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OiNeapsieis be manes
Didesniųjų Įvykių akivaizdoje visad tenka susimastyti. Gi iš

eivijos gyvenime tokių Įvykių esama dažnų ir nemaža. Vieni jų 
yra didesni, kiti — mažesni, treti — net lemiami. Šiuo laikotarpiu 
mes Kanadoje stovime akivaizdoje Įvykių, kurie yra reikšmingi 
netik bendruomeniniu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Turime galvoje 
rinkimus i KLB Krašto Taryba balandžio 29 d., Toronto (balandžio 
8 d.) ir kitų apylinkių rinkimus Į vietines tarybas bei valdybas.

Rinkimų metu mes sprendžiame netik labai svarbius mūsų 
visuomeninės veiklos uždavinius, bet ir patikriname savo pilnutinio 
subrendimo klausimą. Juk ne nuo ko kito, o nuo rinkimų dau
giausia priklausys ir mūsų didžiųjų siekių vykdymo sėkmingumas. 
Kokius žmones pastatysime mūsų gretų priekyje, tokie bus ir mūsų 
žygių rezultatai. Kas, sakysim, iš mūsų norėtų, jog būtų menki re
zultatai pvz. kad ir tautinės reprezentacijos bei propagandos sri
tyje?! Juk šis darbas yra taip reikšmingas, jog jis daugeliu atvejų 
prilygsta net tautos laisvinimo darbui. Juk Įvairių kraštų lietu
viškos vadovybės ar nesibeldžia i vyriausybių duris, ar neužverčia 
ministerijas Įvairiais memorandumais ir rezoliucijomis, ar neuž
mezga ryšių su parlamentų atstovais bei kitais augštais valdžios 
pareigūnais ir, tokiu būdu, ar nekelia mūsų tautos tragedijos i 
scenos šviesą? Vadinasi, mes savo renkamuose vadovaujamuose or
ganuose turime Įžiūrėti mūsų tautos ambasadorius ir laisvės 
šauklius.

Be to, argi ne juos — ne savo rinktuosius — mes statome 
išeivijos lietuviškos sąžinės sargyboje? šiame poste stovėti yra net 
svarbiau, nes tėvynės laisvinimo fronte mes turime veiksnių net 
perdaug.

Lietuvybės išlaikymui svarbus motyvas yra tautinės sąmonės 
ugdymas. Tautinė kultūra yra vienas pagrindinių elementų palai
kyti tautinę sąmonę gyvą ir veiksmingą. Kultūrinių vertybių kū
rimas yra vienas sunkiausiai sprendžiamų uždavinių išeivijoj. Lie
tuvių bendruomenei betgi tenka juos spręsti, nors gal ir nepakan
kamai ryžtingai bei sėkmingai. Taigi, be abejonės, šioje srityje 
reikės dar net gerokai pasitempti, idant kultūrinis darbas taptų 
našesnis.

Bet tai tik patys didieji darbai, ir tai dar labai abstrakčiai 
suminėti. O juk gi esama daugybės ir kitų problemų, kurias mūsų 
išrinktajai vadovybei taip pat teks spręsti.

Vadai be užnugario negali padaryti nieko. Jie turi i ką nors 
atsiremti, kad galėtų sėkmingai išnešti ant jų pečių uždėtą naštą. 
Betgi čia ir susiduriama su sunkiai Įveikiama kliūtimi: visuomenė 
vengia savo vadų, idant jai netektų jiems Įsipareigoti. Dar dau
giau: jos dalis net nėra suinteresuota jos parinkimu. “Apsieis ir 
be manęs”, daugelis taria. “Apsieis be manęs rinkimai, apsieis 
— susirinkiinąi. švent's :r p.'-rgųg::'-?.!, c ”:?:s i" yądovybjs".

“Apsieis ir be manęs” yra pasyvių žmonių filosofija, netekusių 
savo vitalinių jėgų, energijos ir gyvenimo intereso. Šie žmonės 
negyvena, bot tik vegetuoja, tarytum nukritę prie kelio žirniai, 
belaukdami, kada praeivis juos nuskins. Jie labai atskiedžia sa
vąją bendruomenę, ir ji tampa nepatvari ir neveiksminga. O bend
ruomenė j uk yra tąsai užnugaris, i kuri atsiremia ir pasyvioj i ir 
i prieki išstatyti žmonės. "

Čia ir glūdi daugelio mūsų visuomeninių, kultūriniu, socia
linių ir politinių darbų nesėkmė. Tai vaisius anos liguistos filoso
fijos “apsieis ir be manęs”. Tikrumoje betgi niekas "be manęs” 
neprivalo apsieiti. Juk mano nebuvimas reiškia tuščią vietą, kurią 
užpildo neigiamos jėgos, griaunančios mano tautos ir mano bend
ruomenės pozityviąsias pastangas. Ir aš tikiu, jog mano nebuvimas 
ten. kur mums visiems reikėjo būti, prisidėjo prie mūsų visų ne
laimės.

Štai dė 1 k o aš turiu būti visur ir be manęs negalės apsieiti nė 
manosios bendruomenės vadovaujamų organų rinkimai. N'es ma
no balso atidavimas užmano numatytą asmenį sustiprins jo pasi
tikėjimą ir suteiks jam daugiau energijos ir jėgų atlikti mūsų 
visų patikėtą jam pareigą. A?K.

Būsimieji Hamiltono Lietuviu Namai. ■ Projektas — dr. inž. A. Kulpavičiaus
Firma — F. Čeponis and Associates Ltd. Consulting Professional Engineers

ĮVYKIAI ARGENTINOJE IR KAS TOLIAU?
Mūsų P. Amerikos korespondento laiškas iš Buenos Aires

Verdantis P. Amerikos katilas 
sprogo nauja politine staigmena 
— ši kartą Argentinoje. Daugelio, 
nustebimui, bet 
tymo tik patvirtinimui, svarbius 
rinkimus čia laimėjo peronistu — 
komunistų blokas.

Iš šešių milijonų su kaupu bal
suotojų 17 Argentinos provincijų 
peronistai-komunistai surinko per 

u ir 239.0J0. su uJes-
ne ar mažesne persvara laimėda
mi 10 tu provincijų ir iš jų pačio
je svarbiausioje, Buenos Aires, 
Kuri sudaro 35% visos šalies rin
kikų ir kuri yra politinis, ūkinis^ 
pramoninis ir kultūrinis bei civi
lizacinis raktas visai milžiniškai 
šaliai. Jos gubernatorium išrink
tas tekstilės sindikato pirminin
kas, iš darbininkų kilęs Framini, 
kuris sakosi esąs “cristiano”, ‘ 
tuo pačiu save laikąs labai ištiki-

metėsi balsuoti už peronistus, pa- > Brazilija yra didžiausia savo 
daugindami jiems bailsus kokiu, plotu ir gyventojų skaičium. Ar- 
ketvirtądaliu milijonp anAiugiau. į gentina visados vyravo savo eko- 
* lygi".ir I"
vesti net perdaug demokratiškai, i rinių pajėgų pranašumu. Ji todėl 
tikrai laisvi ir, kaip sakoma, šva- • laikoma žemyno raktu. Į abi šias 
rūs, dalyvavo net 60 partijų par- šalis JAV Įvairiais motyvais ir są- 
tijėlių. Jų buvo visokiu: nuo dvi- lygomis yra įdėjusios nepaprastai 
sparnės radikalu unijos (kuri, jei didelius kapitalus ir viltis, kurios 
būtų nesuskilusi*. pati viena būtų nepasiteisino ... Amerikiečių po- 
lengvai surinkusi daugiau balsų litikai ir ekonominiams intere- 
nei peroniscai), iki nereikšmingų j sams gali ir čia ateiti tokios diė- 
konservatorių grupių; nuo susi-į nos. kaip Kuboje. Brazilijoje kai- 
skaldžiusiu socialistu ir kr. de- kurie politikai, kaip Rio Grande 
mokratų iki mažai žinomu naujai: do Sul gubernatorius Brižola, tai 
pasiskelbusių grupelių. j jau bando praktikuoti. Argenti-

Visų šių partijų, atomiškai su- nos, Brazilijos, Meksikos ir kitų 
skilusiu ir savitarpio kovose nu- mažesnių Punta del Este konfe- 
alintų,‘bet vistik demokratinių, rencijoje* išryškėjęs nusistatymas 
balsus susumavus diktatūros šali
ninkus peršoka net dviejų trečda- 

dauguma. Deja, peronistu-ko- kuris sakosi esąs cnstiano , beti - - i J t j*- • • * • 
tuo oačiu save laikas labai ištiki ! mumstų blokas, solidžiai vienm- 
mu peronistu ir už kuri mielai i§as’ len§vai laimėjo dėl demokra- mu peronisiu ir UZ Kuri mielai ;fn h^nrntičVn cncicValHvmn Par. 
balsavo taip pat komunistai, kas-i 
tristai. kraštutiniai kairieji... 
Beje, komunistų partija rinkimuo
se oficialiai dalyvauti negalėjo, 
nes ji, tik dėl akių, Frondizi vy
riausybės paskelbta už Įstatymo 
ribų. Bet visi komunistai ir ko
munistuojantieji be svyravimų

SIRIJOJ ĮVYKO VIENAS KARINIS PERVERSMAS PO KITO. 
Vėl valdžią paėmė.kariai. Kaip atsimename, Sirija buvo sujungta su 
Egiptu i vieną Jungtinę Arabų Respubliką, “iš Egipto nelaisvės” iš
sivadavusi Sirija neranda kelio, kaip tvarkytis savo viduje. Kariai 
kaitina buvusią vyriausybę, kad ji perdaug nutolo nuo brangaus 

Į Egipto ir sesers Irako” ir kad nepakankamai ėmėsi socialinių refor
mų. Buvo užsimota eiti prie “arabiško socializmo”. Nc<rukus kilo 
nauja sukilimo banga, palaikanti vienybę su Egiptu. Prie Turkijos 
sienos Aleppo mieste prasidėjo demonstracijos ir net kovos.

KUBOJ PRASIDĖJO TEISMAS tų visų sukilėlių, kurie pr. metais 
mėgino išsikelti i Kubą ir nuversti Castro valdžia. Teisiami 1.200 
asmenų, žurnalistai iš laisvųjų valstybių i teismo salę neįleidžiami. 
Nesutarimai Kuboje tarpe diktatorių didėja. Maisto klausimas 
aštrėja. •---- -------------■ ■■ ■ ---- ------ :-----

ALŽERIJOJE KOVOS EINA ' įal
TOLIAU. Kasdien priskaičiuo- Pos valstvbh?

jama dešimtys užmuštų ir šimtai 1 lsuroPos vaistymų. 
sužeistų^ Netvarką kelia prancūzų 
slaptoji organizacija. Prancūzijos

i prez. ue Gaulle energingai imasi kia nusavinti Kanados piliečiams 
į kovos‘su Prancūzijos kariuome- priklausančią telefonų bendrovę, 
ne malšinti sukilėlius. Įsteigti j Fed. Brazilijos vyriausybė yra pa- 
specialūs kariniai teismai. Į armi- į siryžusi padėti atstatyti ir išleido 

dekretą, kad tai gali padaryti tik 
valstybės saugumo taryba ir vie
šųjų darbų ministeris. Gubernato
rius Lacerda kreipėsi Įteisiną.

JAV ORGANIZUOTOS DAR
BININKIJOS VADAS MEA
NY, žinodamas komunistinių 

valstybių katastrofišką padėtį 
maisto atžvilgiu, siūlo siųsti joms 
maistą ir vaistus kaip pašalpą, bet 
griežtai stovi prieš prekybą, nes 
pinigai jose yra uždirbami pa-

jos rankas pakliuvo labai svarbus 
sukilėlių vadas, anksčiau nuteis
tas mirti, gen. E. Jouhaud, kuris 
jau pergabentas i Paryžių. Sovie
tai pasiskubino pripažinti naują 

! Alžerijos “vyriausybę”. De Gaulle 
į pamatuotai užpyko ir atšaukė sa- 
ivo ambasadorių iš Maskvos. Tuo 
tarpu Alžerijos buvusio sukilimo 
vadas laikomas premjeru Ben 
Khedda su malonumu priėmė ži
nią apie sovietų pripažinimą ir 
pasiryžimą užmegzti diplomati- 

pareikšti savo simpatijas ir atsi
kerta Prancūzijos nutarimui at-

0.-5A pra-1 neminiu, kultūriniu lygiu Irka- šaukti -.ambasadoriui- teriR r£ >ęsą

BRAZILIJOJ GUANABARA 
PROV. GUBERNATORIUS šie

KAS
ONTARIO GEROVĖS

TARYBA—Ontario Welfare 
Council rugpjūčio 26-31 d. Port 
Elgin. Ont., ruošia konferenciją. 
Bus nagrinėjami atskirų visuome
nės grupių santykiai ir ateivių 
Įjungimas i vietini gyvenimą.

ATOMINIO KARO
ATVEJU ministerių kabine

tas būtų paskirstytas po Įvairias 
Kanados slėptuves — pareiškė 
min. pirm. J. Diefenbakeris. Prieš 
tai buvo nutarta, kad visas kabi
netas turėtų būti vienoje slėptu
vėje. bet nelaimės atveju yra ga
limybė žūti visiems kabineto na
riam, ir kraštas liktų be valdomų
jų organų.

SOCIALINIAMS REIKALAMS 
valdžios išlaidos pasiekė net 12,2 
% visų valdžios pajamų. T ri 1933 
-34 m. krizės metu tos išlaidos 
siekė 9.7%. Didžiausią išlaidų su
ma sudaro sveikatos apdrauda, 
nedarbo ir visos kitos našalpos 
šeimoms, kuriu vyrai neišlaiko ar 
nepajėgia išlaikyti.

PREKYBOS MINISTERIJA 
planuoja didelio masto eksporto

NAUJO KANADOJE?
BUVĘS GEN. ŠTABO

VIRŠININKAS gen. Charles 
Fonines norėjo būti liberalų no
minuotas ateinantiems parlamen
to rinkimams, tačiau dviem bal
sais pralaimėjo prieš 42 m. advo
katą F. Isherwood, kuris pasisa
kė prieš atominius ginklus Kana
dai. Gen. Foulkes. kuris buvo už 
atominius ginklus ir buvo palai
komas L. Pearsono. pareiškė dau
giau i politika nebesikišias. Kanadoje jiems bus mokami re-

;

VAIKl PRIEDAI
nuo š.m. balandžio 1 d. naujųjų 
ateivių vaikams, žemiau 16 metų 
amžiaus, sulyginami su kitų Kana
dos gyventojų vaikų priedais. Iki- 
šiol naujų ateivių tėvų vaikams 
buvo mokama po $5 mėn. Nuo ba
landžio 1 jų vaikams iki 10 metų 
amž. bus mokama po $6 mėn.; 10- 
16 m. — $8 per pirmuosius me
tus. Po vienerių metų gyvenimo

, tų beprotiško susiskaldymo. Par- 
tiniai ir asmeniniai interesai, daž
nai smulkiais ir nepateisinamais 
moty vais, nulėmė netik Argenti
nos demokratams pralaimėjimą, 
bet triuškinantį smūgi visai P. 
Amerikai ir JAV politikai šiame 
kontinente.

KAI MILŽINAS 
SVYRUOJA

Šiandien Argentina panašioj 
padėtyje kaip Brazilija pernai 
rugsėjo mėn. po prez. Quad ros at
sistatydinimo. Panašus šalies ir 
kaimynų sukrėtimas, revoliucinio 
ėlemento grasinimas civiliniu ka
ru ir teroru, “kubanizacijos” pa-

nesiimti jokių sankcijų prieš kas- 
tro-komunižmo ir jo infiltracijos 
pavojus, JAV politikams turėjo 
būti nenusįepiamo pavojaus aliar
mas;

KRYŽMINĖJE
: j UGNYJE ? ;

Grįžta n t prie Įvykių tėkmės Ar-1 
gentinoje, pirmiausia pastebėtina, 
jog peronistų-komunistų laimėji
mas rinkimuose sukėlė audrą ka
riškių slųogsniuose. Jie dar ne
pamiršo. kaip nelengva buvo Pe
rono diktatūrą palaužti. Armijos, 
aviacijos ir laivyno štabai ir mi
nisterial tuojau paspaudė prez. 
Frondizi ir jo ministerių kabine
tą. Pirmiausia turėjo atsistatydin
ti vidaus reikalų min. dr. Vitolo. 
laikomas kalčiausiu už šių rinki
mų rezultatus. Frondizi dešinioji 
ranka, šis neaiškios ideologijos

uaou vėlina ~ ,
nius santykius. Sovietai skubina verStM darbininkų.

JAV AMBASADORIUS MASK
VOJ L. E. Thompson^šiąis nie

žais išeiša iš -dipi. tarnj bdst Jo* 
vieton siunčiamas Jacob D. Beam. 
Šiuo metu jis dirba Valstybės De
part. nusiginklavimo skyriuje; 
buvo ambasadorių Lenkijoj ir 
daugely kitų svarbių postų Euro
poj; kalba rusų ir kitomis Euro-

s .v r: i o o :: s.
MASKVA KALTINA PREZ.
KENNEDY, kad jis pažadėjęs 

imtis prėventyvinių priemonių ir 
“nesibaidys pirmas pradėti ato
mini karą”. Faktiškai JAV prezi
dentas yra pasakęs, kad Amerika 
gins V. Europą prieš sovietų inva
ziją. Dabar JAV stengiasi Įtikinti 
ir bolševikus ir visus kitus, kad ji 
preVentyvinių priemonių nema
no imtis ir pirmoji atominio ka
ro nepradės.

AMERIKOS ĮSTAIGOS sugavo 
didelę kontrabandos siuntą Įvai
rių narkotikų, kuri buvo siųsta iš 
Klibos demoralizuoti amerikie
čiams.

buvusio kolonizmo atrūgos.
ARGENTINOS PREZIDEN
TAS FRONDIZI buvo suimtas 

ir kariuomenės nušalintas. Šiuo 
metu jis laikomas Plate upės sa
loje. Jo vieton pasiskubino atsi-i 

į»u.... lose Guido., 
Frondizi šalininkai žiūri i naują j 
prezidentą kaip uzurpatorių. Ka
riuomenė palaiko Guido ir veikia 
prieš bu v. prezidentą Peroną.

EUROPOS BENDROSIOS RIN
KOS ir komunistinio bloko san

tykiai atšąla. Lenkijos min. pirm, 
pavad. Jaroszewicz skundžiasi, 
esą Bendroji rinka gali suardyti 
R. Europos valstybes. Lenkija iš
veža viso savo eksporto 40% i 
kapitalistines valstybes. Įsiveža 
moderniąsias mašinas ir Visa kas 
reikalinga jos techninei pažangai.

i Bendr. rinka, apsitverdama mui
tų sienomis ir ta rifą i s. išsi žad ė s 
lenkiškų anglių ir maisto. Lenki-

Lietu va rodoma Ame r i ka i kaip

“The Evening Star” žiniomis, Į jungos ^dalimi, nes .JAV nepripa- 
Edward R. Murrow, oficialus JAV j 7’sta Pabaltijo kraštų aneksijos, 
atstovas atsisakė dalvvauti sovie- Kadangi parodoje nebuvo atsisa- atstov as. ..tsisakc (tai> v auti sov e Pabaltijo kraštu eksponatų,
tų suruoštoje Vašingtone vaikų, g Murrow atsisakė dalyvauti 
meno parodos priešatidaromaja- priešatidaroniajame apžiūrėjime,

voiai Gali būti skirtingas Arsen- i politikas, sakoma, slaptai vykdė me apžiūrėjime kovo 31 d. Ed. R. i kuri buvo sukviesta ame 700 
• ’ - . karininkijos ‘ peronistu planus grįžti i valdžią. Murroww yra JAV valdinės žinių Įvairių asmenų. Paroda atidaryta

Irausmė. norspalaipsniui legalizuodamas jų po-' tarnybos USIA direktorius. [nuo balandžio 2^d. iki balandžio
---- c ■ — ~ ~ ,. - - - - —. o ■ E—; , . , . —. e 
mos sindikatų vadovybę ir Įrodi-: mentas informavo sovietų amba- . Informaciniuose sovietų leidi-

_ i-
aišku, tai kad du P. Amerikos mil- nistams rinkimuose pasireikšti, 
žinai atsirado visai arti bedugnės nes jie jU vistiek nelaimėsią ir tuo 

Sos'že^minhterijos“ krašto. Jei jie kris, visu kitu hki- Parodysiu savo bankrotą. Dr. Vi- 
• ' mas bus toks nats Netiek svarbu i tolo buvo dviprasmiskas ir komu-

ATLYGINIMAI KANADOJE kokiais vardais — kastrizmo, pe- nistM atžvilgiu: viena ranka juos
ios "vdvtoiu s-ga nradėio kova PAKILO net 85% per pasku- ronizmo ar dar kitokiais — pašau- į y.arze- k,ta švelnino. Jis tai darė, 
4 - — * ‘inius 12 metų. Pragyvenimo iš- linio komunizmo tvanas pasieks; žinoma, pagal prezidento politinę

laidos per ta pati laikotarpi pakilo pačius JAV krantus iš kaimyniniu bniJ? lr keistas tos linijos takti- 
tik apie 50%. ‘ ‘ pietų.

Išeivijos skautams vėl gresia pavojus
Nelietuviu spaudoje vėl pasiro

dė infomacijos apie tarpt, skautų 
biuro naują užmojį uždaryti išei
viu skautų organizacijas, jų tarpe 
ir lietuvių. Biuras, kurio vadovy
bė yra Otavoje, išsiuntinėjo raštą 
išeivių skautų org-jų vadovybėms, 
primindamas ankstyvesnį savo 
nutarimą ir pateikdamas Įrody
mus, kaip jį Įgyvendinti. Šis nuta
rimas esąs visoms tautinių gnmių 
skautų or-joms privalomas. Pa- 

lenku snaudos, tarpt, skautu w
biuro naujasis nutarimas net ne-j jo pasaulio skautai, užuot gelbėję! tnkią navoiinea ir akligatvin J"-kal 

* T aimIy. ’ b./į, t j. , fi ---1 'm * ix jx j. * ' - 1 V. * • ' — * t— j • • • ■ ‘ puoselėti buvo isteirias taryba, bet to- būrštavimu. Jeieu niekas nekliudovybei Londone, nors spaudoje bu- tu vienetus, kėsinasi juos panai- komybes ir pačiam Frondiziui pa- iesnė raida nebuvo labai palanki. Nie- vvkdrti sutarti kultūrinta bendradar- 

! politinė išeivijos vadovybė sudarė

• guliarūs priedai sveikatos ir vie
ni DŽIV JŲ TABAKO

BENDROVIŲ šorai pradėjo f 
smarkiai kristi po to. kai Britani- 
•1 . 
prieš cigarečių naudojimą. Kana 
doje šėrų kritimas palietė Impe 
rial Tobacco ir Rothman Ltd.

SVIESTO KAINOS
bus numuštos maždaug 12 et. nuo 
gegužės 1 d., pareiškė žemės ūkio 
min. Valdžia, norėdama palaikyti 
kainas, supirkinėja sviestų iš ūki
ninku. bet dabar jau susidarė to
kios didelės atsargos, kad nebeži
no, ką su juo daryti.

VALDŽIOS KONTROLIUOJA-
vaju. vadinamą “Operation Ex- j MOS SUSISIEKIMO bendro 
nori". I Įvairius kraštus išsiųstą vės — CNR ir TCA paskelbė, kad 
110 kanadiečių nrekvhininku ir 1961 m. turėjusios didelius nuo- 
visi užsienio verslininkai, besido- stolius: CNR — $67 mil. ir TCA 
nu Kanados gaminiais, bus alga- — $6.5 mil. Nors kiekvienais me- 
benti Kanadon nemokamai, kad tais abi bendrovės gauna valdžios 
galėtu susioažinti su norimom paramą, tačiau susidariusius nuo- 
nirkti prekėm. Pirmiausia atsi- stolius dėl netinkamo vadovavimo 
kviečiama šimtai JAV prekybi- turi padengti valdžios iždas arba 
ninku. mokesčių mokėtojai

vęs paskelbtas. Lenku skautų ir

tinos augštosios 
veiksmingumas ir drausmė, nors( 
tuo tarpu ir čia trūksta reikiamo 
vieningumo.

Kas jau šiandien visai tikra ir

litinę veiklą, perleisdamas dangų

nedarnas, kad geriau leisti pero

’ kas.
Kariškių spaudžiamas, Frondi

zi turėjo pasirašyti dekretą, pa 
naikinantį rinkimus penkiose pro
vincijose ir skirianti jose federa- 

spccialią komisiją ginti savo skau- rinės vyriausybės gubernatorius - 
tų reikalams; jon Įeina — amb. E. interventorius vietoje balsavi- 
Raczynski, Hęciak, Soboniewski muose išrinktųjų peronistu 
ir adv. Chmielewski Eita dar toliau. Paleistas visas

Pernai rudeni išeivių skautų ministerių kabinetas ir norėta su- 
bvla buvo svarstoma tarpt, kon- daryti naują tautinės vienybės 
ferencijoje Lisabonoje. Išeivių į pagrindais. Prezidentas buvo pri- 
skautų atstovai, remiami kaikuriii1 verstas Įvairių partijų atstovams 
kraštų skautų atstovų, gana sėk-j siūlyti ministerių postus, bet vię- 
mingai gynė savo reikalus, ir ni iu iš principo atsisakė tokioje 
tarpt, biuro nutarimas uždaryti padėtyje su Frondizi kalbėtis, ki-

tų reikalams; jon Įeina -

ir adv. Chmielewski.

Anksčiau Valstybės Departa-i 25 d. Wheaton Plaza Vašingtone, 

sadą. kad JAV vyriausybė nesu-riliuose Pabaltijo kraštai pažymė- 
tinkanti su ketinimu parodoje iš-, ti 15-os sov. respublikų tarne. Pa
statyti eksponatus, kurie pavaiz-(roda surengta vykdant kultūrinio 
duotų Pabaltijo kraštus Sov. Są-'bendradarbiavimo susitarimą.

EUROPOS VIENYBĖ, AUKSAS 
IR JUODOJI RINKA

J . GRIKIS Mūsų korespondentas Švedijoje

Helsinkyje kovo 17-23 d. posėdžiavo nė dėl bendros užsienio prekybos poli- 
Siaurės kraštų taryba, kurion Įeina Is- tikos. Pastnioju metu kain lik šis pa- 
landija, Danija, Norvegija," Suomija ir starasis klausimas kėlė švedų snaudoje 
Švedija. Tai buvo iš eilės X metinė še- daug nerimo dėl šiaurės valstybių ben- 
sija. Šia kuklią savo sukakti šiaurės dradarbiavimo ateities. Danija ir Nor. 
taryba paminėjo iškilmingu aktu, per j vegija vra aiškiai apsisnrendnsios siek- 
kurj, dalyvaujant Suomijos prez. Kek-;ti Įstojimo i Europos bendrąja rinką, 
konen. buvo Įteikta I šiaurės kraštų : Švedija jieško laisvesnio ryšio. Tuo 
literatūrinė premija. Laureatas, švedu •, tarpu Suomijai beveik neįmanoma ko- 
rašytojas Eyvind Johnson, savo žodyje į kiu nors būdu Įsijungti j Europos ūki- 
pabrėžė europine minti ir sakė, jog nę bendruomene, 
šiaurės vienybės svajonė gali vesti Į 
Europos susivienijimą, o pamažu, gal
būt, ir j pasaulio vienybe.

Iškilmių žodžiai visuomet gražesni, buvo pagrindinis šios sesijos klausi-

NEVIENINGA EUROPOS 
ŠIAURE

šiaurės kraštu bendradarbiavimas

išeivines skautu grupes buvoati-.fi kalbėjosi, tačiau pareigu prisi- negu tikrovė. Iš tiesų, šiaurės kraštų mas. Nors vyriausvhių atstovams nebu- 
dėtas. Tai keistas užmojis: laisvo- , imti nesutiko. Visi rado padėti; ^r?*arblavim« mintis kilo tuo me- vo dideliu sunkumu susini tačiau 
in nasanlift skautai nJrikt onlhnin fni-U navniinoa ir ..aklioafvin tn- stipriai reiškėsi curom- bendradarbiavimo sutartu -asirašy.

kinti arba Įjungti Į gyvenamų liko jo išsivirtą košę ... Kariškiai kas neišėjo H plano sudaryti šiaurės biavimo srityje, tai ūkiniai santykiai
kraštų skautų vienetus. (Nukelta Į 7 psl.)

iivwjv aa auuflijsi

gynybos sąjungą. Neprieita susitarimo! (Nukelta j 3 psl.)
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14' TSIKURIANTI ALŽERŲA KRAUJO KLANE
Antrasis Kanados lietuviu 

vaikų kongresas

ATSAKYMAI Į ANKETOS
KLAUSIMUS K. J. GUTAS

Prancūzų institutas viešajai ginių ar filosofinių nuolaidų, ku- 
nuomonei tirti IFOP pateikė rias Bažnyčia turėtų daryti; net 
prancūzų visuomenei 50 klausimų klusnumo principas nesunkiai pri- 
apie Bažnyčią. Norint žinoti, ko- ’ 
tde žmonės yra, reikia nusimanyti, 
ką jie galvoja svarbiais gyvenimo 
klausimais, žmonių galvosena la
bai susijusi su jų elgsena. Galvo
sena ir elgsena atskleidžia jų žmo
giškąją esmę, teisingiau — jų 
vertę. '*

Pagal to instituto pateiktus 
duomenis, 92% visų prancūzų 
yra krikštyti. Per krikštą jie tam
pa Kat. Bažnyčios nariais. Toks 
pats prancūzų skaičius leidžia sa- litikoje. Jos įsikišimas į politines 
vo vaikus krikštyti. 79% pran- kovas atmestas 76% dauguma, 
cūzų vaikų priima pirmąją Komu- Kai dėl komunizmo ir kolonizmo. 
niją. 36% suaugusių katalikų sek- nuomonės persiskiria. Pusė mano,

imamas. Daug daugiau sunkumų 
sudaro Bažnyčios nusistatymas vi
suomeniniais klausimais, gimimų 
kontrolė. Dauguma praktikuojan
čių katalikų pritaria Bažnyčiai jos 
doriniam mokymui moterystės ir 
šeimos klausimais. Visgi ir jų 
20% yra nuomonės, kad Bažny
čia šiais klausimais esanti per kie
ta- ’ .

Dar daugiau skirtingų nuomo
nių dėl Bažnyčios dalyvavimo po-

niją. 36%
madieniais išklauso šv. Mišių.

NUOMONĖS APIE
BAŽNYČIĄ
Ką prancūzai galvoja apie Baž

nyčią? Kas.ji yra? Koks jos buvi
mo pagrindas? 65% atsakiusių 
galvoja, kad Bažnyčia “turi ti
kintiesiems padėti jų tikėjimą iš
laikyti”. 60% mano, kad Bažny
čia yra dorovės palaikytoja ir gy
nėja. Ji saugo tvarką ir gerus pa
pročius. Keturi iš dešimties Baž
nyčią vadina “tikinčiųjų bendruo
mene.” Toks pat skaičius yra nuo
monės, kad Bažnyčia stengiasi iš
laikyti tikėjimo vienodumą savo 
narių tarpe. Kiti prideda, kad ji 
patenkina žmonių religinį polėki, 
kovoja prieš skurdą, auklėja bro
liškumą, valdžios žmonėms prime
na krikščioniškus visuomeninio 
gyvenimo principus. Ji esanti iš- pasisako už vakaro meto Mišias, 
ganymo priemonė, dorovės sar- 
gas. auklėtoja gerų papročių. Pa- 
siįirrta j; atsiliepimų, ku
rie Bažnyčiai nėra, palankūs. Ji 
^sailtr drūugfja, kurt žiriŪnti' kaip 
savo interesus reikia -ginti. Ji ski
rianti daugiau dėmesio išoriniams 
dalykams, o ne asmeninam tikėji
mui. Kritišku atsiliepimu vra apie 
20%. . - \ '

KO LAUKIAMA
IŠ KUNIGO
Koks yra svarbiausias kunigo 

uždavinys?- Kodėl kunigas liko 
kunigu? Kokie motyvai buvo taip 
apsispręsti? 70% atsakiusių ma
no, kad tai buvo noras atsiduoti 
Dievo tarnybai: troškimas sielas 
gelbėti — 50%; pasiaukojimas 
savo artimui — 46%; noras auko
ti Dievui tobulą auką — 33%; 
noras išvengti pasaulietiškų rū
pesčių gyvenime — 11%. Apla
mai prancūzai katalikai yra gan 

~ augštos nuomonės apie savo kuni
gus ir jų pašaukimą.

BAŽNYČIA MODERNIAME
PASAULYJE
Eilė klausimų lietė temą “Baž

nyčia moderniame pasaulyje”. 
Ar Bažnyčia tinka šių dienų gy
venimui? Ar ji po I D. karo pasi
keitė? 14% daugiausia netikintie
ji, atsakė neigiamai. Dauguma 
mato mažą atsinaujinimą, o 13% 
— dideli. Į klausimą, ar Bažnyčia 
tebesilaiko principų ir papročių, 
kurie priklauso praeities ląikains, 
vienas iš keturių atsako “ne” ki
tas “taip” ir du iš penkių “taip 
iš dalies.” Kalbėdami apie Bažny
čios pastangas prisitaikinti prie 
modernaus pasaulio anketos da
lyviai nekelia dogmatinių, tepio-

Kovo 19 d. prasidėjusios paliau
bos alžeriečiams ir Prancūzijai at
nešė pragiedrulių, kurie temdomi 
brolžudiško kraujo praliejimo. 
Alžerijos nepriklausomybė dar 
vystykluose. Charles de Gaulle 
balandžio 8 d. tautos afšiklausi- 
me siekia ypatingų įgaliojimų.

ALŽERIJA — 
TARPTAUTINĖS 
ĮTAMPOS ŽIDINYS

Mahometo išpažinėjų ištver
minga kova užsitęsė 7 metus ir 5 
mėn. Ji baigėsi paliaubomis. 
Prancūzija, nenoromis, turėjo pa
daryti eilę nuolaidų skurdžiams 
alžeriečiams ir pakankamai augš- 
ta kaina pirkti taiką. Prancūzijos 
400.000 karių, deja, turi vesti 
brolžudišką karą.Slaptoji kariuo
menės organizacija, vadovaujama 
gen, Roul Salan, ginanti Alžerijos 
europiečių teises, užpuldinėja vie
tinius ir kovoja pries Prancūzijos 
kariuomenę. De Gaullę įsakė bet- 
kuria kaina sunaikinti slaptosios 
kariuomenės or-jos — OAŠ su
kilėlius.

