes jie iš tikrųjų ir yra daugiau negu tik vienuolynas ir vaikų 
darželis. Vidutinio didumo tų namų salė labai tinka visokiems 
mažesnio masto susirinkimams ir paskaitoms, tad čia jau pasto
viai vyksta katechetinės pamokos, kurias lanko apie 130 vaikų 
nuo 6 iki 14 metų, reguliarūs jaunesniųjų ateitininkių ir mokslei
vių ateitininkių susirinkimai, katalikių moterų ruošiami įvairūs 
kursai ir kitokios jaunimo ir vyresniųjų moterų sueigos.

Grįžtant prie vaikų darželio, tenka pasakyti, kad jis yra ofi
cialiai vietos švietimo organų pripažintas ir inspektuojamas. Čia 
išeinamas lygiai toks pat priešmokyklinio paruošimo kursas, kaip

iki 100 vaikų. Deja, šiuo metu darželyje yra tik 50 vaikų, kurių 
tarpe 18 kitataučių. Visur pasikartoja ta pati mūsų švietimo nelai
mė — kai neturime mokyklos, tai dejuojame, kad jos nėra, o kai 
turime, tai dėl vienokių ar kitokių asmeninių patogumų leidžiame 
vaikus į kitataučių mokyklas, aplenkiant savąją. Tai didelė skriau
da visiems švietėjams. Tuo tarpu šis darželis dar šimtu nuošim
čių tebėra lietuviškas. Net kitataučiai lietuviškai dainuoja ir ban
do susikalbėti. Bet labai ilgai tai negalės tęstis. Jei lietuviai tėvai 
ir toliau nerodys seselių darželiui didesnio susidomėjimo, joms 
teks priimti daugiau kitataučių, tuo pačiu pažeidžiant darželio 
lietuviškumą.

Užbaigiant dideli seselių darbą, tektų dar paminėti ir visus 
tuos, kurie joins padėjo. Pirmiausia paminėtini abiejų Toronto 
lietuvių parapijų klebonai, kurie dideliu nuoširdumu rėmė seselių 
darbą moraliai ir materialiai. >

Toliau pabrėžtini: Seselių Rėmėjų Būrelis (vad. M. Tamulai- 
tienės), arch. dr. A. Kulpavičius ir rangovas J. Matulaitis. Iš or
ganizacijų stambiausiu rėmėju yra Toronto Liet. Bankelis “Para
ma”. Visi jie, o taip pat ir didelis skaičius čia nesuminėtų gera
darių, paaukojo darbą ir pinigų Lietuvai. Iš savo pusės linkime 
seselėms nepailstamai ir toliau dirbti, kad jaunoji mūsų atžala 
būtų tautiniai gyva. A. Rinkūnas

SLAPTOS CHURCHILLIO TELEGRAMOS

FEDERACINĖ
VALDŽIA paruošė ir platina 

40 puslapių brošiūrą “U Steps to 
Survival”, kurioje nurodoma, 
kaip elgtis atominio karo metu, 
kad apsisaugojus radioaktyvių 
spindulių. Knygutėje duodama 
daug vertingų nurodymų, kurie 
turėtų būti žinomi kiekvienam 
piliečiui, norinčiam apsaugoti sa
ve ir savo šeimą nelaimės atveju.

GELEŽINKELIŲ
STREIKAS, turėjęs prasidėti 

gegužės 16 d., buvo atšauktas uni
jai susitarus su abiem geležinke
lių kompanijom. Unija reikala
vo 14 centų pakėlimo valandai, 
kas jai ir buvo suteikta. Iki šiol 
Kanados geležinkeliai, operavę 
su nuostoliu, numato dabar dar 
35 milijonus dolerių papildomų 
išlaidų. Aišku, kad bus reikalin
ga didesnė parama iš valstybės iž
do, o valstybės iždą turės papildy
ti mokesčių mokėtojai.

DANTŲ GYDYMO
DRAUDIMAS gali būti įvestas 

Kanadoje netolimoje ateityje. Vi
si planai jau sudaryti ir laukia- 

' ma tik galutinio pasirašymo. Gy
dymo planas būtų primokamas 
ir pirmiausia būtų apdraudžiami 
vaikai, o vėliau ir suaugusieji.

Dantų gydytojai tvirtina, kad 
šiuo metu aštuoniem iš 10 mo
kyklinio amžiaus vaikų reikalin
gas dantų gydymas ir du trečda
liai to gydymo negauna.

TEISINGUMO
MINISTERS D. Fulton paža

dėjo suteikti daugiau teisių poli
cijai sąryšy su didėjančia orga-

KAS NAUJO KANADOJE? Trys didieji praeito šeštadienio koncerte: iš kairės — S. Bara
nauskas, muz. A. Kučiūnas, D. Stankaitytė ir J. Vaznelis.

nizuotų nusikaltimų banga. Ypa
tingai numatoma sustiprinti did
miesčių ir miestų, pagal Ameri
kos sieną, policiją, nes tų visų 
kriminalistų centrai yra Ameri
koje.

AMATŲ
MOKYKLŲ tinklo išplėtimu 

susirūpino švietimo ministerija. 
Iš šiuo metu Kanadoje esančių 
700.000 bedarbių virš 70 nuo
šimčių nėra baigę 8 mokyklos 
šimčių nėra baigę pradžios mo
kyklą.' Visoje Kanadoje yra 2 mi
lijonai nebaigusių net 6 pr. mo
kyklos skyrius, šiuo metu, kada 
fabrikuose mašinos pakeičia žmo
gų, neturintiems jokios specialy
bės greitai nebus įmanoma gauti 
betkokį darbą.

NUO LOPŠIO
IKI KARSTO — tokį draudi

mą žada įvesti Naujoji Partija 
(New Party), pakeitusi buvusią 
CCF. Aišku, , kad prieš rinkimus 
kiekviena partija aukso kalnus 
žada. Premjeras Diefenbakeris, 
prieš išrenkant taip pat pareiškė, 
kad prie konservatorių niekas ne- 
kentėsiąs dėl nedarbo stokos.

Naujosios Partijos konvencija 
įvyksta Otavoje nuo liepos 31 d. 
iki rugpiūčio 4.

QUEBECO
PREMJERUI Duplessis mirus, 

suiro ir jo vadovaujama partija 
Union Nationale. Ji dar šiek tiek 
laikėsi Paul Saūve būnant mi- 
nisteriu pirmininku. Liberalams 
Quebece paėmus valdžią, vis ma
žiau apie Union Nationale girdė
josi. Paskutiniu laiku atsirado

f Šiandien stebimės rusų įtakos 
didėjimu visame pasaulyje ir ne
suprantame amerikiečių daromų 
nuolaidų. Tos nuolaidos, tačiau, 
nėra naujas dalykas. Jos prasidė
jo prieš 16 metų — Potsdamo 
konferencijos metu.

Daugelis konferencijos proto
kolų dar ir dabar laikoma paslap
ty, tačiau iš viešai paskelbtų do
kumentų sužinome daug pasikal
bėjimo paslapčių.

Churchillio perspėjimai
Vienas iš mums įdomiausių 

dalykų dabar paaiškėjęs yra, kad 
Trumanas buvo Stalino pusėje, 
nežiūrint Churchillio pakartotinų 
perspėjimų. Churchillis faktinai 
ir buvo visos Potsdamo konferen
cijos suorganizuoto jas. Kodėl? 
Jam rūpėjo išsiaiškinti, kas daro
si už geležinės uždangos ir jam 
pradėjo darytis nebesuprantamos 
amerikiečių daromos nuolaidos.

Potsdamo konferencija prasi
dėjo 1945 m. liepos 17 d. Nors 
karas su Vokietija jau buvo baig
tas, bet Japonija dar tebekaria- 
vo. Churchillis pareiškė Truma- 
nui, kad yra atėjęs laikas sužino
ti Stalino numonę ir gauti iš jo 
pagridinius pasisakymus ateities 
klausimais.

Slapta telegrama
Gegužės 5 d., dar 3 dienas prieš 

Vokietijos kapituliaciją, Chur
chillis pasiuntė Trumanui slaptą 
telegramą tokio turinio: “Kiek 
galima greičiau turėtų būti su
šauktas trijų didžiųjų pasitari
mas' Tuo tarpu mes tvirtai pri
valome laikytis savo užimtose po- 
zięijose Jugosląvijoįe, Austrijo
je; CekoslovakijojeirbeUdrame 
fronte, kuri& siekia iki Liubecko, 
įskaitant Daniją”;

Gegužės 11 d. Churchillis siun 
tė kitą telegramą, kurioje tarp 
kitko sako: “Siūlomas amerikie 
čių armijos pasitraukimas 
tų rusų dominacijos pasistūmėji
mą apie 120 mylių 400 mylių 
pločio ruože. Jei tai atsitiktų, tai, 
tas įvykis turėtų lemiamos reikš-’ 
mės ateityje. Rusai tada kontro-l 
liuotų Pabaltijo valstybes, pusę 
Vokietijos, Čekoslovakiją, pusę 
Austrijos ir visas Balkanų vals
tybės...

■ “Mes dabar stovime tvirtai, ir 
nenusileisdami galime pasiekti 
taikingo susitarimo.

“Pirmiausia mes ^neturime pa
sitraukti iš užimtųCpozicijų tol, 
kol mes nesužinosim, kas dėsis su 
Lenkija, koks bus rusų okupaci
jos planas Vokietijoje ir kokios

jaunas ir energingas tos partijos 
propaguotojas ir parlamento na? 
rys Daniel Johnson, kurio tikslas 
vėl atgaivinti partiją ir užimti 
min. pirmininko kėdę.

KANADIEČIAI
KUNIGAI ir vienuolės iš Ku

bos grįžta Kanadon. Min. pirmi
ninkui Castro pareiškus, kad visi 
užsieniečiai dvasiškiai išvaromi iš 
Kubos, buvo manyta, kad tai lie
čia tik ispanus kunigus, tačiau 
jis turėjo galvoj visus užsienie
čius. Kanados atstovybė Kuboje 
pasamdė lėktuvus 109 katalikų 
kunigams ir vienuolėms pervežti 
į Montrealį.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
BRAZILIJOJE faktinai dar nėra 
uždaryta, nors diplomatinis sta
tusas ir atšauktas. Pasiuntinybė 
tebeatlieka eilinius darbus.

APIE LIETUVOS JŪRŲ 
KAPITONĄ ŠVEDIJOJE

žiniomis iš Stockholm©, švedų 
įstaigos vis dar yra santūrios duo
ti daugiau žinių apie atbėgusį į 
Gotlandą sovietinio povandeninio 
laivo kapitono asmenybę. Apsigy
venimo leidimas 3 mėn. jam duo
tas kaip ir kitiems atbėgusiems 
tokiais atvejais. Vėliau leidimas 
prailginamas. Žiniomis iš nelie
tuvių. daroma prielaida, kad at
bėgtas. nors ir kilęs iš Lietuvos, 
nesąs lietuvių, o rusų tautybės.

VYT. ALSEIKA VYKS | VO
KIETIJĄ. Laikraštininkas Vyt. 
Alseika susitarė su VLIKo prezi
diumu ir netrukus išvyks į Vo
kietiją dirbti VLIKo Informaci
jos tarnyboje.

sąlygos bus visose Balkanų vals
tybėse^.Vengrijoje ir Austrijoje.

“Visos šios problemos turi bū
ti apsvarstytos prieš amerikiečių 
armijai pasitraukiant. Jeigu mes 
savo karines pajėgas susilpnin- 
sim dar prieš padarydami tuos 
sprendimus, tai nėra vilties priei
ti taikingo susitarimo ir prieš 
mus atsistos trečio^pasaulinio ka
ro grėsmė”.

Geležinė uždanga
Sekančią dieną, gegužės 12, 

Churchillis pasakė: “Rusai savo 
frontą atitvėrė geležine uždanga 
ir mes nežinome, kas už jos da
rosi”. Tie jo nukalti žodžiai — 
geležinė uždanga — šiandien ta
po kasdieninės kalbos dalimi.

Nežiūrint Churchillio daromų 
pastangų, Trumanąs Įsakė ame
rikiečių armijai pasitraukti ir de
rybų persvara buvo prarasta dar 
prieš konferencijos pradžią. Vie
toj amerikiečių įžygiavo raudono-

Slapti JAV dokumentai
Praėjusį savaitgalį Vašingtone 

buvo paskelbti spaudai dokumen
tai, kuriuose atskleidžiami faktai, 
kaip Amerika kovojo su Anglija 
dėl Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės dar 1942 metais.

Tuo laiku Pabaltijo valstybės 
buvo okupuotos vokiečių, tačiau 
Stalinas reikalavo^ kad Anglija 
ir Amerika pripažintų sovietams 
teisę Į Pabaltijį karui pasibaigus.

JAV tam griežtai priešinosi.

Trijų didžiųjų mūsų operos dai- moję. Tam tikslui koncertas turė- 
nininkų — S. Baro, D. Stankaity- jo platų Garbės Komitetą, į kurį 

koncertas, įėjo J.Ern. arkivyskupas P. E. Po- 
cock, Toronto arkivyskupijos val- 

(Nukelta į 8 psl.)

tės ir J. Vaznelio — 1 
įvykęs Toronto Eaton auditorijo
je gegužės 13 d., buvo tikra me
ninio pasigėrėjimo šventė. Pir
moje dalyje buvo solistų indivi
dualiniai pasirodymai, kuriuose 
išgirdome pasaulinių ir lietuviš
kųjų kūrinių. Didelių ovacijų jau 
pačioje pradžioje susilaukė mums 
pažįstamas sol. S. Baras. Ovaci
jomis buvo palydėti ir D. Stankai
tytė su J. Vazneliu, kuriuos bu
vo įdomu matyti Toronto scenoje.

Antroje, dalyje buvo operų iš
traukos, atliktos duetais ir trio. 
Ypatingai čia išsiskyrė S. Baras 
su garsiąja arija iš “Pajacų” ir 
atsisveikinimo arija iš “žydės”. 
Augštame lygyje taip pat pasiro
dė sol. J. Vaznelis su arija iš “Se
vilijos Kirpėjo ir D. Stankaitytė 
su arija iš “La Forza del Desti- 
no”. Viską apvainikavo trio atlik
ta didžioji kalėjimo scena iš 
“Fausto” — lietuviškojo tos ope
ros pastatymo pažiba. Prie piani
no labai -subtiliai solistus palydė
jo operos dirigentas A. Kučiūnas.

Koncertą organizavo Lietuvių 
Kapinių Taryba Toronte, tad pa
baigoje jos pirmininkas kun. P. 
Ažubalis padėkojo visiems daly
viams, o tautiniais drabužiais pa
sipuošusios mergaitės įteikė gė
lių. Pažymėtina, kad šiam kon
certui Kapinių Taryba buvo pa
rinkusi specialų tikslą — paminė
ti 1941 m. sukilimui, kai pačio
je xĮaro pradžioje lietuvių tauta 
sukilo prieš raudonąjį okupantą 
ir sudarė Laikinę Vyriausybę. Sis 
tikslas buvo pažymėtas dailioje 
dail. T. Valiaus pieštoje progra- 

ji armija, kuri ir šiandien ten te
bėra ir vis žygiuoja pirmyn visuo
se pasaulio kraštuose.

Kas buvo atsiekta?
Atsitiko tai, ko Churchillis bi

jojo. Potsdamo konferencija bu
vo pralaimėta dar prieš jai prasi
dedant. Stalino armijos viešpata
vo visoje rytinėje Europoje ir vi
sos derybos ėjo taip, kaip Stali
nas norėjo.

Dar konferencijai nepasibaigus 
Anglijoje rinkimus laimėjo dar
bo partija ir Churchillio vieton į 
Potsdamą atvyko Atlee. Tada iš 
Vakarų pusės neliko jokios opo
zicijos ir taip baigėsi Vakarams 
nesėkminga konferencija.

Pabaigoje delegatai vienas ki
tam spaudė rankas ir svajojo, kad 
konferencija padėjo taikai, tačiau 
galutinį sprendimą tarė tik vie
nas žmogus: “Mes laikome konfe
renciją pasisekusia”. Tas kalbėto
jas buvo J. Stalinas. V.K.

Tuometinis JAV užsienių reika
lų viceministeris Summer Welles 
savo memorandume ministerijai 
taip rašė: “Anglijos sutikimas 
perleisti Pabaltijo valstybes rusų 
Kontrolėn yra moraliai visiškai 
nepateisinamas. Tuo klausimu 
britai yra visiškai kvaili (extraor
dinarily stupid).

Kaip galima įsivaizduoti taiką, 
jei dar karui nepasibaigus anglų 
vyriausybė nori parduoti milijo
nus laisvę mylinčių žmonių”.

Kennedy - labiausiai saugomas 
Amerikos prezidentas

Gegužės 16 d. prez. Kennedy* 
lankėsi Otavoje. Amerikiečių sau
gumo agentai jau prieš porą' sa
vaičių prisistatė Otavon paruošti 
prezidento saugojimo planų. Ka
nados RCMP yra atsakinga už 
prezidento saugumą jam lankan
tis Kanadoje. Net 150 RCMP vy
rų ir 15 amerikiečių slaptosios 
žvalgybos policininkų paskirti 
prezidento apsaugai.

Daugelis kanadiečių pasipikti
no, kad prezidentas atvyksta su 
būriu civiliai apsirengusių poli
cininkų. Tačiau tam yra priežas
čių, kurios visą tą atsargumą pa
teisina. Pirmiausia tai nepriklau
so nuo paties prezidento. Kon
greso specialiu aktu prezidentas 
turi būti saugomas kiekvienu 
metu. Antra, nė vienas Amerikos 
prežidentas per tokį trumpą lai
ką nėra gavęs, tiek grasinimų, 
kiek Kennedy. Daugiausia rūpes
čių kelia Castro simpatikai ku
biečiai. ,

Iki šiol net 3 Amerikos prezi
dentai — Lincoln, McKinley ir 
Garfield — T _ ...........
nužudyti.

Montrealis. 4- Pirmasis trans
portas kviečių pagal naują sutar
tį į kom. Kiniją išplaukia iš Mon
realio gegužės 23 d.

buvo pasikėsintojų

Savaitės įvykiai
NATO — Šiaurės Atlanto 15-kos valstybių apsigynimo sąjungos, 

kuri įkurta specialiai gintis nuo bolševikinės agresijos, taryba Nor
vegų sostinėj Oslo posėdžiavo tris dienas — gegužės 8-10 d.d. Da
lyvavo užsienio reikalų ministerial. Jau tas vienas faktas rodo, kad 
konferencija buvo svarbi. Svarbiausioji tema buvo, kaip sutikti 
bolševizmo grėsmę.
, Pirmiausiai konstatuota, kad šis pavojus ne tik nemažėja, bet 
priešingai — didėja. Prie Rusijos prisidėjo ir raudonoji Kinija. 
Šiandien jau neužtenka rūpintis vien tik 15 valstybių saugumu. Tas 
rūpestis jau turi būti išplėstas visam žemės rutuliui, nes jam vi
sam yra pavojus vienu ar kitu būdu būti raudonųjų okupuotam.

Labai aktyviai reiškėsi nauja-«----------------—--—— -------- —
sis JAV sekretorius Dean Rusk.įjungtą vakarinių valstybių pasi- 
Jis ir pareiškė, kad komunistų ■ ryžimą aktyviai pasipriešinti bet-

kokiam naujam bolševikų puoli
mui ir tai betkurioj žemės daly.

Brazilijos vaidmuo vis aiškėja. 
Amerikos spaudžiama daryti tam 
tikrų žygių prieš Kubos Castro, 
Brazilijos užsienių reikalų minis
terija pareiškė^ <ad Brazilija pa
sipriešins betkokiam kitų valsty

bių veiksmui Kubos reikaluose. 
Taigi atsirado dar vienas rau
donojo Castro bičiulis, (e ' -

Singapūro rinkimuose laimėję 
dešinieji prisidėjo prie reikala
vimo, kad Britanija visiškai ap
leistų buvusią -savo koloniją ir 
kad Singapūras taptų visiškai ne
priklausoma valstybe.

Sovietų Rusija Smolenske ati
darė naują “ateities mokyklą”, 
kuri auklės “naują sovietų žmo
gų”. Mokykla yra su bendrabu
čiu, kur uždari nuo žmonių ir izo
liuoti nuo savo šeimos mokiniai 
bus mokomi “naujo mokslo švie
soje^.. Tokių “mokykįu” jau yra 
'ŽTOO^ktjgįoš^ >LxJ^^Eyta virš-— 
600.000 vaikų. Nuo šeimos naštos 
atleistos motinos sudaro naujus 
darbininkų kadrus. Pagal planą 
tokių darbininkių moterų yra 
apie šeši milijonai.

Kongo pre idealas Kasavubu 
vis dar kalėjime laiko Katanga 
prov. premjerą Tshombę, ir ren
giasi jį perduoti teismui būk tai 
už Lumumbos nužudymą. Šiuo 
metu jis ketina sušaukti viso - 
Kongo parlamentą ir senatą, ku
rie nuo rudens nebuvo šaukiami. 
Kasavubu nori baigti ir su pro
komunistiniu Giženga, kuris vis 
dar tvirtai sėdi. Kasavubu me
todai nėra taip jau švarūs. Pasi
kvietęs Tshombę į konferenciją, 
suareštavo. Ar neareštuos ką nors 
ir iš parlamento narių? Patarė
jai belgai iš Kongo kraustosi.

Laoso konferencija, kurioje da
lyvauja 14 valstybių atstovai, 
tarpe jų Amerikos Rusk ir Rusi
jos Gromyko, pradėjusi savo po
sėdžius tuojau ir sustojo. Susto
jo dėl to, kad Gromyko pareika
lavo įsileisti ir revoliucinio Lao
so atstovus. Iš Laoso jau daly
vauja dvi delegacijos. Viena yra 
dabartinės Laoso vyriausybės at
stovai. kurie vadinami proameri- 
kiniai, ir neūtralieji su princu S. 
Phouma, kuris faktinai yra ko
munistų favorizuojamas. Pasku
tiniu metu rusai pareikalavo ir 
trečios delegacijos. Su tuo vaka
riečiai nenori sutikti ir todėl kon
ferencija sustojo. Mėginama kal
bėtis ir derėtis neviešai. Gromy
ko betgi laikosi savo. Ir štai ka
da raudonieji turi užėmę beveik 
pusę Laoso, atsistoja tokion pozi
cijom kad neva atstovauja “pa
tenkintų gyventojų” masę, su 
kuo pasaulis turi skaitytis. Tai 
sena bolševikų taktika — suda
ryti faktinę padėtį. Dėl to jie ne
nutraukė karo veiksmų anksčiau, 
nes norėjo užimti didesnes terito
rijas, ir tik tada eiti prie derybų 
stalo su delegacija, kuri astovau- 
ja liaudį. .

Amerikos viceprezidentas John- • 
son, pradėjęs savo kelionę į Azi
ją, sustojo Filipinuose. Ten sako 
kalbas, kad “mūsų draugai gali 
pasitikėti Amerika” ir Amerika 
“niekad neapleis savo draugų”.

Raudonoji Kinija gelbstisi nuo 
bado ir perka maistą užiseniuose. 
tarp kitų kraštų ir Kanadoj. Kad 
ten yra badas, raudonieji valdo
vai nekalba. Bet kada paslėpti jau 
nebepajėgia, tai visą bėdą verčia 
gamtos sąlygoms — audroms, 
sausroms, potvyniams, šalčiams 
ir karščiams. O tikrumoje tai kal
ta naujoji komunistinė sistema, 
žmonės nenori dirbti baudžiavoj.

veiksmai Kuboje, Laose, pieti
niame Vietname, Kongo ir kitur 
lygiai paliečia ir šią gynimosi or
ganizaciją.
; Pati jautriausia vieta yra Ber
lynas, kur bolševikai artimoj atei
ty ketina pravesti savo machina
cijas. 15 valstybių dar kartą pa
kartojo, kad Berlyno ir jo žmonių 
laisvė turi būti apsaugota visomis 
priemonėmis, ir kad Rusijos ke
tinimas sudaryti sutartį su savo 
satelitu — rytine Vokietija — 
esamos padėties negali pakeisti.

Kiti svarbesni NATO nutari
mai yra tokie: *

1. palaikyti J&V pastangas ve
dant nusiginklavimo derybas su 
Rusija.

2. raginti Rusiją priimti Ame
rikos h- Anglijos pasiūlymą dėl 
atominių bandymų sustabdymo, 
nes tai būtų pirmas ir tai būtų la
bai svarbus žingsnis einant prie 
riusiginkalavimo problemos iš
sprendimo (jei ji iš viso yra iš- 
^įSO^ma^B^^ąūsd&ępa- 
tikimus partnerius-kaip šiandie
ninė Rusija).

3. priimti Rusijos mestą pa
siūlymą gelbėti neturtingas vals
tybes ir todėl tą pagalbą reikia 
padidinti.

4i’pagelbėti Turkijai ir Graiki
jai jos ūkiškuose reikaluose sten
giantis pakelti jų gyvenimo lygį.

5. išlaikyti kariškų jėgų pajė
gumą, jas net didinant, ir palai
kyti artimą kontaktą Vakarų 
valstybių tarpe.

NATO organizacijai pradėjo 
vadovauti buvęs Olandijos mi- 
nisteris, dabar NATO generalinis 
sekretorius Dirk U. Stikker. Jo 
pasakymu svarbiausiais NATO 
uždavinys yra sutikti Sovietų ag
resiją, nežiūrint, kur ji pasireikš
tų. ši komunistų grėsmė pasireiš
kia politinėj,- ūkinėj, mokslo, 
psichologinėj ir kariškoj plot
mėj.

Kariškos jėgos Europoj turi su
sidėti iš 27 ar 30 divizijų. JAV 
pasiūlė 5 povandeninius laivus, 
apginkluotus “Polaris” raketinė
mis bombomis.

Bendrai paėmus, ši NATO kon
ferencija iš vienos pusės parodė 
pasauliui vis augančią komunisti
nę grėsmę, ir iš kitos pusės ap-

ATNAUJINTA VLIKo 
PATARIAMOJI POLITINĖ 

KOMISIJA
Į komisiją įeina įvairių 

pakraipų žmonės
VLIKo prezidiumo pastango

mis yra atnaujinta Patariamoji 
politinė komisija. Balandžio 30 
d, Continental viešbuty, Vašing
tone, D.C., įvyko pirmasis tos ko
misijos posėdis, kuriame dalyva
vo VLIKo prezidiumo nariai — 
pirm. dr. A. Trimakas, vicep. J. 
A. Stikliorius, sekr. H. Blazas ir 
komisijos nariai arch. A. Barzdu- 
kas, dr. D. Krivickas, dr. J. Pa
jaujis, dr. A. Sužiedėlis, K. Škir
pa, dr. V. Viliamas. Posėdžio pra
džioje VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas padarė pranešimą apie VL 
iKo veiklą ir dabartinę situaciją. 
Vėliau Patariamosios litinės

anksčiau tokias pareigas ėjęs dr. 
D. Krivickas, o sekretoriumi — 
dr. A. Sužiedėlis. E.

f

Otava. — Pagal paskiausią imi
gracijos biuletenį per š.m. sau
sio, vasario ir kovo mėn. į Kana
dą yra imigravę septyni lietuviu 
tautybės asmenys. Tiesioginiai iš 
ueujvos
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RELIGINIAME PASAULYJE
TIKĖJIMAS IR TECHNIKA
Pasisekus jpirmąjam rusų kos

miniam skridimui į tarpplanetinę 
erdvę, žmonija, be abejonės, įgi
jo nemaža naujų didelių moksli
nių laimėjimų; kurie vertinant 
juos politiniai-istoriniu metodu 
iškelia, aktualų klausimą, koks 
yra santykis tarp techninio prog
reso ir tikėjimo? Pasaulio pro
komunistinėje spaudoje ši prob- 
lemi aiškiai keliama ir diskutuo- 
jaiašr daugeliui atrodo, kad 
techninė pažanga ir ateizmas-be- 
dievybė yra neišskiriami, viens 
kitą papildą dalykai, o tikėjimas 
su technika nieko bendro neturi.

