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Laisves seimas
Laisvojo pasaulio lietuvių seimui Toronte besiruošiant

Išeivijos lietuviai yra išsisklaidę netik geografiškai, bet ir 
ideologiškai, ir politiškai. Vertindami išeivinį savo gyvenimą, tą 
išsisklaidymą dažnai prisimenam, sušunkam vienybės šūkiais, pa- 

' baram vieni kitus, bet konkrečiu keliu taip ir nesiryžtam eiti. 
Dažnam jis atrodo neįmanopias arba bent labai tolimas bei sun
kiai pasiekiamas. Kaikaš betgi prasitaria, kad dabartinei mūsų 
vadų kartai lemta esą mirti susiskaldyme, nes vienybės neužsitar
navo. Esą vieningo kelio jie neįvertino, pasiliko užkietėję susi
skaldyme" ir todėl nepajėgė rasti bendro kelio.

Kalbėdami apie vienybę, paprastai turime galvoje politinę 
vienybę. Iš tikrųjų, jos stokojame. Ji galėtų ir turėtų būti didesnė, 
bet politinės vienybės stoka anaiptol nereiškia, kad mes iš viso 
neturime bendro lietuviškojo kelio. Jis yra, ir tai čia pat — kon
kretus, ranka pasiekiamas kiekvienam. Ir be reikalo vargsta tie, 
kurie jieško to kelio kažin kur toli. Be reikalo — nes tas kelias 
yra jau seniai atrastas. Tai mūsų Bendruomenė. Joje sutelpa kiek
vienas lietuvis, nenuėjęs tarnauti Lietuvos pavergėjams. Bend
ruomenė apima visų politinių srovių, visų tikybų, visokio išsilavi
nimo tautiečius. Ji apjungia visus bendru lietuvybės saitu po 
viena demokratine vadovybe, kylančia iš pasaulio lietuvių visumos 
valios. Bendruomenė, galėtume pasakyti, yra laisvoji Lietuva, be 
savo žemės, be savo kariuomenės, be policijos, be savo valiutos, 
tačiau gyvastinga savo ryžtu, savo kultūra, savo laisve ir visa savo 
siela. Ji yra atplėšta nuo savojo organinio kūno — savo žemės ir 
valstybės, tačiau svarbiausiame savo prade — sieloje nepaliesta.

Bendruomenės plotmėje tad ir turime telktis bei rikiuotis, nes 
ji yra pagrindinė mūsų lietuviškumo bazė. Tik joje mes galime iš
likti vieningi, nes čia respektuojamas dėsnis: esminiuose dalykuo
se vienybė, abejotinuose — laisvė, o visuose — meilė. Bendruo
menės plotmėje iškyla visiem bendri uždaviniai, kurie yra anti- 
politiniai arba bendrapolitiniai. Jie nutiesia nematomus tiltus tarp 
visų lietuvių. Tai tikrasis vienybės kelias, kuris didesnu ar ma
žesniu "sėkmingumu nusitiesia per visą laisvąjį pasaulį, kur tik 
gyvena lietuvių. Nevienybė atsiranda kitoj plotmėj, būtent, gru
pinėje politikoje, kurioje iškyla, valdžios bei krašto valdymo rei
kalai. Šioje srityje nuo amžių nėra vienybės netik Lietuvoje, bet 
ir kituose kraštuose. Tą nevienybę atsinešėm iš Lietuvos ir atkak
liai ją palaikome. Bet ji vyksta už Bendruomenės ribų. Tiesa, ji 
daro užkulisinės įtakos ir pačiai Bendruomenei, tačiau neesminės. 
Bendruomenė tebėra pajėgi atsverti politinį - grupinį susiskaldymą 
ir išlaikyti visą išeiviją bendrame kelyje. Tik ta prasme gali būti 
pateisinama ir Bendruomenės veikla politinėj plotmėj, būtent, to
kia politika, kuri neprasilenkia su bendruomenine plotme. Kol ji 

į sugeba išlikti-bendra visų-Įietuvių baze ir politinėj veikioj, tol 
tebėra vienijantis, bendrapolitinis saitas. Bet jeigu ji pasuktų 
politinės partijos ar grupės keliu, nustotų buvusi Bendruomene, 
nes nebebūtų visos lietuviškos bendruomenės išraiška.

iki šiol mūsų Bendruomenė, kad ir nevisų suprasta bei Įver
tinta, sugebėjo išsilaikyti bendrame kelyje ir būti atsvara prieš 
politinį - grupinį susiskaldymą. Tai buvo pademonstruota pirma
jame seime Niujorke. Šiais metais dar stipriau tai ketinama pa
brėžti antrajame laisvojo pasaulio lietuvių seime Toronte rug
pjūčio 29 — rugsėjo 1 d. Programa jau paskelbta (“TŽ” 14 nr.). 
Paruošiamieji darbai atlikti. Belieka atiduoti juos į sumanių vyk
dytojų rankas. Ji apima pagrindines lietuviškojo gyvenimo sritis: 
religinę, kultūrinę, studijinę, meninę, propagandinę, pramoginę 
ir sportinę. Numatyti didelio- masto kultūriniai - meniniai pasiro
dymai kanadietiškajai visuomenei. Tai neabejotinai didžios reikš
mės dalykas. Bet šalia to ar nebus dar svarbiau atrasti patį lietu
viškojo gyvenimo branduolį savyje? Išoriniai pasirodymai neabejo
tinai reikšmingi, bet jie turi liudyti lietuviškojo branduolio gy
vastingumą. Šis pasaulio lietuvių seimas tad ir turėtų iškelti lietu
viškojo gyvenimo pagrindus, tai, kas mums šiuo metu esmingiau
sia, ir suteikti viso laisvojo pasaulio tautiečius bendrajam keliui, 
vedančiam laisvon Lietuvon. Pr. G.

Savaitės įvykiai
LAOSE KOMUNISTINĖ KARH OMENĖ PUOLA JAU TREČIA 

SAVAITĖ. Premjeras sako, kad jei jo kariuomenė pralaimės, gali 
kilti civilinis karas. Tvirtinama, kad du trečdaliai visos Laoso teri
torijos jau prokomunistų rankose. JAV vyriausybė susirūpino šia 
padėtimi ir nori veikti sutartinai su Britanija ir Prancūzija. Dėlto 
Harrimanas skubiai išvyko į Londoną ir Paryžių.

Indonezijos prez. Sukamo Kinijos premjero Liu viešėjimo Indo
nezijoj proga palankiai’atsiliepė apie Kinijos politiką “taikos atžvil
giu’; pasisakė prieš kitų valstybių intervenciją Indijos-Kinijos sie
nų reikale ir parėmė Kinijos politika. Prieš kiek laiko Indonezijoj 
viešėjo ir Rusijos maršalas Mali-®---------------------- ---- -------------
novskis. Persvara eina Kinijos nisterijos leitenantas pabėgo į V. 
naudai. Į Vokietija ir vra anglu globoj. Pa-

Sov. Sąjungoj i.- jos pavergiu-į p0'rt£eliu doku-
se kraštuose vėl pakeliamos 

kainos daugeliui prekių.
R. Vokietijos diktatorius UI-į nĮnj laivą/kuris? vadovybės pa- 

bricht praneša, kad valstybei ne-i 101SK.imu> Jra greitesnis ir sau- 
nasisekė išnildvti numatyto nlano . nT,^Urn , ,Paskendęs 

Thresher . Tokius laivus turin
čios jau ir JAV ir Rusija.

Kuboj vis dar yra 17.000 rusų 
karių — tvirtina JAV senato^ 

rius Keating. Pasak jo, neišga
bentas nei vienas karinis viene
tas. Kiek buvo atvežta, tiek pasi
lieka. Prezidentas ir jo štabai 
stengiasi rusų skaičių sumažinti. 
Kitų žiniomis, sovietai vienus iš
vežę, kitus atvežę.

R. Vokietijos 19 metų jaunuo-

, pasisekė išpildyti numatyto plano 
ir pagaminta mažiau mėsos, pie-

Ontario provincinės valdžios ministerial, dalyvavę spaudos priėmime Toronto Royal York viešbutyje n0 kiaušinių ir kt. Jis kaltina sa- 
balandžio 20 d. Iš kairės: švietimo min. Davis, piliitycės min. J. Yaremko, min. be portfelio A. Gross- vo kolchozus, 
man. Toronto burmistras D. Summervi'ie. “TŽ” red., High Parko parlamento atstovas, M. Ziniak — 
gudų “Bialoruski Holas” red., šiaurės sričių min. a. Roberts.

Britanija pastatydino povandc-

Rusai slepia savo nepasiseki-
i mus iššaunant į erdves raketas.
Neseniai jie paleido Lunik IV,

« a Į g t •_ • • f «- • bet jis pralėkė pro mėnuli 5.300Vadovybių pasitarimai be susitarimų?
, , . t , • , t- , leisti ant mėnulio paviršiaus. Du

’Eltos biuletenis puskelbė kokybės. Geisi, ksd yrs tsiisms”; būklė. Juk jsu nepsslsptis, kset iššovė rsketas i Marša ir
VLIKo pirmininko dr. A. Trima- si, bet to permaža; reikia, kad bū-į JAV-bių vadovaujančių politikų; |rjs_ į Venera, bet irgi nepavvko
ko pasikalbėjimą su “Eltos” in-: tų susitarta. Bandymų būta ir sluogsniuose kyla nepalankių vė-: ” ' ... . &
formacijų redaktorių. Jame, be praeityje jau nevienas, bet prie jų, linkstančių siaurinti tremtinių; Jugoslavijos diktatorius Tito Jis bėgo per-sieną Berlyne su
kitu klausimu, paliestas ir ligšiol susitarimo taip ir nebuvo prieita, i politinę veiklą. Tie vėjai atsilieps į pagal naująją konstituciją pada-i rusų-šarvuočiu: apgriovė sieną ir 
dar oiicialiai neskelbtas VLIKo Buvo tvirtinama, kad opozicija už-:ir kituose kraštuose. Todėl lietu- rytas Jugoslavijos prezidentu ligi: įstrigo į vielas. Sargybinių su-
ir PLB valdybos atstovų pasitari- kietėjusi ir nenorinti jungtis į vių veiksnių darbas turėtų būti iš gyvos galvos. Pati valstybė p?va-į'
mas Niujorke: bendrą darbą. Dabargi ateina ži-1 “ ’ x *

— PLB vadovai buvo atvykę į nios. kad pozicija užkietėjusi, apjungtas.
New Yorką pasitarti su VLIKu Kaip ten bebūtų, reikia atvirai: . ? , . . T. , _
dėl bendradarbiavimo. Buvo pa- Posaky vi, kad visuomenei įkyrėjo ■ rimai dar nebaigti- Jie busią tęsia- 
jieškota būdu kaip tiksliau sūri- pasitarimai be susitarimų. Gana; mi. Tačiau ilgas delsimas meta še- 
jęjvĮęt j suglaudinti gretas PLB grupinio politikavimo., reikia ben- - sėlį užkulisiams, kur per'mažai - 
kaip žinoma. rūpinasiu>įrmiausia, dr°s iaisvinhp^
lietuvybės išlaikymu ir kultūrine' laikas sudaryti bendrą ir vienin- bus pasiektą s
išeivijos veikla bet nepamiršta ^a Lietuvos laisvinimo vadovybę, ninges laisvinimo vadovybės 
nė tautos laisvės reikalo. Svarbu To laukia lietuviškoji visuomenė, į šį rudenį šaukiamas laisvojo 
todėl, kad PLB savo šios rūšies x ....... .........  "

j yg ■ : c.ori'.'.iv. s'.: \ L Ko ;.<i ? ..1- 
| .nu laisvinimo darbu. Dar geriau 

būtu, kad PLB surastų kelią į 
VLIKą. tada atpuitų ir lygiagre
čių žygių pavojus. Kol kas* tokiai 
vieningai laisvinimo organizacijai 
trukdo toji aplinkybė, kad nevi- 
sos mūsų politinės grupės yra 
VLIKe. ’

Taigi, informuojama apie-reikš
mingą pasitarimą po maždaug 
mėnesio laiko ir tai tik iš vienos 
pusės. Argi nederėtų informuoti 
visuomenę tuojau po pasitarimų j 
ir tai iš abiejų pusių, t.y. bendru 
pranešimu? Lietuviškoji visuome
nė Lietuvos laisvinimo reikalui 
tebėra jautri. Ji laukia netik in
formacijų apie nuveiktus ir vei
kiamus darbus, bet ir tu darbu

ko pasikalbėjimą su “Eltos"’ in tų susitarta. Bandymų būta ir'sluogsniuose kyla nepalankių vė
Jugoslavijos diktatorius Tito

Torontas laukia pasaulio liet, seimo
Tradicinė Kanados Lietuvių 

Diena, kuri paprastai rengiama 
Darbo savaitgalį, šiemet pakei
čiama laisvojo pasaulio lietuvių 
seimu, kuris įvyks rugpjūčio 29— 
rugsėjo 1 d. Toronto mieste. Į šį 
II seimą laukiama netik atstovų iš 
daugelio kraštų, bet ir daugelio 
svečių bei viešnių, ypač iš JAV. 
Tai turėtų būti didesnės apimties į mac.; inž. E. čuplinskas į komite 
įvykis nei eilinė Lietuvių Diena, j tą įeina kaip PLB valdybos at 
Praktiškai tai turėtų būti laisvo-: stovas, 
jo pasaulio lietuvių kongresas,' 
kurio atstovai turėtų pasiekti ir į 
Kanados sostinę, t.y. vyriausybę. 
Tai būtų gera proga priminti Lie
tuvos bylą naujajai Kanados vy- B-nės v-bos pakviestas’muz. St. 
riausybei. Programa suplanuota Gailevičius. Koncerto programa 

jau suplanuota: I dalis bus skirta 
nelietuvių kūrybai, kurią išpildys 
pianistas A. Kuprevičius su To
ronto simfoniniu orkestru: II da
lis bus skirta lietuvių muzikai; jo
je dalyvaus sol. Stenipužienė. sol.
V. Verikaitis. “Varpo” choras ir lėdamas, jis savo atsistatydinimą 
Toronto simfoninis orkestras iš delsia, motyvuodamas nebuvimu 

į 60 asmenų. Koncertas įvyks di- tinkamo kandidato. Kr. demokra- 
džiojoj O’Keefe Centro salėj. Di- tų partija tokia konclerio laiky- 

I rigentu pakviestas ir jau sutiko sena yra nepatenkinta ir yra pa

gava-įžeistas visdėlto pateko pas vaka- 
1 naujo surikiuotas, sustiprintas ir dinta "decentralizuoto socializ- į riečius. Vakarų policija buvo pri- 
1 nninnatoc mo" šalimi, kuri siekia politinio! versta taip pat atsišaudyti.

Neoficialiomis žiniomis, pasita- neutralumo Rytų-Vakarų kovoje.'
Albanijos komunistinis dikta
torius gavęs laišką is Maskvos Vengrijos kardinolą Mindszenty, 

nuo Chruščiovo, visai jo neatplė-įpinti vis 
įšęs gražiao Jį
į laiko raudonoji Kinija. Rumuni-t -T — _
Ja neseniai atsiuntė ambasadorių sžentvVvkti i Vatiksma^Tofe^as' ' 
į Albaniją. Taigi, kiniečiai bando Vatikano noras.

i.ub.Js Ircnūiiiių vadas dr. J. M.
Cordona atsistatydino iš Revo- 

lūieinio Komiteto pirmininko pa
reigų ir apkaltino JAV preziden
tą. kad šis pakeitęs pažadus Ku
bos revoliucionieriams nuversti 
Castro režimą. Kennedy tai pa
neigė.

Kiniečių komunistai jau reika
lauja Chruščiovo pasišalinimo 

iš valdžios, žinios iš raud. Kinijos 
patvirtina, kad kol Rusijoj vado
vaus Nikita, tol jokios vienybės 
su Rusija negali būti. Eina gan
dai. kad Chruščiovas pasitrauk
siąs po dvejų metų ir perleisiąs 
valdžią vicepremjerui Kozlovui.

Ispanijoj nuteisus komunistų 
vadą Griniau mirties bausme už 

nusikaltimus 1936-39 m. per ci- 
........................ ...........   ........ vilinį karą. Rusijos diktatorius 
ministerial, daugiausia iš Onta-idviratininkų lenktynėse, atgal ne-: Nikita apeliavo į gen. Franco pra- 
rio ir Kvebeko provincijų, kurios grįžta. Pianistas Aškenazi iš Ru-, šydamas pakeisti bausmę. Franco 
davė 100 atstovu liberalu.partijai sijos su žmona negrįžta taip pat. į prašymą atmetė. Nuteistasis su- 
........................................ ’................... ” ” -------------------- ------šaudytas.

Austrijos kardinolas Koenig 
nuvyko į Vengriją ir aplankė

* '******** j *. ’ v į

” os! Atėjo] paūoma atsakingumo. Jei dar ne-i

to reikalauja dalyko svarbumas ir'šaulio lietuvių seimas turėtų

Valiaus sudarytas specialus komi- mo salėj; ten bus ir banketas sek- 
tetas iš Toronto liet, dailininkų. į madienio vakare. Masinis pobūvis

— susitikimas bus Kingsway sa
lėje šeštadienio vakare. Iškilmin
ga akademija ir koncertas — 
O’Keefe centre.

PLB valdyba, paskelbusi sei
mo programą, rikiuoja detales, 
kurios bus paskelbtos vėliau.

Šios informacijos surankiotos 
iš įvairių šaltinių ir nėra oficia-i 
lios. Jos gali keistis, juoba, kad

• iš jų turimų 130.
Kanados premjeras L. B. Pearso- į 
nas, perėmęs valdžią iš J. Diefen-' 
bakerio.

Sa š&sitžrimb, TN7 vfe 
, tai; 

pa-i 
pa-;

nisių ir juos nus’.aiinė.i prieš 
Maskvą.

Junginė Arabų Respublika, 
kurią sudaro Egiptas. Sirija ir 
Irakas, yra didelis Maskvos pra- 

karo veteranų R. Teillet: vieš laimėjimas. Rusija paskutiniais 
i darbų J. P. Desėhatelet; paštų A. metais yra sukišusi i arabu kraš- 
: Denis; žvejybos H. Robichaud; i tus daug pinigo: Irakui ji yra-da- 
i darbo A. J. MacEachen. sveika-; vusi $500 mil, Sirijai — $230 mil. 
tos bei vieš, gerovės J. LaMarsh; Nemažai gavo ir Egiptas.
žemės ūkio H. Hays, ginklų ga
mybos Ch. M. Drury; gynybos vi- 
cem. L. Cardin: miškų J. R. Ni- 

įcholson; pajamų J. R. Garland; 
į šiaurės reikalų A. Laing; užs. r.
P. Martin; kasyklų W. M. Bene- 
diekson; pilietybės bei imigraci
jos G. Favreau iš Montrealio; 

į “privy council” pirm. M. Lamon
tagne; be portfelio R. Tremblay,

• solicitor general J. W. McNaught. 
Dabartinę vyriausybę sudaro 26

jos kardinolašCnort iUkjx

Jungtinė respublika verčia dė
tis ir Jordaną, bet karalius prie
šinasi.

Ghanos prezidentas ir kartu 
diktatorius už pasikėsinimą prieš 
jo gyvybę atidavė teismui 5 asme
nis, kurie jau nuteisti pakarti.

Iš komunistinių valstybių žmo
nės vis bėga; du dviratininkai 

iš Lenkijos, dalyvavę Vokietijoj:

Iš R. Vokietijos saugumo mi

Neoficialiomis žiniomis, komite
to nariai yra šiaip pasiskirstę dar
bus: J. Bakis — rūpinasi kūrinių 
transportu, archit. Banelis — in
formacija, Vikt. Bričkus — kata
logu, E. Docienė — susirašinėji
mu, J. Račkus — angliška infor-

Solistai, choras, pianistas, 
simfoninis orkestras
Koncerto reikalais rūpinasi PL

Kovo 22 d. pas gen. guberna
torių Otavoje buvo prisaikdinti 
naujieji vyriausybės nariai, ku- gu jis nebebūtu parla 
nuos pristatė premjeras L. B. ,it ooa
Pearsonas. Štai jie: valstybes sek- . . • . „ . 
ret. J. W. Pickersgill; teisingumo Kanadoje nėra j 
min. L. Chevrier; prekybos M.

Kas naujo Kanadoje?
J. Dicfcnbakerio pensiją

riu siektų tik $2.

iioo. jos gan Keisub, juooa, Kacrnini. jl. vnevrier, pieKjuob ivi. ^npr;<vi;o nprfWbfiS 
tebeina kaikuriose srityse plana-:Sharp; transporto G. Mcllraith; , ^7. į-K;,?
vimo darbai. Kor. ! finansų Gordon; gynybos Hellyer;

laiduotų buy

rinktinė. kad ir kanadiškoji pub
lika galėtų būti kviečiama. Ta 
linkme einama ruošiant dailės 
parodą ir koncertą. Privačiai gir
dėti, kad ruošimo darbuose gero
kai pasistūmėta. Dar nesiskelbia- 
ma, matyt, dėl nebaigtų pasiruo
šimų. Atrodo, rengėjų šį kartą 
daugiau dirbama ir mažiau rėkia 
muojamasi.

Dailės paroda — pr0£ Vyt Marijošius iš JAV.įvedusi savo parlamentinės grupės
Yra jau žinoma, kad dailės pa- Jis ketina atvykti kiek anksčiau, vadovui von Brentano įtikinti 

rodą įvyks O’Keefe moderniąją- kad turėtų pakankamai laiko re- Adenauerį nedelsti, o nepriklau- 
me centre ir truks 4-6 savaites, j peticijoms. Programa dar nėra somųjų demokratų partija, suda- 
Jos organizavimas pavestas dafl. į galutinai nustatyta, todėl nė ne- ranti koaliciją vyriausybėje su kr. 
Tel. Valiui, kuris dar prieš išvyk- skelbiama, 
damas į Europą atliko paruošia- Sporto reikalais rūpinasi J. 
muosius darbus. Kadangi parodos Gustainis? Praėjusi savaitgalį jis 
patalpa nėra didelė, teko labai lankėsi Clevelande. kur tarėsi dėl 
apriboti eksponatų skaičių — ga-: sportinių rungtynių Toronte pa
lės dalyvauti 30 dailininkų ir at- šaulio lietuvių seimo metu, 
siųsti po vieną kūrini. Dail. T. Va- F' 
liūs parodai jau bus grįžęs. Šiuo Ja rūpinasi Aug. Kuolas 
metu parodos reikalus tvarko Tel. f

Kova dėl kanclerio įpėdinio
Vokietijos kancleris K. Aden- 

aueris, savo ir kitų partijų ver
čiamas, pažadėjo iš tų pareigų 
pasitraukti ši rudenį, nors tiks
laus termino nenurodė. Kiek ga-

statyta jįjĮ 
preinj

$£0.000 mokytojų ir auklėjimo 
‘Organizacijų atstovų, buvo ras

ta, kad viena didžiausių proble
mų, jog daugelis studentų nega
li pakliūti į universitetus dėl jų 
perpildymo ir perdidelių įstoji
mo reikalavimų. Katalikiškų 
mokyklų atstovų buvo pareikšta, 
esą planuojama steigti naują ka
talikų universitetą.

ir pagrindinius namo elektros 
saugiklius nemažesnius kaip 100 
A. Jau ir dabar daugelis vieto
vių pagal savo potvarkius laikė
si šių taisyklių. Paskirstymo dė
žėje privalės būti nemažiau 20 
saugiklių atskiroms grandinėms. 
Vasarnamiai, kurių grindų plo
tas yra mažesnis kaip 800 kv. 
pėdų, yra išskiriami iš naujo po
tvarkio.

is 
jeram 

ma, kad 
r tą pakeiti- 

ėram bus nu- 
fBritanijoj buvę 
a $6000 metams.

B
'populiarumas iškilo ryšium su į j 
greitu ūkiniu krašto atkutimu po 11 
pastarojo karo, nors šiuo metu į °* 
jo garsas kiek sumenkėjo. Matyt, 

i pakenkė jo nesutikimai su K.F 
•Adenaueriu. Pastarasis tvirti " 
Į esą L. Ehrhardas nenusimano 
•sienio politikoje ir neturįs 
ifikacijų būti Vokietijos k 
į riu. Tuo tarpu partija reiš 
; visišką pasitikėjimą. Adeaa 
nenorėdamas matyti jo 

įdiniu, siūlo dabartinį 
įnisteri Schroeder, ku11I3VVIĮ OV11I UtUtl , 
sisakinėja ir sako 
dabartinėse pare idemokratais, reikalaute reikalau 

ja Adenauerio pasitraukimo. Ji dalykas, kad įpė 
net grasina pasitraukti iš vyriau- mas nusitęs, jėįgd 
sybės. jeigu šį rudenį Adenaueris toliau ta link 
nepasitrauktų.

Kandidatu į kanclerius numato- žinios, kad
Numatyta ir spaudos paroda, mas L. Ehrhardas. gabus ekono-į švelnėja. <____
rūpinasi Aug. Kuolas. mistas. turįs kr. demokratų ir ne- spaudžiamaOttk^ su 

Seimo posėdžiai bus Prisikėli- prikl. demokratų pasitikėjimą Jo kandidatūra.

Pastarosi

^skaičius Kanadoje 
uvo 549.000. Tai su- 

visos darbo jėgos, ar- 
uo iš 12 yra bedarbis, 

f pabaigoj bedarbių bu- 
.500, sausio — 703.100.

m. Pirmininkas L. B. Pear
lsplanuoja 60 dienu laikotar- 
je nuo valdžios perėmimo su- 
ikti su prez. Kennedy ir Brita- 

ijos min. pirm. Macmillan ap
tarti įvairiem klausimam.

34 savaičių atostogos, anks
čiau buvusi tik augštesniu kate
gorijų tarnautojų privilegija, 
įvedamos ir įmonių darbinin
kams. šiuo metu trys ketvirtada
liai Kanados įmonių darbininkų 
gauna 3 savaites apmokamų 
atostogų.

. i Raitosios Kanados Policijos 
iktjiRCMP budrumas komunistų ir 

imas Pr’jaučiančių veiklos sėki- 
lausi- 'mc 1(301 nepatinka. Nauio- 

l ir' sios demokratu partiios vadas T. 
Vruos S F' ^ou$as pareiškė siūlysiąs par- 
^nic a t pi na i lamentui. kad policijos apklausi- 

io laikysena labiau kontroliuo-
PSavo partijos i ^am '

Ehrhardo Ontario Mokytojų Konferenci
joje Toronte, kurioje dalyvavo

Antiamerikietiška Propagan
da praėjusių rinkimų metu žy
miai pakenkė Kanados eksnortui 
i JAV. Gana daug amerikiečių 
importuotojų atšaukė savo užsa
kymus Kanadoje. Pearsono pir
masis žygis bus tuos santykius 
išlyginti.

Ontario Hydro paskelbė nau
jas elektros Įvedimo taisykles, 
kurios įsigalios nuo liepos 1 d. 
Nuo tos dienos. įvedant naują 
ar keičiant seną instaliaciją bus 
privaloma visoje provincijoje 
naudoti elektros įvedimo laidus

Nužudė Tėvą pranciškoną, C. 
Seward, 51 m.. Vancouveryje. 
Kažkoks vyras bal. 19 d. vakare 
atėjo prie vienuolyno ir paspau
dė įėjimo durų skambutį. Kai 
tik vienuolyno vyresnysis atida
rė duris, nepažįstamasis tarė 
“Good evening. Father” ir palei
do žuvį. T. Seward sukrito ir 
greit mirė. Policija suėmė D. H. 
Brown. 29 m., profesionalą fut
bolininką, kurį apkaltino kuni
go nužudymu.

New Westminster, B.C. kalė- ■ 
jime Įvyko kalinių riaušės, ku
riu metu nadarvla daug nuosto
liu. Riaušės kilo iš simpatijos 
trims kaliniams, kurie, nepavy
kus nabėgti. sueriebė neginkluo
ta kalėjimo sarea ir per 13 vai. 
grasino perplauti jam gerklę, jei 
valdžia neorižadės juos nebausti 
ir perkelti į kitus kalėjimus.
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Svyruojanti Lenkijos būklė
SOVIETŲ SLEGIAMA LENKIJA BANDO PUOSELĖTI VAKARIETIŠKAS TRADICIJAS 

• ’■ J ♦ '7- * < • A > » • •

j, pokario tragiški tarptauti- rinkoje. Apie 80% gaminių par- paskolas Įsigyti mašinoms, gėrės- 
politikos verpetai lehkus nu- duodą .valstybeL nes jos mokamos niems gyvuliams^ patąrja kaip
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Jie sako
Fidel Castro: “Sovietų atominės bombos Kuboje buvo ne 

mums apginti nuo JAV, * bet socializmui sustiprinti pasau- 
Me“.,-* ....I-.! '^4^1

Oku puotoj Lietuvoj

VALDO KOMISARAI
BET NE VYSKUPAI

Dėlto kunigai buvo priversti atsi
sakyti tikinčiųjų lankymo — ka- 

Faktinuoju Lietuvos katalikų lėdojimo. Jr šiaip kunigai už savo 
Bažnyčios vaidytojų yra komisa
ras kulto reikalams prie ministe- 
rių tarybos — Rugienius. Be jo 
leidimo joks kunigas negali eiti 
savo pareigų. Pagal tai Lietuvoje 
kunigai yra trijų kategorijų: a. 
turimieji tokius leidimus, einą 
klebonų ir vikarų pareigas; b. tu
rintieji leidimus eiti kunigiškas 
pareigas, bet negalį užimti atsa
kingų vietų — altaristai; c. ku
nigai, kuriems atimti leidimai ir 
uždraustos betkokios .kunigiškos 
pareigos. Pastarosios grupes ku
nigų iki šiol buvo dar nedaug, bet 
paskutiniu laiku ji didėja, nes 
vis pasitaiko nubaustų šia baus
me.

Be kulto komisaro leidimo 
joks kunigas negali būti paskir
tas klebonu, vikaru ar perkeltas 
toms pareigoms iš vietos į vietą. 
Faktinai, kunigų kilnojimai yra 
jo Įsakyti, o vyskupijų valdytojų 
tik vykdomi. Kai paskutiniu lai
ku kaikurios vyskupijos neteko 
valdytojų, tai į vakuojančias kle
bonu vietas ėmė klebonus skirti ---- ----------j — — -----------j —,
patsai kulto komisaras. Kadangi neteisėtą bažnyčios lėšų panaudo- 
kunigai tokio paskyrimo nenore- jimą s avo asmeniškiems reika- 
jo pripažinti, tai jau vra parapijų lams.
be klebonų. ' . \ Pridėkime visą propagandą,

Siekiama o______ ____ v
Bažnyčios. administraciją. Iš Si-' kaltinimus, visas moralinio tero- 
biro grižusiems Kaišiadorių ir r5 
Telšių vyskupams nebuvo leista 
valdyti savo vyskupijas; jie bu
vo ištremti iš savo vyskupijų ri- 

Vilniaus ir Pane- 
inistrato- 

fc, Vilnių 
^isarui pri-, 

ras kun »munistinio ateizmo tūzus.
___a-r V 1

Dabartinė Katalikų 
Bažnyčios būklė

imtinas/

1vU.Vja111Vi XX OXCIX ky XXvXXXX^CXX vXX4 Ova V V i w

i pajamas iš religinių patarnavimii1 kalbama ir apie pažeidimus sązi- 
turi mokėti gana aūgštus mokes- £es’ Mirties
£ius bausme panaikinama, kitos baus-

Iki šiol kunigai vieni kitiems !nės sutrumpinamos, didžiausioji 
talkindavo religiniais patarnavi
mais atlaidų, švenčių metu. Pas
kutiniu laiku uždrausta lankytis 
svetimose parapijose be'kulto ko
misaro leidimo, kuris niekam ne
duodamas.

Kunigai yra sekami, pas ką lan
kosi; sekami ir tie, kurie lankosi 
pas kunigą. Dėlto kunigai nusto
ja kontakto su žmonėmis, lieka 
izoliuoti.' ... ., ..

