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PIRMININKAMS ATVYKUS
Pereitą savaitę visi šio konti

nento laikraščiai pranešė ELTos 
paskelbtą žinią, kad VLIKo ir 

, VT pirmininkai išvyko į JAV ir 
Niujorką pasieks gegužės 4 d. 
Žinia buvo palyginus gana stai
gi. Ar buvo su kuo tartasi bei 
aiškintasi dėl tų problemų, ku
rias teks čia išspręsti, ir išviso 
ar buvo kam nors apie tai pra
nešta, nebuvo skelbta. Atrodo, 
kad sprendimą padarė pats VL 
IKas. Jis ir uždavinius numatė 
ir “instrukcijas” savo pirminin
kams surašė.

Beabejo tai jau rodo, kad mū
sų veiksniuose nėra visiško 
sklandumo. Pirmininkų pagrin
diniu uždaviniu, atrodo, laikoma 
išsiaiškinti tuos pačius organi
zacinius klausimus, kurie jau se
nai visus vargina ir pervargino. 
Argi jau tų pasiaiškinimų neuž
tektų? Kaikurie žmonės save pa
saulio centru laikė ir laikys, vis- 
tiek ar bus aiškinamasi dėl orga
nų kompetencijos ar nieko nebus 
daroma. Nėra jokios abejonės, 
kad lietuviškosios visuomenės 
masė augščiausiu politiniu auto
ritetu laiko VLIKą, kaip vienin
telį organą atstovaujantį, jei ne 
visiškai visas, tai beveik visas j taip pat vieninteliai teisingai ver 
visuomenųies grupes. Kiekvienu I tina padėtį—jei jie jau iš anks-
atveju jam lygaus organo nėra. 
Negali.būti su juo lyginamas nei 
amerikoniškasis ALTas, kuris to 

, nei nepretenduoja, nei L. Lais
vės Komitetas, galįs veikti tik 
tam tikruose rėmuose, nei diplo
matai — valdininkai, kurie nie
kad negali būti sprendžiamuoju, 
bet tik tautai tarnaujančiu 
veiksniu. Jei pas mus pasireiškia 

'priešingų tendencijų, galime tik 
apgailestauti. Sukliudyti tiems 
fanaberingiems ponams nėra jo
kių priemonių, tad nereikėtų 

• jais daug rūpintis. Tegul jie sau 
mano, kad yra dideli vadai, ir 
tesidžiaugia. Visą dėmesį reikėtų 
koncentruoti į darbą.

Dėl to. mums atrodo, ir atvykę 
pirmininkai neturėtų daug gaišti 
su jais. Sakoma, kad pirminin
kams nesą numatyta jokių kelio
nių po kolonijas, jokio užplanuo- 

Montr. liet, organizacijų at-Į kaip vienas narys.
stovų susirinkimas, kviestas ap. ■ Spaudos atgavimo 50 metų ju- 
v-bos išgirsti nuomones-dėl KL i biliejinis minėjimas Įvyks gegu- 
B-nėš Krašto V-bos pasiūlyto ' žės 16 d. 3.40 vai. pp. D’arcy Mc- 
didžiųjų b-nės apylinkių orga- i Gee salėje, 220 Pine Ave. W. Pa-
nizacinio susitvarkymo projek
to. buvo nelauktai triukšmingas 
ir priešiškas, vienok ne be pa
grindo viltys, kad galutiniam re
zultate tapo pozityvus.

Susirinkime dalyvavo svečiai 
iš Toronto: Krašto V-bos pirm. 
J. Matulionis ir v-bos narys V. 
Vaidotas.

Susirinkimą atidarė apyl. val
dybos pirm. L. Balzaras. sekre
toriavo v-bos sekr. P. Povilaitis. 
Dalyviai buvo supažindinti su 
projektu ir paprašytas J. Matu
lionis pateikti platesnių paaiš
kinimų dėl projekto motyvų ir 
bendruomenės dabartinio stovio.

Po to sekė pasisakymai, dau
gumoje nieko bendra neturį su 
pačiu projektu, bet liečią Kana
dos Lietuvių Tarybos nusistaty
mą Liet. Bendruomenės atžvil
giu bendrai ir Montr. apylinkės [švietimo vadovas. Į garbės pre- 
atveju specialiai. Dar kartą buvo 
atvertos “negyjančios žaizdos", 
pateikta kaltinimų ir tvirtinimų, 
kartais mušančių patį kalbėto
ją ir žudančių jo skelbiamą tięa 
są. žodžiu, šaudyta iš visų p 
rahkų dar kartą prieš paiiaub 
kurios atėjo, kaip iš niekur niė3 
ko. visų vienbalsiu pasisakymu, 
kad “Mes norime tokios Bend
ruomenės formos Montrealyje, 
kurioje sutilptų visi lietuviai ir 

 

visi norintieji dirbti galėtų joje 
netrugdomai reikštis

Nežiūrint kiakuri 
skirtumų 'ir maž

nuomonių 
ių detalių, 

vardan geresnio sugyvenimo fir 
bendradarbiavimo reiktų sutikti 
su šitokia Montrealio apylinkės 
organizacine struktūra: Vyr. 
apylinkės organas — Taryba — 
sudaromas iš rinktų ir organiza
cijų, nustatyta tvarka deleguo
tų. atstovų lygiomis teisėmis. 
Apylinkės Taryba renka valdy
bą iš savo tarpo ir laikosi prin
cipo, kad valdyboje iš vienos or
ganizacijos negali būti daugiau 

to kontakto su lietuviškomis šio 
kontinento masėmis. Jei taip, tai 
tikrai negerai. Mūsų galva, jei 
jau atvyko, tai jų šios kelionės 
tegali būti du didieji uždaviniai: 
pabandyti užmegzti gyvesnius 
ryšius su oficialiomis įstaigomis 
bei amerikoniškomis atitinkamo
mis organizacijomis ir pabandyti 
pagyvinti lietuviškųjų kolonijų 
gyvenimą, sudominti nūdienė
mis mūsų laisvės kovos proble
momis. O tos veiksnių konferen
cijos neprasmingos. Juk aišku 
kaip diena, kad VLIKas į JAV 
negali keltis — nebent jau į Ka
nadą, kur nėra jokių varžovų. 
Tai kam dėl to ir ląiką gaišti, 
lygiai kaip ir dėl jau minėtų am
bicijų apmaldymo...

Pirmininkai, vietoj kalbėjęsi 
su “veiksnių vadais”, geriau ban
dytų sueiti į kontaktą su masė
mis. Nereikia pamiršti, kad ma
sėse jų autoritetas didelis ir jie 
laukiami. Gal būt, net ir mes 
kanadiečiai galėtume jų sulauk
ti. kaip KLB Krašto Valdyba jau 
iš anksto yra pakvietusi. Jei am
žinieji opozicionieriai — jie lais
vi ir nuo bet kokio partiškumo, 
ir vieninteliai tikri patriotai, ir 

to pradėjo su visokiomis prielai
domis bei įtaringais komenta
rais, tai taip pat suprantama. 
Yra žmonių, kurie amžinai nori 
sensacijas skelbti. Jie viską “ži
no” iš anksto ir “žinos”.

Pirmininkų atvykimas į ši 
kontinentą ištikrųjų yra tam tik
ra staigmena. Ir ji turi būti iš
naudota maksimaliai VLIKo ir 
jo VT dirbamo darbe, naudai bei 
platesniems keliams. Pasiaiški
nimams su vadovais šitokią ke
lionę atlikti gaila būtų vargo.. 
Tokių pasitarimų, pasiaiškinimų 
bei derybų jau tiek buvo, kad 
visiems atsibodo apie juos ir gir
dėti. Ištikrųjų gal tik vienas 
klausimas tesVarstytinas su vad. 
veiksniais, tai naujų pajėgų Įjun
gimo ir darbo organizavimo 
klausimas. Gaila tik. kad tai ne
buvo užplanuota iš anksto...

MONTREALIS MAŽDAUG SURADO FORMA

skaitą skaitys dr. H. Nagys, me
ninėje dalyje dalyvaus op. sol. 
E. Kardelienė, taut, šokių grupė 
ved. J. Kibirkščio ir vvru kvar
tetas. ved. Z. Lapino.

Montrealio lietuviškoji visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
skaitlingai atsilankyti į minėji
mo aktą ir pagerbti mūsų di
džiuosius kovotojus ir knygne
šius spausdinto lietuviuko žodžio.

Pamaldos už mirusius knyg
nešius ir spaudos kovotojus bus 
11 vai. AV bažnyčioje.

Motinos dienos minėjimas jvy- 
ko McGee salėje, praeitą sekma
dienį, 4 vai. pp. Nežiūrint lietin
go oro, salė buvo pilnutėlė ir mi
nėjimas praėjo su dideliu pasise
kimu.

įžangos žodį tarė A. Vazalins- 
kas, Montrealio apylinkės KLB 

zidiumą jis pakviečia eilę mont- 
realiečių lietuvių motinų. Jos 
apdovanojamos rožėmis. Pager
bus mirusias motinas atsistojimu 
įf išklausius trumpą parap. kie

no pasveikinimą, ilgesnę pa- 
aitą skaito KLB Krašto V-bos 

pirm. J. Matulionis, vaizdžiai nu
švietęs motinos vaidmenį lietu
vių tautos kelyje ir didelius mo
tinos lietuvės uždavinius trem
tyje.

Meninėje dalyje pasirodė šeš
tadieninių Montrealio mokyklų 
vaikučiai su savo deklamacijo
mis, dainomis ir inscenizuojan
čiais šokiais. Neringos skaučių 
tunto grupė padeklamavo J. 
Akstino surežisuotą lietuviškų 
eilėraščių montažą. Lapino va
dovaujamas kvartetas gana nuo
taikingai sudainavo kelias dai
neles ir pabaigai skautų vyčių 
tautinių šokių grupė, vadovau
dama Kibirkščio, pašoko keletą 
šokių.

Kaip ir daugelis mūsų minė
jimų. taip ir šis buvo per ilgas ir

POLITIKOS IEŠKOJIMAS
Pasaulio istorijoje gyvenimas 

niekad nesimainė, su visomis sa
vo apraiškomis, taip fantastiškai 
ir neaprėpiamai greit kaip 20 
amžiaus viduryje. Hydroatomi- 
nės civilizacijos “homo sapiens”, 
bandydamas savo reikalams pa
jungti saulės energiją, užsimo
jęs Čikagą ir Torontą paversti 
Atlanto uostais, o astrofizikams 
planuojant 1957 m. visatoje su
kurti žemės satelitus (sovietai 
rakietų moksle esą toli mus pra
lenkę), tautų tarpusavio politi
kos reikalas atrodė atsilikęs 
tūkstančiais- metų. Jei skaitlin
gosios tautos, kaip kapitalas, pa
čios savaime dauginosi ir plėtė
si, mažųjų tautų dienos, jei jos 
nesugebės prisitaikyti esamomis 
sąlygoms ir aplinkybėms, rodos 
suskaitytos. Didžiuojamės, jog 
lietuvių tauta, jos atskelta dalis 
laisvajame pasaulyje, ir praėju
sią savaitę stebino savo inteli
gencija, įžvalgumu ir toliaregiš
kumu. Stebino tiek, jog lietuvių- 
pabaltiečių vardas turėjo būti 
dažnai minimas Maskvos polit- 
biuro posėdžiuose, Niujorko 
spaudoje ir kongreso rūmuose.

Politbiuras “ratifikavo” 
Genocido Konvenciją
ALT visomis išgalėmis rėmė 

Lenkijos žydą profesorių Rafae- 
lį Lenfkiną, pašventusį gyveni
mą sukūrimui tarptautinio įsta
tymo, kuris uždraustų tautų ir 
rasių naikinimą. Deja, dėl kaiku- 
rių piet. valstybių senatorių ir 
atstovų bukaprotiškumo, ma
nant, kad genocidas reiškia ten 
momentalų diskriminacijos galą 
— Amerika* šio jfėhbčido paktu 
iki šiol neratifikavo. O sovietai, 
sunaikinę Krimo totorius, Vol
gos vokiečius, ingušus ir kitus— 
praėjusį pirmadeinį ratifikavo, 
apstulbindamos visus sovietų 
veidmainybės ekspertus ir žino- 
vujj, Tik Višinskis užsiprašė JT 
sekretoriaus švedo, kad tas rati
fikavimo metu neprileistų prie 
jo politinių pabėgėlių ir “jų įta
koje esančios” Amerikos spau
dos. Paskelbęs apie ratifikavi-

užtruko apie tris valandas Mo
tinos dienos minėjime dalyvau
ja daug vaikučių, kuriems taip 
ilgai išsėdėti tikrai nelengva. Su
darant programas vertėtų tatai 
prisiminti.

Naujųjų kanadiečių paroda 
Įvyko gegužės mėn. pranciškonų 
vienuolyno patalpose, Richelieu 
gatvėje. Parodoje išstatė savo 
meno ir rankdarbių kūrinius 
lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, 
latviai, slovakai, čekai, rumu
nai, vengrai ir prancūzai. Čia 
buvo ir paveikslų, ir inkrustaci
jų, ir audinių, ir tautinių rūbų, 
ir įvairiausių rankdarbių. Ne
žiūrint sričių įvairumo, paroda 
nebuvo labai gausi eksponatais. 
Joje vyravo paveikslai ir tauti
niai audiniai.

Lietuvių skyrius, nors ir nedi
delis, bet buvo patrauklus savo 
spalvų švelnumu ir -skoningu 
eksponatų išstatymu.

Neokanadiečių paroda praėjo 
su pasisekimu. Lietuviškam sky
riuje savo eksponatus išstatė: B. 
Abromonis — medžio raižiniai; 
J. Žmuidzinienė — paveikslai ir 
gintaro dirbiniai; J. Šimonėlis— 
paveikslai; A. Veselkienė — tau
tiniai audiniai, kilimai ir kraičio 
skrynia; Moritrealio YMCA — 
lietuviški žiurstai ir užuolaidos; 
A. Bobėnaitė - Puniškienė — 
prijuostė, užuolaidos, juostos ir 
pagalvėlės: L. Černišovas — lo
vatiesė; S. Remeikaitė — tauti
niai audiniai, paveikslai; A. 
Stankienė — medžio raižiniai, 
rankšluostis; M. Adomaitienė— 
užvalkalai, staltiesės; T. Stankū
naitė — meniška odos piniginė; 
Lena Leipus — juostos takelis; 
O. Šulmistrienė — lovatiesės; O. 
Vasoninkaitienė — staltiesė, lo
vatiesė, rankšluostis; A. Gaųrys 
— medžio raižiniai; Dr. Giriū- 
nienė — velykų margučiai; B. 
Efgftienė — knyga Donelaičio 
Metai ir liet, pinigų rinkinys. 
Labai gaila, kad dėliai mažos pa
talpos nebuvo galima išstatyti 
visų turimų eksponatų.

(Nukelta į 8 psl.)

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

mą, Višinskis sėdo Į VLIKo pir
mininkus atvežusią “Karalienę 
Elzbietą” ir, išdalinęs spaudos 
atstovams banaliausi komunika
tą, išdūmė “poilsiui” Maskvon. 
Ir pačiu laiku — reakcija buvo 
didelė. O joje aktyviausiai pasi
reiškė lietuviai. Vos porai valan
dų tepraslinkus Pabaltijo Lais
vės Komitetų nariai septynių 
tautų vardu- JT dalino memo
randumą, kuriame kaltino Tary
bų Sąjungą .vykdant genocidą ir 
kitaip veikė didžiosios spaudos 
žmonės. “New York Times” išsi-, 
spausdino puikų vedamąjį “So
vietinė hypokrizija”. Jį ištisai 
persispausdino “Naujienos”, jo 
mintis akcentavo šeštadienį VLI 
Ko pirmiininkas M. Krupavi
čius, liudydamas Kersteno komi
tete. Pasaulis lai netiki sovieti
niams pasižadėjimams ir ratifi
kavimams, nes tai veidmainiai ir 
sukčiai. Apgailėtina gal korek
tūros klaida: “. . ..Tai yra aiškus 
propagandinis ėjimas, kuris net
gi nesugrąžins laisvės mažumų 
nacionalistams (minority nation 
alists) kenčiantiems sovietų dar
bo stovyklose”... O gal tai ame
rikoniško paviršutiniškumo ki
tas aspektas, taip skaudžiai brė
žęs Ameriką pamilusius pabėgė
lius? Jie negalėjo tikėti, jog vai
kai, seneliai, kūdikiai ištremti 
1941 m. Sibiran, paneigus visas 
žinomas elementarines teises,

Bevanasį?’»baus.i|firž judėjimo 
taisyklių nęsilaikymą

Britų darbiečių kairiojo spar
no vadas Bevan ant plento užka
bino autobusą ir. nesustojęs nu
važiavo. Už tai jis teismo nu
baustas 25 svarais, turi sumokėti 
96.10 svarus nuostolių ir 3 mėn. 
atimtas jo šoferio pažymėjimas. 
Beabejo tai gali pakenkti jo po
puliarumui, dėl to jis sprendi
mą apeliuoja.

Nelaimei tas įvykis dar pablo
gino jo santykius su Attlee. Mat, 
pasirodė, kad tas žmogus, kuris 
matė Įvykį ir pranešė policijai 
nesustojusios mašinos numerį, 
buvo Attlee žentas Davis.

Ir britai saugosi šnipų
D. Britanija du sovietų amba

sados aviacijos attache pavaduo
tojus apkaltino užsiiminėjus 
šnipinėjimu irpareikalavo, kad 
jie per 10 dienų D. Britaniją ap
leistų. Tai du majorai — Pupy- 
šev ir Gudkov. Kaip ir ką jie 
šnipinėjo, neskelbiama, tik pa
brėžiama, kad tai nėra atominės 
energijos sritis i r kad jų išaiški
nimas neturįs nieko bendra su 
Australijoje ir Vokietijoje pa
bėgusių agentų parodymais.

D. Britanijos užsienių reikalų 
ministerija atšaukia iš Maskvos 
visus tenykščius tarnautojus, 
kurie yra vedę ruses. Tai esą 
daroma, kad jie kuriuo nors bū
du nebūtų įtraukiami į šnipinė
jimą.

Saugomasi ir pačioje D. Brita
nijoje. Pvz. Londone užsienių r. 
ministerijos bufeto kasininkė iš
tekėjo už komunisto ir tuojau 
buvo atleista. Dėl to buvo įteik
tas net paklausimas parlamente. 
Esą, negalima bausti moters, ku
ri nėra komunistė, už vyro kal
tes. Užsienių r. viceministeris 
atsakė, kad tai nėra bausmė, bet 
esą geriau atleisti tarnautoją ne
gu rizikuoti saugumo reikale.

Tarptautinė parlamentarų 
konferencija 

Tarpparlamentarinės 
metinė konferencija šiais metais 
ivyko Monte Carlo, Monaco. 
Prof. J. Kaminskas ta proga pa
siuntė konferencijai buvusių 
Lietuvos parlamentarų vardu 
telegramą, kuria atkreipė susi
rinkusiųjų parlamentarų dėme
sį į Sovietų įvykdytą prieš Lie
tuvą agresiją, jos žmonių teisių 
paneigimą ir persekiojimus. 
Kartu prof. Kaminskas prašo į 
kitą tokią konferenciją pakviesti 
buvusius Lietuvos Seimo atsto
vus nušviesti Lietuvos žmonių 
pavergimą ir okupanto vykdo
mus žiaurius veiksmus.

unijos

būtų užsitarnavę tokio įtartino 
vardo “mažumų nacionalistai”.

Sekmadienio vedamajam “Ge
nocido sutartis” NYTimes *vėl 
spaudė Ameriką greičiau ją ra
tifikuoti ir laikė, kad atmetus 
Brickelio priedėlį senate durys 
turėtų bftti atviros.

Kersteno komitetas 
posėdžiauja
Pagirtinas ALTo budrumas 

neleidžiant lenkams nusinešti 
Kersteno komiteto dėmesio ir 
garbės. Sekretoriaus P. Grigai
čio paskutiniai manevrai pri
vertė atstovą Kersteną tarptau
tinėje auditorijoje iškelti, jog 
šis komitetas veikia tik lietuvių 
dėka, kuriems priklauso Ameri
kos padėka. Kerstenas vis sten
giasi komitetui iškovoti pridera
mą vietą pasaulio ir Amerikos 
spaudos, radijo ir televizijos ži-

(Nukelta į 2 psl.)

VLIKo ir VT PIRMININKAI
į Niujorką atvyko, kaip buvo nu- ' durną, o ar tęs karą Prancūzai, 
matyta, gegužės 4 d. Uoste juos i kai komunistai atmes reikalavi- 
pasitiko LAIC direktorė M. Ke-i mą išeiti iš Laos ir Cambodia, 
žytė, AB liet. skyr. vedėjas d r. i taip ir neaišku. Prancūzų vyr. 
K. Jurgėla. LLK atstovai, laik-į vadas gen. H. Navarre spaudai
raštininkų būrys, fotografai, ži
nių agentūrų atstovai.

Kaip praneša NYT, kuris juos 
vadina egzilinės vyriausybės na
riais, jie pdkviesti liudyti Kers- 
teno komisijai, kuri pereitą sa
vaitę apklausinėjo lenkus.

NYT atstovui VLIKo pirmi
ninkas pareiškė; “Mes netikime, 
kad komunizmas triumfuos. Lie
tuva atgims, kai komunizmas 

lema yra dalis pasaulio komu
nizmo problemos”.

Lietuvos budelis kyla
Gen. pulk. Ivan Aleksandro- 

vič Serov, kuris 1941 m. paruošė 
lietuvių deportacijos taisyklės, 
balandžio 27 d. paskirtas Valsty
bės Saugumo komiteto pirminin
ku, Šio komiteto uždavinys rū
pintis valstybės saugumu iš už
sienio.

Tai padaryta kartu vėl padidi
nant po Stalino mirties sumažin
tą ministerijų skaičių — sukur
ta apie tuziną naujų ministerijų.

Serov generolu buvo pakeltas 
1945 m., kai buvo paskirtas mar
šalo Žukovo pavaduotoju Vokie
tijoje. 1952 m. jis gavo Lenino 
ordeną už nuopelnus statant 
Volgo - Donos kanalą — matyt, 
pristatė pakankamai darbo ver
gu. ... ' ..
— Mūnchenas. — Iš Bavarijos 

su balionais, pasiųsta į Čekoslo
vakiją daugybė propagandinių 
lapelių.

— Praha. — Čekoslovakijos 
vyriausybė įteikė JAV protesto 
notą dėl oro balionais siunčia
mos antikomunistinės literatū
ros. Esą, tai suvereninės valsty
bės teritorijos pažeidimas.

— Kairas. — Ekskaralienė Na
riman ištekėjo už Aleksandrijos 
gydytojo Adham ei Nakib.

SOVIETAI TĘSIA VAIDYBĄ
Ilgai boikotavę UNESCU, So

vietai aną savaitę pranešė įstoja 
į šią JTautų organizaciją.

Dar didesnį nusistebėjimą su
kėlė Višinskio gegužės 3 d. pra
nešimas JT, kad Sovietai ratifi
kavę Genocido Konvenciją.

Egzilų organizacijos, jų tarpe 
Lietuvos Laisvės Komitetas, tą 
pačią dieną plačiai paskelbė, me
morandumą tuo reikalu. Memo
randumas tvirtina, kad egzilai 
priėmę dėmesin šį Sovietų žygį 
ir atkreipia Jungtinių Tautų ir 
pasaulio dėmesį į šiuos Sovietų 
nusikaltimus genocido konvenci
jos nuostatams:

1. Lietuvių deportuota į Sovie-
• tų Sąjungą 350.000;

2. Latvių — 150.000;
3. Estų — 100.000;
4. Lenkų — 1.500.000;
5. Rumunų — 1.000.000;
6. Čekoslovakų — 300.000;
7. U n iota i. kur jie bebūtų buvę 

Sovietų Sąjungoje, ar sateliti
niuose kraštuose, visai išnaikinti 
kaip religinė grupė.