Be abejonės, technika gali kai- 
kain sukelti' nemaža pavojingų 
pagundų prieš'tikėjimą, bet tik 
vaikiškas; paviršutiniškas galvo
jimas, gali vesti prie klaidingos iš
vados, kad tikėjimas ir technika 
yTO"; vienas kitam priešingas. 
Krikščionybė nėra neigimo ir'ne
veiklumo doktrina — priešingai 
— ji-yra visų talentų ugdymo mo
kykla, ji yra sėkla auginanti pa
žangą visose srityse tiek žemiš
kajame gyvenime tiek antgamti
niame. Kiekvienam- žmogui yra 
Įgimtas dvasios* troškimas visa 
pažinti, ištirti ir kiekvieną naują 
mokslo ar technikos laimėjimą 
panaudoti visos žmonijos gerovei 
bei labui. Krikščionybė per savo 
Bažnyčią, vienuolynus, spaudą, 
mokyklas ir universitetus atnešė 
Europai kultūrą ir pažangą visa
me gyvenime. Technika gi pa
likta viena sau, greit lieka pa
vergta baimės, kad jos išrastos 
priemonės vietoje nešti žmonijai 
palaimą, gali būti panaudotos 
žmonijos sunaikinimui. Tik ti
kėjimo šviesoje technika randa 
savo atbaigimą ir kelią Į tikrąją 
žmonijos gerovę.

Technika yra bejėgė prieš mo
ralinį blogį. Tik tikėjimo padeda
ma ir vedama ji gali tarnauti gė
riui. Tikėjimas sukilnina techni- 

—ką ir murcSO jb# tikslą: tar
nauti žmogui jo dvasiai vadovau
jant. Medžiaga yra savyje ribo
ta, netobula —- žmogaus dvasiai 
pavesta ją apvaldyti ir jai viešpa
tauti. Iš čia kyla žmogaus dvasios 
pirmavimas prieš medžiagą ir 
techniką. Gi žmogaus dvasia ir 
širdis nenurims, kol neatsilsės 
tavyje, Viešpatie, — sako šven
tasis Augustinas. Tad būtų di
džiulė klaida visus technikos lai
mėjimus aiškinti kaip bedievy
bės išdavą. Tikrasis mokslas ir 
technika, nebijo tikėjimo. Gar
siausi pasaulio mokslininkai nie
kad nesigėdijo nusilenkti prieš 
viso pasaulio Kūrėją. Reikia tikė
tis, kad ir mūsų dienų technikos 
laimėjimai nuves žmoniją ne i 
pražūtį, bet i tobulą pasaulio gy
venimo sintezę. ',,

Pietų Lenkijoje buvo apklau
sinėti 20-ties mokytojų seminari
jų mokiniai ar jie tiki Dievą, ar 
yra bedieviai. Komunistai pasi
piktinę skelbia, kad jaunųjų mo
kytojų 85% yra tikintieji, kurie 
savo tikybines pareigas atlieką 
pastoviai. Laikraštis “Argumen- 
ty” šaukiasi ‘pažangesnio auklė
jimo”.:

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ !
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. BATOR Y
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu i visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečiu kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, , 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sietradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

■ Dar yra vietų, vasaros kelionėms iš 
Montrealio-birželio 13 ir liepos 11
KITŲ KELIONIŲ DATOS: rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, 

lapkričio 7; iš Quebeco — gruodžio 5.
275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo
. vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE ....
Bay Street C , , ' Toronto 1, Canada

* "■()■..
''I ’

To- 
du

ap- 
sie-

noj! vėliava”, leidžiamas Vilniu
je, rašo, kad katalikų tikėjimas 
Lietuvoje neužslopintas ir neiš
nykęs. Ypač pyksta pavergėjai, 
kad katalikai vyksta melstis išti
somis ekskursijomis Į Aušros 
Vatus, tam panaudodami komu
nistų turimus sunkvežimius, 
liau giriasi Katine' suradę 
slaptus vienuolynus.

Bolivijoj 600 kunigų turi 
rūpinti 4.000.000 gyventojų 
lų reikalus. 130 (kunigų yra iš JA 
V-bių, 270 kunigų — iš kitų kraš
tų: Italijos, Austrijos, Vokieti
jos, Ispanijos, Olandijos ir Kana
dos. Reikią dar bent 3.400 kuni
gų, kad būtų galima dažniau pa
siekti visus tikinčiuosius. Vietoj 
gimusių kunigų labai mažai, tik 
apie 200:

Indijos kunigai misijonieriai 
yra pakviesti dirbti tarp Indijos 
emigrantų Britų Gvinėjoje. Juos 
sau pasirinko vysk. R. L. Guilly, 
SJ;

Brolio D. Sebastijono, 72 m., 
laidotuvėse, Ammendale, Mr., 
prisiminta, kad trys jo broliai ir 
trys seserys yra vienuoliai. Iš vie
nos šeimos Dievas pašaukė net 
septynius savo tarnybai.

Indijoje katalikai vietos laik
raščiuose pradėjo skelbti žinias 
apie Kristaus mokslą. Per 3.000 
asmenų Įsirašė į korespondenti
nius kursus, o 5.200 nekatalikų 
teiravosi apie Kristaus mokslą.

Rytu Vokietijoje dar yra užsili
kę 1.433 katalikai kunigai ir 6.- 
060 protestantų dvasiškių. Kata
likai turi 39 ligonines ir 118 vai
kų prieglaudų.

BAHAMŲ SALOSE ANATOLIJVSXaIKF§

PRAGYVENIMAS BRANGUS
Pragyvenimas Bahamų salose 

sunku Įkainuoti. Vietinių gyven
tojų lygiu pragyvenimas nėra 
brangus, tačiau jų maistas ir ap- 
rėdas nėra pavydėtini. Turistų 
restorane paprasčiausi pietūs kai
nuoja $2.50 (itališki makaronai 
arba vėžys — čia jų kainos vie
nodos), o jautienos kepsnis -steak, 
kuris Čikagoje galimas gauti už 
$2, čia kainuoja $4 ir daugiau. 
Butai brangesni kaip Čikagoje. 
Betgi tabakas, degtinė, parfume
rijos gaminiai pigesni visu treč
daliu, ir turistai daug jų perka 
grįždami i Miami — kiek tik lei
džiama be muito. .

Krautuvėse gaminių kainos 
maždaug tokios: sviesto svaras 70 
c., pieno kvorta — 40 c., tuzinas 
kiaušinių — 95 c.,'duonos gaba
las— 14 c., didelis muilo gabalas 
— 15 c., bekono svaras — 85 c., 
“sirloin steak” svaras — nuo $1 
iki $2.10, kavos svaras — $1 iki 
$1.20, 5 svarai bulvių — 50 c., 
paprasto benzino galionas — 35 
c., etylis — 40 c., plaukų kirpi
mas vyrams — $1.50 ir t.t? Darbi
ninkai, lyginant jų uždarbius su 
JAV kainomis, uždirba labai ma-

f , TRVISKtfl ŽIBURIAI

GRDIMINAS GALVA

GR ASUI MAS
riečius? Jei kaikurie pramonės 
telkiniai ir mieštai bus sunaikin
ti, ar jau užtikrintas karo-iaimėji- 
mas? Pagaliau,’kokį atkirtitgąli 
sovietai sulaukti? Kokios’psicho-

Kova dėl Kubos, tebevyksta^ ĮKą. 
tik pasibaigus kraujo' praiiett< 
mui dėl sukilėlių bandymo išsi
kelti Kūboję, Valsty bės. Dępartą- 
mento sekretorius Dean (Rusk pa? 
reiškė, kad JAV esą kūbfečfąHt 
toliau kovosią dėl laisvės saloje. kraštuose antpuolio metuju n ii

§iuo metu Ueka tie patys stra
teginiai tikslai, tačiau i| esmės 
yra pakitusi karo taktika. Jei so
vietų saugumas* būtų žymiai pra
našesnis ir perteiktų tikslų vaiz
dą priešo kraštuose, vargu jie ga
lėtų net ateinančio pirmojo pus
mečio karo eigą'humatyti. Sovie
tai nėra linkę daryti veiksmų, ku
rių išdavos būtų menamos. Todėl 
Chruščiovo grasinimai vargu -su
sieti su tiesioginiu, visuotinu
karu.

šio

bos vidaus reikalus, tačiau su ja 
nebūsią užmegzti diplomatiniai 
santykiai.

Jau mėnesiui praslinkus nuo 
pirmojo bandymo, JAV spaudoje 
vis skelbiami pareiškimai, kad 
sala turi būti išlaisvinta. Nauji 
kubiečių vardai iškyla. Jie karto
ja ankstesnes klaidas — tvirtin
dami, kad kubiečių daliniai, ap
mokomi Floridoje, kad ruošiama
si naujam žygiui, kuris Įvyks po 
gero- pusmečio.
A Gegutes mėn. 1 d. Kuba pasi
skelbė socialistinė respublika, šis 
įvykis žymiai svarbesnis už nau
jus JAV 
to
jus JAV įžeidimus ir jų preziden
to iškamšos sudeginimę'Havano
ję. Sovietai imasi visų priemonių 
Kubą remti ir pasižada ją ginti* 
lyg ji būtų, “liaudies respublika”, 
priklausanti Varšuvos karinei 
“santarvei”. ■■,

TIESIOGINIS PUOLIMAS

NETIESIOGINIAI <

>okėtio mętujie yra 
stoginių a 
tebuvo va

darymas nea 
Berlyno,^go) 
vengimas" a 
mas pokario 
mais tautų > a

N: S. Chruščiovas, š.m. gegužės 
6 d. vėl grasino: “Jei JAV impe
rialistai, praradę sveiką protą, 
vėl darys viešą žygį prieš Kubą, 
jo pasėkas turės užpuolikas pa
justi”. Apie kokias žygio išdavas 
kalba Maskva? Jos gali būti tie
sioginės ir netiesioginės. Vargu 
sovietai yra linkę JAV užpulti ir 
jų svarbiausius pajėgų telkinius 
sunaikinti. Suprantama, kad pa
laužti kraštą, puolimas turėtų bū
ti visuotinis. Ar sovietai yra pa
siruošę toki žygi daryti? Jie iki 
šio meto nųogastavo pradėti vi
suotinio sunaikinimo karą. Jie ži
no, kad užpuolę JAV, sulauks at
kirčio. Ar jie pasiruošę pradėti 
puolimą ir kartu savo kraštą 
ginti?

Mes atsiduriame didelės apim
ties klausimų srityje. Koks yra 
šalių apsiginklavimo santykis? Ar 
sovietai pajėgs pirmaisiais gniuž
dančiais smūgiais palaužti vaka- 

ir netesėjimas pažado pavergtas 
tautas išlaisvinti, nepašalinimas 
socialinių negerovių, vakariečių 
tarpusavio nesutarimas ir ypač 
JAV neturėjimas aiškių politinių 
tikslų bei jų Įgyvendinimo, nere
tai net eilinio garbės supratimo, 
sovietams sudarė progų pasinau
doti Clausewits karo taktika ma
žųjų karų tarpsnyje.

Visos klaidos išplaukė iš vie
no šaltinio — mes nekariausime 
dėl Lietuvos, Lenkijos, Balkanų, 
Čekoslovakijos, Kinijos, Laoso... 
laisvės. Už ką JAV nusistačiusios 
kovoti? Ką ginti? Juk jos daro
mos prielaidos, kad kubiečiai lau
kia savo brolių atėjimo, nepasP 
tvirtino. Nūnai Kuba pateko Į 
Maskvos krepšį. Ji svarbi, nes 
Maskvos kompartijai sudaro pro
gą turėti žaizdrą, kurio kibirkš
tys gali sukelti gaisrą visame Pie
tų Amerikos žemyne. Kova dėl 
Kubos yra pradžia kovos dėl įta-

(Pabaiga}. •'

žai. Nors jų darbas nėra labai 
produktyvus. Gal būt dėl to, kad 
ten sunkųjį darbą atlieka juodo
sios rasės žmonės, ries baltųjų la
bai nedaug — jie yra arba augšti 
pareigūnai, arba bankininkai, ku
rių čia apstu, prekybininkai ar tu
ristai. Geras mechanikas gauna 
maždaug nuo $1.50 iki $2 i valan
dą; Mūrininkas apie $1.40 i va^ 
landą, stalius-statybininkas (car
penter) $1.35, dažytojas— $1.20, 
paprastas darbininkas — 80 c., 
laukų darbininkas apie 55 c. į 
vai. ir t.t. Tarnai ir tarnaitės, sam
domi-namų ruošos darbams, gau
na apie $15 - $20 į savaitę. Labai 
madoje arbatpinigiai. Bet ir juos 
Įskaitant, uždarbiai vištiek lieka 
žemi, kas rodo didėlį darbo jėgos 
perteklių.

BAIGIANT
Taip atrodo Bahamų salos ir jų

gyvenimas iš" pirmo žvilgsnio. 
Kaip apie kiekvieną kraštą, taip 
ir apie Bahamas dar būtų galima 
daug rašyti, bet tas bendro Įspū
džio nei padėties ifekėistų/ Ne- 
žiūriht paviršiaus skurdumo, kas 
liečia ūkininkavimą, visdėlta Ba
hamų salos turi daugiau teigiamų 
savybių, viliojailčių it žadančių, 
negu betkuris kitas svetimas 
kraštas. Mano nuomone, galimy
bių. Įsitvirtinti ten yta. Jeigu jūo^ 
dašis gerai ir patogiai susitvarkė j 
tai baltasis, pasižymįs darbštumu, 
sumanumu bei išradingumu, Įsi
kurs geriau ir patogiau. Trys 
veiksniai kalba mūšų naudai: JĄ 
V-bių artumas, Įvažiavimo ir išva
žiavimo nevaržymas, salų ekono
minis kilimas, šiuos dalykus^ pil
nai išnaudojus, prie mūšų lietu
viškos dvasios, Veržlumo ir noro 
— ideali lietuvių kolonija augtų 
ir stiprėtų mūsų visų garbei ir 
pasididžiavimui.'

NAUJAS SOVIETŲ GINKLAS 
-ŽIBALAS

Susirūpinimo Vakarams kelia 
sovietų žibalo vamzdžiai artėją į 
Vakarus ir sovietų tanklaiviai siū
lą savo prekes net 30 nuošimčių 
pigiau,, negu kitų kraštų rinkos. 
Nuo. Havanos iki* Helsinkio suka 
rusų; alyvos specialistai, siūlyda
mi savo gaminius žemesnėmis 
kainomis ir siūlosi statyti valyk
las rusiškam žibalui. Nauji aly
vos vamzdžiai tiesiami iš Volgos- 
Uralo alyvos šaltinių ir siekia net 
Baltijos jūrą, Lenkiją ir Rytų 
Vokietiją. Neseniai Japonija pa
statė Sov. Sąjungai du didelius 
tanklaivius gabenti žibalui, be to, 
Italijoje užsakyta dar keletas 
tanklaivių.

žibalo gamyba Sov. Sąjungoje 
per paskutinius 14 metų padidėjo 
net 7 kartus. 1946 m. buvo paga
minama 21 milijonas tonų, o 1960 
m. — 148 milijonai tonų." žibalas 
tapo pagrindiniu Sov. Sąjungos 
pajamų šaltiniu, iš kurio gali fi
nansuoti savo pramonės plėtimą 
ir teikti pagalbą Azijos ir Afri
kos tautoms.

Praėjusiais metais sovietai su
darė sutartis eksportuoti žibalą į 
šiuos kraštus: Italiją, V. Vokieti
ją, Braziliją, 'Japoniją, Argenti
ną, Urugvajų, ir Ghaną. Italijoje 
penktadalis valomo žibalo eina iš 
rusų šaltinių. Belgija, Norvegi
ja ir Švedija* importuoja net 15 
nuošimčių žibalo iš Rusijos; Ita
lija ir Marokas gauna 20 nuošim
čių, Graikija, Tunizija — 30%, 
Egiptas — 50%, o Suomija išim
tinai visą žibalą importuoja iš 
Sov. Sąjungos.

Vakariečiam tas kelia susirūpi- 

Dažai ir sienoms 
popieriai ?
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kęs visoje Pietų ^Amerikoje. Ku
ba nesudaro ypatingo pavojaus 
JAV saugumui, nes jis gali būti 
pašalintas per kelias valandas, 
bet yra juntariias netiesioginis 
pavojus, kai kurstoma revoliuci- 
ja ypač Centrinės Amerikos vals- 
lybėse.

Jei JAV vėl pradės prieŠpųolį 
Kuboje, sovietai panaudos visas 
netiesiogines priemones pažeisti 
vakariečius. Greičiausia, kad jie 
leis suliepsnoti įvykiams keliose 
vietose, pvz. Berlyne, Artimuose 
Rytuose, stiprins įtaką Afrikoje 
ir sugyvins mažuosius karus piet
rytinėje Azijoje.

Praėjusių metų liepos 9 d. Ni
kita Chruščiovas kalbėjo apie 
Pentagono sunaikinimą, jei būtų 
daromas priešpuolis Kuboje. 
Spalio 22 d. jis nurodė Kuboje 
išeinančio “Revolution” atstovui, 
kad anktesnifeji jo žodžiai dėl JĄ 
V-bių užpuolimo teturį perkelti
nę prasmę, jei Kubos užpuolimas 
neįvyksiąs. Tačiau užpuolimo 
metu b ūsiančiosi panaudotoj Ra
ketos JAV naikinteji šie žddaai 
tęturėjO psichologinį tikslą — at
grasyti JAV nuo betkurio žygio. 
Pastaruoju metu “jis jau nekalba 
apie JAV užpuolimą, nes gerai ži
no, kad toks užpuolimas iššauk
tų staigų atsikirtimą ir smūgį so
vietams.

Po visą Ameriką plačiai nu
skambėjo dovanų — “Oscarų” 
davimas už' geriausius 1960 m. 
Amerikos filmus; geriausiai vai
dinusiems aktoriams ir pan. Kas 
keisčiausia, jog tiek filmai, tiek 
aktoriai buvo atžymėti tie, kurie 
vaizdavo nemoralius dalykus.

Geriausiu filmu buvo išrinktas 
“The Apartment”, šiame filme 
vaizduojamas vienas nevedęs Įs
taigos tarnautojas, kuris savo bu
tą “išnuomoja” savo -.vedusioms 
“bosams”, kad šie galėtų susiti
kinėti su merginomis. Už tai jis 
tikisi pakėlimo tarnyboje.

Geriausia aktore ‘ pripažinta 
Elizabeth Taylor, vaidinusi pros
titutės . rolę filme “Butterfield 
8”. Už geriausią pasirodymą-kaip1 
pagalbinė aktorė “Oscarą” gavo 
Shirley Jones, taip pat vaidinusi 
prostitutę filme “Elmer Gantry”.

Taigi matome kaip toli Holly- 
woodas yra “pažengęs”. Susido- 
mėjimasyratik* vienos temos ak
toriais, kurių vaidinimas susilau
kia pritarjnrij daugiau tik iš pa
auglių * tarpioj, všūnešančių filmų 
gamintojams milijonus dolerių.

Amerikos prezidentas padarė 
pranešimą, kuriame nusiskundė 
dėl šio krašto spaudos,' kuri daž
nai padaro “meškos patarnavi
mą” Amerikos interesams. '* •

Nassau miesto centrinė aikštė. Už palmių šakų matosi laivas 
“Bahama Star”, kuriuo mes plaukėme. Priešais šią aikštę yra 
pašto rūmai ir karalienės Viktorijos statula.

Vaizdelis iš-turtingos vasarvietės Andros saloje, kur kamba
rys parai kainuoja $55 ir daugiau. Kai i šjjparką patekome, 
atrodė, kad esame rojuje... Palmių alėjos# tak^, krūmai 
ir gėlės, kurias matydavau tik kambariuose, kėlė nežemiško 
grožio iliuzijas. Uosto# vandens skaidrumo,' Įlankos Įvairu
mo nė nesiimu aprašyti. . , .

Toronto Lietuviu Namu reikalai

nimą, nes jie negali konkuruoti 
su rusų, kainomis. Keista, kad vi
sos satelitinės valstybės turi ru
sams mokėti vakariečių kainas, 
tuo tarpų; kitiems jižijduo^adnet 
40 nuošimčių pigiau.

Ikišiol visos Europos valstybės 
importuodavo apie 70% naudo
jamo žibalo iš Vidurinių Rytų: 
Irano, Irako, Saudi Arabijos ir 
Venezuelos. s.’,

Sovietai tikisi iki 1965 m. pa
gaminti trigubai daugiau alyvos, 
negu šiandieną pagamina visos 
Vidurinių Rytų tautos.

Atlanto s-gos atstovai rūpina
si, kad sovietų žibalo vamzdžiai, 
siekią per Jugoslaviją net Itali
ją, gali sustiprinti raudonąsias 
divizijas Europoje. Chruščiovas 
naudoja visus ginklus šaltajam 
karui laimėti, ir šis ginklas yra 
pavojingiausias. V. K.

“Tėv. žiburiuose” Nr. 16, balandžio 
20 d. esu rašęs, kad Lietuvių Namų 
svarbiausias rūpestis dabar yra atsi
kratyti kaip galima greičiau likusios 
skolos $18.000, kuri trukdo LN plėti- 
timą ir racionalų naudojimą. Tam rei
kalui dabartinė LN valdyba suaktyvi
no apleistą ir per kelius metus nebe- 
vykdytą šėrų platinimą. Į kvietimą įsi
gyti LN šėrus jau atsiliepė ir šėrus 
nupirko šie asmenys ir organizacijos:

A. Kaunas iš Niujorko už $25;
St. Juozapavičius, T. apyl. pirm. $25;
Dr. J. Yčas, antra šėrą, $ 25; .
Dr. A. Valadka $50;
Liet. inž. ir architektų dr-jos To

ronto skyrius, antrą šėrą, $25.
Viso už $150.
Tai gera pradžia ir paskatinimas ki

tiems tautiečiams. Kad galėtume pa
sijudinti iš pusiaukelės, kur sustojo
me, LN šiais metais reikalinga mažiau
siai bent 100 naujų šėrininkų.

šia proga tenka pranešti, kad LN tu
ri 30 nepilnų šėrininkų, kurie seniai 
yra įmokėję didesnę pusę šėro (pilnas 
šėras $25), bet trūksta iki pilno dar 
keleto dolerių ir dėlto jiems neįrašo
mas dividendas. Greičiausia, jie apie 
tai pamiršo ir daro sau skriaudą. Ka
dangi, išskyrus vieną kitą, jų adresai 
nežinomi, tai jie prašomi atsiliepti ir 
; mokėti iki pilno šėro vertės. Iki pilno 
šėto trūksta šiems LN šėrininkatns: 
Alekna Leonas. $10, Bieliūnas Juozas 
(IIj šėttft) $0.40, Iškauskas Antanas 
$5. Janušauskas Stasys (It šėras) 
$5.70, Karbonas Leonas $10, Paleckis 
Antanas $84 Petrauskas Jonas $5, Ber
nas Gytis $IO, Vaitelaitis Juozas $5. 
Kiti šėrinirikai įmokėję* mažiau, tai jie 
čia neišvardinti.
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Dėmesio žuvautoįoms ir vasarotojoms! 
Kas norite praleisti atostogas ar savaitgalius ramioj, gražioj vietoj ir mėgs

tate pažuvauti vykite Į vasarvietę "LAWTONS COVE" 
Prie DOE LAKE, 168 mylių nuo Torontu prie! Burtts Falls, MagneUWan 
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Amerikiečiu kasdieniniame gyvenime
• > U L 'EDVARDAS BULAITIS '

Prezidentas, kalbėdamas laik
raštininkams Niujorke, jiems pri
minė sovietinę spaudą, sakyda
mas: '“Savo pasirengimus jie nu
slepia# o ne garsina. Savo nepa
sisekimus jie užslepia, o ne išre
klamuoja. Savo nesutarimus nu
tyli, o rie išbūbnija... Joks gan
das ten neskelbiamas; jokia pa
slaptis netempiama viešumon. 
Jie veda šaltąjį karą, trumpai ta
riant, karo meto drausmingu
mu ...” 

spauda Amerikoje daro “meškos 
patarnavimą” savo kraštui. Gal 
būt didesnę žalą daro visokie vals
tybės pareigūnai, kurie mezga 
kontaktus su sovietais, juos už
taria ir vieni su kitais nesutaria. 
Tas kaip tik ir priveda spaudą 
prie viešų diskusijų. Kažin ar nuo 
spaudos reikėtų pradėti tvarkyti 
Amerikos juodąsias puses?

❖❖❖
“Chicago American” dienraš

tis gegužės 3 d. Įdėjo vedamąjį, 
kurį pavadino “Idiotizmas Cana- 
verale” (raketų bandymo vietai 
vėje). Čia pasipiktina atsakingu
mą praradusiais Amerikos spau
dos ir televizijos žmonėmis, kurie 
pasitarnavo komunistų propa
gandai dar prieš pirmąjį Ameri
kos erdvės kelionės bandymą.

Gegužės 1 d., besiruošiant pa
leisti raketą su žmogumi, spau
dos ir televizijos atstovams bu
vo suruoštas vaidinimas “Cana- 
veralo karnivalas”. Čia buvo taip 
vaidinimas' surežisuotas, jog pir
masis Amerikos astronautas pa
vaizduotas bailiu. Ten astronauto 
rolę atliekąs žmogus, lipdamas į 
“Mercury” raketą, atrodė nete
ko nervų, ir jis prievarta turėjo 
būti Įstumtas. -

Laikraštis todėl rašo, jog šio 
karnavalo filmai, jeigu pateks Į 
komunistų rankas, pasitarnaus jų 
propagandai. Nes juos bus gali
ma parodyti pasauliui išjuokiant 
amerikiečius.

Lietuvių Namą likusią skolą galima 
būtų greit išmokėti?, jei, dalininkai (ir 
nedalininkai),ųžsjsakytų .savo namams 
šildyti alyvą per Lietuvių Namus. At
skiriems vartotojams nesvarbu ar aly
vą jiems tiekia ta kompanija ar kita, 
bet užsakius ją per LN, kompanija iš
mokės LN po $1Q nuo kiekvieno kli- 
jento. Jei klijentų bus 500 tai LN gaus 
$5000 per metus jr tokiu būdu skola 
galėtų būti išmokėta per 3 metus. To
kią galimybę būtinai reikia išnaudo
ti. Lietuvių Nainai tuo rdikalu kreip
sis ir individualiai į kiekvieną dali-

P. Lelis, TLN šėrą reik. ved.

Kalbant apie visokius nesusi
pratimus ir idiotizmus, norisi pa
minėti neseniai iškilusi faktą, ku
ris sako, jog amerikiečių raketų 
centruose dirba nemaža nepati
kimų asmenų, štai, Amerikos 
erdvių agentūros civilinės tarny
bos vadovybė perdavė FBI.agen
tams, kad šie patikrintų Ameri
kos raketų centre Hunsvillėje, 

- AlaA, dirbančių 8 mokslininkų ar 
-technikų patikimumą.

Trys iš jų pajutę karštį patys 
jau pasitraukė. Viso šiame cen
tre dirba 4.300 armija civilinių 
tarnautojų, iš kurių dauguma ga
li prieiti prie paslapčių. Patikri
nus tik 600 tarnautojų, buvo ras
ta 11 nepatikimų ar Įtartinų.