Atoslūgio metu, kai buvo leista miniai Siekia 21% išvežimo ver- 
dėl butų stokos statydintis mažus *es- 
namelius, kaikurie kunigai, žmo-1 
niu padedami, yra pasistatė kle-'

mi neteisėtai įsigiję statybos me- dalyviams leido apsispręsti. Dau-

glėbį. Maskva paskubomis bandė Privalomasis tiekimas sudaro! bai atsargiai naudojasi valstybi- ; 
nėmis paskolomis.. Rateliai jiems < 
primena buvusius kooperatyvus, ' 
kurie nuvedė Į kolchozus. !

Dvi tvirtovės ;
Lenkijos ūkininkai nutarė gin- < 

tis nuo valstybės Įsikišimo viso- ; 
mis priemonėmis. Jie žino savo ! 
galią ir užsispyrusiai priešinasi 1 
kolchozinei santvarkai. Gomulka ! 
ne iš gero padarė nuolaidų 38% < 
užsispyrusių ūkininkų, kurių dau- ; 
guma gina Katalikų Bažnyčią. ( 
Chruščiovas nenoromis pagyrė 1 
Lenkijos kėlią i “socializmą”, ■ 
nors jis veda tolyn nuo socializ- ■ 
mo. Komunistinėje valstybėje I 
leidimas ūkininkams savo ūkiuo- < 
se šeimininkauti yra didelė nuo- į 
laida. Lenkijos ūkininkai išgel- i 
bėjo kraštą nuo ūkinio sužlugi- J 
mo, Įrodė-laisvo ūkininkavimo ! 
pranašumą. Jie vargu ar būtų ko- 1 
vOje ištesėję, jei nebūtų radę tvir- Į 
tybės kitose tvirtovėse. Lenkus < 
ūkininkus iki šio meto gelbėjo J 
nuo kolchozų vergovės nuoširdų- i 
mas Bažnyčiai ir amžiais brendu- ; 
si neapykanta rusams, šiuos nu- i 
sitėikimus žino ir Gomulka, kurį < 
savo metu Chruščiovas vadino so
cializmo išdaviku, tačiau abu pa
kenčia gyventojų nusiteikimus 
skirtingai samprotaudami. Go
mulka tylomis svarsto, kad lenkai 
ilgiau gyvėns už rusiškąjį komu
nizmą, o Chruščiovas tikisi len
kus “perauklėti”, t.y. palengva 
juos užvaldyti.

įvesti savo santvarką ir lenkų že- 30% ūkininkų gamybos. Pienas 
mėje. Lenkų darbininkų neramu-j ir kiti gaminiai, kūrių vertė šie- 
mai ir žemdirbių nepasitenkini- kia kitus 30%, tiekiami koopera- 
mas nuvedė Į ramųjį 1956 m: spa- tyvams. Likutis — 40% parduo- 
lio mėn. perversmą — Wladyslaw dama valstybės įmonėms sudarius 
Gomulka, buvęs namų apsaugoje, ilgametes sutartis. Jos ne lenkų 
tapo krašto rikiuotoju. Jis bandė komunistų išradimas. Pramonės 
prisitaikyti gyvenimo srovei irj:----- A-----
ano meto reikalavimams. Jis pa
darė griežtą posūki i laisvę, nors 
krašte ir iki šio meto juntamas 
komunistinis slogutis, bandymai 
užgniaužti daigus, kuriuos savo 
rankomis sodino. Prieš Katalikų 
Bažnyčią jis veda tylią kovą, bet 
bando su ja sugyventi. Norėtų 
tautą rikiuoti, bet tenkinasi at
sargiu jos lenkimu. Lenkų indivi
dualizmas perdaug tvirtas, kad 
vienu mostu būtų palaužiamas. 
Naujame baudžiamajame teisyne

;, tikėjimo laisvių. Mirties 
bausmė panaikinama, kitos baus-

bausmė — 25 metai kalėjimo.
Lenkai ypač ūkio santvarka

Įmonės perka iš ūkininkų kiaules, 
cukrinius runkelius, kiaušinius ir 
sėmenis. Įmonės Įsipareigoja 
remti gamybą ir pasižada, žino
momis kainomis, supirkti visus 
gaminius. Sutartys daug patarna
vo skatinti žemės ūkiui, kuris pa
čioje pradžioje buvo bejėgis, nes 
neturėjo netik inventoriaus, bet 
ir sėklų. Sutartimis buvo verčia
mi ūkininkai Įsijungti į. kolcho
zus, kurie sužlugdė Lenkijos že
mės ūki ir vėliau patarnavo že
mės ūkiui kelti.

Lenkijos ūkininkų 
nusiskundimai

Lenkai ūkininkai daug kuo ne
patenkinti. Ūkininkas skuhdžiaši, 
kad jis nepakankamai laisvas, jis

Algirdas J. Greimas, “Dirvos” 40 nr.: “Per šiuos kelio- < 
lika tremties metų teko man kartais dalyvauti, kartais tik ; 
pakurstyti nemaža nepatenkinto, maištaujančio jaunimo są- < 
jūdžių: šviesa, Santarvė, Darbas... Ir nei viename iš jų < 
nesutikau lietuvio kataliko, neatsimenu nei vieno kataliko, ] 
kuris nužemintai ateitų, prašydamas priimamas.... Ne, ka- < 
talikybė nevaisina lietuvybės”. Kiti gi sako: “J. Greimas — J 
profesorius literatūroj, kūdikis — teologijoj”. !

Rusų vaikas klausia savo motiną: “Ar Dievas žino, kad < 
mes i ji netikime?” ;

N. Chruščiovas: “Aš manau, kad kiekvienas sovietų pi- ' 
lietis norėtų turėti geresnę drabužių eilutę. Ateis laikas, jūs 1 
turėsite 3 eilutes: vieną gimimo dienai, vieną vedybom ir Į 
vieną laidotuvėm. Reikia laukti. Jeigu aš jum prižadėsiu, * 
kad jau kitais metais visi turėsite po 3 eilutes, sakysite; kad Į 
aš buvau girtas”. <

Dr. Sydney Smith: “Dievas niekad nėra nuobodus; nuo- < 
bodus tik Jo.mokslo skelbėjai. Pamokslininkas, kalbąs ilgiau J 
negu pusę, valandos, turi arba pats būti angelas, arba jo < 
klausytojai turi būti angelai”. J

Mark Twain: “Nevaikščiok šaukdamas visiems, kad pa- j 
saulis privalo tau duoti gyvenimą. Pasaulis tau nėra nieko < 
skolingas;,Jis.egzistavo dar prieš tave. ;

Aleksėj Adžubej, Chruščiovo žentas, paklaustas žurnalis- ] 
tu, kaip jam atrodė popiežius: “O vjsdėlto popiežius nekan- < 
da”. • ■ ■ • . !skiriasi nuo kitų komunistinių f hera tikras, kad Šios dienos dąrbo 

kraštu. Rusai bolševikai savo tiks- vaišiais naudosis jis ar jo vaikai, 
lui panaudojo rusų kolektyvizmą, Kolchozu baudžiava gresia, lyg 
lenkai komunistai leidžia ūkihin- Damoklo" kardas. Kada jis perkirs 
kams šeimininkauti ir kolchozams laisvo ūkininkavimo siūlą, šian- 
merdėti. Todėl netik patys lenkai dieną niekas bežino, nors grėsmė 
geriau valgo už kitus komuništi- ir šiandieną jaučiama.
nius kraštus, bet ir nemažai mais- i Lenkų ūkininkus erzina ne tik 
to svetur išveža.^žemės ūkio ga- augšti mokesčiai, bet ir susiaurin

tos teisės. Jie naudojasi tik nemo
kamu mokslu, bet negali naudotis 
valstybės socialine globa, kuri 
teikiama valstybinių ūkių darbi
ninkams. Kiekvienas ūkininkas 
turi mokėti gydytojui už patarna
vimus. Gydytojų tinklas retas. 
Lenkų spauda atvirai šneka apie 
ūkininkų nesveikatingumą, nors 
jie kvėpuoja sveiku oru ir gerai 
maitinasi.

. Nežiūrint politinio netikrumo, 
buvusios rytinės Lenkijos ūkinin
ku atsilikimo, gyvenimo kaimais 
ir "žemės paskirstymo rėžiais, ga
myba sparčiau didėja. 1961 m. 
Lenkijos pramonės darbininko at
lyginimas padidėjo 2,7%, o žemės 
ūkio — 11%. Praėjusiais metais

Kolchozų nesėkmė
1956 m. Lenkijoje buvo 10.000 

bonijas. Vėliau "jie buvo kaltina- kolchozų. Po perversmo kolchozų 
mi neteisėtai įsigiję statybos me-f dalyviams leido apsispręsti. Dau- 
džiagą, panaudoję žmonių sudėtas guma suvarytųjų kolchozuose 

grįžo į savo ūkius. Praslinkus tik 
dviem mėnesiam nuo perversmo 
teliko tik 1500 kolchozų. Valsty
bės parama, steigiant naujus kol
chozus, priviliojo nedaug ūkinin
kų. 1962 m. rugsėjo mėn. įsikūrė 
3 nauji kolchozai, bet per tą patį 
mėnesį išsiskirstė 36. Valstybės 
pastangos ir finansinė parama ne
sužavėjo ūkininkų kolchozais. 
Praėjusių metų pabaigoje Lenki
joje tebuvo 1600 kolchozų. ■ 

šiandieną 87% dirbamos že
mės valdo ūkininkai, 12% vals
tybiniai ūkiai ir kolchozai tik 1%. 

" Lenkijos ūkininkas šiuo metu pakenčia ūkininkus. Vyriausybė 
gali savo ūkį parduoti ir naują žino, kad retas ūkininkas priklau- 
pirkti. Valstybė įsikiša į ūkinin-'so valdančiąf^giąrtijai. Valstybė 
ko reikalus, jei jis Įskolina ūkį-ir ūkininkai ^rėtu tobulinti že-. 
daugiau pusės jo vertės, ukinin- mės ūkio gamybą. Valstybė sukū- 
kas, atlikęs privalomąjį tiekimą,; rė “žemės ūkio ratelius” kelti že- t 
savo gaminiu likuti gali parduoti i mės ūkio našumui. Rateliai teikia na.s . Osservatore Romano

aukas savo reikalams. Neirodžius 
kokiomis lėšomis, iš kur surinkto
mis pastatyti tokie namai, kaip 
Įsigyta medžiaga ir pan. jie kon
fiskuojami, o statytojas traukia
mas atsakomybėn už suktybes.

,į. ’ ' * . * Pridėkime visą propagandą,
a galutinai suardyti1 šmeižimus, niekinimus,

priemones — ir gausime vaiz
dą kokiose sąlygose Lietuvos ku
nigams tenka dirbti.

Tačiau reikia tikėtis, kad kata
liku Bažnyčia, kuri praeityje su
sidūrė su Neronais, Volterais, 
Callesais ir- panaSSis, atsispirs 
ir prieš Chruščiovus bei kitus ko-

Kanados darbo Įstatymai
Kanados darbo įstatymai skir- provincija yra nustačiusi mokėti 

tingi kiekvienoj provincijoj, nors pusantro karto daugiau. Vakari- 
yra ir bendras pagrindas. Kiek- nės provincijos B. Kolumbija, Al- 
viena provincija savaip tvarko berta, Saskatchewan ir Manitoba 
darbininkų atlyginimą, darbo va- i yra nustačiusios dvi savaites ap- 
landas, atostogas, apdraudą. Fe- mokamų atostogų per metus; On- 
deraciniai Įstatymai apima tar- tario, Quebec, N. Brunswick ir 
nautojus: eisme, valstybinėse tar- N. Scotia — tik vieną. Visos pro- 
nybose ir uraniumo kasyklose, vincijos yra nustačiusios atostogų 
Darbo saugumas priklauso prov. apmokėjimą ir tiems darbmin- 
vyriausybėms, kurios nustato ati- kams, kurie per metus turi dirbti 
tinkamas taisykles ir prižiūri jų pas įvairius darbdavius. Šiuos 
vykdymą. “ . ' reikalus prižiūri darbo ministe-

Atlyginimų minimumai įvai-Įrijos. . .
ruoja pagal provincijas. Minimu- i Labai svarbu žinoti įstatymus 
mą moterims yra nustačiusios vi-' tuose atvejuose, kurių neapima . 
sos provincijos, o vyrams — 9 ■ darbo ministerijos galia. Tokie 
(Ontario ir N. Scotia dar ne). Nau-i atvejai pasitaiko pvz. atlyginimo 
jiesiems ateiviams nedaromos neišmokėjimuose. Norint išvengti 
kliūtys dėl kalbos nemokėjimo i teismo kovos, reikia per 30 dienų 
pramonės darbuose: valgyklose, pranešti policijai, kad negavote 
skalbyklose, valyklose, įvairiose: uždirbto atlyginimo ir esate pasi- 
imonėse. šiose pramonės šakose , ryžę Jcelti bylą darbdaviui. Tada 
mažai tėra unijų, ir todėl darbi- i galima kreiptis į teismą. Teisėjas 
ninku teises saugoja įstatymai, i išleis įsakymą darbdaviui, kad su- 

Atlyginimu minimumai mote- mokėtų atlyginimą. Darbdavys 
rims: Newfoundlande — 35 et. sumokės tuo momentu, kai poliei- 
val., P. E. Island (restoranuose) ia įteiks atitinkamą pranešimą. 
S21-S23 savaitei: Nova Scotia — Teisme tokiu atveju tereikia įro- 
§14.50-S21.60 savaitei: N. Brans- dyti, kad nesate gavę atlyginimo.

i wick — 60 et. vai.. Quebec — 70 Advokatas nereikalingas. Jis tap-
'riausybė laiko įkalinusi nemaža et. vai.: Ontario _  S26-S30 sa

Kur komunistai 
didėja ir mažėja?
Vienur komunistų partijos gali 

pasigirti savo prieaugliu, kitur 
reikia nusiskųsti narių sumažėji
mu, Kubos komunistų partija per 
praėjusius metus. padvigubėjo: 
buvo 27.000 narių, šiuo metu — 
60.000. Dar kitose trijose P. Ame
rikos valstybėse — Venėzueloje, 
Čilėje ir Peru registruotų komu
nistų skaičius taip pat padidėjo. 
Indijoje komunistų partija suma-

pantas etekSo ivedimas ’ fėjo 25.000 narių. Visame pasam 
Ivje maždaug 90 valstvbiu. komu- 
mstų priskaitoma apie 40 mil.Lenkijos kompartija nenoromis

Krivaitis. Panevėžio vyskupijai i 
valdyti Roma paskyrė kari, šid-' 
lauską, bet jo kulto komisaras ne
tik nepripažino, bet dargi ištrė
mė i Merkinę. Ištremtas ir Kai
šiadorių kapitulos vikaras kan. 
J. Maidus. kuris, pašalinus vysku
pus, valdė tą vyskupiją. Atrodo. 
einama prie to. kad Lietuvos Ka- • 
talikų Bažnyčią valdytų vienas 
valdžiai patikimas asmuo.

Vienintelė Kaune veikianti ku
nigų seminarija (su aprėžtu iki 45 baidei, 
klierikų skaičiumi) yra visiškoje ' 
kulto komisaro kontrolėje. Jos'vėl pasirodys su šautuvu ranko-i — Arba aš į ji pataikiau ari —Pataikei,;bet jis dar gyvas, 
vadovybė ir profesūra nuolat kai-' se. Tada man bus daugiau laiko bent jau ji gerokai nugąsdinau. 1 Už toki pataikymą gąlime Įrašyti 

................ .Teks palaukti.
Praėjo keliolika minučių.
— Jis nešaudo. Jeigu nėra su- vis, kai kulipka, užuot pataikiusi 

žeistas galbūt nutarė pasijieško- i neatsargu sovietų kareivį, pade- 
Įti saugesnės vietos^ C’ xs£i*

Kapitonas nieko neatsakė. Ser- i bonkas 
žantas Pavlovas staiga prisiminė, Molotovo kokteilius. Apkase lin- 
kad nuo pat susišaudymo jis nėra dėję kareiviai, užmiršę vokiečių 
girdėjęs kapitono balso. Jo galva kulipkas, bandė nustumti sprogi- 
buvo ibesta i duobės dulkes^Vei- nėjančias bonkas, kurios savo dė
dė nesimatė kraujo, bet ten, kur gančiu skysčiu užliedavo jų uni- 
buvo dešinė akis, juodavo kulip- formas, 

ikos padaryta skylė. Vienas šūvis 
. ir dargi iš tokio nuotolio! Tas vo
kietis turėjo būti puikus šaulys, 
bet jis padarė klaidą taikiniu pa
sirinkdamas ne tą asmenį...

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova

taliojama. Stojantieji klierikai tu- nusitaikyti.
ri gauti kulto komisaro leidimą. Seržantas buvo teisus: lange 
kuris duodamas tik kom. partijai vėl sujuodavo šalmas — ši kartą 
ištikimiems asmenims. Kišamasi gerokai žemiau, nes šaulys saugu- 
i seminarijos auklėjimą ir prog-; mo tikslu buvo pakeitęs savo po- 
ramą, kad ir čia būtu" išauklėti ziciją. šalmą sekė šautuvo vamz- 
režimui palankūs ir klusnūs ku- dis. Seržantas Pavlovas žinojo, 
nigai. kad ekspertas šaulys visada nori

Kunigai stengiamasi izoliuoti -Įsitikinti ar kulipka pasiekė tai- 
nuo visuomenės. Iki šiol vieninte-’kini, šaudymas jam yra savotiš- 
lis leistas kontaktas — buvo kalė-; kas" sportas. Paleidęs šūvi, jis už- 
dojimas, per kuri kunigai susi- delsia sekundės dalelę, laukda- 
pažindavo su tikinčiaisiais, gau- mas rezultatų.
davo aukų. Paskutiniais metais už! — Kapitone, saugokis, jis žino 
surinktas aukas kunigams užkrau- kur mes esame!
narni tokie dideli oajamų mokes
čiai. kad juos galėtu apsimokėti, ki?
kunigai turėtu likviduoti visa, ką L—-------u------------------
turi ir dar eiti i kalėjimą už neoa- tuo pačiu momentu seržantas 
jėgumą sumokėti tokių mokesčių, spaudė kulkosvaidžio gaiduką?^?

— Pats pasiskubinai ir jį nu-i šalmas dingo, šautuvas šoktelėjo ! nugaros: jo raaikas ir. kojas tam-
■J*:. 'į viršų ir per išdaužtą langą nu-!pė skausmo sukeltos konvulsijos.
— Ne, aš jo nenubaidžiau. Jis krito ant plytų krūvos. • — Pataikiau!... _
i —s- — Arba aš į ji pataikiau ari — Pataikei,;bet jis dar gyvas.

tik vieną tašką ...
Juoko bangą iššaukė trečias šū-

— šauk, žmogau, šauk! Ko lau-

Lange pokštelėjo šūvis. Beveik

Įvairūs
• . • • • j Lietuvę, Latvija

SlUntlTllCll Estiia Ukrainą

|X Siunčiame — ^X*.. ^sų sudarytus ir ap-IS KG FIGG OS. paprastu ir oro Dosru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas gręitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8^9 COLLEGE STREET. TORONTO. ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: nirmadienfais — penktadieniais nuo 9 va), ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nao 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

195 Cannon St. E.. Hamilton Ont. Tcl. JA. 8-6686, 
Penia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A KALOZA

Persekiojimas 
Sudane

Pusiau oficialus Vatikano orga-
»” pa- 

■ tvirtino žinias, kad Sudano vy-
______ i tu reikalingas, jeigu nepareika- 

katalikų kunigų ir vienuolių. Spė-‘vaitei; Manitoba — 66 et. vaL; I lautumėt'atlyginimo per 30 die- 
jama, kad bus įkalinta apie 20-25 Saskatchewan — §32 savaitei: Al-' nu. Be to, tokiais atvejais gali pa- 
asmenys. Nuo valstybinės nepri- bertoj—S30-S40 sav.; Br. Kolum-' dėti ir Darbo Kongresas, kurio 
klausomybės laimėjimo 1956 m. • •• • • -_____________ i - - •-------- ----- -----
Sudanas yra ištrėmęs iš savo teri
torijos 120 katalikų kunigų. Su
danas yra musulmoniškas kraš
tas, o islamas yra nepakančiausia 
religija.

bijoj — 60 et. vai. j įstaigos yra didesniuose centruo-
Vyrų atlyginimo minimumai sę. Č.Sc.

tie patys, išskyras Br. Kolumbi
ją (75 et. vai. ir §2 valandai sta
tyboje). Ontario ir N. Scotia jų i Mirė laisvosios
dar nėra nustačiusi: N.Brunswick; FcHinc nnlitiLncvyrams "nustatytos minimalinėsi ESTIJOS poiiriKGS 
normos lentpjūvėse ir konservą- \ 
vimo pramonėje. Ontario prov. > 
svarstomas Įstatymo projektas, 
numatąs minimumą piet. zones

Stockholme mirė buvęs laisvo- 
vimo pramonėje umano prov. j sios Estijos ž polftikas 77 
svarstomas įstatymo projektas. . . r> • kr
numatęs minimumą piet. zones met« araz,aus’ Au«uit Rel: Nu0 
darbininkams: SI vyrams (staty- Pa* jaunystės buvo kovotojas už 
boję $1.25) ir 85 et. moterims už........
vai.

Penkios provincijos — Alberta, 
Br. Kolumbija, Ontario, Manitoba 
ir Saskatchewan yra nustačiusios 
8 vai. darbo dieną ir 44-48 vai. sa
vaitę. Numatytos ir išimtys, ta
čiau jų atveju turi būti gautas 
specialus leidimas. Samdomi žmo
nės ilgesnėm darbo valandom tu-

Už viršvalandžius kiekviena Į Sov." Sąjunga užgrobė Estiją ir 
'padarė sovietine respublika, A.

Juo daugiau mylių, 
juo didesnis vėžio 

pavojus
Automobilio vairuotojas, suva

žinėjęs per metus 12.000 mylių, 
turi dvigubai didesni pavojų su
sirgti plaučių vėžiu, negu tas, ku
ris automobili naudoja tik sekma
dieniais. Tokios išvados buvo pri
eita JAV senato pakomisėje, kuri 
tyrė oro švarumą miestuose. Iš 
automobilių išmetamos dujos 
esančios tikri nuodai. Pavojus, 
esąs dar didesnis, kai visą laiką ri tai žinoti, 
važiuojama uždarytais langais. * r • f .

Pagerbė lietuvaitę - žydų gelbėtoją
Kiekvienais metais V. Vokieti-Į vyskupas, vokietis baronas ir dau- tautinėj estų taryboj, tęsian- 

joje yra skelbiama brolybės sa- gelis kitų, jų tarpe ir lietuvaitė ■ C1°l ^ov4 uz Estijos nepnklauso- 
vaitė, kurioje vokiečių spauda ir Ona Šimaitė." Savo paskaitų per mybę- 
radijas iškelia nacių padarytas radiją ciklą pradėjo kovo 14 d.

zwov.avvia in.nl lemai .k.luę a/^isudas žydų tautai ir ragina Suedwestfunk Stuttgart Šimaitės 
virvutės pagalba ia pritvirtindami' skatina, kad vokiečiai Įsisąmo-; žygdarbiais, ji išgelbėjusi apie 
nrie žemės Pakėlus lavona era jnintu ju tautos skola žydams. Ko- 100 žydų vaikų Vilniuje iš tikros 
nata sprogdavo suplėšydama i iv0. mėnes? įvykusioje tokioje sa- gheto bado mirties. Už tai buvo 
skutelius ne tik žuvusi kareivi, vaitėje radijas kas dieną davė 1 v- , .
bet ir jo gyvuosius draugus ku- straiPsnilJ visai kitokia forma, tan. Karui pasibaigus is kaceto 
rie mirusiajam buvo atėję atiduo-! kaįP ^i šiolei: iškėlė per nacių 
ti paskutinės pagarbos, taškus už' laikus skriaudžiamų žydų globėjų ■
žmogaus gyvybę i savąsias užrašu gelbetojų pavardes ir jų gelbe-i _ - - . . - .
knygutes tada įsirašydavo ši trhi- Jin\° J.udas ,S buvo įskelti^sų ibetoja ir buvo pasiūlyta jai pasi- 
ką sugalvoję sovietu kareiviai... gelbėtojai: ukrainiečių likti Izraelyje gyventi. VKV/Inf.

. švarą mėgstanti senutė
^Vakarinėje Volgos pakrantėje 

įliai gyventojai buvo išsikasę 
serija urvų, kurie jiems tu- 
)akeisti Stalingrado griuvė- 
Ųirarastas pastoges. Jų tar- 

viėna senutė. Kiekvieną 
ki&ru nešina, ii n&sileisda- 

plgos. Pasisėftftisi van- 
i ilgas valandas plau- 
įus, nors aplinkui ja 

okiečių artilerijos 
tu kareiviai ipra- 

(yieną dieną besi-

gė ant apkaso krašto išdėliotas 
; benzino — garsiuosius

nė jaučias bonkas, kurios savo de-

Estijos nepriklausomybę. 1918 
m., kai Estija buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe, jis, jau ad
vokatas. buvo išrinktas i seimą 
nuo socialistų partijos. Tada jam 
teko būti ir parlamento pirminin
ku. Dviem atvejais buvo užsienio 
r. ministeriu, o 1928-29 m. ėjo 
prezidento pareigas. II D. karas 
užklupo ji Maskvoje, kur buvo 
Estijos pasiuntiniu. Kai 1940 m.— Trys taškai! Tokio spektak

lio neteko matyti net geriausiame 
teatre. Prieš jį nublanksta visi 
Riodežaneiro karnavalai...

Sovietų kareiviai, neturėdami 
šautuvų su teleskopiniais taikik
liais, laisvalaikių praleidimui 
daug dėmesio skyrė žuvusių vo
kiečių lavonams. Po jų krauju su
drėkusiomis uniformomis jie pa
kišdavo rankinę granatą, vielos ar

dav
spro 
sviedir 
to prie 
kartojan

— Boba
— Tik lai 

atsimuš sviedfijy
— Senate
— Žiu

gyvybę
Šiai galima pastebė- 

. sąžinės suram- 
ausiu karei- 

f, kuris suge- 
priešų. 

s, ilgus, 
įngrado 

P jis 
isva 
rei-

Į ti vi 
bėjimą/ 
viu yra la 
ba nužudyti 
Vienas vokiečių 
mėnesius praleidę^ 

' griuvėsiuose, pas 
į ir jo draugai pralef 
i laiki. Prie žuvusio vo 
vio buvo rastas teles 
kikliu aprūpintas šau 
taiklaus šaudymo ginki 
rankų i rankas — kiėkvk 
ras norėjo išmėginti savo 
aki. Taisyklė priešo kareivh£ju 
dymo soorte buvo labai napr 
iš anksto draugams reikėjo nuN| 
dyti pasirinktą taikini, o jie ž 
ronų pagalba sekdavo taiklume 
rezultatus.

— Vyrai, matote tą rusą, kuris 
dabar geria vodką iš baklagės?

Šūvis. Baklagė iškrito iš sovie
tų kareivio rankų, ir jis pats išsi
ties Stalingrado" dulkėse.

— Pataikiau!
— Taiklus šūvis. Du taškai...
I užrašti knvgutes draugai Įra

šydavo dū taškus šaulio garbei. 
Per žiūronus būdavo jieškoma 
naujos aukos

— Mano taikinys — rusas, pa
sislėpęs už arklio lavono!...

Antras šūvis. Rusas nuvirto antI

raustosi!... 
pas. kol Į ją

ėjimas!. 
įjos ugnyje! 
‘au)

nacių pagauta ir pasodinta kace-

išėjo gyva. Dabartiniu metu vie
ši su savo dukra Izraelyje, kur bu
vo pagerbta, kaip žydų tautos gel-

likti Izraelyje gyventi. VKV/Inf.

Atšauks vokiečiu mokslininkus
v-

Izraelio vyriausybės nariai, ga- gą tautų sugyvenimą, ypač ruoši- 
vę žinių iš savo žvalgybos apie vo- mą puolamojo karo. Kariniu gink- 
kiečių mokslininkų darbus Egip- lu gaminimas leidžiamas tik V. 
te ginklų pramonėj, pakėlė balsą. -- - - -- -
Egipto Nasseris atsakė, kad tie 
mokslininkai nieko pavojingo ne
gamina. Visdėtto V. Vokietijos 
vyriausybė šį klausimą svarsto. 
Iniciatyvos ėmėsi visų partijų žy
mesnieji atstovai. Kr. demokratą 
atstovas prof. dr. Fr. Boėhm, 
prieš 11 metų vedęs derybas su 
Izraeliu dėl nuostolių išlyginimo, 
sukvietė posėdį, kuriame dalyva
vo vyriausybės pareigūnai ir par
lamento atstovai. Parlamento vi- 
cepirm. dr. T. Dehler po posėdžio 
nareiškė, kad Fed. Vokietijos 
konstitucijos 26 naragrafas drau
džia veiksmus, kliudančius taikin-

Rei pasitraukė užsienin, vėliau 
apsigyveno Stockholme, kur vei-

Grąžintas karaliaus 
Zigmundo kardas
Paryžiuje Lambert viešbutyje 

buvo nerduotas Lenkijos atstovui 
prof. J. Szablowski istorinis kara
liaus Zigmanto kardas. Prof. Sza- . 
blowski, kaip Vavelio muzėjaus 
direktorius, buvo specialiai at
siųstas dabartinės Lenkijos val
džios. Tas kardas senovėje buvo 
laikomas Vavelyje kaip istorinė 
brangenybė. 1794 m. prūsai pa
ėmė ji iš muzėjaus. Kuri laiką jis 
buvo Hohenzollernų dinastijos pi
lyje Monbijou. Po II D. karo jis 
buvo rastas viename antikvare. 
Grupė lenkų nupirko ji ir perda
vė lenkų istorijos institutui, pa
vadintam gen. Sikorskio vardu, 
Londone. Po ilgesnių svarstymų 
instituto vadovybė nutarė, kad 

i istoriniam 
kardui saugoti yrą Vavelis. Kar
de yra igraviruotas lotyniškas už
rašas: “Sigismundus Rex rustus” 
— Sigismundas — teisingasis ka
ralius.

Dalis Lenkijos istorinių bran
genybių kuri laiką buvo saugoja
ma Kanadoj^ provinciniame K ve-

Vokietijos vyriausybės nutarimu. 
Jau anksčiau tokią nuomonę yra 
pareiškęs Carlo Schmid, kitas 
parlamento vicepirmininkas. Esą 
vokiečių specialistų dalyvavimas 
Egipto ginklų išradimuose yra- tinkamiausia vieta 
priešingas konstitucijai. Be to, 
Schmid, sociąhstų žymus veikė
jas. paskelbė straipsni Miunche
no laikraštyje “Abendzeitung”, 
kuriame aiškina, kad Egiptas esąs 
arabų kraštu smaigalys. Vokie
čiai. dirbantieji raketinių, sprogs
tamųjų ir kt. ginklų srityje, didi-j 
ną karo pavojų ir tuo būdu nusi- i beko mažėjuje, bet buvo grąžinta 
kalstą Vokietijos konstitucijai. Lenkijai.

i
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Iš dienoraščio, pakliuvusio bolševikam

Partizanai negalėjo įveikti audros
Dienos buvo sunkios. Po leng-B. (žuvęs) ramiai atstūmė jį. “Ko 
c brtvnc otciimom TnničVAli l>n_ ' iiic nnrif? Moc Aio 11*1011 Hivi*7iiocjūs norit? Mes čia. Jūsų divizijos 

už 40 km. Bijau, kad jūs trys pra
šysit mūsų apsaugos. Čia yra 2 ru
sų pėstininkų divizijos ir 1 pa
sienio kavalerijos pulkas. Mes 
laukiame puolimo”. Kapitonas at
sisveikino. Po 20 minučių baisus 
sprogimas. Visdėlto jie išsprog
dino geležinkelio tiltą.