Kadangi Genocido Konvencija 
taikoma visiems nusikaltimams.

Savaitės įvykiai
Ženevos konferencija peręitą savatę įklimpo dėl vakariečių 

nesutarimo, dabar kažkas bręsta ir kur bus pasukta, tuo tarpu dar 
ne visai aišku. Dėl Korėjos Ženevoje neprieita Jokio sutarimo — 
komunistinė pusė aiškiai laikosi Š. Korėjos siūlymo, kad būtų pra
vesti balsavimai visoje Korėjoje ir pačių korėjiečių priežiūroje; 
tuo tarpu vakariečiai spaudžia Pietų K. sutikti, kad rinkimai būtų 
visoje K., ne vien Šiaurinėje, kaip siūlo Pietų K. Ją čia palaiko 
tik JAV, kurios neviešai taip pat spaudžia nusileisti, sutikti su 
su visuotiniais rinkimais.

Pagaliau sutarta pradėti svars
tyti Indokinijos klausimą, ku
riam išspręsti Prancūzai siūlo 
paliaubas, bet su sąlyga, kad ko
munistų pajėgos pasitrauktų iš 
Laos ir Cambodia, paliekant 
jiems Vietnamo šiaurę. Derybo
se dalyvaus JAV, Sovietų Sąj., 
D. Britanija, Prancūzija, Kinija, 
Laos, Cambodia, Vietnam ir 
Vietminh atstovai, pastarąją tuo 
būdu pripažįstant tarptautine 
pajėga. Derybos beabejo nebus 
lengvos, nes komunistams, ku
rių karinė persvara neabejotina, 
nėra jokio reikalo rodyti nuolai-

jau pareiškė, kad be kitų valsty
bių pagalbos Prancūzai vieni 
Indokinijos neatlaikys, nes suki
lėlius remia Kinija. Tuo tarpu 
net JAV apie intervenciją jau 
nebekalba — esą, savo kariuo
menę pasiųstų tik tarptautinės 
akcijos rėmuose. Britai nuo da
lyvavimo betkokioje karinėje 
akcijoje stengiasi išsisukti, ta
čiau Vašingtoitui spaudžiant 

konferencija Indokinijos gyni
mo klausimams apsvarstyti. 
Prez. Eisenhoweris šitą kariškių 
kariškių konferenciją pavadino 
padėties pagerėjimu.

Dicn Bien Phu tvirtovė, kovos 
dėl kurios tęsėsi 57 dienas, paga
liau puolė. Tvirtovės komendan
tas de Castries ir 8.000 gynėjų, 
1.000 sužeistų, pateko į nelaisvę. 
Pasaulio spauda domisi, kas at
sitiko su ten buvusia vienintele 
moterimi — slauge, bet jokių 
žinių apie ją nėra. Žinia Prancū
zijoj paplito kaip tik minint per
eito karo Vokiečių kapituliaciją 
gegužės 8 d. ir sukėlė didelio su-

JAV prisideda prie Jūry Kelio
Ilgas Kanados rūpestis pri

traukti JAV prie pastatymo vad. 
Jūrų Kelio šv. Lauryno upe, ku
ris įgalins okeaninius laivus at
plaukti į didžiuosius ežerus, pa
galiau pasibaigė laimėjimu.

Jau prieš pora metų speciali 
tarpvalstybinė komisija Surašė 
pranešimą, kuriame buvo pasi
sakyta už reikalą tokį ka^alą-ke- 
lią pastatyti. Prezidentas aiškiai 
pasisakė už prisidėjimą, tačiau 
projekto priešai, kurie sugebėjo 
jam priešintis kelis dešimtme
čius, surado daug kliūčių ir rei
kalas buvo uždelstas. Tik š.m. 
sausio 20 d. projektą priėmė se
natas — 51 balsu prieš 33, — o 

kuriais naikinamos tautinės, et
ninės ar religinės gyventojų gru
pės, egzilai prašo JT pareikalauti 
Sovietų Sąjungą grąžinti ištrem
tuosius ir atlyginti jiems pada
rytuosius nuostolius. Sovietai 
privalo tai atlikti, kadangi jie, 
ratifikuodami šią sutartį, patys 
pripažino minėtus veiksmus nu
sikaltimais. Pasaulio opinija turi 
taip pat budėti ir veikti, kad pa
našiems veiksmams ateity būtų 
užkirstas kelias.

Deja, ir ši Sovietų ratifikaci
ja yra tik tolimesnė vaidyba, nes 
prie Genocido ^Konvencijos. So
vietai padarė rezervų, kuriais 
suvaržė Tarptautinio Teismo 
kompetenciją imtis tardyti ir 
spręsti genocido nbsikaltimus 
Sovietų Sąjungoje. Jei Sovietų 
teismai ir įstaigos šiuos nusikal
timus spręs, teisybės nei teisin
gumo netenka laukti.

— Berlyną* — Sovietų augšt 
komisaras priėmė vakariečių 
siūlymą pradėti pasitarimus dėl 
Spandau kalėjime kalinamų na
cių. Jis pranešė sutinkąs paskir
ti savo atstovą tam reikalui. 

sijaudinimo. Įvyko net demonst
racijų, ypač, kai sekančią dieną 
prie triumfo arkos Paryžiuje pa
sirodė gen. de Gaule. Vyriausy
bė tik prieš porą dienų buvo ga
vusi pasitikėjimą. Kai radikal 
socialistai buvo pareikalavę dis
kusijų Indokinijos klausimu, 
premjeras Laniel pasipriešino ir 
iškėlė pasitikėjimo klausimą. 
Parlamentas nesiryžo Ženevoje 
Konferencijai tebevykstant likti 
be vyriausybės ir balsavo už pa
sitikėjimą net tie patys radical 
socialistai. Dabar demonstrantai 
betgi kaltę • meta vyriausybei, 
tarytum ji, o nė tauta atsakinga 
dėl Prancūzijos smukimo.

Europoje tuo tarpu visi laukia 
Ženevos konferencijos išeities 
bei kas bus daroma Indokinijo
je, nes nuo to gal priklausys vi
sa ateities politika. Europos ar
mijos reikalas yra pakibęs ant 
plauko. D. Britanijoje drebama, 
kad keletas atominių bombų su
naikintų visą Angliją, tad žūt 
būt, reikią siekti taikos. Tuo 
tarpu Maskva laikosi gana re
zervuotai, nes ir be jos viskas 
jos naudai vyksta. JAV siūlymą 
eiti prie tarptautinės atominės 

metė. Vakariečiai oficialiom no
tom atmetė Maskvos siūlymą 
sudaryti Europos saugumo pak
tą bei įleisti Sovietus į Š. Atlan
to Sąj. Esą, čia ji viską trukdy
tu savo veto. Sovietai pasaulinei 
įtampai atpalaiduoti galį pasi
tarnauti prisidėdami prie Vaka
riečių pastangų atstatyti nepri
klausomą ’Austriją, suvienyti 
Vokietiją, pasiekti nusiginklavi
mo bei atominės energijos kont
rolės, pagaliau prisidėdami prie 
Tol. Rytų problemų išsprendimo 
Ženevoje, o kolektyviniam sau
gumui užtenką JT chartos.

pagaliau pereitą savaitę priėmė 
jį ir atstovų rūmai — 241 balsu. 
prieš 158.

Priešų projekto, kaip mato
me, vis dar nemažai, nors kelio 
ūkinė ir strateginė reikšmė ne
abejotina. Bet prieš projektą nu
sistatę yra kaikurie steitai, ku
riems kanalo pravedimas pa
kenks ūkiškai. Tai tie steitai, ku
rie turi anglies ir geležies rūdos 
kasyklų, nes bijo, kad pravėdus 
tą kelią Kanados, ypač Labrado
ro, bus atvežama geležies rūdos 
ir anglių, kurie numuš kainas 
(V. Virginia ir Pensylvania); to
liau prieš šį kelią yra tie stei
tai, kurie turi didelių uostų 
(Massachusets, New York, Vir
ginia, Louisiana) bei geležinke
lių kompanijos, nes bijoma, kad 
tuo naujuoju keliu nueis daugy
bė prekių, kurios neužklius nei 
anų didžiųjų uostų nei bus rei
kalingos geležinkelių tolimo 
transporto. Į tokią Čikagą bus 
galima viską laivais atgabenti. 
Suprantama, kad šitas kelias la
bai-žymiai paveiks visas tran
sporto arterijas. Tad nenuosta- 
bų/jk&d kasyklų pramonė, uostų 
bei transporto bendrovės taip il
gai kovojo ir projektas vis nega
lėjo praeiti. Ir dabar balsuojant 
balsai pasiskirstė ne pagal par
tijas, bet pagal atstovų kilimo 
vietas. Ne tik demokratai, bet ir 
respublikonai tų rajonų nedrįso 
balsuoti už projektą.

Pagal priimtą įstatymą JAV 
šiame biznyje dalyvaus kaip St. 
Lawrence Seaway Development 
Corporation, kuri bus preziden
to priežiūroje. Pradžiai bus par
duota bonų už $105.000.000.

— Toronto. — šiemet vasarą 
prasidės okeaniniams laivams 
uosto statybos darbai Port Cre
dit, tarp Toronto ir Hamiltono. 
Uosto įrengimas kaštuosiąs $3.- 
653.000.
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Broliai ir sesės lietuviai!
Mes, pateki į šį kraštą, esame 

dvigubai laimingi: išvengėme 
baimės/1 persekiojimų, kankini
mų tėvynėje ir antra, to amžino 
vargo Vokietijoj, kur sausa duo
na skani ir tos nėra, kur rieba
las retenybė, kur nėra kuo pado
riai kūną pridengti, kur iš nu
silpimo ir išbadėjimo ligos kan
kina ir net nėra pinigų gydytis 
nei maisto organizmui sustiprin
ti, kur vien -nervais tenka gyven
ti. Bet liko Vokietijoj lietuvių, 
kurių tarpe apie 6.800 tokį gyve
nimą gyvena: tai ligoniai, sene
liai, našlės su vaikais? šeimos, 
kurių tėvai arba vaikai yra ligo
niai. Liko ten apie 2000 vaiku
čių, kurių ne tik sveikatą reikia 
gelbėti, bet ir kad jie nežūtų Lie
tuvai. Tuo rūpinasi ten esamos 
vargo mokyklos, kurių šelpiami 
tėvai negali išlaikyti. Tad mūsų, 
įsikūrusių lietuvių pareiga jas

• išlaikyti. Jei neremsime jų, greit 
nebereikės nei gimnazijos, nes 
nebus kas į ją stoja. *

Todėl Šalpos Fondas šiemet 
nusistatė pasiųsti vargstantiems 
Vokietijoj tautiečiams sušelpti 
taukų ir vargo mokykloms pa

remti pinigų. Mes čia gausime 
taukų po 16< už svarą, pasiun
timas nekainuos, o Vokietijoj jie 
kainuoja apie 40 centų.

Tam tikslui gegužės ir birželio 
mėn. visoje Kanadoje vykdoma 
visuotina piniginė rinkliava. Pra 
šome kiekvieną tautietį atiduoti 
savo metinę duoklę šalpai. Bū
dami sotūs ir apsirengę kartą į 
metus prisiminkime Ir besikan
kinančius kasdien skurde savo 
brolius bei seseris.

Jęi kas aukų rinkėjų nebus 
aplankyti, prašome savo auką 
nunešti ten, kas renka, o kur to
kių rinkėjų nebus, pasiųsti tie
siog C. Komitetui, 235 Ossington 
Avė. Toronto.

Prašome taip pat parapijų kle
bonus bei kapelionus per tą laiką 
tos rinkliavos reikalą iš sakyklų 
paremti, paaiškinti.

Iš - anksto dėkodami visiems 
aukotojams ir prisidėjusiems 
prie jos pravedimo liekame su 
viltimi, kad iš anapus Atlanto 
ištiestos į Jus išdžiuvę rankos 
nebus nustumtos, išbadėję ir li
guisti žvilgsniai nebus apvilti.

Š F Centro Komitetas.

Bolševikinėms “didybėms” 
atostogauti ir ilsėtis okup. Lietu
voje, kaip matyti iš Vilniaus ra
dijo pranešimų, veikia 6 kurortai 
(Palanga, Druskininkai, Likėnai 
ir kiti), 32 sanatorijos ir 13 poil
sio namų. Juose “poilsiauti” gali 
kasmet apie 16.000 žmonių. Dėl 
lietuviškų mineralinių vandenų 
sakoma, kad “buvo atrasti 7 na
tūralūs vandens šaltiniai ir pra
gręžti 4 nauji”. Kaip pagal leni
nizmą - malenkovizmą reikia gy
dyti “poilsiaujančius” raud. bon
zas, sanatorijų gydytojai “pasi- 
specializuoti” siunčiami į Mask
vą, Odesą, Tbilisį ir kitus sovieti
nės “kurortologijos” institutus. 
Tokie Lietuvos darbo žmonės, 
kaip Sniečkus, Guzevičius, Til
vytis etc., siunčiami “į visasą
junginius kurortus: Jaltą, Soči, 
Kislovodską”... Gi žymi dalis 
visos tautos buvo pasiųsta “po
ilsiauti” į Vorkutą, Nauj. Žemę, 
Kotlą ir kitus sovietinius “kur
ortus”. .. Dabar į Lietuvos kur
ortus tik plaukia “svečiai iš pla
čiosios tėvynės”, tuo tarpu spau
doj garsinama, kad ten ir ten 
tiek ir tiek “ilsisi darbo žmonių”. 
Okup. Lietuvos kurortų ir sana
torijų valdybos viršininkas rusas 
Vladimiras Sergiejus, kad kom. 
veikėjams, raud. armijos kari
ninkams ir kitiems bolšėviki- 
niams bonzoms būtų juo geriau 
“poilsiauti”, leidinėja įsakymus, 
kas turi būti padaryta, kad jiems 
tas poilsiavimas būtų juo pato
gesnis.

MtrSŲ ŠVEDUOS* 
BENDRADARBIO ;

Politikos ieškojimas
(Atkelta iš 1 pusi.) 

niose. Iki šiol tyrinėjimas nebu
vo populiarus. Populiarumą juo 
labiau mažino, tokie egoistiški ir 
buki pareiškimai, kaip Rumuni
jos princesės Ileana, kuri už
klausta ar patys rumunai prie
šinasi komunistams atsakė: “Ru
munai gyvena viltimi ir lauki
mu, kad Jūs vieną dieną ateisi
te ir išvaduosite juos”. NYTimes 
atstovai negirdomis praleido VL 
IKo pirmin. Krupavičiaus nu
sistebėjimą šeštadieni Kersteno 
komitete (po to su Žalkausku iš
skrido Čikagon), jog laisvasis 
pasaulis dar šiandieną nėra pil-

jaus. Tačiau didžiausio dėmesio 
buvo^^tėiMa kitai kaikūrių 
amerikiečių žioplumą iškelian
čiai žiniai, kad CIC tūlas kari
ninkas Vokietijoje atsisakęs su
teikti globą vokiečių konstruk
toriui, kuris po to išvežtas Rusi
jon sukūręs MIG naikintoją.

Prieš dvi dienas antrame pus
lapy, tuoj po iškarpos iš “Prav- 
dos”, vaizduojančios gegužės 1 
d. paradą prie Kremliaus, N Y 
Times įsidėjo mums sensacingą 
žinią: “Jungtinės Tautos gaus 
Pabaltijo bylą. Kongreso komi
teto pirmininkas reikalaus so
vietus išsinešdinti iš valstybių”. 
Joje buvo sakoma, kad susirin
kus lapkričio mėnesį JT sesijai 
Kersteno komitetas kreipsis į JT 
Amerikos delegaciją, prašyda
mas pasiūlyti' rezoliuciją, kuria 
reikalaus' sovietus pasitraukti iš 
Pabaltijo valstybių, o preziden
tui ir administracijai patars nu
traukti diplomatinius santykius 
su Tarybų Sąjungos satelitais. 
Galim būti tikri, kad Politbiure 
Amerikos lietuvių adresu “ma- 
tuškų” paminėta nemažai.

Senatas pritaria Kersteno

ir Eisenhowerio pozicijai
Eisenhoweriui, Dulles ir atsto

vų rūmams aiškiai pasisakius 
“Išlaisvinimo politikos reikalu”, 
o taip pat ir mūsų tėvų žemės 
paskirai — trūko senato žodžio. 
Pagal “Draugą” todėl jau vasa
rio mėnesį žymusis patriotas ir 
biznierius A. Rudis kreipėsi į šį 
rudenį perrenkamą Illinois de
mokratų senatorių Paul Doug
las prašydamas pateikti atitin
kamą tuo reikalu rezoliuciją. Se
natorius ją praplėtė ir balandžio 
30 d. senatas ją — smerkiančią 
Maskvos agresiją — priėmė. 
Maskvai dar vienas dyglys pa
čioj jautriausi^ vietoj. Ameri
ka vis Įabiau įsisąmonina, jog 

po-
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ka vis įabiau įsisąmonina, 
pavergtosios tautos yra jos 
litikaį patogiausia dirva ir 
riausi sąjungininkai.

Lietuviška akcija
Amerikoje visapusiška
Žmonės visad buvo iyg abuo

jus politikams ir jų kalboms ar 
rezoliucijoms. Visi betgi rodo 
pagarbą bet kokios tautos geni
jams ar kultūrai. Maskva todėl 
savo propagandoje seniai šį 
veiksnį visapusiškai išnaudojo. 
Ji visad kišo savo kultūrą, kiek
viena proga Amerikai prikišda- 
ma “komikus”, “gangsteriškus 
žaislus” ir tt. Vakarų pasaulis ši
tai ignoravo .., Nedrįso kultū
ros maišyti į šį dažnai nešvarų 
žaidimą — politiką. Sekdamas 
iš arti Niujorką Jūsų bendradar
bis įsitikino, kokią didžiulę tal
ką pateikia mūsų politikams lie
tuviai kultūrininkai. Nieks dau
giau nepažeidžia Maskvos vergų 
menininkų ir neįtikina laisvojo 
pasaulio intelektualų, kaip įtiki
ną ir didingi laisvų, kad ir skurs
tančių, lietuvių menininkų dar
bai, kujie parodo, jog ne stali
ninių laureatų rubliai, bet lais
vė yra būtina Vakarų tautoms. 
Praėjusį šeštadienį, su prasidė
jusiu metropolio pavasario paro
dų sezonu, lietuviai pristatė pa
sauliui savo Jonyno naują grafi
nio meno stilių. Weyhe galerijo
je sukviesta lietuviškoji visuo
menė džiūgavo ir didžiavos savo 
menu. Jau pirmomis dienomis 
palankius įvertinimus talpino 
“Art News” ir “Pictures on Ex- 
ibition” — Amerikos lietuvius 
juo labiau džiugino, jog ir Ado
mas Galdikas, atstovaująs vy
resnę kartą, gegužės 21 d. John 
Meyer galerijoje 58 gatvėje ati
daro savo kūrinių parodą. Kada 
išlys mūsų muzikai iš po parapi
jų vargonų? Anot Pakšto, ne-

skaitlinga lietuvių tauta privalo 
drįsti Įrodyti savo lygybę ir 
teisę.-.

Patenkinti, jog Bonnoje 
yra lietuvių atstovas
Niujorke skaitoma apdairu

mu, jog VLIKo atstovas dr. P. 
Karvelis įteikė savo skiriamuo
sius raštus prieš Adenaueriui 
pradedant pasitarimus su TSRS 
užmegsti diplomtinius santy
kius. Buvo lengviau atsidūsta, 
paaiškėjus, kad gandai, jog savo 
ruožtu atstovą pasiuntęs ir Dip
lomatijos šefas, pasirodė netikri.

Ieško politikos
Nors Maskva ir akylesni Va

karų mirrtytd^ai ’ seniai šųprato 
Azijos pabudimo neapčiuopia
mumą, o Maskva stengėsi laiku 
pajungti ją po savo kontrole — 
Vašingtonas pagal NYTimes sa
vaitinės apžvalgos antraštę “ieš
kojo Azijos politikos kurso”. Jis 
tarėsi turėjęs, bet Churchillio 
vyriausybė nusprendė ir apsi
galvojo kitaip — ne tik, kad pa
keitė kursą Ženevoje, bet net 
pasisiūlė Molotovui pabizniauti, 
tarytum JT atradimai ir rezoliu
cijos apie sovietinį genocidą ir 
priverčiamuosius darbus, būtų 
skirti ne šios žemės gyvento
jams. Tačiau jie per gudrūs, kad 
nesuprastų sovietinės tiranijos 
pavojaus, bet per ambicingi ir 
silpni, kad galėtų nuoširdžiai dė
dei Šamui parodyti “špygą”. O 
Amerika, kad ir labiausiai norė
tų, ’negali pasitraukti daugiau iš 
niekur. Lygiai kaip ir Rusija, 
kurią baimina komkinų rodo
mas nepriklausomumas Ženevo
je. Pasauli? vis labiau klimpsta 
padėtin, kur politikai ir diplo
matija vis mažiau beturės reikš
mės. Amerikiečiai — visad opti
mistai — vis dar kažko viliasi. 
Prezidentas šeštadienį sušaukė 
specialų T. Saugumo Tarybos 
posėdį, kuriame svarstė, ką da
ryti, jei Maskva užsimanytų už
imti visą Indokiniją. Dulles pla
nuoja Azijos tautų intervenciją, 
o senatorius Knowland šūkavo, 
jog “jau tikrai labai vėlu”. James 
Reston iš NYTimes betgi aiški
no, jog, tiesą sakant, kuriems 
galams tą Dien Bien Phu riekė
jo iš vis tiek ginti? Netiesiogi
niai jis prasitaria, jog tikroji 
priežastis, kodėl Dulles susilaukė 
tiek priekaištų iš sąjungininktj 
yra te, jog jis norįs “išlaisvinti” 
ne tik sulaikyti komunistų plė
timąsi Indokinijoj, o sąjunginin
kai mano, kad tai gali nepatikti 
Maskvai.

Vilniaus radijas skelbia, kad 
Kuibyševo pašarų stovy^hf-kas- 
dien išsiunčia į įvairias vietas la
bai maistingų pašarų gyvuliams. 
Šių metų pradžioj buvd išsiųsta 
10 to į Maskvos, “Kalinino, Re- 
zanės ir- kitų sričių kolūkius. Tik 
klausimas, kodėl jų neatsiunčia 
į Lietuvą, kur-jų taip reikia, — 
tai pripažįsta pats Sniečkus, — 
nors iš kolchozų pasiima ir vi
sas pyliavas, ir kitas lietuviškas 
gėrybes? Juk ką tai reiškia so
vietinei aviacijai — atvežtų ir 
pabertų viršum kolūkių laukų: 
būtų kuo pasigirti, ir šiokia to
kia nauda...

Bolševikai giriasi Klaipėdoje 
pastatytu 5 augštų mokytojų ins
titutu, kuriame rudenį žada įkur 
dinti 220 studentų. Lietuvos dar
bo žmonės įpareigojami jau 
lenktyniauti net ūž teisę daly
vauti Maskvoje ruošiamoje že
mės ūkio parodoje. Giriamasi at
piginimu" prekių, užtat padidėjo 
visokie nauji įpareigojimai ir 
“savanoriški įsipareigojimai”. O 
soclenktynės niekad nesibaigia: 
nespėjo praeiti spalio revoliuci
jos garbei, kaip štai pradedamos 
naujos partijos suvažiavime, pas 
kiau komjaunimo suvažiavime, 
o dar kiek palaukus — gegužės 
pirmosios^ už teisę dalyvauti 
Maskvos parodoje, už teises rau
doniesiems bonzoms “poilsiauti” 
Lietuvos kurortuose etc. žodžiu, 
darbo žmonių prakaitui išspausti 
priemonių surandama daugybė...

