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GIMNAZIJA AR BENDRABUTIS?
Dar kartą grįžtame prie lietuviškos gimnazijos ar bendrabučių 

klausimo, mūsų jau kelto keletą kartų ir specialiai nagrinėto ve
damuoju praeitų metų lapkričio 16 d. Ten esame pasisakę, kad 
lietuviškosios gimnazijos reikalo svarbumo niekas neginčija, ta
čiau suabejojome dėl jos tipo ir galimybių ją įsteigti ir išlaikyti. 
Dabar štai vėl, po pusmečio, tas pats klausimas dar kartą iškyla. 
Šiuo atveju jis pirmiausia pajudintas Čikagoje, kur prieš Velykas 
sudaryta komisija tam reikalui studijuoti. Iš čia sumanymas pate
ko i Kanados LB Kultūros Fondą, kuris atėjo į neseniai įvykusi 
Kanados liet, mokytojų suvažiavimą su aiškia nuomone, išreikšta 
ir suvažiavimo rezoliucijoje: “Vietoje planuojamos naujos lietu
viškos gimnazijos, siūloma organizuoti lietuviams moksleiviams 
ir studentams bendrabučius, kur jie gyventų lietuviškoje aplinkoje 
ir dvasioje”. ' - .

Kadangi ši nuomonė rado vispusišką mokytojų pritarimą, tai 
pravartu ties ja kiek ir sustoti.

Kokie motyvai yra šios nuomonės pagrinde? Svarbiausias mo
tyvas yra berods tas, kad tiek dabar jau Amerikoje veikiančiose 
gimnazijose, tiek netgi toje idealioje įsivaizduojamoje gimnazijoje, 
pačios gimnazijos darbo metu lietuviškumo nėra ir negali būti 
daug. Pirmiausia, neišvengiamai tos gimnazijos dėstomoji kalba 
bus anglų. Mokiniai kalbės nelietuviškai ne tik pamokų, bet ir 
pertraukų bei Įvairių pratybų metu. Lietuviškoji gimnazija, norė- 

, dama turėti pilnas teises ir paruošti moksleivius universitetams, 
turės išeiti švietimo vadovybės nustatytą bendrojo lavinimo ir 
angliškąją programą, kuri yra tokia didelė, kad nedaug laiko te
lieka kitokioms studijoms, žinoma, pritraukus į naująją gimnaziją 
tiktai gerus mokytojus, kurie būtų ir užsidegę lietuviai ir geri 
pedagogai bei dalykų specialistai, lietuviškasis ugdymas pamokų 
metu gal ir būtų galimas, tačiau jo galimybės būtų labai ribotos. 
Už tas ribotas galimybes visiems, kurie su gimnazija surišti, tektų 
pakelti dideles aukas. Pirmiausia, dideles aukas turėtų sudėti gim
nazijos laikytojai, nes tokia platesnio pobūdžio mokslo įstaiga iš 
mokinių mokesčių išsilaikyti negalėtų. Kasmet laikytojai turėtų 
prie gimnazijos pridėti keliasdešimt tūkstančių. Aukotis turėtų ir 
tėvai, pakeldami papildomas išlaidas ir rūpestį, ir mokiniai, bent 
ilgesni laiką negaudami tokių augščiausios rūšies mokymui gali
mybių, kokių suteikia angliškos gimnazijos.

• • •
O visdėlto ką nors daryti reikia. Jei nedarysime nieko, tai lie

tuviškoji gimnazistu karta greitai iš mūsų tarpo išsijungs. Po to 
" ateis ir studeMtjO^atkritirnas. kuri jau ir dabar galima iš dalies 

pastebėti. Pagaliau pasieferys nebereikalingos ir lituanistinės pra
džios mokyklos, nes kam gi bevarginti vaiką su lituanistiniais da
lykais. jei toliau jis visvien paskęs svetimųjų jūroje. Į klausimą 
ką daryti atsako pažiūrėjimas į gimnazijos reikalą plačiausia pras
me. šitaip pažiūrėjus, tuoj matyti, kad jaunimo lietuvybės išlai
kyme svarbiausiuoju dalyku yra ne tiek lituanistinis mokymas, 
kiek sujmgi’irs. vaikų, moksleivių ir stuJcuJų i lictuviškas'-o: šir
dies bendruomenę. Šitokia bendruomenė, pagrįsta įsijautimu, įsi
gyvenimu, įaugimu i lietuviškuosius reikalus, sugebėtų jaunimą 
išlaikyti net ir tada, kai gyvenimas jį nublokštų ir toliau, kai jis 
gal pradėtų kalbėti vien kita kalba.

Plačiai suprastam lietuviškajam ugdymui gimnazijos rėmai 
persiauri. čia reikia, kad lietuviškasis jaunimas visą laiką būtų 
kartu, kad jis gyventų bent iš dalies tokia kompaktine mase, apie 
kurią mes, senesnieji, jau galime svajoti. To galima atsiekti tik 
lietuviškaisiais bendrabučiais. Idealas, žinoma, būtų pirmos rūšies 
gimnazija su bendrabučiu, bet kai dėl daugelio kliūčių tas idealas 
nepasiekiamas, tai geriau rinktis bendrabutį, ypač turint galvoje, 
kad tokios rūšies gimnazija būtų tik viena, o bendrabučių galėtų 
būti daugiau.

• • •
Už bendrabutį kalba daug pliusų. Jeigu jame nebūtų ir nieko 

specialiai lietuviško daroma, tai vien jaunuolio gyvenimas diena 
iš dienos savų tautiečių draugijoje daug reikštų. Bet kodėl gi ne
galėtų būti kas nors daugiau daroma? Panaudojant laisvalaikius 
ir savaitgalius, čia galėtų susikurti viso mūsų lietuviškojo kultū- 

.rinio gyvenimo židiniai — literatūros, dramos, muzikos, šokių, 
įvairaus vaizdinio meno, istorijos, tautotyros ir daugelio kitų bū
relių. Nukreipus tik dalį lėšų, kurias reiktų išleisti gimnazijai, į 
bendrabutį, į jo vadovybę galima būtų patraukti pačias pajėgiau
sias išeivijoje turimas asmenybes. Pagaliau bendrabutyje, dalyki
nių būrelių forma, galėtų būti išeitas ir būtiniausias lituanistinis 
mokymas, o bendrąjį mokymą anglų kalba bendrabutiečiai gautų 
kurioje gretimoje vietinėje gimnazijoje, kuris lietuviams nieko 
nekaštuotų. Tai iš tikrųjų yra Nekaltai Pradėtosios seselių įstai
gos Putliame pavvzdys. Mūsų salvgomis, tai labai geras pavyzdys.

A. R.

Apgaulingas jaunimo festivalis
)

Kai Sov. Sąjunga pernai rudeni 
vienašališkai atnaujino branduoli
nius bandymus, ši jėgos demons
tracija buvo palydėta nedvipras
miškais grūmojimais mažosioms 
Siaurės Europos valstybėms. 
Ypač kritiška atrodė Suomijos 
būklė, Maskvai tiesiogiai Įsikišus 
i prezidento rinkimus vad. Paasi- 
kivi-Kekkenon linijos naudai. Už
sigrūdinę suomiai atlaikė ir šį 
bandymą. Perrinkus prez. Kekko- 
neną sekantiems 6 metams ir iš
rinkus naująjį parlamentą, sovie
tų spaudimas atlyžo. Kiek užtru
ko keletą savaičių nusitęsusi nau
josios vyriausybės sudarymo kri
zė, tačiau komunistai jon nebuvo 
Įleisti. Padėtis vėl apsistojo ir ap
rimo.

Ir vėl Suomija!
Netrukus Suomijos vardas vėl 

sumirgės didžiojoje pasaulio 
spaudoje. Tik ši kartą tatai reika
linga ne Maskvos spaudimo, bet 
traukos jėgai pademonstruoti. 
Turiu mintyje paskutinius pasi
rengimus vad. pasaulio jaunimo 
festivaliui, kuris įvyks šią vasarą 
Helsinkyje liepos 27 - rugpjūčio 
5 d. Tai bus jau 8-as iš eilės toks 
festivalis. Jie rengiami komunis
tinės taikos ir draugystės šūkiais 
Maskvai palankių ar tiesiog jos 
prižiūrimų- organizacijų.

Propagandiniu požiūriu šieme
tinis festivalis jau tuo reikšmin
gas, kad juo norima atžymėti 15 
metų sukaktis, nes pirmą kartą 
iis buvo surengtas 1947 m. Pra
hoje, kur tuo metu jau vyko pas
kutiniai komunistinio perversmo 
pasirengimai. Po tb kas ąplri me- 
tai festivaliai vyko Budapešte, R. 
Berlyne, Bukarešte, Varšuvoj, 
Maskvoj, p paskutini kartą Vie
noj 1959 m.

Tikrieji festivalio rengėjai
Festivalio rengėjai visais bū

dais mėgina įtaigoti, jog tai esąs 
nepolitiškas viso pasaulio jauni
mo ir studentijos susitikimas. 
Tarptautiniam rengimo komitetui 
priklauso 24 valstybių jaunimo 
atstovai. Tačiau iš tikrųjų ir šie
met tikrieji festivalio rengėjai 
yra 2 komunistų vadovaujamos 
organizacijos: Pasaulio demokra
tinio jaunimo federacija (WFDY) 
su būstine Budapešte ir Tarpt, 
studentų sąjunga (IUS) su būsti
ne Prahoje.

Parengiamieji darbai buvo pra
dėti jau pernai. Tuo tikslu Suo
mijoj Įsteigta ir oficialiai Įregist
ruota 1962 m. festivaliui rengti

Mūsų korespondentas Švedijoj

organizacija, kurios nariais gali 
būti kiekvienas Suomijos pilietis, 
jeigu jis remia organizacijos tiks
lus ir ... turi vykd. komiteto su
tikimą. Jau sudaryta smulki pro
grama, kuri vyks ne tik Helsinky
je, bet tuo pačiu metu net 12 kitų 
miestų Suomijos pietuose ir va
karuose. Mat, Suomijos sostinė 
praktiškai negali sutalpinti visų 
restivalio dalyvių. Iš kitos pusės, 
jų išsklaidymą norima propagan- 
diškai išnaudoti, siekiant kuo pla
čiau krašto viduje paskleisti pro
komunistines nuotaikas.

Sumažino kviečiamųjų skaičių
Pradžioje buvo planuota kvies

ti žymiai daugiau jaunimo. Dabar 
nuspręsta užsienio dalyvių skai
čių sumažinti nuo 18 iki 12 tūkst. 
Laukiama svečių iš maždaug 100 
pasaulio kraštų. Apie 4-5.000 at
vyksią iš kitų žemynų: Afrikos, 
Amerikos. Azijos, Australijos. 
Dar nežinomas sovietų delegaci
jos skaičius. Kiniečiai iš viso dar

|tis "Trybuna ludu”: “Reikia pa
žymėti. kad festivalis — netik dai
nos ir žaidimai. Visų pirma tai po
litinis Įvykis, liečiąs visą pasauli. 
Kapitalistinių ir koloninių kraštų 
jaunimas turi grįžti namo iš festi
valio, tvirtai Įsitikinęs nenugali
ma taikos stovyklos jėga. Reikia 
demaskuoti priešą kapitalistiniuo
se kraštuose, reikia parodyti jau
nimui pagrindinį priešą, išmoky
ti jo nekęsti ir su juo kovoti”.

Suomiai stengiasi boikotuoti
Ar pavyks suomiams suvaldyti 

komunistinės propagandos prasi
veržimą? Suomijos valdžios 
sluogsniai festivali laiko priva
čios iniciatyvos reikalu ir jo ne
remia. Visos suomių jaunimo ir 
studentų organizacijos, išskyras 
komunistines, atsisakė festivalyje 
dalyvauti. Tačiau tuo pačiu metu 
rengiama oficiali Suomijos ir S. 
Sąjungos.“draugystės diena”, ku
rioje tiek valdžios, tiek demokra
tinio jaunimo daugumos atstovai dotu visus turiinus^ginklus." 
bus noromis nenoromis Įpareigo
ti dalvvauti. Šių metu pradžioje ■ Alžerijos slaptosios armijos or- 
• Komsomolskaja Pravda” nusi-Į ganizaegos vadas gen. Salan 
skundė suomių spaudos šaltumu j teisme prisiėmė pilną atsakomy- 
ir įspėjo, jog kenkimas festivalio ‘ be už tos organizacijos veikimą;

: toliau visai nekalba ir nesiteisina.

Savaitės įvykiai
JAV KARINIAI DALINIAI UŽĖMĖ POZICIJAS TAILANDIJOJ, 

kai Laoso krizė ėmė tiesiogiai grėsti ir aplinkiniams kraštams. Jau 
sudarytas 5000 karių vienetas, pasiruošęs kovai, jei kiltų reikalas. 
Prez. Kennedy šioj byloj laikosi ryžtingai. Jis pareiškė, kad dabar
tinis šaltasis karas praktiškai vykstąs tarp JAV ir Sov. Sąjungos, ir 
todėl JAV negalinčios visur derintis prie savo sąjungininkų poli
tikos. Jis kvietė Australiją ir N. Zelandiją prisidėti prie karinio 
žygio Tailandijoj, bet didelio palankumo nerado. Prez. Kennedy 
taipgi pareiškė savo nepasitenkinimą Europos sąjungininkais, kurie 
bando organizuoti savarankišką politinę pajėgą, kurios branduolį 
tariasi sudaryti Italija, Prancūzija ir Vokietija laisvos federacijos 
pagrindu. Laose kariniai veiksmai kol kas sustabdyti ir ren
giamasi deryboms sudaryti koalicinei vyriausybei. Du trečdaliai 
krašto jau komunistų rankose..

Chruščiovas lankėsi Bulgarijoj.
Ten pareiškė, kad Rusija, atsa

kydama Amerikai, mano taip pat 
pradėti atominių bomįų bandy
mus. Šiltai jis atsiliepe apie Ju
goslaviją, kurios “revizionistinę” 
politiką anksčiau smerkė. Pasisa
kė prieš prez. Kennedy pareiški
mą: jei sovietai pultų Europoje 

i tradiciniais ginklais, JAV panau-

nepranešę, ar dalyvaus, nors nie- sudarąs srėsme šuo- toliau visai nekalba ir nesikas neabejoja jų atvykimu. Dide-i^vtetu ‘?draugvstei”’Ta£f Jo laukia mirties bausmė. 
Ameri^a^^tu ^razilijos^Ve-i-ic Įspėjimai nepalenkė suomių JAV prczidcnto spaudc 

z ,1Jjaunimo neigiamo nusistatymo. P_ salineer lankėsi Sov.nezuelos. Argentinos) ir Kubos. 
Palyginti skaitlingai būsią atsto
vaujama Skandinavijos, Austrijos 
ir Lenkijos jaunimui. Pačią di
džiausią festivalio grupę, aišku, 
turės sudaryti suomiai—apie pus
antro tūkstančiu

Slapti fondai
Tokiam skaičiui dalyvių su

kviesti reikia nemažai pinigų. 
Rengimo biudžetas siekia $100. 
000. Ta suma proporcingai pada
linta atskiriems kraštams pagal 
dalyvių skaičių. “Bait-Press’ ži
niomis, tai esanti tik maža išlaidų 
dalelė. Pvz. Vienos festivalio iš
laidos siekė net 4,5 mil dolerių 
sumą, iš kurios tik pusę milijono 
pajėgė padengti rengimo komite
tas. Likusi dalis, taigi, padengta 
iš slaptųjų fondų, apie kuriuos 
viešai nekalbama.

Pridengtas tikslas
Programoje numatyta Įvairios 

sporto varžybos, koncertai, paro
dos, konferencijos, seminarai, 
vad. draugystės susitikimai ir 1.1. 
Tačiau politika nėra išbraukta. 
Tikrą festivalio tikslą aiškiai api
būdina lenku komunistu laikraš-

/Moterų dienos Toronte
t X • J.*

SĖKMINGAS KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS • PRI
IMTI NAUJI ĮSTATAI • PAB RĖŽTAS ORGANIZUOTOS 

VEIKLOS REIKALAS
Gegužės 19-20 d. i Torontą bu

vo suvažiavusios Kanados katali
kių moterų skyrių atstovės iš 
Delhi, Hamiltono, Montrealio ir 
Toronto — didžiųjų lietuvių ko
lonijų. šv.‘ Jono Kr. bažnyčioj,

Kas naujo Kanadoje?
I’REMJERAS
J. DIEFENBAKERIS apkaltino 

liberalų vadus, kad jie nekėlė so
vietų kolonizmo JT. L. B. Pearson 
atsakė, kad jis kovojo prieš komu
nizmą JT tuo laiku, kai J. Diefen- 
bakeris šia problema dar nesirū
pinęs. Du kartu Pearson buvęs 
pasiūlytas Jungt. Tautų gen. sek
retoriaus pareigoms, bet abu kar
tu sovietai pareiškę — V2to.

COMMONWEALTH STUDIJŲ I KIAUŠINIAI IŠ LENKIJOS
KONFERENCIJA, kurioje da- ’mnortuojami Kanadon. Toronte 

lyvavo 300 atstovų iš Įvairių su baltymai atskiriami nuo trynių, 
britais susijusių kraštų įvyko tryniai vėl eksportuojami Vokiė- 
Montrealyje. Konferencijos tiks- tiion ir Italijon. Baltymai sunau-
las — aptarti įvairias problemas, 
susijusias su mašinų atėjimu i 
pramonę, kur žmogaus darbo jė
ga išstumiama. Konferencijai va
dovavo princas Pilypas, karalie
nės vyras.

JAV prezidento spaudos sekr. 
P. Salinger lankėsi Sov. Sąjun-

Kaikurios organizacijos protesto gojturėjo ifgus pžsikaibėji- 
zenklan pasiūlė suomių jaunimui °.
festivalio metu visai išvykti iš j 
sostinės. Atsakingiems krašto va
dovams tatai teikia naujo rūpes
čio, kaip išvengti didžiojo kaimy
no propagandos ir drauge neužsi- 
trauktf jo^rustj^sC “ - ’ 7

Turimomis žiniomis, Pabaltijy 
uoliausiai ruošiasi festivaliui es
tai, nors neatsiliekia nė latviai, 
kurių 2 atstovai dalyvauja sovieti
niame festivaliui rengti komitete

mus su Nikita dėl geresnių san
tykių dėl televizinių pasirodymų 
— Nikitos Amerikoj ir Kennedy 
Rusijoj. Rasta, kad tarptautinė 
situacija tokiems pasirodymams 
nėra psžf^kj. flinger, tarp-kitko, 
pasakė žurnalistams, kad Rusijoj 
vyraująs slaptumas kliudo geres
niam susipratimui. Pvz., kad ir 
skridimas i erdves buvęs taip pa

kabineto krizė; 5 ministerial, 
priklausą MRP — katalikų parti
jai, atsistatydino dėl de Gaulle 
plano organizuoti tik palaidą V. 
Europos politinę vienybę. Krizė 
labai greitai buvo likviduota pa
kvietus kitus asmenis.

Už Britanijos Įstojimą Į Euro
pos Bendrąją Rinką tvirtai pa

sisako Kanados L. Gordon, kuris, 
jei rinkimus laimėtų liberalų par
tija, taptų Kanados finansų min. 
Pasak jo, tai išeitų sveikaton ir 
Kanados ūkiniam gyvenimui. Ki
taip Britanija gali tik nukentėti ir • 
jos gyventojų pragyvenimo lygis 
eitų žemyn. Eksportas iš Kanados 
į Britaniją ir į Europos Bendrąją 
Rinką esą padidėtų.

Kuba ir Sovietų Sąjunga suda
rė naują prekybos sutartį. Pasku
tiniais metais tarpusavė prekyba 
pasiekė $550 mil.; š.m. numato
ma — $700 mil.
/ Kii*ečzai bėgx masėmis iš ran-. 

donosios Kinijos. — Sako, kad 
sargybiniai labai lengvai pralei
džia bėgančius i Hong-Kongą. 
Tvirtinama, kad artimiausioj atei-e * i x v ax Lxiiama-, ixctct. ckx Liiiiiawoxvj a wx

slaptingai atliktas, kad kelia abe- ty atbėgs 700.000. Politiniu pa- 
jonių ar jis Įvyko. — '• -

ijoj :vv’;o miiiistcriu

PASAULINĖ EKONOMINĖ
SĄJUNGA yra liberalų partijos 

tikslas, pareiškė partijos vadas L. 
R. Pearson. Jis nesuprantąs, ko
dėl konservatoriai priešinasi Bri
tanijos įsijungimui į Europos eko
nomine sąjunga, nes tai sąjungai 
išsiolėtrs ir Kanadai padidėtų 
eksporto rinkos.

KANADOS STUDENTŲ
GRUPE išvyko Olandijon, kur 

gyvens ir dirbs 3 mėnesius. Pir
moji erunė susideda iš 26 studen
tų. Olandijos vyriausybė yra pa
kvietusi 350 studentų.

dojami Kanadoje. Į protestus, kad 
kiaušinių užtenka Kanadoje, fir
mos atstovas Shapiro pareiškė, 
kad tai esą specialūs kiaušiniai, 
kuriu tryniai yra raudoni ir jų 
pareikalavimas yra Italijoje ir 
Vokietijoje. Minėta firma impor
tavo 4 mil. kiaušiniu.

bėgėlių problema darosi labai ak- 
tuilį. nes niekas nenori jų pri
imti. Formozos Čiangkaišekas pa
reiškė priimsiąs visus pabėgėlius, 
kurie norės.

Jugoslavijoj nuteistas 5 me
tams kalėjimo Džilas už parašy

mą knygos “Pasikalbėjimas su 
Stalinu”. Knyga ateinantį mėnesį 
turi pasirodyti knygų rinkoj Ame
rikoje.

Proangliška spauda jau puola 
Prancūzijos prez. De Gaulle. Ir 

tai dėl to, kad jis, jų manymu, 
perdaug darosi populiarus ir varo 
savitą politiką, nesiskaitydamas 
su turtingais dėdėmis. “Ponas de 
Gaulle su savo garbės svajonė
mis ir savo artima draugyste su 
V. Vokietija nėra patikimas žmo
gus, valdąs tokią jėgą”, — rašo 
Kanados anglų spauda. Esą “bū
tų geriau Prancūzijai, ir dar ge
riau pasauliui (kuriam?), jei de 
Gaulle pralaimėtų šią kovą ir bū
tų pasiųstas poilsiui”. Tai taip ra
šo ‘draugai”, kai de Gaulle kietai 
kovoja prieš bolševikus ir nepasi
duoda nei Amerikai, nei Anglijai.

Alžerijos mahometonai perspė
ja, kad jų kantrvbė baigiasi.

Taip pranešė Alžerijos laikina
jai vyriausybei pulk. Si Azzedi-. 
ne, vienas Alžerijos sukilėlių va
dų. Kaip perspėjimas, buvo pa
darytas vienas “bandymas”: jų 
šauliai nėr pusantros valandos už
mušė 17 ir sužeidė 35.

Iš Vienos ateina žinios, kad ko
munistinėse valstvbėse blogai 
su maistu: Bulgariioi neužteks 

mėsos, pieno ir kiaušiniu saviems 
gvventojams: čekoslovakiioj pre
zidentas Novotny praneša, kad 
reikės daug maisto importuoti; 
Vengrijoj trūksta mėsos: daržo
vės ir vaisiai pabrango 15-20%; 
Albanijoj lietūs sunaikino daug 
pavasario pasėliu; Rumunijoj 94 
% visų žemiu yra suvaryta i kol
ūkius. bet nrezidentas nareiškė 
vilti, kad 6% likusiu žemių priva
čioj nuosavybėj išlygins maisto 
nedateklius.

po 1).
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Torontietė 2. Stančikaitė, dalyvavusi Pabaltijo Moterų Tarybos de
šimtmečio proga surengtoj rankdarbių parodoj. Si nuotrauka buvo 
Įdėta ‘The Telegram” dienraštyje.

šeštad., 9 vai. ryto gausus būrys 
moterų dalyvavo pamaldose ir 
priėmė Komuniją; Kun. P. Ažu
balis pasakė progai pritaikytą pa
mokslą. Jo parapijos skyr. narės 
suruošė dalyvėms agapę-pusry- 
čius, kuriais pasistiprinusios nu
vyko Į N. Pradėtosios seselių ve
damus Vaikų Namus. Ten visą 
dieną vyko posėdžiai. Po invoka- 
cijos c. v-bos pirm. A. Sungailie- 
nė pasakė atidaromąją kalbą ir 
pakvietė prezidiumam pirminin
kauti - p. Kuolienę iš Toronto ir 
p. dr. Giriūnienę iš Montrealio; 
sekretoriauti - p. Vytienę iš Delhi 
ir p. Tumaitienę iš Hamiltono. 
Priešpietiniam posėdžiui pirmi
ninkavo p. Kuolienė. Sudarius 
mandatų, rezoliucijų ir sveikini
mų komisijas, išklausius sveikini
mus, žodi tarė c. v-bos dv. vadas 
kun. Pr. Gaida, kviesdamas sese
riškumo dvasioje svarstyti savo 
veiklos klausimus, nelaikyti su
važiavimo paprastu formalumu, o 
rimta darbo talka; pabrėžė reika
lą ugdyti moters moralinį atspa
rumą. Centro v-bos pranešimą 
padarė jos pirm. A. Sungailienė, 
apžvelgdama nuveiktus darbus. P. 
Karkienė. revizijos komisijos var
du, pranešė viską radusi tvarkoje. 
“Moters” redaktorė padarė trum
pą pranešimą. Iš tolimesnės 
suvažiavimo eigos paaiškėjo^ kad 
žurnalas sėkmingai eina ir pasi
ruošęs plėstis. Dabar ji^leidžia- 
mas 5 kart per metus ir numato- 

(nukelta j 6 psl.)

JUNGTINIŲ TAUTŲ
ATSTOVAS Ch. Ritchie buvo 

perkeltas ambasadoriumi į Čilę. 
Nauju Kanados atstovu prie Jung
tim Tautų paskirtas Paul Tremb
lay, 47 m., iš Chicoutimi, P. Q. SVARSTO KOLONIZMA 

BALTIJOS VALSTYBĖSE 
Tarptautinė Žmogaus Teisių 

Lyga, kurios centras vra Niujor
ke. ir kuri natariamuom balsu da- 
Ivvaiiia JT. pradėjo sv>rs»vti so
vietinio kolonizmo reiškinius Bal- - 
tijos valstvbėse. Surinkusi atitin
kamą medžiaga. Lyga gali klau
simą iškelti JT.

KANADOS GYDYTOJŲ
SĄJUNGĄ ragina vyriausvbę 

suvaržyti 'tabako reklamas. Yna- 
tingas dėmesvs esą turė*u būti 
atkreiniamas į jauninta, kad jis į

OUFBECO ISTORIJA 
išleista prancūzų ir platinama 
Prancūzijoje. Aprašoma prancūzų 

neįprastu rūkyti. Sunkiau esą su pulko kovos, kur buvo kovojama 
♦ais k->rie ta ranroti seniai turi, su Iroųuis indėnais dabartinėse 

mu. Laiško reikalaujama naleisti Padažnėjusi vėžio liga plaučiuo- N’uiorko valst. ir Quebeco terito- 
laisvėn Djila ir tuo irodvti laisvės se tabako kenksmingumu nebelei-, rijose. Knyga pavadinta “Marche 
ir rašvtojo kūrvbos gerbimą. ižianti abejoti. 1 Ou Creve” — žygiuok arba mirk.

17 KANADIEČIU
RAŠYTOJŲ pasiuntė maršalui 

Tito protesto laišką dėl rašytojo 
Milovan Djilas nubaudimo kalėji-

tabako kenksmingumu nebelei- rijose. Knyga pavadinta “Marche 
ianti abejoti. Ou Creve" — žygiuok arba mirk.
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Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

lished by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada 
SAVAITRAŠTIS ‘

red. K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinktinas 
LeKanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
visetams $5.00, pusmečiui $3.00. įmokėję nemažiau $10 laikomi 
gaiprenumeratoriais. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Račiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips- 
nūūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

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

PrasideĮo neramumai Ispanijoje
Studentų riaušes seka uždrausti darbininkų streikai. Pavei 

kė enciklika “Mater et Magistrą” ir vyskupų laiškai.
Darbininkams pakeItas atlyginimas.

sligimame gyvenime
mūsų eros. Tokiu būdu norima 
panaikinti Kristaus vardą.

• Tikėjimui skleisti kongrega
cija šiuo metu, kaip praneša kar
dinolas Agagianian, turi 744 misi
jas su 40 milijonų katalikų ir 4 
milijonais kandidatų, šiame dar
be yra 24.000 misijonierių.

• Konkordatas tarp Austrijos 
ir šv. Sosto svarstomas. Katali
kiškos mokyklos rimtame pavoju
je. Vyskupai ragina eiti prie susi
tarimo. Kancleris A. Gorbach bu
vo Vatikane ir tuo reikalu tarėsi. 
Jis palankus, tik iš socialistų pu
sės didelis pasipriešinimas.

• Kristaus Karaliaus riteriai P. 
Amerikoje įsteigti 1950 m.; turi 
didelį pasisekimą. Auga skaičiu
mi ir veikla. Pradžią gavo EI Sal
vadoro respublikoje.

• Katalikų žurnalistų suvažia
vimas įvyko Bostone, gegužės 15 
d., Statler Hilton viešbutyje. Ka
nados sekcijos posėdį atidarė 
Londono vyskupas Cody. Pagrin
dinė diskusijų tema: “Industrial 
Relations”, kuri buvo suskirsty
ta į tris šalutines temas: katalikų 
spauda socialinėje Bažnyčios misi
joje; kas darytina šioje srityje 
šiandien; kaip pasiekti šio idealo 
darbe.

Mano matyti faktai

Vokiški automobiliai - rusiški jardai

• Lių vardas įamžinamas 
JAV sėje — Vašingtone: nu
tarta įti lietuvių koplyčią gar
siojoj -įjos šventovėj, kurią 
lanko jonai žmonių. Dar ne- 
paaiškkur ta koplyčia bus — 
kripto viršuje. JAV vyskupų 
sutikigautas. Sudarytas gar
bės irlomasis komitetai. Pir
mąjį ro: vysk. K. Salatka, 
vysk, rizgys, Lietuvos atsto
vas Jjeckas, visi JAV liet, 
prelatenųolijų provincijolai, 
šios ms iniciatoriai — kun. J. 
čepūkir kun. J. Karalius, ka- 
talikiš-g-jų pirmininkai. Vyk- 
domąjnitetą sudaro: vysk. V. 
Brizgyelatai — J. Balkūnas, 
P. JuB. Mozeris; kunigai — 
P. Čir MIC, J. Malinauskas, 
J. Staičius, A. Zakarauskas, 
R. K.vienijimo, Federacijos, 
Moteros, ateitininkų ir Lie
tuvos į centrų pirmininkai.

• Gusia vienuolija—jėzui
tai, tr5.086 narius. Antroje 
vietojpranciškonai su 26.876 
nariaieziečiai turi 21.048 na
rius; Kioniškų mokyklų bro
liai —560; kapucinai — 15.' 
708; tiktinai — 11.500; do- 
mininl — 9.841.

