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Lietuva moksle
Kaip dažnai turime nusiskųsti, kad pasaulis Lietuvą dar taip 

mažai tepažįsta. Kiekviename žingsnyje matome, kad beveik nieko 
nežino apie Lietuvą bei lietuvių tautą ne tik eilinis žmogus, bet ir 
šviesuomenė, net Vakarų pasaulio didieji mokslo autoritetai 
savo veikaluose daro nedovanotinų klaidų ir niekad neįvertina 
tinkamai nei lietuvių tautos vaidmens pasaulio istorijoje, nei jos 
kultūrinio lobyno. Ir tai nenuostabu. Mes juk neturėjome ir, deja, 
dar neturime savos mokslinės literatūros, mūsų lietuviškoji mintis 
dar tebėra neįvesta į pasaulio mokslą. Neįvesta, žinoma, dėl to, 
kad mūsų pačių mokslinė literatūra dar labai jaunutė, dar patys 
daugeliu klausimų savos nuomonės neturime, o ko buvome jau 
pasiekę, nepasirūpinome paskleisti. Net nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpy jokių mokslinių veikalų svetimomis kalbomis nebuvo 
išleista, jei neskaityti gal puskapio disertacijų, kurių išleidimu 
pasirūpino patys doktorantai. Daugumoje tai Vilniaus ir Klaipėdos 
bylų iššauktos istoriniai teisinės studijos, keletas grynai akade
minio intereso iššauktų istorinių studijų ir dar mažiau kalbiniais, 
ūkiniais, meno klausimais ir vienas vienintelis plataus užmojo St. 
Šalkauskio veikalas.-—disertacija, “Sur les Confins de deux Mon
des”, nagrinėjanti lietuvių tautos vaidmenį Europos kultūrinėje 
raidoje.

Iškelti pasauliui lietuvių tautos vaidmenį Europos istoriniuo- 
se keliuose bei supažindinti su kultūriniu lietuvių tautos lobynu 
yra ne vien mūsų tautinių ambicijų, bet ir mūsų dienų praktiškas 
reikalas. Nes kol pasaulio kultūrinis elitas apie Lietuvą infofmuo- 
sis tik iš svetimųjų raštų, kol tikrai neperpras lietuviškojo įnašo 
į tautų gyvenimą bei Lietuvos istorinio vaidmens, tol ir mūsų 
tautos laisvės reikalas visuose tarptautiniuose forumuose atro
dys tik nepatogia byla, palaikytina tik tiek, kiek ji įsijungia į šio 
meto politinius šūkius. Visuomenės pažiūros į tarptautines proble
mas suformuoja krašto šviesuomenės elitas, kuris pats jas įgauna 
akademinėse auditorijose ir iš mokslinės literatūros. O į ten kito 
kelio nėra — tik mokslo kelias. Lengvoji informacinė bei propa
gandinė literatūra tegali tik iškelti klausimą, gal būtį sudominti 
ir vieną-kitą mokslo žmogų, bet jo noras su.tuo klausimų kiek 
giliau susipažinti, prie dabartinės padėties, vistiek privės daž
niausiai prie mums nenaudingų išvadų.

Aišku, dabar mes nesame pajėgūs staigiu mostu paveikti visą 
mokslą, kur susiduriama su lietuviškosiomis problemomis. Betgi 
rankų nuleisti vistiek nevalia. Ir tinkamiausias kelias, atrodo, tėra 
vienas — mūsų jaunųjų akademikų darbai. Juk laisvojo pasaulio 
universitetuose turime apie 1500 studijuojančio ar mokslus jau 
baigusio jaunimo. Ne.vienas šimtas iš jų studijuoja mokslus, kurie 
vienu ar kitu būdu yra susieti su lietuviškosiomis problemomis. 
Daugelis jų siekia mokslo laipsnių, bet, deja, dar nedaugelis pa
sirenka mums rūpirhas temas savo pirmiesiems moksliniams dar
bams. Tur būt, tai dėl to, kad studijų metu įvedami į kitokį moks
linių problemų mišką. Rytų Europa susidomėjimas mokslo pasauly 
dabar vis kyla," tad universitetinių sluogsnių palankumo tam negali 
stokoti. Reikėtų tik populiarinti šią mintį akademinio jaunimo 
tarpe ir pasirūpinti suorganizuoti paramą pasiryžėliams, paramą 
fnansinę ir paramą mokslinę — padėti jiems susipažinti su ati
tinkamo klausimo problematika ir šiuose kraštuose mažai teži
noma literatūra, ypač lietuivškąja, kuri bent tuo būdu būtų už
registruota ir šių kraštų mokslinėje literatūroje, čionykščiai 
mokslo žmonės sužinotų, kad yra ir lietuviškosios koncepcijos. Są- 
žiningesnieji, be abejonės, ryžtųsi rasti kelių ir giliau su jomis 
susipažinti.

Savaitės įvykiai

Įsileisti daugiau tremtinių siū
lo Ontario premjeras L. Frost. 
Esą, jei feder. vyriausybė atga
bentų daugiau tremtinių, Ontario 
vyriausybė jiems pagelbėtų. 
Tremtinių atsikvietimas dabar 
esąs paliktas giminėms arba šiaip 
asmenims, gyvenantiems Kana
doj. Daugelis tremtinių, kurie no
rėtų atvykti Kanadon, negali gau
ti kvietėjų. Prov. vyriausybė pa
skyrusi specialią komisiją iš svei
katos, viešosios globos ir imigra
cijos įstaigų atstovų, kuriai pa
vesta bendradarbiauti su priva
čiomis organizacijomis kvietėjų 
suradime ir net perimti jų parei
gas. Organizacijos, norinčios at
sikviesti tremtinių, turi laiduoti 
bent 6 mėn. butą, maistą, med. 
pagalbą, ir, jei gali, darbą. Po še
šių mėnesių, pasak premjero 
Frosto, Ontario vyriausybė nau
jiesiems ateiviams galėtų teikti 
normalią viešosios globos pagal
bą, nors paprastai ji teikiama tik 
po metų. Ontario prov. esą no
rinti galimai daugiau prisidėti 
prie Tremtinių Metų plano.

Vokiečių ūkininkus, pabėgu
sius iš R. Vokietijos, norima įkur
dinti N. Škotijos provincijoje. 
Pastarosios žemės ūkio ministe
rija ir ūkininkų įkurdinimo komi
sija šį projektą svarsto drauge su 
federacinės vyriausybės imigra
cijos ministerija, kuri savo ruož
tu tariasi su Bonnos vyriausybe. 
N. Škotijos prov. vyriausybė su
tinka nemokamai supažindinti 
naujuosius ateivius su Kanados 
ūkininkavimo būdais ir teikti pa
skolas pirkti ūkiams bei padar
gams.

Deportuoti įsakytas R. P. Pe
ters, Otavos universiteto dėstyto
jas, nes paaiškėjo, kad jis įsipra
šė universitetan suktu būdu — 
netikrais dokumentais, liudijan
čiais mokslo laipsnius. Universi- 
teto vadovybė, patyrusi nesąži-

KAS NAUJO KANADOJE?
ningumą, jį atleido iš pareigų, o 
imigracijos ministerija įsakė de
portuoti Anglijon, iš kur atvyko. 
Jis bandė apeliuoti į apeliacinę 
komisiją, bet nieko nelaimėjo.

Irenai Rebrin, rusų kalbos lek
torei B. Kolumbijos universitete, 
buvo įsakyta išvykti iš Kanados, 
nes rasta nepatikima saugumo 
požiūriu. Ji atsisakė išvykti sa
vo noru ir buvo suimta deportuo
ti, bet advokatas kreipėsi į augšč. 
teismą ir sulaikė deportaciją. Jos 
bylą spręs teismas. L Rebrin, ru
sų tėvų duktė, atvyko iš Brazili
jos su laikine viza ir bandė apsi
gyventi Kanadoj.

Prekybos sutartis su Sov. Sąj. 
pasirašyta Maskvoje, kur buvo 
nuskridęs Kanados prekyb. min. 
Churchill. Joje numatyta, kad S. 
Sąjunga pirks kasmet 7 mil. bu
šelių Kanados kviečių už $10-12 
mil., o Kanada — Sov. Sąjungos 
gaminių už $5-6 mil. Sov. Sąj. 
Kanadoje pirks dvigubai tiek, 
kiek Kanada Sov. Sąjungoje.

žibalo ir dujų atsargų savinin
kais galės būti tiktai kanadiečiai. 
Ta linkme buvo pakeistos žibalo 
ir dujų išnaudojimo taisyklės. 
Nuo šiol leidimai privatiems as
menims bus duodami, jeigu šiau
rės sričių ir valstybės energijos 
ministeriš ras, kad prašytojas yra 
kanadietis ir kad jam teks paja
mos. Bendrovėms bus duodami 
leidimai, jeigu jos yra inkorpo
ruotos Kanadoj, jų akcijos regist
ruotos Kanados biržose ir jeigu 
bent pusė akcijų priklauso kana
diečiams. Tai padaryta siekiant 
apsaugoti kanadiečiu teises į savo 
krašto gamtos išteklius ir norint 
paskatinti kanadiečius investuoti 
savo lėšas į šiaurės sričių išnau
dojimą.

Privatinių mokyklų reikalu
Kanados augšč. teismas paskelbė

Hamiltono Lietuvių Choras, vadovaujamas muz. kuo. B. Jurkšo, kuris gegužės 1 d., 5 vai. p.p., Ha
miltono Lietuvių Namų salėje stato W. R. Herberto 2 ilgų veiksmų operetės “Silvija” premjerą.

Komjaunuoliai buvo sukilę prieš savo vadus
Sovietai pastaraisiais metais 

ėmė organizuoti savanorius kom
jaunimo tarpe ir siųsti juos į 
centrinę sovietų Aziją “įsisąvin- 
ti plėšininių žemių” bei dirbti 
prie statybų. Tokių buvo sutelkta 
apie 500.000. Dalis jų nugabenta 
į Kazachstaną. Ten,* Temir-Tau 
mieste su 54.000 gyv., buvo su-icininkai turėjo pasitraukti. Tos 
planuota pastatyti naują plieno pat dienos vakarą yėl buvo atves- 
įmonę. Statybos darbams atga- ti kariniai daliniai, kurie be jo- 
benta 3000 uolių komjaunuolių, kios atodairos numalšino sukili- 
Diroo jie už 30 et. dienai, gyve- Kremlius skubiai atsiuntė 
no palapinėse, maitinosi barakuo
se menku maistu, kai tuo tarpu 
vietiniams darbininfjfens< buvo 
mokama 10 kartų daugiau. Kom
jaunuolių uolumas greit sudilo, ir 
jie ėmė maištauti. Grupė jų pa
degė barakus, nužygiavo miesto 
rinkon, ėmė atėminėti maisto ga
minius, plėšti krautuves. Prie jų i 
prisidėjo kitos grupės ir siautė
janti demonstracija išaugo į 1500 
pulką. įsidrąsinę jie nužygiavo 
policijos įstaigon, nutvėrė jos vir
šininką ir pakorė. Sekantį rytą iš 
Karagandos atskubėjo trys sunk
vežimiai kareivių, bet šie nepa
rodė drąsos — juos pagrobė kom
jaunuoliai. Kai atvyko nauji ka
riuomenės būriai, sukilę komjau-

principinio pobūdžio sprendimą, 
liečiantį Ontario prov. Pagal jį, 
asmenys, perkėlę savo mokesčius 
privatinėms mokykloms — sepa
rate schools — nėra įpareigoti 
tęsti mokėti mokesčius vieš mo
kykloms, nors šios ir būtų pasi
dariusios skolų ryšium su staty
ba ar pan. Byla ilgokai užtruko 
teismuose, kol prieita galutinio 
sprendimo. F. Slever, Crowland 
verslininkas, 1957 m. perkėlė sa
vo mokesčius katalikų mokyklai, 
naujai pastatytai. Viešųjų mokyk
lų komisija betgi reikalavo tęsti 
mokėti $20, padengti paskolai 
mokyklos, kuria jis anksčiau nau
dojosi. Ontario augšč. teismas bu
vo nusprendęs, kad tai teisėtas 
reikalavimas, o augšč. Kanados 
teismas rado, kad jis neteisėtas.

Kremlius paskelbė įsileisiąs tremtinius
Sov. Sąjunga laiko savo pilie

čiais visus savo okupuotų kraštų 
gyventojus, įskaitant ir iš jų pa
sitraukusius, vistiek ar jie priėmę 
kokią pilietybę ar jos nepriėmę. 
Todėl iš tų kraštų kilusiems as
menims didelė rizika lankytis sa
vo gimtuose kraštuose, ir pvz. 
Kanados unžsienių r. ministerija, 
duodama užsienio pasus tokiems 
asmenims, pridėdavo perspėjimo 
lapelį, kad saugumo už geležinės 
uždangos garantuoti negali.

Naujai išleistose taisyklėse S. 
Sąjungos vyriausybė reikalauja, 
kad asmuo, kilęs iš sovietų valdo
mų Žemių, norįs įvažiuoti į Sov. 
Sąj., pasirašytų pareiškimą, pra
šantį atleisti nuo turėtos sovietų 
pilietybės ir naudotis naujojo 
krašto išduotu užsienio pasu. 
Toks pareiškimas turi būti paduo
tas augščiausiam sovietui Maskvo
je užpildžius atitinkamos formos 
blanką nr. 96. Prašytojas turi at
sakyti į eilę klausimų, liečiančių 
jo pasitraukimą iš gimtojo krašto,

nuoliai užsibarikadavo ir laikėsi | arbatos, duonos ir pakelti atly- 
prieš kareivius dvi dienas. Tre
čią dieną kareiviai buvo laikinai 
atitraukti ir pasiųsti 2.500 dirbi- 
ninkų milicijos narų iš gretimų 
įmonių, kad įtikintų sukilėlius 
pasiduoti geruoju. Pastarieji bet
gi sutiko juos akmenimis, ir mili-

. Kremlius skubiai atsiuntė 
naują saugumo viršininką, per
tvarkė vietinės partijos bei unijų 
vadovybes, įsakė nijjabenti liku
siems komjaunuoliams šilto apa
vo, kailinių kepurių, apsiaustų,

Sulaukė motinos iš Lietuvos
Dar viena lietuvė atvyko iš pa

vergtos Lietuvos. Aną pirmadie
nį, bal. 11d., į Čikagos O’Hara 
International aerodromą atskrido 
Ona Prunskienė. 73 m. amž. Ji 
buvo paskutinioji iš 5 lietuvių dėl 
kurių įsileidimo Amerikon jų ar
timieji kreipėsi į Chruščiovą šiam 
viešint JAV.

Prunskienės atvykimui pagel
bėjo jos sūnaus kun. Juozo Pruns- 
kio, “Draugo” redaktoriaus, as
meniškas kreipimasis į Chruščio
vo žmoną ir patį pasaulio komu
nistų vadą Vašingtone, šiame žy
gyje'jam padėjo ir Chicago Tri
bune dienraščio Vašingtone įs
taiga.

Nusileidus Pan-American kom
panijos lėktuvui, dar, palyginus, 
gerai atrodančią senutę pasitiko 
ne tik jos sūnus kunigas, bet ir 
kiti trys jos vaikai: Jonas, Ona 
(Garūnienė) ir Anelė. Taip pat 
buvo būrelis kitų artimųjų, pažįs
tamų ir nemaža spaudos ir televi
zijos atstovų^ Nebuvo tik jos tre
čiojo sūnaus — Vlado, kuris nesu
laukęs savo motinos, mirė praėju
sių metų rudenį.

Atvykusios susitikimas su savo 
vaikais (visi jau nejauno amžiaus) 
buvo jaudinantis. Ji tuojau bu
vo apiberta reporterių klausi
mais, kuriuos išvertė ir atsaky- 

priėmimą naujos pilietybės ir 
pan. Pripažinus Maskvai prašyto
jo motyvus, leidžiama soviet, kon
sulatui vizuoti jo užsienio pasą.

Dar neturintiems naujo krašto 
pilietybės bei užsienio paso nu
matyta kita procedūra. Tokie tu
ri užpildyti formą nr. 52, kurioje 
be kitko, klausiama, ar prašyto
jas yra padavęs prašymą naujai 
pilietybei gauti. Jiems išduoda
mas sovietinis pasas, kuris tinka 
keliauti Sov. Sąjungon ir gržti.

Pabaltiečiai ir kitų kraštų žmo 
nės, kilę iš sovietų okupuotų kraš 
tų, naujomis taisyklėmis yra su 
sidomėję, ir vienas kitas jau yra 
bandę apsilankyti savo tėvynėse. 
Yra jau ir kelionių bendrovių, 
kurios ryžtasi organizuoti ekskur
sijas į Sov. Sąjungą ir jos okupuo
tus kraštus. Keliavimą betgi kliu 
do netiktai abejotinas saugumas, 
bet ir reikalavimas pareikšti pri
pažinimą savo gimtojo krašto 
įjungimo Sov. Sąjungon.

Vakariečių vyriausybės, besirengdanios viršūnių konferencijai, ' 
ebederina savo pianus. JAV, Britanijos ir Prancūzijos užsienio r. 

ministerial posėdžiavo Vašingtone svarstydami Vokietijos, Berlyno 
ir nusiginklavimo klausimus. Jie sutarė dėl laikinio V. Berlyno pa
dėties pakeitimo, kuris esąs galima tik su sąlyga, jei sąjungininkų 
.eisės nebus paliestos iki Vokietijos sujungimo. Taipgi sutarė siū
lyti sovietams pateikti vokiečių plebiscitui abiejų pusių — vaka
riečių ir rytiečių — planus, liečiančius Vokietijos sujungimą. Kaip 
iinoma, Chruščiovas nori pasirašyti atskirą taikos sutartį su R. Vo
kietija ir tuo būdu įamžinti Vokietijos padalinimą. Vakariečiai gi 
siūlo laisvų rinkimų kelią. Nu- •-----------------------------------------
siginklavlmo klausime vakariečių 
trys ministerial sutarė laikytis se
nosios pozicijos — reikalauti iš 
sovietų pilnos tarptautinės kont
rolės. Negalėjo rasti aiškaus su
tarimo dėl pagalbos kraštams, ku
rie nėra nei vakariečių, nei sovie
tų įtakoj, ir dėl ginklų tiekimo 
Afrikos kraštams, kuriems gresia 
vidaus kovos. Šie klausimai atidė
ti tolimesniems svarstymams.

Baltieji siautėja
Valdančioji P. Afrikos nacio

nalistų partija, turinti 3 milijonų 
baltųjų daugumą, tebesiautėja 
prieš 10 mil. juodųjų gyventojų. 
Nežiūrint pasikėsinimo į premje
ro Verwoerd gyvybę, vyriausybės 

.- _ . v. . ,. . . -; politika nepasikeitė ir kol kas ne-Kaganoviciaus sviedimų įmone-;H F - -
je, po Varšuvos ir Budapešto su
kilimų buvo paskelbę streiką, rei
kalaudami didesnio atlyginimo ir 
geresnių darbo sąlygų. Nenuo
stabu. kad Chruščiovas sausio 
mėn. pašalino Kazachstano kom
partijos gen. sekretorių N. Belia- 
jevą. sakydamas:.“Blogi dalykai, 
labai blogi!” Komjaunuolių su
kilimas buvo įvykęs spalio mėn. 
Vakariečiai apie jį sužinojo tik 
dabar.

ginimą.
Tai didžiausias sukilimas Sov. 

Sąj. prieš Kremlių nuo 1956 m., 
kai Maskvos darbininkai, dirbą 

mus angliškai perdavė kun. J. 
Prunskis. Papasakojo ir apie savo 
pergyvenimus Sibire, kur pralei
do 6 metus. Buvo išvežta 1941 m. 
birželio mėn. ir gyveno netoli Al
tajaus kalnų. Taip pat į Sibirą bu
vo išvežtas ir jos vyras, vyro bro
lis kun. Petras Prunskis ir sesuo 
Ona Prunskytė, kurie ten mirė. 
Jai tik vienai pavyko įveikti visus 
Sibiro žiaurumus, sugrįžti į Lietu
vą, o dabar patekti į laisvąją 
Ameriką.

Iš Lietuvos išvyko balandžio 
mėn. 2 d. Iki balandžio 9 d. iš
buvo Maskvoje, o po to lėktuvu 
per Suomiją ir V. Vokietiją atvy
ko į šį kraštą. Nors skridusi pir
mu kart gyvenime, tačiau kelione 
yra patenkinta, ypatingai gėrėjosi 
geru maistu lėktuve.

Apie jos atvykimą plačiai rašė 
Čikagos spauda, o taip pat rodė ir 
televizijos stotys, žinoma, lygi
nant su Leonų vaikų atvykimu, 
šis buvo mažiau išgarsintas, bet 
vistiek rado nemažo atgarsio. 
Ypatingai paskelbtieji senutės 
pergyvenimai Sibire, davė progą 
amerikiečiams pajusti apie sovie
tinį “rojų”.

Motinos susilaukusiems vai
kams dabar yra džiaugsmo die
nos. Nors kaikurie Čikagos lietu
viai bei spauda teigia, jog sūnus 
kunigas negerai padaręs, prašy
damas Chruščiovo malonės dėl 
savo motinos įsileidimo.

E. Bulaitis.
JI PASAKOJA, jog apie tai, 

kad Chruščiovas pažadėjo ją iš
leisti, ji tą pat dieną sužinojusi iš 
hnonių, kurie klausę “Amerikos 
Balsą”. Ji ir pati jo klausydavu
si. Grįžusi iš Sibiro ji daugiausia 
gyvenusi Kauno apylinkėse ir pa
pasakojo šiek tiek apie religinį 
gyvenimą Kaune bei apylinkėse. 
Petrašiūnuose kapucinų nebesą. 
7.sąs vienas kunigas, kuris atna
šaująs trejas Mišias ir dar pakvie- 
čiąs kunigą ketvirtoms. Sekma- 

(Nukelta į 2 pusi.)

Prezidentas Be Gaulle Kanadoje
Pirmadienį atskrido Otavon 

•*en De Gaulle oficialaus vizito 
Kanadoj, be Otavos, jis yra nu
matęs aplankyti Ouebecą, Mont
real! ir Torontą. Pirmasis oficia
lus priėmimas numatytas Otavo
je pas gen. gubernatorių Vanier. 
Pasitarimas su premjeru Diefen- 
hakeriu numatytas antradieni. 
Penktadienį prez. De Gaulle iš
skrenda į Vašingtoną, kur turės 

rodo ženklų keistis. Ministeris O. 
Sauer, atstovaująs sužeistą prem
jerą, pareiškė, kad nebūsią jokių 
pasikeitimų. Teisingumo min. 
Erasmus paskelbė, kad policija 
būsianti sustiprinta, o negrai, iki 
šiol gyveną miestuose, būsią per
kelti į jų rezervatus, kurie numa
tyti išplėsti. Asmens pasai neg
rams, dėl kurių šie buvo pradėję 
ruošti dentens&tŽfeįfaš/vėl įvesū 
ir darbdaviams draudžiama pri
imti negrus darbams, jeigu jų ne
turi. Masiniai suėmimai negrų ko
lonijose tebeina. Jų organizacijos 
uždarytos. Vyriausybė ragina 
juos grįžti į darbus policinėmis 
priemonėmis. Negrų gi organiza
cijos, nepaisydamos uždraudimo, 
savo veiklą tęsia pogrindyje ir 
skatina savuosius neiti į darbus, o 
tiems negrams, kurie visdėlto ei
na dirbti, grasina kerštu. Jos iš
platino šimtus tūkstančių atsišau
kimų. raginančių visuotiniam sa
vaitės streikui.

Vyriausybė, kad ir nevisų bal
tųjų remiama, mano, kad griež
tos priemonės prieš negrus esan
čios būtinos baltųjų išsilaikymui. 
Esą jie įsikūrę Afrikoj prieš 200 
metų, sukūrę civilizaciją, pastatę 
miestus, suorganizavę krašto pra
monę ir ž. ūkį, ir todėl turį teisę 
būti krašto šeimininkais. Perlei
dimas valdžios juodiesiems esą 
reikštų savižudybę. Užuot geri
nus santykius su juodaisiais esą 
reikia gausinti baltųjų imigraci
ją ir atsisakyti negrų, kaip pigios 
darbo jėgos. Viso pasaulio kraš
tai tokią politiką kritikuoja kaip 
neteisingą ir pavojingą. P. Afri
kos pramonės vadovai, opozicinės 
partijos ir kt. siūlo vyriausybei

Popiežius prisiminė persekiojamuosius
Velykinėj savo kalboj tikintie

siems pasaulyje popiežius Jonas 
XXIII pareiškė, kad Kristaus gy
venimas ir mirtis čia, žemėje bu
vo didvyriška kova, kuri tebetrun
ka ir dabar. Blogis, kaip kovos 
dalis, siaučiąs ir dabar ypač kai- 
kuriuose kraštuose. Nors komu
nizmo vardo popiežius neminėjo, 
tačiau iš teksto matyti, kad jis tu
rimas galvoje, šiandien einanti 
kova prieš antikrikščionišką dva
sią, kuri esanti klaida, iškreipta 
asmeninė ir socialinė idėja, per 
dėta galybė ir net pavojinga ne
tvarka. “Daugelis mūsų brolių 
neturi jokių laisvių: nei asmens' 
nei civilinu, nei religinių; metai iš 
metų jie kenčia suvaržymus bei 
prievartą, tyliai aukodamiesi nuo 

eilę pasitarimų su prez. Eisenho- 
rern. Manoma, kad prez. De 

Gaulle kelionė turinti tikslą pa
oracnūzu prestižą S. Ameri

koj ir pasikeisti nuomonėmis ry 
^um su artėjančia viršūnių kon 
ferencija. Ta pačia proga prez. 
De Gaulle aplankys Prancūzijos 
kolonijas — Gvadėlune ir Marti- 
niką prancūzų V. Indijoj ir Gvi- 
janą P. Amerikoj.

švelninti savo politiką, kuri esan
ti žalinga krašto ūkiui.

Sukilimas prieš Castro
Garsusis Kubos sukilėlis Fidel 

Castro, tapęs diktatorių ir įsilei
dęs komunistų įtaką, susilaukė 
netik opozicijos, bet ir atviro pa
sipriešinimo iš buvusių savo 
draugų. Daugelis jų nuo jo pasi
šalino ir sudarė naują revoliuci
jos grupę, kurios vadu laikomas 
kapitonas M. Beaton. Jos pajėgu
mas dar nėra žinomas, tačiau Cas
tro ja susirūpino, nes nuo jo val
džios pradžios — 1959 m. sausio 
l d. — tai stipriausias pasiprie
šinimas. Su koriuomenės daliniais 
jis pats išvyko į Sierra Maestrą 
kalnus ryt. Kuboj, kur susitelkė 
naujieji sukilėliai ir kur anksčiau 
pats Castro vadovavo sukilėlių 
būriams prieš Batistes valdžią. 
Nepatvirtintomis žiniomis, ten 
buvę suimti keli sukilėliai, vado 
Beaton padėjėjai. Castro kariniai 
daliniai pasiliko kovoti su sukilė
liais, o pats Castro grįžo į sostinę.

Pasaulio viešoji nuomonė irgi A 
nebėra tokia palanki kaip anks?