Šiuo metu skirtos visos prie
monės pakelti kaip nors žemės 
ūkio produktingumą, tačiau jis 
toli gražu nėra toks, kokio jo no
rėtų komunistai. Balandžio 20 d. 
“Tiesa” vėl puola žemės ūkio 
ministeriją, kad ta daug ko ne
atliekanti. Jos tiekimo valdyba, 
anot “Tiesos”, nesirūpinanti lai
ku pristatyti priemones į kol
ūkius ir MTS stotis, visa eilė 
įmonių taip “nušefavo” kai ku
riuos kolūkius, kad, be gražių 
žodžių, iš savo' šefų nesulaukė 
jokios kitos paramos, tarytum 
visur šefai tik tuo tesirūpintų .. .

Vilniaus radijas giriasi, kad š. 
m. balandžio 20 d. pradėjo veikti 
“naujoji Vilniaus pieninė”, kuri 
skelbiamą esanti viena iš geriau
sių visam Pabaltijy. Ji įstengia 
perdirbti apie 75 to pieno per 
dieną. Žada gaminti 59 pavadini
mų pieno produktus, tam skai
čiuje 3-jų rūšių sviestą, 18 rūšių 
sūrelius etc. Pieno produktais

Lietuva jau, seniai lenkia savo 
kaimynus.

Priekulės rajone kolūkiai ran
da “įsisavintintų” žemių ir sava
me krašte, ne tik Kazachstane ar 
Sibire. Čia jie pradėjo nusausin
ti pelkes ir išdirbti daugiau plė
šinių. Ypač veiklūs pasirodė 
“Raudonojo Spalio” ūkio artelė, 
Vieviržoš ir “'Artojo” kolūkiai.

Kauno ruožo “kelininkai”, kaip 
juos vadina Vilniaus radijas, 
pradėjo “masiškai” apželdinti 
kelius, ypač tuos, kurie veda į 
Vilnių, Ukmergę, Birštoną, Že
maičių plentą. Į talką užvaryti 
taip pat moksleiviai. Šiemet už
planuota pasodinti pakelėse apie 
100.000 medelių. Dalis jų bus 
vaismedžiai.

Vilniaus miesto komunistei, 
“padėti” kolūkiams, kad tiek 
daug neatsiliktų ir rudenį ati
duotų reikalaujamas normas, pa
siuntė 500 agitatorių. Tačiau tie 
tik agituoja kitus gėriau dirbti, 
kalba apie stalinizmą - malenko
vizmą, p pštys nieku realiai ne
padeda žemės ūkyje. J. P.

1. Mokytojų Dienų proga Ko
misija buvo prašiusi gerb. klebo
nų padaryti rinkliavas bažnyčio
se Europos lietuvių švietimui 
paremti. Tuo tarpu jau gauta iš 
Prisikėlimo parapijos Toronte ir 
kun. A. Traškevičiaus Vancou- 
veryj'e $85.43. Iš šių pinigų pa
skirta $60,43 Vokietijos lietu
viams ir $25 Saleziečių gimnazi
jai Italijoje. Komisija pageidau
tų gauti ir kitų parapijų pinigus 
galimai greičiau.

2. Priimti ir atiduoti spausdin
ti mokytojų registracijos ir dar
bo pažymėjimų blankai, kurie 
bus netrukus išsiuntinėti mo
kykloms.

3. Remiantis Mokytojų suva
žiavimo nutarimu, Komisija ski
ria premijas už geriausius raši
nius šeštadienio mokyklose. Pre
mijos paskirtos: I-mą $25, Il-ra 
$15 ir III-čia $10.

Premijoms gauti taisyklės:
a) Švietimo Komisija atsiun

čia temą mokyklų vedėjams ne 
vėliau gegužės mėn. 10 dienos.

b) Mokyklų vedėjai duoda šią 
temą parašyti vyresniuose sky-

iriuose pamokų metu.
c) Iš parašytų rašinių mokyto

jai -atrenka tris geriausius ir at
siunčia Komisijai ne vėliau bir
želio mėn. 1 dienos.

d) Komisija atrenka premi
juojamus rašinius ir paskelbia 
sprendimą ne vėliau birželio 5 d.

Kreipiamės į visuomenę
KLB Švietimo Komisija nuo

lankiai kreipiasi į visuomenę — 
organizacijas bei pavienius as
menis — su dviem prašymais: ;.

1. Vasaros stovyklai Ontario 
lietuviams vaikams skubiai rei
kia vietos prie ežero ar upės su 
vienu kitu medžiu. ’Kreipiamės, j 
lietuvius ūkių savininkus sutik
ti savo žemėje stovyklą šiemet 
priimti.

2. Mokinių rašinių premijoms 
trūkstame lėšų. Jei kas galėtų 
tąm reikalui paaukoti" vieną-kitą 
dolerį, būtume labai dėkingi.

Pašto adresas: J. Gaižutis, 135 
Gorevale Ave., Toronto, Ont..Te
lefonas Toronte: A. Rinkūnaš, 
LL. 9397.

Švietimo Komisija.

KAIP ŠIANDIEN ATRODO RYTPRŪSIAI
Vokiečių kalba leidžiamas laik

raštis “Russland und Wir” Nr. 4 
(28) aprašo, kaip dabar atrodo 
Rytprūsių šiaurinė dalis, valdo
ma rusų. Iš ten neseniai grįžo 
vienas vokietis, išdirbęs ilgesnį 
laiką Tilžės - Ragainės, Labgu
vos, Įsručio ir kt. apskrityse. 
Kaip šoferio palydovui, jam daž
nai tekdavo būti Karaliaučiuje, 
Įsrutyje, Tapiavoj ir Klaipėdoj. 
Šio vokiečio teigimu, įhiestuose 
po 1950 m. beveik nematyti vo
kiečių. Rytprūsių vokiečiai buvę 
išsiųsti į bolševikų okupuotą Ry
tinės Vokietijos zoną, o Klaipė
dos krašto — i Lietuvą. Rytprū
siai laikomi Sov. Sąjungos vals
tybinės teritorijos dalimi ir te
gali būti gyvenami tik Sovietų 
piliečių. Pasienio zonoj gyvenan
čių pasuose dedamas zonos A žy
muo (60 km iki sienos) ir B (120 
km iki sienos). Tačiau įvažiuoti 
iš tikrosios Sov. Sąjungos yra la
bai. sunku —- leidimai duodami 
nenoromis. Gerdavoj, Karaliau
čiuj, Įsruty, taip pat visose vieto
se pasieny yra stiprūs apsaugi
niai daliniai. Vasarą sienos lini
ja apakėjama, kas 500-600 m sto
vi sargybų bokšteli?. Apskritai, 
šios sienos šiandien saugojamos 
smarkiau negu Oderio -Neisės 
linija.

Viskas labai brangu. Karaliau
čius atstatomas labai pamažu.

Žemės ūky dirbti “įkurdinami” 
daugiausia prievarta atsiųsti iš 
Rusijos darbininkai ar demobili
zuoti raudonarmiečiai, kurių 
daugelis norėtų grįžti atgal. Ap
linkui daug kur traukiasi pla
čios stepės. Atlyginimai menki, o 
prekės»brangios, pvz. už porą- gu
minių batų, kurie Vokietijoje 
kaštuotų 17-20 DM, ten reikia 
mokėti 120 rb., už pusbačius 350- 
400 rb., už sviesto kg — 46 rb., 
rugių centneris kaštuoja 400 rb., 
kviečių — 550 rb.

Pasak “Deutsche Zeitung”, ba
landžio 21 d., šiandien Karaliau
čius atrodo jau kaip tikras rusiš
kas miestas, sakytum Kurskas ar 
Oriolas. Karaliaučiuje jau esą 
164.000 rusų. Atstatymo darbai 
daugiausia koncentruojami į 
uostą, kareivinių, įstaigų ir pra
moninių įmonių atstatymą. Vi
same mieste tėra vos viena ligo
ninė, ir ta pati nekaip įtaisyta, 
neveikia kanalizacija, gatvėse po 
lietaus telkšo klanai. Susisieki
mas geležinkeliu dar ir šiandien 
blogesnis nei kur kitur Rusijos

s ■

vidury. Kelionė iš Karaliaučiaus 
pėr Įsrutį į Gumbinę trunka ma
žinsią parą.

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Klaipėdos krašto vokiečiai ne- 
bus perkelti į Vokietijos rytinę 
zoną. Ten numatyti perkelti tik 
vokiečiai iš “Kaliningrado sri
ties”. Netrukus tuo reikalu Ka
raliaučiuje bus pradėti tarp rusų 
ir rytinės zonos vokiečių “vy
riausybės” pasitarimai. Kiek iš 
viso tokių žmnoių bus perkel- 
dinta, neaišku. Tik tiek žinoma, 
jog Rytprūsių šiaurinėje dalyje, 
šiandien vadinamoje “Kalinin
grado sritimi” tikrų vokiečių yra 
likę labai nedaug. Įvykdžius pa
starąjį “perkeldinimą”, jų ten 
veik visai nebeliks. ELTA.

— Londonas. — Australijoje 
nuo Sovietų pabėgęs agentas 
Petrovas teigia, kad 1951 m. din
gę britų diplomatai MacLean ir 
Burgės esą Maskvoje. Tačiau 
spauda pastebi, kad Petrovas 
3 m. Rusijoje nėra buvęs, tad 
galėtų tai žinoti tik iš kitų.

Darbo apsaugos manifestas

DAUGIAU KANADIEČIU 
VAŽINĖJA

negu visų kitų fabrikų gamybos kartu 
sudėjus. C.C.M. gamina puikius dvi
račius ir kitokius vaikų vežimėlius. 
Aplankykite savo artimiausią C.C.M. 
pardavėją pirmiausia.

Protestuodami prieš bolševiki- 
joje piktnaudojamą gegužės 1 d. 
ir darbininkų priespaudą, Cent
ro ir Rytų Europos pavergtųjų 
8 tautų krikščionių ir socialistų 
darbininkų sąjūdžių atstovai ba
landžio 29 d. paskelbė visam pa
sauliui manifestą. Pažymėję ge
gužės 1-sios istorinę kilmę bei 
prasmę, nurodę darbininko bai
sų išnaudojimą pavergtuose so
vietų kraštuose, pareiškę tikėji
mą bolševizmo žlugimu ir laisvo 
žmogaus laisvajame pasaulyje 
kūrybine pažanga ir ūkine gero
ve, manifesto autoriai ateičiai 
pateikia 14 punktų programą, 
skelbdami, kad:

1. Visi žmonės yra vertintini 
kaip žmogiškosios būtybės, bet 
ne kaip daiktai.

2. Uždarbiaujantieji savo rei
kalams turi teisę laisvai burtis į 
profesines organizacijas.

3. Profesinės organizacijos tu
ri būti nepriklausomos nuo paša
linių įtakų, išskyrus demokrati
nę atsakomybę savo nariams.

4. Darbininkai turi kolektyvi
nių sutarčių teisę su valstybi
niais ar privatiniais darbdaviais; 
jie turi teisę reikalauti nustatyti 
darbo sąlygas, darbo laiką ir dar
bo apsaugą; jie taip pat turi tei
sę į bendrininkavimą įmonės 
tvarkyme ir dalyvavimą įmonės 
pelne.

5. Turi būti garantuota streiko 
i teisė.

6. Darbininkas 
sirinkti darbą 
šiais “atžvilgiais 
kios prievartos.

7. Darbininkas 
rūpinimą darbu, taip pat į visuo
tinį socialinį draudimą, apimantį 
ir dirbančiųjų šeimas, -ii’-

8. Turi būti įstatymu garan
tuotas, išdirbio normos nesąly- 
gc tas, atlyginimo minimumas, 
ki.rio drauge su šeimos priemo
komis užtektų patikrinti visiems 
lygu gyvenimo standarta.

9. Darbo laikas turi būti įstaty
mo o p rėžt as, paliekant užtenka
mai laiko poilsiui, kultūros rei
kalams ir paties laisvalaikio pa- 
nau< ojimui.

10. Negali būti privalomų ant- 
valandžių. Antvalandžių atlygi
nimas turi būti nustatytas susi
tarus su profesinėmis organiza-

gali laisvai pa
ar darbovietę; 
negali būti jo-

turi teisę į ap-

ei jomis.
11. Įstatymas turi garantuoti at

lyginamas atotstogas.
12. Privilegijuota socialinė pa

dėtis, kuria dabar sauvališkai 
naudojasi tik saujelė, turi tapti 
visų dirbančiųjų teisėta padėti
mi,

13. Moterims ir vyrams už vie
nodą darbą turi būti ir atlygini
mas vienodas.

Jaunimui ir moterų darbui tu
ri būti speciali apsauga.

14. Turi būti garantuotos lygios 
darbo, avansavimo ir lavinimosi 
sąlygos, nežiūrint rasės, tauty
bės, religijos ar politinių įsitiki
nimų skirtumas. _

Per Amerikos Balsą, Europos 
Laisvės Radiją, Berlyno ir kitas 
radijo stotis manifestas pasiekė 
ir pavergtuosius kraštus. Mani
festas buvo paruoštas specialaus 
komiteto. Iš lietuvių jame daly
vavo LLK narys V. Vaitiekūnas.

Tas pats komitetas balandžio 
6 d. Niujorke buvo suorganiza
vęs dvejas diskusijas pavergtųjų 
C. ir R. Europos kraštų darbo 
žmonių reikalais, o balandžio 30 
d. ELK suruošė iškilmingus pie
tus, kuriuose be būrio tremtinių 
veikėjų dalyvavo ir JAV vyriau
sybės bei darbininkų organiza
cijų atstovai.

Tuo būdu šiemet krikšč. ir so
cialist. darbininkų sąjūdžių lyde
riai tremtyje pirmą kartą bend
rai pasistengė gegužės 1-jai su
teikti naujos prasmės, tuo įneš
dami naujos vilties pavergtie
siems ir naujos šviesos laisvojo 
pasaulio darbininkijai.

Reikia laukti, kad šia proga 
prasidėjęs abiejų darbininkų są
jūdžių bendradarbiavimas nebus 
tik vienkartinis blykstelėjimas. 
Kova su bolševizmu, kova dėl 
pavergtųjų kraštų laisvės priva
lo visų jėgų koncentracijos, o 
pirmiausia pačių tremties jėgų 
sutelkimo į vieningą frontą.

Kor.
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GERESNEI PRADŽIAI
TAUPYK!

Būdamas “naujuoju kanadiečiu” kartu jausies saugus 
savo naujajame krašte, jei pirma proga atidarysi 
banke savo taupomąją sąskaitą.

Taupydamas The Canadian Bank of Commerce žino
si, kad tavo pinigai saugioje vietoje - gausi palūka
nas — ir kartu įgysi paprotį taupyti

Atidarydamas sąskaitą The Canadian Bank of Com
merce turi reikalo su banku, kurio amžius lygus Ka
nados amžiui, veikiantis ir nepaprastai augantis. Ap
silankyk sau artimiausiame skyriuje ir atidaryk tau
pomąją sąskaitą dar šiandien. Nesvarbu kokio dydžio 
jūsų santaupos, jūs esate visuomet čia laukiamas 
svečias

UI 3 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

Lietuvio m t nuolaida.
Sov. p. BAIKAUSKIENt

The Canadian t
Bank of Commerce
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Ūkinės veiklos Montreal/ reikalu
Gyvename tokiame krašte, kur 

tiek politinis tiek kultūrinis gy
venimas yra paremtas ekonomi
niu pagrindu. Todėl ir mes, ne
norėdami vienoje ar kitoje sri
tyje atsilikti, turime prisitaikin- 

» ti prie šio krašto sąlygų — stip
rintis ekonomiškai.

Pavieniui tą pasiekti, prie čia 
esančios stiprios konkurencijos 
ir stambaus kapitalo, yra sunku. 
Tačiau reikia stebėtis mūsų tau
tiečių užsispyrimu, nes kaiku- 
riems per didelį pasiryžimą pa
sisekė neblogai įsitvirtinti. Tai 
sveikintinas dalykas.

Tas padaryti būtų žymiai leng
viau susibūrus į atskirus eko
nominius sambūrius, kaip juos 
bepavadintume — kooperatinė
mis ar akcinėmis (Šerų) bend
rovėmis. Žinoma, steigėjai patys 
turėtų išgvildenti tą klausimą, 
nes pagal čia veikiančius nuosta
tus, nuo bendrovės pavadinimo, 
gali susidaryti skirtumas ne tik 
paties veikimo, bet ir mokesčių 
srityje.

Šiuo tarpu, iš tokių ekonomi
nių veikiančių sambūrių Mont
realyje teturime tik vieną Ne- 
prigulmingą DLK Vytauto Klu
bą, kuris dėl tam tiknį priežas
čių apsiribojęs siauruose veiki
mo rėmuose, tačiau gana gera’ 
verčiasi.

Labai blogai yra, kad ekono
minėse organizacijose įsiviešpa
tauja politinės srovinės varžybos 
ir, kad tų varžybų pralaimėto
jai, nepatekę į vadovaujamus or
ganus pradeda įmonės veikimu: 
kenkti, o laimėtojai savo parei
gas panaudoja ne ūkiniam pro
gresui išvystyti, bet jį konser
vuodami, naudoja vadovauja
muose organuose išsilaikymo 
tikslams.

Teko girdėti, kad panašių da
lykų pasitaikė ir minėtojo klubo 
veikloje, ko reikėtų vengti.

Lietuvių Namų organizavimas 
jau tęsiamas virš penkių metų, 
nors tai yra labai svarbus reika- 
las. Kam teko susidurti su salių 
nuomavimais dėl įvarių parengi
mų, tas gerai supranta, bet tas 
reikalas dar tebestovi mirties 
taške. Šitą klausimą geriausiai 
būtų galima išspręsti išplečiant 
minėtojo klubo veiklą. Reikia tik 
paleisti atitinkamai sumai Šerų, 
į apyvartą ir tuojau bus surink
ta reikalinga salei pastatyti su
ma. Veikiančiai įmonei savo vei
kimą. išplėsti yra žymiai leng
viau negu organizuoti naują. 

. Kad salių laikymas Montrealyje 
būtų nepelningas, to dar neteko 
girdėti.

Žinoma, jei klubas su tuo nėr 
sutiks, tai Lietuvių Namų orga
nizavimas turėtų būti daromas 
atskirai.

Daug kas 
vių Namų 
sutrukdyti bažnyčios statybai 
arba sudaryti konkurenciją prie 
jos statomai salei. Čia yra dide
lė klaida. Bažnyčios statybai pi
nigus aukoja ir tai yra kiekvieno 
parapijono pareiga. Liet. Namų 
įsigijimui pinigai yra dedami į 
biznį, iš ko kiekvienas turės pel
no ir jam žymiai geriau apsimo
kės negu pinigus laikyti banke. 
Kiekvienas turi įsisąmoninti, 
kad duodamas pinigus Lietuvių 
Namams duoda ne auką, bet de
da pinigus ten, iš kur pats turės 
pajamų ir lietuviškai visuomenei 
bus naudinga.. Dėl konkurenci
jos prie bažnyčios statomai salei, 
tenka kuomažiausiai rūpintis, 
nes Montrealyje salių trūkumas 
yra toks didelis, kad čia ir kal
bos negali būti.

Kooperatinio bankelio steigi
mas Montrealyje yra irgi pri
brendęs reikalas, nes nemažas 
pinigų sumas lietuviai laiko sve
timuose bankuose, gaudami že
mas palūkanas. Tuo tarpu laiky
dami savo banke, galėtų gauti 
didesnes palūkanas ir dar duoti 
pelno lietuviškam bankui. Tuo 
pačiu palengvintų trumpalaikių 
paskolų gavimo reikalą.

Torontas, tiek Lietuvių Namų, 
tiek bankelio įsteigimu, jau yra

galvoja, kad Lietu- 
organizavimas gali

parodęs apčiuopiamą pavyzdį, iš 
ko mes galėtume pasimokinti, 
nes, kiek iš spaudos matyti, abi 
organizacijos neblogai verčiasi.

Prekybinio kooperatyvo stei
gimą irgi galima būtų gvildenti 
ir, manau, kad tas mūsų visuo
menėje turėtų pritarimo ir pasi
sekimo.

Artėja vasara, kurios karščiai 
mieste žmones taip iškankina, 
kad nors porą laisvų savaitgalio 
dienų praleisti gamtoje kiekvie
nam būna malonu. Beto, mūsų 
mokyklinis jaunimas savo atos
togas taip pat mieliau praleistų 
atvirame ore, negu miesto dul
kėse. Tam yra organizuojamos 
stovyklos, šiuo tarpu tik skautų, 
kurioms, nemanau, kad būtų 
lengva tinkamą vietą gauti.

Tuo reikalu turėtų būti daro
mi žygiai atitinkamose įstaigose, 
kad lietuviai lengvomis sąly
gomis galėtų įsigyti žemės skly
pą tinkamą vasarvietei. Įsigijus 
šitokią vietą, galima būtų per va
sarą ten įsteigti užkandinę, kuri, 
manau, iš savo pelno apmokėtų 
reikalingas išlaidas.

Šitiems visiems reikalams iš
gvildenti yra būtinas reikalas 
prie bendruomenės apyl. valdy
bos įsteigti ūkio komisiją, pri
traukiant atitinkamų sričių ži- 
iovus' kurie savo patarimais, o 
ei reikalas bus, ir darbu, žymiai 
lalengvintų ne tik veikiančių ir 
besisteigiančių ekonominių or
ganizacijų, bet ir apyl. valdybos 
zeiklą toje srityje.

Čia mano suminėti tik bendri 
eikalai. Būtų naudinga spaudo- 

,e panagrinėti plačiau, specifi
kuojant kiekvieną sritį atskirai.

Juozas Lukoševičius.
Statys didelę salę. Vytauto 

Didžiojo Lietuvių klubo šerinin- 
kų susirinkime nutarta statyti 
salę. Belieka tik išspręsti klausi
mą, kokio dydžio ta salė bus sta
toma.

Viena nuomonė yra, kad salė 
turi būti didelė — virš 1000 vie
tų ir kad tam reikalui reikia nu
pirkti greta esamą tuščią sklypą, 
kuris kainuoja $6000 ir statyti 
ant abiejų — senojo ir naujojo. 
Kiti mano, kad užtektų tik pa
keisti dabartinio klubo antrąjį 
augštą ir padaryti salę, kuri ga
lėtų sutalpinti 300*400 asmenų.

Linkėtina, kad laimėtų pirmo
ji nuomonė, nes 300-400 asmenų 
salė lietuvių reikalų nepatenkins 
ir vistiek didesniems parengi
mams teks ieškotis kitų salių. 
Gi klubas su didesne sale nieko 
nerizikuotų, nes jos eksploataci
ja bus garantuota jei ne lietuvių, 
tai kitų tautybių parengimais. 
Visi iš praktikos žino, kad di
desnę salę Montrealyje reikia 
užsisakyti mažiausia prieš pusę 
metu ir mokėti už vakara kelius 
šimtus dolerių.

Pinigų reikalas bus lengvai 
išsprendžiamas, nes klubo pini
ginė padėtis gera, daug yra no-, 
rinčių pirkti Šerų iš esamų šeri- 
ninkų tarpo, o dar daugiau būtų 
naujų, jeigu tik Šerų pirkimas 
būtų atidarytas. Dabar jau ke
linti metai klubas naujų Šerų ne
parduoda. Pagaliau, auksinė pro
ga nupirkti gretą esamą sklypą 
už labai prieinamą kainą. Gi 
Montrealio lietuviams išsispręs
tų didžiulė lietuvių namų staty
bos problema.

Dar maloniau konstatuoti, kad 
namų statybos reikalu klube bu
vo labai vieninga nuomonė ir 
net niekas prieš statybą nekal
bėjo. Didelis nuopelnas už tai 
tenka klubo pirmininkui ir vai-
dybos nariams, kurie susirinki- < 
mui pateikė vieningą pasiūlymą, 
kas labai palengvino klausimo 
išsprendimą. Pr. R.

