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Fondas lietuvybei
Kai kartkartėmis vis grįžtame pasvarstyti pareigų, kurias tu

rime kaip lietuviai atlikti išeivijoje, matome jas išsirikiuojančias 
trijuose baruose — politinėje Lietuvos laisvinimo byloje; gelbstint 
tautiečius, patekusius į vargą; ir išlaikant lietuviškąją dvasią bei 
mintį visose išeivijos kartose laisvajame pasaulyje. Dideli tai 
darbo barai, reikalaujantieji tinkamos organizacijos, visų įnašo 
savanorišku darbu ir pagaliau nemažo kapitalo.

Geriausiai tuo tarpu suorganizuotas tebėra Lietuvos laisvi
nimo baras. Nors jo organizacinė struktūra dar vis tebeturi ne
pašalintą dvilypumą ar net trylipumą, tačiau VLIKui ir ALTai 
pagrindini darbą dirbant, svarbiausieji tos kovos frontai pakan
kamai veikia galimybių ribose. Tai kovai remti turime net du 
finansinius fondus.

Pakankamai geroje organizacijoje yra tautiečių šalpa. Pasau
liniu mastu ją vykdo BALFas, talkinamas PLB Šalpos Fondo 
padalinių, o taip pat ir gana gausių vietinių šalpos vienetų.

★ * *
Silpniausiai organizuotas iki šiol buvo lietuvybės išlaikymo 

išeivijoje baras. Prieš keliolika metų Vokietijoje prie VLIKo bu
vo įkurta Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba, kuri šiame bare turėjo 
būti tas, kas VLIKas politinėje kovoje, o BALFas šalpoje. Greit 
po to įkūrus PL Bendruomenę, minimosios tarnybos darbas buvo 
jai perduotas. Deja, PLB iki šiol pilno svorio ir jai priklausančio 
pasaulinio masto lietuvybės išlaikymo vadovavime ir vykdyme 
dar neturi. Ši labai svarbi veikla, anot mūsų posakio, yra išėjusi- 
į viensėdžius. Vykdo ją kraštų bendruomenės ir apylinkės, vykdo 
parapijos ir organizacijos, laikraščiai bei paskiri geros valios 
asmenys. Visi turi daug gerų norų, bet visiems trūksta dviejų 
pagrindinių dalykų — vieningos organizacijos pasauliniu mastu 
ir specialiai tam reikalui sukoncentruotų lėšų. Palikę organiza
cinius svarstymus kitai progai, tuo tarpu sustokime prie lėšų, 
juoba, kad išsprendus lėšų sukoncentravimo klausimą, gal leng
viau išsispręstų ir bendri organizaciniai reikalai.

★ * *
Prieš keliolika metų Vokietijoje lietuvybės išlaikymo darbas 

ėjo beveik be lėšų. Būriai pasišventusių mokytojų sukūrė ir iš
laikė mokyklas, menininkai suorganizavo chorus, ansamblius, pa
rodas — praktiškai iš nieko. Tūkstančiai jaunimo mielai tais vy
resniųjų patarnavimais pasinaudojo, užsigrūdindami lietuvybėje 
ir paširuošdami asmeninei ateičiai.

Dabar, po beveik 20 metų, šioji padėtis iš esmės pasikeitė. 
Pirmiausia, atsidūrę svetimuose kraštuose, visi pritrūkome laiko. 
Niekas čia nieko neduoda už dyką — kiekvienas doleris turi būti, 
sunkiai uždirbtas, kiekviena mokykla sunkiu darbu pabauda.'Sun
kūs darbai atėmė iš mūsų ne tik laiką, bet daug kam ir sveikatą. 
Ir taip senesnieji idealistai vienas po kito baigia iš lietuviškojo 
darbo barų trauktis. Ne dėl to, kad jiems idealizmo būtų pritrūkę, 
bet kad kasdienės duonos rūpesčių prislėgti nebepajėgia vežimo 
vežti.

O tas vežimas metai iš metų sunkėja. Jei 1949 m. Toronto 
lietuvių mokykla turėjo tik keliolika vaikų ir su vienu mokytoju 
tilpo klebonijos rūsyje, tai šiandien 600 jos vaikų reikia didelio 
mokyklos pastato su 23 mokytojais. Šiandien reikia jaunimo spor
tui ir kultūrinei veiklai didelių salių, pagal krašto įstatymus įruoš
tų brangių stovyklų, ansambliams nepigių susisiekimo priemonių.

Iš kur visa tai atsiras? Niekas iš pašalies to mums neduos. 
Lietuvybei išlaikyti lėšas turime sudėti patys. Ir sudėti tuoj 
pat, kol dar senesnieji galutinai neišmirė ir kol jaunimas dar 
vis tebesidomi lietuviškaisiais reikalais.

★ ★ ★
čia ir glūdi Lietuvių Fondo prasmė. To fondo nariu turėtų 

būti kiekvienas lietuvis, įnešdamas didesnį ar mažesnį įnašą. 
Ir tas įnašas niekad nežus, nes lietuvybės išlaikymui eina tik jo 
palūkanos. Ne visi gali būti mokytojais, jaunimo vadovais, diri
gentais, sporto instruktoriais, bet visi jau gali įnešti į Lietuvių 
Fondą bent dalį tų lėšų, kurias kasmet išleidžia išgėrimams, 
baliams, sveikinimams ir kitiems panašiems parengimams. Kai 
lietuvybės išlaikymo darbą nešime visi — vieni darbu, kiti pinigu 
— jis bus nesunkus ir pakeliamas. Ir neliks mūsų tarpe “kvailų” 
ir “protingųjų” — tų, kurie metų metais lietuviškąjį darbą dirb
dami po našta suklupo, ir tų, kurie įmetę į lėkštę varinuką skai
tosi visą savo duoklę atidavę'. A. R.'

Kas naujo Kanadoje?

Palaidotas profesorius Kolupaila

Senato panaikinimo klausi 
mas buvo iškeltas n. demokratų 
partijos atstovo S., Knowles par
lamente. Triukšmas iškilo, kai 
konservatorių sen. O’Leary su
laikė bedarbių pašalpos iždo pa
pildymą. Kanadoje senatoriai 
neatstovauja visuomenei, kaip 
kad yra JAV, kur jie yra renka
mi. Kanadoje jie valdančios par
tijos paskiriami ir būna senato
riais iki gyvos galvos, šiuo metu 
yra 98 senatoriai, kurių 35 yra 
virš 75 metų. Norint senatą pa
naikinti, reikėtų pačių'senatorių 
pritarimo. Aišku tad, kad tas 
pasiūlymas nepraeis ir ta pase
nusi parlamentinė santvarka 
liks.

Kvebeko problema nė kiek 
nemažėja. Vis daugiau kalbama 
apie atsiskyrimą nuo Kanados. 
Praėjusi provincijų premjerų 
konferencija-Kvebeko mieste tą 
plyšį dar labiau pagilino. Kvebe
ko premjeras, nors ir pats libe
ralas, L. B. Pearsono siūlymų 
niekur nepalaikė. Jis pareiškė 
neprisidėsiąs prie feder. pensijų 
plano. Jį pasekė ir Ontario 
premjeras, kuris sakosi dar ne
apsisprendęs. Be šių dviejų pro
vincijų Otavai lieka tik 7 mil. 
gyventojų likusiose 8 Kanados 
provincijose. Pagal 1867 m. 
konstituciją, provincijos turi tei
sę neprisidėti prie panašių vals

tybinių planų, jeigu jos savo gy
ventojams prižada panašias są
lygas. Kalbama apie Kvebeko li
beralų atsiskyrimą nuo liberalų 
partijos.

Tikimasi turistų padaugėjimo 
ir pradedamas tam tikslui va
jus. 1963 m. Kanadon iš turistų 
įplaukė $602 mil. Iki 1967 m. 
norima pasiekti $1 bil. Sunkiau 
yra su turistais iš Europos, nes 
visi turi susidarę nuomonę, kad 
Kanada esanti šaltas, sniegu ir 
ledais padengtas kraštas, šiuo 
metu 90% visu turistu atvyksta 
iš JAV.

Kanados istorija ir praeities 
politikai mažai žinomi Kanado
je. Tokios nuomonės buvo pri
eita padarius apklausinėjimą 
mokytojų ir universiteų studen
tų tarpe. Kanadiečius esą nus
telbia JAV herojai. Buvo klau
sinėjama, kodėl užmirštas kon
federacijos tėvas Sir John Mac
Donald. Pirmiausia, esą negali
ma apie jį kalbėti, neiškeliant 
konservatorių partijos, iš kitos 
pusės — jo asmeninis gyveni
mas nebuvęs panašus į Vašing
tono gyvenimą. John MacDon
ald buvo žinomas savo karštu, 
nesugyvenamu temperamentu, 
dažnais skandalais ir nesusival
dymu.

JAV Lietuvių Fondo taryba ir valdyba. I eilėj iš kairės: dr. G. Balukas, A. Rėklaitis, dr. A. 
Razma, tarybos pirm., T. Blinstrubas, v-bos pirm., dr. V. Šimaitis, J. Vaičiūnas; II eilėj: agr. 
A. Santaros, dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Tauras, S. Rauckinas, Z. Dailidka, J. Bagdonavičius, 
dr. F. Kaunas, inž. V. Naudžius. Nuotraukoje trūksta: dr. P. Kisieliaus, dr. B. Poškaus, kun. B. 
Suginto ir J. Švedo.

Amerika atšauks Kubos blokada?
Komunizmo atsiradimas ties 

JAV durimis, t.y. Kuboje — vos 
90 mylių nuo JAV krantų, pra
džioje jaudino amerikiečius, bet 
dabar jau imama apsiprasti. Vals
tybės Departamentas, kiek lei
džia spėti amerikiečių spaudos 
užuominos, svarsto naujos politi
kos kursą Kubos atžvilgiu. Kad 
taip yra, leidžia manyti ir sen. W. 
Fulbright pareiškimas š.m. kovo 
pabaigoj; esą komunistinė valdžia 
Kuboj liksianti neribotam laikui 
kaip taikos grėsmė, tačiau nebū
sianti nepakeliamu pavojumi. JA 
V-bės jau mato, kad užsimojimas 
paklupdyti F. Castro Kubą ūkine 
blokada nepavyko dėl šių priežas
čių. Pirmiausia, pati blokada ne
buvo pilna ir nepakankamai 
kontroliuojama. JAV barė Kana
dą už siuntimą prekių Kubon, 
ypač už sovietų pirktų kviečių ga
benimą. tačiau jų pačių — JAV
— eksportas Kūbon buvo net di
desnis nei Kanados. Antra, vaka
riečiai nepalaikė JAV paskelbtos 
blokados. Pvz. Prancūzija ir Bri
tanija pardavė Kubai geromis są
lygomis daugybę sunkvežimių, 
autobusų ir tuo išgelbėjo Kubos 
susisiekimą. Prie to prisidėjo sa
vo gaminiais Kanada, Švedija ir 
kt. Trečia, daug lėmė sovietinio 
bloko pagalba. Jos dėka F. Castro 
apginklavo savo kariuomenę mo
derniais ginklais, neišskiriant nė 
priešlėktuvinių raketų, kurios ga
li sunaikinti amerikiečių žvalgy
binius lėktuvus. Labai daug padė
jo ūkinė sovietinio bloko pagal
ba. Sov. Sąjunga nuperka ne tik
tai Kubos cukraus derlių, bet ir 
siunčia įvairių gaminių. Lenkija 
davė Kubai $25 mil." paskolą, 
prieš tai pasiskolinusi $70 mil. 
iš JAV-bių.

PRAEINANTI KRIZĖ
Tiesa, ūkinis gyvenimas Kubo

je tebėra menko lygio, su dide
liais trūkumais, tačiau pamažėl 
gerėja ir be JAV pagalbos, nes 
pastaroji ateina iš kitur. Iki šiol 
didelė problema buvo cukraus 
pramonė. Buvo pavojus, kad per
tvarkant ją viskas gali susmukti, 
bet sovietai atskubėjo su savo 
mašinomis, reikalingomis ypač 
cukrinių švendrių derliui nuim
ti. Dabar Kuba jau yra pajėgi 
importuoti daugiau prekių iš ki
tų kraštų, nes cukraus kaina pa
saulio rinkoje labai pakilo. Dar 
1962 m. jo kaina buvo 3 et. sva
rui, o 1963 m. vidurkio kaina pa
šoko ligi 8,5 et. Tuo būdu Kubos 
komunistinė valdžia gavo dideles 
sumas JAV dolerių.

VAKARIEČIŲ SPAUDIMAS
Pastaruoju metu kaikurie va

kariečių kraštai, ypač Britanija, 
ėmė stipriai spausti JAV oficia
liai atšaukti Kubos blokadą ir su
sitarti su jos komunistine valdžia. 
Pasak tų vakariečių. JAV palai
ko ryšius su visom kitom komu
nistinėm valstybėm, kodėl tad da
ryti išimti Kubai? Be to, JAV, 
tęsdamos blokadą, verčiančios 
Kubą priklausyti nuo Maskvos ir 
pasiduoti jos kontrolei. Pagaliau 
ta blokada esanti neveiksminga
— kam tad save apgaudinėti.

Visa tai verčia JAV vyriausv- 
bę persvarstyti ligšioline politi
ką. kuri vis tikėjosi, kad ekono

minis spaudimas sukels kubiečių 
reakciją, paskatins į naują per
versmą. Faktai betgi rodo, kad 
ginkluotas pasipriešinimas Kubo
je jau pasibaigė. Daugelis Castro 
priešų pabėgo i užsienius, o kiti 
sėdi kalėjimuose. Partizanų gru
pės, kurios dar veikė Escambray 
kalnuose, liko sunaikintos sovie
tinių karininkų paruoštų dalinių. 
Gyventojų kontrolė yra tiek iš
plėsta, kad joks revoliucinis są
jūdis nėra įmanomas. Tos grupės, 
kurios pabėgo į*jAV ir bandė 
veikti, liko paralyžuotos JAV vy
riausybės. Joms buvo uždrausta 
organizuoti partizanus ir siųsti 
Kubon. Taigi, susidarė būklė, ku
ri ir verčia JAV persvarstyti lig
šiolinę politiką.

PRALAIMĖJIMO KELIAIS
Deja, tas persvarstymas eina 

pralaimėjimo linkme. Jau daug 
kur Amerika pralaimėjo šaltaja
me kare su sovietiniu bloku, bet 
šį kartą pralaimėjimas bus skau
džiai pajustas ir pačių amerikie
čių, nes įvyksta ar jau įvyko ties 
pačiais Amerikos vartais. Juo 
skaudžiau, kad pralaimėjimas at
eina tuo metu, kai Sov. Sąjunga 
susikibo su Kinija, kai galimybė 
pajudėti sau naudinga linkmė yra 
padidėjusi. Tai pralaimėjimas ne 
tik JAV, bet ir laisvojo pasaulio. 
Sustiprėjusi Kuba bus dar pajė

“SENI KARIAI NIEKAD NEMIRŠTA, TIK PRANYKSTA”
Gen. Douglas MacArthur, vienas žymiausių JAV karių, miręs 
š.m. balandžio 5 d. Vašingtone po trijų operacijų Reed Army 
Medical Center ligoninėj, sulaukęs 84 m. amžiaus; palaidotas 
su didžiausiom iškilmėm Norfolk, Va., balandžio 11 d.

Velionies senelis imigravo Amerikon 1825 m. iš Glasgo- 
wo ir dirbo karinėj tarnyboj. Gen. MacArthur prieš I D. karą 
atliko karinę tarnybą Meksikoj ir buvo išsiųstas Europon, kur 
karo metu pasižymėjo kaip gabus karys. 1919 m. paskirtas ka
ro mokyklos viršininku; 1930 m. gavo generolo laipsnį; 1937 
m. paskirtas armijos štabo viršininku. Gen. MacArthur žvaigž
dė iškilo ypač Filipinų ir Japonijos kare. Ir Korėjos kare jis 
buvo užsimojęs iškovoti pergalę kaip Jungt. Tautų kariuome
nės vadas, bet prez. H. Trumano buvo atšauktas. Išėjęs atsar- 
gon buvo “Remington Rand Inc.” b-vės pirmininku ir gau
davo $45.000 metinio atlyginimo; iš valdžios gaudavo pensiją 
$19.546.

Gen. MacArthuro asmenyje JAV ir laisvasis pasaulis ne
teko didžio kovotojo prieš raudonąją vergiją.

gesnė bazė propagandinei ir ka
rinei revoliucijai ne tik Pietų, bet 
ir šiaurės Amerikoj. Taip, Ame
rika didelė, galinga, duosni, bet 
jos politika eina pralaimėjimų 
kebais. Mažieji stebi ją ir tebe- 
klausia: “Quo vadis America?”

DIDŽIAUSIOS GALYBĖS SILPNIAUSIA VEIKLA
Balandžio 2 d. “The Washing

ton Star” dienraštis atspaude bu
vusio JT Saugumo Tarybos pirmi
ninko dr. Emilio Nunez Portuon
do atvirą laišką amerikiečiams. 
Kubietis pasmerkia sen. Ful
bright pareiškimus ir JAV poli
tiką: .

“Senatoriaus Fulbright mėgini
mas pasmerkti Kubos gyventojus 
amžinai tarptautinio komunizmo 
vergijai liudija, kad Leninas ir 
Chruščiovas buvo teisūs, tikėda
miesi pavergti laisvojo pasaulio 
likučius be šūvių pagalbos.

Man atrodo, senatorius nori pa- 
ralyžuoti Amerikos Valstybių Or
ganizacijos atstovų drąsą, * kai 
jiems teks svarstyti Venecuelos 
kaltinimus Havanos režimui. Ku
ba kaltinama sutarčių pažeidimu, 
pilietinio karo bei sabotažo veiks
mų organizavimu Venecueloje. 
ši Castro veikla padarė daug

Balandžio 9 d. South Bend Me
morial ligoninėj mirė žymusis 
Lietuvos mokslininkas prof. Ste
ponas Kolupailai Palaidotas bal. 
13 d. šv. Kazimiero kapinėse. Su 
juo atsisveikino lietuvių visuome
nė, organizacijos, Notrė Dame 
universitetas, kuriame dėstė, ir 
visi jo artimieji.

Velionis pasaulį išvydo Latga
loje, Tuminiškių km. 1892 m. 
Gimnaziją baigė Mintaujoj, o ge
odezijos institutą — Maskvoje. 
Kaip labai gabus, buvo pakvies
tas į tą patį institutą profesoriau
ti. Kai tik atsirado galimybė grįž
ti Lietuvon, S. Kolupaila persikė
lė į Kauną, kur dėstė un-te ir 
įvairiose technikos mokyklose.

Mokyklinio jaunimo kongresas
Kanados liet, kunigų suvažia- birželio 27 d., šeštadienį, gražio-

vimo nutarimu, kasmet lietuviš
kosios parapijos rengia mokykli
nio amžiaus jaunimo kongresą. 
Suvažiavimo pageidavimu, vaikų 
kongresas šiais metais pavestas 
rengti Šv. Jono Kr. liet, parapijai 
Toronte. Dalyvauti kviečiami visi 
liet, parapijų vaikai, ypač jų or
ganizuoti vienetai. Kongresui 
rengti sudaromas specialus komi
tetas, į jį įjungiant Toronto liet, 
mokyklos ir liet, -jaunimo organi
zacijų atstovus. Kongresas įvyks 

nuostolių Amerikos piliečiams ir 
jų nuosavybei.

Sen. Fulbright tvirtina, kad 
Kuba turinti būti palikta jos pa
čios likimui, kai tuo tarpu Viet
namo gynybai siūlo koncentruoti 
visas pastangas, nors, tarptauti
niu mastu kalbant, JAV neturi 
aiškiai apibrėžtos teisės interven
cijai į Vietnamą. Tuo tarpu Ku
bos atveju—JAV neprivalėtų už
miršti 12 tarptautinių sutarčių, 
doktrinų, susitarimų, įpareigojan
čių jas apsaugoti šią salą nuo ko
munizmo įsigalėjimo, nes juk ko
munizmas į Kubą atsikraustė iš 
kito kontinento.

F. Castro likvidavo Amerikos 
piliečius, kimšo juos į kalėjimus, 
konfiskavo amerikiečių nuosavy
bes, kurių vertė siekia net $1 bi
lijoną. Jis įžeidinėjo JAV prezi
dentą, kongresą, augščiausią teis
mą — šias brangiausias Ameri
kos institucijas, nekalbant jau 
apie paprastus piliečius. Ką da
bar turėtų galvoti kiti kraštai, pa
sirašiusieji sutartis su JAV, jei
gu staiga būtų pradėta moti bal
ta kapituliacijos vėliava? Kas to
kiu atveju galėtų patikėti, kad

Savaitės įvykiai
BRAZILIJOS PERVERSMO GENEROLAI ENERGINGAI 

TVARKO KRAŠTO POLITINĮ IR ŪKINĮ GYVENIMĄ. Jų pa
prašytas parlamentas išrinko laikiniu prezidentu gen. H. C. 
Branco, pagrindinį perversmo rengėją, buv. armijos gen. štabo 
viršininką. Išrinkimui pasipriešino tiktai kairioji buv. prez. 
Goulart darbo partija. Iš 438 parlamento narių balsavo 361 už 
Branco. Pastarajam suteiktos plačios teisės: atleisti iš pareigu 
valdžios ir kariuomenės pareigūnus. Šiuo metu kariuomenė 
ir policija valo kraštą nuo komunistų. Daug jų suimta, dar dau
giau pabėgo. Rasta ginklų, slaptų planų organizuoti komu
nistinei revoliucijai. Dabar visi pamatė, kas buvo padaryta 
prez. Goulart valdymo metu. Pats Goulart nebuvo komunistas, 

bet pastaruoju laiku buvo palin 
kęs į komunizmą. Jo valdymo 
metu labai ^muko ūkinis gyveni
mas: tiek buvo prispausdinta pi
nigu, kad kruzeiro vertė krito 
83%. o pragyvenimas pabrango 
300%.

Belgijos streikuojančius gydy
tojus vyriausybė pašaukė ka

riuomenėn. Dalis jų išvyko į už
sienius. o silpnai pritarią strei
kui prįžo į darbą. Gydytojai pasi
priešino parlamento priimtam 
įstatymui. įvedančiam suvalsty
bintą gydymą. Pagal jį vyriausy
bė grąžins pacientams 75% gy
dymo išlaidų; nemokamai gydo
mi: našliai, našlaičiai, pensinin
kai. karo ir pramonės invalidai. 
Gydytojai, atrodo, turės prisitai
kyti.

Amerikai grėses visų geležin
kelio linijų streikas, paties pre

zidento pastangomis, atidėtas 15 
dienų. Manoma, kad per tą laiką

Buvo vienas žymiausių hidrologų, 
žinomas ir tarptautiniu mastu. 
Dalyvavo Liet. Katalikų Mokslo 
Akademijoj ir gyvai reiškėsi jos 
suvažiavimuose. Daug rašė spau
doje įvairiom gamtos mokslų te
mom. Mėgo jaunimą, su juo arti
mai bendravo ir su juo nesiskyrė 
net tremtyje. Buvo aktyvus skau
tų veikėjas ir patarėjas. Išeivijos 
spaudoje rašė' įvairiom temom, 
nežiūrint savo gausių darbų 
Notre Dame un-te. Dar neseniai 
buvo atspaustas jo straipsnis 
“TŽ” apie jaunimo problemas.

Su prof. S. Kolupaila netekome 
dar vienos asmenybės, kuri spin
duliavo ne vien savo mokslingu
mu, bet ir religingumu bei krikš
čionišku taurumu.

je Woodbridge vietovėje, 20 my-
lių už Toronto. Užsakyta Wood- 
brigde Memorial arena (progra
mai ir užkandžiams), o sportui, 
žaidimams ir poilsiui bus naudo
jamasi Boyd Conservation parku, 
esančiu ten pat Humber upės 
šlaituose. Vaikų kongreso reika
lais (informacijos ir pan.) prašo
ma kreiptis į kongresui rengti 
reikalų vedėją kun. J. Staškevi
čių, 941 Dundas St., Toronto 3, 
Ont.

JAV gins Formozą ar Berlyną, 
rizikuodamos branduoliniu karu, 
jeigu jos sutinka toleruoti komu
nistinį režimą 90 km atstume 
nuo savo krantų?
Sen. Fulbright kalba, labai ga

limas dalykas, paskatino prez. De 
Gaulle griebtis dabartinės jo po
litikos. Tvirtinimas, kad Ameri
ka negali imtis karinių veiksmų 
prieš Kubą, kuri dabar nelegaliai 
okupuota rusų, kiniečių ir Afri
kos komunistų, tuo pačiu yra pa
saulinio masto viešas prisipažini
mas, jog ši didžiausioji pasaulyje 
galybė iš viso nėra pajėgi betko- 
kiai veiklai.

Mes, kubiečiai, nenorime, kad 
JAV viską padarytų už mus. Ta
čiau suteikite mums bent tokią 
pagalbą, kokia dabar duodama 
Pietų Vietnamu!!”

Šie dr. Nunez Portuondo kar
tūs žodžiai gerai pažįstami ir ki
tų Sovietų Sąjungos užgrobtųjų 
kraštų politiniams veiksniams. 
Jie taip pat savo laiku dėjo daug 
vilčių į'JAV, bet buvo priversti 
nusivilti realizmo ir drąsos sto
ka amerikiečių tarptautinėje po
litikoje. vkst 

profesinės sąjungos susitars su 
bendrovėmis.

Buvęs Kašmiro min. pirm. M. 
Abdula, išbuvęs Indijos kalėjime 
beveik 11 metų, paleistas. Kaš
miro gyventojų sutiktas su dide
lėmis demonstracijomis. Dabar 
noris kalbėti su pačiu Nehru.

Maskvos komunistų organas 
“Pravda” paskelbė komunistų 
partijos ideologo Suslovo prane
šimą, kuri jis buvo padaręs cent
ro komiteto posėdyje. Praneši
mas užima 7 didžiulius laikraščio 
puslapius. Paskelbta tuo reikalu 
ir rezoliucija, kuri priimta “vien
balsiai”. Taigi skilimas tarp dvie
jų didžiausių komunistu partijų 
yra ivykes faktas. Dabar eina k<> 
va už kitu tautų partijas ir jų nu
sistatymą.

Maskvoje N. Chruščiovas šven
čia 70 metu amžiaus sukaktu- 

(Nukelta | 7 psl.)
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Lietuvių doleriai lietuviams
KANADOS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMO PROGA 

STEPAS JAKUBICKAS

Komunistai kaltina komunistus

Apie Liet. Fondo paskirtį, jo 
reikalingumą ir svarbą Kanados 
lietuviai yra per spaudą infor
muoti. Fondo kapitalas neliečia
mas. Jis yra skiriamas Lietuvos 
ateičiai. Fondo procentais padė
ti užsienyje gyvenantiems lietu
viams išlikti gyvais lietuviais, iš
laikyti lietuvių kalbą, lietuviškas 
tradicijas, tautinę kultūrą.

Mes žinome, kad mūsų tautos 
dalis, kuri kenčia priverčiamųjų 
darbų vergiją Rusijos gilumoje, 
šito darbo atlikti negali. Mes tai
pogi žinome, kad pavergtoje Lie
tuvoje lietuviai yra apiplėšti, nu
alinti ir ubagiškais kolchozinin- 
kais paversti. Jie yra fiziškai ir 
dvasiškai pavergti. Jų visos vil
tys dėl Lietuvos ateities yra su
dėtos Į užsienyje gyvenančių lie
tuvių širdis.

Todėl mes, kuriems Dievo yra 
skirta geresnio gyvenimo dalia, 
neapvilkime savo tautos lūkesčių, 
neapvilkime Lietuvos. Atsiminki
me, kad karo audrose ir baisiuo
se bombardavimuose likimas mus 
išsaugojo ir atvedė i šį laisvą ir 
turtingą kraštą ne dėlto, kad mes 
čia gyventume tik sau, nejausda
mi jokio ryšio nei pareigos savo 
tautai, savo protėvių žemei Lie
tuvai. Mūsų paskirtis ir mūsų di
džioji pareiga yra savo įnašais 
Įgalinti Lietuvių Fondą, kad jis, 
lyg amžinoji ugnis, degtų, gaivin
tų ir stiprintų lietuvį visuose mū
sų tautinės kultūros darbuose.

