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KUNIGAI IR PASAULIEČIAI
Su naujais laikais iškyla ir naujos problemos, o senosios, ku

rios atrodė išspręstos, pareikalauja persvarstymo bei naujo pagrin
dimo. Viena tokių problemų, dažnai keliama ir spaudoj, ir prak
tiniame gyvenime, yra kunigų ir pasauliečių santykiai. Ji yra 
svarstoma net vyriausių pareigūnų, keliama kongresuose, numa
tyta studijuoti ir visuotinėje Katalikų Bendrijos santaryboje. Ji 
yra gyva ir lietuviškoj visuomenėj. Vieni kalba apie ją tyliai, kiti 
pasisako spaudoje ir sueigose, o treti vien savo širdyje svarsto. 
Pvz. ji buvo keliama Katalikų mokslo akademijos suvažiavime. 
Rengiamame kultūros kongrese numatyta net speciali sekcija pa
rapijų lietuvybei išlaikyti. Negalėtume sakyti, kad mūsų kunigų - 
pasauliečių santykiai būtų blogi. Anaiptol. Pvz. Kanados kunigai 
savo suvažiaviman pasikvietė pasaulieti kalbėti apie pasauliečio 
požiūrį i kunigą.• ,• •

Kunigų - pasauliečių problema keliama ne dėlto, kad jų san
tykiai būtų blogi, bet dėlto, kad besikeičiąs gyvenimas iškelia nau
jus reikalavimus, kurie pakeičia ir kunigo ir pasauliečio tradicines 
pozicijas. Laiku nesupratus pakitėjusių pozicijų, iškyla pavojus 
įvairiems nesusipratimams. Vienur kitur jau pasigirsta priekaištų 
iš vienos ar kitos pusės. Visuomeninėj veikloj pasirodo vienas kitas 
ženklas, rodąs lyg ir susipratimo stoką. Pvz. vienoj reikšmingoj 
vietovėj yra rengiamas religinis kongresas; rengėjų vyriausias Ko
mitetas sudarytas iš vienų kunigų; sekcijų vadovais pakviesti irgi 
kunigai. Tiesa, numatyta pakviesti talkon ir pasauliečių, bet jau i 
tolimesnės reikšmės darbus. Iš kitos pusės, i kultūros kongreso 
rengėjų vyr. komitetą nepakviestas nė vienas kunigas, (iš vėles
nių pranešimų paaiškėjo, kad antraeilės reikšmės organizavimo 
darbams pakviestas ir kunigas), nors numatyta svarstyti lietuviš
kųjų parapijų veikla. Be to, atrodo, bijomasi pajudinti religinės 
kultūros klausimą, tarytum, lietuviškoj kultūroj jis būtų bereikš
mis. Tiesa, iš šių dviejų sugretinimų dar negalima daryti didelių 
išvadų ir Įžiūrėti kažkokį skilimą ar pradėtą kovą. Visdėlto, tai 
ženklas, kuris, drauge su kitais, Įtaigoja žmogų stabtelti bei susi
mąstyti. Kyla savaimingas klausimas: ar pasaulietis turi nuoša
liai stovėti nuo religinio gyvenimo bei ji palikti kunigams; ar ku
nigas turi šalintis ir būti šalinamas nuo kultūrinio - visuomeninio 
gyvenimo?

Sofija Pacevičienė, Roma

Savaitės įvykiai
Alžerijoj netvarka ir sukilėlių teroras neatslūgsta. Prancūzų slap

toji karinė organizacija, norėjusi sukiršinti prancūzus su vietos 
arabais, pradėjo dar smarkiau veikti ir žudyti. Buvo Įsiveržę net i 
ligoninę, kur nušovė 10 arabų, gulinčių lovose. Atrodo, kad sukilė
liai nieko nelaimi, nes negali. sukelti provokacijų ir naujo karo 
arp Prancūzijos kariuomenės ir arabų. O savo žiauriais veiksmais 
<clia pasipiktinimą. Tikimasi, kad po referendumo Prancūzijoj, pr. 
.ekmadienį, kuriame virš 90% pasisakė už De Gaulle politiką, bus 
mtasi iš Prancūzijos vyriausybės pusės dar griežtesnių veiksmų 
-ries sukilėlius, ir jie bus likviduoti vienu ar kitu būdu. Jų dalis 
au atkrito. Prisidės prie jų likvidacijos ir patys arabai.

Žvelgiant i pirmąją klausimo dali, neabejojant reikia paste
bėti, kad religiniame dabarties gyvenime pasauliečio pozicija yra 
žymiai pasistūmėjusi priekin. Jei seniau visas religinis gyvenimas 
bei veikimas buvo paliktas išimtinai kunigui, tai šiandieną jis 
nebėra Įmanomas bę pasauliečių aktyvaus dalyvavimo. Seniau bu
vo sakoma, kad ir kiek perdėtai, kad pasaulietis dievnamyje .gali 
tik klausyti, žvelgti Į altorių ir dalyvauti rinkliavoje. Šiandieną 
jo vaidmuo yra gerokai pakitėjęs. Iš visiško pasyvumo jis yra 
perėjęs į aktyvumą. Jo balsas reikalingas ir planavime,-ir apašta
lavime, ir liturgijoj, ir pašaukimų ugdyme, ir labdaroje, ir lėšų 
telkime, ir organizacijose, ir religinėje spaudoje, ir mokykloje. 
Pijus XII sakė' pasauliečiams: “Jūs esate Bažnyčia”. Montrealio 
kartinoms - . -..-g-.’, ».'.nc.it'.'.c'-.c .'is pcJa. i
nėra kokia nuolaida, o pasauliečio vaidmens aptarimas. Anot jo, 
“popiežius ir vyskupai nėra Bažnyčia, o jos hierarchija . . . Žodis 
.Bažnyčia turi atskleisti tokio platumo perspektyvas, kaip ir visa 
žmonija, tokios apimties, kaip ir visas pasaulis”. Būti pasauliečiu 
tikinčiuoju esą reiškia būti Katalikų Bendrijos dalimi, bendrijos, 
kurią sudaro visi krikštytieji, pradedant popiežių ir baigiant ma
žiausiai žinomu tikinčiuoju. Šios eilutės rodo, kad ir augščiausi 
hierarchai pasauliečiams teikia daug reikšmės. Tai dabarties bal
sas, nuo kurio neturėtume atsilikti ir mes. Religiniame mūsų 
gyvenime turėtų jiems atitekti prideramas vaidmuo. Žinoma, mūsų 
pasauliečiams reikėtų irgi tai Įsisąmoninti, atitinkamai pasiruošti 
naujajai pozicijai ir ją užimti palaipsniui, organišku būdu, ven
giant nesusipratimų. 

• • •
Pakitėjusi yra šiandieną ir kunigo pozicija. Kai mūsų Lietu

voj maža buvo šviesuolių, kunigas turėjo stovėti ir kultūrinio ir 
visuomeninio, kartais net politinio, gyvenimo priešakyje. Jo vaid
muo mūsų tautiniame gyvenime tapo labai svarus. Dabar gi, kai 
išaugo ne viena šviesuolių karta, kunigui tenka siauresnis vaidmuo. 
Jis jau gali telktis daugiau savo srity, atsidėti pastoracijai, idėji
nei, religinei - visuomeninei veiklai. Pastaroji tiek išsiplėtė mūsų 
laikais, kad užsidarymas zakristijoje nebeįmanomas. Specialiosios 
ir bendrosios religinės bei visuomeninės veiklos plotai yra tokie, 
kad kunigui tenka daug intensyviau užsimoti tose srityse nei 
seniau. Kunigo išėjimas iš kultūrinės - visuomeninės veiklos reikš
tų nuostoli visai mūsų išeivijai ir tautai. Šitai prilygtų pabėgimui 
iš fronto gyvybinės kovos metu. Jeigu seniau visuomenė buvo 
gąsdinama klerikalizmo baubu, tai šiandiena jai turėtų būti at
skleistas tikrasis kunigo vaidmuo. Pasauliečiai, užuot stūmė kuni
gus i veiklos užfronte, turėtų juos drąsinti plačiajai veiklai. Ku
nigai gi. užuot izoliavęs!, galėtų netik intensyviau reikštis visuo
menėje, bet ir veiksmingiau Įjungti pasauliečius Į praktini religini 
gyvenimą. Naujose pozicijose vieni kitus turėtų naujai ir pozi
tyviai suprasti. Pr. G.

Sudaryta pereinamoji vyriausy
bė, va'd. prancūzo Ch. Fouchet, 

iš trijų prancūzų ir devynių alže- 
riečių.

Jugoslavijoj vėl suimtas Milo- 
van Djilas, buvęs artimas Tito 

lendradarbis, kuris vėliau parašė 
išgarsėjusią knygą “Naujoji kla
sė”. Už ją buvo pasodintas ir nu- 
.eistas kalėti. Paleistas iš kalėji
mo parašė vėl knygą “Pasikalbė
jimai su Stalinu” ir ją perdavė i 
vakarus. Neužilgo ji bus išleista. 
Jž šią knygą vėl atsidūrė kalė
jime.

Argentinoj galima nauja Įtam
pa gegužės mėn., kai susirinks 
panamentas, kuriame 45 vietas 

iš 192 turi peronistai. Jie pasku-

000 Įvairiems statybos reikalams. 
Bet šaltajame kare Brazilija no
ri išlikti neutrali.

Ekvadoro vyriausybė nutraukė 
diplomatinius santykius su Ku
ba, spaudžiama savo kariškių.

Castro šalininkai mėgino kelti re
voliuciją. Vyriausybė sugavo 30 
sukilėlių partizanų su čekiškais 
ginklais, gautais iš Kubos.

Britanijos premjeras H. Mac
millan, kalbėdamas parlamen

te, pranešė, kad prieš galutinį 
Įstojimą i Europos Bendrąją rin
ką dar bus tartasi su Common- 
wealtho pirmininkais Londone, 
greičiausia, rugsėjo mėn. Į EBR 
nori Įstoti: Austrija, Švedija, 
Šveicarija, Graikija, Ispanija, Da
nija, Norvegija.

Rusijos marš. Konicvas ir JAV 
gen. Clarke susitarė, kad vienų 

ir kitų karinės misijos Vokietijoj 
vėl veiks nekliudomai, kur jos 
buvo ir ligi šiol ir kurių veiki-

■ mas buvo kovo mėn. sutrukdytas. 
Rusija turi karinę misiją Frank- 
furto, to lĄy Potsdame. .; j a

Formozos vyriausybė pasiūlė < 
Tibeto pabėgėliams, kurie da- • 

bar gyvena Indijoj ir Nepalo 
valstybėse, Įrengti Formozos vi
dury tam tikrus kaimus, kuriuose 
galėtų gyventi ir ilgesni laiko
tarpi.'

. ritoriją. Pasiūlymas su pasipikti- ^’niia parduoda savo pi-
i;p nardvpžp n^mu buvo parlamento atmestas. licčius. Daug turtingų kiniečių 
jxe paisiveze Kartu pranešama, kad Indonezi- gyvena Įvairiose valstybėse už Ki- 

jai gresia badas. Jos 96.000.000 nijos ribų. Tvirtinama, kad gali-
1 gyventojų dėl ūkinio chaoso, kurį ma išpirkti gimines ar pažįsta
jam pati vyriausybė, nesugeba mus iš Kinijos, kuri išduoda iš- 
j r-—   - -   — -ū: už vieną asmenį
savo turtingoje ir visko pilnoje reikia mokėti nuo $2.000 ligi 
žemėje. Daugiausia trūksta ryžių,: $2.700. Pabėgimas iš Kinijos į 

l pagrindinio gyventojų maisto. J Hong Kongą kainuoja tik $30. Pa- 
<ūuV^Studentiioie ^labai^vakarie ; Prancūzijos prez. De Gaulle bėgėliai tvirtina, kad santykiais, u. btuaenujoje lapai akane . ]ankėsi Italiioie ir tarėsi su mi- 'tarP Rus jos ir Kinijos blogėja, tiskos nuotaikos. Twistas, amen- j J*™;* ! Kinijos komunistai Chruščiovą

kinuose 1 sakoma, kad esami ryšiai tarp Eu- j oportunistu, šovinistu, re- 
s*p“auda“7r Vakaru“ bibliotekose’! r0P0S Bendrosios rinkos valstybių viziomstu.
Lenkams nepatinka, kai jie pri-]turJ būti išpiešti ir politine pras- PORTUGALIJOS VYRIAUSY- 
skiriami “Rytų blokui”, o Stalino' ™e’. De palaikomas v . vjs fjar neatleidžia JAV dėl
padovanotus “Kultūros rūmus” Į Vokietijos, skuba realizuoti kon-; poiitikOs, kurią ji parodė užpuo- 
Varšuvoje laiko tiesiog “gėdos t ferencijos planą, kur butų palies* janį Indijai jos kolonijas — Goa 

ti užsienio politikos ir apsaugos Jr kitas jį ignoruoja Ameriką: 
reikalai. Nepatenkinta ir dėl JAV prezi-

JAV lankėsi Brazilijos prez. J. dento žmonos vizito Indijoj, kur 
Goulart, kuris buvo labai ma- yra apje 4.000 internuotu portu- 

loniai priimtas prez. Kennedy ir ga]ų karių. jAv turi Portugalijos 
pasakė ta proga kongrese kalbą, valdomose Azorų salose karines 
Pats Kennedy sako, kad ‘šio su- bazes kurįos atsieina $300.000.

Kristaus sutikimas Jeruzalėj

MASKVAI - LAŠINIAI, LIETUVOS ŽMONĖMS - NAGAI
“Taikiųjų sambūvi” piršdamas, ' 

Chruščiovas savo metu Vakarams
mėsos pramonės vadovai, žinioje j tjniuose rinkimuose gavo 35% 
minima, kad Vilniaus mėsos kom-1 visų balsų. Jei jie bus nušalinti

100.000 n. rb.’Ymaždaug pusė mf- .1- galima laukti pilietinio karo, 
lijono šv. kronu). Suminėta Jaku- Trys kanai vadovai, kurie nuša- 
bonio pavardė. Maskvos laikraštis buv. prez. Frondizi, tapo mi-

______ 2 Y _ _ 1 • — i ?? T 2 _ a : m rf AT’i i t 1 ir ava

J. GRIKIS
yra pasiūlęs nebesiginkluoti, bet i Mūsų korespondentas -Švedijoj binate buvo padaryta trūkumu už; naujosios vyriausybės, Argentinb- 
prekiauti. Ginklayimasis, rasi,! ‘ hni-h mimtmin
dėlto nesumažėjo. O kaip preky
ba? Neatrodo, jog Chruščiovas ' x ____ .. _____  . . . .
būtų nepatenkintas. Vakariečiai dėlto, kad Švedija tiekia vamz-į “Ekonomičeskaja -gazeta” Lietu-; nisteriais: armijos, laivyno ir oro 
sąjungininkai garsiai vienas kitą džius ir aparatūrą sovietų nafto-! vos mėsos pramonininkus apkalti- PaJėgų.
už tai smerkia, bet tylomis nė vie- tiekio sistemai, Tačiau, kaip ne- i no tarp kirkę ir tuo, kad jie ...
nas neatsispyrė pagundai prekiau-. seniai ]_
ti. Ką jau tada bėka^iėti apie, ne- i rastis, "Dagenš’r^'yneįėf”,, tai 
utraliuosius, kuriems tarp “blo-i tiesa. Sovietinę naftą įveža visai 
kų” reikia ne tik “bizniauti”, bet i ne tos Įmonės, Kurios išveža mmė- 
ir gyventi. tą aparatūrą. Vadinasi, žemomis

Šovinini veržiasi i kainomis sovietai siekia isibrau-
StandinaUjon ' “ kraš“> r.ink»” P '?tai

J i tik numusus pardavimo kainą ze-
Kaip^i wk^ta sovietams nroky- -

uos priemonėmis išsiumu VaKa-. įniė liana suuaro 12-15*/c viso jos 
rus iš tų pozicijų, kurios juos do- suvartojamo kiekio Švedijoje. Ly- 
mina ūkiniais, valstybiniais ar ginant su pasaulinės rinkos kaino- 
strategimais požiūriais? V. Euro- mis, Švedija moka 80-90%, Šuo- 
pa kol kas jų nedomino. Visai ki- mija 90-100%. Lenkija 120-130 
ta padėtis. Skandinavijoj, kurią %, Atseit, arčiau “socialistinės 
sovietai pasirinko savo naftos i tėvynės” tenka primokėti už ideo- 
ofenzyvos taikiniu. i logine parama ...

Š. Europos kraštų ūkis žymia ■ 
dalimi priklauso nuo skystųjų de
galų Įvežimo. Nors čia plačiai pa- i 
naudojami vandens jėgos šalti- meni turi ir Klaipėda. Prieš porą

Indonezija pradėjo karą su
pastebėja^&ockiiolmo dięn- kiaulių kojas, pavergdavo lašiniais] Olandija dę’N. .Gvinėjos. Jos 
"DagenstNyheiėf ’Į tai ne- ir taip sąskaitų-knygose net planą šaltiniai praneša, Kad dvi salos 

perviršydavo. Aišku, jie elgėsi ne Gag it Waigeo “pątrijotų” jau 
pagal “socialistmi principą”: yra užimtos ir valdomos. Olandai

Baltijos uostų vaidmuo
Šioje prekyboje tam tikrą vaid-

Maskvai — lašiniai, 
žmonėms — nagai...

Twistas ir Lenkijoj
Dar vienas pavyzdys.
u įlįstai kOiiiuiixSiauxiS

Lietuvos:gi praneša, kad Indonezija išso
dino trijose vietose savo “parti- 
; zanus”. Olandijos parlamento so- 

kad ko ;c*a^sd partija pasiūlė perduoti
1
Neseniai Lenkiją aplankė švedų 
studentų grupelė. J’ t 
stiprų Įspūdi, jog ten yra plati 
žoužio laisvė. Pėr dvi savaites jie 
prisiklausė daug linksmu pasako-: 
linui anie smeoenii nlovima nn-i UtUU V-V11<,uo-yuc’ \ ^>ęjvo,
litrukus ir socialistini reahzma I PasirūPinti pakankamai maisto važiavimo vizas: lllLUKUS II SOCicdlSllIiĮ realizmą. covn tnrKnanio ir vi c V n nilnnio rPlkia TYinkpfl 
Ypač žydi satyra politinėmis te
momis. Net poezijoj netrūksta už
nuodytų vylyčių sistemos atžvil-.

ni-i tačiau didpi-i ir natinę narpi metu čia iren^ti modernūs rezer- t’skos nuotaikos. Twistas. amen-į *“»*y»* 5U,nui, tačiau ctiaeja u nattos parei- metų čia įrengi moaei nūs lezer , egzistencializmo sti- nist. pirm. Fanfam. Komunikatekalavimas. Antai, Švedijoj per pa- vuarai. Kol kas naudojami maži KieusKojo egzistencializmo su . r
staruosius metus naftos įvežimas i tanklaiviai. Tačiau atvedus nafto- 11US’ užsienio Blmai kinuose, Rpndrndnc rinknc vaistiniu
padidėjo dvigubai: nuo 8.8 mil. j tieki iki Klaipėdos, sovietams naf- 
tonų iki 16.8. Panašiai Suomijoj, i tos pervežimas žymiai atpigs. Ne- 
Norvegijoj ir Danijoj. Tik dėka; bereikės, kaip iki šiol, vežti iš 
pigios hidraulinės jėgos ir neva-; Juodosios jūros. Brangiai kainuo- 
lytos naftos prieinamos kainos šių: ja ir dabartinis pervežimas gele- 
kraštų pramonė gali dalyvauti pa- i žinkeliais iki Klaipėdos. Arčiau 
saulinės rinkos varžybose. Elekt- ■ Pabaltijo atkeliamos ir naftos va
ros šaltiniu pabrangimas būtų jų lyklos. Pati moderniausia būsianti
pramonei tikra nelaimė, šią padė
ti sovietai išnaudojo savo naftos 
rinkai išplėsti. Net Suezo krizės 
metu 1956 m., kai visi V. Europos 
pramonės kraštai staiga pajuto 
naftos stoką, sovietinė nafta plau
kė Skandinavijon.

Nafta žemiau savikainos
Būdinga, kad sovietai tiekia ne

valytą naftą Švedijai žemiau savi
kainos. neskaitant pervežimo iš 
laidų. Oficialiai sakoma, jog tai

Įrengta prie Polocko. Dalis tank
laivių iš Juodosios jūros perkelia
ma Balti jon.

Sunku pasakyti, kokią vietą už
ims Lietuva šioje plačiai užsimo
toje sovietų naftos ofenzyvoje iš 
Baltijos uostų. Kaip paprastai, 
vilniškiai sluogsniai rūpestingai 

I saugo jiems patikėtąsias Maskvos 
jaslaptis. Tuo tarpu Latvijos sov. 
valdžia jau pasigyrė, kad plečia- 
nas tanklaivių tonažas. Lenkijos.

dėme”.
Protestantų krašto atstovams 

padarė dideli Įspūdi lenkų tautos 
ištikimybė Katalikų Bažnyčiai. 
Visur jie matė šventoves, pilnas 
žmonių: ne tik senimo, kaip so- 
vieūjoje. bet ir jaunimo.

KAS NAUJO KANADOJE?
MODERNI SLĖPTUVĖ - TVIR-’ Hazen Argue, parlamentinės gru- sistemą visi 2 milijonai Ontario 
TOVĖ statoma kaimelyje, 22 pės vadovas. Partija anksčiau tu- vairuotojų privalės kas trys me 

rėjusi ūkininkų pasitikėjimą, da- tai perlaikyti egzaminus. Pasiruo 
bar remiasi tik darbininkais ir iš Šimai automatiniam leidimu išda- 
?ų per unijas surenkamomis lė vimui pradedami nuo š. m. balan- 
šomis. džio mėn.

mylios nuo Otavos, iš kur galės 
būti kontroliuojamos atominės 
operacijos visai š. Amerikai. Slėp
tuvė bus 3 augštų po žeme su mo
derniais. elektroniniais prietai
sais. kuriais bus galima susekti 
viską, pradedant priešo parašiu
tininkais. baigiant a'ominiais 
sprogimais. Manoma, kad viskas ’'ū-o^enė Vokietijoje valganti 
yra rengiama kartu su JAV eks- Belgijos sviestą, Australijos mėsą, 
pertais. Ta plieno ir betono tvir- JAV konservuotą žuvį, vaisius ir 
tovė kainuos apie $20 mil. daržoves. Formozos sūri. Kr. ap-

• saugos min. D. Harkness pareis-
JAPONIJA NUPIRKO įvairiu kė. kad Kanados gaminiai negali 

neapdirbtu mineralu ir žaliavų iš būti vartojami dėl jų peraugsiu 
Br. Kolumbiios už $325 mil. Ja- kainų, 
noniioje ypač trūksta vario, švino 
ir rinko. Manoma, kad ateityje tų 
žaliavų ianonai nupirks iš Kana
dos už dar didesnes sumas. <

ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA buvo, 
smarkiai kritikuojama parlamen
te dėl augštų.kainu. Kanados ka-i

EGZAMINAI VAIRUOTO-
JAMS — KAS TRYS METAI

Ontario prov. autovežimiu vai- 
ručiniams leidimai nuo 1964 m. 
pradžios bus pradėti išduoti trims 
metams. Vairuotojo leidimas bus 
išduodamas gimimo dienos snkak-

NAUJOSIOS DEMOKRATI
NĖS PARTIJOS nolitika yra 

diktuojama įvairiu darbo unijų 
vadu, pareiškė teisingumo min. tuvėse ir nereikės atnaujinti tris 
D. Fulton. Tą pati anksčiau tvirti- metus. Leidimų išdavimą tvarkys 
no iš NDP pas liberalus perėjęs automatinės mašinos. Įvedus šią

vieujuje. uvi n jduuiiiiu. |*«w ouAv, aou o.v ou- oazes. Kurios atsieina
Nors turistų Įspūdžiai visuomet | sitikimo rezultatai bus labai sėk- qqo jr kasmet joms reikia išleisti 

labai paviršutiniški, tačiau verta įmingi ir vaisingi tolimesniems t $6.000.000. Sutartis dėl siu bazių 
pažymėti jų Įsitikinimą, kad da- santykiams tarp abiejų yalsty- su jąv baigiasi š .m .gruodžio 31 
bartinėmis sąlygomis, net prave- bių”. Brazilija nori gauti iš Ame-:^ Portugalų pareigūnai sako, kad 
dus rinkimus vakarietiškuoju bū- rikos $150.000.000 savo biudžetui: su jjUV prėz. Eisenhcwerio'val
du, lenku komunistu partija išlai- subalansuoti; $250.000.000_savo.santykiai buvę žymiai ge- 
kytų turimas pozicijas .. . i šiaurės žemėms gerinti; $485.000. !resni G

Bavusio Latvijos ministerio laiškas
’□radėjo kitą — “Balaklava”. Vė-; 
liau numatoma Įsigyti dar dides- 
’ės talpos — 25.000 ir 40.000 t. 
anklaivus. Atseit, nesnaudžia 

broliai...
Lietuvoj — bylos, bylos 
bylos...

d. Portugalų pareigūnai sako, kad

Sudaryta Pasaulio 
lietuviu kultūros 

taryba
PLB v-bos pirm. dr. J. Stingai* 

iis su Berija naikino pabaltiečius,' los ir rašyt. J. Kralikausko ir ki- 
o chruščiovininkai nekalti... Be tų v-bos narių rūpesčiu buvo šu
to. juo norima padaryti Įspūdžio' daryta laisvojo pasaulio lietuvių 
nabaltiečiams laisvajame pašau- kultūros taryba (žiūr. nuotrauką 
lyje apie “naują laisvę” ju tėvyUir sąstatą 5 psL), kaip numatyta 
nėse. Esą išeiviai turi aosiorasti; PLB konstitucijoj ir kaio buvo 
su esama būkle, nes kitaip negali nutarta PLB seime Niujorke. Kul- 
hūti. Muntcrs lūpomis pasakyta., tūros tarybos uždavinys — pla- 
kad tie, kurie svajoja apie seno- nuoti derinti liet, kultūros veiklą 
sios santvarkos atstatymą Latvi- ir švietimą visuose lietuviu gyv. 
4^; -m;" kraštuose. Ji veiks elaudžiame

------ •*- 'kontakte su PLB valdyba, kuri 
MIRIMU DŽIOVA SKAIČIUS šiuo metu veikia Toronte ir visų

Kanadoje yra vienas žemiausiu v<- j kraštų liet, bendruomenių valdy
sime nasaulyje — tik 4.6 iš 100. bomis bei švietimo ištaigomis.
000. Nusiskundžiama tačiau ?v- Sudarius kultūros tarvbi. buvusi

ventoiu apatiškumu pasinaudoti koordinacinė švietimo komisija,
nemokamais plaučiu peršvieti- kain laikinė institueiia. nustojo
mais ir klinikomis. Taip nat ma- veikusi. Pastaraiai vadovavo kun.

Maskvos, kad Lietuvoje “valdžios kurie huvo ištremti, jau seniai noma. kad susirgimų skaičius gali J. Borevičius SJ Ta plb
organai sudorojo tris gaujas, ku-j grįžo. Tiesa, dabartinėje Latvijo- padidėti, jeigu nehus išrasta nau- valdyba kviečia visų kraštų lietu-
rios vogė mėsą”. Kaltinamųjų tar- ; ie‘dar neviskas esą. kaip turėtu ių vaistu, nes iki šiol vartojamie- vius bendradarbiauti su naująja

statybos sritis arba bankruotuoja. pe atsidūrė net vyriausi Lietuvos i būti, tačiau ilgainiui gyvenimas ji pasidarė nebeaktyvūs. s institucija — kultūros frn ba.

APIE ATEINANČIUS
KANADOS RINKIMUS JAV 

spauda rašo, kad tai būsianti ko
va: pasilikti prie britų imperijos 
ar pripažinti jau prasidedančią 
ekonominę sąjungą su JAV?

DEGTINEI PIRKTI Ontario 
provincijoje nuo balandžio 1 d 
nebereikia pirkti specialaus leidi
mo. Visa kita procedūra liko ta 
pati.

SUSIDOMĖJIMAS ATOMI
NĖM SLĖPTUVĖM Kanadoje 

gerokai sumažėjo, aprimus šalta
jam karui. Ankstyvesnis valdžios 
paruoštų planu slėptuvėm parei
kalavimas iš 300-200 i dieną nu
krito iki 30-40. Susikūrusios slėp
tuvėm statyti b-vės metasi i kitas

“New York Times” koresp. Latvijoje pagerėsiąs.
Maskvoje praneša, kad “Izvestia” 
paskyrė net visą puslapi buv. lat
vių užs. r. min. W. Munters atvi
ram laiškui paskelbti. Ten Mun
ters, dabar gyvenąs Rygoje ir dir
bąs kaip vertėjas, pasakoja savo 

Nesugebėdami realiai galvoti ir gyvenimo istoriją nuo pat pirmos 
iirbti savo krašto naudai, Lietu- bolševikų okupacijos. Perėjęs ka
vos komunistai iš kailio neriasi, Įėjimus ir ištrėmimus Rusijoje, 
vykdydami “naująją liniją”: fab- 1959 m. grižo Latvijon. Įdomi vie- 
ikuoti kriminalines bylas politi-' ta. kur jis kalba apie pabėgėlius, 

niams priešams. Teismai, teismai, '■ Didžiausia pabėgėlių atsiradimo 
eismai... Už spekuliaciją, išeik- priežastimi jis laiko terorą, kuri 

vojimus, žudynes. O kaltinamieji pirmaisiais okupacijos metais už- 
— dažniausiai paleistieji iš Sibiro imtuose kraštuose vykdė bolševi- 
ir kalėjimu. Žinia, kieno jėga, to kai. Žinoma tai vykdę Berija ir 
‘eisė. Tik kyla klausimas: jeigu pan. su Stalino ir jo padėjėjų pri- joj. yra “politiškai akli”, 
‘ik dabar baudžiami “karo nusi- tarimu. Grįžtant bolševikams ant- 
kaltėliai”. tai už ką buvo sunai- rąkart 1944 m. daug latviu, estų 
kinta dešimtys tūkstančių poka- ir lietuviu nalike savo kraštą ne 
rio metais?! ’ dėlto, kad būtų ideologiškai nnsj-

Vvkstančiomis teismu narodi-; stato prieš komunizmą ho« hė^e 
i jomis komunistai Lietuvoje save j iš baimės dėl savo gyvybės ir lais- 
įansijuokina pasaulio akvse. “Da-’vės. Pagal W. Munters. likusieji 
”ens Nyheter” paskelbė žinia iš ši karta nedaug nukentėję. Tie.