— Montrealis. — Šiuo metu čia 
statoma ar praplečiama 3 katali
kų ligoninės: šv. Justino ligoni- 1 
nė, turėsianti 800 lovų, kainuo
sianti 10 mil.; šv. Luko ligoninė 
praplečiama—pridedama 300 lo- ' 
vų ir St. Jeanne d’Arc pristato
mas naujas sparnas. Šv. Justino 
ligoninė skiriama vaikams. Bus : 
tik 75 lovos gimdyvėms. 1

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

“Rojus” — Malenkovo rodomi Potemkino kaimai. The New York Times Magazine karikatūra.

Dėl birželio 14 minėjimo

ŠALTASIS KARAS TEBESITĘSIA
Nuo “karštojo” karo pabaigos 

ir nuo “šaltojo” pradžios daug 
kas keitėsi pasauly. Dėl kaikurių 
pasikeitimų — pav. Stalino mir
ties, — daugelio manymu, galėjo 
susidaryti pasaulinis atoslūgis, 
kitaip sakant, Vakarai galėjo su
sitarti su nauju sovietišku dikta
toriumi — Malenkovu ir gyventi 
visiškai “broliškai”. Taip bent 
manė Churchillis ir kita daugy
bė vakariečių politikų. Gi Ame
rikos valdžios pakaitalas — res
publikonai, atrodo, paims daug 
griežtesnę politinę liniją, perims 
pasaulinės politikos iniciatyvą f 
savo rankas ir nebeleis Krem
liaus valdovams būti visą laiką 
ofenzyvoj. Iš tikrųjų, bent pra
džioj, tikrai taip atrodė. Prezi
dentas Eisenhoweris buvo pasi
šovęs išbraukti iš kitygų Tehera
no, Jaltos bei Potsdamo negar
bingus prisiminimus, buvo pra
kalbėjęs apie pavergtųjų išlaisvi
nimą ir t.t. Tačiau, nors ligi šiol 
tebejuntama kiek griežtesnė 
amerikoniškosios politikos ran
ka, vairuojant ją energingam se
niokui Dulles, tačiau, toli gražu, 
“šaltasis karas” nepasibaigė. Jis 
tęsiasi ir toliau. Įtempimo reiški
niai dar stiprėja. O kas svarbiau
sia, tame sustiprėjusiame kare 
Rytai tebepuola, o Vakarai — tik 
ginasi....

Paskutiniųjų įvykių vaizdas
Stabtelėjus mintimis ties šių 

dienų įvykiais, tarytum ’kaleido
skope, prabėga visa eilė politinių 
nusidavimu, kurie aiškiai bylo
ja, jog Kremlius nesnaudžia ir 
pasaulinis politikos katilas ver
da. .

Didžiausį pasauio politikos ste
bėtojų dėmesį, be abejonės, trau
kia balandžio 26 d. prasidėjusi 
Ženevos konferąncija. Joje nori
ma spręsti ypatingai dideles pro
blemas: ne tik Indokinijos ir Ko
rėjos klausimus,, bet, pagal kai 
kurių konferuotojų norą, ir ko
munistinės Kinijos pripažinimą. 
Kaip šioji konferencija pavyks ir 
kaip ji pasibaigs — šiuo kartu 
dar sunku tiksliai pasakyti, ta
čiau bent spėti — nelabai sunku: 
ji pavyks ir pasibaigs taip, kaip 
pasibaigė dešimtys ir šimtai kitų 
konferencijų. Be jokios sėkmės 
ir be politinio palengvėjimo.

Nūdienių įvykių eigon, be abe
jonės, įsirikiuoja kautynės prie 
Dienbienphu Indokinijoje, kurių

laimėjimo ypatingai laukia Mo
lotovas, nes jos jam daug paleng
vintų Ženevos konferencijoj.

JAV viduje — taip pat ne ka
žin kokie reikalai. McCarthy — 
Armijos byla, kuri leidžiama per 
televiziją, toli gražu, nėra Ame
rikos naudai, bet... Maskvos. 
Juk tąja byla nukreipiamas ame 
rikiečių dėmesys nuo komunistų 
veiklos ir kompromituojamas 
beprasmiškas komunistų gaudy
tojas — McCarthy...

Truputis ir iš “slaptosios” 
i veiklos

Amerikiečių hidrogeninė bom
ba, o, tuo labiau, sovietiškasis 
portcigaras su mirtį šaudančiais 
ciano kaliu užtaisytais šoviniais, 
savaime aišku, yra slapti ginklai. 
Tačiau paskutinėmis dienomis ir 
jie pasirodė pasaulio viešumai. 
Neseniai amerikiečiai parodė pa
sauliui hidrogeninę bombą, ją 
išmėgindami, kuri daugiau nu
gąsdino, ypač D. Britanijos dar- 
biečius, kad “perstipri”...

Gi — nedaug vėliau — Sovietų 
saugumo kapitonas Chochlovas, 
atvykęs į Vakarų Vokietiją su 
“specialia misija”, atnešė vaka
riečiams parodyti ir jau minėtą 
sovietišką portcigarą ... Vaka
rietiškoji, geriau pasakius, ame
rikoniška H. bomba per keletą

dienio pasaulio politikoj: viską 
“broliškai” dalintis su raudonai
siais. Jie padalino į dvi dalis Vo
kietiją, padalino Berlyną, pada
lino Austriją, Korėją, o dabar — 
ruošiasi padalinti ir Indokiniją.

Deja, tos “dalybos” nieko gero 
nežada Vakarams. Ko gero, gali 
ateiti laikas, kada panorės rau
donieji “draugiškai” pasidalinti 
Angliją, Prancūziją, Italiją ir net 
pačią Ameriką. Šitą reikalą jau 
gerai supranta ir vakariečiai. De
ja, ar tik nepervėlai? Jau išsita
riama, kad Indokinijos karo 
veiksmų išeitis gali nulemti liki
mą anglų dominuojamų Malajų, 
Burmos ir, ko gero, gal net Indi
jos. . . Gražu mūs pasauly, ar ne?

Gi dar toliau — kaip iš Petro
vo suteiktų žinių patirta — rau
donieji ruošiasi ir Australiją už
kariauti, kaip tinkamą žemyną 
šimto milijonų azijatų koloniza
cijai... Taigi, ar betoli ir Ame
rikos likimo komunistiškas spren 
dimas? Atrodo, neužtruks jis pri
artėti. Tereikia tik tolimesnės 
apsnūdusios Vakarų politikos.

Pranvs Alšėnas.

Baltų Federacija Kanadoje 
prašo visų lietuviškų organizaci
jų, bendradarbiaujant su latvių 
ir estų organizacijomis, iškilmin
gai paminėti mūsų kankinių bir
želio 14 dieną.

Kadangi biršelio 14 yra šven
tadienis, Baltų Federacija Toron
te savo paskutiniame posėdyje 
nutarė pravesti minėjimą šven
tadienį, birželio 14 d. vakare, 
Massey Hall salėje. Daromi žy
giai pakviesti kalbėtojų iš žy
mesnių Kanados politinių veikė
jų tarpo.

Visi susipratę lietuviai,* visvien 
ar jų giminės arba artimieji anų 
deportacijų yra paliesti ar ne, 
prašomi rezervuoti šitą šventa
dienio vakarą anam minėjimui. 
Visos kitos organizacijos prašo
mos neruošti šitą dieną kitų su
eigų.

Birželio 14 d. minėjimas yra 
vienas mūsų stipriausių argu
mentų kovoje su bolševizmu, ku
ris šitą dieną Pabaltijo valstybė
se išvystė ligi tol Europoje ne
girdėtų žiaurumų. Tokie galingi 
subuvimai vis aiškiau išryškina 
Pabaltijo tautų teisę į nepriklau
somą egzistenciją, kartu iškelia 
Sovietų Sąjungos vykdomąjį te
rorą ir klastingą politiką paverg
ti likusį laisvą pasaulį.

Baltų Federacija ir šiemet nu
mato išspausdinti pamfletą, pa
vadintą: “We accuse”, kuriame 

išdėstyti bolševikinio reži- 
vykdytieji ir tebevykdomi

žiaurumai Pabaltijy.
Visos lietuviškos organizacijos 

Kanadoje, numatančios pravesti 
tokį pat minėjimą, prašomos 
pranešti Baltų Federacijai, 67 
Susex Ave., Toronto 4, Ont., kiek 
egzempliorių ano pamfleto jos 
norėtų gauti Pamfletas bus ati
duodamas savikaina ir atskiroms 
organizacijoms nereikės rūpintis 
panašių lapelių spausdinimu. Pa
reikalavusiems pamfletas bus iš
siuntinėtas paštu.

Baltų Federacija.

bus 
mo

Sovietinio gyvenimo 
statistika

The Sunday Times, Londono 
laikraštis, pabandė išaiškinti li
kimą buvusių sovietinio gyve
nimo didybių. ,

Štai kaikurie to tyrimo vaisiai:
Iš 11 ministerių, buvusių val

džioje 1936 m., 9 yra jau sušau
dyti. Iš 7 partijos vykdomojo 
centro komiteto vadovaujančių 
asmenų 5 sulaukė to paties liki
mo. Iš 53 partijos sekretorių 43 
sušaudyti. Iš 27 komunistinių 
veikėjų, kurie 1936 m. suredaga
vo Sovietų Sąj. konstituciją, 15 
taip pat krito nuo enkavedistų 
salvių. Iš 80 Karo Tarybos narių 
70 sušaudyti. Nuo 1917 m. iš 
kiekvienų 5 maršalų 3 buvo su
šaudyti, kaip “išdavikai ir par
sidavėliai”. Iš Lenino laikų polit- 
biuro narių nesušaudytas teliko 
vienas— Juozapas Stalinas.

Informacijos vokiečių kalba
Pabaltiečių Centro Taryba, ku- Karvelis — “Direkte Beteiligung 

rią sudaro trijų Pabaltijo tautų am Vereinigten Europą”.
Centro Komitetai, 1953 m. prade- Nr. 4. Prof. Gediminas Gaiva 
jo leisti vokiečių kalba kas metų — Die baltischen Lander’— ein 
ketvirtį žurnalą “Baltische Kor- Kreuzweg”,
respondenz”, kurio išėjo visi ke-1 Lietuviai šiame žurnale galėtų 
turi numatyti numeriai. ; dar plačiau pasireikšti, todėl la-

Iki šiol lietuviu bendradarbiu! bai pageidaujamas didesnis lie- 
jame paskelbti šie straipsniai:! tuvių intelektualų susidomėji-

Nr.l J. Kiupel - “Der ver-i kžurnalu ir gausesnis
bannte Gott’’ ‘ kendraaarbiavirnas, pasinaudo-

Nr. 2. Prof’ Gediminas Galva pant Pro§a PrabiIti i vokiečių vi- 
— “Gedanken uber die baltische i suopen§-
Union”: Jonas Rimašauskas - L Straipsnius vokiecrų kalba ga- 
“Terror als Grundlaoe des sow-' lima sll*stl tiesi0§ J redakciją, leiroi ais viiunaia&e aes sow , WaHkrU™ nuu
jetischen Systems”.

< Nr. 3. Prof. dr. A. Maceina —
"Zur Kennzeichnung des litaui-
schen Volksliedes”; Minist. dr.

Centro Komitetai, 1953 m. prade-

Ir

— “Direkte Beteiligung

Nr. 4. Prof. Gediminas Galva

KANADA RŪPINASI
savo vaikais.

šiondien jie tik voikoi, bet rytoj — piliečiui ir ben
druomenes vodovoi. Jiems reikolingas ypatingos 
paruošimos. Kanados mokyklose vaikų fiziniam, 
dvasiniam ir socialiniam auklėjimui stropiai dirbo 
mokytojai, gydytojai ir slaugės. Tėvai vaikų prob
lemos sprendžia pasitardami su kitais tėvais per 
Tėvų ir Mokytojų Sujungę.

Kanada rūpinosi savaisiais stenkis daugiau ži
noti apie ją. 7

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

sekundžių galėtų sunaikinti mi
lijoninį miestą, o sovietiškais 
portcigaras, be jokio garso, be 
skausmų, keletos sekundžių lai
kotarpy gali žmogų išsiųsti pas i 
Abraomą...

Gyvenimas ir technika, kaip 
matome, sparčiais šuoliais eina 
pirmyn. Pirmykščiai ginklai, i 
kąip: šautuvai, durtuvai, pisto-j 
lėtai ir kiti — nepoilgo— grei- I 
čiausia pasidarys muziejinės re
tenybės... Ko gero, gal ir pats 
dinamitas laikui bėgant pasida
rys vaikų žaislu .. . Taigi, žmo
nių žudymo priemonės žengia 
pirmyn... .

Ar susitars Ženevoj 
Indokinijos reikalu?
Iš anksto sunku pranašauti, 

bet — galimas dalykas. Kai kuri 
spauda net pranašauja ant ku
rios paralelės bus įvykdytos pa
liaubos. Atseit, kaip ir Korėjoj. 
Ir Indokinijoj norima sužaisti 
“paralelinį žaidimą”. Kitaip sa
kant, dalį Indokinijos atiduoti 
raudoniesiems, dalį palikti “bal
tiesiems”. Kaip ir visuomet nū-

Sudburio Saleziečių L. Instituto rėmėjų būrelis. Viduryje kle
bonas kun. Sabas, jo dešinėje būrelio vadovė S. Pakštienė, kai

rėje L. Kriaučiūnienė, fone — liet, kapelionijos altorius.

TORONTO
ML Bičiulių D-jos susirinkimas 
įvyko praeitą sekmadienį. Pra
džioje tylos minute pagerbtas 
miręs d-jos narys a.a. pulk. Kau
nas, po to buvo įdomi B. Stun
džios paskaita apie Lietuvos lai
vyną ir laivininkystę, išvadoje 
kviečiant daugiau susidomėti ta 
sritimi ir paruošti specialistų 
būsimam Lietuvos laivynui.

Po paskaitos skyr. pirm. L. 
Tamošauskas pranešė veiklos 
planą. E. Simonaičio Toronte 
sutikimo apyskaita, paragino 
remti “Keleivį”, stoti daugiau į 
skyriaus suorganizuotą gimna
zijos mokiniui išlaikyti būrelį. 
Pasirodo, pasiryžta išleisti Maž. 
Lietuvos istoriją, gegužės 22 d. 
UNF salėje ruošiami šokiai. Per
skaityta gautas iš įsisteigusios 
Toronte Vilniečių S-gos sky
riaus sveikinimas, priimta ir 
jiems padėkos bei linkėjimų re
zoliucija. Nutarta E. Simonai
čiui grįžus į Torontą suruošti 
nariams su svečiais arbatėlę.

Natūralios dujos
Natūraliosioms degamosioms 

dujoms atvesti iš Niagaros į To
rontą visi formalumai sutvarky
ti. Transcanada Pipeline Co. tuo
jau pradės statyti 85 mylių ilgio 
vamzdžius. Tikimasi, kad nuo 
lapkričio mėn. Torontas jau nau
dosis natūraliomis duiomis.

Pabaltiečių sporto šventė 
įvyks gegužės 28-29 d.d. Central 
YMCA patalpose College Str., 
Programa: Gegužės 28 d. 7 v.v. 
(didžioji salė) krepšinis vyrams; 
(maž. salė) tinklinis moterims; 
Stalo tenisas — pavieniai ir ko
mandiniai; šachmatai.
... Gegužės 29 d. šeštadienį, 11 
vai. šachmatai, 1 vai. stalo teni
sas, 1 vai. jaunių krepšinis, 2.15 
vai. paradas, 2.45 vai. moterų 
tinklinio finalas, 3.30 vai. vyrų 
tinklinio finalas, 5.30 vai. mote
rų' krepšinio finalas, 6.15 vyrų 
krepšinio finalas.

Po žaidynių 8 v.v. Columbus 
salėje įvyks šokiai su bufetu. 
Šokiams gros lietuvių orkestras 
“Trimitas”.

Futbolo rungtynės įvyks at
skirai komandoms susitarus.

Pabaltiečių Sporto K-tas.
“Dainos” grupės 

paskutiniam narių susirinkime 
pas p. Kundrotienę perskaityta 
daug padėkos laiškų už velyki
nes dovanas ir naujų prašymų 
šelpti vargo prispautus užjūrio 
lietuvius. Nutarta padėti kiek 
mūsų kuklus biudžetas leis. Be 
to. gavus veltui šv. Jono para
pijos salę, gegužės 29 d. sušelpti 
vargstančius Vokietijoje rengia
mas tradicinis kartūno balius. 
Tikimės, kad kas negalėjo tie
siogiai prisidėti prie šalpos, da-

Volksdeutsch’iai Austrijoje
gyvenimo pagerinimu Austrijo
je, kurie čia be savo kaltės pate
ko į taip didelį vargą. Bonnos 
valdžia iki šiol veik visai nesi
rūpino Volksdeutsch’iais Austri
joje. Pavyzdžiui tie Volksd., ku
rie tarnavo SS daliniuose, pagal 
“Fūrererlass” iš 1943. V. 19. au
tomatiškai gavo vokiečių piliety
bę. Vokiečių įstaigos iki šiol to 
nepripažino ir neteikė jokios pa
šalpos ar atlyginimo invalidams. 
Dabar gi jau galutinai pripažin
ta ir Bundesverfassungsgericht’o 
Karlsruheje ir 1954. III. 27. Ver- 
waltungsgericht’o Mūnchene, 
kad šis “Fūhrererlass” iš 1943. 
V. 19. teisiškai galioja ir visi 
Volksdeutsch’iai Austrijoje ar 
tai “Umsiedleriai” ar “Heimat- 
vertriebėne” turi teises numaty
tas Vokietijos “Erttschaedigung 
und Lastenausgleich” įstatymų 
kaip Vokietijos piliečiai.

“Salzburger Nachrichten” Nr. 
75 iš kovo 30 d. praneša, kad Vo
kietijos Bonos valdžia, kaip Vo
kiečių Reicho įpėdinė morališkai 
ir žmogiškai yra įpareigota rū
pintis materialiu Volksdeutsch’ų

bar turės progos gražiai praleisti 
vakarą, kur bus dalinamos pre
mijos už gražiausias sukneles, 
veiks geras bufetas ir gros pui
kus orkestras šokiams, to vaka
ro dalyviai parems šalpos darbus 
savo atsilankymu.

Nutarta pakeisti mėnesinių 
susirinkimų dieną. Dėkojame 
narei Kundrotienei už susirinki
mo priėmimą. Sekantis susirin
kimas įvyks pas narę Rukšienę.
Jaunesniųjų ateitininkų kuopa 
prieš Motinos Dieną buvo pa
skelbusi savo narių tarpe rašinio 
apie motiną konkursą, premija 
paskiriant nemokamas atostogas 
ateitininkų ruošiamoje vasaros 
stovykloje.

Konkursą laimėjo Jonas Staš
kevičius, augštesn. lituanistinių 
kursų ir Western Teck mokinys, 
pastarojoje bebaigiąs komerci
nio meno skyrių.

Pabrangs važinėjimas
Toronto susisiekimą tvarkanti 

kompanija TTC paskelbė, kad 
nuo liepoj mėn. miesto susisie
kime bus įvestos zonos, o tram
vajų - autobusų bilietukai pa
branginti — 5 už 50 č; vienkarti
nis pinigais mokant — 15 centų.

“Liaudies Balsas”
jau kelios savaitės Toronte nebe- 
pardavinėjamas viešai jokiose 
krautuvėse. Jį galima gauti tik 
prenumeruojantis arba redakci- 
joje.

(13b) Weilheim Obb., Steinle- 
strasse 25, Germany. Straipsniai 

į lietuvių kalba siųstini Vokietijos 
I Krašto Valdybai, kur jie bus iš
versti i vokiečiu kalba.

Atskiro numerio kaina 50 Pf., 
metinė prenumerata 2DM. Ad
ministracijos adresas tas pats, 
kaip redakcijos. “

LE leid. J. Kapočius 
Kanadoje

LE leidėjas Juozas Kapočius 
per. savaitę lankėsi Kanadoje su 
tikslu užmegzti artimesnį kon
taktą su LE talkininkais ir pla
tintojais bei aptarti tolimesnius • 
darbo planus. Jis jau yra aplan
kęs Montrealį ir Torontą, pas
kum Hamiltoną. Londoną ir kt. 
Kanados lietuvių kolonijas.

LE lejdėjo J. Kapočiaus atsi
lankymo Toronte proga, genera
linis įgaliotinis Ontario provin
cijai Vyt. Meilus buvo sukvietęs 
visus LE platintojus pasitarimui. ' 
Pasitarimo metu LE leidėjas pa
darė pranešimą apie LE leidimo 
eigą, taip pat išklausė praneši
mų iš platintojų beigi aptarė to
limesnius darbo planus. Ta pa
čia proga V.* Meilūs, kaipo išsi
kėlęs gyventi iš Toronto miesto 
ir negalėdamas palaikyti nuola
tinio ryšio su platintojais, iš ge
neralinio įgaliotinio Ontario pro
vincijai pareigų pasitraukė pa
likdamas ir toliau LE talkininku 
- platintoju. LE leidėjas J. Ka
počius apgailestaudamas tą fak
tą, padėkojo V. Meilui už suor
ganizavimą platintojų tinklo bei 
atliktą didelį darbą surenkant 
nemažą kiekį LE prenumerato
rių, paprašė generalinio įgalioti
nio darbą perimti Augustiną 
Kuolą, gyv. 143 Claremont St, 
Toronto, Ont.; telef. EM. 4-1581, 
kuris ir sutiko. ‘

Ta pačia proga LE leidėjas J. 
Kapočius pranešė, kad I ir II to
mo yra ribotas skaičius atsargų, 
kurių dalį jis yra atvežęs platin
tojams Kanadoje, kad priimdami 
naujas prenumeratas galėtų nau
jiems prenumeratoriams tuojau 
įteikti I ir II tomą į rankas. K.

GERIAUSIAS EUROPOS FILMŲ TEATRAS 
(Tromvojous sustojimas tarp Spodina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu Kl. 0850 ir Kl. 6319

“ROTE ROSEN, ROTE LIPPEN, ROTER WEIN”
TĘSIS IKI GEGUŽES MĖN. 15 DIENOS

Filmas iš paskutinių^<aro dienų. Gražūs Italijos gamtos vaizdai. 
Pagrind. rolėse: GARDY GRANASS, UL DAGOVER, JOHN 
von DREELEN, ROLF von NAUCKHOFF, HANS RICHTER.
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 2 vai pop ietų.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME



A. MORKIS 
DEAL ESTATE

1677 BLOOR ST. West (prie Oufferin). TH. OU 8459

TėVHĖSS ŽIAURIAI
įęijm. irwTaaaBaKcgscssxsssxaaacaggESRS  ̂ ^x.ft.-ucg s

1954 V. is: — Nr. 19 (228)

HAMILTON, Ont

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnemyde, 6 kamb., grynų plytų, alyva šildomos Vi
so kaino $13.500.

$5.000 įmokėti, St. Clair - Dufferin, 6 kamb., mūrinis, atskiros narnos, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Visa kaino $16.500.

Menary & Son
REAL ESTATE

PARDUODA: .
BROCK AVE. s

$9.500, 6 kamb., per du augštus namas, 2 virtuvės, kietmedžio grindys visur, 
puikiai dažytas, galima tuojau užimti; įmokėti $3.000.

LYNO AVĖ — DUNDAS
$13.000, solidžių plytų namas, 6 kamb. per du augŠtus, išilginis koridorius, 
šilto oro-aly9os šildymas, dvigubas garažas. Galima tųojdu užimti; įmokėti tam 
tikrę sumę. •

PINECREST — BLOOR
$17.500, solidžių plytų atskiras namas, 7 kamb. plius apšildomas saulės kam
barys, vandens- alyvos šildymas, kvadratinis plonas, 2 virtuvės, įvažiavimas ir 
garažas

RONCESVALLES AVENUE
$35.000, krautuvė ir apattmentas, susidedąs iš 4 kamb. ir saulės kamb., taip 
pat 3 kamb. aportmentas lll-me augšte, garažas 2-jų augštų, dirbtuvė kieme, 
krautuvę, galima, už imti, „tuojau, vandens-alyvos Šiki.; įmokėti tam tikrą sumą.

MEHARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto. Telef. LL. 1112-3.