• Ka ir šv. Sostas. šiuo 
klausiašo “Globe and Mail” 
dienraiškeldamas mintį, kad 
jau atlaikas Kanadai turėti 
savo aą prie šv. Sosto. Kana
dos va turėtų pasekti 47 tau
tų pav kurios jau seniai turi 
savo aus Vatikane.

• Pizijos valdžia pagerbė
kun. /.e Michel už gailestin
gumo >us, parodytus belais-1 
viams.karo metu daugelį iš- 10-
gelbėjokiceių ko'icti.ti a< .jo.- L
stovyto’ienas tokių belaisvių | — Pulkininke, del tavo elgesio 
buvo (es de Gaulle, dabartį-1 aš Įteiksiu oficialų protestą vy-

Ūkinis sustingimas
Ispanija žavus kraštas. Viduti

niškai jis yra augščiausias Euro
poje, bet "neturtingas krituliais. 
Kažkurios sritys yra pasiturinčios 
ir jose bent penkis kartus gyven
tojų pajamos prašoka neturtingą
sias. 30 mil. gyventojų kraštas, 
palyginti, yra neturtingas žaliavo
mis. Valstybės įsikišimas turi di
delį svorį. Pramonei skatinti įkur
tas Instituto Nacional de inilust- 
ria — INI — nepateisino dėtų 
vilčių. Užsienio prekyba griežtai 
valstybės tvarkoma, ūkiniame 
gyvenime vyrauja “savųjų” rėmi
mas. Kaikurie “savieji”" pvz. gen. 
Franco brolis Nicolas Franco ne 
tik praturtėjo, bet ir turi spren
džiantį žodį ūkio vairavime. Ispa
nijai pakilti trukdo pernelyg di
delės išlaidos kariuomenei, išpūs
tas karinis biudžetas, kuris šiuo 
metu vargu save pateisina. Fran
co neišvengė diktatorių silpnybės 
statyti milžiniškus pastatus pvz. 
paminklą kritusiems Valle de los 
Gaidos ar darbininkų universite
tus Cardoboje, Gijone, Tarrago- 
noje, kai patys darbininkai liko 
lūšnose.

žemės ūkio, pramonės ir pre
kybos tvarkymas, nors kaikuriose 
srityse pasiekta laimėjimų, suda
rė sąlygas tik “saviesiems” pra
turtėti. 1939-1950 m. pergyventas 
nepaprastas ūkinis skurdas. Tuo 
metu trūko ne tik maisto, bet ir 
eilės reikmenų. Tik 1951 m. pa
naikintas prekių pardavimo var
žymas. Nuo to meto, išskyrus 
1953 m., pradėjo krašto pajamos

didėti ir siekė 5%.. Ispanų taup-1 būriams veikti, tačiau uždraudė 
menos siekia net 18% tautos pa- ‘ 
jamų ir prašoka JAV, Anglijos ar 
Prancūzijos taupmenų nuošimtinį 
didėjimą.

Ūkiniai persitvarkymai
Kai vakarinės Europos kraštų 

ūkis ėmė tarpti, Ispanija vis nesi
ryžo pašalinti negerovių. JAV su
teiktoji 1,2 bil. dol. parama pa
darė teigiamos įtakos, bet ji sie
kė nepertoliausia. 1951 m. vyriau
sybė panaikino eile varžtų, tačiau 
užsienio prekyba tvarkoma leidi
mais, įmonės savininkai turi gau
ti leidimą norėdami įmonę statyti 
ar ją plėsti, užsienio kapitalo daly
vavimas įmonėse yra aprėžtas, o 
darbininkai, be ypatingų priežas
čių, negali būti iš įmonių atleisti.

Kaikurie vyriausybės įsikišimai 
ūkį tvarkyti pateisintini, tačiau 
jie turi (pvz. užsienio prekybos 
varžymas) ne tik teigiamybių, bet 
ir ryškių neigiamybių, kai iš lei
dimų pelnosi būrelis, o išlaidas 
užkrauna visai tautai.

1959 m. liepos mėn. įkurtas in
stitutas tvarkyti valiutos reika
lams su užsieniu. Tuo pat metu 
vyriausybė stengėsi kovoti prieš 
infliaciją ir nuo jos apsaugoti sa
vo pezetą. Šis žygis padarytas tik 
ėmus ūkio sluogsniams spausti 
vyriausybę.

Ispanai gana jautrūs ūkinėje 
srityje. Prieš kelerius metus ūki
niai sluogsniai ėmė daryti spau
dimą, kad Ispanija glaudžiau 
bendrautų su Europos ūkine ben
druomene. Vyriausybė leido sam-

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT.

bos skyriuje jis 
apie King Kongą.

i*-'* -'* v

KASTYTIS

paprašė žinių

_nis Pizijos prezidentas. J
• Tnpiežiai buvo negrai — 

tvirtimerikos negrai. Popie
žius Vas I gimęs Afrikoje, 
Melkiar Gelazijus I irgi iš 
Afrikabar yra vienas kardi
nolas is, kuris galėtų būti iš- 
rinktaiežiumi.

• Pr, Schlier, žymus Vokie-,
tijos rininkas, atsisakė pro-Į 
testanl ir perėjo į Katalikui 
Bažnyditlerio laikais atsižy- gailėtis, kad jis be jokios rimtos 
mėjo ] prieš nacizmą. Pastą- priežasties taip žiauriai sunieki- 
ruoju i profesoriavo Bonnosįno pogrindžio herojų. Tačiau į 
un-te. i galvą staiga atėjo netikėta min-

• Kja kurtiems atidaryta: tis: kodėl King Kongas neparodė
Buffaleste, JAV. Bus dėsto-1 protesto ženklų, kodėl jis pasi- 
ma te<ia, psichologija, anglų traukė kaip rykšte nuplaktas ma- 
kalba,ija, matematika, bio- žas šunytis?... Drąsos stoka vi- 
logijajomija, menas ir spor- siškai nesiderino su King Kongo 
tas. įdrąsiais žygdarbiais. Kiekvienas

9 Ei — kryžiaus pavėsyje' kitas nekaltas žmogus, pasižymė- 
— sakWinning, buvęs vokie-1 jęs pogrindžio veikloje, britų pul- 
čiu sotas. Pavojus Europai kininkui būtų parodęs didesnį pa- 
esąs ri, nes kėsinamasi i jos sipriešinimą — juo labiau, kad šį 
esminįi indą — kryžių, kurio incidentą sekė susirinkusi jo ger- 
ženklema išaugusi. Europos • hėju minia ... Kodėl? ... Kontra- 
solidais be krvžiaus neįmano-i žvalgybininko mintyse gimė įtari
mas. Jyžius išnyks, išnyks ir mas. Pinto nutarė patyrinėti King 
Europi

• L©j istorikams įsakyta 
rašyti »j, prieš Kristų ar po ko į sąjungininkų kariuomenės 
Kristai- prieš mūsų erą ir po vyriausiąjį štabą. Kontražvalgy-

riausioje olandų pogrindžio būs
tinėje.

Po šių žodžių jis apsisuko ir nu
ėjo nuo stovyklos vartų, palikda
mas merginas, kurias norėjo išsi
vesti. ir žado netekusią savo ger
bėjų minią ...

KING KONGO BROLIS 
VOKIEČIU NAGUOSE

Oreste Pinto buvo bepradedąs

Kongo praeitį...
Dar tą patį vakarą Pinto nuvy-

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

Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tcl. LE. 44645, po 6 v. v. td. LE. 34037 
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hirūs
• • • į Lietuvę, Latviją Sultiniai Estija, Ukraina 

ir U.S.S.R.
IX L,—Siunčiame _ ^Xi.. Jūsl! sudarytus ir ap- IS ElU U OS • paprastu ir oro postu draustus (vairius 
siuntiTurime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip nnčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

ŠI INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvei Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svani gryno svorio 
siuntibei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu espresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas t ir sąžiningas.

LIETUVIU IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARRLANDOS: pirmadieniais — penktadieniais- nuo 9 vai. ryte iki 

vakaro. Sestadeiniais nuo 9 vai. ryto iki S vai. po pietų

SKYRIAI:
105 G St. E, Hamilton, Ont 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. J6080. Ponia V. Juraith. Tel. 0S3-5S15, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

— Jo tikroji pavardė yra Chris
tian pndemans. Gimė. Roterda
me garažo saviųiiiko šeimoje. Sa
vo laiku buvo boksininku ir risti- 
ku. Tavernų muštynėse yra už
mušęs keletą asmenų: Dešimtys 
merginų užregistruotos kaip jo 
labai artimos draugės. Norite ži
noti jų vardus?

Pinto papurtė galvą:
— Kas nors šiaip ypatingesnio?
— Jis yra vyriausias iš keturių 

brolių, kurie visi dirbo pogrindy
je, padėdami pabėgti sąjunginin
kų lakūnams ...

— Nė vienas iš keturių brolių 
nežuvo?

— Ne. Tiesa, jauniausias buvo 
patekęs į vokiečiu kontražvalgy- 
bos rankas. Su juo buvo suimta 
kabareto šokėja Veronika, kuri, 
sakoma, yra labai artima King 
Kongo draugė. Abu jie buvo pa
leisti ...

— Ką? Paleisti? ...
Karininkas vėl' šyptelėjo:
— Sunku patikėti, kad vokie

čių kontražvalgyba paleistų su
imtuosius, bet šis dokumentas 
štai skelbia, kad jie abu buvo pa
leisti ...

— Turite daugiau žinių apie 
King Kongą?

— Po kelių savaičių pats King 
Kongas pateko į Gestapo rankas. 
Jis buvo peršautas per plaučius. 
Tačiau jo pogrindžio grupė įsiver
žė į kalėjimo ligoninę ir jį išvada
vo ... ■

;— Buvo žuvusių?.
— Taip, vienas SS sargybinis 

nukautas, du sužeisti. Tačiau dau
giau nukentėjo pogrindžio grupė. 
King Kongas pabėgo tik su trimis 
grupės nariais. Keturiasdešimt 
septyni žuvo kautynėse prie ligo
ninės ... , .

— Atrodo, kad vokiečiai iš 
anksto žinojo anie šią avantiūrą 
ir buvo pasiruošę ..,

Budintis karininkas nustebęs 
pažvelgė į Pinto. Jam tokia min
tis nebuvo atėjusi į galvą. Tačiau 
juk iš tiesų keista, kad netikėto 
užpuolimo metu pogrindžio gru
pė prarado 47 vyrus, kai tuo tar
pu vokiečiai beveik visiškai ne
nukentėjo ...

NEPALIETĖ 
DIDŽIAUSIO TAIKINIO.

Sekantis Oreste Pinto žingsnis 
buvo kelionė į Briuselį. King Kon- 
fas buvo populiarus ne tik OĮan- 

ijoje, bet ir Belgijoje. Be didelio 
vargo Pinto surado žmogų, kartu 
su King Kongu dirbusį pogrin
dyje.

— Mes ruošėmės sprogdinti til- 
tn. Aš pasilenkiau, norėdamas už- 

t-Ko rž- 
mais. Staiga" kulipkos kaip bitės 
pradėjo zvimbti^ ore. Pajutau 
smūgį į galvą ir atsidūriau van
denyje. Srovė mane greit nunešė 
toliau nuo tilto. Todėl ir išlikau 
gyvas...

— Kuo vokiečiai šaudė? Kul
kosvaidžiais?

Belgų pogrindininkas užsidėjo 
baretę ant viršugalvio:

— Ne, tą kartą jie kulkosvai
džių nenaudojo. Jų kareiviai buvo 
ginkluoti taikliojo šaudymo spe
cialiais šautuvais. Kiekvieną šū
vį sekė garantuotas pataikymas. 
Tik vieno King Kongo nepalietė 
kulipka. Jis. tur būt, yra gimęs 
po laiminga žvaigžde ...

— Taiklieji šauliai nepataiko į 
didžiausią taikinį!...

(Bus daugiau)

daryti didelius susirinkimus. Pa
staruoju metu Ispanija jieško bū 
dų rasti sąlytį su ūkine bendruo
mene. Viešoji nuomonė 
nemažos įtakos laisvam 
keitimui į kitas valiutas 
gynimui nuo infliacijos.

Socialinis klausimas
Ispanijos neturtingumas, 

stingimas ir nepakankamos 
riausybės pastangos socialiniais 
klausimais rūpintis yra tikroji 
įtampos priežastis. Pastaruoju 
metu vyriausybė buvo priversta 
atleisti varžtus ir stebėti neramu
mų proveržius. Darbininkai pa
kartotinai reikalavo vyriausybę 
pakelti atlyginimą. Š.m. gegužės 
mėn. ėmė plačiau organizuoti 
streikus. Franco paskelbė, kad 
darbininkus įaitrino savi komu
nistai ir padarė įtakos Čekoslova
kijoje veikiąs radijo siųstuvas is
panų kalba. Darbininkų profesi
nės sąjungos reikalauja padidinti 
algas, panaikinti darbo atlygini
mo įšaldymą, nes jis nebuvo ke
liamas nuo 1957 m. Didžiausios 
įtakos Ispanijos darbininkijai pa
darė ne kompartijos naujoji pro
grama ir propaganda, bet naujoji 
popiežiaus Jono XXIII enciklika 
“Mater et Magistrą — Motina ir 
mokytoja. Enciklikos mintis ėmė 
skelbti Bilbao ir Sevilijos vysku
pai, o jas vykdyti veiklieji profe
sinių sąjungų vadovai katalikai. 
Ispanijoje streikai yra neteisėti, 
tačiau vyriausybė negalėjo panau
doti jėgos jiems užgniaužti. Pats 
Franco ėmė jieškoti išeities ir tar
tis su profesinių sąjungų atsto
vais. Kai Ispanijos darbininkai 
sujudo ir paliko darbovietes, teli
ko žiūrėti, kad jie netaptų politi
niu sąjūdžiu. Buvo pažadėta dar
bininkams pakelti atlyginimą ir 
bandyti krašte atstatyti rimtį. 
Pats Franco turėjo pripažinti 
streikų teisėtumą.

Kaikuriose vietovėse pvz. Astū- 
rijos kasyklų darbininkams atly
ginimas pakeltas, bet jie nesutiko 

j. uaroą iki nebus pakėlimas 
viešai „ paskelbtas. Netrukus dar 
32.000 kasyklų darbininkai paliko 
darbovietes.

Franco parodė sugebėjimą iš
vengti gundymų tarptautinėje po
litikoje. Jis yra aršus kovotojas 
prieš komunizmą, vargais nega
lais tvarkė ūkį ir neparodė toliau 
siekiančios išminties spręsti de
gančius socialinius reikalus. Stu
dentų, o ypač darbininkų, sąjū
džiai rodo, kad Ispanija jieško 
naujo kelio, ir tai tokio, kuris 
stiprintų ispanų atsparumą komu
nizmui ne jėgą, o pažangiomis re
formomis. Katalikai taikiu būdu 
siekia to, ką komunistai tegalėtų 
pažadėti tik pradėdami naują pi
lietinį karą, šie įvykiai tėra pra
džia naujo vyksmo, kuris parodys, 
ar kartais Franco nėra pavėlavęs 
pasitraukti.

RINKIMINĖS PASTABOS
Birželio 18 jau nebetoli. Rinki

minis vajus vyksta pilnu tempu. 
Nieko daugiau negirdime, tik pa
žadus. Tai natūralu demokratinė
je santvarkoje. Prieš rinkimus 
balsuotojas svarbiausia asmeny
bė. Užtenka tik paskambinti į kan
didato būstinę, ir pats kandidatas 
atvyks į namus, paspaus ranką ir 
išklausys kiekvieno pageidavimų.

Bet tam kandidatui yra už
drausta sumokėti už balsuotojo 
pietus restorane arba už išgertą 
stikliuką. Pasiskundus rinkiminei 
komisijai, tokiam kandidatui gali 
būti atimta teisė kandidatuoti, nes 
jis norėjo papirkti balsuotoją.

Rinkimų dieną visos tavernos ir 
svaiginamų gėrimų parduotuvės 
yra uždarytos: uždrausta nešioti 
ginklą pusės mylios atstume nuo 
rinkiminės būstinės.

šiuose rinkimuose balsuos 
9.800.000 kanadiečių. Balsuoti ga
li visi, kurie yra Kanados pilie
čiai ir turi 21 m. amžiaus. Rin
kikų sąrašai iškabinami gatvėse 
ant stulpų ir visi raginami pasiti
krinti, ar yra įtraukti į balsuotojų 
sąrašus. Neįtraukti į sąrašus gali 
pasiskusti apylinkės rinkiminei 
įstaigai.

Kandidatuoti gali kiekvienas pi
lietis. kuris yra nominuojamas 25 
piliečių ir užstato $200 užstatą. 
Tie $200 žūva, jei kandidatas rin
kimus pralaimi ir nesurenka nė 
nusės balsu laimėjusio kandidato. 
Tip R200 buvo įvesti atbaidyti ne
rimtiem kandidatam. Įvairumų ta

ll jūs dalyvavote ligoninės už-1 čia« pasitaiko. Daug kas už $200 
puolime ir King Kongo išlaisvini- nori publikos dėmesio. Kartą vie- 
—’ • ,nas kandidatas vedžiojos! mešką

sakvdamas. kad ji nugalėtų rusų 
mešką.

Kitas kandidatas Montrealy, ža
dėjo. jei išrinktas pastatyti dide
le slėptuve nuo bombų po Mount 
Roval viešbučiu ir visiems už jį 
balsavusiems leis ta slėptuve pa
sinaudoti.

me? '
— Deja, šioje operacijoje man 

neteko dalyvauti. Tačiau King 
Kongui esu padėjęs susprogdinti 
tiltą. Atminimui, va, turiu šį 
randą.

Žmogelis, praskleidęs plaukus, 
parodė kulipkos išraustą vagą 
viršugalvyje.

padarė 
pezeto 
-J josbei

SU-
Vy-

Sovietai teigia, jog pirmasis au
tomobilis pasaulyje buvo sukons
truotas berpds Kulybino. Taigi ir 
čia jie įrodinėja savo pirmavimą. 
Seniai girdėtos dainelės žodžiai: 
u... keliuose lenktyniauja zelio- 
nij Ford i krasnoe AMO” patvirti
na, jog jau 30 metais Fordas sta
tė Rusijoje automobilių ir trakto
rių gamyklas. Vėliau tai buvo pra
tęsta reparacijų iš Vokietijos są
skaita.

Atsilikę visu dešimtmečiu
Greičiausia, iš tų gerųjų 30 me

tų yra kilę du svarbiausieji TSRS 
automobilių fabrikai: Gorkio ir 
Maskvos. Gorkio mieste esantis 
fabrikas, tuoj po karo pradėjo ga
minti 2,5 t. sunkvežimius, savo 
forma panašius į “Studebačker”, 
ir lengvuosius automobilius “Po- 
bieda”, kurie turėjo tą patį sunk
vežimio motorą tik su keturiais 
cilinderiais, 50 AJ, sumodernintą 
kėbulą, bet visas Opel “Kapitan” 
važiuoklės dalis. Tai rodo kur din
go iš Brąūnšveigo Opel gamykla. 
Teko matyti, kaip žmonės dar ilgą 
laiką važinėjo karo laikų Opel 
“Kapitonais”, tik su “Pobiedos” 
padangomis, užpakaliniu ir prie
kiniu tiltais, buferiais ir t.t. Su 
sunkvežimio 75 AJ motoru buvo 
gaminama 7 asmenų i 
“ZIM” (zavod imeni Molotovą -

Motociklų kainos
Salomėja savo įspūdžiuose, ra

šo, jog Lietuvoje krautuvėse ma
čiusi motociklų, laisvai parduoda
mų. Bet kodėl jie neperkami? To
dėl. jog tai 150-175 cm. klasės mo- 
tocikliukai kaip “Minsk”, “K-55”, 
“Moskva”, kurie neprilygsta nei 
motoriniams dviračiams Vakaruo
se ir kurie po trumpo važiavimo ( 
priklauso laužui, nes jau vien blo
ga kokybė tai apsprendžia, nekal
bant apie blogus kelius, kurie ir 
pajėgiems motociklams yra rim
tas bandymas.

Norint nusipirkti motociklą 
“IZ” — 350 cm. ar “M-70” — 
700 cm., lengvas mašinas “Mos- 
kvic” ar “Volga”, reikia užsirašy
ti eilėse, paskutiniu metu per 
profsąjungas, kur tenka išlaukti 
4-6 metus; ir tik turėdami pažin- 
čių, kyšių gausite nusipirkti val- 

’ diška kaina: “IZ” — 550 rb., “M-’ 
i 70“ — 1000 rb., “Moskvič” — 

2500, “Volga” — 4000 rb. Jeigu 
nori pirkti privačiai, sumoki už 
kelis metus važinėtą kiek už nau
ją. Nauji juodojoj rinkoj kainuo
ja: “IZ” — 800, “M-70” — 1700, 
“Moskvič” — 3.000, “Volga” — 

' 5.500 rb.
Valytoja uždirba 30 rb. į mėn., 

masino šaltkalvis ar elektrikas 50-80 rb., 
ntnv. a i šoferis 40-80, gydytojas, mokyto- 

ry ,. . t- j - • j- a jas, inžinierius, dirbąs viename Gorkio). Jis dažnai vadinamas pa- <1 darhnvietme rh Visi tr.h.ilintii cintv^imin Anie 1etat6’. UarOOVieteje OU-UU TD. VISItobulintu sunkvežimiu. Apie 1958 
-59 m. buvo išleistas naujas auto
mobilis “Volga”, pakeitęs “Pobie- 
dą” (dabar šis modelis gaminamas i 
Lenkijoje “Warsava” vardu). 
“Volga” jau turi tuos įrengimus, 
kuriuos Vakarai turėjo jau 50-55 
metais — 6 cilinderiai, klapanai 
atsidaro į apačią, motoro užvedi
mas pasukant raktelį, automatinė 
posūkių rodyklė, stiklo plovėjas, 
centrinė tiltų tepimo sistema ir 
t.t. Paskutiniu laiku pasirodė 
“čaika” — vyriausybinė mašina {^aį-big

Maskvos Lichaciovo automobi- H 
lių fabrikas ZIL, anksčiau vadi- 
nęsis ZIS (Stalino vardu) išleidžia

atlyginimai pateikti bruto. 1 kg. 
sviesto kainuoja — 2.70 rb., olan
diško sūrio — 3 rb., gera rūkyta 
dešra — 3 rb., cukrus — 90 kap., 
pusbačiai 30-40 r b., vilnonis kos
tiumas 170-190 rb., žieminis ap
siaustas be kailių — 220 rb., liet
paltis iš vilnos — 110 rb. (vyriš
ki drabužiai).

Lengvas apskaičiavimas ameri
kiečiams, kiek ilgai reikia taupyti 
savo algą sovietijoj, norint gyven
ti kaip “kapitalistinės Amerikos”

Nėra sakučiu
Šiuo kartu nesileisime į toli

mesnes smulkmenas tik prisimin-
4 t. sunkvežimius ir mažalitraži- sįme kaikuriuos faktus iš kitų
nes 40 AJ lengvas mašinas “Mos
kvič”. Iki maždaug 1955 m. buvo

ūkio sričių. Elektros skambučius 
žmonės gauna nusipirkti tik Ry

1958 m. rinkimuose Wilfrid 
Flibotte kandidatavo kaip nepri
klausomas liberalas tik dėlto, kad 
laimėtų lažybas su draugais. 
Jis susilažino su draugais, kad 
bus kandidatu. Skeptiški draugai 
tuo netikėjo. Jis visdėlto kandi
datavo ir surinko $157 balsus. 
Pralošė $200 užstatą, bet surinko 
$1000 iš lažybų. * V. K.

PEKING. — Komunistinė Ki
nija įteikė Indijai protestą dėl sie
nos pažeidimo.

gaminama Opel “Olympia” ir daž-igoje. Pigesniųjų šaukštų, šakučių 
.................. .................' didesniuose miestuose negausi.

Radiatoriai kambariuose įtaisomi 
be čiaupų, nes trūksta vario. Sto
gų vandens nutekėjimo vamzdžiai 
— iš rūdijančios skardos, nes nė
ra cinko. Automobilių padangų 
kainos viršija dešimteriopai vals
tybines — trūksta fabrikų, kaučii- 
ko. Panašiai su. švino akumuliato
riais. Prie baldų- krautuvių, kai 
ateina siunta, stovi eilės norinčių 
įsigyti, kad ir iš šlapios medžia
gos pagamintas lovas. Autobusai 
miestuose perpildyti. Jaunave
džiai gyvena bendrabutyje viena
me kambaryje su kitais vyrais. 
Naujai pastatyti namai kas keli 
metai pagrindinai remontuojami: 
tai tinkas nubyra, tai stogas van
denį leidžia. Ir dar galima tęsti 
daugelį matytų faktų. Užbaigsime 
palygindami du totalitarinius re
žimus šiuo pavyzdžiu.

Hitleris žadėjo ir pastatė savo 
liaudžiai “VW”. automobilių ga
myklą, kurios 30 AJ automobiliai 
pasiekė 5 milijonų skaičių, nes 
atitinka darbininkų kišenes, o tuo 
tarpu Maskva tesirūpino tik savo 
politrukus aprūpinti 70-110 AJ 
žirgais, kaip “Volga”, “ZIM” “ZI 

i L”, “£aika”. Tai yra dar vienas

nai gatvėje tekdavo matyti tą patį 
automobilį, bet gamintą skirtin
gose šalyse. Jeigu ant karinio tro
fėjaus sparno perskaitydavai 
“Olympia”, tai toje pačioje vieto
je ant rusiškos laidos stovėdavo 
“Moskvič”.

Lėta gamyba
Toks pat vaizdas ir motociklų 

gamyboje. Visiems pažįstama dvi- 
takčio motoro DKW markė (das 
kleine Wunder). Šios firmos 350 
cm. motociklus randame Izevskio 
fabrike, kur jie išleidžiami “IZ“ 
vardu. Aišku, su vardo pakeitimu 
yra surištas ir šioks toks darbas 
su štampais, presais. Panašiai yra 
ir su BMW, anksčiau EMW (dvi- 
cilindriu, keturtakčiu, 700 cm.) su 
priekaba motociklu. Šį motociklą 
su užrašais “M-70” — Kijevo, Ir- 
bito, Kovrovo gamyklų sutiksime 
daugelyje Rusijos kelių. Kitų 700 
- 250 cm. markės motociklų nėra, 
kaip nėra kitų lengvųjų mašinų 
“Moskvič”, “Volga” bei “čaika” 
ir “ZIL” — vyriausybinės. Kiti 
stambesnieji fabrikai, gaminan
tieji dizelinius dvitakčius didelio 
tonažo automobilius yra Minske, 
Jaroslavlyje.

Dabar 220 mil. apgyventoje TS i faktas “rūpinimosi darbo žmonių 
RS yra tarp 600.000 - 800.000 visų interesais”. Paskutiniu laiku su- 
rūšių automobilių; reiškia nesie- sirūpinta dviejų automobilių ko
kia nei vieno milijono. Metinė pija “Fiat” ir “VW”, kuris bus 

pavadintas “Zaporožec”, o tikro
vėje — “Volksfiatovič”. Ar ne-, 
pervėlai, po 44 metų teroro, susi
rūpinta liaudies poreikiais?

Dausa

produkcija svyruoja tarp 150-180. 
000, t.y. nesiekia 200.000. Skai
čiai aiškūs, jeigu palyginsime su 
JAV, kur 190 mil. gyventojų ten
ka virš 50 mil. automobilių, kur 
kas metai pagaminama, apie 10 
mil. automobiliu.

Mohawk Furniture LTD.

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

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

iki 9 vai. vakaro.

T1ESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontnojame Įvairins baldos. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

"Važiuokite i
Kremlių!"

Taip šaukė Britanijos Darbo 
Partijos vadas H. Gaitskell “tai
kos” demonstrantams, kurie norė
jo sutrukdyti darbiečių susirin
kimą.

“Eikit pas Chruščiovą ir saky
kit jam, kad jis sunaikintų savo 
atomines bombas! Eikite ten visi 
ir negrįžkite. Britanijai nuosto
lio nebus”.

H. Gaitskell. kuris šaip yra ga
na ramus ir šalto būdo, neteko 
kantrybės, kai 5000 demonstran
tų pradėjo šaukti: “Ban the 
bomb!”. Policijai tvarkant minią, 
jis tęsė: “Važiuokite į Kremlių 
ir pamatysite, kas junis atsitiks. 
Važiuokite į Rytų Vokietiją; ten 
galėsite žygiuoti su naciais ir ko
munistais. Jie tik džiaugsis jūsų 
susilaukę. Gal tada įsitikinsite, 
kas yra sovietų policija ir tankai, 
kaip vengrai kad įsitikino. Sužino
site šiek tiek apie sovietų dikta
tūrą ir imperiją”.

Baigiantis susirinkimui II. 
Gaitskell pareiškė, kad nors rin
kimai ir artėja, bet jis nesistengs 
pataikauti tai neurotikų miniai. 
Konservatorių partijai susilpnė
jus, darbiečiai tikisi ateinančiuo
se rinkimuose laimėti. V. K.
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Mažasis žmogus rinkimų sūkuryje
Prieš kiekvienus rinkimus į 

parlamentą — federacinį ar pro
vincinį, net miestų savivaldybes, 
dvi Kanados vyraujančios partijos 
— konservatoriai ir liberalai — 
pradeda rinkiminę propagandą, 
kuri trunka beveik ištisus metus. 
Jie iškelia vieni kitų padarytas 
ir daromas klaidas.

Pagyvenus Kanadoje dvylika 
metų ir sekus rinkimus, galima 
susidaryti nuomonę, kas Kanado
je yra tvarkytina.

1. Nesutvarkytas socialinis
< draudimas — social security, nes 

visos partijos paliečia vargšus se
nius ir neleidžia jiems ramiai už
baigti savo dienas. Vieni žada 
jiems pridėti $5, kiti $10 ir net 
$20. šie Kanados pensininkai, ku
rių Kanadoje yra apie 900.000 
tampa rinkimų objektu. Visos 
partijos nori pasigauti senius ant 
meškerės ir gauti jų balsus. Visi 
pažadai rodo, kad reikalas nėra 
tvarkoje ir turėtų būti sutvarky
tas taip, kad senių rinkiminė pro
paganda nevargintų. Turėtų jų 
pensija kilti kartu su kylančiu 
pragyvenimo lygiu visoje Kana
doje.

2. Mažumos ir naujieji ateiviai. 
Visos partijos iškelia etninių gru
pių reikšmę Kanados gyvenime; 
šaukia visus etninių grupių spau
dos atstovus, kalba apie diskrimi
naciją ir net j ieško jų tarpe at
stovų i parlamentą, bet labai ma
ža dalelė jų pralenda pro adatos 
skylutę. Yra vietų, kur anglosak
sas nenori išeiti prieš anglosaksą, 
nors ir kitos partijos asmenį. Po 
kiekvienų rinkimų pažadai tampa 
užmiršti trims ilgiems metams.