Šiame centre vienu iš svarbiau
sių ir '• paslaptingiausių dalykų 
yra “Saturno” raketos projektas".; 
Ši raketa žada būti du kartus ga
lingesnė už galingiausią sovietų 
raketą. Bet, gal nereikės nusteb
ti, jei sovietai dar nebaigus ją 
nei statyti, turės visus planus.

Sovietinė cenzūra 
tebeveikia

Sovietų pareiškimas, kad pa
naikinama cenzūra visų Maskvoje 
gyvenančių žurnalistų pareiški
mams faktiškai nieko nepakeičia. 
Komunistinėje valstybėje cenzū
ra nereiškia tik pranešimų tam 
tikrų vietų išbraukimas ar "pana
šiai. Yra ir kita forma, būtent, 
kai žurnalistui, kurio straipsnis 
nepatinka valdžiai, gali būti pa
siūlyta tuoj išvykti ir viza dau
giau nebepratęsiama. Dabar kiek
vienas užsienietis žurnalistas Sov. 
Sąjungoj tą gerai žino ir, žinoma, 
siųsdami reportažus savo atsto- 
vau jamiems laikraščiams turi bū
ti labai atsargūs, kad nepasida
rytų nebepageidaujamais Mask
vai.*

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

Prašome reikalauti musą naujai atspausdinto vaistą katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ lt kitką.

Siunčiame D A rTII Jūsr sudarytus ir apdraustus Jvai-
paprastu ir ViVV r Aj I U rius siuntinius. ■-'<

m Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
Gyveną fle. Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svo

rio siuntinius; bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
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DOLERIO SVEIKATA

TARP ĮVAIRIŲ NUOMONIŲ DABARTIES AKTUALIJOMIS
AL. GIMANTAS

senu

jam musų visų gerovei Vit. Alius

Sovietai turėtu

NORS

Maloniausiai praleisite laikę gražiametiems

KENNEDY
Travel Bureau Ltd

Keliaujantis Amerikos ambasa
dorius Averell Harriman pareiš
kė, kad Amerikos mokslininkai 
turėtų pareikalauti įrodymų, kad 
sovietai tikrai buvo paleidę ra
ketą su žmogumi į erdvę. Dabar 
visas pasaulis tą Įvykį priėmė 
kaip faktą, tačiau jokių moksli
nių įrodymų iš sovietų pusės ne
gauna. Laisvojo pasaulio spaudo
je pasigirsta ir daugiau abejoji
mų dėl rusų astronauto pasise
kimo.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europą?

nio bloko sustiprėjimas tarptauti 
nėję- arenoje, jau savaime atitoli
na Lietuvos išsilaisvinimo va-

Gegužės 7 d. Aštuntajai Kana 
dos Lietuvių Dienai ruošti komi
tetas svarstė ir nutarė:

Pažadėjo ištirti:
1. Mokesčio įstatymą, kuris yra

(Nukelta j 7 psl.)

ŠVEDŲ PARLAMENTAS 
išbraukė lėšas estų kultūri 

niams reikalams

Šv. Jono Kr. parapijos vaikučiai šiemet priėmę Pirmą šv. Komuniją. Iš šonu stovi klebonas kun. P, 
A t 1 »Z-, T—  Tfc VI _ - — v • *— * — - * _ -  *• _ _

Šio pavasario pradžioje teko 
gerokai pakeliauti. Daug įspū
džių, daug prisiminimų, bet, iš 
turistinės kelionės malonumu

giai pasiektų redaktorius ir lei
dėjus. Parašyti laiškutį juk taip 
nesunku, ir kiekvienas norįs vis 
jau ras laiko tai atlikti. Gal tik 
reikėtų mažo prisivertimo.

Prisikėlimo parapijos vaikučiai—36 berniukai ir 50 mergaičių — gegužės 7 d. priėmę Pirmą šv. Ko
muniją. Viduryje sėdi parapijos klebonas Tėvas Placidas. OFM, ir MNP seserys.

AŠTUNTOJE LIETUVIŲ DIENOJE 
JAUNIMAS DIDYSIS VEIKSNYS

F-TIĘS METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA NUO LIETUVIŲ 
ĮKŪRIMO KANADOJE JIESKOMI IR REGISTRUOJAMI 
ĮSI PRIES 50 METŲ | KANADĄ ATVYKI LIETUVIAI

Dienos metraščio redakciją — 
7722 George St., LaSąlle, P. Q. 
Būtų gera gauti tokių tautiečių 
nuotraukas bei trumpą jų įsikū
rimo aprašymą.

Susirinkimas priėmęs 8-tos LD 
sąmatą, nutarė šokių ir sporto 
organizatoriams duoti skubioms 
išlaidoms avansus, kad LD pasi
ruošimai vyktų netrukdomai.

KLB Krašto Valdybos prezidiu
mas KLB apylinkių valdyboms iš
siuntinėjo aplinkraštį, kuriuo 
prašoma metraščiui žinių atsiųsti 
iki birželio 5 d. Primenama, kad 
metraštis bus drauge ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės vadovas, 
nes jame bus KLB įstatai ir kitos 
svarbios bei naudingos žinios 
kiekvienam Kanados gyventojui.

Daroma viskas, kad 8-ji LD bū
tų įdomi, įspūdinga, maloni atsi
lankiusiems ir naudinga visiems 
dalyviams.

8-tos LD informacija

tautines tradicijas ir 
mti, kas bus naudin- 
si, kada Pabaltijo tau

tos vėl atgaus savo laisvą gyveni
mą ir demokratiją. Atst. Erikson 
(sd) priešingai pabrėžė, kad pa- 

mokyk-

maįs. Lietuviai, regis, mėgsta tar
pusavy pasikalbėti, pasidalinti 
nuomonėmis. Įdomu ir tai, kad, 
beveik be jokios išimties, mažiau 
ar daugiau, pasikalbėjimuose bu
vo paliesti ir mūsosios spaudos 
reikalai. Pasirodo, tautiečiai tu
ri labai daug pasiūlymų, pageida
vimų savajai spaudai. Būtų ge
riausia, kad tokie balsai tiesio-

Dar jauna Toronto Prisikėlimo 
parapija, bet jau tradicija susi
daro: kiekvieną pavasarį gražus 
būrys lietuviško jaunimo, priim
dami pirmą kartą šv. Komuniją, 
pasiaukoja šv. Jėzaus Širdžiai ir 
po rožę — simbolį savęs — pa
deda Mergelei Marijai po kojų.

Ta didžioji parapijos šventė 
šiais metais buvo gegužės 7 d. 
Dažnai sakoma, kad mes moka
me tik mirusius pagerbti, o gy
vuosius pamirštame, nematome. 
Kas tą dieną buvo Prisikėlimo pa
rapijos 9.30 vai. šv. Mišiose bei 
po jų salėje, tas galėjo pajusti 
kažkokį malonų, skatinantį ir di
dingą jausmą, nes tai buvo priim
ti į gyvenimą ateiną jaunuoliai, 
jaunuolės...

Iškilminga eisena visi pamažu 
susirenka į pirmuosius suolus šv. 
Mišioms. Ne, jie — ne eiliniai, 
ne toki, kaip visada. Šiandieną jie 
pasipuošę gražiais vienodais dra
bužiais, pamaldų metu kiekvienas 
susikaupęs rimtai seka Mišių ei
gą. Altoriuje puokštės gėlių ir 
ramiai degančios žvakės. Parapi-

kuris, esą, vis jau turėtų žinoti, 
kad sovietinį bloką JT vis dau
giau ir dažniau remia ir neutra
lieji, o kartais net ir demokrati
niai kraštai. Tad, kas iš tokio tuš-. 
eio reikalavimo, juk jis ir lieka 
tik pilstymas iš tuščio j tuščią. 
Priešingai, reikia po truputį ruoš
tis momentui, kada ir raudona
jai Kinijai teks vieta JT. Girdi, 
tai tik laiko klausimas. Ir tik ak
las to gali nematyti, neatsižvel
giant, kad tai mums labai nepa
tinka ir, kad kiekvienas sovieti-

man būti visada su Tavim . 
daug, o daug kitų prašymų

jos choras sustiprina Mišių didin
gumą. £ .

Pagaliau ir lauktasis momen
tas. Po vieną pamažu išeina iš 
suolo. Seselės uždega berniuko 
ar mergaitės rankose žvakę. Su 
šviečiančia žvake, rože rankose ir 
skaidria meile širdyje artinasi 
prie didžiojo altoriaus pas savo 
Tvėrėją ir Išganytoją Jėzų, kuris 
susijungia su savo tvariniu bal
tutės ostijos pavidale. Parapijos

Ar nenorėtumėt 
čia būti?

Gyventojų surašymas Kanadoje vykdomas kas dešimt 
metų. Jei surašinėtojas pas jus lankysis pirmą kartą, 
atminkite, kad jis tuos pačius klausimus duoda kiekvie
nam asmeniui Kanadoje. Tarp kitų klausimų surašinė
tojas teirausis apie kiekvieno jūsų šeimos nario pavardę, 
amžių, išsilavinimą ir užsiėmimą. Surinkus šias infor
macijas iš visų Kanadoje kanadiečiai galės geriau pla
nuoti ateities mokyklas, viešuosius patarnavimus, viešo
jo gerbūvio tarnybas, prekybos bei pramonės išvystymą.

Visos informacijos, kurias jūs suteiksite surašinėtojui, 
yra laikomos griežtoje paslaptyje. Pagal įstatymus jos 
negali būti naudojamos tokiems tikslams, kaip mokes
čiai, karo tarnyba, mokyklų lankymas, arba- valstybinių, 
provincijų bei savivaldybinių įstatymų ir nuostatų 
įvykdymui. '
Gyventojų surašinėtojui atėjus į jūsų namus, prašome 
tiksliai atsakyti į visus jo klausimus. Padėkite jam at
likti darbą, kuris yra svarbus mūsų visų ateičiai.

1961 M.
BIRŽELIO MĖN 
KANADOJE 
BUS NAUJAS 
GYVENTOJU 
SURAŠYMAS

Dėl tarptautinių ' 
apžvalgų
Šiame rašiny norima palięsti 

vieną kitą būdingesni pasisaky
mą, nuomonę, girdėtą iš įvairiose 
vietose gyvenančių tautiečių. At
rodytų, kad nemaža dalis yra ne» 
patenkinti lietuvių laikraščiuose 
talpinamomis tarptautinių įvykių 
apžvalgomis. Neretas jas laikytų 
labai ir labai atsilikusiomis nuo 
gyvenimo, o neretai ir šypseną iš- 
šaukiančiomis. Esą, jose: dažnai 
norima mažyti įvykius taip, kaip 
straipsnio autoriui geriau atrody
tų, visiškai nepaisant tų įvykių 
raidos ir iš to sekančių išvadų. 
Štai, girdi, dažnai skaitome, kad 
tokią Rusiją su visais satelitais 
būtinai reikia išmesti iš Jungti
nių Tautų. Taip, esą, gal tai ir 
būtų labai pozityvus ir pasaulio 
taikai naudingas dalykas, bet, 
kaip labai toli nuo realybės ir šios 
dienos pasaulio nuotaikų toks 
reikalavimas yra. Juo, greičiau
sia, netiki ir pats reikalautojas,

klebonas Tėvas Placidas, OFM, 
kiekvienam įteikia pirmą kartą 
šv. Komuniją. Taip, tikras Dievas 
ir tikras žmogus šiandien vėl su
sijungia su šio pasaulio naujuoju 
žnjogumi ir vėl naujai eina į žmo
nių gyvenimą.

Susikaupęs vaikutis, nušviestas 
banguojančios žvakės liepsnos, 
pakyla nuo altoriaus laiptų ir 
grįžtą pro M. Marijos altorių. Ma
rijai dovanoja ryžę. Rodos, sakyte 
sako: “Motinėle, priimk ir mane, 
kaip šią rožytę, kai grįšiu iš šio 
pasaulio ...”

Priėmę Išganytoją visi susi
kaupę klūpo suoluose ir tvliai 
kalbasi su atėjusiu Jėzumi: “Die
vuli ,padėk močiutei sugrįžti iš 
Sibiro ...” “Dievuli, nueik ir pas 
tuos vaikučius Lietuvoje^ kurių 
negerieji neleidžia į bažnyčias...” 
“Jėzuli, padėk mano tėveliams ir širdumo ir vaišingumo. Kitas jų 

"ir visiškai nepažįstamas, bet nepai
sant to, galėjai jaustis lyg 
pažįstamų, bičiulių tarpe buvęs 

gi į Buvo labai įdomu išgirsti tautie 
B čių nuotaikas, lūkesčius ir nuo 
■ mones visais aktualiais klausi-

Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

Visiems Lietuvių Dienos, įvyks
tančios šių metų rugsėjo 2, 3, 4 
d.d. Montrealyje, dalyviams pa
maldos bus bendros Verduno au
ditorijoje, nes nė viena lietuviš
koji parapijos bažnyčia nesutal
pintų tiek žmonių, kiek tokiomis 
progomis susirenka. Iškilmingas 
pamaldas maloniai sutiko atlaiky
ti Montrealio kardinolas J.Em. 
Paul. Emil Leger.

Jaunimui, kuris dalyvaus tau
tinių šokių koncerte, ir sporto tur
nyre, numatoma speciali progra
ma šeštadienio vakare ir sekma
dienį, be to, paradinė eisena per 
miestą.

Tautinių šokių pasirodymui, į 
kurį kviečiamos Kanados Sėtu
vių t. šokių grupės — Toronto, 
Hamiltono, Londono ir kt., — 
gros specialiai muziko Zigmo La
pino organizuojamas lietuvių or
kestras iš pučiamųjų instrumen
tų — skudučių, lumzdelių, birby
nių, triūbų, ragų ir t.t. Be to, 
kviečiami dar iš JAV Rochesterio 
šokėjai. Šokių ir šokėjų reikalus 
tvarkyti pakviesti Juozas Piečai- 
tis ir Justinas Kibirkštis.

Jau ryškėja ir solistai daininin
kai, nors dar ne galutinai.

Sudarytas kviesimu garbės sve
čių sąrašas, kurio priešakyje yra 
Montrealio kardinolas, Kanados 
ministeris pirmininkas, Quebeco 
ministeris pirmininkas, Montrea
lio miesto majoras ir kt. Tikima
si, kad jie asmeniškai Lietuvių 
Dienoje dalyvaus.

Kadangi šiemet sukanka lygiai 
60 metų, kai Kanadoje pradėjo 
kurtis pirmieji lietuviai, tai 8-sios 
Lietuvių Dienos proga nutarta at
švęsti ir šias sukaktuves. Tuo 
tikslu nutarta surašyti visoje Ka
nadoje ligšiol esą gyvi lietuviai, 
atsikėlę į Kanadą prieš 50 me
tų, nes prieš 60 metų atvykusių 
greičiausia jau nėra gyvųjų tar
pe, arba užsilikęs tik vienas ki
tas. Ypač svarbu sužinoti pačius 
ankstyvuosius Kanadon atvyku
sius. Todėl visi į Kanadą atvykę 
prieš 60-50 metų prašomi apie 
save pranešti, arba žiną apie to
kius, painformuoti 8-sios Lietuvių

vėje be cento”.
Šis laiškas puikiai nušviečia bu

vusią padėtį- Pinigų istorijoj yra 
žinomas dėsnis, kad pinigas yra 
tvirtas tol, kol juo žmonės pasiti
ki. O ištikrųjų taip ir buvo. Ame
rikos turtuoliai metė savo kapi
talus į užsienį, kur jie nešė di-. 
dėsnį pelną ir nereikėjo mokėti 
mokesčių. Londono bankai pakė
lė užsienio kapitalams procen
tus. Dalis amerikiečių ten perkė
lė savo indėlius. Ypatingai tai 
paveikė užsienio auksą buvusį JA 
V-bių seifuose. Jis irgi ėmė 
plaukti į Londoną, kur didesnis 
pelnas, žodžiu, kapitalas yra pats 
didžiausias internacionalas. Jis 
nežino nei giminystės, nei vargo, 
nei tautiškumo.

Londonas ir kaikurios Europos 
valstybės, patyrusios apie aukso

atsargų tuštėjimą, nustojo pasiti
kėti doleriu. Jiems atrodė, kad 
doleris prarado apie 10-20% sa
vo vertės ir amerikiečiai bus pri
versti jį nuvertinti. Jau atrodė 
taip tikra ir aišku, tik nežinia kiek 
procentų bus nuvertinta. Tai ro
dė Romos, Londono ir Toronto 
biržos, kurios mokėjo už aukso 
unciją daugiau, kaip JAV buvo 
nustatyta — o JAV tvirtinimas, 
kad jie už aukso unciją nemokės 
daugiau kaip $35, buvo laikomas 
noru gelbėti dolerį.

Esant tokiai padėčiai dar labiau 
siūbtelėjo užsieninės investacijos 
iš Amerikos. Patys amerikiečiai 
ėmė pirkti auksą kitose valstybė
se, ypač Kanadoje, nes JAV ban
kai piliečiams aukso neparduo
da. Taip diena iš dienos augo do
leriu nepasitikėjimas. Niekas ne
žiūrėjo ir nekreipė dėmesio į pre
kybos balansą, kuris aiškiai rodė, 
kad doleris turi labai tvirtą pa
grindą. Iš tikro Amerika ekspor
tuoja dvigubai daugiau, kaip im
portuoja. Tačiau jie neplaningai 
mėto ne tik tą gautą prekybos 
perteklių, bet dar prideda iš san
taupų.

Politinė situacija reikalą pa-: 
sunkino. Perėmus administraciją 
prez. Kennedy buvo pirmasis rū
pestis pagydyti'doleęį, pądaryti jį 
tvirta pasaulimo mokėjimo prie
mone. Atsiekus tai nenuvertinus 
jo, atgaunamas pasaulinis presti
žas ir turima didelis pelnas, nes 
pasaulio bankai atidaro sąskaitas 
ir laiko indėlius nesvyruojančios 
valiutos bankuose.

Prezidentas Kennedy vasario 6 
d. pateikė šią programą:

Paprašė kongresą:
1. Sumažinti turistams leidžia

mų be muito įsivežti į JAV pre
kių kiekį nuo $500 ligi $100.

2. Sumažinti eksportinėms pre
kėms mokesčius.

3. Už užsienio valstybių ir ofi
cialių įstaigų investacijas leisti 
JAV bankams mokėti augštesnius 
procentus —- premijų pavidale.

4. Patvirtinti JAV įstojimą į 
Ekonominio bendradarbiavimo
organizaciją.

Pažadėjo patvarkyti:
1. Daugiau neatšaukti esančių 

užsienyje karių šeimų, bet jau at
šauktos buvusios valdžios turi 
grįžti.

2. Jei bus reikalas ir pageida
vimas, išleisti paskolos lakštus 
specialiai užsienio valstybėms ir 
Įstaigoms.

3. Peržiūrėti valdininkų išlai
das užsieniuose.

4. Remti eksportą per Ekspor
to-Importo banką.

5. Pakelti turizmą ir užsienio 
investacijas.

6. Sumažinti gamybines prekių 
kainas.

, 7. Bandyti sumažinti kitų vals
tybių suvaržymus JAV prekėms.

8. Kariuomenei pirkti tik JAV 
gamybos prekes.

9. Reikalauti, kad sąjunginin
kai sumokėtų savo gynybos išlai-

(apie 4.700 mylių), bene daugiau
siai žavėjo susitikimai su mūsų 
tautiečiais. Kur tik teko juos su
tikti, visi parodė labai daug nuo-

Visi vaikučiai pasiaukoja švč. 
Jėzaus Širdžiai ir M. Marijai. Baž
nyčia pilna žmonių. Vaikučius 
seka tėveliai, mamytės ir artimie
ji, priimdami ir patys šv. Komu
niją.

Kiekvienas vaikutis Pirmos Ko
munijos prisiminimui apdovano
jamas maldaknyge, rožiniu, me- 
dalikėliu, žvake ir paveiksliuku 
su visų Pirmą Komuniją priėmu
sių pavardėmis. i'

Prašykime Visagalį, kad Jis 
laimintų tą gražųjį mūsų atžaly
ną ir padėtų jiems išaugti gerais 
katalikais ir tauriais lietuviais.

landą. ,
Kubos įvykiai ir 
Lietuva

"'■"Iš girdėtų kalbų sprendžiant, 
tautiečių tarpe savotišką nerimą 
sukėlę ir įvykiai Kuboje. Gal ne 
tiek toje nelaimingoje saloje, 
kiek kaikurių žymių amerikiečių 
pasisakymai, kad savo pašonėje 
JAV ilgai negalės pakęsti jai 
priešingo režimo ir, vėliau ar 

(Nukelta į 6 psL)

Pradėkite planuoti jau dabar!
Pats planavimas duos daug malonumo! 
Užpildykite ir pasiųskite kuponą. ‘ 
Gausite veltui žemėlapius su 
aprašymais, kur ir kaip praleisti 
atostogas Ontario provincijoje!

Dauguma amerikonų pereitų 
metų pabaigoje buvo labai susi
rūpinę dolerio likimu. Vienas lie
tuvis rašė iš JAV;

“Esu pensininkas, turiu susi
taupęs kelis centus. Visi rašo ir 
kalba, kad mūsų doleris eina Hit
lerio markių keliu. Padėk man 
investuoti, kad nelikčiau senat-
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lietuviai pasaulyje
G£N^ JURGIS KUBILIUS,

‘ Gegužės 22 d., pirmadienį, Victorijos dienų 
RENGIAMAS DIDELIS IR LINKSMAS

.K Jokūbauskienė, O. Zubrickienė, O. 
Samanauskienė ir Z. Sveikauskienė. 
Kadangi Lietuvoje svaigiųjų gėrimų 
pardavinėjimo valandos labai libera
laus pobūdžio, išvada prašosi aiški: 
lietuviškas samagonas, tur būt, ska
nesnis už sovietinę* vodką...

TELEGRAMA IS KAZLŲ RODOS 
» | SKARDUPIUS,
kaimyniniame Kapsuko (Marijampo
lės) rajone, adresatą pasiekė per dvi 
paras. Tii, be abejo, net ir sovietiniu 
mastu seikėjant, yra olimpinis pašau 
lfo rekordas... Tačiau tas tik kūdi- 

, ,, _______ _ __ Itio juokas, jeigu mes telegramą pg-
tavos rajonuose. Brigadų “meninį" lygtosftHė'su ligoninės greitąja pagaL

.. jos drąsiai plėšia melagingąją Su

K«hterijo» kapinėse.
' AttTACfNĖ M8NINĖ BRIGADA
jau trečius metus veikia Širvintų ra- 
jrnte. Jo*> pagrindiniai “menininkai” 
yra partijos rajono komiteto darbuo
tojai — V. Kardamavičus, L. Sunklo- 

‘ menė, komjaunimo rajono sekretorius 
Petndcenis, rajono kultūros sky

riaus vedėjas A." Stankelis, mokytoja 
& Slaučiūnaitė ir miškų ūkio inžinie- 
rtaB. Botkėvičius. Panašių meninių 
p itMigadų netrūksta ir-kituose Lie-

uždavinį '“Tiete” Šitaip ’ apibūdina: b£ Iš Širvintų 'rajono ligoninės į še- 
jos - drąsiai plėšia melagingąja Suolelių tarybinį ūkį iškviesta grei- 

stebukių skraistę, demaskuoja tamsy- toji pagalba šešuolėlių tarybinio" ūkio 
bininkų veidmainystę ir niekšybes...’* ! netik kad nepasiekė per dvi paras, bet 
Komunistų partijos “solistų” eiles bri-l jo iš viso neįstengė surasti... Čiute- 
dagose papildo tautinių šokių šoke-' lių kaimo gyventoja E. Gražulienė, 
jai, , dainininkai ir instrumentalistai, susirgus kūdikiui^ vėlyvą vakarą krei- 
Ršseintų rajono ‘Tarybų Lietuvos” pėsi į ŠHutės rajono ligoninę. Gydy- 
kolūkio meninė agitbrigada surengė tojai atsisakė suteikti medicinos pagal- 
pirtną-koncertą, kuris buvo pavadm-■ bą, nes ligoninė tokiu laiku paprastai 
tas. tikrai menišku vardu: “Kas ne- , yra apsidraudusi nedarbo valandomis. 
iįrttaV— tte nevalgo...” . --

NT^«WKAWAS ATLYGINIMAS
< STATTBėS^ DARBININKAMS

: Jonavos rajono tarpkolūkinės kon- 
toros'darbininkams jau kėli -mėnesiai 
nemokamas jiems priklausantis atlygi
nimas, nors patys kontoros valdytojai 
ir vietmis -profšąjungos komitetas al- 
gas pasiima reguliariai; Nuskriausti 
darbininkai kreipėsi į rajono vadovy
bę,- bet- ji; laiku gaudama algas,- taip 
pat,' atrodo, nesupranta ar, galbūt,1 ne
nori suprasti darbininkų skundo — 
padėtis nepagerėjo;

MARGUCIV RIMNIMO

Šešių vaikų motina E. Gražulienė, pa
likusi vaikus vienus, turėjo samdytis

ŠOKIŲ 
VAKARAS 
kuris įvyks "BRANT INN", 
Burlington, Ont.
Benni Ferri orkestras, įvairus bufetas, turtinga loterija, laimės 
staliukai, įėjimo dovanos. Pradžia 7 vai. vakaro.
VIS U S llamittono, Toronto ir apylinkių lietuvius maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdyba
T

HAMILTON, Ontario
PIRMIEJI PAVASARIU ŠOKIAI — | LN KAPITALAS auga nuostabiul Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdy.; greičiu! Ketvirtoji vajaus savaite fr

>ėdos miesto ligoninę, kuri, atrodo, ba Riečia visus lietuvius iš Hamilto- veidą ve gražiausią pasisekimą—7LN 
tari ilsesnes darbo valandas- tenai ii no’ Toronto ir visų kily- vietovių gau- nariai įneše ar papildomai pridėjo 
buvo taiteista ri vidų, ir tos'kūdikiui šiai atsilankyti j pirmą šiais metais $1800, o visų keturių savaičių bendra

JA Valstybės
BALFo DIREKTORIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
1$$ 6 d., Broįgjyite; BALFo 

centro pa Jal pose forto BALFo direk- 
coriato suvažiaviinas, j iuęį oforto be- 
/eik vi$i ‘■direktoriai arba jų įgalio
tiniai. yfi

Su

buvo pravestos Telšių "Masčio” fab
riko kktbe pavasario šventės proga. 
Komunfetų < partija, neįstengdama vi
siškai išstumti velykinių papročių, 
juos- dabar perkelia i naujai išrastas 
šventes? Pavasario šventės pagrindą 
sudarė karndvalas su seniu šalčiu, tri
mis pavasario mėnesiais, galingu trak
torium ir, žinoma, tarybinio erdvių 
laivo-palydovo modeliu. Nepriklauso
mos Lietuvos dienas atstovavo sulysęs 
arkliukas, tempiąs medinį arklą. Dėl 
arklo dar galima būtų ginčytis, bet su
lysęs arkliukas tikriausiai priklauso 
kuriam noršiabai liesam koūkiui. Mu- 
zėjaus patalpose Telšių gyventojams 
būVO parodytos tikrai mužėjinės re
tenybės— revoliucionieriai - pogrin
dininkai □.

PL6KŠTES KREMLIAUS 
PASTATO APDAILAI • 

gavo užsakymą pagaminti Klaipėdos 
faneros fabrikas. Užsakyta 130 kubi
nių metfų medienos drožlių plokščių, 
kurios bus panaudotos Kremliaus rū
mų. atnaujinimo remontui— lietuviš
kas medis, mat, geriau atlaiko Niki- 

.. .. tos stuksenimą JT posėdyje išgarsin
tu batu...