Dar ne vėla įsigyti tabako ūkį
- štų metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

i^^FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario
■. ■. - ......... .-------------------------- --------- ■ • .

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS - vaistininkas

19 St, John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems —- tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS ’ VALANDOS
M U. 9543 9 a.m. — 9 pjn.

Visų rūčiu laikrodžius, puošmenas ir brangenybes . j 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas 1

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

—■ - - - - — rrr~- ^-^Trf-irr—r .

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V, ir S. AUŠROTAI

priima Jusi? trisagyn** 

kasdien nuo 10 vol. ryto Iki

10 vai. vokoro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO

DOMINION 
COAL & WOOD*

Telefonas: LY. 0365

pigiomis kainomis šaldytuvai

Lietuvių namų reikalu
Esame atsidūrę per tūkstan

čius mylių nuo savo Tėvynės, 
nuo gimtųjų laukų bei sodybų ir 
mus kankina tremties dienų ne
viltis. Tačjau nepasiduodami vi
siškai apatijai ir kiek sąlygos lei
džia dirbame tautiniai kultūri
nį darbą. Mūsų organizacinis 
gyvenimas diena dienon užima 
vis naujus barus ir palyginus su 
kitomis daug gausingesnėmis 
tautinėmis grupėmis Hamiltone 
mes savo veikla, organizuotumu 
stovime vienoje iš pirmųjų vie
tų. Lietuvis, kaip augštos kultū
ros asmuo, Lietuva, — kaip pa
vergtas ir kenčiąs kraštas šiame 
mieste yra plačiai žinomas.

Tačiau gyvenimas nestovi vie
toje. Kiekviena valanda, kiek
viena diena ir savaitė mums sta
to vis naujus reikalavimus ir 
naujus rūpesčius. Dabartinis mo
mentas reikalauja išlikti stip
riems ir kiek galima mažiau sve
timų įtakų paliestiems. To ga
lima atsiekti sutartinai dirbant 
ir sudarant patogias sąlygas tam 
darbui. Tačiau sunkus darbas be 

.savo pastogės, be nuosavų namų. 
Nebuvimas to stipraus lietuviš
kojo židinio mūsų kolonijos, gy
venime yra stipriai jaučiamas. 
Jau penki metai kaip prašome 
už savo pinigus pas kitus salių 
minėjimams, koncertams, paren
gimams. Lietuvių sunkiai už
dirbtas pinigas padeda plėsti 
kultūrinį ir ekonominį gerbūvį 
ne lietuviams. Laikas atėjo 
mums pasakyti: gana būti kam
pininkais! Lietuvio pinigai tik 
lietuviškiems reikalams.

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba ėmėsi pirmo žingsnio iš
spręsti šį reikalą šaukdama vi
suotinį susirinkimą Lietuvių Na
mų įsigijimo reikalu. Kovo 28 d. 
įvykęs gausus susirinkimas pa
sisakė vienbalsiai už namų įsigi
jimą. Išrinkta laik. valdyba ėmė
si sunkaus darbo su viltimi ir 
tikėdama, kad tautiečiai, kaip ir 
visuose mūsų kolonijos tauti
niuose reikaluose, būdąmi jaut
rūs parems namų įsigijimą. Čia 
neprašoma aukos, bet tik nupirk
ti serą, kuris neš nuošimčius ir 
pareikalavus bus gražintas atgal. 
Artimiausiu laiku kiekvieną ha- 
miltonietį aplankys valdybos 
įgalioti asmenys rinkdami pasi
žadėjimus Šerams pirkti. Vėliau 
pagal pasirašytus pasižadėjimus 
bus renk.ami pinigai.

Laikinoji valdyba paduodama 
paduodama savo sąstatą ir adre
sus yra pasiruošusi suteikti vi
sas informacijas ir savo patarna
vimą Lietuvių Namų reikalu.

J. Paleliūnas — pirm. 84 Stan
ley St., tel. JA. 8-5016;

j. Valevičius — vicepirm., 943 
Cumberland Ave., tel. LI. 5-3847;

St. Dalius — sekr., 35 Wilson 
St., tel. JA. 8-4834;

V. Antanaitis — ižd., 99 Napier 
St., tel. J A. 8-5834;

K. Baronas — narys, 131 Ken
sington Ave. N., tel. LI. 5-0979;

B. Kronas — narys, 112 Onta
rio Ave., tel. J A. 2-9077;

J. Bajoraitis — narys, 30 Al- 
bermarie Ave., tel. LL 5-6048.

Kad. pagreitinti pasižadėjimų 
Šerams pirkti surinkimo darbą, 
nuoširdžiai prašome kreiptis be
tarpiai pas augščiau išvardintus 
asmenis ir tuojau užpildyti pa
sižadėjimą. Taipgi galintieji pa
talkininkauti pasižadėjimų Še
rams pirkti platinime, prašome 
kreiptis pas valdybos narius.

Mes tikime, kad bendromis jė
gomis įvykdysime šį sunkų už
davinį — pastatysime Hamilto
ne Lietuvių Namus!

H Liet. Namų Laikinoji V-ba.
Hamiltono at-kų susirinkimas 

šaukiamas gegužės 16 d. 5 vai. 
pp. parapijos salėje. Programoje 
tėvo Pranciškono iš Toronto pa
skaita susieta su Marijos metais. 
Al. Astravo referatas “Sąžinės 
problema”. Ateitininkams daly
vavimas būtinas. Maloniai kvie
čiame ir visus kitus, kurie domi
si šiais dalykais. Valdyba.

Sukaktys. Hamiltono lietuvių 
bendruomenei švenčiančiai savo 
šešių metų sukaktį, prisimintina, 
kad šiais metais sukanka 50 me
tų nuo pirmųjų lietuvių atvyki
mo į Hamiltoną. Todėl nenuosta
bu, kad atvykus naujiesiems 
bndromis jėgomis su senaisiais 
buvo pradėtas organizacinis dar
bas ir eilėje valdybų pirminin
kavo senieji lietuviai, štai tie 
asmenys, kurie vadovavo per ei
lę metų mūsų kolonijos gyveni

mui: P. Vilnonis pirm, išrinktas 
1948 m. gegužės 9 d.; A. Vuikis— 
1948 m. birželio 6 d.; A. Ruzgas
— 1948 m. spalio 17d.; P. Vaito
nis — 1949 m. balandžio 10 d.; 
agr. K. Valaitis — 1950. m. sausio 
15 d.; inž. St. Naikauskas — 1950 
m. lapkričio 5 d.; J. Matulionis— 
1951 m. lapkričio 4 d.; J. Mikšys
— 1952 m. liepos 1 d.; inž. J. Kši- 
vickis — 1953 m. vasario 15 d. ir 
nuo 1954 m. vasario 28 d. K. Ba
ronas kaip dešimtasis iš eilės 
pirmininkas.

Šešių metų bendruomenės ir 
50 metų nuo pirmųjų lietuvių at
vykimo į Hamiltoną sukakčiai 
vra rengiamas minėjimas, kuris 
įvyks per dvi gegužės 22-23 die
nas. šios šventės garbės globėju 
maloniai sutiko būti Hamiltono 
miesto burmistras Mr. Lloyd 
Jackson, kuris per abi dienas da
lyvaus mūsų parengimuose. Be 
jo dalyvaus ir daugiau augštų 
kanadiečių svečių. Iškilmingam 
akte - koncerte dalyvauja iš 
Amerikos solistai J. Krištolaity- 
tė ir St. Baranauskas. Pagerb
dami ir prisimindami tuos žmo
nes, kurie savo energiją ir datbą 
per eilę metų paskyrė kolonijos 
•rėikalams dėkingumą pareikši
me gausiu atsilankymu.

Apylinkės Šalpos Fondo sky
riui ir šiems metams, apylinkės 
valdybos prašomas, sutiko vado
vauti pulk. J. Giedraitis kartu su 
visu senuoju štabu.

J bendruomenės rengiamas iš
kilmes pakviesti iš Amerikos 
svečiai ALB LOKo pirm. prel. 
Balkūnas ir ALT vicepirm. adv. 
A. Oils.

Apylinkės valdyba gegužės 5 
d. plalčiai išdiskutavo būdus 
kaip pritraukti senuosius lietu
vius prie minėjimo pravedimo ir 
bendrai dėl glaudesnio bendra
darbiavimo. Taipgi svarstytas 
trėmimų minėjimo klausimas, 
kuris bus pravestas bendrai visų 
pabaltieeių. Šiems metams pa- 
baltiečių trėmimų minėjimui 
pirmininkauja latvių atstovas. 
Pernai pirmininkavo lietuviai.

Gegužės 5 d. lankėsi Liet. En
ciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius lydimas LE sporto skyriaus 
redaktoriaus A. Keturakio. Su 
Hamiltono LE atstovu St. Da
lium buvo apsvarstyta platinimo 
ir bendradarbiavimo klausimai. 
Leidėjas J. Kapočius patenkin
tas mūsų kolonijos efektingu pa
rėmimu, nes prpporcingai pagal 
dydi Hamfltonšfe stovi visam pa
saulyje pirmoje vietoje. Iš Ha
miltono J. Kapočius išvyko į De
troitą.

Bedarbių gegužės 1 d. Hamil
tone buvo 7741 vyras ir 3947 mo
terys. Pernai buvo 4232 vyrai ir 
1789 moterys tuo pačiu laiku. 
Šią savaitę bedarbių skaičius 
krito labai nežymiai, nors staty
bos prasidėjo irjoms “skirta 2,5 
mil. daugiau negu praeitais me
tais tuo pačiu laiku.

— Maždaug 1,5 tonos suodžių 
nugula vienoj kvadratinėj my
lioj pramoninėj daly Hamiltono 
per 24 valandas. Tm. K.

Motinos dienos minėjimas, su
organizuotas KLB Hamiltono 
v-bos, įvyko gegužės 2 d. St. Mi
chael’s salėje. Jį atidarė trum
pu žodžiu v-bos pirm. K. Baro
nas, pakviesdamas į garbės pre
zidiumą skaitlingų šeimų moti
nas, išauginusias 6 ir daugiau 
vaikų.

Paskaitą šios dienos tema skai
tė kun. dr. Gutauskas iš Toron
to, išryškinęs didelius lietuvės 
motinos nuopelnus formuojant 
mūsų tautos charakterį. Jau ži
loje senovėje randame daugelio 
kronikininkų pasisakymus apie 
taurias lietuvių būdo savybes: 
atvirumą, riteriškumą, gerą šir
dį. Visa tai nuopelnas lietuvės 
motinos. Baigdamas, kun. dr. J. 
Gutauskas labai nuoširdžiai krei
pėsi į lietuvę motiną tremtyje, 
prašydamas jos savo vaikus iš
auginti Lietuvai.

Visoms skaitlingų šeimų moti
noms lietuviškos organizacijos 
įteikė dovanėles. Įdomu, kad p. 
Bilevičienei antrus metus iš ei
lės teko TF vietinio skyriaus ver
tinga dovana.

Meninėje daly pasirodė šešta
dienio mokyklos mokinės su po
ra šokių ir deklamacijomis. Lie
tuvaitės gimnazistės suvaidino 
Z. Šukienės trumpą vaizdelį 
“Motina”.

Reikia pastebėti, kad panašios 
progos vaidinimams nelabai dė
kingos: dėl pačių mažiausių, ku-

rių šį kartą susirinko didokas 
skaičius, triukšmo, vaidinimą 
sekti buvo neįmanoma.

Minėjime dalyvavo apie 300 
žmonių, sudedami vhŠ $80 aukų 
lietuvėms motinoms Vokietijoje.

“Širvintos” skaučių vietinin- 
kijos vakaras su vaidinimu ge
gužės 1 d. parapijos salėje, nors 
nedaug svečių sutraukė, tik apie 
160, betgi savo programa ir jos 
atlikimu visus nustebino: jau
nimas pasirodė ne prasčiau už 
suaugusius!

Scenoje matėme Z. Šukienės 
2-jų veiksmų farsą “Studentas iš 
•”«’enio”. kuri režisavo I. Mic- 
kūnienė ir pati autorė.

Autorė nedviprasmiškai paro
do pasipūtėlių charakterį visa
me nuogume, prieš pastatydama 
mūsų tautos tikrąjį būdo bruo
žą: kuklumą, tiesumą, meilę tie
sai ir kitas gerąsias savybes.

Hamiltono jaunimas išeidamas 
su šiuo vaidinimu į sceną, iškar
to pasirodė-savo stipriais vaidy
biniais sugebėjimais, gi vaidini
mas patraukė žiūrovą savo na
tūralumu, laisva eiga ir sugebė
jo publiką pilnai įtraukti į sce
noj vykstantį gyvenimą.

Teko nugirsti, kad Toronto 
skautai nori šį pastatymą rugsė
jo mėnesį pakartoti.

Iš savo pusės norėčiau palin
kėti torontiškiams skautams di
desnio visuomenės dėmesio. Žiū
rovai tikrai nesigailės.

Parengimą organizavo ir jam 
vadovavo E. Vilimienė. Pelno 
'gauta apie $50.

Ateinantį šeštadienį vargu kas 
galės išbūti namuose, kai armė
nų salėje, 69 Princess St. vyks 
vienas nuotaikingiausių šio pa
vasario parengimų, kurį savo 3 
metų sukakčiai atžymėti ruošia 
TF Hamiltono skyrius. Progra
moje girdėsime Toronto “Trimi
tą” net 14 instrumentalistų są
state. Jam diriguoja garsus mu
zikos profesorius L. Purkevech. 
Skambi Alf. Prielgausko liet, 
kariškų dainų popuri, ištraukos 
iš operų “Carmen”, “Marta”, 
’’Ottelo” kartu su lekiančiu pa
vasariu tikrai suteiks mums pa
kilios nuotaikos. Visi “Trimito“ 
koncertai praeity sutraukdavo 
daug hamiltoniškių, tikimės, 
kad ir šį kartą, koncertuodamas 
vienos stipriausių mūsų organi
zacijų — Tautos Fondo viet. sky
riaus — parengime, jis susilauks 
mūsų tautiečių didžiausio dėme
sio. Ir dar viena naujiena: Tau
tos Fondas nors simboliškai no
rėdamas atsidėkoti geriesiems 
hamiltoniečiams 'už jų rodytą 
per 3 metus visokeriopą paramą, 
suorganizavo kelias vertingas 
dovanas, kurios bus paskirty tos 
burtų keliu. •

Tam iš kanadiečių Hamiltono 
prekybininkų gautos 3 dovanos, 
kurių jie prašė iš anksto nevar
dinti. Kokios tos dovanos, paaiš
kės tik vakaro metu. Pranešame 
tik, kad viena dovana gauta iš 
juvelirinės prekybos ir dvi iš mo
teriškų*’rūbų krautuvių.

Kviečiame visus tautiečius kuo
skaitlingiausiai šiame koncerte 
ir po jo įvyksimame dovanų pa
skirstyme dalyvauti. Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Lietuviai krikščionys demo
kratai šiemet švenčia 50 metų 
sukaktį nuo pirmosios progra
mos pasirodymo.

Gegužės 29-30 d.d. Niujorke 
šaukiama jubiliejinė konferenci
ja, kuriai intensyviai ruošiamasi. 
Sukakčiai paminėti leidžiamas 
labai platus “Tėvynės Sargas”, 
kuriame pasirodys prel. M. Kru
pavičiaus, vysk. V. Brizgio, prof. 
J, Gravroko, Pr. Vainausko, dr. 
VI. Viliamo, prof. Pr. V. Rauli- 
naičio, dr. D. Jasaičio, Br. Zume
rio ir kt. straipsniai ir gana pla
tus apžvalgos skyrius.

Konferencija įvyks Carnegie 
Endowment for International 
Peace rūmuose, 46th St. and 
United Nations Plaza. Jau yra 
gauta eilė sveikinimų.

BALFas paskelbė vajų Vokie
tijoje esančio liet, jaunimo vasa
ros stovykloms suorganizuoti. 
Siūloma atskiriems aukotojams 
paaukoti tiek, "kad bent vienas 
lietuviukas galėtų paatostogauti 
lietuviškoje aplinkoje — atsigau
ti fiziškai ir sustiprėti lietuviško
je dvasioje — bent 2-3 savaites. 
Tam reikia apie $15. Jei kas tiek 
neišgali, kviečiama aukoti ir po 
mažiau.

Pernai lietuviškomis stovyklo
mis pasinaudojo apie 300 vaikų. 
Šiemet numatoma pirmoje eilėje 
siųsti į stovyklas silpnesnės svei
katos vaikus. Jų tarpe bus nema
žai tokių, kurie lietuviškų mo
kyklų nelanko, tad stovyklos 
jiems bus pagrindinis lietuvybės 
šaltinis.

BALFas balandžio mėn. apy
skaitoj nurodo, kad per tą mėn. 
aukų gauta $2.827.09; Vasario 16 
gimnazijai išlaikyti $2440.41. Pa
starojoje sumoje yra $568.12 iš 
Kanaidos: Port Colborne — $71, 
iš Toronto $140 ir Vasario 16 G. 
Remti kom. — $357.12.

Liet. Prekybos Rūmai paskel
bė konkursą atsakymų į klausi
mą: “Kodėl aš perku lietuvių 
krautuvėse ir naudojuos lietu
viškų Įstaigų patarnavimais?” 
Paskirtos premijos po $100, $50 
ir $25, be to dar eilė daiktinių 
prizų. Atsakymams yra atspaus
dinti specialūs .įlankai, kurie 
gaunami pas lietuvius verslinin
kus Čikagoje.
VOKIETIJA

Velykinės dovanos vargo mo
kyklų mokiniams. Vokietijos 
vargo mokyklas lankančių moki 
nių margučiams ir Velykų stalo 
pagerinimui KLB Toronto Šal
pos Komitetas vėl atsiuntė per 
Vokįetijos Krašto Valdybą žy
mią dovaną — $300.

Toronto Kalėdų Senelis ir Ve
lykoms nepamiršo savo globoti
nių. Nenuilstamu rūpesčiu k-to 
pirmininkas V. Vaidotas ir pats 
Šalpos Komitetas sugeba surink
ti šalpos reikalams stambias šū

vių tremtinių gyvenimą Vokieti
joje. Gautoji suma išsiuntinėta 
šioms mokykloms: Augustdorfo 
75 DM, Dillingeno 30, Hanau 40> 
Hannoverio 70, Krefeldo 35, 
Mūncheno 55, Memmingeno 210, 
Neustadto 85, Sandplatzo 60, Ro- 
senheimo 25, Seedorfo 20, Spa- 
ckenbergo 55, Lebenstedto 100, 
Diepholzo 110, Stuttgarto 45, 
Wehneneo 225 DM. Iš viso DM 
1240, su pašto išlaidomis 1.253,- 
89 DM. Vok. Kr. V-ba

Antibolševikinių Tautų Bloko 
(ABN) Tautų Tarybos pirminin
ku Mūnchene įvykusio kongreso 
išrinktas prof. F. Durčanskis, o 
gen. sekretorium — red. J. Gytis. 
ABN centro komiteto pirminin
ku buvo perrinktas J. Stecko, pa
vaduotoju — vengrų gen. F. Far- 
kaš d,e Kisbarnak, general, sek
retorium gruzinų kunigaikštis N. 
Nakašidzė. Gytis savo kalboj, 
pasakytoj per Amerikos Balsą, 
be kita ko, pažymėjo, kad ne
paisant, kiek metų užtruktų bol
ševizmas, nei Lietuva, nei Lat
vija, nei Estija nebus išnaikintos.

Švietimo Komisijos narys A. 
Venclauskas pasitraukė iš eitųjų 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės? krašto valdyboje švietimo 
inspektoriaus pareigų.

Prašo pagalbos
Povilas Jefremovas džiova ser

gąs jau ketvirti metai, prieš 10 
mėn. padaryta operacija — iš
imti 5 šonkauliai ir dalis plau
čių, dabar priimtas 3 mėn. į ki
tą sanatoriją, nebeturįs nei rūbų 
nei autuvo, prašo ar neatsirastų 
geraširdžių tautiečių, kurie ga
lėtų jį sušelpti. Esąs 176. cm. 
ūgio, sveriąs 67 klg., batų Nr. 42.

Adresas: Marcinelle (Charle
roi), 740, rue du Sanatorium, 
Province Hainant, Belgique.
D. BRITANIJA

50 m. nuo lietuvių spaudos at
gavimo sukakties proga Lietuvių 
Namuose Londone ruošiama lie
tuviškosios knygos ir lietuvių 
periodikos paroda.

“Išeivių Draugas” šiemet mi
ni 40 m. sukaktį. Jis yra daug 
prisidėjęs prie tautinio susiprati
mo tarp Škotijos lietuvių ugdy
mo.
PRANCŪZIJA

Sorbonos amfiteatre buvo su
ruoštas tarptautinis folkloro fes
tivalis, globoj amas Paryžiaus 
Akademijos rektoriaus. Lietuvos 
jaunimui atstovavo Paryžiaus 
lietuvių studentų sekcija, atlik
dama su dideliu pasisekimu ke
letą {autinių šokių, vadovaujant 
skulptoriui Mončiui. Akordeonu 
grojo B. Venskuvienė. Tautinių 
šokių grupę Paryžiuje sudaro: 
Mažonienė, Puzinaitė-Ripoll, U. 
Karvelytė, N. Kaširenovaitė ir 
Sirtautąitė; iš vyrų: R. Bačkis, 
Moneys. V. Deltuva, V. Tarvy
das. . .

mas. Dosni ir nuoširdi Toronto 
lietuvių parama vis efektingiau 
reiškiasi irskaidrina sunkų lietu-

ELENAI ir PETRUI VAITKŪNAMS,

dėl Jūsų mylimo sūelio a.a. JONUKO mirties, reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą

Izabelė ir Vincas Kandrotai.

Fort William, Port Arthur, Ont.

KOLUMBIJA
Mirė pulk. Ambraziejus. Ba

landžio 5 d. Barancabermejos 
(Kolumbija) miesto savivaldy
bės ligoninėje mirė buvęs Lietu
vos ginklavimosi viršininkas ats. 
pulk. Kazimieras Ambraziejus. 
Velionis palaidotas (dėtos užsie
niečių kapinėse.
URUGVAJUS

Min. dr. K. Graužinis jau pa-‘. 
sveiko ir gali vaikščioti. Netru
kus pradės eiti savo pareigas. 
Buvo rimtas pavojus gyvybei.
AUSTRALIJA

7 kub. pėdų šaldytuvas su (|> 1 CJ
5 metų garantija tik...... JL O

Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO - - TEL. OX. 4444

EAST - WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA

Notaro patvirtinti įvairiųflokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašinėjimai atliekami skubiai ir sąžiningai.

Biuro adresas: 1663 Bloor St; W. (TTC stotis — Indian Rd.) 
Tel. OL. 4251 arba BE. 1-4872

Moteriškų Ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS C E G Y S

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vtetinių'medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 26 metų dfrbu savo specialybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

Kai kas dar ir šiandien tebe
garbina Lietuvoje įvestąjį bolše
vikinį “rojų”. Tik šiandien jau ne 
visi norėtų tą rojų matyti ir į jį 
pakliūti. Tie, kurie prieš 15-20 
metų įtikinėjo apie būsimą so
vietinį Lietuvos rojų, šiandien 
kaip ožiai vedami į turgų spar
dytus! nuo jo. Mat šiandien-tie 
buvę rojaus piršliai patys paliko 
“buržujai, kapitalistai, išnaudo
tojai”. Jie gerai žino, kas būtų 
jiems pakliuvus į tą rojų. Tebe
garbinantiems sovietinį rojų pra 
vartų susipažinti pasiskaityti šį 
laišką, ką tik dabar gautą čia 
vienos lietuvės iš Lietuvos nuo 
savo brolio sūnaus:

1954. III. 30.
“Brangūs Giminės,
Kai kas dar esame gyvi, tiktai 

dėdis mirė 1950 kovo 27 d. Mama 
dar drutoka laikosi. Toliušio Izi
dorius abu mirė, kitos šeimos 
nežinau. Gudavičius senis jau 
miręs. Plokštis dar gyvas. Vinto 
Bružio giminėms perdaviau lin
kėjimus. Iš viso jo yra giminai
čių Simeono žmona.