Statistikos rodo, kad apie 80% 
visų tarnautojų, mažai žino apie 
tų įstaigų, kuriose dirba, vidinį 
sutvarkymą. O apie 10% įvairių 
prezidentų bei direktorių net nė
ra buvę tame fabrike arba kasy
klose, kurių jie yra prezidentai, 
direktoriai. Lengviau drambliui 
pralįsti pro adatos skylutę, negu 
su galūne -is, -as, -ich ar -owsky 
patekti i tokią tarnybą. Žinoma, 
yra išimčių (pvz. V. Meilus), bet 
išimtys taisyklės nesudaro. Jeigu 
jis pateko i tą tarnybą, tai aišku, 
kad buvo dviem galvom pranašes
nis už anglosaksus.

Kanadoje yra daug diplomatų, 
kurie Europoje užėmė augštus 
postus; kurie pažįsta Rytų ir Va
karų gyvenimą, moka 3-5 kalbas, 
bet šluoja fabrikus arba “eatonų” 
bei “simpsonų” krautuves, o Ka
nados valdžia siunčia Įvairioms 
užsienio misijoms kaip Laose ar

Britų diplomatijos archyvuose (3)
bos ir parduoti darbininkams il
gam išsimokėjimui. Jei tuos že
mės turtus pavestų kas vokie
čiams, jie nukonkuruotų visą pa
saulį ir surastų darbo dar kitiems 
18 milijonų!

4. Kanados vidaus ir užsienio 
politika. Keistai atrodo, kad šiuo 
labai svarbiu momentu, kai gami
namos mirtį žadančios visai že
mei raketos, Kanados vyriausybė 
nežino kuriuo keliu eiti. Už bu
šelį kviečių parduoda geriausią 
kaimyną. Kai viskas taip aišku, 
Kanada neturi tvirtos užsienio ir 
vidaus politikos. Negi liberalams 
ir konservatoriams dar neaišku, 
kad nei Castro nei Maotsetungas 
nebus jų draugai: nei kviečiai nei 
auksas niekas nepadės, jeigu Ka
nada nueis Kubos keliais.

5. Vėliavos reikalas. Liberalai 
ją žada, jeigu laimės rinkimus. 
Aišku, kad Kanadai reikia valsty
binės vėliavos, kuri jungtų netik
tai anglus, prancūzus, bet ir vi
sas kitas tautines grupes.

Kanada dar neturi vyro, kuris 
nugalėtų minėtus sunkumus ir iš
vestų Kanadą i vyraujančias pa- II. 3.). 
šaulyje valstybes.

KOVA UZ LIETUVOS PRIPAŽINIMĄ DE JURE
GENYS KALA RAUDONAI

AL. GIMANTAS
Sovietinamoje Lietuvoje lei-ikvos un-to dangoraižiu, įvairias- 

džiamas mažiesiems žurnalas “Ge- i palviais autobusais gatvėse, 
nys”. Iš pirmo žvilgsnio tikrai ! “Kai Naujųjų įMetų naktį mūsų 
gražus, patrauklus, spalvotas lei-Žemę palieka senieji metai, ir 

jdinys. Bet, jei jo ir visi kiti nume- žmonės pasitinka naujuosius me- 
i riai tokie, kaip šių metų pirmasis, j tus, mūsų šalies sostinėje Maskvo- 
įjau visu rimtumu tekių susirū- je suskamba kurantai. Jie tarsi 
pinti tuo auklėjimu, nuotaikomis Klausia: iš kur ateina naujieji me- 

j ir naująja “religija”, kuri taip : tai? “Iš Maskvos”, — iš pietų at- 
Įkyriai ir atvirai brukama Į lietu- Į siliepia saulėto Kaukazo beriliu- 
viukų širdis ir protus, žodžiai, tie-Į kai ir mergaitės. “Iš Maskvos”,.— 
sa, visas tekstas, gražia ir taisy-\ pritaria balsai nuo Baltijos kran- 
klinga lietuvių kalba, bet žurna- to. “Iš Maskvos”, — girdisi Sibi- 
liukyje tik tiek lietuviško ir tėra-iro vaikų balsai. O ne tik metai 
si. Lietuviški garsai, o perdėm į — kiekviena diena ateina iš Mas- 
svetimas, maskoliškas turinys ... i kvos. .“Kalba Maskva” pasveiki-

Jau viršelyje matome Krem-jna kas rytą mus jos balsas. “La- 
į liaus mūrus, ant jų sovietinę nau-i bos nakties” palinki mums Krem- 
jametinę eglutę, kurios link trau
kia būriai vaikučių, vienas jų ant

Vienas pagrinainiausių Pabal
tijo valstybių politinių siekimų 
1918-1921 metų laikotarpyje bu
vo gauti pilną — de facto ir de 
jure — tarptautinį pripažinimą, 
ypač iš alijantų ir Amerikos. 
Amerika pripažinimą nudelsė iki 
1923 m.

Rūpestį paryškina XI-tame to
me “Documents on British For
eign Policy” išspausdinta anglų 
atstovo (titulu British Deputy As
sistant Commissioner for the Bal- - .. . 
tic Provinces) Dewhursto telegra- taip pranešė Curzonui: 
ma iš Rygos Londonan. Sakė: “Si rytą atsilankė Lietuvos

“Rimta maisto stoka Latvijoje premjeras Galvanauskas ir gana 
turbūt pakurstys bolševizmą. Lat- plačiai nušvietė visas dabartinių 
vijos prezidentas mūsų generolui lietuvių-lenkų kivirčų priežastis, 
Turneriui (anglu karinės misijos siekiant nustatyti abiem valsty- 
vadui) pareiškė,'de jure pripaži-;bėm sienas. Nėra reikalo visą jo 
nimas leistu latviams gauti užsie-! kalbą pakartoti, bet ji pilnai šu
nyje paskolų ir jomis nusipirkti: tinka su visomis mūsų turimomis 
maietn Pmčiu nronočH or oiiion ■ informacijomis. J is sakė, Lenki- 

jos elgesį nustato karingai nusi
teikusios viršūnės, manančios, 
kad kol Lietuva dar neturi de ju
re pripažinimo, ją galima grobti 
kur ir kiek nori, nesusilaukiant 
alijantų protesto. Be to, Lenkija 
trokšta panaikinti nepriklauso
mą Lietuvą ir ją padaryti Lenki- 

i jos provincija. Jis prašė mūsų pa- 
i ramos padėti Lietuvai nepriklau- 
Į somybę išsaugoti ir gauti teisėtas 
’ sienas. Lietuvos vyriausybė, sako, 

‘.džiaugtųsi mišrios komisijos pa- 
! skyrimu sienoms nustatyti, bet 
i lenkai tokio dalyko nepriimtų. 
Galvanauskas teiravosi, kaip mes 
laikysimės.

“Jam pasakiau, kad, mūsų nuo
mone, niekas Lenkijos neįgaliojo 
Lietuvai nustatyti sienų. Ambasa
dorių konferencija (kaip alijantų! 
vyriausios tarybos įpėdinė) turi 
pareigą sudaryti nepriklausoma J ^ndradar^^ parapijų klebonai — kunlenku valstvbe. Todėl premjerui 1Z bendradarbiai jaukiam. _ ... ................   _ .
patariau dar sykį savo bylą iškelti' pobūviui, kurio metu buvo pasi- Į 
ambasadorių taryboje, tik paser- tarta laikraščio reikalais. KLK ! 
gėjau nesiimti jokių karinių žy- Kultūros dr-jos valdybos pirm. J. 
gių prieš lenkus ir daryti visa,, Andrulis, sukvietęs svečius prie 
kad tarp abiejų tautų ir kariuo- vaišių stalo, paprašė pagerbti a.a. i 
menių būtų draugiški santykiai.: (jr aj Šapoką, buv. vyr. “TŽ” I 
Toliau pareiškiau, kad Lietuvos recj Sukalbėjus T. Placidui, OFM.I 

Į nepriklausomybė mums svarbi, o maldą, pirm. J. Andrulis pakvietė' 
I mūsų politika Pabaltijo kraštų at- ą Rinkūną vadovauti pobūviui, 
žvilgiu pasilieka ta pati, kuri bu- ilgesniame žodyje kun. Pr. Gai
vų pareikšta prieš keletą mene- išdėstė redakcijos pageidavi-! 
siu ’. (IlI-ciame tome, dokumento mus pabrėždamas, kad šio pobū-j 
nr. 445, kurio po ranka dabar ne- vj0 tįi{SĮas — suartėti ir pasikeisti 
tunu. — y.S.). I mintimis. Jis pristatė visus “TŽ”

•Priminiau, kad Anglijos pram- =-§tabo” narius — redakcijos, ad- 
jeras kalbėjosi su Lenkijos uzs- ministracijos, ekspedicijos, spaus- 
reik. ministenu Pateku, šiam lan- tuvgS įr suminėjo nuolatinius ben- 
kantis Londone,;ir įrodinėjo būti-; dradarbiuS) kurJie maždaug kas sa
mumą draugiškai su lietuviais su. vaitę paru0§įa vienokios ar-kito- VCL u MjaicIU9aaii
vengian^g^nkluotų susikirtimų kios medžiaS°s laikraščiui. Pra- čiančių; vengti asmeninės pole- mokykloje pamokų 

’ Lietuvos premjeras, rodos, buvo 
; iki tam tikro laipsnio mūsų pasi 
kalbėjimu patenkintas’’.

maisto. Prašau pranešti, ar alijan
tų valstybės ir Anglija yra linku
sios pripažinimo klausimą arti
moje ateityje išspręsti?” (1920.

Jam atsakyta vasario 11: “Ang-M. S-s

užsienio misijoms kaip Laose ar 7
Vietname vargšus 19-20 metų E. Baltrūnienė, viduryj, kalbasi su BALFo reikalų vedėju kun. L. 
puskarininkius su 3-4 klasių išsi-. Jankum. Ši geradarė paaukojo “Dainavos” stovyklai $10.000. Jai 
lavinimu, kurie nieko daugiau nė-! dabar — 84 metai. Jos tėvas mirė anksti; augo prie patėvio, o vė- 
ra mate kain filmu kowboius ir čiau pas gimines. Ištekėjusi už J. Baltrūno, išvvko i Amerika. Vv- 
kurie spekuliuoja narkotikais. ira$ greitai imigranto dalia nusivylė ir metėsi į girtuoklystę. Gi-

3. Bedarbiai paliečiami kiek-imus sūnui, Baltrūnienė, bijodama blogos Brooklyno, ir aplamai; 
vieno vajauš metu. Kanadoje da-' Amerikos, įtakos išvežė sūnų į Lietuvą, kad ten pas senelę išaugtų 
bartiniu metu yra jų apie pusę geras lietuvis ir katalikas. Deja, sūnus Lietuvoje mirė, ir jo motina 
milijono. Liberalai kaltina kon- grižo pas vyrą į Ameriką. Laimės nebuvo. Vyras nesugyvenamas, 
servatorius, konservatoriai libera- Išsiskyrė. Vyras netrukus mirė. Baltrūnienė pagaliau gavo tarnai- 
lus, o NDP kaltina juos abu. Ko- tės^—palydovės darbą pas garsią artistę Morgan. .................... 1
munistai tvirtina, kad tik po ko
munistine vėliava bus darbo žmo
gui ir laisvė. Bet šitos kalbos ir 
pažadai nepadeda bedarbiui. Bai
siai sunku apie tai galvoti ir kal
bėti, kai Kanada — trečia valstv- 
bė teritorijos didumu su 18 mil. 
gyventojų negali rasti darbo pusei 
milijono bedarbių. Nuo vandeny
no iki vandenyno, nuo Keturių 
Didžiųjų ežerų iki šiaurės ašiga
lio, begaliniame žemės plote, pil
name Įvairių žemės turtų, nėra 
vargšui žmogui darbo. Tuo tarpu 
vokiečių konsulai verbuoja vokie
čius grįžti į tėvynę ir užtikrina 
jiems darbą. Kanadoje išdega 
tūkstančiai ekerių miško kas me
tai už šimtus milijonų dolerių, bet 
jokia vyriausybė nesuranda lėšų 
ir darbininkų tam miškui iškirsti 
ir statyti namus. Dar daug žmonių 
neturi namų, bet vyriausybė neįs
tengia suorganizuoti namų staty-

Testamente viską buvo užrašiusi kilniems tikslams, bet išgirdu
si kaip daug dar ko trūksta “Dainavos” stovyklai, savo santaupas 
paskyrė jai, gal prisimindama savo sūnų, kurį vežė i Lietuvą, kad ! 
geru žmogum išauklėtų. Dabar jos auka tarnaus JAV-bių lietuvių j 
jaunimo auklėjimui.

Sovietų laivai Švedijoje
Švedija ir Sov. Sąjunga susita

rė pasikeisti karo laivų vizitais. 
Birželio viduryje Stockholme lan
kysis sovietų povandeniai laivai, 
vad. kontradmirolo Rybalko. Įgu
los nariu skaičius sieks 480. Prieš 
tai Leningradą aplankys trys šve
dų naikintojai su 685 vyrų Įgula. 
Jiems vadovaus kontradmirolas 
Blidberg. Paskutini kartą Švedi
jos ir Sov. S-gos karo laivynai pa
sikeitė vizitais 1958 m. Pokaryje 
tokie vizitai dar Įvyko 1954 ir

1956 m. Dabar pirmą kartą Švedi-! 
joj lankysis sovietų povandeniniai i 
laivai.

VYT. SIRVYDAS

Ii j os vyriausybė šiuo metu neturi 
jokios intencijos eiti toliau Lat
vijos ae facto pripažinimo”. (De 
facto pripažinimą anglai davė 
1918 m. lapkrityje).

Pilno pripažinimo reikalą palie
tė ir Lietuvos premjeras E. Gal
vanauskas kalboje su anglų užs. 
reik, ministerijos nariu Lordu 
Hardinge vasario 12. Lordas ši-

"Sj rytą atsilankė Lietuvos

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAI KAS"
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina S1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
941 Dundas Si. W.» Toronto, 

Canada.
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3 patogius apšildymo planus
išlaikyti patogiai savo šeimų ir sutaupyti pinigus.

ŠTAI JIE:

PLANAS
PLANAS 
PLANAS

1 — metinis burnerio remontas ir krosnies išvalymas.
2— ''populiarus” planas-
3 — "pilnas” planas.

Skambinkite mums dabar, kad galėtumėte 
pradėti gauti jūsų pasirinktą planą.
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2221 YONGE STREET ♦ Tel. 481-2221
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Anglai spausdina jau XI-tą to
mą savo diplomatijos dokumentų. 
Kaip būtų mums miela išgirsti 
mūsų vyrų to metę diplomatinius 
dokumentus! Pavyzdžiui, kad ir p. 
Galvanausko nuotaikas bei atsimi
nimus tų laikų, Įspūdžius jo pa
sikalbėjimų Londone ir Paryžiu
je. Deja, jų gal nesulauksime. Tu
rėsime pasitenkinti vien kitatau
čių leidiniais.

o
Lietuviai tada jau buvo ber

montininkus išviję. Estai dar var
go su generolo Judeničo armija. 
Dalyką primena Curzono telegra
ma atstovui Dewhurst ui Rygoje 
1920. 11. 14. Sakė:

“Nors jokio tikro įsipareigoji-,. „ . .... - . ... . , t . ,, . . x
mo neturime, tačiau pareikalauki-! kupranugario, kitas ant asiliuko, voje, bet tu klausai ir matai, štai 
te estu vyriausybę užtikrinti as-:trec^as he“kopteryje, kiti į trau- stovi žili Kremliaus bokštai su 
mens laisvę ir saugumą gen JuJ kinio vagoną susimetę. Dar blo- penkiakampėmis raudono rubino 
deničui. Jei yra baimės dėl jo gy-!^au’ ^ai Pradedi susipažinti su žvaigždėmis. Prie jų tarsi gražuo- 
vybės jį gal reiktu paimti mūsų tolimesniais puslapiais. Kad skai- lis audeklas glaudžiasi Raudonoji 
karinės misijos globon arba pade- negalvotų, kad čia teesa- aikštė. O joje — granito Mauzo- 
ti išvykti iš Estijos, pirma pasi- 1 '* ’
rašius mūsų gen. Turnerio patar
tą raštą”.

Judeničą sausio 27 buvo pagro
bęs gen. Balakovičius su savo bū
riu. Dewhursto spaudimu, estai 
Įsikišo ir Judeničą sugrąžino svei
ką i Talliną. Gen. Tųrneris buvo 
siūlęs Judeničui pasirašyti paža
dą atiduoti visus turimus fondus 
estams.

liaus kurantai.
Tau nė karto neteko būti Maks-

stovi žili Kremliaus bokštai su

ma pigios propagandos, būtina pa
cituoti straipsneli “Maskva, Mas
kva”, kuris puikiai pailiustruos, 
ko ir kaip siekia priaugančioj lie
tuvių naujojoje kartoje sovietina- 
mos Lietuvos tvarkytojai, kurių 
rūpestis mažamečiais, aišku, yra upė, žengia demonstrantai. O jis 
suprantamas, tik jokiu būdu ne- — Leninas — granito Mauzolie- 
pateisinamas. Paskaitykime tad juje girdi ir šaunių karių tvirtus 
tą maskvinį rašinį, gražiai paįvai- žingsnius, girdi, kaip džiaugiasi

Mas- žmonės, kuriems jis pats parodė 
kelią į laimę. Girdi ir supranta — 
galinga mūsų šalis.

Leninas ir Maskva. Maskva ir 
■ Leninas. Šiuos žodžius žino, myli 
ir gerbia viso pasaulio geri žmo- 

: nės. Kaip Leninas, jo sukurta Ko- 
į munistų partija viso mūsų gyveni
mo protas, taip Maskva visų mū-

liejus. Mauzoliejuje — amžinu 
miegu užmigęs ilsisi Leninas. 
Raudonąja aikšte darniomis gre
tomis žygiuoja kariai, rieda pa
būklai. Su vėliavomis ir transpa
rantais, tarsi linksmai putojanti

rintą Maskvos vaizdu, su

“Tėviškės Žiburiu”
BENDRADARBIU PASITARIMAS4

Gegužės 12 d. Toronto Prisikė-j Įvykius; Ed. šulaitis, kun.Gegužės 12 d. Toronto Prisikė-Į Įvykius; Ed. Šulaitis, kun. prof 
limo par. patalpose buvo susirin-1 • Yla. Taipgi minėtini abu To- sų šalies širdis. Maskvoje gyvena 

1—7—: ’”*n. ;Įr dirba mūsų šalies vyriausybės
P. Ažubalis ir T. Placidas Barius,! vadovai, iš Maskvos vadovauja 
OFM. teikią kas savaitę parapijų : mūsų darbui Komunistų partijos 
kronikas. ! Centro Komitetas.

Buvo suminėti ir dažnai “TŽ” i šiame numeryje mes spausdi- 
talkiną dailininkai: Vikt. Bričkus, j name V. Majakovskio, K. Čukovs-. 
Alf. Docius, E. Docienė. D. Gruo- kio, S. Michailovo, A. Barto. A. 
dienė-Meilutė. Tel. Valius. iKorniejevos kūrinius. Visi šie ra-

Fotografai: J. Dvilaitis. S. Dab- šytojai savo gyvenimu ar kūryba 
kus, M. Pranevičius. susiję su Maskva. Tegul jų kūry-

Nenuolatinių bendradarbių eilė bos puslapiai bus jums tarsi svei- 
būtų labai ilga, ir šia proga jų pa- kinimas iš Maskvos.” 
vardės atskirai nebuvo suminėtos.! Tiek to straipsnio. Neilgo, bet 
Visiems buvo pareikšta giliausia aiškaus, nedviprasmiško, perdėm 
padėka. “TŽ”.lieka jiems didžiai svetimo kūdikiškam protui, lie- 
skolingi, tuviškosioms nuotaikoms, lietu-

Redakcijos vardu buvo pareikš-! viškajam supratimui. Tie sveiki- 
ta visa eilė pageidavimų bendra-i nimai iš Maskvos, jau tapo kasdie- 
darbiam. Buvo pageidauta ne ge- i niniais. pasikartojančiais, įkyriais 
rų, o geriausių straipsnių; neilgų, į vien tik “Genio” puslapiuose, 
bet turiningų: aktualių bei sukre- bet ir kasdieniškame gyvenime,'’ 

! metu, per- 
eityje “TŽ” štabo nariai buvo ne-i mikos straipsnių, bet skatinti kul- traukose, koridoriuose, salėse, 
kartą viešai skelbti; čia todėl mi-: turingas, dalykines diskusijas. Re- Lietuviškasis jaunimas stipriai 
nėtinos ypač nuolatinių bendra-■ dakcija nusiskundė uniforminiais įkinkytas į visą tą aplinką, iš ku- 

i darbių pavardės (alfabeto tvarka):, straipsniais, kurie, lyg bendraraš- i rios stengiamasi nepaleisti, nelei- 
i Al. Gimantas, Pr. Alšėnas. paruo- čiai, siunčiami keliem laikraščiam džiama į šalį nukrypti, nes tik vie
piąs žinias skyriams “Lietuviai pa- net to nepažymint. Taipgi esą ko- nas ir tikrąs kelias ir rėmas — 
! šaulyje”, “Kultūrinėje veikloje” respondentų, kurie siunčia tą patį Leninas ir Maskva. Maskva ir Le- 
ir parankąs šypsenų; Ged. Galva, tekstą keliem laikraščiam. Tokie ninas. Tai kasdienos molto ir pa- 

ĮJ. Gobis; J. Grikis:'J. Gustainis, dalykai liet, spaudą daro vienodą,: tikimiausias rodiklis ateičiai, ne- 
parenkąs žinių iš okup. Lietuvos! ją alina: ypač nukenčia savaitraš- bandant į šalis dairytis. Galimas 
Sporto; A. Kalnius; J. Karka, se- čiai, nes dienraščiai pirmieji pa- dalykas,kadpriejaunimoauklėji- 
kąs liet. stud, gyvenimą: Vyt. Kas- skelbia gautus rašinus. Pageidau- mo visiškai neprileidžiami. ar su 
tytis, paruošiąs žinias skyriui “Pa- ta, kad liet, kolonijų įvykius ap- jųjų nuomonėmis nesiskaitoma, 
vergto j tėvynėj” ir kt. medžiagos; rašytų atskiri korespondentai at- lietuviškieji režimo patikėtiniai 

i V. Kolyčius, parengiąs informa- skiriems laikraščiams, o ne vienas Vilniuje, kurių lietuviškosios sa- 
Icinių rašinių ir Kanados žinias; J.! kuris siųstų visiems laikraščiams vigarbos jausmas turėtų būti gy- 
i Matulionis, rašąs savaitines poli- ! tą patį tekstą. Prašyta, kad kores- 
Itinių įvykių apžvalgas: B. Mažei-; pondentai aprašytų įvykius teisin- 
kienė, vedanti “Žiburėlius” — - a 
vaikų skyrių; T. B. Mikalauskas,j jieškotų progų kam nors įgelti. 
OFM, sekąs religinio gyvenimo Užsiminta apie anonimini

jųjų nuomonėmis nesiskaitoma.

Vilniuje, kurių lietuviškosios sa-

vas. Lietuviukams juk dar-svar
biau už Lenina ir Maskvą, žinoti 

_!gai, trumpai, tuoj po įvykio ir ne-;savąją lietuviškąją vertę kartu
i su žodžiais Vilnius ir Lietuva. Ar 

, anoniminius Į “Geniui” tas visai nerūpi?
_ Į straipsnius ir pageidauta, kad au- i --------

toriai, kiek galima, pasirašinėtų j VENEZUELA.— Maria Puchc, 
pavardėmis. Kaikurių bendradar-i 105 m ištekėjo už Francisco Gu- 
bių rankraščiai sunkiai įskaitomi,! tierreg. 95 m.' amžiaus. “Tai lai- 
labai suspausti. Būtų galima iš- mingiausia mano gvvėnime die- 
vengti daug klaidų, jei rankraš- Ra » _ pasakė jaunoji 
čiai būtų gerai paruošti. Ypač to

. pageidauja spaustuvė.
Nuolatinis leidėjų rūpestis —; 

i laikraščio plitimas. Nors laikraš
tis turi kalbėti pats už save, ta-! 
čiau ir geriausia prekė turi būti 
pateikiama vartotojui. Todėl pa
geidauta, kad bendradarbiai rū
pintųsi ir laikraščio plitimu.

Pagaliau redakcijos vardu buvo 
padėkota valdybai ir šeiminin
kėms,. taip skoningai paruošu- 
sioms pobūvį, užtrukusį ligi vi
durnakčio.

Bendradarbių pasisakymai
J. Karka: ‘"TŽ” — rinitas ir visų ver

tinamas savaitraštis. A.a. dr. A. Šapo
kos metais buvo pasiduodama gyveni
mo tėkmei — kas atplaukia redakci- 

;jon, tas ir atsispindi laikraštyje. Da- 
l bar, atrodo, siekiama daugiau planavi- 
; mo ir tobulėjimo sutelktinėm pastan
gom. Didinti prenumeratorių skaičių. 
Pritraukti jaunimą. Įvesti klausimus - 
atsakymus. Vengti asmeninių ginčų.

(Nukelta į 6 psl.)

IŠRINKITE

RINKIMINĖJ APYLINKĖJ
Spausdinama Spadina rinkiminės 

apylinkės P. C. Sąjungos

Geriausias 
atostogų poilsis
CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. Prie Atlanto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs kambariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės. Šilta Golfstromo srovė.

Rami aplinka. Daug vietos žaidimams, (ievas lietuviškas maistas. 
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16 DIENOS.

SAVININKAI LIETUVIAI DR. ED. IR M. JANSONAI 
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas.

89 ML Ida Rd.. Boston 22. Mass., USA. Tel. ĄV. 8 5999. 
Nuo birželio 16: “Audronė” — Jansonas,

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass, USA.

CANADIAN

MOLSON

Pereikite i 
CANADIAN 
dėl skonio

Pereikite i 
CANADIAN 
galutinai

VIENINTELĮ 
KANDIDATĄ, 
KURIS 
ATSTOVAUS 
VISUS 
GYVENTOJUS 
SPADINA 
APYLINKĖJE

Diefenbaker’io vadovybėje 

John
BASSETT
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LENINAS TRAKŲ PILYJE... i kraštotyrinė skaitykla, kurios vertę
Gegužės mėn. pradžioje buvo atida- taipogi sužlugdo medžiaga apie ręvo- 

rytas muzėjus Traką salos pilyje. 11- liueinius paminklus, lankytoją susiti- 
gameiįą kasinėjimą metu surinkta kūnai su sovietinio komunizmo revo- 
/ausi archeologinė medžiaga nušvie- liucionieriais, karo dalyviais. Čia de- 
ėta Traką pilių ir miesto istoriją, pi- monstruojami filmai vokiečių okupan
tų vaidmenį kovose su kryžiuočiais, tų “buržuazinių nacionalistų” žvėriš- 
Kenosios pilies menėje įrengtas že- kurnu! ir dvasiškijos “reakcinei veik- 
mėlapis rodo kelius, kuriais kryžiuočiai lai” pavaizduoti...
.veržėsi į Trakus ir Kernavę. Ekspona- Būtų buvę žymiai geriau, jeigu pe
lą tarpe yra kryžiuočių ginklų kolekci- lesiais ir kerpėmis, anot Maironip, 
ja. . apaugusi Trakų pilis, kaip lietuvių tau-

PiJies murėjuje gausu Trakų ama-; tos šventovė, būtų išvengusi jai visiš- 
lininkų darbo įrankių, to laikotarpio kai nereikalingos komunistinės. pro- 
jnottetą, statybinių detalių. Ypač įdo- pagandos.
•ra! keramika — įvairiausių formų kok
liai ir indai.

Pilies menėse išstatyti lietuvių dai- Nors Vilniaus miesto dalis jau turi 
liniuką kūriniai: vazos, servizai, de- iš Ukrainos atvestas dujas, bet Kau
ko- atvvinės lėkštės, stiklo darbai, riš-nas jų tesulaūks rudenį. Prieš tai nu 
tintai kilimai, kurie savotiškai papildo: matoma tas dujas nuvesti į Rygą. VU- 
senuosius eksponatus. Tačiau komunis- i niaus radijas praneša, kad kauniečiai 
.tiniai tnuzėjans valdovai, žinoma, nega- ■ jau susirūpinę priimti dująs ir ligšiol 
Įėjo išsiversti be komunistinės propa-, dujotiekio tinklo nutiesta apie 15 km. 
Landos — senosios pilies menėje pas- į Pirmiausia priimti dujas paruoštas 
latyta skulp. P. Vaivados sukurta Le- naujasis gyvenamasis rajonąs Kauno 
juino statula. Tai — pats didžiausias Tunelio gatvėje. Kaip ir Vilniuje, Kau- 
Senosios pilies disonansas. ne dujomis pirmoje eilėje žadama ap-

Didžiojoje pilies menėje įrengta rūpinti prainonės įmones. E

DUJOS KAUNUI

TAUTOS NAMAMS VAJUS 57-oje 
savaiėtje davė $700 ir pasiekė $63.900. 
Gerieji Vasiliauskai nariu su $100 įra
šė dukrelę Ritutę. Tai jau antra šim
tinė iš jų šeimos. Naujais nariais įsto
jo V. Paulaitis, J. Karuža ir X. Po ant-, 
rą šimtą pridėjo K. Bungarda. Pr. Ci- 
paris ir iš Toronto P. Januševičius, ku. 
ris tarp kitko rašo:

“Matydamas, kaip nuostabiai vyksta 
Hamiltono LN kūrimas, nutariau už 
parduotas knygas šėrų įsigijimui skir
ti ir antrą šimtą. Mat, negaliu atsispir
ti pagundai Jūsų taip kantriai dirbamo 
darbo stipriau neparėmęs”.

Visiems nuoširdus ačiū, o P. Januše- 
vičiui iš kaimyninės didžiojo Toronto 
kolonijos ypatinga padėka!

Maloniai prašome visus Kanados ir 
Amerikos lietuvius paremti Hamiltono 
didžiąsias pastangas, nuperkant LN Še
rų. Pinigus prašome siųsti St. Bakšio 
vardu, 38 Stanley Ave., Hamilton, Ont.

VISI LEIDIMAI iš miesto v-bos nau
jų LN statybai jau gauti. Geg. 10 d. 
mieste "planavimo k-ja turėjo posėdį ir 
specialiai vien tik LN sklypui pakeitė 
toningą, kuris leidžia klubą. Geg. 11

Spectator” laidoje buvo ši žinutė:

“Rezoning Approved iar Club. | nepamirš, kad yra lietuvis.
Rezoning of the Southwest corner of Erdvi salė ir geras Benni Ferri or- 

Hunter St. and Ferguson Ave. for con- kestras, sudarė publikai puikią nuotai- 
struction of a private club was approv-1 K?- XPaė džiugu buvo stebėti jaunimą,

JUNGTINE
SASKAITA

PRAKTIŠKA
BENDRUMOS

FORMA

Kai sudarote koki jungini — komercijos ar vedybų, tada laikas 
atidaryti Toronto-Dominion banke “Joint Account” — jungti- 

- nę sąskaitą. ■■■■■■. r
Jungtinė sąskaita yra viena populiariausių Toronto-Dominion 

banko patarnavimų, nes ji yra tokia praktiška ir patogi. Ji 
praktiška, nes abudu partneriai i ją gali Įnešti pinigus, ir patogi, 
nes abudu gali išrašyti čekius. Transakcijai padaryti reikalin
ga tik vieno parašo.