Balandžio 8 d. Prancūzijos vy
riausybė kreipiasi į tautą para
mos. Tautos atsiklausimo metu 
norima gauti paliaubų užgyrimą 
ir įgaliojimus de Gaulle tvarkyti 
Alžerijos klausimą. Iki šio meto 
dešinieji atvirai kovojo prieš de 
Gaulle. Ypatingi įgaliojimai gali 
sukelti kairiuosius, kurie nuogąs
tauja dėl savojo likimo.

KOVOS DĖL
ALŽERIJOS LAISVĖS

Didelės vaizduotės sukurtoji 
kronika pasakoja, kad viduram
žiais, VII š. po Kristaus dabarti
nėje Ąlžerijoje “kraujas tekėjo, 
kaip jūroje bangos”. Anuo metu 
vyko didelės įtampos kovos Alže
rijos berberų, kurie gynėsi nuo 
arabų. Gražuolė Daja vadovavo

kad pasmerkti komunizmą yra 
normalu: 39% mano, kad Bažny
čia skatino pavergtųjų tautų išsi
laisvinimą.

NEI KLASIŲ
NEI ATLYGINIMO
Didelė dauguma prancūzų — 

82% — pasisako už tai. kad te
būtų viena vedybų ir laidojimo 
klasė — vienodas ir lygus visiems 
patarnavimas, nežiūrint padėties 
ar turto; 58% yra minties, kad 
ankščiau minėtieji patarnavimai 
būtų teikiami nesiejant su pini-1 berberams. Ji žuvusi kovos lauke
giniu atlyginimu. 62% pasisako 
prieš perdidelį ceremonijų apa
ratą.

Kai dėl pamaldų formos — 
— 52% pasisako už paprastas 
Mišias, per kurias giedama šv. 
giesmės. Kai dėl laiko — 46%

29% mano, kad Mišios ir toliau 
būtų raikomos lotynų kalba. Žy
mi dauguma, ypač jaunimo, yra 
už tai. kad Mišiose būtų vartoja
ma ' gimtoji kalba

1

2

Įvairūs

sulaukusi 127 m. amžiaus.
Ano meto padavimai tapo nū

diene tikrove. 1954 m. lapkričio 
1 d. prasidėjo sukilimas. Vietos 
alžeriečiai 30 vietovių užpuolė 
Prancūzijos karius. Europiečių 
valdomų ūkių sodybos buvo degi
namos. j u valdytojai žudomi. 
Prancūzų kariuomenė ir europie
čiai nusiaubė alžeriečiu gvvenvie- 

organizacijos keitė pavadinimus, 
tarpusavyje kovojo Iki sudarė

Sąrašas kandidatų i 
KL Bendruomenės Krašto Tarybą

19.

o,

6

Bakšys, Stasys.
48 m., darbininkas, Hamilton apyl.
Balsevičius, Pranas,
62 m., ekonomistas, Toronto apyl.

3. Barisas, Vytautas,
47, dipl. miškin ir mokytojas,
Windsoro apyl.,

4. Baronas, Kazys,
41 m., darbininkas, Hamiltono
Bastys, Pranas.
57 m., darbininkas, Toronto
Bernotas, Juozas,
29 m., notaras, Montrealio apyl.

7. Borevičius, Jonas, SJ.,
55 m., kunigas, Montrealio

8. Čepas, Silvestras,
40 m., vet. gydytojas, Toronto

9. Daniliūnas, Eduardas,
48 m., tarnautojas, Londono apyl.

10. Dvilaitis. Juozas,
44 m,, miškininkas, Toronto

11. Gražys, Antanas,
59 m., teisininkas, Montrealio apyl 
Gudaitis, Eduardas,12. ____________
25 m., inž. padėjėjas, Niagara Falls

13. Gustainis, Jonas,
40 m., mokytojas, Toronto

14. Januška, Petras.
46 m„ ekonomistas, Windsoro apyl. 
Janušonis, Stasys.
51 m., ekonomistas, Niagara Falls 
Jasiūnienė, Viktorija,
46 m., tarnautoja, Sudburio apyl. 
Jurkevičienė, Emilija,
44 m., buhalterė, Toronto
Kardelis, Jonas,
68 m., laikraštininkas, Montrealio

15.

16

17

18.

siuntiniai ėsi i ja, Ukrainą

Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS B^GrtQClOS. paprastu ir orą pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas. ;

BALTIC EXPORTING CO.
SI9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7,Val- vakaro. SeStadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietą

... S K Y R I A I. :
105 Cannon St. E.. Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, OnL 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis. Tel. OS4-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Karka, Jonas,
50 m., ekonomistas. Toronto apyl. 
Kęsgailą, Steponas,
51, tarnautojas, Montrealio 
Kšivickas, Jonas, '
51 m„ inžinierius, Hamiltono 
Kudžina, Augustinas,
45 m„ statybininkas. Montrealio 
Kudžma, Vytautas,
50 m., darbininkas, Montrealio
Kuolas, Augustinas,
51 m., tarnautojas, Toronto

25. Lelis, Petras,
57 m., inžinierius, Toronto 
Liudžius, Antanas,
52 m., notaras, Hamiltono apyl.
Lukoševičius. Jonas,
45, nekiln. turto pard. Montrealio 
Lukoševičius, Petras,
41 m., agronomas, Montrealio

29. Mališka, Izidorius,
42 m., inžinierius, Montrealio

30. Mikšys, Jonas,
56 m., mokytojas, Hamiltono apyl. 
Nagys, Henrikas, dr. phii., 
41 m., rašytojas, Montrealio 
Norkeliūnas, Albertas,
36 m., D’assurance broker, MOntre- 
alio apyl.

33. Norkus, Kęstutis.

34

20

21.

22.

23

24

26

27

28

31.

32

35

36 m., tarnautojas/Hamiltono 
Pąvilanis, Vytautas,
41 m., med. gydytojas, Montrealio 
Pleinys, Jeronimas,
39 m., darbininkas, Hamiltono

36. Pusarauskas, Alfredas,
29 m., inžinierius, Montrealio

37. Ramanauskas, Mykolas,
64 m., tarnautojas, Oakvillės apyl.

38. Remeikis, Jonas,
45 m., tarnautojas, Sudburio apyl.

39. Rudinskas, Pranas,
51 m., agronomas, Montrealio

40. Rusas, Vladas,
46 m., elev. mechan., Toronto

41. Sakalas, Balys,
46 m., ekonomistas, Toronto apyl.

42. Simanavičius, Jonas R.,
44 m., radijo progr. ved., Toronto

43. Skripkutė, Liucija,
35 m., tarnautoja, Hamiltono apyl.

44. Skučas, Juozas,
41 m., komersantas, Montrealio

45. Smaižienė Viktorija,
54 m., mokytoja, Winnipego apyl.

46. Sonda, Vladas,
54 m., tarnautojas, Toronto

47. Sarapnickas, Juozas,.
48 m., darbininkas, St. Catharines

48. šemogas, Jonas,
50 m., med. gydytojas, Montrealio

49. šetikas, Adolfas,
47 m., darbininkas, St. Catharines

50. šetkus, Steponas,
50 m., ekonomistas, St. Catharines

51. Tautkevičienė, Valė,
34 m., sąskaitininkė. Windsoro

52. Užupis, Viktoras,
52 m., buhalteris, Toronto apyl.

53. Vaidotas, Vaclovas,
71 m., namu rentin., Toronto

54. VOsys-Vasiliauskas, Vacys,
42 m., nejud. turto pard., Toronto

55. Venskevičienė, Marija,
30 m^ mokytoja, Sudburio apyl.

Vyriausia Rinkimų Komisija

( = 4 >
Tautinį laisvinimo frontą — FLN, tarimui spręsti bei šalims sutai- 
ii laikinąją vyriausyhfe kuriai va- ‘! x* 
doyavo nuosaikusis Abbas, o vė
liau jį pakeitė turkų ;kilmės Ben- 
kedda. Jie du prancūziškosios mo
kyklos auklėtiniai, abo vaistinin
kai.

Alžerijos karas reiklus. Jo me
tu žuvo 20.000 prancūzų karių ir 
apie 350.000 alžeriečiu. Prancūzi
ja šiam karui vesti išleido 50 bil. 
naujųjų frankų, t.y. arti 10 bil. 
dolerių. Netiesioginės išlaidos 
yra milžiniškos. Alžerijos karas 
darė neigiamos įtakos į krašto ga
myba, vertė įsivežti papildomu 
medžiagų ir gaminių, atitraukė 
žymų skaičių vyrų iš įmonių, pa
brangino pragyvenimą ir krašte 
sukūrė maišatį, netikrumą, kurio 
daromi nuostoliai pinigais neap- 
skaičiuojamL

Alžerijos karas žyniįai sunkino 
Prancūzijos ir vakariečiu karinę 
ir politinę padėtį. PFahcūzija ne
galėjo savo svoriu lėAiti Europo
je. šiaurinio Atlanto karinė san
tarvė iki šio meto vis dar nesuge
ba; užtikrinti vakarinės Europos 
saugumo.'

DŽIAUGSMAS IR 
LIŪDESYS

Prancūzijos vyriausybė džiau
giasi, kad - jai pavyko dalinai 
laimėti. Ji paaukojo nemažai pa
siekti paliaubas. Prancūzai neteko 
šeimininką teisių tvarkyti Aižei*i- 
ios žibalą,ir dujas. Jos saugumas 
šiaurinėje Afrikoje gali nukentė
ti, nors išsiderėjo kaikuriu teisių- 
dvz. laikyti savo įgulas Alžerijos 
kaikuriose vietovėse. Prancūzija 
įsipareigoja talkinti Alžerijai ne 
tik oolitįskai, bet ir ūkiškai rem
ti. De Gaūlle anksčiau taręs, kad 
“Algerie ęšt orgamquement une 
tęrre francaise auiourdhui et 
oour toujours” — Alžerija nūnai 
ir amžinai yra organiškai prancū
ziška žemė (1958. 6. 6 ). įvykių bu
vo priremtas daryti posūkį irjieš- 
koti organiškos sąsijos su neorikl. 
valstybe. Ar Alžerija galės ištver
tu be Prancūzijos paramos? Kas 
per nuotaikos joje gali įsigalėti 
tanus nepriklausoma? Kur ji pa
suks? šie klausimai lieka be at
sakymo.

šiuo ntętu ūeranksti kalbėti
UpiCKluS S d rdiiC U.Z1- j

_ ie net, Alžerijostik-1 
rojo poUnSid sau kelią pasirinkti. ‘ 
Prancūzai daug gero padarė kraš-- 
tui per 133 metus, bet nebandė iš
spręsti skurdo klausimo. Iš 9 mil. 
vietinių alžeriečiu tik 1 mil. gyve
na pasiturinčiai, *2 mil.' skursta, 
lyg P. Amerikoje, o 6 mil. badau
ja. Ten yra tinkama dirva įsiga
lėti komunizmui. Laikinoji vy
riausybė vengė su komunistais 
bendrauti, tačiau ji linkusi daryti 
socialistinius bandymus. 
į Prancūzai džiūgauja karą bai
gę su Mahometo pasekėjais. Spau
da skiria paliauboms nepaprastos 
reikšmės. Vakariečiai, vadinamie
ji neutralieji ir net komunistiniai 
kraštai, sveikina dė Gaulle baigus 
kara, kai tuo pat metu prancūzų 
kariai veda aštrią kovą prieš pran
cūzus. Vietiniai alžeriečiai laukia.

kinti.
Prancūzija bandė pritaikyti va

dinamą Hallsteino nusistatymą 
nutraukti santykius su tais kraš
tais, kurie pripažįsta jų priešą. 
Tiesa, ji neištesėjo. Azijos komu
nistiniai kraštai pripažino Alžeri- 
jos laikinąją vyriausybę. Jugosla
vija ne tik teisiškai ją pripažino, 
bet ir bandė daryti kaikuriuos žy
gius Paryžiuje dėl Alžerijos. So
vietai ir jos įtakoje esą kraštai pa
žadėjo pripažinti Alžerijos laiki
nąją vyriausybę tik po paliaubų. 
Jie laukė pilnutinės suirutės ir 
ruošėsi ja pasinaudoti.

JAV, pasisakiusios prieš kolo- 
nizmą, lūkuriavo^ nes žino ir vi
sas painiavas Ąlžerijoje. Jos ne
galėjo reikalauti be sąlygų pri
pažinti Alžerijos vyriausybę, ku
rios tolimesni tikslai ir šiandien 
nežinomi. Alžerijos vyriausybė 
buvo taip pat apdairi. Ji vengė 
betkokio rimtesnio sąlyčio su vie
tos komunistais, nors vedė dery
bas su sovietais ir Kinija.

Kanados Liet. Kat. Kunigų Vie
nybės valdyba ruošia antrąjį lie
tuviu katalikų vaikų kongresą bir
želio 3Q d. Niagara Falls, Ont. 
Kviečiami atvykti vaikai 6-14 me
tų amžiaus iš visų parapijų, kolo
nijų, šeštadieninių mokyklų, vai
kų organizacijų ir pavienių šei
mų, vadovaujant kunigams, mo
kytojams bei organizacijų va
dams.

Maloniai prašoma registruoti 
vienetus ir pavienius vaikus iki 
gegužės 31 d., pranešant dalyvių

skaičių šiuo adresu: Re v. B. Mika
lauskas, 75 Rolls Ave., St. Catha
rines, Ont.

Užsiregistravusioms grupėms 
bus siunčiama smulkesnių žinių 
apie ši kongresą.

Per pamaldas bus giedamos 
bendros giesmės, meninėje prog
ramoje bus išpildomos bendros 
dainos. Skubėkite užsisakyti gai
das, kurios jau yra atspausdintos. 
Visais reikalais malonėkite rašy
ti augščiau nurodytu adresu.

B. M.

L. Fronto bičiulių stovykla Kanadoje
Amerikos ir Kanados LF bičiu

liai prašomi dabar pat rezervuoti 
sau vasarnamius. Stovyklos reika
lais rūpintis yra sudaryta komisi
ja: LFB registracijos ir parengi
mų komisija, 19 Rosemount Ave., 
Toronto 4, Ont., Canada.

Studijinės ir meninės dalies 
programa bus paskelbta vėliau 
JAV ir Kanados lietuviškoj spau
doj. LFB skyrius Toronte

6-ji iš eilės LFB studijų ir po
ilsio savaitė įvyks Wasaga Beach 
— Springhurst lietuvių vasarvie
tėje prie Georgian Bay Įlankos. 
Studijų ir poilsio dienos prasidės 
rugpjūčio 5 d. ir baigsis 12 d.

Bus nagrinėjamos lietuvių vi
suomeninės - kultūrinės proble
mos. šalia studijinės dalies bus 
meninė programa ir vakariniai 
pobūviai. *"

' .ji '.

Kanados Lietuvių Bendruomenė rinkimu išvakarėse
55 kandidatai į Krašto Tarybę. Mokytojų Dienos Montre

alyje Atvelykio savaitgalį
— Kovo 27 d. posėdyje KLB Kr. 

v-ba aptarė eilę bėgamųjų reikalų. 
Pirm. St. Kęsgailą painformavo, kad Į 
KLB Kr. Tarybą pasiūlyti 55 kandida
tai, kurių tiktai 19 senųjų. Pirminin
kas pasidžiaugė, kad 30 iŠ tokio skai
čiaus nesunku bus pasirinkti. Svarbes
nis dalykas, kad visi lietuviai dalyvau
tų rinkimuose. Svarbu parodyti, kad 
esame sąmoningos tautos žmonės, kad 
kalbėdami Į valdžios žmones ar veik
dami tarptautine prasme, galėtume 
Įtaigoti visu savo svoriu ir autoritetu. 
Todėl nepaprastai svarbu, kad kuo 
daugiausia lietuvių dalyvautų rinki
muose balandžio 29 d. Tuo reikalu pra
šomos veikti Bendruomenės ir kitos or
ganizacijos; ta prasme prašomi veikti 
klebonai ir kunigai, mokytojai ir visi 
sąmoningi lietuviai. Rinkimų reikalu 
išleidžiamas plakatas, kuris bus išsiun
tinėtas apylinkėms.

— IX Liet. Dienos reikalams iššiaiš-

kinti KLB Kr. v-ba išrinko vykti it 
Windsora delegaciją iš pirm. St. Kęs
gailus, sekr. P. Lukoševičiaus ir inf. 
J. Kardelio.

— Posėdžio metu susipažinta su" p. 
Ignaičio atsiųstais Lietuvių Fondo Įsta
tais ir jiems peržiūrėti išrinkta komisi
ja iš Pr. Rudinsko, dr. J. šemogo ir J. 
Kardelio.

— Kultūros Fondo pirm. T. J. Bore- 
vičius, S J, pranešė, kad Mokytojų Die
nos šiemet Įvyks Montrealyje Atvely
kio savaitgali. Pranešimus padarys pri
tyrę pedagogai: A. Rinkimas ir sesuo 
Paulė iš Putnamo, o Montrealio Augš- 
tesniųjų lituanistikos kursų seminaro 
dalyviai pasisakys, ko mokiniai iš mo
kytojų pageidauja savo akiračiui pra
plėsti. V-bos pirm. SL Kęsgailą primi
nė, kad Kr. Taryba Įpareigojo apylin
kes, kur veikia šeštad. m-los, atsiųsti 
bent po vieną mokytoją.

— Konstatuota, kad baigusi savo 
kadenciją KLB Haiųiltono apyl. v-ba 
sulaužė Bendruomenės statutą, neteisė
tai pasielgdama su solidarumo mokes
čiu; Kr. v-ba daro žygių neteisėtumui 
pašalinti.

— Aptarti KLB Calgario, Altą., apy
linkės reikalai ir nutarta daryti tinka
mų žygių.

— Aptartas mažlietuvių veikėjo, at
vykusio iš Europos, V. Banaičio, lan
kymosi faktas ir pritaria KLB politinio 
komiteto nutarimui ji pakviesti i 
Montreal!.

— Pirm, padėkojo Kul. Fondo pirm. 
T. J. Borevičiui, SJ, už valdybos at
stovavimą įteikiant rašytojai B. Pūke- 
levičiūtei premiją Toronte. %

— Apgailestautas JAV lietuvių tar. 
pe kilęs didelis nesklandumas ryšium 
su delegacijos lankymusi pas prezi
dentą.

KLB KV Informacija
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vokiečių špionažas, norėdamas už- raiščio galą. Kitoje kaklaraiščio 
maskuoti savo agentus. Uniformų pusėje į akis krito parduotuvės

STIKLU VALGYTOJAS Pirkėjai po kelių savaičių buvo etiketė: “Sėlfridges, Oxford Str., 
j§ OUEBECO ; Pagauti ir uždaryti į kalėjimą. Pa- London. W. 1” Ir kvailiausias ge- 

■ -j . ' isirodo, uniformas ir kareivių stapininkas, pas belgų biznierių
Pagrindinį dėmėsi vėl teko knygutes supirkinėjo Londono užtikęs britišką kaklaraištį, tuo- 

kreipti į monsieur Magis, kuris! kriminalinio pasaulio atstovai; už-jau pat susigaudytų, kad minėta- 
ir toliau tvirtino, kad jo nupasa- stambias pinigų sumas jas vėliau! sis asmuo yra britų žvalgybos at- 
kotos detalės, liečiančios atvyki- parduodavo piliečiams, vengiam stovas. Už vieną kaklaraištį būtų 
iną į Angliją, yrą teisingos, kad tiems karo tarnybos. Policija de- tekę užmokėti trijų vyrų gyvybė- 
jis negali atsakyti už savo drau- zertyru jieškodavo civilinėje ap- mis...
gus, apdovanotus-trumpa atminti- rangoje, į pasižymėjimo ženklais p-u-nir
mi • -. pasipuošusius “kareivus” nė- rĄbAKa rA&AKVJis

kreipdama dėmesio. Surinktų in- Sekančią dieną į Oreste Pinto 
formacijų dėka Scotland Yardas'kabinetą buvo atsiųstas vyrukas, 
suėmė šimtus dezertyrų, o karo ■ kuris greitu laiku turėjo būti nu- 
policija sulaikė nemažesni- skai-(leistas parašiutu į Belgiją. Jo pa
čių uniformuotų karinės prievo- 
lės vengėjų. Monsieur Magis ir jo 
draugai buvo perduoti kanadie
čiams. Už dezertyravimą jiems 
teko paragauti duonos ir vandens 
kariniame kalėjime.

TRYS GYVYBĖS UŽ 
VIENA KAKLARAIŠTĮ

Geriausiai paruošti šnipai kar- irodytfsavo nekaltina.* 
tais įkliūva i priešo rankas, šios ‘ ... - ■
tragedijos neišvengė ir britų: kai’tį b‘u70 lablf paprastai * 
agentai. Porą kartų vokiečiams -

mi.. . •
Buvo nutarta suvaidinti teismo 

komediją. Pasikvietęs į pagalbą 
keletą Įspūdingai atrodančių ka- 

Vargu it"Sai^uFMvyi^ju^*8Ū-irininku- Oreste Pinto pareiškė 
monsieur Magis, kad jis stovi 
prieš karo lauko teismą. Už šnipi
nėjimą jo laukia mirties bausmė 
kartuvėse. Tačiau, jeigu jis nėra 
šnipas, jam duodamos lygiai dvi 
minutės apsigalvoti ir pasakyti 
tiesą — kaip ir kokiomis priemo
nėmis jie atvyko į Angliją .,.

Tokiu atveju net drąsiausią 
; žmogų išduoda Adomo obuolys. 
I Panikos pagautas, jis paprastai 
į nuryja burnoje susidariusį bai- 
i mės kąsnį. Monsieur Magis nesu
drebėjo nei vienu raumenėliu net 
ir tada, kai, praėjus dviems mi
nutėms, jam tariamojo^ teismo 
vardu buvo paskelbta mirties 
bausmė ...

Tačiau po dviejų valandų per 
sargybinį jis pareiškė norįs pasi
kalbėti su Oreste Pinto.

— Taigi... Gal jau geriau ati
dengti kortas — prašneko mon
sieur Magis anglų kalba su aiš
kiu užjūrio akcentu.

— Jūs esate kanadietis?
— Taigi... Kanadietis iš Que- 

beco ... -
Monsieur Magis ir jo du drau

gai buvo prancūzų kilmės kana
diečiai, pabėgę iš Kanados kariuo
menės dalinių Anglijoje. Parda
vę uniformas ir kareivio knygu
tes, jie klajojo Ixmdono mieste, 
kol į juos atkreipė dėmesį polici
ninkas. Pragyvenimą parūpinda
vo Magis, buvęs stiklo valgytojas 
Kanados ir Amerikos cirkuose. 
Norėdamas įtikinti Oreste Pinto, 
iš kišenės jis išsitraukė sudaužy
tos alaus bonkos šukę, ją sukram
tė ir prarijo lyg kad ji būtų bu
vusi paorastas sausainis...

Anglijos vyriausybės organams 
buvo pasiųsta džiugi žinia, kad ge 
norolo Montgomery pakrančių ap
sauga galima pasitikėti — nepa
stebėti prancūzu pabėgėliai į 
krantą neišsikėlė ...

Sekantis Oreste Pinto uždavi
nys buvo surasti žmogų, kuriam nUIS lulcJu uuu M hv-kuuku- 
Magis su savo draugais pardavė ga klaida. Instinkto vedamas, 
uniformas ir kareivio knygutes, 
nes juk jas galėjo būti nupirkęs

kiršinti.
TARPTAUTINĖS
ĮTAKOS

Alžerijos klausimas nekartą 
prancūzams sudarė rūpesčio tarp-, 
tautiniame santykiavime. Jungti-į 
nėsez Tautose pakartotinai prikai- i 
šiota prancūzams dėl Alžerijos.1 
bet nepavyko padaryti nutarimo, 
kad būtų tiesiogiai. .įsikišta nesu-

ruošėjai buvo pasidarę reikiamas 
išvadas iš ankstyvesnės pamokos 
— drabužiuose jokio britiško 
ženklo.

Kiekvienas agentas paprastai 
būna aprūpintas stropiai paruoš
ta pasakaite. Pakliuvęs į priešo 
rankas, suklastotų dokumentų ir 
šios pasakaitės pagalba jis turi

Vyruko pasiteisinamoji paša

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję! pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis iąu ne proble
ma!”. r

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J—4807

— Vokiečiams užėmus Belgiją, 
pabėgau i pietų Prancūziją. Nicos 
mieste pavyko gauti darbą gėlių 
plantacijoje. Aštuonis' mėnesius 
prakaitavau, dirbdamas paprastu 
darbininku, kol sužinojau, kad 
Belgijoje yra žymiai geresnės gy
venimo sąlygos. Nutariau grįžti 
atgal.

— Koki darbą dirbote gėlių . 
plantacijoje?

— Paprasto darbininko ... 
—Parodykite rankas.

pavyko įstatyti savo žmones į bri
tų špionažo organizaciją. Su bri
tų agentais jie buvo pasiųsti į vo
kiečių okupuotą Vakarų Europą, 
šiuo atveju abi britų agentų gru
pės tuojau pat buvo sulikviduo- 
tos. Tai, žinoma, skaudus, bet ne
išvengiamas dalykas, špionažo va
dai nieko negali padėti — nebent 
tik sustiprinti savo budrumą, kad 
panašaus pobūdžio tragedija ne
pasikartotų ateityje.

Vienu metu į Londoną pradėjo
plaukti liūdnos žinios, kad britų čia Oreste Pinto giliu atodūsiu 
agentai į vokiečių Abwehro ran- pridengė savo nusivylimą: vyru
kas įkliūva dėl kažkokių nesuū kas ištiesė švelnias gerai prižiūrė- 
prantamu aplinkybių. Kiir nors tas rankas, kurios galėjo priklau- 
jų paruošime ir išsiuntime turėjo syti raštinės tarnautojui, o ne gė

lių plantacijos paprastam darbi
ninkui, aštuonis mėnesius dirbu
siam sunkų fizinį darbą...

— Papasakokite daugiau apie 
tą gėlių plantaciją. Kokias augi
note gėles?

— Rožes ir ... ir gvazdikus...
— Poliakus?
— Ne ... Poliakų neauginome.
— Geranijas?
— Geranijų turėjome ...
— Geranijos Viduržemio jūros 

pakraštyje? Mielas drauguži, pats 
turėtumei daugiau nusimanyti 
apie gėles, nes juk pagal pasakai
tę esi aštuonis mėnesius praleidęs 
gėlių plantacijoje. Su tokiomis ži
niomis ir raštinės tarnautojo ran
komis be reikalo rizikuoji savo 
gyvybę...

Tada ir gimė idėja visus britų 
agentus aprūpinti antra pasakan 
te.

jų paruošime ir išsiuntime turėjo 
būti padaryta rimta klaida, špio
nažo vadovybė nutarė kreiptis i 
savo kontražvalgybos organus. 
Oreste Pinto gavo isakymą nuo
dugniai patikrinti visus Į Europą 
išleidžiamus britų agentus.

Į jo kabinetą buvo atsiųsti trys 
augaloti vyrukai.

— Kada jie išvyksta? — Pinto 
kreipėsi i špionažo mokyklos pa
lydovą.

— Poryt.
— Apsirengę šiais drabužiais?
— Apranga yra specialiai pa

ruošta jų darbui.
Savo apsirengimu jie buvo pa

našūs i tris belgų verslininkus. 
Dėl to Gestapui neturėjo kilti jo
kių Įtariamų minčių. O vis dėlto 
kur nors turėjo būti ta nelaimin-

Oreste Pinto priėjo prie vieno iš 
jų ir ištraukė iš liemenės kakla- (Rus daugiau)
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Rusai, rusai, rusai...

Vilnius mūšy, Lietuva rūsy
Lietuviai komunistai kiekviena pro-! rodo, yra Klaipėdos miestas. Čia rusai 

ga mėgsta girtis ekonominiais ir kultu- j daugiausia koncentruojasi Lietuvos 
žvejybos laivyne ir laivų statyboje: 
aktyviosios jūrų žvejybos bazės virš. 
— V. Sokolovas, jūrų prekybos uosto 
profsąjungos komiteto pirm. — A. Ko- 
rechovas, žuvies konservų fabriko di
rektorius — 1. Naurovas, laivų remon
to įmonės partinės organizacijos sekr. 
— P. Pereverzevas, “Trinyčių” fabriko 
direkt. — K. Nedošivinas, “Tarybų 
Lietuvos” laivo kapitonas-direktorius 
— N. Pakulinas, to paties laivo vyr. 
kapitono pavaduotojas — V. Jegano- 
vas, aktyviosios jūrų žvejybos bazės 
kapitonas — P. Orlovaš, “Baltijos” lai
vų statyklos techninio skyr. sektoriaus 
virš. — Vladislavas Petrovas, tos pa-

rinhis susovietintos Lietuvos laimėji
mais. Jie vis dar negali atsidžiaugti 
“broliška”, anot jų, Sov. Sąjungos pa
rama, nors jos vardu kraštą užlieja vis 
didesnė rusų banga. Pupų Dėdės pra
našingi žodžiai — “Vilnius mūsų, Lie
tuva — rusų” — šiandien jau yra galu
tinai praradę humoristinį atspalvį, nes 
miestuose ir pagaliau visoje Lietuvoje 
šiltas gūžtas susisuko didelis skaičius 
grynakraujų rusų. Geriausias liudinin
kas — komunistinė Lietuvos spauda, 
savo puslapiuose linksniuojanti šių 
ateivių pavardes ir jų užimamas vietas.

RUSINIMO CENTRAS — VILNIUS 
Didžiausio rusų antplūdžio šusilau-uiuziauMU rusu auipiuuuu suaiidu-i . . * _ ' . .

kė senoji Lietuvos sostinė Vilnius, čia I statyklos inžin.eriai
netgi veikia Rusų dramos teatras, lei
džiamas dienraštis rusų kalba “Soviets- 
kaja Litva”, kurį redaguoja sovietinės 
žurnalistikos atstovas Vasilijus Mešče- 

. riakovas.
Pilna rusų ir Vilniuje įsikūrusiame 

partijos ir valdžios vadovaujančiame 
aparate: LKP (b) CK sekretorius — 
Borisas Markovas, Komjaunimo sąjun
gos CK sekretorius — B. čirkovas, 
LKP(b) TSKP CK sektoriaus vedėjas 
— V. Laputinas, Lietuvos finansų min. 
pavad. — A. Bobrovas, Lietuvos Ryšių 
min. Nikalojus Bielianinas, Lietuvos 
prokuroras — G. Bacharovaš, LKP (b) 
liaudies ūkio tarybos pirmininko pa
vad. — Aleksiejus čistekovas, vyriau
sios vietinio ūkio valdybos prie min. 
tarybos viršininkas — Jakovas Syišcio- 
vas, Lietuvos komunalinio banko val
dytojas — Dimitri jus Federovičius, 
valstybinio banko respublikinės konto
ros planavimo-ekonominio skyriaus vir
šininkas — Vladimiras Voronovas, LK i 
P (b) Vilinaus miesto komiteto propa
gandos ir agitacijos skyriaus vedėjo 
pavad. — V. Antipovas, Vilniaus mies
to plano komisijos pirm. — Michai
las Naumovas* Vilniaus vietinio ūkio 
valdybos viršininkas — Iljinas Valen
tinas, LKP(b) Vilniaus rajono komite
to I sekr. — Andriejus Bobanovas, Vil
niaus miešto bendrojo skyr. ved. — 
Borisas Gordonas, Lietuvos liaudies 
meno rūmų direktorius — Solomonas 
Sverdiolas, Lietuvos technikos moks
lų sekcijos respublikinės valdybos pir- 
min. — T. Denisenko, Lenino rajono 
Vilniaus miesto liaudies teisėjas — 
Parfirijuš Groševas, Tarybų rajono

KANADAI REIKIA J IEŠKOTI NAUJOS POZICIJOS
V. KOLYCIUS ! kad nepraeis nei 10 metų, ir pa- 

! naši sąjunga bus sudaryta. Aišku, 
jokio muilo; Britanija. Įsi jungusi
priX p&te'toieTe :̂ * “unffXgos" PnVeS 

ti su tai sąjungai priklausančio- jau (jat)ar panašios sąjungos rei- 
kėms'bus^dėtas muitas^ir’im'' ka-auja’ nes jie ’ r-eikal* hGri gry’ 
kėnis dus uždėtas muitas, ir im- nal praktiniU požiūriu. Politikai ganajlažnai mfgsta pasigirti pat-

TORONTO, Ont.
Iki šiol Kanados vaidmuo poli

tiniame ir ekonominiame gyveni
me buvo aiškus: Britų Common
wealth ir kiek galimas savaran
kiškumas. Dabar, Britanijai Įsi
jungiant į Europos ūkinę bend
ruomenę, padėtis keičiasi. Reikia 
jieškoti naujų rinkų. Azijos ir Af
rikos tautos nelabai kreipiasi į 
Kanadą, jieškodamos importų.. 
Joms prieinamas visas pasaulis 
per JT, o be to, pasirinkimas toks 
didelis, kad iš Vak. Vokietijos ar 
Japonijos gali gauti ko tik nori ir 
daug pigiau. Padėtis pasikeitė. 
Jeigu ne prekyba su komunisti
niais kraštais, tai Kanados ekono
mija šiandien būtų dar blogesnė
je būklėje.

Padėtis nebūtų taip kritiška, 
jeigu Kanada sugebėtų žengti 
priekin tik išnaudodama krašto 
išteklius savame krašte ir didin
dama gyventojų skaičių. Tas bet
gi jai neįmanoma. Pažangai rei
kalingas kapitalas, kuris Kanadon 
Įplaukia tik iš JAV. Tuo būdu ir 
visa krašto ekonominė padėtis 
priklauso nuo kaimyno iš pietų.