Kuba laikoma beveik satelitu. 
Prez. Eisenhoweris pareiškė, kad 
Castro išdavęs revoliucijos idea
lus. Tai daugelio nuomonė, ir ku
biečiai darosi vis daugiau abejin
gi Castro politikai, nors pritaria 
daugeliui jo reformų. -

Ir korėjiečiai maištauja
Kovo 15 prezidento rinkimai 

Korėjoj paliko daug nepasitenki
nimo. S. Rhee, ilgametis prezi
dentas, vėl buvo išrinktas be opo
zicijos, nes oponentas, demokratų 
partijos narys, mirė prieš pat rin
kimus. Taipgi viceprezidentu iš
rinktas Rhee žmogus Lee Ki 
Poong. Nepatenkinta opozicija 
ėmė kaltinti, esą rinkimai buvę 
suklastoti, juoba, kad daug kas 
nukentėję nuo policijos, o kelio
lika nušauta. Kai vienas lavonas 
buvo atrastas Masan įlankoj, 10. 
000 asmenų surengė demonstra
ciją, apmėtė akmenimis valdžios 
įstaigas. Demonstracijos Masan 
uostamiestyje, kur gyvena 150. 
000 gyv., truko 3 dienas; žuvo du, 
sužeista — 12, šimtai suimtų. 
Prez. Rhee pareiškė, esą būklė 
rimta, susektas sąmokslas nuvers
ti valdžią. Komunistų gi radijas 
iš Š. Korėjos viešai kursto pie
tiečius sukilti ir išvyti amerikie
čius.

latinėj vergijoj”. Prisiminė po- ' 
piežius ir rasinius persekiojimus. 
“Liūdintis mūsų žvilgsnis krypsta 
ir į kitus Dievo vaikus, kenčian
čius dėl rasinių ir ūkinių sąly
gų, sudėtingų bei keliančių susi- 
rūoinimą, arba dėl suvaržytu ">ri- 
gimtųju ir civilinių teisių. Trtegi 
nuoširdžios mūsų simpatijom so- 
dis tebūnie pareikštas visoms šir
dims. kaip išraiška žmogiško ir 
krikščioniško soldarumo, kuri'- iš
siskleis Dievo Apvaizdos skirtą 
deną”.

Velykinę kalbą popiežius - sa
kė nuo šv. Petro bazilikos O'l- 
kono, išeinančio i aikštę, k”' bu
vo susirinkiusi 250.000 minia. R> 
moj Velykų proga buvo su oi' *- 
ke daug maldininkų — a;ie 
100.000.

Ankara. — Turkiia šnw> • 
turi 22 diviziias — 888 000 
ir laikoma viena pajėgiausi 
Atlanto Sąjungos narių.

Otava. — Kanadoie irei 
mas tinklas seismografų,. 
galės užregistruoti visus 
sudrebinimus, jų tarpe ir r* 
mėmis atominių bombų spr?; 
nimus.

t
r i
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IŠNAUDOKIME PROGA
Poros mėnesių laikotarpyje iš 

Lietuvos į JAV atvyko keletas as
menų, išardytų šeimų narių. 
Jiems iš Lietuvos išvažiuoti pa
vyko, nes jų artimiesiems pasi
sekė prieiti prie Chruščiovo, kai 
šis lankėsi tame krašte. Toks iš 
Lietuvos išvažiavimas nėra nor- 

. malus ir tos srities problemos ne
išsprendžia. Dar lieka tūkstančiai 
perskirtų šeimų, kurių viena pu
sę yra už geležinės uždangos. 
Normaliu emigracijos keliu tos 
šeimos niekados nesusijungs, nes 
Sovietų Sąjungoje normalios emi
gracijos nėra.

Dabartiniu metu labai pagyvė
jo valstybių galvų politinės ke
lionės. Netrukus JAV preziden
tas Eisenhoweris numato revizi- 
tuoti Chruščiovą. Jie be abejonės, 
turės įvairių politinių pasikalbė
jimų, pasitarimų, iš kurių, jau 
dabar galima sakyti, nieko gero 
neišeis. Bet ši Eisenhowerio ke
lionė būtų gera proga su Chruš
čiovu pasitarti ir išardytų šeimų 
klausimu. Jei Chruščiovas kaip 
Sovietų Sąjungos galva to klausi
mo nenorėtų spręsti, tai Eisenho
weris turėtu į jį kreiptis kaip į 
šeimos galvą/kad jis parodytų 
toms nelaimingoms šeimoms žmo
niškumo, apie kurį jis kartais 
mėgsta pakalbėti, ir išleistų į 
laisvąjį pasaulį visus išardytų 
šeimų "narius, kurie tik panorėtų 
išvažiuoti. .

Jei tuo klausimu Eisenhowe
riui pavyktų su Chruščiovu susi
tarti, emigracija turėtų būti at
likta per 6-12 mėnesių. įsteigiant 
JAV b°i k;*M k^štu laikinus kon
sulatas at"’ Sovietų Sąjun
gos ”espi’’ "koše, kad emigran
tam^ nereikėtų važinėti i Maskvą 
ir. jie galėtų viską atlikti savo 
kalba. Emigracija turėtų būti pa
našaus pobūdžio kaip emigravo 
pabėgėliai iš Vokietijos. Tik šiuo 
atoejų ^msgaptąųi^ kelionę tu
rėtų apmokėti kviėciantieji. Ne
turėtu būti sulaikyti ir nesveiki 
asmenys. Jų tolimesniu gydymu 
pasirūpintų jų šeimų nariai, ku-

rie juos pakvietė. Emigracija tu
rėtu paliesti ir tuos išardytų šei
mų narius, kurie tuo metu būtų 
Sovietų Sąjungos kalėjimuose ar 
kacetuose.

Tuo 
rašyti 
ne tik 
liečia, 
padėti 
organizacijos. Vertėtų kreiptis ir 
i atitinkamus JAV valdžios pa
reigūnus, kad jie tuo reikalu taip 
pat kreiptųsi į prezidentą. Šį rei
kalą vertėtų,pagarsinti ir anglų 
spaudoje. Ši Eisenhowerio kelio
nė i Maskvą gal bus pirma ir pas
kutinė proga šiai problemai iš
spręsti. Išnaudokime progą.

reikalu jau dabar turėtų 
prašymus Eisenhoweriui 
tie asmenys, kuriuos tai 
bet ir kiti, kurie norėtų 
savo tautiečiams, o ypač

Kodėl lenkai nepriėmė kėlchožę
mena su pasibaisėjimų, pasak 
Heydenkorno, kaip baisų košma
rų. Jam dar netekę sutikti nei 
vieno Valstiečio, kuris , būtų pa
sirodęs kolchozų entuziastas, nors 
jis aplankęs daugelį kaimų įvai
riose Lenkijos srityse.

— Jeigu- mūrns nebūtų naudo
ję prievartos, jei nebūtų naikinę 
individualinių ūkių biauriausio- 
mis priemonėmis, gal ir mes ki
taip žūrėtume į tą ūkininkavimo 
formą, — saką valstiečiai. — 
Kolchizus sukūrė prieš mūsų va
lią ir dėl to jie nagalėjo išlikti.

Esą, kolchozai po 1956 m. su
griuvo kaip kortų nameliai. Jei 
Gomulka jų nebūtų panaikinęs, 
Įie vistiek butų sugriuvę, nes toks 
ūkininkavimas buvęs nųostolin- 
giausias ir valstybė ilgai to ne
būtų pakėlusi, aiškinęs vienas 
Pamario valstietis. Valstiečiai 
kolchozuose savo pareigų neat
likę. Vieni negalėję, kiti nenorė
ję. Ir vienintelis anos koichozi- 
nimo politikos pliusais, pasak 
Heydenkorno, esąs tas, kad pra-i 
sidėjęs masinis valstiečių Wė^- 
mas į miestus. Nebodami savo 
tradicinio prisirišimo prife žėūiės, 
valstiečiai bėgę į miestus, nes 
supratę savo pasHikiino kaime bė-

Toronto lenkų laikraščio *Žwiąz- 
kowiec’ antrasis redaktorius Hey
denkom šiuo metu lankosi Len- 
iijojė ir siunčia pranešimus sa
vajam laikraščiui, kiekvieną kar
ią panagrinėdamas kurią nors ki
tą dabartinio Lenkijos gyvenimo 
sritį. Viename iŠ tokių praneši
mų jis panagrinėja kolchozų 
klausimą. Kaip žinia, Lenkijoje 
kolchozų, sistema 1956 m. pabai
goje, po Poznanės įvykių ir at
ėjus į valdžią Gomulkai, sugriu
vo. Prievartos būdu sukurti kol
chozai likvidavosi, liko jų tik ma
ži likučiai. Kraštas grįžo prie in- 
lividualihio ūkininkavimo būdo. 
Dabar vyriausybė tebekartoja — 
gal Maskvai nuraminti; o iš dalies 
gal ir išeidama iš marksistinių 
orincipųy — kad idealas tebėra 
kolektyviniai ūkiai ir kad prie jų 
Lenkijos liaudis vistiek prieisian
ti, tačiau prievartos nebenaudoja. 
Ji stengiasi tik lengvinti kolekty
vinių ūkių sąlygas ir tariasi su
lauksianti to momento, kada pa
kilęs kolchozų ūkininkavimas pa
trauks į tą kelią visus. Vaisiai tos 
politikos betgi labai menki ir 
kolchozų skaičius nedidėja, nes 
anuos kolchozinio gyvenimo me
tus visi Lenkijos valstiečiai prisi-

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS

J. BARĄKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.

(Tęsinys iš praeito nr.)
II.
Kai 1940 m. rugsėjo 7 d. vokie

čių bobonešių, naikintuvų, štukų 
ir taip vadinamų kovos lėktuvų 
eskadrilės susirinko virš kanalo 
ir pasuko Londono link, kiekvie
nas jautė, kad tai istorinė valan
da. Niekada dar toks lėktuvų 
skaičius (išviso tūkstantis) nebu
vo susirinkęs į vieną junginį. 
Šiandien galima tik šypsotis iš to 
meto mūsų vilčių. Alijantai vė
liau su trigubai tiek bombonešių, 
nešančių penkis kartus tiek bom
bų, su geresniais puolimo meto
dais ir bombų numetimo taikik
liais nepajėgė sudaužyti ir para- 
lyžuOti mažesnio miesto kaip Ber
lynas. Jokio masinio bombų su
telkimo i vieną vietą su tokiomis 
jėgomis mes negalėjome pasiek
ti. Mūsų bombos buvo išsklaidy
tos ant pavieni taikinių. Mes tu
rėjome skristi jiačiu tiesiausiu 
keliu, kurį nesunku buvo ginti. 
Paprastai su radaro pagalba ang
lu naikintuvai visuomet mus pa
sitikdavo prieš mums pasiekiant 
taikini. Nežinau nei vieno atvejo, 
kad jie būtų sukliudę mums nu
mesti bombas, bet nuostolių, jie 
pridarydavo nemažai. Kiekvienas 
susitikimas su jais mums kainuo
davo daug nervų.

Vieną dieną, grįžtant iš Lon-

Vertė P. BRA-KAS cijos reikšmė ir galia buvo perdė- 
ta.

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.50 už valanda!
4, '

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

WALDI’S DRIVING SCHOOL
859 College St. Tel. LE. 2-5461

Knygvedyba ir 
Income Tax 

užpildymas verslininkams 

HU. 3-9187 
HU. 5-6121

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namu tel. AM. 1-0537 

± ~ -
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Savininkė Piga Compagnin.

dbno, į pietus nuo Rochester pa
stebėjau dvylikos Hurricane da
linį. Kadangi aš buvau už juos 
2500 pėdų augščiau, tai dideliu 
greičiu sniigau ant jų. Iš artimo 
atstumo apšaūdžiau paskutinį iš 
jų. Didelės metalo skeveldros at
siskyrė nuo lėktuvo. Paskutiniu 
momentu mečiau nosį augštyn ir 
peršokau jį. Skridau per jų vidu
rį. Nebebuvo malonus jausmas, 
bet laimei ir jie buvo nemažiau 
susijaudinę. Nė vienas nebandė 
pulti. Vėl iš patrankėlės ir kul
kosvaidžių paleidau į pirmą pasi
taikiusį prieš mane. Nuskrendant 
šalin, mačiau du parašiutus siū
buojant apačioj iširusios priešo 
grupės.

Kiek kitaip išėjo su vienu Hur
ricane į vakarus nuo Dungeness. 
Aš jį tiek sutaršiau, kad tikrai 
atrodė iš jo jau nieko gero neli
ko. Bet nors ir degdamas jis 
sklendė lanksčiomis linijomis že
myn. Tris kartus su savo drau
gais dar jį apšaudžiau. Pagaliau 
priskridau iš šono. Iš kelių jardų 
atstumo galėjau matyti negyvą 
lakūną sėdintį sudaužytoje kabi
noje, kai tuo tarpu lėktuvas lyg 
nežinomos rankos valdomas pa
lengva sklendė žemyn. 

• • •
Trumpas ME-109 skridimo nuo

tolis vis daugiau ir daugiau atneš
davo mums nuostolių. Pavyzdžiui 
tik vieno skridimo metu neteko
me dvylikos lėktuvų. Po dviejų 
valandų jie pritrūko benzino. 
Grįžti anksčiau nebuvo galima, 
nes reikėjo saugoti bombonešius. 
Penki iš jų sugebėjo pasiekti 
prancūzų krantą ir nusileisti su
žalodami lėktuvus, kiti septyni 
nutūpė į vandenį. Pasirodė, kad 
nutūpimas į vandenį buvo pato
gesnis kaip nusileidimas su para- 

, šiutū. Lakūnas turėjo dar beveik 
i minutę laiko išsirangyti lankan ir 
prisipusti plūdę, jeigu ją turėjo.

Rugsėjo 24 d. po keturiasde
šimtos pergalės ore aš buvau ap
dovanotas ąžuolo lapais prie ri
terio kryžiaus. Iš visu ginkluo
tų pajėgų aš buvau trečias gavęs 
ši apdovanojima. Pirmasis buvo 
Dietl, antrasis Moelders.

Blogas oras buvo paskutinė Į tosios

Po gero poilsio, naujai viskuo 
aprūpinti ir perorganizuoti, 1941 
m. vasario pabaigoje mes buvom 
pasiųsti į Bretaniją saugoti Bres
to uoste esančius laivus ir Stato
mus, povandeninių laivų bunke- 
rius^ Tai buvo nuobodus darbas. 
Buvo praėję jau lygiai keturi 
mėnesiai nuo to laiko, kai aš nu
mušiau paskutinį priešą. Todėl 
nieko nuostabaus, kad persike
liant iš Dūesseldorfo į Brestą su 
savo palydovu viršila Menge stab
telėjome Le Touqet aerodrome. 
Iš ten mes privačia iniciatyva 
'nuskridom aplankyti Britų salas. 
Ilgą laiką nesimatė nieko, bet 
mes erzinom anglų apsaugą savo 
buvimu taip ilgai, kad ant galo 
jie neiškentė ir pasiuntė keletą 
Spitfires. Mūsų laimei aš juos pa
stebėjau -taįe, kai jiė dar kilo 
aūgštyn. 'Netikėtai užpuoliau ant 
vieno iš jų ir sugebėjau įsodinti 
ne vieną kulkosvaidžio ir patran
kėlės šūvį. Lakūnas iššoko su pa
rašiutu, o lėktuvas liepsnose nu
ėjo žemyn. Menge taip pat vieną 
sutvarkė. Po to pasijutę pilnai pa
tenkinti ir, kadangi dabar jau tu
rėjome atsarginius benzino tan
kus, nuskridom į Brest. '

Kaip ir tikėjomės, nebuvo nie
ko įdomaus. Kartais nuleisdavom 
vieną kitą žvalgybinį, tai ir vis
kas. Laiką išnaudojonii geresniam 
lakūnų apmokymui. Nemažai pa 
vydėjau Moelders, kuris su savo 
trimis eskadrilėmis stovėjo prie 
kanalo ir turėjo progos susitikti 
su britų naikintuvais. Jis smar
kiai buvo uŽsiplėšęs numuštų lėk
tuvų skaičiumi. Iš kitų pirmau
jančių lakūnų Wieck žuvo, o Bal
thasar buvo sužeistas. (B. d.)

■tfašttnškumą, o tai ūkiniu požiū
riu kraštui naudinga, nes Lenki
jos kaimas buvo jau perdaug per
pildytas.

Kalbos, kad žemės ūkis smukes 
vakarinėse iš Vokietijos atplėš
tose srityse dėl to, jog ten valstie
čiai rtėsijautę saugiai, jog nebuvę 
tikrumo dėl ateities, esą nepa
grįstos. Individualiniai ūkiai ir 
ten gerai laikęsi, o kolektyviniai 
skurdę.

Kolektyvinių ūkių dar esą kai- 
kur likusių, bet jų vaidmuo esąs 
labai menkas. Taip Preszow vai
vadijoje dar esą 78 kolchozai, ku
rie betgi teturj vos 4000 ha že
mės — kaikuriė kolchozai vos po 
20 ha, o didžiausias turis 700 ha. 
Iš seno gerai ūkininkautoje Poz
nanės vaivadijoje dai* esą net 
1403 kolchozai su 66.765 valstie
čių šeimomis, kai visoje vaivadi
joje yya. 285.344 valstiečių ūkiai. 
Didelėmis pastangomis valdžiai 
pereitą rudenį ir šią žiemą pasi
sekę suorganizuoti 67 kolchozus. 
Bet tuo pat metu kuriasi nauji 
individualiai ūkiai. Partija skun- 
džiahtis, kad kaime nesą partie
čių vadovu, taip Konin paviete 
pvž. esą 286 seniūnijos. Iš jų 34 
nesą nei vieno partiečio, o 11 
teturi vos po vieną at1 porą par
tiečių.

Sovietų pasieny Radymno pa
vietė Heydenkom aplankęs kol
chozą “Wretlin 3”. Tai esąs būv. 
Zamojskių dvarų rajonas, išpar
celiuotas Į tris kolchozus. Apie 
1000 ha žemės stovį visiškai dir
vonais ir niekas, nei kolchozai, 
nei privatūs asmenys nenorį jos 
imti. Viėfihs valstietis jam aiški
nęs, jog tai dėl to, kad be trobų 
esą kurtis sunku, o tūla moteris 
įsikišusi ir stačiai pasakiusi, jog 
nenorį ten kurtis dėl sienos artu
mo & lead aplink esą ukrainiečių. 
Matyt, bijo, kad po kurio laiko 
netektų atsidurti Sovietų Sąj. ri- 
bbsė. Pats “Wietlin 3” kolchozas 
turis 33 ūkininkų šeimas, per 70 
asmenų, ir per 500 ha žemės. Jis 
buvęs sukurtas 1950 m. komunis
tų jaunuolių entuziastų, norėju
sių stebuklus parodyti dvaro že
mėje. Jie daug ką pergyvenę, 
nes, pasak Heydekorno, pasirodę 
geresni komunistai, negu ūkinin
kai. Dabar jie sakąsi, kad jau ge
rai verčiąsi. (Įdomu, kad kolcho
zo pirmininkas dabar esąs Br. Ba
rys. Skamba lietuviškai jo pa
vardė). Jie turį 127 galvijus ir 
68 kitokius gyvulius, pasistatę 
trobaš, kreditų gauną iš valsty
bės, turį po apie V2 ha daržą, po 
'dvi karves, vištų ir t.t. Pernai tu
rėję pajamų 340.000 zlotų. Iš jų 
240.000 pasidalinę tarp savęs. 
Betgi valstybei gautosios pasko
los atmokėti dar nepradėję. To 
kolchozo gyventojai visi esą jau
ni, apie 30 m. ir jaunesni. Jie lai
ką, kad kolchoze gyventi geriau. 
Kaimynai valstiečiai su jais su
gyveną, tačiau jų kolchozinio gy
venimo pavyzdys nieko nepatrau
kiąs. Senieji ūkininkai esą pasi
ryžę geriau visiškai apleisti savo 
tėviškės ir kraustytis į miestą, 
bėgu eiti į kolchozus.

Be abejonės jie supranta, kad 
visi suėję į kolchozus nebebūtų 
proteguojami bei remiami, o be 
to, nenori netekti savo laisvės, at
sižadėti savos žemės, su kuria yra 
suaugę.

PETRONĖLEI ČEPIENEI 
š. m. kovo 25 d. mirus Lietuvoje,

Kanados Liet. Kat. Kultūros D-jos ir Spaudos B-vės “žibu
riai” ilgamečiu! pirmininkui ir dabartinės D-jos valdybos 
nariui, velionės sūnui SILVESTRUI ČEPUI, dukrai Ma-

* * •
RIJAI ir jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia

Kanados Liet. Kat. Kultūros D-ja 
“Tėviškės Žiburių” redakcija ir administracija, 

Spaudos B-vė “Žiburiai”.

PETRONĖLEI ČEPIENEI 
_ Lietuvoje mirus, 

sūnui Silvestrui ir jo šeimai reiškia gilią užuojautą

O. Jonaitienė
V. S. Aušrotai.

P.p. O. čeliauskienę, K. Blekaitienę, E. Ramanauskienę 
ir jų šeimas liūdesio valandoje, 

Lietuvoje jų sesutei
A. t A. ANELEI DUMCIŪTEI mirus, 

giliai užjaučiame

E. V. Sakevičiai.

Sulaukė motinas iš Lietuvos
Esą kalbų, kad ją iskelsią į Vo
kietijos pasienį, o ten įkurdinsią 
kunigų seminariją. Bažnyčiose 
varpai tebeskambą, ant kapų te
bestatomi kryžiai. Laiškų is Ame
rikos gauti žmonės nebiją ir jų 
laukią.

Atsisakyk pilietybės, kurios neturi

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

APSAUGA

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0074
WA. 4-8314

I 
i
■

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA

priežastis, kuri prisidėjo, kad nuo 
i spalio 20 d. Londono puolimai 
! dienos metu sustojo. Jiė tęsėsi še
šias savaites. Bombonešių daliniai 
nustojo maždaug 30 iki 35% sa- 
vė pajėgumo, naikintuvai — 20 
iki 25%. Bendrai Luftwaffe nu
stojo ketvirčio savo jėgos, turė
tos prasidedant kovoms. Mes ne
pasiekėme pergalės bet ir nebu
vome nugalėti, kaip kas bando 
tvirtinti. Mūsų oro pajėgos leng
vai galėjo greitu laiku atsigauti 
nuo žaizdų, kas ir buvo atsiekta.

žiemos metu buvo vykdomi 
naktiniai bombardavimai, kuriuo
se nebuvo patirta daug nuostolių. 
Sėkmingiausias iš jų buvo Co
ventry bombardavimas 1940 m. 
lapkričio 14 d. Pirmosios bom
bonešių bangos sukėlė didokus 
gaisrūs, kūnuos galima buvo ma
tyti jau iš tolo. Todėl tą naktį 800 
bombonešių galėjo padaryti net 
tris skridimus, išviso numesdami 
apie tūkstanti tonų bombų. Nie
kad vokiečiai neturėjo tokios ki
tos sėkmės.

Pamažu kovos dėl Anglijos iš
blėso. Svarstant tas kovas, reikia 
nepamiršt!, kad karui prasidėjus 
vokiečių aviacija buvo tik keturių 
su puse metu senumo. Trumpu 
laiku buvo sukurta stipriausia 
nasaulyie oro pajėga. Iš praeities 
♦ik trupinėliai teturėta. Viską rei- 
fcėjo iŠ naujo oadarvti. Be abejo
nės, vystymosi perijode buvo pa
daryta klaidų. Darbui kenkė sku
ba ir perdėtas optimizmas. Avia-

Ar važiuotina dabartinėmis są
lygomis į Lietuvą, dabar gyvai 
diskutuojamas lietuviškos spau
dos ir vadovaujančių organiza
cijų klausimas. VtlKas atskiru 
atsišaukimu pasisakė prieš, tame 
Įžiūrėdamas sovietų pastangas 
pralaužti aneksijos nepripažini- 

Į mo nusistatymą ir galimą pavėrg- 
I tosios tautos dezoriėntavimą, 
ypač, jei būtų vykstama į šią va
sarą ten ruošiamas aneksijos 20 
metų paminėjimo iškilmes.

Kelionių biurai prieš keletą 
fnėnesių buvo pradėję siūlyti sa
vo patarnavimus norintiems ap
lankyti betkUrią dabar sovietų 
valdomą kraštą, bet prieš mėnesį 
sužinojo, kad jiems duotieji pa
žadai duoti vizas visiems jū pri
statytiems asmenims nebus vyk
domi ir kad suvaržomas net sve- 
čiavimosi laikas, tad savo paslau
gas liovėsi siūlę. Dabar štai So
vietų Sąjunga paskelbė naują da
lyką, būtent, kad visi asmenys, 
kurie yra kilę iš dabar sovietų 
valdonių sričių, kaip jie sako, iš 
Sovietų Sąjungos, jeigu yra be 
pilietybės arba jau priėmę kurio 
nors krašto pilietybę, vistiek lai
komi Sovietų piliečiais, tad vizas 
Įvažiuoti galėsią gauti tik Įteikę 
specialius pareiškimus, kad sovie
tų pilietybės atsisako ir gavę nuo 
tos pilietybės atleidimų.

Lygiai toks pat reikalavimas 
statomas įvažiuojant į Lenkiją iŠ 
jos kilusiems asmenims. Ten jau 
yra buvęs atsitikimas,'kad D. Bri
tanijos piliečio lenko užsienio pa
sas buvo atimtas vos pervi “ IVUS

per sieną fr tik po ilgų klapatų, 
D. Britanijos ambasados rūpes
čiu, tam lenkui buvo vėl leista 
grįžti Į D. Britaniją.

Sovietų pilietybės mes nei vie
nas nebranginame, tačiau jos at
sisakyti negalime, nes niekad jos 
beturėjome. Jei Sovietų Sąj. oku
pavo kraštą ir paskelbė aneksiją, 
tai btivo neteisėtas prievartos ak
tas ir pilietinių pareigų niekam 
negalėjo uždėti' Atsisakymo nuo 
pilietybės pareiškimas reikštų 
pripažinimą, kad ja turėjome, t. 
y. pripažinimą aneksijos. Pavie
nio asmens toks aktas, žinoma, 
negalėtų būtr svarbus tarptauti
nės tėisfe požiūriu, bet tai būtų 
lietuviškos sąžinės išprievartavi
mas. Tuo būdu galimybės gryna 
sąžine aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, kol veiks šis nuostatas,; 
užsidaro.

Toks sovietų reikalavimas tarp
tautinėje teisėje negirdėtas sve
timų piliečių prievartavimas. Dėl 
tb ar nebūtų tikslu, kad mūsų 
centrinės organizacijos kreiptųsi 
su skundu į savojo krašto užsie
nių ministerijas ii* prašytų iškel
ti tą klausimą Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijoje. Aišku* 
laimėti ką nors, priversti sovie
tus savo nuostatą pakeisti vilčių 
nėra, betgi neblogai būtų ir nors 
akis pabadyti. O tai juk liečia ir -X---- ---------- tet įr

kurie sovie-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
dieniais būną vakarinės Mišios. 
Žmonių sueiną daug, giedąs jau
nimo choras. Kunigai lanką žmo
nes kalėdodami ir žmonės aukoją. 
Pažaislio Dievo Motinos paveiks
las esąs perkeltas į Kauno kated
rą. Įgulos bažnyčia atvira, moks
leivių uždaryta. Šančių bažnyčia 
paversta sandėliu. Seminarijos 
bažnyčia uždaryta. Klierikai vi
sada poromis einą į katedrą.

Išvežimų esą nebegirdėti, Kau
ne ir krautuvėse galima esą vis
ko gauti, bet kolchozuose esą sun
kiau.

Sibire O. Prunskienė išbuvusi 
6 metus, 1941-1947 m. Ten mi
ręs ir jos vyras. Su juo išvežant 
buvusi išskirta ir apie jo mirtį te
sužinojusi per žmones. Kun. Pet
ras Prunskis ir jo sesuo Ona taip 
pat ten mirę 1942 m. Ten taip 
pat mirusi ir vysk. Reinio sesuo 
Em. Telyčėnienė ir Domicėlė Gi- 
neitienė, dr. R. Gineičio motina. 
Gyvenimas buvęs labai sunkus, 
žmonės maitinęsi grybais, kuriais 
dažriai ir apsinuodydavę, nes jų 
nepažinoję, prisirinkdavę ir nuo
dingų.