Dabartinis Kanados Lietuvių 
organizacinis komitetas, suside
dąs iš Vinco Ignaičio, Stepo Ja- 
kubicko ir Petro Januškos, yra 
atlikęs visus tam reikalui paruo

Pasakoja atvykusi iš Kauno

Buvo iškeltos 
tautinės vėliavos

Į Torontą atskrido viena lietu
vė, visą laiką gyvenusi Kaune. Ji 
atvyko kviečiama savo artimų gi
minių. Būdama vyresnio amžiaus, 
didelių sunkumų tvarkant doku
mentus neturėjo. Savo pergyve
nimus ji mielai pasakoja ir džiau
giasi, kad Kanadoj visko yra. Lie
tuvoje paskutiniu laiku labai pa
blogėjo maisto reikalai, žmonių 
eilės kasdien stovi prie maisto 
krautuvių ir gauna tik ribotą kie
ki miltų ir kt. gaminių. Dažnai 
tose krautuvėse pritrūksta mais
to. Kai žmonės sužino, kad atve
žė, subėga ir išperka. Blogiausia 
toli gyvenantiems nuo krautuvių 
— jie paskutiniai sužino apie pro
duktų atgabenimą. Kai gydyto
jas tikrino jos sveikatą prieš iš
vykstant Kanadon, sakė: “Lai
minga, kad išvažiuoji; tamsta 
bent duonos pavalgysi!” Besikal
bant, atvykėlė iš Kauno atnešė 
parodyti duonos gabalėlius iš 
Kauno ir Maskvos. Kauniškė duo-
na baisiai juoda ir nežinia ko pri
maišyta, o bulkutė irgi apyjuodė 
— taip sudžiovusi, kaip akmuo. 
Maskvinė duona — balta. Išsivež
ti užsienin maisto neleidžia, bet 
šiai viešniai pavyko šiek tiek pa
siimti.

FIGHT
CANCER 

with a I 
check-up I 
and a I 
cheque

GiVOrMM- J*
CANADIAN CANCER 

SOCIETY
Aukas galima siųsti i 

TORONTO UNIT
443 Mount Pleasant Rd,, 

Toronto 

šiamuosius darbus. Suorganizuo
tos Fondo atstovybės vietovėse ir 
pirmieji Fondo iniciatoriai, kurie 
savo pirmaisiais įnašais yra davę 
Fondui pradžią. Čia yra džiugu 
pastebėti, kad tų pirmųjų Fondo 
iniciatorių tarpe yra ir po $500, 
ir po $1000 įnešusių. Kiti yra įne
šę po $100, bet pasižadėįę, pagal 
galimybes iki $1000 įnešti.

Siekiant Fondo darbų bei veik
los suaktyvinimo, š.m. balandžio 
18 d., 2 v. p.p., Toronte, 1021 
College St., Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje, yra kvie
čiamas pirmasis, visuotinis Ka
nados Lietuvių Fondo narių, įne
šusių savo įnašus, suvažiavimas, 
kuris išrinks Fondo valdomuo
sius ir priežiūros organus ir nu
statys ateities veiklos gaires.

Šia proga yra prašomi visi lie
tuviai, kuriems rūpi Lietuvos 
ateitis ir lietuvybės išlaikymas, 
dar prieš suvažiavimą įnešti sa
vo įnašus į Kanados Lietuvių 
Fondo sąskaitą nr. 2193 Toronto 
Lietuvių Kredito Kooperatyve 
“Parama” arba įteikti suvažiavi
mo dieną prie narių registracijos 
staliuką registravimą vykdan
čiam Fondo pareigūnui, kad ga
lėtų dalyvauti Fondo reikalų 
svarstyme ir jo organų rinkime.

Laukiami su savo įnašais: lie
tuviai gydytojai, inžinieriai, ku
nigai, kunigai klebonai, prekybi
ninkai, verslininkai, tarnautojai, 
advokatai, darbininkai ir visi, vi
si lietuviai. Jų Įnašas bus ištiki
mybės pareiškimas lietuviškajai 
kultūrai, kuri yra gyvybinės 
reikšmės dalykas lietuvybės ug
dyme.

Labai gailėjo Kennedžio
JAV prez. Kennedy nužudymą 

žmonės Lietuvoje labai jautriai 
pergyveno — ne tik lietuviai, bet 
ir rusai. Pasak viešnios vienas 
rusas gatvėje priėjo ir klausia ją: 
“Kaip 'kalbate, rusiškai, lenkiš
kai? ...” Ji atsakė: “O kaip nori
te?” Tada rusas drėbė: “Girdėjai, 
kad nužudė Kennedy? Kodėl to 
velnio Chruščiovo niekas ...” 
Taip pasakęs rusas nubėgo tolyn.

Po Kennedy nužudymo Kaune 
žmonės kalbėjo, kad tai komunis
tų darbas, kad tuo būdu siekia
ma revoliucijos Amerikoj. Visi 
laukė, kad prasidės karas. Ėmė 
trūkti maisto, pradėjo eiti kal
bos, kad prasidės evakuacija. 
Mat, žmonės vis laukia, kad ka
ras juos išvaduos.

Piemuo daugiau žino...
Viešnia iš Kauno pasakojo, 

kad mokytesni lietuviai Kaune, 
žinoma, nekomunistai, stebisi
amerikiečių nenusimanymu ko
munizmo reikaluose. Esą šie ne
įsivaizduoja ką reiškia gyventi 
komunistinėj santvarkoj. Girdi, 
Lietuvos piemuo ar skerdžius 
daugiau žino apie komunizmą nei 
Amerikos ministeris. Jei taip eis 
ir toliau, komunizmas Įsigalės ir 
Amerikoj — žmonės bus tokie 
pat vargšai, kaip ir Sov. Sąjun
goj. Taip kalba žmonės Kaune. 
Jie visi keliais bėgtų iš sov. Lie
tuvos, jeigu kas išleistų. Ameri
kiečiams, žinoma, tai nesupran
tama. Lygiai jiems nesupranta
mas nuolatinis melas per radiją, 
spaudą, televiziją. Vienas jos pa
žįstamas, netekęs kantrybės, su
daužė radijo aparatą. Pvz. nufo
tografuoja grupę žmonių, įdeda 
laikraštin ir parašo: jų darbo na
šumas padidėjo tiek kartų, o at
lyginimas — sumažėjo. O tie 
žmonės net nežino kam jie buvo 
nufotografuoti!

“Juozai, laikykis...”
Kaune, netoli Įgulos bažnyčios, 

buvo pastatytas didelis Stalino 
paminklas. Kai įsitvirtino Chruš
čiovas, buvo nutarta aną pamink
lą nugriauti. Atvažiavo darbinin
kai, tankai ir ėmė Staliną versti. 
Susirinkę žmonės juokavo šauk
dami: “Juozai, laikykis!” Nuvers
tą Staliną sudaužė ir suvertė duo
bėn prie Panemunės tilto.

Grįždamas iš garsiosios Afro- 
Azijos konferencijos Alžyre, kur 
buvo suvažiavusios 83 Afrikos- 
Azijos valstybių delegacijos, ru
sas, pasipiktinęs kiniečių kalbo
mis, taip apibūdino savo vien
minčius iš Pekingo:

“Kiniečiai elgėsi kaip tikri 
chuliganai. Niekad aš nelaukiau 
tokio įžūlumo iš jų kalbų. Ar su
pranta prancūzai, kad kiniečiai 
nori apjungti geltonąją ir juodą
ją rasę prieš baltuosius?”

O juk žinome, kad ir rusai, ir 
kiniečiai yra tie patys komunis
tai, i š p a ž į s t ą Markso-Lenino 
“evangeliją”, šiandien jų ginčas 
žada pereiti į veiksmus.

Buvo laikas, kad jie sutarė 
bendrai veikti ir visą kitą pasau
lį palaidoti. Tikslai ir dabar tie 
patys pasilieka, tik iškilo visa ei
lė taktinių skirtumų, prisidėjo 
seni tautų ginčai bei nesutikimai, 
prisiminta visos praeities skriau
dos. Taigi, konfliktas visai pri
brendęs. Kuo jis pasibaigs, sunku 
numatyti, nors pranašų netrūks
ta.

Kiniečių komunistų partijos 
centro komitetas apkaltino rusų 
komunistų partiją ir aplamai Ru
siją, pasiųsdamas “kaltinamąjį 
aktą” 1963 m. birželio 14 d. 
Trumpai suglaudus, tie kaltini
mai yra šie:

1. Kiniečiai konstatuoja, kad 
tarptautiniame komunistų sąjū
dyje kilo visa eilė principinio po
būdžio nesutarimų. Buvo tartasi 
ir 1957, ir 1960 m. ir buvo priim
ta visa eilė nutarimų, liečiančių 
pasaulinę revoliuciją, kuri siek
tina visais būdais.

2. Tam tikslui reikia apjungti 
visus pasaulio proletarus, drauge 
su pavergtomis tautomis, ir kurti 
naują pasaulį be imperializmo, 
be kapitalizmo, be išnaudojimo.

3. Reikia pasaulinę revoliuciją 
tęsti iki galo, ir jokie “taikos 
sambūviai”, “taikos rungtyniavi
mas”, “taikingi perėjimai” nega
li sukliudyti revoliucinių princi
pų, išreikštų 1957 ir I960 m. nu
tarimuose.

4. Dabartinio pasaulio susikir
timai vyksta dėl skirtumų tarp 
socialistinės ir imperialistinės 
stovyklos; tarp proletariato ir 
buržuazijos kapitalistiniuose 
kraštuose; tarp pavergtų tautų ir 
imperializmo; taip pačių imperia
listinių tautų, arba kaip komu
nistai mėgsta pasakyti, tarp pa-|

Taip okupuotos Lietuvos gyventojai turi žygiuoti gegužės 1-ąją ir 
dėkoti rusams už pavergimą.

Vytauto D. paminklas Panemu
nėj jau seniai nuverstas.

Vėliava rotušės bokšte
Neramiausia diena Lietuvoj — 

vasario 16-ji. Tada milicijai dau
giausia darbo. Žmonės čia vienur, 
čia kitur iškelia Lietuvos vėlia
vas. Prieš dvejus metus buvo iš
keltos vėliavos net trijose vieto
se — prie buv. Karo mokyklos 
Panemunėj, Panemunės kalne ir 
Kauno miesto rotušės bokšte. Jos 
buvo matomos iš tolo ir ilgokai 
plevėsavo, kol atvykusi milicija 
nuėmė. Sunkiausia buvo nuimti 
nuo rotušės bokšto — nelengva 
Įlipti,' be to, buvo užrašas: “atsar
giai, užminuota”. Dabar vasario 
16 d. Kaune pilna milicijos ir 
gatvėse patruliuojančios rusų ka
riuomenės.

Seniau žmonės rinkdavosi į 
Kauno kapines Vėlinių išvakarė
se pasimelsti bei uždegti žvakių 
ant žuvusiųjų Lietuvos karių ka
pų. Dabar to nebėra, nes rusai 
Kauno kapines panaikino, numi
rėlių dalį perkėlė į Petrašiūnus, 
Panemunę ir padarė aikštę.

Paminklų su kryžiais komunis
tai nemėgsta ir juos naikina, nors 
neviešai. Pvz. pernai Panemunės 
kapinėse buvo išlaužti 44 kryžiai.

Pamokslas Garliavoj
Panemunėj parapijos bažnyčia 

veikia. Klebonauja kun. Staugai
tis. Buv. klebonijoj — mokykla, 
sode — taip pat didelė mokykla 
— gimnazija. Klebonija įrengta 
buv. vargonininko bute. Aplink 
bažnyčią — kinai, teatrai, mokyk
los.

Kunigai labai suvaržyti. Jiems 
elektra — 26 kp. už kw, o kitiems

J. M. ŠIUGŽDA

čių monopolijų. Jėgų santykis 
krypsta socializmo naudai.

5. Būtina kritikuoti klaidingas 
pažiūras tų (suprask — rusų), ku
rie a. užtušuoja skirtumus tarp 
socialistinių ir imperialistinių 
stovyklų; b. vengia matyti skirtu
mus tarp imperialistinių valsty
bių; c. mano,, kad proletariato ir 
buržuazijos skirtumas kapitalisti
niame pasaulyje galima išlygin
ti be proletarinės revoliucijos; 
d. kad skirtumai tąrp socializmo 
ir kapitalizmo išnyks automatiš
kai. Tai yra pavojinga, nes klai
dingos pažiūros prives ir prie 
klaidingos politikos.

6. Po II D. karo imperializmo 
ir socializmo jėgų santykis pasi
keitė šiojo naudai, ir dabar rei
kia: tvirtai laikytis marksizmo-le
ninizmo linijos ir atitinkamai ves
ti vidaus ir užsienio politiką, stip
rinti proletariato diktatūrą, įvel
ti į kovą mases, derinti socialis
tinių visuomenių veiklą, ginti tai
ką, kovoti su kontrrevoliucine po
litika, pagelbėti pavergtiems. So
cialistinė valstybių stovykla ap
ima 13 valstybių. Čia nepriskaito- 
ma Jugoslavija.

7. Imperializmo priekyje da
bar stovi Amerika. Tai yra “tarp
tautinis žandaras ir viso pasaulio 
tautų priešas”.

8. Azijos, Afrikos ir P. Ameri
kos valstybės yra vietos, kur su
sikerta dabartinio pasaulio prie
šingumai ir yra pati silpniausia 
kapitalizmo pozicija. Todėl te
nykštė kova turi pasaulinės reikš
mės, o ne vietinės. Esą žmonių 
(rusai), kurie pasyviai ir su pa
nieka žiūri į išsilaisvinimo kovas 
šiuose kontinentuose. Jie (rusai) 
išsigimsta į socialdemokratus.

9. Tų trijų kontinentų tautoms 
yra svarbu laimėti kovą su neo- 
kolonizmu, o ypač su Amerikos 
neokolonizmu, ir su savąja bur
žuazija. Kova turi būti vedama 
už internacionalizmą, o ne už na
cionalizmą.

10. Imperialistinėse ir kapita
listinėse valstybėse yra būtina 
siekti proletarinės revoliucijos 
ir proletariato diktatūros. Prole
tarų partija (komunistų) privalo 
išlaikyti savarankiškumą ideolo
gine, politine ir organizacine 

! prasme. Reikia naudotis visomis --------------- ---------------------------

— 4 kp. Kunigus ypač baudžia 
už pamokslus ir vaikų mokymą. 
Vienas kunigas, nuvykęs Garlia
von kažkurios šventės metu, pa
sakė pamokslą, kuris nepatiko 
komunistams. Iš jo tuojau buvo 
atimtas darbo leidimas, o be jo 
negali eiti kunigo pareigų. Kitą 
kunigą vikarą komunistai sučiu
po bemokantį vaikus katechizmo. 
Nubaudė ir tą. Žmonės turi pa
ruošti savo vaikus Pirmajai Ko
munijai slaptai. Užtat nevisi tai 
padaro. Ypač budrūs yra lietu
viai sekliai. Kaikurie jų žiaures
ni už pačius rusus. Tai buvę vadi
nami “smetonininkai”, persimetę 
pas bolševikus.

Įgulos bažnyčia
1963 m. uždarė Kaune Įgulos 

bažnyčią. Vieną sekmadienį susi
rinko žmonės ir jau .nebegalėjo 
įeiti vidun. Vienas labai uolus 
komunistas, norėdamas, matyt, 
nukirpti elektros laidus, kad ne
būtų šviesos bažnyčioj, užlipo 
ant stulpo ir nukrito negyvas.

Uždaryta Pažaislio bažnyčia, o 
vienuolyno rūmuose |rengta psi
chiatrinė ligoninė. Taip pat užda
ryta Šančių koplyčia.

Labai šmeižia tikėjimą per 
spaudą ir radiją buvęs kunigas 
Ragauskas. “Mačiau jį kartą”, pa
sakoja viešnia, “atrodė nenorma
lus.”

Maldaknygių galima gauti, bet 
kainuoja 15-20* rb.

Siuntiniai atpigę
Siuntinių žmonės laukia, nors 

dabar mažiau. Mat, sunkiau be
parduoti gautas medžiagas — jų

(Nukelta ) 7 psl.) 

kovos formomis: taika ir ginklu, 
legalia ir nelegalia, parlamenti
ne ir masine.

11. Komunistai į perėjimą į 
socializmo laikotarpį turi žiūrėti 
klasių kovos bei revoliucijos po
žiūriu. Pagrindinis klausimas — 
valstybės valdžios paėmimas. Pa
saulio istorijoj dar nėra buvę at
sitikimo, kad perėjimas iš kapi
talistinio laikotarpio į socializmą 
būtų ėjęs taikos keliu. Proletarų 
partija turi būti visada pasiruošu
si jėgai.

12. Proletarų revoliucininkai 
turi ugdyti mases revoliucijos 
dvasioj. “Kairysis avantiūrizmas” 
būna tada, kai revoliucija nėra 
tinkamai paruošta. “Dešinysis 
oportunizmas” ateina tada, kai 
yra pribrendusios sąlygos revo
liucijai, o ji nevykdoma ir val
džia neimama į savo rankas.

13. Socialistinės valstybės ir 
revoliucinės partijos viena kitą 
remia. Kaikas (rusai) vienšališkai 
pervertina socialistų ir kapitalis
tų taikos rungtyniavimą ir tuo 
pakeičia revoliucines kovas. Yra 
klaidinga galvoti, kad nusiginkla
vimo keliu galima įvykdyti taiką.

14. Tarptautiniame komunistų 
sąjūdyje yra žmonių (rusai), ku
rie sakosi labai mylį taiką ir ne
apkenčią karų. Tai yra žmonių 
apgaudinėjimas.

15. Pilnas uždraudimas ir vi
suotinis sunaikinimas branduoli- 
riių ginklų — didžiausias tikslas 
kovoje už taikos išlaikymą. Bran
duoliniai ginklai socialistų ran
kose gali pasitarnauti apsigyni
mui bei imperialistų pažaboji
mui.

16. Socialistinės valstybės gali 
gyvuoti ir šalia kapitalistinių 
valstybių — sakė Leninas. Bet 
niekad negali būti taikaus sugy
venimo tarp pavergtų ir pavergė
jų. Turi vykti kova politinėje, 
ūkinėje ir ideologinėje srityse. 
Reikia pagelbėti pavergtų tautų 
ir klasių kovoje.

17. Ir paėmus valdžias Į prole
tariato rankas klasių kovą reikia 
tęsti. Paėmimas valdžios ■— tik 
revoliucijos pradžia.

18. Proletariato diktatūra turi 
pasilikti Ugi pilno perėjimo į 
augštesnę komunizmo fazę.

19. Kartu su proletariato dik
tatūra turi būti ir proletarų par
tija, t.y. komunistų. Tik ji gali at
stovauti tautos interesams. Parti
jos viduje sukuriamas demokrati
nis centralizmas (?) ir geležinė 
drausmė.

20. Paskutiniais laikais, prie
šingai Lenino mokslui, yra iškel
tas klausimas dėl “kovos prieš 
asmens kultą”. Tai yra klaidin
ga ir kenksminga. Tie patys as
menys nuvertina proletarų par
tiją ir proletariato diktatūrą, vi
sas klaidas suversdami kitiems. 
Dar daugiau nusikalsta tie žmo
nės (rusai),, kišdamiesi į kitų ša
lių partijų reikalus, jėga keisda
mi vadovaujančius asmenis. Tai 
šovinizmas, sektantizmas, skal- 
dvmas.V

21. Socialistinės šalys turi 
bendradarbiauti respektuojant: 
lygias teises, teritorini neliečia
mumą, vienas kito suverenitetą 
bei nepriklausomybę, susilaiky
mą nuo kišimosi Į kitų vidinius 
reikalus ir savitarpinę pagalbą. 
Rodomas nacionalinis egoizmas, 
kai daromas spaudimas ūkine 
prasme arba net diktavimu ki
toms tautoms. Nėra partijos 
augščiau ir žemiau stovinčios — 
jos privalo būti visos lygios.

22. Smerktinas elgesys Sov. 
Sąjungos ir su Albanija, ir su 
“jugoslavišku revizionizmu”.

23. Negalima prekiauti princi
pais ir negalima Jugoslavijos 
traukti i socialistinę šeimą bei 
priimti Į tarptautinio komunizmo 
sąjūdi.

24. Svarbiausias tarptautinio 
komunistinio sąjūdžio klausimas: 
revoliucijos plėtimas. Pergalė 
priklauso nuo to, ar mes turime

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS »
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

MOŠŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-ih.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba Iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai ii Toronto apmokami 
Albion. Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

. Dantų gydytoją p. SADAUSKIENĘ ir jos šeimą, 
Lietuvoje mirus brangiai Motinai 
EUGENIJAI KRYŽEVIČIENEI,

didžio skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

S. Sodaitienė
T. VI. Bačėnai

A. t A.
EUGENIJAI KRYŽEVIČIENEI Lietuvoje mirus, 

jos sūnų dipl. inž. Stp. Kryževičių, 
jo šeimą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —
A. ir K. Aperavičiai 
M. Paskovičienė ir 
V. ir V. Paskovičiai

A. t A.
STASIUI VOSYLIUI mirus,

jo dukterims Zuzanai, Genei, Onutei, 
sūnums — Algiui, Justui ir Juozui bei jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia —
Batūrų šeima
D. S. Asevičiai

Mielai mamytei Lietuvoje mirus, 
JUOZUI KAULIUI IR ŠEIMAI 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Tėv. Ambrozijos, OFM 
St. ir Br. Prakapai

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje, 
JUOZUI, PETRUI, BRONIUI ir JONUI 

JURĖNAMS 
bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą —
S. A. Dilkai

A. t A. I
ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, I

brolį Stasį su šeima ir į
visus velionies artimuosius nuoširdžiai užjaučiame I

ir kartu liūdime — I
J. O. Paviloniai ir šeima i

• ?*Hgus metus buvusiam mielam bendradarbiui I 
A. t A. i

girininkui ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, -1 
liūdinčią jo žmoną Sofiją, sūnus, dukrą ir g

i visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia — g
S P. ir P. Pajaujai |

A. t A. !
ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, 
jo žmoną Sofiją ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
J. A. Tumosai ir šeima

A . t A .
ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, 

žmoną, dukrą ir sūnus 
nuoširdžiai užjaučiame —

C. A. K. B. Žutautai

revoliucijos partiją. Jei ji kitokio 
pobūdžio, ji negali vadovauti re
voliucijos kovai, nei vesti Į per
galę, nei atlikti proletariatui 
skirtos misijos.

25. Esant skirtumams, kaip da
bar rusų-kiniečių, jie šalintini 
pasitarimais, neiškeliant jų vie
šumon.

Tai taip sutrauktai ir papunk
čiui yra kaltinama Rusijos komu
nistų partija bei jos vadovai, pir
moj eilėj pats N. Chruščiovas, 
kuri kiniečiai jau dabar atvirai 
siūlo rusams pakeisti kitu.

Milanas. — Kanadietė iŠ Win
nipeg© Sonja Frisell padarė te
atrinę istoriją, tapdama L a Scala 
operos režisoriaus padėjėja. Te
atrinę karjerą pradėjo Anglijo
je; ši rudenį planuoja sugnžti į 
Niujorko Metropolitan operą ir 
į Kanadą.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372
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Mūsų spauda ir jos trūkumai
y

Liet. Žurnalistų Sąjungos Det
roito skyrius surengė diskusijas 
kovo 22 d. Paskaitininku buvo H. 
Žemelis iš Ročesterio. NeprikL 
Lietuvoj jis buvo vienas “Vakaro” 
redaktorių; Vokietijoj redagavo 
“Mintį”; yra parašęs knygą “Oku
panto replėse”, šiuo metu studi
juoja inžineriją, čia pateikiame 
paskaitos ir diskusijų mintis.

Prelegentas paminėjo augšto 
lygio laisvos Lietuvos spaudą, 
prabėgomis palietė tremties są
lygose atgimusią Vokietijos sto
vyklose gyvenusiųjų lietuvių 
spaudą ir gerai susiorganizavu
sius laikraštininkus. Daugiausia 
kalbėjo apie Amerikos lietuvių 
spaudą ir jos negalavimus. Pir
miausia esą trūksta gerų spaudos 
specialistų, nes redaktoriai men
kai apmokami, o bendradarbiai 
dirba idėjiniu pagrindu. Lietuvoj 
.ne tik redaktoriai, bet ir bendra
darbiai gaudavo neblogus hono
rarus. Ši teigiamybė kėlė lietuvių 
spaudos lygį. Amerikoje ir Kana
doje turime tikrai gerai techniš
kai pagaminamų laikraščių ir 
žurnalų, tačiau nevisi laikraščių 
redaktoriai paiso žurnalistinės 
etikos. Yra tokių laikraščių, ku
rie primena tik pašto dėžutę. Ką 
bendradarbiai nusiunčia, viską ir 
išspausdina. Nėra atrankos. Rei
kėtų daugiau ęaisyti žurnalizmo 
dėsnių. Laikraščio turinys turė
tų būti objektyvus, žinių teikimas 
skubus. Trūkumai atsiranda ypač 
dėlto, kad bendradarbiai dirba 
mėgėjišku pagrindu. Be to, kai- 
kurie laikraščiai yra privačių as
menų nuosavybė. Aplink toki 
laikrašti spiečiasi jo rėmėjai. 
Sunku toki laikraštį priversti 
spausdinti tik tai, kas patiktų tik 
laisvos Lietuvos kovotojams/Už
mirštama, jog šiuo metu Lietu-

rinio nežino. Iškyla daug nesusi
pratimų tik dėl nežinojimo. To
dėl visi gerai atlikti darbai pri
skiriami sau, o viskas kas blogo
— tai kitų laikraščių bei jų re
daktorių-leidėjų bei pasekėjų 
darbas. Iš seno žinome — kokia 
spauda, tokia ir visuomenė. Su
siskaldžiusi spauda, tad tokia ir 
visuomenė — nėra vienybės 
laikraščiuose, nėra vienybės VLI 
Ke. Kažkaip sumenko atsakingu
mo jausmas. Mes buvome pratę 
matyti laikraštį teisingos opini
jos formuotoją. Intrigos — perže- 
mas ir purvinas reikalas. Spauda
— didelis lietuvybės išlaikymo 
ginklas. Vis tolyn, vis labyn au
ga praraja tarp senesniųjų ir čia 
gimusiųjų bei užaugusiųjų. Vie
ni kitų imame nesuprasti? Atsa
komybe krinta mum, žurnalistam
— prieš dabartį ir ateitį.

Yra netinkamų redaktorių ir 
redakcijų, bet kas juos Amerikoj 
gali sukritikuoti? Jie turi savo 
rutiną, papročius, neribotą kon
servatizmą, gyvena vien praeiti
mi, nieko naujo nejieško. O tuo 
tarpu reikia naujų minčių, naujų 
idėjų, naujų kelių. Keista; kad re
dakcijos, bent jų dauguma, visiš
kai izoliavosi nuo LŽS veikimo. 
Ar pagalvojame apie naujų jėgų 
mobilizavimą? Ar j ieškome būdų 
rasti sau pavaduotojų? Juk mirš
tame ir senstame. Ar ilgai išsi
laikys tokia gausybė laikraščių, 
pagrįstų skirtingomis ideologijo
mis? Ar visa mūsų spauda vienin
gai kovoja su bolševizmu? Redak
cijose, atrodo, išblėso noras , pa
žinti komunizmo pinkles; nestu

dijuojami komunizmo veiklos, 
pasaulio užvaldymo metodai. Mū
sų vadų laikrodis sustojo tik iš
vykus iš Lietuvos. Negalima gi 
šiandien kovoti lankais ir strėlė
mis, jei komunistai turi raketas 
ir atominius ginklus. Laikrašti
ninkai, neleiskime riedėti įvy
kiams pakalnėn. Turime steng
tis pramatyti ateitį. Turime žino
ti ką pasakyti tiem, kuriem laik
rodis sustojo.

Diskusijose dalyvavo: Vyt. Kutkus, 
Alf. Nakas, Alf. žiedas, Vyt. Alantas, 
Jonas Kriščiūnas, Viktoras Perminąs, 
Kazys Ambraziejus, St. Juzėnas. Su
sirinkime buvo 31.