EKSPORTO SUMAŽĖJIMAS
Šiuo metu net 17% Kanados; Ir Kanadoje ir JAV'pasigirsta investuoti frizikingesnius projek-'

T. J. Vaišnys, SJ, pr. šeštadienį i Dail. TeL Valius išrinktas Ka- 
ateitininkų sendraugių sus-me nados grafikų sąjungos — Cana- 
skaitė paskaitą iš at-kų gyvenimo dian Painter-Ėtcners and Engrav- 
Įvairenybių. Jis patarė paskaitose ers pirmininku. Tai pirmas kar- 
ir veikime vengti didelių skambių' tas, kad lietuviui teko tokia parei- 
pavadinimų, bet daugiau gilintis gavietė. Jis dalyvauja ir antrosios 
į dalyko esmę ... Perdidelis ipra- kanadiečių grafikų draugijos vai- 
timas viską kritikuoti iš pat ma-Idyboj, kuri savo nariams palieka

■ . . . Studentai ne-j daugiau laisvės kūryboje. Tai 
katalikiškuose un-tuose, ypač einą' Graphic Arts Assn.
filosofinius ir humanitarinius
mokslus, Įgauna daug materialis-Į ^ail. Vikt. Bričkus išrinktas 

yrą pakirsti religiniai pagrindai, j nĮnku ir nariams telkti komisijos

žens yra negerai
dabartinė Kanadą vyriausybė no. 
laikyt“"'114 "“° są)ungos su' nepriklausomumą nuo JAV. Vidu- moks|us, ig.................................  .. ----------

y kanadietis jaučia savotišką tinės dvašios įr daugelio ju jau Kanados grafikų s-gos vicepirmi-
yra pakirsti religiniai pagrindai, j ninku ir nariams telkti komisijos 

— .,.. t* Kanados ir JAV sąjungos jjaUnUomenės draugavimo klausi- pirm. Jam šiemet teko ir s-gos
minių sunkumų, nes negali išlai- ldeja nėra nauja. Jau 1911 m. mu su kitataučiais tėvai privalėtų premija “The Sterling Trust A- 
kyti konkurencijos su kitais kraš- JAV kongresas norėjo panaikinti eigtis labai atsargiai nes griežtai ward” Panaši premija paskirta ir 
tais. Darbo jėga Kanadoje yra ga- tarifus tarp tų dviejų valstybių ir Graudus, f ’ ’’ “ ‘ ‘ ,
na brangi, užtat ir gaminių kainos Prez- Taftas pasirašė atitinkamą į priešingi r’ezuitatai. ,__  ,___
yra augštesnės negu kitų valsty- Įstatymą. Kanados parlamente Aptarus būsimus at-ku sendrau-! išrinktas ir kitos s-gos 
bių. Įmonės, negalėdamos ekspor-! minėtas Įstatymas nepraėjo. gįų s.gos rinkiminius reikalus, idian Society of Painters in Water- 
tuoti savo gaminių, arba užsida- SĄJUNGOS suš-mas baigtas jaukioje ir dar-1 color v’bos sekretorių,
ro, arba mažina gamybą. Dėlto at-; REIKALINGUMAS bingoje nuotaikoje. Vadove *1
siranda didelis bedarbių skaičius. Iki šiol i Kanadą plaukęs ame- valdybos pirm. V. Kolyčius. 1 
Proporcingai gyventojų skaičiui, rikiečių kapitalas mažėja. Pasku- j ' 
Kanada turi daugiausia bedarbių tiniu laiku milžiniškos sumos in- ■ 
visame pasaulyje, neskaitant atsi- vestuojamos i Europos pramonę, Į 
likusiu kraštu. ! ‘ ’ „ ' . ’

. Kanada lieka izoliuota, o be sveti- 65 Ct-J Pratiminė lietuvių kalbos gra-
- mo kapitalo ekonominis augimas matlka- nJ laida; Jir^taus_gy-

PERSPEKTYVOS lėtėja. Patys kanadiečiai vengia g įį™*

rofejevas, Akmenės statybinių medžią- eksporto tenka Britanijai ir, svar- balsų, kad JAV ir Kanados sąjun- tus savame krašte. Daugelis Kana- totojai, Irena Joerg, novelės, si.50; 
„„„i verslininkų investuoja savo Rinktinė, Nr. 8, Nidos kn. klubo leidi-

kapitalus JAV, nes iŠ ten tikisi nys, 75 et.; Dainininko dalia, Aleksas 
geresnių palūkanų. Be to, apie KutkUs. S2;' Meškiukas Rudnosiukaš, 
35.000 specialistu kanadiečiu kas i Vytė Nemunėlis, S2. 
metai išvyksta i JAV, nes ten ma- platus pasirinkimas lietuviškų kny- 
to geresnės ateities perspektyvas, i f“’ vądovėhų, maldaknygių ir plokšte- —- ------- ------- ------------- ------
Kanada be užsienio pagalbos nie- hų-.Jelykų\.va^miųpir matyti jų 4 men. pasiruosimas.
kada negales apgyvendinti ir kul- iaikraščių prenumeratos. Knygynas stn 
tyvuoti savo tuščių plotų. Is 18' atidarytas kiekvieną sekmadienį po šv. 
milijonų Kanados gyventoju net ■ Mišių. Knygyno vedėjas: V. Aušrotas, 
11 milijonų gyvena 100 mylių 180 Glenholme Aye., Toronto 10. Tel. 
nuotoly nuo JAV sienos ir tik vie- LE. 5-0527. 
name ruože tarp Quebeco ir j 
Windsoro. Tame ruože yra sutelk-: Padėka
ta ir 80% visos krašto pramonės. Į Toronto Maž'. Lietuvos Moterų Rate- 

PRADZIA PADARYTA J _
Montrealvje jau veikia Kana- dideliu pasisekimu ir nuoširdžiai dėko- 

dos ir JAV ekonomistu grupė, pa- ja visiems, vienu ar ktu būdu prisidė- 
sivadinusi “Canadian - American illsie,ms P™,?0 parengimo ir pasiseki- 

i — mo: kun. klebonui P. Ažubaliui uz pa-Committee ui J j * drąsinimus ir patarimus bei Salės per- muse, uisciwuj^ ucrem uaigc u
. sijungimo galimybes. Jų nuomo- ieidima palankiomis sąlygomis. Gerb. netrukus oficialiai gaus psicholo- 
i ne. Kanada nebeilgai gales viena Lietuvos konsului dr. J. žmuidzinui už

I Kad tokia sąjunga galima, nė- Menininkams, kurie sutiko be atlygini- 
-ra abejonių. Europa turėjo daug mo-mūsų-pobūvi paivairinti — sol. H. 
■ didesniu sunkumu. Ten vvrauja Rožaiėiui. linksmiesiems broliams K. 
’ skirtingos tradicijos, skirtinga i Kaknevičiui ir Šulcui, v. Rukšiui: taip 
kalba Ir praeities karai vienu Pat ™su mažajam pneaughu.: Rober- 

į prie$ kitus. JA\ ir Kanada tos ru-< jr jUrgįuj Adomavičiams. Irenai Šer-? ' » <i
iSies sunkumų neturės. Abi tautos :na!tei. Meiklejohn nuoširdus ačiū už! ALDONA BALTRYTĖ rengiasi, is. 
ituri tą pačią kalbą, tuos pačius' sklandų programos pravedimą. P. Dab- teketi uz lenkų tautybes sužadėtinio 
i papročius, kultūrą ir panašią va-ikui už plokštelių muziką. Henrikui ir gegužes o d. Ji yra senųjų ateivių dūk- 
i liūtą. Gal tad nebetoli tas laikas, linž. Bern. Buntinams už motorizuotą} te- 21 m-. baigusi gimnaziją, komerci- 
1 kai abu kraštai, verčiami Ūkiniu bei lizine pagalba šmnin, verdam. Ar-

• mntvvn qnois da- vidui Buntinui ir inž. G. Šernui už pa-; miręs. Motinos drauges jai suruomotyvų. SU-tS sąjungom jau aa tarnavjma nrie baro ; še gražią staigmeną pr. sekmadieni sv.
- Jono Kr. par. salėje. Dalyvavo 170 as
menų. Sužadėtinė gavo daug ir gražių 
dovanų.

Padėka
| Nuoširdžiai dėkojame šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui Didž. Gerb. kun. P. 
Ažubaliui už S100 auką katekizmo prie
monėms patobulinti.

Teatlygina Jums gausiai Viešpats! 
Dėkingos Kristuje.

Nek. Pr. Marijos seserys

Michiejevas ir J. Litvinenko, laivų sta- 
i tykios partinio biuro sekr. — V. Kuch- 
tinovas, Klaipėdos laivų remonto įmo- 

• nės liaudies draugovės vadas — S. Ak- 
sionovas h* kt.
..Raudonu sovietinio komunizmo siūlu 

rusai apraizgo visą Lietuvą: Kauno Po
litechnikumo dir.
“Komjaunimo tiesos” laikraščio red. 
— A. Laurinčiukas, LKP (b) Zarasų 
rajono vykd. komiteto pirm. — V. Do-

Borisas Bielovas,

gų kombinato dir.
LKP (b) Kauno rajono komiteto I sekr.
— Jakovas Strelcovas, LKP (b) Ne
menčinės raj. komiteto sekr. 
Byčkovas, Mažeikių raj. laikraščio “Ko- 
munistnis rytojus” red. — J. Timofie- 
jevas, Vilniaus rajono Maišiogalos ta-; 
rybihio ūkio dir. — Michailas Pero
vas, Pagėgių raj. koperatyvu sąjun
gos pirm. — K. Gaurilčukas, Švenčio
nių raj. finansų skyr. ved. — Vikenti-j

Į jus Jacko, Zarasų raj. kompartijos I 
sekr. — V. Grigorjevas, Kauno garve
žių depo partinės organizacijos sekr.
— A. Mazurenko, Utenos raj. finansų 
skyriaus vyr. inspektorius — Trofimas 
Potapovas, Kauno raj. “Gintaro” kol
ūkio pirm. — D. Lebedevas, Kauno au- j 
totransporto kontoros Nr. 1 partinio 1 
biuro sekr. — P. Solovjovas, kontoros 
vietinio profsąjungos komiteto pirm.— 
I. Antoniukas, LKP (b) Rokiškio rajo
no komiteto sekr. — D. Kalačiakovas, 
LKP (b ) Trakų rajono komiteto sekr.
— A. Belousovas ir t.t. ir t.t.

RUSIŠKŲ PAVARDŽIŲ 
GALERIJA TEISMUOSE
LTSR Augščiausioji taryba 1962 m. į

EKONOMINĖ PADĖTIS antipatiją amerikiečiams.
Jau dabar Kanada turi ekono-

kartais sulaukiami kitam dailininkui Dorsett iš Van- 
priešingi rezultatai. I couverio. Be to, dail. V. Bričkus

- - v— Cana-

REIKALINGUMAS Dingoję nuotaikoje. Vadovavo K Os,rausko ,<KaMrė|ę., pr
■ " j sekmadienį suvaidino dramos 

: sambūris “Sietynas”. Veikalas 
i naujoviškas, tad ir publikai tekoSV. JONO PARAPIJOS

*__ r_____________ _ KNYGYNE GAUTA: , . . ... •
! nes iš ten tikimasi geresnio pelno.' Lietuvių Dienos, 1962 m. kovo mėn., pasitempti bejieškant jo prasmės, 

rt • Pratiminp lietuviu arą. kuri aiškiau atsicklpidp tik nn

• V. Novičkovas, biausia, visos prekės išvežamos be l ga yra neišvengiama. Manoma

N. į

.. .... . Lion US1UJI LdlVUd III.Vilniaus miesto liaudies.teisėjas -j sausio mėn kelbė AlIgščiausiojo • 
Ąntonas Glusakovąs Stalino raj. V H-į teismo . liaud-es tarėju sara-a Lietu. 
niaus miesto liaudies .trejas- Nika-J vius žada teisti tokio rušiško plauko 
lojus Bogomolovas, LKP (b) A .lniaus j Lietuvos «pilieėiar: Kandrulova Nina 
miesto Stalino rajono sekr. - M Bez-; Arka(iijevna Kudresovas Nikiforas 
rodnyj LKP b) CK pramones h, trans-; Ivanovičius, ,Andrejevas Piotras Ticho- 
porto skyn v^ pavad. - F. Jekate- novičius> Babachinas Trofimas Semio- 
rinceyas Liaudies ūkio tarybos mate-, novičius Bačiurova Marija Ivanovna, 
nąlinio - technmio tiekimo ,planavimo Leonidas jeSftovičius, Budilina 
ya^yl^s virs, pavad. -V Veselkas, . O) a Ivanovna eelyševa Jefrosinija 
Valstybinio banko respublikines kon-; Tichonova čirkovas Timofiėjus Jego- 
toros kadrų skyr. v'yr. inspektore ovičius Demidova Ana Samoilova.

'P”1* ma ir ■_ . . v, . Galuško Galina Vasiljevna, GoridkO
Netrūksta rusų J^POgi rr VilniausZacharovičius. Grigorjevas 

pramones bei mokslo įstaigose: Vil
niaus statybos tresto inžinierė — Zoja 
Kuzmina* Vilniaus elektros suvirinimo 
gamyklos racionalizacijų ir išradimų 
biuro inžinerius — V. Archarovas, 
profsąjungų veikėjas — Grigorijus Mi- 
rošničenko, Vilniaus elektros skaitik
lių gamyklos profsąjungos gamyklinio 
komiteto pirm. — A. Zubarovas, Vil
niaus tarybinės prekybos technikumo 
dėstytoja — Tamara Zacharenkova, 
Vilniaus elektros skaitikliu gamyklos 
partinės organizacijos sekr. - LAfą- dami tėvo vardai Tichonovu, Jegoro- 
nasjevas. Pramones banko respubliki- *
nės kontoros skyr. vedėja — M. Gaka- 
lenko, Vilniaus tarpmiestinio telefono 
stoties automatizavimo laboratorijos 
inžinierė Liubov Maluškova, Vil
niaus gelžbetonių gaminių gamyklos 
armatūros cecho virš. — Sergiejus Va
siljevas, Vilniaus troleibusų valdybos 
virš. — A. Uljanovas, Vilniaus stoties 
garvežių depo paruošiamojo cecho bri
gadininkas — Vasilius Žarinovas ir kt.

KLAIPĖDA IK VISA LIETUVA 
Antroje vietoje rusų skačiumi, ąt-

Pankatijus jęrofiejevičius, Ivanovaitė 
Jef rosin ja Nazarovna, Jefremenko 
Aleksiejus Jefimovičius ir t.t. ir t.t. 
iki paskutinės alfabeto raidės.

Iš bendro 460 liaudies tarėjų skai
čiaus 115 yra aiškūs rusai. Tai sudaro 
visų liaudies tarėjų ketvirtadalį. Dėl 
jų rusiškumo negali būti abejonės, nes 
lietuviai šiame sąraše skelbiami kito
kia tvarka: “Bružaitė Nijolė, Kazimie
ro d., Burbulis Vladas, Juliaus s.” — 

s prie jų lietuviškų pavardžių nepride-

Pavasario žvejyboj prie pernai baigto Kanados 17-o plento, vedan
čio iš Sault St. Marie i Port Arthur, kur atsiveria gražios apylinkės, 
mėgiamos ir turistų ir medžiotojų.

KOVA
VĖŽIUI

kuri aiškiau atsiskleidė tik po 
paskutiniojo veiksmo. Buvo'ma
tyti, kad ir varganame elgetų gy
venime rusena idealinio gyveni
mo troškimas. Jieškotojas Juozu- 
pas, atstovaująs idealiam pasau
liui, vargsta kaip Jobas, yra kitų 
pajuokiamas, apgaudinėjamas, 
bet savo ‘"kanarėlės” — idealinio 
gyvenimo nepaliauja troškęs. Vei
kėjai vaidino įtikinamai. Buvo

Režisavo Stp. Ramanauskas. Žiū
rovai, net ir jaunieji, vaidinimą 
sekė Įdėmiai, tik jų galėjo būti 
žymiai daugiau. Šitokia kultūrinė 
mėgėjų pastanga verta didesnio 
dėmesio. Bv.

B. Januševičienė - Petrulytė iš- 
.. ... . .. ; vvko gvventi i Montreali. kurlis džiaugiasi s.m. Šnipinio baliaus * . .dirbs Allan Memorial institute, 

priklausančiame McGill un-tui. Ji 
yra psichologijos specialistė, stu
dijavusi Toronto ir Čikagos un- 
tuose. Disertaciją beveik baigė ir

9 * (j Iv.t rėš Įsi siii ■nešti savo ekonominę naštą. i atsilankymą bei tartus šiltus žodžius. a* are$ alPs ■'
V. BaČėnas, dirbąs kelionių 

agentūroje, lankėsi Meksikoje, 
kur praleido ištisą savaitę. Kaip 
agentūros tarnautojui, kelionė 
lėktuvu buvo žymiai papiginta.

ALDONA BALTRYTĖ rengiasi iš-

tarnavimą prie baro. 
Taip pat nuoširdus ačiū visoms po- j _ 

Į nioms ir panelėms, kurios mums pa-! - 
< ~ ? j dėjo gausiai susirinkusius svečius prie j
' diktuoja nauja gyveninio tikrovė. ’štaių aptarnauti.

Aukojusiems loterijai fantus: pp

bar pradėta gyvinti tarpusavė
■ prekyba mažinant muitus visai ei- 
Jei gaminių. Tai linkmė, kuriai

Kaip toli ji nueis, niekas dar ne
įgali pasakyti, bet sparčiai bekitb Preikšaičiams (dvi ilgo grojimo plokš
tančiame pasaulyje Kanadai ten- teles ir padėklas), “Old Country Shop" 

*• • Sav. p. Keršiams (3 kavos puodukai),
p. Punkriui ir Krasauskui (dešra), p. 
Margiui (kosmetika), “The Times" 
sav. J. Beržinskui (odinė piniginė).

Nuoširdus ačiū gausiems dalyviams 
už atsilankymą ir tuo pačiu teigiamą 
įvertinimą mūsų pastangų atnaujinti 
ir tęsti senas mažlietuviu tradicijas, , _ . . . T_ _ ~ t-
nors ir tolimoje Kanadoje. į Kanadoje. V1SOS poll-

Norėtume taip pat šia proga išreikš- tinės partijos tuo yra SUSirŪpinu- 
ti savo pasitenkinimą bei džiaugsma 

j už šiltus atsiliepimus apie mūsų kuk- 
j lias pastangas • “Dirvoje” ir “Nepri-

ka jieškoti savo pozicijos ir pa 
saulinio vaidmens.

EUROPOS VIENYBĖ, AUKSAS IR JUODOJI RINKA

vičių, Michailovičių pavidale... Są
rašą tvirtina Lietuvos duobkasio Justo 
Paleckio parašas. Jeigu skiriant Lietu- *
vos Augščiausiojo teismo narius buvo prekybos politikoje susitarimo šalys ■

V A LST YBIN Ė S VEIKATOS 
APDRAUDA gali neužilgo

(Atkelta iš 1 psl.) vimo institucijas, sunkumuose sekti
labai daug priklausvs nuo to. kaip išsi- i Suomij°S pavyzdžiu. “Suomių tauta,- 

. .. . . * ■ , sake jis, — davė daug irodvmu, ka ga-
spręs įsijungimo i Europos ūkinę ben- H pasiekti atkakli ir užsispyrusi ištver- 
druomenę klausimas. Tarptautinės niė. Mums reikia suomiškojo sisu”. 

sį (“Sisu”
mas suomių žodis, kuris reiškia savo-1 - - — - . . ... . ... . . ..
tiška užsigrūdinimo ir ištvermingumo apie nelegalią prekybą auksu. Nesibai- selėtl musų tėvų papročius.
d b ) g giančioje bylų Serijoje Lietuvoje bu- «n.n nelnn na.kvrAmP

or^ e * ; vo nuolat keliami šios rūšies faktai.
\S TELKI \SI Jei tikėti sovietų kaltinimams, aukso į

VAKARU EUROPOJE >Kauno mėsos kombinate, kauniškiai J.
Pastaruoju metu spauda gyvai stebi, Tamašauskas, Kasperavičius, Jaškaus- 

kaip auga V. Europos ūkinė galybė. 
Praeitų metų pabaigoje pirmą kartą 
po karo V. Europa aukso rezervais 
pralenkė JAV- Apskaičuojama, jog 

. šiuo metu pasaulyje, išskyrus Rytų _ _
bloką, centriniu banku aukso rezervai Olenska, Noviką ir kt. pasiekdavo net 

ti; Gali būti ir kitokių priežasčių, siekia 41.3 milijardus dol. Dabar V.’ 
tačiau statistikos Žinovų nuomone' Europos rezervai sudaro 17,3 milijar- 
100 milijonų trūksta. v. K. dų. o JAV — 16,9. Tuo tarpu 1951 m.

JAV aukso rezervai siekė 22,9 milijar 
du, V. Europos — tik 6,6.

JUDA AUKSAS IR
LIETUVOJ

sios. Apdrauda gali būti Įvesta 
tik bendradarbiaujant su gydyto
jais. Pr. metais buvo apklausinėta

įsipareigojo vadovautis bendrais šiau
rės kraštų interesais. Bet kaip bus ta
da, jei pradės skirti muitų sienos?

laikomasi proporcinės sistemos, perša- 
si išvada, kad ketvirtadalis visų Lietu
vos gyventojų šiandien yra rusai... 
Jeigu jų dar mažiau, negu ketvirtada-į Kalbėdamas iškilmėse Helsinkyje, 
lis, J? Paleckis ir “Tiesa” turėtų duoti švedų liberalų partijos vadovas prof.

- B. Ohlin neveltui ragino dar labiau 
stiprinti Šiaurės kraštų bendradarbia-

atsakymą i dar sunkesni klausimą 
kodėl rusai turi teisti lietuvius?

- i kitas kalbas neišverčia- Oficialių statistikų apie sovietų auk-' klausomoje Lietuvoje ''Tai vis paskatų 20.000 gydytojų. IŠ jų tik 10.699 Į 
-1 so išteklius nėra. Užtat žinios pasiekia j nimai nenuleisti rankų jr toliau puo- 

' •splpti rriūsn tėvu Daoročiuš. pasiųstas anketas atsakė ir iš at
sakiusių 93% pasisakė už valsty
bės sveikatos apdraudos Įvedimą.Iš gauto pelno paskyrėme S30 Vasa

rio 16 gimnazijai ir $20 mažlietuviu (-------- 5 , , v. - _ . -
uv. laikraščiui “Pajūris”. į Didelis gydytojų skaičius tokiam
ir valiutos spekuliantai buvo išaiškinti į Maž. Lietuvos Moterų Ratelis į planui griežtai priešinasi.

kas ir Cukermanas palaikė, kaip tvir
tinama, ryšius su Vilniuje miriop pa
smerktaisiais Reznickais, F. Kamine- 
riu ir Rabinovičium. Iš Vilniaus auk
sas ir valiuta buvo K. Dzeržinskio ga
benama Lenkijon, o per Abrancevič,

PASTABOS, pastabėlės.Trūksta 100 milijonų gyventojų
“Kinijos didelis gyventojų skai

čius yra labai geras ženklas”, — 
pareiškė Maotsetungas. Pagal ji, 
ir didelis gyventojų prieauglis 
yra palaimos simbolis.

Dėl nežinomų priežasčių Raud. 
I Kinija jau nuo 1957 m. savo gy- 
! ventojų skaičių skelbia — 650 mi
lijonų. Nors prieauglis Kinijoje 
sunkiai apskaičiuojamas, tačiau 
patys komunistai tvirtina, kad kas 
metai priauga virš 2% gyvento
jų. Indijos statistinių žinių spe
cialistas Chandrasekhar 1957-58 
m. buvo pakviestas i Pekingą ir 
nustatė, kad per metus Kinijoje 
priauga virš 20 mil. gyventojų. 
Pagal ji, 1961 m. gale Kinijoje 
turėjo būti apie 750 mil. gyvento
jų. Kinijos komunistiniai šaltiniai 
dar vis skelbia 650 mil. Nors siau
tė badas ir Įvairios kitokios ligos, 
tačiau 100 mil. negalėjo išmirti. 
Kodėl jie tų 100 mil. gyventojų 
nenori skelbti pasauliui, nėra ži-

noma. Kaikas mano, kad javų eks
pertai užsienyje nustatys, jog iš 
importuotų grūdų esantieji gy
ventojai gali tik pusbadžiu gyven-

EDVARDAS SULAITIS

Stalino vardas, kurį jau baigiama ’ 
ištrinti anapus Geležinės uždangos. Teko 
pradingo ir nuo iš Lietuvos Amerikon vos gen. 
siunčiamų vokų su ten išeinančia spau- spaudai 
da. Iki š. m. kovo niėn. 15 d. tie vo- kraščiai 
kai siuntėjo adrese turėjo “Stalino”: 

sėk- prospektą, tačiau dabar tas vardas jau f 
yra užmurzintas ir jo viršuje specia
liu štampu pažymėta “Lenino pr.” 

Pažymėtina, kad pvz. į Čikagą iš’ 
Lietuvos per Amerikoje esančias so- 

Vilniaus radijas III. 26. laidoje už- vietines agentūras užsakytos spaudos’ 
sienio lietuviams pristatė pernai iš JA ateina gana daug. Kaikurie tautiečiai. 
V-bių Lietuvon grįžusį dipl. ekon. D.J nenorėdami būti pakaltinti, tą spaudą 
Šovą. Santūriam pasikalbėjime jis pa- užsisako... slapyvardžiais. j
sisakė grįžęs “ne iš gero”. Teigė, jog • • • i
JAV-bėse esąs “opus socialinis klausi- Naujai pasirodžiusiame “Gimtosios | 

negerbiamas žmogus, dėl egzis- Kalbos" nr. 1961. nr. 34 randame ne-'

v /‘kapitalistines šalis”. Taip teigė “Tie
sa” II. 24. Tuo tarpu švedų spauda 
neseniai paskelbė, jog šalia Maskvos 
ir Leningrado stambiausi juodosios 
biržos centrai So v. Sąjungoje esą Ta
linas, Ryga, Kijevas ir Odesa.

į Aukso kaina ypač pakilusi po 
mingos Glenno erdvių kelionės.

REKLAMUOJA ŠOVA, 
PUOLA MADRIDĄ

tuoj pat!

\ Telefonai
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datas Spadina rinkiminės apylinkės atidarė 
savo raštinę
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Jei jūs gyvenate šiame rajone,

SPADINA RINKIMINĖS 
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mūsų raštinė mielai jums padės visais jūsų 
rūpimais klausimais pono Diefenbakerio vy

riausybėje Otavoje.
• Mes esame pasirengę atsakyti i pasiteiravi

mus kiekvienoje kalboje. '

924-3369 ir 
924-3360

mas V i 
tencinio netikrumo augštas psichinių 
ligonių skaičius ... Sugrįžėlis tikėjosi 
gausiąs dirbti fizinį darbą, bet buvo 
“įdarbintas” Mokslų Akademijos ekon. 
institute ir ruošiasi ekon. m. kandidato 
laipsniui.

Toje pačioje laidoje senu stiliumi 
buvo iškoliota lietuviškoji Madrido ra-1 
dijo valandėlė, kad “užteršia eterį jo
valu”. šis pyktis daug pasako. Nors 
pastaruoju metu sovietiniai trukdyto
jai ypač smarkiai veikia, bet, matyt. 
Madrido nustelbti nepajėgia.

Pabaigai dar žinutė, kuri tinka “ba
landžio pirmosios” juokui. Dienr. “Da- 
gens Nyheter”, paskelbęs kinų komu
nistų taikos komiteto laišką apie “Sta
lino premiją”, po geros savaitės gavo 
Kinijos ambasados pareiškimą, jog ano 
laiško siuntėjo adresas buvęs suklas
totas. švedų laikraštis iš to padarė to
kią išvadą: “Galima, taigi, konstatuoti, 
jog kiniečių organai esamoje padėtyje Beje, šis atvejis dar nėra toks pra- 
nenori tiek šiauštis prieš Maskvą, kaip i sikišantis, žinant, jog mūsų labai pa
minėto laiško autoriai”. Gaila, Moloto- triotiškai nusiteikę dienraščiai kei- 
vui, iš tikrųjų nebus lemta gauti “Sta- čiasi leidiniais ' (laikraščiais) su pa- 
lino premijos” ... * raudonavusia “Vilnimi” ir “Laisv*” ...

skaityti “Naujienose” Lietu- 
konsulo Čikagoje komunikatą 
— kiek ir kurie Čikagos lai. 
rašė Nepriklausomybės šven

tės proga. \
Labai gražu, kad konsulas suregistra

vo tuos spaudos atžymėjimus, kurie te
gul nors ir nebuvo gausūs, bet vistiek 
verti dėmesio. Tik į akį krito viena 
to komunikato vieta, mininti “kelių 
eilučių laiškelį”, tilpusi “Chicago Dai
ly News” dienraštyje vasario 16 d. nr. 
Kadangi tą “laiškelį” turiu po ranka, 
galėjau patikrinti jo apimtį. Jis nebu

vo “kelių eilučių”, bet keliolikos — 
; tiksliai sakant 12.

Paprastai pas mus “suklystama” ta
da, kai norima, kad nelabai patinkamų 
asmenų ar organizacijų veikla bei 
darbai neatrodytų verti dėmesio. Daž
nai tokie darbai yra visiškai “nepaste
bimi”, o jeigu paminimi, tai tik be-

didutį to laikraščio prenumeratorių są
rašėlį. Tai. žinoma, galbūt neblogas 
metodas, norint paskatinti neatsilygi-; 
nusius už laikrašti tai padarvti.

z Minu , v jciį^u painumui, utį vim irt?
Siame sąrašėlyje į akis krito viena dos atveju (pvz., jeigu apie tai buvo

n-'vardė. būtent — L. Kapočiaus iš 
District of Columbia. Tai, be abejonės, 
yra tas pats žmogus, apie kur; nemaža 
vietos pašventė kun. St. Yla dabar 
“TŽ” spausdinamuose savo prisimini
muose.

Būdinga yra tai, kad vienas Čikagos 
laikraštis — “Laisvoji Lietuva” — 
net sugrąžino L. Kapočiaus siųstą pre
numeratos mokesti, viešai pažymėda
mas, jog iš Lietuvos okupantų talki
ninkų pinigų nepriima ir su jais jo
kių reikalų nenori turėti. “Gimtoji 
Kalba", kaip matome, šiame reikale 
yra atlaidesnė: ji už 1 doleri net pasis
tengė tą prenumeratorių pagarsinti.

rašyta jo grupės spaudoje ir todėl 
nepatogu nuslėpti ar panašiai).

Amerikos (ypatingai Čikagos) lie
tuviai turi “malonumą" pergyventi ne
mažą sukrėtimą. Jau nutilus kalboms 
apie Dainų šventės “paslaptingąjį" 
komitetą (beje, jo sudarymas taip ir 
liko nevisiškai išaiškintas, o prasižen
gusieji išėjo visai “švariai"), atsirado 
nauja tema. Tai kalbos apie delegaci
ja pas JA Valstybių prezidentą Ken. 
nedy.

Atrodo, jog niekas iš tų pačių dele
gacijos dalyvių visai nesapnavo, jog jų 
žygis bus tokios “istorinės” reikšmės, 
kad apie ji taip plačiai ir ilgai rašys 
išeivijos spauda. Praėjus nepilnam pu
santro mėnesio nuo delegacijos datos, 
šių eilučių autorius mūsų spaudoje 

(Nukelta į 7 pslp.)
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
RINKIMINĖ KOMEDIJA ,

NEPASIKEITĖ
Kovo 18 d. įvyko rinkimai į Sov. Są

jungos Augščiausiąją tarybą ir į Tau
tinę tarybą. Lietuva turėjo išrinkti 35 
atstovus. Kandidatų skaičių, žinoma, 
nesunku atspėti — lygiai 35 ... Kiek
vienoje rinkiminėje apylinkėje “darbo 
žmonės** kandidatais pasiūlė tik po vie
ną atstovą, kurio pavardę pristatė ko
munistų partija. Prieš rinkimus kandi
datai pasirodė rinkėjams, savo kalbose 
garbindami partijos suvažiavimo nuta
rimus. I akis krinta viena naujovė: 
šiuose susirinkimuose visose rinkimi
nėse apylinkėse kandidatus liaupsino 
patikėtiniai. Atrodo, kad net ir kandi
datus pagarbinti ne kiekvienas gali. 
Apie rinkimų rezultatus neverta nė 
kalbėti, nes juk liaudis balsuoja jau po

ATEITININKŲ VEIKLOS BARUO-
vos pramonęs ir žemės ūkio pasieki- Kovo 24I w vo pidUlUllęj 1* 4vlllv3 UlkIV V«Į3Xdkl* ] . . . . •

’ mus. Kovo mėn. mažėjuje surengta kuopa turėjo sus-mą su Varanavi- 
išiaikymočiaus paskaita “Lietuvybės 

reikalingumas išeivijoje”, 
feratas labai išsamiai paruošta.

Ta pačia proga buvo ir valdybos 
kimai. Susirinkimui prašant, sutiko 

įsilikti senoji valdyba su mažu 
keitimu. Dalyviai buvo pavaišinti kavu
te. V.

KAS PASISIŪS GRAŽIAUSIA KAR-

Ontario LIETUVIAI PASAULYJE
minėjimo daly-1 mą raštu is miesto v-bos išimti statybai 

formoj,> nes visi tu-į leidimą, kuris kainuos apie S500 ir pil- 
per praėjusius 17 metų nu tempu tęsti LN planavimą, kad dar 

pradeda apatiškai nuteikti’ mūsų visuo-

Mai-

viaihs įdomiausioj 
rėti minėjimai per

ateistinė paroda ir eksponatų tarpe ro
doma inkvizicijos kankinimų nuotrau
kos, ginklai “rasti” Kretingos vienuo- 
hno požemiuose ir kt. Vilniaus isto- 
rijos-revoliucijos muzėjuje organizuo
jami karių susitikimai su moksleiviais. 
Pvz. kovo mėn. ats. majoras Irena Si- 
mionova moksleiviams papasakojo,, 
kaip jai tekę kovoti už Klaipėdą* Siau- ■ _ _________ ______ __ ___ __
liūs, o buvusi partizanė Staskevičiūtė • TUNO SUKNELĘ? — Ateitininkų kuo- 
Smauskina kalbėjo, kaip jai tekę pa ruošia kartūno balių geužės 5 d. 
sprogdinti traukinius, atlikti kitus sa- Knights of Columbus salėje. Bus pre- 
botažo darbus. E. - •• • •

“NACIONALISTŲ” BYLA _ ________ _
Kovo 8 d. Rokiškyje Augščiausiojo ~ pats Iaikas Padėti suknelių siuvi-į į minėjimą bus pakviesti Toronto, 

teismo baudžiamuju bvlu teisminė ko- ma '

rinkit' už UosTTuriuo^ Paškausko, “nacionalistų” - GUTĮ? - Pe^ T^Vl^kį ^Hini^kų
rinko. Visi kandidatai buvo išrinkti Basanavičiaus, K. Brazelio, B. Ku- kuopa ruošia vaikams “Velykų bobutę” jT - . ... -. -
99,9% balsu j kuskos bylą. Jie kaltinami 1941 m. rug- parapijos salėje. Bus vaidinimėlis D. dalyviams. Minėjimą rengia ^a*

I Augščiausią tarybą “išrinkti”: Vin- Bajorų kaimo Augienės “Velykos”,
cas Adomavičius, Pavelas Jefiniovas. ĮvySdę masines nekaltų tarybinių Verbickaitė ir E. Gudinskienė. 
Felicija Kasarauskienė, Pavelas Kul- ž,n®ni“ žu^>'nes”> kurioms vadovavęs j Taip pat bus premijuojami trys gra- 

J. Paskauskas. E. ^iausi margučiai. Jieškokite, tėveliai,
aštrių peiliukų ir vaško savo vaikučių 
margučiams! V.

SKAUTAMS REIKALINGA STO-

jDžiugus dėlto, kad m^sjninim

gus, nes šio pobūdžio minėjimą 
sekti ne tik suaugę, bet ir jauni

Džiu- 
galės

kurį daugiausia dėmesio' ir turi būti 
kreipiama. Neseniai turėtas lituanisti
nis konkursas Hamiltono par. salėje 
sukėlė didelį susidomėjimą ne tik su
augusių, bet ir jaunimo tarpe, kuris 
atidžiai sėdėjo keletą valandų salėje

mijuotos trys gražiausios kartūno suk- j stebėdamas varžybų eigą ir neištarda- 
nelės. Primename Hamiltono ponioms mas neį žodžio.
—- pats laikas pradėti suknelių siuvi- - j minėjimą bus pakviesti Toronto, 

Londono, Ročesterio, Wellando, Nia- 
legija pradėjo svarstyti buv. šaulių ras PADARYS GRAŽIAUSIĄ MAR- ^aros Catharines skautai irwisas

vaišės ir šokiai jaunimui bei progra-

liepos mėn. galėtumėm pradėti jų sta
tybą. J. G. Skaistys patikino galįs pri-

JA Valstybės
BALT1MORES LIETUVIŲ MANI 

FESTAS. — Pabaigoje praeito šimtme
einamomis Rlygojnis gauti morgičius. čio jau tuv0 pasireiškes stiprus judė- 
K-jai suteikė jam pdnus šiuo rdkalu jimas už Lietuvos išiaisvinima. 189# 
įgaliojimus. Taip pat jų jieškoti (galio- ................. - --
jo ir J. Mikelėną. Sk. St.