LIETUVIŠKĄ SAMAGONĄ 
KLAIPĖDOS VANDENS GATVĖJE, 
nuosavame “bufete”, laisvai pardavi
nėja tūla Varnelienė, įsigijusi pastovų 
nuolatinių klijentų būrį. Pati ji, tie
sa, naminės negamina. Naminę jai 
pristato gerų pažįstamų slaptos va
ryklos. Apie Varnelienės veiklą pui
kiai žino milicija, prokuratūra ir net 
teismas, kuris vieną kartą ją visdėlto 
buvo priverstas nubausti keturiomis 
paromis arešto. Šiaip jau visi laiko už
merktas akis ir Varnelienei leidžia 
spekuliuoti namine. Panašių naminės 
“bufetų” netrūksta uosto rajone, kur 
savi ir svetimi jūrininkai druska ap
trauktas gerkles skalauna lietuviška 
namine. “Tiesos” skaitytojas B. Užu- 
giris piktinasi, kad ir Skaudvilėje pil
na degtindarių ir naminės platintojų. 
Ilgametį patyrimą- šioje srityje tūri

buvo įsileista - į vidų, ir jos kūdikiui 
lydytojas suteikė medicinos pagalbą.

GINTARO GAMINIŲ 
DIRBTUVES 

gintarą perka iš privačių asmenų lie^ 
iuviškame pamaryje, nedidelį jo kiekį 
gauna iš kaimyninės Kaliningrado sri
ties. Ners gintaro gaminiai labai po
puliarus užsienio kraštuose; jų pro
dukciją ger ok a i vari^ žaliavos * trūku- 
.nas. “Literatūros ir - meno” skaityto
jas J. Bubnys siūlo pradėti naujus 
gręžimus Kuršių mariose, kad suras
tus gintaro klodus galima būtų eks- 
plaatooti mechaniniu būdu. Tiesa, 
gręžimai jau buvo daromi 1989-m:, bet 
tada pasitenkinta 10-30 metrų gyliu, 
kai tuo tarpu gintaro klodai randasi 
žymiai giliau, nes juos kiekvienais me
tais užpila Nemunas į Kuršių marias 
atneštu dumblo sluogsniu?

SKLANDYTUVAS “NERINGA”
Kaunietis sklandytuvų konstrukto

rius B. Karvelis pagamino naują sklan
dytuvą — ^‘BK-6 Neringa”, kuris savo 
aerodinaminėmis savybėmis priklauso 
tarptautinei klasei ir prilygsta geriau- 
siems sklandytuvų modeliams Sovietų 
Sąjungoje: “Neringos” masinę pro
dukciją jau pradėjo Simferopolio 
sklandytuvų statytojai. -vkst-

mūsų rengiamą linksmą-šokių vakarą, 
kuris įvyks gražiose “Brant -Inn” pa
talpose Buriingtone, Ont. (apie 10 
mylių nuo Hamiltono Toronto link 
prie 2-jo kelio), gegužės 22 d., pirma- 
diėnį, Viktorijos dieną, 7’ vai. vak;

Šokiams-gros Benni Ferri orkestras, 
bus įvairus bufetas, turtinga loterija, 
laimės staliukai ir įėjimo dovanos.

Atsilankę tikrai turės gerą progą 
linksmai praleisti laiką, savo draugų 
ir pažįstamų tarpe; o taipgi ir naujas 
pažintis užmegzti.

Savo atsilankymu kartu paremsite 
ir mūsų darba lėšų telkime pavergtos 

■tėvynės laisvinimo reikalui. Laukiame 
visų. Iki malonaus pasimatymo.

Valdyba
KREIPIMASIS Į HAMILTONO 

KAIMYNUS. — Gegužės 20 d. prade
du 2-jų savaičių atostogas ir jų metu 
važinėsiu po London, Rodney, Inger- Liet. GIMNAZIJŲ RĖMĖJŲ BŪRE- 
soll, Woodstock, Tillsonburg, Delhi, LIŲ VADOVAI maloniai prašomi su

rinkti iš savo narių, aukas ir pristatyti 
St. Bakšiui iki lapkričio 15 d.

suma pašoko iki $6.500. Po $100 An- 
tans Tėvelis (100),’Urbanavičius Ka
zys (400), A. J. (200} ir Albinas Sta- 
sevičius; $300 Bronius Aselskis (200) 
ir $1000 Stasys Uikis (1000). Nauju 
nariu su $100 įstojo Jonas Pleskūnas. 
Visiems LN entuziastams v-ba siunčia 
gražiausią padėką!

Liet. Namų idėjos galingumas dau
geliui tautiečių yra sunkiai atspėjama 
mįslė. Gal gražiausiai apie jų dvasinę 
pusę prieš trejetą metų privačiame pa
sikalbėjime išsireiškė M. Tuinyla iš 
Simcoe: “Iš tolo stebint Hamiltono 
Liet. Namų darbą susidaro įspūdis, 
kad Jūsų org-ja Hamiltone yra krikš
čioniškiausia!” Gal būt kad čia ir bus : 
ta jėga, kuri eina iš to, kad LN di-| 
džiąją mintį — “Eikime per pasaulį 
gera darydami” — bando realizuoti 
praktiniame gyvenime.

už gautą auką ir linkime gražiausios 
sėkmės šiame versle, sulaukiant daug 
pirkėjų ir iš lietuvių tarpo.

Mokyklos tėvų komitetas
ŠĮ SEKMADIENĮ, gegužės 21 d., 11 

vai. bus laikomos šv. Mišios už Kat. 
Moterų Dr-jos mirusias nares.

Narės ir prijaučiančios malonėkite 
dalyvauti bendroj šv. Komunijoj, o 
po pamaldų arbatėlėj parapijos salėje.

Valdyba

Simcoe ir Paris apylinkes, lankydamas 
lietuvius su prašymu padėti hamilto- 
niečiams mūsų visų didžiajame Tau
tos Namų įsigijimo darbe. Labai ma
loniai visus prašau šį didelį lietuviš
ką kultūriniai ekonominį darbą parem
ti. įsigyjant LN- akcijų;ar nuperkant 
vieną antrą plytą. ' St. Bakšys

Sk. St.

ANTANUI JURAICIUI mirus Lietuvoje, 
į jo sūnums: kun. Jonui ir Albinui bei Juozui su jų šeimomis 
j, skausmo ^valandoje;; gilią , užuojautą reiškiame -r-

J. Beržienai 
VI. Stabingiai 
St. Urbonavičiai
F. KrivinskaiE P

F

J . J U R A ICIU I mirus Lietuvoje,

. jo sūnums Albinui ir Juozui su šeimomis

gilią užuojautą reiškiame

Albinas ir Elena Ripkevičiai

NESUKLUPES PRIE PAKELES SMUIKELIO .
“Tarybinės moters” žurnale 

komunistinio pranašo dideliu bal
su lietuvę moterį religijos klausi
mais mėgifta “šviesti” J. Ragaus
kas — nelaimingas juodvarnis sa
vo plunksnas persidažęs skaisčiai 
raudona ir’todėl dabar Lietuvoje 
labai madinga spalva.

Tikėjimas yra kiekvieno žmo
gaus sąžinės reikalas. Tą patį, be 
abejonės, tenka pasakyti ir paski
rų individų posūki griežtai prie
šinga kryptimi, liekas šiandien 
nenori kaltinti J.Ragausko dėl jo 
“mokslinio” atšivertimo, kol jis 
tą “atsivertimą” laiko savo pa
ties kišenėje. Tačiau visa bėda 
yra, kad jo “atsivertimas” jau nė
ra jo paties nuosavybe, bet komu
nistų ateistinės propagandos tur
tas: iŠ “atsivertimo” jis valgo duo
ną ir, kas liūdniausia, ja mėgina 
J>rievarta penėti kitus, nes juk i 
o antireliginius vapaliojimus ko

munistų kontroliuojamoje spau
doje tikintieji neturi teisės atsa
kyti. Tikintiesiems šiandien Lie
tuvoje, iš viso, jokia spauda ne
prieinama. Nepasiekiama ji taip- 
gūir nekomunistinės pasaulėžiū
ros lietuviui.

... SUKLUPAU ANT 
LYGAUS KBLIO...
Antireliginiais rašiniais J. Ra

gauskas save aiškiai įjungia ne 
vien tiktai į netikinčiųjų eiles, 
bet taip pat ir į komunizmo staty
tojų gretas. Paneigęs Dievą ir 
maldos vertę lietuvei moteriai, 
jis pats tuojau pat labai pamal- 
dfiai susideda rankas: “Tarybinis 
žmogus nenusiteikęs be reikalo 
mirti, jam nebūdinga klūpoti, 
* ilvą prieš tuos, kuriems

i nuolankūs vergai ir

'VYT. KASTYTIS

dievų “malonėmis”, < 
rankų darbu. Jo dar laukia platūs 
darbo barai — jis stato komuniz
mą, kovoja už viso pasaulio žmo
nių šviesią ateitį. Tad’jam reikia 
išsitiesti visu ūgiu, atpalaiduoti 
savo kūrybines jėgas, o*ne “su
klupusiam prie pakelės^- smūtke- 
Įio’’ verkšlenti, ne bejėgiškai su
gėrus rankąs laukti malonių iš 
dangaus ...” Prie šių eilučių be
lieka pridėti didelį AkfKN. Taigi, 
j. Ragauskas, išsižadėjęs Dievo, 
visdėlto neatsisako dievybes, į jos 
sąvoką įstatydamas tarybini žmo-

tarptautinė gėlių parodą. Joje daly
vavo ir J. Roehrs gėlių ūkis, kuriame 
yra apie 150 šiltnamių. Parodoje šio 
ūkio skyrių sutvarkė ir prižiūrėjo A. 
Aidųkas, t egzotinių augąlė skyriaus 
(apie 10 šiltadaržių, pats didižausias 
skyrius visoje Amerikoje) vadovas. 
Už jo įrengtą skyrių parodoj J. Roehrs 
firma gavo pirmą premiją ir dovanų 
sidabrinę taurę. Bet A. Akiukui ne- 
pirmiena laimėti savo bosui premijas 
— pinigines dovanas, aukso medalius, 
taures ir kt. Aidukas myli gamtą. Pa
slaptis — gražieji Zarasai, kurių ap
skrity jis yra gimęs.

LIETUVIS MILIJONIERIUS? Kaip 
ten bebūtų, bet vistiek malonu patirti, 
kad, kaip The New Yorker” žurnalas 
kovo 18 d. rašo, “Lithuanian born” 
Ted Weiner, 48 metų amžiaus, priklau
so Amerikos milijonierių šeimai. Jo 
tėvas, atvykęs iš Lietuvos, dirbo ang
lies kasyklose Pennsylvanijoje, Vėliau 
pabandė laimę Arkansas alyvos lau
kuose. Užsikabino, bet nesisekė. Ta
da tėvas ėmė gaminti įrankius alyvos 
šuliniams gręžti. Ir čia nepergeriau
siai sekėsi. Laimei užaugo jo sūnus ir 
visus sunkumus nugalėjo. Dabar jo 
turtas jau siekia apie 30 milijonų dol. 
Taigi, jam buvo sunkoka sukalti tik 
pirmąjį milijoną.

Lietuviškasis milijonierius gyvena 
puikiuose rūmuose Fort Worth ir ko- 
lekcijonuoja meno kūrinius, daugiau
sia moderniuosius; jų tarpe ir Picas
so. Tarp kitų kultūrinių pomėgių dar 
praktikuoja golfo žaidimą. Jo sporto 
partnerių tarpe yra ir Bob Hope, ku
ris taip pat pradėjo užuosti gerąjį aly
vos kvapą ir pradėjo juo domėtis.

Reikėtų šį tautieti labiau išaiškinti. 
O gal dar jisai moka ir lietuviškai?

e praneštą:
Kan. J. B. Končius gegužės 12 

d. išvykstalį Europą tarptautinių orga
nizacijų reikalais. Ten jis išbus ilges
nį laiką. Jį laikinai pavaduos vienas iš 
BALFo CV vicepirmininkų.

BALFo direktorei dr.‘ Armonienei 
ir pirmininkui lankantis Vašingtone 
paaiškėjo/kad maisto paskyrimas lie
tuviams tremtiniams V. Vokietijoje 
yra sulaikytas, kol ateis papildomos 
vokiečių valdžias informacijos, parei
kalautos JAV.

Pašalpa drabužiais Lenkijos lietu
viams lengviau praeina pro muitines 
Lenkijoje, jei siuntiniai siunčiami iš 
JAValstybių.

BALFo centras gauna daug vaistų 
receptų iš Lenkijos, kurie yra arba su
klastoti ar kitais nesveikais motyvais 
šrašyti. <u;

Daugelyje vietovių JAV bus mini
ma Birželio sukaktis ir ta proga BAL 
r o veikėjai stengsis organizuoti lėšų 
deportacijų aukoms per * BALFą pa
remti.

BALFo direktorių suvažiavimas, ati
džiai išdiskutavęs bendrinės šalpos 
problemas, nutarė:

Padėkoti lietuviškai spaudai ir radi- 
jo valandėlėms už nuoširdų bendradar
biavimą sunkiam šalpos darbe.

Skubiau ir efektingiau padėti reika
lingiems ypač esantiems už geležinės 
uždangos.

Ieškoti nuoširdaus bendradarbiavi
mo būdų su visais šalpos talkininkais
ar veiksniais.

Direktorių posėdžiai praėjo darnio
je darbo dvasioje. Valdybos posėdis 
vėl buvo sušauktas gegužės 12 d.

BALFo centras
PR* ANTANAS DUNDZILA išrink

tas naujuoju Lietuvių skautų s-gos ta
rybos pirmininku vietoje ilgamečio 
pirm. v.s. dr. V. Čepo. Naujasis pir
mininkas skautų veikloje aktyviai reiš
kiasi nuo 1946 m. Jis yra gabus inži
nierius, aktyvus jaunosios lietuvių kar
tos veikėjas, šaunus skautas.

Šiuo metu Lietuvių skautų s-gai pri
klauso apie 3000 skautų.

SĄŽININGUMAS IR VERŽLUMAS 
LAIMI. — Melrose Park miesto valdy
bos rinkimus į miesto trustee postą 
laimėjo lietuvis S. Bružas. Dabar šio 
miesto valdyboje yra net trys # lietu
viai: V. Lyons-Liutis, A. Butą’ir S. 
Bružas. Jie visi yra aktyvūs ir lietu
viškoj veikloj.

GAUSIOS ŠEIMOS. Worcestery, 
Mass., gyvena Zinkienė 16 vaikų mo
tina. Kita — M. Orinienė — taip pat 
turi skaitlingą šeimą, iš kurios trys

A. A. ANTANAS ŠEŠTOKAS gegu-ŠOKIAIJR RGŽES _ _ _ _ _ _______
parapijos salėje lietuviškasis jaunimas LžėsTdieną mirt•‘Ha'^ntone. Velionis 
linksmai pasišoko. Buvo susirinkę apie į Kanadą atvyko 1947 m. Dirbo miške 
30. Balandžio ir gegužės mėnesi gimę _ valoroje.’ Persikėlė Hamiltonan 

■ buvo pasveikinti ir apdovanoti po ro-; 194g m., dirbo Stelcoje. Mirė būdamas 
m. amžiaus, širdies liga po ilges- 

nio negalavimo. Liko žmona Irena Bal- 
i tusytė ir'du sūnūs — Kęstutis 8 me- 
tų ir Arvydas 6 metų.

; Lietuvoje liko motina, brolis ir se
suo, kurie neseniai grįžo iš Sibiro 
tremties. ; > a < ;

Gegužės 6 d

-----  “ f---------- IS ze. Mokslo metų užbaigai numatyta 43 
l surengti dar vienus šokius/ o vasarą n;r 
r J ~ padaryti pertrauką iki rudens.

■ JULIUS MACIUKAS jau kuris lai- į1
H Į kas yra užaliarmavęs visas galimas
B Kanados įstaigas atsikviesti iš Lietu-

vos šeimą. Visos Kanados Įstaigos pa-į “^nls buvo puikaus * būdo, reli- 
lankiai tuo reikalu ats-nepia ir daro $
viską, kad prašymas būtų patenkintas. ‘nnnAirdl]ę lietuvis 

-Vienintelė kliūtis, atrodo yra tik Sov. nuosiraus l etuvis-
į S-gos vyriausybė. Linkime jam laimės. kapinės2 Toronte gegužės 13 d.
i... ■ Vi p- . . V. M.

NETIKĖTA DOVANA. — Plecan: 
Fuel Oils, 195 Rebeca St., Hamilton, 
vyks. M. Valančiaus šeštadieninei, mo
kyklai per P. Volungę prisiuntė S50. 
Nelaukta ir netikėta, kad neprašoma, 
kitataučių valdoma bendrovė, nors jo
je dirba ir keltas lietuvių, skirtų au- 
žą mokyklai. Sis gražus elgesys galė
tų būti pavyzdžiu ir kitoms verslo Įs
taigoms.

Mokyklos vardu Plecan Fuel Oils 
b-vei reiškiame nuoširdžiausią padėką

biau ėmė pervertinti savo nuopel
nus, pradėjo savo neklaidingumu 
tikėti ir- skatino savo asmenybės 

o savo laisvų garbinimą. Pernelyg didelis liaup
sinimas susuko jam galvą. Laikui 
bėgant Stalino asmenybės kultas 
pradėjo įgauti vis biauresnes for
mas, darė rimtą žalą socialistinei 
statybai, liaudies interesams, 
stabdė šalies žengimą j priekį. 
Didelę žalą socialistinei statybai, 
demokratijos vystymui partijoje 
ir valstybėje padarė klaidinga 
Stalino tezė apie tai, kad, esą, Ta

ATIDAROMA 
GEGUŽĖS 
19 DIENĄ.

Daniškų baldų studija praneša ati
daranti Hamiltone naujausių Skan
dinavijos stiliaus baldų pavyzdžių 
krautuvę.

Specialios 
kainos 

atidarymo 
proga

H A MIDTONE: 
KING ST. JA. 9-3212

D. Britanija
VYTAUTO IR BENEDIKTOS AN- 

DRUŠKEVIČIU šeimoje pakrikštytas 
dešimtas kūdikis —- Kęstutis Henri
kas. Tai bene gausiausia lietuviška 
šeima visoje D. Britanijoje. Ji gyve
na Stokę-on-Tient. *

Italija
ŠV. KAZIMIERO LIET. KOLEGIJO

JE, Romoje, yra 8 lietuviai klierikai: 
2 iš JAV, 3 iš Kanados, 2 iš Australi
jos ir 1 iš Anglijos.

KUN. A. KAZLAUSKAS, MIC, iš
vyko Romon ir Marijos vienuolijos 
centre atliks dviejų mėnesių dvasini 
susikaupimą. Prieš tai dar dalyvavo 
Europos lietuvių kunigų suvažiavime, 
kuriame buvo aptarti gausūs sielova
dos klausimai.

PREL. K. RAZMINAS, po a.a. arkiv. 
J. Skvirecko mirties, gyvena Romoje. 
Velykų švenčių metu jis buvo Ang
lijoje ir ten pravedė lietuviams reko
lekcijas. " k ‘

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SIELO

VADOJ dabartiniu metu darbuojasi 6 
lietuviai kapelionai: kun. P. Butkus, 
kun. P. Vaseris, kun. J. Kungys, kun. 
S. Gaidelis, SJ, kun. L. Kemėšis ir

gingas,^ rūpestingas šeimos tėvas ir dukros įstojo į vienuolyną. Abi šios 
motinos yra ligonės. Zinkienė jau

A.a. A. šeštokas palaidotas^ lietuvių dvylika metų ligoninėje. Motinos die
nos proga jos abi buvo ypatingai pa
gerbtos.

Kažin, ar^ Lietuva amžių bėgyje bū
tų vergavusi, jei visos lietuvės moti- 
nįs būti!" pasekusios šių dviejų pa- Bačinškas“Be^to? tenai
vyzdį? - • -

LIETUVIS LAIMI PREMIJAS savo į Paltanavičius, kuris kartais irgi pa- 
darbdaviui. Neseniai Niujorke įvyko - tarnauja lietuviams.

dar gyvena pasionistas kun. Leonas

p. ŠEŠTOKIENĘ,

mirus jos mylimam vyrui

užjaučiame ir kartu liūdime —

Kat; Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

Buvusią mūsų draugijos narę

Gegužės 6 d. į Maltono aerodromą iš 
Lenkijos atskrido V. Lapinskaitė - Ra- 
guckienė. Šia neeiline proga atžymi
me hamiltonietį niekuomet neatsisa
kantį padėti lietuviškame darbe, stip
rų lietuvybės ramstį — Juozą Raguc- 
ką. Sukurdamas šeimą su Lenkijos 
lietuvaite, jis dar kartą įrodė meilę 
savo tėvų žemei, imdamas pagrindu 
lietuvybės išlaikymą tremtyje — gry
nai lietuvišką šeimą, šį savo tikslą 
jis atsiekė pereitais metais liepos mė
nesį nuvykęs iš Hamiltono į Varšuvą 
ir ten vedęs Švenčionių apskr., Tve* 
rėčiaus parap. lietuvaitę Vandą La
pinskaitę. Ir štai, beveik po dešimties 
mėnesių, jis savo žmoną vėl pamatė. 
(7 psl. žr. pasikalbėjimą su V. Raguc- 
kiene).

rybų Sąjungai žengiant-į priekį, į 
socializmą, didėjant socialistinės 
statybos laimėjimams, klasių ko
va vis labiau aštrėš. Stalino tezė, 
iškelta, kai socializmas jau nuga
lėjo mūsų šalyje, faktiškai padė
jo pagrįsti masines represijas. 
Tik asmenybės kulto sąlygomis 
galėjo išvyštyti savo nusikalsta
mą veiklą Berijos gauja, padariu
si daug žalos tarybinei liaudžiai” 
(“Tiesa”, Nr. 299, 1959. XII. 23.). 
Štai kokie rezultatai, kai pradeda
mas garbinti tarybinis žmogus.

... IR BALZAMUOTAS 
MUMIJAS...
J. Ragauskas, būdamas Lietu

voje, negalėjo nematyti komunis
tinės stabmeMybės asmens kulto 
ir jos tikrai liūdnų rezultatų, 
šiandien sovietinio komunizmo 
padangėje, tarybinio žmogaus są
skaitoti, garbinamas Nikita. Kas 
gi gali būti tikras, kad vėl po 
daugelio metų “Tiesa” nepradės 
viešos išpažinties, kai Raudono
sios aikštės mauzolėjuje gulės 
toys kvapniais tepalais išteptos 

ai buvo priskiriami komunistinių stabų mumijos? Ta- 
asmerdškai jam, didteji'tMybinės da, galbūt, ir J. Ragauskas galės 
liaudies iškovojtmif' buvo aiški-’pasiteisinti, kad jį niekadėjas Ni-

372

Darbo

ne išmaldomis, nė įsivaizduotų

>

tk riti t >*<•

Netoli šv. Juozapo ligoninės, atski
ras mūrinis namas, naujas garažas, 
11 kambarių, 2 virtuvės. $3.000 įmo
kėti. Kaina $16.000. Vienas didelis 
morgičiuš, lengvi išmokėjimai.

TORONTO:
1819 AVENUE RD. — RU. 9-5422

QUEEN S. rajone, $3.009 įmokėti, 
5-kių butų didelis mūrinis namas, 
3 garažai. Kaina $20.000. Geras pir
kinys.

... PRIEŠ KOMUNISTINIUS 
STABUS...
Žmogaus ’ ir gamtos reiškinių 

garbinimas žmonijos istorijoje 
paprastai vadinamas stabmeldys
te. Sovietinė propaganda, tiesa, 
stabmeldystei nukalė ASMENY
BES KULTO terminą, šioje sri
tyje J. Ragauskui bus tikrai sun
ku pasivyti komunizmą —tik pri
siminkime nesuskaitomas sveiki
nimo telegramas didžia jam komu
nizmo stabui Kremliuje. O kur 
dar visi šūkiai ir transparentai, 
kur vaikų ir motinų ašaros, kur 
nekaltųjų kryžiaus keliai Sibiro 
taigose? ... “Tiesa” po daugelio 
metų šitaip apibūdino didįjį ko
munizmo stabą: “Didžiųjų socia
lizmo pergalių sąlygomis pradėjo 
laipsniškai formuotis ir vystytis 
Stalino asmenybės kultas Komu- 

i ir tarybinės liau-

JOHN D. ROS ART LTD.
REALTOR
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TRVISKES ŽIBURIAI
am 5PUSU

KBGOS TĖVIŠKĖS ŽIBURYS TREMTYJE
Petras Pleskevičlus, “MES NE 
SĖME LAISVĘ”. Lietuvos ne- 
priklausomybsė kovų savanorio 
kūrėjo atsiminimai. ■ Išleido

miltone, 1961 m. Viršelis ir vin
jetės Alg. Trumpieko.

’ A

Ikišiol mes buvome pratę pa
imti į rankas knygą, parašytą ku
nigo, daktaro, profesoriaus, ge
nerolo, turinčio vardą rašytojo, 
ar kito žinomo autoriaus. Betgi 
dar, turbūt, nebuvo girdėta, kad 
kieno nors knygų spintoje atsi
rastų veikalas, kurio autorius yra 
paprastas Lietuvos laukų sūnus, 
nepasiekęs akademinio, ar bent 
vidurinio išsilavinimo laipsnio. 
Tūlas skaitytojas nedrąsiai ima. 
tokią knygą į rankas ir skeptiškai 
verčia po keletą, lapų iš karto, 
akimi permesdamas vieną kitą 
eilutę. Su tokia nuotaika daug 
kas yra sutikęs ir Petro Pleske- 
vičiaus, pakilusio nuo siuvėjo sta
lo ir savanoriškai nuėjusio ginti 

' savo tėvynės, pirmą, o gal ir pas
kutinę, knygą. Nes jo karjeros 
srityje dasikasta tik iki puskari
ninkio laipsnio. Ir manoma — 
“tai kas, kad jis yra Nepriklau
somybės medalio savininkas ir 
dviejų Vyčio kryžių, Vytauto Di
džiojo ordino bei Šaulių žvaigž
dės kavalierius. Betgi jis vistiek 
tėra tik puskarininkis”.