“Joint Accounts” yra keleto rūšių. Labiausiai paplitusi yra 
palūkanas nešanti “Joint Savings Accounts”, i kurią pinigus 
Įnešate taupydami sau reikalingiems daiktams, ir “Joint Per
sonal Chequing Account”, kuri gali būti naudojama išlaidų bei 
skolų mokėjimui. ’

Dėl savo lankstumo “Joint” sąskaitos teikia visą eilę svar
bių pirmenybių. Vedusioms poroms tai reiškia, kad abi pusės, 
nesvarbu kur jos būtų, gali per vieną bendrą sąskaitą taupyti 
arba apmokėti išlaidas. Daugelis šeimų šiuo būdu gali lengvai 
ir tiksliai vesti savo knygas.

Jungtinė sąskaita vėl parodo savo naudą, kai išimant pinigus 
reikalingas tik vienas parašas. Vienam susirgus arba susižei
dus, antroji pusė lengvai gali prieiti prie banke padėtų pinigų. 
Gi turint normalias “Savings”, “Current” arba “Personal 
Chequing” sąskaitas, to padaryti negalima.

Komercijos partneriai, iš kitos pusės, gali susitvarkyti taip, 
kad jų čekiams galioti reikėtų dviejų parašų banke. Tuo būdu 
padedama abiems partneriams apsisaugoti nuo skubių ir neap
galvotų išlaidų.

“Joint” sąskaitą atidaryti yra labai lengva. Jums tereikia 
Įnešti mažą sumą pinigų ir palikti savo parašus artimiausio 
Toronto-Dominion banko; skyriais ver-ėjui ciba sąskaitininkui.

Pamatysite, kad “Joint” sąskaitos yra tik vienas iš daugybės 
patogių patarnavimų, kuriuos jums gali suteikti T-D banko 
žmonės. Nusistatykite aplanykti artimiausią skyrių ir susitikti 
jo vedėją. Jam bus malonu jums smulkiai išaiškinti visas ban
kines operacijas. Netrukus užeikite jr atraskite kodėl...

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

THE TORONTO-DOMINION BANK

K-5424

K. GENIS LAIMĖJO. — Rašėų>4 
kad Cicero lietuvis K. Genis kandida- 

BUY. KASSEUO, VOKIETIJOJE, j tuoja i vietos mokyklų tarybą. Jis « 
vietą laimėjo, balsų skaičiumi toli pra-* 
lenkdamas savo oponentą. Balsavimo 
metu jį smarkiai palaikė savi tautie
čiai. ‘ -

INŽ. B. BUDGINAS, kartu su Ame
rikos mokslininkais ir astronautais, da
lyvavo Huntsville mieste, Alabamoj, 
astronautų konferencijoje. Inž. B. Bud- 
ginas, buvęs nacių kacetininkas ir žino
mas lietuvių veikėja?, dirba Douglas 
aviacijos b-vėj, kur stato raketos uSa- 
turn C-l” antrąj. augštą.

JA Valstybės
iTast nW by the planning board^ i v^a* ”ema^*usį Lietuvos, dai^ą tra£ GIMNAZIJOS MOKINIU ir mokytojų 
The aplication was approved main- k‘ant lietuviškai. Sveikino “Širvintos” i,?,a^ia.v,“as -1*2

ly because owners of the land were tunto tuntininkė R. Bagdonienė, “Au
unaware that recent amendments to I kur<>” vardu E. Kudabienė, taut, šokių b,dos — A- Kazakevičius,

. . . .‘'r**' ... a T r*—the zoning by-law no longer permit 
dubs in an area zoned for light in
dustry.

The corner of the block will be 
changed, with eity council approval to 
a zoning under which the club will be 
allowed. The rest of the block will re
main industrial.

Several residents of the area com 
plained last night that traffic and 
noise would be increased by construe- 
tion of the private club.
- It was pointed out, however, that 
parking would be provided for 120 
cars on the club premises, and that in
dustrial zoning could permit far more 
objectionable uses than a private club.

The owner of the proposed club is 
the Lithuanian Home of Hamilton”.

Ryšium su zoningo pakeitimu daug 
nuoširdžių pastangų įdėjo LN statybos 
k-jos pirm. J. Mikelėnas, dr. inž. A. 
KulpaviČius ir inž. Pr. Čeponis. Jiems 
mūsų visų gili padėka!

Sutvarkius formalius reikalus mies
to v-boje, jau yra gautas pasiūlymas 
$200.000 morgičių iš 7%%. LN v-ba 
jieško paskolos mažesniu nuošimčiu.

Naujų LN statybos reikalai, Dievui 
dėkui, taip tvarkosi, kad jau beveik 
tikras dalykas, kad juos apie liepos 
pradžią pradėsime statyti. Tad visi pa- 
sispauskime ir junkimės su savo šim
tinėmis į jų statybos talką.

ALYVĄ iš Shur-Heet Sales per LN 
Kultūros Fondą užsisakė K. Mileris, J. 
Bajoriūnas ir P. Breichmanas. Pirmus 
metus jų namų krosnys bus išvalytos 
nemokamai, o LN gavo už juos po $10. 
Nuoširdus ačiū! Kviečiame visus lietu

sius šiuo būdu padėti LN, tuo pačiu 
palaikant savus tautiečius - verslinin- 

: kus. Skambinkite tuojau St. Bakšiui 
JA. 9-4662.

j LN PLYTŲ VAJUS bus pradėtas už 
poros savaičių. 10 rinkėjų aplankys

■ mus namuose. Reikalas yra didelis. 
Šiuo atveju aukosime patys sau ir sa
viems vaikams. Paskirkime dešimtį ar 
daugiau dol. Sk. St.

IŠKILMINGOS SUTUOKTUVĖS. — 
Gegužės 12 d. Hamiltono jaunimas 

: gražiai palydėjo į naujo gyvenimo ke
lią Liuciją Bartkutę ir Robertą Konte- 

inį. 11 vai. AV bažnyčioje didelis būrys 
j jaunimo ir suaugusiųjų dalyvavo su- f 
! tuoktuvių apeigose. Knights of Colum-; 
’ bus salėje nepaprastai didelis būrys 
‘ svečių bei draugų sveikino jaunuosius. 
Džiugu, kad abu jaunieji palieka ir 

. toliau mūsų kolonijoje. Liucija, kaip 
’ ilgametė “Širvintos” tunto narė, be- 
\ dirbdama skautiškoj šeimoj tautinį ir 
• kultūrinį darbą; savfiį švelniu ^>ūdu su
silaukė tarp jaunimo ir suaugusiųjų 
simpatijų. Manau, kad jaunoji Liucija, 
visuomet bendraudama su lietuviškuo- •

i ju gyvenimu, pilnai užsitarnavo šios : no sunkioje ligoje.
pagarbos mūsų kolonijoje. To paties i Tad dar kartą visiems nuoširdžiau- 
susilauks kiekvienas jaunuolis, kuris i šiai dėkoju! . M. Uikienė

grupės “Gyvataras” vardu I. Grabo- 
šaitė, skaut. remti dr-jos vardu V. Pa- 
šilys. Gauta sveikinimo telegrama net 
iš Latvijos, iš Roberto giminių. Po
vestuvinei kelionei jaunieji išvyko į 
Floridą.

Tikėdami jus ir toliau matyti mūsų 
kolonijos bendruose reikaluose, dar 
kartą linkime: ilgiausiu ir laimingų 
metų! V. P.

NAUJA JAUN. SKAUTŲ VADOVY- 
BĖ žada išplėsti savo veiklą. Pradžio
je vasaros atostogų numato organizuo
ti netoli nuo Hamiltono kelių dienų iš
kylas bei išvykas, kad pamažu pripra
tintų mažuosius prie ilgesnio stovykla
vimo.

Tėvai, norintieji, kad jų sūnūs 7-11 
m. amžiaus, kurie nepriklauso skau
tams, galėtų kartu tose iškylose daly
vauti, iš anksto kreipiasi į A. Tumaitį, 
tel. JA. 9-3207 ar R. Petrauską tel. 
JA. 2-6149. Hamiltono skautai

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. konsului J. 

Žmuidzinui su ponia, sutikusiems bū- 
i ti šventinamos “Nemuno” tunto vėlia
vos krikšto tėvais ir už Maironio minė
jimo atidarymą. Hamiltono klebonui 
kun. dr. J. Tadarauskui už vėliavos pa
šventinimą, iškilmingų Mišių atlaiky- 
mą ir labai gražų, dienos progai pritai
kytą, pamokslą. Aug. Kuolui už konsu
lo atvežimą Hamiltonan. Sol. Vac. Ve- 
rikaičiui, akomp. D. Skrinskaitei, Sta- 
sevičiui, Ceigiui, Hamiltono tautinių 
šokių grupei “Gyvataras” ir jos vado
vei Breichmanienei už Maironio minė- 
jimo-koncerto programos išpildymą.

Ulbinui, Dramantui, Paulauskui ir 
Vindašiui, grojusiems tautiniams šo
kiams ir jaunimo pasilinksminimui, o 
taip pat muzika palydėjusiems Mairo
nio dainas. Dramantui, Kaušpėdai, Var
nui, Stukui, Deksniui, Pašiliui ir Paš
kevičiui už scenos dekoravimą ir pa
laikymą tvarkos salėse. Ponioms: Deks- 
nienei, Jonikienei, Leparskienei, Ka
minskienei, Paškevičienei, Stonkienei, 
Stosienei, Stukienei, Sopienei, Tumai- 
tienei, Vaitonienei ir Venskevičienei už 
surengimą ir pravedimą vaišių jauni
mui. Hamiltono Skautams Remti dr-jos 
v-bai, globojusiai ir finansiškai parė
musiai šią jaunimo šventę, ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems prie tos šventės 
organizavimo ir pravedimo.

Hamiltono skautai

(5549 So'. Whipple St., Chicago) lr Ed. 
Suiaitis (1320 So. 48 St., Cicero). | 
juos reikia kreiptis, norint užsiregist- 
«ti, gauti daugiau informacijų ar su- 

iti pasiūlymų.
LIETUVIŠKOS ŠIRDIES FONDAS
Juozas J. Bachunas, norėdamas ypač 

pagelbėti Adelaidės, Australijoj, tau
tiečiams pasistatyti Lietuvių Namus, 
steigia Lietuviškos širdies Fondą. Jis 
kreipiasi į daugelį JAV ir Kanados 
lietuvių, kviesdamas paaukoti šiam fon
dui. Fondo adresas: Juozas J. Bachu
nas, Tabor Farm, Sodus, Mich., USA.

KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC, ge
neralinis Tėvų marijonų prokuratorius, 
nuolat gyvenąs Romoje, birželio 12 d. 
atvyks kuriam laikui į JAV.

JONAS BUDRYS, Lietuvos genera
linis konsulas, persikėlę į nauja butą: 
41 West 82nd St., New York 24, N.Y., 
USA.

PR. PLEKAVICIUS, 74 m. amžiaus, 
iš Cambridge, Mass., automobiliu įva
žiavo į Charles upę. Ištrauktas jau mi
ręs. Palaidotas gegužės 3 d.

V. BABRONIENĖ su dukrele Daiva 
atvyko iš Argentinos ir apsigyveno Či
kagoj. Netrukus atvyksta ir vyras inž. 
Babronis.

J. GINKUS, 71 m., visuomenininkas, 
BALFo direktorius, kavinės savininkas'

Padėka
Man sergant ir gydantis ligoninėje 

iš savo artimųjų giminių ir draugų te
ko patirti daug moralinės paramos ir 
užuojautos. Visiems mane lankiusiems, 
prisiuntusiems gėlių ir visaip kitaip 
man pd&ėjūsiems Sfunčiu'savt) gražiau
sią padėką!

Visų Tamstų parodytas nuoširdumas 
buvo man didelė dvasinė pagalba ma-

St. Catharines, Ont
ATVYKSTA SOLISTAS

NAUSKAS. — Stasys Baranauskas, žy
musis mūsų dainininkas, šimtais kartų 
sužavėjęs visuomenę, mielai sutiko at
vykti į St. Catharines lietuvių koloni
ją, kur yra rengiamas iškilmingas Mai
ronio minėjimas. Neabejotina, kad tai 
bus vienas gražiausių parengimų Nia
garos pusiasalyje. Taip ir turi būti, 

t nes mūsų didysis dainius Maironis ti
krai yra to nusipelnęs.

Tėvai pranciškonai ir Liet. Bendruo
menė vieningai ir sutartinai dirbdami 
bendrą lietuvišką darbą šioje mažoje 
kolonijoje sutarė paminėti ir mūsų 
tautos garbingą sūnų, kunigą ir poetą, 
Maironį. Vienintelis šios rūšies minė
jimas (kito šimtmečio jau nesulauksi
me!).

, Plačioji visuomenė iš tolimiausių 
miestų ir miesteliu maloniai kviečiama 

ar ruoštis į šį didingą mi
nėjimu kur viena mintimi ir širdimi 
pagerbsime mūsų tautos atgimimo 
Dainių. Maironis buvo nenuilstantis 
laisvės šauklys ir pranašas; išsipildė 
jo žodžiai, kai jis dainavo: “Atsibus 
tėvynės sūnūs, didžią praeitį atminę:

BARA- į pagimdys vargai galiūnus, ugnimi už
degs krūtinę”.

BENDRUOMENĖS VALDYBA pa
pildomai praneša, kad ji rengianti Mai
ronio minėjimą Kr. v-bos paraginta.

Minėjimas įvyks birželio 16 d. 5 vai. 
vak. St. Catharines erdvioje Mėrritton 
Community Centre salėje.

Po pritaikintos invokacijos, apie 
Maironį — tautos žadintoją, kalbės 
red. Iz. Matusevičiūtė. Koncertinę dalį 
išpildys p-lė Šukytė ir St. Baras-Bara- 
nauskas. Po minėjimo — pasilinksmi
nimas. B-nės valdyba

Bonna. — Ryšium, su gegužės 
mėn. pradžioje JAV lėktuvnešio 
“Wasp” ir kitų karo laivų viešna
ge Baltijos uostuose Kietyje, 
Flensbųrge ir kt., vokiečių ir kt. 
Europos kraštų spauda pažymėjo, 
kad tuo vizitu amerikiečiai pabrė
žė faktą, jog Baltijos jūrą laiko 
tarptautine jūra, ir pvz. sovietai 
negalėtų jos laikyti sau priklau- 
sančiaisvandenimis.

Niagara pusiasalis
“ŽALGIRIO” VIET. SKAUTŲ VA- 

DOVAI, dirbdami sunkiose sąlygose, 
nenusimena, nes turi gausų rėmėjų bū
relį su energinga valdyba, šiuo metu 
skautai turi tris tautinių šokių grupes: 
pačių mažųjų, vidutinių ir vyresniųjų, 
kurioms vadovauja taut, šokių vadovė 
Ulbinienė ir ps. M. Gverzdienė. šios 
grupės turėjo du pasirodymus š.m., t. 
y. šv. Kazimiero minėjimo išvakarėse 
III. 3. ir Motinos Dienos minėjime V. 
6., St. Catharines, Ont. šokių repetici
joms ir kt. pasiruošimams rėmėjai nuo
moja patalpas iš savo suaukotų pinigų. 
Be to, veik visi tautiniai drabužiai įgy
ti iš rėmėjų iždo ir pasiūti p. Gudaitie
nės ir šetikienės.

Trys vietininkijos rėmėjai yra ap
dovanoti ordinais: V. Visockis, J. Dei- 
nera ir V. Bieliūnas. Džiamborės Fon
do pažymėjimus gavo skautybės rėmė
jai “Lithuanica” klubas, Bendruome
nės v-ba Wellande ir “Ramovėnai” St. 
Catharines.

Pusiasalio atžalynas yra skautų eilė
se. Rėmėjų v-ba sudaryta iš visų ketu
rių vietovių. Į ją įeina: iš Niagara 
Falls — p. Gudaitienė: iš St. Cathari
nes — J. Deinera, J. Alonderis ir Alb. 
Panumis. paaukojęs skautams $37; iš 
Wellando — V. Bieliūnas ir P. Ado- 
mynas; iš Port Colborne — A. Stanke
vičius. Revizijos kom. sudarė: St. Janu
šonis, iš Niagara Falls, J. Girevičius iš 
St. Catharines ir K. Stankevičius iš 
Wellando.

Ateinančias metais žalgiriečiai iškil-

mingai minės 10 metų vietininkijos įsi
kūrimo sukaktį, todėl linkėtina vado
vams ir rėmėjams ir toliau nuoširdžiai 
dirbti ir globoti lietuvius skautus.

B. S.
Į VILNIEČIU RENGIAMAS birželio 

23 d. JONINES atvyksta pilname sąs
tate “Rūtos” ansamblis su solistais ir 
pianistu Mrozinskiu. Ansamblio dabar
tinis vadovas yra muz. A. Kačanauskas. 
Tai yra seniausias mūsų išeivijos an
samblis. į Kanadą atvyksta pirmą kar
tą.

PAGERBTA MOTINA. — St. Catha 
rines apyl. v-ba gegužės 6 d. slovakų sa
lėje’surengė iškilmingą motinos garbei 
minėjimą. Nors į minėjimą atsilan
kė nedaug žmonių, bet pats minėjimas 
buvo įdomus. Paskaitą skaitė K. Šukie
nė, meninę programą atliko skautai 
su šeštad. mok. mokiniais. Tenka pas
tebėti, kad mes iš priaugančios kartos 
turime nemažai gerų menininkų, į ku
riuos reikia atkreipti jau dabar dėme
sį. Ypač turiu mintyje iš Niagaros 
Falls dvi seseris Siurblytes, turinčias 
balsą ir muzikinius gabumus. Jos jau 
nepirmą kartą savo duetais žavi šios 
padangės klausytojus. Iš Wellando Le
kavičiūtė pagirtinai atliko koncerto 
pranešėjos nelengvas pareigas.

Motinų garbei kiekvienas atsilankęs 
buvo apdovanotas gėle.

Minėjimas baigtas tautos himnu. Po 
to dar galima buvo pasižiūrėti filmo 
iš skautų “Kaziuko mugės”. L p.

Britanija
BR. BALUTIS, Lietuvos atstovas 

Britanijoj, rašo savo draugui dr. A. 
Zimontui Čikagoj, kad dėl prieš dve
jus metus ištikusio širdies smūgio ma
žiau begalįs vaikščioti ir padidėjęs svo
ris. Dar atliekąs daug darbų. B. Ba
lutis dabar eina 83 m. amžiaus.

DBLS NAUJOJI KR. V-BA pasi
skirstė pareigomis: J. Alkis — pirm., 
J. Kerienė ir Z. Juras — vicepirm., S. 
Kasparas — sekr., V. Jokūbaitis — 
ižd.

B. ALIŠAUSKAS karo pabaigoj pa
teko į Britaniją ir tenai tapo jūrinin
ku. Jau 15 metų jis plaukioja aplink 
pasaulį, pasiekdamas ir Amerikos 
krantus. Neseniai buvo sustojęs Čika
goje, kur aplankė dėdę Kazį Ališaus
ką, pusbrolį adv. Adomą Valuką ir kt.

SUSIDOMĖJIMAS Europos liet, jau
nimo suvažiavimu, kuris įvyks rugsė- 
jo 1-8 d. Lietuvių Sodyboje, yra gy- 

Brooklyne, mirė gegužės 1 d. Palaido- • *as> ®autu Pareiškimų atro-
tas gegužės 7 d. iš Angelų Karalienės, 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

J. PAKEL, jr., Chicago Savings and 
Loan Assn, b-vės pirm., mirė gegužės 
8 d., nusilpus širdžiai po tulžies opera
cijos ir iškilus kitoms komplikacijoms. 
Velionis paliko žmoną ir šešis maža- 
mečius vaikučius, kurių vyriausias 11 
m. ir jauniausias — 2 mėn. Gimęs 1927 
m. gegužės 13 d. Buvo nuoširdus lietu
viškų reikalų rėmėjas. Mirė Little 
Company of Mary ligoninėj.

TARP LITUANISTIKOS KURSŲ 
KLAUSYTOJŲ Čikagoje, kurie važiuo
ja šeštadieniais Jaunimo Centran, re
kordas nuotolio atžvilgiu tikriausiai 
priklauso Z. Girginaitei, iš Grand Ra
pids. Ją tėvelis veža į paskaitas viso 
apie 400 mylių į abi puses.

KUN. M. TAMOŠIŪNAS, salezietis, 
Medellino lietuvių kapelionas, lėktuvu 
atskrido į Čikagą ir apsistojo pas kun. 
B. Sugintą. Svečias Amerikoj išbus iki 
birželio vidurio.

J. KUKECKIS, čikagietis, trims se
natoriams nusiuntė savo lėšomis nupir- j 
kęs tris V. K. Tauro parašytas knygas 
“Guerilla Warfare on the Amber i 
Coast”. Iš sen. Dirksen J. Kukeckis ga-: 
vo laišką, kuriame jis dėkodamas pa
stebi, kad tos knygos mintis jis panau
dojęs politinei kalbai paruošti. Pabrė
žia, kad Ir toliau kovosiąs už Pabalti
jo valstybių išlaisvinimą.

I do, kad iš žemyno atvyks beveik išim
tinai vyrai, tuo tarpu D. Britanijos 

į jaunimui atstovaus 63% merginų ir 
37% vyrų 16-30 m. amžiaus.

Italija
LIET. SALEZ. GIMNAZIJOS moki- 

niai Velykų atostogų metu pasirodė su 
tautiniais šokiais ir dainomis šv. Jono 
Bosco gimtinėje jaunųjų maldininkų 
k Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos ir 
š. Afrikos surengtame tarptautiniame 
šokių ir dainų vakare. Viso dalyvavo 
1.600 T. saleziečių suorganizuotų mal
dininkų 12-16 m. amžiaus. Liet, moks
leiviai padainavo vieną dainelę ir pa
šoko du taut, šokius, kurie jiems labai 
gerai pavyko. Maldininkų kelionė bu
vo suorganizuota pagerbti jauniausiam 
K. B-os išpažinėjui Domininkui Savio 
jo gimtajame krašte.

Tos kelionės proga Cąstelnuovo liet, 
gimnazijoj buvo apsistoję daug tos ke
lionės organizatorių. Jų tarpe buvo ir 
iš Prancūzijos šampanes vyskupas. 
Jam sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
įteikta liet, knyga apie šv. Domininką 
Savio “Jaunojo Galiūno keliu”. Vys
kupas pažadėjo kalbėti apie Lietuvą 
Prancūzijos jaunimui. Svečiams įteikta 
literatūros apie Lietuvą. -, - _ ?

Šveicarija
....... . PROF. J. ERETAS, gyv. Šveicarijoj,

B. R. PETKEVIČIUS, Crane Savings • išeina pensijon ir nebedėstys Bazelio 
and Loan Assn Čikagoje vadovas, pra- i gimnazijoj. Galimas dalykas, jis ku- 
eitais metais lankęsis pavergtoj Lietu- Į riam laikui persikels į JAV. Šiuo me-
voj ir Įžiūrėjęs pavergtųjų tėvynainių 
priespaudą ir skurdą, ’‘Palik ašaras 
Maskvoj” knygos fondui paaukojo S50.

107 M. AMŽ. DAR SKAITO LIETU
VIŠKĄ SPAUDĄ.—Tai čikagietė Mor
ta Kučinskienė. Ji dar turinti gan ge
rą atminti ir darbuojasi apie namus. 
Labai mėgsta skaityti lietuviškus laik
raščius. Ji gimusi Papilės parap., Šiau
lių apskr. Pirmą kartą ji atvyko Į Ame
riką 1903 m., o antrą — 1912. Ji — be
ne seniausia lietuvė Amerikoje.

“VILNIAUS MYLĖTOJŲ”, dr-ja Či
kagoje, kurioje nemažai yra varšuvie
čių, krokuviečių ir kitokių lenkų, nu
sprendė išplėsti plačią veiklą “tarp
tautinėje plotmėje” už prijungimą Vil
niaus prie Lenkijos. Nutarė protestuo
ti prieš išleistą Meksikoje ispanų kal
ba inofrmacini leidinį, kuriame pažy
mėta, jog Vilnius yra Lietuvoje.

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA. — Canadian Cancer So- 

-cięty vardu dėkojame visoms Tillson- 
burgo apylinkės lietuvėms, prisidėju
sioms savo pyragais ir visokiais ska- 

: nėstais prie papuošimo stalo ir sudary
mo pelno minėtai draugijai. Pelno pa
daryta $64. Nors į lietuvius buvo kreip
tasi vėlokai ir laiko tebuvo likęs tik 
keletas dienų, bet visuomet nuoširdžios 
ir labdaringos lietuvės neatsisakinėjo 
neturinčios laiko ar kitų priežasčių. 
Kur tik suspėjome paprašyti į talką, 
mielu nori prisidėjo. Aukotojų sąra
šas: p. Ožalienė, Shultz, Rudokienė, 
Augaitienė, Sernienė, Cibulskienė, 
Paurienė, R. Augustinavičienė, Žilvy- 
tienė, Vitienė, Jonutienė, Pocienė, Ku- 
pitienė, Liutkienė, Mikėnienė, Cibir- 
kienė, L. Laur, Stankaitienė, E. Au
gustinavičienė ir Courtland Packers. 
Ypatingas ačiū “Courtland Packers”, 
kurie prisidėjo su dideliu kiekiu mė
sos gaminių. Loterijos laimingas bi
lietas teko J. Liutkui — pintinė įvai
rių vaisių.

Lietuvių skyriaus vedėjos:
J. Augustinavičienė, E. Rugienienė

tu prof. Eretas renka medžiagą a.a. 
prof. K. Pakšto monografijai.

Argentina
V. GIBAVIČIUS, Argentinos Nere

gių s-gos prosekretoriūs ir jos delega
tas regėjimo netekusių kongresuose 
kalbėjo 18 kartų per Argentinos radi
ją. Jis yra sūnus ukmergiečių Petro ir 
Onos Navalinskaitės. Regėjimo jis ne
teko būdamas 9 m. amž. nuo tansilų 
ligos. Siekė bendrojo išsilavinimo ir 
mokėsi muzikos. Neregių orkestre jis 
gįroja clarnetu. Pats, vienas važinėja 
po didįjį Buenos Aires, derindamas 
pianinus. Gyvena kartu su tėvais.

N. CIŽIUS iš Nueva Pompeya nuo 
šjn. pradžios atlieka karinės tarnybos 
prievole aviacijos bazėje Palomar.

A. SAIKAUSKAS jau 5 metai studi
juoja medicinos fakultete. Brolis Juo
zas lanko komercinę gimnaziją. Jų tė
vai Adomas ir Klementina Narbutaitė 
Saikauskai, žiežmarėnai, gyveną sa

vo namuose Bs. Aires mieste.
D. BRAŽIONIS, inžinerijos fakulteto 

studentas,’AL centro narys, atlieka ka
rinę tarnybą^ dirba Campo de Mayo 
štabo raštinėje. Pažymėtina, kad stud. 
Bražioftis labai g'rlžihi «lba lietuviš
kai.

Australija
KUN. A. KAZLAUSKAS, MIC. gy

venęs Anglijoj, gavęs naują paskyrimą, 
balandžio 9 d. atskrido j- Adelaidę. 
Jis eis a. a. kjm. Kųngio pareigas. 
Aerodrome jo sutikti buvo susirinkęs- 
gražus būrys tautiečių. . -

EISMO NELAIMES. — Adelaidie- 
čiui S. Vyšniauskui sulaužyta koja. Su
sidūrus automobiliams gana skaudžiai 
buvo subraižytas veidas aktoriui-reži- 
šoriui J. Venclovaičiui. Nelaimėje-dar 
skaudžiau nukentėjo jo žmona. Moto, 
ciklui susidūrus su automobiliu, bene 
labiausiai yra nukentėjęs poetas L. 
Pakalnis. Dviejose vietose lūžęs kojos 
kaulas, suskaldyta kelio girnelė jį il
gesniam laiku paguldė Northfieldo li
goninėn. Paruošė Pr. Al.

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

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

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.009, mor.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
29 KING STREET EAST, ROOM 13. --------- Telefonas JA. W575

i
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Nauja “Anykščių šilelio”klaida Tragiškai žuvo Modestas Stepaitis, OFM, “Varpelio” redakt
S

Pereitų metų gale knygų lei-įtryMka dail. Vytauto Valiaus ilius- 
dykla “Romuva” Niujorke išleido traęijų ksilografijoje. Taip pat' 
“AŠ”, kuris yra vertas dėmesio tekstas turi šonines vinjetes įve- 
knygos iliustracijomis. Be to, jis dant antrąją spalvą kapitalinėms 
užpildo tokio tipo leidinių spragą, raidėms.

Mūsų klasiko vysk. Antano Ba-j Naujoji “Anykščiu Šilelio” lai- 
ranausko “Anykščių Šilelis” yra da išleista “Romuvos” leidyklos 
IviSkio Eka1tUujįewTir 611 Niujorke yra išskirtina dėl dauge- 
m., L. Geitlerio 1875 m., Hugo Ho pnezascių, ir todėl ji darosi 
Weberio 1882, Jono Jablonskio mums brangi. Dail. Pr. Lapė šiai 
1905 m. Vėliau dar visa eilė “AS“ į1905 m. Vėliau dar visa eilė “Aš“ į “Aš” laidai davė liuksusinio leidi- 
laidų. Tai dažniausia nedidelio! nio 8,5x10% colio formatą. Teks- 
formąto leidiniai ir viena laida tą leidinyje išdėstė dalimis, kar
inio kitos skyrėsi daugiau tik kai-i tais puslapyje duodamas tik ke- 
bos tobulėjimu. Autoriaus pastan-; lias eilutes. Taip visas “Aš” teks- 
gos duoti “Aš” bendrinės kalbos tas yra išdėstytas 36 puslapiuose, 
formą buvo kaip tik pratęstos Dalis teksto puslapių yra ir su 
nuosekliausiai J. Jablonskio 1905'iliustracijomis. Be to, dailininkas 
m, laidoje. Jo paruoštas leidimas:yra įvedęs taip pat 36 puslapius 

vien tik iliustracijoms, kurios už
ima visą puslapį. Taip gausiai dai
lininko iliustruota knyga darosi 
reta ir, palyginus su ankstesnė
mis “Aš” laidomis, įgauna mo
numentalumo žymių, iliustracijos 
atliktos plunksna ir teptuku 
dviem spalvom. Piešinys lengvas 
ir grakštus. Grafikinė linija be 
galo jautri ir tikra realistiniam 
sprendimui. Skoningas juodo ir 
įvestosios spalvos santykis. Daug 
dinamiško judesio iliustracijos li
nijoj ir pačioj idėjoj. Dail. P. La
pė su šiuo darbu prisistatė lietu
viškajai visuomenei kaip vienas 
pajėgiausių iliustratorių žaibiška
me žanre.