Girdėjosi kurtūs minosvaidžių, 
kulkosvaidžių garsai. Ten mūsų 
vyrai. Jie kaujasi. Visi pasiruošė- 
me žygiui. Grįžo. Žinios liūdnos. 
Žuvo virš 20. Trauktis atgal Į Lin
kuvą. Praleisti rusai, i talką pa
sikvietę raudonarmiečius, mums 
suruošė pasalas parke. Medžiuose 
užsimaskavę, praleidę mūsų žvab. 
gus, apsaugos būrį, i vidurį mūsų 
gurguolės atidarė pragarišką ug
nį granatomis ir automatais. Kri
to arkliai ir 4-5 vyrai. Panika. Jo
niškėlis krito. Ne tragedija, nes 
mes visi žinojom, kad mūsų jėgos 
negali nugalėti audros, kuri su- 
purtino pasaulį. Ltn. Ramutis

vos kovos atsiimam Joniškėlį lie
pos mėnesio pabaigoj ar rugpjū
čio pradžioj. Dienos neprisimenu, 
nes dienoraštis su gurguole pa
kliuvo bolševikam. Joniškėlis 
tuščias, išmiręs. Iš kaimų grįžta 
pabėgę gyventojai. Visų vienas 
klausimas: “Kaip ilgai išsilaikysi
te? Aplinkui miškuose knibždėte 
knibžda rusai!” Klausimas be at
sakymo. Mūsų padėtis kritiška. 
Nors keli šimtai vyrų, bet men
kai ginkluoti. Telefonu susijun
giant su vienu Lietuvos kariuome
nės pulkininku Žeimely. Senas i 
kovos vilkas pataria nesivelti Į at
virą kovą, nes pralaimėjimas aiš
kus. Jis sakėsi turįs žinių, kad ne
toli Panevėžio stovi didelis rusų 
kariuomenės traukinys su tankais 
ir sunkiąja artilerija; patarė jį iš
sprogdinti. Deja, tai mums perto- 
li ir neturim sprogdinimo priemo
nių. Rankinių granatų keli šimtai. 
Žinom, kad netoli Panevėžio yra 
gerai ginkluotų vyrų kpt. B. va
dovybėj. Tai jų uždavinys.

Vyrai žygiuoja pirmyn
Gražus vakaras. Vyrai nerims

ta. Penki būriai prašosi leidžiami 
Panevėžio kryptimi. Nuo mūsų at
siskiria policijos būrys, gana ge
rai ginkluotas; dviratininkų bū
rys, studentų ir moksleivių smar
kus būrys, gero būrio vado vado
vaujamas, kuris 4 metus Rytuose 
bandė jėgas; kpt. P. vadovaujama 
kuopa ir ltn. J. su 60 gerai gink
luotų ir smarkių vyrų. Nakvojam 
dvare. Mūsų tik apie 150 vyrų, 4 
karininkai. Įsakau rusų kolchozi- 
ninkam prinešti į didžiuosius rū
mus šiaudų. Išstatom sargybas ir , 
slapukų postus. Po geros vakarie- ’ 
nės vyrai pirmą kartą kietai su
migo. Pas mane kreipiasi keli ru
sai, kad juos išleistumėm į kaimą. 
Lieka jų šeimos. Padariau didelę . 
klaidą. Išleidau pro sargybas apie • 
30 rusų vyrų. Visiškai negalvojau 
apie jų klastą. Juk mūsų vyrai,j 
taip puikiai elgėsi su jų vaikais, j j^urįe vjs dažniau pasirodo, var- 
Jie^yisi buvo apdovanoti ir pavai- |Oja frazes, kaip “pilnai apsaugo

ta” ir “investacijos proga”. Vie
na firma praneša, kad ji tokiu

“Financial Post” toliau nurodo'

Dirbtinis kraujas
Japonų chirurgas dr. Seiji Ki

lnoto pranešė gydytojų suvažiavi
me, kad jam pavykę dirbtiniu bū
du pagaminti kraują. Tokijo 
mieste Įvykusiame simpoziume jis 
paaiškino, kaip pagaminęs hemo
globino pakaitalų, kuris turįs už
tektiną deguonies kieki. •

Su buvusia konservatorių vy
riausybe, vadovauta J. Diefenba- 
kerio, taut. Kanados grupės buvo 
užmezgusios gana artimus santy
kius. Pvz. jos iniciatyva buvo su
šaukta visos Kanados taut, grupių 
spaudos konferencija, kurios me
tu buvo susipažinta su įvairiais 
ministeriais ir jų ministerijų dar
bu. Buvusios vyriausybės buvo 
oficialiai pripažinti Pabaltijo 
valstybių konsulatai. Tai vis mos
tai, kurie liudija valdžios palan
kumą taut, grupėms. Atėjus nau
jai valdžiai, kyla klausimas, ko
kios linijos ji laikysis? Ar nebus 
ji šaltesnė? O gal atsiras tenden
cijų, prieš taut, grupes ir jų veik
lu? Juk šiuo metu tokių balsų pa
sigirdo JAV spaudoje. Jie siūlo 
netgi suvaržyti naujųjų ateivių 
veiklą. Kol kas tokių balsų Kana
doj. bent politinėse viršūnėse, ne
girdėti. Abi didžiosios partijos — 
konservatoriai ir liberalai — skai
tosi su tautinėmis grupėmis, pai
so jų nuotaikų ir balsų.

Kokia bus naujosios vyriausy
bės laikysena šiuo klausimu, dar 
peranksti spręsti, tačiau jau yra 
duomenų manyti, kad ji bus pa
lanki. Pats L. B. Pearsonas ne
kartą yra dalyvavęs taut, grupių 
spaudos konferencijose ir palan
kiai kalbėjęs apie jų problemas. 
Prieš pat rinkimus Kanados lat
vių federacija per Eglintono apy
linkės liberalų kandidatą Mit
chell Sharp kreipėsi su kaikuriais 
klausimais į liberalų vadovybę. 
Buvo gauti atsakymai raštu ir iš
siuntinėti taut, grupių spaudai. 
Čia pateikiame kaikuriuos klausi
mus ir atsakymus.

Atsargiau su 10% siūlytojais
“Financial Post” Toronte, ne

seniai paskelbė Straipsni, kuris 
pataria investuotojams ir taupy- 
tojams nuodugniai pasitikrinti 
prieš atsiliepiant i viliojančius 
skelbimus, kviečiančius uždirbti 
nuo 7% iki 10% Į metus už pini
gus, padėtus 360 dienų laikotar
piui ar mažiau, šitokie skelbimai,

L. B. Pearson, dabartinis Kanados premjeras, tautiniu 
grupių susirinkime Toronte. Su juo A. Thompson, libe

ralų partijos pareigūnas tautinių grupių reikalams.

1. Norėtume žinoti, ar praeity-j čių). įstatymai, kurie sudaro tokį 
je tautinių grupių pasiekti laimė- skirtumą, turėtų būti pakeisti, 
jimai nebus liberalų vyriausybės —<■ L. B. Pearson sutinka. Libe-
sauvališkai pakeisti? Tų laimėji- ralų partija jau yra paruošusi įs- 
mų tarpe yra: a. pažadas nepripa- tatymus, kurie galės panaikinti 
žinti Pabaltijo valstybių įjungimo skirtumą tarp natūralizuotų ir 
Sovietų Sąjūngon; b. pažadas iš- čiagimių piliečiu.
kelti Pabaltijo valstybių klausimą 4. Dabartinė diskriminacija 
Jungtinėse Tautose; c. Pabaltijo , valdžios tarnybose bei įstaigose 
konsulų teisių išsaugojimas. taip vadinamų naujųjų kanadie-

— Liberalų vyriausybė laikysis čių turėtų būti visai panaikinta, 
ir toliau nusistatymo, kad tos — L. B. Pearsonas sutinka, 
valstybės turi teisę būti pripažin- 5 Turėtų būti įstejgta liberalų 
tos nepriklausomomis 11 dirbs ta partijos patariamoji taryba, su- 
linkme, kad netik Pabaltijo kras- daryta iš tautinių grupiu su būs
tai, bet ir visos kitos tautos sovie- tineJ Toronte. Patariamosios tary-

da savo taupytojams notas, ku
rios prilygsta vekseliui. Trumpa
laikių skolų priėmėjai neduoda 
jokių finansinių pranešimų. Dau
gelis šių firmų, priimdamos san
taupas augštu procentu, investuo
ja jas trumpam terminui įvairio
se srityse, pradedant namų page
rinimu suinteresuotais, baigiant 
autovežimių parduotuvėmis. Tau
pytojas paprastai gauna notą už; 
pinigus, tačiau jo pinigų saugu- j- 
mas yra netiesioginis. Pagrindinė 1 
vertė notos, kurią jis gauna, pri-Į 
klauso visiškai nuo. tos finansų 
b-vės. Dauguma jų yra privačios 
b-vės. Pvz. viena jų sako: “Mes 

kė Pistoletai" neišslydo iš rankų, šiuos patrauklius siūlymus, yra nesam vieša bendrovė, todėl ne- 
4 karininkai budėj’om valando- Sana mažos finansų b-vės, kurios j privalome duoti informacijų apie; 
mis. bet faktiškai budėjom visi, atsirado tik pastaraisiais metais. ■ savo veikimą”. Tokiu būdu taupy-1 
Visiems toli liko sapnu karalystė. Dauguma jų neskelbia taupyto- tojas negali spręsti nei apie b-vės! 

jams jokių finansinių pareiškimų finansini pajėgumą, nei apie josi 
ir yra nepriklausomos nuo pro- atsakingumą. *
vincinių apsaugos įstatymų. Onta- Dabar ir Kvebeko ir Ontario; 
rio provincijoj tokios b-vės nepri- atitinkama komisija imasi prie-i 
valo registruotis Ontario Apsau- monių prieš šitokių notų davėjus 
gos Komisijoj, kadangi notos, ku- ir tikriausiai reikalaus, kad jos 
rias jos išduoda, išsibaigia mažiau išpildytų visas įstatymo sąlygas, i 
negu per metus. Jos taip pat ne- Kol tokie nuostatai bus įgyven-; 
priklauso nuo Įstatymų, tyarkan- dinti, visuomenė yra Įspėjama 
čių bankus, pasitikėjimo bendro- elgtis atsargiai padedant santau-

šinti.
Šiurpus rytas ... ......... .. r_____ , ________

Nhktis praėjo ramiai. Sargybos būdu surenka $1 mil. į metus, 
keitėsi. Slapukai jokių Įtartinų ži- “Financial Post” toliau nurodo, 
nių nepranešė. Bet akys nesimer- ksd dauguma firmų, duodančių

Visiems toli liko sapnų karalystė. 
6 vai. ryto prisistato austras kapi
tonas su 2 vokiečių puskarinin
kiais. Austras mandagiai prane
ša, kad jis esąs atsiųstas iš Bir
žų generolo, rinktinės vado, ku
rio žinioj esą 3 divizijos, su Įsaky
mu išsprogdinti dvaro pastatus, 
pieninę, paštą ir kt. “Ne”, kie
tas atsakymas. Nedrįskit, nes mes 
esam čia tikrieji šeimininkai.
Praneškit jūsų generolams, kad ves ir kitas depozitų priėmimo in- pas tokiose b-vėse. Jos gali būti i 
košė Stalino ir Hitlerio išvirta stitucijas. Visos šitokios instituci- saugios, kaip ir prižiūrimos insti-; 
tenka mums. Mūsų vyrai bereika- jos jieškančios santaupų, pagal tucijos, kurios jieško santaupų, > 
lingai žūsta jūsų užkurtam gaiš- Įstatymą, turi pateikti viešumai rašo “Financial Post”, “bet šiuo 
re. Kapitonas tylėjo. Vienas dus- savo finansines apyskaitas. metu neturim duomenų apie jasre. Kapitonas tylėjo. Vienas pus- savo finansines apyskaitas. i

Dauguma šių bendrovių išduo- spręsti”. C.Sc.karininkis šoko su pistoletu. Ltn.

VIENAS ONTARIO VALDŽIOS 
SERIJOS PRANEŠIMŲ

Štai vienos minutes 
autovežimio patikrinimas
saugesniam vairavimui

1. UŽPAKALINĖS IR SUSTOJIMO ŠVIESOS. POSŪKIŲ SIGNALAI 
Veikia tvarkingai.

2. VAIRAVIMAS. Galimai mažesnis vairo laisvumas. Taip pat jokio laisvo 
judėjimo mašinos prieky.

3. ATGALINIAI VEIDRODŽIAI JUDĖJIMUI SEKTI. Nesudarkytas ir 
aiškus vaizdas paliekamo kelio užpakaly autovežimio.

4. LANGAI, švarūs, be jokių apklijavimų, įskilimų ar spalvos pakeitimų.
5. PRIEKINIŲ LANGŲ VALYTUVAI. Veikia tvarkingai ir valo švariai.
6. PADANGOS. Geras paviršius. Be iškilimų, skilimų, sužeidimų ir 

nelygaus dėvėjimosi.
7. IŠMETAMASIS VAMZDIS. Tylus ir be įtrūkimų.
8. STABDŽIAI. Veikia vienodai 1” ar augščiau nuo grindų.
9. SIGNALAS. Girdimas 200 pėdų atstume.

10. PRIEKINĖS ŠVIESOS IR POSŪKIŲ SIGNALAI. Laisvas pakeitimas 
didžiųjų šviesų. Veikia tvarkingai.

Žiema esti sunkiai pakeliama autovežimiams. Važiavimas yra saugesnis ir 
malonesnis, jei automobilis veikia be sutrikimų.

PADARYKITE 38 TAŠKŲ NEMOKAMĄ PATIKRI
NIMĄ ŠIANDIEN TRANSPORTO DEPARTAMENTO 
AUTOVEŽIMIŲ TIKRINIMO CENTRE — KEELE 

ST. IR HWY 401 — TORONTO

Jei gyvenate už Toronto ribų, patikrinkite autovežimį gyvenamoje vietovėje.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

HON. JOHN P. ROBARTS 
Prime Minister of Ontario

HON. JAMES AULD 
Minister of Transport

., . . .t „ ,. .... ..j kad tai būtų naudinga tautinėms
veiksmingiausiai t,ali būti is- grUpėms. Jo nuomone, jos turėtu; 

keltas siekiant mesti papildymą Jau^au įtakos liberallJ partijoj 
rezoliucijon, smerkiancion kolo- pOjįtikai dalyvaudamos normaliu 
nizmą, kad tuo budu butų įjung- kejįu politiniu gairių nustatyme, 
tos valstybes, pavergtos komums- DalyvaHuti gafefu kaip asmįnys' 
Unio kolomzmo bei imperializmo. arb' kaip gsrupių‘ atstovai. Šį pa- 
Tokia butų liberalų vyriausybes • sįūlymą L B .Pearsongs būtu lin- 
mtencija. L. B. Pearsonas abejo-: kPC eVor<:tvti 
ja, ar būtų tikslu pateikti rezo- ę y 
liuciją pavergtų kraštų klausimu 
neturint tikrumo, kad ji ras pa- j 
kankamai paramos. Nuo 1949 m.,; 
kai L. B. Pearsonas tapo užs. r. 
ministeriu, jis buvo vienas ryš
kiausių komunistinio imperializ
mo priešininkų.

Liberalų vyriausybė. tęs pripa
žinimą teisių, jau duotų Pabalti
jo konsulams Kanadoj.

2. Turėtų būti įsteigta speciali 
federacinė įstaiga, kuri sektų sub- 
versyvinę komunistų veiklą Ka
nadoj ir teiktų pasiūlymus vy
riausybei imtis atitinkamų prie
monių prieš tokius asmenis.

— Speciali Kanados valdžios 
šaka RCMP — raitosios policijos 
žinioje dirba šioje srityje. Libe
ralų vyriausybės nusistatymas 
yra kovoti su subversyvine veikla 
kiek galint veiksmingiau.

3. Reikėtų panaikinti kanadie
čių rūšiavimą į dvi grupes: pil- pareiga užmegzti ryšius su naujai- 
nateisių (gimusių Kanadoj) ir ne- siais pareigūnais ir i 
pilnateisių (natūralizuotų pilie- juos su mūsų problemomis. G.

kur "Mike" vardas?

Lietuviai liberalų tarpe yra Įsi
giję gerą vardą ir Įsigiję daug 
draugų. Lietuvių liberalų atsto-. 
vus, atsilankiusius pas Pearsoną, 
jis nustebino savo žiniomis Lietu
vos klausimu ir pradėjo pasako
ti apie Vilnių. Dėl Pabaltijo 
klausimo iškėlimo Jungt. Tautose 
jis paaiškino, esą pažadėti lengva, 
bet įvykdymui reikia tam tikrų 
sąlygų. Kas būtų, aiškino jis, jei-; 
gu iškėlus Pabaltijo valstybių rei
kalą nepasiruošus, būtų pralai
mėta, turint galvoj naujas Afri
kos ir Azijos tautas? Mūsų padė
tis tarptautinėje plotmėje būtų 
daug blogesnė, negu šiandien.

Visa tai verčia manyti, kad ir 
naujoji vyriausybė palaikys glau
dų kontaktą su tautinėmis gru
pėmis. Antra vertus, taut, grupių 
veikėjai irgi neturėtų snausti. Jų;

Pearsono kelias į premjerus
. Naujasis Kanados premjeras vo suteikta Nobelio taikos pre- 

Lester Bowles Pearson yra vienas1 mija.
iš Kanados diplomatų labiausiai Pearsonas kaipo asmuo nėra 
žinomų užsienyje. Tikriau paša- greitai užimponuojantis, neturi 
kius, užsienyje jis yra populiares- geros iškalbos. Yra žinomas kaip 
nis, negu pačioje Kanadoje. darbštus, nemėgstąs popierinės 

Pearsonas yra gimęs 1897 m. rutinos ir labai greitas sprendi- 
balandžio 23 d. dabartiniame To- muose žmogus. Vašingtono diplo- 
ronto priemiesty Newtonbrook, matų tarpe jis prisimenamas kaip 
Jo tėvas buvo metodistų kunigas, labiausiai populiarus asmuo.
Pradėjo studijuoti Toronto un-te,

nis, negu pačioje Kanadoje.

" ~ , Pearsonas yra vienas Š. Atlan-
bet jo’nebaigęs stojo i kariuome- to S-gos. Jungtinių Tautų ir UNR 
nę 1915 m. Kariuomenėje jis ir RA kūrėjų. Du kartu buvo siūlo- 
gavo vardą “Mike”, kuriuo ji ir mas Jungt. Tautų gen. sekreto- 
šiandien daug kas vadina. Grįžęs 
iš kariuomenės, baigė universite- siiaukė rusų veto, 
tą ir vėliau, gavęs stipendiją, stu
dijavo 2 metus Oksfordo un-te vaikus ir 8 anūkus. Savo įsitikini- 
Britanijoj. Vėliau buvo istorijos mus jis taip apibūdina: “Kaip in- 
profesoriu Toronto un-te. Nuo ta- dividai mes tvirtai turime laikytis

riaus pozicijai, bet abu kartu su-

Pearsonas yra vedęs, turi du

_ i da prasidėjo Pearsono politinė krikščioniškų principų, kuriuos 
sunažindinti karjera. 1928 m. perėjo dirbti į mum pateikia Bažnyčia ir kurie

* . _ ii7cmniA mitalu mi ni cf i a 1 ian covvip niirndD

Mitchell Sharp, naujasis Kanados prekybos ministeris iš 
Toronto, palaikąs glaudžius ryšius su tautinėmis grupėmis

užsienio reikalų ministeriją. 1945 jau patys savyje nurodo tesingą 
m. buvo paskirtas ambasadorių i; sprendimą visų problemų: sociali- 
Vašingtoną ir 1948 m. tapo užsie-mių, asmeninių ir politinių”.
nio reikalų ministeriu. Tarp 1945 į Paskutinėje savo rinkiminio va- • 
ir 1957 m.*9 kartus vadovavo Ka- jaus Kalboje Toronte jis pareis-- 
nados delegacijai Jung. Tautose kė: “Duokite man savo pasitikė- 
ir 1952 m. buvo išrinkta JT visu- jimą’ Dievui padedant aš jūsų ne-

! mos pirmininku. 1957 m. jam bu-apvilsiu”. V. K.

j Lietuvai įsakyta gyvulininkystė

PADIDINK SKLYPELIUS 
IR PADIDĖS GAMYBA"

Popiežius savo naujausioje en
ciklikoje “Taika žemėje” rašo: 
“Visi žmonės yra lygūs savo pri
gimtimi. Nėra nė vienos grupės, 
kuri gamtos būtų pastatyta augš- 
čiau už kitą”.

Tačiau JAV pietinėse valstybė
se fanatikų rasistų tie žodžiai ne
pasiekia. Didžiąją’Savaitę polici
ja su šunimis tvarkė negrų mi
nias, norinčias patekti i baltųjų 
baptistų ir metodistų bažnyčias. 
Birminghame. Alabamoje, stovis 
prie presbiterininkų bažnyčios 
sargas negram pareiškė: “Jums 
negalima čia įeiti, ši bažnyčia bu
vo pastatyta baltųjų ir tik baltieji 
čia meldžiasi”.

Sakoma, baltųjų bažnyčiose

Kovo
I 1 ••

sporto halėje buvo susirinkę" 
i ‘i.OUU žemės ūkio darbuotojų, ku- 
;riems paskutiniuosius N. Chruš- 
; čiovo įsakymus perdavė Lietuvos 
i komunistų parti jos vadovai. Į su- 
■ važiavimą buvo atvykęs So v. Są
jungos partijos CK žemės ūkio 
: biuro pirm. V. Poliakovas. Gudi
jos, Latvijos ir Estijos komunistų 
delegacijos. Pagrindini praneši
mą padarė Lietuvos kompartijos 
sekr. ir žemės ūkio biuro pirm. R. 
Songaila. Iš jo pranešimo paaiš
kėjo, jog Nikita yra davęs įsaky
mą Pabaltijo žemės ūki pasukti 
gyvulininkystės kryptimi, suma-, 
žinant grūdų pristatymą valsty 
bei, bet padidinant mėsos ir pie 
no gaminių tiekimą. R. Songaila' 
nusiskundė, kad praėjusiais me-į 
tais dėl blogų oro sąlygų kolchoJ 
zai ir tarybiniai ūkiai neišaugino 
reikiamo kiekio grūdų. Daugiau
sia nukentėjo kukurūzų, cukrinių. 
runkelių ir bulvių derliai. Visame; 
Lietuvos žemės ūkyje 100 hekta
rų ariamos žemės buvo pagamin
ta po 77 centnerius skerdienos, 
tačiau iš šio' skaičiaus kolchozai 
ir tarybiniai ūkiai valstybei tepri- 
statė 35 centnerius .skerdienos, 
kai tuo tarpu likusieji 42 centne-;

mėn. pabaigoje Kauno per Lietuvą praūžusiam karui,, 
nors *ir mažam vaikuf aiškį, kad 
18 metų 'pokarinio laikotarpio tu
rėjo pilnai pakakti gyvulių repro
dukcijai atstatyti. Šiandien komu
nistų partijos vadai kolchozus ir 
tarybinius ūkius ragina pirkti te
lyčias ir veršelius iš privačių kol
ūkiečių darželių ir tuo būdu padi
dinti savo banaas. Metai iš metų 
neįvykdomas linų pluošto supirki
mo planas. Kolchozuose ir tarybi
niuose ūkiuose išauginti linai pa
sižymi žema pluošto kokybe. Kai- 
kurie tarybiniai ūkiai valstybei 
yra davę didelių nuostolių. Šioje 
srityje daugiausia pasižymėjo Vil- 

j niaus gamybinės valdybos — 
j Šumsko ir Migūnų, Šilutės valdy

bos — Žemaitkiemio ir Kivilių, 
Šakių valdybos — Kidulių, Rokiš- 

į kio valdybos — Sartų. Raseinių 
ivaidvbos — Prišmančiu. Jurbar- 
ko valdybos — Lapgirių ir visa ei
lė kitų tarybinių ūkių.

i Graudžiausiai praskamba šie 
komunisto R. Songailos žodžiai: 
“Negalima pamiršti ir bulvių sėk
los. Labai svarbu išsaugoti kiek
vieną jos turimą toną. Išnaudoki
me visas galimybes nupirkti bul
vių sėklos iš kolūkiečių ir darbi
ninkų ..." Jeigu bulvių sėklą ten- 

:ka pirkti iš kolūkiečių ir darbi
ninkų, matyt, jos nėra pačiuose 

. skaičiai liudija visišką kolchozų ^o^hozuose. vkst
Paryžius. *— Curd Juergens, bankrotą dabartinėje Lietuvoje.!

vaidinęs “Raudonąjį siūlą”, vaiz-'Nejučiomis prisimena vieno ame-;

j juodiesiem galima tik grindis 
lyti, bet. ne melstis. Katalikų baž
nyčiose rasiniai skirtumai jau se
nokai panaikinti, nors vietomis 
pasitaiko drumstėjų.

va

Hamburgas. — Daug tėvų duo 
da savo naujagimėms dukrelėms riai valstybę pasiekė iš kolūkie- 
Jacquelinos vardą, nes yra susi- čių privačių daržų ir tvartų. Šie 
žavėję JAV prezidento žmona.

Paryžius. — Popiežius Jonas 
duojanti gyd. Freudo gyvenimą, rikįečių žurnalisto kandus pasiu-jXXIII leido Įšventinti kunigu 29 
pareiškė nepasitenkinimą savo lymas N. Chruščiovui: “Nikita, metų aklą kandidatą B. Lelaby,pareiškė nepasitenkinimą savo:lymas N. Chruščiovui: “Nikita, 
vaidmeniu: “Teatras vargina ma- padidink žemės sklypelius savo kuris apako prieš 9 mėnesius. Tai 
ne. Kiekveiną vakarą grįžti tą pa- kolūkiečiams, o jie tau padvigu- bus pirmas aklasis istorijoj išven- 
čią valandą i to paties personažo.bins žemės ūkio produkciją!.. .’’.tintas katalikų kunigu. Paprastai 
odą yra sunki vergija. Pagrinde Kaltė dėl nepakankamo galvi-; kandidatai su fiziniais trūkumais 
esu ir pasiliksiu filmo žmogus”.'jų skaičiaus vis dar suverčiama'nešventinami.

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE. ir 
Telefonas OX. 9-4444

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

Reg. $8.75, dabar tik $6.35 
galionas. Sutaupote $2.40.

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvallcs krautuvėje.

• Įvairūs kilimai.
• Naujausių madų sofos.
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
• Įvairių firmų matracai.
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai.
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandof 
ryto iki 9 valandos vakaro.

HGHT 
CANCER 

with a I 
check-up I 
and a | 
cheque 4 

&veJ\/od y
CANADIAN CANCER 

SOCIETY
Aukas galima siųsti į 

TORONTO UNIT
443 Mount Pleasant Rd., 

Toronto
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4 psi.

Lietuviai pasaulyje

HAMILTON, Onf skleidimo k-ja, kuriai pirmininkauja Minėtas minėjimas įvykęs Londone,

hurst ilgai nepamirš Hamiltono lietu-Į šia tradicinį kartūno balių gegužės 4

VISUOSE LAIRAŠČIUOSE buvo ra-.

gimnazijos abiturientams nebuvo egza-

JURGIS ŽILINSKAS su žmona Irm-

R. R. 2 Glen Meyer, Ont A. Evons

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ IR 
BENDRUOMENĖS POSĖDIS. —

.VIŠI Į TRADICINĮ KARTŪNO BA
LIŲ! —. Ateitininkai sendraugiai ruo-

this year. These are free Lithuania 
and Taiwan ..

Chicago Sun Times”

TAI JŪSŲ GERIAUSIOS KOKYBĖS VYNAS.
Galima gauti tik Ontario svaiginamų gėralų krautuvėse
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Gėrėkitės
šiandien
PAARL

IMPORTUOTU

VYNU

Vis daugiau kanadiečių pradeda pamėgti malonų europie
čių paprotį, pasinaudoti vyno stiklu prie pietų.
Tarp jų mėgstamų yra švelnus, saldus Paari Riesling Dry 
baltas stalo vynas, kuris puikiai tinka prie lengvų užkan
džių praleisti valandėlę laiko draugijoje; stiprus Paari 
Roodeberg raudonas stalo vynas yra idealus palydovas 
tvirtesnio valgio. .
Jei norite tokio vyno, kuris tiktų kiekvienai progai, pa
sirinkite naujos gamybos Paari Rose Dry rožinės spalvos 
stalo vyną,, vienintelio savos rūšies derinio — subtilaus ' 
skonio.
Šios puikaus Paari importuoto vyno rūšys yra tikrai nuo
stabios kokybės — o vis dėlto prieinamos kainos, kad jo 
galite sau dažnai įsigyti.
Įsitikinkite patys — pasivaišinkite Paari stalo vynu dar 
šį vakarą.

Pavergtoje tevyneįe
RELIGIJA PROPAGANDAI
Komunistinė dabartinės susovietin- 

tos Lietuvos spauda ypatingai didelį 
dėmesį skiria kovai su religija. Ta
čiau, kai reikalas liečia komunistinės 
taikos p^opagahdą, ta pati spauda ne
sidrovi pasinaudoti komunizmo ap
spjaudytos religijos parama. “Tiesa” 
neseniai įsidėjo savo korespondento 
pasikalbėjimą su Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos valdyto
ju kan. Juozapu Stankevičių — “Be 
taikos nėra gyvenimo”. “Tiesai” net
gi buvo įdomu išgirsti kanauninko įs
pūdžius iš visuotinės Bažnyčios san- 
tarybos Vatikane: “Dalyvaujant vi
suotiniame bažnyčios susirinkime Va
tikane, teko susidurti su daugybės 
tautų atstovais. Labai charakteringa 
tai, kad tie atstovai, kurie dirba sa
vo tautose, daugumoje yra taikos ša
lininkai. O tie, kurie dėl karo ar kitų 
priežasčių nuo savo tautų atitrūko, 
vadinamieji egzilai (išeiviai), taikos 
reikalo suprasti ir nepajėgia, ir neno
ri. Taikos šalininkams yra labai džiu
gu, kad dabartinis popiežius Jonas 
XXIII ryžtingai yra įstojęs į taikos 
gynimo sąjūdį ir tuo klausimu dažnai 
ir aiškiai pasisako, neatsižvelgdamas 
į kai kuriuos priešininkų balsus. Ma
ne labai nudžiugino Nikitos Chruščio
vo ir popiežiaus Jono XXIII pasikei
timas laiškais. Tai labai didelis indė
lis į taikos reikalą. Mes, Lietuvos ka
talikų bažnyčios vadovai — vysku
pas Petras Maželis, Telšių vyskupi
jos valdytojas; kanauninkas Juoza
pas Stankevičius, Kanno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos valdyto
jas: kanauninkas Česlovas Krivaitis, surengtas šakiečių susitikimas. Sve 
Vilniaus vyskupijos valdytojas; ka
nauninkas Povilas Bakšys, Kaišiado
rių ir Panevėžio vyskupijų valdytojas 
— pritardami taikos sąjūdžio pliti
mui, esame pasiuntę popiežiui Jonui 
XXHI sveikinimo telegramą”.

Ar tai kan. J. Stankevičiaus pareiš
kimas, neįmanoma patikrinti. Tik yra 
žinoma, kad bolševikinėje praktikoje 
pareiškimai skelbiami ir be to asmens 
sutikimo. Paliestasis asmuo negali 
protestuoti. Vienintelė jo teisė •— ty
lėti. Komunistinė propaganda ir po
piežiaus kvietimą į abipusį nusigink
lavimą ir teisingą taiką pateikia kaip 
pritarimą sovietiniam taikos sąjū
džiui, kuris yra tik sovietinės vergijos 
priedanga.

EKSKURSIJOS PANEVĖŽYJE
Kovo mėn. antroje pusėje Panevė

žyje lankėsi moksleiviai iš Leningra
do, Gruzijos, Armėnijos, Ukrainos ir 
kitų respublikų. Jie buvo apgyven
dinti moksleivių namuose ir dalyvavo 
vad. “tautų draugystės” festivalyje. 
Buvo koncertas ir šalia rusiškų, gru
ziniškų ir kt. dainų skambėjusi ir 
lietuvių liaudies melodija. Dar buvo 
ir sporto rungtynės. Vilniaus radijas 
gyrėsi: per tris dienas Panevėžio gat
vėse buvę kalbama beveik 15 respub
likų kalbomis. E.