O visdėlto ir puskarininkis, iš
drįsęs už savo šalies laisvę drąsiai 
pažvelgti į mirties veidą, netekti 
sveikatos ir sugebėjęs užtarnauti 
anuos augštus žymenis, kodėl ne
gali prisiminti laisvės kovų, ku
riose jis buvo aktyvus dalyvis, ir 
jų įvykius pagal savo sugebėjimą 
surašyti i knygą. Žinoma, kad gar 
Ii. Taigi ir Meškučių kaimo, Ne
dzingės valsčiaus, Trakų apskri
ties dzūkelis P. Pleskevičius juos 
surašė, nesiekdamas garbės, ne

laukdamas premijos, o^ tik dar Teesie man leista visų pirma 
kartą išgyvendamas ano meto išreikšti gilią užuojautą velionies 
pavojus ir pergyvendamas dabar- šeimai ir šiai didžiajai lietuvių 
tinę savo numylėtu Trakų neda- kolonijai, kurias tebeliūdina 
lią. Ir nors jo žodžiai nebyra iš (skaudi mirtis mylimo ir brangaus 
skambaus rago, betgi jo pergyve-' asmens. Vienas tik vardo suminė- 
nimų nuotaika yra išreikšta ne-! jimas užlieja širdį grauduliu. Pa
tik pakankamai gyvai, bet ir guodos tegalime rasti tikėjime, 
sklandžiai. Privataus, išsilavini- “Mes penorime palikti jūsų be 
mo žmogui tai yra didelis laimė- žinios apie užmigusius, kad jūs 

neliūdėtumėte, kaip tie, kurie 
neturi vilties”. Šie sv. Povilo žo-

ai, kurias tebeliūdina 
mirtis mylimo ir brangaus

S. SUŽIEDĖLIS
Žodis, pasakytas minint a.a.
dr. A. Šapoką gegužės 7 d.

1961 m.

iraeities horizontus, apniauktus

Adolfas Šapoka pats jąu reda
gavo antrąjį penkių auteHų vei- 

_ JT v _ —

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 

fPASAULYJE

jimas.
Atsiminimų knygoje yra svar

bu netik įvykių vaizdavimo bū- džiai guodžia ir ragina pasitikėti 
Jas, bet ir ypač jų istoriškumas. Viešpačiu, “kad mes, ar budime 
šios knygos autoriaus nors ir ma- ar miegame, būtume gyvi drauge 
žo maštabo kovų aprašymas, ka- su Juo”. Tikėjimas jungia gyvus 
ruomenės dalinių organizavimas, ir mirusius. Atminime pasilaiko- 
savanorių ryžto pavaizdavimas, me mielą vardą, pavyzdžiu pasi- 
gyventojų nuotaikų papasakoji- skatiname tolimesniam darbui, 
mas ir kitokių įvykių atidengimas i Vėlionies dr. Adolfo Šapokos 
yra'be nusižengimo tiesai. Dar atminimas jūsų tarpe dar labai 
ir šiandien nevienas, peržengęs 
vidurinės kartos ribą, puikiai at
simena to meto įvykių eigą, kuri 
kaip tik ir yra randama šioje P. 
Pleskevičiaus knygoje, šita, tad, 
prasme ji ir tampa verta savo pa
sirodymo. Bet ji dar yra verta ir 
skaitytojo dėmesio, ypač jaunes
niojo, nes joje aprašytieji įvy
kiai, nors ir vietinio pobūdžio, 
yra įdomūs ir lengvai skaitomi.

Alg. Trumpieko viršelis ir vin
jetės yra prasmingos ir derinasi 
su knygos mintimi. Žinoma, to, 
ką turi galvoje ambicingas skai
tytojas, piešiniuose ieškoti ne< 
tenka.

šia proga dar tenka pridėti ke
letą žodžių ir apie “Rūtos” lei
dyklos pastangas puoselėti lietu: 
višką kūrybą. Be jokios abejonės 
jos yra sveikintinos ir visu šimtu 
procentų remtinos, betgi ar nede
rėtų kreipti dėmesio Į knygos me
nišką apipavidalinimą. Visdėlto 
pigu tai pigu, bet knyga juk turi 
teisę netik į turini, bet ir formą.

KANADOS MUZIKOS FESTIVALIAI
j kia gero lygio, o kiti pasirodo 
! taip geri, kad vienas teisėjas apie 
į vaikų ansamblį išsireiškė: “Jie ne
reikalingi kritikos, o tik pasigė
rėjimo”.

Festivaliai įtraukia dideles or
ganizacijų ir parapijų mases į dar
bą. Kiekviena provincija siunčia 
delegatus į Kanados Muzikos Fes
tivalių federaciją, kuri parenka 
teisėjus ir sutvarko visus paren
gimus. šiems metams teisėjų ko
legija sudaryta: B. J. van dėr 
Gucht, olandas vokalistas, moky
tojas Londone, Anglijoj; Sydney 
Harrison iš Guildhall mokyklos 
Londone, Anglijoj; airiai — Fre
derick Carter, katedros vargoni
ninkas, ir dr. Havelock Nelson, 
Belfasto simfonijos orkestro diri
gentas. Pentkas yra dr. Leon For
rester, pasižymėjęs vargonų mu
zikas ir kompozitorius.

Vienas tų festivalio įdomybių 
yra — naujų talentų atradimas. 
Smuikininkai Betty Jean Hagen 
ir Fred Grinke, abu tarptautinio 
masto, ir tenoras Jon Vickers, 
daiuuojąs Metropolitan operoje, 
gavo pradžią kaip tik tokiuose fes
tivaliuose.

Kartais bendradarbiauja visa 
provincija talentų jieškojime. 
Taip Manitoba atrado čelistę Ža
rą Nelsovą — Sarah Nelson ir

Pradedant sausio viduriu ir bai
giant gegužės mėn. Kanadoje 
vyksta muzikos festivaliai. Kiek
viename didesniame centre ir še
šiasdešimt mažų miestelių vyksta 
chorų, instrumentalistų, net vai
kų darželių orkestrėlių pasirody
mai, kuriuos stebi patyrę muzi
kai ir juos skatina. Muzikos fes
tivaliai, prasidėję prieš penkias
dešimt metų, yra įnešę į mūsų 
kultūrinį gyvenimą daug naujo.

Festivalio idėja gimė Anglijoje 
jaunos moters, Mary Wakefield, 
galvoje. Ji sukvietė savo kaimy
nus pasimokyti dainų žiemos me
tu, o kai išmoko, jie jas dainavo 
kaimo apylinkėje vasaros metu. 
Idėja patiko, ir ji greit išplito po 
visą britų salą. Anglai imigran
tai ją atvežė ir į Kanadą.

Pirmiausia jie prigijo Albertoj. 
Vernon Barford ir Howard Stuch- 
bury iš Edmontono parinko dai
nas, išnuomojo salę, pakvietė 
Winnipego muzikus prižiūrėti bei 
spręsti ir paragino visuomenę da
lyvauti.

Saskatchewanas pasekė Alber
tos pavyzdį 1909 m. Dešimt metų 
vėliau Manitoba suruošė savo pir
mąjį festivalį ir greit prasimušė 
į pirmas vietas. Britų Kolumbijo
je pirmasis festivalis pasirodė tik 
1923 m. ir nuo to laiko keturios , . .,
vakarinės provincijos kviesdavosi P0Iin5 9refc0^’. .muz^a 
pasižymėjusius muzikos teisėjus taiP žavėjo teisėjus, kad jie atsi- 
net iš užsienio, šiandien Manito
ba suruošia didžiausius festiva
lius viešame Britų Common- 
welthe. Jos 20.000 dalyvių pasku
tiniais metais pralenkė tik Toron
tas, kurio festivaly susirinko 25.- 
000.

Festivaliai vyksta ir kaimų sri
tyse. Ten eina varžybos, ir laimė
tojai iš mažų keliami į didesnius 
ir platesnius festivalius, kur jie 
kartais laimi. Kiekvienas dalyvis 
rengiasi savaitėmis. Mokyklų, pa- 
rapių, tautinių grupių chorai dir
ba atsidėję. Vieni niekad nepasie-

sukę į auditoriją sušuko: “Nusi
imkit kepure; nusiimkit kepures 
prieš genijus!”

Kiekvienais metais įsijungia 
jaunų jėgų. Bet žiūrovų masės 
nėra didelės. Atrodo, konkuruoja 
televizija. Reikėtų, kad muzikos 
festivaliai sutrauktų pačias ge
riausias Kanados jėgas šių dienų 
muzikai. C. Sc. Grace H. Lane

• Pirmieji matavimai nustatyti 
atstumą tarp žemės ir saulės 
buvo atlikti Kinijoje 100 m. 
pr. Kristų, v .

MOHAWK
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gyvas. Gerai jį pažinote, kaip rū
pestingą šeimos tėvą, kaip dažną 
daugelio posėdžių ir susirinkimų 
dalyvį, kaip uolų “Tėviškės Žibu
rių” redaktorių, kaip nuoširdų 
lietuviško visuomeninio darbo 
skatintoją ir. rėmėją. Visais at
žvilgiais dabar atrodo buvęs dar 
iškilesnis, negu jį matėte, su juo 
gyvenote ar dirbote. Tai nėra 
tiktai sujudusių jausmų sukel
tas įspūdis. Netekus kurio žymes
nio asmens, mūsų dėmesys savai
mė atsigręžia Į mirusiojo gyveni
mą ir darbus, nes mūsų būties 
bėgsme jie sustoja. Pajuntame 
tuštumą, nejaukią spragą, kuri 
nurodo kas buvo velionis, kokios 
reikšmės turėjo artimai' savo ap
linkai, platesnei visuomenei, vi
sai tautai.

Adolfas Šapoka priklauso prie 
tų iškilių asmenų, ties kurių kapu 
susitelkia visos lietuvių tautos 
apgailavimas. Didžiai gailu, kad 
staiga jo neteko pajėgiame am
žiuje, ir gailiai skaudu, kad ne
begalėjo savo tautai pasitarnauti 
visu savo moksliniu subrendimu 
ir pajėgumu. Nelemta dalia, išti
kusi mūsų tautą, atėmė ir velio
niui galimybę vykdyti pasirinktą^ 
jį gyvenimo uždavinį: iškelti lie
tuvius jų pačių istorijoje. Nuo 
pat jaunystės Adolfo Šapokos ryž
tas buvo nušviesti Lietuvos pra
eiti tokiu būdu, kad darytųsi 
šviesesnė ir jos ateitis. Yra tie
siog tragiška,, kad tamsioje Lie
tuvos nelemtyje mums per anksti 
gęsta šviesieji žiburiai.

Perankstiišmūsųtarpoišsi- 
kyrusį dr. Adolfą Šapoką aš no
rėčiau pavadinti jo redaguoto 
laikraščio vienaskaitos vardu — 
Tėviškės žiburiu. Tai simboliš
kai išreiškia tiek jo šviesią as
menybę, tiek viso jo gyvenimo 
siekinį: savo gimtajai žemei, savo 
tėviškei, .būti šviesiu žiburiu. Lie
tuvoje tą savo žiburį kurstė lieps
na iš praeities. Išblokštas iš tėvy
nės ėmė šviesti visuomeniniu ir 
publicistiniu triūsu. Nepriklauso
mybės dienom jam rūpėjo, kad 
lietuviai darytųsi sąmoningesni, 
geriau pažindami savo garbingą 
praeitį. Tremties metu sielojosi, 
kad išliktų savam kraštui ištiki
mi ir susiklausę, kol Lietuva vėl 
pakils laisvam gyvenimui.

Adolfui Šapokai tebuvo dvyli
ka metų, kai Lietuva iš pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsių kilo 
laisvam gyvenimui (1918). Matė 
atgimstančią Nepriklausomybę 
dar vaiko akim, drauge su ja au
go ir brendo, mokėti ir dirbo. Jo 
tėviškė, Grybelių kaiiffas Augš- 
taitijoje, prie pat Utenos, siekia 
Vilniaus kraštą. Rudenį anais me
tais, kai Vilniuje buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė, su tė
vu buvo nuvykęs į senąją Lietu
vos sostinę įsirašydinti į lietuvių 
gimnaziją, tuo metu ir Utenoje 
įsikūrė “Saulės” progimnazija. Iš 
tėviškės Adolfui ji buvo lengvai 
pėsčiom pasiekiama. Gimnaziją. 
baigė Panevėžy, atokiau nuo gim
tųjų namų. Augštuosius mokslus 
išėjo Humanitariniame fakultete 
Kaune. Pagrindiniu dalyku studi
javo Lietuvos istoriją; studijas 
baigė 1929. Atlikęs vienerių me
tų karinę prievolę ir gavęs atsar
gos leitenanto laipsnį, valstybės 
lėšomis buvo išsiųstas specialiom 
studijom i Čekoslovakijos sostinę 
Pragą (1931). Paskui dar važinė
jo į Švedijos sostinę Stockholmą 
ir Vilnių (1933). Kituėse kraštuo
se ilgai netrukdamas, pastoviai ir 
ilgiausiai gyveno Kaune, dėstyda
mas universitete Lietuvos isto
riją ir rašydamas įvairiais mūsų 
praeities klausimais.

Besigilindamas į Lietuvos pra
eitį ir dtauge stebėdamas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą, 
nesunkiai galėjo pastebėti vieną 
keistą reiškinį: didingos praei
ties palikuonys, pakilę laisvam 
gyvenimui, buvo daug kur nusi
gręžę nuo savo sentėvių paliki
mo. Nepriklausomoji Lietuva pir
maisiais atsikūrimo metais savo 
istoriją ir senas tradicijas iš akių 
buvo išleidusi.' Visa kūrė iš nau
jo. Sukūrė net naują tautinę tri
spalvę, užuot susivalstybinusi se
ną ir tradicinę Mažosios Lietu
vos vėliavą. Būtų buvusi prasmin
ga sija dvieju Lietuvos dalių, iš
skirtų istorinio likimo. Tai rodė, 
kiek mažai pažinome savo praeitį. 
Mūsų praeities aprašymuose te
besilaikė kitataučių sudrumstos

pažiūros. Vieni dėstė,-kad Lietu
va' savo galybėš ir plėtros laikais 
buvo gudiškojo bei rusiškojo gai
valo persverta ir vadovaujama. 
Kiti aiškino, kad gražiausieji Lie
tuvos laikM. tiesiog auksiniai, bu
vo lenkų glėbyje. Abiem atvejais 
lietuvių tautos vaidmuo praeity
je buvo nusmelktas. Pačių lietu
vių dėmesys tebuvo sutelktas, pa
lyginti, siauram žilos senovės epi
zodui, apgaubtam trauklios ro
mantikos ir karžygiškų kovų su 
kryžiuočiais. Apie pusė tūkstan
čio .metų— tarp Žalgirio ir Auš
ros — iš dėmesio buvo išleista 
arba nupeikta, kaip Lietuvai ža
lingi, Atkurdami nepriklausomą 
valstybę, lietuviai neturėjo min
ties apimti visą savo protėvių pa
likimą— visų amžių ir visų že
mių, kurias kitados buvo apkėtu
si Lietuvos Vytis. Jiems tai atro
dė nepasiekiamu ir nesiektinu 
idealu, kurį, tačiau, sau statėsi 
lenkai, vadovaujami Lietuvos ba
joro Juozapo Pilsudskio. Lietuvių 
siekimai susiaurėjo iki etnogra
finių žemių, kuriose buvo dar ne- 
išblėsusi lietuviškoji sąmonė, bet 
ir jų visų nebeatgavo. Atsisaky
mas dalies istorijos vedė ir į at
sisakymą nepasiektų žemių. Vie
nas lietuvis veikėjas Utenoje pra
sitarė, jog bus galima apsieiti ir 
be Vilniaus ir be Klaipėdos. Vil
nius buvo jau atplėštas, Klaipė
da dar neišvaduota.

Adolfas Šapoka, dar jaunas 
moksleivis, išgirdęs taip nepatrio
tiškai nukalbant, pašoko įdilgęs. 
Dar gimnazijos suole suvokė is
torijos liudijamą tiesą: kas laisva 
valia atsisako bent dalies savo se
nolių palikimo, gali būti privers
tas atiduoti visą — nebetekti at
ramos nei žemėje nei istorijoje. 
Abi. yra priešų godžiai griebia
mos: žemė kardu, istorija melu, 
žemėje paneigiama laisvė, istori
joje užginčijama arba iškreipia
ma tiesa. Adolfas Šapoka, jau bai
gęs augštuosius mokslus, vienu 
sayo straipsniu suragino: “Ras
kime lietuvius Lietuvos istorijo
je!” Tas šūkis buvo iškeltas ir 
dėlto, kad sukrustu didesnis susi
domėjimas sava praeitimi.

Per pirmąjį Nepriklausomybės 
dešimtmetį jau buvo pribrendusi 
nauja lietuvių istorikų karta, iš
ugdyta nepriklausomo gyvenimo. 
Septyni iš tų dar jauiių istorikų 
Vytauto Didžiojo metais (1930) 
pasirodė su pirmu stambiu veika
lu apie tą žymųjį Lietuvos valdo
vą. Adolfas Šapoka, tada dar ka
riūno uniformoje, tai knygai pa
rašė du straipsnius. Pasirodė su
gebąs istorijos faktus savaip ver
tinti ir duoti naujų apibūdinimų. 
Vytautą Didįjį apibūdino, kaip 
“centrinį Rytų Europos asmenį, 
kurio pritarimo ieškojo visos be
sigrumiančios galybės”. Dar nu
rodė, kad . lietuvių tautai “tai bu
vo kryžkelių, persilaužimų laiko
tarpis ... dėl kurio reikėjo padė
ti daug pastangų, kad tauta nepa
mestų pusiausvyros”. Taip rašy
damas apie Vytautą, autorius ne
manė, kad ir jo gyvenime tos pu
siausvyros bus reikalinga dau
giau, negu galima buvę laukti, O 
tremties lūžiuose prireiks daug 
pastangų nepasimesti svetimose 
kryžkelėse. Anuomet, Vytauto 
Didžiojo jubilėjiniais‘metais, Lie
tuvos dangus dar nesiniaukstė, ir 
jaunas mokslininkas visa savo 
energija ryžosi blaivinti Lietuvos

siekimui parodyti’tietuvuis sa
voje istorijoje. Jogaila, vedęs 
Vengrijos karalaitę Jadvygą Len
kijos sosto paveldėtoją, ir į tą 
sostą įsėdęs, buvo lietuvių laiko-, 
mas išgama, išdaviku, kurto var
du nenorėta nė vaikų krikštyti, 
it Judo. Jaunieji autoriai pažiū
rėjo į Jogailą iš istorinės perspek
tyvos, jo padėties ir ryšių su 
Vytautu. Adolfo Šapokos žodžiais, 
“karalius Jogaila... padėjo (Vy
tautui) net ir tada, kai tam prie
šingi buvo veik visi Lenkijos di
dikai”. Peržvelgęs lietuvių pei
kiamas unijas Jogailos laikais, 
rado, kad tie aktai nei Lietuvos 
pardavė Lenkijai, nei Lenkija 
pirko Lietuvą už karaliaus vaini-

tai, anot Šapokos, buvo “kompro
misinis, abiem pusėm naudingas 
susitarimas”. Rašydamas apie 
kultūrinius lietuvių ir lenkų san
tykius, pastebėjo, kad Lietuva tu
rėjo savo individualią kultūrą, ir 
nebuvo koks barbariškas kraštas; 
pasvyrimas į Vakarus buvo žy
miai ankstesnis už krikštą. Kitais 
savo straipsniais ir kitom pro
gom Šapoka davė daugiau žinių 
apie Lietuvos ryšius su Vakarų 
Europa, apie lietuvių didikų stu
dijas užsieniuose, savinimąsi va- 
karietinės kultūros, bet ir pažy
mėjo, kad Lietuvos diduomenė 
buvo labai imli “tuščiavidurei gy
venimo formai” — neigiama jai 
kitataučių įtakai.

Kitataučių istorikai buvo jau 
nemažai rašę apie Lietuvos praei
tį ir paskleidę netiesos, o mūsiš
kiai per aštuonioliką nepriklau
somo gyvenimo metų nebuvo dar 
išleidę nė vieno didesnio savo is
torijos vadovėlio. Tad tretysis ir 
pats stambiausias bendrų pastan
gų vaisius buvo “Lietuvos isto
rija” (1936), plačiai žinoma Šapo
kos vardu. Adolfas Šapoka buvo 
to pirmojo stambaus (700 pusi.) 
Lietuvos istorijos vadovėlio vie
nas iš iniciatorių bei autorių ir 
pagrindinis redaktorius. Įžango
je, kad nebūtų kokių nesusiprati
mų, aiškiai nurodė savo triūsą; 
“Buvo padaryta didesnių ar- ma
žesnių pakeitimų, papildymų ir 
išleidimų visuose bendardarbių 
rašytuose skyriuose”. Pirmosios 
laidos "atspausdinta 17.500 
— Lietuvoje 
betkuriai knygai, išskyrus mal
daknyges.

Ši istorija plačiai paplito po vi
są kraštą ne tiktai per mokyklas, 
bet ir per šaulių .Sąjungos laik
raštį “Trimitą”, kurio skaityto
jams išdalinta 13.500 egz. Po ket
vertų metų buvo paruošta nauja 
laida, pataisyta ir papildyta, bet 
liko neišspausdinta, užgriuvus 
bolševikams. Antroji laida (klai
dingai pažymėta trečiąja) per
spausdinta iš pirmosios Vokieti
joje 1950. Daug kas bėgdamas iš 
Lietuvos, palikęs kitas knygas, 
“Šapokos istoriją” pasiėmė su sa
vim, lyg paliktos tėvynės dalį. 
Dar ir dabar, po 25 metų, “Šapo
kos istorija” tebėra" pagrindinė 
knyga Lietuvos praeičiai pažinti. 
Joje sutelktos žinios pasižymi 
apstumu, sistematiškumu ir ob
jektyvumu; tik kaikurie aprašy
mai dabar būtų paties autoriaus 
taisomi. Yra naujų davinių ir pa
žiūrų.

(Bus daugiau)

rekordinių skaičius

Darbo kojinės

sustiprintos kulnys ir pirštai

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

Taip pat apatiniai ir viršutiniai rūbai
Garsūs nuo 1868 m.

LEONARDO ŠIMUČIO, “Draugo” 
vyr. redaktoriaus, 50 m. visuomenines 
veiklos ir Žurnalistikos darbuotės su
kaktis bus minima gegužės 28 d. Pa
gerbimo akademija ir banketas įvyks 
Jaunimo centre, Čikagoje.

Leonardas šimutis yra per 21 nu 
nuo pat įsikūrimo, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, jau 27 metai 
kaip pirmininkauja LRK Susivieniji
mui (tai organizacijai priklausyda
mas nuo 1917 m.), ALĘ Katalikų Fe
deracijos centro valdyboje buvo per 
43 metus, o “Draugą” redaguoja jau 
34 metai. Be to, dirbo dienraščio “Ka
taliko” ir. “Vyčio” redakcijose 1915- 
1916 m., o “Garso’ redaktorium 1918- 
1926 m., yra buvęs Lietuvos seimo na
rių, įvairiose kolonijose pasakęs šim
tus, gal.net tūkstančius prakalbų, daug 
kartų lankęsis JAV prezidentūroje, 
Valstybės departamente ir kitose Va
šingtono įstaigose Lietuvos laisvinimo 
reikalais.

Yra sudarytas specialus komitetas 
iš organizacijų atstovų pagerbimo aka
demijai, meninei programai ir vaišėms 
suruošti.

“TĖVISKES AIDAI”, leidžiami Mel
bourne, Australijoj, ir “VARPELIS”, 
leidžiamas Kennebunkporte, Me., JAV, 
atspaude po rašinį pagerbiantį gilaus 
atminimo vertą. “Tėviškės žiburių” re
daktorių a.a. dr. A. Šapoką.

“GIMTOSIOS KALBOS’? redakcija 
nusiskundžia, kad spaudos darbinin
kai ir dailiojo žodžio kūrėjai permažai 
paiso bendrinės lietuvių kalbos taisyk
lių ir apskritai permažai savąja kal
ba domisi. Esą net “GK” iškeltus klau
simus labai mažai kas reaguoją ir iš 
išaiškintų kalbos dalykų mažai kas 
mokosi. Dėlto ne tik laikraščiuose, bet 
ir knygose esama nemaža nepateisi
namų klaidų.

“KRISTAUS GYVENIMAS’’, didžiu
lis apie 1000 pusi, veikalas,, verstas
kun. P. Dauknio, jau atiduotas “NU SVARBI SUKAKTIS. — Birželio 13 
dos” spaustuvei rinkti.

“Kaip čia yra, kad Kristus gimė 4 
m. prieš Kristaus gimimą? Ką apie 
Kristų sako oficialusis judaizmas ir 
Romos rašytojai? Kokie yra raciona
listiniai Kristaus gyvenimo aiškini
mai, kokios jų sukurtos ir kuriamos 
kritikos ir jų neišvengiamos klaidos?” 
Į tuos ir daugelį kitų klausimų atsa
kys minimas veikalas.

Veikalo garbės prenumerata £2, o 
prisiuntę daugiau ir tuo prisidėję prie 
išleidimo, bus laikomi garbės leidė
jais ir visų jų pavardės bus išspaus
dintos knygoje. Užsakymai labai rei
kalingi ir. laukiami.' Siųsti: Lithua
nian Church, 21, The Oval, Hackney 
Road, London, E. 2, England.

“GIRIOS AIDO” 18-19 nr. jau išėjo 
iš spaudos. Tai sukaktuvinis miškinin
kystės žurnalo numeris. Jame daug 
straipsnių iš miškų mokslo ir ūkio sri
čių. Redaguoja prof. J. Kuprionis. 
šis- “GA” numeris skiriamas žurnalo 
dešimtmečiui ir Lietuvos Miškininkų 
s-gos 30 m. sukakčiai paminėti. Žurna
las gana plačios apimties — 130 psl. 
Kaina $1.50. Gaunamas: P. Norkaitis, 
4218 S. Rockwell St., Chicago 32, Ill.

KUN. DR., JUOZAS PRUNSKIS, 
“Draugo” literatūrinio priedo redak
torius, paskyrė $100 premiją “Drau
go” 1961 m. geriausiam reportažui.

KUN. L. JANKAUS, BALFo reika
lų vedėjo, žinioje dar yra užsilikę ke
li tūkstančiai egzempliorių Sibiro kan
kinių maldaknygės “Marija, gelbėki 
mus” anglų kalba. Nepalikime to Si
biro dokumento pelėti spaustuvės rū
syje. Kreipkimės Į BALFą, užsisaky
kime ją ir išplatinkime kanadiečių ir 
amerikiečių tarpe.

Filosofijos daktaras Povilas Rėklai
tis, gimė Kaune, mokėsi Tėvų jėzu
itų gimnazijoje. Studijavo Vytauto 
D. ir Vilniaus un-tuose. Studijas bai
gė Tuebingene, Vokietijoje. Istori
kas, rašo vokiečių kalba studijas 
Lietuvos meno istorijos temomis. 
Yra Liet. Enciklopedijos bendradar
bis. Taipgi yra Vokietijos Kr? Ben
druomenės vicepirm. ir Vasario 16 
gimnazijos Tarybos narys. Atvažia
vo į JAV aplankyti savo giminių. 
Jei bus kviečiamas į lietuvių koloni
jas padaryti pranešimą apie Vasario 
16 gimnaziją bei Vokietijos lietu
vius, mielai atvažiuos. Antrašas: Dr. 
Povilas Rėklaitis, 6452 So. Sacra
mento Ave., Chicago 29, Ill., JAV.

d. sukanka 90 metų nuo žymaus Ame
rikos kultūrininko ir švietėjo kun. An
tano Miluko gimimo. Didelių jo darbų 
prisiminimui ir pagerbimui dabar yra 
išleidžiama plati monografiją, kurią 
jau pradėjo spausdinti Lietuvių En
ciklopedijos leidykla Bostone.

Knygą. išleidžiama visuomenės au
komis. Aukojusieji $5 bus laikomi pre
numeratoriais, $10 — rėmėjais ir au
koję šimtinę — mecenatais. Aukoju
sieji daugiau—liks garbės mecenatais. < 

ši monografija turėtų rasti vietos 
kiekvieno tautiečio, ypač intelektua
lo, namuose. Ją dar galima užsisaky
ti pas kun. A- Miluko monografijai 
išleisti komitetą: Mrs. L. Mingėla, 153 
East Parkhurst Place, Detroit 3, Mich.

Visų prisidėjusių prie knygos išlei
dimo vardai bus išspausdinti toje 
puošnioje ir iliustruotoje monografi
joje. Be to, visi tokie geradariai gaus 
po vieną veikalo egzempliorių.

KUN. DR. T. ŽIŪRAITIS, OP„ Ox
ford, Mich., gimnazijos kapelionas, 
pakviestas dalyvauti kolektyviniame 
moksliniame veikale “Analyse und 
Synthese der Menschlichkeit”, kuris 
bus spausdinamas Salzburge, Austri
joje. .