šis laiškas šiek tiek skiriasi-nuo Į 
oficialios sovietų nuomonės ir jo 
išspausdinimas sukėlė judrias dis-' 
kusi jas diplomat. Maskvos sluogs- ; 
niuose. Tas laiškas panaudotas 
Stalinui nuvainikuoti: žiūrėkit, J
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PILIETINIO KARO PADIKTUOTAS LIKIMAS darys jungtinį chorą.
Šiais metais vaikų kongresas įvyksta 

uoliai!kaip tik mokslo metams pasibaigus. 
"■ Tai bus maloni ekskursija į gražiąsias

mo ir šv. Jono Kr., Hamiltono Aušros 
Vartą, Delhi šv. Kazimiero, St. Ca- 
thariiies Angelų Karalienės, — 1 *’ * 
ruošiasi pasirodyti kongrese. Pasižadė-

Vaiky kongrese dalyvaus 400 choristų
Jau padaryta graži pažanga. Didžio- Bus tikrai įspūdinga,-kai keturi šįm- ’ 

sios parapijos, kaip Toronto Prisikėli- tai vaikų, berniukų ir mergaičių, su-

Ispanijos klausimas (1)
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada 
SAVAITRASTIS ,

Vyr. red;' K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinkimas 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. įmokėję nemažiau $10 laikomi 
garbės prenumeratoriais. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 

-• Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

941 Dundas Street West • Toronto 3, Ontario • Canada 
Telefonas 368-6813.

RELIGINIAME PASAULYJE
• Pamokslininkas Tėvas Elijas 

Monaco, OFM, iš Romos atvyko i 
Ameriką. Jau pradėjo sakyti pa
mokslus Niujorke, iš čia važiuos i 
Čikagą, Montreal! ir kitus did
miesčius.

• • Vienuolė gavo generolo laips
nį Sesuo Marija Winifred iš Det
roito jau seniai darbuojasi Čilėje. 
Už nuopelnus Čilės valdžia nu
sprendė vienuolei suteikti Ber
nardo O’Higgins (Čilės didvyrio) 
medali. Toks medalis suteikia ar
mijos "generolo garbę.

• Amerikos katalikybė išaugo 
kaip milžinas. Misijonieriai ne tik 
atnešė civilizaciją, bet ir kraują 
praliejo. Kankinio mirtimi apvai
nikavo savo darbą 111 kunigų: 78 
pranciškonai, 15 jėzuitų, 7 domi
ninkonai ir kiti. Pirmoji misija 
Įkurta 1575 m. Floridoje, šian
dien Amerika turi 7.000 misijo- 
nierių visame pasaulyje, jų tarpe 
57 vyskupus, kurių 23 Azijoje, 7 
Afrikoje, 18 P. Amerikoje, 1 Šve
dijoje, 8 Okeanijoje.

• Indėnų Amerikoje yra 285. 
000, kurių 127.980 katalikai. Dau
giausia indėnų katalikų yra N. 
Meksikoje, Arizonoje, Montanoje. 
Indėnų tarpe darbuojasi 229 ku
nigai; turi 399 bažnyčias ir 54 
mokyklas, kurias lanko 9000 mo
kiniu.

• Žydai domisi Bažnyčios santa- 
ryba. Jeruzalės laikraščiai gana 
daug rašo ir aiškina. Izraelio rabi
nai mato didesni suartėjimą, ypač 
kai popiežius Jonas XXIII iš- 
braukdino iš liturginių maldų ašt
resnius išsireiškimus. Dr. Nahum 
Gpldmann,. vienas žydų vadų, bu-

- vo priimtas popiežiaus audienci
joj, ir čia gavo patirti, jog ir žy
dai galės turėti santaryboj savo 
stebėtojus. Popiežius Pijus XI

XIbegalioja. Popiežius Pijus 
1937 m. kovo 19 d. pramatė ko
munizmo pavojų šiems laikams.

• Centrinės Amerikos 38 vysku
pai bendru laišku, pavadintu “ko
munizmo pavojus”, pareiškė, kad 
komunizmas užkrėtęs ūkininkus, 
darbininkus, studentus, profesio
nalus. Komunistų agentai dirbą 
redakcijose, radijų ir televizijų 
programose. C. Amerika esanti 
rimtame pavojuje.

• Negrų kunigų šiuo metu 
Amerikoje yra 124. "Katalikų neg
rų Amerikoje 665.000. Dieviškojo 
žodžio vienuoliai rūpinasi dvasi
niais negrų reikalais. Viso negrų 
yra 19 milijonų.

• Garbės diplomą už nuopelnus 
Ugandos valstybei Afrikoje gavo 
vienuolė Bernardina, Mažesniųjų 
seserų višininkė. Tai Anglijos ka
ralienės Elzbietos II dovana.

• Seniausias kunigas Ameriko
je yra kun. J. S. Garcia, gyv. Tri
nidad mieste, Colorado. Turi 102 
metu, kurių 72 pašvęsti kunigys
tei. Dar gana gerai jaučiasi.

• Tanganikos respublika, jau 
priimta ir JT. Turi 9,500,000 gyv. 
Dauguma jų pagonys; du mil. 
mahometonų, P/2 mil. katalikų, 
500.000 protestantų. Bukobos 
arkivyskupas yra Laurean Ru- 
gambva, pirmasis Afrikos kardi
nolas.

Ispanija tiek savo vidaus klau
simais, tiek ir tarptautiniais san
tykiais traukia į save dėmesį. Ypa
čiai praeitais metais, kai buvo mi
nima 25-kių metų sukaktis nuo 
Ispanijos pilietinio karo pradžios, 
jos vardas vėl plačiai nuskambė
jo per pasaulį. Ir tęliau Ispanijos 
klausimai, labiausiai tarptautinio 
pobūdžio, nenustoja populiaru
mo, dar labiau aktualėja.

Nevienodi vertinimai
Nenuostabu, jei komunistų pa

vergtų kraštų sovietinės vyriausy
bės ir aplamai komunizmas rodo 
didelę neapykantą Ispanijai. Bet 
ir laisvojo pasaulio valstybės ne
vienodai vertina ją. Pvz. JAV, so
vietų grėsmės akivaizdoje, jau se
niai palaiko tamprius ryšius su 
Ispanija ir paremia ją, kad galėtų 
jos teritorijoje laikyti savo kari
nes bazes, o Anglija ir kitos Vak. 
valstybės vis dar labai priešingos 
tampresniems ryšiams. Svarbiau
sia priežastis — Ispanijos diktatū
rinis režimas, stoka demokratinių 
laisvįų. Negalima nutylėti, kad 
yra ir lietuvių, Kurie dabartini Is
panijos režimą laiko pačia di
džiausia blogybe.

Kaip reikia vertinti ištikrųjų 
dabartinę Ispaniją? Tai lengviau 
perprasime, jei Į ją pažiūrėsime 
iš netolimos praeities taško.

Žvilgsnis iš pilietinio 
karo perspektyvos

Daugelis Ispanijos dabartinio 
režimo kritikų tvirtina, kad prieš 
pilietini karą Ispanijoje viešpata
vusi demokratija, negrėsęs joks 
komunizmo pavojus ir kad tik 
gen. Franco sukeltas tautinis su
kilimas toki pavojų iššaukęs. To
dėl esą. ir dabar tik gen. Franco 
režimas skatina ten komunizmo 
iškilimą. Ano meto faktai kalba 
priešingai.

MEČYS MUSTEIKIS

Jau 1934 m. spalio 5 d. Ispani
joj pasireiškė labai plataus mas
to baisūs komunistų išsišokimai: 
daugelio nukankintų kunigų lavo
nai pakarti ant mėsos kablių mė
sinėse; šimtai niekuo nekaltų is
panų žiauriausiu būdu išžudyti; 
tuzinai bažnyčių ir kitų pastatų 
dinamitu išsprogdinti. To laiko 
Lerouxo vyriausybė baudė mažes
niuosius nusikaltėlius ir taip pat 
praliejo kraujo, bet komunistų žy
mesniuosius vadus, kurie b.uvo 
tikrieji teroro kaltininkai, paliko 
beveik nenubaustus.

1936 m: sausio 7 d. turėjo būti

Cortes, nes to laiko komunistų 
vadovaujama “liaudies fronto” 
koalicija parlamento normaliu vei
kimą padarė neįmanomu.

1936 m. sausio 16 d. Įvyko nau
ji parlamento rinkimai. Nors 
“liaudies frontas” gavo mažiau 
balsų, kaip visos kitos partijos 
drauge, tačiau i parlamentą pra
vedė daugiau savo atstovų, atsiek
damas absoliučią daugumą. Buvo 
paleisti visi anksčiau nubaustieji 
teroristai, ir prasidėjo kerštas. 
Nuo sausio iki liepos mėn. nuolą- 

| tos vvko žudynės, padegimai, plė
šikavimai. Naujoji “demokratinė” 
vyriausybė i tai visiškai nereaga
vo. Komunistai ir kairiausieji so
cialistai ruošėsi galutinai paimti 
viską i savo rankas. Vienas jų, 
Largo Caballero, šaukė: “Mes Is
panijoje nepaliksime akmens ant 
akmens”. O parlamentarė Margu
erite Nelken aiškino: “Rusiškoji 
revoliucija neprieštaraus: mums 
reikia kraujo bangų, kurios jūrą 
visiems laikams nudažytų raudo
nai”.

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

Monaręhistų vadas Calvo Sote
lo 1936 iri. balandžio 15 <1 pradė-
in narlampnfp opriia kalbu Tnce'jo Buffalo ir Wellando kolo- Niagara Falls apylinkes atsikvėpti posxs ,«e““ svtatentatus, žudynes, padegimus ir, ni”a a^uat* ir tolimesnių kolonijų. gresas bQtų tyJaį diJingj;s Visais kon. 
kitus bajsius nusikaltimus, kuriui Giesm?s ,r dainos, kurias parinko greso reikalais rašyti: Rev. B. Miką- 
kaltininkai nebuvo nubausti. Pvz. jkun- B- Bacevičius ir kun. B. Jurkšas,; Įauskas, 75 Rolls Ave., St. Catharines,

vienoje auuiencijoje 1938 m. pa
reiškė: “Neįmanoma katalikams 

—~4*ūti antisęmitais”.*‘DAbafrtįnis pb- 
piežius praeitą rudenį ^albėda- 

/ mas žydams pasakė: “Aš esu jū
sų brolis Juozapas. Būtų pirmas 
istorinis įvykis, jei žydai dalyvau
tų šioje Bažnyčios santaryboje”.

• Lėktuvų tarnautojoms paskir
ta globėja šv. Bona, kuri pralei
do gyvenimą keliaudama. Ji gimė 
Italijoj 1156 m. Pėsčia nukeliavo 
i Ispaniją. Biografai sako, kad ji 
buvo labai mandagi, sugebanti 
Įkvėpti ramumą patekusiems ne
laimėn.

• Enciklika, pasmerkianti komu
nizmą, išleista prieš 25 metus, te-

Vytauto Augustino
Lietuvos vaizdu albumas

yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tin
ka visiems, kas kokia kalba 
bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia velykinė dovana.

Kiekvienam verta jį pačiam 
Įsigyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikie
čiams.

Užsakymus siųsti:
• Ateitininkų Federacija, 

916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y., USA.

Gaunama ir pas platintojus.

I Kaina — $5.00.
UŽSISAKYK TUOJAU f

Įvairūs

Jeigu pirmoji neišlaikytų kriti
kos, i pagalbą turėjo ateiti antro
ji, kuri dažniausiai turėtų būti pa
sakotoją kompromituojančio po
būdžio. Pavyzdžiui, šis baltaran
kis vyrukas, patekęs i gestapo na
gus, matydamas, kad jo pirmoji 
pasakaitė neišlaiko kritikos, stai
ga turėjo sušukti:

— Palikite mane ramybėje! Pa
sakysiu šventą teisybę. Daugiau 
meluoti negaliu. Gėlių plantacijo
je aš dirbau tik vieną dieną. Nie
kada nebuvau sutvertas fiziniam 
darbui. Gėlių plantacija man bu
vo tikra kančia. Kavinėje sutikau 
turtingą senukę. Jai padariau ne
blogą Įspūdi ir ji mane pasikvie
tė gyventi pas save ... Kad ji bū
tų buvusi jaunesnė, aš dar ir šian
dien tebesėdėčiau Nicoje, bet da
bar po kelių mėnesių pradėjau pa- 
sišlykštėti pats savimi ir nutariau 
grįžti i Belgiją ...

Gestapo tardytojas, labai gali
mas dalykas, patikėtų pasakotojo 
nuoširdumu, nes juk niekas neno
ri savęs kompromituoti. Tada jam 
paaiškėtų, kodėl vyruko rankos 
nėra mačiusios fizinio darbo ir ko
dėl jis nieko neišmano apie gėles.

MANO NAMAI — 
PAKELĖS GRIOVIAI...

Iš visų Oreste Pinto patikrintų

ciau vokiečiai greit pastebėjo, kad 
visiškai užkirsti—kelią pabėgė
liams neapsimoka. Į pabėgėlių 
tarpą jie pradėjo Įmaišyti savo 
agentus. Tai buvo trumpiausias 
ir kartu saugiausias kelias Į Ang
liją. Vokiečių agentas kartu su 
tikraisiais pabėgėliais padėdavo 
ruošti pabėgimo planus, Įgauda
mas visišką bendrakeleivių pasi
tikėjimą. Britų kontražvalgybos 
organams būdavo tikrai sunku at
skirti grūdus nuo pelų.

Visus Anglijos krantus pasie
kusius pabėgėlius pirmiausia ap- 
klausinėdavo Karališkosios Avia
cijos karininkai. Iš pabėgėlių jie 
surinkdavo paskutines žinias apie 
kariškus taikinius Europos konti
nente. Artimiausia proga juos

vysti -jauną inteįigemiŠKą veidą. 
Tačiau prieš jį ši įkartą stovėjo 
sulinkęs žmogelis, deformuotu 
verdu, kaimo idioto užgesusiomis 
akimis. Iš jo nukarusios burnos 
krašto varvėjo seilės ...

— Jūs juokaujate?
— Ne! Iš jo mes norime pada

ryti kurjeri, kuris gabens pini
gus mūsų agentams Belgijoje ir 
Prancūzijoje.

— Kiek turite metų, Dufour?
— Kiek aš turiu metų?... Chi... 

chi... chi... chi... Iš kur aš galiu 
žinoti?... Chi... chi... chi...

— Kur gyvenate?
Vėl tas pats idioto kikenimas.
— Aš niekur negyvenu ...
— žmogus turi kur nors gy

venti!
— Chi... chi... chi..-.-Aš gyvenu -dulkėmis paversdavo tam tikslui

Belgijos didžiųjų kelių grioviuo
se ... Chi... chi... chi... Kartais 
šieno kupetose ...

— Kokia tėvo profesija?
— Tėvo profesija ... Chiiiichi- 

chi... Mano tėvas kvailas kaip 
bato aulas...

— Kodėl jis kvailas?
— Kvailas dėlto, kad jis dir

ba ... Chi chi chi...
— Jūs nedirbate?
— Aš nesu kvailas ... Chi chi 

chi... Aš nieko nedirbu ... Lau
kuose yra karvių — pieno nieka
da netrūksta . .. Chi chi chi... 
Ir vištos labai draugiškos. Nesun

specialiai pasiųsti bombonešiai.
Po Karališkosios Aviacijos ap

klausinėjimo pabėgėliai būdavo 
perduodami kontražvalgybos or
ganams. Jų uždavinys buvo patik
rinti pabėgėlių autentiškumą, at
renkant tuos, kurie į Angliją at
vyko dirbti vokiečių žvalgybai.

1936 m. balandžio 2 d. tik paskuti
nių keturių savaičių teroro balan
sas: sugriauta 58 partijų būstinės, 
72 viešieji pastatai, 33 privatūs 
namai, 36 bažnyčios; padegta 84 
Įvairūs pastatai ir 106 bažnyčios; 
11 generalinių streikų; 345 asme
nys sunkiai sužeisti, 74 nužudyti 
pasikėsinimais. Į tai jam — Calvo 
Sotelo — buvo šūktelėta: “To dar 
permažai. Greitai ateis ir Jūsų 
eilė”.

Birželio 16 d., po vienos tokios 
kalbos, vidaus reik, ministeris pa
reiškė: “Pasikėsinimų prieš mo- 
narchistų partijos vadūs vyriausy
bė nelaiko nusikaltimu”. Liepęs 
11 d. žymi komunistė Pasionaria 
dėl Calvo Sotelo pareiškė; “šis 
žmogus kalbėjo paskutinį kartą”. 
Liepos 13 d. gatvėje buvo rastas 
lavonas Čalvo Sotėlo, nužudyto 
šūviais automatinio pistoleto. Lie
pos 17 d. Ispanijos armijos gene
rolas Franęisco Franco paskelbė 
tautini sukilimą.

štai šie visi faktai aiškai paro
do, kad ano meto komunistų tero
ras, liaudies fronto priedangoje, 
jau baigė nustumti Ispaniją i pra
rają, ir tik geri. Franco jau pasku
tiniu momentu nuo to išgelbėjo.

Kas būtų atsitikę, jei gen. 
Franco pilietinį karą būtų 
pralaimėjęs?

Tuo atveju, be abejonės, Ispa
nija būtų tapusi Maskvai priklau
santi sovietiška “liaudies respub
lika”, valdoma komunistinės dik
tatūros žiauriausioj formoj, kad 
“kraujo bangos nudažytų jūrą 
raudonai visiems laikams”. Tuo 
pačiu Maskva būtų Įsigijusi kari
nę, strategiškai labai reikšmingą, 
bazę Vakarų Europos užnugary, 
pačiam jautriausiam taške (čia 
pat Italija, Prancūzija, Gibralta
ras, Afrika). Galbūt jau ir visa 
Europa šiandien būtų pavergta 
Maskvos.

Iš dviejų blogybiii reikia 
pasirinkti mažesniąją

Aplamai, šiandien komunizmo 
pavojus Vak. Europai, ir aplamai 
visam laisvam pasauliui, yra ne
palyginamai didesnis, kaip kad 
buvo Ispanijos pilietinio karo me
tu. Nemažiau didelis pavojus ir 
Ispanijai. Be abejonės, visi norė
tumėm matyti Ispaniją pilnai de
mokratišką (tam yra palinkęs ir 
pats gen. Franco, kaip vėliau ma
tysime iš kitų straipsnių). Bet nie
kas tiksliai negali pasakyti, kiek 
šiandien Ispanija būtų atspari ko
munizmo kėslams, jei ji valdytųsi 
demokratiškai plačiausia prasme. 
Padidėjusio komunizmo pavojaus 
akivaizdoje reikia susitaikinti su 
mažesne blogybe —- dabartiniu re
žimu, kurs, aplamai, yra švelnus, 
tik prieš komunizmą griežtas.

Iš šio taško turėtų plėtotis lais
vų valstybių santykiai su Ispanija, 
ypačiai kovos prieš komunizmą 
baruose. Iš šio taško reikia žvelg
ti ir mums. (ELI)

jau atspausdintos ir išsiuntinėjamos J Ont.

Lietuvių Studentų Rėmėjų 
Būrelio pareiškimas

Ryšium su Toronto Prisikėlimo par. 
Stipendijų Fondo Įsteigimu visuomenė
je kilo nuomonės, teigiančios, kad PPS 
Fondo ir Būrelio veikla apima tą pa
čią sriti. Kitaip tariant, viena ar kita 
organizacija turėtų nutraukti savo 
veiklą, nes plotmė nepateisina dviejų 
organizacijų buvimo.

Būrelio valdyba šiuo pareiškia, kad 
tokia nuomonė nėra teisinga, nes ji pa
grįsta tų dviejų organizacijų tikslų ne
supratimu. Netenka kartoti PPS Fondo 
siekimų, jie buvo paskelbti spaudoje, 
gal vertėtų tik priminti, kad PPS Fon
das yra iš esmės parapinis vienetas ir 
kad jo finansinė pašalpa bus teikiama 
pirmoje eilėje studijuojančiam para- 
pijos jaunimui. Tuo tarpu Būrelio 
veikla apima visą lietuvišką bendruo
menę, nežiūrint tikybinių ir partinių 
(išskyrus . komunistinį jaunimą) pa
kraipų. Tad jau turime vieną esminį 
skirtumą apimties atžvilgiu. Sekanti 
svarbi diferenciacija glūdi pačiuose 
tiksluose. PPS Fondas, kaip jau minė
ta, rūpinasi tiktai stipendijomis ir pa
šalpomis. Būrelio tikslai žymiai pla
tesni, ir finansinė parama yra tik vie
na priemonių, kuria norima tuos tiks
lus pasiekti. Trumpai tariant, Būrelis 
siekia padėti mūsų mokslus einančiam 
jaunimui susiorganizuoti tautiškai, kad 
ilgainiui jis galėtų įjungti savo pajė
gas į bendruomeninį veikimą. Būrelis 
pirmoje eilėje pabrėžia tautinę ir or
ganizacinę jaunimo veiklą, o ne stipen. 
dijų parūpinimą. Jos bus teikiamos pa
gal Būrelio išgales, bet pagrindinę

kryptį nustatys ne piniginiai reikalavi
mai, bet tautinio sąmoningumo laips
nis.

Būrelio veikimui pritaria ir jį remia 
netik Prisikėlimo, bet taip pat šv. Jo
no Kr. parapija, įvairios organizacijos 
ir kitų tikybų tautiečibi, tad Būrelis 
neturi parapinio charaktero, kaip kad 
PPS Fondas.

Geriau suprasti Būrelio veiklai te
būnie leista duoti vieną ryškų pavyz
dį. Palaikantiems ryšį su jaunimu yra 
gerai žinomas jaunimo pageidavimas 
turėti savo nuolatines patalpas, kurio
se jis galėtų susitikti ir iš kurių plauk
tų organizacinis darbas. Tai svarbus 
ir skubus reikalas, kurį Būrelio valdy
ba labai greit pastebėjo tik pradėjus 
savo veiklą. Yra džiugu, kad šių patai* 
pu įsigijimas gali greitu laiku tapti 
tikrove; tokiu būdu bus suteikta mūsų 
jaunimui didelė paspirtis kovoje už 
tautinius idealus.

Baigiant reikėtų pastebėti, kad toje 
siauroje srityje, kur PPS Fondo ir Bū
relio veikla galėtų kartas nuo karto 
kryžiuotis, t.y. stipendijų klausime, iki 
šiol buvo glaudžiai bendradarbiauta, 
kad būtų išvengta paralelizmo. Reikia 
tikėtis, kad ir ateityje tas bendradar
biavimas bus sėkmingai tęsiamas. Gal 
vertėtų prisiminti, kad i Būrelio valdy
bą yra išrinktas Tėvas Placidas, OFM, 
kuris tuo pačiu laiku yra ir PPS Fondo 
vyriausias globėjas, taip kad kalbos 
apie interesų priešingumą yra visai be 
pagrindo.

LSR Būrelio valdyba

Sendraugių stovyklinė savaitė
Ir šiais metais “Dainavos” stovykla

vietėje rengiama sendraugių stovykla. 
Prasidės ji rugpjūčio 12 d. ir truks 
visą savaitę. Tikimasi dalyvių iš viso 
kontinento — kviečiami visi, kurie rū
pinasi kataliko šviesuolio uždaviniais 
šių diemi pasaulyje.

“Dainavos” stovyklavietė yra i pie
tus nuo Detroito, prie Manchester, 
Mich., miestelio. Stovyklavietė slepia
si tarp kalnelių, kurie primena Dzū
kijos gamtovaizdi. Stovykla turi savo 
ežerėli — Spygliu vadinamą. Naktys 
vėsios, dienos šiltos, ežero vanduo pui-

kus. Neužmirštami saulėleidžiai.
Stovyklos diena pradedama Mišiomis. 

Po pusryčių būna paskaita — šiemet 
bus paskaitų ciklas “žvilgsnis Į save: 
kas esame ir kur einame?” Popiečiai 
praleidžiami prie ežero ir tinklinio 
aikštėje, šiemet prieš vakarienę pla
nuojamas seminaras apie talką jauni
mo veiklai, kuriame galės dalyvauti vi
si, kurie domisi moksleivių veikla.

Stovyklai registruotis dar peranksti, 
tačiau pats laikas susitvarkyti savo 
atostogas, idant rugpjūčio 12-18 galė
tumėt praleisti “Dainavoje”.

Pakeisti pajamų mokesčiai

brity agentų tik vienas egzaminą ]~u joms kaklą nusukti... Chi chi
išlaikė penketuku.

— Leiskite pristatyti Monsieur 
Jean Dufour! — prašneko paly
dovas.

Kaip ir visada Pinto tikėjosi iš-

• _• • • i Lietuva. Latvija.Siuntiniai Estija, Ukrainą "

IX KmmmSiunčiame . -.X*... Jūsų sudarytus ir ap-IS IvanaCOS. paprastu ir oro 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.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ JSTAIGA

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

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

7 vai. vakaro. Šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E^ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont* 
Tel. >A. 8-6686. Ponia V. Juraitte. Tel. OSA-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

chi... Gyvenu geriau už karalių.
— Lankėte mokyklą?
— Mokyklą? Chi chi chi... 

. ;s ! Kam man ta mokykla? Aš ir be 
jos rašyti išmokau ... Chi chi chi.

— — Galite pasirašyti?
— Ar aš galiu pasirašyti? Chi 

1 chi chi...
! Monsieur Dufour pasiraitojo 
Į rankoves, nutvėrė pieštuką ir, iš- 
i didžiai mostelėjęs ranka kaip pa
saulinio garso smuikininkas smi- 

; čiumi, iškišęs liežuvį ant popie
riaus lapo suraizgė kreiva “X”.

— Ar aš galiu pasirašyti? ... 
Chi chi chi...

— Siųskite ji greičiau i Belgi
ją! Gestapas jo niekada neįtars. 
Kai belgų policija ji suims kele
tą kartų už valkatavimą, paskui 
kiekvienas policininkas i ji atsuks 
nugarą, kad bereikalingai laiko 
negaištų su nereikšmingu idiotu.

Orestė Pinto buvo teisus. Mon
sieur Jean Dufour keliolika kar
tu buvo išlaipintas Belgijoje ir 
Prancūzijoje. Britų agentams jis 
nristatė tūkstančius svaru ster
lingų. Visada be mažiausio Įtari
mo grįždavo atgal i Angliją, pa
siruošęs naujiems uždaviniams.

VOKIEČIU AGENTAI 
PABĖGĖLIU GRETOSE

Per keletą savaičių po Dunkir- 
que evakuacijos Anglijos krantus 
pasiekė beveik 150.000 prancūzų, 
belgu ir olandu pabėgėlių. Vėliau 
šį pabėgėlių antplūdi sustabdė pa- 
giriežtėjusi vokiečių kontrolė. Ta-

Reikią 130.000 nauju kunigu
Kasmet aštrėja kunigų trūku

mo problema. Pagal apskaičiavi
mą, norint patenkinamai pasau
lyje vykdyti apaštalavimo darbą, 
reikėtų dabar pat, 130.000 naujų 
kunigų. Pernai mėtais. visame pa
saulyje tebuvo Įšventinta 4.328 
kataŲkų kunigai. . •

Sėkmingiau šiai problemai 
spręsti jieškoma naujų kelių. 
“Newsweek” rašo apie Amerikoj 
Įsteigtą klubą “The Future Priest 
Club”. Trumpai ji^ vadinamas tri
mis raidėmis — FPC. Klubo na
riai — katalikai berniukai.

— Mes plačiai apeliuojame i ti
kinčiųjų širdis ir nesitenkiname 
tik individualiais pašaukimais, — 
pareiškė kun. Kenneth Reed, ku
ris vadovauja FPC centrui. Vado
vas yra jaunas, 35 m. amžiaus, 
dvasiškis, priklausąs “Dievo žo
džio” vienuolijai. Jis FPC klubui 
vadovauja jau dvejus metus — 
nuo pat jo Įsteigimo dienos. Pra
džioje buvo 4.000 klubo narių, 
šiandien — 15.000 tik Amerikoje, 
o dar 4.000 — užjūryje.

Klubo narių organizacijoj vy
rauja pavyzdinga tvarka ir susi
klausymas. Tie jaunuoliai — tai 
tie patys, kurie priklauso skau
tams arba visai eilei kitų katali
kiškų organizacijų. Iš mokyklų Į 
FPC klubą Įsirašo V - XII skyrių 
mokiniai. įsirašiusieji gauna na
rystės kortelę, ženkleli ir nemo
kamai klubo organą — žurnalą 
“The Shepherd”, kuriame daug 
medžiagos apie kunigvstės pašau
kimą. Įstojusieji i klubą pasiža
da bent kartą i savaitę eiti šv. Ko
munijos ir kasdien melstis i Die
vo Motiną Mariją. Jie dažnai lan-

komi klubo direktoriaus ir kt. ku
nigų, o ir patys turi lankytis i su
sirinkimus. Besilankydami ir be
sikalbėdami su klubo nariais, ku
nigai patiria tų jaunuolių palin
kimus, jų siekius ir t.t.

Kaikurie narių klausia:
— Ar jūs tenai, seminarijoje, 

sužaidžiat kartais futbolą ar kitą 
žaidimą?

— Kartais ir kaikurie — taip! 
— atsakoma jaunuoliams.

Jeigu tokiuose jaunuoliuose 
Įžvelgiamos geros savybės, tinka
mos kunigui, jie nukreipiami tie
siai iš pradžios mokyklos i mažą
ją kunigų seminariją high school 
lygio.

Pasak kun. Reed, “The Future 
Priest Club” turis didelį patrauk
lumą. Esą, jei katalikiški laikraš
čiai daugiau skelbtų, klubo narių 
skaičius iš karto padidėtų bent 
dvigubai. Tačiau esą patogiau ir 
naudingiau juos verbuoti lėtesniu 
tempu ir individualiai. Ir be jo
kių skelbimų, esą, klubo narių 
skaičius didėjąs labai impozantiš
ku tempu. Pvz. rytiniame regi jo
ne, apie Bordentown, N .J., 1960 
m. klubas turėjęs tik 303 narius, 
dabar:— jau 2.925.

Reikia pridurti, kad Amerikoj 
ir katalikai galvoja amerikoniš
kai. Antai, žurnalas “Avė Maria” 
taip kreipiasi Į katalikus jaunuo
lius: “Jeigu amerikiečiai jaunuo
liai jieško saugumo ir apsirūpini
mo darbe, kodėl jiems nepasku
bėti i mūsų seminarijas? Juk ku
nigai yra, tokie asmenys, kurių 
darbo ir saugumo niekad nepalies 
jokia automatizacija” ...

Pr. Alš.

Pirmieji mokesčiai nuo indivi
dualinių pajamų Kanadoje buvo 
pradėti imti 1917 m. Tais metais 
Income War Tax Įstatymas uždė
jo 4% mokesčių nuo individuali
nių pajamų. Nuo 1917 m. pajamų 
mokesčių nuostatai buvo keičiami 
kasmet, išskyrus 1921 ir 1929 m.

1961 m. apie 50 pataisų buvo 
padarytą mokesčių srityje. Tie pa
keitimai liečia mokesčių mokėto
jų visas rūšis. Minėtini šie svar
besnieji pakeitimai, liečią atski
rus mokesčių mokėtojus, duodan
čius pranešimus už 1961 m.

Studentai, lankantieji un-tą Ka
nadoje, gali atskaityti mokslapini- 
gius. Tai yra naudinga ir tėvams 
ir studentams, jei studentas pri
klauso nuo tėvų pagalbos. Jeigu 
studento metinės pajamos, atskai
čius mokslapinigius, neviršija 
$960, tėvas gali pareikėti atskai
tymą $500 nuo savo pajamų mo
kesčio (dependent deduction). -

Teisėtos išlaidos, padarytos tar
nautojo, renkančio jam priklauso
mą algą, yra atskaitomos.

Tarnautojas nemoka pajamų 
mokesčio už Įnašus, padarytus 
kaip atidėtą pelną šėrų pavidale.

Išmokos,' padarytos savano
riams gaisrininkams ligi $300 i 
metus, nėra apmokestinamos.

Tarnautojai, palieką kanadiš- 
kas firmas, negali išvengti nemo
kėję pajamų mokesčio už sumas, 
sudėtas i pensijų fondus, jei jie 
palieka Kanadą tuojau. Regulia- 
rūs periodiniai išmokėjimai, kurie 
buvo sudėti per jo gyventą laiką 
Kanadoj kaip nuolatinio gyvento
jo, yra išimti iš šio skyriaus.