Turint galvoje trūkumą plačiu 
mastu iliustruotų knygų, nauja
sis “Aš” pasirodymas turėtų ras
ti gyvą susidomėjimą mūsų šei
mose, ypatingai turėtų būti gera 
dovana mūsų jaunimui, nes kny
gos iliustracijos yra lengvos ir 
patrauklios savo nuotaika.

Knygoje yra vysk. A. Baranaus
ko portretas, o paaiškinimų sky
riuje rašo Vincas Maciūnas ir Juo
zas Brazauskas. J. G-tis

m, laidoje. Jo paruoštas leidimas 
buvo, pagrindas ir kitiem paskes- 
niem leidėjam. “Šiame leidime 
taip pat vartojama bendrinė rašo
moji kalba. Tačiau, kaip ir anks
tesniuose, nebuvo galima atsisa
kyti nuo kaikurių tarminių for
mų.' O žodynas, taip pat kaip 
ankstesniuose leidimuose, visai 
neliestas, kad išliktų ano laikotar
pio socialinis ir kultūrnis kolori
tas” (Juozas Brazaitis).

Nėra reikalo čia grįžti prie “A 
š” žodinio teksto. Jį prisimename 
iš mokyklos laikų bei dar ir dabar 
nekartą esame išgyvenę aktoriui 
H. Kačinskui deklamuojant mūsų 
scenose. Norėtųsi tiktai iškelti 
faktą, kad paskutiniaisiais metais 
vysk' Ant. Baranausko “Anykš
čių šilelio” naujosios laidos yra 
praturtintos lietuvių dailininkų 
iliustracijomis. 1953 m. grafikas 
Jonas Kuzminskis (Lietuvoje) me
džio rėžiniuose davė visą eilę rea
listiškai spręstų iliustracijų — 3 x 
4,5 cm. Ar su minimomis iliustra
cijomis buvo išleista “Aš” laida 
Lietuvoje, rašančiajam nėra žinor 
ma, tačiau minimos iliustracijos 
tilpo Nado Rastenio anglų leidi
me “The Forest of Anykščiai”, 
kuri išleido Lietuviu Dienu lei
dykla 1956 m. JAV. ‘

Labai vykęs “Anykščių šilelio” 
leidimas pasirodė Lietuvoje 1959 
m. (jubilėjinis — 100 m. “Anykš
čių šileliui” paminėti leidinys). 
Knyga 14x19 cm. formato ir turi

Brazauskas. J. G-tis
Antanas Baranauskas, ANYKŠ
ČIŲ ŠILELIS. Iliustravo Pranas 
Lapė. Išleido “Romuva”, 507 
Fifth Avenue (3rd Floor), New 
York 17, N.Y.. USA. Leidinys 
# 1. Pirmoji ribota laida. Spau
dė “Orion” Press, New York 
City. 1961 m. Kaina $5.00.

Atsiųsta paminėti
D. Sadūnaitė-Sealey, VASAROS ME- (Iš romano “Aukštųjų Šimonių liki- 

DŽIUOSE. Eilėraščiai, 1961 m. Spaus-Į mas”).
Ateitis, nr. 3, 1962 m. kovo mėn. 

Turiny; S. Sužiedėlis, Nenuvertinkime 
savo vardo; R. š., Apie žmogaus este
tišką išauklėjimą; M. M. Slavėnienė, 
Margučiai; L. Paulytė, Greitasis trau
kinys; V. Babrauskas, Maironio poezi
ja ir jos reikšmė, ir t.t. Iliustracijos 
G. Žumbakienės.

Lietuvių dienos, nr. 4, balandžio 
mėn., 1962 m. Gausiai iliustruota nuo-?

Ir gražiausiai žydėjusios gėlės1 
' nuvysta, kai jas pakanda šiurpioji1 
šalna. Taip ir T. Modestas gegu- ■ 
žės 17 d. vakare prie Portlando 
staigiai ir tragiškai išsiskyrė iš 
savo gyvųjų sanbrolių tarpo...i

Jis išvydo pasaulio šviesą Erž
vilko valsč., prie Pašaltuonio, ko
vo 13 d. 1916 m., kur ir buvo pa-; 
krikštytas Juozo vardu. Jis buvo; 
trečiasis Zigmo Stepaičio ir Elz
bietos sūnus; augo gausioje šei-! 
moję: tarp keturių brolių ir trijų' 
seserų (Bolševikmetyje vienas jo; 
brolis su šeima buvo sušaudytas). 
Juozukas, judrus ir linksmas 
(giedriu humoru pasižymėjo visą 
savo gyvenimą), lankė ir gerai 
baigė Eržvilko pr. mokyklą ir pro
gimnaziją. 1935 m. įstojo į šv. 

[Kazimiero pranciškonų provinci- 
1 ją. Bandymo metus atliko Pajūrio 
vienuolyne ir rugpiūčio 2 d. 1936 
m. padarė įžadus. Baigęs gimna
zijos mokslą Kretingos pranciško
nų gimnazijoj, 1938 m. išvyko teo
logijos studijuoti į Florencijos 
(Italijoj) pranciškonų seminariją, 
kur liepos 6 d. 1941 m. buvo 
įšventintas kunigu.

Nors T. Modestas buvo apdova
notas neeiliniais gabumais, bet 
pasišvęsti mokslui nenorėjo. Kai 
provincijolas T. K. Čepulis, OFM, 
jam pasiūlė vykti Romon ir reng
tis doktoratui, jis atsisakė tos gar
bės. Baigęs teologijos studijas, 
kelis metus dirbo pastoracinį dar
bą vidurinės Italijos parapijose. 
Karo audroms praūžus. 1947 m. 
jis su pirmaisiais lietuviais pran
ciškonais emigravo į JAV, -kur 
jau T. Justino Vaškio, OFM, ne
paprasta energija ir rūpesčiu bu
vo įkurtas lietuvių pranciškonų 
komisarųatas. T. Modestas, akty
viai įsijungęs į Amerikos lietuvių 
veikią, ėjo įvairias pranciškonų 
komisarijato pareigas: padėjo 
įkurti pranciškonų rezidenciją St. 
Catharines, kur buvo pats pirma
sis vienuolyno viršininkas ir 
Niagara pusiasalio lietuvių kape
lionas; ten darbavosi kelis metus 
ir pats pirmasis tarpininkavo pas 
kardinolą J. C. McGuigan, pran
ciškonams įsikuriant Toronte; bu
vo vyriausias JAV ir Kanados tre
tininkų vizitatorius: vėliau - “Dar
bininko” redakcijos narys ir 
“Varpelio” redaktorius, padaręs 
“Varpelį” įdomu kiekvienam lie-

Kultūrinėje veikloje

vėlperkeltas i Kennebunkport 
redaguoti “Varpelio”.

T. Modestas buvo paprastas, 
nuoširdus, nusižeminęs, giedrios 
nuotaikos. Kur tik jis gyveno, ten 
jis savo giedriu humoru linksmi
no savo sanbrolius, lyg juos per
keldamas iš kasdieninio nuovar
gio i giedresnes sferas. Jis buvo 
taip pat tyliai kantrus tiek kitų, 
kaip ir savo paties atžvilgiu. Jau

keletą metu jis sirguliavo skran
džiu ir širdimi, bet niekada nie
kam nesiskundė ir nejieškojo iš
imčių maisto atžvilgiu.

Velionis nuostabiai nujautė sa
vo netikėtą mirtį; š. m. vasario 
mėn. man rašė: “Liga guostis bū- 

jtų bobiška, ale nėra gerai. Nuo 
sausio 11 d. iš kambario neišrėp- 
lioju, o kasdien einu žemėp. Va
kar užkasė a. a. Kazimierą (T. K. 
Čepulį. OFM, mirusį Lietuvoj — 
T. G ), kas bus next? Ant “mukų” 
duoduosi po klinikas ir pas dak
tarus. Navet iš tuščio liepia pa
daryti pilną. Daina sudainuota, 
dalgė galilauky pakabinta ...”

T. Modestas Stepaitis, OFM, 
žuvo JAV prie Portlando: važiuo
damas motociklu ir lenkdamas 
sunkvežimi, susidūrė su kitu at
važiuojančiu sunkvežimiu, kuris 
jį vietoj užmušė. Taigi taip stai
giai, taip šiurpulingai ir liūdnai 
mūsų mielasis Sanbrolis išsiskyrė 
iš mūsų tarpo ... Mielas Tėve Mo
destai, tu lauksi kantriai ir mūsų 
ateinančių, kad vėl kartu ir per 
amžius būtume po mūsų Serafiš- 
kbjo Tėvo pergales vėliava! Tėve 
Modestai, tebūnie lengva tau 
Amerikos žemė!

T. Tarcizijus Garbukas, OFM

dino “Draugo” spaustuvė. 46 psl. Kai- į 
na SI ,50.

Gaudeamus, nr. 6.,'balandžio m.. Stu
dentų at. Sąjungos informacinis leidi
nys.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 5, 1962 
m., gegužės mėn.

Aidai, nr. 4, 1962 m. Turiny: L. A., 
Dievo šauksmas; A. Baltinis, Roman- 
tiškoji^kryptis gyvenim^b iš Čikagos lietuvių'' operos |

“Aidos” pastatymo.
Amerikos lietuvių bendruomenė, nr.

1, 1962 m. Centro valdybos biuletenis ’ 
nr. 35.

Laiškai lietuviams, nr. 5, 1962 m. 
Turiny: P. Dirkis, Motinos Diena ir j 
Motinos Mėnuo; Br. Zumeris, Nelau
kime grėsmingos ištarmės; A. Graus- 
lys, Idėjos ir žmonės ir kt.

“NIDOS” KNYGŲ KLUBAS LON
DONE ruošiasi išleisti Lietuvos didžių- ■ 
iu žmonių jaunyste ir gyvenimą apra- Į 
šančias knygas: Vydūno, Kudirkos,

boję; P. Rabikauskas, Konstantino Sir
vydo biografinės datos; Pr. Skardžius, 
Kalbotyrinis darbas Lietuvoje; Pr.! 
Pauliukonis, žemaičių ir Lietuvos ap
žvalga 1890 — 1896 m. Numeris ilius
truotas V. K. Jonyno, A. Galdiko, A. 
Elskaus, V. Kanytės-Balukienės, D. Bu- 
račo, P. Augiaus, A. Kašubienės, A. 
Vitkauskaitės-Merker kūriniais.

Laisvės kovų dainos. Redaktorius 
Jonas Aistis. Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas, 87—80 St., Woodhaven 
21, NY. 344 psl. Iliustracijos Vyt. 
Raulynaičio. Spauda "Vilties” spaustu-: 
vės Clevelande, Ohio. i Smetonos, Jablonskio, vysk. Baranaus-

Moteris, nr. 2 ( 27) 1962 kovas-balan- ■ ko ir kt.. kurias parašė A. Merkelis, 
dis. Turiny: kun. V. Rimšelis, Motina j išleidęs Tumo-Vaižganto monografiją. 
Dievo kūrybos plane; I. Grabošaitė.j J. NARŪNĖS “Gintarėlę” anglų k. 
Motina mokytojos vaidmenyje; P. Orin- [ išleistą "Ambarellc-s” vardu, galima 
taitė, Lietuvė literatūros vaizduose; j gauti “Drauge”. 4545 West 63rd. Str. 
J. Paukštienė, Moters reikšmė kūrybai: 
žemaitė, Mano pirmieji žingsniai; EI. 
Gimbutienė, Mūsų motučių gydymo 
priemonės; J. Simonaitytė, Pavasaris

Chicago 29, Ill. Pasaka yra dail. VI. 
Stančikaitės spalvotomis iliustracijo
mis papuošta. Kaina SI. Tinka dova
nėlei svetimtaučių vaikams.

Moteriškas
prisitaikymas

Nusilenkė vyro pažiūroms
Viena moteris kartą pasakojo savo tragediją.
Aš buvau katalikė, jis netikintis. Aš priklausiau kata

likų organizacijai, o jis liberalų. Aš buvau baigusi huma
nitarinius mokslus, o jis — gamtos.

Mudu susipažinom. Mano Švelnumui gal reikėjo 
statumo, ir aš jį pamilau. Tėvai ir bičiuliai man sakė:

— Atsimink, jis kietas netikintis!
O aš galvojau: meilė visagalė, aš jį palenksiu.
Mudu tarėmės tuoktis, ir aš prašiau, kad eitume į baž

nyčią. Jis griežtai atsisakė, ir mudu susituokėm civiliš
kai. Galvojau, kad praeis kiek laiko ir aš jį perkalbėsiu. 
Deja, kiekvienas mano bandymas priminti jam bažnyti
nes jungtuves atsitrenkdavo į jo statų atsakymą: ne!

Gimė pirmas kūdikis. Didžiausias mano troškimas bu
vo jį tuoj pakrikštyti. Jis vėl kietai pasakė: ne! Vaikas 
ajugo ir kartu augo mano širdies rūpestis. Gimė antrasis 
kūdikis, o vyras neleido ir šio krikštyti.

Dabar pirmajam penki metai, o antrajam try s. Įsivaiz-

j<»

duokit, mano širdyje jau trys žaizdos. Ir tai dar neviskas. 
Aš turėjau atsisakyti visų buvusių pažinčių su tikinčiais 
žmonėmis. Turėjau įeiti į vyro draugiją, kurios kalbos

VINCO KRĖVĖS MUZĖJUS
Rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus tė

viškėje Subartonyse dar tebestovi na
mas, kuriame gimė žymusis mūsų li
teratūros klasikas. Namo savininke yra 
rašytojo sesuo Vera Mickevičiūtė. Sa
vo teroru ir Lietuvos laisvės užgniau
žimu V. Krėvę i užsieni išviję komu
nistai dabar šiame name žada Įrengti 
rašytojo muzėjų. Jie taip pat džiūgau
ja, kad dabar Lietuvoje dideliais ti
ražais išleidžiamos rašytojo knygos. 
Savo knygas V. Krėsė skyrė lietuvių 
tautai, nei vienos eilutės nepalikda
mas komunistų partijai, kuri jam atne
šė tik širdgėlą ir skausmą, sutrumpin
dama jo gyvenimo dienas.

“PRAVDOS” PENKIASDEŠIMT
MEČIO KOMEDIJA
Ordinai ir medaliai paprastai skiria

mi žmonėms. Komunistiniu iliuzijų pa
saulyje buvo prieita iki tokio kvailo 
kurjozo, kad Sov. S-gos augšč. taryba 
Lenino ordinu apdovanojo “Pravdos” 
laikrašti__

Lietuvos komunistinė spauda “Prav
dos” sukakčiai paskyrė ištisus nume
rius. Poetas Br. Mackevičius net nepa- 

_ : “Pageltę pu >
iciškų: dirbo 3 metus Prisikėlimo Į iapiai. / išblukę raidės. / Skaitai — / red 
parapijoj, Toronte, iŠ kur buvo j Lyg per dešimtmečius eini. / Karių, / i

b.li. tikrai' mylinčia šv. Pran- gailėjo eilėraščiu cikio:

DR. A. ŠAPOKOS stambus veikalas 
apie senąjį Vilnių jau rengiamas spau
dai. Veikalas buvo “Aidų” žurnalo 
premijuotas. Leidiniu rūpinasi Tėvų 
pranciškonų Prisikėlimo parapija To
ronte. Spaudos darbą apsiėmė atlikti 
“Darbininko” spaustuvė Brooklyne.

T. BRUNO MARKAITIS, SJ, ruošia 
spaudai naują filosofinio turimo knygą 
— “Tiltai Jr sienos”. 1957 m. jis* išlei
do panašios tematikos knygą “širdies 
gelmė”.

T. Markaitis, SJ, darbuojasi ir dau
gelyje kitų sričių. Nuo 1950 m. Čika
goje jis vadovauja liet. kat. radijo va
landėlei, bendradarbiauja “Eur. Lie
tuvyje”, “Drauge”, “žvaigždėje”, “L. 
Lietuviams” ir kt, Be to, jis yra ir 
kompozitorius. Iš didesnių jo kūrinių 
pažymėtina: Mišios “Prieš Tavo alto
rių”, religinė oratorija “Kančios nak
tis”, kantata “Vilties varpai”, smuiko 
sonata D major, piano sonata A flat 
Major ir “Trys šokiai” — poema sim
foniniam orkestrui. T. Markaitis pri
klauso “International Society for Con
temporary Music” ir “Florida Com
posers League”.

K. GRIGAITYTĖS novelių rinkinys 
“Veidu prie žemės” išleistas Liet, kny
gos klubo Čikagoje, siuntinėjamas klu
bo nariams.

J. LUKŠOS - DAUMANTO, drąsiojo 
Lietuvos partizanų vado, parašytosios 
knygos “Partizanai už geležinės uždan
gos” II laida pasirodys šią vasarą. Ant
roji knygos laida papildyta Lietuvos 
tikinčiųjų laišku popiežiui, nežinomo
jo lietuvio laišku laisvajam lietuviui 
ir kita J. Lukšos iš Lietuvos atneštąja 
dokumentine medžiaga, ligi šiol dar 
nežinoma platesnei lietuvių visuome
nei. Knygą leidžia “Į Laisvę fondas 
lietuviškajai kultūrai ugdyti”, rezis
tencijos dvidešimtmečiui ir knygos au
toriaus dešimties metų žuvimo sukak
tims paminėti.

PROF. DR. Z. IVINSKIS išrinktas 
Baltų Tyrimo instituto vedėju, o pa
vaduotoju — prof. dr. A. Maceina. In
stitutas veikia Bonnos un-to globoje. 
Yra išleidęs 7 tomus raštų, kurių žymi 
dalis tenka lietuvių mokslininkų dar
bams. Xs

PASIKEITĖ “Į LAISVĘ” ADMINIS
TRATORIAI. — Trejetą metų admi
nistravęs žurnalą inž. V. Naudžius iš 
pareigų pasitraukė. Jo pareigas per
ėmė ilgametis BALFo ir LB bei kitų 
liet, org-jų veikėjas K. Bružas.

__________ _________ J- GRINIUS šią vasarą iš Vo
vas. Vienas kitas ordinas paskirtas ir kietijos atvyksta i JAV ir Kanadą, kur 
“nelietuviams”, jų tarpe “švyturio” Į praleis apie 6 mėn. Kultūros kongrese 
red. Alf. Bieliauskui, “Tiesos” redakci- Ds pakviestas skaityti paskaitą.

Z_. Z ST- SANTVARO nauja eilėraščių
‘‘Pane^žio Tiesos”*’red’ Alf. Dageliui’ knyga atiduota spaudai. Leidžia J. Ka
lt?.:^ raj. laikraščio “Lenino keliu” Pocius, L. Enciklopedijos leidėjas. Rin- 

Valnlai ir kitiems .. / : kinys pavadintas ‘Aukos taurė“. Vir
šeli piešia dail. Tel. Valius.

V. KRALIKAUSKIENĖ - RAMUNĖ 
paruošė spaudai novelių rinkinį, ku
riame ysa^spausdintu naujai para
šytų novėlių.

D. LABUTYTĖ pakviesta lektore 
Sydney un-te, Australijoje, fiziotera
pijos skyriuje. Ji yra ir “Studentų žo
džio” redaktorė”.

BUVĘ ATŽALYNIEČIAI TEATRA
LAI telkiasi Čikagon ir ateinantį rude
ni žada Įkurti pastovų lietuvių dramos 

i teatrą. Premjera būsianti premijuo
toji B. Pūkelevičiūtės “Aukso žąsis”. 
Pati autorė jau ruošiasi persikelti iš 
Montrealio į Čikagą. Kolektyve daly
vauja: J. Kelecius, K. Veselka, B. Pū- 
kelevičiūtė. A. Kurauskas, E. Vilutie- 
nė, S. Petkus ir S. Gasiūnas.

DAIL. DAUGVILA IR BALUKIE- 
NĖ paruošė dekoracijas ir kostiumų 
eskizus D. Augienės vaidinimui 
“žvaigždė”, kuris bus statomas Cicero 
kolonijoje.

LONDONO ŽURNALAS APIE LIE
TUVIŲ POEZIJĄ. — Tarpt, rašytojų 
org-jos Pen klubo žurnalas “Arena” 6 
nr. atspaude amerikiečių poetės Eliza-

Pirmūnų / Ir lakūnų veidus / Dar sau
go “Pravdos” komplektai seni”.

Susirinkimais ir mitingais pagerbę 
“Pravda”, Lietuvos komunistai taip 
pat pažėrė seriją medalių ir ordinų. 
Ordinus gavo tokie “lietuviai”, kaip 
radijo ir televizijos komiteto prie Lie
tuvos TSR ministrų tarybos vyr. red. 
Nikaloius Čeremnvchas, respublikinio 
laikraščio red. Vasilijus Meščeriakovas, 
respublikinio laikraščio “Červony štan- 
dar” red. pavad. Evgenijus Rymarči- 
kas, tarprajoninio laikraščio “Socialis
tiniu keliu” red. Gutmanas šmerkovi- 
čius,, daugiatiražinio laikraščio “Lie
tuvos žvejys" red. Aleksandras Tere- 
chovas, “Sovietskaja Lit va” redakcijos 
atsak. sekr. Menašas Chienas, to pa
ties laikraščio redakcijos skyriaus ve
dėjas Esteras Efros, red. pavad. Igoris, 
Kašnickis. respublikinės “sąjunginės 
spaudos” direkcijos vyr. ekonomistė 
Lidija Petrova, “Tarybinio mokytojo” 
atsakingasis sekr. Grigorijus Smoliako-

jos skyriaus vedėjui Br. Raguočiui.

•vkst—

Viršuję: Toronto šv. 
Jono Kr. parap. jauni
mo choras su savo va
dovu kun. B. Pacevi- 
čiu. Motinos Dienos 
minėjimo programoj.
Apačioj: Z. Orentienės beth Jennings parašytą lietuvių poezi-
«__ ________________ _______ _______ i • iriC T-inlrtinAc “’T’kir, rinb” rnonnbaleto studijos moki
nės šokio metu Moti
nos Dienos minėjime.

Nuotraukos . 
S. Dabkaus

užgaudavo religiją. Skaudžiausia, kad gyvenau be baž
nytinės santuokas, buvau išskirta iš Bažnyčios, negalėjau 
^iti sakramentų. Jūs suprantat, ką tai reiškia tikinčiai 
moteriai.

Ji kalbėjo sujaudinta. Tai buvo jos skausmo — ilgai 
užspausto skausmo prasiveržimo valanda. Ji buvo nusi
vylusi savimi, nes perdaug tikėjosi. Ji galvojo palenkti 
vyrą, o dabar ji buvo jo palenktą prieš jos pakabs šhlifi’.

Toliau ji nedrįso kalbėti. Bet kas ją pažino anksčiau 
ir dabar, galėjo pastebėti, jog jos dvasioje vyko lūžis. 
Kartais vyro ir jo draugų kalbos tiesiogiai nesikėsino i 
jos pašvęstą sritį — religiją. Tada ji būdavo ramesnė ir 
atidesnė jų šnekoms. Bet ir šios kalbos jos neguodė, nes 
joms trūko krikščioniško pagrindo. Ilgainiui ji vis ma
žiau tai jautė. Pagaliau jai darėsi lyg vistiek. kaip jie 
kalba, kad tik nebūtų tiesiai užgaunama religija. Ji jau 
taikėsi.

Vyro netikėjimas pakirto žmonos netikėjimą
Pažinau kitą moterį, kuri save laikė gera katalike. 

Vyras buvo iš tų politikų, kurie religijos nepripažįsta 
viešajame gyvenime, o privačiai — žinokis. Jis sutiko 
tuoktis bažnyčioj, leido krikštyti vaikus, nedraudė jai 
eiti bažnyčion ir vaikus pratint melstis. Bet su draugais, 
žmonai girdint, kritikavo Bažnyčią, kam ji nešanti reli
giją į mokyklas, organizacijas, j tautos ir valstybės gyve
nimą. Dažnai jis ir jo draugai įr<xiinėtlavo, kad toks 
Bažnyčios elgesys esąs religijos maišymas su politika.

Iš pradžių jai atrodė, kad šios kalbos visdėlto nukreip
ti »s prieš religiją. Ji buvo girdėjusi apie tokias politines 
sroves, kurios religiją nori uždaryti tik zakristijoje, ir ją 
taip užgniaužti, kad neišeiti] plačiau už šventoriaus ribų. 
Bet ilgainiui jos jautrumas mažėjo. Dažnos kalbos keitė 
jos galvojimą, ir po keliolikos metų ji jau galvojo pana-

Taip jį kartą pasakė vienam kunigui.
i — Ponia, ką jūs kalbat^? Tas pats dalykas šeimoj ir 
i bažnyčioj yra religija, o kitur — jau politika? Iš kur toks 

galvojimas? Argi religija nėra visuotinis dalykas? Ar Die
vo įsakymai nesaisto visų ir visur? Kodėl be religijos turi 
bręsti žmogus mokykloj, organizacijoj, kariuomenėj?

Moteris bandė aiškinti, kad kaikas religiją panaudoja 
’savo partijos reikalams.

— Ką tai reiškia panaudoja? — klausė kunigas
— Jie reikalauja, kad valstylx's įstatymai tarnautų 

Bažnyčiai.
— Bažnyčia neprašo, kad valstylx-' jai tarnautų. Baž

nyčia tarnauja Dievui, nes Dievo įstatymai augšeiau 
žmonių...

Ponia klausėsi, l>et neatrodo, kad būtų supratus. Vie
nas, kunigo ž<xlis negalėjo atsverti daugelio priešingų 
kalbų. Ji galvojo kaip jos vyras; taip dažnai būna šeimų 
gyvenime. Ji prisitaikė: buvo tikinti tik tose rilxwe. kiek 
jai leido vyro pažiūros,

Meilė kartais stipresnė už pažiūras
Yra įvairių prisitaikymo, laipsnių. Viena mergaitė įsi

mylėjo netikintį jaunuolį, kuris buvo žymiai vyresnis ir 
mokytesnis. Ji taip įsimylėjo, kad viskas, ką jis kalbėjo, 
buvo jai Šventa. Kad meilė nenutrūktų, ji bandė ats]Xdi 
jo norus ir prisiderinti. Taip ji metė religines praktikas, 
nebėjo bažnyčion, o ]x>kalbiuose nevengė kartu juokauti 
iš šventų dalykų. Ji didži;a<>si savo berneliu. ,ir ką jis 
Ixxlantu. jai atr<xlė gerai. -Taip ji susituokė civiliškai ir 
Imvo patenkinta. :

Ji Įiasidarė netikint i ne iš įsitikinimo, ne dėl užgaidų 
ajr pasipiktinimo, 1x4 iš meilės. Keista! Vyro meilę ]Pa
statė augšeiau Dievo meilės. Susiaurino meilę, tartum 
Šios dvi meilės nesutilptų viename žmoguje.

: jos rinktinės "The Grean Oak” recen
ziją.

P. B. VARKALA, DBLS garbės na
rys ir jos pirmasis pirmininkas, dabar 
“Europos Lietuvio” mecenatas. Per 
dabartinį DBLS pirm. inž. J. Vilčinską 
į “specialųjį spaudos fondą” leisti “E 
L” padidintą, įnešė £100.

GIEDRĖ ŽUMBAKIENĖ Čikagos 
meno festivalyje, kuris įvyko McCor
mick patalpose, buvo įvertinta meno 
žinovų, kaip: G. Buehr, J. D. BreCken- 
ridge, R. Hunt ir kit. Ji buvo priimta 
į minimą parodą su savo kūriniais, ku
riuos turėjo išstatyti jai paskirtoje vie
toje (10 x 4 pėdų). Giedrė parinko 
parodai keturis aliejaus paveikslus: 
Daug langų. Kompoziciją, žiemos vaiz
delis ir Saulėleidis.

NARDŽIO PULKAS, Balė Vaivory- 
tė, apysaka iš Lietuvos jau spausdina
ma saleziečių spaustuvėje Castelnuovo- 
je. Knyga 160 psL, išpuošta V. Alek
sandravičiaus SDB dviejų spalvų iliust
racijom.

DR. J. PAUKŠTELIS IR VYT. MA- 
KIEJUS, čikagiečįąi, kruopščiai surin
ko sovietinių žiaurumų medžiagą ir su
organizavo kilnojamą parodėlę, vaiz
duojančią Įvykdytas žudynes Lietuvo
je. Vaizdžiai rodomas ir nacinės Vo
kietijos vykdytas naikinimas Lietuvoj.

POETUI EDUARDUI MIEŽELAI
ČIUI buvo paskirta literatūrinė Leni
no premija už rusų kalba išleistą poe
zijos rinkinį “žmogus”. Jo kūrybą 
•Tiesa” apibūdina šitokiais žodžiais: 
“Rašytojo komunisto E. Mieželaičio po
ezija — kupina atkaklių, nerimstančių 
jieškojimų, naujų savitų kūrybinių at
radimų. Persunkta mūsų komunistinės 
epochos, didybės ir grožio idealais, ji 
yra tauri ir humaniška, giliai interna
cionalinė, šlovinanti Gyvenimą ir 
Žmogų..Klek galima spręsti iš 
“žmogaus” ištraukų, pasirodžiusių Lie
tuvos komunistinėje spaudoje, veika
le, iš tiesų, yra daug nerimo ir jieškoji- 
mo, bet maža poezijos — ją "pakeičia 
sausokų minčių proza, suskaldyta i 
trumpas ir ilgas eilutes ir dėl visa ko 
sudėliota i posmus. Tačiau Lenino pre
mijų komisijai daugiau už pačią poezi
ją rūpėjo knygos komunistinis turinys. 
Už turinį Eduardas Mieželaitis ir gavo 
premiją, nors, deja, šio kūrėjo neįma
noma pavadinti gabiausiu Lietuvos po
etu.

Kitokio likimo susilaukė antrasis 
Lenino premijos kandidatas — geriau
sias Lietuvos skulptorius J. Mikėnas. 
Premijavimui buvo išstatytas jo kūri
nys, garbinantis taiką. Premija skirta 
rusų skulptoriui Levui Kerbeliui už... 
Karlo Markso paminklą Maskvoje ...

J. Mikėnas, didysis formos ir min
ties meistras, pralaimėjo dėl pasirink
to turinio. Levo Kerbelio K. Markso 
paminklą lengvai būtų nugalėjęs pa
minklas Leninui. Tačiau J. Mikėnas, 
atrodo, nelinkęs savo talento eikvoti 
stabų garbinimui...

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTE
I įvyko studentų mokslinės dr-jos 12-ji 
konferencija. Joje perskaityti 8 moks- 

| liniai pranešimai. Parodoje su ekspo
natais dalyvavo 60 studentų. Konferen-

; cijoje buvo svečiai iš Maskvos, Lenin- 
■ grado, Latvijos, Armėnijos ir kt. res
publikų augštųjų mokyklų. E.