NAUJAS SOVIETOLOGUOS IN- 
STITUTASi Koelne, Vokietijoj, įsteig
tas pusiau valdiškas Sovietologijos in
stitutas, kurio uždavinys bus tyrinėti 
marksizmą-leninizmą ir panašius klau
simus.

Redakcijai prisiųsta
Antanas Rūkas, Vieno kiemo gyven

tojai, 3 veiksmų komedija. Išleido 
JAV LB Čikagos apygarda ir Cleve- 
lando LB I apylinkės Vaidilos teatras. 
Spaudė “Dirvos’ spaustuvė 1961 m. 
Kaina nepažymėta.

Nr. 4, 1961 m. balandžio
TOengTttrmy> 
tuva»Žremties beletristikoje: Audronė 
Garbenytė, Stasys Šalkauskis; Kęstu
tis Skrupskelis, Atominis karas ir 
krikščioniška moralė; Dalia Indreikai- 
tė, Rudens didybė; Egidijus Užgiris, 
Profesijos pasirinkimas; Jūratė Juoze- 
vičiūtė ir Zita Acalinaitė, Šių laikų 
tėvų ir vaikų santykiai ir kt.

Aidai, Nr. 4, 1961 m. balandžio mėn. 
Turinyje: Pr. Gaidamavičius, Viešpati
jos naujos epochos brėkšmėj; Paulius 
Jatulis, Kardinolo Jurgio Radvilos 
pirmoji kelionė Italijon; Pr. Skar
džius, Daiktavardžių laipsniavimas; 
Aloyzas Baronas, Antras grįžimas; dr. 
Jonas Grinius, Salomėja Nėris; Hen
rikas Nagys, Vytautas Kasiulis — 
spalvų magijos meistras ir linijų po
etas; skyriai.

Skautų Aidas, Nr. 4, 1961 m. balan
džio mėn. Oficialus Lietuvių Skautų 
Sąjungos organas. Turinyje: Stasys 
Jakštas, Skautybės įkūrėjas Baden - 
Powellis; A. Z., Drąsa; s. L. Eiman
tas, Spauda ir skautas vytis; Jurgis 
Jankus, Šuns namai, ir kt.

Į Laisvę, Nr. 24 (61), balandžio 
mėn. Turinyje: Juozas Brazaitis, Lie
tuvoje išgyvenau partizanų kovas; An
drius Baltinis, Ereto knyga apie Šal
kauskį; Aloyzas Baronas, Iš premijuo
to romano, ir kt.

Užuolanka, Nr. 7-10 ir 11, Lietuvių 
išeivijos buities, dailės, literatūros ir. 
kultūros savaitinis žurnalas.

Kristaus Karaliaus Laivas, Nr. 19, 
1961 m. gegužės 13 d.

tinka, prie valgio
ar šiaip atsigerti

sviestas
gryno skonio

SEVERU P
Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė-

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up
1583-A 'T ' M -

gal.net
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SPORTAS

Garden Ave. • High Part 
$1.000 Įmokėti, 7 kambariu 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

Baby Point Rd.
Atskiras —- 6 kambariai 

$2.500 įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

$16.960, mūrinis, naujai ižremon- 
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, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

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

S, KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

kete gegužės 11 d. buvo pagerbti 1960 
-61 m. sezono nugalėtojai. Pagerbtųjų 
eilėse buvo ir 2 Aušros mergaičių ko
mandos, laimėjusios Ontario CLBA 
Junior A (iki 21 m. amžiaus) ir Midget 
(iki 16 m.) čempijonatus.

1960-61 m. sezoną Aušros krepšiniu- 
kai-ės užbaigė išsikovoję 11 čempi
jonatą ir 10 vice čempijonatų. Vyrai 
— Kanados Sporto Apygardos čem- 
pijonatą ir vice čempijonatą, S. Ame
rikos. XI-jų žaidynių vice čempijona
tą, Kanados Pabaltiečių čempijonatą, 
Toronto Church lygos Inter. B. čempi
jonatą, Toronto Barthurs-College ly
gos viee čempijonatą. Jauniai — Ka
nados Sporto Apygardos čempijona
tą, Kanados ■ Pabaltiečių vice čempi
jonatą. Jaunučiai — Kanados Sporto 
Apygardos čempijonatą, S. Amerikos 
XI-jų žaidynių vice čempijonatą, To
ronto Church lygos Midget klasės čem
pijonatą ir M. Bantam klasės vice 
čempijonatą, Ontario CBA Midget kla
sės vice čempijonatą. Mergaitės — 
Kanados Sporto Apygardos mergaičių 
klateS~čCTnptjbnatą, S. Amerikos XI-jų 
žaidynių mergaičių klasės čempijona
tą ir moterų vice čempijonatą, Toron
to CYO lygos Senior vice čempijona
tą, Juvenile vice čempijonatą ir 
Midget klasės čempijonatą, Ontario 
CLBA Midget ir Junior A klasių čem
pijonatus ir Ontario LBA junior A 
vice čempijonatą.

Toronto gimnazijų pirmenybėse 
Aušros lengvatletai išsikovojo: A. 
Klimas I v. disko metime, A. Žaliaus
kas 11 vietas 200 jardų bėgime ir 
trišuolyje, V. Ruseckas I v. rutulio 
stūmime, V. Janulevičius 
disko metime ir šokime į augštį.

Lauko teniso treniruotėm yra gau
tos aikštelės High Parke sekančiom 
dienom: antradieniams, trečiadie
niams, ketvirtadieniams, penktadie
niams nuo 7 iki 9 v.v., o šeštadie
niams nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v.

Norintieji treniruotis lauko tenise 
registruojasi pas K. Sapočkiną, D. Lau
rinavičių, A. Sapijonytę ar Tėvą Pau
lių, OFM.

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta Swansea parke sekančia tvar
ka: bėgimai ir šokimai antradienais 
nuo 7 iki 9 v.v., ieties, disko metimai 
ir rutulio stūmimai — ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 9 v.v.

Aušros klubo ir Tėvų-rėmėjų būre
lio platinta loterija davė $1105 gryno 
pelno. Visiems, bilietų platinimu ar 
pirkimu,, parėmusiems mūsų jaunimą 
nuoširdus ačiū. , T. P.

Pusfinaluose palil v tik Šeši kiniečiai 
ir du japonai. No.’ ?ekine dar aiškiai 
visose grupėse p: .tavo Azijos žaidė
jai, tačiau ir ev • piečiai bei Pietų 
Amerikos žaidėja: mvo žaidimo klase 
pradeda prilygti goriausiems. Štai in
dividualinėse rv i tynėse brazilietis 
Ubirasi da Košt, nugalėjo pasaulio 
čempijoną ChunKuo-tuan. Pasaulio 
pirmenybės parode, kad ir mūsų tauta 
turi keletą pašau' nės klasės žaidėjų.

Lietuvos merga/ių stalo teniso ko
manda išsikovojo . irmą vietą Sov. Są
jungos jaunių st !o teniso pirmeny
bėse. Individualir. se jaunių stalo te
niso varžybose Vytautas Vaidžiulis 
(Panevėžys) — S v. Sąjungos čempi- 
jonas. Trečioji viela atiteko E. Paurui 
(Kaunas). Mergaičių grupėje 4 vieta 
Morkūnaitei, 5 — Balaišytęi, 
Žilevičiūtei- Mergaičių dvejeto 
lėtojos Balaišytė - Morkūnaitė.

gesį boksininkui J. Grigorjevui, pra
šant Sov. Sąjungos sporto tarybą pa
šalinti jį iš sporto meisterių tarpo.

18 LIETUVOS į Sov. S-gos rinktinę, 
dalyvauti birželio 3-10 d.d.
pravedamose Europos bokso pirme
nybėse, pakviesti R. Tamulis ir D. Poz- 
niakas.

Lietuvos kroso (lauko bėgimas) pir
menybes vyrų grupėje laimėjo J. Pi- 
pynė, prabėgęs 5 klm. nuotolį per 15: 
33,4 min. ir F. Karoblienė 1 klm. 
įveikdama per 3:15,2.

Lietuvos šachmatų pirmenybėje po 
aštuonių ratų pirmauja V. Mikėnas 

t. prieš Vistaneckį ir Lapienį po 
taškų. v K. B.

6%
5%

Il vietas

7 — 
nuga-

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. 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 j 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 < 
$28500. Namas geras ir prie ge
riausio susisiekimo, augštoj vietoj, 
tad naudokitės proga. Liks viena 
skola balansui, lengviausioms są
lygoms išsimokėti.

J. KUDABA

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 - Egi in ton. 9 butų apartmen
tas. $7.000 įmokėti. Geri morgičiai.

investavimo

527 Bloor St W. Tel. LE. 2-4404

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės prade

damos šią savaitę ir bus vykdomos 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7 
v. vakaro. Rennie parke. Laukiame 
naujų jėgų! Šių metų platesnę prog
ramą paskelbsime vėliau.

Lauko teniso treniruotės irgi pra
dedamos šią savaitę. Jos vyks Trinity 
pafke^pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 7 v. vakaro. Aikštelės randasi prie 
Trinity R. centre patalpų prie Queen 
ir Gorevale gatvių. Ten pat treniruo
tės vyko ir praėjusiais metais. Prade
dantieji galės gauti raketes ir sviedi
nukus. -

S. Kasperavičiūtė praėjusį savaitga
lį išvyko į Niujorką, kur atstovaus lie
tuvius pabaltiečių sporto teniso var
žybose. A. S.

JUOZAS JURGĖLA mirė gegužės 
2 d. Čikagoje. Širdies smūgis velionį 
ištiko bemiegant. Buvo plačiai žino
mas sportininkas, vienas iš tų jaunų
jų amerikiečių lietuvių, kurie 1939 m. 
nuvyko į Lietuvą, dalyvavo krepšinio 
komandoje ir laimėjo Lietuvai Euro
pos krepšinio meisterio titulą. Ame
rikon velionis grįžo II Pasauliniam ka
rui prasidėjus.

Sportas Lietuvoje
Iš Lietuvos į Sov. Sąj. krepšinio 

rinktinę yra pakviesti: Masiulis (Kau
nas) vyrų rinktinėn, Daktaraitė (Kau
nas) moterų rinktinėn ir Budnikas 
(Kaunas) jaunių rinktinėn.

Pasaulio stalo teniso pirmenybės 
šiais metais įvyko Pekine, Kinijoje, 
balandžio 5-14 d.d. Pirmenybėse daly
vavo 26 valstybių komandos, jų tarpe 
ir Sov. Sąjungos, kurios sudėtyje vyrų 
grupėje žaidė A. Sanoris, moterų — 
N. Ramanauskaitė ir paskutiniu metu 
įrašyta A. Kundrotaitė. Per paruo
šiamas rungtynes A. Kundrotaitė įvei
kė kelias pasaulinio masto vengrų ir 
rumunų žaidėjas ir tuo būdu pateko 
Sov. Sąjungos rinktinėn. Individuali
nėms rungtynėms Pekine užsiregist
ravo vyrų vienetams 158 žaidėjai, o 
moterų 96 žaidėjos. Skirstyti buvo vy
rų grupėje 30 žaidėjų, o moterų gru
pėje 16, iš kurių šešiolikta N. Rama
nauskaitė.

Kaip" it buvo laukta visur į finalus 
pateko japonai ir kiniečiai. Vyrų ko
mandinį laimėjo Kinija 5:3, o moterų 
komandinį — Japonija 3:2. Pagal ofi
cialiai nustatytą eilę Sov. Sąjungos 
moterys pasaulyje atsistojo ketvirtoje 
vietoje. Iš svarbesnių rungtynių pa
stebėtina, kad Sov. Sąjungos koman
da nugalėjo jugoslavus 5:3, o moterys 
įveikė angles 3:2. Individualinėse var
žybose didelė dauguma europiečių iš
krito iš pirmų ar antrų rungtynių.

G.
Draugiškose futbolo rungtynėse Vil

niuje, vietos Spartakas laimėjo prieš 
Lenkijos Bydgoščio Polioniją 3:0. Len
kų komanda augštoje lygoje užima 
šeštą vietą, tuo tarpu vilniečiai Sov. 
Sąjungos pirmenybėse po trijų rungty
nių yra paskutiniai. Iš komandos tre
nerio pareigų šiemet pašalintas V. 
Saunoris, kurio vietą užėmė rusas 
Glazkovas ir lietuviai Stp. Paberžis ir 
Z. Ganusauskas — žinomi neprikl. Lie
tuvos laikų sportininkai.

Lietuvos augštųjų mokyklų žaidy
nėse po trijų pravestų varžybų, pir
mauja Kauno Politechnikos Institutas 
prieš Kauno Medicinos Institutą ir Vil
niaus universitetą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse gau
tos šios įdomesnės pasekmės: Vilniaus 
Žalgiris - Panevėžio MSK 1:3, Kėdai
nių EAG - KKI 0:7, Šiaulių Elnias - 
Alytus 5:1, Plungė - Radviliškio RMG 
2:2, Klaipėda - Ukmergė 2:1, Telšių 
Mastis Vilniaus Lokomotyvas 3:0. 
Žiūrovų daugiausia sutraukė Vilniaus 
Troleibuso ir Tauragės MSK rungty
nės, pasibaigusios pastarųjų laimėji
mu 1:2. Jas stebėjo 5.000 futbolo mė
gėjų.

R. Vokietijoje rugpjūčio 23-30 d.d. 
viešės Sov. S-gos rankinio rinktinė. Į 
moterų komandą įtrauktos penkios lie
tuvaitės, o į vyrų — Lietuvos kolonis
tas S. Ufimcevas, A. Rotomskis ir A. 
Macežinskas. '

šachmatininkas ir didmeisteris — 
Lietuvos kolonistas R. Cholmovas jau 
vieną kartą už girtavimą buvo dis
kvalifikuotas vieniems metams, ta
čiau kaip rusui, ši bauda buvo po tam 
tikro laiko nuimta. Dabar jis diskvali
fikuotas antrą kartą, kadangi sauvališ- 
kai dalyvavo Gudijos ir Gruzijos šach
matininkų varžybose. Kaip rašo pa
vergtos Lietuvos spauda “tokie ChoL 
movo išsišokimai sukėlė didelį šachma
tų mėgėjų pasipiktinimą tuo labiau, 
kad R. Cholmovas išpuiko ir ne pirmą 
kartą šiurkščiai nesiskaito su respub
likos šachmatininkų interesais”. Jis 
diskvalifikuotas pusei metų. Taip pat 
Lietuvos sporto taryba pritarė bokso 
sąjungos prezidiumo nutarimui atimti 
sporto meisterio vardą už nemoralų ei-

Sportas visur
BCA ir Schwaben futbolo komandos, 

gerai pažįstamos - Augsburgo lietu
viams, šiemet greičiausia pasieks augš- 
tąją lygą, užimdamos aplcidžiančių 
Jahn Regensburg ir Ulmo vienuolikių 
vietas. i

Toronto šv. Mykolo gimnazijos ledo 
ritulio komandos gražūs atsiekimai 
yra iškovoti tik dėka trenerio kunigo 
D. Bauer,, kuris pats yra buvęs geru 
sportininku. Paprastai tos komandos 
geresni žaidėjai papildo Toronto 
Maple Leaf profesionalų komandą.

WINNIPEG, Man.
LUNATIKAI. — Balandžio 29 d. 

Winnipego ateitininkų kuopos rūpes
čiu buvo suvaidinta dviejų veiksmų 
linksma G. Veličkos parašyta kome
dija “Lunatikai”.

Winnipege scenos dalykai retas Įvy
kis, todėl jau prieš vaidinimo pradžią 
salė prigužėjo žmonių. Visi nekantriai 
laukė uždangos pakilimo, štai trys 
skambučiai ir scenoje pamatėme savas 
“žvaigždes”, kurios visai puikiai ir vy
kusiai po sceną skrajojo, lakstė ar 
svirduliavo, taip kaip ir reikėjo. Salė
je žmonės tai plyšo juokais, tai įsi
tempę stebėjo, kas bus toliau. Suvai
dinta visai gerai, tipai aiškiai išryš
kinti, girdimumas buvo geras.

Vaidino: Soblį — V. Rutkauskas, 
Grasildą — E. Federavičienė, Svogū
nėlį 
lininkaitienė, 'Edį 
Panchanką — T. Lukas, Zulę 
Zavadskaitė. Režisavo — V. Šmaižie- 
nė, grimavo —. Nolius.

Po vaidinimo buvo vaišės, kurių me
tu smagiai pasišokta. Užkandžius pa
ruošė B. Bujokienė ir St. žižytė, joms 
padėjo A. Balčiūnienė. Bufetą tvarkė 
St. Bujokas. Prie durų budėjo J. Ma
linauskas. Rūbinę tvarkė R. Raman- 
šauskas. J. činga buvo visur ir vi
siems vadovavo.

NAUJAS PAVEIKSLAS ■ fotografi
ja šv. Kazimiero parapijos salėje. — 
Balandžio 29 d. suėjo metinės nuo 
mirties didelės geradarės ir bažnyčios 
statybos rėmėjos Elenos Ginkuvienės. 
Ta proga šeštadienį buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už jos vėlę ir sa
lėje pakabintas įrėmuotas didelis jos 
paveikslas. w Ji bažnyčios statybai yra 
davusi $1356.50. Dėkingi parapijiečiai 
prisiminė ją savo maldose ir balandžio 
30 d., sekmadienį.

J. Demereckas, Zotą — Z. Die- 
J. Vaitekūnas, 

Gr.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruošimą staigmenos mano 60 

metų gimtadienio ir Stasinių proga rengėjams: Damutei ir 
Mykolui Bartuliams, Kazei ir Stasiui Ragauskams, Pranutei 
ir Stasiui Repšiams, Onai ir Juozui Dumšams, M. J. Kar- 
kams, A. Klimui ir visiems dalyviams, kurie privežė daug 
dovanų ir už gražius linkėjimus.

Vanessa, Ont

Su pagarba
Stasys Škuda

Delhi -Tillsonburgo apylinkėje
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi sky

rius išrinko naują valdybą, kuri gegu
žės 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak., lenkų 
salėje rengia šaunų kartūno balių. 
Šokiams gros geras orkestras, veiks 
bufetas ir bus įdomi loterija. Visi bus 
pavaišinti kava ir užkandžiais.

Ponios ir panelės prašomos dėvėti 
kartūno sukneles. Trys gražiausios 
suknelės bus premijuojamos. Visus 
apylinkių lietuvius maloniai kviečia
me atsilankyti į šaunų kartūno balių 
ir linksmai praleisti laiką savo draugų 
tarpe. Valdyba

STASIO ŠKUDOS 60 M. GIMTADIE
NIS. — Tabako augintojai gegužės 
6 d. gražiai pagerbė savo bendradar
bį seną tabako augintoją Stasį škudą 
jo 60-to gimtadienio ir vardinių proga. 
Iš arčiau ir toliau privažiavo kaimynų 
ir giminių su dovanomis. Jubiliatui 
buvo padaryta didelė staigmena, kai 
jo geriausias draugas Mykolas Bartu
lis su žmona Damute nupirko ir iškil
mingai įteikė naują automobilį — 
Chevrolet Impala 1961.

Lietuviškais papročiais vaišės tęsėsi 
dvi dienas. Linksminosi, dainavo se
novės lietuvių dainas, ypač karių dai
nas iš 1918-1922 m. Mat, tabokininkai

daugumoje yra laisvės kovų dalyviai, 
savanoriai kūrėjai.

Ir troškūnietis Stasys Skuda per tris 
su virš metų laisvės kovose atliko prie
volę tėvynei, o 1926 m. atvyko į Ka
nadą. Pradžia buvo sunki. Jis dirbo 
aukso kasyklose Aliaskoje, už $1 per 
savaitę vakarų Kanadoje pas ūkinin
kus, vėliau ilgesnį laiką Sudburio ni
kelio kasyklose, o pagaliau pietiniame 
Ontario pas tabako ūkininkus.

Prieš 17 metų su savo prieteliu My
kolu Bartuliu nusipirko tabako ūkį. 
Šiandien abu turi atskirus išmokėtus 
virš $150.000 vertės ūkius.

Sukaktuvininkas Stasys yra nuošir
dus augštaitis, jis yra atkvietęs iš Vo
kietijos kelias tremtinių šeimas ir re
mia gimines Lietuvoje. Stasio kiemas 
dieną naktį atviras visiems lietuviams, 
o ypač viengungiams.

Mums visiems reikia džiaugtis, kad 
šioje apylinkėje keli šimtai lietuvių 
įsigijo vertingas nuosavybes, kurios 
dabar kainuoja šimtais tūkstančių do
lerių ir stovi ant tvirtų ekonominių 
pagrindų, čia ir šimtai darbininkų 
gauna darbo. Lietuvis pas lietuvį vi
suomet laukiamas ar darbo gavime ar 
pasisvečiavimo proga. xJonas U menas

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5*5558 ir LE. 2-5461

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, jvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
MARGUARETTA — BLOOR 
$1.200 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 
Srivačiu įvažiavimu, puikus didžiu- 
s kiemas.

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. 
JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, vienas atviras mor
gičius balansui 10 metų, 7 kamba
rių, atskiras mūrinis namas, pirmą 
kartą pardavimui. Kvadratinis pla
nas, vandens alyva šildymas, gra
žus kiemas, labai arti Bloor. Kaina 
$18.000. Parduodamas dėl senatvės. 
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 
metu atvira skola.
INDIAN RD. — RONCESVALLES 
$7.000 įmokėti, puikus 12 didelių 
kambarių atskiras mūrinis namas, 
vandens alyva šildymas, 2 moder
nios virtuvės, 2 vonios, gražus di
džiulis kiemas, 3 garažai, arti susi- 
siękimo bei krautuvių, geras nuo
mavimui. Vienas atviras morgičius 
10 metu.
BLOOR — HIGH PARK
$15.000 įmokėti, 6 atskiru butų, vie
nų metų senumo, puikus atskiras 
mūrinis pastatas, vandens alyva 
šildymas, garažai, didžiulis kiemas, 
ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąly
gos. žema kaina, arti Bloor.

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

$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.

$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 įmokėti. 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 Įmokėti. 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.

$7.000 įmokėti. Bathurst - St. Clair. 
Puikus dviejų butų pastatas. 
Labai didelis salionas, valgo
masis, moderni virtuvė ir du 
didelį 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 dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2=4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Tarp įvairių nuomonių...
(Atkelta iš 3 psl.) 

anksčiau, jei kitos priemonės ne
gelbės, turės reikalą išspręsti 
ginklu. Kaikurių tautiečių nuo
mone, toks klausimo išsprendi
mas (jei taip atsitiktų), turėtų sa
votiškos Įtakos ir Lietuvos liki
mui. Atseit, jei didžiosios vals
tybės gali netrukdomai susitvar
kyti su sau nepatinkamais kaimy
nais ar nepalankiais režimais, Ru
sijai Įduodama puiki korta. Esą, 
jau ir taip nekartą sovietai yra 
konferencijose pareiškę, kad jie 
negalės pakęsti sau artimoje kai
mynystėje antisovietiniai pasi
reiškiančių kraštų. Girdi, ir Suo
mijos nepriklausomybė tol tole
ruojama, kol suomiai gabiai lavi
ruoja ir kiekvieną sekundę sten
giasi, kad tik neužgavus ar neiš
provokavus savo rusiškojo kaimy
no. Esą, Kubos reikalas tvarkyti
nas ir tai skubiai, bet jau jokiu 
būdu nenaudojant viršuje minė

to motyvo, nes jis yra daugiau 
negu pavojingas didžiųjų tautų 
pašonėje prisišliejusioms mažo
sioms valstybėms.

Iva i rūmeliaiv

• 100 milijonų žemės gyventojų 
riba buvo peržengta 750 m. 
prieš Kristų. Šiandien 2,3 mili
jardai.

• Antonio Stradivarius, žinomas 
kaip nepasiekiamo tobulumo 
smuikų meistras, per savo ilgą 
gyvenimą pagamino apie 1116 
Įvairių muzikos instrumentų. 
Jo mokytojas buvo- Nicolo 
Amati, 1596-1684. Stradivari- 
jaus smuikai lydimi Įvairių le
gendų ir žinomi kaip didelės 
muzėjinės vertybės.

• Leif Erikson, normalių herco
go sūnus, Ameriką atrado 1000 
metais. Kristoforas Kolumbas 
skaitomas antruoju Amerikos 
atradėju, 1492 m.

A. J. MORRIS
. REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Pri’e Lansdowne AveJ 

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

Speciali nuolaida 40-ciai sv. maisto 
Į LIETUVĄ IKI BIRŽELIO 15 D. ĮSKAITANT VISUS MOKESČIUS. 

GAVĖJAI NIEKO NEMOKA. - --------- -----------------------------
40 svarų cukraus 
40 svarų ryžių 
40 svarų taukų 
40 svarų baltų miltų 
40 svarų bekono 
Dėl pilnų informacijų prašome rašyti ar skambinti:

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W. • TORONTO 3, ONT. • TEL. EM. 3-5520

GAUNAMI PER 3-5 SAVAITES*
— $23.80, buvo $26.00
— $26.20, buvo $29.00
— $40.80, buvo $44.00

$23.20, buvo $27.20

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

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

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

Lansdowne • Dundas

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*4% morgičius.

Kotelis 17.000 galionų
Arti Toronto geram mieste, 188 sė
dimų vietų, moderniški gėrimo kam
bariai su restoranu ir nuomavimui 
kambariais, reta proga dviempart- 
neriam. Prašoma kaina $85.000.

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 
J« Girdvainis specialiai tabako ir mišriems ūkiams.

Dovanos ūkininkams ir miško kirtėjams
No. 1. Skustuvas ir plaukams kirpti mašinėl
No. 2. Plaukams kirpti mašinėlė “Solingen”, 1 

mentuota vilnonė ir gėlėta rayon crepe
No. 3.6 įvairių raštų japoniškos vilnonės ir 6 rayon crepe sb
Už $1.95 gausite prie siuntinio nikeliuotas kirpyklos žirkles.

len” $5.00; $7.50. 
;a gėlėta ar oma- 

$4.50; $6.50. 
skarelės $12.00.

Ch rasite ekstra
patenkinti mūsų patarnavimu.
MARTIN SUPPLY CO, 2620 So. Lawndale Ave, Chicago 2$, DI, USA.,

B. SERGAUTIS
LE. 1-1161 

EXTRA REALTY LTD. 
patarnavimų.

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

Teorijos pamokos veltui.



* TĖVIŠKAS ŽIBURIAI
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Kbyal York Rd. • Dundas 
$2.500 įmok., 6 kamb. mnr.( atsk., 
10 mt. senumo, kvadrat. planas, 
vand. alyva šiki., did. sklypas 50 iš

elefoįras RO. 6-9241

puikiausias pirkinys.
Bloor - Clendenan

$4.000 įmok., rupių pi., atsk-, 6 k., 
per du augštus. Mod. virt., kvadr. 
jgŠMr Labai gražus iš lauko ir vi
daus. Nepavydėkitę sau gero gy
venimo, nes' ir patarėjai sveikins
iąs; jei nnpirksite šį namą.

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? Pasiteiraukit, 
nes atrodo parduos už $13.000. Vie- 

-nas morgičius išmokėti iš 6%.
( Jane - AnneGe

$4.000 įmok., 7 kamb. per du aukš
tus, mūr., atsk., šviesia pi. Testa
mentinis-pard. Reikia mažo remon
to. Privatus įvaž;, did. ir gražus 
kiemas. Vienas morgičius 10-čiai 
metų išmokėti, šiandien jūsų die
na sprendimui. Pasiteiraukit, pra
šo tik $18.900.