SOVIETINIS DIPLOMAS
A. BIMBAI
Vilniaus un-to suteikto istorijos 

mokslų garbės daktaro diplomą A. 
Bimbai įteikė Sov. Sąjungos ambasa
dos JAV-se atstovas. Vilniaus radijas 
balandžio 4 d. pranešė, kad tas gar
bingas vardas Amerikos lietuvių “pa
žangiajam veikėjui” buvęs suteiktas 
už “gerai žinomus JAV-se ir užsieny
je darbus”. E.

“DRAUGYSTĖS ŠVENTĖ
Siekiant Lietuvos gyventojus artin- 
su įvairių sovietinių respublikųti 

žmonėmis, kovo 30-31 d. šakiuose bu
vo surengta vad. draugystės šventė, 
dalyvaujant 8 “broliškų tautų” atsto
vams, jų tarpe net iš Gruzijos, Kaza
chijos. Svečias buvo mokslus einas 
jaunimas. Pagal Vilniaus radiją, vi
sas miestas gyvenęs “didele draugys
tės dvasia” ir su svetimų kraštų 
moksleiviais kultūros namuose buvęs

čiai dar buvo nugabenti ir i Kudirkos 
Naumiestį. E.

“JUODASIS PRELATAS”
Per Vilniaus radiją buvo atliktas 

vaidinimas “Juodasis prelatas” pagal 
J. Kauneckio knygą “Prelatas Olšaus- 
kis”. Vaidinime ypač iškelti “du die
vukai — pinigai ir karjera”, kuriems 
tarnavęs prelatas, priminta jo politi
nė veikla. E.

ST. CATHARINES, ONT.
Dalyvaukime pavasariniame skautų 

rėmėjų parengime - ŠOKIUOSE 
balandžio 27 d. slovakų salėje, Welland ir Page gatvių sankryžoje. 
PROGRAMOJE:
taut, šokiai ir atskirų talentų pasirodymas; išpildo vietos skautai. 
Bufetas su “kietais”* ir “minkštais” gėrimais. Turtinga loterija. 
Europietiška muzika. Pradžia 6 vai. v. Programos pradžia 7 vai. v.

S. R. valdyba

Ba- 
landžio 28 d. 4 vai. p.p. AV parapijos 
salėje Bendruomenės valdyba šaukia 
Hamiltono organizacijų atstovų posė
dį. Kviečiama ir Hamiltono visuome
nė. čia bus diskutuojama mūsų vieti
nių organizacijų veikla ir ateities vei
kimo perspektyvos. Posėdžiai yra pla
tesnio masto ir visada būna labai įdo
mūs. Ateikime išgirsti kitų, ir iškelti 
savo naujų pasiūlymų.

LIETUVIAI SUARDĖ PRIEŠRIN
KIMINĮ KOMUNISTŲ MITINGĄ. — 
Kanados komunistų vadas Alf. Dew-

vių. Mūsų Bendruomenės pirm. VI. Ka- 
žemėkas, sužinojęs, kad priešrinkimi
nei propagandai į Hamiltoną atvyksta 
komunistų vadas, nutarė jį atitinkamai 

į ir priimti. Suorganizavo būrį tautie
čių, talkon pasikvietęs dar kitų pabal- 
tiečių, su prieškomunistiniais plaka
tais nuėjo į jų mitingą. Iš jų gerai 
suorganizuoto susirinkimo pasidarė 
tik triukšmas, švilpimas ir maišatis. 
Toronto dienraštis “Globe and Mail” 
šitą įvykį plačiai aprašė. Didelėje nuo
traukoje Hamiltono LB pirm, atsisto
jęs ir pirštu grasindamas komunistų 
vadui primena, kad tas nesidėtų atsto- 

' vaująs Kanados darbo žmonėms. Jis at
stovauja tik Kremliui.

VIKT. IR ALB. MAŽEIKOS—NAU
JI TABAKO ŪKIO SAVININKAI. — 

' Daugumas mūsų hamiltoniečių dirba 
; fabrikuose. Beveik visų noras yra pa- 
| likti fabriką ir. jieškotis kitų pragyve- 
I nimo šaltinių, pereinant į kokią nors 
’ verslo sritį. Kaikam tai pavyksta. Ge- 
‘ rai visiems žinomi hamiltoniečiai Vik- 
i torija ir Albinas Mažeikos nusipirko 
prie Delhi tabako ūkį ir palieka Hamil
toną. Būdami malonaus būdo žmonės, 
jie čia turėjo labai daug draugų. Tiki- 

j me, kad jie jr naujoje vietoje neturės 
i vargo susirasti naujų bičiulių, o nau
dame versle linkime jiems geriausio 
; pasisekimo.

BENDRUOMENĖS VALDYBA reiš- 
' kia nuoširdžią užuojautą Žukauskų ir 
j Murauskų šeimoms, jų brangiai mamy- 
j tei mirus. K. M.

LENKTYNĖS ANT
SARTŲ EŽERO
Tradicinėse žirgų lenktynėse ant 

Sartų ežero šiais metais dalyvavo 49 
rajoniniai varžybų laimėtojai iš visos 
Lietuvos. Mišrūnų grupėje pirmoji 
vieta teko Rokiškio rajono Sartų ta
rybinio ūkio darbuotojui Jonui Že- 
veliauskui su žirgu “Tarzanas”; jaunų 
mišrūnų grupėje — Anykščių rajo
no Svėdasų kolchozo Augustinui Kir
deikiai su žirgu “Stirna”: grynaveis
lių Orlovo ristūnų grupėje — Zarasų 
valstybinės veislininkystės stoties pa- 
ruošėjui Ivai Kastigovui.

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton.
Telefonai palieka tic patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928

DRABUŽIAI ŽVEJAMS
“Tiesos” redakcijai skundžiasi kaž

koks klaipėdietis: “Klaipėdos darbi- 
* n inkams, kurių daugelis dirba jūroje 
ir prie jūros, reikalingi neperšlam
pantys, lengvi, stiprus ir šilti rūbai. 
Tokius rūbus reikėtų siūti iš pigios 
medžiagos ir kad jie tiktų nešioti Įvai
riais metų laikais. Deja, kol kas to
kių rūbų nėra...” vkst—

JA Valstvbės ”Gerb. Pone Redaktorių!
Žinojau, kad lietuviai turi daug ge-

PETRAS ULĖNAS mirė kovo 7 d. rt| savybių, bet dabar mano pasigėrėji- 
Niujorke. Velionis buvo senas tauti- uias jais neapsakomai (niepomiernie) 
ninku veikėjas ir neolithuanų filiste- paūgėjo, kai sužinojau iš “Dziennik”, 
ris. Paliko liūdinčią žmoną Magdale- kad Lietuvos nepriklausomybės minė- 
ną, dukterį Birutę ir sūnų Joną. ; jime nebuvo kalbų. Kad tai taip lenkai 

.... .« - įgalėtų to išmokti iš savo giminaičiųPRIE JAV LB CENTRO V-BOS vei-Į (pobratymcow)! Su pagarba Bronislaw 
kia anglų kalba apie Lietuvą knygų Dygat Richmond, Surrey”.
skleidimo k-ja, kuriai pirmininkauja Minėtas minėjimas įvykęs Londone, 
L. Prapuolenis. K-ja telkia lėšas ir nu- Lietuviu Namuose, draugiško pobūvio 
pirktas knygas perduoda kitiems veiks- (Cocktails) kitataučiams forma. Vie-

ton prakalbų svečiams buvę išdalyti 
trumpi lapeliai su pažymėjimu, kas 
atsitiko Lietuvoj pereitais metais.

Paruošė Pr. Al.

niams — dipl. tarnybai, VLIKui, AL 
T-ai ir kt., kad jos savo nuožiūra per
duotų valdžios pareigūnams ar reikia
moms institucijoms. K-jos pastango
mis sėkmingai paskleista Armonienės 
knyga “Palik ašaras Maskvoje”. Be to.

SKAUTŲ GLOBĖJO ŠV. JURGIO | Rengėjai kviečia visus gausiai daly- 
diena Hamiltono “Širvintos” ir “Nemu- < vauti šiame parengime. Parodykime 
no” tuntų minima š.m.,balandžio 28 d. mes, kad dar domimės lietuviška kul- 
Pradędama 11 vai. pamaldomis Auš- tūrine veikla. Taip pat savo dalyvavi- 
ros Vartų par. bažnyčioje, dalyvau- mu įvertinsime aukuriečių pastangas ________________ _____ __
jant abiejų tuntų skautėms ir skau-; dirbti ir toliau sunkiame scenos dar- centro v-ba rūpinasi išleisti "anglų kai 
ta'ms su vėliavomis. 2 vai. p.p. iškil- i be, o čia atvykę atsigaivinsime ir pa- —ji—— >—*-
minga sueiga parapijos salėje; po toljusime lyg atsidūrę brangioje tėvynė- 
trumpa programėlė ir vėliau šokiai bei je, nors tas kelias valandėles ... 
žaidimai. Išsiuntinėti pakvietimai kai
myninių vietovių skautiškiems viene
tams. Tikimės sulaukti svečių.

Širvintietė

d., šeštadienį, 7 vai. vak., Ukrainian 
Community Centre, 170 Parkdale Ave. 
N., Hamilton, Oąt.

Ta proga Haifffltono teatras “Auku
ras”, vad. aktorės Elenos Dauguviety- 
tės-Kudabienės stato istorini veikalą, 
Keturakio trijų veiksmų komediją 
“Amerika pirtyje”. Veikalas yra istori
nis tuo, kad prieš 50 metų buvo pasta
tytas Lietuvoje kaip pirmas veikalas 
lietuvių kalba. Išeivijoje kaikurios ko
lonijos jį vėl pastatė, minėdamos Lie
tuvos teatro įsikūrimo jub'ilėjų — 50 
metų ir susilaukė didelio visuomenės 
susidomėjimo. Hamiltone veikalas sta
tomas pirmą kartą. Ta komedija, nors 
ir po 50-ties metų, nepaseno, bet yra 
aktuali ir šiandien ir tinkama pasižiū- 
rėti kiekvienam lietuviui, o ypač jau
nimui. Priedo — jaunoms širdims už
teks laiko ir pasišokti.

Be to, ponios ir panelės turės pro
gos parodyti savo skoningą apsirengi
mą. Bus skiriamos penkios piniginės 
premijos už gražiausias kartūno suk
neles. S.m. premijas paskirstys patys 
svečiai. Prie įėjimo kiekvienas daly
vis gaus balsavimo kortelę, o ponios ir 
panelės, dėvinčios kartūno sukneles— 
po gėlę ir ženkliuką.

Pinigines premijas aukojo šie lietu
viai verslininkai, kuriems rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja už tą didelę para
mą. I premiją $25 aukojo Concession 
Garage savininkai: Z.- Bolskis, P. Ar- 
monas; II — $20 aukojo: Real Estate 
sav. B. Kronas — $10 ir X. Y. — $10; 
III—$15 aukojo: Economy Meat krau
tuvės sav. V. Kybartas; IV — $10 au
kojo Sure Heat sav. A. Sims ir V — 
$5 aukojo Foto studijos sav. A. Jurai- 
tis.

Gros geras orkestras, veiks bufetas. 
Laimei išmėginti bus turtinga loterija. 
Įėjimas $1.50, jaunimui — tik 50 et., 
o vaikams — vaidinimas nemokamas.

Tad gegužės 4 d. visi į kartūno 
balių.

Hamiltono ateitininkų sendraugių 
skyriaus valdyba

Vokietija
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS mo- 

kytojų pasitraukia G. Cumming, dėstęs 
vyresnėse klasėse anglų k. ir W. Wei
land, dėstęs vyresnėse klasėse vokie
čių k. Pakviesti nauji mokytojai: Anta
nas Valuckis, gamtos - geografijos mo
kytojas, Hein Otto Haag anglų kalbos 
mokytojas vyr. klasėse ir Ursula Ma-Z 
neke vokiečių k. mokytoja.

Naujojo pastato statybos darbai jau 
pradėti, žemės kasimo darbus atliko 
8591 LS kuopa, vadovaujama kr. val
dybos sekretoriaus-inž. kpt. Jono Va
liūno. Rūsio cementavimo darbai pra- 

' dėti Didžiąją Savaitę. Iš vokiečių jstai-

ba platų veikalą apie Lietuvą, kuris 
tiktų un-tams ir kt. mokslo įstaigoms. 
Veikalą ruošia dr. Vyt. Vardys.

L. VAIČIŪNIENĖ ilgame straipsny
je “Dirvoje” apie Liet. B-nę, politiką 
ir pinigus plačiai pasisakė apie jos 
veiklą, nurodo ir ko B-nėje pasigenda
ma. Esą, “pasigendame joje tokių vie- 
nytojų, koks buvo Mindaugas, Vytau
tas Didysis ir kiti panašūs. Pasigenda
me uždegančių organizatorių, kudir
kiškų idealistų, valančiškų vyskupų, 
kurie, pardavę savo arklius' ir karie
tą, išpirktų iš spaustuvės knygas ir 
jas žmonėm ne tik nemokamai daly-' g„'‘s^tybai "gaunama DM SOo’oOO.’ Li- 
tų, bet ir įpareigotų skaitytr išmokti. kusioji suma turi būti sutelkta iš lie- 
Pasigendame maironiškų poetų, kurie (uviu šaltiniu, 
pajėgtų prabilti ir į dabartinį, pakri
kusį, čionykštį lietuvi. Labiausiai pasi
gendame lietuvių, kurie ne tik org-jose i soma, kad šiemet buvo labai sunkūs 
dirbtų, bet gyvenime lietuvybę vykdy-: egzaminai brandos atestatui įsigyti, 
tų ir ją išgyventų”. ; Daugelis mokinių š. Vokietijoje egza-

__ ____ __________ minų neišlaikė. Tučtuojau pasipylė tė- 
ČIKAGOS TARPT. PREKYBOS PA- protestai švietimo ministerijoms, ir 

RODĄ atidaroma birželio 19 d. Joje | haikur buvo gražių pasekmių. Pradžio- 
dalyvauja ir Lietuva. Spauda jau gąr- į je tariamai neišlaikiusieji, nežiūrint 
sina dalyvaujančias valstybes. “Chica- nepasisekimo, gavo brandos atestatus, 
go American” rašo: “2 Exiles Return”. ’ AtrodOf kad ir mūsų Vasario 16-tos 
At least two of what amount to na- gimnazijos abiturientams nebuvo egza- 
tions in-exile will participate again mįnaj lengvi ir nesėkmė yra lydėjusi.

A. a. URŠULEI ŽUKAUSKIENEI mirus, 
jos vyrui, dukrai Teresei Murauskienei, 

sūnums Jeronimui, Albinui ir Kaziui, likusiems liūdesyje 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Rochester, NJ
VAJUS TAUTOS NAMAMS 105 toje 

savaitėje davė SI.300 pasiekdamas 
$105.000. Gražiausias ačiū Ant. Ver
bickui, pridėjusiam prie turimų S200 
dar tūkstantinę paskolos Šerams. Liet. 
Namai turi retai sutinkamą rėmėją Pa
ris. Ont. — V. Labašauską, kuris per 
St. Bakšį įteikė -$200 čekį, pakelda
mas savo paramą LN iki $700. Nauju 
nariu iš London, Ont. su $100 įstojo 
lietuvaitė X., prašydama jos pavardės 
neskelbti. Visiems gražiausias LN 
v-bos ačiū!
' Šią savaitę LN v-ba per inž. Pr. Če
ponį skelbia varžytynes naujiems Liet. 
Namams Hamiltone pastatyti. Pirme
nybė bus tiems rangovams, kurie gaus 
statybos finansavimui paskolą.

Kreipiamės į visus tautiečius su gi
liu prašymu — paremkime visi šį di- 

I dįjį lietuvišką darbą!
ALYVOS SUTARTIS per LN Kultu- 

J ros Fondą kovo mėn. atnaujino J. 
I Mikšys ir Br. Steponavičius; Už juos 

J gauta $10. Nuoširdus ačiū!
LN KINO TEATRE DELTA šią sa- 

į vaite reta proga pamatyti įdomų fil-
■ mą apie Rasputina, kuris prieš pat 
; I-jį D. karą ir jo pradžioje turėjo di-
■ džiausią įtaką caro rūmuose. Filmas 
pavadintas "Rasputino naktys”. Priede

Į antras irgi labai įdomus filmas “Kar- 
I žygiai”.

LN kinas Delta iki šiol davė maž- 
; daug po $400 pelno į mėnesį. Artėjant 
• vasarai LN v-ba dės visas pastangas, 
' kad lankytojų skaičius nemažėtų. Tam 
1 tikslui bus platinami įėjimo bilietai 
; po 25 et. suaugusiam, knygutė su 10 
I bilietų kainuos $2.50 ir jie galios tik
■ tuo atveju, jei šį bilietą turįs asmuo 
atsives Į kiną kitą, kuris mokės pilną

! įėjimo kainą. Bilietai galios iki 1964 
m. sausio 1 d.

PER POSĖDŽIUS LN v-bos nariai 
pareiškia nusivylimą, kad tautiečiai 
visiškai jų neremia. “Argi tik mes sau 
LN statome, o kitiems lietuviams jų 
nereikią?” “Mes. v-bos nariai, įdeda
me šimtus valandų darbo ir neretai 
savo pinigo, o daugelis visa tai igno
ruoja!” Tai tiesa. Ogi niekas iš mūsų 
daug nereikalauja. Reikia tik retkar
čiais mums trupučiu prisidėti. Tad ir 
šiuo atveju iš atsilankiusio v-bos na- 

: rio bilietų knygutę už $2.50 paimki- 
Į me. Tarp kitko, gegužės 5 d. Deltoje 
; vienas gražiausių muzikinių filmų 
S ‘The Music Man”. Tai geriausias pr. 
! metų Warner Bros, filmas! Sk. St.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS. — Su 
dideliu pasisekimu LF vajus jau eina 
prie galo. LF komiteto paskelbtas šū
kis “šimtas šimtinių” jau yra prašo
kęs užsibrėžtą' tikslą. Turime jau 102 
šimtininkus, t.y._ tokius, kurie aukojo 
po šimtą ir daugiau. Negalėdamas čia 
išvardinti visų jau paaukojusių ar pa
sižadėjusių paaukoti pavardžių, kurių 
sąrašą duosime vėliau, pasibaigus va
jui, noriu tik paminėti didesnius auko
tojus: po $500: kun. Pr. Valiukevičius, 
vietos klebonas, -Ročesterio komiteto 
pirm., ir k-to sekr. Br. Krokys su žmo
na: po $200: Alb. ir Birutė Apanavi- 
čiai, Andr. ir Ona Cieminiai ir inž. Po
vilas ir Stasė Šlapeliai. Atskirai pateik
sime ir mažesnių aukotojų sąrašą. Vi
so šiuo metu jau surinkta ar pasižadė
ta išmokėti per 2 metus arti S13.000. 
Tai graži suma mažai kolonijai ir pui
kus parodytas tėvynės meilės pa
vyzdys.

Didžiausias nuopelnas už vajaus sėk
mingumą priklauso gerb. vietos klb. 
kun. P. Valiukevičiui, sumaniai ir 
energingai vadovaujančiam šiam vajui. 
Jis savo gražiu žodžiu, stambia auka 
ir gražiu pavyzdžiu pakėlė visų Ro- 
čestėrio ir apylinkių lietuvių patri- 
jotizmą. Pažymėtina, kad kun. Pr. Va
liukevičius yra Amerikoje gimęs ir 
Lietuvos niekad nėra matęs.

LIETUVIŠKOS REKOLEKCIJOS.— 
Misijonierius Leonardas Liauba, pran
ciškonas, iš Kennebunk, pravedė prieš 
Velykas gražias rekolekcijas, pažymė
tinas klausytojų gausumu. Be galo įs
pūdingas buvo Velykų Prisikėlimo ry
tas, kur didelei lietuvių miniai baž
nyčioje vienuolis kun. L. Liauba pasa
kė ypatingai gražų ir jautrų pamokslą. 
Bažnyčioj gražiai giedojo parapijos 
choras. B-nės choras, kuriam laikinai 
vadovavo muz. St. Norkus-Nevardaus- 
kas. pasveikus muz. J. Adomaičiui ir 
jam vėl energingai vadovaujant, gie
dojo per Atvelykį Websterio, N.Y., šv. 
Trejybės amerikiečių bažnyčioje.

KVIEČIAME I VAIDINIMĄ. — Ba 
landžio 27 d., 7 vai. vak., šv. Jurgio 
lietuvių parapijos patalpose, 555 Hud
son Ave., bus statoma Dramos M. 
B-lio 3 v. komedija “Buhalterijos klai
da”, parašytai Vyt. Alanto. Veikalą re
žisuoja p. prof. VI. Sabalienė. šokiams 
gros puikus orkestras. Veiks turtingas 
bufetas. Ypač yra laukiami mūsų mie
li kaimynai iš Buffalo, Niagara Falls, 
ir tolimesnių Kanados liet, kolonijų.

MŪSŲ SPORTININKAI. — Ročeste- 
rio “Sakalas” buvo nuskridęs į š.-Ame
rikos ir Kanados olimpijadą balandžio 
20 d. Clevelande; Ohio. Dalyvavo krep
šinio ir orinio rungtynėse. Norime pa
sidžiaugti gražia mūsų sportininkų 
veikla, kuriai energingai ir sumaniai 
vadovauja pirm. Alg. Januškevičius. 
V-bą sudaro: V. Lelis, sekr., p-lė Cho- 
romanskytė, ižd., O. Vosiliūtė ir P. 
Grėbliūnas — nariai: visi jaunosios 
kartos atstovai. “Sakalo” mergaitės 
yra laimėjusios š.m. vasario mėn. 23 
d. pirmą vietą Kanados sporto apy
gardoje.

A.A. VL. OBALIS. — Neseniai mi
rė mielas ir taurus lietuvis ir muz. VI.

JIEVA BANEVIČIENĖ išvyko pa- 
pastebi, kad sisvečiuoti pas savo gimines bei pažįs- 

šiais metais parodoje dalyvaus 32 vals- tarnus į Ameriką.
tybės: praeitais metais dalyvavo 25. JURGIS §iLiNSKAS su žmona Irm- 
Is praeitais metais dalyvavusių daly- da at ,ko E čikagos savo. tė. 
vaus Austrija, Brazilija Italija, Japo- veK gyvenančius Rotenburge. ši 
mja, nepriklausoma Lietuva. jauna por3 prieš keletą metl) emigra.

PROF. STEPONO KOLUPAILOS 70 j i Ameriką, kur labai gerai tvarkė- 
metų sukakties minėjimas su jo moks- i SL uoliai dirbo ir jau gerokai praši
lo darbų paroda, vaišėmis ir menine! gyveno. Abu yra laimingi galėdami sa- 
programa įvyko balandžio 6 d. Jauni- i vuosius aplankyti. Grįžo vėl į Čikagą, 
mo Centre Čikagoje. Poros šimtų daly- j 
vių tarpe buvo visa eilė profesorių, in-Į 
žinierių. visuomenininkų ir gana daug 
akademinio jaunimo. Rengėjai — Aka
deminis Skautų Sąjūdis.

LIETUVIŠKOS KOPLYČIOS BOKŠ
TAS IŠKYLA jaunimo stovykloj “Dai
navoje” prie Manchesterio, Mich. Sta
toma lietuviška koplyčia ir administ
racijos pastatas, kur tilps didelė bib
lioteka, raštinė, kapeliono, mokytojų- 
instruktorių kambariai, na, ir kitos šil
domos patalpos žiemos stovyklos daly
viams — slidininkams ir kt. Planus pa
ruošė lietuviai architektai: M. Narbu- 

i tis ir Alg. Bubiys.
i ■ * • ■ ..

LIETUVIŲ FONDAS gana sparčiai
auga. Pastaruoju metu įmokėjo įnašus: mesniųjų vietos šachmatininkų, 
prel. P. Juras — $100, prel. F. Bart
kus — S50, kun. B. Sugintąs — $100, 
T. Meškauskas — S ICO, A. ir A. Ado
maičiai — S100, J. Pakaika — $160. 
Kunigaikštienės Birutės Moterų dr-jos

ALBERTAS PLIKŪNAS susituokė 
: su Irma Polyte-Pohl. Abu jaunave- 
> džiai apsigyveno Neheim - Huesten, 
; Vosswinkel, Suedstr. 31.
, ROMUALDAS ŠAMATAUSKAS su- 
• situokė su Tatijana Klara Bernhauser. 
i Po sutuoktuvių apsigyveno Wolfsbur- 
ge, kur abu dirba automobilių Įmonėj.

J. GICIUS jau sveiksta. Iš ligoninės 
grižo M namus. Dėkingas jis yra vi
siems, kurie jį lankė ligoninėje. Jo 
kojos d ūžęs kaulas jau sugijęs ir turi 
dabar kasdien mankštinti.

K. VILKAITIS — artistas, mokyto
jas, šachmatininkas paskutiniu laiku 
reiškiasi Hannoveryje kaip vienas žy-

. Kunigaikštienes Birutes Moterų dr-josObahs, buvęs Lietuvos kanuomeneje i Los Angeles skyrius S1CO< Niujorko 
pulko kapelmeisteris. Velionis buvo' Liet. Gydytojų dr-ja — S100. Niujor- 
gimęs Lapių valse. 1904 m. Malonaus j ko LB I apyl. — S50, Buffalo Lietuvių 
būdo, didelis patrijotas, tylus kovoto-! — $50, Hartfordo apyl. — $50.
jas už lietuvybę. Jis paliko liūdinčią SrsrSCŪziia 
žmoną, jos seserį ir sūnų, gabų muzi-l *
ką ir gražiai besireiškiantį lietuviška- KUN. J. PETROŠIUS bal. 1 d. rado 
me gyvenime. Jautrų atsisveikinimo mirusį Ildemonsą Stonį, gyvenusį vie- 
žodį prie karsto ramovėnų vardu pa- ną mažame butely St. Quen, Paryžiaus 
sakė pulk. Pr. Saladžius, pažymėjęs, priemiesty. Ild. Stonio sesuo gyvena 
kad velionis buvo auka musu didžio- JAV. bet jos adresas nežinomas. Jei 
sios žmonijos nelaimės — bolševizmo, ■ kas žinotų Ildefonso Stonio sesers ad- 
prieš kurį jis kovojo aktyviai ir kuris; resą — prašoma jai pranešti. Velionies 
jam per anksti palaužė sveikata. reikalais rūpinasi kun. J. Petrošius.

' - - - ------- --- (20e)178, rue de Belleville, 178, Paris
SKAUTŲ VIETININKAS ST. ILGU- France.

NAS su savo padėjėjais vadovais — 
skiltininkais dalyvavo skautų vadų su 
važiavime balandžio 20 d. Toronte.

Juozas Jurkus

St. Catharines, Ont

savo 
vyro,

WINDSOR, Ont
STEIGIAMOS MOKYKLOS. —

• Windsoras buvo žinomas kaip Kana
dos automobilių miestas, bet jau pra
deda garsėti ir kaip mokyklų centras.

* Dauguma mokyklų yra aprūpinta mo-

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS G£LES . . .
Puokštės nuotekoms bei i/oirioms kitoms progoms — 
europieti! k ome ir konodiškome stiliuje.
Jvoiriousių rūšių skintos gėlės bei voionoi su gėlėmis. 
Mes turime gintoro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

dėmiais pastatais. Praeitais metais 
buvo atidaryta Mokytojų kolegija ir 
technologijos institutas. Taip pat 
smarkiai plečiamas Windsoro un-tas.

LIETUVIŲ DAUGUMA dirba įmo
nėse, yra profesionalų ir keletas pre 
kybininkų. Dėl geografinės padėties ir 
klimatinių sąlygų ši vieta labai tinka
ma išėjusiems į pensiją. Ateitį numatą 
prekybininkai turėtų susidomėti Wind-

SLA ŠVENTĖ. SLA Kanados kuopos 
— 72-oji Hamiltono. 278 St. Catharines 
ir 236 Toronto birželio 8 d.. Niagara 
Falls, Ont. ruošia šventę, prie kurios 
kviečia prisidėti arčiau esančias SLA 
JAV kuopas.

Kuopos iš anksto yra prašomos da
lyvauti pirmame didesnės apimties Ka
nados ir JAV kuopų susitikime — 
šventėje. Be abejonės, šis broliškas 
pasimatymas prisidės prie didesnio Su
sivienijimo stiprėjimo.

St. Jokūbaitis ir P. Girnius iš Toron
to lankėsi St. Catharines ir apžiūrėjo 
salę. Marconi salė susideda iš dviejų 
augštų ir abi salės turi leidimus parda
vinėti įvairius gėrimus. Be to, abi sa
lės yra moderniai įrengtos ir turi spe
cialius šaldytuvus gėrimams ir salės 
vėdinimui. Salė yra pačiame miesto 
centre. Prie salės yra didelė aikštė 
automobiliams.

šventėje yra numatyta meninė prog
rama ir tuo reikalu šventės ruošimo 
pirm. St. Jokūbaitis iš Toronto lankė
si Clevelande. šios šventės tikslas — 
arčiau susipažinti su JAV SLA nariais 
ir tinkamai atžymėti šį vajų.

Į šią šventę bus kviečiami ir SLA 
centro atstovai. J. š.

Britanija
MIRUSI A. PILSUDSKIENĖ 

atsiminimuose rašė ir apie savo 
maršalo Pilsudskio, pažiūras i Lietu
vą. Esą, jis didžiuodavęsis, kad kilęs 
iš senos žemaičių kunigaikščių Ginei
čių šeimos, kuri valdė didelius plotus 
žemės dar “pagoniškos” Žemaitijos lai
kais. J. Pilsudskio užsimojimai atsta
tyti Didžiąją Lietuvos Kunigaikštiją 
sutikę stipraus pasipriešinimo ir net 
boikoto iš lenkų pusės. Mat, lenkai no
rėję prijungti Lietuvą prie Lenkijos. 
Užsimena ji ir apie lietuvių svetingu
mą, kurį patyrė pravažiuodama pro 
Lietuvą.

J. VAGNERIS, buvęs studentas, dir
ba vienoje Hannbverio firmoje staty
bos vedėju. Savo vaikus žada siųsti į 
Vasario 16-tos gimnaziją.

P. GAURYLIUS baigia mokslą ir 
gauna mėsininko diplomą. Netrukus 
žada pirkti automobilį ir pradėti sava
rankišką gyvenimą.

STUD. B. RAUDYS per atostogas 
stoja dirbti į lietuviu sargybų kuopa 
pas kpt. J. Matulaitį. Ten gali būti 
priimti ir kiti vyrai įvairaus amžiaus 
ir išsilavinimo. Darbas lengvas, atlygi
nimas labai geras. Maistas, drabužiai, 
apavas ir butas nemokami. Kiekvienas 
sargybinis nuo savo įstojimo pradžios 
gauna grynais virš 360 DM. Kiekvieno 
alga kas mėnesį auga. Kaikurie vyrai 
ten gyvendami pasistatė nuosavus na
mus, bet yra ir prasigėrusių, gyvenan
čių tik ta diena. Patariama ten stoti 
ypač viengungiams. Priimami vyrai 
nuo 19 iki 59 metų amžiaus. Darbas 
toks: 6 vai. reikia stovėti sargyboje 
ir 12 ilsėtis; vėl 6 vai. stovėti sargy
boje ir 18 vai. ilsėtis: po to vėl 6 vai. 
stovėti sargyboje ir 24 vai. ilsėtis. Pra
šymus rašyti šiuo adresu: Kpt. J. Ma
tulaitis, 6501 Heidesheim ueber Mainz, 
4203 L.S.Co. Uhlerborn.

LATVIŲ KULTŪROS RATELIO 
HAMBURGE 10-čio jubilėjuje dalyva
vo ir lietuvių atstovai, kurių vienas pa
sveikino žodžiu.