Į klausimą apie bendradarbiavimą 
su okupuota Lietuva, prelegentas atsa
kė, jog įmanomas bendradarbiavimas 
tik lietuvio su lietuviais, tačiau jokiu 
būdu ne su pavergėjo komunistinė
mis įstaigomis. Kas norėtų tokio bend
radarbiavimo, reikėtų užmegzti ryšį 
su Maskva. O kas gi iš mūsų yra kom
petentingas tokį ryšį užmegzti?

Paklaustas apie laikraštį “Vienybę”, 
H. žemelis atsakė, esą ji įsivėlė į 
klystkelius ir žaidžia pavojingą žaidi
mą. “Vienybės” politikavimas pado
riam lietuviui nepriimtinas. Apie žur
nalus “Metmenis” ir “Margutį” to ne
są galima pasakyti.

Vyt. Alantas nesutiko su prelegen
to užkrauta veiksniams, laikraščiams 
ir jų redaktoriams perdaug didele at
sakomybe: tokią atsakomybę galėtų 
pakelti tik organizuota valstybė.

Visdėlto, H. žemelio nuomone, re
daktoriai daug galėtų padaryti. Jie tu
rėtų atrinkti gerus rašinius nuo blo
gų. Užuot dėję blogus rašinius į laik
raštį, geriau padarytų mesdami juos 
į krepšį. Iš to esą būtų daugiau nau
dos.

VI. Mingėla

ATSAKYMAI Į ANKETĄ
vą valdo okupantas, rusų bolše
vikas iš Maskvos.

H. Žemelis kalba Detroite 
apie mūsų spaudą.

Praradome tam tikrą kiekį ge
rų spaudos bendradarbių bei re
daktorių. Šiuo metu mūsų spau
doje neturime viešosios opinijos 
formuotojų, kaip neturime ir sa
vo valstybės. Reikėtų kiekvienam 
redaktoriui pagalvoti, ar skelbia
mas straipsnis tarnauja laisvos 
Lietuvos reikalui? Daugis mūsų 
bendradarbių nebeturi jokių 
principų... Spaudos veržlumas 
tebėra didelis. Ir šiandien mato
me atskirų individų iniciatyvos 
žymių, nors daugumas laikrašti
ninkų skiria spaudai tik savo at
liekamas nuo poilsio valandas: 
jie kasdieninę duoną uždirba 
dažniausiai fabrike ar kur kitur. 
Atsiranda bergždžios kovos mė
gėjų, tvarkos ardytojų, erzelio 
kėlėjų. Laikraščių lygis ima kris
ti, nors kalbiniu ir techniniu po
žiūriu jie neblogi. Laikraščiai ne
formuoja opinijos, bet pataikau
ja savo skaitytojų skoniui. Daž
nai sroviniai laikraščiai j ieško 
taikinių ir juos apšaudo. Daugis 
laikraštininkų ir skaitytojų skai
to tik “savo” lankraštį, o kitų tu-

Lietuvių kryžius — koplytstulpis Niujorke. Jis statomas Meadows, 
Long Island, parke, kur ilgiems laikams liudys Lietuvos kančias. 
Ne tik Niujorko, bet ir pasaulinės parodos lankytojai, kurių tiki
masi apie 70 mil., galės pamatyti šį originalų Lietuvos liudininką. 
Koplytstulpio augštis — 30 pėdų, kaip trijų augštų namas. Projek
tas archit. J. Muloko; daromas V. Šimkaus sodyboje, Čikagoje. 
Visi prašomi prisidėti prie šio projekto savo aukomis. Jas siųsti: 
Lithuanian Programs, Radio Station WOPA, Oak Park, Ill., USA.

Reikia organizuoti pagalbą silpnesniem
“Tž” redakcija, jausdama gyvą reikalą išjudinti pagalbos organi

zavimą silpnesnėm lietuvių kolonijom Kanados vakaruose, P. Amerikoj 
ir kitur, kreipėsi į eilę visuomenės veikėjų su anketos klausimais ir ga
vo keliolika atsakymų. Dėkodami atsiliepusiems, čia pateikiame klau
simus ir jau gautus atsakymus.

1. Ar kultūrinė ir Visuomeninė pagalba silpnesnėm lietuvių 
kolonijom, jūsų nuomone, reikalinga?

2. Jei taip, kas ją turėtų teikti bei organizuoti?
3. Kaip konkrečiai ta pagalba turėtų būti teikiama?

J. J. Bačiūnas, PLB valdybos 
pirmininkas:

1. Ne tik reikalinga, bet ir bū
tina. Jos reikalauja tautinis mū
sų solidarumas ir krikščioniška 
artimo meilė. Tokia pagalba tu
rėtų būti organizuojama ir teikia
ma visuotiniu mastu, todėl apie 
ją pasisakė PLB valdyba dekla
raciniu 1963 spalio 20 pareiški
mu: “Vienų kraštų lietuvių bend
ruomenės yra gausesnės ir pajė
gesnės, kitų kraštų — mažiau 
gausios ir pajėgios. Taip pat ne
lygiai pasiskirsčiusios ir kultū
ros darbo pajėgos. Kai vienų 
kraštų lietuviai jaučia kultūros 
perteklių, kitų kraštų lietuviams 
savas kultūrinis gyvenimas tėra 
nepasiekiama svajonė. Todėl 
PLB valdybai rūpės, kad dau
giau turį duotų mažiau turin
tiems”.

2. Iš to, kas mūsų augščiau sa
kyta, aiškėja taip pat mūsų pa
žiūra ir nusistatymas: tokią pa
galbą organizuoti ir teikti turėtų 
Bendruomenė. Atskiruose kraš
tuose — tų kraštų bendruome
nės, pasauliniu mastu — PLB 
valdyba. Bet pirmiau reikia vie
no “mažmožio” — tai suvokimo 
bei supratimo, kad mums reikia 
turėti gerai organizuotą, tiksliai 
veikiančią ir finansiškai pajėgią 
pačią Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę! Dabar daug kas dar rodo, 
kad tokios Bendruomenės idea
las mums tolimas ir vargingai 
siekiamas. Kol kas mums būdin
gesnė “vėžio, lydekos ir gulbės” 
pasakėčios veikla. Dieve duok,

kad Bendruomenė prasiskintų 
sau kelią, tada viskas kitaip at
rodytų: būtų kiti polėkiai ir ki
tos galimybes.

3. Jau išmėginti du geri būdai.
JAV ir Kanados lietuvių bend

ruomenės reguliariai rengia ma
sines dainų ir tautinių šokių 
šventes, kurių programą atlieka 
visi paslankesni chorai ir tauti
nių šokių grupės. Dalyvavimas 
tokių švenčių programose išjudi
na visą Ameriką ir Kanadą. Aust
ralijos Bendruomenė taip pat įsi
vedė reguliarias Lietuvių Meno 
Dienas, kurių programas atlieka 
viso krašto chorai, kultūrininkai, 
menininkai, net sportininkai. To
kios šventės kelia ir žadina visų 
lietuvių dvasią ir nuotaiką, ir jų 
visuotinumo charakteris ir toliau 
būtinai išlaikytinas, nors kaiku- 
riems “individualistams” tai gali 
ir nepatikti.

Antras būdas — menininkų, 
meno vienetų, sportininkų gast
rolės. Atsiminkime sportininkų 
rinktinės išvyką i Pietų Ameriką, 
Bičkienės, Stuko, Žukausko ir 
Vasaičio išvyką į Vakarų Vokie
tiją, Vasiliauskienės koncertus 
JAV bei Kanadoj — ir pamaty
sim jų poveikį bei reikšmę. Arba 
Čiurlionio ansamblio išvykos į 
Klevelandui artimą Akroną — 
kiek jos džiaugsmo suteikia ne
gausiems daugiausia senosios iš
eivijos vietos lietuviams! Toks 
judėjimas ir keitimasis galėtų 
būti nepalyginamai platesnis.

Pagaliau trečias būdas, dar tik 
pradedamas mėginti — tai pagal

ba lėšomis ir knygomis. Antai 
Prancūzijos Liet. Bendruomenė 
norėtų jai prieinama kaina gauti 
lituanistinių leidinių ir lietuviš
kų plokštelių, Australijos Liet. 
Bendruomene pasigenda lietuviš
kų knygų, o ką bekalbėti apie to
limuosius Pietų Amerikos kraš
tus. Daug kur reikėtų padėti pa
statyti Lietuvių namus ir kt. Tai 
vis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklos plotai. Ir tai veik
los konkrečios, naudingos, pras
mingos.

Dr. J. Sungaila, buvęs PLB 
pirm., lankęs P. Amerikos lietu
vių didžiąsias kolonijas:

1. Po platų pasaulį pasklidusi 
lietuviškoji išeivija sudaro vieną 
tautinę šeimą. Mūsų visų uždavi
nys yra rūpintis, kad toji šeima 
kuo ilgiau išsilaikytų nepairusi ir 
lietuviška, o ateinančis kartos ne
mirtų savo tautai.

Įsikūrimo bei egzistavimo są
lygos paskiruose kaštuose gana 
skirtingos, o nuo to nemaža dali
mi priklauso ir tautinio išlikimo 
galimumai. Todėl nėra abejonės, 
kad visokeriopa tarpusavė para
ma yra ne tik pageidaujama, bet 
ir reikalinga. Silpnesnieji priva
lo sulaukti paramos iš stipresnių
jų.

2. Parama turėtų būti planin
ga, organizuota ir teikiama ten ir 
tokia, kokia ji reikalinga. Ji tu
rėtu eiti dviem frontais.

a. Krašto ribose — stipresnės 
kolonijos padeda_ silpnesnėms, ši 
parama turėtų būti kultūrinė bei 
tautiškai politinė, propagandinė. 
Pirmoje eilėje turėtų būti vykdo
mas platesnis meninių ir kultū
rinių pajėgų pasikeitimas tarp 
atskirų kolonijų; neturinčioms 
savo pajėgų, turėtų būti sudaro
mos sąlygos pasinaudoti esamo
mis pajėgomis įvairių švenčių, 
minėjimų ir kitokių įvykių pro
gomis. Nauda iš to būtų dvejopa: 
turėdamos galimumo išvykti pa
sirodyti kitur mūsų meninės pa
jėgos gautų paskatinimo ilgiau 
išsilaikyti ir tobulėti, o mažesnės 
kolonijos, sulaukdamos paramos 
iš kitų, įgautų daugiau entuziaz
mo ir ryžto tolimesnei veiklai.

b. Tarpkraštinė ir tarpkonti- 
nentinė parama taip pat turėtų 
sulaukti daugiau dėmesio. Pasi
keitimas meninėmis — grupinė
mis pajėgomis šiuo metu gal bū
tų sunkiai įvykdomas dėl didelių 
nuotolių ir su tuo susijusių išlai
dų. Tačiau ir tai nėra negalima. 
Tam geru pavyzdžiu galėtų būti 
šiuo metu organizuojamoji mūsų 
krepšinio rinktinės išvyka Aust
ralijon. Didžioji parama šiuo 
mastu turėtų būti daugiau mate
rialinė ir teikiama tiek kultūri
nių bei mokslinių priemonių, tiek 
lėšų formoje. Tenka konstatuoti, 
kad šios rūšies parama jau seniai 
yra vykdoma — Amerikos ir Ka-

(Nukelta į 7 psl.)

SVEIKATOS KLINIK
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

Pajamų mokesčiai Kanadoje
Jeigu norite pastudijuoti "Income 

Tax” taisykles, galite užsisakyti svarų 
vyriausybės tomą, kuriame yra "In
come Tax Act of Canada”; arba galite 
skaityti Stikemano “Income Tax An
notated”, išleistą Richard de Boo Ltd., 
Toronto; arba galite kreiptis į leidyklą 
ir prašyti "Income Tax Act”, išleistą 
CCH Canadian Ltd., Toronto. Bet di
delei daugumai, kuri nori kuo grei
čiau ir lengviau pasiekti tikslą, patar
sime apsirūpinti "Canadian Pocket
tax”, kur greitai viską rasite. Tai ki
šeninio dydžio knygelė, išleista CCH 
Canadian Ltd., Garamond Drive, Don 
Mills, Ontario. Jos geros rodyklės pa
rodys jums pamažu visas problemas, 
kurios aiškės užpildant pareiškimą; 
atsiminkit taip pat, kad kiekvienas jū
sų pasiteiravimas, liečiantis mokesčių 
pareiškimą, bus mielai atsakytas jūsų 
District Taxation Office — įstaiga, ku
ri yra kiekviename žymesniame cent
re.

Visi, net ir jaunamečiai, neturį 21 
metų, gyvenę Kanadoje 1963 m., pri
valo užpildyti mokestinį pareiškimą 
(tax return), jeigu tik po pajamos iš 
visų galimų šaltinių Kanadoj ir užsie
niuose viršijo asmenines mokestines 
lengvatas, kaip tai numatyta "Income 
Tax” įstatyme. Kiekviena korporaci
ja privalo paduoti pareiškimą, nežiū
rint ar ji privalo mokėti mokesčius, 
ar ne. Jei norite gauti pranešimą iš 
Receiver General registruotu laišku, 
galite jį paklausti, ar jūsų pajamos 
yra apmokestinamos, ar ne. Išskyrus 
Kvebeką, visi kiti siunčia tik vieną 
mokestinį pareiškimą, kuris galioja ir 
federaciniams ir provinciniams mokes
čiams.

Asmenys privalo užpildyti: a. "T1 
Short Form”, jei pajamos gautos iš 
nuomos, komisų, profesinių pajamų ar 
investacijų neviršija $2.500 arba mo
kesčio mokėtojas yra savininkas, ūki
ninkas, žvejys, dalininkas ar kapitalo 
išlaidos į užsienį jau yra deklaruotos; 
b. "T1 General Form” užpildo dalinin
kai, savininkai, ūkininkai, žvejai, pro
fesionalai ir komisų ir kitų pajamų 
gavėjai, kurių pajamos viršija $2.500, 
o taip pat gaunantieji pinigus iš už
sienių.

Pagal įstatymą, darbdavys turi ap
rūpinti samdinį forma T4 papildomai, 
kuri rodo, kad mokesčiai buvo atskai
tomi kas mėnuo.

Mokesčių mokėjimas turi būti atlik
tas čekiu arba perlaida (money order) 
Receiver General of Canada adresu. 
Jei mokestis nepasiunčiamas, prieš ba

landžio 30 d., mokama pabauda 5% 
nuo nesumokėtos sumos.

APMOKESTINAMA: algos, komisai, 
išlaikymo išlaidos, buto išlaidos, jei 
tai duoda darbdavys, arbatpinigiai, bo- 
nai, naudojimas firmos automobilio, 
dalinis verslas, procentai iš investaci
jų, senatvės pensijos, alimentai, pen
sijos, nuomos ir dividendai.

NEAPMOKESTINAMA: šeimų pa
šalpos, darbdavių kompensacijos, ne
darbo apdraudos, pajamos iš gyvybės 
draudimo, karo nedarbingumo pašal
pos, kapitalo pajamos kaip pelnas, 
gautas namą pardavus ar akcijas rea
lizavus, ir daugelis kitų pajamų, iš
vardintų Pockettax 1964 m.

ASMENINES LENGVATOS: leidžia
ma atskaityti vėdusiems mokesčių mo
kėtojams $2000 iš apmokestinamų su
mų; tai aiškiai pasakyta pačiuose mo 
kesčių pareiškimuose. Leidžiama at
skaityti $550 išlaikomiems vaikams ir 
vaikaičiams ligi 21 metų, arba ir virš 
21 m., jei lanko mokyklą (sumažina
ma ligi $300, jei vaikai gauna šeimos 
pašalpas). Jei mokesčių mokėtojas tu
ri 65 ar daugiau metų, lengvata padi
dinama $500. Yra ir dar keletas žino
tinų dalykų. Pvz. jeigu Kanados gy
ventojo žmona gyvena užsieny, ir jis 
ją išlaiko, gali pareikalauti asmeninės 
lengvatos pilnoje sumoje, jei tik gali 
įrodyti, kad jis ją tikrai išlaiko (net 
ir, jei, Kanados pinigais imant, suma 
nesiektų pilno $1000). Pašalpos ki
tiems giminėms, gyvenantiems užsie
niuose, gali būti pareikštos, jei tik 
mokesčio mokėtojas gali įrodyti ko
kiais nors dokumentais, pvz. panaikin
tais čekiais ir kt.

Asmenys, kurie gyvena Kanadoje 
tik metų dalį, negali naudotis pilna 
asmenine lengvata, bet gali ją pareikš
ti už atitinkamai gyventą Kanadoje 
laiką (čia įeina ir $100 įprastinė leng
vata) ir turi pranešti apie Kanadoje 
gautas pajamas. Can. Scene

Madridas. — Spėliojama, kad 
Franco gali atsisakyti sosto, šie
met sukanka 25 metai nuo civi
linio karo pabaigos. Manoma, kad 
įpėdiniu geriausiai tiktų viceprez. 
gen. Munez Grandes.

Londonas. — “Family Doctor” 
žurnalas rašo, kad kasmet Brita
nijoje miršta 400-600 moterų 
nuo nesėkmingų abortų operaci
jų. Spėjama, kad kasdien tokių 
operacijų atliekama apie 150.

Perkate nauja automobilį?

Pasirinkite sau tinkama 
mokėjimo plona ...

12 18 24 30
mėn. mėn. mėn. mėn.

S 500.... S 43.96 $ 30.04 $ 23.09 S 18.92
-SI,000.... S 87.91 S 60.07 S 46.17 S 37.83
S2,000.... S175.81 S120.14 S 92.34 S 75.65
S3,000.... S263.72 $180.21 $138.51 SI 13.48

’Mėnesinis mokėjimas apima 6% palūkanų, plius
patarnavimo ir gyvybės apdraudos išlaidas nuo

neišmokėto balanso.

tada kreipkitės į "Banka" 
Jei rengiatės pirkti naują automobilį, kreipkitės 
į artimiausią Toronto-Dominion banko reikalų 
vedėją. Neaugštų nuošimčių asmeninė paskola 
iš Banko pasodins jus už vairo automobilio, koks 
jums patinka.
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Lietuvis britų aviacijoje

Bėgimas i laisve ir ... mirti
Pabėgo visdėlto 76

Pasirodo, pabėgo 76 vyrai. Manoma, kad 
jiems jieškoti buvo atitraukta iš kitų pareigų 
apie 5.000 SS, Gestapo, kariuomenės bei po
licijos pareigūnų, neskaitant masinio civilių 
skaičiaus, kurie padėjo šiame darbe. Nors tik 
keletas pabėgusių pasiekė Angliją, bet buvo 
atsiektas tikslas: sutrukdytas normalus gyve
nimas Vokietijoje ir suduotas smūgis vokie
čių prestižui. Stovyklos štabas buvo išpeiktas 
ir pasiųstas į frontą, o komendantas ir adju
tantas atiduoti karo lauko teismui. Po kelių 
dienu į stovyklą atvažiavo Gestapo komisija 
daryti kratos ir tardyti, bet nieko ypatingo 
nerado, nes nei stovyklos vadovybė, nei sar
gybiniai nepadėjo jai, nenorėdami inkrimi
nuoti patys savęs.

Pabėgusių daugumą sušaudė
Kadangi pabėgimas neįvyko pagal planą,

tai ir išsilaisvinusiems netoli teko nubėgti, 
nors kaikurie pasiekė Miuncheną ar Stettiną. 
Dauguma jų tuoj buvo sugauti ir tardomi 
Goerlitz Gestapo centre. Likusieji stovykloje 
belaisviai nežinojo kas nutiko su jų draugais. 
Tik balandžio mėn. pradžioje naujasis stovyk
los komendantas pasišaukė vyresnįjį anglų 
karininką ir perskaitė pranešimą, kuriame 
buvo sakoma, kad 41 pabėgęs belaisvis buvo 
sušaudytas, neva dėlto, kad po sugavimo ban
dė vėl pabėgti. Tada anglų karininkas paklau
sė, kiek buvo sužeistų; juk negalėjo visus 
mirtinai nušauti? Sumišęs vokiečių komen
dantas atsakė — nei vieno. Stovykloje niekas 
nenorėjo šia žinia tikėti ir galvojo, kad vokie
čiai tuo nori tik pagąsdinti. Po kelių dienų 
atsiuntė sušaudytųjų sąrašą, kuriame buvo 47 
pavardės. Pagaliau buvo grąžinti sušaudytųjų 
daiktai ir po to praneštos dar 3-jų sušaudytų 
pavardės, taip kad susidarė lygiai 50. Visa ši
ta, žinoma, nėra suderinama su tarptautine

teise, nes stengimasis pabėgti iš belaisvių sto
vyklos yra Ženevos konferencijos pripažintas 
kaip teisėtas ir, be to, minima, kad su sugau
tais belaisviais negalima žiauriai elgtis, juo 
labiau juos žudyti.

Čia palaidotas drauge šū kitais sąjungininkų 
lakūnais kpt. R. Marcinkūs.

Pelenai Sagano paminkle
Po poros savaičių urnose buvo atsiųsti su

šaudytųjų pelenai, kurie buvo sudėti likusių
jų belaisvių gražiai pastatytame paminkle, Sa
gan kapinėse, šiame paminkle, kuris yra pa
statytas iš šviesiai pilko akmens, iškaltos vi
sų žuvusiųjų pavardės. 1944 m. gruodžio 4 d. 
Šveicarijos atstovybė buvo painformuota apie 
šio paminklo šventinimą. Du Šveicarijos at
stovai nuvyko į šias iškilmes ir buvo vokiečių 
vadovybės nelabai maloniai priimti. Per pa
šventinimą dalyvavo katalikų ir protestantų 
kunigai ir apie 30 belaisvių. Apeigos užtruko 
apie 15 min. Buvo padėti 2 vainikai — belais
vių ir Šveicarijos atstovybės vardu. Dar 1944 
m? birželio 20 d. šv. Martyno bažnyčioj Lon
done buvo atlaikytos pamaldos už šiuos nužu
dytus karininkus, vadovaujant vyriausiam ka
rališkos aviacijos kapelionui. Ta proga buvo 
atspausdinta maža knygutė su maldų tvarka 
ir žuvusiųjų pavardėmis. Joje R. Marcinkaus 
pavardė įrašytą kartu su anglų karininkais.

Išaiškinta Marcinkaus mirtis
Iš šiame pabėgime dalyvavusių 76 belais

vių 50 buvo sušaudyta, 15 grąžinta į tą pačią 
Sagan stovyklą, 3 pasiekė laisvę, o kiti 8 su
gauti grąžinti į kitas belaisvių stovyklas. Po 
karo buvo paskirta komisija išaiškinti, kokio

mis aplinkybėmis šie belaisviai tapo likviduo
ti. Pasirodo, kad kaikuriems jų buvo sudaro
mos aplinkybės neva ir vėl pabėgti, taip kad 
bėgančius galėtų nušauti. Kiek ilgiau užtruko 
išaiškinti likimą keturių belaisvių, kurių tar
pe buvo ir Marcinkus. Atrodo, kad jie visi 
buvo pasirinkę krypti į rytus, mėgindami pa
siekti Lietuvą ar Lenkiją. Po karo kartą buvo 
apklausinėtas kitas anglų belaisvis, buvęs 
Dancigo belaisvių stovykloje. Iš parodytos fo
tografijos jis atpažino, kad tai buvo tie patys 
4 vyrai, kurie buvo suimti traukinyje prie 
Schneidemuehl’ės. Jie buvo laikomi Dancige 
ir planavo iš ten vėl pabėgti, bet buvo Gesta
po išvežti anksčiau, negu tai galėjo įvykdyti. 
Išaiškinta, kad jie buvo sušaudyti kulkosvai
džiu prie Tampken — apie 12 kilometrų 
nuo Dancigo.

Kad Lietuva būtų laisva
Šalia tų karių, kurie kovojo ir žuvo Rusi

jos stepėse, Afrikos smėlynuose, Vietnamo 
džiunglėse, vandenynuose kaip jūrininkai, žu
vo ir a.a. Romas Marcinkus, jaunas, gabus ir 
daug žadantis karys. Jo>mirtis, minint šį liūd
ną dvidešimtmetį, yra dar ir todėl apgailėti
na, kad buvo nužudytas beginklis. Jis, kaip h* 
anie visi kariai, kovojo, kąd sutriuškintu vie
ną ir kitą diktatūrą ir kad mūšų tėvynė Lie
tuva būtų laisva. Ev. f»

R.M.N.Pt
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Kauno kunigų seminariją baigė 7 

klierikai. Jie įšventinti į kunigus ir 
jau dirba paskyrimo vietose. Laiške iš 
Lietuvos rašoma, kad šiuo metu se
minarijoje mokosi 30 klierikų, {sto
jančių skaičių kiekvieneriais metais 
aprobuoja kompartija.

R. KILMONYTĖS VIEŠNAGĖ
Kino aktorės Rūtos Kilmonytės 

viešnagės “Tiesa” kažkodėl net ne
pastebėjo. Rašytojų s-gos organas 

1 “Literatūra ir Menas” pasitenkino 
viena nuotrauka, vaizduojančia R. 
Kilmonytės susitikimą su Kauno mu
zikinio teatro kolektyvu. Po nuotrau
ka rašoma: “Tėvų žemėje — Tarybų 
Lietuvoje viešėjo Amerikos kino ar
tistė Rūta Li-Kilmonytė. Daugelis ki
no mėgėjų jau anksčiau ją matė pas 
mus ėjusiam filme ‘Septynios nuota
kos septyniems broliams’, bet vargu, 
ar kas žinojo, kad viena iš tų nuota
kų buvo lietuvaitė Rūta. Aktorė vai
dino eilėje Holivudo filmų, sukūrė 
500 su viršum vaidmenų Amerikos 
televizijos pastatymuose, ji dalyvau
ja ir JAV kultūrinėje veikloje. Atvy
kusi į Lietuvą kartu su tėvais, R. 
Kilmonytė viešėjo jų gimtosiose vie
tose Dzūkijoje, lankėsi Kaune, kur 
susitiko su Politechnikos instituto 
liaudies ansamblio ‘Nemunas’ daly
viais, apžiūrėjo M. K. Čiurlionio v. 
dailės muziejų, IX fortą, svečiavosi 
vaikų darželyje ir kt. Apsilankiusi 
Kauno teatruose, artistė Muzikiniame 
teatre žiūrėjo ‘Sevastopolio valsą’, po 

.spektaklio pasidalino įspūdžiais su 
jo atlikėjais. Viešnia iš JAV svečia
vosi taip pat Vilniuje, susitiko ir kal
bėjosi su Lietuvos TSR Užsienio rei
kalų ministerijos darbuotojais T. Čer
niausku ir R. Vaigausku, susipažino 
su Lietuvos sostine, susitiko su kino, 
teatro, televizijos kūrybiniais darbuo
tojais.”

Platesnį rašinį įsidėjo vietinei rin
kai skirtoji “Kauno Tiesa”, kuri nė
ra įtraukta į užsienyje gyvenantiems 
lietuviams leidžiamų užsiprenume
ruoti laikraščių sąrašą. R. Macijaus
kienė kauniečiams pateikė smulkes
nių R. Kilmonytės biografinių davi
nių ir žiupsnį aktorės įspūdžių. Ji už
siminė ir apie tikrąjį vizito tikslą — 
norą aplankyti ligoninėje gulinčią se
nelę.

PENSININKAI GRĮŽTA
Į DARBĄ
Komunistinė spauda yra daug ra

šiusi apie “geriausią pasaulyje” pen
sijų sistemą Sov. Sąjungoje. Praėju
siais metais Lietuvoje pensininkams 
buvo išmokėta 39,5 mil. rb. Pensijos 
paprastai siekia 30-60 rb. į mėnesį. 
Jeigu darbininkams, gaunantiems pil
ną atlyginimą, sunkoka suvesti galą 
su galu, pensininkai su % buvusios 
algos, ypač žemesniųjų uždarbių ka
tegorijoje, yra atsidūrę nepavydėti
noje būklėje. Sov. Sąjungos ministe-

rių taryba buvo priversta pensinio- 
kus grąžinti į darbą. Lietuvos socia
linio aprūpinimo ministerė Tatjana 
Jančaitytė aiškina: “Tarybinė vyriau
sybė patenkino jų pageidavimus. 
Darbingi pensininkai, norintieji dirb
ti pagal specialybę, dabar gali grįžti 
į gamyklas, tarybinius ūkius, kolū
kius.” Jiems bus mokamas pilnas at
lyginimas už darbą plius 50% pensi
jos. T. Jančaitytė, kaip matome, kal
ba tik apie darbingus pensininkus. 
O kaip su tais, kurie jau negali dirb
ti? Gyvenimo saulėlydį jiems, matyt, 
ir toliau teks praleisti nuolatiniuose 
nedatekliuose.