J HAMILTONO APYLINKIŲ 
LIETUVIUS

m. gruodžio mėn. tenai pasirodė savo
tiškas manifestas, kuriame buvo pa
smerkta maskolių priespauda Lietuvo- 

__________ je. Jame, tarp kita ko, buvo skelbiami 
Nuo bal. 8 d. pradedu atostogas ir tokie pranašiški žodžiai: “Tegul atši

lki bal. 15 d. lankysiuosi: Brantford, randa tūkstančiai ir tūkstančiai pasi-

I Britanija
PROF. RAPOLAS SEALEY — ang- 

liškasis Eretas. Jis išmoko labai gra
žiai lietuvių kalbą, tapo labai artimas 
ir nuoširdus lietuvių bičiulis ir net įsi* 
rašė į ateitininkų organizaciją.

Domėdamasis lyginamąja kalbotyra, 
įsitikino, kad lietuvių kalbos mokėji
mas jam yra naudingas. Susirado lie
tuvaitę studentę Danguolę Sadūnaitę, 
kuri jį ir mokė lietuviškai. Arčiau su-

Paris šimcoe. S: TiUsonbui In^ kentusiu ir susibūrusiu žmonių išei- sipįino ir sudarė šeima. Dabar jis yra 
gersoll, Woodstock. London, Rodney v>joi bei pačioj Lietuvoj, ir mūsų ko-į ““SJį8,d 
ir kitose apylinkėse. Maloniai prašau va *>us Ja*“ėta. Dėka jų pastangų, ne 
visus padėti statyti didįjį mūsų lietu- tolimoje ateityje Lietuva pasipuoš 
višką centrą Hamiltone, nuperkant vie
ną kitą LN šėrą. *

Šia progą noriu kiek ir liet, knygai

j Lietuvos laisve ir daug talkina lietu- 
___ __ __ ___ _ Ivių patrijotiniam darbe. Yra net bri-

Ž šviesos ir teisvės Va^ tų-lietuvių tarybos narys. Augo atšalu-
i ja, Bulgarija, Graikija, Belgija, Švei- sil> anglikonų šeimoj; prieš eilę metų 

: j carija ir kitos <nažos valstybės. Ar gi taP° kataliku.

ir kitose apylinkėse. Maloniai prašau va ^us ^Unėta. Dėka jų pastangų, ne

Olų (JI HUllU MCA HCl. e 9 • • • •

padėti, ją tarp Tamstų paplatinant ir nera verta organizuotai padirbėti ir pa- 
prisimenant nuo mūsų spaudos uždrau- s’aukoti tokio tikslo atsiekimui?”

Tas baltimoriečių manifestas plato- medžiuose .

POETE D. SADCNAITĖ-SEALT & 
leisdino savo poezijos knygą “Vasara

dimo pradžios 1864 m. artėjančią 100 
m. sukaktį.

Su giliu dėkingumu Jūsų
St. Bakšys, LN v-bos pinn.

ARCHITEKTŲ PAREIŠKIMAS
Hamiltono Liet. Namų v-ba, gruo- greitai įsisteigė ir kitose apylinkėse, o 

džio 18 d. posėdyje apsvarsčiusi kelis vėliau panašią organizaciją dr. J. Ba- 
pasiūlymus. nutarė numatytų naujų L. sanavičius įkūrė ir Vilniuje. 
Namų pradįnį planavimo darbą paves-

kai pasklido po mūsų išeiviją ir kele- 
j tas jo „egzempliorių užsiliko iki šių 
laikų. Verta pažymėti,- kad 1889 m. 
Baitimorėje buvo sukurta ir “Lietuvių 
Mokslo Draugystė”, kurios skyriai

kurį ruošia L. milt<>no skautai. E. P.
REKOLEKCIJOS prasidės balandžio 

8 d., sekmadienį, kurias praves žino
mas rekolekcijų vadovas tėvas J. Vaiš- 
nys, SJ, iš Čikagos.

LIET. SĖST. MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETAS kovo 24 d. pagerbė mo
kytojus, suruošdamas jiems gražią va- 

į karfenę. Jos metu kalbėjo A. Žilvytie- 
nė — tėvų k-to pirmininkė, dėkodama 
mokytojams už jų pasiaukojimą lietu
viškame darbe. Mokyklos ved. J. Mik- 

torizuotą donžuaną” kaunieti Valaitį nesurasta vieta skautu\tovvklai Tndėl šys padėkojo visiems už atkreiptą dė- 
rvs. Genė Karalienė. Marija Kerienė, visaip teisme juodinės nukentėjusia Z. mQsu skautams tenka Jaustis orie ki mes*’ Josifas Legavcevas, Aldona Linkevičie- K Dėl pinigo pamėgimo esąs blogas faU5am . ten7ka *iau.stl$ Pne k1’ į »
nė Juozas Maniušis Mečislovas Nava- i l \ f P v e ™ tų skautų-cių vienetų, kurie turi savo A A. STASYS GUDINSKAS mirė kone, Juozas ivianiusis, jiecisiovas i\ava- advokatas ir L. Verzbavicius. Aišku, xtnvvkiaę toli mm Wamiltnnn ajauskas, Alesė Pajaujienė, Justas Pa- čia csas -buržuazinės praeities” pali- ° '-7 J toli nuo Hamiltono Te- yo 36 d. & vai. rytą General ligomne-
teckis Ateis Jonas Paštukas Dimitri f1?0838 Durzuazmes Praemes pan vai, išleisdami savo vaikus į stovyklas, je. Nuoširdi užuojauta tėveliams, bro- . ..... . . , .iŠ Pelikėi. •• r • i -ė 'laikas nuo ,aiko nori iuos aplankyti; j liams, sesutėms ir kitoms giminėms, i sirinkusiu buvo šiltai priimti (žiūr.-P°s Paseno «r visikai nebesidenna 
jus roimarpas, Borisas ropovas, ai. Vėl kitas advokatu moralinio kriti- vnax na<5iiicrcta «avn rr>i»ln vai v-- t ‘ .... n..fonsas Randakevičius, Aniceta Skabic- mo-> navvzdvs tai K Motieka kuris ? paC Pa.s l,gsta ?a,\° Klebonas kun. dr. J. Tadarauskasv.s»i s. iw™i..-«. pavyzays, tai n.. .Houeva, Kuris, kUCIų jel stovyklai pasiekti reikia su-,kaitė, \ asilijus Zotovas ir Algirdas Žu- eSą, be teisinio pagrindo sau iškovojęs i „aišti labai daug lai£ tai ir t m . (

vietis, Česlovas Levickas, Juozas Ma
tulis, Eduardas Mieželaitis, Aldona 
Poškaitytė, Antanas Sniečkus, Motie
jus Sumauskas.

Lietuvai Tautybių Taryboje atsto- ______ _
v aus: Vytautas Baltrušaitis. Stanislava vokatai stengiasi išsukti ginama ji nuo oPril skautu-čiu "vadovu1* 
Čepėnienė, Povilas-Jurgis Čepulis, Ni- la «er^ SKautų-cių vaaovų,
na Derbina, Leokadija Diržinskaitė-Pi- 
liušenko, Aleksandras Drobnys, Ant.
Pranas Gabalis, Jeronimas Gaidamaus-
kas, Stanislovas Gečas, Ksaveras Rai

KYŠINLNKAI ADVOKATAI
K. Bieliauskas “Tiesoj” nr. 53 ra

šo, kad Rokiškyje adv. L Borveinas ___ _ ___
es^s sero advokato pavyzdys. Kiti ad- VYKLAVIETĖ. —^Hamiltone netrūks-.................................... ... .w I „ _____r—,_______ pasisven-:
kaltės betkokia kaina: klasta, apgaule, tusju skautiškoms idėjoms. Yra gana i 
aplinkybių iškraipymu ir čia pavyz- daug‘ ir paėių skautų daivvių, kurie 
džiu nurodomas kaunietis adv. P. Ar- mielai stovvklauja, jei tik vra tinkama 
malis. Esą, jis gindamas “veltėdį, mo- proga ir vieta Iki šiol arti Hamiltono

i\amu praajni planavimo aarną paves- ČIKAGOS STUD. ATEITININKŲ 
ti architektams Algimantui Baneliui ir draugovės suruošė visą eilę paskaitų, 
Vytautui Petruliui (žiūr. TŽ ). nagrinėjančių jaunimo klausimus. Ei-

Su didžiu entuziazmu pradėjome dar- žymių veikėjų ir mokslo vyrų at- 
bą. Taikydami valdybos paruoštą staty- skjeidė katalikiškojo jaunimo idealus, 
bos programą su ekonominėmis ir pla- skatino i pilnutini asmenybės ugdy- 
navimo galimybėmis, glaudžiai ir nuo
širdžiai bendradarbiaudami su statybos 
komiteto nariais ir v-bos pirmininku 
S. Bakšiu, — valdybos plenumo ir su- j r 
interesuotų LN narių susirinkime pa-1 
teikėme schematinius planus, kurie su-

Italija
POPIEŽIAUS JONO XXIII 80 m. 

amžiaus sukakties iškilmėse dalyvavo 
ir lietuvių delegacija iš PLB Italijos 
v-bos pirm. kun. V. Mincevičiaus, ta
rybos vicepirm. prof. Z. Ivinskio ir P. 
Ivinskienės. Italijos Kr. v-bos pirm, 
per arkiv. Samore gavo popiežiaus si
dabro medalį, nukaltą jo 80 m. amž. 
sukakties proga.

ELTA-PRESS informacijos ir lietu
vių dalyvavimas su apie 200 fotografi
jų ir dokumentų “Persekiojamos Baž
nyčios” parodose įvairiose Italijos vie
tovėse, sužadino susidomėjimą Lietu
va visoj Italijoj. Buvo suorganizuotos 
net specialios pamaldos daugelyje vie
tovių. Laterano un-te, Romoj, visiems 
studentams viešai buvo perskaitytas 
straipsnis iš “11 Quotidian©” apie ar
kiv. Matulionį.

mą ir į darbą lietuviškoj visuomenėj. 
MAIRONIO PARKAS. — Worceste- 

ry, Mass., prie Quinsigmond ežero,
• Liet. Labdarybės dr-ja turi gražų Mai- 

_ i ronio vardu parką. Ten buvusios patal-
• nnc ir vicičlrai no hoe i/faring

H > su gražia aplinka. D-ja nutarė šiemet
pastatyti naujas patalpas ir tuo atžymė- 
ti Maironio 100 m. gimimo sukaktį, 

vzc v P^tate bus salė parengimams, didelės 
firmos vardu Į PatalP°s piknikautojams, patalpos jau-

-Tž”. Tame pačiame “TŽ” nr. buvo nu
rodytas ir architektų honoraras pirmi-

GAUSUS ORGANIZACIJŲ ATSTO- niams planams). Tuojau po to patyrė- 
VŲ POSĖDIS. — Apyl. v-bos sušauktas me, kad inž. P. Čeponis, “Frank Cepo-

Todėl skautų veikėjų tarpe ir plačio- org-jų atstovų posėdis praėjo su dide-J nis and Associates Ltd.” t..... ...  ....i • -
iaivojama surasti liu pasisekimu. Visos liet, org-jos buvo j valdybai pasiūlė pirminius pianus ir 1 butas namo šeimininkui ir t.t.

.-x:... YY—.-1 ------ ^.1, , PREL. K. RASMINAS, iš Romos,

i 1— ------ ----------- ------ < xaisu įauai uaug laiKausKas. j valstybei priklausantį namą. Augščiau- Įonumas atouola
Iš trisdešimt penkių atstovų septyni sjajam teismui nutarus, K. Motiekos 

joje visuomenėje į 
skautams stovyklaviete arčiau Hamil- i atstovautos. Aptarta š.m. numatytos I dar žemės tyrimo darbus atlikti nemo

-------  galėtų būti j veiklos didesni įvykiai. Į' . . - ,

yra aiškūs rusai. gautus už namą pinigus atiteisti valsty
VARNIŲ ŽIEMOS ŠVENTĖ ; bei, šis paslėpęs nuosavą‘V olgos” ma 
Ant Lukšto ežero ledo buvo praves-! k“n ‘“"r^uti teismo aprašyta., 

ta tradicinė Varnių rajono žiemos šven- T,esa Pa*>P«M««>. kad užuot Motie-

Švedija
LIETUVIU BENDRUOMENĖ išrin- 

ko naują valdybą: Alf. Jucevičius-Jo- 
vert, lėkt. J. Lingis, archit. J. Pajau
jis ir Aid. Vilkėnienė. Kontrolieriumi 
perrinktas inž. Kl. Gumauskas. Susi
rinkimas išrinko lėkt. J. Lingį kraštą 
bendruomenės atstovu į PLB seimą.

tono. Kol kas tokia vieta galėtų būti [veiklos didesni įvykiai. Į karnai, bet imti honorarą statybą reali-į dėkoja Čikagos Marquette Parko liet,
ta uduicmt varmų rajūnu ziemus bven- . .v . -z . , . lietuvio Br Aselškio ūkyje, kuris yra Pirmoji šventė, kurią Bendruomenė [zuojant su sąlyga; pasak v-bos pirmi m-los mokiniams už įdainuotas į juostė
te. Programa prasidėjo žirgų lenkty- ^a} ^eIes drausminę bylą advokatų netoli Selkirk. Ont., t.y*. apie 32-34 my- rengiasi paminėti, yra Motinos Die J ninko, kad šios firmos planai kartu su į les dainas, kurias Vatikano radijas per-
nėmis, kurias laimėjo “Lenino keliu” ; kolegijos prezidiumo pirm. K. Misevi- lia$ nuo Hamiltono. Ūkis yra prie pat! na. S.m. norima grįžti prie anksčiau [ jau užangažuotų architektų projektu ’ davė į Lietuvą vasario 20 d. ir. už jų
kolūkio laukininkystės brigadininko s.i Erie ežero; yra kiek nuošaliau 14 akrų • buvusios praktikos — apdovanoti viej būtų pateikti Liet. Inžinierių ir Ar-i sudėtas aukas — $85 paremti lietu- B .

”e‘ miškelis: miške jau yra iškasta ir išva-1 tines daugiavaikių šeimų motinas. Bir-Į chitektų S-gos sudarytai komisijai i viškų programų siuntimui į Lietuvą. VOKICtlJS
[lyta puiki aikštė 20 kv. jardų. Jau da- [želio 14 d. minėjimą, rengiamą bendrai apspręsti. HLN v-ba, nežiūrint mūsų i M. BIRŽIŠKA po širdies sunega-  ""

_ rengiasi paminėti, yra Motinos Die-: ninko, kad šios firmos planai kartu su .les dainas, kurias Vatikano radijas per- 
lias nuo Hamiltono. Ūkis yra prie pat į na. S.m. norima grįžti prie anksčiau: jau užangažuotų architektų projektu: davė į Lietuvą vasario 20 d. ir, už jų

Vacio Ramanausko'“Ereliukas”. Slidi- ^aipėdos j«riainės konsultacijos ve 
ninku rungtynes laimėjo vyrų grupėje eJU’ ' , . . - - - ___ _ ; .
— Varnių-vid. m-los mokinys Vincas! ADVENTISTAI, BAPTISTAI . ., ! bar galima ja naudotis. Miške yra sau-( pabaltiečių, šiemet lietuviams tenka
Rimkus, merginų grupėje — Nevardė-i Vilniaus V. Kapsuko un-to ateistų malkų, kurias galima naudoti lau- Į organizuoti. Paskutiniais metais ta di
nų aštuonmetės m-los mokinė Zosė būrelis rengia pasikalbėjimus šu bu- ir viriinui, iš ūkio i stovykla ga-; džioji mūsų tautos tragedijos diena 
Monkevičiūtė. Dvi valandas užtruko vusiomis Įvairių sektų “aukomis”. Pa- lima nuvesti natūralias dujas, elektrą j buvo minima kažkokioj pikniko for- 
poledinės žūklės varžybos. Nugalėtoju: gal m. Sergejenko pasakojimą. Pabal- ir vietoje iškasti šulini. Tokiu būdu j moj. Jieškoma naujų būdų tam ivy- 
tapo Mičiurino kolūkio kolūkietis VIa- i t j jo respublikose veikia visa eilė sek- stovykla būtų moderni ir su visais pa- j kiui tinkamai atžymėti. Kitos didesnės 
das Vasiliauskas, šventė buvo užbaig- tų. Be Jehovos liudytoju, paminėtini į togumais. Pigiausias yra šulinys. Jo iš- • šventės: Maironio 100 m. sukaktis, Ka-

pa. Įima nuvesti natūralias dujas, elektrą buvo minima kažkokioj pikniko for

das Vasiliauskas. Šventė buvo užbaig

LIETUVIŲ TAUT. ŠOKIAI MIESTO 
KONCERTE.—Memingeno miesto lab
daros koncerte, kurio programą vykdė 

; jaunimas, dalyvavo ir Memmingeno lie
tuvių šokėjųj^rupė. Ji pašoko klumpa
kojį ir grandinėlę. Dienraštis “Mem- 
minger Zeitung”, smulkiai aprašyda- _ 
mas tą* koncertą, lietuvių dalyvavimą 
taip paminėjo: “Lietuvių jaunimo šo
kių grupė, paruošta Alinos Grinienės, 
pateikė savo tėvynės folklorinių šokių, 
kurie ir tremtyje puoselėjami, ir todėl 
neišnyksta. Lietuvių šokėjų dalyvavi
mas buvo, kaip tarptautinis įnašas, *dė- 
kingai įvertintas”. B. R.—(ĖLI)

> RIMAS UTAKIS neseniai atvyko iš 
Lietuvos. Šilutėje vadovavo chorui. 
Sukūrė šeimos židinį Lindhorste prie 
Hannoverio.

DITAI HERBSTAITEI, Hamburge, 
nežinomi piktadariai pavogė auksinį 
laikrodį, kurį jinai nepaprastai brangi
no, kaip gražiausią prisiminimą iš Lie
tuvos.

motyvuoto protesto, šį su profesine eti- lavimo sausio 20 d. iki kovo m. vidu- 
ka prasilenkiančios F. Čeponis & As-[no negalėjo iš lovos keltis. Dabar jis 
soc. fii-mos pasiūlymą priėmė. kambaryje jau gali vaikščioti ir galės’

Čia tenka pastebėti, kad architekto i vėl sėsti prie raštų. < Iki šiol rašyti 
teises, praktiką, vardo naudojimą bei; negalėjo, bet laikraščius ir knygas 
etiką tvarkantis įstatyminis organas; skaitė.
Ontario Association of Architects sa- * q VELIČKA, režisorius ir rašytojas, 

nuo pr. metų pabaigos serga. Liga bu- 
"7 ~r . , \ lvo palietusi balso stygas, ir ligonis

J' patarna- į gaj^j0 pašnibždomis kalbėti. Dabar
, - • G. Velička baisa atgavo, tačiau dar2. Siūlytis atlikti tolygų patarnavimą į tur^ operacjja * 

lygiagrečiai su jau angažuotu archi- 
tektu.

. t lt. 1>C JCIIUIU) 1JUUJIUJU, paiHHlCUHl - ° ---------- ----- ~ - — : ' . ------- --- ----------------- . -- --------------------------------------------

ta karnavalu, kuris panaudotas antire- ’ adventistai, baptistai, vad. penkiasde- Kasimas ir pompos Įrengimas atsieina riuomenės šventės ir Jaunimo Dienos vo. nariams, įvairių sankcijų, pasekmė-• n 
liginei propagandai. Tarp kitų geriau- šimtininkai Kaip išsilavinęs jaunuolis, • $150. Kl. G. rengimas, kuris paliktas apylinkės vai- mis, griežtai draudžia: • v
šiai pasirodžiusių karnayalininkų gru-1 Sėrgiejenko buvęs pakviestas penkias- : T • dybos nutarimui. Gyvos diskusijos iš- 1. Atlikti betkokį profesinį patarna-Į
pių premijuota “Tarybinio valstiečio” j dešimtininkų sektos vadovu. Tačiau jis ■ v., MAIRONIO MINĖJIMAS. . — Gegu- : kilo tarp organizacijų svarstant pasi- vimą nemokamai ar dovanai. i C
kolūkio “Dievo garbei — kunigo kiše-1 turėjęs realią pažiūra į gyvenimą irj^s 6 d., sekmadienį, Liet. Namuose, i skirstymą datų parengimams. K. M. 2. Siūlytis atlikti tolygų patarnavimą ■- kunigo kiše-i turėjęs realia pažiūra i gyvenimą ir . . - .

! dėl to atsikratęs sektu.' E. ’ rengiamas įdomus ctaugus Maironio i
! minėjimas. Įdomus del to, kad tokio;

nei ....
TEATRO DRAUGIJOS > TRASU GAMYKLA JONAVOJE į pobūdžio minėjimas dar Hamiltone nei savaitėje davė $1000 ir nuo jo pradžios I 3. Dalyvauti betkokiuose architektū-

• SUVAŽIAVIMAS’ Į Jonavoje pradėdama statyti nemaža Į kur kitur nebuvo rengtas. Tai yra ori- į $53.000. padėka gerajam Jo- Į rįniuose konkursuose, kurie nėra tvar-
Vilniuje įvyko Lietuvos Teatro dr- dirbtinių trąšų gamykla. Joje daugiau- Į ginali idėja ir verta dėmesio. Visos ži-J nui Styrai; atvykusiam į Kanadą 1926 Į komi pagal Ontario Association of Ar- 

jos II suvažiavimas, kuri atidarė dr-jos šiai bus gaminamos skystos azotinės! nios apie Maironio kūrybą ir gyvenimą , m. iš Viešintų^ kuris pas jį apsilan-' ehitects arba Royal Architectural In- 
prežidiumo pirm. J. Kavaliauskas. į trąšos. Skystas azotas bus gaunamas j bus publikai perduotos varžybų būdų.-kiusiam VI. Stabingiui ir St. Bakšiui į stitute of Canada nuostatus.

Pagal paskutinę madą, kurios dabar tkaip degamųjų duju perdirbimo pro-1 Be varžybininkų dalyvaus ir kitos me-Į įteikė $500 čekį. Malonu padėkoti Buf-Į Būdami šių organizacijų nariais, są- 
laikosi ir dailininkai, ir rašytojai, ir! dūktas. Tuo tikslu į Jonavą bus pra- : ~ ............ •
žurnalistai, teatralai į garbės prėzidiu-j vestas 45 km. ilgio dujotiekis, kuris j 
iiią išrinko Sov. S-gos ck prezidiumą su' sudarys bendro dujotiekio Dašava (Uk- 
Nikita priešakyje. Popieriuje egzistuo- Į raina) - Vilnius - Kaunas, atšaką. Be 
jaučiam garbės prezidiumui užėmus ' pagrindinių gamyklos korpusų bus dar 
vietas, Lietuvos ck kultūros, mokslų ■ įrengta amoniako stotis, sausų gaminių 
ir mokyklų skyr. ved. J. Grigonis per- į cechas, šiluminė elektros ir balionų 
skaitė kompartijos sveikinimą: “Pasta-; pripildymo stotys. E. ‘
raišiais metais respublikos teatrų gy-Į 
venime pastebimas vis didesnis susido
mėjimas nūdiene tematika, rampos

VAJUS TAUTOS NAMAMS 50-toje

ninės grupės: Jau suliko dalyvauti Ha-; falo lietuviams, įstojusiems LN nariais ■ lygose, kurias sudarė p. Čeponio pasiū- 
miltono tautinių šokių grupė, kuri ren- su S100: Alf. Sakevičiui, E. Eigelienei, lymas, savaime aišku, negalėjome to- 
gia naujų šokių repertuarą. Sol V. Ve- i Ant. Janson-Jasaičiui it Pr. Masiulio- fįau dirbti Hamiltono Lietuvių Na-
rikaitis su Maironio dainomis ir “Au-jnįui. Nuoširdi padėka Alf. Sakevičiui 
kuro" dalyviai sutiko padėti. Tokio po- už suteiktą pagalbą lankant vietos lie- 
būdžio minėjimą, “panel show”, dažnai tuvius.

Reto nuoširdumo Pr. Gudinskas na
riu įrašė sūnų Arvydą su $100 tuo bū

; matomą televizijoje, pasirinkome tai-
1 kydamiesi prie gyvenimo sąlygų ir no-

šviesoje vis giliau atvaizduojama šių ' SUDBURY, Ont.
dienų ideologinė kova, bandoma paro
dyti naujos būsimos komunistinės vi-■ VASAROS STOVYKLA. — Pasjro-1 Artimiausiu laiku apyl. v-ba, m-los va- 
šuomenės žmogaus charakterio (lai- • flč. kad Sudburio lietuviai yra susido*; dovybė ir tėvų komitetas turės tuo re i* 
gus. Visa tai padeda auklėti respubli- m^ję Tumo Vaižganto šeštad. m-la bei Į kalu pasitarimą. Laukiame sugestijų iš 
kos darbo žmones komunizmo dvasia.; apyl.-v-bos organizuojama jaunimo va-j visuomenės.
žadina jų energiją ir ryžtą dar akty§aros stovykla. Pirmiausia tautiečiai Į 5. Apyl. v-bos posėdžio prot. Nr. 3
viau dalyvauti komunizmo statyboje...” i teiravosi. 1 t • —------ ---- —r-------- -----------
Lietuvos teatralams jis taip apibūdino; renka aukas, jei mokykla yra išlaiko-; v-ba, todėl stovyklavimo mokestis ne- Hmas. V-ba priėmė planą. Visi v-bos 
partijos užkrautą uždavinį: “Esame įsi- ui a B-nėš v-bos: koks skaičius ir kas .nustatomas, paliekama laisva auka, nariai įsipareigojo planą vykdyti ir ne
tikinę, kad mūsų teatrai, glaudžiai bus priimami į vasaros stovyklą ir pan.; Džiugu ir malonu dirbti matant, kad atidėliojant lankyti tautiečius, kad rei- 
bendradarbiaudami su dramaturgais. > Kad nekiltų bereikalingų kalbų ir ne- 'lietuviai, be jokių skirtumų, kaip pra- kiamas sumas kiekvienas nustatytų lai-

~ fnin i »» /Jnkor 1 i • i, ri o 1- 1 O T-ra 1 , ___- * 

dienų ideologinė kova, bandoma paro-

mams Algimantas Banelis 
Vytautas Petrulis

E. JANKUTĖ, Maž. Lietuvos pa
triarcho Martyno Jankaus duktė, lan
kėsi Bostone ir Brocktone. Aplankė 
savo draugų Šležų/ Kavaliauskų, Moc
kų ir Kašėtų šeimas. Brocktono M. 
Jankaus šaulių būrio veikėjai surengė 
viešniai jaukų pagerbimą - vaišes. El
zė Jankutė su broliu Kristupu gyvena 
Toronte.

KUN. A. LINKUS, šv. Kryžiaus pa
rapijos Čikagoje klebonas, gulėjęs Lo
retos ligoninėje, stiprėja šv. Šeimos 
viloje.

ANT. ABROMAITIS, 77 m. amžiaus, 
gyvenęs Brooklyne, mirė kovo ■ 9 d. 
Palaidotas iš Apreiškimo par. bažny
čios kovo 13 d. šv. Karolio kapinėse. 
Liko liūdinčios dvi seserys, kurių vie-

neiu uuuMiuuniu ri. uuunmds na- p 
riu įrašė sūnų Arvydą su $100 tuo bū- 
du pakeldamas jo šeimos prisidėjimą XX1I1 80 
iki S500. proga speciali lenkų katalikų ak-

Esame naujų LN statybos išvakarė- i cijoš instituto delegacija iš Brita-
sė. Iki bal. 25 d. visi v-bos nariai turi į nijos įteikė Vilniaus Aušros Var- na yra seselė Nikodemą, daug metų 
surinkti po $500, tad jiems lankantis J fu Madonos graviūrą SU atitinka- mokytojaujanti Apreiškimo par. m-loj.

--s;^ knvga bei lotynišku adresu. DR- L ,.GIE.D?^AJri®?^’ d,rbantl

— Popiežiaus Jono 
m. amžiaus sukakties

savo prisidėjimo neatidėliokime, nes ma knyga bei lotynišku adresu, L.DR- L-,.GIE.D?V1!7IRN®* d,.rban.tl 
tai gali nutęsti LN statybą. paaiškinančiu Vilniaus A V Mari- i 'e!.eran; ,1S°nn\eJ’.E.-1 orthport, .

v .. , o NAveteranų administracijos buvo iš-. -i i *1* O J ~ ; IN. I VClCl <111U dUlUlllldll <1U1JV^ M U V V
NAUJOS LN V-BOS POSĖDIS įvyko pa veikslo reikšmę. Su deletoa-! sįus^a specialiems post graduate kur-

oo J PI hlIVA IT S t P T PW1C7 » « .___
šaunia J** viivi ^*3” ■■ ijfcwn uai -------— - .1 . . . • ~ ***•
viau dalyvauti komunizmo statyboje../’: teiravosi, kodėl m-los tėvu komitetas ; b,: stovyklos išlaikymu rūpinasi apyl. t gįy darbotvarkės punktu ėjo lėšų šukė-

partijos užkrautą uždavinį: “Esame įsi- B-nėš v-bos: koks skaičius ir kas’ nustatomas, paliekama laisva auka. * nariai įsipareigojo planą vykdyti ir ne-

bendradarbiaudami su dramaturgais.. Kad nekiltų bereikalingų kalbų ir ne
sukurs tokius spektaklius, kurie auk- tikslumų, visais lietuviams rūpimais ■ eityje. taip ir dabar lietuviškiems rei- 
lėtų darbo žmonėse tikrai komunisti-; 
nę pažiūrą į darbą, skatintų gyventi ’ 
pagal komunistinės moralės kodeksą ir 
kviestų dar aktyviau kovoti už komu
nizmo reikalą ..Su komunistine pa
žiūra į darbą teatralai daug bėdos ne
turės, nes ją puikiai liudija nuolati
niai nedatekliai žemės ūkyje ir popie
riniai planai biurokartizme paskendu- Į 
šioje pramonėje. Kiek sunkiau bus su 
komunistinės moralės kodeksu, kuris 
keičiasi kartu su partijos vadais.

CASTRO PAVEIKSLAS
KLAIPĖDOJE

Klaipėdos uoste vis dažniau pradeda 
pasirodyti Kubos, laivai — už Nikitos 
padovanotus ginklus gabenantieji cuk
rų. “Las Vilias” laive svečiavosi K. Do
nelaičio vardo vidur, m-los pionieriai 
ir spaliukai, pirmojo vaikų darželio 
auklėtiniai. Bankrutuojančios Kubos 
cukraus pardavėjams jie įteikė dovanų 
— revoliucinės Kubos vėliavą. Cukraus 
pardavėjai darželio auklėtiniams pado
vanojo barzdočiaus Castro paveikslą.

—vkst—
KAUNO ISTORINIO MUZEJAUS, 

buv. Vytauto D., paskirtis esanti pa- 
varduoti lietuvių liaudies, t.y. komu
nistų, kovą. be to, pateikti ir šiaip me
džiagos apie nūdienį gyvenimą. Lietu-

i klausimais, dabar ir ateityje, infor-j kalams parodė nuoširdų pritarimą. 
: muosime per lietuvišką spaudą. j Daugelis dabartiniu laiku net ir ne-

1. Tumo - Vaižganto šeštad. m-lą lan- prašyti paaukojo stovyklos reikalams, 
ko 30 mokiniu. Mokvkloje dirba: mo- ^*1* dar aukoja. To paskatinta apyl. 
kvt. M. Venskevičienė — vedėja, mo- v-ba padarė aukų lapus; kiekvienas, 
kvt. J. Gabrėnienė. kun A. Sabas, ka- norėdamas paaukoti, juos ras pas apyl. 
pelionas ir L. Remeikiene — meninių! v-bos narius, renkančius savitarpines 
parengimu vedėja. Darbas mokvkloje j pagalbos ir Tautos Fondo mokesčius, 
vyksta intensyviai ir sklandžiai. Tail Aukotojų pavardes skelbsime spaudo- 
pirmi metai, kad mokinių tėvai taip Į K; 
nuoširdžiai bendradarbiauja.