GUSTAVAS RADTKE SU ŽMONA 
ONA VALAITYTE-RADTKE ir pora 
vaikučių aplankė savo švogerį Joną ir

skitus lietuvius. Si šeima gyvena kaime 
“Daily Telegraph kovo 11 d. rašo, |r pas ūkininką ir ūkiškai gražiai 
kad kovo 9 d. Wigmore Hall Londone ! tvarkosi. K V S.
įvykusiame koncerte Nance Dibley irs 
Bruce Hylton Stewart išpildė violai j 
ir pianinui skirtą lietuvio Dvariono I 
kompoziciją. Laikraščio kritikui atlik-j 
tasis dalykas atrodė pasenęs.

SIŪLO PASIMOKYTI Iš LIETU
VIŲ ... Lenkai niekad nepasižymėjo < 
duosnumu lietuviams, rašo “Dzūkas” į 
“Europos Lietuvyje”, Jie, girdi, nepa
sižymėjo ir pagyrimais, kurie papras- J 
tai nieko nekainuoja. Bet, kaip sako- • 
ma, nėra taisyklių be išimčių. Viena 
tokia reta išimtis pastebėta ir lenkų 
Londono dienraštyje “Dziennik Pols- 
ki”, 
“Laiškai redakcijai”, išspausdino šito
kį savo skaitytojo laiškelį, antrašte: 
“Kad taip lenkai...”

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia v 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
> įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus-, _ . _ / j . . . uanvia suudUKu nuiiiarujus uv bKdus-

, kuris kovo 4 d. laidoj, skyriuje mo jį minučių laike sumažina niežėji-

sorų.
BUVO SUNKIAI SUSIRGUS ir il

gesnį laiką praleido ligoninėje Pranas 
Rudokas. Tai senosios imigracinės kar
tos lietuvis. Didesnę gyvenimo dalį 
praleido ūkininkaudamas Albertoje. 
Nors teko pergyventi daug sunkumų, 
bet nepalūžo ir išliko susipratęs lietu
vis; remia ir dalyvauja visuose lietu
viškuose parengimuose; ilgametis lie
tuviu parapijos komiteto narys

M. K.

Toupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS /ASMENINES PASKOLOS IKI S.l.eOO, mor- 
gičio paskolos Iki COS- tarto vertės. Nemokamas £vwbės ir 
paskolų dracdimas. PILNAS CERIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pieta. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST. ROOM 217 — Telefonas JA. 84)511

mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page^ 

I rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydomą

ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
1 padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dy ne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 

i vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga- 
I rantuota — arba grąžinami pinigai.

i
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Mokyklinės reformos

Europiečiai mokiniai pranašesni
“Ontario Educational Associa

tion” yra laisvais ryšiais apjung
ta federacija, į kurią gali įeiti bet- 
kuri organizacija, besidominti 
auklėjimo reikalais, šiuo metu į 
ją įeina “Ontario Teachers’ Fede
ration”, apjungianti keliasdešimt 
tūkstančių Ontario mokytojų, 
“Ontario Teachers Parents Asso
ciation”, apjungianti daugelį tė
vų ir mokytojų, “Ontario Home 
arid School Federation”, turinti 
panašius tikslus kaip augščiau 
minėtoji tėvų-mokytęjų sąjunga, 
“Ontario School Trustees Associ
ation”, apjungianti visuomenės 
rinktus mokyklų reikalų tvarky
tojus sąvivaldybėse, ir daugelis 
kitų visuomeninio bei religinio 
pobūdžio organizacijų. Pagrindi
nis OEA darbas — mėtinė didžiu
lė konferencija Toronte Velykų 
atostogų metu. Tokia konferenci
ja įvyko pereitą savaitę. Kadangi 
joje dalyvavo keli tūkstančiąi na
rių, tai posėdžiai vyko daugelyje 
vietų, panaudojant viešbučius ir 
mokyklų sales. Iš gausios medžia
gos, jau paskelbtos apie konferen
cijos darbus, keletas dalykų yra 
ypatingai įsidėmėtinų.

Mokslo lygis
buvo vienas pagrindinių konfe
rencijos rūpesčių. Daugelis kalbė
tojų nurodė žemą Ontario mokyk
lų lygį, bet bene ryškiausiai kal
bėjo A. A. Greene, “Committee 
for Better Basic Education” na
rys. Savo kalboje, pasakytoje 
'‘Ont. Home and School Federa
tion” posėdyje, nurodė, kad 100 
Toronto miesto darbdavių buvo 
paprašyti įvertinti į darbą' atei
nančių jaunuolių, baigusių Toron
to mokyklų 8 skyr., intelektini pa
jėgumą. Rezultatai pasirodė liūd
ni. Iš 100 jaunuolių 83 pasirodė 
turi menką pasiruošimą (poor), tik 
17 buvo patenkinamo išsilavinimo 
(fair) ir nė vienas nebuvo gero iš
silavinimo. Visai kitas vaizdas pa
sirodė patikrinus tuos jaunuolius, 
kurie atėjo į darba iš Europos 
mokyklų. Jų tarpe tik 9% pasiro
dė “poor”, 16% “fair” ir net 65 
% buvo tikrai gero intelektinio 
išsilavinimo (good). Panašūs re
zultatai buvo ir tikrinant jaunuo
lių pajėgumą bei norą dirbti. Ka
nadiečių — 26% menki, 68% pa
tenkinami ir tik 4% geri. Euro
piečių — 6% menki, 27% pa
tenkinami ir net 68% geri. Patei
kus tokius liūdnus davimus, Mr. 
Greene bandė pajieškoti ir prie
žastis. Pagrindinė priežastis, jo 
manymu, yra nevykęs kanadiečių 
vartojamas abėcėlės mokymo me
todas. Kanadiečiai vaikai nuo pat 
pirmojo skyriaus pradeda skaity
ti naudodamiesi ne tiek protavi
mu. kiek atmintimi ir spėjimu. 
Skaitymas žodžiu, nepažįstant at
skiru raidžiu sudaro visam laikui 
blogą įnroti — ne tiek galvoti, 
kiek spėlioti.

Perdaug metų
Buvo siūloma pakelti Ontario 

mokyklų Ivgį pertvarkant mokslo 
metu skaičių, šis pasiūlymas bu
vo remtas taip pat tyrimu, kuris 
parodė, kad Albertos provincijos 
gimnazijų 12 klasės abiturientai 
(toje provincijole gimnazija yra 
12 klasių) parašė lygiai toki pat 
matematikos baigiamųjų egzami
nų darbą, kaip Ontario 13 klasės.

ir tai nė kiek neblogiau. Buvo siū
loma pertvarkyti Ontario mokyk
lų sistemą taip, kad būtų duoda
ma daugiau darbo pr. mokyklai, 
kuri turėtų būti sumažinta iki 7 
skyrių. Tuo būdu viso iki univer
siteto būtų 12 metų, kaip tai yra 
JAV-bėse ir daugelyje kitų Kana
dos provincijų.

Mokyklinis amžius
Pakelti privalomo mokslo am

žių iki 18 metų buvo dar vienas 
pasiūlymas. To pasiūlymo tikslas 
buvo teisingiau išspręsti likimą 
jaunuolių, kurie neina į gimnaziją 
ir įsijungia į darbą tam nepasi
ruošę. Augštesniuose tokios re
formuotos mokyklos skyriuose 
būtų daugiausia dėstomi amatai, 
tuo būdu neišleidžiant į gyvenimą 
nė vieno be minimalaus pasiruo
šimo užsidirbti pragyvenimą.

Ontario premjeras Robarts ka
talikų mokyklų konferencijoje 
pasirodė visai netikėtai tuo metu, 
kai buvo besiruošiama priimti re
zoliucija, raginanti ateinančiuose 
provinciniuose rinkimuose bal
suoti tik už tuos kandidatus, ku
rie rems teisingą mokyklinių mo
kesčių paskirstymą viešosioms ir 
katalikiškoms mokykloms. Prem
jeras Robarts atkreipė atstovų 
dėmesį į savo planą, jau paskelb
tą Ontario parlamente š.m. vasa
rio mėn., ir priminė, kad tas pla
nas praktiškai bus pradėtas vyk
dyti nuo ateinančių metu. Išklau
sę tą paaiškinimą, katalikų mo
kyklų atstovai nutarė nuo minė
tos rezoliucijos susilaikyti. Onta
rio provinciniai rinkimai įvyks 
nevėliau kaip 1964 m. gegužės 
mėn. A. R.

Lietuvių išeivių literatūra pra
turtėjo dar viena atsiminimų kny
ga. Praeitų metų pabaigoje spau
dos rinkoje pasirodė dr. K. Gri
niaus atsiminimų II tomas. Dr. 
K. Grinius yra buvęs vienas vy
riausių varpininkų, demokratų, 
vėliau išvirtusių į valstiečių liau
dininkų partijos organizatorius ir 
jos vadas. Antrasis atsiminimų 
tomas kaip tik apima lietuvių ko
vų su caro valdžia gana svarbų 
laikotarpį — 1901 - 1905 metus: 
lietuvių spaudos atgavimas ir 
1905 metų revoliucija. Šio laiko
tarpio lietuvių veikėjų atsimini
mai yra brangi medžiaga Lietu
vos istorikui. Atsiminimai yra as
mens išgyventi praeities įvykiai, 
todėl kiekvienas atsiminimų .au
torius rašo juos daugiau ar ma
žiau savo asmens nuožiūra, savo 
asmens įspūdžius, dažniausia vie
našališkai. Todėl juo daugiau as- 

| menų parašo savo atsiminimus, 
| juos vaizdas susidaro pilnesnis ir 
I objektyvesnis. Tenka džiaugtis, 
i kad senieji veikėjai savo patirtį 
i stengiasi įamžinti atsiminimų pa
vidale. Tik gaila, kad daugelis 
ano meto kovotojų atsiskyrė su 
savo tautiečiais nieko išsamesnio 
iš savo veiklos neparašę, daugiau
sia pasitenkinę tik nuotrupomis, 

i parašytomis įvairių sukakčių pro- 
jga. Būtų gera, kad kiekvienas iš 
! senesnės kartos veikėjų jaustų 
i tautinę ir pilietinę pareigą savo 
atsiminimus surašytu kad mūsų 
praeitis be dokumentinių žinių ir 
kartais sausų laikraštinių infor- 

; macijų, būtų įvairių pažiūrų gyvų 
I liudininkų vispusiškai papildyta 
j ir nušviesta.

Dr. K. Grinius savo atsimini- 
' mus parašė dar Vokietijoje;-- at- 
' vykęs į JAV juos papildė, bet 
mirtis neleido kaip reikiant išly
ginti. Autorius aprašo nevien tik 

: savo išgyvenimus, bet ir kitu pa- 
I pasakotus ar jau kitų aprašytus

PR. PAULIUKON1S

įvykius. Daug dalykų aprašo ben
dromis frazėmis, nepateikdamas 
nei smulkesnių paaiškinimų nei 
faktų. Iš savo aprašomojo laiko
tarpio nepateikia jokio dokumen
tuoto šaltinio; gale knygos (253 - 
309 p.) pridėti iš Seinų vyskupi
jos XIX a. pradžios šaltiniai su 
lietuvišku vertimu beveik nieko 
bendro neturi su aprašomuoju 
laikotarpiu.

Dr. K. Grinius, buvęs nepriklau
somos Lietuvos prezidentas

Dail. A. Tamošaitienės kūryba Montrealy
Dail.. Anastazijos Tamošaitie

nės tapybos darbų paroda buvo 
atidaryta pr: penktadienį Montre- 
alio un-to Centre Social 2222 Av. 
Maplewood, į kurį atsilankė gra
žus būrys lietuvių ir kitataučiu. 
Atidarymą pravedė Montrealio 
un-to stud. A. Rudinskas, pakvies
damas kalbėti “Quartier Latin” 
laikraščio redaktorių ir meno kri
tika Michel Beaulieu, kurio dėka c. 7

parodai buvo leista pasinaudoti 
un-to patalpomis. Redaktorius 
Beaulieu prisipažino, kad parodų 
sezonas baigiasi kovo mėn. ir 
stud. Rudinskųi paprašius patal
pų nenorėjęs leisti parodą rengti, 
tačiau pamatęs dail. Tamošaitie
nės darbų fotografijas buvęs su
žavėtas ir savo nusistatymą greit 
pakeitęs. Tai jau gražus mūsų 
dailininkės pripažinimas iš So- 
ciete Artistique de l’A.G.E.V.M. 
vadovo pusės. Toliau kalbėtojas 
ragino glaudesnį lietuvių ir pran
cūzų etninių grupių kultūrininkų 
bendravimą. Kultūros Fondo pir- 
min. dr. H. Nagys savo žodyje pa
sidžiaugė. kad su šia paroda lie
tuviams Montrealyje pavyko išei
ti į akademinės visuomenės plot
mę ir kondensuotai augštai įverti
no dail. Tamošaitienės darbus.

Parodoje yra išstatyti 45 tapy
bos darbai ir keletas kilimų. Visi 
darbai abstraktūs. “Abstraktas — 
mūsų amžiaus dailė, nėra nei dė
kingas, nei modernus, nei drąsus 
menas, jei jo kūrėjui nepavyksta 
iššaukti žiūrove platesnės jausmų

gamos”.—rašo Monika Jonynienė 
parodos programos įvade. Drąsiai 
galima teigti, kad A. Tamošaitie
nei šiuos jausmus žiūrovuose su
kelti pavyko. Spalvų darnumas, 
iki tobulumo išjieškota kompozi
cija ir kruopšti technika jos pa- 
veiksius pastato į visai kitokią 
klasę negu tų. kuriuos dažnai 
matome vietinėse abstraktaus me
no parodose ir dažnai išeiname iš 
jų nusivylę.

Paroda bus atidaryta iki gegu
žės 3d.; šiokiadieniais — nuo 9 
iki 5 vai., sekmadieniais nuo 2 iki 
5 vai. Montrealiečiai turėtų ne
praleisti progos parodą aplankyti.

-v-

Briuselis. — Įsteigta draugija 
tėvų, kurių vaikai yra gimę luoši 
dėl talidomido vaistų vartojimo.

Lietuviškos 
maldaknygės 
'mažiesiems

DIEVO
VAIKAS

Autorius kun. dr. J. Gutauskas
Gaunama pas leidėją 

Spaudos B-vė ‘‘Žiburiai”
941 Dundas St. W. 

Toronto 3, Ont. 
ir

pas lietuviškos spaudos platintojus 
Kainą S1.85

Stasys Yla

Netikintis vyras, 
tikinti žmona
GARSIOJO ADVOKATO
VENCLAUSKIO ŠEIMOS
DVASINIS VEIDAS

61.
Tarp mūsų inteligentų anais laikais buvo reta šeimų, 

kuriose gretimai sugyventų tikėjimas ir "bedievybė". Žmo
nos, beveik kaip taisyklė, prisitaikydavo vyrams. Vyro 
įsitikinimai praktiškai reiškė visos šeimos įsitikinimus. 
Išimčių nebuvo daug ir, jas minint, gal nerastume 
labiau būdingos, kaip Venclauskių šeima. Ji buvo plačiau 
žinoma visoj Lietuvoj, o Šiauliuose ypatingai.

Šiaulių advokatas
Šiauliuose iš seno telkėsi inteligentinis lietuvių elitas 

— daktarai, advokatai. Tarp šių buvo ir Kazys Venclaus- 
kis. Teisę jis buvo baigęs Tartu universitete ir ten pat 
įsitraukęs į socialistinį sąjūdį. Aktyviu šios grupės nariu 
jis buvo jau Rygos laikais, kai ten gyveno. Persikėlęs į 
Šiaulius, ypač nepriklausomybės laikais, dalyvavo kaip 
socialistų partijos atstovas miesto savivaldybėje ir Lietu
vos seimuose.

Šeiminėje kovoje advokato Venclauskio laikysena, ma
tyt, buvo pakankamai kieta, kad prel. M. Krupavičius, 
prisiminęs anuos laikus, kartą spaudoj pareiškė,- esą adv. 

■ Venclauskis buvęs vienintelis žmogus, su kuriuo prelatas 
net kepuriškai nesisveikindavęs.

Venclauskis priklausė kelioms socialistų ar kairiųjų 
draugijoms, jų tarpe ir šiauliškei “Kultūros" bendrovei, 
kuri leido to vardo žurnalą ir knygas aiškiai materialis
tinio turinio. Kai bendrovė pateko į piniginius sunkumus, 
advokatas gelbėjo padėtį: priglaudė savo namuose lik

Yr ir būdingų dalykų, naudin
gų įsidėmėti. Dr. K. Grinius, kaip 
ir K. Bielinis, kaltina lietuvių vi
suomenę, kad ji anksčiau nesusi
griebusi, jog spauda lietuviams 
buvusi neteisėtai draudžiama, nes 
nebuvo tam reikalui išleisto įsta
tymo, o tik vidaus reikalų minis- 
terio administracinis potvarkis. 
Šitą reikalą jau 1900 m. demok
ratų veikėjas J. Vileišis supratęs 
ir Vilniaus generalgubernatoriaus 
kanceliarijos višrininkui Stanke
vičiui priminęs, bet nenorėjęs su 
juo pyktis, tad to klausimo pla
čiau nekėlęs. Čia pat autorius tei
singai pastebi, kad lietuvių spau
dos draudimas kaikuriems ru-

(L- S. D. P.) “eksproprijuodavo 
valstybinių ir pusiauvalstybinių 
įstaigų ... kasas ir tuo papildy
davo ąavo iždą” (129-130 p.). Ru
sijos vidaus r. min. Makarovo 
pranešimas Dūmos atstovams ro
do, kad šakių apskrityje revoliu
cinis sąjūdis 1905 m. rudenį bu
vo pasiekęs rekordą visoje Ru
sijoje (130 p.).

1905 m. gegužės 28 d. dr. K. 
Griniaus ir jo žmonos iniciatyva 
Marijampolėje surengtas pirmas 
lietuviškas vaidinimas “Amerika 
pirtyje”, sutraukęs arti 900 žiū
rovų. Tą vaidinimą norėjęs pa
naudoti revoliucinei agitacijai 
VincaS'Kapsukas, kuris “su jo pa
ties suorganizuotų “cicilikų” go- 
vėda taip pat atvyko ir pasistengė 
išmėtyti priešcarinių atsišauki
mų” (111 p.). Be to, jis buvo su
manęs savo šalininkų apsaugoje 
užeiti ant scenos ir išdrožti kalbą 
prieš caro valdžią. Bet spektaklio 
rengėjų buvo suorganizuota ap
sauga prieš V. Kapsuką, kad jis 
savo kalba nepakenktų vakaro 
rengėjams. Pats kalbėtojas galėjo 
lengvai pasprukti, bet rengėjai 
būtų turėję atsakyti. Taip pat 
būdingas ir antras dr. K. Griniaus 
neigiamas pasisakymas dėl V. 
Kapsuko mėginimo patraukti re
voliucijos pusėn Marijampolėje 
stovėjusį rusų kariuomenės Do
no pulką, neš sukilėliai nebūtų 
turėję tvirtesnės atramos, 6 
“mums, lietuviams, labai blogai 
būtų pasibaigęs ... Prisidėję prie 
tos avantiūros, pasauliečiai revo
liucionieriai būtų buvę išgaudyti 
ir pakarti arba butų turėję spruk
ti užsienin” (176 p.).

(Bus daugiau)

L. A. Menininkų Klubas, susi
taręs su Čiurlionio galerijos di
rekcija, 1863 m. sukilimo šimt
mečio proga skelbia 1941-50 m. 
lietuvių tautos sukilimui ir parti
zanų kovoms pavaizduoti daili
ninkų darbų ta tema konkursą.

1. konkurse gali dalyvauti visi 
laisvame pasaulyje gyveną daili
ninkai — tapytojai, grafikai, 
skulptoriai, keramikai, dekorato
riai ir architektai.

2. Už geriausią meno kūrinį 
skiriama $1000 premija, antroji 
premija $500, ir trečioji — $250.

3. Premijuoti kūriniai palieka 
Čiurlionio galerijos nuosavybe.

4. Čiurlionio galerijos direkci
ja sudaro vertintojų komisiją, į 
kurią įeis trys dailininkai ir du 
kviesti visuomenės atstovai.

5. Tapybos darbai neturi būti 
didesni kaip 72 coliai pločio, 
skulptūros ir kitų technikų — ne- 
augštesni kaip 72 coliai. Sunkiai 
pergabenami darbai pristatomi 
pačių autorių priemonėmis. Ne
premijuoti darbai bus grąžinti au
toriams Čiurlionio galerijos lė
šomis.

6. Visi atsiustieji darbai, vaiz
duoją 1941 m. sukilimą ir parti
zanų kovų epizodus, bus išstatyti 
tam tikslui organizuojamoje pa
rodoje Jaunimo Centre — Čiur
lionio galerijoje.

7. Visi kūriniai turi būti prista
tyti Čiurlionio galerijai iki š.m. 
gruodžio 4 d. imtinai.

L.A. Menininkų Klubo valdyba 
Čiurlionio galerijos direkcija

Kultūrinėje veikloje

ŠIEMET VILNIAUS UNIVERSITE
TĄ baigė 556 jauni specialistai. Balan
džio mėn. pradžioje įvyko diplomantų 
skyrimas i darbo vietas.

Gyvenimas filmuose

BOSTONO VYSKUPIJOS savaitraš 
tis “The Pilot” gražiai atsiliepė apie 
religini koncertą kovo 24 d. Muzikos 
skyriaus kritikas pagyrė Vytenį Vasi
liūną, grojusį vargonais, o kbmp. Je
ronimo Kačinsko koncertines Mišias 
sugretino su didžiaisiais Bažnyčios mu
zikais, kaip Peeters, Langiais ir Jana- 
cek. Koncerte dalyvavo 650 klausy
tojų. Šv. Petro parapijai liko S780 
pelno.

PLK. t>. URBONAS, dabar gyvenąs 
Švedijoje, besirausdamas archyvuose, 
yra paruošęs visą eilę studijų iš Lie
tuvos praeities. Jo darbų nemaža tel
pa “Kario” žurnalo skiltyse, nes ir jo 
studijos daugiausia karinio pobūdžio. 
Neseniai “Kario” leidykla išleido O. 
Urbono “Didžiojo Siaurės Karo Fron
tas Lietuvoje” I dali. Knyga gausiai 
iliustruota. Už tą studiją autorius bu
vo atžymėtas “Ramovės” metine pre
mija. Atspausta tik 250 egz. Knygą 
galima užsisakyti “Kario” administra
cijoj 916 Willoughby Ave., Brooklvn 
21, N.Y., USA. Kaina $1.50.

Paukščiu kova su žmonėmis
c*

DONELAIČIO “METAI” išversti į 
latvių kalbą. Vertė Paulis Kalva. Iš
leista 8.000 egz.

SOL. IZ. MOTEKAITIENĖ: ruošia 
vertimus trečiai populiarių dainų ir 
muzikos plokštelei, kurią įdainuos sol. 
Vanda Stankienė.

O. KOVERIENĖ piešia dekoracijas 
Čikagos šaulių vaidintojų kuopelės 
rengiamam 4 veiksmų scenos veikalui 
“Meilės auka”. Spektaklis įvyks gegu
žės M d. Lietuvių auditorijoje.

B. CH(OMSKIS), rašydaipas apie 
dailųjį žodį “Draugo” koncerte ir už
siminęs apie L. Šukytę, šitaip sampro
tauja: “Kuomet nauja ar jauna daini
ninkė pasirodo scenoje ir jai pasise
ka gerokai sudominti publiką, tai po 
to recenzentai tuoj sodina ją į auksi
nę “karietą” ir tempia ją savo straips
niuose tiesiog į augščiausią dainininkų 
hierarchiją. Toks perankstyvas, dar 
žiedui neprasiskleidus, mėginimas 
dirbtina šiluma pagreitinti žydėjimą 
dažnai gali pakenkti jaunam daininin
kui ir susilpninti jo valią darbui.

“L. šukytė yra verta dėmesio daini
ninkė, bet būtų gaila, jei “auklės” mai
šytų jos darbo planą. Solistės pasiro-
dymas “Draugo” premijų įteikimo va
kare, akompon;uojant kompozitoriui 
Vladui Jakubėnui, nebuvo pilkas, kas
dieniškas”.

sams buvęs naudingas, net pel
ningas, jei lietuviams būtų pavy
kę įrodyti, kad lietuvių spaudą 
draudžiančio įstatymo nesą, tai 
rusų administratoriai būtų pasi
rūpinę išleisti tokį įstatymą su ca
ro parašu (52 p.). Todėl, atrodo, 
iš viso nėra jokio pagrindo kaltin
ti ano meto lietuvių veikėjus ne- ____ _____ ______________
apsižiūrėjimu, kad spaudos drau-Hitchcock irgi ne su pirmuoju mą ir viską versdami į šukes. Vė-; 

■ dimas neturėjęs įstatyminės ga- savo filmu iškilo tarp didžiųjų; liau būrys žuvėdrų užpuola besi-!

1903 m. per Petrines (birželio 
129. d.) Marijampolės kapinėse au
toriaus iniciatyva buvo surengta 
pirma lietuvių demonstracija pa
minėti “Aušros” 20 metų ir Petro 
Armino, mirusio 1885 m., 50 me
tų gimimo sukaktį.

Dr.' K. Griniaus supratimu, 
i 1905 m. sūduviečiai iš pasyvaus 
; pasipriešinimo perėję į aktyvų 
i revoliucinį judėjimą prieš caro 
; valdžą po liepos 1 d. Ąžuolų Bū
doje Veiverių policijos puskari- 

.ninkio Valickio nušovimo. “Tuo- 
; jau visose lietuviškose apskrityse 
į jaunimas arba nuginklavo polici
ninkus, arba privertė juos pabėg
ti iš kaimų į apskrities miestus... 
Degtinės monopolio krautuvės 
provincijoje buvo arba išdaužy
tos. arba užsidarė. Pradžios mo
kyklos buvo apvalytos nuo carų 
portretų ir uždarytos. Nekenčia
mus miškų tarnautojus ... šau
dė”. Socialdemokratų partija

KORNELIJUS BUČMYS, OFM
ŠIEMET SUKANKA: balandžio 27 d. 

100 metų nuo poeto Ksavero Sakalaus
ko — Vanagėlio gimimo ir balandžio 
29 d. 30 metų nuo Juozo Tumo — 
Vaižganto mirties. Pr. AL

PROF. A. KUČAS redaguoja Ame-

Garsūs vardai filmų pramonė-į žuvėdra prisitrenkia puldama į 
je daug reiškia ir lemia. Tai pa- namo duris. Būriai juodvarnių vlž- 
siekiama nevien propaganda ir puola mokyklos vaikus, išeinan- 
reklamomis, bet ypač nuopelnais, čius iš mokyklos, šimtai kikiliu nkos lietuvių katalikų istoriją. Medžią-

i suderinant gabumus su ištvermių-Į nusileidžia dūmtraukiu ir užtvin<scs.?£ro^a;JaH,sV“:-:k*7.
i gu darbu. Hežisorius Alfred! do advokato butą, keldami triukš-! v K? ,,nansu0M JA

SKULPT J. DAGYS yra sukūręs ka-
Hollvwbodo asmenybių. Savo 381 linksminančius vaikus advokato; p.!n.ems. KC?iytei)e su 4 ngurom is dirb- 

io metu kameroje jis yra surežisa-į sesers gimtadifenio iškilmėse | “JJX vt^neSkVni  ̂
a- ves virs 40 filmų, kurie pasižymi! Įpykę paukščiai mirtinai'uzka-1GSna dažnaf iis dalvvauia narodosė.. . v. ... ___ _ ... , Gana dažnai jis dalyvauja parodose,

įtampa ir.šiurpulingumu. Pateik-.poja miestelio pr. mokyklos mo-ijjs priklauso Kanados skulptorių Sa
damas publikai savo naujausią fil- ' kytoją ir vieną kaimyną. Pastebė-} jungai, kuri ruošia savo metrašti.’ Ke
rną “The Birds”, Hitchcock išsi- jęs aplink siaučiančius paukščių ■ lėtą J. Dagio darbų reprodukcijų yra 
reiškia: “It could be the most ter- būrius, advokatas apkala savo ha-! paėmusi leidinio redakcija.
rifying motion picture I have mo langus, ir visi įtemptai laukia į 
ever made!” Ar iš tikro?

San Francisco paukščių krau- įniršimu pradeda kapoti savo sna- są apie sovietinę religijos filosofiją 
tuvėje turtinga ir arogantiška! Pais duris bei apkaltus langus.! —2 vai. savaitėje ir apie žmogaus puo- 
šviešiaplaukė pripuolamai susi- Viešnia, besidomėdama triukšmu; Hmą ir prisikėlimą .Dostojevskio kū- 
ginčija su jaunu advokatu. Sekan- palėpėje, praveria duris, randa ryboje — irgi 2 vai. Neseniai profe- 
čia diena savo sportiniu automo- išplėštą stogą ir būrį belaukian- ^^ s^'^ Pakaitas Coburge tema 
biliu ji jau vyksta jo jieškoti i ne-! žuvėdrų. Apdraskytą ir su-į Ar tlke->imas mir?s
didelį pajūrio miestelį Bodega krėstą advokatas ją išveža į San 
įlankoje, kartu su savimi gaben- Francisco ligoninę, 
damasi ir porą paukščiukų narve . XT " J '

. i PROF. DR. A. MACEINA Miunste- 
puolimo. Netrukus paukščiai SU rio un-te žiemos semestre skaito kur-

Nusileidus uždangai taip ir ne
kaip gimtadienio dovaną advoka-: aišku, ką čia Hitchcock norėjo 

irndvfi Filmn fpketa nnrnnęp rn-lto seseriai. Sužinojus advokato 
adresą, paslapčia motorlaiviu pa
siekia jo namus, bet grįžtant žu
vėdra prakerta jai kaktą. Nuo čia 
ir prasideda paukščių puolimai.

Jai išsinuomojus kambarį vie
tinės mokytojos namuose, kita

viduojamą turtą, ypač knygas. Tačiau jis nepriklausė dr. 
jono Šliūpo įkurtai laisvamanių organizacijai. Taip pat 
niekur viešai neišėjo kovon prieš religiją. Su kunigais, 
ypač vietiniais, palaikė artimus ryšius. Jo namuose dažni 
svečiai buvo Šiaulių dekanas Julius Jasenskis, klebonas 
Justas Lapis, giminaitis kleb. Kaz. Kazlauskis, kan. Pr. 
Penkauškis ir kiti.

Kazys Venclauskis garsėjo Šiauliuose ir apylinkėje 
kaip sėkmingas advokatas. Buvo visiems prieinamas, ko
rektiškas. paslaugus. Kaip visi žymesni advokatai, jis ne
siimdavo bylų, kurios nebuvo “garbingos”. Jo žmona daž
nai prasitardavo, kad iš principo jis nesiėmęs bylų prieš 
bažnyčias, sakysim, dėl ginčijamų žemių ar palikimų.

Didelės šeimos motina
Stasė Venclauskienė - Jakševičiūtė garsėjo kitu būdu. 

Turėdama savo vaikų, ji dar globojo būrį svetimųjų — 
berniukų ir mergaičių. Tokių vaikų, visokio amžiaus, ji 
turėdavo savo namuose apie 30; juos leisdavo į įvairias 
Šiaulių mokyklas ir jais rūpindavosi kaip gera motina. 
Nevisi jos globotiniai buvo mokslūs, kiti gal ir visai ne 
mokslui pašaukti, dėlto mokytojai negalėdavo suprasti 
šios labdarybės tikslo.

— Ar nebūtų geriau. Ponia, kad Jūs. vietoj tokio bū
rio, parinktumėte tik keletą gabiausių vaikų ir juos leis
tumėte į mokslą. — pastebėjo jai kartą vienas pažįsta
mas. — Ar nebūtų daugiau naudos Lietuvai?

— Nežinau, kas būtų iš tokių parinktųjų, — nusišyp
sojo Venclauskienė. — Bet iš dabartinių mano globotinių, 
tikrai žinau, nebus Lietuvai valkatų.