VELYKOS KAUNE
Iš Lietuvos gautame laiške rašoma: 

“Šiandien pirma diena Velykų. Bu
vau beveik visą dieną bažnyčioj. Pa
rėjau namo ir norėjau išgirsti per 
radiją pasveikinmus ir palaiminimą, 
bet taip trukdo, kad nieko negirdė
ti... Pasidarė skaudu, kad jiems ir 
to gaila, kad žmogus išgirstų. Jie taip 
puola tikėjimą, o žmonių buvo pilna 
bažnyčioj ir ant šventoriaus, pilna 
dienas ir naktis prie išpažinties. Šian
dien tai kokia dešimt kunigų klausė. 
Visi laukė atlikti-velykinę pareigą 
— ir jauni, ir seni, ir vaikau Šv. Ko
muniją tai keli kunigai dalino. Visi 
veržės, kiekvienas skubėdamas į na
mus ..

“ŽINIJOS” VI SUVAŽIAVIMAS
Vilniaus rusų dramos teatro salė

je įvyko VI-sis propagandai skirtos 
“Žinijos” draugijos suvažiavimas, 
šios organizacijos uždavinius apibū
dina Lietuvos kompartijos ck specia
lus atsišaukimas: “...draugijos na
riai turi visomis propagandos priemo
nėmis atskleisti socialistinės santvar
kos ir marksistinės-lenininės ideolo
gijos pranašumus prieš savo amžių 
atgyvenusį kapitalizmą, skiepyti ta
rybiniams žmonėms gilų tikėjimą 
partijos ir liaudies reikalu, ugdyti 
juose kolektyviškumą, taurius komu
nistinės moralės principus, broliškos 
tautų draugystės ir tarybinio patrio
tizmo idėjas.”

Ataskaitinį pranešimą padarė drau
gijos v-bos pirm. prof. J. Matulis, re
vizijos ataskaita davė prof. D. Bud
rys. Į garbės prezidiumą buvo išrink
tas visas Sov. Sąjungos ck su drg. 
Nikita priešakyje. Lietuvos kompar
tijos ck sveikinimą perskaitė ideolo
ginio skyriaus lektorių grupės vado
vė V. Loviagina. Suvažiavimo proga 
nusipelniusio kultūros veikėjo gar
bės vardas suteiktas valst. konserva
torijos docentei ir marksizmo-leniniz
mo katedros vedėjai Paulinai Girdzi
jauskienei, Kauo politechnikos insti
tuto vedėjui Andriui Noyodvorskui, 
Lietuvos “Žinijos” v-bos referentui 
Jonui Ragauskui. Mažesnės žuvelės 
“Žinijos” propagandos tinkle turėjo 
pasitenkinti augščiausios tarybos gar
bės raštais. V. Kst.

g HAMILTON*
KUN. G. KIJAUSKAS, SJ, naujasis 

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos dv. 
vadas, atvyksta į metinę šventę, ge
gužės 3 d., iš Čikagos ir pietų metu 
pasakys pagrindinę kalbą.

HAMILTONO ATEITININKAI nuo
širdžiai dėkoja bankeliui “Talka” už 
$25 auką jaunimo reikalams.

KARTŪNŲ BALIUS jau visai neto
li — gegužės 2 d. Rengėjai šiam ba
liui ruošiasi visu kruopštumu, nes no
ri, kad jis praeitų kuo gražiausiai. I-ją 
premiją — $25 paskyrė Concession 
garažo sav. Z. Bolskis ir P. Armonas, 
II-ją — $20 Harbor Motor garažo sav. 
Z. Gasiūnas. Bus penkios premijos. 
Šokių metu visus maloniai nuteiks To
ronto vyrų kvartetas. Gros geras Do- 
menic Ferri orkestras, įdomiausių 
kartūno suknelių premijos ir kiti 
įvairumai. J. P.

KLB HAMILTONO APYL. VALDY
BA balandžio 23 d., 8 v.v., šaukia or
ganizacijų posėdį AV par. salėje. Pra
šomi dalyvauti visų organizacijų pir
mininkai arba jų įgalioti atstovai. Bus 
aptariami visi svarbesnieji lietuviško
jo gyvenimo reikalai, ir todėl yra la
bai svarbu išgirsti kiekvienos organi
zacijos atstovo pageidavimus, kad bū
tų galima padaryti atitinkamus nuta
rimus. P. L.
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Vasario 16 gimnazijoj: iš
laikėm! Iš kairės: Petras 
Vaitiekūnas, Žibutė Povi- 
lavičiūtė, Anelė Ališaitė, 
Birutė Forsterytė, Hel
mutas Larenčas.
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LIETUVIAI PASAULYJE

DELHI, Ont
. TAUTOS FONDUI AUKOJUSIŲJŲ 

SĄRAŠAS. — Po $10: P. Augaitis, M. 
Grincevičius, A. Rudokas, G. Rugie
nius, V. Treigys, B. Stonkus, D. Žio
gas; po $5: Alb. Augustinavičius, Stp. 
Jakubickas, A. Masiulis, B. Povilaitis, 
J. Laureckas, Ant. Mažeika, V. Micei- 
ka, J. Jurėnas, kun: dr. J. Gutauskas, 
M. Račys, Alt. Kairys, A. Steigvila, S. 
Šimutis. B. Gudinskas, J. Rimkus, Z. 
Paulionis, V. Vindašius; $2,75 p. Skuo
dienė; po $2: A. Budreika, P. Ožolas, 
P. Klimavičius, A. Žebertavičius, B. 
Dirsė, V. Galeckas, P. Vindašius, F. 
Gurklys, V. Nemūra, D. šiumienė, A. 
Miknevičius, S. Vaikutis, A. Roncevi- 
čius, S. Jokubilius, P. Mickevičius, Ch. 
Pocius, P. Vasiliūnienė, J. Viliūnas, 
P. Martišius, P. Pargauskas, A. Ale- 
liūnas, A. Martinkevičius; po $1: P. 
Lileikis, P. Lapienius, č. Tiškevičius, 
M. Alaunė, Girinis, P. Baltuonis, V. 
Kunkulis, J. Gerčas, B. Vyšniauskas, 
Z. Mikėnas, W. Rakštys, A. Vilkas, J. 
Venckus, M. Bertulis, J. Joneika, V.

Dirsė, S. Jurgelis, J. 
navičius, E. Lanys, 
mas — 0,40.

Iš viso pagal aukų
Vasario 16 pareng. pelnas

Zgrunda, A. Jo- 
Kizelis; nežino-

lapus $223,15
31,00

Iš viso $254,15
Pasiųsta Tautos Fondui $250,00

Ižde liko 4,15
Aukotojams nuoširdus lietuviškas 

ačiū. Delhi apyl. LB v-ba

JAUNŲJŲ MUZIKŲ KONCERTAS. 
V. Babecko orkestrą žino ir platesnės 
apylinkės, kurias jis yra su pasiseki
mu aplankęs. Parapijos choras, kai 
tenka išvykti su koncertais chorve
džiui sol. V. Verikaičiui, visada susi
laukia V. Babecko gabios rankos prie 
vargonų. V. Babeckas, reikalui esant, 
mūsų kolonijos kultūrinei veiklai vi
sada pagelbsti. Jo muzikos studija šiuo 
laiku turi gražų pasisekimą — virš 70 
mokinių; didelė dalis — lietuviukai.

Balandžio 19 d., muz. V. Babecko 
muzikos studija parodys savo darbo 
vaisius publikai. Jaunieji muzikos pio
nieriai kviečia visus lietuvius į AV 
parapijos salę 4 v. p.p., kur išgirsime 
2-jų akordeonų ir pavienių instrumen
tų koncertą. Tikimės, kad jie tam bus 
gražiai pasiruošę ir bus verti gausių 
katučių. Įėjimas nemokamas.

Sveikiname muz. V. Babecką ir lin
kime jam sėkmės pamiltame darbe.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimą institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistą audinių gijimą.

Visais tyrimą atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

Niagara pusiasalis
PASISEKĘS VAKARAS. — Perei

tą šeštadienį St. Catharines skautų 
rėmėjai surengė vakarą su progra
ma, kurią išpildė mažieji svečiai iš 
Hamiltono, vadovaujami mokytojos 
A. Mikšienės, suvaidindami “Lėlių 
krautuvėlė”. Vaidinimą labai įdėmiai 
sekė ne tik jaunimas, bet ir suaugu
sieji, kurių prisirinko pilna salė. Gra
žūs ir įvairūs vaikų drabužiai bei sko
ningas rolių atlikimas spektaklį pa
darė jaukų ir įdomų. Pagrindinius šo
kius išpildęs berniukas parodė jau ge
rokai pažengusią baleto mokyklą. A. 
Mikšienė — veikalo paruošėja buvo 
apdovanota gražia puokšte gėlių.

Kitą programos dalį išpildė vietos 
skautai — Niagaros pusiasalio jaunų
jų .šokėjų grupė, kuri pasirodė didelė, 
puikiai paruošta ir aprengta tautiniais 
drabužiais. Už tai grupės vadovė J. 
Zubrickienė taip pat buvo apdovanota 
gėlėm ir dar atskira grupės dovana.

Dalyvavo svečių iš Hamiltono, Buf
falo ir viso Niagaros pusiasalio, kor.

LN REIKALAI GERĖJA. — Naujo
ji valdyba, vykdydama visuotinio su
sirinkimo nutarimą, planuoja “Deltos” 
pertvarkymą. Bal. 5 d. statybos komi
sija buvo susirinkusi posėdžio. Atsi
statydinus jos pirm. Alf. Patamsiui, 
išrinktas F. Rimkus. Posėdyje buvo 
apsvarstytos dvi galimybės: paversti 
“Deltą” viena sale arba įrengti I a. 
didelę auditoriją, o po ja pusrūsyje— 
klubą, mažesnę salę ir kitas patalpas. 
F. Rimkui pavesta sukviesti rangovus 
pasitarimui. Vieno rangovo nuomone, 
pirmoji galimybė atsieitų $50.000, o 
antroji — $80.000. Posėdyje taip pat 
buvo svarstyta įrengti automobiliams 
aikštę; nutarta šiuo metu susilaikyti. 
J. P. Rakauskui pavesta organizuoti 
sklypo išlyginimą.

LN valdyba kovo 26 d. svarstė skly
po pardavimo klausimą ir nutarė kol 
kas jo neparduoti. Pirm. St. Bakšys 
yra nuomonės, kad sklypo perspekty
vos yra geros — neužilgo jo kaina ga
linti labai pakilti. Jis taip pat mano, 
kad LN šėrai ateityje gali pakilti iki 
$400 ar $500. B-vė yra išpardavusi 
1000 šėrų ir, pagal leidimą, daugiau 
parduoti negali. Kadangi yra norinčių 
šėrus parduoti ir pinigus atsiimti, pįr- 
mininkas kviečia drąsesnius tautie
čius tuos šėrus pirkti. Vienam asme
niui leidžiama pirkti iki 10 šėrų po 
$100. Tuo reikalu kreiptis į pirm. St. 
Bakšį.

Bal. 4 d. LN valdyba išsiuntinėjo 
laiškus 69 nariams, kurie paprašė grą
žinti jų šėrus — iš viso $13.400 su
mai. Laiškuose valdyba prašo tuos na
rius pakeisti savo nusistatymą ir šėrų 
neatsiimti. Norintieji visdėlto atsiimti 
paprašyti paduoti pakartotinius pareiš
kimus iki gegužės 15 d. Kor.

ŠEŠTAD. MOKYKLOS MOKINIŲ 
GRUPE, vad. mokyt. Ant. Mikšienės, 
gastroliavo St Catharines, Ont, su 
D. Augienės veikaliuku “Žaislų krau
tuvė”. Kartu vyko mokyklos ved. J. 
Mikšys ir Ant. Mikšienės padėjėjai: 
mokyt. St. Slavinskienė ir mokyt. K. 
Norkus. Vaidintojus nuvežė patys tė
vai: Klevas, Rickienė, Norkus, Ged
minas, Gimžauskas, Gureckas, Kuchan- 
ka, Kaminskienė, Lukavičius, Navic
kas, Sakavičius.

Po vakaro programos vaidintojai ir 
mokytojai buvo gražiai pavaišinti. Už 
tą nuoširdžiai dėkojame Tėvui B. Mi
kalauskui, OFM, skautų-rėmėju orga
nizacijos pirm. Alg. Zubrickui ir vi
siems vakaro rengėjams. St. S.

P A D Ė K A
Baigiant sveikti noriu savo artimie

siems ir kaimynams pareikšti savo vie
šą, nuoširdžią padėką. Nuoširdžiai dė
koju dr. Valaitienei už tokį rūpestin
gą manęs prižiūrėjimą namuose ir li
goninėje; dr. P. Levy už nuoširdų pa
tarnavimą; už dvasinius patarnavimus 
mons. dr. J. Tadarauskui ir ligoninės 
kun. kapelionui.

Dėkoju už dovanas, gėles ir visa ki
ta P. Grigaitienei, P. Juozaitienei, p. 
ir p. Gužams, p-lei Saukaitei, p-lei 
Prunskytei, P. S. Pilipavičiui, p. ir p. 
Spoar, p. ir p. Croonen, P. J. Mačiu
kui, P. B. Aselskiui, mergaitėms iš 
Cosmos Imperial Mills Limited įstai
gos Hamiltone, P. M. Juodžiui Pres
ton, Ont., p. ir p. Siurkams, P. J. Nea- 
bel, Welland, Ont., p. S. Juozapavičiui, 
P. J. Lapavičiui, p-lei Rosemary, p. 
p. Račkauskams, Toronto, visai savo 
šeimai, daug mane lankiusiai. Ypatin
gai ačiū dukrelei Valei, kuri tarnybos 
pietų pertrauką skirdavo praleisti li
goninėj kartu su manimi.

Iš širdies visiems esu dėkinga ir 
siunčiu jums ačiū, ačiū.

Stasė Brasienė, Hamilton, Ont.

LONDON, Ont.
NUPIRKTA BAŽNYČIA. “L. Free 

Press” astspausdino mūsų busimosios 
bažnyčios nuotrauką su prierašu: 
“Anglikonų Bažnyčios Sv. Morkaus pa
rapija pardavė savo pastatą 1414 Dun
das g-vėj Romos Katalikų Šiluvos Ma
rijos parapijai už $25.000. Perėmimo 
data — 1964 m. birželio 1 d.” Šią ži
nią Londono lietuviai sutiko su dide
liu džiaugsmu. Bažnyčios langų vitra
žai bus išimti ir pardavėjo pakeisti ki
tos rūšies stiklu. Suolai, kurių vertė 
apie $2.500, lieka mums. Mums lieka 
ir pats svarbiausias dalykas — puikūs 
vargonai, kainavę $10.-12.000. Bažny
čioje ir salėje, esančioje po bažnyčia, 
telpa maždaug po 250 žmonių. Kultū
rininkams gera naujiena — salė turi 
didelę sceną! Altorius teks įrengti. 
Klebonas ir komitetas tuo jau pradėjo 
rūpintis.^ Ponios jau mezga altoriui 
apdengti papuošimus ir kt. Energingo 
klebono ir jam talkinančių asmenų 
dėka sėkmingai nugalėtos visos kliū
tys ir pagaliau, po poros mėnesių, 
mes jau galėsime melstis nuosavoje 
bažnytėlėje mums patogiu laiku. Viso 
to mes taip išsiilgę ...

J. BUTKUS, apyl. v-bos ir parapijos 
komiteto pirm, ir A. Petrašiūnas, pa
starojo k-to vicepirm. paskyrė labai 
daug laiko, savo automobiliais. pavė
žėdami kleboną pas Londono ir jo 
apylinkių lietuvius bažnyčios fondo 
reikalais. Taip pat klebonui šiame rei
kale padėjo K. Kudukis, Ordas sjr. ir 
P. Genčius, par. k-to nariai. Jie dar 
ir dabar tebekalėdoja, nes vajus dar 
tebevyksta.

K. KUDULIS labai tvarkingai užve
dė parapijos atskaitomybės, kronikos 
ir kt. knygas ir labai rūpestingai 
tvarko jas ir visą piniginę atskaito
mybę. Pas jį galima gauti ir liet, mal
daknygių.

AUKOS BAŽNYČIOS FONDUI. — 
Londono ir jo apylinkių lietuvių entu
ziazmas dar nemažėja. Tai patvirtina 
ir žemiau nurodomos parapijiečių au
kos: $600 aukojo Br. Misius.'Ši auka 
kol kas yra pati didžiausia, paaukota 
vienos šeimos ar vieno asmens. Po 
S500: Judickai, dr. ir ponia Kaveckai. 
Judickai klebonui buvo pasiūlę be 
nuomos ir butą tuo atveju, jei jis ne
galėtų ar nenorėtų gyventi prie ang
lų parapijos; $300: M. Statkienė, anks
tesnės imigracijos tautietė; $200: But- 
kai; po $100: Bersėnų jaunimas — sū
nus Eugenijus, duktė Zita ir duktė 
Sigita (iš viso $300). Taip pat po $100: 
U. L. Blyškiai, Miškiniai, L. Mačys — 
irgi ankstesnės imigracijos; Navickai, 
Jurgutienė, Barzdzevičius, A. Mačiai, 
Gudeliai, sr., Kalnėnas, Valaičiai, če- 
giai, Kuosa, St. Stanevičius, Eimantai, 
sr., Šiaučiūnai ir Kasputis; $50: J.

J A Valstybės
ANTANAS IK JADVYGA VILUC- 

KIAI su savo dviem dukrom — Marija 
ir Viktorija iš Vokietijos laivu atplau
kė į Niujorką kovo 31 d. ir balandžio 
1 autobusu išvyko apsigyventi i Los 
Angeles. Vokietijoj liko jų sūnus An
tanas, kuris mokytojauja Vasario 16 
gimnazijoj. Jų imigracijos reikalus 
tvarkė BALFas. Pažymėtina, kad Vi- 
luckiai iš Lietuvos (Klaipėdos) į Vo
kietiją buvo atvykę tik 1959 m.

POETAS L. ŽITKEVIČIUS, ryšium 
su kun. L. Jankaus “byla” Lietuvoje, 
BALFui paaukojo $10. B. A. KUČINS
KAS, iš Brooklyn©, N.Y., parašė BAL 
Fo reik, vedėjui kun. L. Jankui šito
kį laišką: “Didž. Gerb. Kunige, Ne
nuostabu išgirsti, kad komunistai pra
rado kantrybę ir Tamstą “nuteisė” 15 
metų. - Sveikinu! Tai yra įrodymas, 
kad BALFO direktoriaus darbas nėra 
skaitomas kaipo bevertis. To paska
tintas aš, taip pat už akių (bet neak
lai), ne nuteisiu, bet prašau priimti

auką BALFo labdarai $15 kas metai 
laike 15 metų Tamstos “bausmės” at
likimo”.

Bendoraičiai. Mūsų pastangas paremti 
pasisiūlė ir vienas kitatautis: Vasil 
Gmitro per A. Miškinį įteikė $2. Su
ma nedidelė, bet nuoširdumas yra 
brangintinas dalykas. Kaikurie čia su
minėti aukotojai pastebėjo, kad jų au
ka turi būti suprasta kaip dalinis įna
šas, vėliau numatomas papildyti nau
jomis sumomis. Malonu konstatuoti, 
kad parapijos reikalus nemažesniu 
nuoširdumu remia ir ankstesnės imi
gracijos ateiviai. Klebonas visiems 
aukotojams širdingai dėkoja ir mel
džia Dievo palaimos.

V. ČEGYTĖ per Velykų šventes į 
savo namus buvo sukvietusi gimnazi
jos moksleivius ir visi kartu liet nuo
taikoje praleido švenčių vakarą. Vie
na dalyvių paklausta, kas ten dalyva
vo, atsakė: “Mūsų ratelis...” O jame 
tik lietuvaitės ir lietuviai. Reiškia 
“mūsų” ir “lietuviai” yra tapatybė. 
Tai jau geras ženklas.

KLEBONAS labai prašo paskubėti 
ištesėti pažadus bažnyčios fondui. Jau 
artinasi mokėjimo diena. Juo mažiau 
sumokėsime nuošimčiais, juo daugiau 
visi laimėsime - 
lengvesnė. D. E.

M. IR ANT. RUDŽIAI, žymūs JAV 
lietuvių veikėjai, balandžio 2 d. išvy
ko į Azijos kraštus. Kelionė vykdoma 
ryšium su JAV vyriausybės vedama 
programa atsitikusiems kraštams rem
ti. Kelionėje užtruks apie 4 savaites.

JONAS JASAITIS, JAV LB centro 
valdybos pirm., po įvykusios eismo 
nelaimės, nors dar gydytojo priežiūro
je, bet jau grįžo į darbą vienoje ge
ležinkelio bendrovėje.

POETO KLEOFO JURGELIONIO, 
neseniai mirusio Kalifornijoje, palai
kai perkelti į Čikagą. Laidotuvių iškil
mės įvyko balandžio 5 d. Iš Kaliforni
jos buvo atskridusi velionies žmona, 
kuri tenai yra mokytoja. Taip pat bu
vo atvykęs iš .Newark© vienintelis poe
to sūnus. Tam reikalui buvo sudarytas 
laidotuvių k-tas. Rašytojų vardu ka
pinėse kalbėjo Benys Babrauskas.

LIETUVIO VARDU PAVADINTA 
LABORATORIJA. — “Caascade Cart
ridge Inc.” bendrovės tarnautojai ko
vo 16 d. buvo susirinkę atidaryti nau
jo pastato — laboratorijos su požemi
niu 100 jardų ilgumo šaudmenims 
bandyti tuneliu. Naujoji laboratorija, 
pagerbiant dr. V. Jasaitį, .vyriausiąjį 
minėtos b-vės chemiką, pavadinta “Ja
saitis Laboratory”. Skelbdamas šią ži
nią, laikraštis “Lewiston Morning Tri
bune” reportažą pradeda šiais žo
džiais: "Dr. Jasaitis, Lithuanian, who 
became.. ”

PROF. J. ŽILEVIČIUS kovo 16 d. 
atšventė savo 73-jų metų sukaktį. Ta 
proga Lietuvių Dienos muz. k-to pirm. 
Alg. Kačanauskas ir narys V. Mamai- 
tis lankėsi pas profesorių ir perdavė 
jam k-to linkėjimus. Šiuo metu pro
fesorius turi susilpnėjusį regėjimą.

Argentina
RICARDO RAČELIS, Argentinos 

valstybinio laivyno kapitonas, būda
mas Europoje, aplankė savo gimines 
Vilniaus krašte. Jis yra sūnus Juozo 
ir Jadvygos Sinkevičiūtės Račelių iš 
Villa Lugano.

našta pasidarys

WELLAND, Ont.
IR VĖL DVI ŠVENTĖS? — Vietos 

tautiečiai gyvai diskutuoja paskelb
tas žinias, kad birželio 20 d. įvyks dvi 
šventės artimoje kaimynystėje: St. 
Catharines — parapijos bei vienuoly
no įsikūrimo 15 metų sukaktis, o Wel- 
lande — Joninės, rengiamos apylin
kės valdybos. Panašių susidūrimų bū
davo ir praeityje. Jie, deja, nuteikda
vo nemaloniai. Berods 1961 m. St. 
Catharines vienuolyno patalpose įvy
ko organizacijų atstovų posėdis, ku
riame buvo išrinkta komisija iš para
pijos klebono ir Bendruomenių pirmi
ninkų. Komisijai buvo pavesta suda
ryti pusiasalio lietuvių parengimams 
derinti planą, kad jie nesikryžiuotų. 
Tai buvo pradėta vykdyti, bet šiais 
metais kryžiuojamas! ir vėl. Ar never
tėtų rengėjams pajieškoti visiems pri
imtinos išeities? Juk visi norėtų da
lyvauti ir vienoj, ir kitoj šventėj. Mū
sų žmonės nenorėtų išeiti nei prieš 
vieną, nei prieš kitą rengėją. Neradus 
priimtinos išeities, gali nukentėti abi 
šventės. Mūsų pusiasaliui tai nepada
rytų garbės. Kor.

Australija
ADELAIDĖS VYRESNIEJI MOKS- 

LEIVIAI ATEITININKAI kovo 8 d. 
suruošė gerai pasisekusį Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero minėjimą-akademi- 
ją. Lietuvių katalikų centro salėje pa
skaitą apie šventąjį karalaitį skaitė 
svečias iš Romos — Liet. Šv. Kazi
miero popiežiškosios kolegijos rekto
rius prel. dr. L. Tulaba. Minėjimą pra
vedė naujoji pirm. Dalia Viliūnaitė. 
Po paskaitos įvyko plati meninė prog
rama.

DR. R. VARONECKAITĖ, M. Varo- 
necko, Lietuvių katalikų centro staty
tojo ir rėmėjo duktė, išvyko pabuvo
ti į N. Gvinėją.

ADELAIDIŠKIAI LIETUVIAI ne- 
seniai turėjo progą televizijos ekrane 
pamatyti savo tautietį Paulių Rūtenį 
vaidinime “Consider your Verdict”. 
Tai buvo teismo salės vaizdas, kur Rū
tenis vaidino kaltinamąjį. Visą valan
dą užtrukusiame pastatyme, ypač kul
minacinėje kaltės prisipažinimo sce
noje, Paulius, buvęs operos ir įvairių 
teatrų artistas ir Adelaidės Liet. Te
atro Mylėtojų Grupės režisorius pasi
rodė pilname įsijautimo ir vaidmens 
sukūrimo brandume.

Prašykite dabar savo

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

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 263) 
21 Main St East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7>5575 
namų - FU. 3-8928

HOME OWNERS CENTRE £
v £STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ i

PREKYBA
• (vairios medžiagos namų remontams 

bei priestatams.
• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
Tek biznio 769-5171 

vakarais 762-9759
2 MULOCK AVE., TORONTO 
(prie Dusdas - Keele)

Jinrcnox rd.

*’ *£??

PADĖKA
Kaip ir kiekvienu atveju pasisakant 

apie parap. choro veiklą, taip ir šiuo 
metiniu choro labai sėkmingu paren
gimu (kovo 4 d.) pirmiausia malonu 
pasidžiaugti su gerb. mons. dr. J. Ta- 
darausku. Mums sunku surasti tinka
mą padėkos žodį už jo visokeriopa pa
ramą ir rūpestį choro reikalais bei jo 
egzistencija.

Parengimas davė $630 pelno. Be
veik pusę šio pelno sudaro vien tik 
rekordinis skaičius — 12 — suaukotų 
loterijos staliukų, už kuriuos ypatin
ga padėka priklauso mūsų kolonijos 
duosniems verslininkams. Lot staliu
kams aukojo — po $25: A. šilinskas, 
J. Simaitis, Elgo Masonry kontr.; po 
$20: Laukus, Oakville Contr. Co., Dir
sė ir Pilypavičius, viešbučio sav.; 
$16: šeštad. mokyklos mokytojai; po 
$15: Galinis, Seaway Taverh sav., G. 
Svantas, Guss garažo sav., B. Kronas, 
Real Estate; po $10: E. Apanavičius, 
rangovas, Z. Bolskis ir P. Armonas, 
Concession garažas, p.p. Savickai, Sta- 
bingiai, Vaitkai, šukaičiai, Antanai
čiai; $14: Sakas Parcel Service.