Petrute, parvažiuok pas mus į 
Tarybų Sąjungą. Mes gyvename 
savo vietoje. Mes girdim, kad 
Jūs ten badaujate. Jūsų sesuo 
turi mergaitę vardu Ona. Jūsų 
Brolis taip pat gyvas. #

Aš, Jūsų brolio sūnus, Sveiki
nu bučiuodamas Tetulę, tėtuliu- 
ką, pusbrolį ir sesutę.

Su Dievu ! I!”
(Toliau seka pilnas adresas, 

kurio dėl suprantamų priežas

čių nespausdiname. Red.)
Tai tik tokie laiškai gaunami 

iš taip garbingo Sovietų Lietu
vos rojaus.

Na, ir labai “teisingai”. Jie ten 
žino, kad mes čia badau j am, o 
jie ten rojiškai gyvena...

“Draugai ir Draugės” važiuo
jam į Sovietinį Lietuvoj įvestą 
rojų — kam čia kapitalistam ver
gauti ir badauti... V. Sibulis.

NSW parlamento posėdyje da
lyvavo ir “naujųjų australų” 
bendruomenių atstovai. Lietu
viams atstovavo ALB krašto val
dybos pirm. V. Simniškis. Per 
privačius pasikalbėjimus paaiš
kėjo, kad NSW parlamentarai 
yra su Lietuvos klausimu gana 
gerai susipažinę. Kai kurie Lie
tuvą dar prisimena iš Nepriklau
somybės laikų. •

NIAGARA FALLS, Ont.
Motinos Dienos minėjimas šio

je neskaitlingoje lietuvių koloni
joje buvo suruoštas pirmą sykį 
— su pamaldomis ir dienai pri
taikinta programa.

Turiningą paskaitą apie moti
ną skaitė F. Janušonienė, patie
kusi daug gražių ir gilių minčių, 
pritaikintų šių dienų lietuvei 
motinai. Meninę programas dalį 
išpildė “Gintaras”, gražiai pasi
rodydamas pirmuose savo bepra
dedančio veikimo žingsniuose.

Parinktus eilėraščius mamy
tėms pasakė J. Balsaitė, I.Cepo- 
riūtė, L. Jonaitytė ir V. čepo- 
rius. Tikrai nustebino publiką 
mažosios mergytės, kurioms va
dovauja Z. Ulbinienė, išpildyda- 
mos keturius plastikos numerius. 
Tautinių šokių grupė, vadovau
jama Z. Jakubonio, pašoko ruge
lius ir kalvelį, susilaukdama pa- 
giritno. Muzikinę dalį atliko J. 
Vyšniauskas ir Rita Ulbinaitė.

Minėjimą pravedė P. Balsas,

kuris, taręs rfuosirdų žodį mo
tinoms, pakvietė visus atsistoti 
ir sugiedoti “Marija, Marija”.

Niagara Falls ir Wellando 
skautų suruoštas vakaras St. 
Patrick’s salėje, gegužės 1 d. la
bai gražiai praėjo. Publiką, kuri 
buvo gana skaitlinga, nuotaikin
gai palinksmino gražiais pasiro
dymais Toronto, Rochesterio ir 
vietiniai skautai.

Meno mėgėjų grupė “Ginta
ras” savo vadovų posėdyje ba
landžio 26 d._ pasiskirstė parei
gomis: pirmSB. Simonaitis iš 
Port Colborne, sekr. J. Vyšniaus
kas iš St. Catherines, ižd. Z. Ul
binienė iš Niagara Falls ir narys 
Z. Jakubonis iš St. Catherines. 
Revizijos komisiją sudaro: S. Pi- 
tiponytė, A. Surka ir kun. B. Mi
kalauskas, OFM.

Mergaičių grupės seniūnė N. 
Eižinaitė, vyrų grupės seniūnas 
J. Bieliūnas. z •
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Atominiai ginklai moterų rankose
Atominiai ginklai jau nebe 

naujiena. Jų turi Vakariečiai, jų 
turi ir Sovietai. Mūsų tėvynės 
reikaluose — reikia ieškoti pa
tikimesnių pagalbos priemonių, 
negu atominiai ginklai.

Tai gražiai išreiškė nuo senų 
laikų Lietuvoj giedama giesmė: 
“Dievas mūsų prieglauda ir stip
rybė”. Ta Dievo stiprybe mūsų 
tauta rėmėsi ir reiškė netik šven
tadienį, bet ta mintimi buvo per
sunktas visas gyvenimas, visa 
pilkoji kasdienybė.

Šį sykį norėtųsi paminėti tik 
vieną aspektą, tai sėmimą vilties 
bei stiprybės iš didžiosios Tarpi
ninkės — Marijos.

Kiek tik siekia atsiminimai — 
vis matau lietuvę motiną po die
nos darbų vakaro prieblandoj su 
rožančium rankose. Dėstė ji savo 
vargą ir nesekmes, o kartais ir 
labai sunkius gyvenimo kryže
lius po Marijos kojų. Gyvenimas 
ėjo rožančiaus paslapčių pašvęs
tas: čia džiaugsmingoji, čia kru
vinai skausmingoji, o kartais ir 
garbingi posmai nuaidėdavo.

Petras Rimša atvaizdavo lie
tuvę - motiną, kaip švietėją, prie 
ratelio mokančią savo vaiką skai 
tyti. Jeigu .kas atvaizduotų lie
tuvę, kaip kovotoją bendrai už 
tautos dvasines vertybes, atrodo, 
tektų ją nupiešti klūpančią prieš 
Marijos .paveikslą su rožančium 
rankose ... Nėra abejonės, kad ir 
šiuo, baisios nelaimės metu, ten 
tėvynėje mūsų sesė lietuvė var
toja tą patį ginklą — maldą. Štai 
vienas iš trijų 1952 m. atbėgusių 
žvejų rašo: “Žmonės nuogomis 
rankomis negali apgint savo baž
nyčių, kryžių net kapinių, bet jie 
savo namuose, kaip laikė taip ir 
tebelaiko pagarbiausioj vietoj 
Dievo kančia, Mariios bei šven
tųjų paveikslus. Nors rusai, ypač 
enkavedistai šaiposi iš žmonių ir 
ragina išmest paveikslus, bet tie 
visi tikybos ir šventų papročių 
niekinimai dar labiau -stiprina 
ištvermę religijoj“ (Tolimieji 
Kvadratai). •

Būtų permaža, jeigu mes tik 
žavėtumėmės tėvynėj likusių ko
vos ir aukos didybe, bet praktiš
kai nesiryžtume nieko daryti.

Štai stovime Marijos metuose. 
Turime pagalvoti, kokią misiją 
atlikti esame įpareigotos, ’ku
rioms buvo lemta ištrūkti iš po 
budelio kirvio į laisvąjį pasaulį.

Bevaikščiojant naujų konti
nentų vieškeliais, svetimos že-

12-toji valanda
Argi Marijos įspėjimai pasauliui 
Fatimoje taip pat nereiškia, kad 
ir visam pasauliui yra atėjusi 
XX amžiaus 12-oji valanda?

Marija atėjo į žemę įspėt žmo
nių, kaip rūpestingoji motina. 
Iki tol, daugeliui Marija buvo 
tartum perdaug mistiška, lyg vi
sai nereali būtybė, o Fatimos 
įvykiai, atvėrė akis, kad Marija 
tikrai yra mūsų Motina ir visų 
malonių tarpininkė pas Dievą.

Fatimos Marijos prašymai yra 
paprasti: malda ir atgaila. Kaip 
suprasti atgailą? — Ar apsivilkti 
ašutinę ir išeiti į tyrus? Ne! — 
tik gerai atlikti savo luomo pa
reigas. Marijos Fatimoje pasa
kytų žodžių esminė dalis yra: 
“Žmonės neprivalo daugiau įžei
dinėti Viešpaties, nes Jis iki šiol 
ir taip buvo perdaug įžeidžia
mas”.

Norint sulaukti pagalbos Fati
mos Marija nurodė: 1) Rožan
čiaus maldą, kaip raktą į dieviš
kus turtus; 2) Nekalčiausios Ma
rijos Širdies garbinimą ir 3) pa
siaukojimą tai Širdžiai, kuri lai
davo taiką tarp tautų ir nusidė
jėlių susitaikymą su Dievu.

Norėtųsi tikėti, kad niekas ki
tas taip gerai negalės suprasti 
Fatimos įvykių prasmės, kaip • •

S. P.

MOTINA MALONINGOJI

Giedoki m giesmes jai, 
Gražiausiai tarp žmonių. 
Jos veidui nupiešt genijus 
Netur spalvų.
Šovinkim Himnais jų, 
Augščiausią tvarinių, 
Kuri "pilna Malonės 
— Pagirta tarp visų". 
Toli, kaip debesys, 
Tyli, kaip lelija, 
Slapti, kaip miško anemonai. 
Kaip rožė vakare.
Ji spindi Aušrine, f
Ant marių vandenų, 
Atkreipus veidų maloningų
Link žmonių.
Neškim rūtelę jai, 
Žibuoklių vainikus, 
Barstykime rožes, 
Bijūnų lopelius.
Žibuokles — kuklumu

„ Rožės — širdim tyra 
Bijūnai— bus malda, 
Kentėjimas — rūta.

lietuvės — Marijos žemės duk
ros.

Anot Giovani Papini (Laiškai 
žmonėms 113 psl.): “Nebe pir
mas kartas, kad tautų išgelbėji- 
mas yra pavedamas moteriai. 
Debora išgelbėjo Izraelį, Judita 
— Betuliją, Viturija — Romą, 
šv. Joana D’Arkietė išgelbėjo 
Prancūziją. Anos moterys išgel
bėjo miestus ir karalystes dau
giau negu sielas bet jūs turite 
prieš akis daug didesnį dieviš
ką pavyzdį: — Tą, kuri nuolan
kume ir tyloj buvo tautų atpir
kimo dalininkė”.

Nuo seniausių laikų lietuvė 
moteris buvo ir yra aktyvi ko
votoja už brangiausius tautos 
idealus. Ji yra Kražių skerdynių 
dalyvė ir knygnešė, savanorių 
rūpintoja ir dabar, lygiai su vy
ru, tremiama Sibiro katorgom 
Visai nesvarbu, kad tik vienas 
kitas vardas bus įrašytas tautos 
martyrologijoj. Tačiau mes len

kiame galvas prieš nežinomą lie
tuvę, kuri tautos gyvybės ugnį, 
kaip senovės vąidelutė, išsaugos 
namų židiny, nors tas židinys 
bus ir svetimoj žemėj — kitam 
kontinente.

Ištvermės tam semsimės iš 
Marijos, ypač šiais — Jos trium
fo metais. Nuo kūdikio iki sene
lės, pasiryšim duoti tinkamą at
sakymą į Fatimos Marijos pra
šymus, ne žodžiais, bet darbais.

Gegužės 13 d. organizuojama 
viso pasaulio lietuvių maldos 
diena. Tą dieną sutelkime prie 
Dangiškos Motinos pagrindinius 
prašymus: tėvynei laisvės ir pa
sauliui teisingos taikos. Mums 
pravartu įsidėmėti popiežiaus 
Leono XIII žodžius, kai jis sun
kiausiu katalikų bažnyčios gy
venimo momentu, pasaulio vys
kupams rašė: “Jei norite, kad iš 
šios krizės laimingai išvesčiau — 
suklupkite prieš Dievo Motiną 
Mariją”. R. Petronienė.

Uždaros rekolekcijos
Mergaite, ar tu žinai, kad tu 

savo širdyje turi paslėptą turtą, 
kurį tu pati dar nepilnai sura
dai. Tavo širdis kartais ilgisi ty
los ir vienumos, kurios tu j ieškai 
aplinkoje. Tu ilgiesi kažko didin 
go ir švento. Tu jieškai savo šir
dyje to paslėpto turto, kuris yra 
kasdienos dulkėmis apneštas ir 
prigesusios ugnelės pelenais ap
dengtas. Tu pati savęs klausi, 
kam priklauso mano širdis? Kas 
yra jos viešpats ir karalius, ilgai 
laukiamas ir svajojamas

Miela mergaite, kas ■ gali tau 
atsakyti į šiuos klausimus Šiais 
Šventaisiais Marijos Metais aš 
siūlau tau bent porą ar trejetą 
dienų atsitraukti nuo kasdieni
nio gyvenimo trukšmo ir užsida
ryti mergaitėms skirtų rekolek
cijų tylėję, kur tu, kasdieninio 
gyvenimo dulkes nuvaliusi, nuo 
to takelio, kuris veda į tavo sie
los gelmes, nupūsi tos prigesu
sios ugnelės pelenus, ir pamaty
si, kad ten žarijos dar gyvos. Tu 
užkursi vėl tą ugnelę ir jos švie
soje pamatysi savo širdies bran
genybes, savo vertę ... Tu tikrai 
pasakysi — aš esu Marijos duk
ra! Aš savo skaisčios širdies dar
želyje pasodinau visas mergai
tės dorybių gėles, kurios augda
mos ir klestėdamos savo kvapu 
bei spalvų švelnumu džiugins ir

Vienoje pasakaitėje pasakoja
ma: karalaitė, įžeista savo kam
barinės tarnaitės nepakankama 
pagarba sušuko: “Atsimink, kad 
aš esu karaliaus dukra!” Tarnai
tė savo širdyje jausdamasi teisi, 
ramiai, bet ryžtingai atsakė: 
“Mano Tėvas augštesnis — aš 
esu Dievo dukra”...

Miela mergaite, ar tu pasirink
si vieną ar kitą pašaukimo kelią, 
pirmoje vietoje į tavo širdies 
brangenybes, į tavo dorybių gė
les pirmas teisės turi jų Kūrėjas 
ir Jo šventi principai tau nesu
laužomi. O gal tu pajusi savo 
sieloje augštesnių idealų troški
mą. Gal tu sušuksi: “Mano šir
dis tiktai Dievui, visa širdis vie
nam Dievui”. S. M. P.

• Mūsų tauta, istorijos bėgy
je, savo laisvei išlaikyti pavarto
jo daug ginklų ir apsigynimo bū
dų, tačiau, dar niekad nepavarto
jo, visos tautos mastų, maldos ir 
atgailos. Todėl šiemet gegužės 13 
dieną suklupkim vieningai mal
dai už tautos laisvę.

gaivins pavargusį šios žemės ke
leivį.

mės dulkės nejučiomis ima pri
dengti daug brangių sielos turtų. 
Tačiau Marijos metų proga, mes 
mėginkime susikaupti, kad savo 
dvasios akimis įžvelgtume tris 
perlus, kurie yra sudėti į lietu
vės tremtinės rankas. Tai -

Religinė, dorinė ir tautinė 
jaunosios kartos gyvybė.

Tu turi tai išsaugoti bet kokia 
kaina. Mes puikiai žinome, ko
kiu atkaklumu svetimo krašto 
dvasia puola jaunas širdis. To
dėl lygiai tokiu pat atkaklumu, 
tik kelis kart gilesniu ir subtiles
niu, tenka statyti užtvankas 
prieš svetimą nepageidaujamą 
įtaką. Kasdieninis gyvenimas 
motinai siūlo daug progų ir dau- 
giariopu būdų sėti gerą sėklą”.

Jei motinos parodytų tiek dė
mesio dėl savo vaiko sielos, kiek 
paprastai dedama rūpesčio dėl 
jo biologinių reikalų aprūpini
mo, vaisiai būtų labai ryškūs. 
Šiuo atveju kaimietė lietuvė bu
vo daug pranašesnė už miestietę 
ar inteligentę. Mes turime jaust 
didelę atsakomybę, nes mūsų tė
vynei yra išmušusi
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Gražūs, žvilgą plaukai yra pui
kiausias moters papuošalas, ku- 
-ris nustelbia net ir turtingiau
sias brangenybes. Įvairios gyve
nimo aplinkybės ir pergyveni
mai, ypač miesto žmonių, silpni
na organizmą, taip pat ir plau
kus. Todėl jie yra reikalingi ypa
tingos ir didelės priežiūros. Mū
sų kaimo sesės visada galėjo di
džiuotis savo gražiais plaukais ir 
be ypatingos priežiūros,, nes gry
nas ir švarus oras, saulė, vėjas 
tam yra dideli pagalbininkai. 
Tuo tarpu gyvenant miestuose 
tarp dulkių, suodžių ir/įvairių 
nešvarumų reikia imtis priemo
nių plaukus tvarkyti.

Pirmiausia galvos plovimas. 
Nereikia plauti per dažnai, nes 
tai perdaug džiovina odą, plau
kai nustoja blizgėjimo ir prade
da lūžti. Teisingas plovimas: rie
bią galvą plauti kas 10 dienų, 
normaliai, kas 14 d., sausą — kas 
trys savaitės. Patariama plauti 
lietaus ar sniego vandeniu, nes 
jie neturi tiek kalkių, kiek van
dentiekio vanduo. Turinčioms 
labai silpnus plaukus arba vai
kams galima plauti plaktais 
kiaušinių baltymais. Plaunant 
vandentiekio vandeniu reikia 
vartoti šamponą, kurių yra įvai
rių rūšių plaukam specialiai pa
gamintų. Prieš plovimą plaukys 
gerai iššukuoti šukomis ir šepe
čiu, sušlapinti drungnu vande
niu ir pirštais gerai išmasažuoti 
galvą; pridėti šampono ir lengvai 
trinti. Pismu kartu putų nebūna, 
tik išsivalo visi nešvarumai, ge
rai išskalavus vandeniu, vėl trin
ti šamponu ir masažuoti, išplau
ti šiltu, po to drungnu vandeniu, 
į kurį įlašinti porą lašų acto arba 
citrinos sunkos, tai priduoda 
gražaus blizgėjimo; blondinėms 
patariama skalauti ramunėlių 
arbata. Galvą apšluostyti (ne
trinti) ir padžiovinti pašildytais 
rankšluosčiais. Po to galima įtrin 
ti galvą su specialiu galvos van
deniu (sausom galvom riebus, 
riebiom — alkoholinis).

Kad sustiprinti plaukų augi

mą, patariama vieną valandą 
prieš plovimą galvą .trinti su se
kančiu mišiniu: 25 gr. alyvų alie
jaus, 25 gr. riešutų aliejaus, 25 
gr. aprikosų aliejaus.

Plaukų nereikia pergreit džio
vinti, nes tada jie nustoja švelnu
mo ir blizgėjimo. Geriausia var
toti šiltus rankšluosčius arba ne- 
peršiltą džiovintuvą; blondinėms 
džiovinti saulėje. Išdžiovinus 
plaukus, kad odoje būtų geresnė 
kraujo cirkuliacija, lengvai pa
masažuoti pirštais.

Svarbiausia plaukų priežiūrai 
yra šukavimas kietais (nylon) 
šepečiais. Šukuoti reikia rytais, 
per dieną ir daugiausia vakarais, 
kad išsišukuotų visos per dieną 
susirinkusios dulkės. Šukuoti po 
keliasdešimt kartų įvairiomis 
kryptimis. Plaukams labai svei
ka yra vėjas ir saulė (tik ne per 
karšta), todėl nebijokime jų.

Šukuojant rytais visada rasite 
šukose plaukų, dėl to nereikia 
per daug nusigąsti, nes per mūsų 
gyvenimu plaukai keičiasi bent 
dešimt kartų — senieji iškrinta 
užleisdami vietą naujiems. Slen
kant plaukams per daug, reikia 
atkreipti dėmesį, nes tam pa
grindą gali duoti bloga kraujo 
apytaka, vitaminų stoka, blogas 
virškinimas, įvairios ligos ir t.t. 
Tokiu atveju reikia kreiptis pas 
gydytoją. Paprasčiausias recep
tas prieš plaukų slinkimą yra:

% ricinos aliejaus
% stiprios juodos arbatos ex- 

trakto
romo.

šituo mišiniu reikia įtrinti gal
vą ir palaikius porą valandų iš
skalauti. ■

Tiurint galvoje daug pleiskanų 
patariama plaunant į vandenį 
įdėti 1 litrui — 1 arbatinį šaukš
telį druskos. Taip pat galima 
vartoti įvsūįtkis tam specialius 
chemikaiudMl

Jei plaulKĮ galai pradeda skil
ti, juos reikia apkartpyti. Dėl 
plaukų dažymo galima pasakyti, 
kad tai nėra perdaug sveikas da
lykas. Dažant plaukus, dažyti tik

Lietuvaitės Kanados baleto 
festivalyje

Gegužės 3-10 d. Toronte vyko 
šeštasis Kanados baleto festiva
lis. Jame dalyvavo 6 baleto gru
pės ir dvi modernaus šokio gru
pės: Willy Block Hanson Dance 
Co. (Toronto) ir Montrealio mo
dernaus šokio grupė (Montreal 
Modern Dance Company), kuri 
yra vadovaujama ir įsteigta Jo
nės Kvietytės iniciatyva- Cho
reografinį darbą ir solo roles at
lieka Birutė Vaitkūnaitė (B. Na- 
gys vardu programoje) ir Jonė 
Kvietytė.

Malonu pažymėti, kad abi lie
tuvaitės choreografės ir šokėjos 
susilaukė labai palankių spaudos 
atsiliepimų iš Toronto meno kri
tikų. Abudu grupiniai darbai 
skaitomi vieni iš stipriausių vi
same festivalyje.

Šalia kūrybinio darbo šokėjos 
dirba ir pedagoginį Montrealy- 
je. Jonė Kvietytė savo studijoje 
5011 Queen Mary Rd., o Birutė 
Vaitkūnaitė YMCA salėje 5550 
Park Ave.

Linkėtina geros sėkmės ir iš
tvermės tolimesniam darbui.

B. R.

esant gerai sveikatai, nes kitu 
atveju gali pakenkti plaukam. 
Kreiptis pas gerą specialistą. 
Vengti peroxydo (vandenilio) 
pašviesinimo, nes plaukam tai 
yra tikras nuodas.

Ponioms, peržengusioms še
šiasdešimt, žilų plaukų nereikia 
bijoti, jaunesnės žilstančios gali 
pasinaudoti dažymu, tik, kaip 
minėta, pas gerą specialistą.

Darant pusmetinį sušukavimą 
reikia taip pat pasirinkti gerą 
kirpėją, nes blogai padarytas su
šukavimas pražudo plaukų bliz
gesį ir švelnumą, taip pat reikia 
keisti patį būdą, pav. po kelių 
šaltų sušukavimų padaryti vie
ną karštą, nes taip geriau plau
kam.

Plaukų sudėjimą, kaip ir visą 
apsirengimą, reikia pritaikyti 
asmeniui. Nereikia žiūrėti per
daug madų ar pasiimti pavyz
džiu kokią filmų žvaigždę. Atsi
minkime, kad plaukai yra netik 
gražiausias jūsų papuošalas, bet 
taip pat duoda pagrindą visai iš
vaizdai. Japonai sako, kad mo
ters plaukas daugiau traukia ne
gu jaučio vežimas...

MARIJA AUKŠTAITĖ t
PASITIK, MAMUTE, SU DANGAUS • 
TAURE AUKSINE...