Verslo srity mokesčiai gali bū
ti sumažinti investuojant atidėtą 
pelną šėrų pavidale. Mokslinių 
tyrimų plėtimas bendrovėse yra 
skatinamas, ir visos išlaidos, pa
darytos mokslinių tyrinėjimų 
tikslu, nėra apmokestinamos. Mo
kėjimai, padaryti nepelno korpo
racijų mokslinių tyrimų tikslu, 
taip pat yra neapmokestinami.

C. Sc.

Pavojingiausias 
miestas

Nakties metu pavojingiausia 
vieta visose JAV yra Vašingtonas. 
Čia negrai sudaro 54% visų gy
ventojų ir padaro 94% visų gat
vės užpuolimų ir apiplėšimų. Di
desnių nusikaltimų net 80% yra 
padaromi negrų, iš užpuolamųjų 
nakties metu 54% yra baltųjų ir 
46% negrų.

Mohawk Furniture ltd

137 RONCESVALLES AVĖ 
Telefonas 5374442 
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 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriousia proga Įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairius balčius. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

ft
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PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS SULAITIS

NEAPYKANTA NĖRA GINKLAS Bandymo ir egzamino kelyje

Ankstesniųjų ateivių įsteigtos lietu
vių draugijos, organizacijos sensta 
kartu su jų nariais. Kažkodėl daugu
mas jų nepritraukė žmonių iš naujai 
atvykusiųjų ir dabar kovoja su mirti
mi. Kaikurios jau vos tik alsuoja ir 
savo sąrašuose nepriskaito 
narių.

Štai, Cicero “Draugystė 
Kareivių** neseniai atšventė 
metų gyvavimo sukaktį. Po sukakties 
iškilmingo minėjimo įvyko šios dr-jos 
narių sus-mas, kuriame, kaip rašo žy
mus Cicero veikėjas K. Deveikis “Nau
jienose**, iš pareigų norėjo atsisakyti 
dr-jos finansų sekr. Ben Tumavičia. 
“Bet susirinkusieji neleido perdaug 
jam išsiblaškyti. Jie nenori ir klausyti 
apie jo atsistatydinimą. Ben Tumavi- 
čiaus kareiviai nepaleis. P. M. Jaku
bauskas, pasiklausęs ir nujausdamas 
narių nuotaiką, tarė:

— Ben, nedaryk netvarkos. Ne
griauk draugijos! Dirbai iki šio meto, 
tai dirbk iki mirties! Mes negalime ta
vęs išleisti...

Senovėje buvo laikai, kai valdybon 
patekti buvo sunku. Tekdavo fundyti 
ir prašyti, kad už tave balsuotų, o šian
dien iš valdybos negali išsiprašyti.. .** 
— rašo K. Deveikis ir prideda: “Mes 
gyvenimo patyrimą turintieji žinome, 
kad draugijas palaiko tik pasišventė
liai. Tik visa bėda, anot Andrijausko, 
kad mes jau pasenome*’.

Toliau tas pats koresp. rašo apie 
paskutinėmis savaitėmis padidėjusį

šimtinės

Lietuvos 
savo 50

siai nuskriausta yra laikraštininko pro
fesija. žinoma, daugumas tai nelaiko 
net profesija, nes iš jos Amerikoje 
“duoną valgo” tik virš 10 lietuvių. Tad' neapkenčiame. Ta neapykanta 
apie ją kalbant reikia vartoti platesnę i tokia didelė, kad kas spausdinta 
laikraštininko profesijos sąvoką ir čia j jr pasakyta per paskutinius 20 

nwma,‘ai:metu, tai tame žodžiu tvane prie- padečiai, iš bendradarbiavimo spaudo- /.La*.. k..«;je ar redagavimo galėtų “valgyti jSS tylėtų būti jau seniai pasken- 
duoną”. dęs. Deja, taip nėra. Komunizmo

Todėl netenka nustebti, kad apie žygiavimo tai nesustabdo. Prie- 
laikraštininkus labai mažai kas ir ra-dingai, veržimasis vyksta i nau- 
šo ar kalba. “T2” gal tik vienas Al. Gi- ‘ jus plotus ir toliau. Ar nevertė-

Neapkęsti žmogiška, ypač jei; čempionatas laimėtas 1927 m. 
neapykanta liečia skriaudą. Di-'Mūsų vyresnioji karta, kuri mo- 
džiausią gi skriaudą esame pa-'ka rusiškai, gali patvirtinti, kad 
tyrę netekdami tėvynės, gimtųjų ir rusų tautosaka: priežodžiai, pa
namų, artimųjų ir kt. Visai tad; taries ir anekdotai slepia gilų in- 
suprantama, kodėl komunizmo telektualinį sąmojų, reikalaujan-

dęs. Deja, taip nėra. Komunizmo

tams panešti, arba suorganizuoti 
automobilių vilkstinę, reikia pa
jieškoti sutinkančių. Paskiausių savaičių Įvykiai lie- į juos čia vėl pakartotinai vardinti,

Kad nebūtume klaidingai su-, tuviškajame gyvenime teikia itin esamas žaizdas gilinti) gali būti 
prasti, kartojame: niekas neper- puikią progą mūsų rašantiesiems '~;1—:------ ------------------------ :
ša atlaidumo okupantų atžvilgiu, visokeriopai peržvelgti Įvairius to 
tačiau jokiu būdu nebepakanka gyvenimo prajovus. Jei anksčiau 
tik vidinę neapykantą nešiotis. Ji »uy° tyS ir. varžomasi, kitu at- 
neveda Į tikslą. Reikia realios ko- yeju. vien tik ranka mojama, tai 
vos prieš komunistinę idėją, ver- ■ iau šiuo metu mūsų laikraščių 
giją ir santvarką Jei ugdoma tik itin atgyja, o kaikurie lei- 
neapykanta, ir nevedama stiprės- j dimai jau ir visiškai sugebėjo su- 
nė kova, sulaukiami žalingi re-: intriguoti, savąjį skaitytoją, kuris 
zultatai. Nuolat kurstoma neapy- nekantriai laukia visų Įvykių toli- 
kanta pradeda reikštis, kaip; mesnio rutuliojimosi. Neretas 
anksčiau spaudoje užsiminta, ne-;^3*1^0 sPetl> kaip visa tai baigsis, 
tik bolševizmui, bet ir saviems. §3^om? n,e^ |°. kas ne- 
Tokių reiškinių jau turime. ĮjseitU 1 §erJl Gal lrx.slu0 atveJu-

Bolševizmas tapo pasauline ga-1 benarpliojant esančius skaudu- 
lybe. Reikalas sukasi nevien apie ^lus’ bus‘ sukeltas didesnis deme- 
Lietuvos išlaisvinimą iš rusiškos sys bendriesiems reikalams, gal 
vergijos. Išviso kyla klausimas, i numatomos didesnes ar mažesnes 
ar laisvasis pasaulis suskubs pa. operacijos, nors ir kaip skaudžios, 
stoti kelią komunistinei ekspan-! >seis lietuvl^Jų reikalU nau- 
sijai? Pagaliau ar ne laikas, užuot ir neabejoti-
nėšioius lik neanvkanta ir mums na ~ išeivijos dėmesys yra nu- 
pajieškoti sėkmingesnių kovos STbukiamatei!

jug(mYie be ginklu nės reikšmės turinčių nutarimų.
Št. Rimgaila i Visi tie įvykiai (nėra reikalo

AL. GIMANTAS

laikomi nemaža išeivijos gyveni
mo tragedija, duodančia progą 
galimai giliau visus tuos reiški
nius apmąstyti ir dar kartą per
svarstyti tiek patiems kaltinamie
siems, tiek ir kaltintojams. Būdin
ga visų laikų emigrantinėms vi
suomenėms liga sergame mes vi
si. Tos epidemijos beveik neiš
vengėme nei vienas. Pasitaiko, 
tiesa, išimčių, kurie tariasi jau 
yra pakankamai pasveikę ir ban
do laviruoti prieš srovę, nusisto
vėjusią dešimtmečiais. Tai, pavo
jingas ir naujas kelias, slepiąs sa
vyje labai daug pavojų suklupti, 
gal net nuskęsti. Žinoma, tokius 
drąsuolius gal ne tiek peikti rei
kėtų, kiek bandyti ramiai ir Įtiki
namai Įtaigoti, kad priešsrbvinis 
bandymas negali vien tik jaus
mais ar Įspūdžiu vadovautis, bet, 
būtinai, ir protu ir patyrimu įr 
paprasčiausia logika. Vien tik 
mandrūs šūkavimai ar akmenų 
mėtymai kažin ar galėtų atstoti 
išbandytus vaistus, jokiu būdu ne
užmirštant, kad karščiavimasis, 
revoliucija be tinkamo plano ir 
be tvarkos gali atnešti dar dau
giau žalos.

Meilės ir pagarbos lietuvio lie
tuviui (apie tai jau nekartą teko 
rašyti) dar vis labai stingame. Dar 
vis i savąjį broli norime žvelgti 
per neapykantos akinius, lyg jis 
būtų koks plėšrusis žvėris. Mes 
visad labai drąsūs kitus kaltinti 

i ir jau labai nevikrūs atleisti. Ir 
į klystanti nedera nuo bedugnės že
myn stumti, bet būtina bandyti iš
tiesti lietuvišką ranką. Tokiai pa
čiai lietuviškai rankai.

Ar neperdaug mes esame įsi-

telektualinį sąmojų, reikalaujan
tį pagalvoti.

KOMUNISTINĖ
VERSIJA

Caristinė kultūra, Įsigalėjus 
bolševikinei santvarkai, turėjo 
pereiti Į materialistinės dialekti
kos tarnybą. Caristinė Rusija 
Įprastu būdu sėmėsi mokslo iš 
V. Europos, komunistai gi — 
špionažu, suktomis ir apgaulingo
mis priemonėmis. Sunku būtų su
skaičiuoti, kiek patentų, copy
rights bei Įvairių išradimų pa
slapčių bolševikai yra pasisavi
nę. Kultūrinė bolševizmo plėtotė 
nėra nėkiek pasikeitusi nuo revo
liucijos laikų. Literatūra yra lyg 
pirmasis smuikas bolševikiniame 
orkestre, baletas — tradicinė ca-

mantas šioje srityje išsiskiria ir sten
giasi “sudrumsti” ramybę, apglobusią 
mūsų laikraštininkus bei jų proble
mas.

Jis “Tž” š.m. nr. 12 vėl palietė mū
sų laikraštininkų temą. Tame straips
nyje jis davė gana gražių minčių, ta-; 
čiau vienoje vietoje, mano nuomone, ! 

kultūros kongreso spaudos sekcijai.' 
Jis pažymėjo, kad kongrese “bus puiki 

lietuviškosios spaudos pagrindus, išdis-ika aaur1’ brutali ir pnestarau- j rištine pažiba — stengiamasi da- 
kutuoti, pasitarti, patirti vieni kitų jauti žmogaus prigimčiai- Tačiau bartinių valdovų išlaikyti savai 
nuomones įvairiausiais klausimais, at- retas kuris pagalvoja, ką bolše-1 propagandai pirmykščiame lygy-- 
virai ir nuoširdžiai pasisakyti tokiais vizmas pasisavino iš caristinės je. Gamtos mokslai, buvę augsiai | 
gausiais ir kiekvieną dieną įvairęjan- Rusijos. Nors nuo revoliucijos ir anksčiau pastatyti, pasistūmė į! 
čiais klausimais ir naujausiais uždavi- komunistai turi išsiauginę pilnai prieki. Jų akcentavimas ypač pa- 
nais, statomais lietuviškiems laikraš- ■ subrendusią 44 m. generaciją, ta- sitarnauja ateistinės pasaulėžiū- 
C,aKaiD buvo skelbta ir kaip galima nu- ičiau užgrobtasis turtas perdaug: ros propagavimui. Jei rusai smar- 
.Jsti sekcijoms kongrese bus skirta! dide!is’ kad liktM nepastebėtas ir kiai pažengė aeronautikos techno- 
nedaug laiko, tad jame ką nors pla- P° tiek metų.

CARISTINĖ KULTŪRA
uus Suiiii.>au a. ..u. o F.av.«u .. .- Rusija visais laikais buvo ir te

grindinai peržvelgti, nes jie, kaip mi- bėra atsilikęs kraštas. Ypač Ūki-
: ninku ir darbininkų luomas turė IUUU5irine vai5iyoe . 

Žmonės. JO tamsų ir atsilikusi paveldeji-; varku ir vokiečiu pagaiba.
Visą Sov. Sąjungos medžiagini 

ir nemedžiagini potencialą veda 
agresyvi ir aiškiai išmąstyta ko
munistinė politika. Tačiau vienas 
liūdnas faktas verčia Vakarų kul
tūros žmogų daugiau negu susi
mąstyti, būtent, kad ateistinio - 
komunistinio pasaulio kūrimui 
parodoma daugiau užsidegimo ir j nacionalistu.

tų pajieškoti stipresnių 
kovai su komunizmu?

ŽINOTI PRIEŠO
PAJĖGUMĄ

Senas karo posakis 
priešą” šiuo atveju gali : 
bėti kaip Įžeidimas. Kas

ginklų

“pažinti 
nuskam- 
kss bet 

perdaug dėmesio paskyrė artėjančio. mes ragaVę komunistinės San- 
; tvarkos, tikrai jaučiamės esą ge- 
I’ri žinovai. Žinome, kad santvar-

jausti, sekcijoms kongrese bus skirta 

čiai ir pagrindinai peržvelgti bus ne-
“kareivių” mirtingumą, kuris “peržen- įmanoma. Ypatingai žurnalistams čia 
gė visas ribas“, nes vienas po kito “iš-' dar bus sunkiau ką nors plačiai ir pa- . 
keliavo Užubalis, Mikulis, Valaitis ...” —2 ~x—i-*2 «

Tai charakteringas pavyzdys visoms; nėjome, daugumoje nėra iš savo užsi- ’ 
senosioms Amerikos lietuvių dr-joms, • ėmimo “duoną valgantieji“ zmnnM. I 
kurios savo laiku buvo stiprios, gau- Tad čia vien tik dėl klausimo — kas mą. Rusas nedrįso galvoti augš- 
sios nariais, žvelgdamas į minėtos yra žurnalistas, profesine prasme, gal čiau UŽ kitus. Neseniai teko po- 
“Draugystės Lietuvos Kareivių nuo- reikėtų diskutuoti 5 ar daugiau vąlan- kalbvje išgirsti posaki išreiškian- 
trauką, darytą prieš 40 metų pastebi du. Be to, galimas daiktas, aktyvieji y rusu na|vuma. Girdį rusai taip 
jaunus veidus su gražiai žibančiais kar- laikraštininkai bus įsipareigoję ar ipa-1 ;e . • vokipXj‘ cUmanuma 
dais rankose. Dabar jau tie veidai su-;reigoti būti kongreso stebėtojais ir ap-; verun§ vokiečių sumanumą. JOg 

! rašytojais. Tai kaip gi jie galės disku-: kad vokiečiai išrado net ir
Bet kas atsitiks dar po 20-30 metų? į tuoti savas problemas? Argi gaisrinin- beždžionę. Kai TUSU liaudis skur- M - . »>• -■ V .. . ! _ . _ .. . f J X.4. _

' ! liosios mokyklos buvo gana augš-
Pas mus yra įprasta, kad viskas su- to lygio. Dėstytojų nemaža dalis

Ar vėl suliepsnos Ispanija?
Jau 25 metai praėjo nuo Ispani-! Viso buvo nužudyta 7.937 ku- 

jos civilinio karo. Daug kas tą ka- nigai. vienuoliai bei vienuolės, 
ra jau ir pamiršo, nors jis buvo Pasitaikė kunigų, kurie. revoliu- 
vienas žiauriausiu civiliniu karu, ciją vertino kritiškai. Vienas 
Ir JAV ir daugelis kitų valstybių Prancūzijon pabėgęs kunigas pa
yra pergyvenusios civilinius ka- reiškė: "Raudonieji sunaikino 
rus, tačiau niekur nėra buvę to- bažnyčių pastatus, bet dar prieš 
kių žiaurių skerdynių, kaip Ispa- tai mes patys sunaikinome Baž- 
nijoje. nyčią”.

Prieš kiek laiko pasirodė knyga Viename mieste komunistai 
“Ispanijos civilinis karas”, para- 800 žmonių sumetė i anglių ka- 
šyta Hugh Thomas, kur aprašoma syklas, o minia šaukė: “išlipkit!”. 
kova tarp kairiųjų respublikonu Madride ypatingu žiaurumu pasi- 
ir Franco vadovaujamų dešiniųjų žymėjo kairiųjų vadų Garcia Ata- karščiavę, ar neperdaug susiner- 

r----------------- p------------- o----- „ , Pasak jo, žmonės deĮĮ- dvėjU. meta jis pateko i vinę. susierzinę? Jei taip, kažin
noro negu krikščionybės idealų' buvo skerdžiami kaip gyvuliai; dešiniųjų nelaisvę; buvo pasodin- -ar šaltas protas gali lydėti mūsų 

respublikonai išžudė 85.000 ispa- tas kėdėn ir pririštas prie stulpo. • žodžius ir veiksmus? Pasistūmdy- 
nų, o dešinieji — 40.000. Ant kaklo buvo uždėtas geležinis j-mų, pasišūkavimų, emigracinės

1936 m. Ispanija pasidalino i lankas. Jo sprandą per stulpą lie-; visuomenės tarpe visad buvo. Lie- 
v i. . . . .... dvi dalis. Franco Įsitvirtino šiau- tė buku galu grąžtas, kuris kas tuviai čia nebūsime jokia išimti-
KieKviena Kova vyksta papras-, r^je jr vakaruose komunistų ir pusvalandi buvo po truputi pasu- mį Ir mums derėtų siekti, kad tų

—— r----- . j ' ’"c °’ 1 socialistų vyriausybė laikėsi pie- karnas. Atrodė, kad žudynės buvo nesklandumų, nesutarimų būtų
meną, manieriz-; ti kovos tikslą, tai sėkmingam, ^uose įr rytuose. Kiekviena grupė abiejų pusių specialybė. galimai mažiau, net ar ju visai ne-
.—l-avac vOd™>n roiUhnc, >.7cdo_- .„i_______ Visa tai buvo prieš 25 metus, būtų.

Nacionalistai suėmė visus maso- Karą laimėjo nacionalistai. Kraš- Rytų ir Vakarų auklėjimo ap
raiškos kartkartėmis išryškėja vi-

Dažnai juos pamatysi bažnyčioje.! soje realybėje, kartais net atrodo, 
Kairiųjų respublikonu buvo su- Daugelio sąžinę kamuoja praei-; kad jos visiškai negali būti sude- 

skundėsi? kTd^peTd^ug a'balo^šeT- kančios. Socialinės problemos per Į bicijos, nekultūringa polemika 
na joms padegti. Barcelonoje vi- 25 metus nebuvo išspręstos. Ar j turėtų užleisti vietą bendriesiems 
sos bažnyčios, išskyrus katedrą, jos vėl nesuliepsnos — tai klau- ■ Interesams, ir jų jną^nnepmamą,. ... 
buvo paverstos pelenais. Vieno simas, kuris kelia 
kunigo motina buvo nužudyta, i 
gerklę istatant metalini kryžių.
Vienos bažnyčios klebonas. suim-< Ginkluoja 
tas kairiųjų, pasisakė noris mirti— • • - Kuba šiuo metu

logijoje, padėjo augštai pastaty
tas matematikos mokslas. Tiesa, 

■ ir II D. karui pasibaigus, raketų 
išvystyme rusams padėjo vokie- 

įčiai- Po II D. karo Sov. Sąjunga 
j tapo industrine valstybe čekoslo-

jdUHUb vuuus >U giazid! laiKrabuiunxai Įbipareisuję <11 ’ vprt;np vnkWin qimannma
dais rankose. Dabar jau tie veidai su-jreigoti būti kongreso stebėtojais ir ap-; ernn§ vokiečių sumanumą. JOg 
siraukšlėjo. o kardai surūdijo. ! rašytojais. Tai kaip gi jie galės disku- K3u vokiečiai išrado net ir 

Bet kas atsitiks dar po 20-30 metų? tuoti savas problemas? Argi gaisriniu- beždžionę. Kai rusų liaudis skur- 
Negi žmonės yra kalti, kad jie sensta * kai gali svarstyti savo reikalus, kai ap- do ir vargo, atlgštosios ir specia- 
ir turi mirti, nors ir tada, kai nėra kas linkui gaisras siaučia? i liosios mokyklos buvo gana augš-
užimtų jų vietas dr-jose? Argi pasirū- Pas mus yra įprasta, kad viskas su-; to lygio. Dėstytojų nemaža dalis 
piname, kad kas nors galėtų užimti to- plakama į vieną krūvą ir paskui di- susidarė iŠ V. Europos. Rusu in- 
kių vietas iš naujai atvykusiųjų? Argi džiuojamasi “masiškumu“, “didingu-, tpliaonfiia ir didnnmpnp didpliiJ s ek::ufmu” ;r arba ycaSe^LS
tąją politika , kad nematome, kas da- sipratimas ar, is tiesų, nenorima gi- Vnurimni awa

iš anksto, kaip teigiama, vistiek nieko \ .... . . - - .
: nebus galima “išgalvoti”. Tad kodėl prancūzų rusai pasisavino < tai už siekius. Jei norima atsiek 
nepalaižyti visko po truputį ir tuom; teatrą, baletą, L--- ___—__1 _ZZ 1 . 1 ?
pasitenkinti? Bet kažin ar taip reikė- ima. Kalbėti prancūziškai H1SU į kovos vedimui reikalinga užside--n rip;n valvma savo tpritoriinse 

i tų daryti? i šviesuomenės tarpe buvo lyg irlgimo, kovingumo dvasios ir au.;Pra^ejo valymą savo įeriiorijose.
kad i4v d«i vortp ' taisyklė. Rusų baletas pasiekė pa-! kos. Kai kovojama su priešu, tai - nusTuniju vadus "ir kairiųjų pa- te raa™- Žaizdos liko tik širdyse.

AmeXie ?abli kritusi ir dar iis krin ; Prašo batu čias meno augštumas ir tapo rusų būtinas tam tikras Kiekis ir pa-; žiūru politikus. Daugeiis jį buvo Civilinio karo generolai paseno/SSKJSS v L. \ „-tautiniu pasididžiavimu. j giežus, neapykantos, nes sbprma- j be jokio t“eism0J- —---------------- I
metų. Kanadietis žurnalistas Gerald: Gamtos mokslus, matematiką - mas narsumas ir aršumas kovą: Kairiųjų respublikonų buvo su- - <=■ - —<. --------±---------  , . .

Ypač dolerio menka verte galima pa- Clark, lankydamasis Kuboje buvo; ir techniką Rusijos un-tuose dės-1 laimėti. ! deginta šimtai bažnvčiu. Valdžia ties žiaurumai ir savų tautiečių ‘ einamos. Kazin? Asmenines arn-
justi. stebint Čikagos lietuvių rengia-: užklaustas, ar negalėtų pristatyti, tė daug vokiečių. Todėl Maskvos i Stebėdami lietuviškąją kovą į-u—ja-: u„j kančios Socialinės nrnhlomns nėr! bicnos, nekultūringa polemika
mu balių, koncertų, šokių bilietų-pa- batų. ; ir Petrapilio un-tai visada dalijo- ’ prieš komunizmą, matome, kad
kvietimų kainas. Jeigu Kanadoje dar' “Batų? Kiek porų, vieną, dvi?”,! si naujausiomis mokslo žiniomis: daug ir perdaug liejama neapy- 
gaiima į panašias pramogas patekti už i—paklausė žurnalistas. ■ su vokiečių laboratorijomis bei įkantos, bet mažai matoma pačios
Si ar S1.5C. tai čia jau tokios kainos ; “Ne, 70.000 porų”, — pareiš- tyrimo institutais- Vokiečiu ita-į kovos. Norima neapykantą pada- 
nurasytos istorijon. Dabar jau “balių” | įė kubietis. ■ I ka dar labiau padidėjo, kai rusu ryti kovos tikslu. Esame Įpratę
ria^sTlVuž Ya 'kaina’žmo-us^egaii I porų! Ar nebijai pa-š caras susigiminiavo su vokiečių spaudoje skaityti apie bolševikus
M,i i dėjimą už spekuliaciją?”, dir.aslija. ! ugningus ir tiesiog trupinančius
žinoma, ir pasišokti. Jeigu čia kas nors ' . atsakC jlS> atgaben-: ,,
perkama, tai vėl mokama ne centais, o Į kĮt '0.000 porų batų, SU amenkie- 
doieriais. Ypač norintieji išmesti vie- j Čių marinų kojomis ’, 
na, kitą burnelę turi gerokai pratuš-! Tas pats žurnalistas rašo, kad 
tinti pinigines. ! jeigu kas yra matęs žmogų, mirš-

Yra sakoma, kad visokie tie baliai! tanti nuo vėžio, gali įsivaizduoti 
yra rengiami kilniais tikslais ir paja-1 dabartine Kuba, 
mos siunčiamos dolerio reikalingie-1 
siems. Bet vargu ar brangių bilietų ar 
gėrimų pagalba tokias pajamas reikė-: Suvalgys priešus 
tų kaupti. Jau daliar girdima balsų, 
kad nedaug žmonių eina į lietuviškus 
parengimus, nes nevisi gali 
augštas kainas.

užimtų jų vietas dr-jose? Argi pasirū-

masiškumu”, “i

pvnuna , nau uviua vviuv, aaa v*«x- Mpl dtlllldd dl, UUbų, 11CI1U11111d 31- • - -rr 1 • ... V H “ ’ ' Cf\r ra
rosi toliau negu mūsų nosis pasiekia? lintis i vieną kurią nors šaką, kurioje v OKietlJOS KUllurini gjve-
Argi nesuprantame, jog iki šiol lietu 
vybę Amerikoje išlaikė ne milijoni 
niai fondai ir garsūs vardai, bet pilkie 
ji žmonės, susibūrę i paprastas drau 
gijas?

Vakarų N. Gvinėjos papuasai, 
Įkasti kuriuos nori užimti Indonezijos 

Kiti nemėgsta, kad Sukarno, pareiškė, kad užpuolimo 
kiekvieną kartą jiems baliuose kalama 
i galvą, jog “reikia palaikyti lietuvy
be”. . . prie baro.

O kaip būtų gera, jei i mūsų tarpą 
sugrįžtų kuklieji pasilinksminimai, ku
riuose galėtų visi sutilpti ir kur niekas 
neabejotų svečių patrijotiškumu, jeigu 
šie dar stipriau pastovi ant kojų ...

Šiandien mūsų tarpe galbūt labiau-

atveju salos kanibalai planuoja 
visus priešo belaisvius suvalgyti. 
Papuasų atstovas Australijos par
lamente pagrasino Sukamo dėl 
numatytos invazijos ir pasakė, 
kad olandų Gvinėjos kanibalai va
dinami Monocwe yra visiškai lau
kiniai ir gana karingi. Esą jie val- 
go priešus, jų net neišvirę.

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI...
mūsų naujų pavasarinių batelių

elegantiškai pagamintų
patogiam nešiojimui

mūsų specialybė

įvairaus pločio

Augšti ir svajingi 
kulnys. Smoili ir 
opskriti gulai. Naujausios 
pavasarinės mados.

' Daugelis įvairių
rūsiu vidutiniais, pusiau 

žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiščiais.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą!
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešusiems ši skelbimą. 

Taip pat VYRIŠKI BATAI Įvairaus pločio.
Tik viena krautuvė

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

GP2-5

APATINIAI BALTINIAI ••• KOJINIS
MARŠKINIAI T-SHIRTS

plėtimui.
REIKIA REALIOS 

KOVOS

rūpesčio.
V. K

Kubą
tapo visų ko

galimai mažiau, net ar jų visai ne

' kultūringoje plotmėje. Tik tada 
’ jokios temos, jokios prielaidos ir 
jų svarstymai bus niekam nebai
sios ir nieko negriaunančios. Ne
bent tik papildančios.

Taigi, stovime prieš labai rim-Rusų intelektas mokslo pasisa- straipsnius; minėjimuose girdėti kaip Kristus. Jis buvo išrengtas ir . . . v -
vinimųi buvo labai imlus. Lygiai triuškinančias ir uždegančias kai- plakamas. Jam prievarta buvo pi< monistinių kraštų dėmesio cent- tą bandymą ir egzaminą. Nuo to, 
gilūs pasirodė vėliau ir patys ru- bas. Tačiau tai ir viskas! Mes pra- lamas actas ir dygliu vainikas ru- Skelbiama, kad Soy Sąjunga. ka;^
sukūrėjai. itę matyti popieriaus ir šiaudų spaudžiamas galvon. Vietoj kry< P2Skutl™u j3"™. f-ubą1 da^e ^0 jabai daug ir tas turės labai giliu

Taip pat negalime nepaminėti kurstomą liepsną, bet ne pati ug-į žiaus prie jo pečių pririšo pakelės }ank^’ .? le h-Vį’ r J t i-iv.v.ųoi
ir fakto, kad nuo 1851 m. rusai niakurą. Mums Įprasta nekęsti stulpą. Kai kunigas kentėdamas i laVk.°'artilerijos pabūklų, tiek pat tįkėti mūsų visu subrendimu, vi- 
valdė pasaulio šachmatų čempi-j komunizmo, bet su juo kovoti, bū- jiems pasakė: “Aš jums atleidžiu Prieslektuvmių patrankų ir apie 
nata net 34 metus, nors prie ko-iti aktvviu nariu, tai ne. Pvz. kai ir jus laiminu”, vienas kankintoju' -ĮūO.OUO smulkesnių gmklų Era- 
maistų sistemos pirma kartą reikia- taikos vėliavai ar plaka- ji nušovė. •«»" ,R l»'knt»rnv K„ho„

The Liquor Control Board
of. Ontario

Svarbus pranešimas
Pradedant 1962 metu balandžio 1-ma diena,

perkant svaiginamuosius gėrimus LCBO krautuvėse, nėra reikalinga Įsigyti 

ar rodyti leidimus.

Tačiau tai nereiškia, kad būtų sušvelninti Įstatymai, draudžiu svaiginamųjų 

gėrimų (degtinės, vyno ir alaus) pirkimg jaunamečiams (ligi 21 metų amžiaus).

Priešingai, tuo tarpu, kai mūsų svaiginamųjų gėrimų įstatymų suprastinimas 
palengvins svaiginamųjų gėrimų Įsigijimų legaliems vartotojams, Įstatymai 
bei potvarkiai liečia tuos, kurie svaiginamuosius gėrimus pirktų nelegaliems 

tikslams (ypačiai jounamečių svaiginamųjų gėrimų pirkimas) bus griežtai

vykdomi.

Visi geri piliečiai yra maloniai prašomi bendradarbiauti pildant mūsų svai

ginamųjų gėrimų Įstatymus.