Būtų neįmanoma smulkiau išvardin
ti visus, savo maloniu atsilankymu, 
fantais ar kitu būdu parėmusius mū
sų parengimą ir tuo pačiu choro da
lyvavimą Niujorko parodos dainų 
šventėje. Todėl visiems bendrai dide
lis ir nuoširdus ačiū. Choristai

St. Catharines, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO ŠVEN

TĖS PROGRAMA. — Ja pusantrų me
tų kaip ruošiamasi paminėti T. pran
ciškonų vienuolyno ir misijos-parapi- 
jos įsisteigimo sukaktį. Beliko vos po
ra mėnesių. Iki šiol yra padaryti šie 
darbai: pasamdytas Vytauto Bebecko 
orkestras — vienas labiausiai mėgsta
mų. Sudaryta meninė programa, kurią 
išpildys trys tautinių šokių grupės: 
Hamiltono, vad. G. Breichmanienės, 
Toronto — V. Torūtos ir Ročesterio 
— J. Reginienės. Be to, dalyvauja Ha
miltono Aušros Vartų choras ir solis
tas V. Verikaitis.

Pažymėtina, kad šis parengimas ski
riamas lietuviškam jaunimui, kuris 
ką tik baigęs mokslo metus, turės pui
kią progą pasilinksminti.

Ši sukaktuvinė šventė įvyks š.m. 
birželio 20 d. Smulkesnė programa ir 
daugiau žinių bus gausiai teikiama 
mūsų periodinėje spaudoje. Malonėki
te sekti ir atkreipti dėmesį į šios gra
žios mūsų lietuvių išeivijoj sukakties 
minėjimą, b. m.

Tokijo. — Olimpinis deglas 
kelionę pradės nuo Olimpo kalno 
Graikijoje į Tokijo miestą 50 die
nų prieš žaidimus spalio mėn. 
Lėktuvas gabens deglą ir sustos 
23 miestuose. Kai deglas pasieks 
Japoniją, 18.000 bėgikų jj neš j 
Tokijo stadijoną.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI I3.W, mor. 
glčhi mskolot iki 60% tarto vertė*. Nemokama* gyvybė* ir 
paskolą draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vai. — 1 vaL po pietą* 
Antradieniai* fr penktadieniai* 5 vaL — S vai. vakaro.
Žl. MAIN STREET EAST. ROOM Ž07 — ’ Telefonas JA. S4611

socialinės apdraudos
numerio

Vyriausybė išduoda socialinės apdraudos numerio 
korteles vietoje iki šiol daugumos dirbančiųjų turėtų 
nedarbo apdraudos numerių. Naujieji numeriai pa
lengvins vyriausybei naudoti modernius Įstaigų me
todus greitesniam darbo našumui tvarkant nedarbo 
apdraudos ir kitus socialinės gerovės reikalus, kaip 
pvz. siūlomasis pensijų planas.
Dėl šių priežasčių jūs esate kviečiamas prašyti socia
linės apdraudos numerio, net jeigu ir nemokate Į ne
darbo apdraudos fondą.
JEI ESATE DIRBANTIS, darbdavys Įteiks jums pa
reiškimo formą. Užpildykite ją ir nedelsdamas grą
žinkite darbdaviui.
JEI ESATE NEDIRBANTIS ir gaunate nedarbo ap
draudos pašalpą, užpildykite pareiškimo formą, kai 
kreipsitės į Unemployment Insurance Commission 
Įstaigą asmeniškai arba paštu.
JEI ESATE DARBDAVYS, registruotas nedarbo ko
misijos Įstaigoje, savaime gausite pareiškimo for
mas. Jei nesate registruotas komisijoje, prašome 
kreiptis Į vietinę nedarbo Įstaigą, ir formos bus jums 
pasiųstos. Įteikite pareiškimo formas savo darbinin
kams, leiskite jas užpildyti ir nedelsiant jas visas, 
ne individualiai, grąžinkite komisijai.

DAUG PADĖSITE KOMISIJAI UŽPILDYDAMAS 
FORMĄ SKUBIAI IR TIKSLIAI.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIŲ TAUTI

NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ sėkmingai pasi
rodė tarptautiniame folkloro festiva
lyje Sorbonos universitete. Festivali 
globojo Paryžiaus Akademijos rekto
rius J. Roche.- Dalyvavo 15-kos tautų 
šokių grupės. Lietuviai pasirodė pa
šokdami kalveli, kepurinę, lenciūgėli 
ir kubilą. Ypatingai didelio pasiseki
mo susilaukė lenciūgėlis, kurį išpil
dė Paryžiuje studijuoją Amerikos lie
tuviai: I. Babarskaitė, G. Garbenytė, 
A. Kurapkaitė, G. Norvilaitė ir K. 
Zapkus. Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupei vadovauja dail. A. Mon- 
čys, muzikinės dalies vedėja — B. 
Venskuvienė. Minimą tarptautinį fol
kloro festivalį Sorbonos un-te aplankė 
4000 žiūrovų. Jis buvo suminėtas 
prancūzu laikraščiuose, kaip “Figaro”, 
“Combat” ir kt.

Vokietija
MAŽINA DARBO KUOPAS. — Lat

vių spauda rašo, kad Vokietijoje iš 8 
darbo kuopų prie JAV kariuomenės 
paliekamos tik 4. Toks radikalus dar
bo kuopų sumažinimas privertė lat
vių veiksnius įteikti protestus JAV vy
riausybei ir kariuomenės vadovybei. 
Darbo kuopų mažinimas siejamas su 
siaurinlmais kariniame biudžete.

BREMENE vietos lietuviai ir repat- 
rijantai vokiečiai iš Lietuvos vasario 
29 d. buvo surengę vadinamą “kepu
raičių balių”. Buvo susirinkę daug 
jaunimo, kurio dauguma nors gimusi 
Vokietijoj, bet puikiai kalba lietuviš
kai. Jaunimas jautėsi laimingas, kad 
jį tėveliai išmokė gražios lituvių kal
bos. Kepuraičių vakaro nuotaika bu
vusi tikrai lietuviška: skambėjusios 
sutartinės lietuvių dainos ir buvę šo
kami lietuviški šokiai.

Urugvajus
TAUT. ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GIN- 

TARAS”, daugiausia iš moksleivių ir 
studentų sudarytas, jau nekartą šau
niai pasirodė televizijoje ir įvairiuose 
tarptautiniuose spektakliuose, šis sam-

Unemployment Insurance Commission
OTTAWA UIC-1S4A

name iš pirmaeilių Montevideo televi
zijos stočių prancūzų ambasados glo
bojamoje programoje.



MENO ĮVAIRENYBIŲ VAKARO DALYVIAI TORONTE

Viršuje iš kairės: Birutė Mažeikienė, Balys Rukša, Rimas Strimaitis, Balys Arūnas. Apačioje: Aldona 
Bušinskaitė, Rimas Karka, Tadas Gurevičius, Stasys Ramanauskas. (Žiūr. skelbimą 8 psl.).

Lietuviški pavadinimai namy apyvokoje

Gyvenimas filmuose

ŠEIMOS DIENORAŠTIS
__________ — KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Kartais skundžiamasi, kad 
trūksta lietuviškų terminų. Iš 
dalies tai tiesa, nes čia Amerikoj 
pirma atsiranda nauji daiktai su 
angliškais pavadinimais, kuriems 
mes turime sugalvoti lietuviškus 
atitikmenis. O kai jų greitai ne
pasigaminame ar nesurandame 
tinkamo lietuviško žodžio, tenka 
vartoti angliškus terminus. Pana
šiai atsitinka ir Lietuvoj. Ten irgi 
jau vartojamas ne vienas angliš
kas terminas, patekęs lietuvių 
kalbon per rusų kalbą. Mat, ru
sai daug angliškų terminų neiš
siverčia, o kitos kalbos verčia
mos laikytis rusų kalbos pavyz
džio. Tuo būdu ir pateko lietu
vių kalbon tokie angliški žodžiai, 
kaip autorefrižeratorius, adapte
ris, antifrizas, busteris, dispeče
ris, fedingas, konvejeris, eks- 
hausteris, ekskavatorius, kondi
cionuotas oras, vakuuminis siurb
lys ir kt.

Kartais betgi vartojame nelie
tuviškus pavadinimus ne dėlto, 
kad lietuviškų neturime, bet dėl
to, kad esame juos jau “užmir
šę”. Tiesą sakant, kaikurie jų, bū
dami naujadarai, nebuvo pakan
kamai Įsigalėję, ir dėl to dabarti
nėmis nepalankiomis aplinkybė
mis liko nežinomi. Pradžioje pa
teikiamas jų alfabetinis sąrašas, 
o gale kaikurie jų paaiškinimai. 
Skaičiai rodo, kuriam kirčiavimo 
tipui žodis priklauso.
arbatinis (2), arbatinukas (2) 

teapot
atbraila (3b) karnizas, cornice 
čiaupas (3) kranas, faucet 
darbastalis (1) workbench (‘vars

totas’)
dariklis (2) Įrankis konservų, 

alaus skardinėms atidaryti;
opener

dildė (1) brūžeklis, file 
drabužinė (2) closet 
dujų skaitiklis (2) gas meter 
dulkių siurblys (4), dulkiasiurb- 

lys' (l) vacuum cleaner 
džiovintuvas. (2) dryer 
fortepijonas (2) grand piano 
garvilka (1) kitchen exhaust 

Stasys Yla

Sūnus 
pasakoja apie 
tėvo prezidento 
religingumą

14.

matyt, įstrigo mano tėvui. Aleksa kalbėjo apie Cezarį ir 
taip jį apibūdino:

— Jaunystėj buvo Romos paleistuvis, o visdėlto išėjo 
į valstybės vyrus.

Tėvas nukreipė kalbą kitur. Po valandėlės svečiai 
sumojo pasveikinti mane su studijų baigimu. Tėvas ta 
proga pastebėjo:

— Taip, tu dabar baigei universitetą ir, manau, mold 
elgtis. Graikai sakytų: esi “kalos” — gražus, gražaus elge
sio. Bet kai jie sako “kalos”, prideda “kai agathos” — ir 
doras. Tu dar nesi “agathos” pilna žodžio prasme. Šioje 
srityje dar tau reikės padirbėti, kad pasidarytum pilnai 
suformuotu žmogumi. Pilnas žmogus turi mokėt ir gra
žiai elgtis išoriškai, ir savo viduje būti gražus.

Buvo Lietuvoj liberalinių tendencijų, kurios krikščio
nybę laikė pasenusia, jos dorines normas atgyvenusias 
ar bent nebepritaikomas realiam gyvenimui. Tokios ten
dencijos mano tėvui buvo svetimos. Prisimenu, kartą 
atsilankė pas jį būrys rašytojų su Vyt Alantu, tuomet 

. “Lietuvos Aido” redaktoriumi priekyje. Jų vardu Alan
tas, tarp kitko, paklausė:

— Ar gali būti laikoma gražu, kas yra nemoralu?
Mano tėvas turėjo bendrą filosofinį išsilavinimą ir 

neblogą logikos supratimą, dėlto paprašė šį klausimą 
precizuoti. Alantas nepajėgė. Tada mano tėvas jį pa
klausė:

— Pasakykit, ar gali būti gražu, kas yra negražu?
Iš to aš sprendžiu, kad mano tėvui tikrasis grožis bu

vo toks, kuris derinosi su Kūrėjo — Dievo įstatymais. Jei 
tariamo grožio vardu pažeidžiami Jo įstatymai, tai jau 
iš esmės yra negražu.

Kitą kartą buvo atėję pas tėvą min. J. Aleksa ir St. 
šilingas. Pasikalbėjime tarp jų trijų teko dalyvauti ir 
man, tik ką baigusiam universitetą. Min. Aleksa buvo 

liberališkų pažiūrų žmogus ir vienas jo prasitarimas,

Pažiūra Į sakramentų priėmimą
Nors tėvas buvo giliai tikintis ir doras žmogus, ta

čiau nesu šimtu procentų įsitikinęs, kad jis griežtai lai
kėsi Bažnyčios nustatytų formų. Greičiausia jis darė 
skirtumą tarp turinio ir formos. Turinį visuomet pripa
žino, o formų gal ir nelaikė būtina išganymo sąlyga.

Sakysim, dėl sakramentų man yra toks įspūdis, kad 
turbūt ilgoką laiką nebuvo jų priėmęs. Tačiau jis palaikė 
labai artimus ryšius su Tėvu J. Kipu, jėzuitų provinci
jolu, o čia, Klevelande, dažnai kalbėdavosi su kun. kleb. 
Angelaiču ir kun. dr. Širvaičiu. Kai buvo ištiktas nelai
mės ir nuvežtas į Glenville ligoninę, žinau, buvo atvy
kęs kunigas, kuris jam suteikė paskutinį patepimą.

Jam mirus 1944 m. sausio 9 d., iškilo klausimas, kaip 
ir kur laidoti. Tada dabartinis Klevelando arkiv. Edward 
Hoban pats pasiūlė katedrą tom iškilmingom gedulin
gom pamaldom ir pats jas atlaikė.

Anksčiau mano tėvas važinėjo po kolonijas ir lankė 
lietuvių bažnyčias. .Ta proga aplankė ir Filadelfijos arki
vyskupą kardinolą, kuris jį labai draugiškai bei šiltai 
priėmė. Šių dviejų hierarchų. gestas, turint galvoje įpras

tą jų atsargumą, leidžia manyti, kad mano tėvas buvo 
priimtinas katalikas.

Šia proga noriu paminėti vieną mano tėvo pokalbį 
su Donatu Malinausku. Jiedu mėgdavo diskutuoti įvai
riais klausimais, tarp jų ir religiniais. Vienas pokalbis 
liko ir man atminty. Malinauskas, nepriklausomybės ak
to signataras, buvo .kilmingasis, tad neabejoju — auklėtas 
katalikų tradicijose. Bet kalbėdamas apie išpažintį, tarp 
kitko jis prasitarė:

— Na, pavyzdžiui, pas kunigą politiką (paminėjo pa
vardę), tai jau negalėčiau eiti išpažinties.

Būdamas Kaime, kiek žinau, Malinauskas ėjo išpa
žinties pas prancūzą domininkoną Tėvą Pelletier, kuris 
tuo metu buvo atsiųstas iš Romos vizituoti kunigų se
minarijų.

Iš mano tėvo reakcijų susidariau vaizdą, kad ir jis 
tokiam Malinausko nusistatymui pritarė. Taip sakant, 
ir jam neužteko kunigo, kaip kunigo, bet dar buvo svar- - 
bu asmuo. Pati kunigystė oficialia prasme mano tėvui, 
atrodo, dar neteikė to autoriteto, kurį jis būtų linkęs 
pripažinti. Jei kunigas yra kilnus bei orus, kaip žmo
gus, tai tokiam mano tėvas, neabejoju, būtų rodęs pilną 
pasitikėjimą ir iš jo rankų būtų pasiruošęs priimti sak
ramentus.

Nusivylimo gaidos
Tėvas augštai vertino Katalikų Bažnyčią. Gal dėlto 

kartais prasiverždavo nusivylimo gaida, ypač dėl da
barties. Minėdamas pirmuosius krikščionijos amžius, jis 
sakydavo:

— Tada Bažnyčia žėrėjo kaip saulė, o dabar saulė 
nusileidusi — matome tik jos atošvaistą.

Kartą, jau Klevelande, jis prasitarė:
— Kur Katalikų Bažnyčia tebėra gyva, tai misijose. 

Ten tarp pagonių, dideliame varge, be jokių būtinų gy
venimo reikmenų, — ten dirbantieji rodo tikrosios krikš
čionybės pavyzdį. •

gaubtas (2) abažūras, lamp shade 
gyvenamasis kambarys (3b) living 

room '
graižtvos (1), sriegiai (2) screw 

threads
išlaja (3b), kriauklė (4) sink (vir

tuvėj)
indauja (3b) indų spinta, 

cupboard
jungiklis (2) switch 
kamščiatraukis (1) trauktukas (2) 
corcscrew
kanalizacija (1) sewerage 
kanalizacijos vamzdis (2) sewer 
kavinis (2) kavinukas(2) coffee

pot
keltuvas (1) elevator
kilimas (3b) ir kilimas (2) patie

salas, carpet
keptuvė (2) frying pan
kištukas (2), šakutė (2) plug 

(“štepselis”)
knyginė (1), knygdėtė (1) book

case
kriauklė (4) žr. išlaja 
laidynė (2) lygintuvas iron 
langatiesė (1). window curtain 
laštakas (1) vamzdis vandeniui 

nuo stogo nubėgti, downspout
lovatiesė (1), lovadengtė (1) 

bedspread
maišiklis (2) maišomasis įrankis, 

mixer
mygtukas (2) spaustukas įjungti 
elektr. skambučiui, keltuvui;

button
namų apyvoka (1) household 
namų apyvokos reikmenys (3b) 

household appliances
oro vėsinimas (1) air conditioning 
oro vėsintuvas (2) air conditioner 
padėklas (2) tray
pastogės (palėpės) kambarys (3b) 
attic, garret

pianinas (2) (upright) piano 
podėlis (1) pantry
praustuvė (2) sink (vonioj) 
priebutis (1) porch, veranda 
rūbinė (1) žr. drabužinė 
saga (4) button 
sagė (4) brooch (“broškė) 
segtukas (2) pin (“špilka); susuk

ta vielikė raštams susegti
segutis (2) rankogalių ar apykak

lės sąsaga, stud

sietas (1) langų bei durų tinklelis 
apsaugai nuo vabzdžių, screen 

skalbiamoji mašina (2) skalbtu- 
vas, washing machine, washer 

skardinė (2) can
spaudynas (1) klaviatūra, key

board
spaudis (2) klavišas, key
spaustas (2) įspaudžiamoji saga, 

snap
spaustukai (2) įrankis riešutams 

spausti
spaustukas (2) skėčio mygtukas; 

žnyplės padžiautiems skalbi
niams prisegti prie virvės

sraigtas (1) stiebelis su sriegiais 
(įvijomis), screw

sriegiai (2) sraigto įpiovos, žr.
graižtvos

srutos (2) sewage
staklės (2) loom (audimo staklės)
suktukas (2) suktuvas (2) screw

driver
surenkamasis namas (4) pre

fabricated house
šaldykla (2) šaldytuvo dalis ar at

skiras Įtaisas, freezer
šaldytuvas (2) refrigerator
trauktukas (2) žr. kamščiatraukis 
turėklai (1) banister
uždanga (1) shade (lango), 

curtain (scenos)
užuolaidos (1) drapes
vamzdžius (2) vandentiekio bei 

dujotiekio vamzdžių namuose 
taisytojas, įrengėjas; plumber

vamzdžių sistema, įrengimas 
plumbing

vandens skaitiklis (2) water 
meter

varžtas (2) bolt
vėdintuvas (2) ventiliatorius, fan 
veržlė (4) nut (“muterka”) 
veržtuvas (2) vice, vok. Schraub- 

stock
virtuvas (2) samavoras
virykla (2) plyta, range 
žadintuvas (2) alarm clock 
žarna (1) water hose
židinys (3b) kambario ugniavietė, 

fireplace
žiogelis (2) safety pin (“grapkė”) 

Čia pateikiamų terminų nuro
doma dažniausia viena reikšmė, 
nors kaikurie gali turėti jų ir

1962 m. Venecijos XXIII tarpt, 
filmų festivalyje geriausiu tų 
tų metų filmu pripažintas “Cro- 
naca familiare”, pereitų metų ru
denį pasiekė Ameriką “Family 
Diary” vardu. Dabar jau ir Kana
dos kino teatrų lankytojai turės 
progos pasigrožėti šiuo kūriniu.

Režisorius Valierio Zurlini pats 
prisidėjo ir prie filmo teksto pa
ruošimo, artimai laikantis Vasco 
Pratolini to paties vardo Italijo
je populiaraus romano.

Filme prisiminimų formoje 
jautriai pateikiami dviejų brolių 
santykiai. Sužinojęs apie jaunes
niojo brolio mirtį, vyr. brolis žur
nalistas peržvelgia jųdviejų pra
eities gyvenimą. Likę našlaičiais, 
pereina senelės globom Vėliau 
anglų didiko užvaizdą pasiima 
mažesnįjį berniuką savo žinion, 
jį užaugina, bet po 18 metų jį at
stumia. Jaunuolis išlepintas, bet 
neišlavintas atsiduria gatvėje. Po 
kelerių metų blaškymosi susiran
da pastovų darbą, veda, susilau
kia dukters. Vargingo gyvenimo 
ir tragiškų karo įvykių sūkuryje 
jaunesnysis brolis miršta.

Filmo veiksmas vystomas labai 
iš lėto, daugiau sustojant prie 
pagrindinių charakterių psicholo
ginio išryškinimo. Glaudi brolių 
draugystė pavaizduota labai nuo
širdžiai, bet be pigaus sentimen- 
tališkumo. Jų tarpusavio meilė 
prasiplečia šeimos ratelyje ir ap
linkoje. Jaunasis brolis mirtį su
tinka ramiai, religinėje dvasioje 
žvelgdamas į amžinybę, kur jo 
laukia tėveliai.

Įpratus matyti Marcelio Mas- 
troianni daugiausia padaužos ro
lėse, šį kartą susilaukta malonios 
atvangos, stebint jį vyresniojo 
brolio vaidmeny. Jaunesniojo 
brolio rolę atlieka kyląs prancū
zų artistas Jacques Perrin.

Puiki spalvota fotografija pa
teikia gražių Florencijos apylin
kės vaizdų. Filmas tinkamas su
augusiems ir jaunimui.

Velykų atostogų metu centri
niuose kinuose pasirodė net du 
filmai vaikams. Netrukus jie per
eis į šalutinius kino teatrus. Tai 
“Seven Faces of Dr. Lao” ir 
“Brass Bottle”.

daugiau, pvz. gaubtas, sietas. Kai- 
kurių kitų terminų nurodomos 
dvi vienarūšės formos, nes abi 
gali būti vartojamos, pvz. drabu
žinė ir rūbinė. Kaikurie daiktai 
jau turi ir daugiau nei po du var
dus. Pvz. corcscrew pavadinti 
čia teikiamas kamščiatraukis ir 
trauktukas, kaipo geriausi, nors 
kaikuriuose žodynuose nurodomi 
dar ir traukiklis, atkimštė, at
kimštukas. Ventiliatoriumi pava
dinti teikiamas tik vėdintuvas, 
nors kitur nurodomi dar ir ora- 
traukis, orvilka.

(Šie terminai paimti iš L. 
Dambriūno str. “G. K.” 1962 m.
nr. 4. Red.)

.Niagaros pusiasalio lietuvių klebonui Tėvui BARNA
BUI MIKALAUSKUI, OFM, ir tėvams - rėmėjams nuošir
džiai dėkojame už vilkiukams ir paukštytėms paskirtą pa
ramą — lėšas bei medžiagą stovykliniams pastatams.

Stovyklos fondo valdyba

Būdinga, kad abiejų filmų pa
grindinius vaidmenis atlieka To
ny Randall. Be didesnių meninių 
užsimojimų, abu spalvoti filmai 
daugiau pramoginio pobūdžio su
silauks susidomėjimo tik vaikų 
publikoje.

Pirmajame filme kinietis Dr. 
Lao, atvykęs į apleistą miestelį, 
savo cirke išpildo skirtingus vaid
menis ir bando suteikti kiek pra
siblaškymo negausiems gyvento
jams. Antrajame filme arabų pa
sakų magika Įvedama į modemų 
gyvenimą. Fantastiški ir komiški 
nuotykiai įmaišomi į šių dienų 
gyvenimo rutiną.

* 1

Visi kanadiečiai 
lygūs

šiandien daug kalbama Kana
doje apie dvikultūriškumą ir dvi- 
kalbiškumą, sąmoningai ar nesą
moningai užmirštant kitų tauti
nių grupių įnašą. Toronto dien
raščio “The Globe and Mail” nuo
latinis bendradarbis Bruce West 
balandžio 3 d. savo skyriuje pa
skelbė įsidėmėtiną rašinį “Cana
dians All”. Temą jam davė drau
go skundas, kad dabartiniame To
ronte sunku surasti radijo prog
ramą anglų kalba: CJBC trans
liuoja prancūziškai, o kitos sto
tys daug laiko skiria specialioms 
naujųjų kanadiečių valandėlėms. 
Bruce West draugui atsako hu
moristo šypsena: “Aš patariau 
jam nesijaudinti, nes juk leng
viau yra suprasti žodžius dauge
lio svetimomis kalbomis išpildo
mų dainų, negu kaikurių stočių 
rock and* roll angliškai keliamą 
triukšmų—” Prisimindamas jau
nystės dienas, žurnalistas pasako
ja apie pirmuosius italus, kurie 
turėję neįprastai skambančias pa
vardes, kitokius papročius, muzi
kos ir dainų pilnas širdis, tačiau 
mokykloje jis visdėlto nepaste
bėjęs jokio didesnio skirtumo 
tarp vietinių kanadiečių ir naujų
jų ateivių vaikų.
' ‘Rašinį Bruce West užbaigia 
prasmingais žodžiais: “Pasibai
gus II D. karui, kartą man teko 
vaikščioti po kanadiečių karių 
kapines Olandijoje. Ten aš radau 
daug tų vadinamųjų naujųjų ka
nadiečių ir jų sūnų, išsirikiavu
sių baltų antkapių paunksmėje 
horizonto kryptimi — kiek akis 
gali aprėpti. Visi antkapiai buvo 
panašūs. Skirtumą galėjai paste
bėti tik tada, kai pasilenkdavai 
paskaityti žuvusiųjų karių pavar
džių ...” vkst

C.

Niujorkas. — General Electric 
b-vė daro bandymus su foto ka
mera, kuri Įgalintų fotografą pa
naikinti nufotografuotą vaizdą ir 
jo vieton ant filmo kitą fotogra
fuoti. Paveikslas panaikinamas 
šildymo būdu.
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fl til IIHI lilftll JI: VEIKLOJE
vok. knygų yra išspausdinę eilę lietu
viškų knygų jau XVI ir XVII amž. 
Veikalas parašytas remiantis anksty
vesne literatūra.

A.a. DR. ALBERTAS TARULIS 
mirė balandžio 3 d. Vašingtone, D.C. 
Palaidotas Mount Olivet kapinėse, kur 
ilsisi ir buv. min. P. žadeikis. Velio
nis buvo gimęs 1906 m. vasario 6 d. 
Daugailiuose, Utenos apskr. Mokėsi 
Rokiškio gimnazijoj, paskui VD un-te 
Kaune. Jo studijų sritis — politiniai 
ir ekonominiai mokslai. Lietuvoje 
reiškėsi ir ateitininkų sąjūdyje. Kurį 
laiką dirbo Lietuvos valstybės tarny
boje. Karui pasibaigus studijavo dar 
Vokietijoj. Pastaraisiais metais dirbo 
Vašingtone kongreso bibliotekoj. Pa
rašė eilę straipsnių ir veikalų anglų 
k. Vienas svarbiausių, gerai dokumen
tuotų jo veikalų — “Soviet Policy To
ward The Baltic Sates” išleistas 1959 
m. Antrą veikalą parašė apie Ameri- 
kos-Baltijos valstybių santykius, bet 
nesulaukė jo pasirodymo. Jį leidžia 
Amerikos katalikų un-tas Vašingtone 
antrašte “American - Baltic Relations 
1918-22”. Taip pat A. Tarulis yra para
šęs “The Struggle Over Recognition”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“NEMUNAS”, Kauno Politechnikos 

instituto meno ansamblis, jubilėjiniu 
koncertu Kauno sporto halėje atšven
tė 15 m. veiklos sukaktį. Ansamblis 
buvo įkurtas Kauno valstybiniame un- 
te ir veikė jo ribose, kol 1951 m. ši 
mokslo įstaiga buvo pavadinta Kauno 
Politechnikos institutu. Jo pirmasis 
vadovas — Aloyzas čižas. Koncertinė 
ansamblio grupė, vad. R. Tamučio, at
stovavo Lietuvai V pasauliniame jau
nimo ir studentų festivalyje Varšuvo
je. Per 15 veiklos metų ansamblis yra 
davęs 630 koncertų. Jubilėjiniame pa
sirodyme dalį programos išpildė se
nieji ansamblio dalyviai — inžinieriai 
ir mokslininkai, vad. ansamblio įkū
rėjo A. čižo. Dabartinių ansambliečių 
koncertas buvo pravestas A. Buzio, 
R. Tamučio, E. Pundžio ir L. Gadliaus- 
ko. Ateities planuose numatyta išvy
ka į R. Vokietiją — Berlyną, Potsda
mą, Buchenwaldą, Leipcigą, Drezdeną.