2. Mokyklai patalpos gaunamos ne
mokamai. tik už švaros palaikymą 
B-nės v-ba moka $4 per savaitę.

3. Smulkiems mokyklos reikalams, 
mokslo laikui paįvairinti bei moki
niams pavaišinti ir kt., tėvų komite-. 
tas. rinktas demokratiniais rinkimais. | dybos organizuojamai jaunimo stovyk- 
tėvų atsiklausęs, nustatė: šeimos, lei-įlai aukojo: po $10: St. Krivickas, J. 
ūžiančios vaikus į šeštad. m-lą per mė- Glizickas. A. Gatautis; po $5: Al. Ku- 
nesį moka po $2. nežiūrint vaikų skai- sinskis, J. Šleinius, P. Gustas, VI. 
čiaus. Tai labai mažas mokestis. Apy- Kriaučeliūnas; $3 — Vyt. Grinius; S2

įlinkės v-ba tam jų darbui pilnai prita-j — P. Brąuklys; po $1: J. Stepčinskas. 
jria ir nuoširdžiai remia. j A Bruškys. Nuoširdžiai dėkojame.

v-ba padarė aukų lapus; kiekvienas.

kovo 22 d. Grand viešbutyje. Svarbiau-

)!je. Aukotojams nuoširdžiai dėkojame. įeitas,<£. Ga$ 
( Tikime, kad mūsų jaunimas irgi atsily- Skaistės. K$fit 
gins gražiu lietuvių kalbos ir rašybos vadovas — K.
mokėjimu, tėvų krašto meile ir meni
niais pasirodymais.

Visi už vieną, vienas už visus!
Apylinkės valdyba

AUKOS STOVYKLAI. — Apyl. val-

jria ir nuoširdžiai remia.
4. Apyl. v-bos posėdžio prot. Nr. 3: i Sekantieji aukotojai bus skelbiami 

vasaros dviejų savaičių stovyklą daryti j vėliau. Apylinkės valdyba
šeštad. m-los mokiniams, kad gražiame*
gamtos prieglobstyje galėtų pailsėti,J Wpcf I - RodlWV
žinias pagilinti stovyklavimo metodais, \
taip pat būtų paskatinti ir kiti tėvai! REKOLEKCIJOS. — Trumpas susi- 
savo vaikus leisti į šeštad. m-lą. Dėl ’ kaupimas prieš šv. Velykas šios apylin- 
kitų priėmimo — klausimas atviras.

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

J. G. SKAISČIO Draudimo Ageptiira
GREITAS PATARNAVIMAS — PIGIAUSIOS RAINOS

1286’4 KING ST. EAST. N AMU r VVH. 5-8483
HAMILTON, ONT. GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LI. 9-8643 — skambinant palikti savo numeri.

kės lietuviams įvyks Palmių sekmadie- 
■nį, balandžio 15 d., 5 vai. p.p. West 
Lome bažnyčioje. Bus sakoma konfe- 

: rencija, klausoma išpažinčių, laikomos 
išv. Mišios, daloma šv. Komunija. Visi 
lietuviai katalikai prašomi dalyvauti. 

: Atvyksta T. dr. J. Kubilius. SJ, kuris 
ves savaitines rekolekcijas šv. Kazi- 

j miero bažnyčioje Delhi, Ont. Būsime 
; du kunigai. Einantieji Komunijos su- 
’ silaiko nuo gėralų vieną valandą, o nuo 
valgio — 3 vai.

Kun. J. Gutauskas 
Sv .Kazimiero parap. klebonas

ku galėtų surinkti.
V-ba pasiskirstė pareigomis, pasida

lindama į tris sekcijas: v-bos pirm. — 
St. Bakšys; administracinė v-ba: sekr. 
— Vyt. Leparskas, ižd. — Alf. Aisber
gas, prot. sekr. — J. Bulionis. reik, ve
dėjas — Alf. Patamsis, buhalteris — P. 
Savickas, mėtr. vedėjas — J. Šarapnic- 
kas. Naujų. LN statybos k-ja; v-bos vi- 
cepirm, — G: Palmer, nariai: J. Mike- 

>iūnas, V. Saliklis, J. G. 
:tūros ir parengimų k-ja: 

_____ -—K. Mikšys, nariai: VI. Mom- 
gaudas, J. Romikaitis, Pr. Dauginas, 
Ant. Kaušpėdas, Pr. Ročys, F. Rimkus, 
Pr. Enskaitis, St. Pilipavičius.

ŠOKIŲ VAKARAS. — Ruošiamam 
Atvelykio šeštadienį bal. 28 d., LN 
šokių vakarui kiekvienas LN v-bos na
rys surenka po $10 aukų ar po 10 
fantų.

Pagal gautus iš visuotinio LN narių 
susirinkimo įgaliojimus v-ba nutarė 
daryti visa, kad jos kadencijos metu 
naujieji LN būtų pastatyti.

LN 6 METŲ sukakties proga leidžia
mas leidinys. Jį redaguoja St. Bakšys. 
Didžiausia padėka J. Kažemėkui, kuris 
surinko net už $600 skelbimų, tuo bū
du puikiai išspręsdamas leidinio finan
savimą.

— Už LN sklypą kovo mėn. grąžinta 
$2000 skolos. Jos dar liko $7000.

ALYVOS SUTARTIS per vasario 
mėn. atnaujino: K. Mileris. J. Kamai- 
tis, S. Miga ir J. Sadauskas; už tai LN 
Kult: Fondas gavo $20. Nuoširdus ačiū!

LN STATYBOS K-JOS posėdis įvy
ko kovo 28 <į, dalyvaujant inž. Čepo
niui iš Toronto ir v-bos pirm. St. Bak
šiui. K-ja savo pirm, išsirinko J. Mike
lėną ir sekr. Z. Gasiūną. K-ja priėmė 
pataisytus LN planus ir davė įgalioji- 
—į — * ■ - - ----------

cija buvo ir Stef. Tyszkiewicz. I sams Į University of Michigan.
Londonas. — Į Londoną atplau- L nušautas K. STELINGIS. 

kė iš Gdynios lenkų laivas ilJaro-! v0 9 d- vakare’ šautuvais ginki 
slaw Dabrowski’’ su Įvairių pre
kių krova. Iškraunant dėžes bu
vo atrasti pasislėpę 3 vidutinio 
amžiaus vyrai — Gdynios uosto 
darbininkai. Jie išbuvo 6 dienas 
be maisto ir vandens. Britanijoj 
pasiprašė politinės globos.

V. VOKIETIJOS ŪKIO MIN.
DR. L. ERHARD ryšium su kai

nų pakėlimu duonai, automobi
liams ir kt. perspėjo tautą, kad 
susilaikytų nuo kainų kėlimo, nes 
“reikia pamesti iliuzijas, kad tau
ta gali daugiau suvartoti, negu pa
gaminti”.

HONG KONGO PILIEČIAI 
pradėjo varyti smarkią akciją 
prieš Ameriką, nes ji paskutinėm 
dviem savaitėm smarkiai sumaži
no drabužių importą iš šios Ang
lijos kolonijos ir daug darbinin
kų lieka be darbo. Ir komunistai 
ir visi kiti kiniečiai rėkia, kad 
“Amerika nori ūkiškai sunaikin
ti Hong Kongą”.

Argentina
“NAŠA STRANA” -— Mūsų Kraštas, 

Buenos Aires išeinąs rusų monarchis- 
tų savaitraštis, paskelbė savo progra
mą. Esą išsilaisvinusi iš komunistinės 
valdžios Rusija vadinsis Rusų Imperi
ja. Naujoji valdžia iškilmingai pripa- 
žinsianti nepriklausomybę Lenkijai ir 
Suomijai. Tuo tarpu Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyventojams būsianti pripa
žinta teisė pareikšti savo valią balsavi
mo keliu, ar jie nori įeiti į Rusijos im
perijos sudėtį ar tapti nepriklausomo
mis valstybėmis.. — Ko

vo 9 d. vakare*, šautuvais ginkluoti du 
! jaunuoliai, užsimaskavę veidus skare
lėmis, įėjo į Kajetono Štelingio svetai
nę, Cicero mieste, ir, iššovę į grindis, 
sušuko: “Stick up, don’t move”. Šei
mininkas Stelingis pajudėjo. Pasigir
do antras šūvis, ir Stelingis, peršautas 
į galvą, krito negyvas. Svetainėje buvę 
penki svečiai, apstulbę stebėjo, kaip 
vienas banditų, peršokęs per bufetą, 
pasiėmė iš kasos $15 ir abu pasišalino. 
Stelingis, 42 m. amž., naujas atėivis, 
tik pr. metų birželio mėn. įsigijo*sve- 
taine. į

ELEKT. INŽ. A. VAIŠNYS gavo 
Yale un-te magistro laipsnį iš elektro- 

i nikos ir išvyko dirbti Į Kaliforniją ^eiVima^’ragTnVnti'liė&viuš, priėmu” 
I technologijos institute. ' - ' - — -- -
i ŠV. ALFONSO PARAPIJA Baltimo- 
jreje, kurios klebonas yra prel. L. J.
Mendelis, pr. metais misijoms surin
ko $105.000. Antra parapija — šv. Elz
bietos, daugiausia toj vyskupijoj su
rinkusi, seka tik su $17.000.r 

SOV. SĄJUNGOS ATSTOVYBĖS Va- 
šingtone sekr. Laurynas Kapočius vis 
neužmiršta Bostono ir Worcesterio lie-

Brazilija
VASARIO 16 IŠKILMĖS Sao Paulo 

įvyko seselių pranciškiecių gimnazijos 
salėje. Kalbėjo konsulas A. Polišaitis 
ir dr. U gone Rosso Di San Seconde 
braziliškai. Meninę programą išpildė 
St. Orentas ir J. kraujalytės vad. jau
nučiai ateitininkai. Vasario 16 savo 
skiltyse paminėjo didieji brazilų laik
raščiai.

Australija
PAREIGĄ BALSUOTI.

d. N.S.ĮV- teritorijoj, Australijoj, įvy
ko parlamento rinkimai. J‘MP” įsidėjo

Kovo 3

sius Australijos pilietybę, balsuoti, 
kad vėliau netektų įstatymais numaty
tų baudų mokėti.

CANBEROJE gyvena Meikšų šei
ma: tėvas — danas, motina — lietu
vė ir penki vaikai. Visi namuose kal
ba gryniausia lietuvių kalba ir daly
vauja lietuviško gyvenimo veikloje.

ANT. SKIRKA pradėjo studijuotineužmiršta BostonoJrWorcest^io lie-. itaikomaji mena CommerciaI Art 
tuviu komunistų likučių Pro Worces- j Melbourne, korespondenci-
4xv_C Iimua btirino cAviotil 7 r*■ terį, mat, eina linija, už kurios sovietų 

' diplomatams uždrausta pasirodyti.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI S3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 60^ torto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. -------- Telefonas JA. 7-5575

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė 
kuni«® KUENZLE 16-os rūšių Vaistažolių tabletės “LA- 

BIHAR jr arbatos mišiniai. Vokiški “BEKA” HMlToti plieniniai ema
liuoti virimo indai parduodami su nuolaida. Puiki dovana visom progom.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN ST. W.. Toronto 3. Telefonas 364-3758 

(Tarp Bell woods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 10 v. ryto Jki-7 vai. v.

Aplankykite savo Tėvynę 
pavasarį!

V’ykite populiariu ir draugišku

M. S. BATORY
išplaukiančiu iš Montrealio 

- gegužės 4, birželio 8.
Raminančiai patogi kelionė i Southamptoną. Kopenhagą ir Gdynią 
(Lenkijoje), ir iš ten traukiniu ar automobiliu i visus Rytų Eu
ropos kraštus.

Kitų kelionių datos iš Montrealio: liepos 6, rugpjūčio 10, rugsėjo 14, 
spalio 15 ir lapkričio 13.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu. tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar
navimu. siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai.
; O

Dėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

niu keliu.
ALEKS. DANTA, iš Guildford, at

šventė 60 m. amžiaus sukaktį. Jo sū- 
; nūs, Gytis Danta, jaunas medicinos 
Į daktaras, neseniai baigė Sydney un-ta.

J. KOVALSKIS atsikėlė Meibournan 
j ir įsirašė į Melbourne un-tą, humanita
rinių mokslų fakultetan. Dieną dirb
damas, o vakarais studijuodamas pa
siryžęs baigti augšt. mokslus.

j BRISBANĖS LB APYLINKĖJ sąra
šuose yra 112 pavardžių, viso apie 250 
asmenų. Iš jų apie du trečdaliai daly
vauja B-nės gyvenime ir veikloj. Lie
tuvio nuolatinio kunigo neturima. Kun. 
Gaidelis, SJ, iš Newcastle aplanko apy. 
linkę keletą kartų į metus. Tuomet 
pamaldos būna St Mary’s bažnyčioje. 
Šiaip tikintieji eina i vietines australų 
parapines bažnyčias.

R. DUMSAITĖ, pr. metais baigusi 
mokytojų kolegiją, mokytojauja vieno
je Newcastle mokykloje. Mokytojų ko
legiją lanko dar dvi lietuvaitės — Ni
jolė Levickaitė ir Dana Bajelytė. Iš to 
paties Newcastle kilusi ir jau antri 
metai dirba Bankstown centrinėje mo- 

; kykloje Jadvyga Zakarauskaitė • Buro- 
kienė.

G. PADAGAS, anksčiau buvęs Mel
bourne Meyer’s prekybos namuose di
rektoriaus pavaduotoju, vedėjo parei
goms pakviestas i H. G. Palmers 
Hurstville prekybos namus.
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KANADOS MOKYKLINĖ REVOLIUCIJA
i - <. ■’ .

i, staigus Šuolis j 
ATEITI

š.m. kovo 4-8 d. Montrealyje. 
Queen Elizabeth viešbučio pra
šmatniose patalpose, įvyko Kana
dos milžiniška pedagoginė konfe
rencija, kurioje šių eilučių auto
riui teko aktyviai dalyvauti atsto
vaujant Kanados universitetų są
jungai. Iki šiolei tokio masto pe
dagoginio bei kultūrinio įvykio 
Kanadoje dar nėra buvę. Konfe
rencijoj dalyvavo ir krašto fede
racinės vyriausybės ir provinci
nių vyriausybių įžymūs atstovai. 
Kas ten buvo kalbama, svarstoma, 
nutariama, paskelbiama, bus ban
doma praktiškai įgyvendinti bei 
pasiekti ne iš karto, bet palaips
niui. Tyliai, bet ryžtingai, nebe
atšaukiamai Kanada apsisprendė 
atsistoti pasaulio pažangiausių 
tautų priekyje. Žinomas JAV pe
dagogas bei mokslininkas dar 
1938 m. yra pasakęs: “Aplamai 
imant,-apie Kanados mokyklą yra 
pasakytina, jog jinai yra pati ge
riausia Amerikose” (W. Kane, An 
Essay Toward a History of Edu
cation Considered in Its Develop
ment in the Western World. Chi- 

’ cago, Loyola University press, 
1938, p. 559). Jeigu prof. W. Kane 
žodžiais tariant, Kanados mokykla 
yra pati geriausia Amerikose, tai 
tik todėl, jog jai, palyginti, gerai 
pavyko suderinti esminius ele
mentus įvairių pedagoginių siste
mų: prancūzų, anglų, vokiečių, 
amerikiečių, belgų ir kt. Kanada 
yra tarsi eksperimentinė labora
torija, kurioje yra išbandomi 
įvairių kraštų mokykliniai užsi
mojimai bei polėkiai. Pasaulinio 
garso Kanados neurologas prof, 
dr. Wilder Penfield, pedagoginės 
konferencijos garbės pirminin
kas, staiga iššauktas Kremliaus 
Maskvon gelbėti vieno sovietų 
mokslininko gyvybės ir spėjęs lai
ku iš ten konferencijon sugrįžti 
bei prabilti, štai ką pareiškė ka
nadiečiams ir pasauliui: “Mes no
rime, kad Kanada vadovautų pa
sauliui kuriant pačią veiksmin
giausią tautinio auklėjimo organi
zaciją. Mes tikime, jog jinai, iš
mintingai planuodama, sugebės 
vadovauti pasauliui intelektuališ- 
kai”.

Nėra įmanoma apibūdinti bei 
aprašyti konferencijos visų pa
grindinių apmąstymų, užsimoji
mų, sprendimų, nutarimų. Viena 
yra aišku: Kanados jau ir nūn 
toks daugiaspalvis, toks patrauk
lus kultūrinis veidas keisis, ir šis 
keitimasis vyks per mokyklą. Yra 
pasaulyje kraštų kaip, sakysime, 
Vokietija, kur tauta kūrė mokyk
lą. Yra taip pat kraštų, kaip, sa
kysime, Anglija, kur mokykla kū
rė tautą. Kanada yra kraštas, kur 
mokykla yra atsukus savo veidą 
i tautą ir tauta yra atsukus savo 
veidą į mokyklą. Aišku, tokiu at
veju pastarųjų dviejų draugiš
kas susitikimas buvo tik laiko 
klausimas. Konferencija kaip tik 
ir siekė nutiesti pastovius tiltus 
tarp mokyklos ir tautos. Tatai pui
kiausiai pavyko. Kanados visuo
menė turėjo progą pažvelgti į mo
kyklinį pasaulį visame jo sudėtin
gume, turtingume ir didingume. 
Konferencijoj vyravo nuomonė, 
jog visi mokytojai, — pradedant 
tais, kurie dirba vaikų darželiuose 
ir baigiant tais, kurie dėsto uni
versitetuose, — turėtų būti paren-

Prėf. dr. ANTANAS RAMONAS
Otavos un-te Palyginamųjų 
Pedagoginių Mokslų Centro 

direktorius

sakysime, yra parengiami gydyto
jai, advokatai, inžinieriai. Tik ta
da pedagoginis darbas galės pa
siekti iki šiolei dar nežinomas 
profesines augštumas, galėdamas 
konkuruoti su pačiomis pirminė
mis profesijomis. Nutarta, jog pe
dagoginių bei psichologinių moks
lų nuodugnus studijavimas vi
siems pedagogams, neišskiriant ir 
universiteto profesorių, yra būti
nybė. Visu svoriu buvo pabrėžtas 
kūrybiškumo pradas pedagoginė
je profesijoje. Pastebėtina, jog ir! 
JAV švietimo pareigūnas Sterling 
M. McMurrin neseniai yra pareiš
kęs, jog JAV visą savo mokykli
nį dėmesį turinti nukreipti į ge
rą mokytojų paruošimą bei jų ko
kybę taip, kad mokymo profesija 
galėtų konkuruoti su pačiomis 
garbingiausiomis' ir pinigingiau- 
siomis profesijomis.

2. PASAULINIŲ ĮVYKIU 
PANORAMOJ‘

Nauji gaivinantys vėjai ir 
skersvėjai pradeda pūsti Otavos 
politinėse padangėse, šviesius lū
kesius ir ilgesius sukeldami tau
tos sąmonėj ir pasąmonėj. Iki šio
lei Otava jautėsi nuosaiki, įžvalgi 
tarpininkė tarp Londono, Pary
žiaus ir Vašingtono. Kubos įvy
kiai, pasikeitimai P. Amerikoj, 
Afrikoj ir kitur praplėtė Otavos 
saulėtas vizijas ir akiračius. Pran
cūzijoj iškilo Karoliaus Didžiojo 
ambicijų turįs Karolis de Gaulle, 
galingai sujudinęs prancūzų bei 
lotynų pasąmonės šviesius ir tam
sius vandenis. Ūmai iškilo Afri
kos kontinentas, 
prancūzų kalba. Ūmai iškilo P. 
Amerikos — centrinės ir pietinės 
reikšmė. Iš 22 Amerikos bei Nau
jojo Pasaulio kraštų tiktai vienui 
vienas, būtent JAV, yra angliškai 
kalbantis. 20 kraštų yra lotyniški. 
Kanada yra dvikalbis ir daugia
kalbis kraštas, yra tai tarsi kul
tūrinis tiltas, jungiantis lotyniš
kąjį pasaulį iš vienos pusės ir 
angliškai kalbantį iš antros, štai 
kodėl Kanada staiga pasijuto 
esanti naujai ir nebesulaikomai 
iškylančių sraunių pasaulinių jė
gų bei įvykių gyva sankryža. Ka
nados pedagoginėj konferencijoj 
buvo vartojamos dvi kalbos — 
anglų ir prancūzų. Į gera ar į blo
ga, šį kartą kaikur aiškiai jautėsi 
prancūzų kalbos persvara, o taip 
pat angliškai kalbančios Kanados 
nuoširdus noras bei pasiryžimas 
išmokti prancūziškai. Iš kalbėto
jų bei diskusijose dalyvavusiųjų 
ypač reiškėsi tie, kurie laisvai kal
bėjo abiem kalbom, apsieidami be 
vertėjų pagalbos. Iš konferenci
jos darbų bei nutarimų susidarė 
įspūdis, jog dvikalbiškumas bus 
viena pagrindinių Kanados atei
ties mokyklos žymių ir jog Kana
da bus padariusi palaimingą po
sūki i nuoširdų ir pastovų įvairių 
tautybių sugyvenimą bei bendra
darbiavimą. Taktiškumas, gera 
valia, išmintis, nuosaikumas, gi
lus džentelmeniškumas vyravo vi
suose konferencijos darbuose ir 
užsimojimuose. Iš šios konferen
cijos. kur buvo sutelkta apie 2000

skiriant ir darbo unijų, buvo gali
ma pasisemti daug.

žinoma, yra dar vienas veiks
nys, kuris vęrčia kiekvieną kana
dieti, ypač pedagogą, apžvalgiai ir 
įžvalgiai savo profesijoj mąstyti 
ir veikti, tai Sovietų Sąjungos ir 
ypač Kinijos geografinė kaimy
nystė.

Nėra jokio abejojimo, jog sput- 
niko paleidimas 1957 m. bus pa- 
ukęs i priekį JAV ir Kanados mo

kyklinio gyvenimo laikrodį? Ni
kita Chruščiovas padarė įnašą i 
Vakarų pedagogiką!...

Su chruščiovinės gadynės sovie
tų mokyklininkais pirmą kartą 
susitikau 1957-1958 m. mokslinė
je kelionėje aplink pasaulį.

Praeitų metų pavasarį pas ma
ne apsilankė sovietų pedagogų de- 
egacija iš Maskvos. Turėjome tik
rai įdomų pasikalbėjimą Otavos 
un-te, Palyginamųjų Pedagoginių 
Mokslų Centre, dalyvaujant vy
riausybės, Tasso ir Kanados peda
gogų sąjungos atstovams. Iš mūsų 
pasikalbėjimų, lygiai kaip ir iš 
viso to, ką iki šiolei esu skaitęs 
apie Sovietų Sąjungą, man susi
darė įspūdis, jog iš 1917 m. vul- 
kaniškos, ugningos revoliucijos 
dvasios šiandien yra telikę tik pe
lenai ir rūkstantys dūmai... 
Kaip ir Meksikoj, Sovietų Sąjun
goj revoliucinės gadynės saulė 
yra nusileidusi. Atsiverčia nau
jas istorijos lapas, kurį, kaip iš 
visko atrodo, prirašyti yra užsi
mojusi Kinija, kunkuliuojanti, be
siveržianti, tarsi tas galingas bau
ginantis vulkanas. Koks tada li
kimas laukia Rusijos, atsidūrusios 
tarp Schilės ii- Charibdės, — 500 
milijonų kilniaširdžių, šviesiagal- 
vių, herojiškų, laisvę už viską la
biausiai mylinčių sukilsiančių eu
ropiečių ir 700 milijonų, kaip aud
ra, sukilusių kiniečių? Anksčiau

kur vyrauja Į ar vėliau vistiek visos Europos 
tautos — taigi ir Lietuva — išsi
laisvins! Tada tai Europa ir pla
tus pasaulis išgirs Gedimino sap
nuota Vilniaus vilko galingą stau
gimą! ...

Sovietų pedagogai, lygiai kaip 
ir sovietų rašytojai (A. Tvardovs- 
ki, V: Kočetov, J. Kazakov, V. Ne
krasov, I. Ehrenburg, J. Jevtu- 
šenko, N. Pogodin), kurie yra sa
vęs rūšies plačiosios visuomenės 
pedagogais, yra pasinešę sukti

orientuos Europos, Vakarų, bei 
laisvojo pasaulio link... Kaip ten 
bebūtų, šiandien viena yra aišku: 
žmogaus!, (autų ir žmonijos dva
sinis renesansas yra galimas tik 
per mokyklą, todėl ateities mo
kykla stovi prieš naujus milžiniš
kus uždavinius, ypač tokiuose 
kraštuose kaip Kanada, kur’susi
duria įvairios kalbos, kultūtos, 
kraštai, kontinentai. Tatai aiškiai 
buvo jaiičįąma Kanados pedagogi
nėj konferencijoj, kur buvo ypač 
pabrėžiamas kūrybiškojo mokyto
jo (creative teacher) idėja ir idea
las, pašaukimas ir reikšmė plane
tinei ir tarpplanetinei pasaulio ga
dynei auštant.

3. TRECIOJI JĖGA 
KANADOJE

Trečiosios jėgos iškilimas Ka
nadoje vis labiau ir labiau yra 
jaučiamas. Po II D. karo daug 
šaunių Europos vyrų ir moterų at
sidūrė Kanadoje. Jie energingi, 
kūrybiški, veržlūs ir ūkiškai ir 
kultūriškai, šalia angliškai ir 
prancūziškai kalbančių kanadie
čių jie atstovauja įvairių kalbų, 
tautybių, kultūrų, religijų, profe
sijų spalvingam spektrui. Jie ver
tina ir mylį Kanadą, laisvės ir be
galinių galimybių bei horizontų 
kraštą. Kanados vyriausybė pasi
rodė tikra žmonijos laisvės žibin
to nešėja, pakeldama savo įtaigin- 
ea balsą Jungtinėse Tautose prieš 
XX a. kolonizmą Europoj, kultū- 
ringiausio pasaulio žemyno pačio
je širdyje. Toks kilnus žygis pla
čiai nuskambėjo po Kanadą ir pa
saulį. Atrodo, jog žymų vaidmenį 
bus suvaidinusi ryžtingų ateivių 
spauda, atspindinti ne tik Kana
dos, bet ir Europos gyvenimo 
spektro turtingumą. Toliausiai į 
priekį yra prasimušę ukrainiečiai. 
Kanados federacinė vyriausybė 
pradeda vis didesnį dėmesį kreip
ti į iškylančią trečiąją jėgą. Saky
sime, tokie mostai, kaip visų Ka
nados tautybių spaudos federaci
nė konferencija Otavoje arba Lie
tuvos konsulo Kanadai paskyri
mas turi savo prasmę.

Kanada pasuko mokyklinės re
voliucijos ir kultūrinės evoliuci
jos plačiais keliais!

Atsiųsta paminėti
Aidai, 1962 m. 2 nr. J. Brazaitis ra

šo apie sukilimą ir tautą, dr. Ign. Ur
bonas — B-os bandymus atstatyti vie
nybę," Pr. Zunde — valstiečių atlygini-

giami universitetuose, kaip kad, Į rinktinių krašto asmenybių, neis-Į

naujais, būtent, savarankiškais ir įni? okup. Lietuvoje, dr. č. Masaitis — 
kūrybiškais keliais. Pasternakas determinizmą ir atsitiktinumą. J. Jakš- 
buvo trimitas, paskelbęs artėjan
čią audrą. Nusibodo žmonėms au
tokratija ir nesėkmingas, bergž
džias valstybinis kapitalizmas bei 
feodalizmas. Gyvenimo upės, bėgi
mo niekas neįstengs sulaikyti... 
Sovietų Sąjungos viduje vyksta, 
atrodo, skilimas tarp “tėvų” ir 
“vaikų”. Panašus kartų skilimas, 
paruošęs dirvą 1917 m. revoliuci
jai, buvo įvykęs XIX a. Jį aprašė 
L S. Turgenevas (1862). Ųž Sovie
tu Sąjungos ribų iškyla Kinija; 
iškyla, tarsi tas legendarinis fe
niksas, jaunatviška jungtinė Eu
ropa, iškyla visas laisvasis pasau
lis, nebesulaikomai besiveržiąs į 
mokslinių, ūkinių, kultūrinių, so
cialinių, politinių laimėjimų pa
sakiškus horizontus. Ir iš Rytų ir i 
iš Vakarų tamsūs tiršti debesys 
užslenka ant Rusijos padangių ... 
Rusijai artėjo šv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo, pranašystės išsipil
dymas. Nėra negalima, jog Rusi
ja, ir iš Rytų ir iš Vakarų įvykių 
dinamikos pritrenkta, nepersi-Į

tas — šv. Jurgį, Lietuvos D. kunigaikš
tijos patroną. Cutecas recenzuoja 
Pr. Gaidamavičiaus “Didįjį nerimą”, 
Ign. Malėnas — Pr. Naujokaičio “Ma
žuosius žingsnius'-. Aktualūs kroniki
niai skyriai. Liet, dailininkų iliustra
cijos.

VELYKINĖS
ATVIRUTĖS

TINKA BETKUR SIUSTI 
PASVEIKINIMUI SU 

ŠVENTĖMIS.
Kaina 10 ir 15 centų.

Gaunatnos —
SPAUDOS B-VĖJ “ŽIBURIAI 

941 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3, ONT.

Stasys Yla

Kunigo įtaka

gyvenime buvo 
lemianti

Tas pats vyras pasakojo toliau savo dvasinės kelionės 
vingius:

Didelės įtakos mums darė ir stovyklos kapelionas kun. 
Jonas P. Tai buvo toks retas kunigas, kad visi tie Įspū
džiai apie kitus gyvenime sutiktus kunigus — kartais, 
kaip atrodė, paviršutiniškus, negebančius žmonių pa
traukti, — ėmė iš mūsų sąmonės ar pasąmonės dilti ir 
nykti. Kun. Jonas P. buvo tartum antitezė aniems mūsų 
buvusių Įspūdžių kunigams. Gal jis nebuvo taip gilus 
teoriškai, bet labai pavyzdingas ir nuoširdus. Jis nuolat 
sėdėdavo klausykloje, prieš ir po rytinių ar vakarinių 
pamaldų. Jis dalyvaudavo visame stovyklos gyvenime, 
lankydavosi Į namus. Jis buvo visos stovyklos jungtis, 
visiems priimtinas, visų gerbiamas, net nekatalikų/ Jam 
ten esant, mes Įsijungėme i gyvąjį rožinį, pradėjom daž
niau eiti Komunijos. Aš įėjau Į Caritas branduolį ir pa

Iš tautinio - kultūrinio baro i religinį
Man tada kilo mintis, kad visas tas jėgas, kurias kita

dos skvriau tautiniam, ir kultūriniam darbui, dabar turiu 
pašvęsti Kižriy’čiai i£ labdarai. Tai turėjo būti lyg ir iš
lyginimas tos skriaudos, kurią dėl mano nutolimo turėjo

nors buvau kviečiamas, nei Į kitus organizacinius ar pu
siau politinius darbus. Be kitko, tie darbai reiškė viršūnių 
veiklą, o man rūpėjo tas pa|wastesnis, mažiau garbe pa-

Medžio raižinysV. K. Jonynas Nuėmimas nuo kryžiaus

Kultūros ir knygų pasaulyje
PREMIJOS. — Š. m. mūsų rašytojų 

originaliems kūriniams skiriama visa 
eilė premijų: “Aidų” — $500, “Atei
ties” — $1000. “Draugo” — $1000, 
’Dirvos ’ — $1000, Liet. Rašyt, dr-jos 

— 500, V. Krėvės -- $500. “Dirvos” 
premija tik už romaną. “Draugo” — 
už romaną ar apysaką. Visos kitos 
skiriamos už išleistas šiais metais kny
gas. Jos gali tekti tiek'romanui, tiek 
novelėms, tiek poezijai. Dar yra pas
kelbtas “Giedros” korporacijos narių 
$1000 premijos konkursas romanui, 
kuriame būtų pavaizduotas teigiamos 
lietuvės tipas. Prof. Alminas pasky
rė $1000 už geriausia poezijos leidinį.

LIET. RAŠYTOJU DR-JA paskirs 
premijas už 1960 ir 1961 m. Vertintojų 
k-ją sudaro: pof. J. Brazaitis, dr. V. 
Maciūnas, dr. K. Ostrauskas, A. Lands
bergis ir L. Žitkevičius. Premijos bus 
įteiktos Niujorke hal. 29.

tgarte leidžia didelį mitologinį žiny- 
ną. — .Woerterbuch der Mithulogie. 
kurio I dalis — Senųjų kultūros tautų 
mitologija — sudarys apie 1300 psi. 
Į šią dalį įeina ir lietuvių mitologija, 
kurią parašė dr. J. Balys. Leidinys 
kainuos apie $50.

‘‘TESKAMBA JAUNYSTĖ” — to-• Centras Čikagoje $50. 
kiu pavadinimu New Jersey Stud J 
s-gos skyrius išleido naują dainorėlį Į 
jaunimui. Jame yra apie 100 dainų,! 
vertimų iš anglų ir kit. kalbų, daug; 
šokių muzikos. Spausdinta rotatorium 
bet darbas atliktas nepaprastai svariai 
Dainas surinko skyr. pirm. A. šaulys 
iliustravo — vicepirm. S. Augulis. Vi 
sas skyrius prisidėjo prie spausdinimo 
Knygelė kišeninio formato, tiražas —
200 egz. Kaina — 75 et. Adr: A. Sau- . -
lys, 420 12th Ave., Peterson. NJ, USA.!->e^ Pradėjo kilti, ka: Fr. Sinatra ją

DAIL. R. VIESULAS gavo premiją 
Brooklyno meno muzėjaus surengtoje 
grafikos parodoje.

MALDAKNYGĖ "DIEVO VAIKAS”, 
paruošta kun. dr. J. Gutausko, jau pa
ruošta presui. Iliustracijas piešia dail. 
T. Valius. Maldaknygė pritaikyta mo
kyklinio amžiaus vaikams. Leidėjas — 
“Žiburių” b-vė.

KAUNO VD UN-TO SUKAKTIS. — 
Balandžio 29 d., per Atvelyki, Los An
geles liet, parapijos salėje bus pla
čiai paminėta Kauno un-to 40 metų su
kaktis. kurią rengia skautai akade
mikai.

VYT. RADŽIUS, Operos v-bos pir
mininkas. informuoja: “Aida” jau pa
ruošta scenai. Į operos chorą įsijungė 
visa eilė žmonių, sudarydami 100 as
menų chorą. Pastatyme dirba 210 as
menų. Operos dirigentas A. Kučiūnus, 
režisorius — K. Oželis.

“Jūratė ir Kastytis” planuojama 
pastatyti 1964 m., jei finansinės sąly- 

VOKIEČIU E. KLEET leidykla Siut uos nebus tokios žiaurios, kaip dabar.