Honourable ALLAN GROSSMAN, 
Chief Commissioner,
The Liquor Control Board of Ontario 
Toronto, Ont.

kaip jie bus išlaikyti, priklausys

pasėkų mūsų visų tarpe. Norėtųsi 

sų gera valia, kurios taip labai 
reikalinga dabartinė padėtis. Ne-

-----------
sekami ne vien tik savųjų, bet ir 
tam tikrų svetimųjų sluogsnių. 
Nepameskime kelio, dėl takelio, 
kuris juk taip lengvai, gali išvirs
ti paprasčiausiu šunkeliu, mūsų 
tautos priešų džiaugsmui ir pasi- - 
tenkinimui. Vėliau ar anksčiau 
apie visą Įvykių eigą sužinos ir 

kuri pabėgėliai tiki, su tomis"pre- tautos kamienas likęs svetimųjų 
'kybos Įmonėmis būsiąs nutrauk- tvarkomame krašte. Negalime gi 
■ tas rvšvs. w v

ėįSU S^ėn-|ailiotarpy1Kubon derėtu užmiršti, kad-esame itin 
įvežta S100 mil. vertes karines; ___ __________ •_

i medžiagos. Castro turi 300.000 
kariuomenės, kuri yra gana gerai

i apginkluota.
r KANADIEČIU FIRMOS, pre
kiaujančios su kubą yra regist
ruojamos Kubos pabėgėlių JAV.
Po Castro nuvertimo Kuboje, i

apvilti savųjų tėvynėje!

Kas savaitę mašinos pakeičia 
25.000 darbininkų

Kur anksčiau mašinai pradėti 
dirbti reikėjo žmogaus, dabar vie
na mašina užveda kitą ir taip išti
si fabrikai pradeda veikti tik kė
lių žmonių pagalba. Didžiųjų uni
jų vadai jau kalba, kad už kelių 
metų bus prieita prie 30 valandų 
darbo savaitės. V. K.

Mechanizacija žengia priekin 
taip greitai, kad JAV kas savaitę 
reikia surasti 25.000 darbų tiems 
žmonėms, kuriuos pakeičia maši
nos. Tai problema, kurios išspren
dimu yra susirūpinę visi: ir pats 
prezidentas ir darbdaviai. Praėju
siais metais 600.000 plieno darbi
ninkų pagamino 100 mil. tonų 

! plieno, o 1947 m. tas pats skai
sčius darbininkų su primityviom 
i mašinom pagamino tik 84 mil. to
nų. Tas pats yra ir visose pramo
nės srityse. Problema yra ne tik 
žmogaus pakeitimo mašina, bet 
jau vienos mašinos pakeičia kitas.

500 NAMŲ ESKIMAMS numa 
tomą pastatyti ateinančių kelerių 
metų laikotarpyje. Pirmiausia 
juosė bus apgyvendinti eskimai 
su šeimomis, neturi pakenčiamų 
gyvenimo sąlygų. Namų statybą 
finansuoja feder. valdžia.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS— vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.

Pristatome Į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

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

| 1290 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
11U DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas anglišką medžiagą kostiumams bei paltams.
________________ - ■ -------- ---- ---------------------------r— ------------T- -  . i JLim
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE Ontario
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS. — J KARTONŲ BAŲIUS. — Gegužės 5; LN SESIV METŲ sukaktuvinis va 

Kovo 31 d. ateitininkų St. Šalkauskio d. ruošiamas Kartūnų balius Knights karas ruošiamas Atvelykio šeštadienį 
vardo kuopos valdyba pasiskirstė pa- of Columbus salėje. Bus turtinga lo- 
reigomis: kun. dr. J. Tadarauskas — terija, gėręs -orkestras įr premįjuoja- 
dv. vadas, J. Pleinys — pirm., K. Bun- mos trys gražiausios kartūno suknelės.

_____ garda — vicep., A. Mikšienė — sekr., I premija — $25, II—$15, III—$U0.
~ lšėW j pelija?balerina viename A Bugailiškis — ižd, T. Verbickaitė ■ Kviečiame drauge su Duonelaičiu: 
Vilniaus klube dirba šu pačiais mažiau- “ moksl reikalams, B. Juozapavičienė Į ‘Vislab kas per žiemą prie Šilto pe- 
siais ruošdama juos scenai: “Turiu ~ koresp., J. Gedrimienė — narys. J čiaus šildės — pavasario saulei nušvi- 
daug tiarai gabių mokinių ..” Rev- kom” Repšienė ir Z. Rickienė. tus atnaujinti širdis!” V.

TRYNUKES PANEVEŽIECIŲ VELYKŲ BOBUTE. — Per Atvely- ATEITININKŲ BŪRELIS saleziečių
ŠEIMOJE kį, bal. 29 d., 4 vai.p.p., parapijos sa-1 gimnazijai remti neišnyko, kaip buvo

Panevėžio tiekimo kontoros taniau- Įėję at-kij kuopa ruošia Velykų Bobų- į skelbta “T2” koresp. Sk. St. Nuo N.
į i . ą • . . . . M0 Vyt. Vanago šeima prieš metus te vaikams. Bus vieno veiksmo vaidini- Metų vadovavimą perėmė K. Bungar-
Atmėtūš kolūkių ir tarybinių ūkių laiko susilaukė trynukių, kurios buvo mas. Senoji Velykė ruošia dovanėles į pasitraukus G. Latauskaitęi.

KŲLŪKINIS BANKROTAS “ ’
Kompartijos centro komiteto pienu- žai — Marija “Bachčisarajaus fonta 

•me Maskvoje pagrindinis ir ilgametis 
Lietuves politrukas A. Sniečkus, kai- 
bedamas apie Lietuvos žemės ūkio lai- 

-mėjimus, prasitarė: “Negalutiniais 
duomenimis 1961 metais respublikoje 
šimtui hektarų žemės naudmenų paga
minta 55 centneriai mėsos (skerdie- 
h-is) ir 463 centneriai pieno, iš jų kol- Į 
Ūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose — 24 
Centneriai mėsos (skerdienos! ir 192 
centneriai pelnė...” '

vos ribų. Jos megiamiausieji persona.
X.. I un .. ___ ______ __________ A—

neM, Aurora “Miegančioje gražuolėje**, 
Odeta “Gulbių ežere”, Marytė J. Pa
kalnio “Sužadėtinėje”.

ATEITININKU BŪRELIS saleziečių

LIETUVIAI PASAULYJE
Karas ruošiamas AtveiyKio sesiaaieni, ■ «
bal. 28 d., St. Michael's salėje, 213;"^ VaiSTyDGS
James St. N. Kviečiame visds lietu-j st. PILKA mini savo teatrinio dar- 
vius, o ypač LN narius, paremti v-bą bo 40 metų sukaktį. Specialus komite- 
jos dideliuose darbuose gausiu atsilan-; tas jubiliatui organizuoja pobūvį bal. 
kyniu. ? 14 d., 7.30 vai. v. Jaunimo Centrę.

LN KULTŪROS IR PARENGIMU j Programoje dalyvauja: sol. R. Mastie- „------ _ .------------- r. ,--------- ,--------
K-JA savo pirmąjį posėdį turėjo bal. nė, komp. Vl. Jakubėnas. Paties jubi-Į kalba pamokslą pasakė kun. J. Petro- 
4 d. K-jos pirm, išrinktas K. Mikšys ir t liato rečitaliui talkina E. Blandytė ir šius. Po pamaldų kun. J. Petrošius T. 
sekr. J. Romikaitis. K-ja pasiskirstė J. Raudonis. e*~ 2X2“^
metinio vakaro ruošimo darbais. Visi • 
tautiečiai prašomi paaukoti loterijai

Prancūzija
SV. KAZIMIERĄ Paryžiaus lietuviai 

paminėjo iškilmingomis Mišiomis, ku
rias T. jėzuitų koplyčioje laikė vysk. 
J. Rupp, Paryžiaus arkivyskupijos pa
galbininkas ir pasakė pamokslą. Liet.

Mėsą ir pieną iŠ 1>en<Loto praėjusiųjų pavadintos Vilijos, Mildos ir Jaunės geriems Hamiltono vaikučiams.
Įiętų skaičiaus* lieka 31 cntn. mėsos vardais. Jaunė yra judriausia — ji <Jo- Kviečiame visą liet, koloniją pasi- 
(skęrdįenos) ir EU cntn. pieno šini- misi žaislais, mėgsta žaisti. Mildai la- džiaugti su jaunaisiais Velykomis ir 

hektarų žemės naudmenų. Šias gė- blausiai rūpi maistas ir miegas. Vili- ’ ypač jaunuosius — dalyvauti margu- 
saY? mažuose šklypeRuosė išau- didesnį dėmesį už abi savo sesutes čių ristynėse ir parodoje!

kėiūkiečiat ‘ skiria aplinkos stebėjimui. Vanagų) Po “Bobutės” — jaunimui šokiai.
Kolūkiečių privati iniciatyva aiškiai §eimą nuolat lanko medicinos darbuo-1
'pralenkia^^kompartijos iš anksto P<>-j tojai. Emilijai Vanagienei ypač' dau;

Blnių ūkių rezultatus tūkstantinių bėk- pediatrė — gyd. Gumbrevičiūtė.' 
tarų plotuose ...- į “NERIES” KATILAI

AFGANISTANUI

Aid.

VAJUS TAUTOS NAMAMS po le- 
miamo visuotinio narių susirinkimo 
įgauna entuziastišką pobūdį! 5l-oji va- 
iaus savaitė davė $2.800 ir nuo pra- 

Jau iš ryto po 9 vai. pamaldų par.' džios $55.800. Nuoširdžiausia padėka 
jsalėje prasidės velykaičių (velykinių Welland medžiotojų-meškeriotojų klu- 

pleri^e planuojamus kolūkių ir tary- yra padėjusi Panevėžio ligoninės vyr.: kepsnių) išpardavimas ir margučių pa- “Lįtuanica” nariams už paskyrimą

jėzuitų namuose pavaišino liet, kolo- 
riiMrvAQ » niją ir arkiv. Ruppą, kuris turėjo pro-

lauueciai prašomi paauKou loterijai i , ’ . - r’ Irv<*$ ^e- susipažinti su Paryžiaus lietuviais,
fantų, o mūsų prekybininkai stambiau Į daku>r‘“s> ““° kovo 30 d_- Pasitraukė vėliau kun. J. Petrošiaus, pasiuntiny, 
aukoti paru^nt loterijai staliukų. pare,gų- ^r- red‘ pasirašo J C,u‘ 
Šiais reikalais prašome skambinti K. Der ls'
Mikšiui JA. 9-8593. _________ _______ ___ _____

K-ja nutarė suorganizuoti stambesnę Britton Parke gyvena du lietuviai gyvavo min. St. Lozoraitis ir pasiunti- 
loteriją, išplatinant bilietus iš anksto.! vaistininkai: K. Jonaitis ir V. Petraus- Į nybės patarėjas prof. J. Baltrušaitis su 

LN VAJAUS metu pažadėję praeity- kas. Pirmasis mini 70 m., o antras 65 žmonomis, Tėvas jėzuitas R. Braun ir

kįbės sekretoriaus ir p. Liutkienės pa- 
I kvietimu, pastarųjų bute įvyko pusry- 

DU SUKAKTUVININKAI. Čikagos €iai vy$k*. RuPP° garbei, kuriuose da-

visuot. susirinkime $100 LN vienas Še
rui pirkti.

Kova dėl LN įsigijimo turi ir praeL 
_______ _____ _ ___ __ _ Kauno gamykla “Neris” gavo užsa- sunešti margučius į par. sale. Prie : Wie turėjo y patingai gražių momentų, 

šventė saVO penkiasdešimtmeti. Ji yri kyma pagaminti penkis centrinio apšil- margučio atnešti voką, į kuri Įdėti sa nes lemiančiais periodais visada atsi- 
..i_____ ,_______— i ■ •. ....... . . ... .... rasdavo pavienių tautiečių, kurių mes-

į ti į kovos lauką finansiniai rezervai 
5 radikaliai pakreipdavo LN darbą pozi
tyvia kryptimi.

i Si kartą su stambiomis jėgomis pir
mieji atėjo: P. Kanopa ($500) pridėda- 

i mas dar $1000; St. Burdinavičius 
($700) — $1000 ir Al. Vindašius

Urų plotuose .. r Į
' BALERINOS JUBILEJUS

Marija JuozapaityVė-Kelfcauskienė at-

i rodą. Trys premijos už gražiausius: I— 
j $5. II—$3, III—§2.
j šeštadienį^ bal. 28 d., 3-5 vai. p.p.

sukūrusi daug nėttžmh’štamų vaidmenų dymo katilus Afganistanui. Jau ruošia- vo vardą ir pavardę. Margučiai bus su 
ir jais spėjusi pagarsėti bet už Lietų- mi gurgučiai katilų sekcijoms atlieti, numeruoti. V.

DVEJETOS
SĄSKAITŲ

PLANAS
■ - - • s . X' . •

t

DVEJOPAS SERGANČIŲ

FINANSŲ GYDYMAS

Nors vienintelis tikras būdas pagydyti labai susirgusius finansus 
yra sveikas galvojimas, tačiau daugelis tikrai išmintingų žmonių, 
tokiai situacijai esant, naudoja receptą, vadinamą “Twin Ac
count Plan” (dvejetos sąskaitų planas).

“Twin Account’’ plano esmę išreiškia pati to vardo prasmė. 
Tai yra dvi atskiros banko sąskaitos: “Savings" sąskaita ir “Per
sonai Chequing” sąskaita. Abi kartu jos dirba ranka rankon, 
išlaikydamos jūsų finansinę pusiausvyrą. Štai kaip jos dirba.

Atidarę šias dvi sąskaitas, dali savo pajamų, reikalingų mo
kėti savo išlaidoms, atidedate Įdėjimui Į savo “Personal Chequ
ing” sąskaitą. Geras būdas nustatyti šią sumą, sudedant visas 
numatomas metines išlaidas, kaip pvz., nuoma, draudimas ir 
t.t. Tada padalinate šią sumą iš tokio pačio laikotarpio algų 
skaičius. Gautas atsakymas yra suma, kurią privalote Įnešti Į 
banką, gavę kiekvieną algą. Įėjus i tokias vėžes, visas savo 
sąskaitas galima bus apmokėti čekiais. Šiuo būdu savo banko 
sąskaitoje visuomet turėsite pakankamai lėšų padengti visas 
išlaidas.

Susitvarkę su savo kasdieninėm išlaidom, pažvelkite į savo 
metinių Įplaukų balansą. Dalis jų teks paskirti smulkioms išlai
doms, tačiau gerą jų dalį galima bus atidėti reguliariam ir sis- 
tematiškam taupymui Į jūsų palūkanas nešančią “Savings” 
sąskaitą iš kiekvienos algos. Paprasta, ar ne tiesa? Viena są
skaita skolų mokėjimui... kita statyti savo svajonių rūmui...

Prieš pradėdami skaičiuoti, kiek i kurią sąskaitą reikėtų ati
dėti, užeikite pasikalbėti su artimiausio Toronto-Dominion ban
ko vedėju. Js mielai padės jums iš.’irbti i ; "’ntingą planą.

Mūsų patogus dvejojsąskaitų planas (Twin Account) yra 
tiktai vienas iš daugelio naudingų ir produktyvių patarnavimų, 
kuriuos jums gali suteikti šio “Banko” žmonės. Nedelsdami 
aplankykite artimiausią mūsų banko skyrių. Greitai pamaty
site, kiek..,

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

TORONTO-DOMINION |______
BANKAS, KURIS ŽIŪRI J ATEITĮ

K 4095

BANK

je asmenys prašomi dabar savo įsipa- m. amž. sukaktis. Jonaitis reiškėsi kaip 
reigojimus išpildyti, nes lėšos yra LN * poetas Žilvičio vardu, o Petrauskas bu- 
kraujas. Be jų ir gražiausi projektai vo daugumos Čikagos lietuviškų org-jų 
yra beverčiai. i aktyvus veikėjas ir spaudos darbinin-

A.A. STASIUI GUDINSKUI pagerb-: sukaktuvininkai tebėra Lietu
ti LN v-ba, kaip buvusiam LN nariui, tvos vyčiu gretose, 
prie karsto pasiuntė gėlių. Sk. St.

HAMILTONO EVANGELIKAMS
i TĖVAS BR. MARKAITIS, SJ, liet, 
{jėzuitų provincijolas, išskrido i Urug- 

Redeemer liuteronų bažnyčioje Verbų vajų ir Braziliją aplankyti ten dirban- 
sekmadiėnj, balandžio 15 d, 3 vai. p.p. čių savo vienuolijos narių, atlikti ka- 
pamaldos su šv. Komunija.

Kun. Leonas Kostizenas
BR. BLEKIO ISLEISTUVES. — Ba- .......................................... .....

landžio 1 d. Ancaster, netoli Hamilto-! *s,sa ezl,etls’ 'n,slJų r,ei^a,aJs.
no. pas p. Apanavičius įvyko išleistu-!Ialka- lan^sls \enezueloj ir kitur, jau 
vės Broniui Kiekiui, kuris išvyksta ap-; Sn20- Dabar veda rekolekcijas Connec- 

<S500> - S600. Midasta L. Kūkalis,, C.Kag, Jis M. *.StSeT
‘ nariu įrašė dukrelę Onutę su $100. Vi-1 ^viai dalyvavo Įvairiose oi g-jose. Dau- ■ ’
siems nuoširdžiausias ačiū! Prašome . gausia laiko skyrė tautinių šokių gru-i

į visus tautiečius neatidėlioti prisidėji-: ~ J)uvo jo^ seniūnas^ ;
staiyoą. į——r-- - ---------- ------- uirDęS iuiiwauKee, nuKcnas į oreun

bal. 25 d. su Srupe gastroliavęs ir prisidėjęs prie j>ay, yyįsc.; vadovaus federacinės prie- 
“Gyvataro užsirekomendavimo savų-. žiūros skyriui, Amerikon atvyko prieš 
jų ir kitataučių tarpe. į j metu.

Išleistuvėse dalyvavo taut, šokiu gru-.
LIETUVIŲ FONDUI antrą $1000 pa-

nariu Įrašė dukrelę Onutę su $100. Vi-

noniškos vizitacijos.

KUN. A. SABALIAUSKAS, vienuo-

vyskupo sekretorius.

Šveicarija
LB v-bą šiuo metu sudaro: pirm. dr. 

A. Kušlys, yicep. dr. J. Steponavičius, 
sekr.-ižd. dr. P. Radvila, vald. narys dr. 
A. Hoferis. I persiorganizavusį šveica- 
rų-Latvių-Lietuvių fondą iš lietuvių 
įeina: ižd. dr. P. Radvila, sekr. J. Ja
kaitis, revizorius dr. A. Hoferis ir vald. 
nariai — dr. J. Steponavičius ir dr. A. 
Kušlys.

Vokietija
LB RINKIMAI į tarybą įvyks birže

lio 3 d. Renkama 15 nariii 3 metams.
BALTŲ DR-JA gegužės mėn. pabai

goj rengia kultūrinę savaitę Liubecke.
LIET. STUDENTŲ valdybą sudaro 

pirm. Teisutis Vykintas, sekr. Ona 
Hermanaitė ir ižd. Vincas Bartusevi
čius. Valdybos būstinė yra Muenchene. 
Ateinančią vasarą Vokietijoj ruošia
ma studijų savaitė.

MUENCHENO LB naująją apyl. val
dybą sudarė: kun. J. Taūtkevičius, V. 
Hermanienė ir P. česiūnas. Liet, bib-

DR. T. PALIONIS, veterinarijos 
į visus tautiečius neatidėlioti prisidėji- P?* Gyvataras buvo jos seniūnas.; mOkslus baigęs Vokietijoje, ligi šiol 
i mo, nes tas nutęs naujų LN statybą. į ^iS taip pat buvo aktyvus šokėjas, daug dirbęs Milwaukee, nukeltas į Green 
j LN v-bos nariai iki š.m.
. prašomi būtinai surinkti po $500 ar
ba įnešti juos savais pinigais.

PASKOLAI GAUTI naujų LN staty- pės nariai. Grupės vadovė G. Breich-
bai finansuoti buvo kreiptasi į kana-. nianienė įteikė dovaną — gražų lie- skyrė dr. Ferd. Vyt. ir Vanda Kaunai 
diškus bankus. Iš vieno banko skyriaus: tuvišką albumą su atitinkamu įrašu ir ir dr. Alg. ir Ir. Kudirkos.

“LIETUVOS REIKALUI” taip pasi- liotekos ved. — A. Grinienė. Re v. k-ja: 
rašęs nežinomas aukotojas iš Worces-

jau gautas sutikimas paskolinti $50.000 naujausia tautinių šokių grupės nuo- 
vieniems metams iš 6% met., nuo sko- trauka. Dalyviai palinkėjo išvykstan- w «
los likučio. Ją turi pažiruoti 20 asmenų čiam laimingai įsikurti Čikagoje. Visi j ter^Was^ Liet" ge^^konsului Niujor- 
po $2.500 kiekvienas. Kaip matome, i nutarė nenutraukti bendradarbiavimo ke kovo 20 d. atsiuntė S20 auką. 
LN v-bos posėdyje priimtas lėšų su- ryšių ir karts nuo karto vieniems ki ‘ 
kėlimo planas realizuojamas pilnu in-, tus aplankyti. AL. LAURINAITIS, čikagietis, pa- 
tensyvumu. $200.000 morgičiams gauti I Tenka išreikšti padėka p. Apanavi- aukojo • $100 našlaičių namų statybai 

! Peru valstybėje.
IG. MEDŽIUKAS, P. RAULINAI- 

TIENE IR IG. BANDZIULIS sudarė 
naująją Los Angeles at-kų sendraugių | 

; v-bą. Pirmininku perrinktas ilgame 
tis lituanistinės m-los vedėjas Ig. Me
džiukas.

įgalioti J. Mikelėnas, J. G. Skaistys ir čiams už jų nuolatinį leidimą pasinau- 
iš Toronto J. Matulaitis. j doti erdviomis patalpomis. E. P.

Ą. A. STASIUI GUDINSKUI mirus, 
jo tėveliams, seseriai B. Latauskienei, jos šeimai 

ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą

Hamiltono Liet. Katalikių Moterų dr-ja

WINNIPEG, Man. St. Catharines, Ont.
PARAPIJOS REKOLEKCIJOS—ba REKOLEKCIJOS. — St. Catharines

landžio 12, 13 ir 14 d. vakarais ir 15 d.,’ ir Niagara Falls lietuviams rekolekci-. ♦ - ----- - ------- . lietuviu, latviu ir estu klubui dar pri-
sekmadieni. Vaikams rekolekcijos ĮųiS; jos bus balandžio 13. 14 ir 15 d. Penk- įįaus<^įr amerikiečiu* studentu.
balandžio 14 d., šeštadienį, 10 vai. rytoj tadienį ir šeštadienį 8 vai. vak., sėk* 

ATEITININKU VAKARAS. — Ba- madienį Įprastu laiku. Rekolekcijų ve-dl EI ±irwir>l\. V V ----- na- tumu. iivnuiviYViju J T • •

landžio 28 d.. 7 vai. vak, ateitininkai dejas — Tėvas dr. Kornelijus Buėmys, k°vo 13 d. Jos vyras mirė sausio men.
------ kelione ilgai gyveno Oldenton, netoliruošia vakarą - banketą. Bus suvaidin-: OFM.

ta A. Kairio 3 v. komedija “Diagno- 
ze i
Vaidinimo pradžia — punktualiai 7 v.
v. Maloniai prašome visus laiku su- i Tary bą atstovų rinkimai įvyks š.m. ba- 
sirinktL Šokiams gros visų mėgiama pandžio 29 d., sekmadienį, nuo 9 vai. 
kapela “Astrada”. Skyriaus v-ba

PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKA- Pamaldų petrauka.
LU: - Vadovaudamiesi KLB KrJ v-bos Į AP-V *nkes rėkimų būstine - Tėvų 
pranešimu, skelbiame, kad Winnipego ! Pranciškonų vienuo yno koplyčios ma- 
mieste ir jo apylinkėse KLB V-tos Kr. I Z?J1 sa^e 70 Ro^s A'e-, St. Gatha- 
Tarybos rinkimai įvyks š.m. balandžio: riI!£s;
29 d., sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki ’
9 vai. vakaro.

Nuo ryto iki 1 vai. rinkimai vyks šv. • , - ....
Kazimiero lietuvių bažnyčios salėje, 1225 Satkus ,r Jonas Gr,gas- St Catha’ j2000 nnktm»l svečių.
432 Elgin Ave, o nuo 1 vai. iki 9 vai. nnJ“s'................... ,. I. CERNISOV, Sov. Sąjungos am-
rinkimai perkeliami i J. Demereckų i V1S1 tautl®ciai nu0 1® metų amziaus bas. Brazilijai jau atvyko ir pradėjo ei- 
krautuve 170 Isabel St. (Pagrindas - Prašomi atl,ktl l'etyviską pareigą — ti eigas
KLB Tarybos rinkimu taisyklės 31 p.).:baJSL°S‘ w AeR’nk,in” k®"»sija ‘

Pagal tu taisyklių punktą 10 b, pra-’ VILNIETIsKAS Adu. — Jau esa- 
nešame visuomenei', kad rinkikų sąra-i V^L?g0S St Catharines
šai yra iškabinti lietuviu parapijos sa- i skyrius, kiek galėdamas, šelpia siunti-

‘ Įėję; suinteresuoti rinkimais gali pasi- n,a*? gyvenančius užsienyje lietuvius 
tikrinti ir gauti reikalingų informaci- S..T‘„S?i^T’
jų pas rinkimų k-jos pirm. Vyt. Kriš
čiūną telef. GR. 4-4522. o taip pat ir 
J. Demereckų krautuvėje.

_________ ______ _ RINKIMAI I KRAŠTO TARYBĄ.— 
iš emigracinio lietuvių gyvenimo. KLB St. Catharines apylinkės rinkimų 

komisija skelbia, kad į KLB Krašto

ryto iki 9 vai. vak., su vienos valandos

J. Medušauskas, K. žemaitis ir E. Ske- 
berdis. Išrinkta ir nauja BALFo šalpos 
vietos k-ja: O. Barasienė, J. Vyšniaus
kas ir J. Kedys.

JULIUS BENIULIS, 54 m. amž., 
veiklus lietuvis, kilęs iš Žemaitijos, ne
tikėtai mirė vasario 27 d. Iki bolševi
kų okupasijos velionis tarnavo valsty
binėse įstaigose. Mirė Bamberge, Ba- 

• varijoje. Gyvendamas Bamberge, dau- 
‘: giau kaip 10 metų, buvo liet, kolonijos 
j kurią paskutiniu laiku sudarė 114 as

menų, vadovas: Jis ėjo B-nės pirm, ir 
FELIKSAS PALUBINSKAS, ruošias BALFo įgaliotinio pareigas. Liko nu- 

doktoratą viename Los Angeles un-te,; liūdusi žmona ir Bambergo lietuviai, 
pradėjo vadovauti vietos jaunesniųjų 
at-kų būreliui.

RICHARD ERČIUS, dar gerai kal
bąs lietuviškai, išrinktas St. Peters- daktarės laipsnį; gimusi 1937 m. Za-L 
burg Beach burmistru. Jo konkuren-: rašuose. Nuo vasario 1 d. ji atlieka 
tais buvo dar trys kandidatai, kurie privalomą visiems pradedantiems gy- 
surinko žymiai mažiau balsų. ; dytojams vienų metų praktiką modef-

A. RIMAS Niujorko City kolegijoje niausioje Adelaidės Queen Elizabeth 
išrinktas Baltų klubo pirmininku. Be «Sonineje.

PERTHE MIRĖ VYSKUPAS.—Dau
gelis vakarų Australijos lietuvių skau- 

BARBORA JUOZAPAITIENĖ mirė 1 džiai PerS>veno žinią apie Pertho vys- 
I kupo Join Rafferty staigią mirti, 

u „^,,„„1 Neužmirštamas jo žodis Pertho lie- 
Camp Meade kariuomenės stovyklos. ; tuvjaips, tartas 1958 m. Vasario 16 pro- 

-; ga bažnyčioje po pamaldų. Jis gėrėjosi 
Ą.A. ANTANAS JONELIS, gyvenęs: lietuvių darniu giedojimu. Vyskupas 

Lombard, Ill., mirė kovo 22 d. Palai-! tada užbaigė savo žodi" paraginimu: 
dotas Dangaus Karalienės kapinėse. 
Gedulingas Mišias ir pamaldas atlaikė 
velionies brolis kun. S. Jonelis iš Wau
kegan.

Australija
ROMA VAKONECKAITĖ gavo med.

Brazilija
KONS A. POLIŠAITIS SU PONIA

Platesnių informacijų balsavimo rei- j buvo pakviesti dalyvauti bankete Sao 
kalu kreiptis į vietos rinkimų komisi- j Paulo besilankančio Britanijos kuni- 
ją, kurią sudaro: Kazys Stundžia. Juo- ( gaikščio Pilypo garbei. Dalyvavo apie

iniciatyva buvo pagerbta ir už gelež. 
uždangos gyv. Vilniaus krašto kankinio 

— ’ - - ■ ; motina. Kadangi šiame reikale reikėjo
Bet&lskdbirm7?kad Me. GREGOR, susidurti su didesnėmis išlaidomis, pa- 
an. W>Š apylinkėje gyvena lietu- p„av\eni.ai ast?en^ AIuko<o: J- D*’ 
ai c..int^„nfi rinl-imaic tain nat l-VS $10; J. GireVICIUS, Z. Jakubonis, J. 

..... - -- ‘ į Mackevičius. I. Sajauka. J. Ališauskas, 
J. Kolainis ir L. Pūslys po $5: J. Gri
gas ir K. Galdikas po $2. Skyriaus val
dyba šiems geradariams iš širdies dė
koja. Nepaprastą padėką tenka pa
reikšti VKLS-gos Čikagos skyr. šalpos 
sekcijai, kuri šiam reikalui parode di
deli jautrumą ir iš savo iždo paauko
jo net $60. Tai tikras lietuviškas so
lidarumas. Taip pat nuoširdžiai dėko
jame J. Kolainiui ir Mackevičiams, au
kojusiems gausiai dėvėtų drabužių ir 
avalynės, ypač, kad jie buvo išplauti 
ir gražiai sutvarkyti. Valdyba

WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENA. — Minėjimas 

įvyks pirmąjį gegužės sekmadienį. Pra
sidės iškilmingomis pamaldomis, po 
kurių bus paskaita, meninė dalis ir ki
tos staigmenos, kurių nėra buvę kitais 
metais.

Man . v .... „ _
viai, suinteresuoti rinkimais, taip pat 
gali pasitikrinti ir gauti reikalingų in-; 
formacijų tuo pačiu adresu. Kadangi 

■ ta apylinkė neveikia kaipo seniūnijos
rėmuose, balsuoti galės tik Winnipege, 

’ nes atskira rinkimų k-ja ten nesuda- 
: romą; tačiau rinkikas, vadovaudamasis
KLB Kr. Tarybos rinkimų taisyklių 48 

į punktu, galės balsuoti paštu, bet pri
valo laikytis paskelbtų taisyklių tvar
kos; Pagrindas: KLB Kr. Tarybos rin
kimų taisyklių 17 p. ir KLB Kr. Val
dybos pranešimas.

Į Balsuoti yra kiekvieno susipratusio 
lietuvio pareiga!

Rinkimų komisija Winnipege
NUPLOVĖ BAŽNYČIOS SIENAS.— 

i Kovo 24 d. Alfonsas Jančiukas suorga- 
! nizavo bažnyčios vidaus sienų plovimą.
Dirbo: Alf. Jančiukas, Myk. Januška, 
A. Kvietinskas, A. Kuncaitis, L. Barti- 
ninkas, St. Bartininkienė, O. Greenin- 
gienė ir,K. Mažeika.