(poezija prozoje)
Kai širdis kentėjo žemės sopuli STubų,
Kai mintys vargdienės labirintais pasinėšėjo,
Pas tave aš, brangi mano mamyte, mielai paviešėjau, 
Prisiglaudus prie tavo dangiško sielos rūbo.
Atėjau pasiskųst, kaip man sunku ir skaudu...
Tu, brangioji, žinai, kas tavo vaiko širdy trankos!
Mieliausioji, tu matai, kiek nuodų...
Paguosk našlaitėlę prie savo maloniųjų rankų.
Gyveni už saulių palikusi relikvijas kape...
Ir jaučiu, vis klūpai už mane pas Dievą geriausią!
Trokšti ir mane įamžinti gražiausiame lape, 
Kad nereiktų gėdoj rausti valandą paskučiausią.
Prižadu klausyti Dangaus ir tavo paliktų įsakymų.
Nepaisau, kiek kančių teks už Rojų sumokėti.
Vien tik už mūs brangiausią pasimatymą
Ar neverta žemėj kad ir skaudžių metų iškentėti?!
Per tuos metus aš vargsiu, dirbsiu ir kentėsiu.
Gražiausių dorybių žiedelius rinksiu ir taupysiu.
Ir kai savo kūnu ir grabu žemelėj išsitiesiu •— 
Siela atskrisiu pas tave, žvaigždėmis apsikaišysiu.
O dabar, jau tirpsta vaško žvakė metų liepsnele gal paskutine?... 
Bet dar turiu grįžti į savo naktį, į pasaulio varganas prerijas.
Po jų vėl pasitik, mamyte, su Dangaus Taure auksine, 
Kai prie mano grabo jau girdėsi giedant liūdnąsias rekvijas.

MOTERIS BENDRUOMENĖJE
Sės. Kotryniečių vaikų, darže

lio Toronte rėmėjų būrelis su
rengė vaikams Atvelykio šventę, 
kuri praėjo puikioje nuotaikoje 
besilinksminant su Velykų bo
bute ir zuikeliais. Ateityje yra 
numatoma ir daugiau tokių pra
mogų surengti mažiesiems.

Gegužės 1 d. įvyko moterų pa- 
baltiečių arbatėlė, kurioje refe
ratą skaitė p. Žilinskienė, po to 
įvyko diskusijos.
LKMD Sao Paulo mieste liepos 
mėn. rengia maldos dieną už 
Lietuvą.

Motina Marija Teofilė, vyriau
sioji sės. Kazimieriečių vadovė, 
vizituoja seselių namus Argen
tinoje.

D. Nauragytė, op. sol. Naura- 
gio duktė, gražiai reiškiasi poezi
joje. ■/.;

Op. sol. A. Dambrauskaitė tau
tų festivalyje Miami atstovavo 
lietuvius.

Smuik. E. Kuprevičiūtė iš Eu
ropos atvyko į Čikagą. Ji yra 
daug koncertavusi Europoje, 
taip pat numatyta eilė jos kon
certų Amerikoje.

Motinos Dienos minėjime To
ronte paskaitą skaitė iš Cleve- 
lando atvykusi p. Žilinskienė. 
Meninėje programoje dalyvavo 
sol. Vilčiauskaitė bei mokykli
nis jaunimas. Buvo įteiktos do
vanėlės ir pasveikintos daugia
vaikės motinos: O. Bartolicienė, 
A. Rylienė, J. Osvaldienė, A. 
Jonaitienė, B. Treigienė, M. Pu- 

■ tinienė, O. Gatąveckienė, A. Au- 
gaitienė, A. Ankudavičienė, P. 
Ruibienė, A. Vanagienė, B. Ston
kienė ir U. Petkūnienė.

Sol. Adomaitienė ir Bičkienė 
Čikagoje įdainavo į plokšteles 
dainas pjritaikytas Motinos Die
nai.

Op. sol. V. Jonuškaitė koncer
tavo Montrealy.

A. Grinienė - Gimbutaitė neto
li Bogotos Pacho miestelyje jau 
penkti metai vadovauja vaikų 
kolonijai, kurią ji pati ir sukūrė. 
Ta kolonija laikoma pavyzdin
giausia visoje Kolumbijoje. Pa
staruoju metu ten kartu įrengta 
ir našlaičių prieglauda, kurių po 
vidaus kovų daug atsirado.

Liet. Katalikių Moterų D-jos 
Toronto skyrius 

atšventė savo penkių metų veik
los sukaktį.

Oficialioji paminėjimo dalis 
įvyko šeštadienį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Svečių tarpe 
matėsi iš Hamiltono, Oakvilės 
ir net iš JAV.

Minėjimas pradėtas malda. Po 
to skyriaus pirm. B. Sapijonienė 
apibudino šio pobūvio priežastį 
ir padaryti platesnį pranešimą 
pakvietė buvusią ilgametę pir
mininkę O. Jonaitienę.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
katalikės moterys, vykdydamos 
draugijos šūkį “Tiesa ir meilė”, 
susispietė į organizacinį vienetą 
ir yra nemažai nudirbusios vi
suomeninio darbo: ruošė kursus 
jaunoms motinoms, namų ruo
šos, lankė ligonius, prisidėjo pi
niginiai ir talkininkavo “Tėviš
kės Žiburiams”, pirko Šerų Sp. 
B-vės “Žiburiai” ir Lietuvių Na
mų, daug rūpinosi ir rėmė orga
nizuojant vaikų darželį, prisidė
jo prie išleidimo katalikių mo
terų leidinio “Mūsų kelias”, kas
met užprenumeruoja Vokietijo
je lietuviams ligoniams lietu
viškos spaudos, iš savų pafengi- 
mų pelno moka 10% L. B-nės 
švietimo reikalams.. 'Rems rei
kalams išleista per $4.000, kurie 
buvo suverbuoti rengiant paren
gimus ir iš narių mokesčio.

Sukaktuvininkes sveikino: L. 
gen. kons. min. V. Gylys, kun. 
P. Ažubalis, Tėvas Bernardinas 
Grauslys, kun. dr. J. Gutauskas, 
Hamiltono Kat. Moterų pirm. D. 
Kazlauskienė, “Dainos” Grupės 
pirm. Br. Žiobienė, Baltų Mot. 
Federacijos — E. Jurkevičienė,

KLMB-nės skyr. — p. Jakubaus
kienė, dr. A. Užupienė, LKMD 
Centro V-bos pirm. p. Juozapa
vičienė, ateitininkų —J. And
riulis, KLKK D-jos — A. Pabe
dinskas. . :■

Raštu atsiuntė sveikinimus: 
vysk. Brizgys, Montrealio ir 
Winnipego LKM D-jos skyriai, 
p. Prapuolenytė, ir dar keli kiti, 
negalėję atvykti pasveikinti as
meniškai.

Rengėjos svečius pavaišino 
gardžiais skanėstais, o linksmie
ji broliai — K. Kaknevičius su 
J. Šulcu — linksmai nuteikė sa
vo “aktualijomis”.

Svečių malonumui, p. Jagėla 
akordeonu pagrojo šokiams ir 
pritarė sutartinei.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
abiejose parapijose atlaikytos 
pamaldos už Lieutvoje bei trem-

t>r. M. Žilinskienė 
Toronte

Tremties metais Vokietijoje, 
įvairiuose moterų suvažiavimuo
se tekdavo girdėti dr. Žilinskie
nės pranešimus bei paskaitas. Jų 
suvažiavimo dalyvės klausyda
vosi kaip nuostabios muzikos, 
vadindavo ją auksaburnę. Tai 
pasitvirtino ir Toronte minint 
Motinos Dieną gegužės 2 d.

Dr. Žilinskienės paskaita tai 
nuostabi tėvynės meilės ir ilge
sio daina, kurios norisi klausytis 
ir norisi kad ji niekados nepasi
baigtų.

Kalbėtoja pradėjo savo kalbą 
apie pasaulio tautų veržlumą ir 
kovas už būvį, išvesdama pavyz
džiais ir garsių dainių žodžiais ir 
mūsų mažos, bet nuostabiai verž
lios tautos, nors ir mindomos ’ 
tautų kryžkelėje, nors, ir buvu
sios keletą šimtmečių pavergto 
bet. išlaikiusios savus papročius 
ir kalbos turtus, norą ir teisę gy
venti ir būti laisvai.

Ji kalba apie pavojus, gresian
čius mūsų išblaškytiesiems vai
kams ir kreipiasi į motinas šiais 
nuostabiais tėvynės meilės žo
džiais: “Kalbėk, motin, savo vai
kui, kalbėk apie tėvynę, apie jos 
nuostabų grožį, apie paliktus na
mus, pasakok kaip mūsų soduose 
vyšnios rubinais raudonuoja, 
kaip laukuose varpos auksu žė
ri, kaip mūsų upių ir ežerų van
denys dangumi mėlynuoja, kal
bėk ir pasakok, kol jis pradės il
gėtis savo tėvynės, kalbėk tol, 
kol ilgesio kančią jo širdy šukei- 
si”.

Linkėtina, kad dr. M. Žilins
kienė aplankytų kiekvieną kam
pelį, kur gyvena lietuviai ir tė
vynės meilės žodžiais gaivintų 
bępradedančias užšalti ir apsa
manoti lietuviškas širdis.

S. Grigaitienė.

“Miss Montevideo”, gražiausia •> 
Urugvajaus sostinės mergaite, 
buvo išrinkta lietuvė Anelė Če- 
kytė. Per “Miss Urugvajus” rin-tyje esančias gyvas ir mirusias 

draugijos nares. Š. L. kimus jai teko antroji vieta.

52 Kanados Geros Valios

. Kad parodžius kitų kraštų žmonėms, kaip 
atrodo mūsų miestai, The House of Seagram • 
pakvietė keletą žinomų Kanados dailininkų 
nupiešti 22 mūsų miestus, nuo vandenyno iki 
vandenyno.

Maždaug prieš metus šie paveikslai, viso 
52, buvo pasiųsti 30.000 mylių oro kelionėn į 
didžiuosius Lotynų Amerikos ir Europos mies
tus. Šios tarptautinės kelionės tikslas buvo 
surasti naujų draugų, kurie suprastų Kanadą 
ir jos gyvenimo būdą. Seagramo paveikslų ko- * 
lekcija ypatingą pasisekimą turėjo šiuose 
miestuose:. San Juan, Havana, Mexico City, 
Caracas, Rio de Janeiro, San Paulo, Buenos 
Aires, Montevideo, Rome, London, Paris, 
Geneva, Stockholm, Hague ir Madrid.

Šių paveikslų dėka svetimų kraštų gyven
tojai dabar geriau supranta Kanadą ir kaip at
rodo jos sparčiai augą miestai. Seagramo pa
veikslai savo uždavinį atliko. Dabar ji sugrą
žinti Kanadon ir bus parodyti kanadiečiams 
nuo vandenyno iki vandenyno.

Che Jjouse oį Seagram
i
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikiami informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.

Mann & Martel
i

2390 Bloor 
86tf Bloor 
575 Queen
1294 King

BIURAI:
Street West.

Street West,
Street West.
Street East, Hamilton

Toronto
Toronto
Toronto

MIELI H AMILTONIEČI Al!
Pcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. ISKCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Telef. OL. 6381870 COLLEGE ST.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$8.500, Porlioment - Queen, 6 kamb. švarus namas, $1.000 įmokėti.
$1.1.900, Bloor - Roxton Rd., 6 kamb. mūrinis nomos, nedidelis įmokėjimos.
$13.500, Bloor - Dovercourt, 7 kamb., 2-jų augštų, mūrinis, atskiras namas, 

alyvos šildymas, vieta garažui.
$13.500, Bloor - Marguaretto, 7 kamb., 2-jų ougštų mūrinis namas, vandeniu 

alyva šildomos, dvigubas garažas.
$16.200, College - Show St., atskiras, gerų plytų namas, moderni virtuvė, van

dens - alyvos šildymas, vieta garažui.
$16.500, High Park - Roncesvalles, 8 kamb., atskiras, mūrinis namas.
$17.500, College - Rusholme, 1 1 kamb., mūrinis namas, vandens - alyvos šil

dymas, 3 virtuvės, garažas. 1
$20.300, Bloor - Indian Rd., 1 1 kamb., atskiros, mūrinis namas, vandens - aly

vos šildymas, name 3 tualetai ir 2 dušai, didelis kiemas, garažas.
$14.500, Bloor - Dovercourt, 7 komb., mūrinis narnos, vandeniu šildomas.

1. Namai pardavimui. Greitos ir sąžiningas patarnavimas per 
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos. ■.Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 
Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance. Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

S. JUCEVIČIUS A. M ARC IS

Kreiptis OL. 6381

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir moloniu patarnavimu visų tautų klijentoms musų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. į dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

DURIE ST. - HIGH PARK. Visai at
skiras, 6 neperein. kamb., gero 
mūro namas. Garažas su įvažia
vimu iš gatves. Kaina $16.300, 
įmokėti $4.000. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

EVELYN AVE: - ANNETTE. 1 1 di
delių, gražių ir nepereinamų k., 
visai atskiras tikro mūro nomos. 
Vandeniu-olyva šildomas, dvi
gubas mūrinis garažas su priv. 
įvažiavimu. Kaino $21.000, 
įmokėti $5.000. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

DIVISION STR. — COLLEGE, 
$14.500, įmokėti apie $5.000, 
9 neperein. lobai grožių kamb., 
per 2 ougštus namas. 2 virtuves; 
kietmedžio grindys; vandeniu - 
alyva šildymas; garažas. Skam
binti P. MALIŠAUSKAS, OL.- 
6321.

WOODSIDE-RUNNYMEDE. $1,8.900 
pilna kaina ,visai atskiros, loboi 
gero mūro nomos, 7 kambariai 
per du aukštus, kvadratinis plo
nas, dvi virtuves, kietmedžio 
grindys, pusiau įrengtas kamba
rys III ougšte, didelis kiemas, 3 
garažai, plotus šoninis įvažia
vimas. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

ROXTON RD. - HARBORD. $4 7.900, 
$6.000 įmokėti, visai atskiras, 
namas, gražus presuotų plytų, 8 
nepereinamų kamb. per du ougš
tus, dvi modernios virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis 
gražus kiemas, du modernūs ga
ražai, nomos labai gerame sto
vyje. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

CRAWFORD
pilna kaina; loboi gero mūro, 
pusiau atskiros, 7 kambariai, 
alyva Šildomas, dideli nepereina
mi kambariai, kietmedžio grin
dys, vieta garažui, žemas įmokė
simas, balansui vieno atvira sko
la. Skamb. P. ŽULYS, OL. 6321. 

RUSHOLME - COLLEGE. $7.000 įmo
kėti, puikus, atskiras, 13 kamb. 
nomos, 2 augštai. 3 virtuvės, 3 
vonios, privatus įvažiavimas, 2 
mūriniai garažai. Skambinti V. 
Lunys, OL. 6321.

INDIAN RD. - HIGH PARK, 11 k. 
per 2 ougštus. Atskiras duplek
sas, 3 virtuvės, 2 vonios, Šoni
nis įvažiavimas; įmokėti apie 
$8.000. Skambinti Vyt. Lunys, 
OL.6321.

DURIE - RUNNYMEDE. $13.500, 
įmokėti apie $3.500. 6 kamb., 
atskiros mūrinis nomas, moder
ni virtuvė, kietm. grindys, neper
ein. kamb., garažas, galima tuo
jau užimti. Skambinti P. Ker- 
beris, ME. 247L

BLOOR. $15.500

^DELAWARE COLLEGE, $18.500, 
įmokėti apie $6.000, puikus 7 
ir saules kamb., atskiras mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, kvadrat. pla
nas, kietmedžio grindys, goro- 
žoy po namu. Puikus pirkinys, 
be skolų. Sakmbinti P. Kerbe- 
ris, ME. 2471.

HIQH PARK BLVD., $33.000, įmo
kėti apie $15.000, 16 kamb., 
atskiras, gerų plytų tripleksos, 
karšto vandens - alyvos šildy
mas, garažai, kietm. grindys, 
be skolų, geras pajamų namas. 
Skamb. P. Kerberis, ME. 2171.

SYMINGTON - DUPONT. $14.200, 
įmokėti apie $3.000. 6 kamb; 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
naujos garažas, namas lobai ge
rame stovyje. Skambinti P. KER
BERIS, ME. 2471.

CONCORD — BLOOR, $2,900 įmo
kėti; pusiau atskiros 7 neper
einamų kambarių namas; gara
žas. Greitos užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HUMBERSIDE — DUNDAS, $3.000 
įmokėti, pusiau atskiras 6 kam
barių nomos; vieta garažui. Grei 
tos užėmimas. Skambinti P. 
Grybas ME. 2471.

DUFFERIN — DAVENPORT, $2.500 
įmokėti; atskiros 6 kambarių no
mos, dvi virtuves, alyva šildo
mos; labai gražus kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

WILLARD - COLBECK. $17.900, įmo
kėti $6000. Atsk. rupuotų plytų,
7 kamb. per du ougštus namas, 
alyva šildomos, moderni virtu
vė, 4 gabalų vonia, kvadratinis 
plonos, garažas. Balansui vieno 
skola. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 2471.

MONTROSE - HARBORD. $15.000, 
įmokėti $5.000. Pusiau atskiras,
8 nepereinam. kamb. namas, 3 
virtuvės, dvigubos garažas. Ba
lansui vieno skola. Skambinti P. 
GRYBAS, ME. 2471.

BERESFORD — ANNETTE distrikte. 
S. B. 6 k. gerame stovyje Kaino 
$14.200 — 3.500. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

DUFFER IN — COLLEGE, trijų augštų
9 k. gerame stovyje, vieta gara
žui; $215 mėn. pajamų. Kaina 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI- 
TIS, ME, 24/1.

DUFFERIN — DUNDAS, loboi afero
ms stovyje, 6 k. plytų muro no
mas, garažas; lengvi margyčiai. 
914.500 — 4.000. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

f

1245 Bloor St. W. - Tcl. OL. 8481
Prie Lansdowne

N a m ų t e 1 e f o n a i:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667
Gerai žiubina ir lietuvių išbandyta namų pirkimo * pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas, iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas;

$1.500 įmokėti, Dundos - Givins; 6 
kambarių pusiau atskiros nomos, 
vienos mortgičius bolonsui; vieta 
goražui. Viso $8.900. Skamb. J. 
Tomulioniui.

$1.800 įmokėti, Harrison - Ossington;
6 kambarių pusiau atskiros, ne- 
epreinami kambariai; vieto ga
ražui. Viso $9.500v Skambinti 
J. Tomulioniui.

$2.000 įmokėti. Dundos - Crowford. 
' 8 k., mūrinis, nepelnomi k., 
alyvos šildymas, 2 modernios 
virtuvės, gofožui vieta, geras 
morgičius, geras sausas rūsys. 
Skambinti Z. Umbrožiūnos.

$2.000 įmokėti. Parkdole. 8 k., at
skiras mūrinis namas, alyvos šil
dymas, nepereinami k., 2 virtu
ves, pilnas ir geras rūsys. Atviras 

* morgičius 10 metų. Labai retas 
pirkimas. Skambinti Z. Umbra- 
žūnui. ,

$2.900 įmokėti. Bloor - Delavare. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingos ir gerai užlaikytas lobai 
gerų pajamų namas. Skambinti 
Z. Umbrožūnui.

$3.000 įmokėti, Argyle - Dovercourt;
7 kambarių dvi modernios virtu
ves, dideli kambariai, loboi šva
rus namas ir garažas; puiki pro
ga tik paskubėkit. Viso apie

* . $10.000. Skamb. J. Tomulioniui 
$3.000 įmokėti, Dovercourt - • Bloor;

8 kambarių geras namas, 2 ge
ros virtuvės; dvigubas "garažas. 
Geros pajamos. Viso apie $12.- 
000. Skamb. J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti, Delaware - Bloor;
7 kambarių mūrinis namas, geri 
ir dideli kambariai; moderni vir
tuvė/ alyvos šildymas; garažas. 
Viso apie S 13.000. Skambinti 
J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti, Pacific - Bloor; 6 
' gerų kambarių mūrinis namas, 

labai gerame stovyje, pigus iš
laikymas. Viso apie $13.900. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Marguarettė.
8 k., dviejų butų labai gero mū
ro dupleksas, moderniškos virtu
vės ir vonios, karštu vandeniu 
šildomas, padalintas rūsys ir 2 
krosnys. Dvigubos garažas ir gra 
žus kiemas. Viso kaina tik $15.- 
500. Dar neparduotas dėl to; 
kad name gyvena nuomininkai 
ir teduoda 1 vai. savaitėje na-

mui apžiūrėti. Namas labai ge
rame stovyje tiek viduje tiek iš 
lauko, ir kas turės kantrybės, 
gali padaryti gerą pirkimą. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

$4.000 įmokėti, Delaware - Bloor; 9 
kambarių mūrinis narnos, 3 mo
dernios virtuves, vandens alyvos 
šildymas, narnos be jokių trūku
mų, galimo tuojous užimti. Viso 
iki $19.000. Sk. J. Tomulioniui.

$4.000 įmokėti. Bloor - Delaware. 8 
dideli nepereinami k., lobai ge
ros mūras, 2 loboi moderniškos 
virtuvės, puikus kiemas su nau
ju garažu. Gal eis už $15.500. 
Namas visai be priekaištų. Skam 
binti Z. Umbrožūnui.

$4.000 įmokėti, Concord - Bloor; 8 
kambarių mūrinis namas, dideli 
ir puikūs kambariai; alyvos šil
dymas; garažas. Viso apie $13.- 
000. Skambinti J. Tomulioniui.

$4.500 įmokėti, Crawford - Bloor; 9 
kambarių mūrinis namas, puikūs 
kambariai, geros virtuvės; alyvos 
šildymas. Lobai geros pirkinys. 
Viso apie $15.500. Skambinti 
J. Tamulionui

$4.500 įmokėti. Bloor - Windermere 
7 k. ant dviejų augštų, atskiros, 
mūrinis, moderni virtuvė, dideli 
šviesūs nepereinami k., gražus 
kiemas su sodu, taipogi garažas. 
Skambinti Z. Umbrožūnas.

$4.900 įmokėti. High Park. 9 dideli 
nepereinami k., atskiras mūro 
namas prie pat parko, 2 didelės 
gražios virtuvės, vandeniu ir aly
va šildomas. Visa kaina tik 
$17.000. Skambinti Z. Umbra- 
žūnui. \

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, at
skiros namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $19.000. Skamb. 
J. Tomulioniui.

$8.000 įmokėti. Prie naujos liet, baž
nyčios, Hov-elok gatvėje, 8 k. 
didelis reto puikumo namas, 2 
mod. plytelėmis muštos virtuvės, 

<3 praustuvės, 50 pėdų frontas 
su dideliu sodu, garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Šildomos alyva 
ir vandeniu, mūras, pamatai, sie
nos viduje ir iš lauko pirmos rū
šies. Buvusi daktaro rezidencija. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
< Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
Ite Block South of St. Clair

TORONTO. ONT.

TEL. Junction 4773 
Namų tcl. CE. 1-3444

Sav. G. KEKA1TIS

PERKANT-PARDUODANT
KREIPKITĖS

Vaisių ir uogų 
mėgėjail!

Pigiomis kainomis galite gauti 
sodinimui:

obelų, kriaušių, slyvų, pyčių 
ir vyšnių skiepų, serbentų, di
džiųjų agrast, vynuogių ir ki
tokių vaiskrūmių pas

A. MACĮ 
Nilestone, ant Hamiltono ke

lio, ties London, Ont.

įdedu ir iššveičiu naujos ir senos grin
dis padarau kaip naujos. Alticku vi

sus kitus grindą darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

W; A. LENCKl, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir it.

Suite 410 .
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstota u:

europičtiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apima namus pilnom instalio- 

'vimui ar pakeitimui srovės,, duodu 
techniškus rfctorimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
OL. 8443 - OL. 84441333A Dundas St. W., Toronto

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
bojo. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
Įmokėti $3.000. Dundos - Lisgor, 7 

k. mūrinis, 2 virtuvės, goražui 
vieta. Kaino $13.000.

Įmokėti *$25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store" su modern, 
įrengimais, 4 metų senumo mū
riniu, 8 k., , moderniai įrengtu 
namu, garažais, dideliu sklypu. 
Metine apyvarta apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

Įmokėti $7.000. Kviečių ir gyvulių 
ūkis iš 100 akrų. Geri trobesiai 
ir inventorius. Netoli Simcoe 
ežero. Kaina $17.500.