5 PSL.

GUDŲ POETAS. 
JANKA KUPALA

Iš atsiminimų
Dar besimokydamas Petrapily, gyve

nau pas savo dėdę A. Zovę, kuris ten 
buvo įsikūręs, turėjo daug ryšiu su žy
mesniais rusais ir ypatingai mėgo pa
žintis su studentija, kilusia iš D. Lie
tuvos. Dažnai pas ji, svečių tarpe, bū
davo ir poetas Janka Kupala arba Jo
nas Kaupelis, kaip jis save lietuvių tar. 
pe vadindavo. Man jis buvo labai Įdo
mus tuo, kad mėgdavo pasakoti apie 
senąją Lietuvą, kur jis gimęs ir augęs, 
nors tuos plotus rusai jau vadino — 
Bielorosija.

Kartą, 1909 m., jis mums paskaitė 
keletą savo eilėraščių ir išsipasakojo 
apie save. Jis apgailestavo, kad tenka 
gyventi sunkiose sąlygose ir kad su 
juo esą kaip su A. Mickevičiumi. Sako, 
pastarasis buvo lietuvių kilmės, lietu
viško kraujo, bet lenkiškas auklėjimas, 
lenkų kultūra ir istorija iš jo padariu
si dirbtinį lenką. Panašiai esą ir su 
juo. Nors jis esąs jau įsitikinęs, kad jo 
kilmė esanti lietuviška ir jo gimtinė 
esanti tikrosios Lietuvos plote, bet 
rusiškai-lenkiška kultūra ir auklėjimas 
padarę iš jo rusą-gudą.

Jo seneliai buvę Lietuvos bajorai, 
kilę iš žinomos Liūčių-Kaupų giminės. 
Vieni jų gyvenę Lydos krašte, netoli 
Nemuno, kur valdę didelį plotą žemių, 
o kiti kažkur prie Baltvyžio girių. Vė
liau, jau bažnytinės unijos laikais, vie
ni jų likę katalikais, o kiti pravosla
vais. Vieni artėję prie lenkų, o kiti 
prie gudų-rusų. O po Lietuvos padali
nimo, Rusijos valdžia įsakiusi visus 
tokius žmones vadinti baltaisiais rusais 
• bielorusais, gudais. Ilgainiui Liūčių 
giminė pakrikusi ir sumenkėjusi. Žmo
nės jau vadindavę — Liūčių Kaupelis, 
gudiškai — Kupala.

Mūsų čia minimo poeto, Janka Ku
pala, tėvas labai mylėjęs savo gimtąjį 
kraštą, daug pasakodavęs apie anksty
vesnį savo ir visos Lietuvos platų gyve
nimą ir aiškinęs, kad jie esą lietuviš
kos kilmės, nors, raštuose valdžia lai
kanti juos gudais. Pats gi poetas, tuo
met svečiuodamasis, mums aiškino, 
kad nors jį tėvai užaugino to laiko dva
sioje, kaip gudą, bet jis nematąs tame 
nieko baisaus ir jis, toks pasilikdamas, 
lygiai mylįs gudus ir lietuvius, o ypa
tingai savo tėvynės šalį. Jis visa tai 
laikąs tos epochos dvasios veiksmu, 
kuris nuvedęs jį gal nevisai tiesiu ke
liu. Sako, savo likimo negali žmogus 
atspėti. J. Vėgėlis

Tos operos pastatymas pareikalausias 
apie §45.000. ______ ____ *

EL. -MARIJOŠIŪTĖ-VAIŠNIENĖ 
kovo 7-8 d.d. išlaikė prancūzų litera
tūros daktarato egzaminus Yale un-te.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠTŲ ISLEL 
)IM<> FONDUI įnašą atsiuntė Jaunimo

SOL. ST. CITY ARAS, bosas, dainuo 
ja Dono kazokų chore.

“DETROIT NEWS” APIE R. KIL- 
: MONYTĘ. — 25 kambarių Hollywood 
i Hills vietovėje namas, anksčiau pri- 
' klausęs Ritai Hayworth dabar yra Rū- 
! tos Lee-Kilmonytės buveinė. Ji turi ir 
i mažesnį namą Palm Springs, kur pra
leidžia visą laisvą laiką. Kaip rašo 

i “Detroit News” dienraštis, Rūtos kar-

i pakvietė svarbiausiai rolei i "Ser
geants Three". Jau keleri metai ji vai
dina didesnes ar mažesnes roles Įvai- 

“MILŽINO PAUNKSMĖ”, B. Sruo-|riuose Pirmoji jos rolė bene
gos istorinis scenos veikalas paruoš-' Witness tor Prosecution filme, 
tas Montrealio dramos mėgėjų grupės. PJA vai^įp° pat Pagarsėjusiam 
BALFo 100-tojo skyr. kviečiamas i| 
Brooklyna gegužės, mėn.

AUSTRALIJOS LIETUVIU ME- 
TRAŠTIS numatytas atspausdinti lie
pos pradžioje.

ženklintas darbas, nes garinės pakankamai jieškojau se
niau. Kun. Jonas P. buvo tas Įkvėpėjas pasirinkti ši darbą. 
Jis darė mums nejuntamos Įtakos, ir gal ite tik mums, 
kai ji turėjome išleisti iš mūsų stovyklos ir jam rengėme 
islei.stuvių vakarienę, per neapsižiūrėjimą buvo nepa
kviesti kaskurie asmenys, jų tarpe vienas liuteronas ir 
vienas pravoslavas. Paskui jie išmetinėjo, kodėl tai buvę 
padaryta, nes juk ir jiems kun. Jonas P. buvęs taip inie- 

. las ir paslaugus.
Jis išvyko, Iret mes palaikėme su juo ryši laiškais. Jis 

buvo mūsų naujame kelyje lyg koks šviesus žiburėlis, 
lyg kokia atrama.

Antras kunigas ir antras Jonas
Čia, Amerikoje, sutikome kitą kunigą, taip pat vardu 

Joną, žymiai vyresni amžiumi, gilų savo pamokslais. Gy
venome šalia jo, nuolat ji sutikdavom, stelxklavom ir 
nerasdavome jokio disonanso tarp to, ką jis kalbėjo ir 
kaip jis gyveno. Mes vis dar, matyt, turėjome likusio 
jautrumo kunigui. Juk kitados krisdavo Į akis net nedi
deli ir, protingai galvojant, nereikšmingi dalykai. Saky
sim, erzindavo kunigas prie altoriaus, kad jis Įverstambus, 
perriebus. Gal jis nekaltas, gal tai jo liga, Ix't būdavo 
kažkaip nemalonu žvelgti Į altorių, kur jis laiko Mišias. 
Arba prisimeni koki nors jo gyvenimo pavyzdi, koki šiaip 
jau nepasvertą žodi, arba kokį Įvyki, kurs parodė jo 
prisirišimą prie pinigo, — ir visa, tai tave veikdavo, ypač 
bažnyčioje. O čia to kunigo atveju kaip tik nebuvo jokio 
disonanso.

Galutinai išsisklaidė senos abejonės
Jis vedė mūsų tikėjimą žingsnis po žingsnio gilyn. Jo 

dėka galutinai išsisklaidė ta abejonė dėl evangelijos apie -vertinąs maldą. Mtrdu su žmona negailėjome l>e maldos 
pjiukščius, kuri man buvo neaiški visą gyvenimą ir kuri, 
kaip spėju, buvo visų kitų mano abejonių lyg pagrindas.
Sis kunigas nūnai atskleitlė tiesą, kad ir dabar, pasitikint 
Dievo Apvaizda, galima nei sėt, nei pjaut (aišku, ir sėt ir 
pjaut, bet nesudėt visų vilčių į turtą, i ji neatremt savo 
žmogiškos būties), ir būti tuo sočiuoju bei laiminguoju 
Dievo paukščiu.

Minimasis kunigas buvo ypatingo tipo. Turėjo yjvatin-

gą dovaną analizuoti tikėjimo tiesas ir gyvenimo apraiš
kas. Nebuvo koks mistikas, gal daugiau proto žmogus. 
Svarbiausia, kuo jis rūpinosi — kad tikėjimas \ irsto gy
venimu. Turėjome progos sutikti ir kitų kunigų, kurie 
atrodė mistišk(*sni už ji, daugiau jausmo turėjo, kitaip 
žiūrėjo i maldą, kitaip vertino praktines ir <l\asines žmo
gaus problemas. O šiam kunigui, atrodė, nebuvo tokiu 
gilių psichologinių problemų. Dėlto jo sprendimai nepa
likdavo įvairių galimybių, niuansu, jausmo bangavimų. 
Jis buvo labai blaivus, sakytum, protiškai ir logiškai 
blaivus.

Kunigo dėka suradome vidinę savo pusiausvyrą
Man ir žmonai, kurie esame kitokio tipo — daugiau 

audringi ir gal jausmingi, norėjosi pilnutinio apšvietimo. 
To ypač alkome, ir šis kunigas mums lyg nedtuxiavo, ko 
mos norėjome. Bet mes daug gavome per maldą ir ma
lonę. Daug kas mums nušvito, išry škėjo per tuos gilius jo 
pamokslus, sakomus ciklais. Bet mūsų konvertitiška bū
sena darė mus kiek kitokius. Kunigas turbūt tai matė 
ir mus kiek prilaikė, kad neperdegtume, kad mūsų dva
sinis alkis išsilygintų pamažu, o ne staiga, kaip mes 
norėjome. Tačiau mums nekartą norėjosi išsilieti arba 
Imti vedamiems į religijos gelmes lyg audringiau ir valin- 
g?au, ne vienu tik protu. Mes troškomt' daugiau maldų. 
jį»l ir atgailų, o jis (inus kreipė į praktiškojo gyvenimo 
pareigingumą: t (
M .
pepritaikysite gyvenime!
’ * Jis buvo toks paprastas ir toks nuošinlus, kad mes 
burtais jam pačiam į’akis pasakydavom, kad jis permažai

— Malda ncpacfės, jei negyvensite, jei anų dalykų

gyventi. Mfedda murts buvo kasdieninio gy venimo būti
nybė. Kunigas leidosi kalbamas, noriai diskutavo ir mes 
buvome laimingi, kad turime tiek progos gilintis, ir vis 
ką naujo ir naujo patirti, suprasti, patikslinti. Kaikąda 
atrodė, mes ji perdaug varginome, bet jis mums sakydavo:

— Aiškinkitės, nes tai yra būtina ir protinga.
Šio kunigo dėka, mes suradome pusiausvyra savo 

atrastoje religijoje.

EUROPOS LATVIŲ DAINŲ DIENĄ 
numatyta surengti 1964 m. V. Vokie
tijoje. Latvių kultūros dienos Vokieti
joje Įvyks šių metų gegužės mėnesio 
pabaigoje.

' filme “Seven brides for seven broth
ers'*. Be filmų, R. Kilmonylė dažnai 
dalyvauja įvairiose televizijos progra
mose.

Laikraščio korespondentas nusiste- 
bėjo, kad Rūta, nors, kanadietė, bet tė
vai gimę Lietuvoje, kalba be jokio ak
cento. Rūta atsakė, kad ji beveik norė
tų turėti akcentą, nes su akcentu Zaza 
Gabor nepaprastai iškilo. Ji mokosi ru
siškai, nes tikisi, kad mokėdama kalbą, 
lengviau galės išprašyti ąavo gimines 
iš okupuotos Lietuvos, kurie 10 metų 
buvo išvežti i Sibirą. R. Kilmonytė yra 
gimusi Montrealyje ir vos 10 m. turė
dama su tėvais persikėlė i Kalifornija.

Br ‘

/JVieno brolio
_ įžūlumas" (

Quebeco prov. pasirodė nedide
lė knygutė, kurios išparduota 125.. 
000. Ji vadinasi “Les insolences 
du Frere Untel” — Vieno brolįo 
įžūlumai. Autorius pradėjo spaus
dinti savo kritiškus laiškūs Mont- 
realio dienraštyje “Le Devoir’’, 
pasirašydamas Frere Untel. Vė
liau paaiškėjo ir pavardė. Tai vie
nuolis broliukas Pierre Jerome, 
kolegijos mokytojas.

Autorius daugiausia karčių žo
džių taiko Quebeco tradicijom ir 
prancūzų kalbos darkymui. Pa
gal jį, visos Quebeco prov. jauni
mas kalba “joual” (vietoj cheval 
— arklys), t.y. darkyta kalba. Esą 
jis taip ir galvoja, ir gyvena, nes 
mokyklose negauna tinkamo auk
lėjimo.

Jis rašo: “Mes gyvename auto
riteto baimėje ir bijome' išeiti iš 
senų taisyklių. Mums trūksta oro, 
kuriuo galėtume laisvai kvėpuo
ti”.

Minėta knygute pasirodė ir 
anglų kalba. Kas autoriaus taiko
ma tik Quebeco provincijai, tin
ka iš dalies ir visai Kanadai. Pa- 
čiamė Quebece knyga buvo staig
mena. Pats autorius sako: ‘Aš nie
ko nerašau, kas būtų nežinoma. 
Aš tik laikau geru dalyku retkar
čiais garsiai sušukti”.

Šiuo metu autorius studijuoja 
teologiją Romoje. V. K.

Populiariausias žurnalas pasaulyje
tik kalėdinėm dovanoms šio žuma-l’laėiausiai JA Valstybėse bei dau

gelio kitu pasaulio kraštu gyventoju lo užsisakoma daugiau negu kitą lei- 
skaitomas žurnalas — “Reader’s Di
gest” 1962 m. vasario mėn. išleido
avo sukaktuvinį numerį, paminėdamas bako ir svaigalu skelbimą JA Valstybių 

40 metų gyvavimo jubilėjų. Sis su-...........
kaktuvinis žurnalo numeris su 300 
knygos formato puslapių turi tiek daug 
medžiagos, jog eiliniam skaitytojui 
jos užteks mažiausiai savaitei laiko.

į žinant, kad žurnalas JAV kainuoja 
tik 35 et., jo skaitytojai ir piniginiu 
atžvilgiu gali būti patenkinti šia preke.

dinių. Taip pat nemaža skelbimų šis 
žurnalas atmeta — visai nepriima ta-

laidai.
Įdomu yra tai, kad ilgą laiką “Rea

der’s Digest” nedėjo jokių skelbimų. 
Tik nuo 1954 m., prieš tai atsiklau
sęs skaitytojus, paskelbė apie reklamų 
Įvedimą JAV skirtoje laidoje. Per dvi 
savaites nuo paskelbimo buvo gauta 
reklamų virs 1000 puslapių ir, žino-

žurnalo leidėjas — De Witt Walace^ ma, maža dalis tegalėjo būti panaudo- 
savo užsimojimą vykdyti pradėjo su 
4,000 skolintų dolerių. Šiandien jis turi 
kasmet virš $100 mil. siekiantį vers
lą. “Reader's Digest” tiražas yra im
pozantiškas: beveik 23 milionai egz. 
pasirodančių 13-je kalbų ir 40-je lai
dų. žurnalas skaitomas virš 100 Ša-

i lių gyventojų, žinoma, daugiausia JAV, 
kur išplatina 13,5 mil. egz.

Negana to, Italijoje, Kanadoje, Ar
gentinoje, Belgijoje, Suomijoje, Ko
lumbijoje, Meksikoje, Ispanijoje, Sve- 

j dijoje, Urugvajuje ir kitur šis žur- 
; nalas yra populiaresnis negu kitas ku
ris mėnesinis leidinys.

Reikia paminėti, kad žurnalas lei- 
; džia specialias laidas mokyklų vaikams 
į ir akliesiems. Akliesiems laida išeina

tą. Praėjusiais metais už skelbimus 
žurnalas gavo $65 mil. Virš $60 mil. 
buvo gauta už išplatintus egz. ir apie 
$20 mil. už leidžiamas knygas per 
Condensed Book Club ir populiarios 
ar klasikinės muzikos plokšteles. Pas
tarasis verslas buvo pradėtas tik pra
ėjusiais metais.

Šiuo metu šalia iš kitu leidinių ima
mos medžiagos, “Reader’s Digest” vis 
daugiau deda originalią rašinių, ypa
tingai trumpų dalykų- Savo bendra
darbiams žurnalas nėra šykštus ir mo
ka gera šiame krašte honorarą — 
$1 už žodi.
» Nežiūrint senyvo amžiaus — 72 me
tu — šio žurnalo savininkas yra jo su
manytojas ir steigėjas De Witt Wallace

5 kalbomis “Braille” metodu Ir plokš- karto su savo žmona LHa. “Reader’s 
Utelėmis (vienas numeris Įrašomas Į j Digest" vyriausia būstinė yra netoli

12 ilgo grojimo plokšteliu). nuo Niujorko miesto. Jo adresas: Plėa*
£Kai gana,-didelė JAV'Išeinančios1 santville, New York. Edv. šul.

spaudos dalis merdi, negauna reikia- Red. — Panašaus pobūdžio žurnalas, 
mat prenumeratorių ir skelbimą, “Re- j populiarus ir vertas dėmesio, yra ir 
ader’s Digest" to rūpesčio neturi. Vien I “Catholic Digest".
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Mann & Martel w SPORTAS
REALTORS

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

senumo keturių kambarių mūri
nis bungalow su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Vandeniu apšildo
mas, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti. Viena 
skola balansui.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

VAIKŲ RCBŲ KRAUTUVĖ
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti
nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

JANE — EILEEN
$2.900 Įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

BLOOR — MARGUERETTA
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

sklypas su 10 kambarių mūriniu 
namu. Visai arti Bloor gatvės. Ga
lima statyti 6 butų apartamentą. 
$5.600 įmokėti. Viena skola balan
sui. Įvažiavimas ir du garažai.

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki .9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

VYRIŠKU IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

1962 m. balandžio mėn. 17 d.,
antradienį, 7 valandą vakaro,
Tillsonburgo ^Lietuvių Namų
akt.- b-vės valdyba šaukia visuotinį akcininkų ir prijaučiančių

' SUSIRINKIMĄ,
kuris įvyks šv. Kazimiero parapijos salėje, Delhi, sekan
čia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirm, ir sekr. rinkimai.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeito visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Tillsonburgo Liet. Namų akc. b-vės valdybos 

pranešimas.
6. Kontrolės komisijos pranešimas.
7. Tillsonburgo Liet. Namų akc. b-vės valdybos ir 

revizijos komisijos rinkimai.
8. Tillsonburgo

svarstymas.
9. Klausimai ir

Y rr -- '•

R.CMOLICANV R E AL : E ŠTAT E,

XII Š- AMERIKOS LIET. 
SPORTINĖ ŽAIDYNĖS 

pagal FASK-to pranešimą toliau vyks 
sekančia tvarka:

Krepšinio vyrų, motenj, jaunių A 
kl., jaunių B kl. ir mergaičių A kl. var
žybos įvyks balandžio 28, 29 d. Čika
goje. Varžybų pravedimu rūpinasi Vid. 
Vakarų Sporto apyg. komitetas, vado
vaujamas Z. Žiupsnio. Bus žaidžiama 
“vieno minuso” sistema. Registruotis 
iki balandžio 16 d.; Midwest Lithua
nian Athletic Ass’n, 5926 So. Artesian 
Ave,, Chicago 29, Ill.

Tinklinio ir vyrų komandinės stalo 
teniso varžybos įvyks gegužės 5, 6 d. 
Clevelande. Varžybas praveda LSK 
Žaibas. Tinklinio varžybose žaidžia vy
rai, moterys, jauniai A kl., mergaitės 
A kl. ir mergaitės B kl., tačiau mergai
čių B kl. nebus skaitoma kaip žaidy
nių dalis, nes nebuvo laiku įtraukta į 
žaidynių programą. Varžybos bus pra
vedamos “2-jų minusų” sistema.

Vyrų komandinės stalo teniso var
žybos bus vykdomos “2-jų minusų” sis- 

. tema. Komandą sudaro 3 žaidėjai. 
Į Registruotis iki balandžio 24 d.: A. 
Bielskus, 1211 Carlyon Rd., East Cle
veland 12, Ohio.

Aleksandras Vakselis, 112-09, 95th 
Ave., Richmond Hill 19, N.Y., patvir
tintas Rytų Sporto apygardos vadovu.

Henrikas Pikturna kooptuotas į FA 
SK-tą nuolatiniu nariu nuo bal. 1 d.

Vikt. Petrauskas, 68 Coolmine Rd., 
Toronto 3, yra Kanados Sporto apy
gardos atstovas ŠALFASS-gos šachma
tų komitete.

Juozas Sodaitis, 87-85, 95th Avė., 
Woodhaven 21, N.Y., yra naujasis 
“Sporto” žurnalo administratorius.

ŠACHMATININKO PAGERBTU- 
. VĖS. — So Bostone buvo pagerbtas 
į Kazys Merkis. Jis yra plačiai žinomas 
>kaip puikus šachmatų populiarintojas 
ir žaidėjas, jaunų šachmatininkų mo
kytojas ir organizatorius. Jis daug ra
šo specialioje šachmatų spaudoje ang
lų k., bendradarbiauja ‘‘Drauge” ir kt. 
laikraščiuose.

K. Merkis dar iš Nepr. Lietuvos 
plačiai žinomas sportininkas: futbo- 
listas boksininkas, imtyninkas ir dvi
ratininkas. Š. m. sukanka 40 m., nes 
jis jau 1922 m. pradžioje buvo plačiai 
žinomas Lietuvos dviratininkų s-gos 
v-bos narys ir sporto veikėjas. KL. G.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės TLB lygos baigminių 

peržaidimų antrose rungtynėse po pra
tęsimo įveikė B-A 41:38 pasekme. Nor
malaus laiko rungtynės baigėsi 34:34. 
Šį kartą vytietės žaidė pastoviau, ge
riau gynėsi*ir pratęsime užtikrintais 
Prunskytės, Balsienės ir Radzevičie
nės metimais, išplėšė svarbią pergalę. 
Žaidė: Radzevičienė 12, Balsienė 15, 
Žolpytė, Kasperavičiūtė 2, Prunskytė 
11, Rutkauskaitė 1. Lemiamos rungty
nės įvyks šį antradienį 8 vai.

LSK Kovas viešnagė Toronte vėl bai- ____________________________
gėsi vytiečių pergalėmis. Tačiau tiek • terų komandinėse varžybose dalyvaus 

/laimėtojai tiek pralaimėtojai džiau-1 augščiau minėtos stalo tenisininkės. 
Igėsi sportiniu bendravimu ir sutarė’ 
vėl netolimoj ateity susitikti Hamilto
ne. Berniukų rungtynėse koviečiai tu
rėjo sėkmingą pradžią ir kurį laiką

[ vedė 7:4. Vėliau vytiečiai Strimaičio
1 ir Ignatavičiaus praėjimais nusveria dv^taTa^ose“nėblogafšūko-1 

vojo Vvčio Nešukaitis ir Kovo Sta- sekme. Koviečių komandoje išsiskiria: najĮįs
Mūsų rėmėjams J. Strazdui, A. Kuz-‘ 

marskiui, P. Gvildžiui, V. Aušrotui iri 
A. Frenzeliui širdingai dėkojame.

A. S.

REALTORS

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

LN akc. b-vės tolimesnio veikimo

sumanymai.
Tillsonburgo LN akc. b-vės valdyba

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
SĖKMINGA KATALIKIŲ MOTERŲ 

VEIKLA. — KLK Mot. dr-jps Delhi 
skyriaus v-ba užbaigė veiklos metus. 
V-boje buvo: pirm. D. Norkienė, vice- 
pirm. Bačiūnienė, sekr. E. Augustina- 
vičienė, ižd. B. Dirsienė; parengimų ko
misijoj — O. Matelicnė ir ,J.. Žiogienė. 
V-ba buvo tikrai darbšti. Aplankė daug 
ligonių, nunešdama dovanų ar gėlių; 
už mirusius užprašė šv. Mišias; suruo
šė keletą parengimų, vieną specialiai 
spaudai paremti; tai buvo šioj apylin
kėj pirmas kartas.

Pasiųsta Suvalkų trikampiui 14 siun
tinių; trūkstant lėšų apmokėti siunti
mo išlaidoms, v-ba ir narės tam tikslui 
suaukojo pinigų.

Valdyba dėkoja visiems drabužių au
kotojams. Siuntiniai buvo tikrai ver
tingi. nes suaukoti drabužiai buvo la
bai geri.11 bV11, | *o**4«n.

Per skyriaus s-mus visada būdavo sėkmės!

kviečiama paskaitininke. Skaitė: dantų 
gydytoja J. Matulionytė “Vaikų dantų 
priežiūra” ir atsakinėjo įvairius klau
simus. Klausytojos buvo sužavėtos jau
nos daktarės įdomia ir gražiai skaity
ta paskaita ir labai jai dėkingos. Pa
siūlytą atlyginimą kelionės išlaidoms j 
padengti atsisakė priimti, paukodama 
“Moters” žurnalui. S-me dalyvavusios , 
viešnios iš Hamiltono O. Stankienė ir 
jos mamytė paaukojo “Moteriai” $5. 
Labai ačiū.

Kitame s-me Lyda Stanaitytė-Laur Į 
supažindino nares su plaukų šukavimo į 
menu ir galvos higiena. Narės labai dė- : 
kingos už įdomią pamoką grožio rei- ; 
kalais.

Paskutiniame s-me, kovo 25 d., pa- .! 
skaita L Kairienės buvo netik įdomi,’ 
bet ir artistiškai skaityta.

Išrinkta nauja v-ba, kuriai linkime ! 
! O. D. S. i

prieauglio klasės varžyboms užsiregist- Ontario CL pirmenybių rungtynės, 
ravo trys Vyčio komandos. Pirmas < ši savaitgalį Detroite bus pravestos 
rungtynes žais berniukai iki 12 m. amž. SAL XII-jų žaidynių plaukymo ir sta- 
(D klasė) su Aušra. Rungtynės įvyks ’ lo teniso varžybos. Aušrai atstovaus: 
Prisikėlimo par/salėje balandžio 12 d. i D. Augaitytė, L. Stirbytė, D. Stirbytė, 
7 vai. vak. Tos pačios klasės rungty- B. čeponkus ir J. Račkauskas — sta- 
nės su Hamiltono Kovu įvyks ten pat lo tenise; R. Astrauskas, K. Gaižutis, 
balandžio 14 d. 11.30 vai. Mergaičių B A. Gontą, A. Paškauskas. R. Petraus- 
klasės (iki 16 m.) rungtynių datos dar kas, G. Šlajus, R. Narušytė, V. Jure- 
nenustatytos. Mergaičių C klasėje (iki vičiūtė, N. Kėkštaitė ir R. Bilkytė — 
14 m.) užsiregistravo tik vytietės, ku
rioms atiteko moralinė pergalė.

Stalo tenisininkai šį savaitgalį'vyks
ta į Detroitą, kur dalyvaus ŠAL stalo 
teniso pirmenybėse. Vytiečius atsto
vaus — vyr. klasėje: Gvildys, Nešu- 
kaitis, Vaičekauskas; moterų klasėje 
—Kasperavičiūtė, Sabaliauskaitė; mer
gaičių A — Sabaliauskaitė ir Nešukai
tytė; merg. B — Nešupkaitytė. Berniu
kų klasėje varžysis A. Krasauskas. Mo-

plaukyme. Su jaunimu vyksta T. Pau
lius, OFM, K. Šapočkinas ir E. S. 
Kėkštai.

Kanados sporto apygardos pirmeny
bės. mergaičių A ir berniukų D kla
sėms bei mergaičių A ir vyrų tinklinio 
varžybos bus pravestos Toronte ba
landžio 14 d. Aušros ir Vyčio berniu
kai tų pirmenybių rungtynes sužais 
balandžio 12 d., 7 v.v. Prisikėlyimo sa
lėje.

■■■i A II t v d V IV UI O uC J lllldlo HUOVvllug? B TAILORS pergalę. Rungtynės baigėsi 26:19 pa- 
_________-lt___

Ontario stalo teniso atvirose pirme
nybėse, kurios įvyko Toronte praėjusį 
savaitgalį, dalyvavo 5 vytiečiai. Ge
riausiai pasirodė jaun. Nešukaitytė 
moterų C klasėje pasiekusi pusfinalius.

Lietuvių studentų 
žinios

SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliški! medžiagų kostiumams bei paltams.

sėkme. Koviečių komandoje išsiskiria: 
savo žaidimu Enskaitis 2, Panavas 10, į 
Bulionis 4, ir mažasis Gutauskas; vy- 
tiečių — Strimaitis, Ignatavičius ir 
Mickevičius. Kovo komandoj dar žaidė: 
Kybartas 2, Leparskas T., Leparskas 
H. ir Pašilys 1. Mergaičių rungtynės 
baigėsi vytiečių laimėjimu 39:17. žai
dė: Kovas — Kaminskaitė 2, Arštikai- 
tytė: merg. B — Nešukaitytė. Berniu-

jlevičiūtė, Domeikaitė, Gurgždytė, Tu- 
maitytė, Kybartaitė 4, Pyragaitė,’ Ma- 
čiulaitytė. Vytis — Z. žolpytė 4, V. 
Žolpytė 8, Supronaitė 6, Kruminaitė 
4, Renkauskaitė 1, Jonynaitė 15, Čir- 
vinskaitė.

Kanados liet, krepšinio pirmenybių I roitą. Šį šeštadienį, 3 vai. p.p. Il sios

AUŠROS ŽINIOS
šį antradieni ir trečiadienį dėl per- 

lakuojamų salės grindų krepšinio tre
niruočių nebus. Stalo teniso treniruo
tės — įprasta tvarka. Per rekolekcijas, 
šią ir ateinančią savaitę, treniruotės 
nutraukiamos pamaldų metu 7.30 - 
8.30 vai. vak.

- Šį trečiadieni West End YMCA plau
kymo treniruotės vykstantiems į Det-

ShoesSHOES

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI...
mūsų naujų pavasarinių batelių

elegantiškai pagamintų
patogiam nešiojimui

Sportas Lietuvoje

mūsų specialybė

įvairaus pločio

Daugelis jvoiriy 
rūsiu vidutiniais, pusiau 

žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiščiais.

Augsti ir svajingi 
kulnys. Smaili ir 
apskriti galai. Naujausios 
pavasarinės mados. 

i

Dėmesio siunčiantiems siuntinius į Europą! 
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešusiems šį skelbimą.

Taip pat VYRIŠKI BATAI Įvairaus pločio. 
Tik viena krautuvė

830 Bloor W. (prie Shaw) LE. 6-4093

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. W Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — WINDERMERE

$6.000 įmokėti, 6 kamb., mūro, atskiras, vand. alyva apšildomas, privatus 
9 pėdų įvažiavimas, mūro garažas. Labai geroj vietoj ir geras bangaliu- 
kas. Prašau tuojau pasiteirauti, nes reta proga gauti toks bangaliukas ir 
vieta.

DURIE — ST. JOHNS ROAD
$4.000 įmokėti, atskiras mūro 6 kamb.. 2 augštų namas, plytos ligi stogo, 
moderni virtuvė. Garažas. Kaina $17.000.

OAKMOUNT RD. — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras mūro. 10 kambarių namas, mod. virt., garažas, 
prie gero susisiekimo, garantuotas išnuomavimas. Kaina $21.000.

INDIAN RD. — GLĖNLAKE
$7.000 įmokėti, mūro, atskiras. 2 augštų, 8 kamb. namas, alyva vandeniu 
apšildomas. Garažas. Kaina $22.000. ,

TURIU viena gerą ūkį prie pat vandens. Be to, geras biznis, kabinos pne 
gero susisiekimo.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Kauno Žalgirio komanda (neoficiali 
Lietuvos rinktinė) geriausiu atveju su 
dideliu klaustuku tegalės Sovietų Są
jungos pirmenybėse užimti vos 13-ją, o 
gal ir žemesnę vietą. Tai aiškiai rodo, 
kad, nežiūrint pastangų, su esamu są
statu laimėti jau nebegalima. Jį reikia 
pagrindiniai keisti. Vargu ar šiuo me
tu Lietuvoje atsiras pajėgių pakaitų 
rinktinei. Tiesa, jaunieji ir patys jau
niausieji krepšininkai duoda neblogų 
vilčių ateičiai, tačiau artimoje ateityje 
rimtesnių kandidatų nesimato. Kaip ir 
visame pasaulyje, taip ir Sov. S-gojc 
krepšini užvaldo ūgis, tolimi metimai 
ir tikslūs baudų mėtymai. Šių visų sa
vybių šiuometinė mūsų rinktinė dali
nai stokoja. Antras labai svarbus veiks
nys, lai kitų Rusijos respublikų iškili
mas krepšinyje. Neskaitant estų ir lat
vių, pastarieji Sov. S-gos vyrų ir mote
rų pr. metų čempijonai, gruzinai, toto
riai, ukrainiečiai ir kitos pietinės res
publikos krepšinyje padarė milžinišką 
pažangą ir savo ūgiu bei gera technika 
tapo labai rimtais priešininkais ge
riausioms Sov. S-gos komandoms. Prieš 
keletą metų nenugalimus lietuvius, ku
rių dalyvaudavo net po keturias ko
mandas pirmenybėse, ištiko skaudus 
smūgis, kuris aiškiai parodė, kad tik 
kietu darbu ir visų jėgų įtempimu ga
lima atsiekti geresnių rezultatų. Tikė
sime, kad po skaudžios pamokos, se
kančiais metais lietuvių krepšinis kiek 
pagerės.

Atidarius naują odos gaminių Įmonę 
Šiauliuose, kurioje bus dirbami odiniai 
kamuoliai, sporto spaudoje pasirodė

straipsnių apie buvusį kamuolių trū
kumą. Džiaugiamasi, kad pirmieji spor-

Toronto lietuviai studentai
1. Aldona Aleknavičiūtė — gamtos m.
2. Vida Anskytė — humanitar. moksl.
3. Ignas Alksnys — chemija
4. Kęstutis Augustinavičius — fizika
5. Stasys Ažubalis — humanitar. m.
6. Aldona Baikauskaitė — ligonių si.
7. Violeta Barcevičiūtė — ligonių
8. Gitas Beresnevičius — fizika
9. Kęstas Dainora — inžinerija

10. Arūnas Dailydė — odontologija
11. Dalia Galiauskaitė — odontologija
12. Gražina Girdauskaitė — medicina
13. Gediminas Janušonis — architekt.
14. Violeta Jasiūnaitė — filol. ir liter.
15. Rimas Karka — odontologija
16. Regina Karnėnaitė — psichologija
17. Audronė Kuolaitė — psichologija
18. Liuda Kuolaitė — medicina
19. Irena Kuniutytė — humanit. moksl.
20. Vaidotas Kvedaras — odontologija

si.

tiniai kamuoliai iš Šiaulių fabriko esą i 21. Dalia Kvietytė — sociologija 
neblogesni už vengriškuosius, kurie tu- j 22. Genė Lazauskaitė — farmacija 
i tarptautinį pripažinimą. Iš straipsnių 23. Auksuolė Lingytė — medicina 

sužinome, kokį mažą kamuolių skai- 24. Jesika Mažaikis — L—......
čių gaudavo Lietuva ligi šiol. Krepšį- 25. Saulius Masionis — inžinerija 
nio kamuolių gaudavo 550, tuo tarpu 26. Vytas Mikėnas — elektr. inžinerija 
priskaitoma 42.000 žaidėjų. Vienas ka- i 27. Raimundas Namikas — inžinerija 
muolys 76 žaidėjams. Panaši padėtis 28. Živilė Nalivaikaitė — menas 
su kamuoliais buvo ir kitose sporto 29. Marija Naruševičiūtė 
šakose. Taigi ir sportuoti Lietuvoje nė- 30. Aldona Oželis

31. Kęstas Poškus — humanitar. moksl. 
32..Dana Pacevičiūtė — medicina

ra gerų sąlygų. G.

humanitar. m.