Roncesvalles • Grenadier Rd.
S4.500 -grynais už dovantį ir smulk
menų prekybą-biznį — Variety - 
Gift and Confectionary. Krautuvės 
dydis 20 iš 40 ir 3-jų kamb. butas. 
Mėn. nuomo $>75. Į prašomą kai
ną įeina ir prekės už $3.500. Lietu
viškas rajonas >— garantuotas pir
kimas.

Indian Rd. ■ Glenlake 
$4^00 imok., 8 kamb. per du augš- 
tus, mūr., atsk., 2 virt., 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.-, 40 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 augštė. Par
duos už $18.500. Viena atvira sko
la 10-čiai metų. <

Swansea - Bloor,
$5.000 Įmok., mod- 10 m. senumo, 
labai gražus bųngąlovas. 5 kamb. 
ir garažas po vienu stoigū. Saulei te
kant ar leidžiantis, žalia-ir gražu 
pro didžiulį langą-. Malonu gyventi, 
nes viskas-švaru ir gražu.

S. JOKŪBAITIS
. i • • •• • ■?

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Tefef. RO. 6-9241. Mama RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių • faunų, gazolino stočių, 

vasarnamiu, garažu, įvairiu bizniu ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS _

G. D. HUNT REAL ESTATE 
įstaigos: -*

* 128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

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

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

Tel. 2337
............. ......................... ........................................  i ............................................. ' l

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 

1129 DUNDAS STREET WEST,
' Toronto 3, Ontario; _

Telefonas LE. 2-8723.

Ųž santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties1 ir invalidumo atveju 

apdraustos., • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų jdydyje,
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. •vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE; 2^5191

SALES AND SERVICE '
h Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
Į lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St„ • L E. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

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

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

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS. 

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros - 

kontraktorius
Visu rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

Hnmberview Rd., Toronto.

VYRISKŲ IR C111Trairtė
MOTERIŠKŲ RCBŲ O A LI V V | CIO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS

Dalome visų rūšių automobilių lt sunkvežimių mechaniškus pataisymas, su- 
ionkstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų M 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
Stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00,

duodamo nuolaida.
3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 

Nakties metu tel. RO. 7-0086
a

GYVENIMAS LENKIJOJE
tautybės^.’bęt labai palankųs lie-, 
tuviamsv M^ių, išklausyti ateina 
ir lenkai,, nes pamaldų metu la
bai grašiai giedamos lietuviškos 
giesmės. Tiesa, lenkams gražų įsr. 
pūdį paiika švedo ansamblis iš 
Lietuvos, 4/» ypač solistas Adam* 
kavičiųs. Atsisveikinimo koncertą 
klausėsi1 atjie4.000 -asmenų. ‘

PASIKALBĖJIMAS SU KĄ TIK 
ATVYKUSIA IŠ LENKUOS ’

LIETUVAITĘ
Kaip vilniečiui, malonu buvo 

aplankyti ir pasveikinti Vilniaus 
krašto laukų dukrą V, Lapinskai
tę-Raguckienę, gegutes 6 d. at
vykusią iš Lenkijos į Hamiltoną. 
Norėjosi plačiau išsikalbėti įvai
riais klausimais, pasidalinant kai- 
kuriom mintim ir su šio laikraš
čio skaitytojas. . ..

— Kokiais keliais iš Lietuvos 
Jūs patekote Į Lenkiją?

— Sov. Sąjunga ir Lenkija su
darė sutartį, kuri galiojo iki 1958 
m. ir lietė Lenkijos pilietybės as^ 
menų repatriaciją. Visi Vilniaus 
krašto gyventojai — lietuviai, gu
dai, žydai, lenkai — gyvenę iki 
1939 m. rugsėjo 1 d. buv. Lenki
jos ribosę, galėjo pasinaudoti re
patriacija, nes jie buvo laikomi 
Lenkijos piliečiais. Iš savo gim
tinės išvykau 1957 m. apsistoda
ma Varšuvoj. Nors apsigyventi 
Lenkijos sostinėje reikalingas 

: specialus leįdįjnas,įį -ga
vau ,nes esu našlaitė. Varšuvoje 
gyveno mano pussesere? Šiaip, 
daugumas, repatriantų apgyven
dinami taip, vadinamose atgauto^ 
se žemėse — Wroclaw, ščecino ir 
kt. apylinkėse. Ten galima rasti 
labai daug; lietuvių. . ...

— Ką galėtumėte pasakyti apie 
gyvenimą Lietuvoje?

— Lietuvoj gyvenimas yra 
sunkus; Bet tuo reikalu, dėl tam 
tikrų priežasčių, nelabai norė
čiau kalbėti.

— Kaip atrodo gyvenimas Len
kijoj?

— Visą laiką gyvenau Varšu
voj. Materialiniu atžvilgiu jis žy- 

?miai geresnis už Lietuvos, dau- 
įgiau laisvės.

— Kur dirbote Varšuvoj?
— Visą laiką dirbau siuvykloj, 

gaudama į mėnesį apie 1000-1200 
’zlotų atlyginimo, šių pinigų pa- 
: kanka tik- maistui ir butui. Apsi
rengimui jau reikia .stipriai tau- 
. pyti, nes metras geros medžiagos 
'suknelei kaštuoja 100 zlotų, geri 
moteriški batukai apie 400-500 
Zlotų. Tiesa, paprasti batukai, gu
miniais padais, gaunami už 100 
zlotų.

— Ar daug lietuvių gauna siun
tinius iš Kanados ir JAV?

— Taip. Bet. paskutiniu metu 
uždėti muitai. Dažnai siuntinys 
neapsimoka išpirkti, nes valdžia 
uždeda 1000-1500 zlotų muito. Jis 
grąžinamas siuntėjui,’ arba ati
duodamas Į valdžios krautuves. /

— Kur lietuvius daugiausiai 
galima sutikti? ■

. — Sekmadieniais bažnyčioje. 
12 vai. yra laikomos šv. Mergelės 
Marijos bažnyčioje (Krakowskie 
Przedmiescie) pamaldos. Jas lai
ko kun. Jerzy Krus, SJ, lenkų

' Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

*■ Room 901 ~ ’<
Telefonas EM; 2-2585

George B E N, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE.4-8431

Wilt-Do Cartage 
Baldu pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

’ Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

y s (NU LTD.
Atstovas .

H. ROŽAITIS
wreiras ^■įuiiuij i ui pustui y nvui 

patarnavimas.

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senę lt naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltai.

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-M7S -

Skaitytoji laiškai
OAKVILLE, Out Gegužės 7 d. pas 

mus įvyko Motinos dienos minėjimas. 
Programą atliko mūsų jaunimas. Ma
lonu jnatyti, kad mūsų neskaitlingoje 
kolonijoje tiek daug auga gražaus lie
tuviško atžalyno. Daug darbo įdėjo po 
nios. rengėjos ir visa valdyba, rūpinan
tis sale ir mokinant vaikus. Bet, mieli 
ponai, atleiskite man, kad drįstu Jus 
kritikuoti, nors Jūsų darbą labai ver
tinu. Gaila, bet- nemačiau salėje nei

čio. Ar jie jau nebetnadoje? Gal taip 
yra tik pas mus Oakvillėje’ Nesigirdė
jo nei mūsų gražaus himno garsų. Ko
dėl? Mūsų jaunimas gavo įspūdį, kad 
mūsų himnas tai “Išėjo tėvelis į miš
ką”, kuriuo mes taip iškilmingai mi
nėjimą užbaigėme. O motinas pager
bėme tortu. Jei mes tokius dalykus iš
metame iš savo minėjimų, tai ar iš 
viso lietuviški minėjimai reikalingi? 
Koks tada jų tikslas? Kyla klausimas, 
mielosios ponios rengėjos, ar Jūsų įdė
tas darbas atsiekė savo tikslą? Neži
nau. Motina

Dolerio sveikata
(Atkelta iš 3 psl.)

priežastimi kapitalo plaukimo Į
užsienį. ' - G

2. Kaip Įjungti visus narius į 
monetarinį fondą?

3. Kaįp padidinti žemės ūkio 
produktų eksportą.

lietuviškos trispalvės, nei mūsų Vy- vartės^iai susirašinėtų su jais?

antrašą Lietuvių Draugijos: Li- 
tewskie Towarzystwo Spoleczno - 
Kulturalne, Warszawa, Ulica Lo- 
wicka Nr. 5/7, Poland.

Nuoširdžiai padėkojau mielai 
vilnietei už atsakytus klausimus, 
palinkėdamas gražios šeimyninės 
laimės naujame krašte ir kartu 
pakviesdamas į vilniečių Jonines 
St. Catharines birželio 24 d.

K. B.

t Lietuviška bendrovė "Alką" 
SJr du šimtai doleriy auka

Surinkti du šimtus dolerių, -kad 
ir :geram,5ni§maldos prašytojui”, 
tenka kelias poras batų nuplėšti. 
Beūštavkeiios minutes ir du šim
tai dolėritf gaūti, Itorie aukoto
jų paslęįiti'Vąsano 16 gimnazijai 
remti: ' ' ' * ’

“Begainiodamas” reikalus atsi
radau visai nežinomoj vietoj, 
tarp dviejų kelių — 5-to ir Queen 
Elizabeth. Pati vietovė vadinasi 
Dixon Road. -

Graži apylinkė,- slėny Etobico 
upelis; kiek akim užmatai, lygu
ma, ant kurios vyksta Toronto 
miesto ribų plėtimas. Statomi 
modernūs pastatai. Po metų vaiz
das bus kitas.

Staiga pastebiu Venta St. Dar 
kiek pasidairęs, pastebėjau kitą 
gatvę, kuri vingiavo kreive, tar
tum lietuviška upė — tai Neries 
Court. Čia pat ant kranto matau 
pastatą: užrašas irgi lietuviškas 
— “Alka” Development Co. Ltd. 
Sklypų pardavimo skelbimas, tai 
reiškė’ “Alka” yra savininkė vi
sos šios vietovės.

Mano didžiausiam nustebimui, 
radau dar vieną gatvę, Nida Ave
nue. Nieko nelaukęs užėjau į “Al
kos” raštinę ir ten radau net tris 
lietuvius. Į klausimus' gavau “biz
nieriškus” atsakymus — trum
pus, bet aiškius:

Development Co. Ltd, yra lie
tuvių rankose. Lietuviai -ją Įkūrė 
prieš du metus, šiai- bendrovei 
vadbvaaja'’ Tnžr’^^TttigUštihąvi- 
čius. Išplanavo virš' dviejų šim
tų sklypų,, iš kurių 100 jau yra 
parduota, namų pastatyta bei bai
giama statyti. Įamžinti šiaurės 
Amerikos žemyne minėti lietuviš
ki vardai yra “Alka” bendrovės 
nuopelnas. Sklypo kaina tarp 6-7 
tūkstančių dbl. Dari turima ne- 
pravestų gatvių tarp kito 100-to 
sklypų. Bendrovės valdyba tikisi 
iš’ miesto valdžios iškovoti dar 
daugiau lietuviškų gatvių pavadi-

1. Draustose laikyti auksą už
sienio bankuose.

2. Panaudosime visą galią do
lerio autoritetui palaikyti.

3. Dolerio nenuvertinsim. Ne- 
ivesim valiutų suvaržymo nei pre
kyboj, nei investacijose. Teiksim 
užsieniui pagalbą. Negrįšim į pro
tekcionizmą.

Paskelbus prez. Kennedy pro
gramą dolerio gydymui, pasikeitė 
viskas iš karto. Londono bankai 
ir birža jau parduoda unciją auk
so už $35,28. Toji 28 c. uodega 
imama už patarnavimą. Aukso 
plaukimas iš JAV atsargų susto
jo iš karto. Pasakyčiau ne tik su
stojo, bet jau pradėjo tekėti at
gal. Tas tekėjimas prasidėjo su 
paskelbta programa ir politine 
padėtimi, čia klasikinis pavyzdys 
Castro. Kuboje , privačių firmų 
buvo investuoti milijardai. Tie 
kapitalai jau palaidoti. Kongo ir 
Pietų Amerikos nacionaliniai ju
dėjimai verčia privačias investici
jas susilaikyti nuo užsienio, nes 
jos iš ten gali negrįžti. Tos inves
ticijos eis į JAV pramonę. Tapati 
padėtis su Azijos investicijomis ir 
Europos. Kapitalistai tenkinas 
mažesniu pelnui nes nenori pra
rasti kapitalo. Kai Douglas Dil
lon pagrasė, kad privatus kapita
las užsienyje bus apdedamas mo
kesčiais, visai sumenko noras in
vestuoti užsienyje. Pakėlus po 
centą užsienio investacijoms ir 
dolerio pozicijai sustiprėjus vėl 
grįš užsieniniai kapitalai ir aukso 
fondai į JAV...

Šiandien labiausiai tuo susirū
pinęs Londonas. Jei esamos už
sieninės santaupos bus permes
tos į JAV, tai svaras subraškės. 
Išvadoje dolerio padėtis labai su
stiprėjo. Juo pasitikėjimas yra di
desnis, kaip kada nors buvo. Do
leris pasaulinėje rinkoje yra ver
tinamas daug augščiau, kaip kuri

nimų. “Alkos” bendrovei tarpi- 
ninkaujant kitos lietuviškos ben
drovės, čia statonatous— “Kova” 
ir “Danga”. Tokiu būdu čia dar
bus vykdo veik lietuviškos bend
rovės. • ’ -

šioj vietoj- yra- ir;pagrindiniai 
prekybos pastatai, ligoninė ir mo
kykla.

— Jei jūs parduodate sklypus 
už tūkstančius, Ojų turite šimtais, 
atrodo, turiu reikalą su milijonie
riais ..., — bet vienas iŠ jų ma
no kalbą nutraukė.

Pradedu vėl:
— Kaipgi su Vasario 16 gimna

zija? Jie alkani... našlaičiai ir 
benamiai...

— Kam tų ašarų? Jei reikia, 
tai reikia, — biznieriškai nutrau
kė mano raudą;

— Realistas, —- pagalvojau.
Atidarė stalčių, paėmė čekių 

knygutę^ užrašė numerį ir skait
linę 2, prie jos vieną nulį. “Pui
ku”,'— galvoju. Staiga mano nu
stebimui rašo dar vieną nulį. Nei 
mažiau, nei daugiau 200 dolerių! 
Sekė du svarbiausi parašai ir 
“Alka” Development Co. Ltd. 
antspaudas. Man net plikė iš _v _
džiaugsmo aprasojo. Rodos, bėg- i kita valiuta. Is antros pusės prez. 
čiau tą šešetą mylių nuo Dixon ~
Rd. iki Toronto miešto centro.

Viena lietuvių bendrovė įrodė, 
kad mūsų prekybininkai nėra 
vien tik dolerio garbintojai, bet 
ir mūsų išeivijos kultūrinio, po
litinio bei tautinio /veikimo svar
bi dalis.-Mes turime apsčiai duos- 
nių rankų, bet iki tos rankos pa
sidarė pajėgios, nemažai turėta 
vargo, kol kaip bitelės susidėda- 
mi po kelis sulipdė pajėgias ben
droves.

Linkėtina gražios ateities tau
riai lietuvių “Alkos” bendrovės 
valdybai pirmininkui inž. P. i 
Augustinavičiui, B. Jackui, B. 
Vaškeliui, A. Kairiui ir kitiems.

Br.

JEI ESATE BEDARBIS IR 
NAUJAS ATEIVIS

Kadahgi valstybinės pagalbos 
bedarbiams tvarkymas skiriasi 
pagal provincijas, o taip pat ir pa
gal imigrantų nelygias sąlygas, 
tai atskirose vietose Įvairiai gali 
būti žiūrimą ir i pagalbos prašan
čius. Tačiau vienas bendras prin
cipas galioja visur: jei yrą reika
linga, tai pagalba bus suteikta vi
siems Kanados gyventojams, ne
atsižvelgiant į jų pilietybės stovį. 
Daugumoje provincijų pinigai to
kiai pagalbai įvairiose proporci
jose gaunami iš federacinės vy
riausybės, (iš,- provincijų ir savi- 
valdybjųi.^, «

Jei 4ūs atvykote i.Kanadą kaip 
imigrantas neturįs- globėjo, tai 
Otavos raidžios imigracijos mi
nisteriją prisiima atsakomybę su
rasti jums darbo. Taip pat. niinis-. 
terija jįiš‘ ^rūpins reikalinga pa
šalpa, jei jūs nesate aprūpinti 
provincijos ar savivaldybių įstai
gų pašalpomis. Br. Kolumbijoje, 
Albertoje ir Ontario provincijose 
jūs turite teisę kreiptis ir reika
lauti paramos tuojau po jūsų at
važiavimo: Kitose Kanados pro
vincijose pareiga* jums padėti at* 
sirandž Ūk po mėtų nuo atvažia- 
mo.. fr. % *

Jei jus atvykote į Kanadą kaip 
imigrantas turįs globėją, tai jūsų 
globėjas, ar tai būtų asmuo, orga( 
nizacija, ar bažnyčia, yra atsakin
gas esant jums bedarbiui už dar
bo suradimą ir už pagalbos suteį- 
kimą. Taigi esant bedarbiu pir
miausia-reikia kreiptis prie jus 
atkvfecaslo globėjo, ypač jei jūs

..ŠYPSENOS..
Rimta priežastis

— Už gydytojo aš niekad ne
tekėsiu ...

— Kodėl gi?
— O kaip gi gydytojui įrodysi, 

kad pailsėti turi vykti į Floridą?
Monotonija

Per egzaminus profesorius 
studentę medikę klausia:

— Kaip vadinama visuomeninė 
santvarka, kur vyras turi daugelį 
žiponų?

'— Poligamija, — atsako stu
dentė.

— O kaip vadinama poligami
jos priešingybė?

— Monotonija .— atšauna 
greitai studentė.
v 1 Vienaskaitoje

— Kokie mes visdėlto asilai.— 
skundžiasi Juozas bičiuliui, kai. 
abiems nepasisekė.

— Na, prašau, tik jau nevar
tok daugiskaitos. Ar negalėtum 
vienaskaitą pavartoti?

— Na, gerai! Sakysiu viena
skaita. Koks tu visdėlto asilas! .s..

Būtų, geriau arkliukas
Tėvas atveda savo trijų metų 

Įpėdinį prie motinos lovos ir sa
ko: ,

— žiūrėk, Petriuk, kokį puiku ‘ 
tau broliuką mamytė atvežė iš li
goninės. Ar patinka?

— Nieko sau, — sako žvilgsni 
metęs Petriukas, — bet būtų ge
riau arkliukas. ..

Kennedy nesilaiko duotų pasiža
dėjimų, o daro kaip jam geriau. 
Štai jis teigę, kad nebus grįžta 
prie protekcionizmo, o Kanados 
špagato ir virvių rinkas suvaržė ir 
t.t. Bet visa tai eina dolerio ge
rovės sąskaiten. — -
’ Palazdys. ?

dar negalite gauti bedarbio pa
šalpą normaliu keliu.

Jei globėjas yra nepajėgus te
sėti savo Įsipareigojimų ir nėra 
pajėgus suteikti pažadėtos para
mos, kurią jis buvo anksčiau pa
žadėjęs, jums vykstant i Kanadą, 
jūs tada galite kreiptis pagabos 
i miesto, ar provincijos Public 
Welfare skyrių, kur jūs gyvenate. 
Po tam tikro apklausinėjimo ir 
ištyrimo jūsų materialinio stovio, 
pašalpa jums bus suteikta. Kar
tais pareikalaujama Įrodymų, kad 
jūsų globėjas tikrai yra nepajė
gus jus šelpti.

Jei jūs anksčiau gyvenote kita
me Kanados, mieste, tai iš jūsų 
bus reikalaujama atsakyti i tam 
tikrus klausimus, kiek tai . lies 
ankstyvesnį jūsų gyvenimą prieš 
metus laiko; Klausimai turi būti 
atsakyti- tvarkingai, nes pašalpa, 
kuri jums bus suteikta, bus išrei
kalauta iš atitinkamų savivaldy
bių pagal gyventą ten laiką. Ta
čiau pašalpa dėl to nebus sutruk
dyta. Ji bus išmokėta prieš išsi
aiškinant dėl Įstaigų atsakomy
bės.

Jei naujas ateivis abejoja dėl 
pašalpos gavimo, jis gali pirmiau
siai gauti patarimų iš vietinės 
imigracijos įstaigos; arba iš kuni
go, pastoriaus ar rabino. Jei tai 
būtų skubus reikalas, tai šie jūsų 
patarėjai gali ir patys sueiti į kon
taktą su vietos pašalpų skyriumi, 
paaiškinant telefonu apie pašal
pos reikalingumą arba įduodant 
paaiškinantį laišką. C.Sc.

K RADIO IR TV aparatai
natofMui. Importooti Ir vietiniai. Darbas atitekamas prity-t ' T. NORVYDAS.

-Skambinti bet kada LE. 5-6007

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

J. S T A N I O N 1 S---------
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

ir 3~8 vai vak. (pagal susi
tarimą). '

Dr. V. J. Meilu vienė
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.
Rocifl 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto,

■ (arti Bloor ir Yong gatvių)
• •• .

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.R.

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

.470 COLLEGE STn Toronto 
Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C flOTĮI
gyvybės, pensijų ir kt. XILZ.

d t iri-sii r

X CX V* XXXXCXX 4g Cameo Cres., Toronto 9.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612 -----— --
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ ,

RO . 6-7132
. I I I. .1 Į I.—

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.
DRAllDLMALRAŠOMI VISOSE KANADOS P ROVINCIJfOSB* • ** 

16% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS 
•• ■
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—Praėjęs savaitgalis parapijos 

gyvenime buvo atžymėtas dviem 
reikšmingais momentais: Sutvirti
nimo sakramento teikimu ir gra
žiuoju Trio koncertų Eaton audi
torijoje. Sekmadineio rytą esant 
pilnutėlei bažnyčiai tikinčiųjų, Jo 
Ekscelencija vyskupas Vincentas 
Brizgys sutvirtino 112 asmenų.

Ilga procesija sutvirtinamųjų 
su savo sutvirtin. motinomis ar 
tėvais prie klebonijos durų pasi
tiko lietuvį Ganytoją. Pamaldų 
metu darniai giedojo jaunimo 
choras, vadovaujamas kun. B. Pa
cevičiaus. Didžioji dalis pamaldo
se dalyvavusių priėmė šv. Ko
muniją.

— Dėkojame J.E. vysk. V. 
Brizgiu! už malonų atsilankymą 
į Torontą, jo bažnytinius patar
navimus ir parodytą nuoširdumą 
parapijai.

— Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento iškilmė
mis užbaigiama šių metų tikybos 
pamokos sekmadieniais. Už dide
lį rūpestingumą, mokant religi
jos tiesų pamokų metu, gili padė
ka'priklauso jaunesniųjų grupės 
vadovei, seselei Palmirai ir jos 
pagalbininkei sės. Bonifacai.

Antrosios grupės vadovei — 
mokyt. Leonidai Ramanauskie
nei, kuri pati turėdama tris ma
žus vaikučius, rado laiko ir juto 
pareigą pagelbėti parapijai ir 
gražiam vaikučių būriui dėstyti 
kiekvieną sekmadienį tikybos pa
mokas.

— Gegužinės pamaldos laiko
mos vakarais 7.30 vai. šių pa
maldų metu kasdien gieda jauni
mo choras. Jaunimo choro repe
ticija ateinantį penktadienį 6 v.v.

— Motinos dienos proga gau
tos šv. Mišių intencijos par. baž
nyčioje laikoma gegužės ir birže
lio mėnesiais pagal vokeliuose 
paduotus pageidavimus ir užra
šytus vardus.

— Praėjusį šeštadienį lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a.’ Antanas 
šeštokas iš Hamiltono. Velionio 
laidotuvėse į kapines atsilankė 
per pora šimtų hamiltoniškių lie
tuvių. Užuojauta našlei ir abiem 
berniukam. A.a. A. šeštoko lai
dotuvės yra pirmosios iš Hamilto
no Port. Credit lietuvių kapinėse.

— Pakrikštyta Chezyl Sofija 
Pranauskis.

Sol. V. Verikaitis 
gegužės 27 d. pakvietas dainuoti 
Čikagon, kur talkins Čiurlionio 
ansmabliui vedamam Alf. Mikuls
kis. Koncertas įvyks Marijos 
Augšt. mokyklos salėje.

Gegužės 24 d. solistas dalyvaus 
CBC TV programoje “Music in 
Miniature”. Programa Įvyks 3 - 
3.30 vai. p.p., kanalu 6. Sol. V. 
Verikaitis dainuos dvi lietuviškas 
lainas “Visur tyla” Gruodžio ir 
‘Atsiminimą” K. V. Banaičio.

Architektai Liačai 
povestuvinę kelionę atlieka Euro
poje trijų mėnesių atostogose. Iš 
Liurdo, Prancūzijos, vieniems pa
žįstamiems jie rašo: “Praeito šeš
tadienio vakarą ir sekmadienio 
rytą praleidome Liurde, kur Die
vas viešpatauja žmonių širdyse. 
Tokios gilios krikščioniškos dva
sios ir tikėjimo žmonių mes dar 
nematėme kitur, nors ispanai taip 
pat labai geri ir religingi žmo
nės. Mūsų kelionė linksma ir lai
minga; pasaulis gražus ir Įdomus. 
Akiratis plinta, ir žmogus mokai
si tiesos”.

Bronius Rickevičius, prieš pusę 
metų atvykęs iš Lenkijos, gegu
žės 9 d. susižeidė darbovietėje.

Gautas laiškas iš Lietuvos Ki- 
šonui Broniui, siųstas 211 Drink
water St., Sudbury, Ont., iš Kišo- 
no Antano, Josvainių paštas, 
Ariogalos gatvė.

Atsiimti “TŽ” administracijoj.
Inžinierių ir architektų dr-jos 

susirinkimas
įvyko gegužės 10 d. Lietuvių Na
muose dalyvaujant net 15 narių. 
Vald. pirm. J. Sližiui padarius 
pranešimą, buvo išrinkti du kan
didatai — L. Balsys ir Baranaus
kas — valdybos sąstatui papildy
ti. Turėtas nedidelis pelnas pa
skirstytas sekančiai: kasoj lieka 
$80, vienam LN šėrui $25, “Tech
nikos žodžiui” $15, PLIAS cent
rui $20.

J. Dragašius ragino remti Va
sario 16 gimnaziją, mokėti soli
darumo įnašą, remti ir prenume
ruoti “T. žodį” ir “Gimtąją kal
bą”. Susirinkimui pirmininkavo 
A. Katche, sekretoriavo Bara
nauskas. L.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai dėkojame Jo Eksc. 

vysk. V. Brizgiai už atvykimą mū
sų parapijon suteikti Sutvirtini
mo sakramento.

— Praėjusį šeštadienį Prisi
kėlimo parapijoje Sutvirtinimo 
sakramentą priėmė 174 asmenys: 
169 vaikučiai ir 5 suaugę. Sutvir
tinimo sakramentą teikti sekantį 
kartą pramatoma tik po dviejų 
metų.

— Ryšium su Pirmos Komuni
jos ir Sutvirtinimo sakramento iš
kilmėmis parapijos vadovybė gi
liai dėkoja visiems, kurie kokiu 
nors būdu prie šių iškilmių prisi
dėjo: vaikučių tėveliams ir jų or
ganizaciniam komitetui bei jo 
talkininkams, parapijos chorui, 
rūpinusiems bažnyčios puošimu, 
parapijos komitetui ir visiems 
gerb. svečiams bei vietiniams ku
nigams. Ypatingai gili padėka 
reiškiama Nek. M. Prasidėjimo 
seserims, kurių 6 mėnesių darbas 
buvo apvainikuotas paskutinių 
dienų iškilmėmis. Nors ir kuk
liomis aukomis bandydami gerb. 
seselėms parodyti savo prielanku
mą, Pirmos Komunijos ėjusių ir 
Sutv. sakramentą priėmusių vai
kučių tėveliai seselėms paaukojo 
$500, o parapija nuo savęs dar 
pridėjo $1000.