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI AUKOJO: po $15

— J. Kartočius, P. Vilenčikas, J. Ma
cijauskas; $10 —V. Niutautas; po S8
— P. A. Baronai, K. Skrinskas: po $5
— E. Mačiulaitis, A. Smilgis, K. Mi
niota. A. Stalionis, P. Stalionis, T. Kra- 
tauskienė. J. Raudonis, J. Sakalauskas, 
W. Ašmorfas; po $3 — M. Artimavi- 
čius, V. Smilgis. B. Radzevičius, S. Na- 
kvosas: po $2 — V. Skabeikis, E. Ba- 
reišienė. 0/ Kazio, J. Naujokas, F. 
Skrinskas, Pr. Jukna, R. Preikšaitis. 
J. Gulbinas, J. Smitas, E. Fraser. O. 
Gulbinienė, P. Dainius, A. Kaulius. J. 
česiūnas. J. Urbonas, K. Vanagas, E. 
Gumbelevičius, B. Vileita; po $1 — 
L. Barauskas, J. Barauskas, O. Banai
tienė, A. Vileita, E. Serban. W, Sti- 
gas. Viso suaukota $170; iš jų $45 yra 
paskirta padengti pusei išlaidų Vasario 
16 d. minėjimo. Likutis $125 pasiųstas 
V. Vaidoto vardu TF Atstovy bei Kana
doje. Ta proga reiškiame didelę padė
ką visiems geraširdžiams aukotojams.

K. Skrinskas TF įgaliotinis

■ . savo gražios kalbos, papročių ir
; skambių giesmių niekados neužmirški- 
!te ir perduokite jas priaugančiai kar
tai ..

VINCAS CHMIELIAUSKAS, 53 m. 
t amž., mirė vasario 15 d. Palaidotas 
! vasario 22 d. Williamstown kapinėse. 
Velionis kilęs iš Vilniaus krašto, ne- 

į prikl. kovų savanoris, tarnavęs pasie- 
! nio policininku Klaipėdos krašte. Aust
ralijoje gyveno vienas, jokių giminių 
ten nepaliko. Turėjo nuosavą namą — 
14 River St., Newport. Ir testamento 
jokio nepaliko. Turtas atiteko valdžios 
globai. Jeigu rastųsi kur nors jo gimi
nių, metų laikotarpyje gali pareikšti 
pretenzijų į paliktąjį turtą.

Prieš mirtį velionis skundęsis kažko
kiu drebuliu, bet pas gydytoją nesi
kreipė; Gyveno name visiškai vienas. 
Pažįstami net keletą dienų rasdavo na
mą uždarytą ir manė, kad jo namuose 
nėra. Tik po .keturių dienų susirūpino 
ir pranešė policijai. Rastas negyvas, 
kelias dienas išgulėjęs.

Nervų dujos
Vis daugiau kalbama apie ner

vų dujas, kurių jau turi pasigami
nusios ir Sov. Sąjunga ir JAV. Pa
gal amerikiečių pranešimus, ner
vų dujos nenuodija žmonių, o tik 
apsvaigina keliom valandom: 
žmogus nežino, ką daro ir praran
da orientaciją. Jis gali su ginklu 
šauti į kitą žmogų, bet abejoja
ma, ar jis pataikys? Dujos gali bū
ti paskleistos lėktuvais, artilerijos 
sviediniais, ar raketomis.

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

J. G. SKAISČIO Draudimo Agentūrą
GREITAS PATARNAVIMAS — PIGIAUSIOS KAINOS

1280% KING ST. EAST, NAMU: WH. 5-8483
HAMILTON, ONT. GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LI. 9-8643 — skambinant palikti savo numeri.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gvvvbes ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

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

1962 m. balandžio mėn. 17 d.,
antradienį, 7 valandą vakaro,
Tillsonburgo Lietuvių Namų
akc: b-vės valdyba šaukia visuotinį akcininkų ir prijaučiančiu

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 LN akc. b-vės tolimesnio veikimo 

svarstymas.
9. Klausimai ir sumanymai.

Tillsonburgo LN akc. b*vės valdyba
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Literatūriniai: narkotikai J. GOBIS

M. Krupavičius savo knygoje do normalūs, bet autorius atiden- biauriausiais žodžiais, paleistu- 
“Kunigas Dievo ir žmonių tarny-, giaAjų rafinuotas ir baisias nuo- vauja su kekšėmis; religiją ir mal- 
boje” 262 psl. rašo: “šiandien dedies: amorem lesbiacum, sadiz- dą Škėma blasferniškai jaukia su 
grožinė literatūra daugiau narko- mą, seksualinį nužudymą ir iš vL šlykštybėmis, psichopatinėmis 
tiku laikoma. Imamės knygos, kad so romanas daro Įspūdį, kad nor- kvailybėmis ar su begėdiškomis 
užmirštume save ir visą pasaulį, malių žmonių kaip ir nesą, pana- scenomis. Jei O. Wilde minėtame 
kad ji; mus permestų į kitą pašau- šiai kaip Ant. Škėmos “Baltoje romane skandalinga nuodėmė 
lį, i pasaulį gražesnį ir mielesnį drobulėje”. Ir Ben Hechto romą- dengiama išviršiniu grožiu, tai A. 
negu mūsasis” ... “Kas bebūtų, I nas “Die Leidenschaftlichen” lai- Škėma šiuo atžvilgiu neseka O. 
mus gundo nesaistantis ir neįpa komas bestselleriu Vokietijoje, Wildu: Škėmos personažai nusi- 
„? —• bent sezoniniu, kurio populiaru- deda tarp nuorūkų, apelsinų žie-

. L įvių, spjaudalų, urino ir alaus
Po I D. karo buvo populiarus smarvėje. Minias žavi ne vien 

grožis, bet gal dar labiau jo an
titezė — bjaurumas, šlykštumas. 
Škėma moralinio purvo nedengia 
išviršiniu grožiu, priešingai, mo
ralini purvą dengia fiziniu purvu. 

Prof. St. Šalkauskis mokė, kad 
menas — gražiui; o grožis — gy
venimo tobulinimui, o A. Škėmos 
kaikųriuose veikaluose nėra gro
žio, tad jie negali prisidėti prie 
gyveninio tobulinimo.

reigojantis kitoniškumas”...1 
teratūra tai dar viena pabėgimo'mas pasibaigia su sezonu, 
vieta, kurios j ieško konkretesnės! 
tikrovės nuvargintas žmogus, — itąlų pornografiškas rašytojas Pi-1 
tai literatūros fikcijos pasaulis”, tigrini, ypač jo romanas “Kokai- 
Ir Birutė Pūkelevičiūtė sako: nas”, bet jis greit buvo užmirštas. 
“Juo gūdesnė realybė, juo švie- Šiandien Nabokov, Hecht ir Fran- 
sesnė svajonė. Nors pasakų šalies1 
nėra ir nebus, tačiau gera bent va
landėlei Įsivaizduoti, kad kažkur 
viešpatauja grožis, darna ir teisė, 
kad slibinai Įveikiami, kad ašaros —----- , Jr---- o~ --------
nušluostomos, kad skriaudos su literatūroje, bet B. Hecht yra apie 
kaupu atlyginamos. Pasaka yra to- savo ir kitų panašią literatūrą vie- 
kia skaidri, šviesi, teisinga, išmin- šai pasakęs: “Literatūroje šis tas 
tinga, jog ji per šimtmečius ne- pasikeitė. Žmonės, kurie dabar 
miršta, lygiai kaip nemiršta žino- ’ rašo “bestsellerius”, prieš 20 me- 
gaus širdies ilgesys — nesibai- j tų būtų buvę suimti...” Taip, 
giančio, nesudrumsto džiaugsmo 
troškimas”. (“TŽ” nr. 634). Tokia 
fikcija, kokią turi galvoje B. Pū
kelevičiūtė, nėra moralinis narko
tikas. Moralinis narkotikas litera
tūroje yra, pvz., rusų emigranto 
Vladimiro Nabokovo i 
“Lolita”, kuriame vaizduojamas J “The Picture of Dorian Gray”. “I”
pusmerges Lolitos seksualinis (Oscar Wilde kalėjime apsigalvojo; ronio akademija jaunimo Centre kovo

'caise Sagan jaudina skaitytojus 
į savo nemoraliais, pornografiškais 
romanais. . Kaikas iš Nabokovo 
“Lolitos” norėtų padaryti dideli 
dalyką, kažką ypatinga grožinėje

” Taip, 
garsus britų poetas ir rašytojas 
Oscar Wilde praėjusio šimtmečio 
gale buvo nuteistas už homosek
sualini skandalą, ir teisme proku
roras kaltino ji nevien skandalu, 
bet ir homoseksualinėmis simpa- 

romanas! tijbmis, išreikštomis jo romane i_ •__ _ ' _ _______ _ /» _ •_ __

skandalas su senyvu vyru, šis ro-; ir parašė puikią knygą ‘‘De Pra
manas greit virto “bestselleriu”: fundis”. Taip pat jo pasakos 
per porą metų susilaukė net 20 “Happy Prince and Other Tales” 
laidų. Iš tokio knygos populiaru- ir eilėraščiai yra be priekaištu, 
mo sprendžiant, galima būtų pa- Lietuvių literatūroje narkotiš- 
galvotį, jog tai žymus grožines Ii-: ko kitoniškumo kūrėjas yra Anta- 
teratūros kūrinys, juo labiau, kad! nąs Škėma. Jo “Čelestoje” ir 
Lolita Europos literatų tarpe vir- ■ “Baltoje drobulėje” žmogaus gy- 
to bendriniu (ištvirkusios nepilna-j venimas atvaizduotas, kaip šlykš- 
metės mergaitės) vardu, kaip don-j tybė, kvailybė, absurdas, bepras- 
žuanas, tartiufas ir kt. VI. Nobo- ! miškumas. Šiuo atžvilgiu jis pri- 
kovo šio romano “kitoniškumas”, i mena prancūzų egzistencialistą J. 
jo “narkotiškumas” reiškiasi vyro; P. Sartreą. Oscar Wildeo “Daria- 
pedofilijos vaizdavimu, o tai yra i no Gray paveiksle” ir VI. Nabo- 
kriminalinis ištvirkimas. kovo “Lolitoje“ blogis, nuodėmėkriminalinis ištvirkimas.

Kitas vokiškos kilmės rašytojas pridengiama bent išviršiniu gro- 
Ben Hecht, žinomas Broadway fil- žio šydu. A. Škėma eina kita kryp- 
minių kūrinių autorius, 1960 m. į timi — nori būti kitoniškesnis ir 
išleido romaną “Die Leiden-' nuodėmės nevynioja į vatą: jo 
schaftlichen” — “Aistringieji”; “Baltoj drobulėj” figūruoja išvie- 
Vokietijoje (Stahlbergo leidykla J tė, naktinis puodas, vėmalai, 
Karlsruhe); šiame romane Ben; spjaudalai, nuorūkų traukimas 
Hecht rodo šešis vyriausius per- liežuviu iš spjaudyklos; jo perso- 
sonažus, kurie iš paviršiaus atro- ’ nažai geria pigų džiną ir keikiasi

Atsiųsta paminėti
t

Kanapė, Vokietijos SAS neperiodi
nis satyrinis leidinys.

Mūsų Vytis, nr. 6, 1961. Dvimėnesi- 
nis skautiškos minties, žurnalus.

Budžiu, nr. 6, leidinėlis skautų va
dovams.

Laiškai lietuviams, nr. 3, kovas. 1962 
m. Turiny: Juozas Vaišnys SJ., Rekla
ma; kritika ir savikritika; Alf. Grau- 
slys, Tikėjimo abejonės; P. Rabikaus
kas, SJ, Tėvo Andriaus Rudaminos 
pašaukimas į misijas; A. Kurauskas, 
George Ronault. Skyriai: Prie šeimos 
židinio, Jaunimo paslaptys, Iš filmų 
pasaulio ir kt.

Raudondvario padangėj, nr 1, 1962 
m. Bendrabučio leidinys. Putnam. Con.

Lituanus, 1961 m. nr. 3. Turiny: 
V. Trumpa, The problem of Cultural 
Heritage; J. Grinius, International de
mocracy or imperializm; P. Jurkus, 
The art of Viktoras Petravičius; M. 
Katiliškis, Elch Niederung ir kt. šis 
numeris iliustruotas V. Petravičiaus 
kūriniais.

East Europe, nr 3, March 1962. A 
monthly review of East European Af
fairs. Leidžia Free Europe Committee, I

Aidai, nr. 3, 1962 Maironio metai. 
Turiny: J. Vaišnora, MIC, Kad visi bū
tų viena; dr. J. Grinius, Lietuviai stu
dentai ir jų vyresnieji JAV; Pr. Skar
džius, Kalbotyrinis darbas Lietuvoje; 
Al. Baronas, Dėkingumas; dr. K. Jur- 
gėla, Lietuviai britų kare prieš JAV. 
Numeris iliustruotas V. K. Jonyno, P. 
Augiaus, R. Matūzonytės-Ingelevičie- 
nės, E. Kepaiaitės kūriniais.

Maironio metai, 1862-1962. Išleido 
moksleivių at-kų s-gos, šv. Antano gim
nazijos Pr. Dielininkaičio kuopa, 1962 
m. bal. 1 d. Rotatorium atspaudinta 
150 egz. po 57 psl. Redagavo kuopos 
valdyba. Iliustravo Ed. Daniliūnas, J. 
Meškuotis, J. Petraitis.

Lux Christi, nr. 1 (4), 1962 m. ko
vo fnėn. Leidžia ALRK Kunigų vieny
bė. Red. kun. T. Narbutas. 92 psl.

Lietuvių Dienos, 1962 — Maironio 
metai, kovo mėn. Turiny: Menas bei 
pramoga: Br. Raila, Dr. M. Gimbutie
nė: A. Norimas, Tyla Didžiojoj Dau
boj ir kt.

Skautų Aidas, nr. 3, kovo mėn. 1962 
m. Turiny: Ed. Vengianskas, Lietuvos' 
jūrų skautija: Kr. Plonaitis, Kelionė į ‘ Niujorke. 
Kirilus ir kt. Numeris skirtas jūrų j The New Review, No 3, March 1962. 
skautų 40 m. jubilėjui paminėti. Published by The World Federation

Ateitin, nr. 3, 1962. II. 23. Vokieti- of Ukrainian Former Political Priso- 
jos stud, at-kų s-gos neperiodinis lei- ners and Victims of the Soviet Regime, 
dinėlis. ACEN News, nr. 83, February, 1962.ACEN News, nr. 83, February, 1962.
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pasakojimą tęsė jis toliau:

PLB valdybos rūpesčiu naujai sudarytoji laisvojo pasaulio lie
tuvių kultūros taryba. Iš kairės dešinėn I eilėj: L. Dambriūnas, 
vicepirni., prof. dr. J. Puzinas, pirm., prof. dr. A. Salys, A. Vaš
kelis, sekr.; II eilėj: V. Trumpa, dr. K. Ostrauskas, dr. V. Ma
ciūnas Tarybos adresas: prof. dr. J. Puzinas, 1311 Wyoming 
Avę., .Philadelphia 40, Pa., USA.

Lietuviškieji Čikagos rūpesčiai
MAIRONIO RENESANSAS
Renesansas reiškia atgimimą, sukles

tėjimą. Kalbant apie Maironį, turima 
galvoje jo kūrinių įtaką visuomenei ir 
tos visuomenės susidomėjimo išbujo- 
jimas mirusio autoriaus kūrybiniu pa
likimų.

šia prasme nepaprastai įdomi buvo

seno” ir abejoti iš viso jo tautiškumu, va 
ir apie naujos okupacijos laikus, kai “r“ 
“Marija, Marija ...” |

31 d., sutraukusi apypilnę salę klausy
tojų — apie 300. ši akademija buvo 
viena iš daugelio deimančiukų Jauni
mo Centre. Gal tame ir yra Jaunimo 
Centro kerėjanti galia kaip Čikagos 
liet, kultūrinio židinio. Apie jį spie
čiasi ir mūsų patrijotiškoji studentija.

KETURIOS MAIRONIO KARTOS
Minėjimas pradėtas malda. Sekė 

staigmena: programą atliko trijų po- 
maroninių kartų atstovai, o publikoje 
sėdėjo ir kėli Maironio kartos asmenys. 
Visi puikiai paruošti. Ketvirtosios kar
tos lietuvis 4 metukų Jonas Grina di
deliu Ineistriškumu padeklamavo Mai
ronio “Mylėk lietuvi”. Palydėtas karš
tais aplodismentais sužavėtos publikos. 
Po to 3-čios kartos Rūta Augiūtė, 8 
metų, nemažesniu artistiškumu atliko 
deklamacinę ištrauką iš poemos “Nau
joji Lietuva”. Į sceną išėjo antrosios 
kartos Danutė Augienė, kuri paskaitė 
kruopščiai ir jautriai parašytus atsimi
nimus apie savo dėdę Maironį iš savo 
tetos Marcelės Mačiulytės' užrašų, išJčius ir dirbusius mokykloje: kviečiame 
motinos pasakojimų ir iš asmeninių visus kultūrininkus ir visus tuos, ku- 
atsiminimų, nes autorei teko susitikti riems rūpi mūsų jaunimo lietuviškoji 
su Maironiu lankant gimnaziją. Mairo
nis pasimirė tais metais, kai autorė D. 
Augienė baigė gimnaziją. Poetas bu
vęs iš mažens pamaldus, labai mylėjo 
savo seseris, rūpinosi jų išmokslinimu, 
atveždavo brangias dovanas iš Petra
pilio, kai 15 metų dėstė Petrapilio 
dvasinėj akademijoj. Buvo taupus, ne
mėgo daug kalbėti, nenorėjo būti prieš 
minią. Privačiame gyvenime buvo san
tūrus, negėrė, nerūkė ir nekortavo. 
Nemėgo kopūstų sriubos kvapo, nors 
kopūstus mielai valgė. Pradėjo rašyti 
eilėraščius gimnazijoj ir gražių mergi
nų buvo j ieškomas, tačiau su jomis 
buvo savotiškai išdidus ir jų vengė. 
Paskirtas Kauno kun. sem. rektorium, 
žmonių buvo pamėgtas kaip poetas ir 
dramaturgas.

TRYS MAIRONIO
EPOCHOS FAZĖS
Po grakščių D. Augienės perskaitytų 

prisiminimų apie Maironio kūrybą di
delės erudicijos paskaitą davė prof. J. 
Brazaitis. Prelegentas kalbėjo apie 
Maironio kūrybos sociologinę proble
mą ir jo epochos tris fazes. Apie tai, 
kaip Maironis entuziastiškai buvo pri
imtas už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę kovojusio jaunimo; Petrapilyje 
parašyta lyrika “Jau slavai sukilo” per 
eilę metų buvo patapusi tikruoju Tau
tos himnu (kol 1919 m. oficialiai bu
vo priimtas V. Kudirkos himnas); apie 
tai, kaip neprikl. Lietuvos gyvenime 
buvo imta kartoti, kad “Maironis pa-

i“, Naujalio “Burtai” ir Kačanausko 
l “Ten, kur Nemunas banguoja”. P. Bič- 

patapo jau dau- kienė yra šiuo metu iškiliausia lietuvių 
giau negu religine giesme ir kai ak-; dainininkė, jau išplaukusi Į platesnius 
tualiu tapo sąjūdis: “atgaivinkime vandenis, pažįstama ir amerikiečių vi- 
Maironio kultą!”. Lietuvoje žmonių suomenei. šių eilučių autoriui solistę 
mintijimą apsprendžia kiti. Skelbia- teko girdėti 1960 m. vasarą Lincoln 
mas naujas herojinis sovietinis žmo
gus. Vakaruose — ironija ir banaly- kur ji šalia kitų Čikagos dainininkų 
bė. Neskelbiami dievai, tik savasis atliko operinę ariją pritariant Čikagos 
“aš”, laisvė visiems žmogiškiems po
linkiams. Ar Lietuvoje ar Vakaruose subtiliai išbalansuotas ir augštai kul- 
esantiems tautos vaikams artimesnis. tyvuotas balsas visada suteikia dainos 
Maironis? Ar kryžius be Kristaus, ar i mėgėjui nemažą estetinį pasigėrėjimą. 
Kristus be kryžiaus? — Ir laikas jau; Solistė buvo apdovanota gėlėmis ir ne
pastatyti Maironį prieš akis ir jauni- sibaigiančių katučių prašomą kartoti, 
mui, kuris nueina tarnauti svetimie- 
siems dievams.

DAINUOJA IŠKILI SOLISTĖ
Po paskaitos E. Blandytė lakiai dek- Programa užtruko lygiai 2 vai. Prie 

lamavo Maironio “Miškas ūžia”, “Uo- Įėjimo buvo laisvai aukojama: po $1 
sis ir žmogus” ir “Vakarai ant keturių suaugusieji ir po 50 et. moksleiviai, 
kantonų ežero”, o sol. Pr. Bičkienė, O kiek pakilių įspūdžių ši akademija 
akompanuojama M. Motiekaičio, pa- suteikė ir leido išsinešti klausyto- 
dainavo M. Petrausko “Jaunoji Lietu- jams! J. Ptr.

Parke vasaros koncertų programoje,

simfoniniam orkestrui. Jos stiprus,

Tačiau ši kartą, pasišaudama gavėnios 
rimties, dainininkė paprašė publiką 
kartu su ja pagiedoti po vieną posmą 
“Lietuva brangi” ir “Marija, Marija”.

Liet, mokytoj ų suvažiavimas Montrealyje
Į šį lietuvių mokytojų suvažiavimą 

— studijų dienas nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius mokytojus, dirban-

ateitis. Kadangi studijų dienose yra 
skiriama ypatinga proga pasisakyti 
jaunimui savo rūpimais klausimais, į 
studijų dienas yra kviečiamas ir jau
nimas — lietuviškoji studentija.

Suvažiavimas Įvyksta. Montrealyje. 
Oficialus adresas: Audros Vartų pa
rapija, 1465 De Seve Street, Cote St. 
Paul, Montreal, P. Q. Tel. POntiac 
6-5755.

Nakvynės reikalais prašome kreiptis 
i mokyt. A. Blauzdžiūną, 1094 Ste
phens St., Verdun, P.Q. Tel. PO.7-4374.

KLB Kultūros Fondo Įgaliotinės 
Montrealyje adresas: Jieva Rimkevi- 
čienė, 1907 Egan St.. Montreal 20, P.Q. 
Tel. PO. 7-3285.

Suvažiavimo programa:
šeštadieni, balandžio 28 d.:
9 vai. registracija (N. Pr. M. seselių 

namuose, prie AV bažnyčios);
9.30 vai. Įžanginė dalis;
10 vai. paskaita: “Vaiko auklėjimas 

stovykloje”, sesuo Paulė.
11 vai. diskusijos.
1 vai. pietūs.
2.30 vai. KLB Kultūros Fondo pra

nešimas.
3 vai. ‘‘Mokinio pažangumo Įvertini

mas”, ped. A. Rinkūnas.
4.30 vai. diskusijos.
5.30 vai. skyrių pranešimai raštu.
6 vai. pedagoginės aktualijos — re

feruoja J. Gustainis.
7.30 vai. banketas suvažiavimo sve

čiams pagerbti.

Sekmadieni, balandžio 29 d.:
9 vai. “Jaunimas pasisako” (panel): 

Montrealio lituanistinio seminaro stu
dentai pasisako jaunimui rūpimais 
klausimais.
10.30 vai. suvažiavimo uždarymas.
11 vai. šv. Mišios, kurias laikys J.E. 
vysk. Vincentas Brizgys.

Iki malonaus pasimatymo Montrealy.
Kun. J. Borevičius, SJ

KLB Kultūros Fondo pirmininkas 
Dr. Ilona Gražytė •

KLB Kultūros Fondo sekretorė

Kanados univer
sitetų augimas 

matyti iš skaičių. 1960-61 m. stu-

Kultūros ir knygų pasaulyje
- v ■’■*■■■*...... W .

STASIO ŠIMKAUS SUKAKTIS. Šie 
met sueina 75 metpi nuo žirniaus lie
tuvių kompoz. St. Šimkaus gimimo, ku
ris gerai žinomas ir šiapus Atlanto, 
kaip net dviem atvejais vadovavęs “Bi
rutės” chorui Čikagoje. St. Šimkus su
harmonizavo daugybę liaudies dainų ir 
parašė nuosavų, originalių kūrinių, ku
riui dagiausia pagarsėjo “Kur bakūžė 
samanota”. Gyvendamas Amerikoj, jis 
parašė operetes “Čigonai” ir “Išei
vis”, daugeli kartų vaidintas Čikagos 
scenoje. St. Šimkus mirė 1943 m., su
laukęs vos 56 m. amžiaus.

MUZ. A. KUCICNO vadovaujama 
operos klasė Roosevelt un-te neseniai 
turėjo pirmą vieša pasirodymą. Jau
nieji dainininkai, kurių tarpe ypač gra
žiai pasireiškė lietuvaitė N. Linkevi
čiūtė, atliko sceną iš Mozarto operos 
“Don Giovanni” ir Haydno komiškos 
operos “La. Contesina”.

PROF. V. BIRŽIŠKOS “Aleksandry 
no” II tomas jau atiduotas spaudai. Jis 
renkamas Morkūno spaustuvėje Čika
goje.

VYT ZALATORIUS, vienas naujo
sios kartos žurnalistų, Čikagos žurn. 
skyriaus v-bos narys, sutiko būti ko- 
referentu red. St. Piežos paskaitos 
“Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių 
temų kėlimas pasaulio spaudoje”. Si 
paskaita numatoma kultūros kongreso 
spaudos sekcijoje.

P. PIEŽAITĖ kovo 10 d. de Paul 
un-te pianistų konkurse buvo išrinkta 
kaip viena geriausiii pianisčių, o kovo 
24 d. dalyvavo pavasario koncerte Mc 
Cormick salėje, Čikagoje.

R. SABONIS su šv. Pranciškaus Ksa
vero choru bal. 8 d. Čikagoje išpildė 
“Septynius Kristaus žodžius”.

ST. PILKA savo 40 m. scenos dar
buotės sukakčiai paminėti balandžio 
14 d. Jaunimo Centre Čikagoje ruošia 
rečitalį, kuriame dalyvaus jis pats, 
sol. R. Mastienė ir prof. VI. Jakubėnas.

VYSK. K. A. SALATKOS, Grand 
Rapids vyskupijos augziliaro, konse
kracijos proga “Vyties” žurnalas, ko
vo mėn., paskyrė visą titulinį puslapį 
pirmojo amerikiečio lietuvio vyskupo 
atvaizdui ir angliškai plačiai aprašė jo 
gyvenimą ir veiklą.

LITER. ŽURNALE “COLOQUIO”, 
išeinančiame Lisabonoj, š.m. nr. 1 at
spaustas ilgokas straipsnis apie Čiur
lionį. Straipsnio autorius — Mario 
Dionisio, portugalų rašytojas, poetas 
ir meno kritikas, išleidęs romaną, du 
eilėraščių rikinius ir dvi meno stu
dijas. '

DAIL. A. A. TAMOŠAIČIAI Onta 
rio švietimo ministerijos pakviesti šią 

j vasarą dėstyti audinių dailę Guelph, 
■ Ont., prie Žemės ūkio kolegijos, Mac- 
i donald institute, kur susirinks Ontario 
audimo ir verpimo dr-jos vadovai, o 
taip pat rinktiniai provincijos audėjai 
bei dailės mėgėjais A. A. Taniošai- 
čiams pavesta gobelenų ir kilimų dai
lės sritis. Jau parengta plati programa, 
kurią švietimo min-ja išsiuntinėjo bū
simiems klausytojams.

KUN. DR. P. RAGAŽINSKAS yra

RELIGINIO VEIKALO KONKURSĄ 
organizuoja -‘Laivo” redaktorius. Už 
geriausią religinį veikalą T. marijonai ‘ 
paskyrė $500 premiją. Veikalas gali 
būti iš istorinės, biografinės, dogma 
tinęs, moralinės ar visuomeninės te 7 
matikos. Rankraštis turi būti pasiųs
tas “Laivo” redaktoriui iki 1962 r». * 
rugsėjo 1 d. Dydis 100150 mašinėle 
rašytų psl.

“TAUTOS PRAEITIS”, neperiodinis 
žurnalas yra leidžiamas Lietuvių isto- .. 
rijos dr-jos žurnalo red. C. Grincevi- 
čius. Yra išleista trys knygos po 164 - ~ 
168 psl. Šiais metais išeis ketvirta. Lei- - 
dėjai nuo sekančių metų numato padi
dinti puslapių skaičių ir greta moksli- 
nių studijų ir jų šaltinių duoti kaip at
skirą skyrių dalykiškai parašytų ir iš
samių monografijų eilę. Jos apimtų * 
JAV, Kanados ir kitų žemynų liet, ko
lonijų, jų ^bendruomenių, parapijų, 
draugijų, sambūrių ir organizacijų bu
vusią veiklą.

“Tautos Praeities” viena knyga kai
nuoja $3. Užsisakant visas keturias 
kartu $10. Rašyti: Kun. K. A. Matulai
tis, MIC, 4545 West 63rd St., Chicago 
29, Ill., USA.

“NIDOJE”, Londone, baigtas spaus
dinti ir atiduotas knygrišyklai J. Gliau- ’ 
dos romanas Čiurlionio tema: “Ikaro 
sonata”. Surinktas ir tuojau pradeda
mas spausdinti Pulgio Andriušio sa
tyrinių ir humoristinių novelių rinki
nys “Daina iš kito galo”, taipogi bai
giama rinkti prof. M. Biržiškos “Dėl 
mūsų sostinės” II dalis. Tuoj bus ren
kamas “Rinktinės” nr. 9 ir P. Orin- 
taitės romanas “Daubiškės inteligen
tai”.

STUDENTU SANTAROS, Clevelan- 
do skyrius, Čiurlionio ansamblio na
muose, kovo 31 d., suruošė literatūros 
vakarą. Dalyvavo: H. Nagys, A. Mac
kus ir dr. R. Šilbajoris.

“IL QUOTIDIANO”, italų laikrašty
je, kovo 1 d. laidoj, plačiai aprašytas 
arkiv. T. Matulionis, Kaišiadorių vys
kupas, kuriam neleidžiama eiti parei
gų. Laikraštis arkiv. T. Matulionį va
dina lietuvių tautos didvyriu — L’ero- 
ica figūra.

M. KATILIŠKIO novelės “Nuobodžiu 
krantu” jau atiduotos į spaudą ir dar 
šį rudenį pasirodys knygų rinkoje. 
Knygą leidžia čikagiškė “Terra”, iš
leidusi ir kitus M. Katiliškio veikalus. 
Knyga būsianti normalaus Terros for
mato, daugiau 400 psl. ir apims žy
mią dalį autoriaus novelių, kurių da
lis dar niekur nespausdintos.

RAŠYT. UPTON SINCLAIR, sulau
kęs 82 m. amžiaus, jaučiasi dar gana 
“jaunas”. Tai amerikietis rašytojas, 
bet jis yra parašęs ir lietuviams gerai 
žinomą veikalą “Raistas". Jis jaučiasi 
pilnas kūrybinių jėgų. Prieš mėnesį 
laiko jis vedė ir tuo pat metu išėjo iš 
spaudos jo apysaka “Affectionaly 
Eye”. Iš viso jis yra parašęs 74 veika- < 
lūs, kurie išversti į 47 kalbas 39-niose J 
šalyse. Spaudos atstovams jis pareiš- u 
kęs: “Metai žmogui nieko nereiškia; 
svarbu, kaip mes patys jaučiamės ir \ ’ 
kiek atliekame naudingo darbo”.

dentų skaičius padidėjo ligi 114. paruošęs prancūzų kalba Marijos Peč- 
000, t.y. tris kartus daugiau negu kauskaitės monografija. Ja sutiko iš- 
prieš 20 metų. Šie skaičiai rodo, leisti Tėvai jėzuitai Lijone, Prancū- 
kad studentai sudaro 6.6rr gyven- zijoje. Autorius profesoriauja San Jose 
tojų tarp 18 ir 24 metų. kolegijoje Medelline.