Iš lietuvių, su kuriais O. Pruns
kienei teko kartu gyventi Sibiro 
tremtyje, ji mini dzūkus Zabiels- 
kius, mokytoją Janušauskienę, 
ten ir mirusią, anykštietę. Ten 
mirė taip pat trys Prunskienės 
broliai — Pranas, Juozas ir Karo
lis Gineičiai, o sesuo Marija Žo
lienė, grįžusi nepaleista iš Sibi
ro, buvusi suimta ir, po 3 metų 
kalėjimo Vilniuje, kartą kalėji
mo kieme kritusi negyva. Pati O 
Prunskienė iš Sibiro taip pat grį
žo be leidimo ir gyveno slapstyda- 
mosi su mergautine pavarde, kol 
už 1500 rublių kyšį pavyko gauti 
pasą ir prisirašyti prie gyven
vietės.

Po Stalino mirties Lietuvoje 
žmonės laisviau jaučiąs! ir gyve
nimas miestuose gerokai pagerė
jęs. Dabar jau ir procesijos ap
link bažnyčią teistos ir Kūčias 
žmonės galį suruošti, ir Velyko- 
se margučių nusidažyti. Kaunas 
esąs lietuviškesnis už Vilnių. Pa
žaisly dabar psichiatrinė ligoninė.

Vidujinis 
sluogsnis taip 

megztas, kad koja 
liestų minkštąją 
medžiagos pusę. 

Vienintelės 
kojinės pasaulyje 
rekomenduojamos 

Valstybinės 
Kojų Sveikatos 

Tarybos sveikumo 
bei patogumo 

t atžvilgiais.

PATENTUOTOS

Dvigubais padais 
kojinės

S-12-0

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ Ir Ū.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip ptt siunčiameJš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

ne vien
anksčiau
tinių saldybių niekad nėra raga
vę, ir gal net jų vaikus. Kuriuo gi 
būdu jie galėjo pasidaryti sovietų 
piliečiais?

ŠIL&YMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROGIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., TorohfSrtĖr^
ANT. JUOZAFA1T1S

StunŠame AbA A eTI I sudarytus Ir apdraustos |rai- 
paprastn ir UKU F AS I U rins siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešimą.

Mūšų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIEtUVIV IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098 .

SKYRIAI*
105 Cannon St E„ Hamilton, Ont. JA- 8-6686. Ponia V. Jurattis. 
94 Douglas St„ Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VenskevKfenė.

—.raa.
SAVININKAI S. ir A. KALCZA
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Korsikos tremtinių atgarsiai SVEIKAME KŪNE-SVEIKA DŪŠIA...
‘'Basler Nachrichten” kovo 26 

d. t.k, rašo, kad prancūzų žygis 
prieš egzilus visoje valstybinių 
vizitų istorijoje Europoje neturįs 
jokio precedento ir dėl to pagrįs
tai išaukė protestus. JAV yra mi
lijonai imigrantų ir šimtai tūks
tančių Rytų Europos kilmės — ir 
visciėlto Amerikos vyriausybė ne
siėmė tokių suvaržymų. Rytų eg- 
žilų pasitikėjimas Prancūzija yra 
dėl pačios prancūzų kaltės su
drumstas. Apie tų trėmimų pada
rinių rimtumą galima spręsti iš 
to, kad prievarta ištremtųjų tar
pe buvo bemaž visi Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo Paryžiaus 
atstovybės nariai. Laikraštis pla
čiau apibūdina tąją organizaciją 
ir pastebi, kad jos atstovybė Pa
ryžiuje savo laiku buvusi įsteigta 
prancūzų vyriausybės sutikimu. 
Ir nepaisant to jos nariai buvo 
tremiami, o de Gaulle, į kurį PET 
centras Niujorke telegrama krei
pėsi, net atsakymo nedavęs. 
Šveicarų laikraščio nuomone, tie 
nuotykiai neliksią be paseku. Ry
tų Europos tautų sluogsnių pa

sitikėjimas Prancūzija esąs su
žlugdytas. Esą abejojama ar PET 
Seimo europinės sesijos ateityje 
dar galės Prancūzijoje įvykti.

“Die Welt”, Hamburge, dar ko
vo 22 d. tam pačiam reikalui pa
skyrė net penkių skilčių straips
nį. Laikraštis į Korsiką buvo net 
savo specialią korespondentę, 
Minoką von Zitzewitz, nusiuntęs, 
kuri, t.k. pasikalbėjo ir su buv. 
Lietuvos diplomatu E. Turausku. 
Pasikalbėjimas su juo korespon
dentei padaręs gilų įspūdį. Tarp 
kitko Turauskas jai pareiškęs, 
kad trėmimų kandidatų sąrašus 
buvo pateikusi sovietų ambasada. 
Tik po ilgų mėnesių spaudimo 
prancūzų vyriausybė sutikusi su 
sovietų pasiūlymais. Daryti pran
cūzų vyriausybei priekaištų var
gu ar galima, nes tai pasitarnau
sią sovietams, kurie kaip tik ir 
siekia, kad egzilų pasitikėjimas 
Prancūzija būtų sužlugdytas. So
vietai tuomet galėtų tautoms už 
geležinės uždangos skelbti: ma
tote, kaip elgiasi Vakarai su tais, 
kurie ieško ten prieglobsčio.

Sporto rėmėjai balandžio 
mėn. 23 d. rengia linksmą 
subuvimą.

BALYS ARŪNAS

Faktas.
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SANTYKIV SU KRAŠTU KLAUSI
MĄ kovo 30 d. numery vėl palietė 

“Dirvos” vedamasis, pasirašytas B. G. 
Esą, anksčiau šiuo atžvilgiu mes bu
vę žymiai griežtesni ir radikalesni, o 
dabar daugeliu atvejų jau darą nuo
laidų, imą teisintis, kad tam tikrais at
vejais tuos ryšius esą galima palai
kyti. Taip ir išdraskytų šeimų sujungi
mo reikalu griežtas nusistatymas, kad 
okupantui lankstytis netinka, jau esąs 
sulaužytas. Atsirandą vis daugiau iš
imčių ir mes slysta nuo principinio 
nusistatymo su okupantu jokių ryšių 
neturėti.

“Reikia pripažinti, — rašoma veda
majam, — kad prieš dešimtmetį ar 
kiek daugiau, mūsų principai buvo aiš
kesni. Tada, -tebejausdami dar karštas 
išgyvenimų ir persekiojimų žarijas, 
kiekvienas, be jokių paaiškinimų iš 
viršaus, žinojome, kaip reikia laikytis 
ir elgtis, kad mes būtume ne šiaip 
sau iš namų išėję pakieminėti, bet tik
ri politiniai tremtiniai ar pabėgėliai. 
O dabar, kuo toliau keliaujame, tuo 
labiau nuo tų principų tolstame * . .”

Kad taip esą, autorius sumini kele
tą pavyzdžių. Esą, jau nesidrovėdami 
perkame okupanto prisiųstas plokšte
les, kurias taip pat grojame savo radi
jo valandėlėse, perkame knygas, net 
dabar prisiųstas uogienes, latviams 
prisiųstas konservuotas žuveles ir 11. 
“O kaip tos “brangios” prekės ten ga
minamos, kam jos čia siunčiamos, ko
dėl už jas, “palyginti” nustatytos la
bai brangios kalncs, mes užmirštame 
pagalvoti”. Okupantas turis ilgametę 

(tautų pavergimo praktiką ir sugalvo- 
'siąs dar daugiau metodų, kaip sulau
žyti-“svetur išėjusių pasipriešinimą”. 
Esą, “jei mes toliau slysime, mokėsi
me brangų pinigą, tuo pačiu remsime 
okupantą ir drauge savo principus lai
dosime”. Vedamojo autorius pagaliau 
stebisi, kodėl tuo reikalu nieko nepa
saką “mūsų veiksniai”', ironizuoja, kad 
“mūsų veiksniai užimti tik dideliais 
darbais — Lietuvos laisvinimu ..,, o 
mažiems reikalams jie neturi laiko ... 
Bet ar neatsitiks taip, kad tie maži 
reikalai mus visus iš kelio išves? Ir 
tada mes kas sau pakriksime. O oku
pantas tuo mielai džiaugsis, nes tiks
lą bus atsiekęs”.

Paliesta čia labėi svarbi problema 
ir daug ką nustebins toks griežtas for
malus klausimo pastatymas. Daug 
kam atrodo, kad nesidomėjimas tuo, 
ką pavergta tauta pajėgia visdėlto pa
daryti, būtų dar didesnis nusikaltimas. 
Juk mus patraukia ne tai, ką okupan
tas sukuria, bet tai, ką pajėgia sukur

ti pavergta tauta. Nejaugi nuo to turi
me atsiriboti ir nejaugi galime tikėti, 
kad tauta tebegyvena tuo pačiu, kuo 
ji gyveno prieš 15. ar 20 metų? Ar 
turime boikotuoti, ką pavergta tauta 
dar pajėgia padaryti, ar turime tuo 
džiaugtis? Atrodo, galimas ir šitoks 
klausimas.

Sprendžiant santykių su pavergta 
tauta palaikymo klausimą, kaikas pri
mena ir tokį palyginimą.

Štai vieną tamsią rudens naktį ban
da plėšikų užpuolė nuošalų ūkį, šeimą 
suvarė į vieną kambarį ir šeiminin
kauja namuose ieškodami visokių gė
rybių, kankina šeimininkus, reikalau
dami išduoti slėpynes ir t.t. Mes tuo 
tarpu plėšikų išvaryti nepajėgiame ir 
pagalbos prisišaukti negalime. Tai ar 
protestuodami prieš neteisėtus plėšikų 
veiksmus neprivalome domėtis nelai
mės ištiktųjų padėtimi, ar neprivalo
me ieškoti kelių jiems padrąsinti bei 
paguosti, pagaliau ar būtų nusikalti
mas, jei kreiptumėmės į plėšikus pra
šydami liautis kankinus ir išleisti nors 
senelius bei vaikučius, kuriems ten 
nebepakeliama? Ar ir karo metu ne
bandoma okupantą įvairiais keliais pa
veikti, kad jis žmoniškiau elgtųsi su 
gyventojais? Argi tuo būdu jam pri
pažįstama teisė kraštą amžiais val
dyti?

Atrodo tai labai jautrūs klausimai 
ir per platūs, kad galėtų būti išspręsti 
keliomis pastabomis. O pasvarstyti 
plačiau juos tikrai reikėtų. “Dirvos” 
vedamojo autorius norėtų*/kad nuro
dymų jo pageidaujama prasme duotų 
“mūsų veiksniai”. Bet kokie gi? Ar 
“vadovaujančiu veiksniu apsišaukęs” 
VLIKas, kaip jis “Dirvoje” dažnai pri- 
statydinamas, ar, pasak tos pat “Dir
vos”, ant tikro ir teisingo eklio sto
vinti Liet. Nepriklausomybės Talka? 
“Dirvai”, atrodo, tiktų tik Talkos pa
tarimo klaustis.

DĖL LANKYMOSI LIETUVOJE ga
limybių bei tikslingumo šiandien daug 
kas ginčijasi. Tuo klausimu pasisakė 
ir ‘Darbininkas” savo balandžio 1 d., 
Nr. 25, vedamajame.

“Kelionės Lietuvon vistiek yra nau
dingos. Tai nėra nei Lietuvos okupaci
jos pripažinimas nei jos teisinimas. 
Kas gali, ir gauna leidimą, ir drįsta 
juo naudotis — tegu sau. Nemano
me, kad būtų tiek apakę ir nematytų 
tikrovės. Jei Lietuvos nebūtų dar 
matę ir negalėtų skirti, kas Nepri
klausomybės laikais padaryta ir kas 
dabar rodoma kaip bolševikinės tvar
kos “nuopelnas”, grįžę galės pasitik-

žaboję jaunystėje turėjau, kaip 
žmonės sako, ‘’pramuštą galvą” 
sportui. Mūsų kaime buvo ir dau
giau vyrukų, Kurie dėl sporto ga
lėjo nemirktelėję mirti, sudarėm 
tokią komandėlę irgarsėjome per 
septynias parapijas. Būdavo kas 
nors Velykų rytą ras vežimą už
trauktą ant daržinės stogo, škap- 
lierninkų būdas išvartytas, tvan
kią vasaros naktį Marytę svirne 
užremtą, tai nė jokios aoejonės —

— Pakarklių kaimo sportinin
kų darbas!...

Rudenį mūsų sportinė veikla 
ypač sustiprėoavo. Aplinkiniai 
Kaimai garsėjo dideliais sodais, 
Kupinais kvapių, sultingų obuo
lių, Kriaušių, urolydiai, jokios 
tvoros, jokie šunys ir kitokios ap
saugos priemonės mūsų negąsdi
no! Krisdavo vaisiai į mūsų mai
šus ...Laiku bėgant mūsų sportinė veikla daugiau ir daugiau plėtėsi, įgavo platesnius horizontus. Didžiųjų atlaidų bei jomarkų metu ėmėm praktikuoti boksą. Kadangi tuo metu nebuvo žinomos bokso pirštinės, tai mes vartojome tvorų mietus. Tamsiomis rudens naktimis ėmėm meisriškai piaustyti arkliams uodegėles. Cirkšt, čirkšt ir šauniausio arklio uodega jau mūsų rankose. O už tas uodegėles žydeliai mokėdavo gryną pinigėlį, bu grynu pinigu Kišenėje geriau, kaip su didžiausiu maišu obuolių!... Atvirai sakant, pinigas žmogų lengvai į visokias augštybes iškelia.Tačiau pamažu mūsų sportinės veiklos horizontai ėmė niauktis. Mūsų nesėkmės prasidėjo nuo to, kai Pakalnis — stipriausias ūkininkas mūsų kaime — nusipirko kokios tai belgiškos ar olandiškos veislės eržilą. Broliai, tai buvo ne arklys, o stačiai mašina! Kojos viearo storumo, galva kaip altorius, liemuo, kaip kuliamos mašinos paravykas! O jau kad nusižvengs, tai net bažnyčios varpų

rinti iš žinančiųjų. Melas tik labiau 
išlįs i paviršių. Blaiviau galvojantieji 
lankytojai galės nelengvai atskirti, 
kur yra tiesa ir kur akių dūmimas. 
Jei ir negalės pasikalbėti, su kuo no
rėtų, ir nuvykti, kur norętų, vistiek 
pajaus gyventojų nuotaikas, matys 
skirtumą, kaip jaučiasi žmonės tikro
je laisvėje ir priespaudoje. Priespau
da uždeda tam tikras žymes, kurių 
nuslėpti negalima. Tik į vieną daly
ką reikia kreipti ypatingą dėmesį, kai 
gaunamas leidimas Lietuvą aplankyti.

Leidimai, kiek teko patirti, vienam 
kitam yra duoti vasarai — liepos mė
nesį. Ruošiasi važiuoti. Jie gali patek
ti į bolševikinės okupacijos 20 metų 
minėjimą, ruošiamą Vilniuje liepos 
antroje pusėje. Ir nenorėdami bei ne
suvokdami, gali būti liudininkai reiš
kiamo “lietuvių tautos džiaugsmo”. To
kie užsieniečiai dalyviai bolševikų la
bai pageidaujami, žiūrėkite, sakys, net 
ir Amerikos lietuviai prisideda prie 
manifestacijos!

Dalyvavimas minėtose iškilmėse la
bai įskaudintų mūsų kenčiančius bro-’ 
liūs ir seseris, kurie varu suvaromi 
“dėkoti Maskvai už išlaisvinimą”. Bū
kime atsargūs!”

gų! Jokių sportų! Svetimoje ša
lyje gyvename, duona, o ne ko
kiomis pliuškynėmis turime rū- 

’ pintis!...
Ir tasai mūsų Mikutis vis prie 

knygų. Eugelskų. Kartais jis jas 
ant grindų pasikloja ir gulėda- 
damas ant pilvo mokosi. O tose 
knygose tiek daug paveikslų. Vi
sokių slibinų su dvišakomis uo
degomis, karalių ir labai trum
pais rūbeliais apsirengusių mer
gaičių! Sakau, — tam mokslo 
žmogui viską reikia perprasti, 
viską žinoti... Dabar Mikutis ne
benori kirptis plaukų ir vaikšto 
ir miega su tokiu ilgu nertiniu, 
siekiančiu žemę. Visai mokslo 
žmogumi pasidarė. Aną dieną 
parsinešė tokį pistolietą, į kurį 
prisipylęs vandens šmikščioja Į 
visus kampus.

— Mikai, sakau, — tu visas 
vyras, o su tuo pistolietu žaidi 
kaip vaikas, kuris dar nemoka 
kelnių užsisegti... Gėdą turė
tum. Visus kampus prišlapinai...

O tasai mano Mikutis:
— Šarap, tėvais... Nekaišiok 

nuosies ne į savo reikalus! Aš ži
nau ką darau! Tasai pistolietas 
mūsų rajono bytninkų simbolis.— Kas tie fytninkai per žvėrys? — klausiu.— Tėvai, turi per silpną galvą, kad suvoktum kas tie bytninkai...— Paršeli, atmink su kuo kalbi! ...— Šarap, tėvai! Negadink nervų. Dats oi.Na, ką tu žmogus su tokiu paršu ginčysies, kad jis tuojau už engelsko liežuvio stveriasi ir tave į ožio ragą riečia ...Vakar, vos man parėjus iš darbo, įvirto kaimynas. Uždusęs, suprakaitavęs, tarsi peniukšlį meitėlį paskerdęs. Ir be jokių įžangų:— Tu, dem žemaiti, — rėkia jisai, — fiksihk savo san arba aš tuojau policijai notifuoju! Jisai fui skeil chuliganas ...— Palauk, — stabdau kaimyną, — koksai velnias tave apsėdo, kad tu mano sūnų chuliganu -vadini? Brol, aš ęngelskai perpranta ir už nosies tu manęs netam- pyk!...— Dats gud, kad engelskai perpranti,— toliau rėkia jisai, — bet tavo san mano vaifos radiją komplitli sufiksino . ..— Radiją?!— Jes, radiją, Chrismas pre- sentui nupirkau vaifai radiją, an- destend? Grojo jisai vonioje ir ant porčiaus ir po lova, no kords, no strings. Transistor radija, an- derstend? Alice maž laikino tą radiją. Šiandien jinai pastatė radiją ant kiceno lango ir liseno Metropolitan operą. O tavo Mąi- kis iš voter pistolio šmirkšt tiesiai i laudspykerį. Ir Metropolitan iš karto nutilo. Visai jokio laudo nebeišduoda. Visi šeši transistoriai šlapi! .. . Fifti do- lars kaip šuniui ant uodegos! Transistoriai tai ne pančekos, neišdžiovinsi! ...Už radiją teko sumokėti... Dabar jau eisiu pas ponią šerkš-

Niujorkas. — Šio miesto bur
mistras Wagner gauna didžiausią 
pasauly burmistro algą — $40. 
000 metams.

skambėjimą nustelbdavo. Žmo
nes kaloėjo, kad tokiais arkliais 
tikrai patsai Anglijos ciesorius 
važinėja ir Olanaijos karalienė 
per didžiąsias šventes raita ant 
tokio arklio savo vaiską apžiūri. 
Žinia, kad ant tokio gyvulio nu
garos ir karalienei nesarmata sė
dėti! ... Mus, sportininkus, visos 
tos kalbos apie Pakalnio zagra- 
ničną eržilą nelabai domino, mes 
seilę rydami tiktai stebėjome to 
gyvulio uodegą, kuri buvo gero 
pėdo dydžio ir tokia ilga, kad ko
ne siekė žemę. Kai kokia musė ar 
uodas nutūpdavo ant jo blizgan
čio kūno, norėdami pasismagu- 
riauti bajorišku krauju, eržilas 
kad jau tvodavo ta ilgąją uodega, 
kad uodas nė mirkteieu nespėjęs 
užbaigdavo gyvenimą.

— Palaukite, vyručiai, — kal
bėjo mūsų komandos vadovas 
Jurgis Šalna — jisai gi tą arklį 
visą amžių po sKevrnu neišlai
kys. Atsidžiaugs ir vieną dieną iš
leis į dobilieną. Q tada jo uode
gėlė įkris į mūsų maišeli! Sakau, 
aštuoni svarai bus. Toksai ašutų 
storumas ir ilgumas!...Šalnos žodžiai išsipildė. Pakalnis iš karto tiktai dienomis, o paskui jau ir nakčiai palikdavo eržilą dobilienoje ganytis. Aišku, kur čia žmogus arKlį, kaip kokią vienturtę antyje saugosi.Taigi, mes vieną naktelę ir nutarėm tam Pakalnio eržilui sutrumpinti uodegėlę. Pasirūpinome geras žirkles, va, tokiomis žirklėmis kerpa engelskos veislės avis. Naktis pasitaikė tamsi — kad nors į aki durk! Atrodė, kad visą dangų butų kokie štukoriai suodimis ištepę — nei jokios žvaigždelės, jokios prošvaistėlės! Suradę tą Pakalnio žirgą, elgiamės labai apdairiai ir daiikatmai, nes biesas žino, kokie vėjai to zagranično gyvulio galvoje pučia! Aš glosčiau jo šilkines šnerves, Puodžių Petras švelniai kasė jo šonus, o jau šalna su žirklėmis taikstėsi prie uodegos. Pradžioje viskas vyko sklandžiai — gyvulys laikėsi rainiai ir, matyt, buvo patenkintas mūsų vizitu.— Kirpk, — sušnabždėjo Puodžius, — matai, kad stovi, kaip avinėlis! .. Tiktai jau nesigai- lėk, kirpk trumpai! ...Žinoma, tokioje nakties tamsybėje ir dar ne savo krašto gyvuliui, sunku numeruoji tą augšti. Taigi Šalna ir čirkštelėjo žirklėmis, augštai ar žemai sunku pasakyti, bet, matyt, užgriebė ir stimburio galą. O, brolyčiai! Kad jau šoks tasai Liucipenus ir ims spardyti užpakalinėmis kojomis, tarsi būtų viso pragaro velniai po jo uodega sulindę! Radome šalną, ačiū Dievui, — kokias dešimt pėdų nuspirtą į šalį gyvą, bet skaudžiai dejuojantį. .— Gelbėkit! — šaukia jisai, — broliai, šonkauliai širdį remia!Taigi rytą Šalną reikėjo vežti pas daktarą, nes šonkauliai tikrai buvo sulankstyti ir burnoje trūko skandalingai daug dantų, bet Šal-i . - - x , ....na vis dar nenustojo jais spiaudy- jnien^ teS’J m.an<? tą Miką į koki ti. Be to, apatinė lūpa buvo ka-’nor? sportą užrašo Dar ko gero žin kaip per daug atsivėpusi ir Į ūsai kokią dieną policininkui ant Šalnos kalbą buvo sunku suprasti.! blizgančių guzikų . smirkstelės. Atrodė, kad jisai pasitrynęs apie!Tada jau be kalėjimo nebeissi- to užsienietiško arklio uodegą j suksiu...

ĄL. gimantas
Prieš kiek laiko “TŽ” skiltyse ti skundą ir stebėjimąsi, kuri bū- 

................ . * ' ‘ ; tų galima sutraukti į tris žodžius 
— jūs mūsų nesuprantate! Tą 
padarė ir laikas ir atstumas ir ge
ležinė siena. Bet, ką reiškia toks 
priekaištas mums, kurie jau ir 
tarpusavy pradedame viens kito 
nesuprasti? Ar galime turėti daug 
vilties suprasti tautos kamieno 
balsą, jei jį mes stengiamės pa
tirti daugiau iš akademinių augš- 
tumų, prisibijodami leistis žemyn 
ir pajusti žemiškąjį kasdieninį 
pulsą?Veiksnių komunikatas dėl vykimo ar nevykimo į tėvynę labai įdomiai suredaguotas. Jis jau spėjo susilaukti daugybės komentarų. Nuomonės, kaip galima tikėtis, vėl aiškiai skyla — už ir prieš. Bėda tik tame, kad tuo tarpu mes dar nežinome, kaip jis bus interpretuotas tautiečių tėvynėje. Galime spėti, kad sovietiniai autoritetai pasistengs galimai daugiau priskaldyti skiedrų. Kas jomis tikės, kas ne, bet tam tikra dalis vis nubyrės sovietinio aruodo link.

Salioninis patriotizmasMes čia, darydami vienus ar kitus žingsnius, stengiamės galvoti apie viską, bet mažiausiai apie tai, kaip vieną ar kitą mūsų poelgį supras ir priims pati tauta. |O į tai turėtų būti atsižvelgiama pačioje pirmutinėje vietoje. Kaip tik čia ir pasireiškia toji, atitrūkimo nuo tautos kamieno tragedija visame žiaurume. Mes visad esame Įsitikinę, kad darome viską tik geriausiai ir tautos interesams naudingiausiai. Bet, ar tokiame mūsų nepalaužiamame Įsitikinime, tikrai jau nėra vietos klaidai, bent mažytei klaidai? Ar nebūtų reikalingi čia kaikurie rezervai, atsargumas?Netenka mums čia spėlioti, ar ir mūsieji patarimai tautiečiams Lietuvoje, ten jiems tikrai reikalingi. Ar jie patys, jau toki ilgą laiką priversti gyventi sovietina- mos Lietuvos tikrovėje, nežino patys, kaip elgtis ir ką daryti, kad atsiekus galimai daugiau jų turimų sąlygų rėmuose? Ar mes. užjūriuose būdami, galime geriau žinoti tenykščias aplinkybes ir kiekvienos dienos jiems ten statomus reikalavimus?Dar ir šiandien rasime mūsų tarpe tokių, kurie nemažu nepasi- t tenkinimu ar bent nustebimu, ne- kiekviena mūsų klaida yra išnau-jSa^v.stis^'ve.n^ su.mintimi, kad dojama sovietiniams tikslams, i^raSv“.1??stoJ?s V€1^u partizam- tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.Apie klaidas, paprastai, labai nemėgstame kalbėti. Mat, jau tuo pačiu atsiranda ir kaltinamieji. Geriau tad, viską girti, kaiką nutylėti ir leisti gyvenimui bėgti įprasta vaga ... Gal užmršime, gal pasiteisinsime, bet, už vis geriausia, atidėti viską ateičiai. Nėra gi ir laiko, naujiems planams, naujiems sumanymams, gyvenimas juk toks puikus ir patogus, be to, esą, vis vien prieš vėją nepapūsime. Ir tie vėjai pučia ir dar skaudžiau pradės pūsti. Taip, mes turime laiko; Tik,' gaila, labai retai bandome pagalvoti, kieno naudai laikas dirba?
“Jūs mūsų nesuprantate!” 
Laiškuose iš sovietinamos Lie

tuvos, vis dažniau galime skaity-

prakalbus apie skilimą išeivijos 
tautiečių tarpe, teko susilaukti 
priekaištų iš atskirų autorių ar 
net ir kaikurių laikraščių pasi
šaipymo. Sunku jaustis kaltu, 
nes iškelti faktai nebuvo pirši
mas savosios nuomonės, bet tik 
bendras dalykų konstatavimas, 
kurie, ar mums patinka ar ne, 
šiuo metu įgauna gal net ir aiš
kesnes formas. Skilimas ne tik 
negyja, bet, priešingai, gilėja, 
plečiasi. Pagaliau, jį jau prade
da įžvelgti ir tie, kurie anksčiau 
nenorėjo ar negebėjo to reiškinio 
matyti.