Gailestingai širdžiai, pasirodo, negalima statyt jokių 
ribų. Štai, keletas pavyzdžių. Venclauskienė kartą grižo 
iš keliones ir parsivežė beminką, rastą kaimo prie Kre
tingos. Berniukas, pasikabinęs ant lazdos, sunkiai vaikš
čiojo — buvo visai luošas. Reikėjo keletos operacijų, kol 
Ixrniukas pradėjo vaikščioti lx* lazdų. Venclauskienė ap
mokėjo visas operacijas, leido į gimnaziją, vėliau i Žemės 
Ūkio Akademiją.

Kitą kartą jinai parsigabeno iš kažkur mergaitę, kuri 
šliaužiodav’o grindimis, negalėdama išsitiest, nes buvo

pažeista kažkurios ligos. Ir vėl reikėjo keletos operacijų, 
kol mergaitės padėtis buvo tiek atstatyta, jog ji galėjo 
vaikščioti ir lankyti mokyklą. Venclauskienės globoj ji 
išaugo, ištekėjo, susilaukė šeimos ir dabar tebėra gyva, tik 
sunkiai verčiasi Lietuvoj, nes vyras žuvo partizanų ko
vose.

Tarp kitų savo globotinių, Venclauskienė augino ir 
vieną kažkur surastą nebyliuką. Vaikas buvo mokomas 
nebylių kalbos ir rašto. Kiti globotiniai, pramokę tų ne
įprastų ženklų, galėjo su šiuo vaiku užsiimti. Nebyliukas 
buvo įrašytas į skautus ir paruoštas įžodžiui. Baigęs ama
tų mokyklą, jis paliko Venclauskių namus ir pradėjo sa
varankišką gyvenimą.

Nevisi globotiniai buvo su fiziniais trūkumais. Kiti tik 
neturtingi ar našlaičiai. Kartą, Kalėdų laikotarpy, prie 
namų vartų atsirado skudurais apsuptom kojom, skara 
aptulota visiškai sušalusi mergaitė, pilnom akim ašarų. 
Pasirodo, būta našlaitės kažkur nuo Kelmės. Giminės 
nebeturėjo kur jos dėti, tai atvežė į Šiaulius, išlaipino 
Višinskio gatvėj, parodė į Venclauskių namus ir liepė ten 
eiti. Venclauskienė ją priėmė, atšildė, pavalgydino ir, 
susitarusi su mokykla, leido į mokslą. Taip šiuos namuos 
mergaitė išaugo, baigė mokslus, ištekėjo ir buvo puiki 
moteris — motina.

Nevienas jos globotinių baigė gimnaziją ar amatų mo
kyklą ir toliau vertėsi. Kitus ji leido į mokytojų seminari
jas, 2. C. Akademiją ir universitetą. Siųsdavo jiem ne tik 
pinigus, bet ir maistą. Kepdavo visokių pyragaičių ir ga
bendavo jiem per savo pažįstamus “pasiuntinius". Na
muose buvo įrengta didelė skalbykla ir visą laiką dirlx> 
samdoma skalbėja. Visi vaikai, net studentai, siųsdavo čia 
skalbinius, nes taip buvo pigiau. Ji pati adydavo vaikų 
kojines.

Koks džiaugsmas būdavo atėjus Kalėdoms ar Vely
koms. Visi sugrįždavo kaip į savo namus, kartais atsi
veždavo ir draugty Bendros tradicinės Kūčios ir Velykos 
tapdavo tikra didelės šeimynos agapė. Prie Kūčių ar Ve
lykų stalo dažniausiai sėsdavo ir pats advokatas.

(Bus daugiau)

įrodyti. Filmo tekstą paruošė ro
manistas Evan Hunter pagal gar
sią Daphne du Maurier novelę. 
Novelėje vaizduojama, kaip viso 
pasaulio paukščiai paskelbė karą 
žmonijai, bet visdėlto liko neaiški 
viso šio puolimo priežąstis. Filme 
visa tai dar labiau ištęsta ir pridė
ta naujų detalių, bef žiūrovui lo
giškai nepateisinama ir nepagrin- 
džiama keista veikėjų elgsena bei 
santykiai, bet ypač paukščių pyk
tis ir puolimai.

Paukščių persekiojamųjų vaid
menyse neimponuojančiai pasiro
do Rod Taylor, Jessica Tandy, 
Suzanne Pleshette ir dar naujo
kė filmuose Tippi Hedren. Pa
grindiniai artistai, be abejonės, 
yra išlavinti ir tam specialiai pa-

■ “Žmogus kaip pagrindas marksizmo 
kritikai”; Bochume evangelikų akade
mijoj jis kalbėjo apie ateizmą. Netru
kus išeis iš spaudos jo veikalas “Stu- 
dien zur Russischen Religionsphiloso- 
phie”. Seniau išleistą jo studiją vokie
čių k. “Niekšybės paslaptis” išvertė 
J. Brazaitis, išleidžia Ateitininkų Fe
deracija.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUJE su
rengta dail. Marcės Katiliūtės kūrybos 
paroda. Dailininkė prieš 25 metus yra 
tragiškai pasitraukusi iš gyvenimo. Ji 
laikoma “pažangiąja, buržuaziniais lai
kais” gyvenusia dailininke. Dailinin
kės. kūryboje žymiausią vietą užima 
grafika. Lietuvos spaudoje pranešta, 
kad apie Katiliūtę meno istorikės A. 
Mikėnaitės paruošta monografija.

ruošti paukščiai —- jūrų žuvėdrų, i 
juodvarnių, kikilių ir varnų pul-Į 
kai. Bendras skaičius — 3000. i

Techniškai tobula spalvota fo
tografija, ypač paukščių puolimo 
scenose. Įdomi naujenybė — viso 
filmo metu nėra jokios muzikos. 
Paukščių balsus bei įvairiausius 
triukšmus perduoda speciali 
elektroninė garso mašina trauto- 
nium, išrasta dr. Frederick Traut- 
wein. .

šis naujas Hitchcock bandymas 
pateikti publikai įtampą keliantį 
filmą reikia laikyti nepavykusiu

Atsiųsta paminėti
Amerikos Lietuviu Bendruomenė. 

Centro valdybos biuletenis nr. 38. 
1963 m. sausis-vasaris nr. 1. Adr. 7252 
So. Whipple St., Chicago 29. Ill., USA.

Šaltinis, 1963 m. balandis, nr. 2 (9). 
Kun. J. Budzeika, MIC, Kietasis gra
nitas: Ip. Nauragis, Solistas ir Prisi
kėlimas; M. Musteikis, Ateizmo apraiš
kos-dabartyje; prof. R. Sealy, Politi
nių nuomonių skirstymasis Amerikoje 
ir kt. Priedas — šaltinėlis vaikams.

Gaudeamus, nr. 3, kovo mėn. 1963 
m. S AS informacinis leidinys. Adresas 
— 68 Glendale St.. Brockton 39, Mass., 
USA.

Lux Christi, nr. 1, kovas, 1963 m.
Lietuviu Dienos, 1963 m. kovo mėn. 

Pažymėtina: pokalbis su L. Fondo 
Amerikoje iniciatorium ir tarybos 
pirm. dr. A. Razma; E. Tumienė, Tau

— tiek visumoje, tiek detalėse. 
Beveik kas antrame įtampos vaiz
de naudojama laiptų scena, kur 
veikėjas ar veikėja palengva 
slenka laiptais augštyn ir visi lau
kia kas iš už tų durų pasirodys. 
Tikrai keistas reiškinys, kai to
kio garso režisorius kaip Hitch
cock ir šiame filme vėl naudoja 
ta iki nuobodžio nuvalkiotą sceną, 
čia rutina tik tiek paįvairinama, 
kad vietoj gęstančios žvakės. Tip
pi Hedren nešasi elektrinę lem
pute.

Išvadoje — paukščių puolimai 
ar užmuštųjų scenos gali išgąs
dinti pačius mažuosius ar jautres
nius. Kai dėl kitų žiūrovų — ne
verta dėl šio filmo gaišinti laiko 
nei praleisti pinigus bilietui. Ir 
didžiųjų režisorių vardai kartais 
apgauna.

tinio, šventojo vaidmuo moderniame 
pasaulyje.

Laiškai Lietuviams, nr. 4, balandis, 
1963 m. šiame numeryje: Bažnyčia ir 
mes technikos amžiuje; Aštuoni pa
laiminimai; Vaiko individualybė ir 
drausmingumas: Tikrasis kelias; Kuni
gas karo sūkury.

I Laisvę, 1963 m. kovas, nr. 31 (68). 
J. Grinius, Lietuvių rezistencija vokie
čių akimis; K. Gimbutis. Lietuvoje 
mokslas pakeičiamas melu; Kruvinas 
kelias per Romintos tiltą (ištrauka iš 
J. Daumanto Partizanų knygos); K. 
Jurgaitis, Pokarinės deportacijos pa
vergtoje Lietuvoje; Vyt. Volertas. Vie- 

j ninga politinio darbo vadovybė ir kt.
Leonardas Dambriūnas. Lietuviu 

; kalbos sintaksė. Trečioji, papildyta lai- 
Į da. Podacriginio Lituanistikos Institu- 
, fo Glotxis Komiteto leidinys, išleistas 
I Lietuvių Fondo ir Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio lėšomis. Čikaga 
1963 m., 104 psl. Kaina $2.50.



Mann & Martel w
2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
SWANSEA BUNGALAS. $14.500 
pilna kaina, 5 kamb., atskiras, van

deniu alyva apšildomas, garažas. 
Viena skola balansui, tuoj gali
ma užimti.

JANE — EILEEN. $2.500 įmokėti, 
gražus, dviejų augštų, 7 kamb. 
apynaujis namas su dviem virtu
vėm ir voniom. Platus įvažiavi
mas ir garažas. Arti susisiekimo 
ir krautuvių. Prašo tik $15.400.

ST. CLAIR — YONGE. Originalus 
4 atskirų butų namas — fourplex, 
pilnai išnuomotas. Arti požemi
nio traukinio ir geros rūšies krau
tuvių. Viena atvira skola 10 me
tų iš 6% %. Pilna kaina tik 
$36.000. Puiki nuosavybė investa
vimui gerame rajone.

HIGH PARK. $7.500 įmokėti, 17 
kamb. — 4 atskiri butai, vandens 
šildymas. Be to, trys garažai su 
privačiu įvažiavimu. Pirmame 
augšte 6 kambariai. Pajamų $290 
mėn., plius laisvas butas savinin
kui. Pirkinys vertas rimto dė
mesio.

OAKWOOD — ST. CLAIR. $4.700 
įmokėti, 8 kamb., dviejų augštų mū

rinis namas. Dideli kambariai, 2 
moderniškos virtuvės ir naujai 
įrengta vonia, vandeniu alyva šil
domas. Graži aplinkuma ir arti 
prie visų patogumų.

BLOOR — JANE. $4.800 įmokėti, 
7 kamb., dviejų augštų, gražus 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Moderniška vir
tuvė, vandens ir alyvos šildymas. 
Visai arti Bloor.

SWANSEA. $3.900 įmokėti, atski
ras, mūrinis 6 kambarių namas, 
dvi virtuvės. I garažą lengva įva
žiuoti. Visai arti Bloor ir tuoj ga
lima užimti.
QUEBEC — HIGH PARK. $3.200 

įmokėti, atskiras mūrinis 7 kamb.
didelis namas. Taip pat ir garažas 
su laisvu įvažiavimu. Šilto van
dens šildymas. Gražus ir nuožul
nus pakalnėn einąs sklypas (ra
vine lot). Viena atvira skola ba
lansui.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Laimėtojai - Lituanica,. Aušra, Žaibas

Krepšininkų dienos Clevelande
Praėjusį savaitgalį Clevelande įvyko 

XIH-ju SALS krepšinio ir tinklinio 
varžybos. Dvi dienas užtrukusiose var
žybose buvo duota progos pasireikšti 
netik laimėtojams, bet ir pralaimėto
jams. Kai laimėtojai savo keliu artėjo 
prie galutinio laimėjimo, pralaimėtojai 
dar varžėsi paguodos ratuose, turėda
mi progos pasižaisti ir laimėti augštes- 
nes vietas.

Krepšinio varžybose vyriškoje pusė
je visas pergales pasiglemžė ASK Li
tuanica, o moteriškosios — Toronto 
LSK Vytis ir PPSK Aušra. Vyrų gru
pės nugalėtoju tapo Čikagos ASK Li
tuanica baigmėje įveikusi Toronto PP 
SK Aušrą 69:66. Visos žaidynėse da
lyvavusios komandos žaidė apylygiai ir 
abudu finalistai galėjo anksčiau atsi
durti paguodos rate. Toronto Aušros 
vos nepaklupdė Čikagos Aras, pasku
tinėse minutėse išlyginęs pasekmę ir 
vėliau baudomis pralaimėjęs 80:73. Li- 
tuanieai 63:61 pergalę prieš Waterbu- 
rio Gintarą padovanojo kartu su tei
sėjo švilpuku įmestas krepšis. Gintaro 
komandoje nesimatė visiems gerai at
mintina Kryžąnausko. III vietą šiose 
varžybose laimėjo Clevelando LSK žai
bas, IV — Čikagos LSK Neris.

įdomių rungtynių būta jaunių A 
grupėje. Čia baigmėje atkaklioj ir besi
keičiančioj kovoj Lituanicos jauniai 
pelnė antrą pergalę prieš Čikagos Arą 
56:48. III vietą laimėjo Detroito LSK 
Kovas, IV — Žaibas ir V — Hamilto
no LSK Kovas.

Jaunių B klasėje, kurių žaidimo ly
gis prilygo Kanados lietuvių klasei, 
baigmėje po pratesimo, Lituanica iš
plėšė III pergalę. Ir šį kartą pralaimė
toju buvo Aras. Baigmės pasekmė — 
40:37 (33:33). Toronto Aušra, įvei
kusi Žaibą 41:34, laimėjo III vietą.

Moterų grupėje Toronto LSK Vytis 
pakartojo nuolatinę pergalę prieš To
ronto Aušrą. Baigmės pasekmė 36:27. 
Clevelando žaibas, pralaimėjęs Aušrai 
19:33, liko III vietoje.

Mergaičių grupėje Toronto Aušra 
baigmėje įveikusi Ročcsterio Sakalo 
krepšininkes 19:17, tapo šios grupės 
laimėtoja. Toronto Vyčio krepšininkės 
liko III vietoje. Šioje grupėje varžėsi 
5 komandos.

Tinklinio varžybos buvo pravestos 
vyrų, moterų ir mergaičių A klasėse. 
Vyrų klasės laimėtoju tapo Čikagos 
Neris; II vietoje liko ASK Lituanica 
ir III žaibas. Moterų grupėje laimėto
jai pasikeitė vietonlis — I vieta atite
ko Žaibui, II — Neriai, o III — Čika
gos Arui. Mergaičių A grupėje pergalę 
laimėjo vėl Neries tinkliiiinkės baig
mėje įveikusios savo antrąją komandą. 
Žaibas liko III vietoje. Iš viso varžėsi 
5 komandos.

Daugiausia taškų krepšinio varžybo
se surinko ASK Lituanica—90; II vie
toje liko Aušra su 80 taškų; toliau se
kė Žaibas 54, Aras 44, Vytis 38 ir 
Neris 24.

Čikagos dienraštis “Draugas” buvo 
paskyręs dvi gražias dovanas geriau
sioms prieauglio klasės komandoms. 
Šių dovanų vertais buvo pripažinti Ka
nados sporto apygardai priklausą klu
bai — Hamiltono LSK Kovo jaunių A 
krepšinio komanda ir Ročcsterio LSK

Sakalo mergaičių A krepšinio ir tink
linio komanda.

Žaidynių metu įvykusiame darbuo
tojų pasitarime nutarta pasiųsti vyrų 
krepšinio rinktinę Australijon; suruoš
ti pasitobulinimo stovyklą birželio 
mėn.; FASK pasižadėjo artimiausiu 
laiku pasirodyti su sporto laikraštėliu.

Ši jaunimo šventė praėjo įspūdingai; 
gausi dalyviais ir rungtynėmis, davė 
daug gražių kovų ir malonu buvo ste
bėti. kad turime dar daug lietuviškajai 
veiklai jaunimo. Laukiame sekančių 
varžybų sugrįžtant į Torontą! A.S.

TORONTO, Ont
Jubilėjinis “Skautų Aido” 

koncertas
pr. sekmadienį, užtrukęs daugiau 
kaip 2 vai., buvo svarūs savo pro
grama ir gausus dalyviais. Įvadinį 
žodį tarė red. C. Senkevičius, 
trumpai nušviesdamas žurnalo ke
lią is Lietuvos į Kanadą per Vo
kietiją. Kanadoj žurnalą pradėjo 
leisti Pr. Enskaitis Rodney, Ont., 
miestely; vėliau perėmė skautų 
kolektyvas Toronte, vad. redakto
riui Stp. Kairiui. Pastarasis re
dagavo 6 metus ir perdavė dabar
tiniam red. C. Senkevičiui. Pa
grindinį žodį tarė A. V. Dundzila, 
skautų są-gos tarybos pirm, iš Či
kagos. Jis nužypiėjo liet, skauti- 
jos pagrindines gaires ryšium su 
žurnalo leidimu.

Koncertinę dalį išpildė sol. L. 
šukytė, sol. V. Verikaitis, smuik. 
S. Kairys ir pianistė D. Skrinskai- 
tė. Pastarajai teko akomponuoti 
jiem visiems. Apie muzikinę kon
certo vertę, rėkia tikėtis, bus at
skiras pasisakymas.

Poetas H. Nagys iš Montrealio 
beveik pusvalandį skaitė savo po
ezijos kūrinius. Jo skaitymas bu
vo pagaunantis, sugestyvus, per- 
keliąs klausytoją į savo išgyven
tus kondensuotus, vaizdus. Vie
tomis jo skaityta poezija buvo 
lengva, suprantama, bet kaikurių 
eilėraščių simbolinė kalba paliko 
klausytoją mįslėje.

Kavinėje buvo suruošta skautų 
veiklos ir spaudos paroda. Vaišin
damiesi kava, svečiai apžiūrėjo 
stovyklavietės planus, skautų pa
ruoštus leidinius tarpt, parodoms, 
jų žurnalus bei knygas. Visa tai 
liudija didžias pastangas išlikti 
savitame lietuviškos skautijos ke
lyje. Bv.

D. Summerville, Toronto bur
mistras, gavo pagalbininką ry
šiams palaikyti su visuomene. 
Ryšininko pareiga bus paruošti 
burmistro viešąsios kalbas, mies
to iškilmes, lydėti burmistrą į 
priėmimus ir pan. Jo metinė al
ga — $9000 - $11.000, Miesto ta
ryba šį projektą priėmė 19 balsų 
prieš 3. Ji taip pat nustatė, kad 
ryšininkas neturi teisės atstovau
ti burmistrui.

Kanados figūrinio čiuožimo čempijonė Wendy Griner. JI ląimė- 
į jo visas keturias pirmąsias vietas Š. Amerikos figūrinio čiuoži- 
j mo varžybose Vancouvery. Pasaulinėse čiuožimo varžybose Cor- 
1 tina d’Ampezzo, Italijoj, laimėjo IV vietą. C. Scene.
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žinios
O. Ratavičius iš Londono ap

mokėjo prenumeratą vienam tau
tiečiui Vokietijoje. Dėkojame.

A. Paulauskas iš Los Angeles, 
mokėdamas už “T2” prenumera
tą, atsiuntė $3 auką. Dėkojame. 
Jis rašo, esą gerai pasisekė įsi
kurti.

Praktiška apdrauda vairuoto
jams.—Ontario prov. veikia “On
tario Motor League’’. Nario mo
kestis $15. Nelaimės metu mirus, 
lyga automatiškai išmoka $200; 
pakeliui sugedus automobiliui, ly
gos mašinos atvyksta nemokamai 
ir padeda sutvarkyti automobilį— 
uždeda nuleistą padangą, atveža 
benzino; susižeidus ir tapus ne
darbingu, per keletą savaičių iš
moka į savaitę po $25; teikia le
galius patarimus, o teismo atveju 
duoda nemokamą advokatą. Vr.

KIEKVIENAM ABITURIENTUI, 
kuris nori lankyti universitetą, valdžia 
ir organizacijos turi sudaryti sąlygas. 
Tai buvo pareikšta per Velykų atosto
gų metinį Katalikų tėvų Ir mokytojų 
federacijos suvažiavimą. Buvo pagei
dauta, kad kiekvienam abiturientui su 
vidurkiu 60 turi būti atidarytos uni
versitetų durys.

Per suvažiavimą buvo reikalauta ka
talikų mokykloms lygių teisių, ypač fi
nansavimo sritį.

Buvo nurodyta, kad Ont. provinci
joj greit būsią apie 30% katalikų, ir 
todėl bręstąs reikalas įkurti katalikų 
un-tą. Tai hūsią padaryta apie 1980 m.

NAUJI DANTŲ GYDYTOJAI. — 
Toronto un-to odontologijos fakultetas 
jau paskelbė egzaminų rezultatus nau
jų dantų gydytojų, šiemet baigė virš 
100. Iš jų vienas — dr. R. G. Bozek 
laimėjo net 5 premijas už gerą moks
lą. šiais metais nė vienas lietuvis ne
buvo paskutiniame kurse.

AR STUDENTAI KALTI, KAD NE- 
TURI LĖŠŲ? “Star” IV. 16 apgailes
tauja, kad daug Toronto gimnazijų mo
kinių ir studentų turi nutraukti moks
lą, nes tėvai neišsigali jų išlaikyti To
ronto savivaldybės švietimo skyrius 
tuo tarpu duodąs pašalpas tik 10 stu
dentų po $30 mėn. ir 60 stud, po $20, 
kurie turi vidurkį virš 65. Daugelis 
Ontario savivaldybių visai neremia stu
dentų. “Star” dienraštis siūlo, kad vi
siems gabiems studentams gimnazijose 
ir augšt. mokyklose, kurių tėvai neišsi
gali leisti į mokslus, turi būti suorga
nizuotos lėšos prie provincijos val
džios iš biudžeto. “Star” rašo: If a 
student has brains he shouldn’t be pe
nalized because his family is poor.

I KURI UNIVERSITETĄ STOTI SU 
MAŽAIS PAŽYMIAIS? Praėjusią sa
vaitę buvo susirinkę Toronto, Western 
Ontario, Queen’s, York universitetų va
dovybių atstovai svarstyti reikalą, kaip 
palengvinti abiturientams įstojimo są
lygas un-tan.

Į un-tus pirmoj eilėj priimami abi
turientai su pažymiais 75-100 be sąly
gų į visus fakultetus. Į Toronto un-tą 
galima patekti nuo 65 vidurkio; į 
Queen’s — su 60, jei matematikos, fi
zikos ir chemijos augšti pažymiai; į 
York — priima abiturientus ir su 66 
vidurkiu iš 8 dalykų, nors vieno ir bū
tų neišlaikęs per birželio egzaminus, 
ir su 75 vidurkiu tik iš 7 dalykų, nors 
2 dalykų būtų neišlaikęs; Western On
tario un-tas priima su 60-65 ir atsi-

.. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404

Ats.
Pr. KERBERIS

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

Tramvajaus bilietų kainos pa
keliamos nuo gegužės 1 d. Už $1 
bus duodami 6 bilietai vietoj 7. 
Dviejų zonų bilietai vietoj $1.10 
kainuos $1.25. Studentų bilietai 
metro ribose bus duodami — 9 
už $1 vietoj 10. Du pavieniai bi
lietai suaugusiems kainuos 35 et. 
vietoj 30 et. Vaikų bilietų kainos 
nekeičiamos — 4 už 25 et. Pavie
niai bilietai bus 20 et., vaikams 
10 et. Bilietų knygelės suaugu
siems turės 18 bilietų vietoj 21 
ir kainuos $3. Po gegužės 1 d. se
nieji bilietai bus priimami su pa
pildomu primokėjimu — 3 et.; 
studentams teks primokėti 1 et. 
Senieji bilietai gali būti grąžinti 
TTC centr. įstaigoj Davisville, vi
sose kitose ir paštu.

Tautinių grupių laikraščių re
daktoriai buvo pakviesti draugi
jos kovai su vėžiu. Dr-jos parei
gūnai supažindino juos su savo 
veikla ir kvietė nauj. ateivius 
remti dr-jos veiklą. “The Cana
dian Cancer Society” turi 900.000 
narių ir sutelkia 86% lėšų išlaiky
ti vėžio institutui, tiriančiam prie
mones kovai su šia liga. Balan
džio mėn. pradedamas lėšų telki
mo vajus, ir visi yra kviečiami 
prisidėti. Dr-ja yra išleidusi bro
šiūrų netik anglų, bet ir vokiečių, 
ukrainiečių, vengrų, italų, olandų 
ir suomių kalbomis. Ryšininku___
taut, grupėms paskirtas J. D. Ne-i žvelgia i pažymius turėtus 11-12 sky-i 
sterenko. ' riuje.

Lietuviu skautu veikla
OBUOLIŲ DIENA. — Visi pilnoj 

uniformoj gatvėse pardavinės obuo
lius, o neuniformuoti padės atlikti dar
bus viduje: uniformuotas gaus vieną 
tašką, neuniformuotas *2 taško. Dau
giau taškų, daugiau pajamų. RENKA
SI visi į skautų būklą šį šeštadienį 
8-tą vai. ryto ir iš čia vykstame į 
University Settlement Recreation 
Center. Mūsų rajonas nuo vakarinės 
Yonge iki vak. University g-vių ir nuo 
šiaurinės Trinity Square iki šiaur. 
Elm. g-vių. Papuoštam gražiai krepše
lius, kuriuose pardavinėsim obuolius.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: S10 LSSS-rija sim
bolinė auka; ps. A. šetikas iš St. Ca
tharines; $5 V. Bričkas. Visiems auko
tojams nuoširdus skautiškas ačiū.

SUVAŽIAVIMAS. Pereitą savaitga
li šv. Jurgio dienos proga į Torontą 
buvo suskridę iš Montrealio, Ročeste- 
rio, Buffalo, St. Catharines, Niagaros, 
Hamiltono ir Toronto vadovai-vės. šeš
tadienį buvo svarstoma vadovų paruo
šimas ir vasaros stovyklos. Atvykę

dėtos Mišiomis, kurias atnašavo T. Ra- 
faelis, OFM, o gražų pamokslą pasakė : 
T. Kornelijus, OFM. Visi skautai-tės' 
dalyvavo organizuotai su vėliavomis.! 
V. skautininkai prie žuvusiems pa
minklo padėjo gėlių pagerbdami žu
vusius skautus-tes Lietuvoje.

IŠKILMINGOS SUEIGOS METU' 
įžodį davė vilkiukai: V. Čaplikas, R. 
Raškauskas, V. Sinkevičius, K. Simo
naitis, V. Slapšys, S. Tarvydas. Skautų 
— E. Baleiša, A. Kasperavičius, P. Ša
rūnas, A. Kairys, M. Karalius, J. Žol- 
pys, R. Barkauskas, A. Chvedukas, V. 
Tamulaitis, A. Saulėnas, V. Monstvila, 
A. Vanagas, G. Raškauskas, R. Puteris, 
M. Valadka. Į skiltininko laipsnį pa
kelti K. Dilkus, H. Steponaitis, A. Bal
sys ir į paskilt. — A. Puteris.

Abu tuntai sveikino atvykusius: pir
mijos pirmin. s. A. Dundzila, vyr. skau
tui. Zailskienę ir brolijos v.s.p.s. Br. 
Juodelį.

LSB VS ĮSAKYMU, už didelę mo
ralinę ir materialinę paramą Toronto 
skautams-tėms, apdovanoti ordinu “užoillldO’ ii laoaivo dVvvjrkiVo* nvijiky . oltdlivuliid iviiio, apuvvaiiWA viuinu Liz* 

LSS seserijos VS Zailskienė ir v.s.p.s. nuopelnus” su rėmėjų kaspinu Tėvas 
Br. Juodelis išklausė vienetų praneši- Placidas Barius, OFM, kun. P. Ažu- 
mus, o po to v. skautininkai darė su- balis (abu par. klebonai), G. Stanio- 

v j w • T • • v •  • I • • • J * * W T * J * W •važ. dalyviams vadijos pranešimus ir 
teikė patarimus.

SEKMADIENĮ SURUOŠTOJ TĖVŲ - 
RĖMĖJŲ ARBATĖLĖJ v. skautininkai 
sveikino suvažiavimo dalyvius ir sve
čius. Arbatėlę pravedė tunt. v.s. V. 
Skrinskas.

Sekmadienį šv. Jurgio iškilmės pra-

Karališkos ledo rutulio žaidėjų pajamos
Vienas turtingiausių verslų Ka

nadoj ir JAV yra ledo rutulio 
profesinis sportas. Jis yra organi
zuojamas profesinės lygos NHL 
—National Hockey League. Kiek
vienas klubas, priklausąs tai ly
gai, per metus gauna vidutiniškai 
$800.000. Per 15 metų klubų iš
laidos pakilo 2%, tačiau jie pa
dengiami brangesniais rungtynių 
bilietais. 92% vietų rungtynių 
halėse yra išperkamos. Tai visų

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BATHURST — ST. CLAIR. 810.000 įmokėti, gelsvų rauplėtų plytų, 7 metų 

senumo, geram stovy, 17 kambarių originalus tripleksas. Labai geroj vie
toj išnuomavimui. Kaina $36.000.

BLOOR — WINDERMERE. 83.000 įmokėti, atskiras, 7 kambarių mūrinis 
2 augštų namas. Naujai ištinkuotas. 2 modem, virtuvės, garažas, šoninis 
geras įvažiavimas, gražus kiemas. Kaina $18.900.

JANE — ANNETTE. $2.500 įmokėti, 2 augštų, atskiras, 6 kambarių namas, 
2 virtuvės, garažas. 10 pėdų įvažiavimas. Kaina $15.000.

WASAGOJE prie vandens parduodamas 5 kambarių vasarnamis. Kaina 
$3.500. Sklypas 45 pi.

250 AKRŲ ŽEMĖS ŪKIS, 50 mylių į šiaurės vak. nuo Toronto.
RUSHOLME — COLLEGE. $6.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių, mūrinis, 2 

augštų namas, 2 virtuvės, vand. alyva šildomas, garažas, privatus įva
žiavimas. Kaina $19.900.

DOVERCOURT — BLOOR. $1.000 įmokėti, 6 kamb.. atskiras mūrinis na
mas prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina $11.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 840 vai.

J. KUDABA Namų telefonas BU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta ir sažbinga patartina.

klubų vidurkis. Toronto “Maple 
Leafs” ir Montrealio “Canadiens” 
jau 17 metų išparduoda visus Įėji
mo bilietus. Neturintiems sezoni
nių bilietų sunku būna gauti ju 
i pavienias rungtynes; vyksta spe
kuliacija, ir tarpininkai gerokai 
uždirba.

Paskiro žaidėjo pajamos NHL 
lygoje, neskaitant premijų, per 
vieną sezoną spalio - balandžio 
mėnesiais siekia $13.250. Šalia to 
yra premijų fondas $220.000, ku
ris padalinamas žaidėjams pagal 
nuopelnus. Kaikurie klubai duo
da dar specialias dovanas — po 
$1000 kiekvienam žaidėjui. Tuo 
būdu kaikurie žaidėjai už vieną 
sezoną gauna $16.000.

Žaidėjai, išbuvę 10 metų NHL 
lygos aktyvioj tarnyboj, gauna 
geriausias visame pasaulyje pen
sijas. Įmokėję $900 už sezoną nuo 
45 metų amžiaus gauna $150 
mėn., o nuo 65 metų — $400 mė
nesiui.