Premija už nepriklausomybes 
paminklo projektų

Kanados 100 metų nepriklauso- Augštutjnė Kanada^ Nova Scotia 
mybės minėjimas 1967 m. bus at- -----
žymėtas ir paminklu, kuris atsieis 
$5.000.000. Jis bus pastatytas 
Charlottentown. P. E. I.. pager
biant konfederacijos tėvus, tuos 
trisdešimt keturis kanadiečius 
valstybininkus, kurie susirinkę 
1864 m. svarstė planą kurti vals
tybę iš retai apgyventų keturių 
Kanados provincijų — Ontario ir 
Quebec (tada žinomų Žemutinė ir

»

VELYKINĖS
ATVIRUTĖS

tektum tos šviesos, to turto, tos jėgos, kurią turėjai ar 
buvai gavęs. Dabar aš tikiu Tomo Kempiečio įspėjimu: 
Jėzus nori, kad su juo būtume tik vienu du, kad ji vieną 
turėtume kaip paguodą. Iš tikrųjų, niekas taip nepaguo
džia, kaip Dievas, Joks žmogus, nors patikimiausias, ro
dos, nepajėgs tavęs suprasti ir tave tik nuvertins. Papras
tai ir šeimoje lydi jausmas: pasilik savo dvasiniame užda
rume! Bet. va, mes tą pavojų apgalėjome. Mūsų pasipa
sakojimai dabar neįneša disonanso, priešingai — stiprina 
dvasinę pilnybę. Gal mūsų dvasinis pasaulis pasidarė taip 
artimas, o gal mudu panašiais laipsniais brendome. kad 
tokie pasipasakojimai mus tik papildo, paskatina ir dar 
labiau suriša.

Savo (xlisejos
Kaip daugeliui netikinčiųjų, taip ir mums kitados 

realūs atrodė tik daiktai ir regimybės dalykai, o Dievas 
ir religinis pasaulis — kažkaip nerealūs. Dabar ta Dievo 
realybė pasidarė taip sava, rodos, savesnė, negu regi
mybės ixisiuilis. Ta realybe dabar mes gyvename. Ir 
daug kas pakito toj naujoj šviesoj. Šeimyninis gyvenimas 
pasidarė laimingiausias. O mūsų charakteriai buvo skir
tingi, taip pat ir kiti mūsų interesai.

Taip išsiskleidė tarpusavė šilima
Tuokėmės turėdami Ijendrą natūralistinę šeimos idėją. 

Turėjome įvairių kliūčių ir pagundų. Nestigo plėšikų, 
kurie kėsinosi prieš vieną ar kitą. Bet buvome pasižadė
ję, jei mūsų meilės keliai skirsis, neardyti šeimos vien 
dėl tautos pedagogikos ir vaikų labo. Taip neišsiskyrė
me, bet nebuvo ir ypatingos šilumos, kurią dabar mums 
davė religija. Dabar mūsų gyvenimas nušvito. Mes stebi
mės, kodėl anuomet gražiausiame mūsų amžiuje to nepa
stebėjom. Dabar mes atvertam vienas antram savuosius 
dvasinius pakilimus bei nušvitimus. Kitu atveju tokie 
dalykai būtų nešę savęs nuvertinimą. Kai kitam pasakai, 
kas tau intymu, ką pergyveni ar patiri, kas tau nušvinta 
bei paaiškėja, žiūrėk, pasijunti lyg apipūtas. Lyg nebe-

50.000 litų idėjos labui
Sakiau, mudu su žmona seniau rišo tik viena idėja. 

Tai buvo tautos labo, jos ugdymo idėja. Šiai idėjai mes

50.000 litų. Viskas išėjo tos idėjos labui. Nesusikrovėme 
turto, net namų neisigijome. Kai dabar galvoju, mūsų 
idėjai trūko pilnybės. Jos pešiojome, ir vienu metu mums 
net buvo šovusi mintis — kurti naują, savą tautinę religiją. 
Paskui pradėjome žavėtis katalikybe, ir jieškojome progos 
susitikti su vyskupu kankiniu — Teofilių Matulioniu. 
Dabar galvoju, kad ta mūsų tautinė idėja, nors nepilna, 
bot ideali, skatino mus nuoširdžiai jai tarnauti, pakelti 
įvairių aukų. Gal Dievo akyse ji bus priimta, bent neat
mesta; nūn Jis mums leido susirasti ir pilnatvę.

Įvyko perversmas, bet kaip — nepastebėjau
Grįžtant dar prie šeimos, seniau, rodos, nepastebv'jau 

savo žmonoje nei to fizinio grožio, nei tų dvasinių ap
raiškų, kurias dabar matau. Stačiai stebiuos, kaip galėjo 
įvykt tas perversmas sieloje. Kiek meldžiausi, jau prieš 
keletą metų, kad Dievas padėtų man taip įsijungti į savo 
šeimą, kad ją tvarkyčiau, kad būčiau tikras šeimos tėvas. 
Šiandien ta malda lyg būtų virtusi realybe. Kaip tai įvyko, 
man sunku pasakyti. Gal tas atsivėręs gyvas tikėjimas

išbudino ir visas kitas anksčiau slypėjusias, lyg apmarin
tas dvasines galias, n<‘pajėgusias pastebėti daugelio daly
kų nei savyje, nei kituose, nei visoje aplinkoje. Dabar 
lyg būtų atsivėrusi ir regėjimo, ir jausmo, ir protavimo 
pilnybė. Kartais viena pakirdusi mintis būdavo lydi eilę 
metų, ir \is norisi ja ugdyti, gilinti, plėtoti. Pas mano 
žmoną, kaip moterį, daugiau reiškėsi impulsas, pajauti
mas. Sakvsim, mudu abu rašėme koki dalvka. Aš metu 
idėją, minties griaučius, o ji ducxla spalvas. Aš jai dik
tuoju, o ji. užrašo, bot savaip nuspalvina.

Negalime atsistebėti nueitu taku
Dabar mes stebimės savo gv\enimu ir negalime atsi- 

stebėti. Daugelis dalykų, pasitikint Dievų ir jį meldžiant, 
taip tvarkosi ir taip išsisprendžia, kad tikrai, rodos, išsi
pildo tas paukščių evangelijos pažadas. Nenorime keltis 
į puikybę, kad Dievas mūsų išklauso, nes nesame to 
verti. Bet kad tikrove tokia nepaprasta: iš balto pasidaro 
juixia ir iš juodo vėl balta. Įvyksta tokios pakaitos, kad 
negali nepasitikėti malda. Su tuo ateina ir didesnis pasi
tikėjimas savo Jėgomis. Kartais atnxlo nebeįveiksi kliū
čių; 1x4 nieko nėra negalimo Dievui.

Aš “sėju” ir “pjaunu”, kaip ir seniau, kartais sunkiai. 
Bet, kaip sako apaštakis Povilas, kas kitas laisto ir teikia 
palaimą. Pagrindiniai rūpesčiai sudėti į Jo rankas.

Nuo .šio pasipasakojimo praėjo apie aštuonetą metų. 
Niekas, atrodo, nepasikeitė. Tik vietoj kun. Jono jiedu 
klauso kitų kunigų pamokslų, žymiai paprastesnių. Tuo 
pasitenkina. Skiria laiko religinei skaitybai — pasipildo. 
Žmona turi progos kasmet dalyvauti uždarose moterų 
rekolekcijose; jam tos progos retesnės. Konvertitinis jaut
rumas, atrodo, išsilygino, bet nemažėja religinis nuošir
dumas. Jų gyvenimas toliau eina atrastos pilnatvės ženkle.

Anuomet jų vaikai dar mokėsi. Dabar jau sukūrę savas 
lietuviškas krikščioniškas šeimas. Praėjusį rudenį pakrikš
tijau abiejų — sūnaus ir dukros — naujagimius. Krikšty
nose dalyvavo ir laimingi seneliai.

ir New Brunswick. Tai buvo 1867 
m. liepos 1 d., kai keturios pro
vincijos tapo Kanados Dominija 
su Sir John A. Macdonald pirmuo
ju jos min. pirmininku.

Paminklo projektas turi būti 
baigtas ligi 1964 m. ir turi būti 
pastatytas šešių akerių plote, kur 
buvo ir 115 metų provincijos pa
statas, kuriame posėdžiavo konfe
deracijos tėvai. Septyni vertinto
jai vienbalsiai paskyrė I premiją 
$7.500 Montrealio firmos — Aff
leck. Desbarats, Dimakopoulos, 
Lebenšold, Sise ir Schoenauer. 
šie vardai rodo daugelio etninių 
grupių dalyvavimą, kuris reiškia 
kultūrini Kanados laimėjimą.

C. Sc.

KAIP IŠLAIKYTI

Dirbtinius dantis
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų išslysdami, krisdami ar 

Į krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis? 
i Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant dirb- 
; tinių dantų plokštelių. Šie šarminiai (berūgš- 
Į čiai) milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 
| daug tvirčiau ir maloniau. Nejausite kaučuko 

skonio bei sulipinto jausmo. Jie nerūgsta. Pa
naikina "plokštelių kvapą" (dantų kvapą). 

; Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno- 
į jo cheminių gaminių parduotuvėje.

TINKA BETKUR SIŲSTI 
PASVEIKINIMUI SU 
ŠVENTĖMIS.
Kaina 10 ir 15 centų.

Gaunamos — 
SPAUDOS B-VĖJ “ŽIBURIAI” 

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

ELEMENTORIUSE
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI
Paruošė žinomas pedagogas 

IGNAS MALENAS 
pačiu naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti skai
tyti jau 4 metų, kai tik susidomi 
skaitymu.
Elementorius yra gausiai iliustruo
tas dail. V. Simankevičiaus spalvo
tais piešiniais.
Išleido “Ateitis” Brooklyne, N.Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Italijoj. 
Kaina S2.50.

Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* puokštės nuotakoms bei {/otrioms kitoms progoms — 

europietiško me ir konadiškome stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei va tona i su gėlėmis. 

Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

★

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė
Garsaus šveicaru kunigo KUENZLE 16-os rūšių vaistažolių tabletės 
PIDAR" ir arbatos mišiniai. Vokiški “BEKA” spalvoti 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 Bellwoods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 10 v. ryto iki 7 vai. v.
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Mann & Martel w
s

2336 Bloor St. W . Tel. RO. 2-8255

TORONTO, Ont
“Jaunimo problemos — mūsų i Tautos Fondui aukų rinkimas

problemos” — šia tema mokyt.; šiemet eina gana sėkmingai. Ne-

Lietuvių studentų 
žinios

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 RŪBŲ KRAUTUVE
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

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

I

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO ŽAIDYNĖS

Paskutinių trijų savaičių laikotar
pyje Čikagoje buvo du nemaži lietu
vių sporto įvykiai: Vid. Vakarų sporto 
apygardos prieauglio ir suaugusiųjų 
pirmenybės krepšinyje (išskyrus vy
rų klasę), tinklinyje ir stalo tenise. 
Čia dalyvavo nemažas būrys sportinin
kų (ypač prieauglio klasių varžybose), 
tačiau publikos susidomėjimas buvo 
žemiau vidutiniškumo. Varžėsi sporti
ninkai ne tik iš Čikagos, bet ir Detroi
to, Clevelando ir Omahos, o mūsų tau
tiečiai, gyveną arti nepajėgė ateiti pa
sižiūrėti mūsų sportuojančio jaunimo.

Balandžio mėn. Čikagoje įvyksta ki
tas, dar didesnio masto sporto įvykis 
— S. Amerikos liet, sporto žaidynių 
krepšinio varžybos. Iki šiol šios žai
dynės vykdavo dviejomis dalimis, o 
pradedant Čikagos varžybomis jos yra 
padalintos į įvairių sporto šakų var
žybas.

Balandžio 28-29 d. Čikagoje varžysis 
pajėgiausi Š. Amerikos lietuviai krep
šininkai vyrų, jaunių ir moterų grupė
se. Tai iš tiesų svarbus įvykis Čika
gos sporto mėgėjams. Čikagoje Š. Ame
rikos liet, sporto žaidynių krepšinio 
varžybų nėra buvę nuo 1956 m.

Šiose krepšinio varžybose dalyvaus 
virš 20 krepšinio komandų iš Toronto, 
Clevelando. Detroito, Waterburio bei 
kitų vietovių.

Reikia manyti, jog ir šių varžybų 
rengėjai darys viską, kad. šios žaidynės 
galimai plačiau nuskambėtų lietuvių 
bei kitataučių tarpe. Iki šiol apie jas 
dar nedaug žinių buvo paskleista ir. 
rašant šiuos žodžius, dar nebuvo aiš
ku kurioje salėje jos įvyks.

Amerikos graikų krepšinio turny
ras, kuris šiemet (kaip ir kiekvienais 
metais) vyko Cicero stadijone, jau mė
nesį laiko prieš pradžią buvo pradė
tas garsinti didžiojoje Čikagos ameri
kiečių spaudoje, o mes ir lietuviškoje 
nespėjome daug pagarsinti. Tačiau, ži
noma, dar laiko šiek tiek yra ir jį tin
kamai išnaudojus būtų galima įvykį iš
populiarinti. Nevisada publika yra kal
ta, kad jos mažai pasirodo viename ar 
kitame parengime.

Laukiame didžiųjų krepšinio varžy
bų Čikagoje, kurios bus žingsnis į 
priekį vykdant šią žiemą numatytos 
Š. Amerikos liet, krepšinio išvykos į 
Europą. Per šais varžybas turės paaiš
kėti mūsų rinktinės sudėtis ir iki to 
laiko jau bus turima nemaža išvykos 
detalių. Edv. šul.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusį savaitgalį Detroite XII-jų 

ŠALS žaidynių plaukymo varžybose nu
galėtoju liko Aušra, surinkusi 53 taš
kus; gavo pereinamąją Clevelando šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos tau
rę. II vieta atiteko Ročesterio Sakalui, 
surinkusiam 28 t.; III — Hamiltono 
Kovui, 15 taškų: IV — Lituanicai, 13 
t.; V -VI —Clevelando Žaibui ir Čika
gos Jūrai 9 t.; VII—Detroito Kovui 51.

Varžybų pasekmės. Vyrų klasė: 100 
y. Ls. I v. Giedraitis (H. Kovas) 1:02; 
kiti plaukikai neišpildė kvalifikacinės 
normos; 400 y. l.s. I v. Giedraitis 5; 
28.5; II v. J. Butkevičius (Jūra) 6; 
3.54; 100 y. nugara I v. Butkevičius 
1:19.4; kiti neatsiekė kvalifik. normos; 
100 y. krūtine I v. Giedraitis 1:22.6; 
kiti neatsiekė kvalifik. normos.

Moterų klasė. 50 y. l.s. I v. L. Jo-

P. Balčiūnas skaitė paskaitą pr. 
sekmad. Prisikėlimo salėje. Jis 
nagrinėjo priaugančios kartos lie
tuviškumą. Koreferentė mokyt. I. 
Grabošaitė pateikė savo sampro
tavimus. Jiedu pabrėžė, kad nevi- 
sur kaltas jaunimas; esą senimas 
turi persiorientuoti naujose są
lygose ir pagal jų reikalavimus 
perteikti lietuviškumą. Diskusi
jos buvo gana gyvos — visa eilė 
asmenų pareiškė savo nuomones. 
Visų susidomėjimas buvo didelis. 
Paskaitą rengė Studentams rem
ti būrelio v-ba. Atidarė J. Karka, 
pirmininkavo Ger. Balčiūnas. Bv.

PRISIKĖLIMO salėj numatytas per 
Velykas jaunimo susipažinimo vakaras 
atidėtas vėlesniam laikui dėl egzami
nu. Bus tik eiliniai šokiai muzikos stu
dijoje.

FINIS SEMESTRI parengimą numa
toma suruošti po egzaminų gegužės 
mėn. vidury, kurioj nors lietuvių salėj 
Toronte.

DR. J. W. KUCHEREPA balandžio 
13, penktadienį, High Park apyl. no- 
minaciniame konservatorių susirinki
me vėl išstatys savo kandidatūrą į fe- 

I dcr. parlamentą. Sus-mas įvyks Hum- 
Įberside Collegiate patalpose — į pie
tus nuo Annette prie Quebec gt.

Dr. Kucherepa yra High Park apyl. 
atstovas feder. parlamente. Jis yra uk
rainiečių kilmės, artimas ir lietuviams.

P. HELLYER išrinktas Trinity apyl. 
liberalų kandidatu į busimąjį feder. 
parlamentą. Jam oponento nebuvo. 
Sus-me dalyvavo gana daug ateivių. L. 
B. Pearson pareiškė, esą rinkimų lai
mėjimo atveju* P. Hellyer bus min. ka
binete. šiuo metu jis yra dabartinio 
fed. parlamento atstovas. pr.

nušaitė (Ročesterio Sakalas) 31.8; II 
v. D. Jonušaitė (Sakalas) 35.6; III v. 
R. Šimkutė (Detroito Kovas) 45.0; 100 
y. l.s. I v. L. Jonušaitė 1:12.5; 50 y. 
krūtine I v. B."Šimkutė (D. Kovas)

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Detroito dra

mos mėgėjų Sambūriui ir jo režisorei 
poniai Z. Arlauskaitei-Mikšienei už at
vežtą 3-jų veiksmų komediją “Karolio 
teta”, kuri linksmai nuteikė ir pajuo- 
kino atsilankiusius į vaidinimą toron- 
tiečius ir bent keliom valandom davė 
progos užmiršti kasdieninius rūpesčius.

Taip pat dėkojame šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonui, Toronto lietuvių “Ca
rito” globėjui, gerb. kun. P. Ažubaliui 
už vienkartinę auką sumoje $25, kuri 
buvo suteikta šio vaidinimo proga.

Lygiai su tokiu pat nuoširdumu ta
riame ačiū mieliems talkininkams ir 
visiems atsilankiusiems į vaidinimą, 
kurie savo įnašu papildė šalpos kasą 
ir tuo davė progos sušelpti šv. Velykų 
proga ligonius bei ištiesti pagalbos 
ranką mūsų sesėms ir broliams pate
kusiems vargan.

Telydi Jus visus artimo meilė!
Toronto lietuvių “Caritas”

Atitaisymas. “TŽ” 14 nr. 5 psl. įsi
brovė netikslus parašas po kliše; vietoj 
nuėmimo nuo kryžiaus, turėjo būti — 
gimimas.

skaitant aukotojų stambesnėmis 
sumomis, nemažai yra aukojančių 
po $5 ir daugiau. Kaikurie aukų 
rinkėjai jau baigia aukas rinkti, 
pvz. S. Pranckūnas.

TF Toronto sk. v-ba
Laimėjo $1.200 stipendiją. — Olan

dė Arina Vantol gyv. Samia, Ont., lai
mėjo $1.200 Kanados restoranų s-gos 
ir Heinz maisto gaminių b-vės stipen
diją Macdonald institute, Guelph, Ont. 
ar Toronto un-te. Ši stipendija yra ski
riama kasmet vienam baigiančių augš- 
tesniąją mokyklą mokiniui. Informaci
jų galima gauti: The Educational Di
rector, Canadian Restaurant Associa
tion, 60 Avenue Road, Toronto, Ont.

Paminėjo Katyno žudynes
Bal. 8 d. lenkų par. auditorijoj, Ron- 

cesvalles gt., įvyko minėjimas 1940 m. 
komunistų nužudytų Katyno miškuo- __ ____ _____  ______ __ _____
se 15.000 lenkų karininkų, kuriuos so- • Baigusiems 13 skyrių reikia mokytis 
vietai buvo paėmę nelaisvėn po 1939 tik 1 metai. Čia nereikalaujama augs- 
m* Įny^>i°s- | tų baigimo pažymių — tik virš 50%;

Minėjimą atidarė buv. fed. parla-; į Toronto un-ta reikia turėti mažiausia 
mento atstovas dr. Haydasz. Iš kana- *65% vidurkį iš 9 dalykų.

R.CIIOLiC$L
V REAL/ estatę; v • 

Įži m it e dUJ“

PASKAITOS UN-TE jau baigtos ir 
prasidėjo egzaminai. Sis laikotarpis — 
studentų rugiapjūtė.

Į RYERSON INSTITUTĄ priimami 
studentais tik sa 12 skyr. gimnazijos 
pažymėjimu ir mokslas trunka 3 me
tus. Baigę ši institutą į Toronto un-tą 
nepriimami, jei studentas neturi XIII 
skyr. gimnazijos pažymėjimo.

PR. MOKYKLŲ mokytojai yra pa
ruošiami Teachers College, į kurį pri
imami ir su 12 skyr. gimnazijos pažy
mėjimu, bet reikia mokytis 2 metus.

diečių dalyvavo: liberalų vadas L. B. 
Pearson, Ontario NDP vadas Donald 
McDonald, porlamento atstovai: A. 
Thompson, I. Trotter, Maloney ir kt. 
Iš taut, grupių dalyvavo: vengrų Ta- 
mesvary, Nagy; slovakų — dr. Kirsch- 
baum, M. Jakubec; latvių — J. Niedra; 
lietuvių —- apyl. pirm. S. Juozapavi
čius ir Vailokaitis.

Pagrindinis kalbėtojas L. B. Pear-;

Lietuviai studentai
(tęsinys)

61. Birutė Bartnikaitytė - Bernatonie-
nė — farmacija, !

62. Antanas Bernatonis — farmacija,,
63. Jonas Čirūnas — chemija,
64. Vida Jurgelytė — bibliotekininkys

tė (baigė),
65. Garnelytė — ligonių slaug.,

son iškėlė lenkų tautos istorinę misi- i 66. A. Kulys — humanitar. mokslai 
ją, kaip tūkstančio metų krikščioniškos 67. Gediminas Sakevičius — inžineri
kultūros nešėją, o taip pat jos didvy
riškas kovas. Po to dar kalbėjo D. Mac 
Donald ir A. Maloney. Pastarasis per
davė min. pirm. Diefenbakerio sveiki
nimus. Lenkų k. A. Malatynski, buv. 
Lenkų kongreso pirm., apie valandą 
trukusioj kalboj, nupasakojo Katyno 
žudynių vykdymą ir jų politines/pa
sekmes. Dr. Haydasz perskaitė lenkiš
kai ir angliškai rezoliucijas min. pirm. 
Diefenbakeriui. Jose prašoma iškelti 
Katyno žudynes JT.

f Po kalbų buvo rodytas Katyno žu
dynių garsinis filmas, sudarytas len
kų veteranų s-gos pagal vokiečių ir ru
sų versiją. Sovietai 1944 m. patys tyri
nėjo Katyno kapines ir sudarė savo 
propagandinį filmą, kuris po vokiškojo 
filmo buvo irgi parodytas.

Minėjime dalyvavo apie 500 lenkų, 
jų tarpe pulk. Jerzy Grobicki, Katyno 
žudynių liudininkas, kuriam pavyko iš
likti gyvam. P. L.

Katyno žudynių spaudos konferen
ciją Toronte lenkai surengė bal. 7 d. 
Žudynių smulkmenas papasakojo buv. 
sovietų nelaisvėje lenkų pulk. Grobic
ki. Susirinko apie 20 asm. Dalyvavo ir 
“TŽ” atstovas.

inžinerija, 
68. A. Rinkūnas—pedag. mokslai, B.A. 
,69. J. Vilkas — elektr. inžin.,
70. Vyt. Mickevičius — medicina,
71. Sigitas Kazlauskas — odontologija.
72. Irena Antanavičiūtė
73. Pranas Rušėnas — advokatas, 

(gaus diplomą balandžio mėn.),
75. Mikas Slapšys, Arts College,
76. Mickevičius — hum. fakultete.

(Sąrašas nepilnas).
Kanados un-tuose studijuojančios 

gail. seserų kursą — School of Nur
sing, 4 metai, yra paruošiamos vado
vaujančioms vietoms ir baigusioms su
teikiamas Bachelor of Science in Nur
sing — B.Sc.N. laipsnis.

Paprastos slaugės yra paruošiamos 
slaugių mokyklose per 3 metus, kurios 
yra prie ligoninių. Į šias mokyklas 
primama ir su XII skyr. pažymėjimu.

REALTORS

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

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

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

Kanados tautiniu grupių 
spaudos konferencija

PUSĖ UNIVERSITETŲ STU^ 
DENTU Kanadoje nėra suinte

resuoti mokslu, o tik laipsnio ga
vimu. pareiškė Toronto un-to pro
fesorius dr. Marcus Rong. Pasak 
jo, un-te yra dvi nepageidauja
mos grupės: studentai, kuriems 
rūpi tik geras gyvenimas ir stu
dentės. kurių tikslas — susirasti 
vyrus. Tik 50% esą suinteresuoti 
mokslu.

BABY POINT
$1.800 įmokėti, gražus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, tik 3 
metų senumo, ilgos bei lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — SWANSEA
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu. arti Bloor. Prašoma kai
na $16.900.

SWANSEA
$3.500 įmokėti, 6 kambarių bunga- 

lovas, graži moderni virtuvė, pui
kus kiemas, maždaug 10 metų se
numo. Prašoma kaina $15.600.

JANE — BLOOR
$5.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, kvadratinis pla
nas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metu.

INDIAN ROAD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas. 3 vonios. 3 
virtuvės, vandens šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu. $285 
mėn. nuomos.

BLOOR — RUNNYMEDE
$6.500 įmokėti, puikus modernus 6 

kambarių bungalovas, maždaug 7 
metų senumo, užbaigtas recrea
tion kambarys, 2 vonios, radiato
riais šildymas, garažas su priva
čiu ivažiavimu.

BLOOR — RUNNYMEDE RD.
S8.000 įmokėti, gražus 7 kambarių 

per du augštus, atskiras mūrinis 
namas, 2 modernios virtuvės, 2 
— 4 dalių vonios, recreation kam
barys, garažas, keturi kambariai 
ir vonia pirmame augšte. Arti 
Bloor.

ST. CLAIR — BATHURST ST. 
DUPLEKSAS
$10.000 įmokėti ar mažiau, 10 kam

barių per du augštus. Atskiras, 
mūrinis namas. Naujas vandens 
alyvos šildymas, dvigubas gara
žas. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metu.

APARTAMENTINIS NAMAS
$10.000 imokėti, 3-jų metų senumo, 

10 atskirų butu mūrinis pastatas, 
vandens alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažai. Viskas iš
nuomota. Prašoma kaina $75.000.

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

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

BLOOR — ROYAL YORK RD.
$3.000 įmokėti, 2 miegamųjų mūri

nis bungalovas. 20 pėdų salionas. 
Pusiau išbaigtas rūsys. Didelis 
medžiais apaugęs kiemas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Tik pusė 
bloko nuo Bloor gatvės. Pilna 
kaina tik $15.500. Viena skola ba
lansui.

BLOOR — HAVELOCK AVE.
$2.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 9 

didelių kambarių namas. Kvadra
tinis planas. Vandeniu alyva šil
domas. Vonia pirmam ir antram 
augšte. Garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $17.500. 
Viena atvira skola balansui.

BLOOR — BROCK AVE.
S1.500 įmokėti. Mūrinis 8 kambarių 

namas arti Bloor gatvės. 3 virtu
vės. Puikus pajamų namas. Prašo 
$16.500.

BLOOR — HIGH PARK
$4.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 18 

metų senumo namas. 7 did. kam
bariai per du augštus. Vandeniu 
alyva šildomas. Garažas ir platus 
šoninis įvažiav. Prašo $22.500.

BLOOR — JANE
$8.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 7 kambariai per du 
augštus. Vandeniu alyva šildo
mas. Didelis kiemas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Dvi moder
nios virtuvės. Išbaigtas kambarys 
rūsyje. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $24.500.

DUNDAS — DOVERCOURT
$9.000 įmokėti arba pasiūla. Mūri

nis pastatas, tinkamas betkokiam 
bizniui — dirbtuvei: baldų dirb
tuvei. mašinų taisymo dirbtuvei 
ir t.t. Pilna kaina tik $26.000 ir 
viena skola balansui.

BATHURST RAJONE
$10.000 įmokėti. Septynių šeimų 

apartamentinis pastatas,, visas iš
nuomotas. Metinių pajamų $8.400. 
Prašoma kaina $56.000. Vertas 
dėmesio.

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

Taut, grupių spaudos federaci-

Mergaičių A klasė. 50 y. nugara I v. 
D. Jonušaitė 42.5; 50 y. l.s. L. Jonušai
tė 32.2;

Jaunių A klasė. 100 y. l.s. Grižas 
(Lituanica) 1:10.6; II v. Strokas (Li- 
tuanica) 1:12.4; III v. Gontą (Aušra) 
1:15.9; IV v. Petkus (Žaibas) 1:18.8; 
200 y. l.s. neatsiekta kvalifikacinės 
normos; 50 y. nugara I v. Grižas 39.0; 
II v. Augis (Žaibas) 40.2; III v. Gon
tą 41.0; IV v. Šimkus (Lit.) 42.0; 50 y. 
peteliške I v. Petkus 46.5; kiti plauki
kai diskvalifikuoti; 100 y. krūtine I v. 
Petkus 1:42.2; kiti diskvalifikuoti.

Jaunių B klasė. 50 y. l.s. I v. A. 
Paškauskas (Aušra). 36.7; II v. G. Šla
jus (Aušra) 38.9; kiti neatsiekė kva- 
lifik. normos; 100 y. l.s. I v. Paškaus
kas 1:29.6; TI v. G. Šlajus 1:32.0; kiti 
neatsiekė kvalifik. normos: 50 y. krū
tine I v. Šlajus 50.5; II v. Paškauskas 
51.8.

Mergaičių B klasė. 50 y. l.s. I v. N. 
Kėkštaitė (Aušra) 35.3; II v. Jurevi
čiūtė (Aušra) 39.0; III v. Bilkytė (Auš
ra) 41.3; kitos neatsiekė kvalif. nor
mos; 50 y. krūtine I v. Bilkytė 58.0; 
kitos diskvalifikuotos; 50 y. nugara I j 
v. Kėkštaitė 45.9; II v. Jurevičiūtė •
47.8; III v. Narušytė (Aušra) 52.2; ki-. jos suvažiavimas įvyko kovo 30-31 
tos neatsiekė normos.

Vyrų ir moterų klasių I, II ir m viešbutyje. Konferencijoje buvo 
vietų laimėtojams bus> tieikti taip> pat' atstovaujami 28 laikraščiai. “TŽ” 

kun. J. Bertašius. Su- 
i važiavimui vadovavo federacijos 
pirm, teisėjas W. J. Lindai. Ati
darymo metu pasveikino Winni- 
pego miesto burmistras St. Juba. 
Raštu sveikino: min. pirm. J. Die- 
fenbakeris, liberalų partijos va
das L. B. Pearson, darbo min. 
Starr, paštų min. Hamilton, Mani- 
tobos prov. min. pirm. D. Roblin. 