Naujoji kontraversija
Sovietinis vikrumas bando iš

naudoti kiekvieną progą, kad tik 
tą skilimą pagilinus ir paryški
nus. Dar blogiau, kai tie reiški
niai sovietinės iniormacijos, įdo
miai surėdytomis formulėmis, 
perteikiami ir tautiečiams tėvy
nėje. šiandien jiems netaip jau 
lengva patirti tiesą ir, jei atskiri 
laiškai būtų pakankamu šaltiniu 
daryti išvadas, turi tam tikros 
įtakos krašte.Didi kontraversija prasideda ir su tomis kelionėmis į Lietuvą. Ir čia, sovietai nori gudriai ir nebrangiai pasipelnyti, tuo pačiu likdami “geri ir švarūs” prieš pasaulį ir, dalinai, prieš mūsų seses ir brolius Lietuvoje. Vieną jau jie tikrai atliko — įnešė dar daugiau susiskaldymo išeivių tarpe. Visa ta kontraversija prasidėjo ne su tomis kelionėmis, bet su artimųjų atsikvietimu iš tėvynės. Ir šiandien, vieni mūsų giriame tų mūsų likimo bendrų didžias pastangas ir išlaidas bandant atgauti savo Šeimos narius likusius Krašte, kiti gi, bekompromisiniai peikiame tokius, kurie, esą. kad ir netiesioginiai, bet pataikauja' sovietams, lankstosi jiems ir bent faktiškai pripažįsta sovietinę okupaciją.Nervingumas ir klaidosNuotaikos ir nervai karštėja. Griebiamasi jau gana kraštutinių priemonių, daužomi langai, rašomi grasinimo lapeliai, ir, atspėk, čia žmogus, kas stovi viso to užnugary? Patriotiniai motyvai ar tik sovietinių agentų nematoma ranka? Atspėti ar suklysti, regis, galimybės beveik lygios. Gal, pagaliau, čia ne tiek svarbu kas teisus, bet jau tikrai svarbu, kad e nustojęs veikti partizani- nų sąjūdis. Išties, vakare patogiai minkštasuolyje išsitiesus, alaus 

i bonką rankoje belaikant ir televizijos ekrane stebint ledo ritulio ar bokso rungtynes, juk taip nesunku mesti — kodėl jūs ten. nekovojai, kodėl padėjot ginklus?Nuomonių skirtumaiSkilimas plečiasi, skilimas didėja. Ir tai būdinga išeivijai, tuo tarpu krašte, žmonės yra vieningesni, kaip betkada anksčiau. Jųjų meilė savajam kraštui ir savajai tautai yra tiesiog spontaniška ir nepalaužiama. Žinoma, su mažom išimtim, kurias sudaro Įvairūs prisitaikėliai, spekuliantai ir visi tie, kurie naudojasi iš savo tautos nelaimės. Tokių — tik sauja. Absoliuti dauguma juk tautos nariai, kurių nusiteikimai
(Nukelta į 7 psl)

staiga ėmė žydžiuoti...
Paskui krašte Įsivyravo kruvi

nas režimas. Sportavimas, pasida
rė nebeįmanomas. Ėmė už grotų 
sodinti. O ten malonumas men
kas. Naktimis pacukai uodegomis 
panoses brauko. Ir rėčkelė vidu
ryje kambario kvapelį išduoda — 
labai skirtingą nuo žibuoklių ar 
žydinčių dobilų aromato... To
kiu būdu mūsų sportinė veikla 
tapo užmigdyta ... . ■ .

Likimo užmačioms mus nu
bloškus Į svečias šalis ir besirū
pinant apie apartamentus, maši
nas, žmonų kailinius, raudonme- 

idžio baldus, persiškus kilimus, 
sportui nebuvo lemta atgimti. 
Be to, fabrike ištampytų sąnarių 
nebeviliojo jokis sportas, nebent 
bonkelės ••‘laužimas” su mielo kai
mynėlio ar prieteliaus pagalba.

Aną dieną atėjo ponia šerkš- 
nienė ir sako mano prisiegai:

— Reikia jaunimui leisti spor
tuoti. Tai tvirtina nėtiktai kū
ną, bet ir dūšią apsaugo nuo viso
kių zbitkų!... Sakysime, jūsų 
Mikutis, rodosi, neblogas krepši
ninkas būtų...

Aš klausau ponios šerkšnienės 
kalbos ir kraujas kunkuliuoja pa
kinkliuose. Je, man baisiai patin
ka sodrios.Serkšnienės lūpos, ki
birkščiuojančios akys, tasai dus
lus balselis, bet tos kalbos apie 
sportą!... Tu, žmogus, kaip ark
lys, plūkis fabrike, o tavo sūne
lis, atseity tegu šokinėja su raudo
nu sviedinėliu. Sportuoja! Batus 
ir rūbus plėšia!

— Ne!— nutraukiau ponios 
šerkšnienės sportinius apdūmo
jimus. — Mikučio vieta prie kny-

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE

PRIEŠ PIRKDAMI

HOOVER
SAVO

99,s
TORONTO HYDRO

PIRKITE

•>XįįZ

nutraukiau ponios

LTD

2446*8 DANFORTH AVENUE. • TEL. OX. 9*4444, OX. 94224

Keičiame senus matracus naujais. w • Remontuojame yisų rūšig baldas.

AR KEISDAMI

EM. 3-2261 — 14 Carlton St. 
HYDRO JCSŲ. NAUDOKITE JĄ! 

GYVENKITE GERIAU SU ELEKTRA

Mohawk t urnilure

Lake Simcoe
kuro alyvos irį burneroptornovimos 
Toronte. L»etuvtskaj kalbonfiė|i klovokite
Betty Vaitiekūnas; WA ’2 6181

1 n

Geriausi dulkiu siurbliai

Pavasario valymui specialiai papiginta kaina.
Modelis 661 tik 

(už priedus reikia primokėti) 
CONVERTIBLE!

Nepakeičiamas, kai valo ar 
šluoja! įsiurbimo galia 50%. 

didesnė su priedais. 
Faktiškai du siurbliai viename!

VANDENS ŠILDYMĄ 
PASKAMBINKITE

CONSTELLATION 
MODELIS 851 su pilnais 
priedais

tik *69.95
Patogus siurblys, lyg oru 
plaukiąs! Prašykite nemo
kamai jūsų namuose pa- 
uemonstruoti.

Štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungi
mą ar elektros įrengimų priežiūrą

— Jokių nuošimčių
— įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate
Dviejų asmenų šeimai mėnesinių 

vandens šildymo elektra išlaidų 
vidurkis yra $2.97

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEMGRINDŲ BLIZGINTOJAI Modelis 5332 tik

tik *36.95
lepinkite pigių—pirkite augs-

tos kokybės žema kaina.
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Šių metų balandžio mėn. 23 d. "Aukuras 
ruošiu pirmoji pavasario

• ir maloniai kviečią visus hamiltoniečius nepraleisti •’
• Šio<prpgps> kur PO tylaus gavėnios laiko vėl galės pa- ų
• silinksmiuii (r smagiai pasišokti grojant geriausiam, •

VEIKS BUFETAS: purkšti ir įdėti garimai, užkandžiai ir LOTERIJA $ 4 (fantų) stalų 
pilnai apstatytų užkandžiais ir išgėriau.

SLOVAKŲ NAUJAI ĮRENGTOJ SALĖJ 1403 Barton St. East
Pradžia 7 vai- vafc- “AUKURAS”
U... i .L ' i'!1.1 iii11 i11' . ................ II I. ...... ..-U-1, Ntl

uver^toįe tėvynėje

Kudabienė

Ockor.: S. DRAMANTAS

K. Bungarda
A. Ulbinas
St. Virbickas
V. Kalmatavičius

HAMIITSHC NAUJA "AUKURO" PREMJERA

’’ŽMOGUS, KURĮ UŽMUŠIAU”
Maurice Rostand,

Veikėjai: E. Dauguvietytė 
G. Bakaitytė 
S. Martinkutė 
A. Stasevičius

Nepalikime nepamatę šio puikaus M. Rostand veikalo
Pradžia 6 vai .vak. Balandžio 24 d., sekmadienį. - 

“Deltos” salėje (Lietuvių Namuose) 
1292' King Street East

HAMILTON, Qnt,
“AUKURAS”

PROF ST. KAIRYS • KAMINSKAS 
ligoninėje palengva sveiksta. Mano
ma, kad nelabai ilgai jam beteks būti 
ligoninėje.

D. Britanija
METINIS D. BRITANIJOS LIETU
VIŲ SĄJ.. SUVAŽIAVIMAS, įvykęs 

1960 m. balandžio 2-3 d.d. Londone, 
Lietuvių Namuose, dalyvaujant visų 
kitų organizacijų D. Britanijoje atsto
vams, priėmė rezoliuciją, dękojančią 
D. Britanijos vyriausybei už Lietuvos 
ir kitų kraštų užgrobimo nepripažini
mą bei prašančią ir artėjančioje viršū
nių konferencijoje laikytis tokio pat 
nusistatymo — ginti tautų laisvo apsi- 
prendimo principus.

Vokietija
SU KITAIS ATVYKSTANČIAIS pa

gal Bonnos-Maskvos repatriacijos su
sitarimą neseniai iš Klaipėdos krašto 
atvyko į Vakarų Berlyną Urtė Lokie- 
nė, 89 m. amž., ir sustojo pas savo sū
nų, Gosnerk) vardo misijų direktorių 
dr. H. Lokį. Kartu su ja iš Klaipėdos 
atvyko ir teisininkas P. Lokys su šei
ma. Urtė Lokienė yra našlė buvusio 
misijonieriaus kun. Kristupo Lokio, 
kuris savo misijomis buvo pagarsėjęs 
ir Indijoje ir Maž. Lietuvoje. E.

LIETUVOS VOKIEČIŲ organizaci
jos (Landsmannschaft) kultūrinės die
nos įvyks Neiheim-Huelsten mieste ir 
Berchume balandžio 22-24 d.d. Refera
tus skaitys prof. dr. V. Jungfef, doc. 
dr. E. Boettcher, studijų patarėjas 
dr. H. Schallhammer. Lietuvos vokie
čių organizacijos pirmininkas yra 
prof. dr. J. Strauch. E.

LIETUVOS VOKIEČIŲ DOKUMEN
TACIJOS SKYRIUS įsteigtas nese

niai ir rūpinasi buv. Lietuvos gyven
tojų vokiečių dokumentacija. Skyriaus 
vędėjąs P: yon Kattchęe (Burg/DĮth- 
marschen, Waldenstrasse 63). Ė.

pasaulyje
Diržys, sękr. V. Tamošaitis, valdybos 
nariai F. Aleksis ir V. Žilinskas.

L. NEPRIKL- TALKA ruošiasi pa. 
: keisti savo valdybą, kuri tose pareigo
se jau penkeri metai — V. Rastenis, 
V. Alksninis, B. Bieliukas, B. Nemic- 
kas ir L. Virbickas. Būsianti suorgani
zuota 24 narių taryba, kuri išrinksian
ti naują valdybą ir kitus reikalus is- 
spręsiąnti.

AMERIKOS LIET. KOMUNISTŲ
DIENRAŠTIS “VILNIS” balandžio 

8 d. išleido savo sukaktuvini — 
m. —numerį, 24 psl.

Būdinga, kad visa jo dabartinė at
rama dabartinės įžymybės Lietuvoje. 
Sveikinimai beveik jų vienų. Sveikina: 
Sniečkus, Ratomskis, Paleckis, Zima
nas, Korsakas, J. Baltušis, dr. Z. Ja
nuškevičius, Br. Raguotis, J. Šimkus, 
J. Butėnas, M. Mironaitė, Venclova, 
J. Banaitis, J. Karosas ir t.t.

GALIMA SIUSTI PINIGUS
Į LIETUVĄ
Žnome visi gerai, kad daugelis siun

čia siuntinius giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir SSSR. Tačiau jau antri me
tai siunčiami ir pinigai. Tuo reikalu 
skaitytojai pastebėjote garsinimą mū
sų laikraštyje. Pinigus persiunčia Gra- 
mercy Shipping Co., Inc. — 118 East 
28th Street, New York 16, N.Y.

šį firma turi Bankų Komisijos lei
dimą pinigams persiųsti. Už dolerį 
Lietuvoje ir kitur SSSR išmokama po 
10 rublių. Smulkmenas rasite garsini
me. Reikia pastebėti, kad už persiun
čiamus pinigus nereikia mokėti jokių 
muitų ar kitų mokesčių Sovietų Są
jungai, yra tam tikras mokestis tik už 
persiuntimą. Todėl kas domitės, pa
siteiraukite daugiau toje firmoje ar
ba garsinime, kuris telpa mūsų laik
raštyje.

Lietuviai
JA Valstybės

I QHJO parląmeatą šįemet kandida
tuoja ir lietuvis J. Muliolis. Jam rem
ti Cleveland^ sudarytas lietuvių ko 
mitetas.

JAV GYVENTOJŲ SURAŠYMAS 
pasirodo nebus toks, kad iš jo sužino
tume visų gyventojų tautybę. Tauty
bės klausiama tik antrajame lape, ku
rį gaus tik kas ketvirta šeima. Visų 
šeimų gausimame lape klausiama tik 
rasės — baltas ar juodas.

ŽALGIRIO MŪŠIO 550 M. SUKAK- (
ČIĄI paminėti Čikagoje sudarytas; 

specialus komitetas, kuris kartu pra
ves ir Dariaus ir Girėno skridimo su
kaktuvinį minėjimą. Komitetą sudaro 
ats. pulk. A. Rėklaitis — karių ramo-; 
vės atst., A, Gintneris — bendruome
nės, P. Grincevičįus — istorijos d-jos, 
dr. S. Biežis — buv. Dariaus ir Girė
no komiteto atst. Paprašytas dar pa
skirti savo atstovą Dariaus-Girėno ve
teranų postas.

VIENAS ČIKAGOS LIETUVIS, bu
vęs policijos valdininkas, gavo vizą 
ir aplankė Lietuvą. Vilniuje jis išbu-; 
ves 7 d. gyvendamas pas brolį, grįžusį; 
iš Sibiro. Vilniuje iš augštesnio sau-■ 
gumo pareigūno jis gavęs leidimą nu-! 
vykti į savo tėviškę. Kad būtų buvęs: 
sekamas, nejautęs. Vilniuje jis ture- į 
jęs kasdien išsikeisti pragyvenimui po i 
$16 ir gaudavęs po 10 rublių už dolerį, j 
Viso viešnagė, įskaitant dovanas ,jamį 
kainavusi apie $1800. Gal dėl ten esan- į 
čių giminių, jis apie gyvenimą Lietu- • 
voje nieko plačiau nepasakojąs.

LN FONDO VALDYBA kovo mėn. j 
pradžioje pakeista. Iš senosios vai- i 
dybos joje teliko viena E. Cekięnė,! 
kuri dabar yra LNF pirmininkė. Kiti į 
nariai: vicep. Pr. Narvydas, ižd. Ant.!

“AUKURAS” ateina su įspūdinga 
premjera, šį sekmadienį, bal. 24 d., 
5 v. p.p. LN mūsų kolonijos dramos 
būrelis “Auku-as” duos mums vėl Vie
ną gilų ps’chploginį Maurtęe Rostand 
veikalą “Žmogus, kurį užmušiau”. Jį 
režisavo E. Kuda'bienė- įdomu, kad šia
me pastatyme, šalia mūsų b-nei jau 
žinomų dramos meno atstovų — E. 
Kudabienės, A. Stasevičiaus, A. Ulbi- 
m ir kitų, pamatysime ir jaunąsias 
;ė*as, kaip G. Bakaitytę ir S. Martin- 
kutę.

Mūsų sąlygomis paruošti tokį vei
kalą scenai nėra eilinis darbas. Iš 
“Aukuro” narių ir v-bos jis pareikala
vo didelio idealizmo ir saves atsiža
dėjimo. Šimtai valandų darbo. Ti
kiu, kad mūsų visuomenė tai įvertins 
•r skaitlingai dalyvaus šiame spektak
lyje. Dejuojame, kad jaunimas nu
tautėją, ..o kai reikia jam tik retkar- 

Siais metais fabrikas savo gaminius {jais menkutės mūsų* paramos — at
rodys dar 11-koje tarptautinių parodų vykti pasidžiaugti jų sugebėjimais — 
— Lenkijoje, Jugoslavijoje, Italijoje,' didžioji mūsų dalis dažnai, kad ir ne-

Prof. Z. Ivinskio dienoraščio ištrau- tyvūs bibliotekų skaitytojai, 
kas kovo 31 d. pradėjo skelbti ‘Tiesa”, mieste esą 150 įvairių bibliotekų. (Čia . 
Dienoraštyje liečiami 1938-40 metų reikią pąstebęti, kad į V4&U atvyksta 
įvykiai ir ilgą eile asmenų. To dieno
raščio paskelbimas, matyt, yra nauja , peršasi knygų), r ‘ * 1 * * ‘ -
kaikurias sroves ir prieš asmenis, da
bar esančius laisvuose Vakaruose.

s.m. kovo mėn. laidoje 
pradėta spaųsdmti F. Abramavičiaus 
ir L. Sauso ’dokumentinė apysaka”, 
pavadinta “Mirties nuosprendis”. Joje 
atvaizduojami, žinoma tendencingai, 
kaikurie 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo epizodai. •

Kalbininkui prof. J. Balčikoniui su
ėjo 75 metai amžiaus ir 45 metai filo
loginio darbo. Jis ypač daug nusipelnė 
ruošiant didyjį lietuvių kalbos žodyną. 
Pagerbtas ir tarybiniu titulu’.

Juodkrantėje šiemet atidaromi 120 .............. ..
vietų poilsio namai žvejams. Nidoje į Turkijoje, Tunise, Afganistane ir Kt.! sąmoningai, jų sunkius darbus igno- 
bus statoma moderi kavinė ir du tu-! Čekoslovakijoje, Korėjoje, Indonezi- ruoja Betgi šį kartą su auštančio

Viso

daug provincijos žmonių, kurie čia ir E

“ricinas*.avuno” forma, nukreipia prieš ■ yili^uję dabar esą IO4 kino teatrų.

rištiniai namai. E.
Laivininkystė Nemunu prasidėjo ba- 

landaa 1 d. — iš Kauno į Ju-barką iš
plaukė pirmasis garlaivis “Taškentas”, 
vairuojamas kapitono Kučinsko. Tą 
pačią dieną ga laivis ‘Taryba Lietu
va” nulym./ė ba.dokus su miško me 
džiąga į Kriukų laivą statyklą.

Mals pašarui eglių ir pašą spyglius. 
Malimo. įmonė statoma Tauragės miš
ką ūkyje. Eglių ir pušų spygliai esą 
labai maistingas pašaras. įmonė bus 
pirmoji tokio pobūdžio Lietuvoje.

Vilniečiai pirmauja knyga pi.kime. 
Vilniaus radijo pranešimu, pereitais 
metais kiekvienas Vilniaus gyventojas 
nusipirkęs knygų už 50 rublių. Lite
ratūros pardavimo atžvilgiu Vilnius 
užtinąs vieną pirmųjų vietų Sovietą 
Sąjungos miestų tarpe. Be to, beveik 
pusė visų Vilniaus gyventojų esą ak

Moksiąs dabar su
traukiu hęmaręidųs 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bet niežėjimą ir sutraukia 

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

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

SkrietaPMPAkATlOH r i

Kiekvienas Vilniaus gyventojas per
eitais metais lankęsi kinuose viduti
niai po 25 kartus — pranešė Vilniaus 
.adijas iš Vilniaus miesto tarybos se
sijos. Bet ulmiršo pridurti, kad Vii- 
a ^aIis Kinus lanko ir provincijos žmo
nės.

•‘Kauno audinių” fabrikas,
E.

kuris, 
kaip žinome, veikė jau nepriklauso
mybės metais, išsiuntęs savo gaminių 
pavyzdžius į tartautinį madų kongre
są Sofijoje, pranešė Vilniaus radijas.

joje, Norvegijoje “Kauno audinių” pavasario gyvybės pilnomis nuotaiko- 
gamlniai bus įjungti į specialias So- mįs susirinkime kuo skaitlingiausiai 
vietų Sąjungos parodas. Tarptautinė- pasižiūrėti įspūdingos premjeros. Vai- 
oe parodose lietuviškųjų fabrikų ga- dinimo patrauklumą padidins puikios 
miniai paprastai nega smami kaip lie- $t. Dramanto dekoracijos. Sk. St. 
tuviški, o kaip sovietiniai gaminiai. ,

Vlniaus karininką namuose įvyko j 
’karinės šlovės bei pasižymėjimo ženk-* 
lų paroda”. Vilniaus radijo reporte-1 
ris praneša iš tos parodos, kad vienu 
pirmųjų raudonosios vėliavos ordeno 
kavaheriumi buvęs “talentingas kar
vedys, pilietinio karo didvyris Vytau
tas Puma”. Kad Stalinas generolą Put- 
ną davė sušaudyti — nė žodeliu nepri
siminta. Parodoje buvę atžymėta, Kad 
“Sovietų Sąjungos didvyrio” vardas 
buvęs suteiktas dar 12-kai lietuviškojo 
junginio karių ir 3 civiliams partiza
nams, jų tarpe Melnikaitei.

Kaikui-ių vaistų kainos Sovietų Są
jungos min. tarybos ir kp ck nutari
mu nuo balandžio 1 d. sumažintos vi
dutiniškai 14%. Atskiriems vaistams 
sumažinimas yra dar didesnis: peneci- 
Eno 46%, streptomicino 57%, kaiku- 
rie sulfonamidiniai vaistai 50%, vi
tamino C 43%, vitamino B 57%.

bienė. Kl. G.
SERGĄ IR GYDOSI Nora Francis 

Henderson Hospital Z. Pulianauskas 
jau aštunta savaitę, o V. Narkevičius 
ketvirta savaitė. Abu yra sužeisti dar
bovietėse. Linkime greit pasveikti.

LIET. KNCIKLOPEDIJOS PRENU
MERATORIAI, kurie nori sumokėti 

prenumeratą prašomi paskambinti LE 
atstovui Hamiltone St. Daliui, kuris 
priims pinigus. Ypač prašomi tie, ku
rie yra atsilikę mokėjimuose pasku
binti atsilyginti, nes leidėjas yra nuo
latos slegiamas skolų naštos. J.D.

NEPAMIRŠKIME, kad pirmas po 
Velykų puikus šokių vakaras yra ruo
šiamas mūsų mielojo “Aukuro” ba
landžio 23 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
naujoje Slovakų salėje — 1406 Bar
ton Street East, šokiams grojs žino
mas italų orkestras Bennie Ferrie.

Laukiame svečių ir iš tolimesnių bei 
artimesnių lietuvių kolonijų. Visį pa
remkime “Aukurą”, nes jis dirba sun- 
’’’i. bet naudingą darbą lietuvybės la
bui!

NAUJA LIETUVIŲ VASARVIETĖ. 
Jau ilgesnis laikas, kaip hamiltonie- 
čiai neturi arti vasarvietės. Prieš ke
lis metus vos 34 mylios nuo Hamil- 
*onę. prie gražiaus Erie ežero, nupir
ko ūkį lietuvis Bronius Aselskis. Ūkis 
randasi Selkirk, Ont. Vykti iš Hamil
tono reikia <54 keliu, kuris prasideda

• < rvi --’-nS-įėc tilto TT^i$ 
prie pat Erie ežero. Trobesiai dideli 

viK s turi natūralias du- 
as, kuriomis galima švies iitrwleio 

šas, kuriomis galima šviesti ir naudo
ji virtuvei. Kl. G.

SI ŠEŠTADIENĮ, balandžio 23 d. 
mkiame gausaus hamiltoriiecių atsi- 
ankymo Tdrontan į ruošiamą Kartū

no Balių Regency Tower Kotelyje, 89 
ivenue Roąd. Pradžia 8-30 vai. vak.

Svelkinar^-yisus Jurgius ir kviečia
me kartu su draugais mūsų rengiąma- 
ne baliuje linksmai atšvęsti vardines.

Toronto Mot. šalpos Grupė ‘Daina’. 
SPORTO įLLUBO KOVAS vienuo 

likos metų gyvavimo sukaktis bus mi
nima gegužės 21 d. Be sportinių žaf- 
dynių, dalyvaujant kviestiems sporti
ninkams iš ŽJAV Jr Kanados, vakare 
bus trumpas minėjimo aktas, dpvanų 
įteikimas ir meninė programos dalis, 
išpildoma Toronto vyrų kvarteto, ved. 
muz. St. Gąilevičiauš. Po oficialios 
dalies bendri šokiai. Vakaro progra
ma bus pravesta Hill Crest patalpose'

Į Wentworth mokyklos salėje. Hamilto- 
nieciai prašomi toms iškilmėms ruoš
tis ir gausiu atsilankymu pagerbti 
mūsų jaunimo sportinę veiklą. Taip 
pat malonu.’ kad į sporto klubo atsi
šaukimą dėl finansinės paramos iš
vykai į Niujorką jau atsiliepė organi
zacijos, prekybininkai, pavieniai as- 

imenys. Gauta aukų: bankelio Talka 
Kaip žinote, mes per 10 metų esame $25, prekybininko VI. Kybarto $20, 
pastatę per 12 įvairių veikalų, jų tar- A. Tėvelio S20, kun. J. Kubiliaus, SJ, 
pę daug lietuvių autorių. Be to, daug S3, K. Mikšio $3. Sportininkai tiki, 

kad reikalinga $400 suma bus surink
ta. Visi aukotojai bus paskelbti mūsų 
spaudoje. Klubo iždininko K. Stanai
čio tel. JA. 9-8460. K. R.

GIMNAZIJOMS REMTI būrelių va 
dovai maloniai prašomi pradėti rinkti 
aukas už 6 mėnesius jau dabar ir pi
nigus persiuntimui pristatyti St. Bak
šiui ne vėliau gegužės 15 d.

ALYVĄ PER LN FONDĄ naujai 
užsisakė namų apšildymui S. Urbona
vičius, Br. Steponavičius, J. Mikšys 
ir R. Giedraitis. Už juos gauta komi
so po $15, iš kurių jiems bus pasiųs
tos dovanėlės — po $5. Sutartį atnau
jino 6. Celiauskienė, už ką gauta $5. 
Išviso per kovo mėn. alyvos komisų 
LN Fondas gavo $65. .

Prašome visų tautiečių s8vo namams 
jau dabar sekančiam kūrenimo sezo
nui alyvą užsakyti per LN paskambi
nant St. Bakšiui JA. 9-4662. Ir patys 
gausime penkinę ir stambiai paremsi- 
me LN. Jei visi lietuviai tai padarytų, 
kasmet susidarytų apie $3000, kurie 
dabar lieka kitur.

KINO. DELTA papigintų bilietų pla
tinimas turi pasisekimą. Kaikurie jau 
yra pardavę jų po 30 knygučių. 10 bi-

li. ŠIRVINTOS IR NEMUNO TUN
TAI balandžio 24 d. ruošia šv. Jur

gio ir 10 metų skautų įsikūrimo Ha- 
t miltone minėjimą. 11 vai. iškilmingos 
k; pamaldos ir Širvintos tunto vėliavos 

šventinimas. Skautai dalyvauja orga 
nizuotai. 1 vai. p.p. iškilminga sueiga:
2 vai. p.p. trumpi užkandžiai; 2.30 vai. 
p.p. meninė dalis. Niagaros pusiasa 
ho skautai-ės~ suvaidins B. Simonai 
Ho “Našlaitėlė”; 4 vai. p.p. pasilinks
minimas ir šokiai. Visos iškilmės įvyks 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje ir 
salėje — 58 Dundurn St. N. Visi skau
tai ir skautės renkasi lOO^val. ryto 
oarapijos^ salėje pilnose uniformose.

Maloniai kviečiame visuomenę’ mū
sų šventėje dalyvauti. Tuntininkai.

NAUJA PREMJERA HAMILTONE
Naujos premjeros proga Jūsų ben- 

Iradarbis kreipėsi j “Aukuro” režiso- 
rę E. Kudabienę su keliais klausimais:

Į — Kaip Tamsta žiūri į M. Rustando 
i veikalą ‘Žmogus, kurį užmušiau”?
Į — Tai jaudinanti drama iš Pirmo- 
į jo Pasaulinio karo laikų. Autorius 
; prancūzas. Ji atrodo visai gyvenimiš
ka, žiūrima su didelių įtempimu. Visi

nau, kad hamiltoniečiams ji paliks į (ant kalno), o pačios žaidynės — 
gerą įspūdį.

— Kada manote švęsti “Aukuro” 10 
metų sukaktį? >

— Jau dabar reikėjo švęsti, bet no
rime ta proga pastatyti lietuvišką 
veikalą. Buvo sustota ties Krėvės Žen
tu, bet jis mums sunkiai įkandamas. 
Dar žadame pergalvoti. Manau, kad 
minėjimą teks atidėti rudeniui...