“GENYS” — 60.000 egz. tiražu lei
džiamo žurnalo vaikams pasirodė 100- 
sis nr. įdėti V. Giedros eilėraščiai apie 
Leniną ir pijonierius, pasakojama apie 
Lenino muzėjų Temperos mieste Suo
mijoj. Sluckio nuomone, jame vis dar 
mažoka eilėraščių ir apsakymų, “šlo
vinančių tarybinį žmogų ..Be to, 
esą, nelanksčiai, nepoetiškai žurnalo 
esanti ugdoma meilė broliškoms Jau? 
toms. Nurodomas pirmasis uždavinys 
— komunistinis auklėjimas, meilės 
darbui, liaudžiai, tėvynei skiepijimas...

E.
VYT. PUTNĄ priminė Vilniaus radi

jas ir išleistą knygą apie ji — “bebai-' 
mį fronte vadovą”. Esą, jis iš jaunų 
dienų buvęs įsijungęs į revoliucinę 
veiklą, buvęs suimtas už socialistų ra
telių organizavimą. Caro armijoje Put- 
na parodęs drąsą ir sugebėjimą vado
vauti, bet jis ... nebuvęs caro šalinin
kas. Buvęs pavyzdingas vadas ir raudo
nojoje armijoje, o taikos metais ėjęs 
karo attache pareigas Britanijoje, Suo^ 
mijoje, Vokietijoje ir kitur. Buvęs ga
bus dailininkas ir valdęs plunksną. Per 
radiją, minint Putuos nuopelnus, art. 
VI. Jurkūnas paskaitė ir Putuos apy
braižas iš rytų fronto. E.

GERIAUSIŲ LIAUDIES TEATRŲ 
spektaklių apžiūra įvyko Maskvoje. 
Iš Lietuvos dalyvavo liaudies meno rū
mų dramos skyriaus vedėja Surkevi- 
čienė ir meno saviveiklos žurnalo dra
mos skyr. redakt. Vengrys. E.

LIETUVOS ESTRADINIS ORKEST
RAS išvyko koncertinei kelionei į Pa- 
volgi ir Užkarpatę. Numatoma duoti 60 
koncertų — lietuvių, sovietinių ir už
sienio kompozitorių kūrinių. E.

APIE LIETUVIŲ LITERATŪRINĮ 
DERLIŲ paskutiniais metais rašytojų 
s-gos sekr. Ambrasas pažymėjo, kad 
meistriškumu daugiau pasižymėjo po
etai Mieželaitis, Marcinkevičius, Ręi- 
meris, Drilinga. Prozoje debiutavo J. 
Marcinkevičius su “Pušimi, kuri juo
kėsi”; dar iškeltas J. Avyžius, M. Sluc- 
kis, H. Korsakienė. Naujų romanų ti
kimasi iš Baltrūno, Bieliausko, Sluc
kio ir kt. E.Pr. AL

GP2-5

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

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

europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

šiai kaip vyras:
— Būk sau religingas šeimoj ir bažnyčioj, lxt kam 

rodytis tokiu kitur. Ar tai nebus politika?

Ar galima toki netikėjimą rimtai vertinti? Ar galima 
jį laikyti protingu? Aišku, tai moteriškas netikėjimas, 
jeigu jo išvadinti vaikišku, nesubrendusiu.

APATINIAI BALTINIAI 
MARŠKINIAI ---

--- KOJINĖS 
T-SH IRTS

1
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Mann & Martel im
REALTORS

2336 Bloor St W.
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.

. Tel. RO. 2-8255
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.

PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS ŠULAITIS

Liėtuvių rašytojų, prasimušusių i 
viršūnes šiame žemyne neturime. Ne

Aš dar suprantu, kad pavardes nu- 
lietuvina verslininkai, kurie sakosi no-

MOTERŲ DIENOS TORONTE Sportas Lietuvoje Į

žinia, kodėl lietuviai nesiveržė kilti į 
augštumas šio krašto literatūroje, kuri 
yra plati bei pelninga. Galimas daly
kas trūko pasiryžimo ir sugebėjimų.

Bene vienintelis lietuvis, kuris yra 
labiau pažengęs literatūros (čia šį ter
miną naudojame plačia prasme) srity
je zlmerikoje yra Lietuvos gen. konsu
lo Niujorke sūnus Algis Budrys. Jį 
plačiau mūsų spaudoje buvau pristatęs 
prieš kelis metus.

Nuo to laiko mūsiškis dar labiau 
pažengė į priekį. Jo kūriniai, daugiau
sia “Science Fiction” pobūdžio, plačiu 
mastu yra verčiami ir spausdinami taip 
pat ir Europoje. Vokietijoje išėjo jo 
kelių knygų vertimai, į prancūzų kal
bą išversta daug jo novelių, platina
mų ne vien Prancūzijoje, bet ir Belgi
joje ir Šveicarijoje. A. Budrio kūry
bos randama italų žurnaluose, leidi
niuose ispanų kalba, paskutiniu metu 
išversta net į švedų kalbą. Anglijoje 
buvo išleista viena A. Budrio knyga ir

----susilaukė gero įvertinimo; tad .ta lęi-i 
dykla skuba leisti ir antrąją. Dalį šių 
leidinių, išleistų įvairiuose kraštuose, 
turi ir šių eilučių autorius.

A. Budrio raštų populiarumas pade* 
jo jam užimti augštą poziciją spaudos '

ri pritraukti kuo didesnį klijentų būrį. 
Pažįstu vieną bankininką, kuris pas 
lietuvius naudoja lietuvišką pavardę, 
pas lenkus — lenkišką, pas neutralius 
— amerikonišką ar anglišką. Tokiems 
panaši kombinacija gal yra atleistina.

’ Bet kaip su kitais, ypatingai tais, kurie 
; turi “nebiznierišką” profesiją ir save 
mėgsta pristatyti dideliais patrijotais?

Gal spaudoje reikėtų skelbti specifi- 
Į nius atvejus ir visuomenei pateikti 
; faktus tokius, kokie jie yra? Tada gal 
kaikurių paliestųjų sąžinė imtų ir pa
bustų ...••

Mėgstu skaityti kasdien nuplėšiamo 
{lietuviško kalendoriaus, išleisto “Ni
dos” leidyklos Anglijoje, tekstus. Ten 

į yra gražių minčių: senienų, įvaireny
bių, mįslių, priežodžių, patarlių ir ki
tų smulkių dalykėlių.

Štai, gegužės 5 d. lapelyje užtinka- 
Lme šias prel. Myk. Krupavičiaus min
tis apie patrijotizmą:

(Atkelta iš 1 psl.) 
ma ateityje pereiti prie 6 meti
nių nr. Moters administratorė p. 
Pabedinskienė davė smulkią žur
nalo leidimo apyskaitą, teikian
čią patenkinančių vilčių ateičiai. 
C. v-bos iždininkė p. Keršienė 
perskaitė “Moters” žurnalo admi
nistracijos finansinės apyskaitos 
patikrinimą, kuri padarė kviestas 
buhalteris L. Šalna.

Įdomūs buvo skyrių praneši
mai. Juose atsispindėjo praktinė 
katalikių moterų veikla. Susida
rė vaizdas, kad moterys visur te
bėra veiklios — vienur mažiau, 
kitur — daugiau. Jų dėka buvo iš
siųsta šimtai siuntinių Suvalkų 
trikampio lietuviams (vien Prisi
kėlimo skyriaus — arti 400, plius 
$1.700 persiuntimo išlaidų), pa
remtos lietuvių gimnazijos, lietu
viai sanatorijose, ligoninėse; pri
sidėta prie liet, spaudos palaiky
mo, ypač “Moters” žurnalo, liet, 
parapijų rėmimo; surengta dau
gybė susirinkimų, koncertų, pa
skaitų, balių labdaros reikalams. 
Skyrių pranešimus darė: Delhi — 
p. Vytienė, Hamiltono — p. Ka
minskienė, Montrealio—p. Kudž- 
mienė, Toronto šv. Jono Kr. pa- 
rap. — p. Aušrotienė, Toronto 
Prisikėlimo par. — p. Reginienė.

Diskusijose iškilo visa eilė 
klausimų. Be kitų buvo svarsto
mas c. v-bos būstinės klausimas. 
Nutarta, kad ateityje, iškeliant c. 
v-bą. iš Toronto, būtų praplėsta 
v-ba iki 8 asmenų, kurių 3 būtų 
renkami iš Toronto, kad vietoje 
sėkmingiau galėtų tiesiogiai rū
pintis “Moters” žurnalo leidimo 
rekalais bei teikti jam pagalbą.

Pietūs buvo surengti “Plaza” 
restorane c- v-bos, ypač narės p. 
Blažienės, rūpesčiu. Jų metu vi
sos dalyvės pavardėmis buvo pri
statytos suvažiavimui.

Popietiniame posėdy buvo pri-

katalikių moterų veikla Europoj, 
iškeldama jų organizacijų veiklą 
tarpt, plotmėj ir lietuvių dalyva
vimą. Po paskaitos buvo iškeltas 
klausimas užmegzti ryšius su JAV 
liet, katalikių moterų draugija ir 
su ja bendradarbiauti. Buv. c. 
v-bos pirm. A. Sungailienė padė
kojo visoms dalyvėms už nuošir
dų darbą, o ir pati susilaukė gau
sių katučių už rūpestingą vadova
vimą. P. Aušrotienė, sveikinimų 
komisijos vardu, perskaitė svei
kintinų asmenų ir veiksnių są
rašą.

P. Kudžmienė, rezoliucijų ko
misijos vardu, perskaitė rezoliu
cijas, kurios buvo priimtos be dis
kusijų.

Suvažiavimas praėjo labai jau
kioj ir darbingoj nuotaikoj. Gali
ma būtų tik linkėti, kad katalikių 
moterų veikla šakotųsi toliau. 
Vien Kanadoje galėtų būti dau
giau skyrių. Pagal Įstatus, kur at
siranda 5 moterys, gali sudaryti 
skyrių. Tokių vienetu galėtų bū
ti pvz. Otavoje, Oakvillėje, St. Ca
tharines, Wellande, Londone, 
Rodney, Winnipege, Edmontone 
ir kt. . . - Bv.

REZOLIUCIJOS
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 

dr-jos skyrių atstovių suvažiavimas, 
įvykęs 1962 m. gegužės 19-20 d. Toron
te, priėmė šias rezoliucijas:

1. Atkreipti visų lietuvių katalikių 
motinų dėmesį į:

a. moralinį moters atsparumą; b. 
kuo daugiau įkvėpti mūsų jaunajai 
kartai lietuviškos dvasios, kad ji būtų 
atspari išeivijoje; c. skatinti vaikų pa
ruošimą Pirmajai Komunijai lietuviš
kai; d. mokyti vaikus lietuviškų maldų.

2. Remti lietuviškas vasaros stovyk
las ir lietuviškas mokyklas;

3. Raginti jaunąją kartą siekti augš- 
tųjų mokslų;

4. Stengtis Įtraukti į savo eiles jau
nosios kartos moteris;

5. Platinti bei remti katalikiškąją

Vilniaus “Spartako” futbolo koman
da ir š. m. atstovauja Lietuvai Sov. 
Sąjungos A klasės pirmenybėse. Praei-: 
tą rudenį vilniečiai stovėjo vieni iš 
paskutinių komandų lentelėje. Spaudo
je buvo smarkiai komentuojamos ne
pasisekimų priežastys ir duodami įvai
rūs patarimai. Tačiau ir šio sezono 
pradžioje Vilniaus futbolininkai daug 
ko geresnio nežada. Jie žaidė dvejas 
rungtynes, kurias abi pralaimėjo. Vii- 
nius-Rostovas 0 : 3 ir Vilnius-Kijevas 
0:1. Vilniaus komandai trūksta ge
resnio techniško žaidimo, geresnio in
dividualių žaidėjų pasiruošimo ir vi
sai komandai ryžtingumo.

SUDBURY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 

kurį suruošė KLB Sudburio apyl. pra
ėjo gražiai. Minėjimą atidarė pirm. St. 
Krivickas. Turiningą paskaitą skaitė 
A. Jasiūnas, o meninę dalį išpildė Tu
mo-Vaižganto šeštad. m-los mokiniai, 
vad. L. Remeikienės. Mokiniai puikiai 
pašoko, padeklamavo ir padainavo. 
Programoje dalyvavo šie mokiniai: B. 
Gatautytė, Z. Griškonytė, E. Glizic- 
kas, D. Kusinskytė, L Lapienytė, G. 
Lumbis, R. ir J. Lukšiai, G. Mazaity- 
tė, S. Poderytė, R. Kačinskas, D. ir G. 
Remeikiai, E. ir V. Skvereckaitės, A., 
M. ir R. Zlatkai. šokiams grojo geras 
orkestras ir veikė geras lietuviškas bu
fetas. Loterija buvo turtinga. Dovanas 
loterijai suaukojo žymesnieji miesto 
verslininkai. Minėjime dalyvavo ir 
miesto burmistro pavaduotojas. Nors 
daug lietuvių buvo išvažinėję, bet gau
ta gryno pelno daugiau kaip $100.

Sudburiškis

spaudą, ypatingai vaikų laikraštį “Eg
lutę” ir visomis išgalėmis stengtis pa
remti “Moters” žurnalą.

6. Dalyvauti visomis jėgomis Lietu
vos išlaisvinimo darbe.

7. Rašyti laiškus angliškai spaudai 
ginant Lietuvos bylą.

Suvažiavimo prezidiumas: pirm. — 
dr. Giriūnienė ir Kuolienė, sekr. B. 
Vytienė ir Tumaitienė.

“Patrijotizmas tai ne filosofinė sis
tema, kurią žmonės vienodo inteligen
tiškumo ir moralinio lygio gali priimti 
ar atmesti. Patrijotizmas tai moralinis 
asmens santykis su savo visuomene, 
tauta ir savo tėvyne. Asmenys, pasie-

pasaulyje. Praėjusiais metais, dalyvau- kę tam tikro moralinio lygio, to san- 
jant SF — “Science Fiction” — šuva- tykio atmesti negali”.
žiavime Seattle, Wash., mieste jis bu- Daug ką pasakančios ir patarlės:
vo pastebėtas vieno didelės knygų lei- “Nesikelk su gandrais: su varnomis nu- 
dyklos savininko, kuris mūsiškį pa- krisi”. “Turtingas protą kišenėje nešio- 
kvietė “manageriu” ir vyr. redakto- ja”. “Kiaulės akis turėdamas visur ill-: 

' riumi. Ta leidykla — “Regency Books” • si”. "Kvailas marias perbrenda, kla- j
yra Evanstone, III., prie Čikagos, ir ne prigeria”.
joje A. Budrys dirba nuo 1961 m. pa
baigos. Šiuo metu A. Budrys su šei
ma — žmona ir 4 sūnūs — iš Niujor
ko apylinkių yra persikėlęs ir gyvena 
Evanstone.

Taigi A. Budrio gabumai neliko ne
pastebėti ir šiuo metu jau atneša viso
keriopų vaisių (jo metinė alga siekia 
5 skaičių sumą). Jo pavyzdžiu būtų ga
lima ir didesniam mūsų tautiečių bū- 

- riui pasekti, ypatingai tiems, kurie ge
rai moka valdyti' anglų kalbą. Patari
mų, kaip tai pasiekti, A. Budrys ne
šykšti.

••
Kalbant apie Algį Budrį, kažkaip pri

simena lietuviškų vardų ir pavardžių 
problema š. Amerikoje, čia žmonės, 
lyg epidemijos pagauti, skuba nulietu, 
vinti savo vardus ir pavardes. Jeigu 
vardų nulietuvinimą laikome “norma
liu” dalyku, tai pavardžių suanglinimą, 
surusinimą ir panašias “operacijas” lai
kome dideliu nesusipratimu.

Argi pavardžių nulietuvinimas duo
da naudos? Pasakytume, kad daugumo
je ne. štai, kad ir Algis Budrys (jis 
taip žinomas visame pasaulyje), ku
riam lietuviškas vardas ir pavardė ne
pakenkė iškilti į viršūnes. Arba anks
čiau šioje vietoje'buvome minėję Joną 
Meką, kuris nebijo pasirodyti su lietu
višku vardu bei pavarde. Tokių atvejų 
yra daugiau ir juos vargu ar čia reikė
tų kartoti. Pavardžių nulietuvintojai 
kažin ar skaitys šiuos žodžius, nes to
kiems ir lietuvių spauda yra ne prie 
širdies, o tie, kurie dar skaito, tai tik 
todėl, kad apie juos ten rašoma ar jo 
prekyba reklamuojama.

Tarp didžiųjų mūsų laikraščių, ku-< 
rie tiražus skaičiuoja ne šimtais, o 
tūkstantinėmis, pasirodo vienas kitas, 
kurį turėtume pavadinti “mažąja” 
spauda. Jie tiražu, išvaizda ir apimtimi 
negali lygintis su anais, tačiau vistiek 
yra svarbūs ir miela juos paimti į ran
kas, nes atlieka specifinius savo užda
vinius, kuriems yra skiriami.

šiomis dienomis paštininkas atnešė 
naują “Lietuvos Pajūrio” numerį — 
1962 m. nr. 1. Tai 8 psl. trimėnesinis 
laikraštis, leidžiamas Mažosios Lietu
vos Bičiulių dr-jos centro valdybos Ka
nadoje. Redakcijos adresas — 5260 
10th Ave., Rsmt., Montreal, P.Q. Vyr. 
redaktoriumi pasirašo A. Lymantas.

Kiti sako, kad mums “mažų” laik
raščių nebereikia, nes jie žudo didžiuo
sius. Bet, kažin ar taip yra. Mums at
rodo, kai yra žmonių, kurie leidžia ar 
skaito “mažuosius” laikraščius, ir di
džiajai spaudai nepritrūks skaitytojų.

Amerikiečių doleriai
Milijonai dolerių plaukia i P. 

Ameriką pašalpos pavidale. Ta
čiau, kaip išsitarė vienas ameri
kiečių pareigūnas, kai tik milijo
nas dolerių suteikiama kokiai val
stybei, tuoj kitais šaltiniais milijo
nas dolerių iš to krašto atsiranda 
investuota Šveicarijos ar Niujor
ko bankuose. Tie. kuriem ta pa
šalpa skirta, skursta kaip ir anks
čiau.

imti nauji Įstatai, kuriuos refera
vo Prisikėlimo skyr. dv. vadas T. 
Placidas Barius, OFM, dalyvavęs 
ir jų paruošime drauge su p. But: 
kevičiene, Daugvaihiene ir Sun- 
gailiene. Įstatai buvo priimti be 
žymesnių papildymų.

Naujon c. v-bon išrinktos po
nios: Imbrasienė — 26 balsais, 
Daugvainienė — 26, Butkevičie
nė — 23. Ramanauskienė — 21, 
Aušrotienė — 20; kandidatės po
nios: Urbonienė, Keršienė ir 
Petraitienė. Revizijos komisijon 
išrinktos ponios: Karkienė, Sun
gailienė ir Bražukienė.

Iškilmingoji suvažiavimo dalis 
Įvyko sekmadieni. 11 vai. Prisikė
limo b-je buvo pamaldos, kurias 
atlaikė T. dr. Bučinys, OFM, o pa
mokslą pasakė kun. dr. Pr. Gaida. 
Pastarasis pabrėžė reikalą veikti 
dviem kryptim — individualiai ir 
organizuotai. Dievo Tiesos tarny
boje reikią ypač organizuotos 
veiklos. Pamaldose dalyvavo abie
jų Toronto skyrių vėliavos.

Agapėje, kurią suruošė Prisikė
limo skyr., dalyvavo apie 80 at
stovių ir viešnių. Atvykęs Lietu
vos konsulas dr. J. žmuidzinas pa
sveikino neprikl. Lietuvos vardu, 
linkėdamas sėkmingo dalyvavimo 
kovoje už Lietuvos išlaisvinimą. 
“Dainos” moterų grupės vardu 
pasveikino p. K. Butienė, Tėvų 
pranciškonų — T. Bučinys, OFM. 
P. O. Bačkienė iš Vašingtono iš
samioj paskaitoj supažindino su

RODNEY, Ont.
DAUG DALYVAVO BALSAVIME. 

— Balandžio 29 d. įvyko Kr. tarybos 
rinkimai. Buvo džiugu išgirsti, kad di
delis balsuotojų skaičius dalyvavo rin
kimuose, berods, 75%. Tuo patenkinti 
lietuviai, patenkinta rinkimų komisi
ja, kuri rinkimus pravedė stropiai.

MOTINOS DIENOS minėjimas įvy
ko pirmą gegužės sekmadienį. Buvo 
sujungtas su liet, m-los mokslo metų 
užbaiga. Žmonių suvažiavo iš Mt. Bry- 
dges, Simcoe, Tillsonburgo, Londono, 
kurie, atrodo, buvo patenkinti ir pro
grama ir minėjimo pravedimu.

Minėjimą atidarė apyl. v-bos pirm. 
St. Paketuras; pasveikino visas moti
nas, pakvietė pagerbti susikaupimu 
mirusias. Keturioms motinoms vyriau
siom amžiumi buvo prisegta po rožę. 
Paskaitą skaitė viešnia iš Toronto p. 
Sakonienė. Prelegentė, imdama pavyz
džius iš gyvenimo, nurodė motinos 
reikšmę tiek šeimai, tiek visuomenei. 
Bet svarbiausia jos mintis buvo besi
mokantiems lietuviukams, kad jie ne
sigėdytų savo gimtosios kalbos, kaip 
nesigėdi savo kalbos anglai, vokiečiai 
ir kt.

Šiais metais programą atlikti pasi
rinkta grynai iš jaunųjų tarpo vietos 
liet, mokyklos buvusiųjų ir esamųjų 
mokinių. Jie tikrai publikos neapvylė.

Programai pravesti pakviestas Moc
kus Zigmas, jr. Jis pasveikino motinas 
m-los vardu ir nurodė liet- mokyklos 
reikalingumą ir tikslą. Jocius Gintaras 
papasakojo apie liet, mokyklos veik
lą. Mokykla pradėjo savo darbą su 7 
mokiniais, dabar jų yra 28. Galėtų

būti 32. Po to sekė Gaidauskaitės ei
lėraštis motinai. Broliai Edvardas ir 
Romas Kudirkos gerai pagrojo akor
deonais. Dalė Andriulionytė paskam
bino 2 dalykus. Natūralus jos laikymą- Į 
sis ir geras skambinimas patiko publi-! 
kai.

Visų m-los mokinių paisrodyme bu-' 
vo eiliuota pasaka pagal Kosto Kubi
linsko “Tingis Ingis dykaduonis”. Da
lyvavo visi 28 mokiniai: mergaitės tau
tiniais drabužiais, berniukai — su 
ūkio įrankiais: kastuvu, sėtuve, dalgiu, 
spragilu. Juos paruošė P. Naruševi
čius. Publika atidžiai sekė eiliuoto pa
sakojimo dialogus. Jie buvo tikrai įdo
mūs ir pasakyti gryna lietuvių kalba. 
Tai mokinių tėvų nuopelnas, kad mo
kiniai gražiai kalba ir taria lietuviš
kai. Mergytės ir berniukai kartu pašo
ko “Pasėjau žilvitį” ir vienos mergai
tės pašoko “Sėjau rūtą”. Gale padaina
vo “Kur bėga Šešupė”. Akordeonais 
grojo mokiniai: A. Čerškus, V. Nargė- 
la, E. Ciparis.

Nijolė Narbutaitė paskambino tris 
dalykėlius. E. Ciparis pagrojo akorde-j 
onu ir Dalė Andriulionytė dar paskam- ( 
bino 2 dalykus, kurių vienas buvo lie
tuviškų dainų pynė.

Užbaigai v-bos pirm. St. Paketuras 
ir tėvų komiteto vardu A. Kereševi- 
čienė pasveikino vaikus. Už jų stropu
mą šiais metais jiems buvo įteikta po 
liet. Vytį. Ta pačia proga padėkota ir 
mokytojams ir įteikta dovanos: V. Ig- 
naičiui ir A. čerškienei. Minėjimas 
baigtas Liet, himnu ir visi pakviesti 
vaišėms. A.

“Tėviškės Žiburiu” bendradarbių pasitarimas

R.CHOLKA
V REAL, ES.t^TE j

L 1 M IT E D

REALTORS

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

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

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

INDIAN RD. — BLOOR — 
DUPLEKSAS
§2.000 įmok., 10 kamb. per 2 augšt., 

atsk. mūrinis namas, vand. alyvos 
šild., lengvos išsimok. sąlygos.

BABY POINT
$2.300 įmokėti, gražus tik 4 metų 

senumo 6 kambarių mūrinis na
mas, kvadratinis planas, privatus 
įvažiavimas, lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos.

INDIAN RD. — BLOOR
§3.000 įmokėti, puikus 5 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vandens alyvos šildy
mas, garažas, didelis kiemas, vie
na atvira skola 10 metų.

GLADSTONE — BLOOR
$4.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 

mūrinis namas, vandens alyva šil
dymas, 3 modernios virtuvės, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, di
delis gražus kiemas, viena atvira 
skola 10 metu.

DURIE ST. — BLOOR
§4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

šiurkščių plytų namas, naujas aly-* 
vos šildymas, garažas, ilgos išsi- 
mokėjimo sąlygos.

BABY POINT
§5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, 2 modernios virtuvės, van
dens alyvos šildymas, garažas, na
mas be skolų, 4 kamb. I augšte.

SWANSEA
S6.500 įmokėti, puikus tik 7 metų 

senumo mūrinis bangalas, gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, 
aliumini jaus langai ir durys, il
gos išsimokėjimo sąlygos.

RUSHOLME ROAD
$7.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, centrinis planas, 
ultra moderni virtuvė, dvi 4 dalių 
vonios, garažas su privačiu įvažia
vimu, vandens alyvos šildymas. 
Sklypas 50x200, viena atvira sko
la 10-čiai metų.

RUNNYMEDE — BLOOR
§7.000 įmokėti, gražus 7 kambarių 

šiurkščių plytų atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 vonios, puikus recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu Įvažiavimu, vie
na atvira skola 10-čiai metų.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
siksplcksų 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.
$1.500 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 ivažiav. 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 apartmenti
ll ių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

MOtVrISKU RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

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

GERAS ŪKIS prie didelės upės. Dirbamos žemės 170 akrų. Geri trobesiai. 
Netoli Wasagos. Žemė prie upės tęsiasi per 2000 pėdų. Kaina tik §18.000. 
Pajamos ir iš meškeriotojų. Gera proga ūkininkams.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namq, farmq, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — WINDERMERE
$2.500 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 

alyva apšildomas, garažas, geras įvažiavimas, gražus kiemas, prie geriau
sio susisiekimo, apsipirkimo ir mokyklų. Siame rajone, pagal jo kainą, 
geriausias pirkinys. Pirmą augštą galima užimti tuojau, nes savininkas 
yra išvykęs, todėl pigiai parduodamas namas. Antras augštas išnuomotas 
ir gaunama gera nuoma. Kaina $16.500. Likusi skola išsimokėjimui kas 
3 mėn. po $120 per 5 1 10 metų.

BLOOR — RUNNYMEDE. $4.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras namas, 9 kam
bariai per 2 augštus. 2 vonios iš 4 gabalų ir 2 virtuvės, vandeniu alyva 
apšildomas, naujas pečius, garažas su dviem įvažiavimais. Kaina $19.000.

INDIAN RD. — BLOOR. $5.000 įmokėti, atskiras mūro 2 augštų 10 kam
barių. 2 virt., alyva apšild.. garažas, gražus kiemas. Kaina $24.000.

NETOLI SV. JUOZAPO LIGONINES. $7.000 įmokėti, mūro, atskiras dup
leksas, 2 augštų. 8 kambarių. Kaina $19.000.

AVENUE RD. — ST. CLAIR. $6.000 įmokėti, atskiras mūro 2 augštų, 8 
kambarių namas; garažas, atskiras įvažiavimas. Kaina $20.000.

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

(Atkelta iš 3 psl.)
Iz. Matusevičiūtė: Bendradarbiai sau, 

publika sau; turėtų būti jungtis. Kiek
vienoj šeimoj turėtų būti lietuviškas 
laikraštis. Spaudos žmonės blogai trak
tuojami. Spauda daugiau turėtų rūpin
tis Bendruomenė. Kelti ne balius, o 
rimtus dalykus. Steigti bendradarbių 
klubą. Sustiprinti informaciją apie 
okupuotą Lietuvą.

Stp. šetkus: Pagerbti tuos, kurie 
sunkiai rašo. Nedidelis nuopelnas au
toriui straipsnio, kurį lengvai parašo. 
Provincijoj vyksta ginčai, į kuriuos 
centrai nekreipia dėmesio. Polemikos 
kyla iš reikalo, kai atsiranda vienas ki
tas drumstėjas ir suardo pusiausvyrą, 
kurią reikia atitaisyti. “TŽ” spausdina
mi nuotykiai įdomūs. Daug kas iš lie
tuvių juose dalyvavo. Provincijoj 
trūksta politinės orientacijos — kuri 
Kanados partija lietuviams labiausiai 
priimtina? Sis pobūvis — įdomus mos
tas. Geriausi linkėjimai ateičiai.

A. Rinkūnas: Politinės partijos Ka
nadoje, išskyrus komunistus — Labor 
Progressive Party, nedaug kuo tesiski
ria. Kadangi balsuojama apylinkėmis, 
daug kas balsuoja už asmenis, perdaug 
nepaisydami jų partinės priklauso
mybės.

Dr. A. Anysas: Nebeturime ryšio su 
Lietuvos praeitimi. Reikėtų kelti Lie
tuvos praeities svarbiuosius tarpsnius 
ir asmenis. Anot W. Churchillio: “žmo
nės, kurie nežino istorijos, nėra tauta”. 
Nuotykiai apie vokiečių kovas — per- 
ilgi; be to, vokiečiai pralaimėjo karą 
— kam apie juos rašyti. Polemika 
spaudoj leistina, jei yra “sachlich” — 
neasmeninė. Slapukai turėtų pasirašy
ti pavardėmis. Perdaug dėmesio špio
nažui.

J. R. Simanavičius: Bendruomenė 
neturi kištis į laikraštį, o pastarasis į 
Bendruomenę. “TŽ” turėtų kelti B-nės 
prestižą, kad atgarsis pasiektų ir JAV.

Al. Gimantas: Špionažas ir kiti nuo
tykiai daugiausia skaitomi. Patogesnė 
laikraščio forma — vad. “tabloid”. To
bulintina “Tž” spausdinimo technika. 
Perėję j ofseto spaudą laikraščiai la

biau mėgiami. Redakcija turėtų koor
dinuoti bendradarbių temas — jas 
skirstyti pagal jų sugebėjimus. Užsie- 
nio politikoj perdaug juodos spalvos 
vakariečiams. Skaitytojų laiškai dėtini 
vedamųjų puslapin. Reikėtų korespon
dento Niujorke ir stiprios spaudos ap
žvalgos.

B. Mažeikienė: .Vad. “slapukai”, pa
sirašą netikromis pavardėmis, dažniau
sia turi rimtų motyvų — šeima, bolše
vikai, vietinės įstaigos ir pan.