Pagrindinę kalbą pasakė Mani- 
tobos un-to rektorius dr. H. H. 
Saunderson. Jis pabrėžė, kad 
kiekviena tautybė turi savo kul
tūrinių gėrybių, jas turi Įnešti i 
Kanados gyvenimą. Kanados kub 
tūra turi susidaryti iš visų etninių 
grupių kultūrinių vertybių. Jis 
tai vaizdžiai parodė orkestro pa
vyzdžiu; kiekvienas grojikas ver
tina savo instrumentą. Vienas in
strumentas nesudaro grožio, bet 
kai visi susiderina vienumon, gra
žu klausytis. Arba kalėdinis vai
sių pyragas. Kiek ten yra visokių 
dalykų. Miltai, cukrus, razinkos, 
riešutai ir daug kitų dalykų. Visa 

į smulkiai supjaustoma ir gerai su- 
i maišoma ir tik tada išeina geras 
i pyragas. Taip turi būti ir Kana
dos gyvenime. Sudėjus visų tau
tybių kultūrines gėrybes susida
rys Kanados kultūra.

taitė (merg. B), atsiekusi absoliutinę' 
moterų klasės pasekmę, laimėjo taip 
pat sidabrinius medalius 50 y. l.s. ir 50 
y. nugara ir V. Jurevičiūtė — bronzi
nį medalį 50 y. nugara. (Neoficialios).

Ontario Church lygos senior klasės 
nugalėtoju liko Aušros Intermediate 
komanda finaluose įveikusi Niagara 
Falls 67:65. Intermediate komandoje 
žaidė: J. Laurinavičius, D. Laurinavi
čius. R. Kačinskas, R. Juozaitis, R. Stri
maitis, J. Buksaitis, R. Burdulis, E. 
Rigby, Wodchock ir J. Jurcevičius.

šį trečiadienį, 7.30 v.v. St. Vladi
mirs salėje, 405 Bathurst, tinklinio 
treniruotės mergaitėms ir vyrų koman
dai. Ketvirtadienį, 6.30 v.v. KSA pir
menybių rungtynės: Aušra MB — Vy
tis. šeštadienį, 10 vai. ryto Prisikėli
mo salėje KSA pirmenybės mergaičių 
A ir berniukų C klasėms; 7 v.v. St. 
Vladimirs salėje mergaičių A ir vyrų 
klasėms tinklinio pirmenybės.

Sekmadienį, 6 v.v. Bathurst-College 
lygos Jr. II finalai: Aušra — estai.

Dr. Genovefa 
NIEDRA-ZEPS

Gydytoja ir chirurgė 
137 HIGH PARK AVE., 

Toronto 9, Ont.
Telefonas 766-7703
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais — penktadie
niais nuo 6.30 iki 8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 11 iki 
1 vai. po pietų.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namą, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
5 KAMBARIŲ V’ASARNAMIS su visais patogumais šalia Rosedale mieste

lio ant 35 kelio tarp dviejų Balsam ir Cameron ežerų. Rami, žavinga gam
ta vasarojimui ir žuvavimui.

MIDLAND BALM VASARVIETĖ. 400 pėdų frontas prieina prie Georgian 
ežero gražiausio smėlio kopų, primenančių Palanga. Biznio sklypas.

UDLAND. 5 KAMBARIŲ VASARNAMIS ant Bay ežero kranto — mėly
no vandens vasarvietė.

McMUNICK TWP. $4.000 imokėti. 400 akrų — trobesiai. $10.000.
MANUERS TWP. $8.000 Įmok., 300 akrų, geri trobesiai, 55 m. nuo Toronto.
BRUCE COUNTY, $2.000 įmok., 39 akrai, 1050 pėdų prieina prie Huron 

ežero. Su trobesiais.
KING TWP. 5 akrai su trobesiais prie 400-401 kelio.
SHELBOURNE TWP. 116 akru.
BALA, Ont.. PRIE MUSKOKOS EŽERO, 10 kabinų, valgykla 50 žmonių, 

gyv. namas. 2 akrai žemės.
5 KAMBARIŲ mūro, atsk., prie gero susisiek, bangaliukas. Kaina $11.900.

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

d. Winnipege, Royal Alexandra

Dr. Saunderson pabrėžė, kad 
visi Kanados gyventojai priklau
so vienai ar kitai etninei grupei; 
visi esą ateiviai — vieni atvykę 
anksčiau, kiti -— vėliau, tik indė
nai yra neateiviai. Kanadoj atei
vis gali būti lojalus naujam kraš
tui pilietis ir kartu mylėti senąją 
savo tėvynę, lygiai kaip vyras ga
li būti lojalus savo žmonai ir my
lėti savo tėvus.

Panašias mintis dėstė ir A. 
Thompson iš Toronto.

RODNEY, Ont.
LIETUVIŠKAS FILMAS. — Balan 

džio 14 d.. 7 vai. vak., West Lome 
miestelio salėje, apylinkės v-bos pa
stangomis. bus rodomas žurnalistės Sa
lomėjos Narkėliūnaitės filmas iš da
bartinės Lietuvos. Filmas spalvotas 
su paaiškinimais vienai valandai lai
ko. Priede bus iš Vokietijos lietuvių 
tremtinių gyvenimo vaizdai jos daryti 
1959 m.

Maloniai prašome kaimyninių apy
linkių lietuvius atvykti tų filmų pasi
žiūrėti. Pelnas — Tautos Fondui.

Apylinkės v-ba

LE. 2-4404
Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL T----- ---------------
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

KITŲ NUOSAVYBIŲ.

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

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

KLB šalpos Fondo informacija
1. Pajamos ir išlaidos 1961. X. 7.

Gauta:
— 1962. IV.

Bendrai 
šalpai 

$9.00 
35.00

L laikotarpyje
Vasario 16 
gimnazijai

Viso

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

Geros kokybės 
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.

Skubiai 
parduodamas 

modernus 
tripleksas 
gerom sąlygom.

Kreiptis tel. RO. 6-3854

JŪSŲ LAUKIA

Parkdale
Beauty Salon

sav. Irma Kremer
1 B SORAUREN AVE. 

(kampas Queen - Sorauren) 
Telefonas LE. 2-0198 

Kasdien — išskyrus pirmadienius

Sudbury apyl., A. Raškevičius 
Oakville apyl., A. Vaičeliūnas 
Rem. būr. nr. 12 ir 13, J. Bataitis 
Rem. būr. nr. 12 ir 13. K. Rimas 
Londono apyl., J. Lukša 
Fort William apyl., dr. Ę, Jasevičiūtė 
Hamilton SF k-tas, J. Pleinys 
Rem. b. nr. 84, med. gyd., dr. E. Norvaišienė— 
Edmonton apyl., A. Dudonienė 
Windsor apyl., S. Pakauskas

60.00
74.75

115.00

$8.00
178.00
197.00

61.50

68.00
23.00

196.00

2.00

$9.00
43.00

178.00
197.00
60.00

136.25
115.00
196.00
68.00
25.00

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. RAŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

Viso: $384.75
Išleista:
Sibiro lietuviams per BALFą
Ligoniams ir seneliams Vokietijoje per BALFą
Vasario 16 gimnazijai

Ižde likutis: $44.14.
2. Dėvėtų drabužių siuntimas 

Lenkijos lietuviams

$642.50 $1027.25

$200.00
150.00
642.50

Viso: $992.50

! KLB apylinkės, organizacijos ir pa- 
, vieniai asmenys, norintieji gauti pra- 

Daugelis pavienių asmenų, organiza- šančiųjų adresus, prašomi rašyti KLB 
cijų ir KLB apylinkių yra siuntę ar 
ruošiasi siųsti dėvėtų drabužių lietu
viams Suvalkų trikampyje ar kitur 
Lenkijoje.

BALFas Amerikoje yra pasiuntęs 
kelis tūkstančius siuntinių ir turi su
daręs kartoteką sušelptų ir prašančių. 
Kadangi visų prašančių ir reikalingų 
paramos patenkinti nepajėgiama, todėl 
yra būtina, kad tas pats asmuo nebū
tų šelpiamas iš kelių vietų.

Tikslesniam šalpos darbui reikia, 
kad siuntėjas iš Kanados praneštų 
KLB šalpos Fondui pavardes asmenų, 
kuriems siuntinys buvo pasiųstas.

KLB Šalpos Fondas gauna daug laiš- 
kų-prašymų iš lietuvių gyvenančių Su
valkų trikampyje. Prašo desperatiškai, 
daugumoje moterys, drabužių, batų ir 
maldaknygių; prašo savo šeimai, kad 
galėtų j bažnyčią nueiti; prašo savo 
vaikams, kad jie galėtų į mokyklą eiti.

Šalpos Fondui.
20 svarų siuntinio pasiuntimo Len

kijon pašto išlaidų susidaro S4.50.
KLB Šalpos Fondas

2085 Beaudct Place, Montreal 9, Que.

“O Kennedy”
Kanados spauda aprašo įvyki, 

kur viena New Brunswicko pr. 
mokyklos mokinė nesąmoningai, 
vietoj neoficialaus Kanados him
no “O Canada”, užgiedojo “O 
Kennedy”, žurnalistai pastebėjo, 
kad dabartinių įvykiu eigoje ji 
nelabai klydo sumaišydama žo
džius. J. Diefenbakerio 1957 m. 
pažadai “Canada First” tapo, jam 
načiam nenorint, “America 
First”.

GOODMAN
CHARTERED ACCOUNTANT

HU. 1-4377 HU. f»-2454

ROSEBANK 
Animal Hospital

Veterin. dr. A. VANAGS
Rosebank Rd. North. Pickering 

Township. 1 mylia Į rytus nuo Hw. 
Nr. 2 ir Sheppard Ave., 100 jardų i 
šiaurę nuo Hw. Nr. 2.

Telefonas TF.. 9.1822

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo S17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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 $92 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. S14.500.

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,

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 — $15.000.

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. t

MIMICO
SI.500 įmokėti, atskiras, gerų ply

tų, 7 kambarių bangalovas (5 
kambariai ir 2 antrame augšlcL 
Dvi virtuvės, vandeniu aylva šil
domas, dvigubas garažas. 50 pė
dų frontas, 180 pėdų ilgio skly
pas. Labai pigus — $12.500.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir (vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd Skaitytoj y laiškai Kanados pulkas
kuriame buvo ir lietuvių

ŠYPSENOS

1064Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

COLLEGE — RUSHOLME RD.
$1.500 įmok.. 10 kamb. mūr., labai 

Švarus, tinka trims šeimoms. Sku
bus ir nisus pardavimas, nes pra
šo $14.200.

JANE — BABY POINT
$2.000 Įmok., naujos statybos 6 k. 

mūr., mod. virt., privatus jvaž., 
skola iš 5%%. Vertas pamatyti.

BLOOR — SWANSEA
$2.500 Įmok., mūr., atsk./7 kamb., 

va nd. alyva šild., mod. virt., la
bai švarus iš lauko ir vidaus. Ga
ražas ir privatus įvaž. Vertas dė
mesio pirkinys.

DOVERCQURT — COLLEGE
$2.500 Įmok., labai gražus 10 kamb. 

mūr. namas. 3 virL, 2 vonios, van
dens alyva šild., 4 kamb. pirma
me augste. Didelis kiemas ir ge
ras Įvažiavimas.

DURIE ST. — ANNETTE
$4.000 įmok., 9 kamb. per du augš- 

tus, rupiu plytų, atsk., gražios sta
tybos, viskas tinka dviem šeimom. 
Kas jieško gero namo, turėtų pa
matyti

BLOOR — WILLARD AVE.
$5.000 imok., atsk.. mūrinis, 7 k. 

per db augštus. Labai švarus na
mas. did. kiemas, šoninis įvaž. 
Testamentinis skubus pard. Vie
nas morgičius.

RUSHOLME — BLOOR
$6.000 Įmok., 10 did. kamb., mūr., 

atsk., 4 gražūs kamb. pirmame 
augšte, 3 mod. virt., didelis skly
pas, privatus įvaž., 2 garažai. Vie
nas morgičius.

BLOOR — BROCK ST.
$6.000 įmok., namas — krautuvė su 

visais įrengimais ir 7 kamb. du 
butai, tinka maisto-mėsos ar ki
tai prekybai. Vertas dėmesio, nes 
prašo tik $27.000.

BLOOR — JANE
$6.000 įmok., 11 kamb., rupių plytų 

gražus originalus dupleksas, van
deniu alyva šild., viskas išnuomo
ta, arti Bloor kraut, ir susisiek. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BLOOR — HIGH PARK
$10.000 Įmok., 13 did. kamb. trip- 

leksas. Didelis sklypas, gražus pa
statas, 3 garažai. Privatus įvaž. ir 
išmok, vienas morgičius lO^iai 
metų.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu 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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 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.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

JAV - SOV. SĄJUNGA — 
NE PRIEŠAI

P. E. bulaitis “TŽ” nr. 12 (636) pa-| Š.m. “TŽ” nr. 10 St. Bijūnas išveda, 
darė savo sąžinės perkratymą ir vistiek kad Sov. Sąjunga nori pasaulį pagrob- 
rado, kad kaiti visi tie, kurie neklauso , ti, bet biją Kinijos. Gal ir tiesa. Juk 
jo nurodymų. Priminė JAV ir Kanados Rusija sutartimi turėjo atiduoti Kini- 
LB vadovybių nutarimą Toronte iš jai teritorijos didelį gabalą. Sutartis 
1961 m. balandžio 29 d„ kad II kult, liko užmiršta, o sienos nepakeistos, 
kongresas turi būti sušauktas 1962 m.(Tačiau negalima sutikti, kad rusai bi- 
liepos mėn., bet pamiršo įterpti, kad jotų JAV. Faktai rodo, kad rusai eina 
buvo net komiteto pirmininkas paskir- su JAV. Jie, laimėję II D. karą, pasi- 
tas tam darbui atlikti, bet nieko ne- dalino sferomis ir dabar valdo tuo 
darė. | principu, štai pvz. Gromiko susitiko

Visą savo nepasitenkinimą p. E. Šu-' Rusk ir aptarė visus reikalus, o jau ry-
laitis turėjo nukreipti į Toronte pa-1 toj prisidės ir britas. Atmename, kai
skirtą pirmininką, bet ne į dabartinį; britai su prancūzais ir Izraeliu laimėjo
komitetą.

Šis komitetas savo darbą pradėjo 
1961 m. spalio 29 d., nes pamatė, kad 
ilgiau laukti nebegalima, Naujasis ko
mitetas, gerai apskaičiavęs laiką, savo 
pirmame posėdyje 1961 m. spalio 29 
d. kongresui sušaukti datą iš liepos 
mėn. nukėlė į rugsėjo 34 d., nes lie
pos mėn. yra labai tvankus ir reikėjo 
rezervuoti pakankamai laiko tam dar
bui atlikti. Normaliose sąlygose gyve
nant, laiko būtų pakankamai, bet ne
reikia pamiršti, kad šiandieną daugu
mas mūsų intelektualų sau duoną už
sidirba fabrikuose, o paskaitoms pa
ruošti laiką reikia vogti nuo poilsio 
valandų. Ponas Šulaitis to neima dė
mesin.

Kanados LB vadovybei pageidaujant, 
komitetas savo posėdyje 1962 m. sau
sio 14 d. nutarė tą datą pakeisti į lap- 

, kričio 22-24 d., nes rugsėjo 2-3 d. Įvyks
ta jubilėjinė X Kanados Lietuvių Die
na. Kanados Krašto v-bos pirm. p. S. 
Kęsgailą tuo pakeitimu yra patenkin
tas ir tai pabrėžė savo laiške iš 7. II. 
1962.

Benagrinėdamas visas blogybes, p. 
E. Šulaitis nepramatė vienos svarbios 
kliūties, kuri sunkino lapkričio mėn. 
datos pasirinkimą kongresui sušaukti, 
būtent, kad lapkričio mėn. gale daugu
mas kanadiečių savo 1962 m. atostogas 
jau bus sunaudoję, o norėdami vykti į 
kult, kongresą turės sunkumų gauti 
porą laisvų dienų kad ir 1963 m. atos
togų sąskaiton.

Ši kliūtis buvo posėdžio metu apkal
bėta, bet galutinėje išvadoje neturė
jo lemiamos įtakos į naujos datos pa- 
i rinkimą, juo labiau, kad tas pasirinki- 
• mas buvo labai ribotas, 
j JAV LB Krašto v-ba (Centro) šia
me komitete turi savo nuolatinį atsto
vą p. V. Adamkavičių. ir per jį smul
kiai žino komiteto veiklą ir priežastis, 

’ kodėl daroma taip, o nekitaip.
Į P. E. Šulaitis linksniuoja mano laiš
ką “TŽ” redakcijai iš 27. II. 62 m., ku-

; riame prašiau p. redaktorių ištaisyti 
: įsivėlusią korektūros klaidą į mano 
■ pirmąjį laišką iš 25. II. 62.
: Su perdėtu džentelmeniškumu re- 
; dakcija p. E. šulaičiui pasitarnavo ir 
mano laišką paskelbė ištisai,'-bet dėlei 
to aš pretenzijų neturiu, čia jau tak
to reikalas. Man išrodo, kad mano ko
rektūros klaidą linksniuodamas p. E. 
Šulaitis pamiršo seną mūsų tautos prie
žodį. būtent, tiktai tas klaidų nedaro, 
kuris nieko neveikia.

Kiek galėjau, pasistengiau atsakyti į 
visus p. E. Šulaičio priekaištus. Jeigu 
ateityje bus tęsiama sena daina, tai ne
turėdamas perdaug laisvo laiko ir 
brangindamas “TŽ” skiltis, nuo toli
mesnės beprasmės polemikos susilai
kysiu. nes tokios rūšies polemika virs
ta savotišku sportu, o sportui jau esu 
persenas.

Reiškiu pagarbą — L. Balzaras

DAR KARTĄ APIE TĄ 
“NETIESĄ”

Į karą prieš Egiptą. Tada JAV labiau 
jaudinosi dėl susidariusios naujos pa
dėties, kaip kas nors kitas, bet nesiry
žo ką nors daryti ir paragino komunis
tini bloką veikti. Pati Rusija buvo su
krėsta revoliucinės bangos. Tapo ne
pajėgi. Amerikiečiams' teko paraginti 
rusus, kad susitvarkytų viduje ir padė
tų tarptautinėje arenoje. Vengrai ne
gavo nei ginklų, nei jokios pagalbos. 
Bet rusų savanoriai jau buvo pakeliui 
į Egiptą. Vengrų laimėta laisvė buvo 
pasmaugta, o Egiptas prikeltas iš ka
pų. Kerštas palietė ir mus. Taikos lau
reatas pralaimėjo rinkimus.

Laimingai Chruščiovas gastroliavo 
JAV. Pasaulio nuotaika pakilo; ateis 
pagaliau taika pasaulyje. Atsirado 
žvalgybos lėktuvo triukas. Lauktoji tai
ka pakvipo paraku — bent taip atro
dė. Tačiau neišsiliejo į aktyvią for
mą, o buvo atidėta ligi prezidento rin
kimų. Juos laimėjo J. Kennedy. Vėl 
broliškas susitikimas. Tuoj po jo iški
lo gandai dėl Berlyno krizės. Ilgai 
nereikėjo laukti. Šiandien siena išau
go, bet liko nepaliesta padėtis. Paci- 

1 fistai buvo paraginti naikinti koloni- 
Įjas. Jas atkirpo labai aštriomis žirk
lėmis. Pasaulis liko kurčias ir nebylus. 
Dar greičiau tapo.visa užmiršta. Lietu
viška patarlė sako, kad varnas varnui 
akies nekerta.

Klausimas, kodėl rusai laiko milži
nišką armiją ir ginkluojasi? Rusų ko
lonijos nėra nei pasyvios, nei mirusios. 
Jos nuolat kovoja. Argi pvz. Lenkija 
lauktų nors vieną dieną, jeigu ji ga
lėtų iškrapštyti rusus iš savo žemės?

J. Palazdys

PATIKO VEDAMASIS
Noriu nuoširdžiai padėkoti už veda

mąjį straipsnį rir. 11 “Už ką”; tikrai 
gerai parašytas, nes ir Čikagą tas pats 
vėžys ėda visuomenės veikėjus, kad ir 
nuoširdžiausius. Aš tą straipsnį nusi
nešiau į Č. Augšt. Lit. mokyklą ir sa
vo auklėjamoje klasėje su atitinkamais 
komentarais auklėjimo pamokoje per
skaičiau. Prašau padėkoti nežinomam 
autoriui A. R. Al. R-tė

Seniausias Kanados pulkas — 
Queen’s Own Rifles atšventė sa
vo 100 metų sukaktį. Šis pulkas 
ir taikoj ir karuose buvo tamp
riai susirišęs su Kanados augimu 
ir saugumu. Pradžioje jis buvo 
tik milicijos pulkas, kuriame tar
navo civiliniai savanoriai, laisva
laikiu ateiną pasimokyti karinės 
mankštos. Dabar tokia mankšta 
pareikalauja vieno vakaro savai
tėje ir. jei galima, dviejų vasaros 
savaičių, kurios praleidžiamos ka
riškose stovyklose.

Toks savanorių šaulių pulkas 
pirmiausia buvo suorganizuotas 
britų Amerikoj 1755 m., paskui 
Anglijoj, o iš ten plėtėsi į visas 
Commonwealtho šalis. Tai buvo 
daroma ir dėl to, kad buvo norė
ta pakeisti senas karines tradici
jas. Nežmoniška drausmė buvo 
pakeista švelnesne; žmogus' ne
buvo daugiau traktuojamas kaip 
karinis robotas. Kariai šiame pul
ke nenešiojo jokių spalvų. Pra
džioje, kai apmokymas ėjo pa
skubomis, drausmė bŪvo panaši i 
skautų. Vėliavų ženklai nebuvo 
vartojami. Ir šiandiep kovų gar
bės ženklai, kurie pas pėstinin
kus. kabinami prie spalvų, šiame 
pulke jie kabinami prie būgnų. 
QOR uniformos yra skirtingos: 
šautuvai tamsiai žali, panašūs i 
Austrijos Edelweis pulko spalvas.

Queen’s Own Rifles pulkas turi 
garbingą tarnybos istoriją. Jis 
kovėsi Niagaros pusiasalio plote 
prie Ridgeway 1866 m., kur atmu
šė iš JAV ginkluotus Įsiveržėlius. 
Tai buvo fenian — airių kovoto
jai, kurių nariai Amerikoj norė
jo priversti Britaniją suteikti Ai
rijai nepriklausomybę. Jie galvo
jo, kad užpuldami Kanadą, jie su
duos smūgi D. Britanijai. Vėliau, 
1870 m. QOR pulkas tarnavo 
Raudonosios upės ekspedicijoj, 
rėmusioj Manitobos oficialiai su
darytą vyriausybę, kurios valdžią 
buvo uzurpavęs Louis Riel.

Pulkas taip pat dalyvavo mal
šinime Louis Riel antrojo sukili
mo 1885 m. Kanados šiaurės va
karuose. P. Afrikos karas taip pat

matė žaliuosius šautuvus 1900 m. 
I D. karas buvo liudininkas milži
niškų pulko pastangų. 210 kari
ninkų ir 7.207 kitų laipsnių karių 
buvo nuvykę Europon. Žuvo: 47 
karininkai ir 1.207 kitų laipsnių 
karių. Tarp 372 pasižymėjimo 
ženklų keturi buvo Viktorijos 
kryžiai.

U D. karo metu pulkas turėjo 
tris batalijonus. I batalijonas puo
lė Normandijos krantus 1944 m. 
birželio 6 d. Paskutinę karo die
ną pulkas buvo Vokietijoj prie 
Aurich.

Kadangi pulkas pradžioje bu
vo suformuotas Toronto mieste, 
Queen’s Own Rifles visą laiką 
buvo tampriai surištas su miestu 
ir jo gyvenimu. Pareigos buvo 
Įvairios. Viena jų — karalių ir 
karalienių apsauga vizitų metu.

1953 m. du batalijonai buvo 
pervesti i reguliarią kariuomenę. 
Dabartiniu metu I- batalijonas 
stovi V. Vokietijoj kaip Atlanto 
S-gos — Kanados brigados da
lis. II batalijonas stovi Calgary, 
III batalijonas, išlaikęs .milicijos 
pulko padėti, reziduoja Toronte 
ir aktyvus miesto tarnyboje.

QOR pulkas dalyvavo ir Korė
jos kare. Žalią šautuvo uniformą 
galima rasti visur, kur tik Kana
dos armija yra reprezentuojama.

Nuo pat pradžios pulkas turė
jo daug pasižymėjusių karių; 
kaip generolus Otter, Mercer, 
Rennie. Gibson ir. Pellat. Tūks
tančiai Įvairių profesijų žmonių 
tarnavo šiame pulke. Sis pulkas 
yra geriausias demokratijos Įro
dymas ir tikras Kanados pulkas. 
Tą jis demonstravo per visą šimtą 
metų.

QOR milicijos batalijonas pa
raduoja kiekvieną trečiadienio 
vakarą Toronte prie University 
Avenue savo kareivinėse. Ten ji 
galima pamatyti. (Jame tarnavo 
ir keletas lietuvių. Red.). C.Sc.

Chruščiovas Amerikoje
Chruščiovo vizito metu JAV 

vienai bažnytinei delegacijai pusi 
sekė įteikti memorandumą apie 
Įvairių bažnyčių padėti R. Euro
poje. Chruščiovas paėmė raštą, 
mesdamas žvilgsnį Įsidėjo i kiše
nę ir tarė:

— Įsivaizduokite, jei mes Sov. 
Sąjungoje turėtume tokią galingą 
Bažnyčią, kuri visuose dievna- 
miuose taip karštai melstųsi už 
kapitalizmo žlugimą, kaip jūs čia 
už komunizmo pražūti meldžiatės, 
i kokią padėti pastatytume Dievą?

Dėdės pasakojimai
Senas medžiotojas pasakoja sa

vo anūkui:
— Kai paskutini kartą buvau 

Afrikoj, mane užpuolė penkiolika 
išalkusių liūtų ir juos visus pa
guldžiau.

—Bet, dėdyte, praeitais metais 
man pasakojai, jog liūtų buvo tik 
dešimt!

— Na... tai reiškia, jog per
nai tu buvai permažas perprasti 
visai teisybei..

Teismas numarino
1962 m. sausio vidury Temzės 

upėje buvo rastas'jaunos moters 
lavonas. Nustatyta, kad tai vieno 
Londono restorano padavėja Pau
lina MacGee. Po‘lavono tyrimo 
konstatuota, kad mirties priežas
tis neaiški. Teismo sprendimas 
buvo paskelbtas spaudoj. Pasiro
dė, kad jis klaidingas. Paulina iš 
laikraščių sužinojusi apie savo 
mirti, nors tebebuvo gyva, pasi
ėmė gimimo metrikas, du liudyto
jus ir atskubėjo į teismą, reika
laudama, kad atšauktų sprendi
mą. Jai buvo paaiškinta:

- — Labai gaila, bet mes tamstą 
tebelaikome legaliai mirusia, nes, 
jei teismas nusprendžia, kad kas 
nors miręs, tai tik augštesnė teis
mo instancija tegali jo nutarimą 
panaikinti. Kol augštesnis teis
mas to nepadarė, mes turime 
tamstą laikyti mirusia.

Parinko Pr. Alšėnas

}(nnu. automobiliu

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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.

Red. prierašas. — Redakcija, pa
tikrinusi ankstyvesni pranešimą apie 
kultūros kongresą Čikagoje, rado, kad 
komitetas nutaręs rengti jį 1962 m. 
lapkričio 24-26 d. (“TŽ” 1962. II. 1.). 
Ta pati data buvo nurodyta-p. L. Balza- 
ro pranešime 1962. II. 25. Taigi, re
dakcija, nebegalėdama nubraukti pra
eities, pridėjo atitaisymą, remdamasi 
tuo pačiu šaltiniu, kaip ir anksčiau. 
Be to, pastebėtina, kad ir “Aidai” š.m. 
3 nr. ir “Lietuvių Dienos” nr. 2, 1962 
m. tebeskelbia kultūros kongreso da
tą lapkr. 24-26 d., nors jau žinoma, 
kad turi būti lapkr. 22-24 d. Ar nebus 
tad to paties informacijos šaltinio 
klaida, palietusi ir kitus laikraščius? 
Kultūros kongreso datos klausimą lai
kome pakankamai išaiškėjusiu, ir nuo
monių pasikeitimą baigiame. Tikslu
mo dėlei galima dar pridurti, kad šie
metinė Kanados Lietuvių Diena yra ne 
X-ji, o IX-ji.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

vs
International 

Driving School

Grįžo Į Rusiją
Praeitą rudeni Olandijoje ir vi

same pasaulyje sukėlęs sensaciją 
savo pabėgimu, sovietų biochemi
kas A. Golub, kovo 27 d. grižo at
gal i Maskvą. Jam išvykus sovie
tų 'ambasada'pareiškė, kad jis 
grįžtąs, nes buvo verčiamas teik
ti žinias apie Sov. Sąjungą. Tiesa, 
jam buvo duotas mokslinis dar
bas, nukreiptas prieš jo tautiečių 
interesus. Jo žmona Irina buvo ji 
palikusi ir grįžusi Sov. Sąjungom

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
buvo teisiama Golub žmona. Teis-

ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811 ROT°832
Toronto 9.

NE OBJEKT Y vcą KRITIKAI
Kritika yra sveikas reiškinys, tačiau

ji turi būti neperdėta, teisinga, objek
tyvi. Kaip moksle, valstybiniame gy
venime, taip ir visuomeniniame gyve
nime ji yra būtina.

Daugelis kritikų labai bijo. Kartais 
ir yra ko bijoti; nes yra kritikų, kurie 
kritikuoja dalykus, apie kuriuos jie 
neturi jokio supratimo arba nori sa

apšmeižti asmenį, kuris jam nepatinka,}1110 3ai ^uvo peikalbėti S3-
arba jis yra skirtingos ideologijos. ar-'VO vyrą sugrįžti namo trijų mene- 
ba tas kritikas ruošiasi tas idėjas ar or- siu laikotarpyje. Vyrui nesugrįžus 
ganizacijas sugriauti. jai buvo grasomas kalėjimas. Go-

Jei tokiam “gudriam" kritikui nepa- lub paliko Olandiją dar trims mė- 
vyksta apginti iškelto fakto spaudoj, nėšiam nepasibaigus.
perdaug tiesos pasakyta apie visuome-;
nines žaizdas, tai jis pradeda pulti tą
asmenį, kuris iškėlė klausimą, niekin-
damas jį išgalvotais faktais arba ne
realiais patarimais. Svarbiausia, kad 
kritikuodami asmenį net savo tikros

Bombonešis 
milžinas

Pirmasis prototipas B-70 bom- 
pavardės nepasirašo. Etiškai imant de- bonešio bus baigtas statyti dirbtu- 
rėtų, kad rašantysis apie asmenį ar vėse prie Mojave rugsėjo mėn. 
konkrečią grupę-organizaciją. pasirašy- į Tikimasi, kad jis bus dar šiais 
tų pavardę. J. Vaidlonis

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 AVĖ.
(prie Geoffrey)

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (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.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Ro<£n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)garage Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
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 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

(buvęs 
Wally’s) WALDI

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volksuagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

1 metais išbandytas skridime. Bom
bonešis bus 185 pėdų ilgio ir 
svers 250 tonų. Skridimo greitis 
apie 2000 mylių Į valandą, šeši 

: sprausminiai varikliai išvystys du 
kart tiek jėgos kaip Redstone ra
keta, kuri išmetė pirmąjį JAV 

i astronautą A. Shepard i erdves. 
* Pradžiai numatoma pastatyti tik 
: tris bombonešius ir tada adminis-
■ tracija nuspręs ar stafyti jų dau- 
i giau, ar visus pinigus^skirti rake- 
; toms. Tačiau ir tuo atveju, jei
■ bombonešio bus atsisakyta, dar
ybas nebus nuėjęs per niek, nes 
i lėktuvų kompanijos pagal bom
bonešio pavyzdi statys keleivinius 
lėktuvus. Atsisakant Kanados 
lėktuvo “Arrow” Statybos jo su- 
konstravimui išleisti virš S400 
mil. dolerių, išskyrus darbinin
kams suteiktą darbą, nedavė jo
kios naudos. B.