Perkant ar parduodant bet kokį nekilnojama turtų, kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

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

JANE — ANNETTE
$1.800 Įmokėti, puikus 6 kambarių 

mūrinis namas, tik 3 metų senu
mo, privatus įvažiavimas.

SWANSEA
$3.500 įmokėti, 6 kamb. bangalas, 

didelė moderni virtuvė, alyva šil
dymas. maždaug 10 metų senu
mo. Pilna kaina $15.700. \

BLOOR — SWANSEA
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas, vandeniu alyva 
šildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Žema kaina, arti Bloor.

JANE — BLOOR
$5.000 Įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas. Vandens alyva šildy
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Viena atvira skola balansui.

INDIAN ROAD — BLOOR
$5.000 įmokėti, 13 kambarių duplek

sas, vandens alyvos šildymas, re
creation kambarys rūsyje, dvigu
bas garažas, arti Bioor.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, gražus 6 metų senu

mo bungalo. aliuminijaus langai 
ir durys, garažas su privačiu įva- 

' žiavimu, 17 metų atvira skola.

RUNNYMEDE — BLOOR
$10.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas. 4 metų senumo, 2 
modernios virtuvės. 2 modernios 
vonios, recreation kambarys, ga
ražas, labai arti Bloor. 4 kamba
riai ir vonia pirmame augšte.

APARTAMENTINTS NAMAS
$10.000 ar daugiau įmokėti, geras 

tiktai 3-jų metų senumo 10 atski
rų butų mūrinis pastatas — van
dens alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, garažai. Virš $12.000 
metinių pajamų. Skubus pardavi
mas.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

PASITEIRAUKITE DĖL

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 

1 109 Bloor St. WM Toronto 5
WA. 5-5555 

Po darbo LE- 3-3027

Lengvosios atletikos rungtynės buvo 33. Romas Kačinskas — humanit. m. 
pravestos Kauno sporto halėje. Iš ge- 34 Aldona Sapokaitė — _ 
resnių pasekmių reiktų atžymėti R- 35. Nijolė ščepanavičiūtė — farmacija 
Purtulytės 60 m. bėgimą 7,8 sek.; ;36 .Valentinas šernas—inž. (Master’s) 
šuolis į^augštj — A. Čcnriauskas 6,76^ 7. Virginijus Sičiūnas—inž. (Master’s) 
_ a 0^ 38 Donatas Stonkus — inžinerija

39. Kęst. Skrupskclis—filosof. (Mast.)
40. Raimundas Stirbys — inžinerija
41. Gražina Slękytė — ligonių slaug.
42. Živilė Stančikaitė — humanit. m.
43. Gražina Skirgailaitė — filologija
44. Dalia Skrinskaitė — muzika
45. Gediminas Sadcvičius — inžinerija
46. Vida Tamulaitytė — fizinė terapija
47. Julius Treigys — fizika
48. Romas Vaštokas—archeol. (Mast.)
49. Lilija Vasiliauskaitė — medicina
50. Stefa Vėlyvytė — gamtos moksl.
51. Jonas Vėlyvis — inžinerija
52. Algis Beresnevičius — verslas, 

(business), Ryerson Institute
53. Romas Burdulis — elektronika, 

Ryerson Institute
54. Justinas Laurinavičius — foto 

menas, Ryerson Instituto
55. Birutė Mikėnaitė — mašinraštis, 

stenografija, Ryerson Institute
56. Stasys Vaštokas — radijo, televizi

ja, Ryerson Institute
57. Dana Piliponytė — laboratorinė 

technika
58. Rūta Blcizgytė — pedagogika. 

Teacher's College
59. Birutė Dambrauskaitė — pedagogi

ka, Teacher's College
60. Antonija Jakimavičiūtė — pedago

gika, Teacher’s College.
Sąrašas nepilnas. Kviečiame praneš

ti savo pavardes ir tuos studentus, ku
rie į šį sąrašą dėl kurių nors priežas- 

K. Baronas įčių nepateko.

m., šuolis su kartimi — A.’Stačiokas 
4 metrai.

Lietuvos žiemos žaidynėse buvo pra
vestas ir jaunių ledo rutulio turnyras. 
Nugalėjo Panevėžys, baigmėje įveikęs 
Kauną 3:2. Trečioji vieta atiteko Vil
niui. Labai silpnai pasirodė Šiauliai, 
nelaimėję nė vienų rįfcigtynių ir įleidę 
per penkis susitikimus net 54 įvarčius.

Br. Vitartaitė • Balaišienė, praeitais 
metais kaip trenerė dalyvavo pasaulio 
pirmenybėse Pekine. Ji čia susipažino 
su “aziatiška klase” ir ypač nauju ser
vu taip vad. “top spin”. L. Balaišytė, 
žaizdama naujausiu metodu, lengvai 
nugalėjo savo varžoves ir šiandien be
sąlyginiai ji yra geriausia žaidėja netik 
Lietuvoje, bet ir visoj S.fK-goj. Savo 
augštą klasę stalo tenisfe* ji įrodė 
ir per tarptautinį turnyrą Rumunijos, 
Konstancoj, komandinėse- rungtynėse 
nugalėdama visas varžoves Ypač atžy. 
mėtina jos pergalė prieš vengrę Kere- 
keš, ktiri neseniai nugalėjo Europos 
meisterę Fioldinę. Po šių jjergalių lie
tuvaitė tapo visų sporto . jnėgėjų fa
voritę. 9

Keturi lietuviai įtraukti! S. S-gos 
Spartako draugijos lengvosios atleti
kos rinktinę, po jų gražaus pasirodymo 
žiemos varžybose Leningrade. Jais yra 
J. Treigienė, iššokusi į augštį 1,60 m., 
A. Išganaitytė, rutulio stūmime pa
siekusi 13,78 m., ieties metime S. Ko- 
niušas 63,87 ir 60 m. bėgime L Mi- 
nalgaitė 7.4 sek.

odontologija

ANNETTE

EGLINTON — KEELE
$3.000 Įmokėti, originalus 3-jų šei

mų namas — tripleksas. Du 
butai po 6 kambarius, vienas 
5 kambarių butas. Karšto 
vandens-alyvos sildym. $360 6 
pajamų į mėnesį. Pastatas 
tik 3-j’i motų senumo.

BLOOR — JANE
$4.000 Įmokėti. Atskiras namas. 8 

kambarių per du aukštus, 
karšto vandens ai' vos šildy
mas. Dvi vonios. Dvi moder
nios virtuvės. Garažas ir šo
ninis iva>:avimas. Viena sko
la bak Pilna kaina $20.500.

KIPLING — DIXON
$5.400 Įmokėti. Naujas 6 didelių 

kambarių bungalow. Dviejų 
mašinų garažas. Didelis kie
mas. Privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Pilna 
kaina nužeminta nu<* $22.000 
iki $18.900.

HIGH PARK -
$10.000 Įmokėti. 3-jų metų senumo 

originalus trijų šeimų namas
— tripleksas. Karšto vandens 
alyvos šildymas. Didelis kie
mas ir šoninis įvažiavimas. 
Pilna kaina $32.900.

RUSHOLME RD COLLEGE 
$24.009 pilna kaina. Atskiras mūri

nis 10 kambarių, dviejų augš
tų namas, karšto vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios 
virtuves. Garažas. Recreation 
kambarys. Reikia įmokėti 
apie S7.000. Balansui tik vie
na skola.

BLOOR — RUNNYMEDE
$12.000 Įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas — originalus triplek
sas. Modernus karšto van
dens šildymas. Trijų mašinų 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Kiekvienas butas turi 
balkoną. Nepraleiskite pro
gos įsigyti modernų pastatą
— gerame ra i one.

BLOOR — ISLINGTON AVE.
$3.600 Įmokėti. 9 metų senumo. 3 
miegamųjų bangalovas, didelis gra

žiai išbaigtas recreation kamba
rys rūsyje. Visi kambarių iškloti 
kilimais. Mūrinis garažas, savinin
kai —r anglaPnusipirko. Prašoma 
kaina $18.500.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

F. SENKUS Real Estate
»s»

1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9
Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo Įmones perkant ar parduodant 

Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7. 9, 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

* \

1385 Queen St. W. (p,ic Lansdowne Ave.)

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

RONCESVALLES — KING — 
QUEEN 
$6.000 įmokėti, atskiras, rami rezi

dencinė vieta, puikus ežero vaiz
das, apartamentų zonoje, 12 di
deli jaukūs kambariai, 3 moder
nios virtuvės: rūsy vieta butui, 
vandeniu gazu šildomas. 4 auto
mobiliams vieta: be morgičių, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos: 9 
kambariai su moderniais baldais; 
savaitinės pajamos S92 ir butas 
savininkui. Labai geras susisieki
mas su visom miesto dalim ir la
bai lengvas išnuomavimas. Dide
lis sklypas. Mėginti $21.000.

MIMICO
$2.500 Įmokėti, bangalovas, 6 metų, 

geros statybos, 6 kamb. su svečių 
kamb. rūsy. Moderni virtuvė, van
deniu alyva šildomas. Didelis kie. 
mas. šoninis įvažiavimas, rami 
vieta. Be morgičių. $14.500.

BATSIUVIS IR BATŲ VALYKLA 
Ant. Queen St. prie Ronccsvalles, 

geroj tokiam bizniui vietoj, nau
jai įrengta, modernios visos maši
nos, 8 vietų batų valymo suolas.

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

i 
i

pelningas ir didėjantis biznis; sa
vininkas išvyksta Europon. Kai
na $3.600.

PARKDALE IR WESTON RD. 
KRAUTUVĖS

Geruose prekybos centruose, vie
na tuščia krautuvė su dideliu prie 
statu dirbtuvei ar sandėliui ir 5 
kambarių butas antram augšte; 
kita galanterijos krautuvė (gali 
parduoti visai tuščią) su 4 kamb. 
butu, garažu. Pirma apie $34.000, 
antra — S15.000.

MOTELIS
$18-20.000 Įmokėti. 10 vienetų ir 4 

kamb. butas, mūrinis. Toronte, 
moderniai įrengtas, didelis kie
mas. galimybės plėstis. Metinės 
pajamos $17-18.000. Kaina $55- 
67 000.

MIMICO
$1.500 Įmokėti, atskiras, geni ply

tų. 7 kambarių bangalovas (5 
kambariai ir 2 antrame augšte). 
Dvi virtuvės, vandeniu aylva šil
domas. dvigubas garažas. 50 pė
dų frontas. 180 pėdų ilgio skly-’ 
pas. Labai pigus — $12.500.
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St W. M W- 4-9286

(prię Gladstone Ave.)

Skaitytoji; laiškai

RUSUOLME — COLLEGE
$1.000 Įmok., 9 kamb. mūr. 2 virtu

vės, did. kamb., alyva šilį. Turi 
būtinai parduoti, geras pirkinys 

J už $11.600.
' JANE ST. — ST. JOHNS RD.
$1.500 įmok, už 6 kamb. mūrinį na

rna. Alyva šild. šoninis įvaž., ga- 
; ražas. Prašo $13.800 ir vienas 

morgiėius išmokėti
iDUFFERIN PLAZA — LINDSEY 
$2.000 įmok., mūr., 8 did. kamb., 2 

• mod. virt., labai švarus, yra ga
ražas. Skubus pard. Kas pirks — 

’ nesigailės.
DUNDAS ST. W. — 
HUMBERSIDE
$2.000 įmok., 6 gražūs kamb., mūr., 

2 virtuvės, mod. įrengtas rūsys, 
arti kraut, ir susisiek. 10-čiai me
tų išmokėjimas. Vertas apžiūrėti.

SWANSEA — BLOOR
t - - » * J ► į

$24.000 Įmok., 2 gražus 6 kamb. na
mai. Priv. Įvaž., did. kiemas, gra
ži vieta. Jums tikrai patiks. Pa
skubėkit kas jieškote geroj vie
toj ir gero namo.

JANE — ANNETTE
$3.000 įmok., atsk., mur., 10 kamb., 

4 kamb. pirmam augšte, 3 mod. 
virt., naujas šild. Labai geras 
nuomavimui. Vięnas 10-čiai metų 
morgiėius. Vertas dėmesio pirki
nys.

COLLEGE ST. — GLADSTONE
$3.000 įmok., mūr., atsk., perdirbtas 

tripleksas, 3 atsk. butai, vand. 
alyva šild., 2 garažai, augštos nuo
mos pajamos. Pard. dėl ligos. 
Prašo $10.500. Lengvos išmok, są
lygos.

BABY POINT — JANE ST.
$3.000 įmok., 7 kamb: per du augš- 

tus, atsk., gerų plytų, 2 mod. vir
tuvės, šoninis platus ivaž., gara
žas. Vienas morgiėius išmokėji
mui.

QUEENSWAY — PARKLAWN
$3.000 įmok., 5 kamb., mūr. bunga- 

lovas. 3 kamb. butas rūsyje, vis
kas labai švaru. Privatus įvaž., 
garažas. Vienas morgiėius balan
sui.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$5.000 įmok., 10 kamb., mūr.. ori

ginalus atsk. dupleksas. Viskas 
dviem šeimom. Pard. dėl ligos. 
Prašo $21.500. Vertas dėmesio.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417 • •

APIE DR. ŠLIŪPĄ
“Kur vienybė, ten ir pergalė*!, saky

davo romėnai, o mūsiškai sakoma: 
“Vienybėje galybė”. Stoka noro ar su
gebėjimo su žmonėm gražiai sugyven
ti gali, kaip sakoma, ir vandens stik
linėje sukelti audrą.

Demokratinėj pakantoj, nesisten
giant perdaug “pablusinėti” kitų marš
kinius, mūsų tautiečiai neretai yra pa
rodę retą harmoniją, kuri tarp slavų 
kaimynų, gi ypač ukrainiečių, yra pla
čiai komentuojama, mažne laikant sau 
idealu: kaip gražu!

Tremty, ypač čia Kanadoje, toleran
cijos ir mūsų dvasiškijos sugebėjimų 
dėka, lai&vamanybė tapo, praktiškai, 
lyg nebeegzistuojanti ir jokių proble
mų niekam nesudaro. Dar daugiau, juo 
populiaresnis klebonas, juo daugiau 
sutarimo ir vienybės aplink jį!

Puošnios, modernios parapijų salės 
už minimalų mokestį išnuomojama net 
kitų religijų bei pažiūrų publikai, o 
ar taip neturėtų toliau būti? Bet netaip 
būta tarp lietuvių seniau, ir kažin ar 
būtinai reikalinga čia vėl viską “prisi
minti”? Išeinant iš to, kaikurie Jūsų 
gerb. bendradarbio raštai “TŽ” nr. 8- 
10 ir ypač 11, apie rūstųjį dr. Šliūpą 
bei jo senovės klaidas, iš esmės, tėra 
lyg į žvirblius šaudymas iš patrankų, 
kur triukšmo daug, o naudos — ma
ža. Bet kai istorija mus moko viską 
vertinti pliusų bei minusų sistema, 
taip, yra tiesa, kad dr. Šliūpas buvo 
ne tik aušrininkas, lietuvybės žadinto
jas, bet ir laisvamanis, net jų pionie
rius, nors, be abejonės, ne pirmasis ir 
ne vienintelis. Kun. VI. Dembskis, pa-

NESIDOnteAMAS VISUOMENINIAIS 
REIKTAIS ATSIKERSIJA

Daugumai lietuvių yra geri žmonės, 
a praeityj t jbuvo dar nuoširdesni 4 To
kie žmonės gyvenime yra nuolaidūs ir 
palyginti^fn&unkiai pakliūva į blogų 
žmonių w<fiią. Jau Jabai seniai Plato
nas yra pasakęs: “Dori (atseit geri) 
žmonės ’džiKoka už nesidomėjimą vi- 
suomeniniMs reikalais, kai jie yra 
valdomi nedorų žmonių”. Patikrinę tą 
faktą savo bendruomenėse pastebime, 
kad geri tautiečiai vengia eiti į orga
nizacijų valdybas ir daugiausia užsida
ro savo šeimos ribose. Tai yra milži
niška klaida. Šiais visuotinio melo ir 
blogio laikais geras lietuvis turi dar 
su didesniu užsispyrimu veržtis į orga
nizacijas, jų valdybas ir per jas paro
dyti savo gerumą.

Kita didesnioji priežastis — mūsų 
šviesuomenės nepasitikėjimas savimi 
ir perdėtas vertinimas kitų tautų in
teligentijos, iš vienos pusėse ir nieki
nimas savo neišsilavinusio tautiečio — 
iš antroj/15 to kilo amžių eigoje blo
giausios pasekmės. Šios tezės praktiš
kąjį reiškimąsi matome net ir dabar 
išeivijoje? --

Turto diferencijacija lietuvio irgi 
sunkiai apvaldoma. Turtingesnis nieki
na mažiau pasiturintį, jau nekalbant 
apie draugystę. Šios blogybės tragiškų 
pasekmių liudininkais esame mes pa
tys. Ir visa* kita eilė mūsų tautiečiuose 
įaugusių neigiamybių amžių eigoje vei
kė mūsų tautą taip, kad mes buvome 
pavydūs, nekantrūs, bevaliai, nesusi
klausą, nevieningi ir už tai vis užmo
kame didžiausiu turtu — laisvės pra

ĮVYKIAI 
ARGENTINOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
spaudė nedelsti, grasino sudaryti 
ministerių kabinetą savo nuožiū
ra.

KARIUOMENE — 
PRIES PERONISTUS

Per ketverius savo prezidenta
vimo metus Frondizi politinių kri
zių turėjo net 35, bet jose vis iš
silaikydavo, apsukriai paaukoda
mas savo bendradarbius, priimda
mas kariškių kritikas ir reikalavi
mus, bet juos mažai tesėdamas.

WELLAND, Ont
REKOLEKCIJOS — Wellando ir 

Port Colbome lietuviams katalikams 
rekolekcijos bus balandžio 7 ir 8 d. 
šeštadienio vakare, 8 vai., St. Mary’s 
bažnyčioje pamokslas ir išpažintys. 
Sekmadienį įprasta tvarka. Rekolek
cijų vedėjas — Tėvas Kornelijus Buč
inys, OFM.

St. Catharines, Ont.
ROMUVIEČIŲ SUSIRINKIMAS pas 

A. Švažą vasario 25 d. buvo vienas gau
sesnių ir rimtesnių, parodantis, kad 
mūsų romuviečiai yra solidarūs ir pui
kiai tarp savęs sugyvendami rodo pa-

..ŠYPSENOS..
Klaidos ir grožis

Kai lyrikas Fernand Gregh ta
po Prancūzų Akademijos nariu, 
dėl pagausėjusio susirašinėjimo 
prireikė sekretorės. Pasitaikė gra
ži dama, kuri labai patraukė jo 
širdį, bet darė daug rašybos klai
dų. Rašytojas, nenorėdamas jos 
atleisti iš pareigų, pasiūlė:

— Padarykite gumini antspau
dą ir dėkite po parašu kiekviena
me mano laiške.

Antspaudo tekstas skambėjo:
‘Mano sekretorė daro daug klai

dų, bet, tikėkite, ji — graži”.

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood far apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 
stočių, garažu, moteliu, ivairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.
Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS

Real Estate 139 Fourth St. E.
> Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
■ Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

r

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST.
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santauuas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgiėius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ , 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

bėgęs nuo 1863 m. lenkmečio į Ameri
ką platino čia laisvamanybę, kai senis ■ 
Šliūpas dar tebebuvo be kelnių.

Taip ,pat yra tiesa, kad Šliūpas yra 
pabėręs daug karčių žodžių dvasiški- 
jar, ypač gi sulenkėjusiai, nes jeigu ne 
jis, tai gal visvien būtų kas kitas atsi
radęs, kai tada laisvamanybė pritvinko 
lyg votis dėl kaikurių epochos nenor
malumų. Prieš sulenkėjusią kleboniją 
yra pasisakę taip pat ir dr. V. Kudirka 
ir dr. J. Basanavičius, lygiai kaip šian
dien prel. M. Krupavičius patrijotiškai 
tvirtina, kad ne visi mūsų klebonai 
Amerikoje atliko savo pareigas lietu
vybei. O ar tai didelė paslaptis?

žinoma, dr. J. Šliūpo būta daug rūs-. 
tesnio, nors jis ligi pat mirties liko iš
tikimas Lietuvai bei lietuvybei ir net 
mirė tremty. Bet kodėl gi autorius už
miršo, kad dr. Šliūpas tada, vos atva
žiavęs i Ameriką, tuoj šoko čia organi
zuoti lietuviškas parapijas ir surado 

i bei atsikvietė sau į talką kun. A. Bur
ba iš Lietuvos, vėliau daugelio lietu
viškų parapijų steigėją Amerikoj. Ar 
jau ir čia jo bedievybė, kova prieš re
ligiją. ar gal tik greičiau kova prieš 
sulenkėjusius “prabaštėlius”, žiūrėju
sius pro bajoriškus akinius nuo pat Jo
gailos krikšto jš augsto į “litvomanus”?

: St. Bijūnas
Redakcijos pastaba. — Dedame dalį 

ilgo autoriaus laiško, atsiliepusio į St. 
Ylos straipsnius, kuriuose paliečiamas 
dr. J. Šliūpas. Likusi laiško dalis tėra į 
išplėtimas pradžioje iškeltų idėjų. Laiš
ko autorius pripažįsta, kad dr. J. Šliū
pas buvo vienas laisvamanybės pionie
rių Lietuvoje, tik suabejoja, jos mo
tyvais. Esą jo laisvamanybė buvusi ko
va prieš sulenkėjusią kunigiją, tokia 
kaip ir kun. Strazdelio. Netenka abe
joti. kad dr. J. Šliūpo laisvamanybei 
to meto lenkiškai nusiteikusios kunigi
jos laikysena turėjo reikšmės. Bet ant
ra vertus, jis pasiliko ištikimas laisva
manybei ir tada, kai iškilo visiškai lie
tuviška kunigija. Dr. J. Šliūpas, kaip 
tautos veikėjas, yra visų vertinamas. 
St. Yla savo straipsniuose paliečia dr. 
J. Šliūpą tik vienu požiūriu, būtent, re
liginiu, ir parodo jo įtaką šioje srityje, 
nebandydamas neigti jo nuopelnų kito
se srityse.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 

‘technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

radimu. St. Bakšys

PASTABOS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

suskaitė apie 100 rašinių ar viešų laiš
kų bei apžvalgų. Tačiau dar, atrodo, 
nebuvo pasiekta šio dalyko karštumo 
viršūnė, nes kaikurie asmenys dar te
buvo savo viešų pranešimų ar straips
nių ruošimo pusiaukelėje.

Prie šių* rašinių spaudoje, jeigu dar 
pridėsime visokius susirinkimus, po
sėdžius delegacijos reikalų aiškinimui, 
gausime didelę rašalo ir žodžių jūrą, 

: kurią kelyje į Lietuvos laisvinimą pa
tys sau išsikasėme. Dabar tikrai pa
matėme, kad nuoširdžių darbininkų 
mes nedaug beturime, tačiau garbė
troškų, artimo skandintoji!, savanau
džių yra daugiau negu reikia.

Visi žinome posakį, jog iš pavyzdžių 
mokomasi. Bet kažkaip nesinori tikėti, 
kad iš šio įvykio bus pasimokyta. Bent 
ligšioliniai vaizdai to nerodo. O gal, 
tačiau...?

• • •
, Kalbant apie veikėjus, prisimena ma
no bičiulio pastaba, esą užtenka būbny- 
ti apie už savo darbą.iaJJyginimą gau
nančius asmenis (diplomatus, organi
zacijų etatinius tarnautojus ir pan.). 
Jo nuomone, vargu ar šie žmonės au
kotų savo laiką ir pinigus, jeigu jiems 
už tai nebūtų atlyginama. Taip pat 
pažymėjo, kad verčiau būtų labiau iš
keliami tie eiliniai — “pilkieji” veikė
jai, tegul ir netokio didelio garso ir 
išsilavinimo, kurie dažnai atitraukia 
nuo šeimos savo poilsio valandas, cen
tus ir pan. t -

Iš tiesų, reikėtų pasvarstyti šį klau
simą. žinoma, nereikėtų galvoti, kad 
lietuviškoje dirvoje dirbantieji ir už 
tai gaunantieji atlyginimą asmenys 
čia reiškiasil>e jokio pasiaukojimo/Ne! 
Jų tarpe, ’be abejonės, yra nemaža 
idealistų žmonių. O beto, dažnai jų 
atlyginimai nėra labai dideli ir var
gu jie yra kompensuojami už savo dar
bą.

Tačiau nuo didelio ir dažnai besai
kio tokių asmenų liaupsinimo gal ti
krai reikėtų susilaikyti, atkreipiant 
didesnį dėmesį į tuos žmonės, kurie 
dirba vien tik iš pasiaukojimo.

• • •
šio krašto (ar tai būtų JA Valstybių 

ar Kanados) spaudos laiškų skyriai 
yra geras forumas, kuriame yra galima 
ginti ar iškelti Lietuvos bei lietuvių 
klausimus. Nors yra ir teigiamų pa
vyzdžių, tačiau, gaila ši sritis mūsų nė
ra pilnai išnaudojama. Išskyrus Lie
tuvos Vyčių organaizaciją, kuri varo 
plačią propagandą laiškų rašyme, kiti 
mūsų vienetai nedaug šioje srityje 
daro. ‘ *

Prieš rašant šiuos žodžius, teko var
tyti naujausią dienos spaudą ir joje 
rasti 2 laiškus lietuviškais reikalais.

Tačiau ši krizė buvo paskutinė — 
Frondizi kariškių liko suimtas, 
nes atsisakė pasitraukti iš prezi
dento pareigų.

Iš vienos pusės prez. Frondizi 
diktavo ir ji kontroliavo kariškiai, 
iš kitos — peronistai ir jų bend
rakeleiviai. Kol kas nusvėrė ka
riškiai. Demokratiniuose rinki
muose laimėję peronistai šaukia, 
kad tų rinkimų anuliavimas yra 
baisus demokratinių principų ir 
teisingumo bei teisėtumo išnieki
nimas, kuris nebus dovanotas. 
Prieš jėgą būsią atsikirsta jėga, 
prieš smurtą teroru, taigi — akis 
už aki. Slaptoji smogikų armija 
teroro, sabotažo, gatvių kovoms 
turi specialius dalinius.

Peronistai-komunistai pasitiki 
savo kontroliuojamais sindikatais, 
kurių narių skaičius siekia apie 
pustrečio milijono. Daugiausia 
tai pramonės darbininkai. Jie gra
sina visuotiniu streiku, neribotam 
laikui, jei Frondizi paskutinieji 
antiperonistiniai dekretai nebus 
atšaukti. Grasina ir pilietiniu ka
ru, Fidel Castro žodžiais prana
šaujant, “kai Argentinos liaudis 
mesis i gatves ginklais kovoti...”

Ir taip susiklostė, kad peronis
tai-komunistai dabar pirmieji šau
kia už demokratiją, konstituciją, 
legalumą, žmogaus teises. Už tą 
demokratiją, kurią ir Argentine-' 
je jie jau buvo pasmaugę ir kurią 
be atodairos vėl sunaikins, kai tik 
pačios demokratijos laiptais vėl 
iškops i valdžią. Framini, Perono 
pakaitalas, telegramomis kreipėsi 
i šv. Tėvą ir Jungt. Tautas. Tas 
pats Framini siūlo iš užsienio pa
sikviesti Peroną tautai iš suiru-
tės išvesti.!..

Frondizi savo masonine vingių 
politika priėjo liepto galą. Per
daug jis turėjo “tam tikros rašės” 
patarėjų ir pareigūnų atsakinguo
se postuose. Jie jį, teisybė, labai 
išpopuliarino tam tikroje pasauli
nėje spaiidoje, palenkė simpatijas 
Valstybės Departamente ir finan
siniuose sluogsniuose, kurie su
teikė šimtus milijonų dolerių pa
skolos ir paramos, bet negalėjo 
sulaikyti infliacijos ir frondizinės 
politikos nuo liepto galo, šis po
litinis bankrotas yra, deja, netiek 
vieno asmens, kiek tam tikros de-
mokratijos drama.

Argentina atsidūrė tos dramos 
kruvinųjų veiksmų išvakarėse.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis 11

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

%/ (buvęs, Naujas savininkasV.O. 726 Lansdowne Ave
Z-W <TarP ir Dupont)garage Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATITEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 I^insdowne Ave. Tel: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

International 
Driving School

VVALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1. vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

“Chicago Tribune”, kovo 23 d. laiš
ku skyriuje yra Detroito L. Vyčių 
kuopos pirm, laiškas, kuriame yra dė
kojama dedakcijai už anksčiau tilpusi 
tame pačiame skyriuje Tony Yuknio 
irgi vyčio pasisakymą apie Pabaltijo 
valstybes. S

Gražus laiškas paskelbtas “Life” žur
nale kovo 23 d. Jame A. J. Nor- 
wesh iš Glen Cove, NY giria lietuvių 
kalbą, tarp kitko, rašydamas: “Ac
cording to prominent linguists and 
philologists no language and no alpha
bet is better qualified or suited to 
serve for the construction of univer
sal linquistic alphabet than Lithua
nian”. ' /

Perskaičius spaudoje tilpusius laiš
kus, gal atsiras didesnis noras ir pa
tiems šioje srityje pasidarbuoti?

Sūris-vertingas 
maistas

Sūris jau iš senų laikų maisto žino
vu pripažįstamas augštos vertės mais
tu. Kurie pasirenka savo valgius pagal 
Kanados valgių taisykles, žino, kad 
bent vieną kartą Į savaitę reikia val
gyti sūrį, bet patariama ir dažniau.

Be kanadiško “cedar” sūrio, kuris 
yra garsus visame pasaulyje, yra ir ki
tų labai gerų — saldžių ir raugintų, — 
kurie gaminami pagal svetimus recep
tus Kanadoje.

Esant tokiai sūrių rūšių daugybei, 
kiekvienas gali pasirinkti pagal savo 
skonį.

Sūris turi būti gaminamas prie že
mos temperatūros, nežiūrint kur tai 
būtų — ar ant krosnies ar viduje. 
Augšta temperatūra sutraukia protei
nus, daro sūrį panašų į gumą, ir jis 
tada nelengvai virškinamas.

Kanadiškas sūris yra netik lengva 
virti, bet ir laikyti. Visokios rūšies sū
riai turi būti įvynioti ir laikomi šaltoje 
vietoje. Sūris gali būti įvyniotas į vaš
kinį ar sidabrinį popierių arba laiko
mas uždengtame inde. Nupirkus įvy
niotą sūrį galima ilgai laikyti. Norint 
išlaikyti sūrio kvapsnį, reikia palaiky
ti kambario temperatūroje nuo pusės 
ligi valandos. Dėl savo proteinų kana
diškas sūris gali lengvai pavaduoti 
mėsą, žuvį, paukštieną, kiaušinius. Be 
proteino jame yra kalcijaus ir vitami
nų Riboflavin. Šie elementai yra reika
lingi sveikatai palaikyti. C.Sc.

J. Fewster

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

i

ęlJANINŲ 
ECHNIKAS

A. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
ninu remonto darbus h* snstygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

George BEN, B.A. 
advokatas-notaras 

praneša, kad • 
persikėlė ,' 

įi naujas patalpas • t 
1134 DUNDAS ST. Wj 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

A P GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9136 

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

Sav. Ant. Paškevičius

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
R(X£fl 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir'pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Htrmberview Rd., Toronto.

vyzdį kitiems.
Sus-mą atidarė skyr. pirm. J. Grigas, 

o jame pirmininkavo St. Janušonis. 
Paaiškėjo, kad prieš metus įteiktas pa
reiškimas gauti Ontario prov. valdžios 
patvirtinimą — čarterį neužilgo bus 
išspręstas teigiamai skyriaus naudai. 
Tai bus pirmoji lietuvių organizacija 
Niagaros pusiasalyje turinti valdžios 
čarterį.

Gan vaizdžiai ir įdomiai apibūdino 
St. Janušonis savo referate šių dienų 
moderniaus karo pasiruošimus ir gink
lus palygindamas amerikiečių ir rusų 
ginklus. Po to iškilo net pageidavimų, 
kad panašūs referatai būtų skaitomi 
dažniau.

Po susirinkimo, prie gerų sumušti
nių, kuriuos paruošė, taip sakant, biru- 
tiėtės — Janušonienė ir Polgrimienė, 
buvo pasivaišinta ir draugiškai pasida
linta įspūdžiais.

VILNIEČIU SUSIRINKIMAS. — Ko
vo 18 d. slovakų salėje įvyko VKLS-gos 
St. Catharines skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas. Buvo aptarta bend
ras veikimas ir nuveikti darbai ypač 
pasidžiaugta dideliais laimėjimais šal
pos reikaluose. Aptarta ir didžiosios 
šventės — Joninių reikalai. Ir šiais me
tais birželio 23 d. bus gera progą kana- 
diškiams pasigėrėti nepaprasta prog
rama. Tik reikia prisiminti kaikurių 
pastabas, jog lietuviai didesniame dar
be niekuomet nebuvo vieningi, kaip ir 
šiuo atveju yra tokių, kurie stengiasi 
įgyvendintą darbą suardyti.

Ateinančiai kadencijai išrinkta nau
ja skyr. valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. I. Šajauka, sekr. J. 
Dilys, ižd. J. Lelevičius; rev. komisi
ja: Z. Piliponis, J. Rutkūnaš ir S. Ja- 
kubilius. Kor..

Vizitinė kortelė
Sykį Puškiną aplankė prašmat

ni poniutė, bet nerado jo namie. 
Pastebėjusi, kaip nešvariai jis gy
vena, parašė pirštu ant apdulkėju
sio pianino: kiaulė.