V. Kolyčius: Slapyvardės pateisina
mos. Pirmoj eilėj — straipsnio geru
mas, aktualumas. Reikia eiti su laiku. 
Laikraštis turi būti gyvenimiškas.

J. Mažeika: Priekaištai Bendruome
nei, kad neremia spaudos, neteisingi. 
Pvz. Toronto apyl. v-ba paskyrė $30 
už skelbimą jos pranešimų.

A. Bumbulis: Nuotykiai palaikytini. 
Aktualius straipsnius komentuoja ir 
įmonėse dirbantieji.

B. Sakalas: Jaunimo klausimas — 
svarbiausia problema ateičiai. Laikraš
tis jam bus tol neįdomus, kol pats ne
pradės rašyti. “Liet, studentų žinios” 
jau skaitomos. Tai maža pradžia. Ilgi 
filosofiniai ir politiniai straipsniai ne
įdomūs. Mažųjų skyriui trūksta ryšio 
su gyvenamuoju kraštu.

Gauta keletas pasisakymų raštu.
J. Bubelis: Įtraukti akademinį jau

nimą ir asmenis, pasireiškiančius kul
tūrinių org-jų darbe. Steigtinas bend
radarbių klubas. Supažindinti jaunimą 
su žurnalistika.

Z. Pulianauskas: Moterys norėtų ra
šinių apie žymiąsias pasaulio moteris, 
kino, teatrų žvaigždes ir pan. “Moters” 
žurnalas esąs retas svečias, bet ir ten 
tokių rašinių veik nesą. Reikėtų strai
psnių iš sveikatos srities.

J. Kručas: Dėti visus straipsnius, ar 
tai rašoma prieš “raudonus” ar “bal
tus”; vietines žinutes mažiau karpyti.

E. Daniliūnas: “TŽ” — imponuojan
tis laikraštis. Nesuklysiu pasakęs: vie
nas iš gražiausių ar net gražiausios iš
vaizdos liet, laikraštis šiuose kraštuo
se! Malonu jį paimti į rankas. Reikia 
plėsti, ne siaurinti.

mažų laikraščių nemėgsta. Tobulinti 
iliustravimą. Plėsti skaitytojų laiškų 
skyrių. Laiškuose galima pajusti dau
giau širdies ir net “temperamento”. 
Jie iškelia sveikų minčių. Londono, 
Ont., “Free Press” pagarsėjo skaityto
jų laiškais. Daug prisidėjo latviai, ata
kuodami komunizmą. Dėti kuo dau
giausia straipsnių vienybės ir lietuvy
bės išlaikymo bei jaunimo klausimais.

St. Bunker - Prapuolenytė: Spauda 
yra gyvenimo refleksija. Ar redakto
riam patinka ar ne, joje turi atsispin
dėti gyvenimas žmonių, kuriem jie tar
nauja. Ji negali būti nubaltinta ligi to
kio laipsnio, kad joje nebūtų šešėlių... 
Spauda remiasi laisvės principu — 
laisvės išreikšti savo mintis raštu. Re
daktorius nėra cenzorius — jis yra mo
deratorius. Ne jam yra nustatyti, ką 
ir kaip turi rašyti bendradarbiai. Ki
taip laikraštis bus žemo lygio. Malo
nu skaityti gimtąją kalba, bet vien to 
neužtenka. Redaktorius turi mokėti pa
kelt kritiką ir sugebėt juoktis iš savo 
padarytų klaidų. Sis “Tž” pobūvis — 
pirmasis. Reikia tikėtis, kad tai nebus 
paskutinis.

(Visų pasisakymai atpasakoti su
trauktai).

K. Pr. Gaida visiems dėkojo už su
gestijas ir pareiškė, kad jos bus re
dakcijos bei leidėjų svarstomos ir, kiek 
galima, jomis bus pasinaudota. Laik
raštis esąs laiko baisas, ir todėl turįs 
būti jautrus laiko problemoms, fa 
linkme būsią einama ir toliau. Nors 
esą gyvename nuotaika po audros, mū
sų gyvenimas ir darbai eina ryžtingu 
keliu.

Diskusijų pabaigoje buvo sustota 
ties bendradarbių klubu, bet dauguma 
pasisakė už laisvus neperiodinius pa
sitarimus. Dar vienos org-jos steigimas 
esą nebūtų populiarus dalykas.

Baigiant pobūvį, v-bos pirm. J. An
drulis padėkojo visiems atsilankiu
siems ir ypač šeimininkėms už paruoš
tas vaišes ponioms — Rinkūnienei, 
Andrulienei, Aušrolienei. G. Balčiū
nienei, Bražukienci, Bumbulienei, E. 
Čepienei, J. Kaknevičienei. Krikščiū-

Bv.Žmonės menkų,; nienei, Sendžikienei.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

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

J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 

BLOOR — RUNNYMEDE. $2.500 
įmokėti, gerų plytų, atskiras 7 kam

barių namas per du augštus, mo
derni virtuvė, platus įvažiavimas,’ 
garažas, geros sąlygos, keli na
mai iki Bloor.

OAKWOOD — ST. CLAIR. Pajamų 
namas. 13 didelių kambarių su bal

dais, $80 pajamų savaitei, gerų 
plytų, atskiras, vandeniu alyva 
šildomas, 4 virtuvės, 2 pilno kom
plekto vonios kambariai, didelė 
parkinimui vieta, $8.000 įmokėti.

RESTORANAS SU ATVIRA VIR-
TUVE. $10.000 įmokėti už namą ir 

gerai įsikūrusį biznį. 32 sėdimos 
vietos su 4 butais, vandeniu aly-

Namų telefonas: BE. 3-5996 
daly. Kodėl dirbti kitam, kada ga
lite dirbti pats sau.

4-pleksas, 20 KAMBARIŲ. S39.900 
prašoma kaina. Gerų plytų atskiras 

namas, vandeniu alyva apšildo
mas, 4 mašinoms vieta, metinės 
pajamos virš $5.000. arti apsipir
kimo ir mokyklų, geri morgičiai 
balansui.

RONCESVALLES — PEARSON.
$3.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

8 kambarių namas, 2 modernios 
virtuvės, 1 morgičius balansui.

$1.000 įmokėti — 10 metų morgi- 
čius. $11.900 pilna kaina. Gerų ply

tų, 2 modernios virtuvės, 6 dideli 
kambariai, koridorinis planas, ge-

va apšildomas, garažas, vakarinėj ras garažas.
Turime krautuvių, faunų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 

įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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JANE — ANNETTE 
$2.000 įmok., mūr. 7 
augštus. Atskiras na 

pirmame augšte. n

I BLOOR — PACIFIC
7 kamb. per du i $3.000 įmok., 8 kamb. mūr. atsk.. 2 

namas, 4 kamb. » J “ ‘ ’
mod. virt., gra- 1

ras įvaž. Galima pirkti už $14.500. 
Paskubėkit.

BLOOR — SWANSEA
.$2.500 įmok., 7 kamb. mūr. atsk. 

mod. įrengtas namas. Geros ply
tos, šviesūs kamb., mod. virt., 
vand. alyva šild. Privatus jvaž., 
garažas. Pigus ir geras pirkinys.

GLENLAKE — EVELYN
$2.500 Įmok., mūr. atsk. 6 kamb. 

per du augštus, 2 mod. virt., 2 vo
nios, graži vieta, geras pirkinys. 
1 morgičius. Prašo tik $14.500.

WESTON RD. — ROGERS
$2.500 įmok., 6 did. kamb. 5 m. se

numo, gražus bangalovas. Gražios 
plytos, šviesūs kamb., Įrengtas 
rūsys. Priv. ivaž. Kas pirks — 
džiaugsis. Parduos už $14.000.

. Verias dėmesio pirkinys.
BLOOR — BERESFORD

. $3.000 įmok., rupių pl., atsk., mod. 
statybos, kvadr. planas. 6 did. 
kamb., arti Bloor kraut ir susi
siek. Vienas 10-čiai metų morgi
čius. Pard. dėl ligos — senatvės. 
Šios savaitės pirkiny5:.

virt., 2 vonios, vand. alyva šild. 
Priv. jvaž., garažas. Parduos už 
$14.500. Pigus ir geras pirkinys.

COLLEGE — DOVERCOUT
$3.000 įmok., 10 kamb. per S augš

tus, labai did. kamb., 3 virt., van
deniu alyva šild., 4 kamb. pirma
me augšte, did. kiemas, geras įva- 
žiav. Vieta trims mašinoms. Pui
kus nuomavimui. Galima tuojau 
užimti. Pasiteiraukit.

BLOOR — DUNDAS
$3.000 įmok., mūr. atsk. 9 kamb., 3 

virt., vand. alyva šild., švarūs ir 
did. kamb. 3 garažai. Namas arti 
Bloor • King ir Dundas transp. - 
susisiek. Visą laiką išnuomotas. 
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.

BLOOR — DURIE ST.
$5.000 įmok., 8 kamb. per du augš

tus, mūr. atsk., 2 virt., gražūs 
kamb. Namas arti Bloor kraut, ir 
susisiek- šoninis įvažn garažas.

RUNNYMEDE — ST. JOHN’S RD.
$7.000 įmok., kampinis namas su 

kraut. — rūkalų - dovanų preky
ba. 4 kamb. butas. Savait. apyvar
ta $1.000. Vienas morgičius 10- 
čiai metų. Kas pirks — turės pui
kų ir garantuotą pragyvenimą.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir tX

V, (Vic) BUTRIMAS
DEL 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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas jnoka 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? - T ‘ v—-
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
Į BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažiųtas 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 MAŠINAS 
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.

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

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
-k. (Tarp Bloor ir Dupont) g ar age Tei. le. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s

V e 1

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai . 
atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.

726 T^nsdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RCSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

O|QI

PREMIJUOKIM LIETUVIŠKAS 
VEDYBAS!

Toronto kolonijoje iškilo reikalas 
susirūpinti besimokančiu jaunimu. Yra 
susiorganizavę net du stipendijų fon
dai. Vienas šv. J. parapijoje, o antras 
Prisikėlimo parapijoje. (Red. — Tokį 
stipendijų fondą turi tik Prisikėlimo 
parapija. Liet. Stud. Remti Būrelis — 
neparapinis). Abi organizacijos rūpina
si mokslus siekiančiu jaunimu — stu
dentija. Abiejų tikslas tas pats. Abi 
gimė beveik tuo pačiu laiku. Atrodytų, 
kad atsirado daugiau lietuvių studen
tų, kurie reikalingi paramos. Iš patir
ties mums žinoma, kad šis klausimas 
yra opus. Kaikas iš mūsų esame gavę 
Lietuvos stipendijas, kiti gi, siekdami* 
mokslo, dirbom sveikatos sąskaiton. 
šiandien dejuojame skilvių opomis ar 
kitais negalavimais. Todėl šį klosimą 
turėtume nuoširdžiai atjausti. Tik rei
kėtų išsiaiškinti, kokioje padėtyje yra 
šis reikalas? Ligi šiol neteko girdėti, 
kiek yra vargstančių studentų? Kiek 
yra norinčių gauti stipendijas? Patys 
stipendijų fondai tenkinosi tik infor
macija: kiek lietuvių studentų yra, 
kaip augštai iškilę ir t.t. O kiek vargs
ta turėdami skurdžias gyvenimo są
lygas? Kokios sumos būtų konkrečiai 
reikalingos?

Nenorėčiau manyti, kad minėtos or
ganizacijos tenkinsis tik statistinėmis 
informacijomis ar nagrinėjimu jauni
mo problemų. Jaunimo problema sena 
kaip žmonija. Nieks jos nepajėgė iš
spręsti. Gyvenimas žengia dideliais 
šuoliais, o jaunimas juo. Tėvai nespėja 
susipažinti su visomis gyvenimo sriti- 

!mis. Pvz. kiek aš išmokau gimnazijoje 
fizikos, tai šiandien negaliu lygintis su. 
pradžios mokyklos mokiniu. Man atro
do, kad ir kitose srityse tas pats. Tai
gi, mes esame jau atsilikę prieš savo 
jaunimą. Nenorėkim jaunųjų privilioti 
pinigu ar atpirkti savo atsilikimą. Su
raukime interesą, kuris būtų jaunimui 
ir mums svarbus. Tada bus nepažeista 
nei ambicija, nei jaunimas šalinsis nuo 

i mūsų, o visa drauge pasitarnaus tautiš
kumui.

Seniam rūpi, kad jaunimas liktų lie
tuviškas. Tuo tarpu šio krašto gyveni
mas jaunimo netraukia nuo mūsų, bet 
įvairias’tautybes jungia į vieną kana- 
dišką jaunimą. Juk jaunuoliai nejau
čia ir neklausia, koks kraujas teka jo 
arterijose? Jam nesvarbu toks klausi
mas. Tuo tarpu kalba, drabužiai, elge
sys derinasi prie bendros aplinkos. 
Taip susigrupuoja, susidraugauja įvai
rių tautybių jaunuoliai ir susituokia, 

j Tada tautišKumui sudie, nes jis netik 
' nesuprastas, bet ir palaidotas. Todėl 
J drįstu siūlyti minėtoms organizacijoms 
j-fondams praplėsti veiklą: įjungti pre- 
: mijavimą lietuviškų vestuvių. Tačiau 
į čia susiduriame su kliūtimi. Lietuviš- 
■ kas jaunimas nėra vien studentai. Tai 

J daug platesnė sąvoka. Iš antros, pusės, 
ir veikimo dirva daug platesnė ir įdo- 

‘ mesnė. Būtų galima suorganizuoti pa
čius jaunuolius - jaunuoles tam tikrais 

! būreliais; taipgi ir tėvus bei senius. Jų 
atstovai sudarytų bendrą susirinkimą 
kuriam nors klausimui spręsti. Taip 
lengvai galėtume kiekvieną lietuvišką 
naujai susikūrusį židinį apdovanoti. 
Juk dabar tai daro pažįstami. O jei 

• naujai atvykęs ar neturi gerų artimų- 
•jų, lieka užmirštas. Naujoji šeima tu
rėtų ar galėtų įsijungti į bendrą lietu
višką šeimą — bendruomenę, kuri ga
lėtų rūpintis ir kitais socialiniais klau-

> simais. Juk šiandien mes turime net 
dvi pašalpines draugijas. Tačiau jos 
persiauro masto ir perdaug konservaty
vios. Jos pinigą stato augščiau už as
menį. Pasekime jų pavyzdžiu organiza
cijoje, o vietoj dolerio padėkime tau
tiškumą. Jei pasieksim gerų rezulta
tų, būsim laimingi. Būkim vieną kar-

MIKĖ STALINO SŪNUS
Rusijoje prieš pat Velykas mirė 

Vasilius Stalinas, 42 metų, buv, rau
donojo diktatoriaus sūnus. Chroniškas 
alkoholizmas, sakoma,, buvo mirties 
priežastimi, nes jis nuo pat vaikystės 
buvęs vodkos gėrimo čempionu.

Būdamas vos 24 m. amžiaus, raudo
nasis princas buvo savo visagalio tė
vo pakeltas į aviacijos pulkininkus, o 
po poros metų — į generolo majoro 
laipsnį. Douglas McArthur, Japonijos 
nugalėtojas, savo autobiografijoj ra
šo, kad jis tik į kapitonus buvęs pa
keltas 31 m. amžiaus.

Atrodo, Stalino dvare iš jo norėta 
padaryti mitą kažko tarp Napoleono ir 
Petro Didžiojo. Proletariato rojuje, 
kur dideli nepritekliai spaudė rusų 
tautą nuo seniai, jam buvo leista lai
kyti kelis automobilius, kelias vilas, 

! gerą virėją ir net privačius tarnus. Ke
lis kart buvo vedęs ir persiskyręs, tu
rėjo nesuskaitomą skaičių meilužių, 
tarp balerinų ir teatro moterų. Bat- 
laižių apsuptas, savo naktinėm orgi
jom jis spėjo plačiai išgarsėti Maskvo
je, bet policija jo bijojo ir į viską žiū
rėjo pro pirštus, tačiau greit jo slap
tų priešų skaičius išaugo į legijonus.

Buvo kalbama net, kad Stalinas nu
matęs jį įpėdiniu į savo sostą, bet, 
greičiausiai numatė, kad po jo mirties 
raudonieji maršalai vien iš pavydo tą 
pigiai keptą generolą būtų nupūtę nuo 
sosto per kelias valandas. Mat, tarpe 
kitų žmonų, Vasilius buvo vedęs ir pa
metęs dukterį maršalo Timošenkos 
(Žukovo pirmtakūno), kuris be abejo
nės, turėjo būrį draugų raud. armijos 
viršūnėse.

Kilus Korėjos karui ir jankiams nuo
laidžiai tūpčiojant, juokdariai Europo
je siūlė apvesdinti Vasilių Staliną su 
Margarita Trumanaite, Amerikos prezi
dento dukrele. Tuo būdu esą būtų bu
vę galima ne tik pasiekti pigiai taiką, 
bet ir automatiškai sujungti Rusiją su 
Amerika po viena valdžia, prieš kurios 
galybę visas pasaulis nusilenktų — 
kapituliuotų be karo, be kraujo lašo.

Stalinui mirus 1953 m., užėjo ir Va- 
siliui juodos dienos. Jis buvo pažemin
tas,! majorus ir išsiųstas iš Maskvos; 
eibė jo šunybių buvę dovanota, atsi
žvelgiant į narsumą, kurį karo metu 
jo vedamos eskadrilės net kelis kartus 
parodę, ypač ginant nuo vokiečių Sta
lingradą.

Degraduotas Stalino sūnus ėmęs dar 
labiau girtauti. Sykį prisigėręs suva
žinėjo vieną pilietę ir buvęs nuteistas 
4 met. kalėjimo, bet sąlyginiai nuo 
bausmės atleistas. Iki pat mirties jis 
buvęs Maskvos nemalonėje.

Kitas diktatoriaus sūnus, vardu Jo
kūbas Džugašvili, inžinierius, karo pra
džioje mobilizuotas, kaip leitenantas 
fronte pateko į vokiečių nelaisvę; 1939 
-45 m. buvo laikomas Liubecko ir Ora- 
nienburgo karo belaisvių stovyklose 
dangstant' pulk. Antonovo pseudoni-' 
mu, bet karui baigiantis, dingo be ži
nios. Spėjama, Gestapas likvidavo jį 
prieš pat raudonajai armijai įžengiant 
į Berlyną.

Dar liko Stalino duktė Svetlana, ku
ri tebegyvena Maskvoje, bet kaip his- 
terikė. be saiko išlepinta, laikoma nie
kam nepavojinga. St. Bijūnas

Žmogus mėnulyje 
už penkių metų

J

Tikėkimės, kad tai bus ameri-

ŽYMAUS KOMUNISTŲ ŠULO 
IŠPAŽINTIS

u įsijungia u į komunistų eiles, tų partijos atstovų, Kremliuje, 
nes tai reiškė pasiaukojimą di-lTada N. Chruščiovas išsireiškė, 
džiam tikslui, prisidėjimą prie ju- kad jo kalbą priešai bando išnau- 
dėjimo, kuris vykdė šios kartos ir doti prieškomunistinėms nuotai- 
ankstesnių idealistų siekimus”,— koms kelti. Chruščiovas tvirtino, 
taip per CBC radijo tinklą prabi- kad visa tai po metų kitų bus už- 
lo vienas didžiausių Kanados ko-miršta. J. B. Salsberg pastebi, 
munistų šulų J. B. Salsberg. ‘kad praėjo jau penki metai, bet

Netikėjo komunistų 
žiaurumams
“Pasišventęs tokiam tikslui”,— 

tęsė toliau J. B. Salsberg, — “aš, 
kaip ir daugybė kitų žmonių, ne
tikėjau ateinančioms iš nekomu
nistinių šaltinių žinioms apie ma
no bendraminčių žiaurumus ir 
vykdomą priespaudą. Iš tikrųjų- 
aš nenorėjau tam tikėti. Kai ma
ne panašios žinios suneraminda-

tos kalbos atgarsiai kartojasi ir 
išsiveržia dar didesniu sujudimu. 
Pasekmės skaudžios. Kinija ir Al
banija nuėjo kitu keliu. Daugelis 
priėmė naują partijos liniją, bet 

i J. B. Salsberg, kaip ir nevienas 
į jo draugų, pradėjo galvoti giliau, 
iš naujo pervertinti komunizmo 

i vertybes.
Ideologinis lūžis
“Toks nesuvaržytas savęs per- 

vo, aš sakydavau sau: skelbia ta- kratymas privedė mane prie nau
jų išvadų. Atmečiau tvirtinimą, 
kad visos neteisybės ir nežmoniš
kumai buvo vykdomi tik blogo 
Stalino ar Berijos. Jieškojau atsa
kymo diktatūros sampratoje, Mas
kvos vienos partijos valdymo sis
temoje, sovietinėje “centrinės de
mokratijos” sampratoje ir viską 
pateisinančioje filosofijoje, kad 

i tikslas pateisina priemones.
Atmečiau tuos komunistinius 

pagrindus, rasdamas pritarimo 
daugelyje Kanados komunistų 
partijos vadų ir narių. Taip atėjo 
išsiskyrimas ideologiniu ir orga
nizaciniu požiūriu su sąjūdžiu, ku
riam taip ilgai priklausiau”.

J. B. Salsberg buvo veiklus Ka
nados kompartijos narys, reiškę
sis ir viešame Kanados politinia
me gyvenime. Buvo išrinktas La
bor Progressive Party — komu
nistų sąraše į Ontario parlamen
tą net kelis kartus nuo 1943 iki 
1951 m. Toronto miesto savival
dybėje buvo aldermanu — tary
bos nariu 1938-1943 m. Gimęs žy
du šeimoj, Lenkijoj, 1902 m. Ka- 
nadon atvyko 1913 m. Dalyvavo 
Lenkijos žydų organizuotoj veik
loj.

riamus nusikaltimus tie patys, ku
rie priešinosi Rusijos revoliuci
jai jau nuo pat pradžios ir stengė
si ją užslopinti. Klaidinga būtų 
sakyti, kad masinės žudynės ir 
masiniai teismai Sov. Rusijoj ne
veikė manęs bei mano bendra
minčių. Ramindavau save tuo, 
kad fašizmas tapo didele grėsme 
pasauliui. Prieš ji buvo tik viena 
jėga — Sov. Sąjunga. Todėl, jei 
keikūnuose kaltipimuose Sov. Są
jungai ir buvo tiesos, tai tas dar 
neuždengė didelio ir kilnaus jos 
siekiamo tikslo”.

Sukrėtė N. Chruščiovas
Salsberg prisipažįsta, kad di

džiausią smūgi, sukrėtusį jo tikė
jimą komunizmu, sudavė Nikitos 
Chruščiovo kalba XX kompartijos 
suvažiavime 1956 m. Ta kalba iš
blaškiusi tūkstančių intelektualų 
ir milijonų pasekėjų aklą, be jo
kios kritikos, tikėjimą komuniz
mu ir komunistų partijos vadovy
be, kuriam atstovavo Stalinas — 
augščiausias kunigas, jei ne ko
munistinio pasaulio dievas. 1956 
m. Salsberg dar dalyvavo, kaip 
vienas keturių Kanados komunis-

"Bijome 
panaudoti jėgą"
JA Valstybėse cenzūruojamos 

visos kariškių kalbos. Tik išrin
kus J. F. Kennedy prezidentu, vie
nas cenzorių buvo laivyno opera
cijų viršininkas admirolas Burke, 
kuris “pažabodavo” visus, norin
čius griežčiau pasisakyti prieš ko
munizmą...

Priėš kurį laiką tas pats admi
rolas Burke kalbėjo “Amerikos 
revoliucijos Dukterų Sąjungai?. 
Kadangi jis jau išėjęs į pensiją, 
tai ir cenzūra jo nebevaržė. Jo te
ma — “Amerikai ir Vakarams jė
gos vartojimas atrodo nusikalti
mu”. Pagal jį, visas vakariečių 
taikos jieškojimas yra nerealus, 
nes norima atsiekti taiką, bijant 
panaudoti jėgą. “Kuboje, Sueze, 
Korėjoje ir dabartiniu metu Lao-

ŠYPSENOS
ŽINAI, KĄ REIŠKIA?

bkigo — dvasinio peno pagrindas 
bomas — žmogus, nelošiąs bingo 
bosas — pabaisa, dažnai pasireiškianti

moters pavidalu
dragstorė — legalizuoto apiplėšimo 

vieta
draiklyningas — tinginių palaima
draivė ~ čia mano, brolau, ir su savo 

mašina nelįsk
džindžerėlis — skystis, kurį žmona lie

pia vyrui gerti
džiabas — slidus daiktas
garbičius — žmonos skrybėlė
haki — religinio pobūdžio manija 
inšiurensas — dalykas, kurio kitas šo

feris neturi
ja — suvalkietiškai “taip”
kadiliakas — kaimyno 52 metų fordas 
karas — na, brolau, ir nupirkai t ’antų 
katidžius — daiktas, kuris kaimynui

daug kainavo
klyneksas — augštesnės civilizacijos 

pažymys
mailės — nuotolis iki žuvininkavii.u) 

vietos
mikė — vaizduotės skatintoja
minkąs — nekalto gyvulėlio kailis, 

nešiojamas gyvo žvėries
no, no — mikčiojimo pasireiškimas 
relaksuotis — “ličną” kaušelį paimti 
šaueris — pasipinigavimo proga 
singelys — asmuo, kuriam pavydi vedę

vyrai <
šiur — kai norima užtikrinti netik, ą 

reikalą
skrųdžas — draugas ,vaišinąs tik arba

ta ar kava
stapas — ženklas, kurio moteris ne

mato
šapingas — ritualas, kuriam visada 

pritrūksta pinigų
tikėtas — mašinos langams puošti po

pieriukas
vajus — na/gal pakalbėsim apie urą.

Žino, ką daro
Petras: Kodėl tu vediesi kon

duktorių į karčiamą kiekvieną 
kartą, kąj tik traukinėlis sustoja 
prie miestelio? '

Jurgis: Kad būčiau tikras, jog 
traukinėlis nenuvažiuos be ma- . 
nęs ...

Daniil ., automobiliu
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811 S°±l8.32
Toronto 9.

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.

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

kietis. Amerikiečiu raketos Ran- se “e?. lik, da?i,!?i tandotne pa
geri pataikymas i mėnuli duo- naud0,tl )e«- Ieškodami kompro- ę ..r j _ y • i mišo tarp sapnų ir realybes. Vie- 

i nintelis kelias šiame moderniame 
pasaulyje tarptautinei laikysenai 

kerom“satmm kuriom jau “1964'nu„stat5'ti >Ta atviras„ir r-vžtin8as 
. J ... 1 iactaq nananrlniimoc

da vilties, kad JAV gali patekti 
ten pirmiau už kitus.

Daromi bandymai su kitom ra-

m. norima paleisti žmogų aplink 
tą visi lietuviai: turtuoliai ir vargšai, i žemę. 1966 m. planuojama pa- 
daktarai ir siuvėjai, inžinieriai ir To-! siusti Apollo SU Žmogumi kelionei 
ronto gatvių grąžintojai ir t.t. Kai bū Į apie mėnuli ir atgal žemėn; 1967 
sim organizuotai drausmingi, daug ko 
atsieksim ir kiti su mumis skaitysis.

. J. Palazdys

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

m., pagal planą, astronautas pa
jėgs nusileisti mėnulyje ir po to 
grįžti atgal žemėn.

Visi tie bandymai ir kitos iš
laidos skridimui i mėnuli kai
nuos kiekvienam JAV mokesčių 
mokėtojui po $1000. Iš to nauda 
mokslui, garbė — Amerikai.

Vašingtonas. — Valdžios parei
gūnai yra Įsitikinę, kad sovietai 
turi orbitoje satelitą, panašų į 
amerikiečių Samos — dangaus 
žvalgą. Sovietai niekad neprotes
tavo prieš tokio tipo amerikinius 
žvalgus.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
111S DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
R0C31 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BR1CKUS atlieka įvairius pija- 
ninu remonto darbus ir snstygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

jėgos panaudojimas.”
. Toliau adm. Burke pabrėžė, esą 
“mes patys nežinome tikros lini
jos”, nors gaminamos raketos ir 
planuojamos nusiginklavimo kon
ferencijos. Panašios nuomonės 
esą dauguma JAV kariškių. V.K.

Kiekvienas 
komunistas - priešas

Amerikos valstybių organizaci
jos saugumo komitetas pareiškė, 
kad šiuo metu pasaulis kariauja 
ir priešu turi būti laikomas kiek
vienas komunistas. Minėtas komi
tetas reikalavo didesnio tarptau
tinio bendradarbiavimo kovoje su 
komunizmu. Saugumo komitetą 
sudaro: JAV, Costa Rica, Peru, 
Brazilija, Argentina, Urugvajus ir 
El Salvador.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namu 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.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
. persikėlė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont 

Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(j rytus nuo Duffer in St.)

’ DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9 -12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L LUNSKY, R.Q.

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

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

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

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

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
m ■ c* f VAŠKAS, popiens; šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6>7132
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TORONTO Ont Evangelikų šventė 
Toronto liet, evang. liut. para-

I
Šv. Jono Kr. parapijos žinios | Prisikėlimo parapijos žinios
— ši sekmadienį, gegužės 27 — Už a.a. Tėvą Modestą Ste-

d., įvyksta pirmosios išpažinties ir paitj, OFM, kuris š.m. gegužės 17 
šv. Komunijos iškilmės. Vaiku-i d-staigiai ir tragiškai žuvo, mūsų 

I čiai su savo tėveliais i parapijos parapijoje gedulo Mišios bus šį 
L s;rię renkasi 8.45 vai. ryto. Pro-* šeštadienį, geg. 26-d., 10 vai. ry- 

cesijoje, organizuotai vykstama į Visus parapijiečius maloniai 
9.30 vai. iškilmingas pamaldas/ prašome gausiai dalyvauti. Velio- 
Pageidaujama, kad kartu su pri- ~ ‘ 
imančiais Komuniją, prie sakra
mentų eitų ir kiti šeimos nariai: 
tėvai, broliukai ir sesutės. Po pa
maldų parapijos salėje įvyksta 
vaikams, dalyvaujantiems iškil
mėse, ir jųjų artimiesiems bendri 
pusryčiai.’Jų metu bus gera pro
ga nusifotografuoti paskirai. Iš. -- - _
vakaro, šeštadienį, 5 vai. po pie- Į lyvauti.
tu, bažnyčioje — vaiku išpažintis.; — Vaikų choro bendra repeti-

* _ §į savaitgali — Toronto Mai- ■ «ja — ši penktadienį, 6.30 vai. y. 
i ronio šeštad. lietuvių mokyklos J T ‘“

mokslo metų užbaiga. Parapijos 
vardu padėka gerb. mokytojams 
ir pagarba visiems mokiniams ir 
jųjų tėveliams, įsijungusiems į šį 
lietuvišką kultūrinį židinį.

— Maldose prisimename a.a. T. 
Modestą Stepaitį, OFM, ir pave
dame jo vėlę Augščiausiojo gai
lestingumui.

— Sveikiname Mortą ir Bronių 
Norkus, jųjų 25 metų vedybinės 
sukakties proga.