Šį šeštadienį, balandžio 23 d., Męrrįttpn 
Community Centre Hali, Merritton (prie st. Catharines),

ŠOKIU. VAKARAS
JONĖS KVIETYTĖS IŠRAIŠKOS ŠOKIAI.

Programoje: Muzikos - Dainų - Šokių KONKURSAS
Dalyvauja Toronto, Hamiltono, Niagara Falls ir St. Catharines 
jaunieji ineno talentai. Balsuoja visi vakąro dalyviai talentų įver
tinime ir premijų paskyrime. • Spalvoto filmo darymas apimant 

visus vakaro dalyvius.
PILNAS BUFETAS 6 vai. vak. VARŽYBŲ PRADŽIA 7 vai, vak. 

Šokiams gros geras orkestras • Turtinga loterija.
Įėjimas $1.00, moksleiviams nemokamai.

Jūsų visų širdingai laukia Niagaros pusiasalio jaunimas savo metiniame pasilinksminime.

PEMBROKE, Ont.
VASARIO 16 D. MINĖJIME 
TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Po $2 — J. Vaičiūnas, V. Vizgaitis, ’ trys veiksmai vienodai įdomūs. Ma-
Vaičiulis, E. Michel, V. Balys, A. 

Petrulis, A. Sukis ir J. Ivanauskas.
Po $1 —- P. Kiškis, J. Marčiukaitė, 

V. Rakauskas, P. Jurevičius, J. Traut- 
rim, A. Trautrimienė, J. Leveris, A. 
Leverienė, J. R. Leveris. J. Astra, J. 
Kiškis, L. Bakūnas ir Jasaitytė.

Viso aukų surinkta S29.
TF ir savo vardu nuoširdžiai dėko

ju P. Kiškiui už tokį gražų pasidarba- 
vimą renkant aukas TF, o taip pat šir- 
iinyai dėkoju visiems Pembroke apy- 
inkės lietuviams už aukas. .

TF Atstovybė Kanadoje.

S

A, ViŪDZIUS, B.L.
V(ESAS1S NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiaį.
20 KING ST. E., HAMILTON 

TeUfonoi:
Įstaiga; M. 7-5575 

EU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka"
Išduodamos paskalos iki 13.009, morgičiij paskolos iš 7% iki 50% 

turto vertės. Indėliai, paskoloj ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St! E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte. tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12 - 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave^ Hamilton, Ont

ariu ’•Aukurui” teko talkininkauti 
u trumpesniais veikaliukais įvairių 

minėjimų bei parengimų proga. Taip, 
:<ad darbo turėjome visą laiką labai 
daug ir gana-įtempto.

— Ko “Aukuras” labiausiai pagei
dautų? x

— Didesnio visuomenės dėmesio te- 
įtrui, o taip pat ir paramos iš mūsų 
organizacijų; jai rekalinga ne vien 
moralinė, bet kartais labai ir materia
linė, be ko mes labai sunkiai verčia- 
mės.

— Ar labai pasikeitė “Aukuro” su
dėtis?

— Labai. Iš senųjų vaidilų liko vos 
Z Šiaip reikėjo vis naujus ir naujus 
Įtraukti ir juos paruošti. Malonu pa
žymėti jaunųjų įsitraukimą į vaidinto
jus. Jų tąrpe yra labai gabių ir norin
čių dirbti su dideliu užsidegimu. Čia 
augusiam jaunimui yra labai puiki 
mokykla išmokti lietuvių kalbą, jos 
tarimą, kirčiavimą. Per repeticijas 
jauniems aktoriams priprahta klau
sa, žodžių prasmė ir kita. Aš džiau
giuosi jaunųjų prieaugliu ir linkiu 
jiems nenustoti entuziazmo! — baigė 
mielą pasikalbėjimą rež. E. Kuda-

džiaukitės švarių, patikimu, nebrangiu 
NAMU APŠILDYMU i

IŠSINUOMOKITE NATŪRALIU DUJŲ 
' PAKEIČIAMĄ DEGINTUVĄ ’ 

pritaikinta jūsų esamai krosniai.

Tik $3.50 mėnesiui-
• Nemokamas pakeitimas • Nemokamas pristatymas
• Nemokamas Įmontavimas • Jokio amortizacijos mokesčio
• Jokio jmokėjimo • Nemokumas aptarnavimas

GARANTUOTAS ĮMONTAVIMAS — VELTUI KROSNIES PRIEŽIŪRA

skambinkite jjonsumersF'
19 Toronto St.,.Toronto - EM. 2-5858 Local 500

lietų kainuoja $2.50 ir tinka betkuriam 
filmui iki Naujų Metų. Nelaukime kol 
pasiūlys, bet paprašykime patys pas 
LN v-bos narius.

Šią savaitę eina puikus filmas "The 
Gazebo”, o nuo pirmadienio, bal. 25 
d., visą savaitę eis taip pat labai gra
žus “Buccaneer”.

GAUTA MALONI LN LIEČIANTI 
sensacija — Stasys U įkiš pasiūlė įneš
ti į LN dar $5.000. Jis pareiškė: “Da
bar pridedu $5.000, o kai statysite ar 
remontuosite salę vėl pridėsiu”. Apie 
šį mūsų kolonijos vyrą graižausiais 
žodžiais ateityje kalbės Lietuvių Na
mų istorija. Patikėti net $7.000 vos 
gimusiems LN nėra jau toks eilinis da
lykas. Štai kokia ta vyra dvasia, ku
ri anais laikais ątkūrė LiętavųnkŠt. 
Uikis yrą kūrėjus • savąnorią), o vė
liau išnyko nežinomybėje. Jis vėl ga
liai iškylą, kada mūsų tautiniam išsi
laikymui statomas vienas iŠ stįpnąu 
šių pamatų- ,

Priimki, gerasis žaliosios Žemaitijos

sūnau, mūsų visu gražiausia padėką!
Sk. SŲ

HAMILTONAS BE VASARVIETĖS. 
Beveik prieš 4 metus užsidarė vienin
telė prie Hamiltono buvusi lietuvių 
vasarvietė-ūkis prie Lake Medad, Ont., 
apie 10-12 mylių nuo Hamiltono. Jo 
savininkai buvo kuklūs, bet malonūs 
žmonės Vytautas ir žmona Narušiai. 
Jų ūkyje, prie kurio buvo ir gražus 
ežeriukas, šeštadieniais ir sekmadie
niais matydavai daugelį lietuvių.

Tačiau žomnės dažnai nežino, ką jie 
daro. Vieni iš pavydo, kiti iš nežino
jimo, leisdavo pletkus ir dar skelbda
vo nebūtus dalykus, kad ten lankytis 
neverta! Vyt. Narušiui susirgus vasar
vietė užsidarė ir visi tuojau pajuto jos 
trukumą, bęt viskas po laika. Dabar 
artimiausia lietuvių vasarvietė yra 
Wasaga, Ont. Bet hamiltoniečiams ji 
beveik nepasiekiama. Net su sava ma
šina reikia padaryti į abu galu per 
250 mylių kelio. Tai ne tik poilsis, bet 
ir išvargimas su tokia ilga kelione, o 
ypač žmonėms su šeimomis ...

KL G.

Delhi, Tillsonburg
PARAPIJOS RĖMĖJAI: Bažnyčiai 

pirkti fondui aukojo Vanda ir Anta
nas Mažeikos $500. Už tokią didelę su
mą ir nuoširdų parapijos darbų rėmi
mą didelis ačiū. Tam pačiam tikslui 
aukojo Algis Riekus $100, pp. Game- 
liai $60, Bf. Ceika $50, pp. Liutkai 
$50. Mr. Biro $15.

Vargonams ir šv. Kazimiero paveiks
lui aukojo Rožė Augiistinavičienė 
$125, kun. K. Riekus $25, pp. Grince- 
vičiai ir jų tėveliai vargonams $35, 
pp. Laureckai $20. Visiems aukoto
jams ir talkininkams parapijos klebo
nas yra labai dėkingas.

Niagara Falls, N.Y.
KONCERTAS - BALIUS
Kiekvienais metais Buffalo Lietu

vių Klubas daro vieną-kitą parengimą 
Niagaros mieste lietuviškiesiems rei
kalams paremti.

Tuo tikslu š.m. gegužės 1 d., sekma
dienį, yra rengiamas koncertas-balius, 
kurio programą išpildys solistas Vac 
fovas Verikaitis.

Nors jis Niagaroj dar nėra daina
vęs, bet daugumai jau gerai pažįsta
mas iš savo puikių dainavimų per 
Kanados CBC radio stotį Toronte.

Tikimasi, kad apylinkės lietuviai 
nepraleis progos arčiau su juo susi
pažinti ir gausiai atsilankys pasigėrėti 
jo skambiomis dainomis ir puikiai iš
lavintu balsu.

Sis koncertas, kaip ir kiti Buffalo 
Lietuvių Klubo parengimai, įvyks šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje — 
1910 E. Falls St. Parengimo pradžia 
4.30 vai.p.p. K.

St. Catharines, Qnt.
LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS
Po ilgos gavėnios ir šaltos žiemos 

kiekvienas nori turėti linksmesnę va
landėlę — smagiai pašokti, padainuo
ti. Niagaros pusiasalio meno mėgėjai 
kaip tik ir ruošia tokį vakarą, kur 
visi galės sutilpti ir pilnai pasilinks
minti. Salė didelė, orkestras geras, 
programa neilga ir graži. Tai, ko kiek
vienas ieško ir pageidauja .

ši jauki pramoga įvyks Merritton 
Community Centre Hall, Merriton, St. 
Catharines priemiestyje. Važiuojant 
St. Catharinėj Queenston gatve, rasite 
užrašą Merritton-Thorold, už mylios 
prieš pat Merritton pasukite į kairę ir 
tuojau pamatysite salę.

Tad iki pasimatymo šauniame jau
nimo vakare šį šeštadienį, balandžio 
23 d., 6 vai. vak. Rengėjai.

Right-Time Watch and Clock Repair 
2748 Pundas St. WJ Tel. RQ. 3,1552
Taisomi visų rūšių laikrodžiai Ir žadintuvai, darbas atlie

kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS BAR2BSRJ8

Rochester, N.Y.
Balandžio 23 d., šį šeštadienį, įvyks 

didelės iškilmės ir vakaras — Lietu
vių Radijo Valandėlės ir Tautinių šo
kių grupės veiklos dešimtmečio mi
nėjimas.

Programoje iškilmingas aktas ir įdo
mi meninė dalis, kurią atliks Montrea- 
lio dramos artistai ir Rochesterio tau
tinių šokių ‘grupė, vadovaujama St. 
Ilgūno. Minėjimui atžymėti yra lei
džiamas platus leidinys. Radijo valan
dėlė ir Tautinių šokių grupė per tuos 
10 metų atliko kultūrinį lietuvybės 
darbą. Radijo Klubas, kuris jau ilgus 
metus išlaiko rad. valandėlę, nori ne 
tik pagerbti tos valandėlės darbuoto
jus ir rėmėjus, bet savo veiklą dar la
biau išplėsti ir susirasti naujų talki
ninkų.

Po programos bus šokiai, turtingas 
bufetas ir daug kitų linksmybių.

Rochesterio visuomenė ir kaimyni
nių kolonijų lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami minėjime-vakare dalyvauti. Tai 
bus viena iš įdomiausių povelykinių

karai visuomet pasižymėdavo linlti- 
mumu ir pramogų įvairumu, o šį kar
ta jus lanki* d*r netikėtumai.
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Religinės muzikos koaoertas
16 (536)21. - TEViaKĖS ’ŽIBURIAI _____

■ -• ■. — ,■—- ————.

; Bet kokios rūšies koncertą ruo
šiant reikalinga dviejų pagrindi
nių dalykų: gerų to-piluytojų ir 

Irimtai paruoštos programos. Ne
turint jų, religinės ar pasaulinės 
’muzikos koncertas negali pavyk
ti. Geriausi muzikos interpreta
toriai nepadarys reikiamo Įspū

džio, pasirinkę menkaverčius ka
rinius ir geriausi kūriniai skan|j 
bės blankiai blogų interpretato
rių išpildomi.

Verbų sekmadienį, balandžio 
10 d., ruoštasis religinės muzikos 
koncertas Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje buvo augšto lygio. 

, Programa rūpestingai parinkta ir 
; jos išpildymui pakviesti meninin

kai atliko visus programos stato
mus reikalavimus. Nenuostabu 
todėl, kad šis koncertas buvo ge
riausias iš religinės muzikos kon
certų betkada ruoštų lietuviškų 
bažnyčių Toronte. Žvelgiant Į 
programą ir išpildytojus kitaip ir 
negalėjo būti.

Koncertas pradėtas CBC 
“Songs of My People” vyrų cho
ro giesme “Pie .Jesu”. Tradicinė 
16 šimtmečio giesmė, harmoni
zuota choro vadovo I. Romanoff, 
praskambėjo subtiliai, Įtikinan
čiu. Platus balsų deapozonas, ge
rt išlavinti balsai davė pajusti 
giesmės grožį visoje pilnumoje. 
Puikūs Įstojimai ir geri užbaigi
mai bei tikslus frazavimas leido 
justi gerą dirigento ranką ir sko
ni. Choras nėra didelis skaičiu
mi, bet jau dainuoja septyni me
tai I. Romanoff vadovybėje per 
Toronto televiziją ir radiją. Ka
dangi visi balsingi, todėl jėgos, 
kur buvo reikalaujama, netrūko. 
Be minėtosios giesmės choras dar 
pagiedojo Stabat Mater Doloro
sa (Tradicinė), Ave Verum Cor
pus (Mozart), Improperia (Berna- 
bei), O vos Omnes (Witt) ir O Do
mine Jesu Christe (Palestrina).

Jeigu vyrų choras žavėjo savo 
harmonizuotomis giesmėmis, tai 
sol. Liustikaitė papildė šį koncer
tą, išpildydama du solo kūrinius 
— Palaiminti žingsniai iš oratori
jos Mesijas (Haendelio) ir Aleliu
ja (Mozarto).

Du skirtingi savo dvasia kūri
niai leido pajusti būdus, muzikų 

A prieinamus Viešpaties garbei. 
Haendelio lyg ir vaitojimas, atsi
prašymas, skundas ir Mozarto 
džiaugsmingas lengvas pagarbos 
perdavimas. Sol. Liustikaitė san
tūriai, bet su Įsijautimu tuos abu 
dalykus išpildė be priekaištų. 
Abu dalykai suprasti ir išstudi
juoti. Dvasia pagauta bei aikčio
jimų ir išorinių efektų. Balse 
jaučiamas subrendimas ir laisvu
mas. Taip pat abiejų kūrinių su
pratimas suteikė pageidaujamą 
rimti. Tas rodo, jog menininkė 
jau yra pilnai subrendusi.

Be jau minėtų menininkų prog
ramą papildė: smuiku Ivan Ro
manoff dviem kūriniais — Medi
tacija .(Massenet) ir Himnas šv. 
Cecilijai (Gounod). Būdamas pro
fesionalinis smuikininkas, Roma
noff perdavė šiuos du kūrinius su 
dideliu Įsijautimu ir pageidauja
ma rimtimi. Be Romanoff dar da
lyvavo čelistas Michael Kilburn, 
Toronto simfoninio orkestro na
rys, išpildęs Pastorale (Bach) ir 
Malda (Paradis). Jis taip pat bu
vo be priekaištų. Vargonais visus 
palydėjo Elena Pezhųkova.
‘ šio koncerto iniciatoriai ir ren
gėjai TT Pranciškonai užsitarna
vo didelės pagarbos ir padėkos, 
kad nesigailėdami nei lėšų, nei 
triūso surengė tokio augšto lygio 
koncertą. Būtų pageidaujama, 
kad nors vieną kartą į metus to
kie koncertai būtų ruošiami mū-

su parapijose. Be susikaupimo 
dvasios ^" J— *“ — -
„ mą ir geresnį rezginės 
muzikos supratimą.

Įeinant į bažnyčią buvo dali
namos programos, skoningai pa
ruoštos dail. T. Valiaus.

. Po koncerto T. Placidas, OFM, 
kreipėsi trumpu žodžiu Į parapi
jiečius, paaiškindamas šio reli
ginio koncerto prasmę ir dar kar
tą primindamas gavėnios ir reko
lekcijų prasmę, primindamas ci
tatą iš vienos vyrų choro giedo
tos giesmės. “Mano tauta, ką aš 
tau padariau ąr kuo tave užga
vau, atsakyk man”.

Po T. Placido žodžio ir palai
minimo Svęnčiausiuoju parapijos 
choras sugiedojo Apsaugok Augš- 
čiausias. Prisikėlimo parapijos 
choras kiekvienais metais auga 
ir stiprėja. Jų išpildomieji daly
kai įgauna rimtą muzikinę for
mą ir reikia linkėti, kad stiprėtų 
ir augtų. Rimtas dėmesys para
pijos vadovybės sudaro sąlygas 
šiam chorui stiprėti ir augti. Ga
lima tvirtai teigti, jog einant šiuo 
tvirtėjimo keliu choras išaugs į 
stipriausius parapijinius chorus 
visoje Amerikoje.

Labai džiugus reiškinys lietu
viškosios visuomenės parodytas 
susidomėjimas šiuo koncertu. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė baž
nyčia ir pavėlavę turėjo stovėti.

či-

“DAINAVA* PAKARTOS “VESTU
VES”. J. Ignatomo •Vtftuvių’ prem

jera buvo toks didelis susidomėjimas, 
kad Dainavos vadovybė buvo ragina
ma veikalą tuojau kartoti. Tačiau grei
tai pakartoti nesuskubta. Išvyka į 
Detroitą ir dalyvavimas Vasario 16 
minėjime išsėmė dainaviečių jėgas. 
O be to, buvo norima veikalą kiek 
tiek pataisyti — jo pirmoji versija 
prašėsi kaikurų pakeitimų.

Tad pagaliau buvo nuspręsta “Ves
tuves” kartoti balandžio 24 d. ir šįąi 
datai dainaviečiai visomis jėgomis ruo
šiasi. Pirmasis veiksmas yra apkar
pytas, trečiame veiksme šis tas pridė
ta.. Po šio pakartojimo dainaviečiai 
vėl leisis į kelionę — gegužės 7 d. į 
Clevelandą, o mėnesio pabaigoje gal
vojama važiuoti į Hamiltoną ir Toron
tą, tačiau dar yra tariamasi dėl sąly
gų su tų vietovių lietuviais.

Be “Vestuvių” atnaujinimo, daina
viečiai prieš Velykas dar mokėsi ve
lykinių giesmių, kurias kas metai gie
da šv. Kryžiaus bažnyčioje. Taip pat 
ir Clevelaųde jie yra pakviesti pagie
doti tenykščiams lietuviams. Be to, 
dar ręngia naujų lietuviškų dainų sa
vo repertuarui praturtinti. Po “Vestu
vių” pastatymo jie žada pradėti re
petuoti vieną kantatą, kurios vardo 
šiuo metu dar neskelbia.

Kaip žinome, šiemet Dainavai su
kanka 15 metų nuo įsikūrimo Vokieti
joje ir 10 mętų nuo jos veiklos pra
džios Amerikoje, šiais sukaktuviniais 
metais dainaviečiai nori pasispausti 
ir išvystyti savo veiklą’ pilnoje platu
moje. E. S.

ARGENTLNIETIS LIETUVIS PRA
MONININKAS REMIA LIETUVIS- 
KĄ MUZIKĄ. Stambus Argentinos 

lietuvių pramonininkas ir visuomenin- 
kas Kaz. Deveikis-Pipiras savo lėšo-

Jurgis Mikelaitis yra tauragiškis, 
su tėvais iš gimtųjų namų pasitraukęs 
į Vokietiją teturėdamas 11 metų. Gy
vendamas su tėvais Oldenburgo sto
vykloje studijavo vaidybą ir pradėjo 
dirbti vietos valstybiniame teatre. 
1949 m- su visa šeima emigravo į Aus
trai i jį. Ten jis netrukus užmezgė ry
šius su Sydney, Melbourne ir Bris
bane teatrais ir pradėjo juose vai
dinti. Dirbo radijui ir dalyvavo ke
lių filmų pastatyme. 1955 m. jis dirbo 
Australijoje gastroliavusiame Old Vic 
teatre. 1957 m. atvyko į Londoną ir. 
visiškai pasišventė vaidybai. Jis vai
dino šiuose filmuose: Jack Pot — 
Carl Stock rolė; Beyond the Curtain 
— Peter v. Seefeld; Operation Bull
shine—parašiutininkas vokiętis; Lpng 
Distance — čekų muitinės valdinin
kas; Kill her Gently — kalinys; 
Whirpool — vokiečių policininkas; 
Carve her Name with Pride — Vokie
čių karininkas; Dangerous Exile —• 
prancūzų aristokratas; The One that 
Got Away — vokiečių karininkas.

Jis taip pat yra vaidinęs televizi
joje ir teatre.

mis išleido kompozitoriaus Vytauto 
Kerbelio gaidų albumą, o tų gaidų 
klišes vėliau perdavė “Arg. Lietuvių 
Balso” leidyklai 7 E.

LITUANUS ŽURNALUI REMTI
KOMISIJA pranešė, kad kovo mė

nesį vykdytas piniginis vajus tedavė 
vos $450. Kadangi Lituanus žurnalo 
leidimui reikalinga apie $7000, tai 
vajus vykdomas ir balandžio mėn.

PL ARCHYVO PADĖTIS PAGERĖ
JO. Prieš tai smėnesius spaudoj bu

vo pranešta apie sunkią Pasaulio Lie
tuvių Archyvo būklę. Tuo reikalu su
sirūpinusiems šios įstaigos direktorius 
praneša, kad padėtis žymiai pagerėjo.

Tinkamų PLA veiklai kitų patalpų 
greitu laiku nepavyko surasti, tad šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno genera
te viršininkė Motina M. Adorta, atsi
žvelgdama į tai, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui leido pasilikti esamose patal
pose iki 1961 m. liepos mėnesio.

Taip pat išsiaiškinta, kad PLA fi
nansine parama rūpinsis JAV LB Kul
tūros Fondas.

BIRUTĖ JAKUBAUSKAITĖ, gimu
si Argentinoje, ištekėjusi už generali
nio Urugvajaus konsulo Indijoje, Bom
bėjuje pasireiškia ne tik baleto me
ne, bet ir moderniojoje tapyboje. Kaip 
rašo “ALB”, diplomatų pobūviuose ir 
pasimatymuose su Indijos premjeru 
Nehru Birutė visuomet su pasididžia
vimu mini savo lietuvišką kilmę.

DAR VIENAS LIETUVIS FILMŲ
AKTORIUS. Tai George Mikeli - 

Jurgis Mikelaitis, nuo 1957 m. dirbąs 
Londone filmų gamyboje ir daugelyje 
filmų vaidinęs paprastai svetimšalio 
vaidmenis. Vasario 16 minėjimo lite
ratūros vakare Londone šiemet jis 
lietuviškai ir angliškai skaitė lietu
vių rašytojų kūrinius.

ratelio sebija. Apie bendrą padėtį in
formavo Fed. Vokiętijos Užsienio rei
kalų, 
torius 
Schiedel 
mas Rvt __________ _  r._____
Rhode — “Imperializmas Rytų ir Va
karų Europoje”, prof. dr. Scheuner 
apie “Svetimųjų viešpatavimą Rytuo
se ir Vakaruose”, prof. dr. Meissner

“Santykiai tarp partijos ir valsty
bės Rytų bloko kraštuose”. E.

VILNIETIS FRANCISCO DANTAS 
— jo tikroji pavardė Pranas čepokai- 
tis — jau-ilgus metus gyvena Brazi
lijoje.. Jlš yra dramos, kino ir televi
zijos žymus artistas. Nuo 1939 m. ne
beturi jokių žinių apie likusius Lietu
voje tevuš įr kitus gimines. ..

Pietų Amerikos spauda didelėmis 
antraštėmis skelbia apie Danto pasiry
žimą vykti į Lietuvą ieškoti savo tėvų 
ir giminių. Brazilijos spaudos reporte
riams Dantas pareiškęs; kad jis gau
nąs visus reikiamus sovietų leidimus 
vykti 'Lietuvon ieškoti giminių ir juos 
aplankyti.) X.', .į,■■ a; ;

Dantas esąs numatęs Lietuvon nu
sivežti tais jo režisuotus filmus, žino
ma, nėra tikra, ar sovietinės įstaigos 
duos leidimą tuos, filmus rodyti Lie-

kyriaus direk- 
itz. Prof. dr. 

Ibėjo tema “Imperiąliz- 
ir Vakaruose”, prof. dr.

KULTŪROS IR

■ knyg^
I PASAULYJE

KREGŽDUTĖS I ir II DALIES
kagoje daugiausia išplatina “Drau
gas” — kasmet jų parduoda po kelis 
šimtus egzempliorių. Štai neseniai, at
siųsdamas stamboką pinigų sumą už 
parduotus vadovėlius, užprašė nusiųsti 
jiems didęsnį kiekį, kurių užtektų 
ir sekantiems mokslo metams. Tai ro
do, kad Kregždutės elementoriai ir 
skaitymai lituanistiniam mokymui 
pilnai tinka.

Jas Čikagoje platina dar J. Karvelis 
— 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., 
ir “Marginiai” — L Sinkevičiūtė, 
2511 W. 69th St., Chicago 29, Ill.

PROF. STP. KAIRIO ATSIMINIMŲ
II t. jo paties yra rubšiamas spaudai. 
Jo paruošimą smarkiai sutrukdė auto
riaus liga. Tuo tarpu esanti sutvarky
ta tik medžiaga iki 1907 m. Lietuvos 
socialdemokratų konferencijos Kroku
voje. Toliau seks atsiminimai iš 4 Pa
saulinio karo laikų, Valstybės Tary
bos, iki Steigiamojo Seimo sušaukimo, j tuvoje.

“IMPERIALIZMAS IR SVETIMŲJŲ 
NUMATOMA VĖL IŠLEISTI MAŽ. 
LIETU VOS LIETUVIŲ KALENDO- 
Rl(j. Knyginis kalendorius planuo

jamas kitiems metams. Paskutinį kar
tą toks kalendorius Vak. Vokietijoje 
iąėjo prieš aštuonetą metų.

VIEŠPATAVIMAS RYTŲ IR VIDU
RIO EUROPOJE” — tokia bendra 

tema Koelne įvyko “Ost-Kolleg” darbo

LATVIŲ EVANG. ARCHIVYSKU 
PUI T. GRINBERGUI suėjo 90 me 

tų. Tai bus seniausias protestantų 
vyskupas pasaualyje.

PROF. AGRON. ANT. KRAP.QVIC-
KAS, Tukumano universiteto profe

sorius, paskirtas vyriausiu patarėju 
Santiago del Estero provincijos kaiku- 
rtu žemės produktų ktiltyvavirno rei
kalams.

Turime

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1960 m. Nr. 3, kovas, 57-80 

puslapių.
Turinys: Dr. S. A. Bačkis

atlikti, ko iš mūsų reikalauja tėvy
nė; Dr. E. Draugelis — Ateitininkų 
sąjūdis; O. Milašius — Nemiga (ver
tė R. Durickaitė); J. Kidykas, SJ — 
Ar dar tie patys?; A. Bagdonas — ei-, 
lėr.; A. Sušinskas — Patrauklioji puoš
mena; J. at-kų kongreso žinios; Kro
nikos skyrius.

Sportas, Nr. 2(5), 1960 m. kovas, 16 
puslapių.
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- pašalina
nerimą
ONTARIO

' gyventojams

NŪDIEN DAUGIAU KAIP 54 MILIJONO ONTARIO PROVINCIJOS
GYVENTOJ, APIMA

ONTARIO LIGONINĖS DRAUDIMAS
TAI REIŠKIA, KAD 93% GYVENTOJŲ

DABAR JAU YRA TIKRI DĖL BŪTINIAUSIŲ LIGONINĖS PATARNAVIMŲ

I

4,200,000 Ontario gyv. jau apsidraudė grupėmis, 
26,000 prekybos firmų* ir kitų organizacijų yra pasirūpinusios suteikti 
savo nariams ir tarnautojams galimą naudą.