Po II D. karo pabaigos profesi
nė NHL lyga ėmė rūpintis prie
augliu ir skiria $750.000 ledo ru
tulio mėgėjų sąjungai. Įvariose 
vietovėse yra sudaryti prieauglio 
klubai, globojami profesinės ly
gos. Pastaroji apmoka jaunųjų 
klubų išladas, jų studijas, vado
vėlius ir pan. Tokių daigynų yra 
50 Kanadoj ir JAV. Be to. profe
sinė lyga geresniem žaidėjam ap-

moka universitetines studijas. 
123 NHL profesiniai žaidėjai stu
dijuoja Kanados ir JAV un-tuose. 
Šiaipjau ledo rutulio žaidėjai į 
mokslus nesiveržia. Dauguma jų 
nėra baigę un-tų nei gimnazijų. 
Spauda jau ima kelti balsą prieš 
perdidelį sportininkų garbinimą. 
Esą į priekį turėtų išeiti intelek- 
tualinai didvyriai. *

TORONTO ROTARY CLUB Maple 
Leaf Gardens gegužės 2, 3, 4 d. ruo
šia figūrinio ledo čiuožimo apžvalgą 
— ice revue. Dalyvaus geriausi Kana
dos, Amerikos ir kitų kraštų čiuožė
jai. Taip pat visa eilė klubų.

nis, seserijos vadeivė M. Vasiliauskie
nė, o v. vai. K. Šalkauskas — Tėvy
nės sūnaus žymeniu.

Į SKAUTININKO LAIPSNĮ LSS ta
rybos pirmijos pranešimu, pakelti K. 
Batūra, L. Kalinauskas, J. Dambaras, 
F. Mockus, V. Rusas; į paskautininko 
— V. Sendžikas, P. Butėnas ir seseri
jos — P. Saplienė ir Gutauskienė. Įžo
dį pravedė ir kaklaraiščius užrišo pats 
pirmijos pirm. s. A. Dundzila. ženkliu
kus įsegė v.s.p.s. Br. Juodelis.

BROLIJOS IR SESERIJOS VYRIAU
SIEJI SKAUTININKAI aplankė Lietu
vos gen. konsulą dr. J. Žmuidziną, 
abiejų parapijų klebonus, “TŽ” red. 
kun. dr. Pr. Gaidą ir Šatrijos tunto 
dv. vadą kun. B. Pacevičių, dėkodami 
už visokeriopą paramą Toronto tun
tams.

Vakare įvyko 40 metų jubilėjinis 
“Skautų Aido” koncertas (žiūr. bend
roj kronikoj). F.

Ši SEKMADIENĮ TORONTO SKAU
TAI IR SKAUTĖS vyksta i Hamiltoną. 
Kurie norėtų vykti, skubiai registruo
jasi pas savo vienetų vadovus. Kelionė 
i abi puses $1.50. Autobusas išvažiuoja 
9 vai. ryto nuo Prisikėlimo parapijos.

NEW WASAGA BEACH
šalia Prisikėlimo parapijos stovyklos (Tėvų pranciškonų)

PARDUODAMI SKLYPAI
VASARNAMIAMS STATYTI

Sklypai gražiame smėlėtame miške ir arti Georgian Bay.

Siuos sklypus norima pirmoje eilėje parduoti lietuviams. Sklypai iki šiol 
nebuvo paskelbti. Turime pasiūlymų iš svetimtaučių. Keli sklypai jau par
duoti, bet dar yra gražus pasirinkimas. Todėl suinteresuoti nedelskite!

Kreiptis: M. B. Buntinas, telef.: RO. 94)688, LE. 4-4993 
21 Evelyn Cres., Toronto 9, Ont., arba New Wasaga Beach 
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BENZINO STOTIS — nuomavimui, < 
reta proga turėti nuosavą ' 
biznį be pinigų investavimo, J 
prie miesto, kartu yra maši- ( 
nų taisymo dirbtuvė, restora- ( 
nas ir 7 kamb. butas, $350 i 
mėn. nuoma, 10-čiai metų su- < 
tartis. 1

BLOOR — DUNDAS, $3.000 įmokė- 
ti, 12 kambarių dupleksas, < 
plius 3 kamb. butas rūsyje. 1 
Atskiras, mūrinis namas per J 
du augštus, vandens alyvos < 
šildymas, garažas su priva- ( 
čiu įvažiavimu. Prašoma kai- < 
na tik $18.500. * <

BABY POINT, $4.000 įmokėti, pui- J 
kus 4 metų senumo, 6 kam- < 
barių atskiras mūrinis na- < 
mas, 2 vonios, recreation < 
kambarys, privatus įvažiavi- * 

mas, 21 metų skola. '
WINDERMERE — BLOOR, $4 000 

įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios ’ 
virtuvės, 2 vonios, recreation ( 
kambarys, naujas šildymas, < 
garažas. i

RUSHOLME RD. $6.000 įmokėti, 9 J 
kambarių per du augštus at- < 
skiras, mūrinis namas, 3 vo- < 
nios, vandens alyvos šildy- < 
mas, dvigubas garažas su pri- < 
vačiu įvažiavimu, gražiai už- ] 

baigtas rūsys. į
JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti ar < 

mažiau, 9 kambarių per du Į 
augštus, atskiras mūrinis na- < 
mas, vandens alyvos šildy- < 
mas, garažas su privačiu įva- < 
žiavimu. i

INDIAN RD. — BLOOR, $7.000 } 
įmokėti, 11 kambarių, atski- < 
ras mūrinis namas, perdirb- < 
tas į tris butus, 3 vonios, 3 ' 
virtuvės, vandens alyvos šil- * 
dymas, garažas, vienas atvi- ' 
ras morgičius 15-kai metų.

BLOOR ST. — HIGH PARK, įmo
kėti S10.000, keletos metų se
numo, 17 kambarių triplek
sas, vandens alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, lengvos ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos,

BLOOR — HIGH PARK. $15.000 
įmokėti, gražus naujas mūri
nis pastatas, graži didelė 
krautuvė ir 2 butai, gauna
$430 mėnesinės nuomos. S Be to, turime labai didelį pasirin-

VAKARUOSE. S15.C00 Įmokėti. < k«n,il Įvairaus dydžio apartmenti-
gražus kelotos metų senumo \ n*lJ namų. 
23-jų butų apartamentinis 
namas, penkiolika balkonu, 
vandens alyvos šildymas, vis
kas išnuomota, gauna apie 
S30.000 metinės nuomos, arti 
susisiekimo bei krautuvių.

geras 
sporto

4 kam-

BLOOR — JANE
$3.000 įmokėti, rupių plytų, atkir., 

7 kambarių namas. Didelis 
kiemas ri privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $17.900.
BLOOR — KINGSWAY

$3.000 įmokėti, 2-jų miegam, bun- 
galovas. Pilnai įrengtas 3-jų 
kambarių butas rūsyje. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui.
EGL1NTON — AVENUE

$2.500 įmokėti, gražus, atskiras, 6 
kambarių namas. Karšto van
dens alyva šildymas. Didelis 
kiemas. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Namas 12 metų 
senumo. Pilna kaina $16.500.
BLOOR — HIGH PARK

$7-8.000 įmokėti, puikus 9 kamba
rių per du augštus namas. 
Karšto vandens šildymas. 
Dvi 4 gabalų vonios. Dvigu
bas garažas ir privatus įva
žiavimas. Labai arti Bloor 
gatvės. Savininkai anglai, 
prašo $24.900.
QUEEN — LESLIE 

$5.000 įmokėti. Labai 
pastatas. Moderni 
reikmenų krautuvė,
barių butas antrame augšte. 
Didelis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkas 13 
metų. Viena atvira skola ba
lansui.
ŠIAURĖS — VAKARUOS 

$25.000 įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 
V/2 metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter-corn 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir t.t. $24.500 meti
nių pajamų. Vienas didelis 
NHA morgičius 25 metams.
VAKARŲ TORONTE

$25.000 įmokėti, naujas 23 butų 
apartamentinis namas, ele
vatorius, balkonai ir kiti pa
tys naujausi įrengimai. Pui
kiai išbaigtas “French decor” 
stiliuje. Patogioje vietoje 
prie pat susisiekimo ir krau
tuvių. Pilnai išnuomotas. 
Nuomos sutartys. $30.500 
metinių pajamų. Jeigu gal
vojate apie investacinį pir
kinį, nepraleiskite progos 
nusipirktf vieną iš pačių gra
žiausių pastatų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

LAKE MUSKOKA
375 pėdos gražios ežero pakrantės, 
smėlėta maudyklė, 8 kamb. gyvena
mas namas ir 3 kamb. vasarnamis. 
Tinka bažnytinei ar kitai grupinei 
organizacijai. Kaina $37.500. Telef. 
HI. 7-5041 arba rašyti: P.O. Box 4, 
Don Mills, Ontario.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens -apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave.. Toronto 

Telefonas LE. 2-5191 ‘

Atsivežant iv
Kanada ar v 

keliaujant
jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL I.TD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 6-4681

OILS LTD. 
AtSfOVOB

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
I eletonas LE. 3-49UO.

F. SENKUS REAL ESTATE Tekfonasd53344U‘

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, .pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 14432

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St*. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4 8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996-

RUSHOLME — COLLEGE. 82.000 
įmokėti, 8 kamb. mūrinis namas. 2 

modernios virtuvės, alyvos šildy
mas. garaž., viena skola balansui.

10 AKRŲ ARTI TORONTO, $7.900 
pilna kaina, lygaus paviršiaus, 334 

pėdos ant pagrindinio kelio prie 
Milton. Tinka paukščių ūkiui ar 
daržininkystei. $2.000 įmokėti.

10 VIENETŲ MOTELIS, $15.000 
įmokėti, labai moderniai Įrengtas, 

akmens statyba, puikūs baldai, 
atidarytas ištisus metus.

GAZOLINO STOTIS IR KRAUTU
VĖ, $5.000 įmokėti, 17 mylių nuo 

Toronto, keistų į miesto nuosa
vybę, išdirbtas biznis, geras įtai
symas, arti ežero.

JANE — BLOOR, DUPLEKSAS
S5.000 Įmokėti, 1 skola balansui, 

šilto vandens šildymas, 2 moder
nūs apartmentai.

PARKDALE — 9 DIDELI KAM- 
BARIAI, $19.900 pilna kaina, atski

ras mūrinis namas. 3 virtuvės, 2 
vonios, šoninis įvažiavimas.

41 KAMB. PAJAMŲ NAMAS
$15.000 Įmokėti, puiki nuomavimui 

vietovė, virš $12.000 metinių pa
jamų, atskiras, mūrinis namas, 
šilto vandens šildymas, su bal
dais. dauguma nuomininkų gyve
na ilgus metus.

SWANSEA — BUNGALAS. $2.500 
įmokėti, mūrinis. 5 dideli kamba

riai, 1 skola balansui, arti Bloor,
Turime krautuvių, termų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose Ir 

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



Tėvffltės Žibartai • 1963. IV. 25. — Nr. 17 (6t3)

DT> D17CC Real Estate1 Limited

Skaitytojai pasisako KANADOS PROFESINĖS SĄJUNGOS

1064 Bloor St. W Telef. 534-9286
. Turi didelį pasirinkimą- namų, biznių, apartamentų, 

žemės 'skijpų, fihnijf, indnstrinta pa'statį ir t.t 
Perkant ar parduodant, visada kreipkitės į šią nekil
nojamo turto pardavimo Įstaigą. Jums mielai ir sąži 
ningai patarnaus:

Telef. 534-9286 Namu 766-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood
Ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą.vasarnamiu, farmų, gazolino 

stočių, garažu, motelių, įvairių biznių ir tl.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT._ _ ------- ------- Namą: V. BUTRIMAS

139 Fourth St. E.
COLLINGWOOD, ONT.

Tel. 2337

Frederick F. MARTIN 
Real Estate 

Oakview Beach 
įstaigos tel. Wasaga Beach 201

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

Kredito Kooperatyve tAKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/»%. Už paskolas - morgičius — 6V^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau 82.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje.
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 penktadieniais.

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 Stasruiis.

1736/2 DUNDAS ST. W
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

Toronto

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOČHULIS

71 BEATY AVE. o TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių Laikrodžius ir žiedus.. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau i namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eieKua vary mas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kflimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Į VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
! BODY TAISYMAS , 
: Dundas Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

J. B A RAKAUSKAS

Elektros
: kontraktorius

Visu rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai/

T«4 RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto

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

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

Sav. Ant. Paškevičiui 
f

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO
;ošicme krautuves, restoranus, įstaigas, 

grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
42S JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

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

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė Į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kitj_taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631.

DARBAS GARANTUOTAS.
Narnu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR įV A IRIOS POMPOS.

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

PAGEIDAVIMAI PLB SEIMUI 
TORONTE

Spaudoje pradėta-rašyti apie Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės seimą, ku
ris turi Įvykta šių metų rugpjūčio 29 

,— rugsėjo 1 d. Toronte. Tokios žinios 
sukelia džiaugsmą, bet sykiu ir rūpės 
čio?'Eal\*ojaut koksWxis šeimas, kai^ 
bus susitvarkyta, kas spręsta ir kas nu
tarta. Ir graudu būtų, jeigp visa pasi
baigtų tik pasikalbėjimais, ginčais ir, 
apglostymu viso to, kas veikta praei
ty, paliekant naujai valdybai seną pro
gramą. •: - ••

Nejučiomis ateina mintis: o ką gi

mai ir tendencija skatinti tautybių 
maišymąsi, kas mums nevisuomet pa
keliui. >.■ V. S.

pasakoriai, o ne veikėjai
Ar visi mūsiškai taip tobuli bei har- 

moniški, kaip Maironis apdainavo? De- 
ji, daūg kas siūlo bflrti-reahstais. mat, 
panegyrika, kaip istorija parodė, nie
kur'neveda, o tik j tuštybės ir bedug
nę. Reikia atskirti didybę nuo men
kystės, antraip, daug kas taip mano, 
kad begirdami lietuvins perdaug, mes 
tik galime pakenkti pačiai. Lietuvai, 
nes kas buvo gilioj senovėj, šiandien,4 ..... * » livo rvdo MUvV giliuj ovuuvvj, oxaimivii,

galėjo PLB-nė nuveikti iki šiol, tu- į galbūt, augštyn kojom apsivertė. Juk 
dama sunkias darbo sąlygas ir ribotas*■ jj- Vaižgantas, be abejonės, buvo skai-
teises? Atsakymas žinomas visiems: o 
gi planuoti naujus sumanymus ir siųs
ti surinktas lėšas ALT-ai, (turima«gal- 
voj JAV LB parama ALT-ai. Red.), ku
ri vykdys savo dar prieš pusę amžiaus 
sudarytą programą ir eis toliau šiai 
gadynei visai nebetinkamu skaldymosi 
keliu.

Betgi visi atsimena, kad norint at
gauti Lietuvai nepriklausomybę ir lie
tuvių tautai gyvastingą tęstinumą, rei- 

j kalinga jėga, kuri gali būti veiksminga 
(tik vienybėje. O tos vienybės nėra įr 
\ nebus, kbj mes susiskaldę ir išsiskirs
tę į daugeli mažų sambūrių, tūrinį 
priešaky neyien savo tautos Jf valsty
bės reikalus, bet dėžnai pasiifidžiavimą 

j ir pasipelnymą.
! Atsimindami, kad esame lietuviai ir 
turime Vieną didįjį tikslą — dirbti sa
vo tautai, mes, ir būdami išblaškyti 
po visą pasauli, pirmiausia turime visi pažiūrėti realiai į mūsų paskutinę “tri-

I priklausyti nę partijoms, bet PLB-nei, jų nitimatunfų” generaciją, be pane- 
nežruriht politinrų įsitikinimų, profesi- gyrikos. Ne gydydami, o slėpdami Sa
jų, mokslų lygio ir turtingumo. O PLB vo ligas galime pakenkti Lietuvai. Ne- 

. būtų kaip mūsų vadovas ir mūsų di-: ^era ko slėpti, kai maironinis lietuvis, 
i džiųjų, bendrų tautos siekimų vykdy- herojus, mirė prieš 300 metu, o šian- 
; tojas. Ji savo veikla turėtų apimti po- dien 
, litinį Lietuvos laisvinimą, kultūrinį 
i 
i veiklą. Visos kitos mūsų organizacijos 
turėtų savo darbais jungtis su Bend
ruomene ir jai padėti lietuvių reika
luose.

VLIKo ir ALT-os prityrę ir tinkami 
darbuotojai galėtų tęsti Lietuvai nau
dingą darbą būdami Bendruomenės 
veikėjų sąstate. Garbingiau yra dirbti 
ten, kur daugiau naudingesnio darbo 
galima padaryti.

Nereikia kurti nei vyriausi, nei augš- 
čiausi komitetai ar tarybos. Tikslinga 
būtų, kad veiktų tik PLB-nė ir prie jos 
Lietuvių Taryba, kuri derintų visų 

; lietuvių ir jų organizacijų veiklą ir lė- 
! šų telkimą.
Į Linkėtina PLB seimui Toronte ener
gingai ir sumaniai veikti, kad pavyktų 
Bendruomenę padaryti lietuvių tikslų 
ir jų darbų vadovu, be kurio neapsi
eisime. ypač kai neužilgo ateis , laikas 
pogrindyje dirbti.

tęs Maironį, k&i aimanavo: “Vyžota, 
lopyta mano Lietuvėlė, bet — mano. 
Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai, daž
nai p a d 1 e c a i tie lietuviai, bet — 
mano broliai”.

Šiandien De Gaulle sako, kad jis my
lįs Prancūziją, bet — ne prancūzus. 
Daug anksčiau už jį Pilsudskis (pagal 
britų bei vokiečių enciklopedijas ne-i 
ginčijamas lietuvis, lietuvių kunigaikš
čio Gmiotos ainis) sakydavosi mylįs 
Lenkiją, bet ne lenkų tautą, kurioje, 
girdi, daug idijotų, kliudančių dafrtoą 
kitiems. • \ f ;;

Reikėtų betgi skirti tautų ir genera
cijų sąvokas. Istorija rodo, kad ir men
kos tautos kaikada gali turėti didelių 
vyrų bei generacijų, o didelės tautos 
— menkų.

Šiandien yra keista, pernelyg perdė-. 
ta, nelogiška daugelio lietuvių baimė

gyrikos. Ne gydydami, o slėpdami sa
vo ligas galime pakenkti Lietuvai. Ne-

vyrauja vąižgantinis, atseit, 
arielkinis, mėšluočius, padlecas”. Ir

i darbą, šalpos reikalus ir visuomeninę > štai todėl: 1709-10 metų maras, anot
prof. M. Biržiškos, plačiai nušlavė lie
tuvių tautą, o didikai tuoj atgabeno 
rusenu, gudų, mažrusių, kurie čia, tie
sa, greit išmokę lietuviškai, bet sielo
je paliko slavais. Jie atsinešė plepu
mą, panėgyrikas, tingėjimą bei nenorą 
įsigilinti, pletkų pamėgimą, slavišką 
tuštumą. Vėliau bajorinama tauta dar 
gavo tų elementų per lenkus. Mūsų 
generacijos lietuvis yra tapęs pasako
rium, o ne veikėju. Besilepindami il
gom tuščiom kalbom, tuščiažodžiavi
mu, mės einame tik silpnyn, nes stoka 
saiko kalboj veda į nenuosaikumą. 
Mūsų centrai, tiesa, nebešūkauja “ke
purėmis užmėtysime”, bet tiki, kad 
tai už mus galį padaryti kiti, o mums 
tik reikią “išsigarsinti”.

Kaikas žiūri blaiviau: Skrupskelis, 
Al. Gimantas ir eilė jaunių jau baimi
nasi dėl harmonijos mažėjimo mūsuo
se. jau mažne tapusio chronišku, bū-

Mūsų profesinės sąjungoj yra 
labai skirtingos nuo europinių. 
Skirtumai — struktūroje, nariuo
se, darbininkų atstovavime. Vis
kas pritaikinta Kanadai ir dažnai 
nesuprantama naujiems atei
viams.

Dį^ęUs skirtuos tarp kąnadjš- 
kų ir europinių sąjū’ngų’yra taš, 
kad čia darbininkai moka jų iš
laikymui ir turi pareikšti norą 
įstoti. Priešingai kitų kraštų pa
pročiams, Kanadoje reikalauja
ma, kad darbininkas mokėtų mo
kesčius prieš tapdamas nariu.

Kanados įstatymai padarė są- 
jungas-unijas kaip monopolį dirb
tuvėse, kasyklose, lentpjūvėse ir 
vietovėse, kur jos turi derėjimo- 
si teises. Nėra sąjungų tarybų, 
kur trys, keturios ar penkios są
jungos pretenduoja atstovauti 
darbininkams, kaip tai yra Eu
ropoje.

Darbdavys negali atsisakyti 
samdyti darbininkų dėl jų tiky
bos, rasės, gimimo vietos. Vyriau
sybė nepripažįsta tokių sąjungų, 
kurios ribojasi kuria nors bažny
čia ar tautybe.

Profesinės sąjungos Kanadoje 
ir JAV kūrėsi vėliau, negu Euro
poje, todėl turi skirtingą struk
tūrą. Čia. yra amatininkų sąjun
gų, "kurios yra senesnės ir atsto
vauja specialybes, kaip spaustuvi
ninkų, mūrininkų, elektrikų, ma
šinistų. Naujosios sąjungos yra 
pakrypusios atstovauti visiems 
darbininkams, kurie dalyvauja 
pramoninės gamybos procese.

Amatininkų sąjungas sudaro 
dirbą statybos darbuose, trans
porte, laivininkystėje, geležinke
liuose, spaustuvėse. Pramonės 
darbininkų sąjungas sudaro dirbą

(Panašiai veikia žydai, kurie visose tent, tarp principų bei asmenybės kul- 
pasaulio šalyse gyvendami priklauso to. moralės bei. tūpciojimo, lituanisti- 
žydų tautinei bendruomenei ir vienin
gai veikdami pasiekė savo tautinių 
tikslų). J. Vėgėlis

NEAIŠKUMAI^...

kos bei humaniškumo, tarp logikos ir 
psichologijos, tikriau -— palaido sen
timentų kulto.

Didžioji mūsų yda, kaip matome, ne 
darbe, o tuščiažodžiavime, tad suma-

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI Vasario 16 pro

ga aukojo: po *$15: P. Vilenčikas, J. 
Macijauskas, J. Kartis; $12: J. Saka
lauskas; $10: P. A. Baronai; po $5: K. 
A. Smilgiai, A. Valaitis, P. Stalionis, 
A. Stalionis, T. Kratauskienė, J. Kli
mas, V. Smilgienė, A. Wiley to, K. Ja- 
nulevičius, K. Skrinskas; po $3: K. 
Vanagas, A. Goldikas, J. Gulbinas; po 
$2: R. Prieškaitis, V. Ašmonas, Fr. 
Jukna, B. Radzevičius, t). Kazlauskie
nė, j. Naujokas, V. Vilkas, V. Skabei- 
kis, J. Česiūnas, V. Smitas, E. Gūmbel, 
A. Kaulius, B. Vileita, A. Sakalauskas, 
F. Skrinskas; po $1: P. Dainius, J. Ur
bonas,.B. Urbonas, J. Urbonas, D. Ur
bonas, J. Urbonas, V. Lukas, A. Gri- 
thiger, J. Venckus, S. Deveikis. Viso 
suaukota S166; iš jų $50 paskirta pa
dengimui išlaidų Vasario 16 minėjimo, 
remiantis B-nės nutarimu. Likutis $116 
pasiųsta p. V. Vaidoto vardu TF-do at
stovybei Kanadoje. Ta proga reiškia-

plieno, automobilių, elektros, gu
mos mėsos bei maisto konserva
vime, tekstilėje. Kaikurios šių 
paskutiniųjų dėl narių varžosi su 
verslo sąjungomis, nors Įstatymai 
ir sako, kad visos sąjungos, turin
čios darbininkų pritarimą, gali 
gauti valdžios liudijimus kaip le
galiai atstovaują vienetai’Šfėms 
žmonėms.

Šalia profesinių sąjungų, ku
rios turi narius Kanadoje ir JAV 
ir yra žinomos kaip tarptautinės 
sąjungos, yra tokių, kurių nariai 
yra tik kanadiečiai. Jos yra žino
mos kaip tautinės sąjungos. Dau
guma tautinių ir tarptautinių są
jungų yra nariai centrinio orga
nizmo “Canadian Labor Con
gress’’. Kadangi Kanada turi dvi 
oficialias kalbas, daugelis sąjun
gų Kvebeke turi savo sindikatų 
centrą.

Kanados profesinės sąjungos 
turi 1.500.000 narių. Tai sudaro 
beveik vieną iš trijų krašto dar
bininkų. Plieno, automobilių, sta
tybos, miškininkystės, geležinke
liu, kasyklų ir tekstilės darbinin
kai beveik "visi priklauso profesi
nėms sąjungoms. Įstaigose, krau
tuvėse, bankuose dirbančių mažai 
priklauso sąjungoms.

Vyriausybės vaidmuo yra taip 
pat skirtingas Kanadoje. Europo
je vyriausybės vaidina dideli 
vaidmenį derantis tarp darbinin
kų ir bendrovių. Kanadoj vyriau
sybė retai kišasi i jų reikalus, ne
bent abi pusės to prašo.

Naujas ateivis gali įsijungti į 
profesinę sąjungą-uniją pagal no
rą. Kaikuriose verslo sąjungose 
tiriama ar tikrai darbininkas pri
imtinas. Svarbiausias reikalavi
mas iš nario — priimti sąjungos 
konstituciją, sumokėti įstojamąjį 
mokestį ir mokėti nario mokestį. 
Nario mokestis įvairuoja nuo 
82.50 ligi 85 į mėnesį daugumoj 
sąjungų; kaikur mokama už dar
bu suradimą. C.Sc. Frank Drea

..ŠYPSENOS..
Vėjavaikio galvojimas

— Kad turėtum ramų ir pilną 
gyvenimą, reikia dvieju pilnu ir 
dviejų tuščių dalykų, tuščia "tu
ri būti širdis ir galva, o pilni *-
pilvas ir kišenė ...

Zoologijos sode
’ Trejų m'ętelių jnergytė Žiūrį ij 

dramblį zoologijos sode ir klau-< 
šia motiną: — Mamyte, ar ir 
dramblį gandras atnešė?

Turi sustoti
— Kiekvieną kartą, kai tik iš

geriu keletą stiklelių degtinės, 
esu nebetinkamas darbui. Turė
siu būtinai sustoti.

— Gėręs degtinę?
— Ne, dirbęs.

Mergaitės kuklumas
Atėjusi telegrafo įstaigon, mer

gaitė parašė telegramos tekstą — 
tik vieną žodį “taip” ir įteikė tar
nautojui. Pastarasis aiškina:

— Neskaitant adreso, už tą pa
čią kainą galite įrašyti dar 6 žo
džius.

— Aš žinau, — atsakė mergai
tė. — Bet ar nemanote, kad atro
dys įžūliai, jeigu žodį “taip” pa
rašysiu 7 kartus?

Vizitas ir vizitacija
Žmona klausia vyrą:
— Pasakyk, Pauliau, koks yra 

skirtumas tarp vizito ir vizitaci
jos?

— Visai paprastas. Kai mes 
lankomės pas tavo mamą, tai vizi
tas, o kai jinai lanko mus, tai jau 
vizitacija.

Dvejopas mastas
— Draugai, — kreipiasi rašy

tojas, — jeigu šiame literatūros 
vakare mano kūrinys ras pasise
kimo, eisime į Royal York vieš
butį; jeigu ne" — užkąsime Dan
forth užkandinėj.

Po vakaro rašytojas atvyko į 
Royal York viešbutį, o klausyto
jai — Danforth užkandinę ...

AP DRAUDA ■=»
49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.
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DANTŲ GYDYTOJA

' žrinkiriie ji nors pusratį %^žkas~iūsta, 
Kovo 28 d. paskelbta trumpa ’ darykime tai greičiau, nes plepalai 

žinutė apie Toronto Lietuvių Namų į trukdo koncentruotis, Įsigilinti, ugdo 
naują valdybą ir jos planus “plėsti or- * paviršutiniškumą. Gi pasakorių - tars- 
ganizaciją, glaudinti “Paramą” ir Lie-į kalą; kuris neduoda kitiems nei pTasi- 
tuvių Namus”. Dėl žinutės trumpumo ! žioti, vykime kuo greičiau iš visų lie- 

j sunku susivokti, kaip nauja valdyba; tuviškų centrų.
! numato ši “glaudinimą” pravesti. Žo- Į Mindaugas, sujungęs mūsų Lietuvą, 
džiu ‘‘glaudinimas” turbūt suprantama.; šiandien karste apsiverstų pamatęs 

; kad abi institucijos bus Jaipsniškai su- j mūsų 700 metų “pažangą”: vietoj tap- 
I jungtos i vieną? Sakoma dar ir tai,! ti 45-60 milijonų tauta, mes ištižome 
kad “Paramos” nariai esą ir Lietuvių j ir sumenkėjome į 3 milijonų nykštu- 
Namų nariais”.. Su tuo tai jokiu būdu, kus, graužiamus tuščiažodžiavimo vė- 
sutikti negalima.' Lietuvių Namai pa- jžio ir kažin ar neiname dar žemyn? 
gal čarterį yra modifikuota akcinė j Ir kada pagaliau tam bus galas? 
bendrovė, kai tuo tarpu “Parama” yra į St. Bijūnas
kooperatyvas, kurio narių daugumas’
nieko bendro neturi su Lietuvių Na- į , LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 
mais. Siu organizacijų suplakimas i j
vieną būtų nepageidaujamas ir Lietu-j Siunčiu S5 sekantiems metams. Do- 

į vių Namų šėrų-akcijų savininkams i vanokite, kad taip ilgai nepasiunčiau. 
’ skriauda. Patogiausia juos būtų perim-J Dėkoju už “T. Žiburius”, kurie taip 
i ti “Paramai”, kaip didžiausiam Lietu- * Įdomūs skaityti, nes tik .skaitydamas 
I vių Namų klijentui. Taip persitvarkius į lietuvišką raštą nutolsti nuo kasdieni- 
į būtu aišku šėrininkams, kokia ju pade- į n*° gy venimo ir gyveni su praeitimi, 
tis. Vengiant skriaudos, “Parama" ga- į kuri yra taip Įdomu prisiminti, ypač 

' lėtų išpirkti visus šėrus ir tuo būdu Į kovas už Tėvynę.
j Įvykdyti tylų ‘"suglaudinimą”. Nebūtų! 
j skriaudos niekam, nes Lietuvių Namai 
į perėję į “Paramos” rankas, galėtų ir 
į ateityje teikti patarnavimus tiems, ku- 
; rie be jų neapsieina.

Atskiro žodžio vertas planuojamas 
į ūkio pirkimas bei senelių prieglaudos 
statyba. $14.000 labai maža suma, ku
rią žinutė mini. Už tokią sumą galima 
būtų* nupirkti prastą hafniiką mieste^ 
bet nesvajoti apie senelių prieglaudos 
vardo verto pastato pamatų prakasi
mą. Minimos.-parapijos, kaip.talkinin
kės, tik ir vėl neaišku, ar valdyba tuo 
reikalu su jomis tarėsi, ir ar yra gavu
si pritarimą. Nemanyčiau, kad būtų 
praktiška statyti prieglaudą kaime, to
liau už miesto. Mieste yra visos bažny
čios, organizacijos ir visas kultūrinis 
gyvenimas ir čia turėtų būti senelių 
namai. Senelių namų idėja sveika ir 
remtina, tik mūsų sąlygomis vargiai 
Įgyvendinama. Dar prisideda viena 
kliūtis, tai griežti valdžios reikalavi-

Dėmesio namu s 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

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.

džiams aukotojams.
TF Įgaliotinis K. Skinskas

Šnipai Kubos 
pabėgėliu tarpe

Šnipų skaičius tarp Kubos 
bėgėlių paskutiniu laiku žymiai 
padidėjo. Iš dabar atvykstančių 
pabėgėlių, didesnė dalis esą šni
pai. Iki šiol buvo pagauta ir de
portuota apie 150 kubiečių. Dau
gelis tų šnipų yra Kubos pabėgė
liam remti organizacijoje, per ku
rią JAV remia pabėgėlius. Nese
niai į vieno pabėgėlio duris pasi
beldė viešosios-gerovės tarnauto
jas; pabėgėlio šeima tuoj atpažino 
jį kaip Castro agentą, kuris dar 
Kuboje buvo konfiskavęs tos pa
čios šeimos namą.