— Kanados socialinės valdžios 
Įstaigos rūpinasi žmonėmis, turin
čiais fizinius ar psichinius trūku
mus, ypač jaunais; teikia jiems 
nemokamą i 
mokyklose, kur gali Įsigyti spe
cialybę. Reikalui esant, duodama 
speciali pensija. Šiuo reikalu in
formacijas duoda Ontario prov. 
viešosios globos įstaigos, šiame 
reikale tarpininkauti taip pat mie
lai visada sutinka parapijos ku
nigai.

— Valentino Kudirkos šeima, 
ilgą laiką gyvenusi Toronte, o 
prieš kuri laiką išsikėlusi Į Ame
riką, parapijos bažnyčioje užsakė 
vieną vitražą.

— Sutuokta: Adolfas Navickas 
ir Marija Barabasz.

Pamaldos liet, kapinėse
Birželio 3 d., sekmadieni, po 

piet, lietuvių kapinėse Įvyksta tra
dicinės pavasario pamaldos. Būtų 
gera, kad dar nepapuošti kapai, 
šiomis dienomis, ypač savaitga
liais, artimųjų būtų aplankyti ir 
atitinkamai papuošti. Artimoje 
ateityje iš Toronto šv. Kryžiaus 
kapinių i lietuviškąsias perkelia
mi prieš šešis metus mirusios a.a. 
Salomėjos Butkienės palaikai.

Lankėsi “TŽ” redakcijoje žy
mus Kanados liberalų veikėjas 
kandidatas i parlamentą, ekono
mistas, partijos politiką vairuo
jančio komiteto narys — W. Gor
don, lydimas A. Thompson. Tai 
buvo mandagumo vizitas rinkimi
nio vajaus proga. Taipgi lankėsi 
konservatorių partijos veikėjas ir

Įnis šioje parapijoje dirbo ištisus 
trejus metus.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje — kasdien 8 vai. v. 
Pamaldose pasistenkime gausiai 
dalyvauti.

— Mišios už motinas laikomos! 
kiekvieną dieną 8 vai. ryto. Kurie 
esate laisvesni, raginame jose da-

muzikos studijoje. Visi vaikučiai - 
choristai turi dalyvauti.

— Parapijos choro bendra re
peticija — šį šeštadieni, 7.30 vai.

Mokyklos ekskursiia
“Parama” pakvietė šį šeštadie- ______

nį savo jaunuosius taupytojus ir pijos giesmių ir maldos šventė 
visus vyresnius mokyklos moki- kartu ir Kristaus Dangun Žengi
mus apsilankyti bankelio patalu mo pamaldos įvyks gegužės 27 d., 
pose, susipažinti su jo darbu, tau- sekmadienį, 1 vai. p p- Redeemer 
pymo idėja ir kukliai pasivaišin-1 evang. liut. bažnyčioje Bloor St. 
ti. Mokiniai vyksta sekančia tvar-į W. — kampas Indian Rd. Pamal- 
ka; IX. VII ir VI skyriai ateina įjdas atlaikys kum Dilys iš Čikagos, 
bankelį 9.30 vai.; Va ir Vb skyriai ‘ Maloniai kviečiame Toronte ir 
— 10 vai.; IVa ir IVb skyriai —j apylinkėje gyvenančius šioj šven- 
10.30 vai.; Illa, Illb ir 111c sky-tėj ir pamaldose kuo gausiausiai

Rūpinasi Berlynu, MONTREAL, Que.
Užmiršta R* curopcį | Raudonasis Kryžius dėkoja AV savo duodamas paskolas ir mokė- 

Europos Tarybos patar. seimas parapijiečiams, aukojusiems RK i damas dividendus už jam unijų 
buvo susirinkęs posėdžio gegužės reikalams. RK atstovai prie AV įmokėtas sumas.
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Rūpinasi Berlynu

rial — 11 vai. Visos klasės eina 
organizuotai iš m-los patalpų su 
savo klasių auklėtojais ir po ap
žiūrėjimo vėl grįžta mokyklon.

Gili padėka “Paramos” valdy
bai, kuri nuoširdžiai rūpinasi jau
nųjų narių reikalais, nesigailėda
ma nei laiko nei išlaidų.

Mokyklos vedėjas
Mokslo metų užbaiga 

šeštad. m-la baigia mokslo me
tus ši šeštadieni, gegužės 26 d., 
po visų pamokų. M-los užbaigimo 
aktas įvyks sekmadieni, 3 vai. p.

v. Ruošiamasi artėjančiu primi-;P‘ Prisikėlimo salėje. Akto metu 
cijų iškilmėms 'visiems mokiniams klasių auklė-

— Tretininkų susirinkimas—'tojai Įteiks pažymėjimus. Po
ši sekmadieni, gegužės 27 d., tuoj 
po paskutinių Mišių bažnyčioje, 
nes dv. vadas sekančios savaitės 
viduryje turi išvykti.

— Kaip pr. “TŽ” nr. buvo mi
nėta, rimtai nagrinėjama mintis 
prie Prisikėlimo parapijos steig
ti parapijiečių bankeli — “Credit 
Union”. Praėjusi ketvirtadieni ši 
idėja buvo konkretizuota ta pras- 

mokslą specialiose į me, kad jo steigimu suinteresuoti

'trumpos meninės programos vi
sus mokinius bei jų broliukus ir 
sesutes pavaišins ni-los tėvų ko
mitetas. Mokyklos vedėjas

“Dainos” grupės susirinkimas, 
paskutinis prieš vasaros atosto-

dalyvauti. Parap. taryba
Morta ir Bronius Norkai at

šventė 25 metų vedybinį jubilėjų 
šv. Jono Kr. par. salėje geg. 19 
d. Salė buvo pilna giminių ir 
draugų. Susilaukė daug sveikini
mų žodžiu ir raštu. Kalbėjo kun. 
P. Ažubalis, duktė Genutė, žentas 
J. Karka ir kt. Visi linkėjo sveika
tos ir ilgo amžiaus.

Br. Norkus kelis kartus buvo 
šv. Jono Kr. parapijos komitete. 
Dukrelė Genutė yra baigusi To
ronto un-to humanitarinį fakulte
tą ir dirba valstybinėj įstaigoj. J.

4
LENKŲ LAIKRAŠTIS “Glos Polski” 

nr. 19, rašydamas apie filmą “Kryžiuo
čiai”, pastebi ,kad Lietuvos vaidmuo 
jame visai ignoruojamas; esą jos ka
riuomenė pirmame Žalgirio mūšio su
sidūrime buvusi palaužta, bet yėl grį
žusi niūšin ir jį nulėmusi.

Pasak Dlugošo ir kitų kronikininkų.

15-19 d. Štrasburge. Pavergtųjų 
Seimas, kurio būstinė Niujorke, 
Įteikė savo atsišaukimą, kuriame, 
be kitko, primena Vašingtono - 
Maskvos pasikalbėjimus, siekian
čius sunormalinti Berlyno padė
tį, ir pabrėžia, kad nieko nedaro
ma pašalinti nenormaliai padėčiai 
R. ir Vid. Europoj. Atsišaukime 
skatinama pasisakyti prieš tokius 
vakariečių ėjimus ir telkti Vaka
rų paramą sovietų pavergtoms 
tautoms kovoje už laisvę.

SUSIDOMĖJO LIETUVOS 
PARTIZANAIS
Vovages Press išleista “Gueril

la Warfare on the Amber Coast” 
knyga apie Lietuvos partizanus 
amerikiečiuose yra radusi plataus 
atgarsio. E. A. Mowrer atsiliepi
mas ryšium su “Guerilla War
fare ...” pasirodymu buvo pa
skelbtas 45. laikraščių vedamuo
ju. Knyga buvo paminėta ne tik 
“New York Times” naujų knygų 
pranešime., bet ir “Publishers 
Weekly” ir “The Library Jour
nal”. Labai gausūs atsiliepimai iš 
senatorių, kongresmarių, guber
natorių.

bažnyčios durų surinko $49,02. j apJvarta sparfiaj auga
Užpraeitą sekmadienį AV para-'ir šiuo metu nebeįmanoma paten- 

pijos reikalams suaukota $318.50. , '--------- -—:x,’i------------
Lietuviškų knygų, jų tarpe ir 

šv. Raštą, galima gauti AV para
pijos kioske.

Dr. Giriūnienė ir p. Kudžmic- 
nė buvo nuvykusios į Torontą da
lyvauti katalikių moterų suvažia
vime. Jos atstovavo Montrealio 
LK Moterų dr-jos skyriui'.

Qucbeeo kredito unijų metinia
me suvažiavime buvo pranešta 
apie ruošiamą memorandumą Ka
rališkajai Finansų komisijai dėl 
Kooperatyvų Akto pakeitimo Ka
nadoje. Siūlomi pakeitimai siekia 
išplėsti kooperatyvų veiklą Kana
doje.

Kredito unijų stabilizacijos fon
do įstatai jau paruošti ir birželio 
20 d. įvyks specialus visų Quebe- 
co kredito unijų atstovų suvažia
vimas jiems priimti. “Litui” at
stovaus pirm. J. Bernotas.

kinti visus paskolų pareiškimus. 
Būtų labai geistina, kad lietuviai 
daugiau savo sutaupų perkeltų į 
“Litą”. Tas išeitų Į naudą ir 
jiems, nes gautų daug didesnius 
dividendus, ir paspartintų savo 
lietuviško banko augimą.

Rosemont “Lito” skyriaus ribo
se gyvenantiems lietuviams iš
siuntinėti keli šimtai informaci
nių knygučių “Kredito unija “Li
tas”. Labai geistina, kad gavusie
ji jas paskaitytų ir palygintų kre
dito unijos “Litas” duodamas pri
vilegijas taupytojams ir skolinin
kams su jų dabar turimomis są
lygomis kituose bankuose. P.R.

NPM Marijos seserų rėmėjų 
metinis susirinkimas Įvyks atei
nanti sekmadieni, gegužės 27 d., 
tuojau po 11 vai. pamaldų, sese
lių namų salėje. Atmindami, su 
kokiu nuoširdumu seselės dirba 
mūsų kolonijoje, jauskime parei- 

Stabilizacijos fondas ateis i pa-! 8? i šį susirinkimą atvykti ir akty- 
galba kredito unijoms, pateku- v?ai jame dalyvauti. Būrelio na

nutarė bankelio steigimo nenu- 
delsti. Jau padaryti pirmieji for
malūs žingsniai: sušauktas organi
zatorių susirinkimas, surinkti or
ganizatorių parašai ir pasiruošta 
Įteikti valdžiai bankelio “čarte
riui” gauti prašymą. Po šio pasi
ruošimo, kuris reikalaujamas val
džios Įstatymų, bankelio organi
zavimo darbai pereina i naują, 
platesnio ir detalesnio tvarkymo 
fazę.

— Katalikų vyrų visuotinis su
sirinkimas — ši sekmadieni, ge
gužės 27 d., tuoj po paskutinių 
Mišių muzikos studijoje. Maloniai 
kviečiami parapijos vyrai kuo 
gausiausiai dalyvauti, nes bus 
naujos valdybos rinkimai.

— Jaunučių ateitininkų - ber
niukų susirinkimas — šį sekma
dieni, gegužės 27 d., 2.30 vai. p.p. 
muzikos studijoje. Prašome nesi- 
vėlinti, nes 3 vai. jau reikės da
lyvauti šeštad. m-los užbaigimo 
akte.

— Darbai jaunimo stovyklavie
tėje. Praėjusią savaitę buvo pra
dėti šiems metams numatyti sto
vyklavietės pagerinimo ir praplė
timo darbai. Praplečiama pietinė 
dalis, kur bus pastatytos naujos 
prausyklos, patogumai ir mergai
tėms saulės kaitinimosi vieta. Ka
nalizacijos vamzdžiai jau sudėti ir 
tuoj bus išpiltos cementinės grin
dys ir pradėti statybos darbai. Ga
li pagelbėti darbuose, maloniai

gas ivvks gegužės 27 d ši sek- karaI,us mušim nevadovavęs gdb, ĮVVKb geguz.es> -1 U., SJ se«. vaf)nvvhp hnvnci “ZvnHram » 
madieni, 3 vai. p.p. pas J. Empa- 
kerienę, 35 Alanineade Cres., is-l 
lington. Tel. BE. 2-1760. Visos na-l 
rėš ir viešnios prašomos dalyvau
ti. Valdyba

Mažeikių gimnazijos suvažiavi
mas. — Buv. Mažeikių gimn. 1944 
m. laida ruošia mokytojų ir moki
nių suvažiavimą. Kviečiami daly
vauti ir visi kiti anksčiau lankę ar 
baigę gimnaziją. Suvažiavimas 
Įvyks š.m. birželio 16 d. Hamilto
ne, Ont., Kanada, AV par. salėje. 
Visi norintieji dalyvauti prašome 
nedelsiant registruotis šiuo adre
su: R. Pakalniškytė - Bakevičie- ,
nė, 23 Hewitt Ave.. Toronto 3, “n'to architektūros skyriaus trečiąjį 
Ont., Canada. Tel. LE. 4-0192. sąrašas *askelbtas• • • .s spauuoj.Rengėjai > 

p __a :x I ST. VAŠTOKAS. L. stud, s-gos pirm

kėši Toronte pr. šeštadieni ir sek- atostogų metu platina enciklopedija 
madieni. Dalyvavo liet, katalikių “Canadiana” ir kt. panašius 1

skaitą. Ta proga matėsi SU dange-! nančių mokslo metų studijoms, 
liu pažįstamų asmenų iš -Europos Į laikiusieji egzaminus studen-

vadovybė buvusi “Zyndram z Maszko- 
wic” ir D. kunigaikščio Vytauto ranko
se. Pirmasis visai neparodytas filme, 
antrasis — tik fragmentiškai, kai puo
la kairysis lietuvių kariuomenės spar
nas. Be to, laikraštis pastebi, kad Jo
gaila pavaizduotas statistu, genialiu 
strategu. Nors jam sumanumo netrū
kę, tačiau esą sunku Įsivaizduoti ne
seniai apkrikštytos Lietuvos kunigaikš
ti, nušlifuotą valdžios aparatūroj ir at
rodanti kaip Van Dyck paveiksluose.

Lietuvių studentų 
žinios

J. ČERNIAUSKAS baigė Toronto

' ioms i sunkumus dėl perdidelio riai prašomi atsinešti savo nario 
Kaikurie radijo komentatoriai ^reikalavimo išmokėti indėlius knygute.. Kviečiami atvykti visi

sikelia’’ar"Tikvid7ioj7si7k dalyvavimas ir Įstojimas Į
atmokėti kredito unijai priklau- rėmėjų būrelio narius bus didelis 
siusiems indėlininkams ir t.t. Lig-1 moralinis atpildas už seselių gra
šio! tuos uždavinius iš dalies atli-jfV darbą Montrealyje. Po susirin
ko centrinė kredito unija, i kurią 
indėlių dali savanoriškai perves
davo visos kredito unijos. Stabili
zacijos fondan kredito unijos pri
valės pervesti 1/10% visų savo 
indėlių kasmet per trejus metus, 
kol bus pasiekta numatyta fondo 
suma. Fondas veiks komerciniu 
pagrindu, imdamas palūkanas už

leidinio ištraukas yra panaudoję arba tais atvejais, kai fabrikai iš- kas tik pritaria seselių darbui, 
savo pranešimams. Būdinga, kad 
leidinys atkreipė ir Amerikos ko
munistų dėmėsi, ir “New World 
Review” pasirūpino ji Įsigyti. K.

Kas naujo Kanadoj?
KANADOS PSICHIATRŲ
SĄJUNGA pranešė, kad proti

nės ligos kainuoja valstybei $626 
mil.; tiek uždirbtų visi besigydą 
per vienerius metus. Ligonių iš
laikymas ir gydymas ligoninėse 
kainuoja valstybės iždui $239 mil. 
metams.

PIENO MILTELIAI, 
kurių valdžia turi susikrovusi mi-i 
lijonus svarų, bus pradėti parda-.

J.E. arkivyskupas Baggio. Apaš
tališkasis Delegatas Kanadai, lan
kėsi Toronte. Iškilmingas jo pri
ėmimas buvo katedroje pr. sek-

kimo bus mažos vaišės.
PLIAS Montrealio skyrius ŠĮ 

šeštadieni, gegužės 26 d., daro 
skyriaus narių su šeimomis eks
kursiją i Otavą. Bus apžiūrėta Ka
nados sostinė tulpių žydėjimo lai
ku. aplankytos kaikurios Įmonės 
ir kitos Įdomybės. Skyrius vyksta 
kviečiamas PLIAS Otavos sky
riaus. Sveikintinas gražus kaimy
ninis bendravimas. A. Z.

MONTREALIO SIMFONINIS
ORKESTRAS su dideliu pasise

kimu gastroliavo Sov. Sąjungoje. 
Orkestrui diriguoja jaunas diri
gentas Zubin Mehta, indiečių kil-

O. Backiene is Vašingtono lan- studijUojąs Ryersono institute, vasaros; .J .. r““-“ macĮįsnį km- dalyvavo ir lietuviu------ v •• >• ’ i’inn^rtiio vineti pigesnėmis kainomis. Tas t . e ; G T- < ■ ,. •Kiopeaiją r => . , , būrys. Antradieni jam buvo su-1 - . a , x .
leidimus, pat? buvo su sviestu, uz kuri fed. rengtas priėmimas King Edward mes- Į>artu su orkestru solo dai- 

viešbutyįe. Dalyvavo Toronto vys- oavo iš Toronto kihisi Metropoli-
* dama. Skirtumą, aišku, padengia Rupijos kunigai, jų tarpe ir lietu- ■

moterų suvažiavime ir skaitė pa- Tuo būdu jis tikisi sudaryti lėšų atei- valdžia moka ūkininkams dau-
- ...........................—' . ’ giau, negU kad gauna ji parduo- tan operos solistė Teresa Stratas. ,

kandidatas Į feder parlamentuį p. paskambinti f klebonija. ^diskutuoti ir principe pa-
HmllpL” lie VTO llbroiniopill lril_ _ * . _ cicnLrxrti 117 'ir nrme K ononcfi n7Frolick. Jis yra ukrainiečių kil
mės, gimęs Kanadoje, bet tėvai: — Jaunimo stovyklos: vyresoio 

amžiaus jaunimui 13-18 m. nuo

laikų. Grižo lėktuvu i Vašingtoną. • tai tebelaukia rezultatų. Dalis ju jau \ mokesčių mokėtojai. 
Steigiamas koopcracinis bankai | J^kelbta, bet lietuvių dar mažai ma-;

Gegužės 17 d., Prisikėlimo mu- ; 5 
zikos studiios natalnose buvo ^u-i BAIGUSIEJI AUGŠTASIAS MOKYK-! ,tauUa;Pr“»mi atsi,!s,i “T tal«s.net.10%- D^!ausla P3.?1’ 
banko organizacinis susirinkimas. 
Parapijos klebonas T. Placidas, 
OFM, tuo reikalu padarė išsamų 
pranešimą, iškeldamas garąsias ir 
blogąsias steigimo puses. Baigda
mas pabrėžė, kad koop. bankas' 
steigiamas parapijiečių gerovei, I 
tai ir naštą turės nešti patys pa-; 
rapijiečiai. Todėl jis kvietė visus 
dalyvaujančius steigimo klausimą

PAŠALPAS GAUNANČIU
ASMENŲ skaičius š.m. yra pa

sisakyti už ar prieš. Kadangi už. 
steigimą visi pasisakė vienbalsiai,;

buvo išsiuntę Ukrainon 9 metam.; ,• 7 J. 99. • 5i atpū;n;n buvo padaryta trumpa pertrauka
Ton tic hoioi cfwUiioc l-o. lleP0S 1 1R1 J? 1U0S13 316111010- . „./.„M,, o., oi.i.,Ten jis baigė studijas, sėdėjo ka-i k i^ registru-tiJs- pas T. RafaelL 
ImiiYAO ir crr,Tr7f\ K'innrinn I inr tor. _ . *? r -

Jauniesiems 7-13 m. — nuo lie
pos 28 iki rugpjūčio 12: rengia 
parapijos SK Aušra; registruotis 
pas T. Paulių.

Mokyt. D. Treigytė ruošiasi 
tuoktis su vienu montrealieciu.

Dalia Gruodienė - Meilutė lai
mingai išsigelbėjo iš eismo nelai
mės. Pr. šeštadieni važiuojant iš 
Clarkson, Ont., jos vairuojamas 
automobilis užsikirto ir sustojo 

Mano atsilankymo ant geležinkelio bėgių. Vairuoto- 
• tikslas buvo nugalėti nuotolius, ja, pastebėjusi ateinančio trauki- 
- kurie mus skiria ir atnaujinti ry- nio ženklus, suskubo pasitrauk- 

šius tarpe laisvųjų lietuvių ivai-įti, bet jos automobilis liko 
traukinio sutriuškintas; dalys bu
vo išmėtytos 200 jardų plote. 
Dail. D. Gruodienė dėsto piešimą 
vaikų grupei dail. J. Račkaus ve- 
damoj meno m-loj Clarksone ir

Įėjime ir grįžo Kanadon. Dar tar
navo britų armijoj marš. Montgo
mery vadovybėj kaip karinės 
žvalgybos narys Berlyne.

V. Banaitis, lankęsis JAV ir Ka
nadoje, grižo “America” laivu V. 
Vokietijon dirbti “Free Europe” 
Įstaigoje. Laiške torontiškiui bi
čiuliui jis dėkoja už malonų pri
ėmimą Toronte ir dovanas. Esą 
Toronto ir Montrealio liet, koloni
jos padarė net geresni Įspūdi už 
JAV. Rašo:

riuose kontinentuose. Jeigu tas 
atsilankymas stovėjo “Padėties 
Lietuvoje” ženkle—tai nepripuo- 
lamas dalykas. Mūsų mintys vi
sad plauks i tą kraštą, iš kurio 
esame kilę... Tėvynė mūsų pa- ten važinėja iš Toronto kiekvie- 
galbos reikalinga nemažiau kaip na šeštadieni.
mes tėvynės”. Jis kviečia Š. Ame- PARDUODAMA skalbimo mašina, šal- 
kos Žemyno lietuvius lankyti Eu- dytuvas ir elektrinė virimo plyta. Tel. 
ropos lietuvius. BE. 9-9844, skambinti po 5 vai. vak.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. P. Ažubaliui irž dvasini patarnavi

mą laike mano ligos. Tėvui Rafaeliui, OFM, už aplankymą ir suraminimą.
Dr. A. Užupienei už rūpestingą ir ilgą gydymą, ir dr. Will. §v. 

Jono K’*, parap. Kat. Moterų dr-jos skyriui už maldas, gėles ir lankymą. 
Prisikėlimo parap. Kat. Moterų dr-jos skyriaus atst. p. A. Sanokienei ir 
Stravinskienei. Kat. Mot. dr-jos Centro V-bos pirm. p. Sungailienei ir p. 
Petraitienei. Mielom savo kaimynėm už dažną lankymą: p.p. Kuniutienei, 
Stonkienei. Ramanauskienei. Gudžiauskienei. šimkevičienei, Steponaitie
nei ir Norkienei. “Moters” žurnalo redaktorei p. Iz. Matusevičiūtei; n.p. 
Sčepavičienei, Rinkūnienei. Aperavičicnei, Yokubvnienei, Z. Juškevičie
nei iš Čikagos, St. Smalinskienei iš Detroito, p.p. Baikauskienei, Eidukai- 
tienei, Krakauskienei. Tamulaitienei, Sapokienei, Pabedinskienei, L. Ra
manauskienei. čirūnienei, Beinorienei. Vaitkevičienei. Aleknavičienei, 
Pavilonienei, Krikščiūnienei. Vaitkevičienei, Rimkevičienei, Kolvčienei, 
Sergautienei, Emil. ir Silv. Čepams, Balčiūnams, Stančikams. Matulevi
čiams, Kaknevičiams, Girėnams, p.p. Kuniutytei, Gudžiauskaitei, Bražu- 
kams ir O. Eižinienei.

Dar kartą visoms bei visiems nuoširdžiausiai dėkoju už gėles, 
dovanas ir linkėjimus raštu bei žodžiu. O. Jonaitienė

ANTANUI PETRAIČIUI ir šeimai.

jo mylimai motinai Lietuvoje minis,

reiškiame gilią užuojautą

Romas ir Elena Drandvilai
Vladas ir Teofilija Kobelskiai

ir po to sušauktas antras susirin
kimas, kuriame buvo atlikti reika
lingi formalumai “čarteriui” gau
ti. Pagal Įstatymus, privalo būti 
nemažiau 20 steigėjų parašų. In.
Išnuomojami du kambariai su baldais. 
Galima naudotis virtuve. Atskiras įėji
mas. Bloor — High Park rajone. Tel. 
LE. 6-6480.

Išnuomojamas butas 1 arba 2 miega
mųjų, frontinio kambario ir virtuvės. 
Privati vonia. Tel. LE. 7-3281.

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS,

• Įvairus dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bav, Sudburi ir kitur.

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

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap į 
traukiami seni pigia kaina. P. Liv 1 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. i 
1-0537.

DAŽYTOJAS 
žema kaina — augšta kokybė. 

Tel. CL. 5-6451

Vasarotojų 
dėmesiui!

Ant Rražuus Georgian Bay ežero 
kranto Wasagoje — Oakview Beach 
“Nida” vasarvietėje išnuomojamos 
kabinos, butai ir kambariai su vi
sais patogumais kaip ir mieste.

Teirautis: 37 Mountview Ave., To
ronto 9. Ont. Tel. RO. 9-6198 arba 
vietoje Oakview Beach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai J I

Ž” redakcijai savo nuotraukas.

Birželio 18
TORONTO — PARKDALE

PERRINKITE
Arthur MALONEY

Rinkimams vesti raštinės: 
1439 QUEEN ST. W. 
2078 DUNDAS ST. W. 
1608 DUPONT ST.

— LE. 7-2163
— LE. 7-2697
— LE. 6-0914

Spausdinama Parkdale P.C. S-gos

pų išmokama miestų gyvento
jams. Vien tik Ontario provinci
joje valdžios pašalpas gauna apie 
72.000 asmenų? kuriems valdžia 
per mėnesi išmoka virš $2 mil.

NIKELIO IR VARIO KAINOS 
ryšium su dolerio nuvertinimu pa
kilo. Pakils kainos ir tų gaminių, 
kuriems pagaminti naudojami 
anie metalai.

viai. Apašt. Delegatas aplankė vi
są eilę katalikiškų ištaigų ir turė
jo specialu susitikimą su italų 
bendruomene.

TORONTO. — Trečdalis trak
torių iš numatyto 1 mil. gatnybos 
skaičiaus 1963 m. keliaus už gele
žinės uždangos, pranešė Massey- 
Fergusson Įmonės. Taip pat apie 
75.000 kombainu.

i
Į ADOLFUI BEBERIUI gautas laiš- 
I kas iš Katino: adresuotas 25, Marma- 
i duke St. Atsiimti “TŽ” administracijoj.

KELIONIŲ LĖKTUVAIS
KAINOS pakils nuo birželio 1 

d. ryšium su dolerio nuvertinimu.. 
Pakėlimas lies keliones i Euro-, 
pa ir i kt. kraštus, išskyrus JAV.‘

STATYS NAUJĄ KINO TEATRĄ.— 
Famous Players Canadian Corp, pra
nešė apie planus statyti naują moder
nų kino teatrą. Televizijos aparatai 
nuo 1954 m. privedė prie bankroto Ka
nadoje apie 1.000 kino teatrų. Bendro
vė jaučia, kad konkurencija iš šios pu
sės mažėja. Daugelis televizija yra ap
sivylė, ir kino lankytojų skaičius vėl 
didėja. Ypač reikalai pagerėjo po lei
dimo kino teatrams veikti sekmadie-

i niais.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė • dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni— pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telcf. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

už s3.09Cigarcčių kartonas -Žo’šS-

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų 'mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEY’STONE-BELL, HOWELI 

ir kt„ juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
greitas motorizuotas PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ P’FN ) 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
IfrUirt^C — Nylon seamless — reg. $1.99 pon. lYiOrCilbKūb —speciali nuolaida—2 poros už Si. 0C

A.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir Įvairią reikmenų krautuvėn

//
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J BERŽTNSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

tl

\ ■ •

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

Sąskaitos “Lite” numeris #752.
Park Extension 12 butų po 4 atski
rus kambarius, 100’ pločio, statyta 
1947 metais, nuomininkai apsišildo. 
Pajamų $9.000. Kaina $65.00.

P. Adamonis, RA. 2-2472

Nauji veidas 
Kremliuje

N. Chruščiovas Įtraukia į par
tijos viršūnes daugiau savo poli
tikos šalininkų ir nustumia že
myn tuos, kurie jam nepritaria. 
Prieš porą savaičių i partijos pre
zidiumą buvo pakeltas Andrei 
Kirilenko, kuris jau anksčiau bu
vo žinomas kam Chruščiovo šali
ninkas. Dėmesį atkreipė ir kito 

; šalininko Ivan Spiridonov pakė
limas. Užsienio stebėtojai tvirti
na. kad Kremliuje kova dėl val- 

idžios tebevyksta.'_____
Vašingtonas. — Balandžio 30 d. 

! pabaltiečių komiteto delegacija 
(iš lietuvių šimutis) turėjo pasita
rimą su Laisvosios Europos Komi
teto vicepirm. B. Yarrow; prašyta, 
kad per Radio Freė Europe būtų 
transliuojama ir pabaltiečių kal
bomis. šiam reikalui parodyta 
simpatijų ir pritarimo.

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 vęl. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėja P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tol. RA 2-2472, kitu laiku — tol. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Vė l. D. JURKUS, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Įstate R«*a,rfs narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
VAS AROJIMO VIETA — rOTTAGF. $5.009 pilna kaina. Apie 3 akrus že

mės. virš 500 pėdu upės kranto. 30 mvliu nuo Toronto. Įmokėti $2.000.
DUFF’RIN — COLLEGE RAJONAS. $12.900 pilna kaina. Arli Ik&uvių 

parapijos. 7 kambariai per 2 augštus. 2 modem, virtuvės, 4 kambariai 
ni-rn-’n^c aucšto. Garažui vieta. Jmokėti anie $3 00O.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kanibalai 3 augštus. 
graliai įrengtas, geras nuomavimui, arii susisiekimo ir krnutuvi j. įmokėti 

S2.5O0. Viems rrnrcič’HS balansui
HIGH PARK — DUPLEKSAS. $26.000 pilna kaina. 10 m-t i senumo, po 2 

miriami’s butai. U’ba’Ctas žaidimų kambarys- Privatus įvažiavimas. Gara
žas. įmokėti anie $6.000.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas. 
« ’•-‘"bariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU f’KIAI. $18.500 nilna kaina už abu. įmokėti a-i* ^.OOO. balansas 10 
nWų iš 6*>. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. A bu ūkiai su visais 
atskirais ūk;o t-ob-siais. gera žemė, tinka gyvttlių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

Pas mus randasi dan« naujai registruotų pardavimo H’gh Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBE'HT.

geguz.es