ŠTAI KĄ REIKIA DARYTI
JEI pakeitėt darbą...

Negaištant gaukite iš palieka
mos firmos imokėjimo pažymė
jimą (Form 104). Susipažinkite 
su nesudėtingais nurodymais 
jo kitoje pusėje.

JEI apsivedėt...
Yra būtini šeimos ligoninės ap- 
draudos Įmokėjimai. Žiūrėki
te, kad būtumėte abudu ap
drausti. Tuojau pat praneškite 
jūsų darbdaviui ar kolektoriui. 
Jei mokate tiesioginiai — pra
neškite Komisijai.

JEI jums suėjp 19 m t.
Tai reiškia, kad jūs jau nesate 
apdraustas tėvų ligoninės ap- 
draudos pažymėjimo. Kai su
laukiate 19 metų amž. atskiri 
Įmokėjimai būtim. Pareiškimo 
blankai gaunami ligoninėse, 
daugelyje tankų ir kiekvieno
je Komisijos Įstaigoje.

JĘI pakeftėt adresą...
.Jei mokate per grupę, nieko 
daryti nereikia. Jei mokate tie
sioginiai — nedelsiant praneš-

. kite Komisijai.

Jei jus nesate apsidraudę, 
jūs negalite pasinaudoti jokia globa.

nkąd gaunami ligoninėse, daugelyje tankų ir visose 
.Firmos turinčios nuo 6 iki 14 apmoką

i sudaryti grupes.

i

į

visose Komisijos Įstaigose.

’(YV.

••į:-:

f Lake Siincbe

J po 10 rublių už kiekvieną dolerį. 
Gavėjas gauna pilną sumą be jokio

Tąi reiškią visišką Įąisvę ^ rŪĘ^

9-0598

Olyvoj n boiffii'OU

f Voihaonos WA 2-š18l.........

Pinigai yra 
puikiausia dovana

Taip sako tūkstančiai žmonių Sovie
tų Sąjungoje, kurie gavo pinigus do
vanas. — Pinigai taip lengva siųsti.

Viskas, ką Jūs turite daryti, tai yra 
pranešti mums tikrą vardą ir adresą 
gavėjo USSR. Jūsų vardą ir adresą ir 
atsiųsti čeki ar money orderi. Laike 
2 savaičių, mūsų bankas USSR išmo
kės pinigus gavėjui SPECIALIU KUR
SU po 10 rublių už kiekviępą dolerį.

Gavėjas gauna pilną sumą be jokio 
atskaitymo. — Nėra muito ar mokes
čių ant siunčiamų pinigų, neatsižvel
giant į siunčiamų pinigų sumą. — Jūs 
galite siųsti bet kokią suma vienam 
asmeniui. — Po dviejų savaičių, kada 
tie pinigai išmokami, Jūs gausite iš 
mūsų oficialų pakvitavimą, pasirašy
tą pinigų gavėjo. Visos perlaidos pil
nai garantuotos ir apdraustos. Už pa
tarnavimą imama:

Ųž kiekvieną suma:
iki $50.00 — $5.00

' iki $100.00 — $10.00
iki $150.00 — $15.00 
iki $200.00 — $20.00

Nuo didesnių sumu 10%.

tu
tA i—-■'—
Jums duodame pilna .

Siųskite kiek pinigų 
draugams Lietuvon ir padarysite ji s 
džiaugsmo.

Grųmercy, Dept, TZ 
118 EAST 28th STREET, 9 FLOOR 

NEW YORK 16. N.Y.
New Yorkę telefonas

1,200,000 gyventojų apsidraudė pavieniai
mokėdami tiesioginiai Komisijai.

100,000 savivaldybių šelpiamųjų
yra taip pat apdrausti ir gali naudotis nemokamų ligoninių patarnavimu.

$158,000,000 Komisija išleido 1959 metais
apmokėdama už standartinius ligoninių patarnavimus apdraustiesiems.

Paskutiniųjų metų kiekviena mėnesį daugiau 
kaip 80,000 pacientų

gavo ligoninių apmokėjimą pagal Ontario Hospital Insurance pažymė
jimus. Šitie apmokėjimai padengė išlaidas nuo mažiausio nelaimingo 
atsitikimo iki ilgos ligos, kainuojančios kelis tūkstančius dolerių.

8,000 Ontario gyventojų pasinaudojo
ligoninių patarnavimu už šios provincijos ribų.

Daugiau ligoninėse lqvų Ontario
Savivąldylįės, ligoninės ir Komisija dirba kartu, remiamos Provincijos 
ir Federacinių subsidijų, plėsdamos ligonines augančioje Ontario pn> . 
vincijoje. 1959 metais Įrengta 2,000 naujų lovų, 3,000. yrą įręngjąmą, 
ir suplanuota Įrengti dar 3,500 naujų lovų.

Ką visa tai jums reiškia?
Tai reiškia daugelį dalykų. Bet jums, kaip apsidraudusiam asmeniui, grei
čiausia yra reikšmingiausias faktas, kad ligoninės nesądąrys 
ties, kai gydytojas rekomenduos ligoninę jums ar jūsų išlaikomiems.

r

JEI einate j ligoninę ••• 
Pasiimkite savo “Hospital In
surance Certificate” arba, ma
žiausiai, nors jo numerį. Kad 
išvengtumėte galimų nesusi
pratimų, užsirašykite numerį, 
kad reikalui esant, galima bū
tų greitai rasti.

JEI jums reikalinga 
greita pagalbą...

Atsiminkite — greitosios pa
galbos patarnavimas gaunamas 
tik, jei į ligoninę prisistatysite. 
ne vėliau kaip po.24 vai. nelai
mei įvykus.

Ir atsiminkit...
Visuomet įmokas sukokėti lai
ku. Reguliarūs įmokėjimai li
goninės apdraudai garantuoja 
jūsų ateities globą. Tai gal bus 
palaima jums kurią nors dieną.

PERSKAITYKITE
Hospital Insurance
“Guide”

— Įdomus mažas leidinėlis, ku
ris duos jums atsakymus. Jis

E ?VIC E s O M M 1 S I
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199 Bloor St W. Tel. LE. 4-8481 . 1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444

2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė-
jimo. Čia rasite viską kas Jus

13 kambarių 
College • Dovercourt Rd. 

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, nauįas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair - .
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
muro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

B SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
rime naujo, ries mes gauname

Joseph A. PETERS Ltd.
R E A L T O ft S 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Bloor • Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bioor.

Bloor - Gladstone '
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės ikj Bioor.

St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Bloor - Dufferin
S3.00 Įmokėti, gerų plytų, 7 dideli 
kambariai, moderni virtuvė, išilgi
nis koridorius, alyva šildomas, ge
ras didelis kiemas, 10 m. morgičius.

Willard - Bioor
S2.500 Įmokėti, bungalovas. raup
lėtų plytų, didelė moderni virtuvė, 
vandens alyvos šildymas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $17.000.

Farma - vasarvietė 
270 akrų, 60 dirbamos, likusi miš
kas, gyv. namas 8 kamb., daržinė. 
1 mylia upės ir % mylios žuvingo 
ežero frontas: smėlio paplūdymys, 
1 mylia iki 11 plento. Ideali vieta 
vasarvietei. Kaina $6.000.«

Pelningas motelis Toronte 
Nepaprastai liuksusinis 30 vienetų 
motelis: restoranas, biuras ir gyv. 
apartamentas atskirai; gryno pel
no į metus virš $25.000, nežiūrint 
kad samdyti administratoriai. Kai
na apie $220.000; įmokėti apie 
$75.000. Morgičių nėra.
Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

nekilnojamo turto
Baby Point Rd. 
4 metų senumo 

5*4% skola 20 metų 
$1.900 įmokėti, mūrinis, 6 mod. 
kambariai per 2 augštus, mod. vir
tuvė, 24 iš 12 frontinis kambarys, 
3 miegamieji, privatus įvažiavimas, 
prašoma kaina tik $14.900.

Jane - Annette 
4 metų senumo 

5*4% skola 20 metų 
$13.500 pilna kaina; mūrinis, 6 
moderniški kamb. per 2 augštus, 
moderniška didelė virtuvė, 24 iš 12 
frontims kambarys, 3 miegamieji, 
mod. vonia> augštas rūsys, už $200 
galima įtaisyti vaikams žaidimo 
kambarį 20 iš 14, privatus įvažiavi
mas. Savininkas išvažiuoja iš To
ronto. Už šią kainą pigiau nėra 
įmanoma nieko gauti. Skambinkit 
dar šiandien. Kainuoja tik $76 mė
nesiui išlaikyti.

Roncesvalles - Garden Ave.
1 skola balansui 10-čiai metų 

$3.000 Įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, ga
ražas, įvažiavimas iš kiemo. Prašo 
$15.900.

Bloor - Clendenan
S kamb. — 2 augštai — 2 virt.

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas, platus įvažiavimas, vand. 
alyva šildomas, geras namas.

Jane - Bloor ; •
1 atvira skola 10 metų

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, 7 kamb. per 2 
augštus, platus įvažiavimas, mi
nutės iki Bloor/Reikalingas patai
symo viduje, šiaip labai geras na
mas. Kiemas 25'9 iš 180.

Jane - Bioor
1 atvira skola 10 metų

$4.000 Įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, kvadratinis planas, 7 
kamb. per 2 augštus, visi kamb. yra 
plasteruoti, be popierių, didelis kie
mas, garažas. šoninis įvažiavimas. 
Kaina $19.900.

Bloor - Clendenan - Annette 
$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiras. 7 
kamb. — 2 augštai, 2 mod. virtuvės, 
garažas, šoninis įvažiavimas. Prašo 
$18.900.

Jane • Bloor
8 kamb. — 2 augštai

2 vonios — 2 virtuvės
S5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
šoninis įvažiavimas, alyva šildomas, 
did. kiemas. *-2 minutės iki Bloor. 
Kaina $21.900. Idealus nuomavimui 
ir sau.

Bioor - Runnymede
2-jų atskirų butų z 

$7.500 įmokėti, šiurkščių plytų iki 
pat stogo, atskiras. 2-5 kamb. būtai, 
vandeniu, alyva šildomas, 2 garažai, 
privatus įvažiavimas. Arti Bioor.

T. STANULIS
1st. tel. RO. ?-8255 iki 10 vai. vak. 

Namu RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

šiame skelbime sau tinkamo namo 
kas dieną naujų nuosavybių.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor • High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. ? rirtuVes, 2 vonios, gara- 

i žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Kotelis
Didesniam mieste ant Nr. 2 plento, 
100 mylių nuo Toronto, parduoda 
virš 50.000 galionų alaus; 26 kam
bariai nakvynėms: restoranas, ge
ras pastatas. Metinis grynas pelnas 
virš $37.000 (irgi tvarko ne savi
ninkai); geri morgičiai. Kaina apie 
$260.000, įmokėti $100.000. Užtik
rintas biznis, kad ir keliems susi
dėjus.

Sklypai vasarvietei
Prie Simcoe ežero, 40 mylių nuo 
Toronto; 100 pūdų fronto prie pat 
ežero sklypai: lietuviams praktiš
kiausia vasarvietė; 11 sklypų jau 
parduota, dar yra virš 50. Kainos 
pradedant $800.

Parkdale
$4.000 Įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas, 2 virtuvės. 2 vonios, naujas 
vandeniu alyva šildymas, garažui 
vieta. 10 metų morgičius. Kaina 
tik $16.500.

Bioor - Jane
$3.000 Įmokėti. 6 kamb., 2 augštai, 
atskiras mūrinis namas, vand. aly
va šildomas, garažas. Kaina $17.200.

a=

Bioor • Quebec 
$7.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūro 2 augštų, 2 mod. virtuvės, pir
mam ir antram augšte po 4 gab. 
prausyklos, alyva apšildomas, nau
jas dekoravimas, 2 garažai, platus 
šoninis įvžiavimas, gražus didelis 
kiemas, prie pat Bioor.

Bloor - Glendonwynne 
$6.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
mūro 2 augštų, kambarių paskirsty
mas geras, mod. virtuvė, alyva van
deniu apšildomas. Vidus labai šva
rus. Garažas, privatus šoninis 10 
pėdų Įvažiavimas. Kaina $23.500. 
Nuo Bioor keletas namų.

Eglinton - Avenue 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, atskir. 
mūro, gražių plytų, 10 m. senumo, 
2 augštų, mod. virt, ir prausyklos. 
Alyva vand. apšildomas, šviesus 
garažas, platus šoninis įvažiavimas, 
garažas, gražus kiemas, prie geriau
sio susisiekimo ir apsipirkimo koks 
tik gali būti. Kaina $23.000. Skolų 
nėra..

Avenue Rd. • Laurence 
$5.000 įmokėti, 54-3 kambarių ban- 
galiukas. Kambariai švarūs,, didelė 
mod. virtuvė, vandens alyva apšil
dymas, 3 kambariai mod. įrengti 
rūsyje, taip pat apšildomi radiato
riais vandeniu. Sklypas didelis, ga
ražas iš gatvės, privat. įvažiavimas.

Islington - Dundas West 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, 5 metų 
senumo, mūro, atskiras, gražus di
deli kambariai, mod. virtuvė, alyva 
vand. apšildomas, rūsys baigtas, ra
diatoriais apšildomas, privatus šoni
nis įvažiavimas, garažas, kiemas 50 
iš 400 pėdų, dekoratyviniai medžiai 
ir gėlės, labai graži vieta, po kelių 
metų namo vertė $28.000, dabar 
parduodamas tik už $19.000, nes 
yra labai skubus pardavimas, gali
ma užimti tuojau.

Bloor - Glendonwynne 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, gražių plytų, 10 metų senumo, 
tikras dupleksas, kambariai dideli, 
geras kambarių paskirstymas, 2 mo
dern. virtuvės, 2 prausyklos po 4 
gab.. alyva vandeniu apšildomas, 2 
mūro garažai, privatus įvažiavimas, 
vieno augšto nuoma $135 mėn. Pir
kimo sąlygos geros. Pardavimo kai
na $28.800.

Bloc-r - Delaware 
S6.000 Įmokėti, 10 kambarių, atski
ras mūro, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 modernios virtuvės. 2 prau
syklos, 2 mūro garažai, platus šo
ninis įvažiavimas ir kitas įvažiavi
mas iš lainės — užpakalinės. Kai
na $24.000.
Čia skelbiami narnai yra geras pir
kinys ir tuojau galima užimti. Pra
šau skambinti apžiūrėjimui.

J. KUDABA 
1180 ST. CLAIR AVE. W.

1st. LE. 7-4444 Namų RU. 3-2105 

ar biznio, tuojau skambinkite mums

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
College - Dufferin 

$1.500 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, 2 virt., garažas. Savininkas iš
vyksta Europon, pard. su visais 
baldais. Prašo $13.900 ir vienas 
morgičius ^O-čiai metų. Galima tuoj 
užimti.

Bloor - Lansdowne
S2.000 įmok., 6 did. kamb., gero 
mūro, 2 mod. virt., naujas gazo šil
dymas, namas gražiai išdekoruotas, 
arti kraut, ir susisiek. Atviras il
gas morgičius.

Dundas - Dufferin 
$3.000 įmok., 10 did. kamb. per 3 
augštus, geras mūras, 2 mod. virt., 
vienas 10-čiai metų atviras morgi
čius. Prašo $14.000 Geras pirkinys.

Bioor - Runnymede
$3.000 įmok., 12 did. ir gražių kam
barių, gero mūro, dupleksas, labai 
švarus iš lauko ir vidaus. Retas pir
kinys, nes parduos už $19.000, ver
tas dėmesio.

Mimico
$4.00 įmok., 4 metų senumo, 6 kam
barių, mūro bungalovas, 3 kamb. 
apartamentas rūsyje, išnuomotas 
už $75 mėn., dvig. garažas, priv. 
įvaž., arti mokyki., kraut, ir susi
siek. Jums tikrai patiks.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
as'”‘as V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontario Str. 
Collingwood, Ont.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas modemiškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. • Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bioor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bioor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park • Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

įstaigos tel. RO. 2-8255
' Namų tel. BE. 31372

pasiteiraudami ką mes tu-

Annette • Runnymede
S5.000 įmok., 10 kamb., mūr. atsk., 
2 virt., alyva šild., priv. įvaž., ga
ražas. Reikia mažo remonto. Prašo 
tik $18.000 ir viena skola balansui 
10-čiai metų.

High Prk. Ave. - Annette 
S5.000 įmok., 12 di. kamb. per 3 
augštus, 3 virt., vand. alyva šild. 
dvig. garažas, did. sklypas, mėn. 
pajamos $360. Pasiteiraukit.

College • Runnymede
S6.000 įmok., 9 kamb., mūr., 3 virt, 
alyva oru šild., visas išnuomotas, 
arti kraut., mokyki, ir susisiek. Šo
ninis įvaž., garažas.

High Park - Bloor
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, rupių pl., atsk., mod. statybos 
namas, did. kamb., augštas rūsys, 
labai gražus iš lauko ir vidaus. Ga
lima tuoj užimti. Balansui vienas 
atviras morgičius. Prašo nedaug. 
Pasiteiraukit.

Bioor - Indian Rd.
$7.000 įmok., 12 kamb. per 3 augš
tus, 3 mod. virtuvės, 2 vonios, vand. 
alyva šild., priv. įvaž., dvig. gara
žas, parduodamas su visais baldais. 
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.

SPORTAS
KANADOS SPORTO APYGARDA
KSA komitetas, dalyvaujant PPSK 

Aušra ir LSK Vytis sporto vadovams 
savo posėdyje kovo 24 d. svarstė re
prezentacinių krepšinio ir tinklinio 
komandų sudarymąX-sioms Kanados 
Pabaltiečių sporto pirmenybėms. Ka
dangi KSA yra sunkioje finansinėje 
padėtyje ir negali apmokėti kelionės 
ir kitų išlaidų iš kitų kolonijų atvyks
tantiems sportininkams, nutarė ko
mandas sudaryti iš vietinių Toronto 
klubų.

Vyrų ir jaunių krepšinio ir moterų 
tinklinio komandų sudarymą pravedė 
Aušros sporto vadovui; moterų krep
šinio — Vyčio sporto vadovui.

Žaidynėse bus vartojamos KSA uni
formos: vyrams ir jauniams — žalios 
(nupirktos prieš porą metų K. Kultū
ros Fondo) ir moterims —baltos (nu
pirktos Hamiltono Liet. Bendruome
nės X-jų Lietuvių Dienų Rengimo ko
miteto). KSA

PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTE
Sį penktadienį ir šeštadienį Centri

nėje YMCA — 40 College St., įvyks 
Pabaltiečių Sporto Federacijos ren
giamos pabaltiečių žaidynės.

Penktadienį, balandžio 22 d.:
6.30 vai. Latviai - Estai — jaunių 

krepšinis,
8. vai. Lietuvės - Latvės — moterų 

tinklinis,
9 vai. Latviai - Estai — vyrų krepš.
Šeštadienį, balandžio 23 d.:
1.30-2.45 vai. Lietuviai - Estų-Lat- 

vių nugalėtojas — jaunių krepšinis.
2.45- 4.15 vai. Lietuvės - Latvės — 

moterų krepšinis,
4.15-4.45 vai. Esčių moderni gim

nastika,
4.45- 5.15 vai. Paradas,
5.15 - 6.45 vai. Vyrų krepšinio fina

las — Lietuviai - Latvių-Estų nuga
lėtojas,

6.45 - 7.45 vai. Moterų tinklinio fi
nalas — Estės - Lietuvių-Latvių nuga
lėtojas,

7.45 - 8.45 vai. Vyrų tinklinio fina
las — Latviai - Estai.

AUŠROS ŽINIOS
Sį antradienį 8 v.v. Prisikėlimo sa

lėje įvyks draugišos krepšinio rungty
nės tarp Aušros ir estų.

šį penktadienį ir šeštadienį įvyks
tančių rungtynių tvarkaraštį žiūr. KSA 
žiniose.

X S. Amerikos liet, žaidynėse ba
landžio 30 - geg. 1 d. Niujorke Aušra 
dalyvaus su vyrų, jaunių, jaunučių, 
moterų ir mergaičių krepšinio; jaunių, 
moterų ir emrgaičių tinklinio ir mo
terų bei mergaičių stalo teniso ko
mandomis. Į pirmenybes bus vyksta
ma privačiomis mašinomis.

šį šeštadieni Aušros tėvų- rėmėjų 
būrelis rengia pirmąjį pavasario balių
- šokius. Visi klubo nariai, narių tėve
liai - rėmėjai ir visi sporto mėgėjai 
maloniai kviečiami dalyvauti. Paren
gimo pelnas skiriamas Niujorko kelio
nės išlaidoms padengti.

Šį sekmadienį tuoj po pamaldų įvyks 
draugiškos krepšinio rungtynės tarp 
Š. Amerikos liet, meisterio — Detroito 
Kovo ir Kanados liet, meisterio Auš
ros. "

KOVO ŽINIOS
Žaidynėms į Niujorką vyksta mo

terų krepšinio ir vyrų stalo te
niso komandos. Mūsų klubą atstovaus 
šie žaidėjai: D. Prunskytė, N. Stanai- 
tytė, V. Miniotaitė, A. Meškauskaitė, 
L. Virbickaitė, A. Žemaitytė, L. Bart
kutė, L. Mačiulaitytė, J. Braslauskaš, 
St. Navickas, Z. Stanaitis. Išvykstama 
penktadienio vakare lengvomis ma
šinomis. Žaidėjams bus pranešta at
skirai tikslus išvykimo laikas, susi
rinkimo vieta ir suskirstymas į ma
šinas.

Pabaltiečių žaidynėms KSA sudarė 
rinktinę iš Toronto žaidėjų. Motyvas
— pinigų stoka apmokėti išlaidas ki
tų klubų žaidėjams. Klubo valdyba šį 
reikalą apsvarstė savo posėdyje, nu
tardama parašyti raštą, pareiškiantį 
apgailestavimą tokiu sprendimu. To
kiu savo žingsniu KSA sudavė stiprų 
moralinį smūgį kitų klubų geresniems 
žaidėjams. Kovo valdyba galvoja, kad 
KSA reikėjo pasiūlyti klubams šias 
kelionės išlaidas apmokėti ir rinkti
nes sudaryti iš visų Kanados atstovų.

Kovo 11 metų gyvavimo sukaktis 
bus minima gegužės 21 d. Krepšinin
kai ir stalo tenisininkai prašomi uo
liai lankyti treniruotes ir loterijai pa
ruošti fantus. K. B.

IŠ SPORTO LIETUVOJE
Vilniaus Spartako futbolo komandos 

treneris V. Saunoris spaudos atstovų 
susirinkime Vilniuje pareiškė, kad jo 
treniruojama komanda yra jau pilnai
pasiruošusi artėjančiam sezonui. Šiais 
metais Vilniaus Spartako komanda žais 
Sovietų Sąjungos A klasėje. Šiuo me
tu komanda yri išvykusi į Rusijos 
pietus, kur sužais kelias draugiškas 
rungtynes, jų metu galutinai išaiškės 
pagrindinės vienuolikės sudėtis.

Sov. Sąj. stalo teniso federacija pa
tvirtino pajėgiausius 1959 m. Sov. Sąj. 
stalo tenisininkus. Moterų grupėje: 1. 
Ramanauskaitė, 5. Balaišytiė, 6. O. 
Žilevičiūtė, 14. Tvaronaitė, 15. Vitkū- 
naitė, 17. A. Morkūnaitė, 19. Venskū- 
naitė, 26. Kolosauskaitė, 34. Sirutaity- 
tė. Vyrų grupėje: 1. A. Saunoris, 2. R. 
Paškevičius, 4. Zablockis, 7. Baltakis, 
15. Dudėnas, 17. Žemelis, 18. Daukša, 
27. Čepaitis, 35. Daunoravičius, 40. 
Pauras. Vyrų grupės kvalifikacija ofi
cialiai dar nepatvirtinta.

Tarptautiniame stalo teniso turnyre

Lietuviai agentai vieninkimės!

Extra Realty Ltd.
Realtors

Tel. LE. 4-9211
B. SERGAUTIS, F.R.I. 

prezidentas
Real Estate patarnavimas: na
mai, žemė, biznis, morgičiai, 

draudimas, investacijos.
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Jane - Baby Point 
$2.000 įmokėti, tik vienas liko vi
sai naujas 6 didelių nepereinamų 
kamb. mūrinis modernus namas, 
pusiau baigtas kamb. ir vonia rū
syje, privatus įvažiavimas, 25 me
tų NHA skola. Paskubėkite!

Runnymede • Annette 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, kvad
ratinio plano atskiras mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas, arti 
prie Annette gatvės, skubus parda
vimas, liga šeimoje. Pilna kaina 
$14.500.

Fern • Roncesvalles 
$2.000 įmokėti ir viena skola liku
čiui 10 metų, 8 nepereinamų kam
barių, alyva šildomas, graži didelė 
moderni virtuvė, arti susisiekimo.

Roncesvalles • Queen 
$8.000 įmokėti už tą didžiulį 18 
kambarių atskirą mūrinį, 3 atskirų 
butų, namą, radijatęriais šildymas, 
4 mūriniai garažai, labai didelis 
sklypas, 6 kambarių butas I augšte, 
viena skola 10-čiai metų.

Beresford - Bioor 
$5.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas su plačiu įvažiavimu. 
Pilna kaina $18.900. Arti Bioor.

Durie - Annette 
$4.500 įmokėti, puikus šiurkščių 
plytų, 6 kamb., atskiras namas, 
vand. alyvos šildymas, 2 mod. vir
tuvės, didžiulis gražus kiemas, dvi
gubas garažas, arti mokyklų bei su
sisiekimo.

Jane - Bioor 
$5.000 įmokėti, kvadratinio plano, 
6 kamb. ir recreation kamb., atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vand. 
alyvos šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, žema kaina.

Rusholme Rd. - College 
$5.500 įmokėti, už tą atskirą, 6 k. 
mūrinį namą, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, vand^ alyvos šildymas, ga
ražas, netoli naujosios bažnyičos.

Oakwood - St. Clair 
$6.000 įmokėti, gražus šiurkščių 
plytų, 10 kamb. ir apšildyti saulės 
kamb., atskiras namas, kvadratinis 
planas", 2 vonios, vand. aylvos šildy
mas, 4% kamb. pirmame augšte, 
garažas, arti St. Clair.

Rusholme Rd.
$6.000 įmokėti, atskiras 12 kamb. 
mūrinis namas, 2 vonios, plius 2 
kamb. rūsyje, radiatoriais šildy
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu, parduodamas su baldais kadan
gi šeimininkas išvyksta.

Bioor - Runnymeūe 
$7.000 įmokėti, 9 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, garažas, antras 
augštas išnuomotas už $120 mėn. 
Arti Bioor.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404

Maskvoje dalyvavusios Čekoslovaki
jos, Rumunijos ir Sovietų Sąj. dviejų j 
rinktinių komandos pasiskirstė: Rumu- j 
nija, Čekoslovakija, Sov. Sąjunga I, S. 
Sąj. IL Toks pat komandų pasiskirs
tymas ir moterų grupėje. Komandi
niuose žaidimuose iš Sov. Sąj. geriau
siai pasirodė A. Saunoris, nugalėda 
mas visus tris Rumunijos atstovus. Se
kančią dieną įvykusiose individualinės 
se varžybose liet, sportininkams ne
sisekė: R. Paškevičius užėmė 5 vietą, 
A. Saunoris liko šeštoje, o dabartinis 
Sov. Sąj. meisteris Avenin septintoje 
vietoje. Moterų grupėje individuali
nėse varžybose dalyvavo jaunosios lie
tuvaitės A. Kondrotaitė ir A. Morkū- 
naitė, kurios iškrito prieš rumunę A. 
Rozianu, buvusią pasaulio meisterę. 
Kaip žinome, Ramanauskaitė dėl 
mokslo šiose varžybose nedalyvavo.