JUGOSLAVŲ ARTISTAI gastrolia
vo Lietuvoje — instrumentinis an
samblis “Echo”, Zagrebo radijo ir te
levizijos dainininkė Višnia Korbar ir 
Skoplės dainininkas Zoranas Georgi- 
jevas. Pagrindinis dėmesys koncertuo
se buvo skiriamas pramoginei jugosla
vų muzikai.

BALYS DVARIONAS koncertavo 
Azerbaidžane. Jo diriguojamas azer
baidžaniečių orkestras atliko Brahmso 
IV simfoniją, Beethoveno IV koncer
tą fortepijonui, J. Bašinsko 3 simfoni
nius šokius.

Į UNESCO TARPTAUTINĖS MU- 
ZIKOS festivalį-konferenciją “Šiuolai
kinė muzika ir muzikinis auklėjimas” 
So v. Sąjungos kultūros ministerija 
siunčia Vilniaus meno mokyklos 30 
asmenų styginį orkestrą, vad. Sondec
kio. Festivalis įvyks Budapešte birže
lio 26 - liepos 3 d.d. Dirigentas S. Son
deckis savo orkestro programai ketina 
pasirinkti Bacho Brandenburgo kon
certą, P. Čaikovskio serenadą, Prokof
jevo ir estų kompoz. Riatso kūrinius. 
Jis taipogi žada kreiptis į kompoz. E. 
Balsį, kad pastarasis koncertui sukur
tų specialų lietuvišką kūrinį. Vilniaus 
meno mokyklos-intemato dir. D. Trin
kūnas festivalyje padarys pranešimą 
tema “Estetinis vaikų auklėjimas Ta
rybų Sąjungoje”. V. Kst.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA- 
KNYGE — visai nauja ir atskira laida 
pasirodė ispanų kalba Bogotoje, Ko
lumbijoje. Leidinys gausiai iliustruo
tas lietuviškais ir religiniais vaizdais, 
versta ne tiesiai iš lietuvių kalbos, bet 
iš itališko leidinio, kurį parengė prel. 
V. Mincevičius. Išleido Tėvai paulistai. 
Ispaniškai dar yra kita maldaknygės 
laida, išleista Argentinoje.

PREL. M. KELMELIUI globojant ir 
kun. P. Totoraičiui vadovaujant, pa
kviesta į Newark, N.J., iš Putnamo 
mergaičių sambūris suvaidinti “Lietu
viškas vestuves”. Vestuvės bus suvai
dintos balandžio 25 d. šv. Trejybės 
par. salėje. Vaidintojų grupėj yra dau
giau kaip 30 mergaičių.

LIETUVIŲ POEZIJA buvo skaito
ma lenkų meno ir mokslo instituto ir 
tarptautinio PEN klubo surengtame 
vakare balandžio 10 d. Lenkų Institu
te Niujorke. Iš lietuvių autorių buvo 
skaitomi Maironio, O. V. Milašiaus ir 
J. Aisčio kūriniai, kurių vertimus pa
rūpino Algirdas Landsbergis ir Clark 
Mills. Taip pat ten buvo skaitoma len
kų ir prancūzų poezija, versta į ang
lų kalbą.

ADOLFAS DELERTAS kovo 5 d. 
Caracas universitete, Venecueloj, ga
vo daktaro laipsnį iš veterinarijos sri
ties.

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENOS 
Medelline, Kolumbijoj, įvyks balan
džio 24, 25, 26 ir 27 d.d. Programoje: 
24 d. “Hotel Nutipara” patalpose po
kylis su programa, kurią išpildys iš 
Amerikos atvykusi sol. Pr. Bičkienė 
ir muzikai Jonušas ir Kazeliūnas. Nu
matyta, kad pokylyje dalyvaus 150- 
200 svečių, be lietuvių, kolumbiečiai 
ir kaikurių konsulatų atstovai. Balan
džio 25 d. bus suruošta lietuviška ge
gužinė. Balandžio 26 d. iškilmingos 
pamaldos ir 27 d. sol. P. Bičkienės 
viešas koncertas ir suvažiavimo užda
rymas. w

STUDEBAKERIO TEATRE Čikago- 
je bal. 19 d. įvyksta aštuntos lietuvių 
operos Čikagoje premjera — drama
tiška G. Puccini “Tosca”. Šis pastaty
mas skirsis iš ankstyvesniųjų tuo, kad 
režisūrinės dalies tvarkyti iš Niujor
ko atvyko profesionalas režisorius 
Lloyd Harris, o jam asistuoja rež. K. 
Oželis. Pr. Al.

PRIEŠ VELYKAS Frankfurte įvy
kusiose laisvose pašto ženklų varžyty
nėse (jas rengė firma Ebel) buvo ver
tinti neprikl. Lietuvos laikais išleisti 
pašto ženklai. Pvz. tose varžytynėse 
buvo atsidūrę Telšių pašto ženklai iš 
pirmųjų nepriklausomybės metų, kai 
dar nebuvo pastovių ryšių tarp cent
ro ir provincijos. Už 15 Telšių ženklų 
buvo įvaržyta didelė 18.000 DM 
($4.500) kaina.

DRUKARZE DAWNEJ POLSKI OD 
XV DO XVII WIEKU. Tom 4: Pomor- 
ze — Senosios Lenkijos spaustuvinin
kai nuo XV iki XVII amž., 4 tomas: 
Pamarys. Opracowaly Alodia Kawec- 
ka - Gryczowa oraz Krystyna Korota- 
jowa. Wroclaw - Warszawa - Krakow 
1962. 560 psl., 32 pav., 1 žemėlapis. 
Leidinyje “Pamario” sąvoka neleisti
nai išplečiama įtraukiant ne tik Po
meranijos — Pommem bei Pamarėlio 
— Pomerellen sritis, bet ir Rytprū
sius. Tai lig šiol niekuomet nebuvo 
daroma. Tuo būdu į “senąją Lenkiją” 
pateko ir Karaliaučius su savo spaus
tuvininkais kaip Daubmannas, Reuss- 
neris ir kt., kurie šalia lotyniškų bei

Atsiųsta paminėti
Juozas Kralikauskas, MINDAUGO 

NUŽUDYMAS, premijuotas romanas, 
246 psl. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, 4545 West 63rd Street, Chica
go, Ill. 60629, USA, 1964 m.

Danutė Brazytė - Bindokienė, KE
TURKOJIS UGNIAGESYS. Pasakoji
mas apie šuniuko Taškiukio nuotykius 
darželio ir pradžios mokyklos amžiaus 
vaikams. Gausiai iliustruota dail. Zi
tos Sodeikienės. Didelio formato 40 
psl. Išleido “Lietuvių Dienų” leidyk
la, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029, USA. Kaina $2.

Pasaulio Lietuvis, informacinis biu
letenis, nr. 5, kovas, 1964 — Donelai
čio metai. Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, 1118 Ruther
ford Rd., Cleveland Hts., Ohio 44112, 
USA.

Laiškai Lietuviams, nr. 3, kovas, 
1964. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Či
kagoje.

Floridos Lietuviai, nr. 2 (28), vasa
ris, 1964 m. Floridos lietuvių ir vasa
rotojų mėnesinis laikraštis. Red. E. 
Kamėnas. Leidėjai: Anelė Zabukas 
ir Petras Pocius, 3031 54th St, So. 
Gulfport 7, Florida, USA.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
2-3; vasaris-kovas, 1964, 8 psl. Reda
guoja kolektyvas, leidžia A. Skirius, 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029, USA.

Lietuvių Dienos, nr. 2 (141), vasa
ris, 1964 Donelaičio metai, 26 psl. 
Gausiai iliustruotas žurnalas, Red. B. 
Brazdžionis, leidėjas A. F. Skirius, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Ca
lif., USA.

Saleziečių Balsas, nr. 1 (59), 1964 
m., 38 psl. Red. kun. Pr. Gavėnas, 
SDB. Leidžia saleziečiai, Instituto Sa- 
lesiano Lituano, Castelnuovo D. Bos
co — (Asti), Italy.

Ateitis, nr. 2, vasaris, 1964 m., 48 
psl., lietuvių katalikiškojo jaunimo 
žurnalas. Leidžia Moksleivių Ateitinin
ku Sąjunga: 5725 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Knygų Lentyna, nr. 3-4 (132-133), 
rugpjūtis-gruodis, 1963 m. Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos Biuletenis. 
Leidžia Vyt. Saulius, Danville, III., 
USA.

Problems of Communism, no. 6, No
vember-Dec., 1963, 68 pages. Dvisavai
tinis leidinys anglų k. Turiny: Mores 
& Morality under Mao, Soviet Econo
mic Problems, Television in the US 
SR. žurnalą leidžia United States In
formation Agency, 1776 Pennsylvania 
Ave., N.W., Washington 25, D.C..USA.

East Europe, nr. 3, March, 1964, 56 
pages. A monthly review of East Eu
ropean affairs. Leidžia Free Europe 
Committee, Inc., 2 Park Ave., New 
York 16, N.Y., USA.

Official Road Map ONTARIO — 
Province of Opportunity 1964 edition. 
Išleido Department of Highways, On
tario. žemėlapis spalvotas; visos ke
liavimui reikalingos žinios bei nuro
dymai.

ACEN News, nr. 105-107, January- 
March, 1964, 48 psl. Leidžia Press Bu
reau ACEN, 29 W. 57 SL, New 
York 19, N.Y., USA. Pavergtųjų Eu
ropos tautų mėn. žurnalas.

Elta-Press, nr. 2, February, 1964, 
itališkai. Red. V. Mincevičius, Via Ca- 
salmonferrato 20, Roma, Italy.

Aidai, nr. 3 (168), 1964, mėnesinis 
kultūros žurnalas. Padidintas numeris 
Kr. Donelaičio 250 m. gimimo sukak
čiai paminėti. Redaguoja A. Vaičiu
laitis, leidžia Tėvai pranciškonai, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, 
USA.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar? 
ti susisiekimo.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©^SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Sveikiname mūsų krepšininkus-es, 4 
kartą išsikovojusius Š. Amerikos lie
tuvių visų krepšinio klasių klubinio 
nugalėtojo titulą. Aušra, laimėjusi 2 
pirmąsias ir 3 antrąsias vietas, surin
ko 66 taškus, o antroje vietoje liko 
"Čikagos Lituanica su 46 taškais.

Taip pat sveikiname jaunių koman
dą antrą kartą iš eilės išsikovojusią 
Bathurst — College lygos čempijona- 
tą. Baigminėse rungtynėse Aušros jau
niai nugalėjo estus 149:140 (76:60; 
73:80). Žaidė: A. Šlekys 3, 8, V. Ru- 
seckas 12, 16, L. Meškauskas 40, 28, 
A. Sapijonis 3, 4, M. Barškėtis 5, 13, 
R. Grigas 13, 2, E. Ramanauskas, A. 
Mikelėnas 2, E. Starkutis.

Aušros jaunių komanda yra pa
kviesta gegužės 17 d. į Kennebunkpor- 
tą, Maine, draugiškom rungtynėm su 
gimnazijos komanda Nevėžis.

ši šeštadienį D. Augaitytė ir D. Stir- 
bytė vyksta į Detroitą dalyvauti XIV 
Š. Amerikos stalo teniso pirmenybėse.

Žiemos sezono užbaigimo šventė 
įvyks šį šeštadienį Prisikėlimo sa
lėje.

penketuke net du lietuviai.
Gerą pasekmę jieties metime atsie

kė Birutė Kalėdienė, numesdama ją 
Leningrado varžybose 49,29 m. Tai 
šiemetinė geriausia pasekmė visoj S.S. 
Kitos lietuvių pasekmės: rutulys — 
R. Plungė 16, 47 m.

Žemaitijos krepšinio taurės varžy
bas moterų grupėje laimėjo Kretingos 
vidurinė mokykla, nugalėdama Palan
gos rinktinę 49:23, Kretingos techni
kumą 27:19 ir Kretingos Laisvės fab
riką 44:22. Vyrų taurė teko Palangos 
rinktinei.

Lietuvos rankinio pirmenybėse pir
mauja Kauno Atletas prieš Vilniaus 
Gelžbetonį.

Kandidatu į Sov. Sąjungos olimpi
nę/ krepšinio rinktinę pakviestas M. 
Paulauskas. Iš Latvijos — J. Krūminis 
ir Gulbis, tuo tarpu Estija “nedavė” 
nė vieno kandidato.

Leningrade įvykusiose plaukimo 
varžybose naują Lietuvos rekordą 
200 m. nugara atsiekė Vytautas Tik- 
nius, sukoręs šį nuotolį per 2 min. 
24,6’ sek. Jam tik 16 metų.

K. B.

TORONTO
“PASITIKĮS SOPRANAS SIEKIA 

VIRŠŪNIŲ” — tokia antrašte dienraš
tis “The Globe and Mail” 1964. IV. 11. 
atspaude straipsnį apie soL Liliją šu
kytę. Esą ji esanti 23 metų Kanados 
lietuvaitė, besiruošianti operos darbui. 
Jos mokytoja esanti Irene Jessner, 
buv. Metropolitan operos pagrindinis 
sopranas, dainavusi joj 17 metų. Ji 
dėstanti Toronto un-to muzikos fakul
tete; anksčiau ji yra paruošusi Metro
politan operai garsiąją soL T. Stratas 
— graikų kilmės dainininkę. Maždaug 
už metų laiko mokyt. I. Jessner tikisi 
galėsianti pasiųsti sol. L. šukytę į 
Metropolitan metines apklausas. Tada 
jos balsas būsiąs jau subrendęs, ir bus 
baigusi pradėtą muzikos kursą. Be to, 
mokytoja Jessner pareiškė, kad sol. L. 
Šukytė primenanti sol. T. Stratas savo 
ryžtingumu siekti viršūnių ir laimėji
mu 1964 m. Kiwanis klubo muzikos 
festivalio konkurso 93 laipsniais. Pa
ti sol. L. Šukytė pareiškusi, kad šie
met muzikos festivalyje nedalyvavęs 
vienas vertintojas iš Britanijos, kuris 
nemėgsta plačių, deklamatoriškų bal
sų, ir tai padėję jai laimėti I vietą 
operos klasėje. Jo įpėdinis, priešingai, 
mėgstąs natūraliai platų balsą ir in
tensyvų dainavimą. Prie straipsnio 
pridėta sol. L. Šukytės — Lilian Su
kis nuotrauka.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jūrų Skautijos vadas j.s. H. Ste- 

paitis lankėsi Klevelande ir vietoje 
turėjo eilę pasitarimų su Klaipėdos 
vietininkijos vadovais.

— Balandžio 19 d. įvykstanti tunto 
sueiga bus pradėta pamaldomis 10 v. 
Prisikėlimo bažnyčioje. 3 v. p.p. — 
tunto sueiga ir arbatėlė. Kviečiami 
gausiai atsilankyti tėvai rėmėjai, bi
čiuliai, skautų ir skaučių tuntų vado
vybės.

— Tunto iždininke paskirta Albina 
Grigaitė, 19 Waniska Ave. Telefonas 
259-6938. Jai reikia mokėti nario mo
kestį; pas ją galima gauti j. skaučių 
ir j. skautų ženkliukų.

— Vandenių laivo laivininke paskir
ta Laima Kvedaraitė. Kristina Krinni- 
naitė talkins parengimų vadovei.

— v.v. J. Kuprevičius jau parsiga
beno p. Jean Newman, buv. kandida
tės į Toronto burmistrus, padovanotą 
burinę valtį, kuri bus naudojama bu
riavimo apmokymui stovyklose ir iš
kylose.

SLA VYKDOMOJON TARYBON iš
rinkti: pirm. P. P. Dargis, vicepirm. 
S. Gegužis, sekr. B. Pivaronienė, ižd. 
N. Gugienė, iždo globėjais — E. Miku- 
žiūtė ir S. Bredes, gydytoju — dr. S. 
Biežis. Rinkimuose į vicepirmininkus 
S. Gegužis gavo 1312, torontietis S. Jo
kūbaitis 615 balsų.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO MENĄ lektorės 
titulu Toronto un-te dėsto J. Kviety- 
tė. Ji yra pakviesta dėstyti mokytojų 
vasaros kursuose Kingstone ir Londo
ne, Ont. • „ If 133

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

YRA SUSIDARĘS KOMITETAS, 
kuris ruošiasi kun. Jankaus ir kun. Al- j 
berto Rutkausko 25 m. kunigystės pa- : 
minėjimo iškilmėms. Šie du buvę Ha- ] 
nau tremtinių stovyklos Vokietijoje 
kunigai bus paminėti stovyklos drau
gų bei kitų tautiečių būryje gegužės 
24 d. Tą dieną įvyks sukaktuvinės pa
maldos Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje, 
o vakare — sukaktuvių banketas Jau
nimo Centre. Kadangi abu sukaktuvi
ninkai yra veiklūs ir nusipelnę žmo
nės, tikimasi gausaus dalyvių skai
čiaus. Į rengėjų komitetą įeina pirm. 
P. Gaučys ir kiti talkininkai.• • •

“Tosca” statoma balandžio 19, 25 ir 
26 d. Jai Čikagos Lietuvių Operos ko
lektyvas ruošiasi jau nuo praėjusių 
metų.

Operos pastatymai, negavus pagei
daujamomis sąlygomis lietuvių kazi- 
mieriečių augšt. mokyklos salės, vėl 
vyks Čikagos vidurmiestyje esančiame 
Studebaker teatre. Tikimasi, jog kiek 
nepalankioje vietoje esanti salė nesu
darys sunkumo žmonėms stebėti šį re
to pobūdžio lietuvių muzikinį įvykį. 
Į operos spektaklius yra laukiama ne
maža lietuvių ir iš tolimesnių koloni
jų: Toronto, Niujorko, Detroito ir kt.

Į JAUNIMO CENTRO didžiąją salę 
balandžio 5 d. buvo susirinkęs didokas 
būrys jaunimo su palydovais iš vyres
niųjų tarpo pasižiūrėti LB Čikagos 
apygardos lituanistinių mokyklų pasi
rodymo, kurį surengė apygardos švie
timo komisija. Programą atliko 9 at
skirų lietuviškų kolonijų lituanistikos 
mokyklų ar lituanistikos klasių moki
niai. Dainomis, deklamacijomis, šo
kiais, vaizdeliais jaunieji artistai val
dė publikos dėmesį ir dažnai užsitar
navo plojimų. Verta prisiminti atskirų 
grupių vadovus, kurie daug prisidėjo 
prie programos pasisekimo: S. Jony- 
nienė, dr. J. Briedis, M. Pėteraitienė, 
F. Strolia, L. Lazauskienė, A. Martie- 
nė, B. Vindašienė, J. Bertulis, V. Mar
kauskienė, E. Spačkauskienė, J. Krei
vėnas.

Atmintina prieš meninį pasirodymą 
pasakyta LB Čikagos apyg. pirm. B. 
Nainio paskaita, kurią jis baigė to
kiais žodžiais:

“Ne pokyliams ir pramogoms šian
dien yra reikalingos salės, bet klasės 
Htuanistinėms mokykloms; jos turi 
dominuoti lietuvių namų statybos ko
misijų sprendimuose. O Lietuvių Ben
druomenei būtų mirtinė nuodėmė, jei
gu ji nevisas jėgas ir išgales skirtų 
lietuviškai mokyklai ir ne vien žo
džiais, paskaitomis, institucijomis ir 
pamokymais, bet konkrečia materiali
ne, moraline bei fizine parama”.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Jaunučių pobūvis — 2 v. p.p.: fil
mai, rungtynės, dovanos ir vaišės. Vi
si, dalyvavę krepšinyje, stalo tenise, 
šachmatuose, plaukime, lengvojoje at
letikoje bei stovyklavę VII Aušros sto
vykloje prašomi atsilankyti.

Vakare, 7.30 v. bus viešas pobūvis. 
Gros puikus orkestras, veiks pilnas 
bufetas. Aktyviems klubo' nariams — 
sportininkams įėjimas nemokamas. Vi
sa Toronto visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.

Sportas Lietuvoje
Neapolyje prasidėjo Europos jaunių 

krepšinio pirmenybės, kuriose daly
vauja ir Sov. Sąjungos rinktinė. Pir
mose rungtynėse ji nugalėjo Prancū
ziją 63:59 ir antrose — Ispaniją 90:42. 
Daugiausia taškų abiejuose susitiki- 
kimuose atsiekė Kauno Žalgirio ko
mandos narys ir Sov. Sąjungos jaunių 
rinktinės kapitonas M. Paulauskas, 
įmesdamas prancūzams 14 taškų ir is
panams 16. Be jo rinktinėje dar žai
dė ir B. Salys. Taigi, pagrindiniame

Lietuvių skautų veikla
SK-KĖS M. VASILIAUSKIENĖ IR 

B. MAŽEIKIENĖ, dalyvaudamos Či
kagoje seserijos posėdžiuose kėlė sa
vo stovyklavietės reikšmę ir kvietė vi
sus dalyvauti šios vasaros stovykloje. 
“Aušros Vartų” tuntininkė sk. Bobi- 
nienė įteikė joms $50 auką. Tai pir
moji stambesnė atskiro skautiško vie
neto auka stovyklavietės fondui. Dė
kojame!

VILKIUKŲ I dr-vė, vad. v.sk. V. 
Stukienės, turėjo margučių konkursą, 
kuriame laimėjo I vietą R. Kybartas, 
II — T. Regina ir III — A. Klupšas. 
Laimėtojai apdovanoti.

OBUOLIŲ DIENA jau už savaitės 
— bal. 25.-Visi vilkiukai, skautai, va
dovai stenkimės kaip galint geriau pa
siruošti ir visi iki vieno dalyvauti. Ka
nados skautai ar vilkiukai ir mes lie
tuviai skautai turime tas pačias privi
legijas. Mūsų pareiga jas išnaudoti.

NUMATYTA VADOVAMS PA
RUOŠTI STOVYKLA liepos 11-18 d.,

Padėka
Norime išreikšti nuoširdžiausią padėką malonioms 

ponioms rengėjoms ir ponioms, kurios atsilankė i mūsų 
priešvestuvini pobūvi ir mus apdovanojo gražiomis dova: 
nomis. Tamstos galite būti tikros, kad mes jūsų parodytą 
nuoširdumą prisiminsime visą gyvenimą —

Nuoširdžiai jums dėkingi
Jonas ir Marija Rušėnai

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju kun. klebonui P. Ažubaliui už atlai- 

kymą šv. Mišių už mano Tėvo A. t A. PETRO KUBERTA- 
VICIAUS vėlę’ solistams p. A. ščepavičienei ir p. V. Veri- 
kaičiui už solo giesmes, p. D. Garbaliauskienei už akompa- 
navimą ir visiems bičiuliams, atsilankiusiems šv. Mišiose 
bei pareiškusiems man užuojautą —

Dalia Kubertavičiūtė - Maurukienė
Elyria, Ohio, USA

kurioje vadovai turės teorinį ir prak
tinį kursą skiltininko ir draugininko 
pareigoms. Tuntininkai ir vietininkai 
prašomi pranešti kandidatus iki šio 
mėn. 30 d. vadeivai. Taip pat praneš
ti ir tuos vadovus, kurie galės vado
vauti stovyklos metu.

STAIGMENA, kurią ruošia skautų- 
čių tėvų-rėmėjų komitetas ir fondo 
valdyba, kviečia visus tėvelius ir pri
jaučiančius atvykti ir jaukiai praleisti 
valandėlę pasiklausant puikios progra
mos. Ją išpildys, akompanuojant muz. 
D. Škrinskaitei, sol. J. Sriubiškienė ir 
smuik. Stp. Kairys; poeziją deklamuos 
bei skaitys R. Merkelytė ir Ramanaus
kas. šis pobūvis ruošiamas stovyklos 
virtuvės reikmenims įsigyti.

Į ROMUVĄ buvo nuvykę elektrikai 
mecenatai p. Juškevičius ir X. Jie ap
skaičiavo kokios ir kiek reikės me
džiagos. Pagerėjus įvažiavimui, jie vi
sam pastatui įves ir sutvarkys elekt
ros įrengimus. Tuo pačiu laiku ir On
tario Hydro pastatys stulpus ir prives 
laidus. Šiuo laikų stovyklą pasiekti 
sunkoka.

ŠATRIJOS TUNTE įsisteigė nauja 
vyr. skaučių dr-vė, kuriai vadovauja 
ps. Irena Miklejohn.

JAUN. SKAUČIŲ RŪTOS DR-VĖ- 
JE įvyko pasikeitimų: sudarytas atski
ras būrelis j. skaučių, kurios rudenį 
perkeliamos į skaučių dr-vę. Joms va
dovauja skautė I. Kryževičiūtė. Drau
govei vadovauja ps. J. Sapočkinienė, 
jos adjutante — pi. Z. Greičiūnaitė. 
Joms padeda L. Gustainytė ir R. Bal- 
taduonytė. Dr-vėje yra 36 j. skautės. 
Į ją įstojo 3 naujos kandidatės: D. 
Barzdčiūtė, L. Kutkaitė ir S. Levic
kaitė. V .s. Stp. Kairys sutiko mokyti 
dr-vę dainų.

ŠĮ SEKMADIENĮ po kiekvienų Mi
šių Prisikėlimo kavinėje galima bus 
užsisakyti iš praeitos stovyklos St. 
Dabkaus darytas nuotraukas. Kaina 
25 et.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI au- 
kojo $100 J. G. Baltaduonis.

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

BLOOR — HIGH PARK. $10.000 įmokėti, mūro pastatas: pirmame augšte 
didelė geležies krautuvė, antrame augšte 5 kambarių butas. Parduoda
ma dėl senatvės. Prašoma kaina $35.000.

HIGH PARK AVE. — GLENLAKE AVE. $15.000 įmokėti, atskiras, gel
tonų plytų 6 metų senumo pastatas, geros pajamos. Kaina $60.000.

SWANSEA — BLOOR. $3.000 įmokėti, mūro atskiras 5 kambarių ban- 
galiukas, garažas, platus šalia namo įvažiavimas. Kaina $14.500.

COLLEGE ST. — RUSHOLME RD. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kam
barių dviejų augštų namas, dvi virtuvės, garaž., priv. įvaž. Kaina $19.900.

INDIAN RD. — HEWITT AVE. $9.000 įmokėti, atskiras, mūro, 3 butų 
(apartmentas) pastatas. Mėnesinės pajamos $320, 2 mūro garažai, pla
tus šoninis įvažiavimas. Kaina $26.000.

15 AKRŲ DARŽOVĖMS AUGINTI ŽEMES, 35 mylios nuo Toronto prie 
400 kelio. Trobesiai ir visi reikalingi įrankiai bei mašinos. Prašoma 
kaina $13.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA, namų telefonas RŲ 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

“ROMUVOS” STOVYKLOS užbaigi
mo vajus jau įžengė į antrą savaitę. 
Skautų tėvai prašomi aplankyti jų są
raše įtrauktus asmenis. Vajui pasibai
gus, bus išduodami pakvitavimai už vi
sus 3 metus. Visuomenei dėkojame už 
nuoširdžias aukas. Skelbiame antrą 
aukotoju sąraša: $50 — J. S. Sinkevi
čius, V. V. Stukas; $25 — B. G. Bun- 
tinas, J. M. Dambaras, O. E. Delkus, 
A. J. Empakeris, M. Empakeris, A. S. 
Gotceitas, P. L. Imbrasas, J. J. Kuli
kauskas, V. Pocius, B. Poška; $20 — 
A. Alonderis, dr. A. Vaughan; $15 — 
J. Dundys, J. Gustainis, Z. A. Mažo- 
nas; $10 — M. B. Abromaitis, V. A. 
Adomonis, L. Alekna, E. S. Bubelis, 
A. O. Beresnevičius, S. D. Baranaus
kas, J. Bakšys, V. G. Balsys, P. S. 
Bastys, J. L. Cesėkas, J. Dragašius, P. 
W. Jankaitis, M. L. Gvildys, A. Kant- 
vydas, A. A. Ketvirtis, A. Lajukas, 
M. Paliulienę, C. B. Pšezdzieckis, A. 
I. Ramanauskas, R. J. Rimas, St. Ruk- 
ša, K. J. šapočkinas, M. Šimanskis, M. 
O. Yčas, Z. T. Zaleskis, M. M. Žaliaus
kas, kun. A. Žilinskas.