— Praėjusį sekmadieni Mišių 
metu į parapiją kalbėjo naujam 
trimečiui klebono par. paskirtas 
T. Placidas, OFM. Paminėjęs, kad 
parapijos veikloje ypatingų refor
mų nepramatoma ir kad visi už
sibrėžti darbai religinėje, tauti
nėje, karitatyyinėje ir kt. plotmė
je bus varomi pirmyn iki šiol ro
domu uolumu, klebonas priminė 
du naujus svarbius uždavinius, 
kurie turės būti atlikti sekančių 
trijų metų kadencijoje, būtent^ 
naujos klebonijos-vienuolyno pa
statymas ir didelio vyskupijos už
dėto $225.000 vajaus pravedimas. 
Kalbėdamas apie dabartinį para
pijos finansinį stovį, jis pareiškė, 
kad parapijiečių duosnumo dėka 
ir gelbstint salei, jau šiais metais 
numokėta $30.000 skolos.

— Praėjusi sekmadienį baigtos 
visos religinio paruošimo pamo
kos jaunimui ir vaikučiams. Pa
mokos vėl bus pradėtos po vasa
ros atostogų, rudeni.

— Nuoširdžiai dėkojame kun. 
B. Jurkšui už labai grąžų pasiro
dymą su parapijos vaikų choru 
Motinos Dienos minėjime. Dėko
jame G. Dubininkienei už gražias 
choro uniformas. Taip pat dėko
jame tėveliams, leidusiems savo 
vaikučius šiame parapijos chore 
dalyvauti ir pagaliau mūsų jau
niesiems choristams už uolumą, 
tvarkingumą ir tokį gražų savo 
programos atlikimą. Labai dėko
jame D. Rautinšienei už akompa- 
navimą ir pagalbą chorą paruo
šiant. Beje, vaikučių scenoje at
liktas pasirodymas “Palangos jū
reiviai”, buvo ne tik kun. B. Jurk
šo paruoštas, bet taip pat jo pa
ties komponuotas. Sveikiname!

— Kitą savaitę parapijiečių 
lanky mas-kalėdojimas tęsiamas 
toliau, pirma su kiekvienu asme
niškai ar telefonu susitarus.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios laikomos kasdien 8 vai. ryto.

— Gegužinės pamaldos laiko
mos kiekvieną dieną: sekmadie
niais po Sumos, o šiokiadieniais 
7.30_val. vak. Kviečiame gausiai 
dalyvauti.

— Pakrikštyti Benedikto ir 
Rūtos Urbanavičių sūnūs Riman
tas Edvardas ir Jonas Rimantas, 
Petro ir Aldonos Kitrų dukrelė 
Linda Ona. Tėvelius sveikiname, 
o mažiesiems linkime Dievo pa
laimos.

Skaučių - skautų vasaros 
stovykla Įvyks rupiūčio 13-27 d.d. 
Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je N. Wasaga. Mokestis $20 as
meniui. Jei iš šeimos du — $30, 
jei trys — $40. Visi moka dar po 
$2 registruojantis. Registruotis 
prašome pas draugininkes-kus.

Tuntininkai

Antikinių daiktų 
išpardavimas, Civiliams Invali
dams Globoti Dr-jos, vyks gegu
žės 26 d., nuo 9.30 vai. ryto iki 
10 vai. vak.

Parduodami autentiški baldai, 
laikrodžiai, porcelano, stiklo bei 
sidabro gaminiai ir kit. Pardavi
mas vyks 180 Eglinton Ave. W. 
(The North Toronto, Memorial 
Gardens). Smulkesnių informaci
jų galima gauti 91 Jarvis St., tel. 
EM. 2-4711.

. PADĖKA «
Mano ligoje mane lankiusiems ligoninėje ir namuose, už at

siustas gėles, dovanas ir laiškus nuoširdžiai dėkoju: Gerb. kleb. P. 
Ažubaliui, Tėvui Modestui, OFM, S. Stankienei, čirunų šeimai, Sa- 
muleviėiams, Gudžiauskų šeimai, Užemeckams, Butkams, Aušrotams. 
O. Jonaitienei, Paviloniams, Greičiūnams. E. Lileikiui, R. Kuktai, 
Kundrotams, Pačesams, Daukams, Ramanauskams, Young šeimai, 
Ifekteriams, Simkevičiams, Baikauskams, Dičpinigienei, Derviniams, 
Narušiams, Loretto vienuolėms už maldas, šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos KaL Motery skyriui. ' *

. kieno pavardės čia ir neįrašiau, bet prašau priimti mano I 
nuoširdžiausią pa e ą. Kunhitienė
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Mokslo metų užbaiga
Šį šeštadieni, gegužės 20 d., 

Toronto Maironio šeštadieninė 
lietuvių mokykla baigia mokslo 
metus. Visi mokiniai į mokyklą 
renkasi įprasta tvarka 9 vai. rytą. 
Dešimtojo ir aštuntojo skyrių 
mokiniams šią dieną atsakomieji 
egzaminai. Iškilmingas mokslo 
metų užbaigimo aktas įvyks sek
madienį, gegužės 22 d., 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. salėje. Progra
moje oficialioji mokslo metų už
baigimo dalis, pažymėjimų įtei
kimas ir mokiniams vaišės, kurias 
ruošia mokyklos tėvų komitetas. 
Labai prašoma visą Toronto lietu
vių visuomenę gausiai atsilankyti 
į mokyklos mokslo metų užbaigi
mo aktą. Mokyklos taryba

Paskirtos jaunimo konkurso 
premijos

KLB Toronto apylinkės valdy
ba buvo paskyrusi tris premijas 
jaunimui už geriausius straips
nius. Pirmąją $25, antrąją — $20 
ir trečiąją — $15. Jury komisija 
buvo sudaryta: Vyt. Tamulaitis, 
kun. B. Pacevičius, Z. Daugvai- 
nienė, L. Ramanauskienė, J. Gus
tainis. Komisija posėdyje gegužės 
14 d. pirmąją premiją paskyrė 
O. M. Vilūnaitei už rašinį “Atos
togos 1960 m.”, antrąją premiją 
— V. Kuprevičiūtei už rašin. 
“Mūsų sostinė Vilnius”. Trečioji 
premija, neradus tinkamo straips 
nio, nepaskirta. P.r.aJ.

KLB Mot. Dr-jos Prisikėlimo 
parapijos sk. valdyba šio mėn. 
28 d. tuoj po Sumos III a. salėje 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą - agapę. Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos
togas.

Programoje L. Imbrasienė na
grinės poetės Mistral kūrybą, 
kiek tai liečia moteris dominą jos 
poezijoje klausimai; sk. pirmi
ninkės pranešimas apie veiklą 
šiais metais ir kt. Sus-mas vyks 
prie vaišių stalo.

Narės ir prijaučiančios malo
niai kviečiamos atsilankyti.

Valdyba

Liaudies šokių stovykla
Aktyvus dalyvavimas tarptauti

niuose ir Kanados liaudies šo
kiuose, kartu ir dainuojant, yra 
labai vertinamas plačių kanadiš- 
kų masių, nes tai yra palikimas 
einąs iš daugelio senų kraštų. Tai 
ir yra tikslas trečios metinės On
tario Folk ir Square šokių sto
vyklos, kuri bus Įkurta Victoria 
ilgojo savaitgalio dienomis, gegu
žės 19-22 d., prie Geneve parko, 
Couchiching ežero, Ontario. Pla
tesnių informacijų galima gauti 
skambinant telefonu University 
Settlement, EM. 4-9133. C.Sc.

Kredito kooperatyvo “Parama” 
trys valdybos nariai — V. Meilus, 
J. Strazdas ir J. Matulionis, gegu
žės 11 d. aplankė estų kredito 
kooperatyvą.

Kooperatyvas talpinasi Estų 
Namuose, esančiuose Toronto ry
tuose. Estų visas kultūrinis gyve
nimas ten dabar ir koncentruoja
si. Namai — buvusi mokykla. 
Erdvios patalpos, didžiulis skly
pas, ant kurio dabar estai rengia
si statyti dar didelę salę, kurioje 
tilptų 1000 žmonių.

Estų bankelis yra toli pažen
gęs: turi per 2000 narių, per 2 
milijonus indėlių. Nuolatos dirba 
4 tarnautojai. Visi valdybos na
riai taip pat yra Įsipareigoję dirb
ti vakarais, kada bankelis yra ati
darytas ir darbo daug.

Buvo pasidalinta bendromis 
mintimis, apžiūrėtas techniškas 
susitvarkymas, panagrinėtas jų 
balansas. Yra daug panašumo su 
mūsų “Parama”, bet yra ir skir
tumo.

Mūsų delegatus estai sutiko la
bai maloniai ir pažadėjo artimoj 
ateity revizituoti. Nutarta ateity 
palaikyti tampresnius santykius, 
pritraukiant ir latvių kredito ko
operatyvą. Mesta mintis — sueiti 
i ryšį ir su kitais Įvairių tautų 
bankeliais, kurių Toronte yra 
apie 40. Vien tik ukrainiečiai tu
ri 8 vienetus.

“AUDRONĖS” SVEČIŲ 
DĖMESIUI!

Jau laikas pagalvoti, kur geriausiai 
pailsėti per atostogas.

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai, 
gražios lietuviškos vasarojimo vilos 
“Audronė” Cape Cod, Mass., JAV, sa
vininkai praneša, kad šiemet vasarvie
tė turės dar daugiau kambarių (atski
rame namely) ir todėl bus daroma 
speciali nuolaida šeimoms su daugiau 
vaikų, ypač prieš ir po sezono.

Vila atidaroma nuo birželio mėn. 10 
d. iki rugsėjo pusės. Vila “Audronė” 
yra apsupta 2 akrų privataus pušyno - 
parko ir yra tik. 5 min. pėsčiom iki at
viros jūros privataus pliažo..

Prašome kreiptis: E. Jansonas, 89 
Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. Telefo
nas AV. 8-5999. Nuo birželio 10 d. — 
“Audronė” — Jansonas, 87 East Bay 
Rd., Osterville Cape Cod., Mass., USA. 
Tel. GA. 8-8425. sk.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- 
traukiami seni pigia kaina, P. Lu- 
bys.Tel.WA. 2-7981. Namų AM. 
1-9587.

■ J.E. vysk. V. Brizgys 
prieš išvykdamas atgal į Čikagą, 
padarė vizitą Toronto naujajam 
arkivyskupui F. F. Pdcock, o po 
to — pirmu kartu aplankė lietu-

didelį pasigėrėjimą, kad Toronto 
ir apylinkių lietuviai savo tauti
nėse kapinėse turės progos įpras
minti savo mirusiųjų pagerbimą.

lerancija. Apleisdamas kapines, 
Ganytojas kryžiumi palaimino vi
sus ten palaidotus mūsų brolius 
ir garsiai sukalbėjo už jų vėles 
“Amžiną atilsį”.

Kapinių pašventinimo metinių 
proga, gegužės 28 d., sekmadienį, 
5 vai. p.p organizuojama kelio
nė į kapinių aikštę. Graži proga 
aplankyti metų bėgyje palaidotų 
lietuvių kapus, kurių yra jau virš 
30 ir kartu bendroje maldoje (bus 
giedama gegužinės pamaldos) pa
gerbti mirusiuosius.

Karališkajame Ontąpo 
minėjuje nuo gegužės ii1 iki bir
želio 4 d., pirmą kartą Kanadoje, 
bus išstatytį 29 Salvador Dali 
brangiųjų akmenų kūriniai,’kurių 
vertė virš milijono dpL'/B žymes
nių kūrinių yra Taikos kryžius, 
Kristaus šviesa, Sprogimas ir kt. 
Viskas iš aukso, platinos, deiman
tų, rubinų ir kitų brangiųjų meta
lų bei akmenų. Įėjimas, įskaitant 
ir į muzėjų, suaugusiems 75 et., 
vaikams 25 et.

Toronto miesto turto pajamų 
mokesčiai šiais metais pakelti 0, 
19%. Jei turtas įkainuotas pvz. 
$5000, mokesčiai pakils $9,50. 
Šiais metais mokesčių reikės mo
kėti lygiai 6%' nuo Įkainuotos tur
to vertės.

Koncertas
(Atkelta iš 1 push)

dytojas, J.E. vysk. V. Brizgys, 
Hon. Leslie M. Frost, Q C., On
tario Ministeris Pirmininkas, 
Hon. E. Fairclough, Kanados Pi
lietybės Ministerė, Hon. M. Starr, 
Kanados Darbo Ministeris, Hon. 
L. Cecile, Q.C., Ontario Gerbū
vio Ministeris, Hon. J. Yaremko, 
Q.C., Ontario Provincijos Sekre
torius, Hon. N. Phillips, Q.C., To
ronto miesto burmistras ir Hon. 
A. Maloney, Q.C., Federalinio 
Parlamento narys ir Darbo vice- 
ministeris.

Iš šio garbės svečių sąrašo as
meniškai koncerte dalyvavo mi
nisteris Yaremko ir parlamenta
ras A. Maloney. Pastarasis, dėko
damas lietuviams anglų svečių 
vardu, perdavė Ministerio Pirmi
ninko bei kitų feder. valdžios mi- 
nisterių linkėjimus, kurie, dėl 
Otavoje vykstančių parlamento 
posėdžių, negalėjo šiame koncer
te dalyvauti. Labai malonų įspū
di paliko A. Maloney kreipimasis 
i čia pat buvusį J.E.* vysk. V. Briz
gi, pasveikinant jį, kaip lietuvių 
atstovą, ir padėkojant už visais 
atžvilgiais puikią lietuvių laikyse
ną Toronte.

Koncerto šeštadienis buvo pir
masis toks šiltas ir gražus šį pa
vasari. Nežiūrint to, o taip pat ir 
fakto, kad dėl Sutvirtinimo sa
kramento daugelyje vietų vyko 
privačios vaišės, koncertas su
traukė apypilnę Eaton salę — 
apie. 800 asmenų. Tie, kurie ne
atvyko, padarė patys sau skriau
dą, nes šis koncertas buvo tikrai 
ne eilinis. R.

Tremtinio kryžiaus pašventinimas
Lietuvių Vaikų Namai Toron

te jau gerokai anksčiau buvo pa
šventinti ir naudojami skirtiems 
tikslams. Buvo likęs nepašventin
tas, tuo metu nebaigtas, tik lie
tuviškas kryžius prie vartų.

Kryžiaus šventinimą atliko J.E. 
vysk. V. Brizgys gegužės 13 d. 12 
vai. Tremtinio vyskupo maldos 
žodžiais ir švęsto vandens pa
šlakstymu, buvo pašventintas ir 
tremtinys lietuviškasis kryžius, 
kurio papėdėje Įgraviruoti žo
džiai: “Esu išrautas iš Lietuvos 
pakelių, kuriose amžiais budė
jau”. ?.

Po šventinimo apeigų Eksce
lencija prabilo Į lietuvius kvies
damas juos išeivijoj ypatingai 
gerbti lietuviškuosius tautinius ir 
religinius papročius, o taip pat— 
ir tautinius bei religinius sim
bolius. Ekscelencija priminė tra
gišką padėti Lietuvoje, besireiš
kiančią lietuvių tautiškumo ir jų 
tikybinių jausmų persekiojimu. 
Kaip pavyzdi Ekscelencija nuro
dė Aušros Vartus Vilniuje, kur 
bolševikai, viešan mūsų švento
vės išniekinimo ženklan, vaikšto 
pro Vartus su kepurėmis. Negana 
to, jie persekioja pačius lietuvius, 
kurie teikia reikiamą pagarbą

Dievo Motinai — Aušros Vartų 
Marijai. O lietuviai kenčia ir to 
nepabūgsta, aukojasi, kad Die
vo Motinos garbinimo kultas mū
sų tautoj nežūtų. -

Šventinimo apeigų metu daly
vavo gražus būrys jaunimo — 
mergaičių ir berniukų, kurie Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje ką 
tik buvo priėmę Sutvirtinimo sa
kramentą, o taip pat, nemaža To
ronto lietuviškosios visuomenės. 
Iš Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių centro Putnam, Conn., 
buvo atvykusi kongregacijos va
dovė laisvajame pasaulyje Moti
na Augusta.

Po to visi išsiskirstė, o pašven
tintasis kryžius, tarytum lietuviš
kųjų sodybų simbolis, likosi ir 
toliau budėti prie lietuviškosios 
kultūros židinio vartų tremtyje.

Pr. Al.

MONTREAL, Que.
Gegužinės pamaldos AV baž-'d. AV bažnyčioje; Sį gedulingą 

nyčioje vakarais 8 vai. šeštadie- j velionies prisiminimą suruošė KL 
niais — 7 vai. v., sekmadieniais B-nės Krašto valdyba.
— tuojau po Sumos.

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
įvyks gegužės 21 d., tuoj po Su
mos, A V klebonijoje.

Šeštadieni AV par. salėje ren
giamas liet, dainos koncertas jau
nimui. Visas jaunimas kviečiamas 
gausiai dalyvauti.

Algimantas Barauskas sunkiai 
susižeidė automobilio katastrofo
je. Gydosi Montrealio Neurolo
gijos Institute.

Pp. Aneliūnai susilaukė pirm- 
gimės dukrelės. Geg. 13 d. ji pa
krikštyta Audronės Kristinos var
dais. Krikšto tėvai pp. Dikaičiai.

Motinos Dienos minėjimas Įvy
ko geg. 14 d. AV par. salėje. Pa
skaitą skaitė mokyt. Jonynienė. 
Meninę dali išpildė jaunieji stu
dentai, o po minėjimo studentės 
vaišino mamytes ir svečius užkan
džiais. Minėjimą rengė Augšt. li
tuanistikos kursai. | įr j'į išsiuntinėti galimai daugiau

Gedulingos pamaldos už a.a. j Montrealyje gyvenančių lietuvių, 
dr. A. Šapokos vėlę įvyko geg. 13 kviečiant stoti nariais. Pr. R.

Banko “Litas” valdyba nutarė 
palengvinti mažų paskolų išdavi
mą. Nuo dabar paskoloms iki 
$250 žirantai nebūtini, jei narys 
yra kreditingas. Manoma, kad tai 
pagyvins “Lito” apyvartą. Pasko
los “Lite” yra atviros ir todėl sko
lintojas vieną mėnesį paskolą pa
ėmęs, kitą jau gali grąžinti.

Be to, nutarta neatidaryti ban
ko šeštadieniais, kad “Lito” tar
nautojams nors viena savaitgalio 
diena būtų laisva.

Tikslu palengvinti banko ved. 
D. Jurkaus darbą, jo pasiūlymu 
nutarta visus paskolų tvarkymo 
reikalus perduoti padėjėjui Pr. 
Rudinskui. Paskolų reikalais na
riai prašomi kreiptis i Pr. Rudins- 
ką —tel. HU. 1-2957.

“Lito” vajaus komisija, kurią 
sudaro Pr. Rudinskas, J. Kardelis 
ir J. Valiulis, nutarė “Lito” reika
lu paruošti informacinį leidinėlį

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.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal;, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kiton

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

Mirė didelis
Lietuvos bičiulis
Ernest John Harrison, 88 m. 

amžiaus, balandžio 23 d., netikė
tai mirė Londone. Nors būdamas 
anglas, velionis turėjo neišpasa
kytai didelių nuopelnų mūsų tė-. 
vynei Lietuvai. Buvo diplomatas 
ir publicistas. Pirmais Lietuvos 
nepriklausomybės metais yra bu
vęs Britų misijos Pabaltijui na
riu, vėliau — Vilniuje ir Kaune 
buvo Britų vicekonsulu.

Apie 40 metų Harrisonas padė
jo Lietuvai tarptautinės propa
gandos srityje, parašydamas šim
tus straipsnių apie Lietuvą sveti
mųjų spaudoje, bendradarbiau
damas su Lietuvos atitinkamomis 
institucijomis ir pan. Verta pa
žymėti, kad apie 20 metų jis bu
vo Eltos bendradarbis Londone, 
tiek kooperuodamas su Lietuvos 
pasiuntinybe Londone, tiek atski
rai Lietuvos informacijos institu
cijai patarnaudamas.

Namus, sklypus, ūkius, jmdnes, vasarvietes perkant ar parduodant
Jums mielai patarnaus: J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Skambinkite RO. 7-8131
Rašykite ar užsukite į Įstaigą: F. Senkus Real Estate
1717 Bloor St W. Toronto 9, Ont • (Prie pat Parkside Dr. ir Keele St)

VIKING GIFT CENTRE
1022 Bloor St. W. • Toronto • LE. 5-9152

Mes turime didelį rinkinį importuotų prekių:
• KRISTALO • PORCELANO • STIKLO •
• KERAMIKOS • SIDABRO • METALO •

Toliau:
• SIENINIŲ LAIKRODŽIŲ — STALO LAIKRODŽIŲ — LEMPŲ • 
Atidaryta kasdien nuo 10 vai. iki 7 vai. NJ. ;r»|/niHn 90^ Penktadieniais nuo 10 vai. iki 9 vai. NUUKJKJLJ Z.U

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuves

1212 bundas St W. TeL LE. 2-9547

Motiny pagerbimas Toronte
Motinos Dienos minėjimas To- j Pirmasis grupinis pasirodymas 

ronte šiemet, kaip ir kitais me-' buvn A. Vaišvilienės Tautinio 
.ais, buvo suruoštas KLB Toron-1 auklėjimo mergaičių grupės šo- 
to apylinkės valdybos rūpesčiu kiai. Mažos mergaitės pašoko sti- 
Prisikėlimo salėje. Pagerbimą 
atidarė apylinkės pirm. inž. Juo
zapavičius, pakviesdamas seniau
sias salėje esančias močiutes už
imti vietas pirmoje eilėje. Jos bu
vo apdovanotos rožėmis. Apdova
notųjų tarpe buvo — Sibiro trem
tinė Bačėnienė, Gataveckienė, $o- 
daitienė, Jurėnienė, Sadauskienė, 
Butrimienė ir eilė kitų. Po to se
kė Reg. Kulienės paskaita.

Savo kruopščiai paruoštoje kal
boje, prelegentė pirmiausia iškė
lė klausimą, kodėl motina visiems 
taip brangi? Tai yra svarbiausia 
dėl to, kad kūdikystės ir vaikys
tės laikotarpyje motinos meilė 
vaikui nemažiau reikalinga, kaip 
maistas ir poilsis. Atimkime iš to 
amžiaus vaiko motinos meilę — 
sužalosime asmenybę nepataiso
mai visam laikui. Be to, motina 
yra didžioji visų mūsų mokytoja. 
Jos mokymas yra pagristas ne žo
džiais, bet meile ir veiksmu. Per
eidama prie motinos uždavinių 
tremtyje, prelegentė pirmiausia 
iškėlė reikalą budėti gimtosios 
kalbos sargyboje. Motina taip pat 
yra didysis mūsų tautos religin
gumo lopšys. Pereidama pagaliau 
prie praktiškų pasiūlymų, prele
gentė pasiūlė nekovoti prieš šio 
krašto kultūrą ir angliškumą kaip 
toki, šiame krašte gyvendamas 
vaikas angliškumo visvien neiš
vengs. Daug svarbiau yra rasti 
tinkamą derini tarp lietuvybės iš
laikymo ir šio krašto Įtakos. Pa
skaita buvo baigta anglų rašytojo 
Kipling žodžiais, Įsidėmėtinais vi
siems tėvams: “Duokite man še
šis pirmuosius vaiko metus, o pa
silaikykite sau visą likusi laiką”.

Po paskaitos ėjo plati meninė 
dalis. Individualiuose pasirody
muose ėjo vaikų deklamacijos ir 
pianino skambinimas. Labai ge
rai deklamavo I. Malinauskaitė, 
R. Vaišvilaitė ir R. šakalinis 
(skaitė). Pianinu skambino D. 
Rautinš studijos mokinė T. Sup- 
ronaitė ir S. Gailevičiaus studijos 
mokinė D. Simanavičiūtė.

Didelį Susidomėjimą sukėlė

lizuotą suktini ir vėdarą. Didelį 
vadovės Įdėtą darbą gerokai su
silpnino neturėjimas tinkamos > 
muzikos, šokta ne pagal akordeo
ną, bet pagal patefono plokštelę, 
kurios besikeičiantis tempas vie
tomis išmušdavo mergaites iš 
ritmo. - '

Sekantis grupinis pasirody
mas buvo kun. B. Pacevičiaus va
dovaujamas šv. Jono Kr. parapi
jos vaikų choras. ŠĮ chorą mato
me scenoje jau kelintą kartą, kas
kart didėjanti ir stiprėjantį. Dai
navo dvibalses ir tribalses liau
dies dainas gana gerai. Atsimenu, 
prieš porą metų iš Čikagos at
vykęs mokytojas K. tvirtino, kad 
viduriniųjų skyrių vaikai nesuge
ba dainuoti dvibalsių dainelių. 
Kviestume gerbiamą svečią at
vykti dar kartą ir pasiklausyti 
kun. Pacevičiaus vaikų choro/ 

ŠĮ kartą pirmą kartą scenoje 
išgirdome ir Prisikėlimo parapi
jos vaikų chorą, vedamą kun. B. 
Jurkšo. Šis choras padarė taip pat 
gerą Įspūdį, pirmiausia tvarkinga 
visų vienoda uniforma, toliau gra
žiu disciplinuotu dainavimu ir 
dainavimo paįvairinimu judesiais, 
nors pati muzika buvo kiek leng
vesnė, kaip prieš juos dainavusio 
choro.

Gražia programos dalimi buvo 
ir Z. Orantienės baleto studijos 
mokinių pasirodymas. Dalyvavo 
jaunesniųjų ir vyresniųjų grupė. 
Jaunesniųjų grupei gal dar kiek 
trūko bendro surepetavimo, bet 
bendras pasirodymo įspūdis ga
vosi geras.

Pabaigai tenka pastebėti, kad 
lokiuose minėjimuose, kur salė
je yra keli šimtai vaikų (kartais 
net visai mažų), kas nors turi pa
laikyti bendrą tvarką. Į pabaigą 
niekieno netvarkomi vaikai taip 
Įsidrąsino, kad sustojo salės prie
kyje, o kaikurie sulipo net ir ant 
scenos. Dėl tos maišaties be di
delio Įspūdžio praėjo gėlių įtei
kimas programos vadovėms (jas 
gavo Z. Orantienė, Eižinaitė ir 

.Vaišvilienė), o Tautos himnas at- 
grupiniai pasirodymai: šokiai, ba- giedotas tada, kai didžioji publi- 
letas ir chorai. | kos dalis jau buvo išėjusi. R.R

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIAI šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

3-JŲ SEIMŲ NAUJAS. $10.000 įmokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie? 
toj, arti susisiekimo, prie Humber.upės.
DURIE GATVĖJ. S 1.500 Įmokėti, atskiras bangalas vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema. Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS • RONCESVALLES. $3.000 Įmokėti, atskiras plytų namas. 2 vo
nios, 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas.
DUNDAS — GLADSTONE. S1JM0 Įmokėti, $10.000 pilna kaina. 6 dideli 
kambariai, moderniška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba
lansas lO^rr^tų atviras morgičius.
OAKMOUNT — BLOOR. $15.000 Įmokėti. Viso $45.000. 5
pastatas, privatus įvažiavimas. 4 garažai. Balansas 10 metų
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI .(
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