Budapeštas. — Du rašytojai, 
Dzi-ho ir G. Haye, kalėję nuo to 
meto, kai sovietų armija sulaužė 
sukilimą, amnestuoti ir paleisti.

Varšuva. — Lenkijos mokyklo
se pirmoji svetimoji kalba yra 
anglų, toliau seka vokiečių ir tik 
trečioje vietoje rusų.

SUDBURY Ont
KELETAS TURTINGŲ LIETUVIŲ 

ketina investuoti pinigus Sudburio 
apylinkėse, įsteigdami didelį turizmo 
centrą. Mat, čia idealus klimatas vasa
ros poilsiui ir atostogų pramogoms, 
kaip žvejybai taip ir medžioklei ru
dens ir žiemos metu, čia gausu kalnų 
kalnelių, miškų, žuvingų ežerų ir upe
lių. Tik kiek toliau nuo miestų yra 
daug vietų, kur žmonės nėra niekad 
Įkėlęs kojos. Projektuojama tiesti 
naujus kelius. Kanados valdžia taip 
pat parduoda sklypus žemomis kaino
mis, bet su sąlyga, kad per porą metų 
ant sklypo būtų pastatytas nemažiau 
kaip tūkstančio dolerių vertės vasar
namis. Taip norima apgyventi tuščius 
plotus ir pritraukti daugiau turistų. 
Dabar dar nėra vėlu įsigyti naujų 
sklypų ar pirkti iš antrų rankų. Kas 
iš lietuvių čia pirko, tas pelnė. Pa
vyzdžiui, pernai Z. L. nusipirko seną 
vasarnamį už $1200 prie Richard eže
ro, o dabar jam jau siūlo $2.000. Jau 
šį pavasarį bus pradėtas statyti tiltas 
ties Sault Ste. Marie, kuris jungs Mi- 
chiganą su šiauarės Ontario miškuo
tais kalnais. Statyba bus baigta 1962 
m. Tuomet judėjimas ir turizmas čia 
tikrai pagyvės ir sklypų bei vasarvie
čių kainos kils astronomiškai. Prie 
French River, į pietus nuo Sudburio. 
penki lietuviai pirko iš valdžios skly
pus visi vienoj vietoj. Sį pavasarį dau
gumas jau pradės statybą, o broliai P. 
P. Juteliai tame pačiame rajone jau

Beresford Ave. • Bloor 
$7.500 įmokėti, šiurkščių plytų, 7 
kamb., atskiras mūrinis namas, 
naujas vand. alyvos šildymas, graži 
didžiulė mod. virtuvė su pusryčių 
kamb., skoningai išdažytas, didžiu
lis kiemas su dvigubu garažu, 4 
kamb. pirmame augšte. Seiminin
kas pirko.

Oakwood - St. Ciair 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių per 
du augštus, puikus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, modernus re
creation kamb. rūsyje, radiatoriais 
šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, parduodamas su puikiais 
baldais nes šeimininkas išvyksta.

Howard Park • Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, didžiulis 11 kamb. 
presuotų plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 vonios, 3 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gražus 
didžiulis kiemas su garažu ir priva
čiu įvažiavimu, puikus nuomavimo 
distriktas arti visko.

Gladstone Ave. - Bloor 
$8.000 įmokėti, H kamb. atskiras 
mūrinis namas, puikus viduje, nau
jas tinkas, vand. alyvos šildymas, 
3 mod. virtuvės, gražus kiemas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.

Evelyn - Annette 
$8.000 įmokėti, originalus duplek
sas, 10 kambarių, per du augštus, 
radiatoriais šildomas, dvi krosnys, 
didelis kiemas, platus įvažiavimas, 
atvira skola, žema kaina.

Bloor - High Park
$8.000 įmokėti, vienų metų senu
mo, 14 kamb., atskiras mūrinis 
tripleksas — 3 atsk. butai. Vand. 
alyvos šilydmas, modernus, ,3 gara
žai, gauna $365 mėn. nuomos.

Glendonwynne • Bioor 
$10.000 įmokėti, visai arti Bioor ir 
Runnymede gatvių, 7 kamb. ir ap
šildomo saulės kambario, atskiras 
mūrinis namas, vand. aylvos šildy
mas, vonia pirmame augšte ir ant
rame, 2 mod. virtuvės, naujas dvi
gubas garažas su labai plačiu įvaž.

Indian Rd. - Bloor
$10.000 įmokėti, puikiame nuoma
vimo rajone, 13 kamb. atskiras mū
rinis namas, vand. alyvos šildymas, 
2 vonios, 4 virtuvės, didelis kiemas, 
dvigubas garažas su privačiu įva
žiavimu, arti busimo požeminio 
traukinio.

Wilcox Lakė 
$10.000 įmokėti, tiktai 24 mylios 
nuo Toronto, 15 katidžių, kurie pri
taikyti ir žiemai gyventi .ir maisto 
produktų krautuvė, viskas išnuo
mota per visus metus, gauna nuo
mos $757,50 mėn. Geras biznis be 
didesnio vargo, parduodama dėl 
senatvės.

BERIS
- - NAMŲ LE. 5-1584

CALGARY, Altą.
VASARIO 16 D. MINĖJIME 
TAUTOS FONDUI AUKOJO: 
$10 — KLB Calgary apyl. valdyba; 
Po $5 — T. J. Anderson, Alb. K- 

nas ir A. P. Nevada;
Po $2 — St. Sapkus, J. Dubauskas, 

B. Jauga, M.L. Brūzgas, M. Leščinskas;
$1.50 — Vytas Nevada:
Po $1 — V. Sniečkus, Vincas Babu- 

šis, Pr. Gluoksnys, P. Baron, E.^Astra- 
vienė, C. Blazer, A. Kučinskas, C. 
Belch, Vic. Barron, Vin. Žemaitis, J. 
Tomas, A. Dubauskas, K. Jauga, D. 
Žekonis, P. Štakėnas, J. Balčiūnas, 
V, Larson, Z. Rastenis, J. V. Sinkevi
čius, K. Slavinskas, Vera Griggs, Bu- 
jacki (lenkų organizacijos atstovas);.

Po 50 centų — Joseph Balsaitis, 
Mrs. P. Jonko ir A. Kassel.

Viso aukų surinkta $60. Nuoširdžiai 
dėkoju visiems Calgario apylinkės lie
tuviams už aukas.

A. P. Nevada, KLB Calgario apyl. 
. valdybos pirnu

Ziurichas. — 9 Šveicarijos uni
versitetuose studijuoja per 6000 
užsieniečių.

turi seniau pasistatę' vasarnamį, kur 
atvažiuoja atostogų ir Toronto lietu; 
viai. Torontiškiai jau pradeda pirktis 
vasarvietes toliau į šiaurę, kur "kli
matas tikrai vėsesnis ir sveikesnis 
negu kur arčiau Toronto.

A. KUSINSKIS pasiuntė lietuvių 
saleziečių gimnazijai, kaip rėmėjų na
rių įnašų $103.

G. LUMBIENĖ, buvusi liet, šešta
dieninės mokyklos mokytoja, iškilmin
gai atšventė savo gimntadienį, kur 
dalyvavo gausus būrelis artimųjų 
draugų. ■

JUOZAS IR BRONĖ DŽENKAIČIAt 
'Iškilmingai atšventė 10 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Buvo suruoš-, 
tos šaunios vaišės naujuose sukaktu*' 
vininkų namuose ir dalyvavo artimiau-1 
šieji draugai. Sudburiškts. '

;r ’ - * ' #

Lake Simcoe
kuro alyvos ir ’ burnerių optornuvimos 
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 1 618» -

Dažai ir sienoms 
popieris!

Valka*, tepeliai, terpentino*.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

■?. ......................... -........................=



NIAGAROS PUSIASALIO 
PARAPIJOS ŠVENTĖ

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

m Bloor St. W. Telef. U 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namu tel. RO. 6-8096

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių drandirtai. 
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832 

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS
’ - į ~ —--------------------------- ■ ■ —-

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskola 1 asm. Ai $3.000. Paskoloj indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS: i

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

Bortinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

Kiekvienam yra gerai žinoma, kad 
parapija ne tik rūpinasi taip svarbiu 
žmogui religiniu reikalu, bet taip pat 
yra didžiausias lietuvybės išlaikymo ži
dinys išeivijoje.

Dar senais laikais dr. šliupas, nors 
pats būdamas, netikinčiu, suprato lie
tuviškų parapijų reikšmę ir važinėda
mas Amerikoje ragino jas steigti ir 
net pats padėjo tame darbe.

Kyla klausimas, kaip į šį reikalą tu
rime reaguoti mes tikintieji. Atsaky
mas be didelio galvosūkio aiškus vi
siems — mes turime pašvęsti savo vi
sas jėgas ir sielą to židinio kurstymui, 
kuriame rusena mūsų brangaus tikėji
mo ir tėvynės meilės ugnelė.

Parapijos išlaikymas yra susijęs su 
lėšomis. Jų nepakanka iš mažos sau
jelės lietuvių tame pusiasalyje aukų 
bažnyčioje, todėl tenka ieškoti kitų 
lėšų telkimo būdų.

Vienas iš tokių būdų yra parengi
mai. Niagaros pusiasalyje kiekvienais 
metais yra virtęs tradicija parapijos 
šventės rengimas.

šiais metais toks parapijos šventės 
parengimas yra ruošiamas gegužės 21 
d. St. Stephens Hall, East Main St. at 
Port Robinson Rd. Welland.

Sis parengimas nebus eilinė geguži- 
nė-piknikas/ bet tikra muzikinio bei 
dainos meno šventė.

šio parengimo meninei daliai išpil- 
dyti yra pakviestas ir sutiko Toronto 
Prisikėlimo parapijos choras vadovau
jamas Vaclovo Verikaičio.

Vaclovas Verikaitis savo gražiu ir 
sultingu balsu bei muzikiniais suge
bėjimais yra žinomas ne tik Amerikos 
bei Kanados lietuviams, bet ir nelie
tuviškai visuomenei. O Prisikėlimo 
parapijos choras nėra eilinis chorelis, 
bet damos meno atžvilgiu pajėgus vie
netas.

Laiko yra dar daug ir pasitvarkyki
me taip, kad visi Amerikos ir Kana
dos artimesnių kolonijų lietuviai ga
lėtume atvykti į Wellandą, į tą vi
siems žinomą žaliojo miško apsuptą 
gražią St. Stephens salę.

Čia choro ir solisto Vaclovo Veri
kaičio dainų aidai nuneš mūsų mintis 
į žaliąsias Nemuno pakrantes, lygiuo
sius laukus ir Rūpintojėliais nustaty-

WELLAND, Ont.
tą brangią Lietuvos žemelę. 

Savo atsilankymu mes atnešime po
šapelį pakurstyti tą religijos ir lietu
vybės išlaikymo židinį - parapiją.

, Šventei Rengti Komitetas.
IR MEŠKERIOTOJU 

ANICA
MEDŽIO 
KLUBO 
SUSIRINKIMAS 
“TŽ” Nr. 14 (534) korespondentas 

L S. labai gražiai ir vykusiai aprašė 
klubo visuotinį susirinkimą. Tik pra
leistas gana svarbus susirinkimo mo
mentas — įteikimas klubo garbės na
rio liudijimų Stasei ir Jurgiui Sin- 
kams ir H. Jordan. Pp. Sinkams gar
bės narių vardai suteikti už didelį 
pasidarbavimą klubui, o H. Jordanui 
kaip sumokėjusiam pagal statutą gar- 

eiąn

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W„ Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliški! medžiagų 

'kostiumams bei paltams.

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.

YORK BUSINESS MACHINES
605 Yonge St. WA. 5-2491

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patonymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymo, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus -— nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

bes nario mokestį — $50.
Antra, korespondencijos posakis 

“Baigus svarstyti klubo reikalus pri
eita ir prie Bendruomenės. Pasiūlyta 
atkreipti dėmesį į Bendruomenės ap
verktiną piniginį stovį. Prieita išvados, 
kad reikalinga pagelbėti bendruome
nei suorganizuoti bent vieną parengi
mą, iš kurio pelno galėtų nors didžią
sias skyles aplopyti” — prasilenkia su 
tikrove.

Klubo susirinkimas bendruomenės 
reikalų nesvarstė ir negalėjo svarsty
ti, nes tai ne klubo reikalas. Bendruo
menė turi savo valdybą, kuri yra pa
kankamai pajėgi bendruomenės reika
lus svarstyti ir betkuriuos' parengimus 
surengti. Ji iki savo kadencijos galo, 
gegužės 15 d., suruoš nevieną, bet du 
parengimus, be to, gegužės 15 d. ir 
Motinos dienos minėjimą.

Minėtame klubo susirinkime Bend
ruomenės pirmininkas klausimuose ir 
sumanymuose pasiūlė susirinkimui pa
daryti nutarimą įgaliojantį klubo val
dybą užleisti pp. Sinkų Crowland Ko
telio salę klubui priklausantį šešta
dienį Bendruomenės valdybai, kad ji 
galėtų ten padaryti parengimą.

Nutarimas reikalingas buvo todėl, 
kad būnant J. Sinkui klubo pirminin
kui, jam sutikus, klubo visuotinis su
sirinkimas padarė nutarimą įpareigo
jantį klubo valdybą ruošti vieną kartą 
į mėnesį parengimą Crowland Hotel io 
salėje. Dabar salei esant užimtai visus 
šeštadienius, norint ją gauti teko pra
šyti, kad klubas užleistų.

Nereikia manyti, kad pp. Sinkai sa
vo salės neišnuomoja Bendruomenei. 
Bendruomenė jų salėje turėjo jau ke
letą parengimų. Be to, J. Sinkus pats 
Įeina į B-nės valdybą.

Jei vien lietuviai ruoštų parengimus 
toje salėje, o svetimtaučių klubams ne
leistų, tai jie jos ir nelankytų. O sve
timtaučiams nelankant visi parengi
mai, kaip ir kitose salėse būtų nuo
stolingi.

Nors klubo valdyba daug darbo įdė
jo ruošdama kas mėnesį parengimus 
ir siuntinėdama nariams pakvietimus, 
bet gaila, kad reokrdini^atsilankiusių 
narių skaičius tesiekė virš 20 asmenų. 
O paprastai apie tuziną. Todėl už tas 
sutelktas klubui lėšas tenka padėka 
pp. Sinkams už leidimą naudous sale 
bei visokeriopą parengimų rėmimą, 
energingai valdybai ir svetimtaučiams 
lankytojams.

Dabar klubo nariai turės gerą pro
gą parodyti savo aktyvumą ir įvertinti 
klubo valdybos darbus atsilankydami 
visi ir atsivesdami bent po du draugus 
į ruošiamą birželio 4 d. St. Stephens 
salėje tradicinį medžiotojų ir meške
riotojų kartūno balių.

K. Stankevičius.

Tas pats
— Dėkui už komplimentą, — 

pasigardžiuodama sako senyva 
ponia, jos grožį pagyrusiam vy
rui. — Tik sakote, kad išgėrus aš 
dar pasidarau gražesnė. Norėčiau 
pataisyti, kad aš visiškai negeriu.

— Niekis, ponia, aš išgeriu, o 
tamsta eini gražyn.

Praėjo kvailumas
Vyras savo žmonai:
— Buvau kvailas tave vesda

mas.
— Ar dar ir dabar toks, tebesi?
— O ne, kvailumas dabar jau 

praėjo.
— Turi tad būti man dėkingas, 

kad tave pagydžiau.
Ten nepavyks ...

Pagarsėjęs vagis, kuriam nebū
davo durų, kurių jis nemokėtų 
atrakinti, gulėjo mirties patale.

Jo draugas visdėlto jam patarė 
pasišaukti kunigą ir susitaikinti 
su Dievu. Ramindamas ji kuni
gas kalbėjo:

— Nuoširdžiai gailėkis, kad ne
rastum dangaus vartus uždarytus.

— Tėve, manė trauki pėr dan
tį, — atsakė ligonis. — Nejaugi 
aš nemokėčiau tų vartų atidary
ti? Tai būtų mano didžiausia gė
da!...

riotojų kartūno

Skilimas didėja
(Atkelta is 3 psl.) 

išbandyti ir kasdien bandomi 
jiems primestoje aplinkoje. Pasy
vi rezistencija, saugant kiekvieną 
lietuvišką gyvybę šiandien yra jų 
veiklos simboliu. Aukų buvo 
daug, stebėtinai daug ir dabar 
daroma viskas, kad jų būtų gali
mai mažiau. Gi, išlikti lietuviais, 
vieningais, ryžtingais, ne jie iš 
mūsų, bet mes iš jų reikalingi pa- 
paskatinimo .ir patarimų. Abiejų 
tautos dalių sąlygos labai skir
tingos, bet tikslai vienodi. Ir, tai 
turėtų mus nė skaldyti, bet vie
nyti. Ir kas kaltas, kad šiandien 
yra kitaip?... Viena priežastis 
yra aiški ir suprantamą, tai so
vietinė priespauda, žengianti kar-. 
tu su krašto rusifikacija. Bet ant
rinės priežastys, mažiau ar dau
giau jau priklauso ir nuo mūsų 
pačių. Svarbu jas tinkamai su
prasti ir įvertinti ir jau po to- 
ryžtis vienoms ar .kitoms išva
doms. Viena iš tų antrinių prie
žasčių yra ir toji, jog neįstengia
me, nemokame ar nenorime su
prasti ir įsiklausyti pačios tautos 
balso. Atrodo, tokia padėtis už
truks ir ilgiau, nes sovietai steng
sis visomis jų galioje esančiomis 
priemonėmis daryti visą, kad tik 
kuo mažiau tarpusavio susiprati
mo būtų tarp krašto ir išeivijos. 
Gi, išeivijai atitrūkstant nuo tau
tos kamieno, sovietams bus leng
viau skaldyti ir tos išeivijos vi
dų. Ir ka mes i tai?

' Ji to užsipelnė
— Žinai, perkūnas trenkė į tą 

seną liepą, po kuria mes susipa
žinome ...

— Ir gerai jai!
Atsargus škotas

Škotas važiuoja traukiniu iš 
Londono į Edinburgą. Jo bendra
keleivis pastebi, kad kiekvienoje 
stotyje jis vis skuba į kasą. Kaž- 
kelintoje stotyje jis ir klausia grį
žusį į vagoną škotą:

— Ko tamsta kiekvieną kartą, 
kai tik sustoja traukinys vis sku
bi į stotį?

— Nagi einu nusipirkti bilietą 
iki sekančios stoties.

— Ką? Bilieto vis pirkti? Tai 
kodėl tamsta nenusipirkai Londo
ne bilieto iki pat Edinburgo?

— Kodėl? Matai, tamsta, gydy
tojas, kuris Londone ištyrė ma
no sveikatą, rado labai silpną šir
dį. Sako, kad aš kiekvieną minutę 
galiu kristi ir mirti nuo širdies 
smūgio. Tai kam man svaidyti pi
nigus?
Ačiū Dievui, kad Amerikos pusėj 

žmogus turėjo namą lygiai ant 
Kanados ir JAV sienos. Kurį lai
ką niekas nežinojo ar namas skai
tytinas Amerikos ar Kanados pu
sėj,. Pagaliau, tam reikalui buvo 
sudaryta kvotos komisija, kuri 
turėjo reikalą išaiškinti. Spren
dimas buvo, jog namas Amerikos 
pusėje.

— Puikų! Aš taip bijau tų bai
siųjų kahadiškos žiemos šalčių,— 
apsidžiaugė žmogelis.

Patenkinta
Su dideliu pasitenkinimu Jane 

giriasi draugei: '
— žinai, ką? Gavau iš savo vai

kino, škoto, fotografiją.
— Tai labai puiku. Kaip gi jis 

atrodo fotografijoje?
— Dar nežinau. Mat, jis atsiun

tė tik negatyvą. Reikės duoti iš
aiškinti ...

Pirmoji sosto kalba
— Sakyk, bičiuli, tai tu paga

liau visdėlto vedei tą savo širdies 
karalienę?

— Taip, brolau, vedžiau, ir va
kar ji pasakė pirmąją sosto kal
ba.-.

Skaitytojų laiškai
ATVIRAS LAIŠKAS
REDAKCIJAI ” '
Ryčium su Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse vykdomu visuotiniu gyven
tojų surašymu “Tž” 1960 m. kovo 31, 
Nr. 13, pastebima: “Visuotinio gy
ventojų surašymo anketoje šiemet bus 
ir klausimas apie gimimo kraštą. Tuo 
būdu pagaliau paiškės, ir kiek lietu
vių pirmos kartos imigrantų yra kraš
te. Tuo būdu pagaliau paiškės, ir kiek 
lietuvių pirmos kartos imigrantų yra 
krašte. Tik reikėtų gyvai informuoti 
it priminti, kad visi Lietuvoje gimę 
teisingai užsirašytų” (ir. skyrių “Lie
tuviai pasaulyje”).

Iš tikrųjų yra ne taip, kaip “Tž” 
informuoją bei įtaigojama. Visų pir
ma surašymo anketoje, visiems gy- 
ventojams iš anksto išsiųstoje, klausi
mo apie gimimo kraštą (taip pat apie 
tautybę, gimtąją kalbą, religiją) ne
buvo. Iš to reikia daryti išvadą, kad 
surašymo vykdytojams tokie klausi- ■ 
mal apskritai nerūpi.

Kad surašymo duomenys neparodys 
tikrojo lietuvių ir kitų tautybių vaiz
do Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
sako ir tokia aplinkybė: kai atvykusią 
surašymo pareigūnę paklausiau, kodėl 
ji nesitėiraujanti mūsų tautybės, ji 
atsakė, kad mūsų šeima nepatenkanti 
į skaičių surašymo taisyklių, tereika
laujančių papildomai apklausti tik kas 
ketvirtus namus. Vadinasi, tautybės, 
kilmės krašto, kalbos ir panašūs duo
menys palikti atsitiktinumui, nes gali 
pasitaikyti, kad nė viena lietuvių šei
ma kuriame nors rajone negyvena tuo
se “kas ketvirtuose namuose”. Kas pa
sakys, kas slepiasi šioje “atsitiktinu
mo gudrybėje”?

Reiškiu pagarbą Stasys Barždukas.

Po ieškojimai
Joana Morkūnaftė • Vaičaitiėnė, duk

tė Antano, gimusi 1924 m. gegužės 3 
d. Kaišiadoryse, ieškoma motinos iš 
Lietuvos, žinantieji, pranešti J. Bu- 
lioniuį 119 Hunter St. W., Hamilton, 
Ont., Canada.

Kiel. — Mažajame Beito karo 
pabaigoje vokiečiai paskandino 2 
laivus granatų su nervus suar- 
dančiomis dujomis. Dabar tos 
granatos išgriebtos ir nuvežtos 
nuskandinti į š. Atlantą, 4 klm. 
gilumon.

Otava. — Kanados automobilių 
gamyba per šių metų du pirmuo
sius mėnesius padidėjo 10% — 
buvo pagaminta 79.286, kai per
nai per tuos du mėn. buvo paga
minta 72.748.

CONSUMERS' GAS CO

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros. 
Duodama iki 5 metu išsimokėjimiti. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. • TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

.T - r * k. A. • - •* - - "7 ■ Y x» • t • »*** ■ • - • • » »■ <«* ‘ - - -

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

W. A. LENCKI

Tinko remontas, mūro ir gyptex darbai 
Tel. RO. 6-5420

S. A NDRIĖKUS

Elektros - Electronic 
Technikas 

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

SPORTINES KELNAITĖS 
VYRAMS IR 

BERNIUKAMS
Sportuoją vyrai labai 

vertina WATSON’S kelnaičių 
apatinės dalies sutvirtinimą 

trijuosti prilaikymą.
Elastinis juosmuo — 

neprilygstamai patogus 
muskulams.

Ilgai nešiojamos, ekspertiškai 
pasiūtos, lengvai skalbiamos — 

nereikalingos lyginti. 
Atitinkami apat. marškiniai.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. ‘
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaigų

15W0

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ŠT. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

VEDYBOS
Jei norite verti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k,/r telefonuokit® ar atvykite 
018c cnilkai J

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonai LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas

DĖMESIOI DĖMESIO I
Taisau visų rūšių 

Televizijas; namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymu darbai atliekami 

sąžiningai ir visa’s tffcrbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. ’ TEL. DARBE: WA. 1-9541.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01U V J

A. Bėtešnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 14704
-- ------- - ------------ -- _ - ---------- .■ -X---- ------ -------------------

*
felix electronics service

Taisoma visų rūšių televteijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
- F. V Y D A S v

Skambinti bet kada LE. 5-6007
< ' . .• • r-

Vis) elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

. V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. R!. 7-1601
Toronto

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

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas

Toronto 3. Ont.
Telefonas LE. 4*8431

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

LIETUVIO ADVOKATO
NEIMA%™BISSČTT

SEGUIN
Advokatai •* Notarai 

35 BAYDEN ST4 torimto, 
(arti Bloor ir Yorr gatvių) 

Tėlef. įtaigos: Tdet narni# 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3*2304

Sav. D; KAUNAITĖ

Dr. Y Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą;

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

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

(prie Geoffrey Št.) 
TEL. LE. 2-5493

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

m ■

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defėk- 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner- 
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
■470 COLLEGE ST„ Toronto 

Ttefet WA. 1-3924

WcirOl

V. Semaška

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

Telefonas Lt. 3-4908.

Taisomi TĖLEVIŽUOS aparatai

RO. 6-9367

S

iENĖRAL INSURANCE
Turto draudimas (nartai, auto Ir 
pin.) visoj Ontario provincijoj.

AL OUMr-----
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gyvojo Rožančiaus Draugi

jos 30 metų įsikūrimo sukaktis 
šv. Jono Kr. parapijoje švenčia
ma šį sekmadienį. II vai. Draugi
jos intencija pamaldos, o po jų 
par. salėje pietūs. Valdyba kvie
čia visus narius gausiai dalyvauti 
iškilmėse. D-ja maloniai kviečią 
kolonijos tretininkes, o taip pat 
visas seneles atsilankyti bažny
čioje ir po to dalyvauti pietuose. 
Tebūna šis sekmadienis maldos 
ir mūsų žilagalvių senelių pager
bimo šventė.

— Velykų Prisikėlimo pamal
dose šiais metais dalyvavo rekor
dinis ‘skaičius tikinčiųjų. Tai 
ženklas, kad lietuviai Prisikėli
mo pamaldas labiau mėgsta Vely
kų rytą. Padėka par. chorui ir jo 
vadovui muz. S. Gailevičiui už 
gražų velykinių giesmių repertu
arą. Dalyvavę pamaldose džiau
gėsi altoriaus berniukų gražiu 
giedojimu ir gausia mažų mergai
čių procesija. Dėkojame už duos- 
nias tikinčiųjų aukas; jos buvo 
renkamos lietuviškųjų kapinių 
įrengimo darbams. Surinkta per 
$1000. Dėkojame Br. Mackevi
čiui už stilingą kryžių, paaukotą 
parapijai /Velykų išvakarėse.

— Lietuviškųjų kapinių darbai 
šią' savaitę tęsiami. Esant ypatin-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmos Komunijos pamokos 

nuo šio antradienio sudažnintos: 
be įprastų painokų sekmadieniais 
po 10 vai. Mišių, jos dar vyksta 
kiekvieną antradienį ir kiekvieną 
ketvirtadienį, 7 vai. vak. Tėveliai 
maloniai prašomi savo vaikučius 
punktualiai pristatyti į pamokas, 
į salę eiti prašome iš kiemo pu
sės.

— šį Atvelykio sekmadienį po 
paskutinių Mišių muzikos studi
joje šaukiamas Pirm. Komunijos 
einančių vaikučių tėvelių pasita
rimas iškilmių reikalais* Prašo
me jame iš kiekveinos šeimos da
lyvauti bent po vieną atstovą.