Kitą dieną, susitikusi Puškiną 
ir nelaukdama jo pastabų, tarė:

— Jus aplankiau, bet neradau 
namie...

— Taip, žinau, — ramiai atsa
kė Puškinas. — Jūs palikote savo 
vizitinę kortelę ...

Trumano sportas
Trumanas, išėjęs pensijon, dau

giau laiko gali paskirti pramo
goms, o ypač jo mėgiamam žvejo
jimui. Sykį prezidentas sekreto
riaus buvo paklaustas, kodėl jis 
tokį ramų sportą pasirinko, kai 
gyvesnė sporto šaka aplamai vi
siems nekenktų.

— Dėl ypatingų priežasči i. — 
atsakė Trumanas. — Matote, mū
sų krašte žurnalistai ir korespon
dentai žmogų palieka ramybėje 
dviem atvejais: kai meldžias’ baž
nyčioje ir kai žvejoia. Ka'‘an«i 
melstis nevisada turiu noro bū
damas laisvas, tai likusi pus.iienĮ. 
praleidžiu žvejodamas.

Ką mąsto?
Dvi merginos vaikšto parke ir 

randa Rodino skulptūrą “Mąstyto
jas”. Viena jų klausia:

— įdomu, ką jis mąsto?
— Nežinau, bet, atrodo, mąsto, 

kur padėjo savo drabužius.

Namu^ automobiliu^
ir kitokie visų rūšių

draudimai
P R A NO B AR AUSK O o g en t ū r a

RO. 6-0811
arba
RO. 6-0832.
49 Cameo Cres., 
Toronto 9.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE. 
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5-8 vai. vak. šeštadieniais 10-3 v.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

i

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.-)

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LĖ. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,popierisi šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.
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Šį sekmadienį, balandžio 8 
dalyvaukime Toronto apyl. 
•nuošė. Balsuokime už ką norim 
’•et balsuokim!

d., visi 
tarybos rinki

O’KEEFE CENTRE 
FOR THE. PERFORMING ARTS 
FRONT & YONGE' EM 3-6633

Tik vienų savaitę! Balandžio fc-U

BALSAVIMO TVARKA: šv. Jono Kr. par. salėje 10—2 vai. p.p.
‘FUNNIEST WOMAN IN THE WOHRD” A

—BROOKS ATKINSON, N.Y. Times

Prisikėlimo par. salėje 10—2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose 12—7 vai. vak.

BALSUOTI GALI: visi pilnateisiai lietuviai, gyveną Toronte, 
sulaukę 18 metų amžiaus.

BALSUOJAMA: už 25 kandidatus iš 31. kurių sąrašą gauna 
kiekvienas rinkikas. Be to, kandidatų 
sąrašas paskelbtas “Tž” 12 nr., 6 psl.

BEATRICE LILLIE 
"AT NINE O'CLOCK" 

SU 

Roberto Iglesias 
IR JO PILNU SĄSTATU

SV. JONO KR. PARAPIJOS ŽINIOS
— Šį Kančios sekmadienį, 7 v.v. pra

sideda astuonių dienų rekolekcijos, 
kurias praves Tėvas dr. Viktorąs Rim
šelis, MIC, iš Čikagos, Kiekvieną va
karą rekolekcijos prasidės 7.30 vai. šv. 
Mišiomis, o po jų — konferencija. 
Kiekvieną rytą rekolekcijų pamaldos 
9 vai. Ęekolekcijos užbaigiamos Verbų 
sekmadienį 7 vai. vak. religiniu kon
certu.

— Vaikučių parengimas pirmajai iš
pažinčiai ir Komunijai pradedamas šį 
trečiadienį. Iki šiol tikybos pamokos 
būdavo sekmadieniais. Nuo šios savai
tės painokos sudažninamos: jos bus tris 
kartus savaitėje — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. vaka
rais ir sekmadieniais iki šiol įprastu 
laiku. Pamokas dėsto seselės vienuolės. 
Prašoma visus gerbiamus tėvus, kurių 
vaikai šį pavasarį eina pirmos išpa
žinties, leisti paruošti juos lietuvių kal
boje. Jei būtų didelių sunkumų su 
vaikų pristatymu į pamokas, prašom 
tėvus pasikalbėti su kunigais ar sese
lėmis.'Bus jieškoma lengvinančių išei
čių. Pirmosios išpažinties iškilmės 
įvyks gegužės 20 d., sekmadienį.

— Praėjusį pirmadienį iš parapijos 
bažnyčios iškilmingai palaidotas a.a. 
Pranas Riekus. Velionies žmonai, dūk- ■ 
ros, brolio ir švogerio šeimoms nuošir
di užuojauta.

— Šią savaite parap. kunigai lanko 
šias gatves: Bellwoods, Claremont, 
Palmerstone, Euclid, Robinson ir Clin
ton.

— Tikimės, kad Velykoms keletas 
bažnyčios langų jau turės, spalvotus 
•vitražus. Vitražams naudojama dviejų 
colių storio spalvotas stiklas. Tokiu 
būdu gaminti vitražai Toronte yra se
selių juozapiečių naujai pastatytoje 
gimnazijoje.

— šį savaitgalį, nei penktadienio va
kare, nei šeštadienį jaunimo chorui 
giedojimo repeticijų nebus. Kun. ka
pelionas savaitgaliui išvyksta į Sudbu- 
rį lietuviams pravesti gavėnios reko
lekcijų.

— Šį penktadienį, pirmąjį balandžio 
mėnesi, pamaldos rytą 8 vai. ir vaka
re 7.30 vai. Po rytinių pamaldų lanko
mi ligoniai namuose.

— Pakrikštyta: Danielius Antanas 
O'Donohue, Aldonos Gvazdaitytės ir A. 
E. O'Donohue sūnelis.

NAUJAGIMIAI. — Dalia ir Valdas 
das Kazlauskai susilaukė dukrelės — 
trečiojo vaiko šeimoje; Gražina ir Pra
nas Stripiniai — sūnelio. Geriausi lin
kėjimai.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS
— Giliai užjaučiame A. Kuzmarskį 

ir jo šeimą, mirus Lietuvoje jo moti
nai. Taip pat reiškiame nuoširdžią 
užuojautą J. Dovidaitienei, Hamiltone 
mirus jos broliui S. Gudinskui.

— Pr. sekmadienį pradėtos metinės 
rekolekcijos. Ši savaitė skiriama mo
terims ir merginoms, o ateinantį — vy
rams ir vaikinams, šią savaitę rekolek
cijoms vadovauja gerb. T. J. Vaišnys, 
S.J., o ateinančią — gerb. T. A. Tarno- ’

O’KEERE CENTRE turi garbe pristatyti panelės Lillie's vienintelį 
pasirodymą šiaurės Amerikoje laike šio sezono, ir susigrąžintą at
gal į Torontą Robertą Iglesias ir jo puikųjų baletą Espagnola.

Pirm.-ketv. Penkt.-šešt.
Orch. and Mezz. $4.00 $4.50
R. Orch. and F. Bale. $3.00 $3.50
Middle Balcony i„. $2.25 $2.75
Rear Balcony $1.75 $2.00

Penkt. pav. šešt. pop. 
$3.00 ~

$2.25 
$1.75 
$1.25

Vakarais 9 vai., popiečiais 2 vai., penktad. pavakariais 6 
Pastaba: Specialiai pavakariais vaidinimas penktadieni, bai. 13 d.<&val. vak.

• 1 r ”
Užsisakykite dabar nuo 11 vai. ryto iki 10 vai. vak. Telefonas EM. 3-6633

šaitis, SJ. Abiejų rekolekcijų tvarka:’A. Paulionis ir par. vyrų ir mišrūs 
sekmadieniais pamokslai visiems bend- chorai.
rai ir tik prieš pietus Mišiiį metų; šio- _ ’ _ _ . . _ - *— Rekolekcijų metu skelbta dėvėtų

vai,

$3.00
$2.25
$1.75
$1.25

PRANEŠIMAS 
ORGANIZACIJOMS 

Ryšium su numatomu balan-
kiadieniu rytais: rekolekciju Mišios ir drabužių rinkliava Suvalkų trikampio į džio ė Toronto anvl tarvhos
pamokslas 9 vai., vakarais: pamokslas, b Vokietijos sanatorijų lietuviams jau ““°^ronro apy laryoos 
Mišios ir palaiminimas švenč. Sakra- pradėta. Atnešti drabužiai paliekami į USOS Toron .0 0lg-JOS
mentu — 7.30 vai.; be to, kas rvta šio- koridoriuje pne bažnyčios durų. Prieš Į *)ei skyriai, kulių atstovai dalj-. 
kiadieniais Mišios laikomos 7, 7.30 ir 8 atgabenant, prašome drabužius išplau- • vauja ar norėtų dalyvauti KLB 
vai., bet pamokslas nesakomas; Komu-11* ir išvalyti. Kadangi jų išsiuntimas 1 oronto apylinkės posėdyje pra-; 
nija dalijama per visas Mišias; išpažin- nemažai kainuos, prašome, kurie gali,! sau nedelsiant pranešti apyl. vai- ■ 
tys per visas rekolekcijas klausomos prisidėti nors kuklia auka toms išlai-: dybos sekretoriui Įgalioto, asmens ■ 
kiekvieną dieną visų Mišių metu, rytą doms padengti. Aukos Įmetamos Į spe-pavarde ir adresa. Taip pat visi 
į i __ _ i_____ •___________ » -a ____ z4A-->ifii nrin hnini'ninc TAi"i ■ 5 . v
iš anksto susitarus; savaitgalių4 vaka- hužių išsiuntimu rūpinsis KL Kat. Mot 
rars, pradedant ketvirtadieniu, išpa- dr-jos Prisik. par. skyrius. 'rinHe nraSin cincti- V Stibi i

’ žintys pradedamos klausyti jau 6.30 v. i — šio men. pradžios sudaznm-1 ... nas Pi a au . lįs.u „ ’ ^iaoa'!
ir bus klausomos tol, kol bus peniten- tos pirmos Komunijos pamokos. Be i CinsKas, 281 Uline bt., 1 oronto 9.

ir vakara, arba betkuriuo kitu metu, cialią dėžute prie bažnyčios durų. Dra

rars, pradedant ketvirtadieniu, išpa- d"-jos Prisik. par. skyrius.
buv. tarybos nariai prašomi at-j 

; siųsti savo adresus.

tų. Maloniai prašome neini vilkinti iš
pažinčių iki paskutinių rekolekcijų va- į 
karų. Kviečiame jas atlikti savaitės j 
pradžioje ir kasdien ar kas vakarą pri-i 
imti šv. Komuniją.

— Moterų rekolekcijų pabaiga, šv.J 
Tėvo palaiminimas ir rinkliava reko
lekcijų išlaidoms padengti bus šio šeš
tadienio vakare, gi bendra rekolekci
jų užbaigos Komunija — ši sekmadie
ni per Sumą; po jos parapijos salėje 
bus bendra moterų agapė su menine
programa, į kurią maloniai kviečiamos į siamas pirmoje Didž. Savaitės pusėje 
ne tik par. moterys ir merginos, bet ir h* po Velykų.
viešnios iš toli ir arti. Agapę^ vadovau- — Vaikų choro repeticija—šį penk- 
jant Prisikėlimo parapijos Katalikų tadieni, 6.30 vai. vak., parapijos salėje 
Vyrų dr-jai, ruošia ir jos metu patar- ant scenos. Repeticija labai svarbi, 
nauja parapijos vyrai. Agapė vyrams | Prašom gausiai susirinkti.
bus kitą sekmadienį, pasibaigus vyrų i — Šį ir kitą sekmadienį 11.30 vai. 
rekolekcijoms. j Mišių par. salėje nebus, nes ten ruo-

— Šis penktadienis yra balandžio I šiamasi agapėms. Jų vietoje, po Su- 
mėn. pirmasis. Mišios — 7, 7.30, 8 ir 9 [mos, maždaug 12.10 vai. bus dar vie- 
yal. ryto ir, be to, po vakarinio mote
rų rekol. pamokslo, maždaug 8 vai. v., 
Mišiose kviečiami dalyvauti visi, bet 
pamoksluose vyrai prašomi nedaly
vauti.

— Par. metinės rekolekcijos baigsis 
antrą Kančios sekmadienį, bai. 15 d., 
5.30 vai. vak. bendru visos parapijos 
susikaupimu, kurio metu bus religi
nis koncertas, pamokslas, palaimini
mas švenč. Sakramentu ir šv. Tėvo 
palaiminimas. Meninėje dalyje — sol.

įprastų pamokų sekm. po 10 vai. Mi- ’ Ont. Tel. 766-7384.
šių, jos dar daromos antradienių ir \ Neprisiuntę savo adresų —as- 
ketvirtadienių vakarais. Šios vakarinės menys ar organizacijos — negalės
lekcijose, patogumui rekolekcijų metu 
daromos nuo 7.15 iki 8.30 vai.; atvyk
dami į rekolekcijas tėveliai vaikučius - 
atveda į pamokas, kurios bus Liet: Vai
kų Namuose, o iš rekolekcijų grįžda
mi — juos pasiima.

— Rekolekcijų metu parapijiečių i 
lankymas sustabdytas. Jis vėl bus tę-

Lek.°‘ būti‘pakviesti i posėdi dėl netu- ..... ..... «... r£jįmo a(]reSų
Toronto apyl. valdyba

Paskaita apie jaunimo proble
mas — sekmadieni, balandžio 8 
d., 5 vai. p.p., Prisikėlimo salėje, i 
Bus ir diskusijos. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus mokyt, Petras Bal
čiūnas. B.A., baigęs pedag. moks
lus Toronto un-te. Koreferente 
bus mokyt. Irena Grabošaitė, iš 
jaunosios kartos.

— Vaikų choro repeticija—ši penk

nos Mišios bažnyčioje.

KUNIGUNDAI SAPLIENEI Lietuvoje mirus, 
VKLS-gos Kanados Krašto Valdybos narį, 

jos sūnų BRONIŲ SAPLĮ liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
ir sykiu liūdime

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
St. Catharines skyrius

Netikėtai mirus

jo žmonai, dukrai su šeima, broliui 
ir kitiems giminėms 

reiškiame giliausią užuojautą
J., R., M. Karka
B., St. Matulevičius 
Br., M. Norkus

Ponui SIGITUI PRANCKCNUI ir Poniai.
jo tėveliui mirus Lietuvoje.

reiškiame gilią užuojautą
P. A. Jakubauskai

O. ir S. PRANCKŪNAMS,4
Lietuvoje mirus jo tėveliui, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

B. J. Simonaičiai

ED

SIGITUI PRANCKCNUI ir PONIAI, 
jo brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, 

siunčiame nuoširdžią užuojautą

Vyt. Meilus su ponia pr. šešta- 
! dienį per Montrealį išskrido į 
Londoną, kur palaukę kelias va
landas kitu lėktuvu pasiekė V. 
Vokietiją. Ten V. Meilus jau pra
dėjo darbą Kanados imigracijos 
ministerijos užsienių tarnyboj. Iš 
Toronto į Maltono aerodromą p. 
Meilus palydėjo bičiulių būrys, 
besitelkiąs apie “Akmenę”.

G.A. Mendel, taut, grupių spau
dos pareigūnas imigracijos minis
terijoj, aplankė Toronto taut, gru
pių laikraščių redakcijas ir pasi- 
informavo apie jų veiklą bei iš
klausė jų pageidavimus. Imigraci
jos min os svetimų kalbų skyrius 
gauna 28 laikraščius. Vertėjai esą 
Įpareigoti padaryti santraukas tų 
straipsnių, kurie liečia imigraciją 
ir apskritai krašto politiką. To
kios informacijos perduodamos 
atitinkamų ministerijų pareigū
nams. \

KLB SOLIDARUMO ĮNAŠU 
PER 1961 M. VAJU SURINKO: 

M. Petrulis $102
V. Sendžikas
A. Basalykas 
S. Danelis

Kairys 
“Parama” (p. šernas) 
K. Kaknevičius
B. Saplys
J. Vaidotas
K. Lukošius 
Liet. Naipai (Aug. Kuolas) 
A. Bumbulis
L. Tamošauskas 
J. Karasiejus 
J. Šarūnas 
Šv. Jono par. knygynas 
(p. Aušrotas) 
A. Simanavičius 
S. Jakaitis

į M. Abromaitis 
p. Imbrasas 
A. Dūda 
Prisikėlimo par. knygynas 
(p. Smolskis) 
L. Rudaitis 
L. Adomavičius 
J. Danaitis 
V. Kolyčius 
S. Dargis 
S. Manglicas 
J. Gustainis 
S. Jagėla 
V. Bačėnas 
E. Čiuplinskas 
Kiti 5 rinkėjai 
Tiesiog per valdybą

Sv. Kazimiero par. pirmoji Ko
munija Įvyks gegužės pirmąjį sek
madienį. Tėvai prašomi registruo
ti vaikus pas kun. dr.F. Jucevičių.

Nekalt. Pr. Marijos seserys ren
gia mūsų mažųjų pasirodymą Ma
rijos sambūrio ‘metinėj šventėj 
gegužės 6 d. Repeticijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį po 10 vai. 
Mišių. Tėvai maloniai prašomi, 
kad vaikučiai galėtų repeticijose 
reguliariai dalyvauti.

Rekolekcijos AV par. prasidėjo 
\ pr. sekmadienį. Jas veda dr. Vikt. 
' Rimšelis, MIC, vilnietis, augštąjį 

mokslą baigęs Romos un-te, ilgus 
metus profesoriavęs, o dabar yra 
“Draugo” direktorius.

Rytais — rekolekcijų šv. Mišios 
9 vai. ir trumpas pamokslas. Va
karais — šv. Mišios 7.30 vai. ir po 

. jų pamokslas, šeštadienį šv. Mi
šios vakare 7 vai., po jų pamoks- 

. las. Išpažinčių klausoma kasdien 
rytais prieš kiekvienas Mišias ir 

; vakarais prieš pamaldas ir po pa
maldų.

Rekolekcijų iškilmingas užbai
gimas — šį sekmadienį. Sumos 
metu — bendra visos parapijos 

; šv. Komunija.
Pirmoji Komunija ir Sutvirti

nimo sakramentas AV par. vaiku
čiams — Atvelykio sekmadienį. 
Dalyvaus iš Čikagos J.E. vysk. V. 
Brizgys. Visi parapijos vaikučiai 
yra Įpareigoti šioje šventėje daly
vauti savoje, lietuviškoje, parapi
joje. To reikalauja ir kardinolas 
Leger. Visi tėvai, kurių vaikučiai 
š.m. eis Pirmos Komunijos ir Su- reiškimų paskoloms $4.000 su
tvirtinimo sakyamento, prašomi mai. Daugelis aplinkinių lietuvių’ 
nedelsiant užregistruoti juos pas ruošiasi Įstoti Į “Litą” nariais.

t seselę Celiną PO. 6-9397 iki šio Pakartotinai primename' kad 
sekmadienio. Jokia mokykla ne- kas norį perkelti morgičius į “Li- 
turi teisės sulaikyti liet, vaikučių ■ ta”, paimti naujus arba užtraukti 
nuo dalyvavimo šioje šventėje sa- i didesnes asmenines paskolas, la- 

i voje parapijoje.
AV parapijos bazaras buvo sėk

mingas: gauta pajamų $1735,15.
i Tai nepaprasta pagalba mokant 
j parapijos skolas. Kartu labai gai
la, kad tikriausiai pusė parapijie
čių bazarui neatsiuntė nei mažos 
dovanėlės.

Mirė ponia Gagnon AV parap. 
; didžiausio geradario žmona.

KL Katalikių Moterų draugijos 
Montrealio skyriaus metinis su- 

įsirinkimas Įvyko pr. šeštadieni 
AV klebonijos patalpose. Susirin- 

: kimą pradėjo skyr. pirm. E. Ker- 
i belienė, pakviesdama pirminin
kauti čečkauskienę ir sekr. D.

1 Slaškevičienę. Išklausęs metinės 
valdybos organų apyskaitos, susi- 

! rinkimas išrinko naują valdybą:
............ o _____  J- Adomonienę, G. Kudžmienę, I. 

valdybos ir visos Bendruomenės pade- Lukoševičienę, A. Morkūnienę ir
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Viso $1.234 
Išvardintiems asmenims priklauso į

Tėvai ir visuonienė kviečiami į.ka fr pagarba. Rezultatų paskelbimą St. Petrauskienę. Revizijos komi- 
gausiai atsilankyti ir aktyviai da- juždelsė pora rajoninių rinkėjų, kurie sijon išrinktos: V. Gražienė ir E. 
i dabar žada Dėi jŲ šia pro- Kerbelienė. Susirinkimas praėjolyvauti diskusijose.

LSR būrelio valdyba

“Lito” nariai, kurie gyvena šv. 
Kazimiero parapijos ribose, ta
čiau sekmadieniais atvyksta ir da
ro operacijas AV parapijos “Lito” 
skyriuje, prašomi jas atlikti pas 
ved. padėjėją P. Rudinską. Vi
siems Rosemont skyriaus nariams 
yra užvesta pagalbinė jų sąskaitų 
kartoteka, kurioje turi būti pada
ryti atitinkami kiekvienos opera
cijos Įrašai.

Per antrąją savaitę Rosemont 
skyriuje atsilankė 17 narių, du 
Įstojo nauji, priimta $1.564,64, iš
mokėta $6.104,35 ir priimta pa-

bai patartina pareiškimus paduo
ti prieš kelis mėnesius.

Stud. A. Gražys, žinomas mūsų 
sportininkas, buvo išrinktas Loy
ola College Athletic Association 
pirmininku. Prieš savo oponentą 
L. Cullen jis laimėjo 376 balsais 
prieš 222.

DRABUŽIŲ V’AJUS Suvalkų trikam
pio lietuviams Lenkijoje norima baigti 
iki Velykų švenčių, šią savaitę yra dar 
gauta keletas laiškų. Viso jau 40 pra
šymų. Daugiausia prašo moterys, jau
nos ir senos, prašo sau ar savo vai
kams, mažiems ar į mokyklą einan
tiems. Tiek vyriški, tiek moteriški dra
bužiai yra pageidaujami. Skundžiasi, 
kad pragyvenimą šiaip taip užsidirba, 
bet drabužių nepajėgia įsigyti.

Visi, kurie galite drabužių paaukoti 
ar pinigų persiuntimo išlaidoms pa
dengti, prašomi skambinti J. Kęsgailie- . 
nei PO. 7-5956, Iz. Mališkai RI. 7-5846 
ir A. Rusinui DO. 6-7231. Drabužiai 
bus paimti iš namų ar bus nurodyta 
kur pristatyti.

Asmenys ar organizacijos, norinčios 
pasiųsti tiesioginiu keliu, prašomos 
kreiptis į augščiau nurodytus asmenis: 
dėl adresų, informacijų, siuntinių siun
timo tvarkos.

Sėkmingam vajaus pravedimui yra 
būtinai reikalingi talkininkai, kurie ne
tik nelaukdami surinktų atliekamus 
dar geram stovyje savo drabužius, bet 
dar parinktų drabužių iš artimiausių 
savo kaimynų ar juos paragintų.

Nuo sakančios savaitės bus prade- 
| naujų jėgų. Linkime naujajai vai- j tos skelbti aukotojų ir talkininkų pa- 
: dybai geriausios sėkmės vadovau- vardės. 
jant vienai judriausių Montrealib' 
organizacijų.

ga, tenka atsiprašyti tų, kurie, turėda- į labai gražioj ir darbingoj nuotai-
Cv Innn Kr Pašalninos rtr inc ,nj i”te“c9a;.sav? so,idarum® P.are,gą|koj; dalyvavo skyr. dvasios vadas Sv. Jono Kr. Pasaipmes dr-jos atlikti, hgi šiol hko neaplankyti. T-Jv T RArAvi;«nc c t ir cvpeiac

i mėnesinis s.usirinkimas — ši sek- KLB Toronto apyl. solidarumo 
įnašų vadovas

A. STEPONAITIENEI yra laiškas iš 
Australijos, siųstas L. Gudiškienės į 8 

Jaunučiu, jaunesniuju ir moks-i s.t‘£la,1,r 2Ve.’’ T^onto. Galima atsnm- 
' - - *- - - - - ti TZ administracijoje.

K AT YNO ŽUDYMŲ PAMINĖJI . .
.MAS ruošiamas bai. s d., sekmadienį,: madieni, balandžio 8 d., 3 vai. p.p. 
lenkų šv. Kazimiero par. salėje, 156 muzikos Studijoje, virš UTŽ” re- 
Roncesvalles Avė., 3 vai. p.p. Tema — dakcijos.
“Katynas — komunistų nusikaltimas ■
dar nebaustas”. Kalbės A. Malatynski,; „ _ __
M.A., bus rodomas filmas “Katyno nu- leivių ateitininkių susirinkimai
sikaltimas”. Kadangi minėjimas orga-įši sekmadieni, balandžio 8 d., 4 Esu atvykusi iš Kauno prieš pusantrų 
nizuojamas kaip protestas prieš komu- ■ yal. p.p.. LV Namuose. metų. Norėčiau gauti darbą nedidelėje
nistų nusikaltimus, i jį yra kviečiami 
visi R. Europos tautybių žmonės.

Tėv. J. Borevičius, SJ, ir svečias 
Tėv. dr. V. Rimšelis, atvykęs ves
ti rekolekcijų A V parap. Senosios 
v-bos rūpesčiu, po oficialiosios su
sirinkimo dalies, Įvyko gražios 
vaišės, kurių metu pabendrauta, 
oasidalinta Įspūdžiais ir išsiskirs
tyta pakilioje nuotaikoje.

Valdyba pareigomis dar nepasi- fnAinii rl rrz n ffl V 1.-o <4 imCi
t, z» < r» i_ i • a i • į šeimoje prie namų ruošos, naujagimio į skįrstė. tačiau džiugu, kad iėjo 
Pi of. A. Zubry s pakviestas skai-j arba šiaip vieno vaiko globos. Telef.: jpan T Jnkime nauiaiai vai-i

• tyti paskaitą Toronto Medical Re- ox. 4-4878.
TORONTO SIMFONINIS ORKEST- search institute apie savo išradi- 

RAS gegužes 2 d.. 10 vai. ryto — 9 ■ mus §įoje mokslinėje ištaigoje 
; vai. vak.. Coliseum patalpose, parodu r ° J
aukštėje, ruošia metini, didžiausią Ka-^r0^?nuS ,diruba ei ? metH’ 

Iliadoje, vartotų drabužių ir daiktų par- Be kitko, joje buvo isras..as peni- 
davimą. Bus daug baldų, plokštelių, 
žaislų, baltinių, vyrų, moterų ir vaikų 
drabužių, kailių, knygų, brangenybių, 
t.. ..................j __ _ _________ _____
ka paaukoti išpardavimui, skambinti: Visi Toronto ir apylinkes lietuviai 
EM. 4-7682. iš anksto prašomi rezervuoti šia

DRAUGU* KOVAI SU VĖŽIU To- dien« Sa™ maŽW1’ ^“UgsmUi. 
ronte organizuoja balandžio mėn. lė- f* 
šų telkimo vajų ir tikisi surinkti S630. tįniame susirinkime 
000. Lėšos bus panaudotos tyrimų in- j 
stitutams, specialistams ruošti, infor-Į ~ - - - . . -
macijai ir ligonių pagalbai. Vajuje da
lyvaus 10.000 savanorių rinkėjų. Va-. - . . __ __ v ,
jaus vvr. vadovas T. F. Jarvis. Būstinė Jonaitis, izd. V. Masalas, spaudos 
— 443 Mount Pleasant Rd., tel. EM 
3-5773.

ilinas. : .
nujsu uidu-ovviu Velykų Bobutė atvyksta Torom 

senovinių dalyku ir t.t. Jei kas norėtų i Atvelykyje, balandžio 29 d.

Šiauliečių sambūris savo visuo- 
! išsirinko 

naują v-bą. kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. dr. V. Mastis, vi- 

pcepirm. J. Paškovičienė, sekr. V.
T m. « 4 v A 7 A/T o 1 f* i . z"l

. ir inf. reikalams M. Kojelis. Revi
zijos kom. — J. Kaknevičius, Alb. 
Stasiulis ir Ot. Tamašauskas. Pa- 

JOHN BASSETT, konservatorių kandi- rengimų vadovas VI. Jankaitis.
datas i fed. parlamentą Spadina rinki-į Sambūris balandžio 7 d. 7 vai.datas i fed. parlamentą Spadina rinki
minėje apylinkėje, atidarė vajaus Įstai- vak Ljet Namuose rengia jaukų 
ga 485 Bloor st. w„ tel. 924-3360. J. • pObūvi ir šia proga kviečia visus 
Bessct yra gerai susipažinęs su Spadi-. f gj H . t b j apskrities su. 
na rink. apyl. sudarančiais balsuoto-, ...7 , * , . v. A.. •
jais. Jo įstaiga teikia informacijas bei J 
paslaugas įvairiom kalbom. bei praleisti laiką savųjų tarpe. 

Sambūrio v-ba 
*, ir

SLA 236 kp. susirinkimas šau- 
Rickus ir iš Delhi par. a.a.. Stasys Gu- kiamas ši sekmadieni, balandžio 
dinskas. Kapinėse jau visai sausa. Bū- 8 d.. Liet. Namuose. Darbotvarkė- 
tų gera, kad šeimos, kurių artimieji je. be kitų reikalų, bus renkami 
kapinėse yra palaidoti, ši šeštadienį delegatai i būsima SLA seimą ir 
atsilankytų į kapines po žiemos pa-tvat- (ajp pat aptariama ekskursijos or- 

gamzavimas pas kaimynines SLA 
; kuopas. Pradžia 1 vai. p.p. ap.

SV. JONO LIET. KAPINĖSE pra
ėjusią savaitę palaidotas a.a. Pranas

kyti kapų. Tiesa, sodinti gėles dar yra 
anksti, bet rūpestingam kapų patvar
kymui jau tinkamas laikas.

DEKORATORIUS
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popicriavimas ir Lt.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

Dr. Genovefa 
NIEDRA-ZEPS

Gydytoja ir chirurgė 
137 HIGH PARK AVE., 

Toronto 9. Ont.
Telefonas 7G6-7703

. Priėmimo valandos: 
pirmadieniais — penktadie
niais nuo 6.30 iki 8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 11 iki
1 vai. po pietų.

JŪSŲ LAUKIA
Parkdale

Beauty Salon
sav. Irma Kremer

1 B SORAUREN AVĖ. 
(kampas Queen - Soraurcn) 

Telefonas LE. 2-0198 
Kasdien — išskyrus pirmadienius

Vajaus talkininkų vardu —
Iz. Mališka

Tauoyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

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

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pi, m. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 Ved. D. JURKUS, PO. 74280

GOODMAN
CHARTERED ACCOUNTANT

1IU. 9-2454HU. 1-4377

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

AL GARBENS
REAL ESTATE

"Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boa.fls narys.

//

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

išsakymai priimami ir paštu.

A. ir O. Tamošauskai
V. ir M. Snioliai
N. ir J. Simkai
A. ir T. Žiliai

Z1. A. PRANAS RICKUS
Kovo 30 d. šv. Juozapo ligoninėje te- 

sirgęs vos vieną parą, išgyvųjų tarpo 
pasitraukė a.a. Pranas Riekus. Velio
nis kilimu yra Laukuvietis, žemaitis. 
Ilgesnį laiką ncprikl. Lietuvoje dirbo
Alytuje kaip viršininkas Alytaus rajo- KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044 
no pašto tinklo. Tremtyje velionis dir- — ----------
bo kaip elektros mechanikas, ir dau- ? 
geliui pažįstamas kaip malonaus būdo, t 
ramus lietuvis. Velionis turėjo vos 521 
m. amžiaus. Kanadoje išgyveno 10 me
tų. Palaidotas šv. Jono lietuvių kapi
nėse, kurių Įsikūrimu, kaip teigia jojo 
namiškiai, jis labai džiaugėsi. Velio
nis paliko našlę žmoną, Niujorke bro
lį, dukros Jonynienės ir švogerio dr. 
Jasiuko šeimas.

Geros kokvbės 
LIETUVIŠKI 

PAŠTO ŽENKLAI 
100 įvairių $3.00 
150 Įvairių $5.50

A. R. KRUSE
P. O. Box 2466 

Paterson. New Jer
sey, U.S.A.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distatįėijoniis. Visas vežanųrs turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i

»1j. Ixmdona. 
oHh Bav, Sndbnri 
DEWSON ST..
Telefonas f.F,. 4-1

Mnm , Hamil- 
kRiir. 
NTO

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
| traukiami «oni nieia kaina. P. Lu 

bva. Tel. WA. 2-7981. Namu AM į
1 1-0537. I

REIKALINGI:
ELECTRICAL DESIGN 

DRAFTSMEN 
su pramonės kontrolės sistemų, že
mo voltažo paskirstymo ir skirsty
mo kambario Įrengimų patyrimu.

MECHANICAL DESIGN 
DRAFTSMEN 

su sunkiosios gamybos mašinų pa
tyrimu.

TOOL DESIGNERS 
su šablonų, įrankių ir armatūros 
patyrimu.

PROCESS PLANNERS 
patyrę precizinių elektrų - mechani. 
nių Įrengimų montavime. 
MECHANICAL INSPECTOR 

mechaniško tikrinimo priėmimo 
skyriaus priežiū -ai, su navtaacinfrj 
sistemų dalių precizinės mc<»v -i. 
nes inspekcijos nalvrimu. čka LtJP 
ir optinių matavimo Įrankiu naud> 
jimą.

Kreiptis: 
IAN MARTIN ASSOCIATES 

LIMITED
212 King St W. Tol. 362-6G71

Toronto, Ont
Telefonai: LE. 6-2738 LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

1611 Bloor St. W

i

SWANSEA. $3.000 įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

DU ŪKIAI. $18 M10 nilna kaina už abu, Įmokėti anie $6.000. balansas 10 
motu iš 6r<. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su linkiu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, serą žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundclk, Ont.

ATSKIRAS DUPLEKSAS. $18 900 visa kain®, 6 melu senumo, modemiš
kai Įrengtas. Įmokėti $4.000. Randasi nrie Quocnway ir Royal York g-vių.

KR M’TUVfc — BLOOR ST„ $10.000 inmkėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krautuve geroj vietoj. Prašoma $32.000.

• ^w'iMU. $5.000 imnkėli. moderniškai tingias. Nuomos $320 mėnesiui, 
plus sklypas statybai. Galima siūlyti $25 000.

Pas mus randasi dan* naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A GAWWFNTC1.