Mėnulis turi tapti 
JAV kolonija

Dr. Edward Teller, kuris yra 
laikomas vandenilinės bombos tė
vu. pareiškė JAV senatui, kad mė
nulio kontrolė reikalinga mūsų 
pačių saugumui. Pagal JAV pro
gramą, daugelis mokslininkų yra 
Įsitikinę, kad amerikiečiai pasieks 
mėnuli anksčiau už sovietus.

Pajieškojimai ,
BAUMANAS ALBERTAS, s Henri 

ko, 1947 m. išvykęs į Australiją, dabar 
gal gyvena Kanadoje, jieškomas mo
tinos Julijos. Prašomas atsiliepti ar 
žiną pranešti: J. Baumanienė, 480 Duf
ferin St., Toronto 3, Ont., Canada. Tel. 
LE. 34648.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
ninn remonto darbus ir sustygavi- 
mns. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninns. Telefonas LE. 7-3782.

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

(prie Dufferin)

Visų rūšių antomobilin mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Hmnberview Rd., Toronto.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles} 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą). .
■ - .1 II ’Iff

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

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

(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.

Dažai ir sienoms
■wtmA.ief VAŠKAS, popietis ! 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 IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132



«* ■

8 PSL. _______________________ T Ė VISKĘS ŽIBURIAI
sas=s.,> ..... i... —...."■>..... =ss^===ss===

1962. IV. 12. — Nr. 15 (639)

TORONTO Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
—‘ Rekolekcijos parapijos baž

nyčioje vyksta šią savaitę šia 
tvarka: 7.30 vai. vakarais šv. Mi: 
šios ir konferencija; rytais — 9 
vai. rekolekcijų šv. Mišios ir kon
ferencija. Išpažinčių klausoma ry
tais ir vakarais — prieš ir po pa
maldų. .

— Religinės muzikos ir gies
mių tradicinis koncertas — Ver
bų sekmadienį 7 vai. vak. Progra
ma plati ir naujai paruošta. Kon
certe dalyvauja: solistai Janina 
Liustikaitė ir Vaclovas Verikaitis; 
vyrų kvartetas, parapijos choras 
ir parapijos jaunimo choras. Var
gonais palydi muz. S. Gailevičius.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 20 d., sekmadienį, 
9.30 vai. pamaldų metu. Vaikams, 
jai besiruošiantiems, tikybos pa
mokos nuo praėjusios savaitės 
trečiadieniais ir penktadienais 
7-8 vai. vak. ir sekmadieniais po 
11 vai. pamaldų muzikos studijoj.

— šeštad. lietuvių mokyklos 
mokiniams gavėnios susikaupi
mas ir išnažintis šį šeštadienį nuo 
10-12 vai. šioje bažnyčioje ir sa-

— Velykų švenčių proga lanko
mi lietuviai ligoniai įvairiose To
ronto ir priemiesčių ligoninėse ir 
prov. namuose. Kunigai su šv. 
Komunija lankys ligonius jų na
muose D. Ketvirtadienį ir D. 
Penktadienį. Ligonių artimuosius 
prašome apie sergančius prieš tai 
paskambinti į kleboniją.

Verbų sekmadieni bažnyčioje 
dalinami paveikslėliai, kuriuos 
sužymėta Didžiosios Savaitės pa
maldų tvarka.

— Šv. Jono Pašalpinei dr-jai 
parapija grąžino $3.000 skolą, ku
ri buvo pasiskolinta ryšium su ka
pinių užpirkimu. Parapija dėko
ja dr-jai už malonią paslaugą ir 
prisidėjimą prie didžiosios lietu
višku kapiniu įsigijimo idėjos 
įvykdymo.

— Taupant “TŽ” vietą, ateityje 
par. žinios bus trumpinamos: bus 
pasitenkinama trumpa parapijos! 
ivvkiu kronika.* v fe

Dideli “Varpo” užsimojimai
Naujoji “Varpo” v-ba galutinai 

nustatė gaires choro dešimtme
čio sukakties minėjimui. Sukak
tis bus paminėta didžiuliu kon
certu spalio 27 d. Harbord Col
legiate salėje.

Spalio 7 d. choras koncertuos 
Niujorke, kviečiamas tenykštės 
radijo programos vedėjo J. Stuko.

Nors daug choristų įstojo į cho
rą šio sezono metu, tačiau dar la
bai trūksta altų. Mielas lietuvai
tes, kurias Dievas apdovanojo al
to balsais, kviečiame į chorą.

Repeticijos moterims pirmadie
niais Liet. Namuose 7.30 vai. v.

L. M.

plačią programą išpildys sol. A. j šeštad. mokyklos rekolekcijos 
Paulionis ir par. vyrų ir mišrūs Metinės m-los rekolekcijos — 
chorai. Maloniai prašome visus šį šeštadienį, balandžio 14 d., šv. 
gausiai dalyvauti; kartu primena- e . J .
me, kad par. rekolekcijos baigia- čia tvarka" po dviejų normalių pa- 
si tik su šiuo susikaupimu. mokų m-loje visi mokiniai orga-

— Nei šį sekmadienj, nei per nizuotai mokytojų bus nuvesti į 
Velykas katechetinių pamokų *’ • • • •------
gimnazistams nebus.

— Taip pat šį sekmad. 11.30 v. 
Mišių par. salėje nebus, nes ten 
ruošiamasi agapei. Jų vietoje, po 
Sumos, maždaug 12.15 vai. bus 
dar vienos Mišios bažnyčioje.

— Pirmos Komunijos pamo
kos iki Velykų šia tvarka: šį ant- 
rad. ir ketvirtad. — nuo 7.15 iki 
8.30 vai. vak.; šį sekmad. — po 
10 vai. Mišių ir Didž. Savaitės 
antradienį — nuo 7 iki 8 val.(I). 
D. Ketvirtadienį ir per Velykas 
vaikučiams pamokų nebus.

— Šią savaitę kalėdojimas su
stabdytas: pirmomis .D. Savaitės 
dienomis par. kunigai lankys: 
Danforth Ave., Oak Park Ave., 
Sutherland Dr., Winthorpe Rd., 
Woodbine Ave., Argyle St., Chur
chill Ave., Foxley St., Harrison 
St., Lakeview Ave., Rolyat St. ir 
Shannon St.

— Par. vaikų choro repeticija 
— šį penktad., 6.30 vai. vak. par. 
saleje ant scenos.

— Vykdamas iš Čikagos į Mont
real! vesti r,rekolekcijų, kelioms 
malonioms valandoms vienuoly
ne buvo sustojęs anksčiau mūsų 
par. dirbęs T. V. Gidžiūnas, OFM.

— D. savaitės pamaldų tvar
iuos klausyti jau 6.30 vai. ir bus I ka: D. Ketvirtadienį — 7.30 v. v. 
klausomos, kol bus penitentų. La-! iškilmingos Mišios; rytą jokių pa- 
bai prašome išpažinties prieiti maldų nėra. D. Penktam, 7 vai. v.

— Kryžiaus kelias, o 7.30 vai. v.
— D. Penktad. pamaldos; rytą 
taip pat jokių pamaldų nėra. D. 
šeštad. pamaldos prasideda 10.45 
vai. vak. Prisikėlimas — 12 vai. 
naktį.

Velykų Bobutė jau arti. — Bal. 
29 d. Prisikėlimo salėje 4 vai. p.p. 
kiekvienas turės progos ją pama
tyti ir linksmai praleisti Atvely
kio popietę. Be to, ji žada apdova
noti kiekvieną mažą dalyvi Vely
kų dovanėlėmis.

Visi Toronto ir apyl. vaikučiai
su tėveliais kviečiami pasidžiaug- labdarybės tikslams. Prašome au
ti šia ypatinga proga. Rengėjai koti prie Įėjimo. Valdyba

Buv. Oldenburgo liet, gimna- Velykinės atvirutės gaunamos: 
zijos suvažiavimas — š.m. gėgu- Time Cigar Gift Store — J. Ber
žės 5 d. Toronte, 170 Gore Vale žinsko prekyboje. 1212 Dundas i 
Avė., šv. Jono Kr. par. salėje. į St. W.; Margis Drugs — 408 Ron-:

Iš paruošiamųjų darbų atrodo,; cesvalles Avė.: Daina Variety 
kad suvažiavimas bus labai ido- Centre — J. R. Simanavičiaus do
mus. Po daugelio metų pasima-'J vanų krautuvėje, 974 College St.; 
tysime su buvusiais mielais mo- Tony’s Variety — 373 Roncesval- 
kytojais ir mokslo draugais, išsi- les Avė.; abiejų parapijų spaudos

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame M. 

Vaitkevičienę ir jos šeimą, gavu
sią žinią, kad Vokietijoje mirė jos 
mamytė. Taip pat giliai užjaučia
me J. Svarinską ir jo šeimą, mi
rus Lietuvoje jo motinai.

— Pr. sekmadienį baigtos mo
terų rekolekcijos, kurias laba, 
įdomiai ir sėkmingai pravedė 
gerb. T. J. Vaišnys, SJ. R-cijų ve
dėjui nuoširdžiai dėkojame. Pa
mokslai buvo lankomi labai gau
siai, taip pat labai gausiai, net sa
vaitės metu, buvo priimama šv. 
Komunija. R-cijos baigtos bendra 
moterų agape, kurioje dalyvavo 
apie 500 moterų ir merginų. Aga- 
pę paruošė ir jos metu tarnavo 
par. vyrai ir vaikinai, vad. Kata
likų Vyrų dr-jos.

— Ši savaitė skiriama vyrų re
kolekcijoms, kurias veda gerb. T. 
Anicetas Tamošaitis, SJ. Tvarka: 
šiokiadienių rytais rekol. Mišios 
ir pamokslas 9 vai., o vakarais — 
pamokslas, Mišios ir palaimini
mas 7.30 vai.; be to, kas rytą šio
kiadieniais Mišios laikomos 7, 
7.30 ir 8 vai., bet pamokslas ne
sakomas; Komunija dalijama per 
visas Mišias, rytą ir vakarą; išpa
žintys klausomos kiekvieną dieną 
visų Mišių metu arba betkuriuo 
kitu laiku iš anksto susitarus; nuo 
trečiad. vak. išpažintys pradeda-j

anksti ir kasdien ar kas vakarą 
priimti šv. Komuniją.

— Vyrų r-cijų pabaiga ir šv. 
Tėvo palaiminimas — šeštadienio 
vak., o rinkliava rekol. išlaidoms 
padengti — rytą ir vakarą. Bend
ra vyrų Komunija — šį sekma
dieni per Sumą, o po jos par. sa
lėje — bendra vyrų agapė, Į ku
rią kviečiami ne tik namiškiai, 
bet ir svečiai vyrai ir vaikinai. 
Agapė bus paįvairinta menine 
programėle. Vaišes vyrams ruo
šia ir jos metu tarnaus par. mo- 

Iterys, vad. KLK Moterų dr-jos, 
Prisikėlimo par. skyriaus.

— Dėvėtų drabužių rinkliavą 
Suvalkų trikampio ir Vokietijos 
sanatorijų lietuviams tęsiama to
liau visą šią savaitę. Atnešti dra
bužiai paliekami koridoriuje prie 
b-čios durų. Maloniai prašome 
prisidėti ir piniginėmis aukomis 
prie jų persiuntimo. Speciali au
kų dėžutė yra padėta prie b-čios 
durų. Drabužių persiuntimu rū
pinsis KLK Mot. dr-jos Prisikė
limo par. skyrius.

— Par metinės rekolekcijos
baigsis šį sekmadienį 5.30 vai. v., kyla i muzikinio gyvenimo viršū-, 
bendru visos parapijos susikaupi-1 nes. Šokiams gros Hamiltono Be
rnu, kurio metu bus religinis kon- ’ • ” ’
certas, pamokslas, palaiminimas 
Švč. Sakramentu ir šv. Tėvo palai
minimas. Meninėje dalyje gana

PADĖKA
Esame giliai dėkingos visiems bičiuliams vienu ar kitu būdu pri

siminusiems mūsų neužmirštamą vyrą ir tėvą pirmųjų mirties metinių 
proga. Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams ir visiems kuni
gams, atlaikiusiems ta proga šv. Mišias. Dėkojame visiems dalyviams 
už maldas, velionius kapo aplankymą ir visas paslaugas parodytas ta 
gedulo proga. Giliai dėkojame dr. J. ir A. Sungailams už ypatingą rū
pestingumą ir visoms ponioms už paruoštą užkandį pamaldų dalyviams. 
Nuoširdus ačiū spaudoje velioni paminėjusiems.

Gausus bičiulių dalyvavimas velionies mirties metinių iškilmėje 
buvo netik jo atminimo pagerbimas, bet ir paguoda bei padrąsinimas 
mudviem ne be rūpesčio žvelgiančiom ateitin.

Su nuoširdžiu dėkingumu visiems bičiuliams —
A. Šapokienė ir Aid. šapokaitė

STASIUI GUDINSKUI mirus.

gilią užuojautą reiškiame tėvams, broliams.

seserims ir visai giminei

Hamiltono Liet. Bcndr. Valdyba

PRANCKŪNUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnui Sigitui ir poniai 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
S. ir B. Matulevičiai

STASIUI GUDINSKUI minis, 
jo brangius tėvelius, seseris ir brolius 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia
P. L. Murauskai

Staiga mirus
A. A. PRANUI RICKUI,

jo žmonai, dukrai Jonynienei su šeima, broliui Niujorke, 
dr. Josiuko šeimai ir kitiems artimiesiems, reiškiame gilią 
užuojautą.

Ramanauskų šeima, Oakville

Jono Kr. par. bažnyčioje, sekan-

mokų m-loje visi mokiniai orga-

bažnyčią. Jaunesnių skyrių moki- 
i niai bažnyčioje, vyresnių — pa
rapijos salėje turės atskirus pa
mokslus, kurie baigsis 11.15 vai. 
Po to mokinių išpažintis. Pa
mokslus sakys abiejų parapijų re
kolekcijų vedėjai.

Tėvai prašomi vaikus atsiimti 
11.45 vai. iš šv. Jono Kr. parap. 
bažnyčios.

Evangelikams mokiniams prieš- 
velykinis susikaupimas tuo pat 
metu bus mokyklos patalpose.

Mokyklos vedėjas
Liet, evang. liuteronų pamaldos 

Įsu šv. Vakariene įvyks balandžio 
15 d. 1 vai. p.p. išganytojo baž- 
nyčiojo, Bloor St. W. kampas In
dian Road. Pamaldas laikys kun. 
P. Dilys iš Čikagos. Pamaldų me
tu giedos par. choras, vadov. H. 
Rožaičio. Maloniai kviečiame To
ronte ir jo apylinkėse gyv. evan
gelikus gausiai dalyvauti pamal
dose. Taryba

Pamaldos evangelikams
Švenčių proga Malonės liutero

nų bažnyčioje, 1424 Davenport 
Rd., bus laikomos pamaldos: ■

Verbų sekmadieni: balandžio 
15 d., 9* 45 vai.;

Didįjį Penktadienį, balandžio 
20 d., 9,30 vai. su šv. Komunija;

Šv. Velykos, balandžio 22 d., 
9.30 vai. su.šv. Komunija.

Kun. Leonas Kostizenas
Liet. Evangelikių Moterų dr-ja 

šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
Atvelykio sekmadienį, balandžio 
29 d., 4 vai. p.p., ruošia linksmą 
popietę — kavą. Talentingasis re- 
žisorius p. Jagėla stato linksmą 
komediją “Teodolinda”. Be to, ■ 
koncertinėje dalyje pasirodysi 
mūsų atžalynas. H. Rožaitis malo
niai sutiko padainuoti keletą jaus
mingų dainų. Po to bus kavutė. 
Ponios paruošė didelę, turtingą 
loteriją. Pobūvio pelnas skiriamas

O’KEEFE
CENTRE

FRONT & YONGE

CLNTRL
SUBSCRIPTION SERIES

Jaa parduodama!
Tik nuo $15 už 10 pastatymų! 

Rašykite i O’Keefe Centre 
ar skambinkite užsakymui 

ĘM. 3-7387

tarybą

380
360
339
320
293
286
263
262
253
245
233
229
224
211
201
198
198
198
192
184
183
182
180
164-
149

4d
134
106

98
94
71

MONTREAL Que
Valteris Banaitis, radijo “Free 

Europe” bendradarbis, pr. sekm. 
AV par. salėje padarė įdomų pra
nešimą apie padėtį Lietuvoje. Bu
vom skaitę spaudoje apie jo pra
nešimus kitose vietovėse, tačiau 
platesnio įvertinimo neteko paste
bėti. Gaila, nes kalbėtojas ne eili-

Šią savaitę rekolekcijos vyksta 
Šv. Kazimiero parapijoje vakarais 
8 vai. Veda Tėv. dr. V. Gidžiūnas, 

• ’lekolekciiu iškilmingas už
baigimas įvyks šeštadienį 8 v. v.

Religinis koncertas rengiamas 
šį sekmadienį 7.30 vai. v. šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Programa,________
pritaikintą gavėnios rimčiai, iš-;nis' gerai informuotas'’'ir o’bjėk- 
pildys 3 jungtiniai chorai. Visi1’ .................
kviečiami gausiai dalyvauti.

šv. Onos dr-jos nariu ir viešnių .. . . . . .,
susirinkimas ivvks ši 'šeštadieni', srityse, dažnai nepastebimai. Gal 
bal. 14 d., vakare, AV par. klebo- “?.vl?.ur !lksh?s v- Banaičio isve: 
lijos posėdžiu kambaryje. jojimai aPie rusų ekonominį 

i apiplėšimą musų krašto. Taip pat 
Suvalkų trikampio lietuviai, bū šioj vietoj, nors ir nenorėdamas, 

darni didžiausiame varge, prašo paskaitininkas sutinka su anks- 
nūsų pagalbos, kurią mes lengvai čiau Montrealyje girdėtu S. Nar- 
talime jiems suteikti. Norintieji kėliūnaitės pranešimu. Būdingas 

I išdėti jiems vartotais drabužiais buvo atsakymas į vieną paklausi
ai- pinigais persiuntimui, prašo- mą, kad susilaikytume nuo segi- 

ime skambinti J. Kesgailienei PO. mo parsidavėlio etiketės Lietuvo- 
,7 5956; inž. I. Mališkai RI. 7-5846. ;je dirbantiems žmonėms, savo 

žalčio mūšio sukakties nro^a tautiečiams. Pranešimą rengė KL i lenk&aruoštas filmas šią savai? B-nės P°litlnis komitetas.
rodomas Orpheum kino teatre, 

iš- angliškai pavadintas “Teutonic 
Knights”. Filmas liečia vieną di
dingiausių mūsų istorijos momen
tų, nors ir neobjektyvioj šviesoj.

AV parapijoj rekolekcijos už-i $100, E. Vaupšienė $100. 
baigtos pr. sekm. bendra parapi-’ „IC c . -.
ios šv Komunija ir pusrvčiais -* DRABUŽIU ' A.ILS Suvalkų tnkam- jus bv. ..iui.ijd h , pio |!etnviams tesiam.-s ir norimas pa-
ag?.pe. kuri jau vi a tapusi tradlCi-: pvie§ D-asi<ledant pavasario
ne. I USrvČlU metu kleo. Tėvas -I- darbams. Drabnž?-1 aukojo: B. Žilins- 
Borevičius dėkojo rekolekcijų ve- į kaSt B. žemgul- tė. M. Kirkus. A. Rusi- 
dėjui T. dr. V. Rimšeliui UŽ gra-įnas, V. Gražienė. G- Grj’baitienė. Po 
žiai pravestas rekolekcijas ir pa-! vieną šeimą remti sutiko p. Palubins- 
rapijiečiams už gausų lankymą, kai ir K. Toliušis.
Vaišes narengė o. Vaičekauskie-1 išlaidoms auko-
rė. talkinama kitų ponių. Tėv. dr. I jo: $4.50 V. Gražienė.
V. Rimšelis tuojau po vaišių iŠ-j N^-intie’’ *'i'»»>k‘»ti drabužių, batų 
vyko rekolekcijų vesti Į Torontą: ir pinigų p-ašomi skambinti J. Kęsgai- 

’ PO 7-5<r~6. Ir. Mališkai RI.
7-5M6 ir A. Rusinui DO. 6-7231. Daik- 

į tai bus paimti iš namų. Vajui vadovau- 
j ia Montrealio liet, seimelio prezidiumo 
1 šalpos reikalams narys J. Gudas. Va- 

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- jaus talkininkais v-a kviečiami ir as- 
traukiami seni pigia kaina. P. Lu 
bvs. Tel. WA. 2-7981. Namu AM 
1-0527.

RINKIMŲ DUOMENYS 
Į KLB Toronto apyl. 
rinkti:

Kun. P. Ažubalis, 
Dr. J. Matulionytė, 
J. R. Simanavičius, 
J. Gustainis,
I. Matusevičiūtė, 
A. Simanavičius, 
Dr. M. Anysas 
P. Lelis,
A. Dūda. 
V. Bačėnas. 
S. Butkevičienė, 
M. Abromaitis, 
M. Petrulis,

’ B. Buntinas. 
V. Skirgaila, 
V. Vaidotas,
E. Jurkevičienė, 
V. Sendžikas,
B. Saplys, 
A. Statulevičius,
J. Vailokaitis, 
J. Mažeika. 
A. Gurevičius, 
V. -Bubelis. 
S. Jokūbaitis, 
Kandidatai: 
V. Skilandžiūnas, 
L. Baziliauskas, 
V. Jokūbaitis, 
P. Misevičius,. 
S. Paciūnas.
F. šiukšteris.
Rinkimų komisiją sudarė: pir-i 

min. J. Preikšaitis, vicep. J. če- 
— _______ , sakeis sekr E K IVIsn^licss ns-

skirsčiusiais Įvairiose pasaulio ša- kioskuose sekmadieniais ir spau- i Artičkonis. ši komisija 
lyse. Meninę dah išpildys buvę dos b-vei Žiburiai -941 Dun-; su apyl valdvbos atstovaJis 
gimnazistai. Dabar kaikune jų das St. W. į—pirm. S. Juozapavičių ir V. Au-j

i muose patikrino bei suskaitė bal- j 
' savimp lapus ir rado, kad balsavo • 

. ......... 459 asmenys; vienas balsas rastas i 
Lietuvą. Yra gauta naujų pavyzdžių, sugadintas. j
kostiumams, suknelėms ir pan. Akor-1 ;
deonai 120 bosii nuo $150. Siuvamos Liet. Namu administratoriui V. į 
mašinos, kojinės ir clektr. nuo $170. Bačėnui pasitraukus, nuo balan- į 

Naujos ilgo grojimo liet, plokštelės, <įžį0 i d. paskirtas ir jau pareigas i 
pigiau nei kitur. Paskambinkite dar • , - y- i
šiandien dėl smulkesniu informacijų 
STASIUI PRAKAPUI, RO. 7 9088, 18 
Brookside Ave., Toronto 9. Visuomet 
bus jums greitai ir sąžiningai patar
nauta. 

P.S. Nuo dabar galima siųsti varto
tus laikrodžius ir kt. metai, dalykus.

I ---------- pry Y;. V 11 » . j

B. Sakalas išvvko šv. Juozapo i gustinavičiu, bal. 8 d. Liet. Na-j 
ni Ferri orkestras. "jligoninėn operacijai. nntiVrinn hoi enet^ito hokl

Kurie dar abejoja dalyvauti, j pats laikas užsakyti pava- 
įau laikas apsispręsti ir artimiau-' sar’u* skiriamus dovanų siuntinius i
siu laiku atsilyginti per klasės at
stovus ar tiesiogiai A. Ramanaus
kienei. 236 Glenholme Avė., To- ' 
ronto 10, Ont.

Visais informaciniais reikalais ; 
kreiptis: E. Valeška, 227 Indian ą 

■ Rd.. Toronto 3. Ont. Tel. RO. ;
7-5350. Rengėjai

Skautų obuolių diena — balan
džio 28 d. Vilkiukai ir skautai To
ronte turi teisę tą dieną pardavi
nėti obuolius ir gautą pelną pa
silikti savo vienete, šia teise gali 
pasinaudoti ir lietuviai skautai. 
Pr. metais jie gavo $162. Š.m. tu
rime būti dar apsukresni. Tėveliai 
iš anksto prašomi vaikams padėti.

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
šią vasarą ruošiasi stovyklai nuo

i liepos 28 iki rugpjūčio 12 d. No- 
Į rintieji stovyklauti registruojasi 
i pas savo vienetų vadovus, įmokė
dami $2, kurie bus skiriami sto
vyklavietės fondui. Stovyklautojo 
mokestis: vienas — $20. iš šei
mos dviem -r- $30, trim — $40.

Skautų iškyla. — Gegužės 5-6! 
d. Toronto vyr. skautai ir skau- 

i tės ruošiasi savaitgalio iškylai N. 
i Wasagoj, T. pranciškonų stovyk- 
.vyklavietėj. Iškyla bus kursų po-! 
i būdžio: bus paminėtas skautų glo- Į 
bėjas šv. Jurgis.

Tuntų vadija
i

Stasys Dargis jau 8-as mėnuo 
į gydosi T. ligoninėj. Westone. Gy- 
! dytojų nuomone, dar jam teks 
, apie 6 mėn. išgulėti lovoje.

eina naujas — Pr. Balsevičius. į
LN šėrūs įsigijo: St. Ignotas, J ! 

Šileikis, E. Šileikis ir Šiauliečių, 
sambūris Toronte.

Sekančiame valdybos posėdyje j 
po Velykų bus svarstomi naujų! 
LN statybos reikalai. P. L.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais II augšte. Howard Park rajo
ne. Tel. RO. 9-0734.

A. Jakimavičiūtei pr. šeštad. šv. 
Jono Kr. par. salėje draugės ir 
šeimos bičiulės surengė priešves-.

ityvus. Kalbėtojas gvildeno Lietu- 
' vos rusinimo temą, rusinimo, ku
ris vartojamas visose gyvenimo

paskaitininkas sutinka su anks
čiau Montrealyje girdėtu S. Nar-

-v-
Užnraeitą sekmadienį AV par. 

reikalams surinkta $164.07.
AV par. aukojo: KLK Moterų 

dr-jos Montrealio skyrius $45; dr. 
J. Mališka $100, dr. J. šemogas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

REIKALINGI:
ELECTRICAL DESIGN 

DRAFTSMEN
su pramonės kontrolės sistemų. že
mo voltažo paskirstymo ir skirsty
mo kambario Įrengimu patyrimu.

MECHANICAL DESIGN

pa-su sunkiosios gamybos mašinų 
tyrimu.

TOOL DESIGNERS 
su šablonų, Įrankių ir armatūros 
patyrimu.

PROCESS PLANNERS 
patyrę precizinių elektro - mechani
nių Įrengimų montavime.
MECHANICAL INSPECTOR 

mechaniško tikrinimo p-iėmimo 
skyriaus priežiūrai, su navigacinių 
sistemų dalių precizinės mechani
nės inspekcijos patyrimu, KkaiUi.t 
ir optinių matavimo įrankių nauuo- 
jimą.

Kreiptis:
IAN MARTIN ASSOCIATES 

LIMITED
2i?z King St. W. Tel. 362-6671

VELYKOS!

menys ir organizacijos. 
Vajaus talkininkų vardu — 

Iz. Mališka

KOMUNIST’NĖ KINIJA NU-
PTRKO nadildomai iš Kanados 

kviesiu už $75 mil. Pagal sutarti, 
I iki 1963 m. pabaigos Kinija nu- 
I nirks iš Kandos javų už $362 mil.

I FORMOZOS ŪKĮ JAV yra 
įdėjusi virš bilijono dol. Formo- 
zos gyventojai suvalgo daugiau 
mėsos ir ryžiu, negu kurios kitos 
Azijos valstybės gyventojai. For- 
moza. anksčiau eksportavusi ry
žius i kitas valstybes, pati pasida
rė importuojančia.

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

Rosemount. 12 butų po 4 atskirus 
kambarius. 7 metų. Nuomininkų šil
dymas. Išnuomoti po $65 kiekvie
nas. Paskola $60.000 iš 5’4%. Įmo
kėti $10.000. Prašoma $75.000.

P. Adanionis, RA. 2-2472

Užsidirbkite ekstra pinigų savo lais
vu laiku, parduodami namų valymo 
reikmenis savo draugams bei kai
mynams. Privalote turėti mašiną 
ir šiek tiek mokėti angliškai.
Skambinkite vakarais BA. 2-1867

Išnuomojamas kambarys su baldais II ■ tuvine staigmena - pobūvi. Dalv-. 
augšte, galima naudotis virtuve. High vav0 286 moterys. IŠ jų 40 buvo i 
Park rajone. Tel. RO. 6-3886._____ Į rengėjos. Gavo daug ir gražių do- į
Kas važiuoja Velykoms i Čikagą auto- Į vanu būsimos šeimos gyvenimo 
mobiliu ir sutiktų paimti du asmenis, pradžiai. Ji išteka už archit. Vyt. 
skambinti ox. 4-1864. i Petrulio birželio 9 d.

VELYKOS!
Jūsų laukia kiškiukai, viščiukai c. t

ir įvairiausi kiti paukščiukai
EUROPIETIŠKOJ DOVANU KRAUTUVĖJ

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

355 Roncesvalles Avė., Toronto •- -
Gražiausi, skaniausi. Visi iš Europos. Įvairus skaniausias šokoladas bei ska
nėstai. Taip pat porcelaiias, keramika ir kt. Puikiaus:os dovanos Velykoms.

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

Cigarečių kartonas _SS- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite f MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės. zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONĘ-RELL. HOWELL 

ir kt„ juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

Taupyk 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 vaL ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie HD: trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai. •
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D -JURKUS, PO. 7428d

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinesDAŽYTOJAS- 

DEKORATORIUS
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas 

j • Popiežiavimas ir t.t.
Žiemos sezono kainos žemos. Į 

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 97044 i I

i BALTIC MOVERS
i Raidų pervežimas Toronte ir tolintomis 
distancijomis. Visas vežamas tirtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montreal!, Londoną. Windsors. Hamil
toną. North Rav, SndbnH ir kitur.

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

ZZ /'‘AZ

1212 bundas St W. TeL LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuven

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $3.000 Įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

DU CKIAI. $18.500 nilna kaina už abu, įmokėti apie $6.000. balansas 10 
nrh iš 6^. Abu ūkiai po 100 akru žemės su uo^liu. Abu ūkiai su visais 
atskirai ūkio trobesiais, gera žemė tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

ATSKIRAS DUPLEKSAS. $18.900 visa kaina, 6 metu senumo, modemiš
kai įrengtas. Jmokėti $4.000. Randasi orio Queenway ir Royal York g vių.

Knu’TVVfc — BLOOR ST.. $10.000 įmokėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

J SEIMU. $5.000 imokėti. modemiškai įrengtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi daw* naujai registruotu pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GAR*F,NWL