— Savaitėje po Atvelykio bus 
lankomi parapijiečiai, gyveną šio
se gatvėse: Caledonia Rd., Castle
field Ave., Dundas St., Euclid 
Ave., Hillmount Ave., Kendal St., 
Marcia Ave. ir Old Forest Hill 
Rd. Be to, bus lankomi Downs- 
view ir Rexdale rajonuose gyve
ną parapijiečiai.

— Nuo šio sekmadienio iki va
saros atostogų parapijos biblio
teka veiks kiekvieną sekmadienį 
po 10 ir 11 vai. Mišių.

— šiomis dienomis išsiuntinė
jami Motinos Dienos Novenos 
laiškai. Kviečiame atsiųsti savoj 
gyvų ar mirusių motinų vardus,

gai sausam dirvožemiui, šią savai- j už kurias per visą gegužės mene-

TORONTO MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖ “DAINA”

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 8.30 vai. v.. Regency Towers. Motelyje, 
89 Avenue Road, rengia

TRADICINĮ KARTŪNO
BALIUPROGRAMOJE: sol. St. Maša- 

laitė; premijos gražiausioms 
kartūno suknelėms; gausi ir 

laimėjimų pilna loterija.
---------------------------------------DAINIETĖS MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI IR 

BIČIULIŲ TARPE LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ.
įėjimas $2.50. “Daina”

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje SK /'Aušra" Tėvų
Rėmėjų Būrelis ruošia

MONTREAL, Que.

tę pradedama buldozerio darbai 
— bus raunamos obelų šaknys, 
supilamos atskiros kapinių sekci
jos, pravedami keliai. Dėkojame 
už gausią talką. Talkininkai pa
geidaujami ir toliau.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės par. bažnyčioje įvyks gegu
žės 29 d., sekmadienį. Vaikams, 
einantiems pirmosios išpažinties, 
tikybos pamokos sustiprintai pra
dedamos Atvelykio sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų mažojoje sa
lėje.

—- Reikalingas vyresnio am
žiaus žmogus, kuris tvarkytų pa
rapijos salę. Pageidaujama, kad 
kandidatas mokėtų vairuoti ma
žą troką. Minimas asmuo turėtų 
butą ir maistą klebonijoje. Kas 
tuo interesuojasi, prašomi kreip
tis į; kleboniją.

— Pakrikštyta: Paulius Vaclo
vas Karauskas ir Karen Pranciš
ka Norkaitytė.

Išganytojo liuteronų bažnyčioje, 
1601 Bloor ir Indian Rd. kampas, 
balandžio 24 d., 1 vai. p.p. įvyks 
pamaldos, kurias atlaikys kun. P. 
Dilys. Pamaldas pagražins parapi
jos choras savo giesmėmis ir pa
rapijos triūbininkai savo grojimu. 
Maloniai kviečiame Toronto ir 
apylinkės lietuvius evangelikus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

LEL parap. taryba Toronte.

Toronto Lietuvių Caritas 
Velykų švenčių proga aplankė 52 
lietuvius ligonius įvairiose Toron
to ar užmiesčio ligoninėse ir na
muose. Jų tarpe psichiatrinėj To
ronto ligoninėj vienuolikai ser
gančių įteikti Caritas ponių pa
ruošti* velykiniai pakietukai, Tbc 
sanatorijoje Westone randasi 7 
mūsų tautiečiai. Džiugu, kad trys 
iš jų ^šiomis deinomis apleis sa
natoriją. Jų tarpe torontiečiams 
gerai pažįstama Danguolė Bazi- 
liauskienė, kuri pilnai pasveiku
si grįžta pas savo vyrą ir sūnelį, 
nės greit bus išleista ir p. Nor- 
Atrodo, kad iš tos pačios ligoni- 
kaitienė, neseniai į Kanadą atvy
kusi iš Vokietijos. Jai dešimtį 
metų buvo trukdomas įvažiavimas 
neva* dėl plaučių. Ši vyresnio am
žiaus moteris turi iš jaunystės 
mažus plaučių sukalkėjimus. Ji 
Vokietijoje niekada nebuvo sana
torijoje. Atrodo, kad ir čia ieško
mos ‘ligos” daktarai nesuranda. 
Toronto ligonių kasos ligoninėje 
prie 400 kelio, sveiksta torontie- 
tis P. Šukevičius darbe sulaužęs 
koją.
Lankėsi imigracijos ministerijoje

Iš Romos atvykęs svečias kun. 
V. Mincevičius, lydimas kun. P. 
Ažubalio, praėjusią savaitę lan
kėsi Kanados imigracijos minis
terijoje Otavoje. Pasikalbėjime 
su departamento direktoriumi H. 
Best buvo aiškintasi dėl galimy
bių imigruoti į Kanadą džiovinin
kams ir lietuviams iš Lenkijos ir 
Italijos. Gauta kaikurių pažadų, 
o dviems asmenims tuojau pat 
buvo uždėta palanki rezoliucija. 
Ta pačia proga buvo aplankytas 
parlamento posėdis. Pasimatymus 
paruošė parlamentaras adv. Ar
thur Maloney. Padarytas taip pat 
vizitas apaštališkajam delegatui 
J.E. arkivyskupui S. Baggio, ku
ris kun. Mincevičiui iš Romos lai
kų yra geras pažįstamas.

Toronto mahometonai, balan
džio 3 d., savo Radman šventėje, 
atidarė naują mečetę. Jų čia yra 
nedaug. Pneš pastarąjį karą te- 

- buvo vos apie 40, po karo jų 
skaičius padidėjo iki 400 — at
vyko iš Indijos, Pakistano, Irano, 
Irako, Libano, Jungtinės Arabų 
respublikos ir iš Sov. Sąj. įdomu, 
kad tokia maža grupelė jau pa
jėgė surinkti $10.000 ir tikisi, kad 
ir reikiami $100.000 būsią su
rinkti.

si 8 vai. ryto ■ bus laikorpos šv. 
Mišios ir bus meldžiamasi per ge
gužines pamaldas.

— Atvelykį ir du sekančius 
sekmadienius prie mūsų bažny
čios šalpos reikalams aukas rinks 
“Dainos” grupė. Kviečiame prisi
dėti savo auka.

— Toronto Vaikų Namų sta
tyba neužilgo pradedama. Prisi
kėlimo parapija, norėdama sese
lių ir darželio rėmėjų būrelio pa
stangas ypatingai paremti, perlei
džia statybos fondo naudai para
pijos bazarą ir pasilinksminimą, 
kurie bus gegužės 7 d. Bazarui 
vadovaus būrelio nariai, o jiems 
talkins parapijos komitetas ir pa
rap. organizacijos. Iki šiol suau
koti fantai perleidžiami seselėms. 
Atety fantus galima nešti į para
piją arba tiesiai seselėms. Fantai 
registruojami ir įvertinami pini
gais ir įtraukiami į parapijos kar
toteką, tarsi jie būtų paaukoti pa
rapijai. Maloniai prašome prie šio 
bazaro prisidėti ir jį sutartinai 
remti. Laiko yra likę nedaug, to
dėl kviečiame fantus nešti nelau
kiant. Tikime, kad šis Prisikėli
mo par. mostas visuomenei be žo
džių duos suprasti, kaip svarbu 
šį seselių statybos darbą paremti. 
Prašom talkon!

Organizuojasi šiauliečiai
Prieš kurį laiką grupė inicia

torių sušaukė keliolika Šiauliuose 
gyvenusių asmenų tikslu įsteigti 
Šiauliečių Sambūrį Kanadoje. 
Iniciatoriai pasistatė sau tikslą 
suburti Kanadoje gyvenančius 
šiauliečius tarpusaviam kultūri
niam, ekonominiam ir socialiniam 
bendradarbiavimui- Laikinai iš
rinktoji valdyba balandžio 24 d., 
3 vai. p.p. Toronto Lietuvių Na
muose šaukia viešą susirinkimą. 
Visi Toronte ir apylinkėje gyveną 
šiauliečiai mielai kviečiami į šį 
susirinkimą atsilankyti. Bus ma
lonu pasimatyti, atnaujinti pažin- 
ts ir plačiau išdiskutuoti Sambū
rio tikslus bei siekius.

Laikinoji valdyba.
PAVASARIO MADOS
Balandžio 26 d., antradienį, 

Prisikėlimo par. salėje bus de
monstruojamos pavasario mados. 
Madų demonstruotojos A. Liau- 
daitės-Mašalienės vadovybėje ma
das demonstruos: Rita Slabšienė, 
Gražina šlekytė, Dalė Treigytė, 
Lilė Tamošiūnaitė, Kr. Groden, 
Vida Tamulaitytė ir kt. Modelių 
plaukų stiliai ir šukuosenos Do
mą Hair Styling (pp. Kaunaičių) 
ir Waren Park (p. šlekienės) gro
žio salionų.

Be to, trys laimingi įėjimo bi
lietai, kavutė ir namie kepti py
ragaičiai.

Parengimo pelnas skiriamas 
Tor. Vaikų Namų statybai.

Vaikų Namų rėmėjai.
Joana Bcleckaitė - Vaštokienč, 

šiuo metu studijuojanti meną ir 
archeologiją Toronto universite
te, laimėjo Karalienės Elzbietos 
II stipendiją, $2.500, tolimes
nėms studijoms magistro laips
niui gauti.

Ontario Hydro pranešė, kad va
sarnamių savininkams šiemet są
skaitos išsiuntinėjamos visiems 
po $22.22, vistiek ar prijungimas 
yra dviejų ar trijų laidų. Pasta
riesiems mokestis lieka tas pats, 
o pirmiesiems pakeliamas $5. 
Greitai sumokant bus skaitoma 
$20. Už srovę mokestis toks: iki 
225 kilovatų po 4.5 cento, iki 675 
klw. 2.6 cento ir po 1.5 cento 
daugiau sunaudosiantiems. įskai
tant visą patarnavimą, visų va
sarnamių savininkų elektros me
tinis mokestis bus minimum $44, 
44 (nustatytu laiku sumokant 
$40), t.y. kiek mokėjo už trilai- 
džio prijungimo vasarnamius su
naudojus per 690 kilowtu.

Maloniai
Pradžia 7.30 vai. vak.

VELYKŲ BOBUTĖ
į Torontą, į Prisikėlimo par. salę, 
atvyksta šį sekmadienį, 3.30 vai. 
p.p. Visi Toronto lietuviukai 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus prašomi punktualiai į 
salę ateiti, nes “Velykė” su kiš
kučiais nevėluos: Po trumpos me
ninės programos, kurią atliks sek
madienio popietės mergaitės ir 
lietuvių vaikų darželio auklėti
niai, seks bendri žaidimai, ir dai
nos ir šokiai su Velykų Bobute.

Velykų Bobutė neužmiršo gerų 
Toronto vaikų. Ji visus apdova
nos gražiomis lauktuvėmis, šiai 
vaikų šventei vadovaus Nek. Pr. 
Marijos seserys. Šis sekmadienis 
tebus visų Toronto ir apylinkės 
lietuvių vaikų bendra šventė.

Prie įėjimo bus renkamos au
kos padengti Velykų Bobutės ke
lionei.

SVEIKINAME JURGIUS 
ir kviečiame linksmai praleisti 
vardines “Dainos” rengiamame 
Kartūno Baliuje šį šeštadienį, Re
gency Tower Hotel, 89 Avenue 
Road. Taip pat maloniai laukiame 
visų Toronto lietuvių šiame mūsų 
tradiciniame parengime.

Pakvietimų galima gauti pas 
pirm. Lapaitienę, 278 Ellis Ave., 
tel. RO. 2-5246 ir prie įėjimo.

Dainietės.
Sol. V. žiemelytė

vasarai išvažiuoja į Albertos pro
vinciją Banffą. Ten bus statoma 
Mozarto ‘Cosi Fan Tute’ ir Strau- 
sso “Fledermaus”, kur ir solistė 
turi svarbią rolę.

Kaimyninių provincijų ir mies
tų lietuviai, kurie norėtų suruoš
ti lietuviškos bei pasaulinės mu
zikos koncertų ir pasigėrėti solis
tės gražiu baisu, pasinaudodami 
jos buvimu ten, rašykite šiuo ad
resu: 2 Orde St., Toronto 2B, On
tario, o liepos ir rugpiūčio mėne
siais šiuo adresu: Banff Opera 
Festival, Banff, Alberta.
JAU PATS LAIKAS SIUSTI 
VASARAI SKIRTUS DOVANU 
SIUNTINIUS ARTIMIESIEMS!

Turiu gavęs naujausius NAILONO, 
KOSTIUMU ir kt. pavyzdžius. Bal. ir 
gegužės mėn. nupigintas persiuntimo 
mokestis iki $3 už kiekvieną medž. 
ir kitu dalyku siunt. užsakymą. VAIS
TAI ORO PAŠTU TIK 75 c. UŽ SVA
RĄ. Siuvamos mašinos, akordeonai dar 
labiau nupiginta kaina. Visi pavyzdžiai 
pagal susitarimą pristatomi į namus, 
be jokio ekstra mokesčio.

Patarnauju ir i provinciją, tik para
šykite ar paskambinkite:

ST. PRAKAPAS,
18 Brookside Ave, Toronto, 9, Ont 

Tel. RO. 7-9988.'
Už visą patarnavimą imamas mažiau-

Pavasario Baliu
PROGRAMOJE: JAUNAS SOLISTAS R, STRIMAITIS 

IR KVARTETAS. KELETAS STAIGMENŲ. 
TURTINGA LOTERIJA. 

LAIMINGAS ĮĖJIMO BILIETAS. 
TURTINGAS BUFETAS.

GROS PUIKI LIET. KAPELA “OLYMPIA”.

kviečiame visus atsilankyti.
Bilietai: $1.50, studentams ir moksleiviams

ĮSPŪDINGAS madų paradas
įvyks balandžio 26 d., ANTRADIENĮ, 7.39 

Prisikėlimo parapijos salėje. 
Komentatorė A., LIAUDAITĖ • MAŠALIENĖ, 
laimėjusi kanadiečių Velykų parade karalienės 

Nepraleiskite progos nei viena 
nepasižiūrėję naujausių madų, 
kurias demonstruos net 10 

lietuvaičiu.
įėjimas 75 centai.

Pelnas skiriamas TL Vaikų 
Namų statybai.

Graži muzika, karšta kava ir 
namuose kepti pyragai.

vai. vak.

vardą.

KANADOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
. STUDIJŲ DIENOS

įvyks š.m. balandžio 30 ir gegu
žės 1 dienomis, Montrealyje Auš
ros Vartų parapijos salėje, 1465 
De Seve Street, Cote St. Paul.

Programoje numatyta: 1. Ped. 
Antano Rinkūno paskaita: Lietu
vių ir Kanados mokyklos kryžke
lėje, 2. Metodinė pamoka. Mo
kyt. Jono Gustainio referatas: 
Mūsų mokyklų programa ir vado
vėliai. 4. Mokyt. Vytauto Jony
no referatas: Modernios vaikų, li
teratūros panaudojimas pedago
giniame darbe. 5. Rašytojo dr. H. 
Nagio referatas: Mokyklinio jau
nimo literatūra. 6. Pedagoginės 
aktualijos. 7. Pranešimai iš sky
rių — raštu. Banketas.

Į Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimą-— studijų dienas 
nuoširdžiai kviečiami visi lietu
viai mokytojai, ypatingai tie, ku
re ir dabar dirba pedagoginį dar
bą mūsų lietuviškose kolonijose. 
Kviečiame taip pat visus lietu
vius kultūrininkus ir mokinių tė
vus. . :

Vykstantieji i Mokytojų suva- 
žiavima ir norintieji būti aprū
pinti butais, nrašomi kreiptis 
mokyt. Brone L”koševičienę, 507- 
Gerald Street. Ville Lasalle, Que
bec, tel. DO. 6-0343.

Platesnė informacija suvažia
vimo reikalu tilns sekančią sa
vaitę. KLB Kultūros Fondo 

Valdyba.
šalnos vajui ivbaigti liko dvi 

savaitės, šalnos vajus Montrealy- 
:e oficialiai brieiamas gegužės 1 
1. Auku rinkėjai maloniai pra
šomi atsiskaityti gegužės pirmo
je ousėje.

Dar nevėlu įsijungti į aukų rin- 
. kėius. Talka labai reikalinga. Au- 

vnatingai KLX Moterų Draugijai ku lapas Nr 24 teko dr. J. Ma- 
už $10, GR Draugijai už $6, EI. liškai. Nr. 25 — J. Jurgučiui.
ZaupŠienei surinkusiai $8 ir P. Auka šalpos vajui — auka ne-

Sutvirtinimo sakramentas, ku
ri suteiks mūsų vaikučiams J.E. 
vysk. V. Brizgys, bus suteikiamas 
šį šeštadienį, balandžio 23 d. 7 v. 
vakare. Sutvirtinimo tėvai ir vai
kučiai labai prašomi gerai pakar
oti “Tikiu į Dievą Tėvą”, kurį 

teks ta proga bendrai visiems kal
bėti.

Pirmoji šv. Komunija A V para
pijoje įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 24 d. Sumos metu. Po Su
mos vaikučiai ir šventės dalyviai 
kviečiami bendriesiems pusry
čiams AV salėje, kuriuos ruošia 
jiems parapijos komitetas.

AV mokyklos margučių paro
da įvyks šį šeštadienį, balandžio
23 d. 11 vai. didžiosios pertraukos
metu. Bus premijuoti trys gra
žiausi tautiniais motyvais išsku- 
tinėti margučiai. Premijos $5, 
$3 ir $2. . •

Pabaltijo pašto ženklų paroda 
įvyks ši savaitgalį, balandžio 23-
24 d.d., estų parapijos salėje, 
4345 Marcel Ave. NDG.

Šį sekmadienį visoje Montrea- 
lio arkidiocezijoje bus speciali 
rinkliava katalikų akcijos reika- 

; lams.
Ilona Gražytė, apgynusi diser

taciją apie Artūrą Kestlerį, Mont- 
-realio un-te gavo doktoratą.

A V parapijos klebonas nuošir
džiai dėkoja architektui J. Lady- 
gai ir seselėms už malonią pagal- 

! bą dekoruojant bažnyčią, skau- 
: tams, vyresnėms skautėms, ber 
niūkų Sakalų skilčiai, Marijos 
sambūrio narėms, Trečiojo crde- 
>0 ir GR draugijos narėms už da

lyvavimą garbės sargyboje Di- 
tžiosios savaitės metu; mūsų gra
žiajam jaunimui už dalyvavimą 
procesijoje Velykų rytą. Dėkoja
me visiems aukojusiems gėlėms,

ludrevičienei už $5. pažįstamam broliui. Kas prisidės

Toronto Viešoji Biblioteka šiuo 
metų tiria kiek ateiviai yra rei
kalingi ir kiek naudoja savo gim-

NEOKANADIEČIŲ SPAUDOS 
BALIUS

rengiamas visų Toronto mažumų 
laikraščių klubo — Ethnic Press 
Club — įvyks jau kitą penktadie
nį, balandžio 29 d., Royal York 
Hotel Convention Ballroom. Yra 
pakviesta visa eilė provincinės ir 
federacinės valdžios ministerių, 
miesto tarybos narių bei šiaip ka
nadiečių visuomenės augštųjų at
stovų. Be šokių ir panašių bališkų 
įvairenybių bus ir smagi meninė 
programa. Bilietų — $10 porai — 
galima užsisakyti per “Tž” arba 
tiesiog rašyti Mrs. L. N. Clayton, 
698 Eglinton Ave. East, Toronto 
17. Ont. Čekius rašyti “Canadian 
Ethnic Press Club“ vardu. Infor
macijų, be to, galima prašyti va
karais telefonu HU. 1-8169.

Baliaus pelnas skiriamas Pa
saulinių Pabėgėlių Metų Fondui. 
Jei kas galėtų tą fondą paremti, 
prašomi čekius siųsti tuo pat ad
resu ir taip pat išrašytus C. Eth-. 
nic Press Club vardu.

Toronto Putvio šaulių kuopos 
valdyba savo posėdyje* balandžio 
10 d. pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas J. Preikšaitis, I vicep. 
V. Bačėnas, II vicep. V. Jokūbai
tis, sekr. M. Valiulienė, ižd. V. 
Rusas, šaudymo vadov, J. Zavys.

Tradicinės šaulių Joninės Įvyks 
birželio 25 d. Clarlyn Lodge, Kes
wick, Ont. su sporto ir menine 
programa.

Šiais, kaip ir praėjusiais me
tais, TP šaulių kuopa numačiusi 
pravesti Ontario šaudymo pirme
nybes, kuriose dalyvauti kviečia
mos visos lietuviškos organizaci
jos. Šaudyme galės dalyvauti pa
vieniai asmenys, arba komandos 
susidedančios iš penkių asmenų. 
Vieta ir laikas bus paskelbta vė
liau. J. Z.

Pamokslai apie lietuves
T. McGuire, SJ, vedęs rekolek 

cijas šv. Dunstano parapijos vy
rams Verbų sekmadienį, sakė pa
mokslus ir per bendrąsias pamal
das. Du pamokslu skyrė Sibiro 
maldaknygei, kurią gavo iš lie
tuvių bičiulių. Jisai 
ro lietuvaičiu didvy

ėlė Sibi- 
ą kaip 

vsiems sektinu pav mėti-
na, kad T. McGuire, yra lietuvių 
bičiulis, buvęs Winnipeg© lietu
vių katalikų kapelionu 1947-1949 
m., kai ten nebuvo nė vieno lietu
vio kunigo. Tuo metu jis buvo ten 
gimnazijos mokytoju ir kaip mo
kąs vokiškai buvo paskirtas rū
pintis lietuviais. Dabar jis yra To
ronto socialinių kursų direkto
rius, dažnai kalbąs ir per radiją. 
Jis labai gražiai atsiliepia apie sa
vo buvusius ganomuosius — Win-

IŠVYKO Į EUROPĄ
Dail. Nora Kulpavičienė - Nor

vaišaitė, “Moters” žurnalo meni- T 
nės priežiūros redaktorė ir archit. 
dr. A. Kulpavičius išvyko į Euro
pą 6 mėnesiams studijų ir poilsio 
kelionei. U. Ketvirtadienį laivu 
“Queen Elizabeth” iš Niujorko iš-, 
plaukė į Prancūzijos uostą La 
Havre, kurį tikisi pasiekti šį ant
radienį, balandžio 19 d. Jie žada 
užtrukti keletą dienų Paryžiuje, o 
vėliau vykti į Nicą ir Rivierą il
gesniam poilsiui. Ten dabar pava
saris visame savo puikume. Vė
liau mano aplankyti Italiją, Grai
kiją ir Konstantinopolį. Vasaros 
karščių metu ilgesnį laiką apsi
stos Šveicarijoje. Rudeniop ap
lankys Ispaniją, V. Vokietiją ir 
vėl per Prancūziją ir Niujorką 
grįš į Torontą.

N. A. Kulpavičiai prieš kalėdas 
dekoravo Prisikėlimo parapijos 
bažnyčią ir jiems priklausomą ho
norarą $700 yra paaukoję para
pijai. Kalėdų prakartėlės ir Vely
kų Kristaus karsto projektas bu
vo dail. Noros Kulpavičienės.

Archit. dr. A. Kulpavičius yra 
autorius keturių lietuvių bažny
čių Kanadoje: šv. Jono Krikšty
tojo Toronte, Aušros Vartų Ha
miltone ir Montrealyje ir šv. Ka
zimiero Winnipege. Pagal jo pro
jektą yra pastatytas Kanados lie
tuvių Kankinių kryžius Midlando 
šventovėje.

Toronte savo namuose pp. Kul
pavičiai paliko mylimą motiną ir 
uošvę dr. Em. Norvaišienę, ku
riai atsiskyrimas ilgesniam laikui 
buvo sunkus, nes pati daktarė šią 
žiemą ilgesnį laiką sirgo. Dr. E. 
Norvaišienė Toronte ištisą metų 
eilę aktingai reiškiasi šalpos dar
be ir priešmokyklinio amžiaus 
vaiku švietime. I. M.

: tosios kalbos literatūrą. Pagal 
tyrimų duomenis bus perkamos 
atitinkamos knygos. Kaip “TŽ” 
jau ne kartą buvo rašyta, mažu
mų kalba knygos yra koncentruo
jamos Viešosios Bibl. skyriuje 
Queen gatvėje prie Dovercourt. 
Yra ten ir lietuviškų knygų. Juo 
daugiau lietuviai jomis naudo
sis, tuo daugiau jų naujų bus per
kama, šitą reikalą tvarko dr. A. 
Kapas, buvęs Kingston© un-to 
profesorius.

“Royal Simcoe Hotel” prie 
Simcoe ežero (Keswicke) nupirko 
buv. p-lė Dzenkaitytė (josios du 
broliai yra žuvę nuo bolševikų 
kulkų. Vienas ginant Aleksoto til
ta, Kaune) ir p. Paladičipkas. Tai 
viena iš pirmųjų ir didžiausių 
vasarviečių prie Simcoe ežero. 
Naujieji šeimininkai jau pradėjo 
pasirengti vasaros sezonui priim
ti vasarotojus, piknikautojus ir 
didesniems balių parengimams. 
Tuo būdu prie Simcoe ežero, be 
anksčiau lietuviu valdytu “Clar- 
lyn Lodge” ir “Mercury Lod<?e”. 
atsirado dar trečia vasarvietė. 
Ten dabar galima ruošti įvairiau
sius parengimus, konferencijas, 
balius, išvykas ir pan. J. k.

REIKALINGI 
MODELIAI

Didžiausiai Mode 
liu Agentūrai Ka
nadoje FASHION 

MODELLING.
Modelių paroda,
Manekenai, Nuotraukoms Modeliai, 
Televizijai. Patyrimas pageidauja
mas, bet nebūtinas. Skambinkite 
Mrs. Greenlaw WA. 3-0961 arba 
rašvkite

THORNTON MODEL AGENCY 
59 Avenu Road, Toronto, Ont.

M. apyl. ŠF pirm. dr. J. Mališka.
Tėvas Juozas Vaišnys, SJ, pra

vedė AV parapijoje moterims ir 
vyrams Didžiąsias Misijas, jau ba
landžio 18 d. išvyko atgal į Čika
gą. Pakely aplankė ir Torontą.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
ATIDARĖ:
Skyrių — namų raštinė 3907 Rose

mount Blvd., Rosemount. (Netoli Pie. 
IX Blvd.) kampas 20th Ave. Pasiekia
ma tuo pačiu telefonu VI. 2-8501 arba 
RA. 2-2472. Kur mūsų visus agentus 
galima pasiekti ar sutikti: ryte, diena 
ar vakaro metu. *

Apylinkėje gyvenantiems lietuviams 
bus arčiau, o asmeniškai pasikalbėti 
daug naudingiau.

DISTRICT ESTATE BROKERS, 
P. Adamonis. VI. 2-8501. RA. 2-2472.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real,, Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

Užsakymai priimami ir paštu. .

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

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

MARMADUKE • RONCESVALLES, $5.000 Įmokėti, geras 8 kambariu na
mas. 2 modemiškos virtuvės, nepereinamu kambarių planas, vandeniu 
alyva šildomas, 2 garažai. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklų. 10 me- ’ 
tu atviras morgičius. į. ■

ARMADALE AVE, $5.000 Įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 metų atvi
ras morgičius. Atskiras plytų namas, 6 kambariu, nauja šildymo sistema, ■ 
garažas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas.
ORIGINALŪS DUPLEKSAI. $10.000 Įmokėti, balansas 7% morgičiu. Viso 
17 kambariu, modemiškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai., 
Viso kaina $33.000. -•
STREET8VILLE. ONT. 4 šeimų pastatas. 6 metų senumo, modemiškas, 
miesto kanalizacija, didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso 
kaina $25.000. įmokėti $8.000. Balansui 10 metų morgičiai.

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ-
Pigiai parduodama nauja nailono me
džiagos sofa tr fotelis. Dirbtuvės tel. 
WA. 2-7981, namu — AM. 1-9537.