Tuom kartu sudiev —
Su pagarba, J. Astra

Laisvalaikio 
praleidimas

Gallup — viešosios nuomonės 
institutas JAV paskelbė, kad 50 
mil. amerikiečių skaito “komi-Į' 
kus”., 26 milijonai žiemos metu 
kėgliuoja, 26 mil. 'mėtų:laikotar
pyje lankosi rugby rungtynėse, 
18 mil?— krepšinio rungtynėse ir 
17 mil. eina į bingo.

Tik 14 mil. lankėsi bent vie
name koncerte, 13 mil. lanko su
augusių kursus ir 3 mil. — teat
ro spektaklius. ..».

George BEN, ELA. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

pa-

Darbas - 
gyvenimo druska
Daugelis svajoja, kaip būtų ge

ra jei nereikėtų dirbti. Mičigano 
universitetas išsiuntinėjo daugy
bę anketų Įvairių specialybių ir 
profesijų "žmonėms ir po to nu
statė, kad 80% visų žmonių vis- 
tiek dirbtų, jeigu ir turėtų užtek
tinai turtų ir pinigų.

’•Noras birbti dar nereiškia, kad 
visi mėgsta tą darbą, kurį jie dir
ba. Du trečdaliai pareiškė, kad 
jie neliktų tame pačiame darbe.

Daugiausia neigiamai apie dar
bą pasisakė organizuoti unijų 
darbininkai.

Viena.—Tarpt, konsulų konfe
rencija Vienoje svarstė klausimą, 
ar gali konsulas eiti diplomatines 
pareigas valstybėse, kur nėra at
stovaujamos valstybės diplomati
nio atstovo. V. Vokietijos atstovas 
pateikė neigiamą pasiūlymą, bet 
dauguma pasisakė prieš. Taigi, 
tokiais atvejais konsulas gali CiU 
diplomatines pareigas pagal nau
ją konsulinės tarnybos konstituci
ją (§17,1 pastraipa).

Lenkijoj kainos, paprastiems 
gaminiams beveik padvigubėjo ir 
dvigubai pabrangino pragyveni
mą. Lenkų komunistų vadas Go
mulka lenkus “suramino”, kad al
gų pakėlimo gali nelaukti.

Argentinoj vos nuraminus vie
ną sukilimą, atidengtas kitas. Sep
tyni buvusio prezidento Frondizi 
bendradarbiai suimti ir apkaltinti 
prisidėję prie komunistinio są
mokslo. Kiti jieškomi.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

* - t- .•>»- >3^ i r * -k." -

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUV1ENE 
DANTŲ GYDYTOJĄ 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocsn 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Roncesvalles Ave. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, OJ>.

420
ard
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029.
Darbo valandos nuo 10 vaL 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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924
* 1*11 i"l !'■ T IT III I lifif frtil tfhihMfabMtthaaA

Dažai ir sienoms
y. Z I VAŠKAS, pop ie ris: šepečiai, 

r TERPENTINAS
SETS PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO,
BONDS IB PAN

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DUDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 1®% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132

i
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TORONTO Ont.
Studentų ir skautų žinios 6 psi.

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios išpažinties ir Ko

munijos iškilmės — gegužės 12 
d. 9.30 vai. pamaldų metu. Pa
rengiamosios tikybos pamokos 
vyksta antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 iki 8 vai., o sekma
dieniais — po 11 vąl. pamaldų.

— Sutvirtinimo sakramentą 
teiks vysk. V. Brizgys birželio 16 
d., sekmadienį, per 9.30 vai. pa
maldas.

— Šią savaitę lankoma: Lau
der, Vinona ir St. Clair rajone gy
veną lietuviai prieš tai susiskam
binant telefonu.

— Si penktadienį 8 v.v. klebo
nijoje įvyksta stovyklos reikalais 
posėdis. Pasitarime dalyvauja ko
misija iš parapijos komiteto, jau
nimo organizacijų atstovai ir pa
vieniai asmenys, kurie sielojasi 
stovyklos reikalais Springhurste.

— Prie parapijos veikiančių 
jaunesniųjų ateitininkų susirinki
mas įvyksta šį sekmadienį 4 vai. 
p.p. Būrelio globėjas — K. Kak- 

‘ nevičius.
— Mirus a.a. Jonui Varneckui, 

jo namiškiams ir giminėms nuo
širdi užuojauta. Velionis savo gra
žiais medžio darbais yra prisidė
jęs prie šios bažnyčios.

— Sutuokta: Kari Penthor ir 
Irena Rutkauskaitė.

. — Pakrikštyta: Roswita Driu- 
na.

— Jaunimo choras ruošiasi Mo
tinos Dienos programai ir repe
tuoja šia tvarka:

trečiadieniais nuo 6 iki 7 v.v. 
vien mergaitės; penktadieniais 6 
v.v. berniukai; šeštadieniais po li
tuanistinės mokyklos pamokų — 
bench < > repeticijos.

Kad; gi ruošiama nauja prog
rama, kviečiame Įsijungti i jau
nimo chorą visus galinčius dai
nuoti. Birželio mėn. 15 d. jau
nimo choras dalyvaus kongreso 
programoje Hamiltone.

— ši sekmadieni 12 vai. Mišios 
už a.a. Oną Kybartienę.

A.a. inž. Jonas Varneckas. — 
Balandžio 18 d., grįždamas iš dar
bo i namus bei lipdamas iš au
tomobilio, širdies smūgiu mirė J. 
Varneckas, 60 m. amžiaus. Velio
nis kilimu yra nuo Veiverių; Lie
tuvoje baigęs kultūrtechnikų mo
kyklą. Kanadoje jis darbavosi 
prie namų statybos; ypač turėjo 
gerą praktiką namų planavime. 
Velionis labai domėjosi ir verti- 

. no lietuvių medžio drožinius ir 
pats skyrė šiems darbams daug 
laiko. Vienas tokių darbų, padary
tų velionies, yra lietuvių kryžius 
Midlande, pagal archit. A. Kulpa- 
vičiaus projektą. A.a. Varneckas 
palaidotas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Port Credit.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekm., daugiau 

kaip pora šimtų skautų, minėda
mi “Skautų Aido” 40 metų su
kaktį, šv. Jurgio šventę ir atvykę 
skautų-čių suvažiavimui, organi
zuotai dalyvavo specialiose Mišio
se. Progai pritaikytą pamokslą sa
kė T. Kornelijus. Pamaldos bu
vo baigtos himnu ir gėlių padėji
mu prie paminklinės lentos. Po 
to, visą popietę skautai praleido 
parapijos pastogėje, darydami iš
kilmingą sueigą, posėdžius ir tur
tingą sukaktuvinį koncertą. Iškil
mingoj sueigoj, tarp kitų pagerb
tųjų, kleb. T. Placidas už nuopel
nus Toronto skautams buvo apdo
vanotas ordinu. Džiaugdamasi ko
lonijos skautų veikla, parapijos 
vadovybė jiems linki nepailsta
mai dirbti Dievo, artimo ir tėvy
nės labui. Prisikėlimo parapija, 
kiek sąlygos leis, nori jų darbą ir 
ateityje remti.

— Mirus a.a. Jonui Varneckui, 
šeimai, broliui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v. muz. 
studijoj. Choras stropiai ruošiasi 
par. 10-mečio koncertui. Visus 
choristus maloniai prašome gau
siai dalyvauti.

— Ši šeštad., 9 vai. ryto, Mi
šios už a.a. neseniai JAV mirusi 
kun. DemikĮ. šv. Mišias užprašė 
jo bičiuliai. Visus velionies pažįs
tamus kviečiame gausiai daly
vauti. '

— Nuo šios savaitės pirmosios 
Komunijos pamokos sudažnintos 
— jos dėstomos netik sekmadie
niais po 10 v. Mišių, bet ir pir- 
mad. bei ketvirtad. nuo 7 iki 8 
vai. vak. Pirmosios Komunijos 
diena — gegužės 5.

— Ši sekmad. tikybos pamokos 
gimnazistams — po 10 vai. Mišių 
aktorių kambariuose. Atostogoms 
pasibaigus, vėl visus kviečiame 
gausiai dalyvauti.

— Jaunimo sekmad. pasilinks- fandžio> 30 d. Taxation Data Cen-
minimas — ši sekmad., 7.30 v.vJter, P.O. Box 456, Ottawa 2, Ont. 
muzikos studijoje. Įvairūs paklausimai mokesčių

— Ši sekm., taip vad. “Skautų reikalu nukreiptini i vietos Įstai- 
obuolių diena”, kolonijos skautai: gą District Taxation Office. 36 
prie bažnyčios pardavinės obuo- ■ Adelaide St. East, Toronto, Ont. 
liūs. Visus kviečiame juos pa
remti.

— ŠĮ sekm.. 4 vai. p.p. Į par.; šinomis. Taip pat žino tabako darbą
salę atkeliauja N.M.Pr. seselių nuo sodinimo iki “stripinimo”. Pagei- 
atkviesta “Velykų Bobutė”. Visas dauja visam laikui. Kreiptis “Tėviškės 
kolonijos jaunimas su tėveliais žiburiai”, 941 Dundas St. W., Toronto, 
kviečiami ateiti jos atlankyti. Ont-_________________________

— Parapijos dešimtmečiui pa- reikalinga šeima ar pavienis as- 
minėti koncertas bus gegužės 261 muo tabako ir gyvulių ūkiui. Duoda- 
d. Jam uoliai ruošiasi abu par. mas atskiras namas. Atlyginimas pagal

w • • • • ** TA -% 1 > v ■ ■ *

1963 m. gegužės 4 dienų
Prisikėlimo parapijos salėje moterų šalpos grupė “DAINA” 

RUOŠIA TRADICINI

Kartūno balių
Gražiausios kartūno suknelės bus premijuotos.

Veiks bufetas ir loterija. Pradžia 7.30 v.v. 
Gros Benny Ferry orkestras.

Įėjimas — $1.50, Dalyvaus “MISS FREEDOM”
studentams ir mokslei- ‘ t— p-lė Juozaitytė,
viams — $1. kuri įteiks dovanas.

parapijiečiai, gyveną 5, 6, 7, 8,13 
ir 16 pašto zonose.

— Pakrikštyta: Jono ir Irenos 
Birštonu sūnus Vincas Bronius; 
Petro ir Joanos Judzenčių sūnus 
Ralph Petras; Algirdo ir Aldonos 
Vaičiūnų sūnus Andrius Linas. 
Sveikinimai!

“VELYKŲ BOBUTE”
Kelios dienos beliko iki Velykų 

bobutės, kuri su dovanėlių veži
mėliu atvyksta Torontan. Tai ne
pamirština diena tėveliams ir 
ypač jų vaikučiams'— balandžio 
28 d. Prisikėlimo par. salėje 4 
vai. p.p. (ne 2.30). Velykų bobutė 
laukia visų vaikučių! Pasimatysi
me ši sekmadieni!

Rengia N. Pr. Marijos seserys
Toronto Liet. Akademikų Są

jungos oficialus steigiamasis’susi- 
rinkimas Įvyks š.m. gegužės mėn. 
5 d., 7 v .v’ Prisikėlimo parap. mu
zikos studijoje. Visi, baigę univer
sitetą ar tolygią mokslo Įstaigą 
Kanadoje, Lietuvoje ar kur kitur, 
kviečiami dalyvauti.

Steigėjų komisija

šeštad. mokyklos pamokos po 
Velykų atostogų pradedamos ŠĮ 
šeštadienį Įprasta tvarka 9 vai. 
ryto. r Vedėjas

Primename PLIAS nariams ir 
jų svečiams, kad bal. 26 d. 8 v.v., 
Liet. Namų II augšto salėje bus 
inž. A. Ketvirčio paskaita. Vė
liau trumpas filmas, užkandžiai ir 
šokiai. PLIAS valdyba

O N UI VARNECKUI mirus, 
jo šeimai gilią užuojautą reiškia —

Dienos šviesos taupymo laikas 8 psl. 
EDT prasideda šią savaitę. Laik
rodžio rodyklę pasukti vieną va
landą priekin 2 vai. naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį.

Vysk. V. Brizgys, grįždamas 
lėktuvu Čikagon iš Montrealio, 
trumpam buvo sustojęs Toronte; 
aplankė N. Pr. M. seseris Liet. 
Vaikų Namuose, kur darbuojasi 
ir jo sesuo. Taip pat aplankė ir 
Hamiltoną.

Bail. J. Račkus atidarė savo kū
rinių parodą balandžio 20 d. Pic
ture’ Loan Society, 3 Charles St. 
W., Toronto. Ji truks iki gegužės 
3 d. Lankymo valandos 1.30-5.30, 
taip pat ketvirtadieniais 7.30-9.30. 
Dail. Jurgis Račkus yra žymus 
abstraktinio meno atstovas, su
rengęs jau nievieną parodą. Jo 
kūrinių yra isigijusios Įvairios ga
lerijos ir privatūs asmenys. Ka-
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MONTREAL, Que.
Aušros Vartų parapijos žinios
—Tautinių šokių festivalis ren

giamas neokanadiečių komiteto, 
Įvyks Forumo salėje balandžio 26 
d. 8.15 v.v. Festivalio garbės glo
bėjas yrą J. Em. kardinolas P. E. 
Leger. Apie dvidešimt Įvairių tau
tų dalyvaus pasirodymuose. įėji
mas laisvas. Gausus mūsų tautie
čių dalyvavimas, būtų labai pagei
dautinas, be kitų priežasčių, dar 
ir dėl mūsų santykių su Montrea
lio mokyklų komisija, kuri yra 
daug pageibėjusi lietuviškoms 
mokykloms ir dar tebegelbsti.

— Skautų tėvų komitetas tau- " 
tinių šokių dešimtmečio proga, 
balandžio. 27 d. 7.30 v.v. AV par. 
salėje organizuoja Įdomų vakarą. 
Ruošiamas gausus šokių repertu
aras ir skudučių orkestras. Malo
niai kviečiame tautiečius atsilan
kyti.

— Montrealio skautai švenčia 
savo Globėjo šv. Jurgio dieną ba
landžio 28. Mišios AV bažnyčioje 
5 vai. vak. Tuoj po Mišių parapi-

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Pereitą sekmadienį, daly

vaujant J.E. vysk. V. Brizgiu! ir 
Tėv. Zarembai, SJ, Pirmoji Ko
munija praėjo labai iškilmingai.

— Per 50 metų šv. Kazimiero 
parapijoj pirmą kartą apsilankė 
lietuvis vyskupas, todėl žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia. J.E. 
vysk. V. Brizgys laikė šv. Mišias 
ir pasakė labai pamokantį, reikš
mingą pamokslą.

10 vaikučių pirmą kartą priėmė 
šv. Komuniją, kuriuos tvarkė N. 
Pr. M. seselės.

. — Rengiasi tuoktis Jonas Stan
kevičius su Terese Morel.

— Gegužės 4 d. šv. Kazimiero 
parapija ruošia margučių vakarie-

nadieęiy visuomenėj jis yra pla-, nę visas pelnas skiriamas švento- 
čiai žinomas. Šį kartą jis yra^is- rįuj aptvarkyti ir apie bažnyčią 
statęs pačius naujausius savo ku- , • • • • •••
rimus. Lietuviu visuomene kvie- čiai kviečiami gausiai dalyvauti, 
ciama jais susidomėti. D. - -- -■

vejoms apdengti. Visi parapijie-

— Dr. Vinco Kudirkos šeštad.
„ . ... v. - . .. .. mokykloje balandžio 20 d. buvo
Pabaltiecių federacijos valdy- premijuojami sunešti vaikučių

^a’R^u£?ai sien\et pirmininkauja į velykiniai margučiai. Jie buvo to- 5 vai. vak. Tuoj po Mišių parapi- 
, . MRwnavicius, planuoja is-. Į.įe gražūs ir įvairūs, kad komisi- jos salėje ivvks iškilminga sueiga. 
T iaMian!ESntf aU TaFrefea S^iai aunku buv° parink,i padus ' " ‘

va, Latviją, Estiją. 1 am i eikaiui. gražiausius. "I premiją gavo IV 
numatytas specialus posėdis. į mokiniai V. Markauskas ir
Taip pat jau planuojamas Birže-,R/Malčius; n premija _ V. - _ icu5x«-
ho deportacijų platus minėjimas BlauzdžiŪRaitė V skyr. mok.. Žit- ma mūsų parapijos, planuojama 
naujo pobūdžio. kūtė III skyr. mok., Vii. Malčiū-1 birželio 30 d. Palangoje.

KI B Toronto anvl v-ba šoštad sk. mok. ir G. Nagys I sk., —- Paiapijai aukoio. po $5. M.
m-lai paskyrė $250 ’ i mok.; IIP premiją gavo: V. Kudž- Efertienė, M. Lavinskas; po $10:

H “ maitė, I sk. mok. Premijas sky-ĮJ. Adomonis. B. Bagdžiūnas, F.
Vyr. sktn. P. Zailskienė ir Br. rė E. Rimkevičienė, L. Giriūnas Baradinskas. P. Dikaitis, J. Kriu- 

Juodelis vyr. sktn. pavaduotojas ir Dr. Vinco Kudirkos mokykla, kelis P. Narbutas; po $15: J.

Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
vasarinis kapinių lankymas ir mi
rusiųjų prisiminimas Įvyks birže
lio 2 d., sekmadieni, popiet. Šei
mos, kurios reng’iasi savo įniru
siems statyti antkapius, maloniai 
prašomos painformuoti apie tai 
kleboniją, kad vienu laiku būtų 
galima išliedinti statomiems ant
kapiams pamatai. Primenama, 
kad pagal bendrą kapinių tvarką, 

į nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. ka
pai puošti leidžiama tik gyvomis 
gėlėmis. Visos plastikinės gėlės ir 
vainikai kapinių administracijos i v . _

(Potvarkiu nuimami. Taip pat pri-įiš Čikagos lankėsi Toronte skautų 
menama, kad ateityje visi kapai vadų posėdyje, jubilėjiniame pi,m.aia Komuniia AV narani- ., v
bus lyginami, nepaliekant ant ka- “Skautų Aido” koncerte ir “TŽ” • - sekmadieni priėmė virš 20 Kalv.a^^s: P° Daudens. A.

Atsargos kariai atsteigė savo pu iškilusios žemės, o mirusiųjų'redakcijoj. Jiedu atstovavo skau- J-£’A cikados atvvkes vvsk Madoms. E. ir J. Pa-
i sąjungą. Bal. 21 d. Įvyko steig. palaidojimo vieta, iki nebus pa-j tu seserijai ir brolijai. V. Dun- y Bri7jy* pasak&ė gražį pamoks- unksmę §40:, J. Jokubauskas. -
■ sus-mas, kuriame išrinkta valdy-; minklai pastatyti, bus paženklina- dzila, skautų pirmijos tarybos į ’ ir s^teik^ Sutvirtinimo sakra-
ba: P.Taraškevičius, J. Bakšys, H. ma kampiniais sklypų akmenimis pirm., pasakė kalbą jubilėjiniame ‘ nta rtfiauoiamės kad vvsku- Stepaitis. I. Račys, Bal.JMatule-!su mirusiojo Įrašu. !“Sk. Aido” koncerte. ^Snda E^ekrienaS m!Ž-i

Tautos Fondo valdvba 1963 m , Dr- H- Nagys, Kanados Kultu-; tais aplankyti Montreal? ir suteikiamos rondo \aiayba iyt><5 ”1. pnndo nirm oraėiusi savait- h ganytojiškąjį patarnavimą mu- sudaryta sios sudėties: pirm. St.ir°s tonao pirm., praėjus? savan *rG„aaneiai kartai 
Dargis. vicepirm. J. Dambaras. ga^l lankėsi Toronte ir dalyvavo 
sekr. E. Vitartas, ižd. Kl. Dalin- pasitarime su Kultūros Fondo 
da narvsA Ulba - Įgaliotiniu Toronte K. Manglicu,

apyl. v-bos pirm., dr. Judita Ma- 
Pirmoji lietuviškų maldaknygių' tulionyte ir vicepirm. kun. P. 

siunta V. Vokietijos lietuvių vai-' Ažubaliu, 
kams pasiųsta per sielovados rei-! 
kalų tvarkytoją T. A. Bernatoni.
"Žiburių” b-vė, išleidusi moder- juos atstovas Kanadai, isssriao dieni AV bažnyčioje dalyvaujant ■ H. G. Valiuliai netrukus persi- 

iKFvrnFs vvRis iiF^KD nARRo'iliustruotą maldaknygę, pa- Europon prekybiniais reikalais, gausiam būriui svečių net iš toli-.kelia' i Čikasą. Apgailestaujanti, 
i TAB AKO ŪKYJE. Moka darba su ma- i darė didžiausią nuolaidą: Bet ir j Eugenijus Sakalauskas nakti iš mesnį« vietų: Trečiokai — iš Ota- kad mūsų kolonija dar sumažėja 

likusi kaina Vokietijos liet. vai-į|,ajj22 i 23 d. rastas negyvas.’v9?,'. .. 2? ~.JS, .v.Ylle":’r Hnkim išvykstantiems gražiai 
kamš sunkiai prieinama. Kaip ra- Lietuvoj jis tarnavo kaip miški- 
šo vienas: “Dabartinė Vokietija Į nįnkas. 
yra stebuklų kraštas, bet tie ste-i 
buklai ne mums”. Pirmoji siunta: B. Vrublevičius, tarnavęs Pran- 
apmokėta duosnių tautiečių auko- cūzijos svetimšalių legijone ir ra- 
mis. Rengiama antroji siunta, ku-jšęs atsiminimų “TŽ”, ketina per- 
ri laukia naujų aukotojų. Aukas sikelti i Clevelandą ir Įsijungti Į 

susitarimą. Dėl smulkesniu sąlygų ■ prašoma siusti: “Žiburiai” 941 - Čiurlionio ansambli, kuriame da-
■ * — ------ ' Dundas St. W„ Toronto 3, Ont. iiyvavo dar Vilniaus laikais. To- Linkime jaunai lietuviškai porai:

ronte jis dalyvauja Prisikėlimo gražios ateities.
Nelė ir Jonas Budriai sušilau- į par. chore, vyrų kvartete ir ki-

vičius. Pirmininkavo P. Taraške
vičius, sekr. St. Asevičius. Daly
vavo 21.

Mokesčių užpildytus blankus už 
' 1962 m. reikia išsiųsti iki š.m. ba-

chorai — suaugusių ir jaunimo.
— Kitą savaitę bus kalėdojami į

Kolegai inžinieriui

Kolegai ir mielam bičiuliui 
inž. JONUI VARNECKUI mirus,

PLIAS Toronto skyrius

Ont.

kreiptis telefonu CH. 1-9465 vakarais 
arba rašyti: J. A. Stankus, R.R. 3, Co- 

' bourg. Ont.

REIKALINGA MOTERIS ir vyras vir- 
j tu vės ir namų priežiūros darbams. Ga- 
! Ii būti vedusi pora ir vyresnio amžiaus. 
! Savininkai lietuviai, duoda maistą, dra
bužius ir butą ir dirbantieji galės jaus
tis kaip namuose. Suinteresuotieji ga- 

kreiptis raštu:
Mrs. R. Dumauskienė
Spruce Lawn Nursing Home 
Chesley, Ontario,

telefonu: 691 Chesley, Ontario.

ii

jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

L. M. Gvildžiai

A. A. JONUI VARNECKUI mirus,

šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. Dragašius

Mirus A. A. JONUI VARNECKUI,

velionies šeimai

• reiškiame užuojautą —

B. V. Saulėnai

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

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

Cigarečių kartonas _SšS- už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D?FN > 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
AAfktoriČlf AC LniinAc — Ny,on $1-00 pora
•▼■vlCrlalvOo K.O|int=b —speciali nuolaida—2 poros nž $1.00

— Parapijos didžiojo komiteto 
posėdis Įvyks gegužės 3 d. 7.30 
vai. vakare klebonijoje.

— Joninių gegužinė, rengia-

Anieliauskas. S. Daukša, K. Že
maitis: ro $20- J. Genaitis, A.

V. Brizgys pasakė gražų pamoks- Es fabai dėkingi'mieliems au-U ii- o.+oibo Cii+irirfinimrt colrro. ldOai UCKl.lgl mieUSIllb dU
kotojams.

— Užoraėiusio sekmadienio — 
Velykų rinkliava — $425.50. Vi
siem aukotojam labai dėkojame.

««štad. mokykla AV parapijoj 
baigia mokslo metus gegužės 28.

sų priaugančiai kartai.
Tėv. S. Kuibis, SJ, ilgesni laiką Baigiantiems paruošti gražūs dip- 

Filadelfijoj dirbęs vienoj lietu- lomai.
visko j parapijoj sugrįžo i Mont- v. Ignaitis, Lietuvių Fondo pir-

min.. pr. savaitgali iš Rodney
G. Vazalinsko ir I. Petrausky- Fondo reikalais lankėsi Montre- 

tės sutuoktuvės Įvyko pr. šešta- alyje.___ J- Tumosa, “Nord Mende" fir-'i
išleidusi moder-;mos atstovas Kanadai, išskrido dieni AV bažnyčioje dalyvaujant n. ~

- - - ' Europon prekybiniais reikalais. . gausiam būriui svečiu net iš toli- kelia i
Eugenijus Sakalauskas naktį iš imesnil? Trečiokai - iš Ota- y -

: niškiai ir Krikščiukaitis — iš Bos-: įsikurti naujam krašte.
: tono ir kt. Parapijos salėje ivyku-. ‘
■siu vaišių metu jaunavedžiams! Jau galima atidaryti “Lite’’de-. 
palinkėta gražios ateities ir paly-j pozitų sąskaitas ir pasiimti čekių 
dėti povestuvinėn kelionėn Į Ber-' knygutes.
mudą. Inž. G. Vazalinskas prieš i Naujos “Lito” darbo valandos į 

■ porą metų baigė un-tą Moritrealy- i paskelbtos nuolatiniame skelbi- 
įjė ir yra aktyvus skautas vytis, me. Jos galioja nuo gegužės 1 d.

Didesnes asmenines paskolas 
itas” rrašo nari”:~ užsisakyti iš

Bombos Montrealyje iki šiol kaip ii nekilnojamo turto
kė pirmgimio sūnelio, o Sabina ir į tuose vienetuose. Jis savo atsimi- , ., nJk4ta<s ir tnr paskolas, kadangi nevisada leng-
Apolinaras Gotceitai - antrojo J nimus norėtų išleisti atskira. ° / lalv? kad ei J va visus patenkinti. Be to kredi-
Genausi sveikinimai. knyga. kalaus auku. Tačiau pr. sekma- ko™slJa Posjdziauja tik kartą

....... ......... -------------------------------- ------ 'Hipnin nakti nrip kariuomenės'1 savai.e. todėl visi pareiškimai

arba

: Lietuvių šeimoje High Park rajone 
, Bloor—Dundas, išnuomojamas I augš- 
; te frontinis kambarys su baldais ar be 
baldu. Galima naudotis virtuve. Tel. 
LE. 4-8624.

IRENĄ RUTKAUSKAITĘ 
ir '

KAROLĮ PENTHOR 
jungtuvių proga sveikina 

ir
sėkmingo gyvenimo linki —

dienio nakti prie kariuomenės ■ . , ... , „ ,.
naujoku ėmimo punkto sprogusi i tun?utl.Padu011 7 dienas 

Į bomba užmušė sargą, šeštadienio! Pries Pinijp Savimo lalk^’
naktį, po Įvykusios Montrealio • Raland™* 31) d nanpmn;

■ un-to studentų demonstracijos .
prie RCMP būstinės, iš pravažiuo- nas’ lodei gegužės 1 yra patogiau- 
jančio automobilio mesta bomba šia data pervesti santaupas į “Li- 

; išmušė aplinkiniu namų langus, ■
tačiau didesnės žalos nepadarė. šeštadieninių mokyklų moki- 

: Teroro aktus vykdo slapta pran- niai. mokvklors ateinanti šešta- 
j cūzų separatistų organizacija, pa-1 dieni užsidarius, kviečiami savo

Balandžio ,30 d. daugumas ban- 
i prirašo palūkanas už santau- -

šeštadieniniu mokyklų moki'

Lietuviška baldu 4, 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal!. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitnr.

30 DEWSON STn TORONTO
Telefonas LE. 4-1405

DR. JOHN REKA1 
perkelia savo kabinėta 

pirmadienį, gegužės 6 d., 1963 m. į 

331 Sherbourne St. 
Toronto 2 (j pietus nuo Carlton).

Telefonas lieka nepakeistas:

WA. 3-2395
Priėmimo valandos nepakeičiamos: 
pirmadieni — penktadienį 5-6 vai. 
p.p., šeštadieniais SMO vai. ryto.

V. ir A. Paulioniai

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte—High Park rajone. Butas lais
vas nuo gegužės 20 d. Tel. RO. 2-0455.

“The Times” Cigar and Gift Store — 
J. Beržinsko krautuvėje 1212 Dundas 
St. W„ gauta didesnis kiekis žūklavi- 
mo reikmenų ir lietuviškų plokštelių.

SKUBIAI PARDUODAMAS 2 metus 
vartotas šaldytuvas “VVestinghous” la
bai geram stovyje. Skambinti po 5 vai. 
vakare BE. 9-9844.

■ sivadinusi Kvebeko Išlaisvinimo; 
i Frontu — FLQ.

santaupas nešti tiesiog i “Litą 
darbo valandomis. Pr. R.

: Išnuomojamas kambarys su baldais; 
įgalima naudotis virtuve ir šaldytuvu.
Tel. RO. 6-3886.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte High Park rajone. Telef.

!lE. 2-9913.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir Įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir našiu

jo dukrą ir žentą' Vitkauskus bei jų šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. K. Bačėnai, V. T. Bačėnai,
V. Bačėnas, V. F. Urbonai

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE $17.300 iš viso; įmokėti apie $3.000. Trijų, 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 į mėn.

DURIE GATVĖJE — $16.000 iš viso; Įmokėti apie $3.000. Atskiras plytų 
namas. Dvi virtuvės, moderniai įrengtos. Yra garažui vieta.

ST. CLARENS — BLOOR. SI7.000 visa kaina. įmokėti apie $5.000. 3 vir
tuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės, 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. Įmokėti $7.000.

HEWITT — RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas į 3 šei
mas. modernizuotas, vandeniu šildomas. Įmokėti $8.000.

WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. Įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI. t

Spaudos atstovų priėmimą Ro-; J. Senkus dirba Courtlande, 
yal York viešbutyje surengė On- Ont., kaip buhalteris p. Ščepana- 
tario premjeras J. Robarts. Tarivičiaus mėsos gaminių Įmonėje, 
tradicinis priėmimas spaudos dar-' . , , ™
buotojų premijų paskirstymo pro-:. reng,a 
ga. Dalyvavo dalis Ontario prov. i krikscionybes Įvedimo Slovakijoj 
vvriausvbės nariu su žmonomis, j sukakties iškilmes. Nuipatytas
burmistras ir virš 200 spaudos, 
radijo ir televizijos darbuotojų. 
Į ši priėmimą pirmą kartą buvo 
pakviesti jr tautinių grupių laik
raščių redaktoriai: Pats premje
ras buvo kitų darbų sukliudytas 
ir nedalyvavo. Ji pavadavo kiti 
ministerial, kurie nevengė progų 
pasikalbėti su taut, grupių atsto
vais.

Z. Norvilas mirė bal. 22 d. 
Woodstocke; senosios kartos atei
vis. Gydėsi Toronte. Laidotuvės 
ketvirtadieni 10 v. r. iš St. Mary’s 
bažnyčios, Woodstock. Ont.

Naujai atvykusioms ateiviams 
jis yra daug padėjęs.

banketas su augštais Kanados pa
reigūnais Royal York viešbutyje, 
iškilmingos pamaldos parodų 
aikštėje, kurias laikys vysk. Bu- 
ratko. Pamokslininku numatytas 
kviesti vysk. F. Sheen iš JAV.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos
P. Jasutis. tel LA. 2-7879 \
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE
Royal Globe draudimo b-vės.

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 

S-tos Lite Nr. 752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito ^ĮĮTAC^ 
Kooperatyve *-l I MO

Adresas: 1465 Dc Scve Street. Montreal 20. P.Q.. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pacal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 3.5%, už šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.: darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i’.’> 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.