18 DAILININKŲ buvo išstatę 30 
kūrinių meno parodoje, skirtoje 1863- 
1941-1950 metų sukilimams pavaizduo
ti. Ši paroda buvo atidaryta balandžio 
4 d. Čiurlionio Galerijoje, dalyvaujant 
virš 100 meno mėgėjų.

Daugumas parodos dailininkų buvo 
čikagiečiai, nors netrūko ir kitur gy
venančių kūrėjų. Štai, čia dalyvavo: J. 
Dagys iš Toronto, D. Burača^ iš Balti- 
morės, R. Ingilevičienė iš Bruklyno, 
Irena Pacevičiūtė iš Italijos, L. Vili
mas iš Cincinatti ir kt.

Kataloge paroda yra taip apibūdina
ma: “šitoji paroda savo charakteriu 
skirtinga nuo kitų: tai nėra džiaugsmo 
himnas atgimusiam pavasariui ar dai
lininko spalvų žaismo simfonija, yra 
tai paminklas, nevystantis vainikas 
mūsų tautos didvyriams, daugeliui 
tūkstančių kovotojų, kurių kapai ne 
tik Sibire, bet ir savo tėvynėje niekad 
nebus žinomi ar paženklinti kad ir 
menkiausiu kryželiu ar stulpeliu”.

“Paroda yra ir dvilypė: prisiminti ir 
pagerbti tuos, kurie nuo ruso okupan
to durklo krito prieš šimtą metų; pri
siminti ir įamžinti mūsų brolius, ku
rie krito dar taip neseniai nuo to pa
ties okupanto kulkų, mirė labai mo
derniose kankinimų kamerose ar lė
tai sušalo Sibiro kasyklose”.

Šią parodą suorganizavo Amerikos 
Lietuvių Menininkų klubas ir Čiurlio
nio Galerija.

“DIEVO VAIKAS” — moderni mal
daknygė vaikams, parašyta kun. dr. J. 
Gutausko, ypač tinka besirengiantiems 
Pirm. Komunijai. Gaunama pas spau
dos platintojus.

•ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNE GAUTA: J. Kralikausko “Min
daugo nužudymas”, premijuotas ro
manas, 246 psl., minkštais viršeliais 
su dail. V. Petravičiaus aplanku. Kai
na $3. Be to, K. Bradūno “Sidabrinės 
kamanos” premijuotas poezijos rinki
nys, 90 psl. Kaina $2.

TRADIC. KONSULINIO KORPU
SO BALIUS įvyko bal. 11 d. Granite 
klube. Dalyvavo apie 400 asmenų: 32 
kraštų konsulai su šeimomis ir jų sve
čiai. Iš lietuvių dalyvavo: gen. kons. 
dr. J. Ž m ui dzin a s su ponia ir keletas 
Bendruomenės veikėjų.

BALETO PASTATYMŲ EILĖ pra
dedama O’Keefe Centre balandžio 21 
d., antradienį. Dalyvauja tarptautinio 
masto baletininkės — Marcia Haydee, 
Galina Samtsova, Lois Smith ir kt. 
Kanados baleto garsenybės.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ - NAGIE- 
NĖ pr. savaitgalį buvo atvykusi į To
rontą skaityti paskaitos apie modernų
jį šokį televizijoj. Ji šioje srityje dir
ba Montrealyje. Paskaita su filminiais 
paveikslais įvyko YWHA studijoj, ku
rioje dirba J. Kvietytė.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” ŠĖRININ- 
KAMS. — Už 1963 m. Šerams priklau
so dividendo 4%. Kas pareikš norą, 
jie bus išmokami iki š.m. gegužės 1 d. 
Praėjus skelbiamam laikui, nepaimtie
ji dividendai bus įrašyti į kiekvieno

Lietuvių studentų 
žinios

NAUJOS LIET. STUD. SĄJUNGOS 
centro valdybos rinkimai įvyks gegu
žės mėn. Kandidatų sąrašus į centro 
valdybą, garbės teismą ir kontrolės 
komisiją prašome prisiųsti iki š.m. ba
landžio 27 d. LSS rinkimų komisijai: 
Arūnas Ūdrys, 12011 Mansfield, Det
roit, Mich., USA.

NAUJI DANTŲ GYDYTOJAI, šie
met baigę Toronto un-to odontologijos 
fakultetą: Silvija Janušonienė, Sigitas 
Pranas Kazlauskas, Aldona šapokaitė. 
Sveikiname.

VISUS, BAIGUSIUS ŠIEMET UNI
VERSITETĄ ar kitas augštąsias mo
kyklas, kviečiame atsiųsti “TŽ” redak
cijai savo nuotraukas.

STUDENTAI šiuo metu užgulę ant 
egzaminu. Kai tik jie pasibaigs, bus 
surengtos UŽBAIGTUVĖS — FINIS 
SEMESTRE Data dar nenustatyta, bet 
manoma, kad tai bus birželio pradžioj. 
Į užbaigtuves bus kviečiami Klevelan- 
do ir Ročesterio studentai, taip pat 
Toronto 13 skyr. moksleiviai.

ATEITININKŲ IR SKAUTŲ VIE
NETAI planuoja organizuoti bendrą 
išvyką ar sueigą, kur norima kartu pa
bendrauti, vieni kitus pažinti ir išsi
aiškinti kaikuriuos visiems bendrus 
klausimus.

DR. NORMAN DELARUE, direkto- 
rius draugijos kovai su vėžio ligomis, 
per Ontario mokytojų konferenciją 
Velykų atostogų metu pareiškė: “Mo
kytojų pareiga įspėti moksleivius ir

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
JANE — BLOOR, $2.000 įmokėti, 

6 kambarių mūrinis namas, 
alyvos šildymas, garažas. 10 
metų atvira skola.

$23.000 ĮMOKĖTI, 16 butų “16- 
plex”, atskiras mūrinis pa
statas, karšto vandens alyvos 
šildymas, pilnai išnuomotas, 
apie $18.500 metinių paja
mų. Prašoma kaina $92.000, 
su visais baldais. Nepraleis
kite progos.

BABY POINT. $3.000 įmokėti, ak 
skiras 5 kambarių bungalas, 
alyvos šildymas, garažas, vie
na atvira skola balansui.

RUSHOLME RD. — COLLEGE.
$3-4.000 įmokėti. Puikus 10 
didelių kambarių atskiras 
namas su atskiru įėjimu, 
vand. alyvos šildymas, vieta 
garažui, 5 kambariai ir vo
nia pirmame augšte.

RUNNYMEDE — BLOOR. Apie 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, 
šiurkščių plytų originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, 
viena atvira skola 10 metų.

KINGSWAY. Apie $5.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis bungalas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
užbaigtas rūsys, arti susisie
kimo, neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. $5.000 įmokėti, 
rupių plytų, 7 kambarių ab 
skiras namas, kvadratinis 
planas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR rajone, 
apie $4-5.000 įmokėti,. 8 k. 
per du augštus, atskiras na
mas, 2 vonios, garažas su šo
niniu įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui, netoli 
Bloor.

INDIAN RD; — RONCESVALLES. 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
atskiras namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ge
ra vieta nuomavimui.

QUEBEC AVE. — BLOOR. $4.000 
įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, garažas.

HIGH PARK — BLOOR. $8.000 
įmokėti, keletos metų senu
mo, originalus 17 kambarių 
tripleksas, vand. alyvos šil
dymas. Garažai. Viena atvira 
skola 10-čiai metų, netoli 
Bloor.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 Įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) • 5^ % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 Įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir . modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy- 

' bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti; Nepraleiskite šios. retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

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

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės j Prisikėlimo parapijos bankeli: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

šėrininko asmeninę sąskaitą ir užskai- studentus apie pavojingumą cigarečių
tyti sekančiam naujam Šerui.

B-vės valdyba
rūkymo”. Esą kasdien Kanadoj prade
da rūkyti 400 jaunuolių.

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ MERGAIČIŲ 

būrelio susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, balandžio 19 d., 2 vai. p.p., Liet. 
Vaiku Namuose.

JAUNESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKIŲ — VAIDILUČIŲ bū- 
relio susirinkimas — šį sekmadienį, 
balandžio 19 d., 3 v. p.p. Liet. Vaikų 
Namuose. Dalyvaujama uniformuotai. 
Susirinkimas svarbus.

JAUNUČIŲ ATEITININKIŲ MER- 
GAIČIŲ susirinkimas — šį sekmadie
nį, balandžio 19 d., 3 JO v. p.p., Liet. 
Vaiku Namuose.

VYR. MOKSLEIVIAI savo susirin
kime LV Namuose laikinai atsisveiki- 
no su savo pirmininku Ed. Puodžiuku, 
kuris yra 13-tame skyriuje ir pradeda 
ruoštis egzaminams. Kitais metais iš 
jo laukiame pagalbos kaip iš studento.

A. BUSINSKAITĖ, kuri taip pat yra 
13 skyriuje, suredagavusi paskutinį 
nr. prieš atostogas “Pirmyn, Jauni
me!” pradėjo ruoštis egzaminams; ji 
yra pirmoji mokinė s avo klasėje. 
Abiem kuopos vardu įteiktos dovanė
lės. Taip pat 13-tame skyriuje yra Re
gina Danisevičiūtė, iliustruojanti “Pir
myn, Jaunime!”. Visiem linkime sėk
mės egzaminuose.

ATEITININKŲ STOVYKLA įvyks 
liepos 18 — rugp. 1 dienomis. Stovyk
lai vadovaus studentai iš JAV ir Ka
nados.

VISAS JAUNIMAS yra kviečiamas 
į sendraugių ruošiamą muzikos ir lite
ratūros vakarą, kuris įvyks sekmadie- 
nį, balandžio 19 d., Prisikėlimo salėje. 
Programa išpildys jaunieji meninin
kai.

TORONTO MOKSLEIVIŲ KUOPĄ, 
įskaitant visus būrelius, sudaro 192 
ateitininkai. Tai skaičius, kuriuo ne
gali pasigirti kitos kolonijos. Ateiti
ninkų skaičius vis dar didėja, nes tė
vai pradeda suprasti organizacijos 
reikšmę jaunimui.

TĖVUI KORNELIJUI, OFM, nuo
širdžiai dėkojame už visą “fizinį dar
bą”, išleidžiant rotatoriumi “Pirmyn, 
Jaunime!”

HAMILTONO ATEITININKŲ šven- 
tė — gegužės 3 d. Iš Toronto vyks 
jaunesnieji ir vyr. ateitininkai moks
leiviai. Ruoškimės!

SUDBURY, Ont. I
ŽVEJŲ ir MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 

Atvelykio šeštadienį serbų salėje su
ruošė atsigavėjimo šokių vakarą ir pa
vaišino visus atsilankiusius šviežia žu
vimi. šokiams grojo geras italų orkest
ras. Tai pirmas to klubo suruoštas šo
kių vakaras, bet ne paskutinis. Daly
vavo vien tik lietuviai, klubo nariai, ir 
draugai. Krsp.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 

K. STRIAUPIS
Res. tel. RO 3-2032 

P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

$2.000 įmokėti, Queen - Lansdowne,
6 kamb. namas, 2 virt., šilto van
dens šild., dvigubas garažas. Pra

Parduodamas naujas 80 vietų geras ir 
moderniai įrengtas RESTORANAS

su oro vėsinimu—“air condition” ir visais patogumais. Prie 
restorano yra 5 kambarių butas, naujas garažas. Pardavimo 
priežastis — savininkai išsikelia i JAV. Pilna kaina $55.000. 
Įmokėti $15.000, lieka viena skola balansui. Metinė apyvarta 
$60.000.

JONAS IVANAUSKAS, 131 GILMORE RD., FORT ERIE, ONT.
Telefonas 871-1521.

šo $13.900.
$6.000 įmokėti, Royal York—West
way, 6 did. kamb. bungalas, poilsio 

kamb. plius mažas pusryčių kam
barys, pristatytas garažas, dide
lis sklypas, naujas rajonas. Pra
šo $22.300.

$10.900 pilna kaina, 6 kamb. mūr. 
namas, alyvos šild., garažas, 1 hi
poteka balansui. Įmokėti $1.000.

$5.000 įmokėti, Bloor — Quebec, 
10 kamb., atsk., mūr., namas, 2 
virt., 2 vonios, šilto vandens šil
dymas, garažas, 1 hipoteka bal.

(prie Lansdowne Ave.»
Namų telefonas: BE. 3-5996

$3.000 įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mūr., 5 kamb., moderni 
virtuvė, alyvos šild., alyvin. da
žais dažytas tinkas, garažas, vie
na hipoteka balansui.

$8.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, šilto vandens šildymas. 
3 modern, virt ir vonios. $350 
mėn. pajamų, privatus j važi avim., 
dvig. garažas. Prašoma kaina 
$31.000.

10 akrų lygios, sausos žemės plo
tas, Milton, Ont., prie pagrindinio 

kelio, arti Miltono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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MOHAWK Furniture Ltd.
Buvo iškeltos tautinės vėliavos

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Sūrios sudėties maisto siuntiniai
40 sv. (su įpakavimu 44 sv.)

Prašome i mūsų 
maisto katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont, CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Tel. 532-7733

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo

"SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis11000 College St., • LE. 1-3074 .

APDRAU DA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
Telefonas 251-4864

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal.

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „ M „

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius— 6 ¥2 %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

O|p ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

Parduodami augštos rūšies British American Oi! 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
Jdt. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

mašinas, elektrines plytas.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

SIMPLICITY 
SKALBIAMOJI

(Atkelta iš 1 psL)

ves. Ta proga suvažiuoja į Mask
vą šešių komunistinių satelitų vy
riausi vadovai sveikinti savo 
“gaspadoriaus”.

R. Vokietijos komunistinis va
dovas Ulbrichtas, priimdamas 

sovietų maršalą Malinovskį, tarp 
kitko kalbėjo, kad jau laikas 
kraustytis sąjungininkams iš V. 
Vokietijos, Berlyno ir pasirašyti 
taikos sutartį. Apie rusų pašali
nimą iš rytinės Vokietijos nieko 
nekalbėjo; reiškia — gali pasilik
ti. Be rusų būtų karšta ir pačiam 
Ulbrichtui.

Raudonieji partizanai Vietna
me sėkmingai puola P. Vietna

mo kariuomenę. Jie pasirodė nuo 
sostinės Saigono tik 15 mylių ats
tume ir tai ant didžiojo kelio.

Sovietai derasi su Kanados vy
riausybės pareigūnais dėt toli

mesnio kviečių užpirkimo. Pasku
tinio pirkinio pristatymas pasi
baigs liepos mėn. Tada buvo par
duota už $500 milijonų. Kiniečiai 
derasi taip pat.

Išvažiuodamas Nikita iš Buda
pešto išleido kartu su Vengri

jos Kadaru bendrą raštą, kuria
me dar kartą pasmerkia Kiniją 
ir jos vadovus už prieškomunis- 
tinę propagandą. Maskvo j e 
Chruščiovas buvo sutiktas viso 
diplomatinio korpuso ir visų ko
munistų vadų su gėlėmis.

Kur linksta Italijos komunis
tai? Vietinė komunistų spauda 
daugiau vietos skyrė gastroliuo
jančiai raudonųjų kiniečių bale
to trupei, kaip išvažiuojančiam 
iš Vengrijos Chruščiovui ir jo 
komunikatui. Komunistų susirin
kimuose daugiau kalbama apie 
savo naminius reikalus ir labai

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

Dėmesio!
o

TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Šlenys - 
RO. 9-6047

International 
Driving School .

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswafenais.

MAŠINA

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU.

yra grynai kanadiškos gamybos,
11 svarų talpos.

2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak.

mažai užsimenama apie rusų-ki- 
niečių ideologinius nesutikimus. 
Yra reiškinių, iš kurių sprendžia
ma, kad italai komunistai yra ski
lę savo tarpe nuomonėmis dėl 
rusų-kiniečių ginčo.

400 arabų išvyksta iš Zanziba- 
ro kaip politiniai pabėgėliai, 

kuriems ten jau ankšta. Jie ten 
gyveno ilgesnį laikotarpį. Apie
l. 000 arabų saloje yra suimti ir 
laikomi sargybos priežiūroje. 600 
moterų ir vaikų uždaryti specia
liose stovyklose*

Keturi JAV karo ataches Mas
kvoje 90-čiai dienų negali pa

likti Maskvos ir lankyti provinci
jos. Jie yra apkaltinti už rinkimą 
slaptų karo žinių.

Buvęs JAV prez. Eisenhoweris 
konstatuoja, kad Amerikos pres
tižas esąs daug mežesnis nei 1960
m. , kai jis išėjo iš prezidentūros, 
ir svarbiausia dėlto, kad dabarti
nė vyriausybė neparodė jėgos 
prieš komunistus. Jis pasisako ir 
dėl Berlyno komunistų pastaty
tos mūro sienos, kurios jis nebū
tų leidęs.

Amerika prašo savo sąjungi
ninkus Europoj neduoti Sov.

Reikia organizuoti pagalba silpnesniem
(Atkelta iš 3 psi.)

nados doleriai plaukia V. Vokie
tijon ir Italijon mokslinių insti
tucijų — gimnazijų išlaikymui. 
To tačiau .dar neužtenka. Yra 
kraštų, kurie mūsų paramos be 
galo reikalingi, bet, deja, yra 
mūsų pamiršti. Tai P. Amerikos 
kraštai — Argentina, Brazilija, 
Kolumbija, Urugvajus ir iš dalies 
Venėcuela. Tie kraštai juk turi 
sutelkę netoli šimto tūkstančių 
vyresniosios imigracijos kartos 
lietuvių, tačiau jų tautinis-kultū- 
rinis pasireiškimas vos vegetuoja, 
ir tai tik lietuviškų parapijų bei 
joms vadovaujančių susipratusių 
lietuvių kunigų dėka. Nenorėčiau 
leistis Į smulkesnę tų kraštų lie
tuviškos veiklos analizę, nes tam 
reikalinga plati studija, tačiau 
norėčiau ypatingai pažymėti, kad 
tų kraštų lietuviai tikrai yra rei
kalingi mūsų ypatingo dėmesio 
ir paramos. Lietuviškoms biblio
tekoms reikalingos naujesnės, 
tremtyje išleistos knygos ir laik
raščiai bei žurnalai. Mokykloms 
reikalingi vadovėliai, žemėlapiai 
ir kitos mokslo priemonės. Sce
nos mėgėjams reikalingi dramos 
veikalai, chorams ir ansambliams 
— gaidos, o lietuviškų radijo va
landėlių (kurių ten gausu) reika
linga lietuviškos muzikos ir dainų 
bei lyrikos plokštelių. Dauguma 
tų priemonių yra pagaminta 
JAV, ir dėl nepastovios valiutos 
bei jos vertės, P. Amerikos lietu
viams yra sunkiai prieinamos.

šalia tų priemonių reikia jiems 
ir piniginės paramos — jaunimo 
stovykloms paremti, tautinių šo
kių grupių drabužiams įsigyti ir

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

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

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

A It,KASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom

TELEFONAS LE 1-4145. • 472 LANSDOWNE AVE, TORONTO

1 37 Roncesvalles 
Avė. Tel. 537-1442

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai ryto iki 9 v. vak.

SAUGUS GRĘŽTUVAS.
METALINIS SKALAUTUVAS.
DVEJŲ METŲ BESĄLYGINE
GARANTIJA IR
KOMETŲ GARANTIJA
PAGRINDINĖMS
MECHANIZMO DALIMS.

Vertas dėmesio 
pirkinys.

Sąjungai greditų ilgesniam ter
minui kaip 5 metams. Bet niekas 
neklauso: Britanija garantuoja 
privačių pirklių kreditus ligi 
10-15 metų. Jie mano parduoti 
už $300 milijonų. Sovietai perka 
Britanijoj ištisas dirbtuves, che
mikalus ir trąšas. Dabar naujai 
eina derybos dėl pirkimo automa
šinų, drabužių, tekstilės, vaistų, 
batų ir kt. Anglai perka Rusijoj: 
degtinę, ikrus, žaislus, žuvies 
konservus, kilimus, rankdarbius. 
Danija irgi siūlo Rusijai kreditus 
ligi 10 metų. Derybos eina ir su 
Italija, Prancūzija ir Vokietija. 
Visi nori parduoti prekių išalku
siai Rusijai. z

Keisti dalykai vyksta taip Pa
kistano ir Indijos: dėl religinių 

nesantaikų muzulmonai bėga iŠ 
Indijos, o hindusai ir krikščionys 
— iš Pakistano. Per paskutinius 
3 mėnesius išbėgo hindusų 160. 
000, krikščionių — 40.000. *

Pa j ieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulato To

ronte jieškomas JONAS CIALKA, g. 
1924 m., balandžio 11 d., Raudondva
ryje. Jieškomasis arba žinantieji apie 
jį maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania,
1 Trillium. Terrace,
Toronto 18, Ont., Canada.

t.t. Š. m. sausio mėn. Argentino
je, Kordobos kalnuose, Įvyko pir
moji jaunimo stovykla/sutelkusi 
Urugvajaus, Argentinos ir Brazi
lijos gražaus lietuviško prieaug
lio. Stovykla praėjo su dideliu 
pasisekimu, bet ji galėjo Įvykti 
tik buv. PLB valdybos, .Toronto 
Tėvų pranciškonų ir Ateitininkų 
Federacijos piniginės paramos 
dėka. Sekančios stovyklos galės 
įvykti irgi tomis pačiomis sąlygo
mis.

3. Neabejotinai parama turėtų 
būti planuojama ir organizuoja
ma Lietuvių Bendruomenės va
dovybių: krašto ribose — LB 
krašto valdybų ar Kultūros Fon
dų, o platesniuoju mastu — PLB 

[valdybos. Turint mintyje išskir
tines P. Amerikos lietuviškos 
veiklos sąlygas, mano supratimu, 
prie PLB valdybos turėtų būti 
sudarytas specialus komitetas tų 
kraštų veiklos sąlygoms studijuo
ti ir reikiamai paramai organi
zuoti.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

(Atkelta iš 2 pst)
visur yra. žmonės rengiasi gra
žiai; gražiau net nei Kanadoj. Se
niau labai brangus buvo nailonas 
— 9 rb. už metrą, o dabar gero
kai atpigo. Veikia Kaune dvi ko
miso krautuvės — viena prie Įgu
los, kita Ožeškienės gt. Kainas 
nustato komiso krautuvės. Dabar 
jos mažiau beparduoda ir žymiai 
mažesnėm kainom. Pvz. skarelės 
seniau buvo 15 rb., dabar — 3 rb.

Degtinė ir chuliganai
Alkoholinių gėralų Lietuvoj 

netrūksta — degtinės, vyno, 
alaus pilnos maisto krautuvės. 
Pvz. pusė litro degtinės — 34 
rb., samagono % — 1,10 rb. Ge
ria visi — vyrai ir moterys kiek
viena proga ir tai stiklinėmis. O 
tų vestuvių, varduvių, krikštynų 
pilna.

Labai siaučia chuliganizmas. 
Įlipai autobusan, žiūrėk, keli vy
rukai tave apsupo, suspaudė, ir 
piniginės nebėr. Jei pasitaiko mi
licininkas, padaro kratą, neran
da, nes ta piniginė atsiduria ki
tame autobuso gale. Nuėjai krau- 
tuvėn — saugokis, nes tuojau ap
kraustys. Tas pats Maskvoj.

Negrįžkit!
Viešnia pasakojo turinti pa

žįstamą, kurio brolis gyvena Ka
nadoje. Lietuvoje gyvenąs brolis 
buvo spaudžiamas komunistų ra
šyti savo broliui Kanadoje, kad 
grįžtų Lietuvon. Anas laiškuose 
ėmė kviesti kanadietį grįžti, ir 
pastarasis susidomėjo kvietimu.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO 
ag e n t ū ra

n/h z aoi 1 49 CAMEO CRES.KU 0-UO I 1 TORONTO 9
or RO 6-0832
Commisioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą..

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR. R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE

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

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

VALAU FOTELIUS
m įvairu s kilimus.

Automatinis ete^ua varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

dvauidiiriai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga 
AIL.

. 24 vaL pat BO 94412
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO 94131 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Į Namų RO 9-7182

................. —HUM ——....................—— ■■■!

Prieš išvykstant iš Lietuvos anas 
brolis įprašęs pasakyti kanadie
čiui, kad negrįžtų. Tokiais atve
jais Lietuvoje gyveną sako: tegu 
nebūna d...

Dovanos iš Lietuvos
Atvykėlė iš Kauno atsivežė la

bai gražių suvenyrų, gamintų 
daugiausia “Dailės” Klaipėdoje. 
Tai įvairūs gintaro dirbiniai — 
karoliai, sagės, apyrankės, įvai
rių spalvų audiniai — juostelės. 
Tai liudininkai, kad Lietuva te
bėra gyva, ta pati gintaro šalis, 
nors svetimųjų pavergta.

..ŠYPSENOS..
Karalius ir rašytojas

Volteras kartą viešėjo kara
liaus Fridricho II dvare. Kara
lius pakvietė jį dalyvauti išvyko
je. Jie išplaukė valtimi. Beplau
kiant Volteras pastebėjo, kad 
valtis praleidžia vandenį. Nieko 
nelaukdamas jis nusiyrė į krantą.

— Jus labai saugot savo gyvy
bę, — nusijuokė karalius. — Aš 
tai nebijau.

Rašytojas atsakė jam:
— Tai visiškai suprantama. 

Karalių pasaulyje yra daug, o 
Volteras tik vienas.

Tėvo patarimas
Išeidamas į karą vienos šeimos 

sūnus pažadėjo tėvui parnešti 
priešo galvą.

Tėvas kuiį laiką tylėjo. Tačiau 
kai atėjo laikas atsisveikinti, tė
vas tarė:

— Brangusis sūnau, nereika
lauju jokios priešo galvos par
nešti. Džiaugsiuos, jei grįši su sa
vo galva.

Garaže
Garažo tarnautojas, žvilgterė

jęs į aplamdytą automobilį, kurį 
atvairavo poniutė:

— Apgailestauju, ponia. Mes 
automobilius plauname, bet jų 
neprosijame...

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORK1S 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924
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ĮVAIRENYBIŲ
KONCERTAS

programoje • muzika
• poezija
• iškalba
• daina
• deklamacija
• satyra

Išpildo rinktinės meno pajėgos (žiūrėk foto 
montažą 5 psl.). ĮVYKS PRISIKĖLIMO PA
RAPIJOS AUDITORIJOJE. Prie įėjimo auka 
jaunimo reikalams. PRADŽIA PUNKTUA
LIAI 5 VAL. P.P.
Rengėjai — Toronto ateitininkai

0 TORONTO
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos į 6 p.

ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

įvyks gegužės 24 d., sekmadienį, 9.30 
vaL Nuo balandžio 2 d. tikybos pamo
kos dėstomos antradieniais ir ketvir
tadieniais 6.30 vai. ir sekmadieniais 
po 11 vai. pamaldų, šią savaitę prašo
me užregistruoti vaikus, kurie iki šiol 
nelankė sekmadieniais įprastų pamo
kų, kad iki Pirm. Komunijos dienos 
vaikus būtų galima paruošti. Jei kolo
nijoje atsirastų vaikų, kurie sunkiai 
seka pamokas lietuvių k., prašome 
pranešti iki šio sekmadienio kleboni
joje tel. EM 4-7646. Būtų sudaryta 
speciali grupė, kuriai vadovautų kun. 
J. Staškevičius.

— Parapijos pobūvis pagerbti anks
tyvesnės imigracijos lietuviams — ge
gužės 2 d., šeštadienį. Parengimo tiks
las: pagerbti mūsų ankstyvesnės kar
tos veteranus, kurie daug yra nusipel
nę lietuviškiems reikalams, o kartu 
sueiti bičiuliškoje nuotaikoje Į arti
mesnius santykius, prisimenant dės
nį — jieškoti pirmiausia ne kas mus, 
kaip lietuvius, skiria, bet kas jungia.

— Jaunimo choro repeticijos, ren
giantis Motino Dienos programai: tre
čiadieniais 6 vai. ir šeštadieniais — 
po liet, mokyklos pamokų. Prašome 
trečiadienį visus choristus punktualiai 
atvykti į repeticiją. Skatiname tėvus, 
kurie priklauso šiai parapijai, vaikus, 
nuo 8 metų įjungti į parapijos jauni
mo chorą.

— KLK Moterų Dr-jos šios parapi
jos skyriaus drabužių vajus praėjo su 
pasisekimu. Į Suvalkų trikampį lietu
viams išsiųsta virš 60 siuntinių. Už 
pasiuntimą apmokėjo parapija. Vajus 
šiems metams yra baigtas ir daugiau 
drabužių nebepriimamą.

— Šią savaitę parapijos kunigai 
lanko parapijiečius Islington ir Kings- 
dale rajone.

— Trečiadienį lietuvių kapinėse 
laidojamas a.a. Stasys Vosylius. Nuo
širdi užuojauta velionies gausiai šei-

% 
mai, sūnums ir dukroms, bei jų na
miškiams.

— Šį šeštadienį, 8 v. r., pamaldos 
už a.a. Prano Rickaus vėlę.

V. KAROSAITĖS IR J. PUODŽIŪ
NO BALETO KONCERTAS. — Jauno
sios kartos baleto šokėjai — VIOLE
TA KAROSAITĖ IR JAUNUTIS PUO
DŽIŪNAS šiuo metu gastroliuoja JAV 
liet, didžiosiose kolonijose. Į Torontą 
atvyksta balandžio 25 d. čia jie kon
certuos puošnioje Haydon Park mo
kyklos salėje (Dovercourt ir St. 
Anne’s gatvių kampe), Čaikovskio, 
Liszto, Šopeno kūrinius, o taip.pat 
lietuvišką popuri, jaunieji šokėjai 
yra kylančios mūsų žvaigždės Holly- 
woode. Jų gastroles globoja PLB val
dyba, o jų koncertą Toronte — apyl. 
valdyba (žiūr. kelbimą).

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ To
ronto apyl. valdyba rengia gegužės 10 
d. Prisikėlimo par. salėje. Parindiniu 
kalbėtoju pakviesta sesuo Paulė, LV 
Namų vyresnioji. Meninėje programo
je dalyvauja Z. Orentienės baleto stu
dija ir lietuviškų institucijų vienetai.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS tė
vų komitetas prašo šeimas, kurios dar 
neužmokėjo mokesčio, paskubėti, nes 
mokslo metai baigiasi ir turime baig
ti tvarkyti knygas. Mokestį įteikti ižd. 
J. Kulikauskienei mokykloje kiekvie
ną šeštadienį arba paštu 32 Statler 
Ave., Islington, Ont. Ant čekių rašyti 
“Maironio Vardo Mokykla”.

Tėvų komitetas
TĖVAS BARNABAS MIKALAUS

KAS, OFM, Niagaros pusiasalio lietu
vių klebonas, kadaise ir pats dirbęs 
spaudos srityje, duosniai remia lietu
višką spaudą. Besiruošdamas savo va
dovaujamos misijos-parapijos 15 me
tų sukakčiai, jis paaukojo “TŽ” $300. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja jam už to
kią stambią auką ir linki geriausios 
sėkmės lietuviškuose baruose.

Paskaitos apie vaikų auklėjimą

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— BaL 15 d. iŠ Prisikėlimo para

pijos palaidotas a.a. Stasys Vosylius. 
Dukroms O. Asevičienei, Z. Lember- 
tienei, G. Petrauskienei ir sūnums Al
girdui, Juozui, Justinui ir jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą.

— Pr. sekm. pirmos išpažinties ir 
Komunijos einančių vaikučių tėvelių 
susirinkime aptarti svarbiausi šventės 
reikalai: uniformos paliekamos tokios, 
kokios jau seniau nustatytos; per iš
kilmes bažnyčioje fotografuos ir fil
muos tik tam tikslui spec, kviesti as
menys; bendrų pusryčių maistą ruo
šia spec, šeimininkė, o prie stalų tal
kiną vaikučių artimieji; šventės tėvų 
komitetą sudaro: pirm. inž. S. Vaitie
kūnas RO 3-1919, vicep. — V. Stukie- 
nė ME 3-0513 ir nariai: O. Krasaus
kienė, D. Rautinšienė, V. Salvaitis, V. 
Strimaitis ir V. Valaitienė. Šiuo me
tu pirmai išpažinčiai ir Komunijai 
ruošiami 72 vaikučiai. Iškilmių die
nos — gegužės 2 ir 3.

— Katbchizacijos pamokos pr. mo
kyklų mokiniams ir religijos pamo
kos gimnazistams baigsis kitą sekm., 
bal. 26 d. Tuo tarpu minėtos pamokos 
turi būti uoliai lankomos.

— šį šeštad., bal. 18 d., Mišios 7.30 
v.r. už a.a. Pranciškų Rickų, 8 v.r.
— už a.a. Joną Varnecką, 9 v.r. — 
už a.a. Joną Dautartą.

— šį sekm. Mišios už a.a. Bronę 
Dambrauskienę — 8 ir 11.30 v.r.

— Par. choro bendros repeticijos
— šį antrad. ir ketvirtad., 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v.v. muzikos studijoje.

— Šį sekmad., minėdamas šv. Jur
gio šventę, Mišiose 10 v. organizuotai 
dalyvauja Jūrų Skautijos Neringos 
Tuntas.

— Šį sekmadienį 7.30 v.v. — įprasti 
jaunimo sekmad. šokiai. Kviečiame 
visą Toronto liet, jaunimą.

—Kt. sav. par. kunigai lankys: Ade
laide St. W., Barton Ave., Bathurst 
St., Beatrice St., Bellwoods Av., Bum
side Dr., Castlefield Ave., Claremont 
St., Clarens Sq., Clinton St., Crawford 
St., Euclid Ave., Fairlawn Ave., Fen- 
nings St., Glencairn Ave., Gore Vale 
Ave., Grace St., Macpherson Ave., 
Manning Ave., Markham St., Massey 
St., Montrose Ave., Palmerston Ave., 
Rawlinson Ave., Roselawn Ave., Rus
sell Hill Rd., Stanley Ave.

— Pakrikštyta Vytauto ir Liudos 
Sendžikų dukrelė Aldona Marija.

pirmie/i 
pavasario šokiai

GROS GERAS ORKESTRAS 
VEIKS PILNAS BUFETAS 

PELNAS — AUŠROS STOVYKLAI

VISA TORONTO VISUOMENĖ
MALONIAI KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia — P.P.S.K. Aušra ir Tėvų-Rėmėjų Būrelis

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
Toronto skyrius rengia

nuotaikingus šokius
balandžio 18 d., šeštadienį, 7.30 v.v.
Šv. Jono Kr. par. salėje.

• Smagi proga pasišokti ir pasivaišinti •
• turtingu bufetu — minkštais ir kietais •
• gėrimais, vėdarais, dešromis ir kitais •
• net. skanumynais. Gros “Polka Dukes” •
• orkestras. Kviečiame gausiai atsilanky- •
• ti. Įėjimas $1.50. • v

Balandžio 25 d., šeštadienį, 7.30 v.v.,
Toronte, Heyddn Park mokyklos puošnioje salėje 
(Dovercourt Road ir St. Anne’s gatvių kampas) 

įvyksta

HOLLYWOODO BALETO ŠOKĖJŲ

V. Karosaitės ir J. Puodžiūno
BALETO KONCERTAS

DALYVAUJA IR ŽINOMOJI KSILOFONISTĖ NINA RAE
Programoje:

Šopeno, Liszto, Čaikovskio kūriniai, lietuviškos potpuri ir kt.
Įėjimas: $2, $1.50, 1.00.

Koncertą globoja PLB valdyba, rengia Toronto apyl. valdyba

“DAINOS” KARTŪNO BALIUS — 
gegužės 2 d. Prisikėlimo salėje. Kvie
čiame ponias ir paneles ruošti kartū
no suknias. Trys stilingiausios bus 
premijuotos. Bus ir loterija, bufetas, 
geras orkestras šokiams. Pelnas — šal
pai. M. F. Y.

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS nuo balandžio 15 d. persi
kelia į naujas patalpas: Consulate 
General of Lithuania, 1 Trillium Ter
race, Toronto 18, Ont. Tel. 251-9090.

B MONTREAL
AUSROS VARTŲ PAR. ŽINIOS

— Jurginių mugė šv. Jurgio šventės 
proga rengiama skautų šį šeštadieni ir 
sekmadienį. Pradžio 4 v. p.p. šeštadie- 

Į nį. Kviečiami tautiečiai aplankyti mu
gę, pasivaišinti, nusipirkti jaunimo ga- 

|minių ir tuo paremti palapinių Išgi
jimą.

— Choro koncertas — bal. 25 d. Da-

LIET. FONDO KANADOJE SUVA
ŽIAVIMAS įvyksta Toronte šį šešta
dienį, bal. 18 d., 2 v. p.p. Prisikėlimo 
par. muzikos studijoj. Kviečiami ir 
svečiai bei viešnios. Torontiečiai šia
me suvažiavime turėtų būti gausiai at
stovaujami. Ten pat bus priimami ir 
piniginiai įnašai. Suvažiavimas svarbus 
dar ir tuo, kad jis yra pirmasis. Jame 
bus renkama pastovi Fondo vadovybė.

PRIEŠVESTUVINIAI POBŪVIAI 
buvo suruošti: dr. J. Matulionytei,

lyvaus ir soL E. Kardelienė su pian. 
K. Smilgevičium.

— Katalikių moterų dr-jos valdyba 
kartu su seselėmis organizuoja peda
goginių filmų vakarus. Pirmasis va
karas įvyko bal. 9 d.

— Pakrikštyta V. ir O. Givių sūnus 
Leono Alberto Jono vardais; A. ir A. 
Keršulių sūnus Algio Donaldo Juozapo 
vardais.

— Bažnyčios fondui aukojo: $100
— dr. J. Mališka ir A. Vaupšas; $30 — 
J. Petrauskas ir P. Miller; $25 — Gy
vojo Rožinio Draugija; $20 — A. Au- 
gaitis, J. Gaurys, P. Palubinskas, J. 
Adomonis, Aržuolaitis, P. Kličius, P. 
Gegužis; $15 — H. Mitchell, J. Staniu
lis, A. šaltanis; $14 — J. Stropus; $10
— V. S. Erslovai, V. Givis, P. Pad- 
vaiskis, S. Sagaitienė, J. Lauraitis, B. 
Staškevičius, A. Keršulis, A. ir A. Kir
kus. .

§V. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Liet, karių veteranų s-gos “Ra

movė” — Montrealio skyrius balan
džio 18 d. Šv. Kazimiero par. salėje 
ruošia vakarą. Programoje: 2 v. links
ma komedija “Pasiuntinys Jonas’. Va
dovauja R. Simaniūkštis; vaidina: D. 
Barteškaitė, R. Barteškaitė, B. Bag- 
džiūnas, A. Piešina ir R. Simaniūkštis. 
Apšvietimas Z. Lapino. Bus loterija, 
bufetas, šokiai. Pradžia 7 v.v. Įėjimas 
^1.50; moksleiviams $1.

— Madų paroda— balandžio 26 d., 
3 v. p.p. šv. Kazimiero par. salėje. 
Vadovauja Kristina šimonėlienė.

— Pakrikštyta — Mildos ir Rufo 
Augelų duktė Monikos ir Onos var
dais.

— Lankėsi pas p. Strelienę p.p. L. 
A. Dvarionai iš Toronto.

— Choro ir margučių vakarienė su
traukė virš 500 asmenų. Salė buvo 
perpildyta svečiais. Tai rodo, kad mū
sų lietuviai myli savo dainą ir jos pa
siilgsta. Vakarienę atidarė klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius. Mūsų mieli so
listai — A. Paškevičienė ir A. Keblys 
labai gražiai išpildė savo parinktas 
dainas. Taip pat labai gražiai padaina
vo duetą sesutės Paužėnaitės. Gale vy
rų choras, vad. Skėrio, puikiai pasiro
dė gerai paruoštom patrijotiškom dai
nom. Gal kiek trūko tempo. Publika 
visus solistus ir chorą atsidėkodami 
palydėjo ilgu plojimu. Po to sekė mar
gučių įvertinimas. Margučių komisijai, 
susidedančiai iš M. Arlauskaitės, p. 
Navikėnienės ir p. Paukštaičio, sunku 
buvo atrinkti pačius gražiausius, nes 
visi buvo labai gražūs. I premiją $5 
laimėjo šeštad. m-los VI sk. mokinys 
R. Skučas, II — $3 III sk. mok. A. 
Kudžmaitė ir III — S2 p-lė Tumaitė. 
Po to sekė loterija, šokiai ir skaniai 
paruošta prityrusių šeimininkių vaka
rienė. Džiugu, kad tame parengime 
matėsi daug jaunimo.

— Pirmoji Komunija bus gegužės 
10 d., 10 v. r.

— Mirė Marija Bolokienė. Užuojau
ta šeimai bei giminėms. E. N.

DAIL. TEL. VALIUS iš Toronto da
lyvauja pavasarinėj meno parodoj Mu
seum of Fine Arts patalpose; išstaty
tas vienas darbas, kaip ir kitų meni
ninkų. Parodoj yra 140 darbų, atrink- 
tų iš daugiau kaip 1000. Dauguma jų 
pristatyta iš Kvebeko — 699, Ontario 
— 196 ir po mažiau iš kitų provin
cijų. Ten pat vykstančioje metinėje
“School of Art and Design” studentų 
darbų parodoj randame ir montrealie- 
tės A. Zubienės vieną darbą. Studentų 
paroda uždaroma balandžio 18 d.

KLK MOTERŲ DR-JOS MONTREA
LIO SKYRIAUS metinis susirinkimas 
pr. sekm. buvo tiek negausus, kad ne
pajėgė nė valdybos išsirinkti. Stagna
cija Dr-jos veikloj tęsiasi jau ilgesnį 
laiką ir padėtis kelia rimtą susirūpi
nimą šios savo laiku buvusios gyviau
sios Montrealyje organizacijos likimu. 
Narių abuojumas Dr-jos reikalams yra 
pasiekęs augščiausią laipsnį. Jau per
nai net 2 valdybon išrinktos narės dėl
to po rinkimų greitai pasitraukė. Li
kusi nepilno sąstato valdyba, vadovau
damasi pareigos supratimu, darė ką 
galėjo. Praeito sekmadienio susirin
kime krizė galutinai išryškėjo. Nutar
ta gegužės 24 d. šaukti kitą susirin
kimą.

KEISTI VĖJAI PUČIA MONTREA
LYJE: jaunosios mūsų kartos orga
nizacijose pastebimas džiuginantis vi
suomeninio darbo pagyvėjimas, kai 
tuo tarpu vyresniųjų organizacijoj pri
einama prie kalbos apie veiklos su
stabdymą. Nesinori tikėti, kad katali
kės moterys būtų taip pavargusios. Ar 
tik ne tingus miesčioniškumas ir pa
togus lepumas užpuolė mūsų ponias? 
Turime vilties, kad kaip ir kiekviena 
sloga, taip ir ši, yra laikinė, ir KLK 
Moterų Dr-jos Montrealio skyriaus 
veikla vėl pagyvės.

SOL. ANTANO KEBLIO rečitalis 
pr. šeštadienį AV parap. salėje buvo 
malonus muzikinis vakaras, palikęs 
gerą įspūdį gražiam atsilankiusiųjų 
būriui. Keblys jau senokai reiškiasi 
dainavimo mene ir yra laimėjęs įvai
riuose konkursuose kanadiečių tarpe, 
tačiau šis buvo jo pirmas didesnio 
masto pasirodymas savai publikai. 
Programoje buvo 13-kos kompozitorių 
18 dainų net 5 kalbom. Pasirinkti da
lykai buvo perdaug vienodi. Žanro 
įvairumas būtų pagyvinęs ir geriau iš
ryškinęs solisto sugebėjimus. Kalbų 
gausumas taip pat vargu ar teigiamas 
dalykas; gal būtų buvę galima apsiei
ti be teksto knygutės, šilčiausiai klau
sytojų buvo sutikti lietuvių kompozi
torių kūriniai. Svetimom kalbom atlie
kamų dalykų laisvus vertimus meist
riškai atliko ir perdavė klausytojui 
poetas dr. H. Nagys. Rečitalį globojo 
AV parapija, kurios vadovybė yra 
jautri kultūriniams reikalams. Padėka 
rengėjams ir geriausios kloties solis
tui tolimesniame darbe.

NAUJ. KANADIEČIU TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ VAKARAS, kiekvienais me
tais organizuojamas prancūzų kanadie
čių organizacijos, įvyks penktadienį, 
balandžio 17 d., 8.15 v.v., Forum are
noje. Dalyvaus ir lietuviai — skautų 
vyčių taut, šokių grupė, jau nekartą 

j šiam pasirodyme laimėjusi geriausias 
vietas.

KLK Moterų Dr-jos centro val
dyba, kartu su šv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo parapijų skyriais, or
ganizuoja paskaitas apie vaiko 
auklėjimą, kurias skaitys žinoma 
pedagogė čikagietė D. Petrulytė. 
Paskaitos bus balandžio 24 d., 
penktadienį, 7.30 v.v., balandžio 
25 d., šeštadienį, 6 v.v. ir balan
džio 26 d., sekmadienį, 6 v.v. Lie
tuvių Vaikų Namuose, 57 Sylvan 
Avenue.

Šiomis paskaitomis norima 
duoti progos tėvams bei globė
jams, ypač jauniesiems, prade
dantiems rūpintis šeimos prie
augliu, susipažinti su vaikų auk
lėjimo metodika. Tėvai visuomet 
nori gero savo vaikams, bet dėl

žinių trūkumo vaiko auklėjimo 
srityje, neatlieka tinkamai savo 
pareigų.

Šios paskaitos yra organizuo
jamos tam, kad tėvai turėtų pro
gos pamąstyti ir paanalizuoti, ko
kios negerovės yra įsigalėję šei
moje, kad gautų daugiau žinių, 
kaip elgtis su vaiku vienu ar kitų 
atveju ir aplamai, kokios sąlygos 
bei aplinka sudarytina tinkamai 
vaiko plėtotei.

Rengėjos kviečia visus tėvus 
bei globėjus gausiu atsilankymu 
paremti jų pastangas, organizuo
jant šias paskaitas, ir prašo iš 
anksto pasirūpinti, kad bent vie
nas iš šeimos tėvų galėtų paskai
tose dalyvauti. Kviečiame ir lau
kiame! Rengėjos

KLK MOT. DR-JOS PRISIKĖLIMO 
par. skyriaus narių susirinkimas — šį 
sekmadienį, balandžio 19 d., po Sumos 
muzikos studijoje. Programoje — pe- 
dag. E. Krikščiūnienės paskaita “Šių 
dienų jaunuolio — gimnazisto auklėji
mas ir švietimas”. E. Krikščiūnienė 
yra dirbusi valstybinėj ir katalikiš
koj gimnazijose ir palygins jaunimo 
auklėjimą abiejose. Narės prašomos 
eiti tą dieną šv. Komunijos. Narės ir 
viešnios maloniai kviečiamos dalyvau
ti. Valdyba

DR. A. UŽUPIENĖS kabinetas bus 
uždarytas iki gegužės 3 d.

METINĖ PABALTIEČIŲ POPIETĖ 
įvyko sekmadienį, bal. 12 d., jaukiose 
estų patalpose Mount Pleasant Rd.

Dalyvavo Estijos ir Latvijos konsu
lai, miesto savivaldybės ir imigraci
jos įstaigų atstovai, kanadiečių ir tau
tinių laikraščių atstovai ir apie 150 
svečių. Pagrindinis kalbėtojas, estas, 
įdomiai panagrinėjo tautinių mažumų 
kultūros išlaikymo galimybes išeivijoj.

Meninėje dalyje pasirodė: estų dai
nininkė, latvių baleto mokyklos moki
niai ir lietuvių — muzikai Stp. Kairys 
ir Dalia Skrinskaitė. Lietuviai susi
laukė ypatingai gražių atsiliepmų už 
savąją dalį: už vykusį programos pa
rinkimą ir gerą išpildymą.

Lietuvių grupės vadovės nuoširdžiai 
dėkoja Daliai Skrinskaitei ir Stp. Kai
riui už dalyvavimą popietės programo
je. šitokie pasirodymai neabejotinai 
išryškina mus kitų tautų tarpe.

Liet. Pabaltiečių Moterų Taryba.

Jur. Dailydaitei; ruošiamas pobūvis 
p-lei Uogintaitei.

BILIETAI į nauj. kanadiečių teat
rą, kuris vaidins “The Witch Will Re
turn” bal. 22-26 d., gaunami “Dainos” 
krautuvėj, 111 Roncesvalles Avė.

ASTRA JEWELLERY
Laikrodžiai • Deimantai • žiedai • Sidab
riniai dirbiniai • Brangenybės • Kristalai
• Laikrodžių ir brangakmenių taisymas • 
1048 BLOOR ST. West — Toronto 4, Ont.

15% nuolaida “onSiL”«

AL GARBENS
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.
HIGH PARK — INDIAN ROAD, 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.500. Įmokėti $3.000. Balansui viena atv. skola.

QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 
alyva šildomas, be garažo. $17.500. Įmokėti $3.000.

PRIE HUMBER UPES — TRIPLEXAS. 3 dideli butai, po 3 miegamus 
kambarius, 3 metų senumo, vandeniu alyva apšildomas, 3 šaldytuvai, 3 
krosnys, aliumininiai langai ir durys, su balkonais, geležiniai laiptai, 
didelis sklypas. Prašoma kaina $31.500. Įmokėti apie $10.000.

SCARLETT RD. — NETOLI GOLF (COURSE). 2-jų metų senumo — 
8 gražūs kambariai, aliumininiai langai, 2 vonios, 2 virtuvės, didelis 
sodas. Viso prašoma kaina $18.900. Įmokėti apie $5.000. Atviras ba- 
lansas

GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 
garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. Įmokėti $4.000.

ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir
tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. Įmokėti $8.000.

RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEXAS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Vyriškų drabužių 
išpardavimas

EILUTES$15.00 
KELNES____________ _  $ 3.95
ATLIKĘ APSIAUSTAI ... $ 3.00 
ATLĖKUSIOS LIEMENES $ 1.95 
VYR. BALTINIAI ........  S 1.95

Geri naudoti drabužiai gaunami įvai 
rių spalvų, madų ir dydžių.

O’DONNELL’S
GOOD USED CLOTHING 

STORE

355 Yonge St.
1 blokas į šiaurę nuo Dundas St.

Atidaryta 9 v.r. — 6 v.v.
Aplankykite mūsų vasarinių pačiūžų 

ir aulinių batų skyrių.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis.. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite Į 
Montreal), Txwidona, Wlndsora. Hamil
toną, North Bav. Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

Johnzs Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

II8V2 Robinson St., Toronto 3, Ont.

PASKUBĖKITE
dar sena tvarka užsakyti MAISTO 
SIUNTINIUS giminėms, nes kaip 
praneša iš Danijos siuntimo įstai
gos, nuo š.m. gegužės 1 d. kaina pa
kils po $1.50 siuntiniui Ir taip pat 
tebus galima siųsti vien standarti
nius užsakymus.

Paskambinkite dar šiandien
ST. PRAKAPUI RO 7-9088

18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.
ir tiesiai iš savo namų galėsite už
sakyti pageidaujamus siuntinius.

Lietuviškoje krautuvėje REIKALIN
GAS PATARNAUTOJAS - JA pilnam 
laikui. Pageidaujama su patyrimu 
anglų kalba. Dėl darbo sąlygų skam
binti E. Punkriui, LE 5-1258, vak. RO 
6-2177.
MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos prieš 
2 metus, JIEŠKO DARBO suaugusių 
šeimoje arba šeimoje su mokyklinio 
amžiaus vaikais. Pajėgi dirbti visus 
darbus; sutinka dirbti už kambarį, 
maista ir maža atlyginimą. Telefonas 
OX 4-4878.
Išnuomojamas frontinis kambarys II 
a.; galima naudotis virtuve; automo
biliui vieta. Tel. LE 14156 po 6 v.v^ 
savaitgaliais visą laiką.
HIGH PARK RAJONE išnuomojamas 
II augštas, be baldų, tik su elektrine 
plyta, suaugusiems. Kambariai naujai 
dekoruoti — švarūs. Skambinti kas
dien nuo 9 v. ryto iki 3 vai. p.p. šeš
tadieniais ir sekmadieniais — visą 
dieną. Tel. RO 94291.
PARDUODAMI SKLYPAI. Dar yra 
proga įsigyti Toronto pakluonėj, prie 
Simcoe ežero, patogius vasarojimui ar 
nuolatiniam gyvenimui didelius skly
pus. Kadangi baigiami išparduoti ke
li likusieji sklypai iš 50 turėtų lietu
vių subdivizijoj (Nidos, Rūtos ir Tul
pių gt., Keswick), kainos numuštos že
miau vertės. Informuotis: 535-6657 va
karais 6-8 vai. Sav. J. Kaškelis.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

PIRMIEJI LIET. FONDO NARIAI 
MONTREALYJE, Įmokėję po S100: 
dr. J. Mališka, dr. J. šemogas, inž. Iz. 
ir Aid. Mališkos, KLB-nės Montrealio 
seimelio prezidiumas, D. Norkeliūnas, 
dr. P. Lukoševičius, inž. St. Jaugelis, 
Ign. Petrauskas, Pr. Rudinskas, dr. 
H. Nagys.

Be to, pasižadėjo artimiausiu laiku 
įstoti dar šie asmenys: P. Adomonis, 
B. Ignatavičius, L. Girinis, inž. Rimša 
ir A. Norkeliūnas. Pasigėrėtina, kad 
Montrealio lietuviai taip gerai supran
ta šį svarbų reikalą ir beveik nė vie
nas paprašytas neatsisakė Fondo pa
remti. Reikia tikėtis, kad ir ateityje 
susilauksime daugiau šio pirmo de
šimtuko pasekėjų.

Lietuvių Fondo s-ta “Lite” nr. 889 
visuomet laukia Tamstų įnašų.

Kanados LF įgaliotinis Montr.

Lietuviška baldu c 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

LEO GOODMAN,
B.A., C.A.

Chartered 
Accountant

BA 2-1742, TORONTO

DAIL. R. BUKAUSKO darbų paro
da atidaryta Central Station — CNR 
laukiamajame ir veiks iki balandžio 
30 d. Išstatyta 15 darbų, atliktų dau
giausia nauja technika. Neseniai ra
šėm apie Bukausko pasisekimą kitoj 
prodoj Montrealyje. Atrodo, kad ir ši 
kartą jo darbai gražiai priimami, nes 
dar savaitei nepraėjus jau keletas pa
veikslų yra nupirkta. Parodą verta ap
lankyti. Geriausios sėkmės mūsų dar
bingam dailininkui! —v—

TRUMPALAIKES SANTAUPAS ge
riausia dėti Į depozitus, kadangi pa
lūkanos skaičiuojamos kas mėnesį. 
Daugelis “Lito” narių, pardavę nuosa
vybes, pinigų nededa į “Litą”, kadangi 
tikisi juos tuoj pat ir vėl investuoti. 
Tai didelė klaida, nors nevisi ją da
ro, pvz. šį mėnesį Įdėjo A. J. virš $15. 
000, A. B. $7.200, Leonas Grigelis virš 
$10.000, nors visi jie numato greitas 
investacijas.

Pusė Kanados kredito unijų 
dividendus už indėlius moka že
miau 4% ir tik 20% moka 5% 
arba daugiau. Tuo būdu “Litas” 
su 4(/2% yra viduryje ir jeigu tik 
jis augs sparčiau, tai jau ateinan
čiais metais galėtume pasiekti 5 
% ir susilyginti su pajėgiausio
mis kredito unijomis.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBE — GYVYBE 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS cų IT A ęn 
savo Kredito Kooperatyve LI f AAO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki ©000 išmokamos dviguba 
suma Už depozitus mokama 4%, už Šerus — 4^%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vaLJ^v.^arimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