Įmokėti $2.000. Vasarnamis iš 5 k., 
sklypas 50 ant 185 pėdų, prie 
Simcob ežero. Kaina $5.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., labai gero mūro duplek* 
sos, vandeniu Šild., didelis kie
mas, 2 mūro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaina $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 augštų, atskiras dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 mūro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Vieno 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

$10.000 įmokėti, Glenloke - Bloor, 
13 k., atskiras mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 garažai, 
privat. įvažiavimas, labai gražus 
ir didelis kiemas. Vieno skola 
balansui 15 m. Kaino $25.000.

Runnymcde - Annette rajone. Atski
ros mūrinis 10 k. narnos. $5.000 
įmokėti, koino $16.900.

Dundos - Bloor rajone, 6k., pusiau 
atskiros, mūrinis namas, įmokėti 
$4.000, pilna koino $12.000.

Nepraleiskite progos! Queen St. netoli 
parko skubiai ir pigiai parduo
dama maisto produktų krautuvė. 
Įmokėti $2.000. Kaino $3.300.

Dovercourt - Bloor rajone 9 k. pusiau 
atskiros mūrinis namas, duplek
sas; vandeniu šildomas; su gara
žu. įmokėti $5.000. — Kaino 
$17.500.

Porkside Dr. netoli Sunnyside 8!6 k. 
atskiros mūrinis, vandeniu alyva 
šildomos namas, prašoma kaina 
$18.500, įmokėti $6.000.

Ind»on Rd. - Bloor rajone 8 k. pu
siau atskiros mūrinis nomos, aly
va Šildomos. įmokėti $6.000. 
Kaina $17.000.*

$2.500 įmokėti, Dundos - Glodstonc; 
6 k. mūrinis 2 virt, garažui vie
ta. $10.500 pilna koino.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymede; 
6 k. mūrinis, mod. virtuvė, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilno 
kaina.

$3.500 įmokėti, Bloor - Marguaretto, 
8 k. mūrinis, atskiros, olyv. šild. 
garažas. $16.500 pilna kaino.

$3.500 įmokėti, Bloor - Glenloke, 6 
k. mūrinis, pusiau atskiros, gra
žioje vietoje. $13.500 pilno kai
no. t

$3.500 įmokėti. Shaw - Christie, 6 k., 
mūrinis, pus. atskiros, olyv. šild. 
gorožos. $13.000 pilno koino.

$5.000 įmokėti, Bloor - Gladstone, 7 
k. mūrinis, pus. otsk. virtuv.; 
olyvo šild; gorožos. * 
pilno koino.

$8-10.000 įmokėti - High 
neito, 12 k. mūrinis, 
vond. šild., 2 virt., 2 gar., 2 vo
nios, 2 privožiavimoi į gorožus, 
puikus kiemas, pajamų ndmos, 
balansas vienai skolai. Užėmi
mas tuojau. $25.000 pilno koi- 

1 no.

$13.000

Pork-An- 
Otskiros,

Turime daugelį kitų loboi gerų Ir įvoiriomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurtų dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefone* J«tolg<» OL. 8444

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL 8443

V. Jučas
li.nl. HM. O<-

Didžiausia.
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — aštuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BOTI PARDUOTI:
Bloor - Quebec rajone, atskiras, mūrinis, loboi gerų plytų, 8 kambarių, 3 virtu 

ves, alyva šildomas. Didelis kiemas, garažas. Viena skola 10 metų.
$1.800 įmokėti, Ossington - Dundos, 6 kambarių mūrinis, įvažiavimas į kięmą. 
$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, otsk., 6 kamb., dvi virtuves, įvažiavimas į kiemų. 
$4.000 įmokėti. Parkdale rajone, atskiros, mūrinis, 7 k. per du ougštus, vanūė- 

deniu šilddomas, garažas.
$4.000 įmokėti, Bloor - Concord. Mūrinis, atskiras, 6 kambarių, vandeniu - aly

va Šildomas. Užpakaly įvažiavimas į kiemų.
$5.000 įmokėti, Rucholme Dr. - College. Mūrinis, atskiras, 8 k. dvi virtuvės, alie

jumi šildomas, garažas.
$5.000 įmokėti. Porkdale rajone, prie gero susisiekimo, loboigerų plytų, 9 kamb., 

vandeniu aliejumi šildomos, kamb. dideli, puikus įvažiavimas į kiemų.
$5.000 įmokėti. Pearson - Roncesvalles. Atskiras, dviejų butų, 9 kamb., per du 

ougštus. Du įėjimai, dvi vonios, dvi virtuvės, vandeniu ir aliejumi šildom.
$8.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd., mūrinis, atskiras, vandeniu šildomas, 13 k., 

2 virtuvės, dvi vonios, 2 atskiri įėjimai, du garažai, lengvi mokėjimai.
14.000 pilna kaina. Dovercourt - Dundas. 8 k. per du ougštus, mūrinis, gero 

plano, du garažai, dvi virtuvės.
$5.000 įmokėti, Bloor - Delaware, mūrinis, gero plano 7 k. per du augtus, di

delis kiemas, geras įvažiavimas.

Šimtai kitų namų, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesių laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
BALTAKYS

Namų telef. LL. 8310.
PLIOPLYS

Namų telef. RO. 3345.

FOŠ1US MACIUNSKAS
Namų telef. JU. 7558.

ZIGMANTAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

A. W. FARLll^GER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo ištaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

$2.500 įmokėti, ant Manning prie Bloor, atskiras, mūrinis su garažu ir alie
jumi šildomas. Pilna kaina $10.200.

$3.500 įmokėti, ant Westmoreland, 8 k. labai gerų plytų, garažas. Nepapras
tai geras namas pinigų investavimui.

$4.000 įmokėti, Blc4>r - Jane, 6 k. mūrinis, gero plono, šoninis įvažiavimas. Jei 
Jūs ieškote gero namo, gerame rajone ir su .mažu įmokėjimu, turite 
pamatyti šį narna.

$4.500 įmokėti, prie Dovercourt ir Dundos, 'mūrinis 10 k. su dviem virtuvėmis. 
Parduodamas su baldais. Tikras pajamų namas.

$5.000 įmokėti, .Bloor - Gladstone, mūrinis> atskiras, 9 kambariu su dvicmis 
virtuvėmis, visi kambariai yra erdvūs.

$6.000 įmokėti, ant Indian Rd. prie Wright Avc., mūrinis, 8 k. su dviem vir
tuvėmis, vandeniu aliejumi šildomas, didelis kiemas, garažas.

$7.000 įmokėti, Indian Rd. - Bloor, atskiras, mūrinis, 13 k., vandeniu šildo 
mos, garažas, skola 10-čfoi metu. ,

$8.000 įmokėti, High Park - Indian Grove, atskiros, 10 didėlių kambarių, van
deniu ir aliejumi šildomos, su privačiu įvažiavimu ir dideliu kiemu.

JEI IEŠKOTE namo ncpopraslaigcromc stovyje iš lauko ir vidaus su visais pa
togumais (4/virtuves, 3 vonios, didelis Rcc-room su baru) ir norite turėti puja; 
mų virš $300 į mėnesį ir sau butų, skambinkite dėl šio namo, nes savininkas 
nusipirko hotelį ir skubiai parduoda šį namų.

Toi tik kalėtos pavyzdžių namų, kuriuos mes turime pardavimui. Jei jūs 
ieškote namo bet kurioje Toronto miesto dalyje, nepatingėkite paskambinti 
mums, su malonumu duosime Jums pilnas reikalaujamos informacijas apie 

* namus ir jų pirkimą

Skambinkite mūsų atstovui OL. 6357 — po darbo valandų LA.1250

S. KUZMICKAS
(sutrumpintai STAN KUZMAS)

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

8 kambarių mūrinis, yra garažas. Show ir Dundas rajone narnos. Kaina $13.500. 
Įmokėti $3.50C

8 kambariai, priedo saulės kambarys, dviejų augštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, alyva šildomos nomas. Queen ir Dovercourt rajone. Kaino $>13.500; 
įmokėti $3.500.

8 kambarių, atskiras, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomas. High 
Pork rajone. Kaina $17.500; įmokėti $9.000.

kambarių atskiras, mūrinis, karštu vandeniu-olyva šildomas nomas. High 
Pork rajone. Kaina $19.500; įmokėti $7.000.

9

1675 BLOOR STREET WEST
IŠTAIGOJ atstovauja lietuvis

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
|rengiomi nouji visų rūšių nomų opšildymai anglimis arba olyvo. Keičiamos 
senos krosnys f naujos, modemiškas olyvo apšildomas <r pilnai automatiškos 

{rengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerioi) į senor krosnis ir taisomi
• seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumeriu. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPAD1NA AVĖ. Telef. LT. 92035.

ti
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TĖVIŠKES ŽIBURIAI 7 pusl: ‘

SERBŲ TAUTINIAI RŪBAI
I

R t

V. VASIS
Real Estate and Business Broker 

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.) 
Telefonas ME. 4605

1. High Pork - Geoffrey Ave., 11 did. 
komb., atskiras gero mūro, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 
2 vonios, didelis kiemas ir gara
žas, geras pajamų nafnas; įmokėti 
$8.000 ir viena skola balansui.

2. High Pork, 10 did. kamb., atski
ras, mūrinis, geras pajamų namas; 
įmokėti $5.000.

3. Jane - Bloor, 6 kamb., atskiros, 
mūrinis, 2 metų senumo, šoninis 
įvažiavimas ir garažas; įmokėti 
$2.000.- 
Delaware Ave., 8 did. kamb., mū
rinis, atskiras, 2 augštų namas,

Kreiptis tel
REIKALINGI PARDAVIMO AGENTAI!

Tai tipiškas vidurinės Serbijos tautinis kostiumas. 
Griežtai kariškai sukirptos kelnės ir kepurė rodo, kad ser
bai nuolatos budėdavo, pasirengę apsiginti nuo užpuolėjų.

Kostiumai išausti iš vilnos ir pasiūti namuose. Kepu
rės khaki spalvos, švarkas — spalvingai mėlynas, su dar 
tamsesne mėlyna liemene. Jojimo tipo kelnės yra rudos 
spalvos, nešiojamos su šviesių spalvų kojinėmis. Nepapras
tos išvaizdos odiniai batai su staigiai užversta nosim yra 
ypatingai būdingi. *

Ypatingai išeiginis, šventinis kostiumas pasižymi tuo, 
kad švarkas apsiuvinėtas nublizginamais sidabro ornamen
tais?

Pasitarnaudamas visuomenei šį straipsni spausdina

'RrAVIN'G'S
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa and Windsor

Tariama BREDINGS

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų Ar vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
, Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2745

DCMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Volqioi gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gornmci priry.-ostct tirejosr - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose: ‘
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

lobai didelis kiemas, parduoda
mos dėl mirties; įmokėti $4.000.

5. Bloor - Roxton Rd., 8 did. kamb., 
2 augštų, mūrinis, atskiros, vande
niu ir alyva šildomas, 2 virtuvės, 
didelis kiemas ir 2 garažai. Vie
na skola balansui; įmokėti $5.000.

6. Bloor St., 8 did. kamb., mūrinis, 
didelis kiemas ir garažas; įmokėti 
$4.000.

7. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuves, 4 did. po 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000, geras pir
kimas.

ME. 4605

Greta Garbo buvo paklausta 
vieno žinomo Paryžiaus kritiko:

— Madame, kodėl Jūs neište
kėjote?

— Aš mėgstu protingus vyrus!
— atsakė artistė.

— Bet, Gerbiamoji, pagaliau 
yra ir protingų vyrų.

— Taip, bet tik bukaprotis ga
li būti patenkintas turėdamas 
žmona kino žvaigždę.

Laike karūnacijos Anglijoje 
viename teatre ėjo Šekspyro 
“Antonijus Kleopatra”. Sceno
je. kada Kleopatra nuduria pa
siuntinį, pranešusi Antonijaus 
mirtį, salėje viešpatauja visiška 
tyla, tik viena moteris pasako 
balsiai savo kaimynei: “Dieve, 
kokios tos užsienietės! Mūsų Elz
bieta šito niekad negalėtų pada-

Garsusis mokslininkas Alber
tas Einšteinas nesenai buvo* pa
kviestas į Holywooda pasižiūrėti 
vienos kultūrinės filmos filmavi
mo. Jo garbei buvo suruoštas di
delis balius, kuriuo metu Rita 
Hayworth paklausė: “Pasakyki
te man, Profesoriau, koks yra 
didžiausias išradimas moderniš
koje chemijoje?”

Einšteinas, minutę pažiūrėjęs į 
artistės rausvus plaukus, atsakė: 
“Be abejonės — raudonplaukės 
moterys!”

• Taip pasižadėjęs
— Girdėjau, kad tu niekada 

nepasirodai kartu su savo žmo
na?.''..

— Tiesa. Aš senai pasižadėjau 
niekur neiti su vedusiom mote
rim.

Tavo ir kostiumas
— Kas čia per naujas numeris 

Juk tu su mano lietpalčiu!
— Lyja ar nematai? Argi 

rėtum, kad tavo kostiumas 
šlaptų?

Ne viskam lėtas
— Niekad nemačiau tokio

ginio. Argi nėra nieko, ką tu ga
lėtum greit padaryti?

— O, taip! Aš greit pavargstu!

no 
su

tin-

Kitas
— Jūsų vyras turi kitą plos- 

čių?
— Ne. neturi.
— Bet vistiek kažkaip jis ki

taip atrodo.
— Oh, tai yra kitas vyras ...

Šeimininkas pranešė
— Ar pranešei šeimininkui 

kad išsikraustai?
— Ne, — jis man pranešė.

Smith - Corona
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

Galima užsisakyti su 
LIETUVIŠKU RAIDYNU'
Pristatoma per 3 savaites.

N. K. McLEOD
Tel. EM. 6-7766

35 FRONT ST. E.
Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka- 

• nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Jonas: “Man liko tik vienas žings 
nis iki skyrybų”.
'Petras: “Kaip tai?”
Jonas: “Jau apsivedžiau”.

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadina 
556 YONGE at Welleslev

NUOMOK 
BiLNA 
VESTUVINĮ 
RŪBU 
KOMPLEKTĄ 

_ VYRAMS IR 
r MOTERIMS.

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

- • ■ S'

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 

modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Spėciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjhno sąlygos. Pristatymas ir perlai, 
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vak ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
... m OPĖKN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuota; saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___ ________ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
ffiT- jjjnnoa bai rūpestingai saugomi. Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
TELEF. EM. 8-4557

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų. 

138-46 CLAREMONT STR.
30 metų valymo patyrimas

St. Catherines, Ont.
Gegužinės pamaldos laikomos 

kiekvieną dieną 7 v.v., išskyrus 
sekmadienius, vienuolyno kop
lyčioje, 73 Rolls Avė.

Pirmoji Komunija šios koloni
jos vaikučiams bus gegužės 23 
d., sekmadienį.

. “TŽ” Nr. 15 A. Petkauskas iš
kelia mintį, kad jau pats augš- 
čiausias laikas įsijungti į aktyvią 
veiklą ir platesnei veikimo dir
vai surasti organizuotis į VKL 
S-gą. Gera mintis. Gaila tik kad 
nėra nurodyta kas yra toji S-ga 
ir koks jos tikslas. Būtų gerai, 
kad su šiuo reikalu, smulkiai ir 
tiksliai Kanados ir ki|ų kraštų 
lietuvių visuomenę supažindintų 
pati VKLS Centro valdyba. Iš
kilus reikalui trumpai nors tiek:

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga (VKLS) įsisteigė Čikago
je 1950 m. Dabar jau yra keli 
skyriai JAV iir vienas- neseniai 
įsisteigęs Kanadoje — Toronte.

S-gos valdybą sudaro: pirmi
ninkas — A. Juknevičius, vice
pirmininkai — St. Lazdinis, A. 
Dundulis ir Alb. Misiūnas; sekr.
—P. Viščinis ir ižd. — dr. M. 

Alseikaitė - Gimbutienė. S-gos 
garbės teismas: prof. Viktoras 
Biržiška,. O. Lemešytė - Galvy- 
dienė ir prof. St. Dirmantas. 
Kontrolės Komisiją: St. Santva
ras. P. Averka ir A. Matijoška.

Sąjunga yra visuomeninio tau
tinio, kultūrinio ir politinio po
būdžio organizacija, bet ne po
litinė partija. S-gos nariu gali 
būti kiekvienas lietuvis, kilęs iš 
Vilniaus krašto, arba ilgesnį lai
ką ten gyvenęs, arba Vilniaus 
Kraštui nusipelnęs, o taip pat 
tokių asmenų palikuonys. Ji 
jungia savyje įvairių politinių 
bei pasaulėžiūrinių įsitikinimų 
žmnoes. Išimtis — komunistams. 
Jos tikslas yra atremti mūsų, 
priešų kėslus ir pretenzijas Į 
mūsų sostinę Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, ypatingai pietų kaimynų 
Lenkų reiškiamas pretenzijas; 
atkurti pilną nesuskaldytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniu
mi. 'J''...

Vilniaus problema yra visų 
lietuvių reikalas, tai visi be skir
tumo pritariantieji S-gos veiklai 
ir siekimams kviečiami daly
vauti. ''

Gegužės 16 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Kazio Bagušio bute (55 
Queenston St, St. ’ Catherines, 
Ont), šaukiamame VKL S-gos 
skyriaus St. Catherines apylin
kės steigiamajame susirinkime.

! Steigėjas.

Delhi, Ont.
į Gegužes 16 d. Delhi ir apylin- 
I kių lietuvius kviečiame atsilan- 
' kytf į Motinos Dienos minėjimą. 
: Delhi kat. bažnyčioj bus pamal
dos ir dienai pritaikintas pa
mokslas sena tvarka ir laiku. 
Tuoj po pamaldų tos pačios baž
nyčios salėj prisiminsime savas 
motinas; pirmiausia p. Norkaus 
paskaitėlė, o vėliau iįeštadieni- 
nės lietuvių mokyklos auklėti
niai mėgins savo mamytes pa
linksminti dainom įr eilėraščiais.

Jei gerosios mamytės mus au- 
gindamos aukojosi ne valandom, 
dienom, bet metais ir daugybę 
nemigo naktų, tai mes paauko
kime tą valandėlę ar porą jai 
skirtoje dienoje. -
KLB ir Ūkininkų Klubo V-ba 

ir Tėvų Komitetas.

— Otava. — 1953 m. Kanadoje 
buvo parduota net 382.106 varto
ti automobiliai. Jų vertės vidur
kis išeina — $838.

Dažytojas y

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044. Toronto

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Gloshuette laikrodininku mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galimo siųsti iš provincijos reg. laišku.

Dr. M. Arštikaitytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto 

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Duffęrin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. Vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto /

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas i 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Riftholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO" 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
WA. 1-0219 

249 HOWLAND AVE^ TPRONTO 
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ gydytojas * i 1

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimę).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4 
(į rytus nuo Duffer i n St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 2-7 vol. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1681. Bes. LY. 5797

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

batų krautuvė 
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tol. KE. 3881

Dr. Sylvia UZANS :
Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš-' 
tadieniais 12-1 pp., *

52 Linsmore Crs., Toronto ; 
(netoli Danforth Ave.)

Tel. GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Konodos ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto

Tel. WA. 1-6708

Dr. K.» Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(įėjimas iŠ 613 Brock Ave.) »

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851
I H ............................ ................ -IH

Dr. J. SEGAMOGAS 
į 

chirurginė ir bendroji 
praktika.

4906 WELLINGTON, 
VERDUN. P.Q.

Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841
"T

Dr<JF. Tickett
Gydytojas .

ir
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS ‘

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais nagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodio- 
niois, ketvirtodieniois priima tarp 7-9. 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritoiko akinius visiems akių defek- 
tajm. MtM« akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbami<
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN

GYDYTOJAS ir

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

386 Bathurst SL Toronto 
Telef. EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto
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Globojant Hamiltono miesto burmistrui Mr. LLOYD D. JACKSON, KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba, gegužės mėn. 22-23 d.d
* ' • *“ • **, *, ‘ . 'w A' •

rengia 6 metų sukakties ir 50 metų pirmųjų lietuvių atvykimo į Hamiltonų minėjimų.

h

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS MĖN. 22 DIENĄ:
1. 1 vai. p.p. parapijos salėje stalo teniso ir
2. 4 vai. p.p. Central School, Sanford Ave. North, krepšinio rungtynės tarp 

CLEVELAND — HAMILTON.
3. 8 vai. vak. Royal Connought Hotel Normandien Room salėje

SEKMADIENI, GEGUŽĖS MĖN. 23 DIENĄ;
1. 11 vai. lyto pamaldos lietuviams katalikams Aušros Vartų parapijos 

bažnyčioje. Pamaldas laiko ir pamokslą sako kun. dr. J. Tadarauskas.
2. 1 vai. pamaldos lietuvia msevangelikams St. Paul bažnyčioje. Pamaldas 

laiko kun. dr. M. Kavolis.
3. 5 vai. p.p. Royal Connought Hotel Crystal salėje iškilmingas minėjimo

POBŪVIS - BALIUS,
dalyvaujant miesto burmistrui Mr. Lloyd D. Jackson, parlamentarams

, ir kt. augštiems svečiams. Šokiams groja italų orkestras. KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.
dalyvaujant sol. J. Krištolaitytei ir sol. St. Baranauskui. Akompanuoja 
muz. St. Gaievičius.

TCKCNTC, Cnt. MCNTREAE, Cue.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šią savaitę užrašomi vaikai 

pirmajai išpažinčiai ir šv. Ko
munijai. Vaikų katekizacija pra
sidės nuo sekančios savaitės. 
Mokymą praves parapijos kuni
gai.

— Bažnyčios naujai pristaty
toje navoje Marijos altoriui 
skulptūrą gamina dail. E. Do- 
cienė. Skulptūra vaizduos Vil
niaus Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslą.

— Bažnyčios remonto darbuo
se pažymėtini įvairūs užbaigia
mieji darbeliai: klausyklų dury- 

*se išpiaustyti lietuviški orna
mentai, pataisomi suolų klaup- 
tukai, daroma viškų ventiliacija, 
virš bažnyčios prie įėjimo durų 
ant stogo iškeliama lietuviška, 
P. Misevičiaus padirbta, 12 pė
dų augščio koplyčia; apie pasta
tus išklojama velėna ir pasodi
nami dekoratyviniai medeliai.

— Už a. a. Vlado Jakimavi
čiaus vėlę gedulingos pamaldos 
parapijos bažnyčioje įvyks šį 
šeštadienį 9 vai. rytą.

— Sutuokta Vytautas Ruven- 
šteinas ir Otilija Veleta, Jonas 
Šefleris ir Marija Žakevičiūtė.

Parapijos salė vėl naudojama
Šv. Jono Krikštytojo liet, sa

lė. dėl jos remonto darbų virš 
pusmečio nenaudota, nuo šio 
mėnesio pradžios pradedama vėl 
naudoti. Salė yra atnaujinta iš 
pagrindų: paaukštinta ir pailgin
ta; sudėta puikios grindys, lu
bos ir sienos, padaryta nauja 
scena su gausiu apšvietimu. Prie 
salės padaryti trys paskiri kam
bariai. įvairiems parapijos paš
to racijos reikalams: posėdžiams, 
choro bei vaidinimo repetici
joms; įrengta nauja, moderni 
virtuvė. Salėje tilps per 400 žmo
nių. Didesnių parengimų progo
mis. atidarius specialiai tam da
rytas duris,' bus. naudojami ir 
prie salės esą kambariai. Patal
pų švarai palaikyti pasamdytas 
nuolatinis žmogus.

Salė naudojama parapijos ir 
lietuvių visuomenės kultūrinei 
veiklai, o taip pat išnuomojama 
privačiam naudojimui organiza
cijoms ir pavieniams asmenims.

Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj-. 
Carlton ir Jarvis gt. kampe,,ge* 
gūžės 16 d.. 9 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Visuotinė Liuterionių Akcija 
kaip matyti iš Lutreran World 
Federation padalinio Jungtinėse 
Valstybėse biuletenio, vykdo 
platų skurstančių žmonių šelpi
mą rūbais ir maistu Vokietijoj ir 
Azijoj. Toji organizacija (Luthe
ran World Federation) maloniai 
prašo paremti jos labdarybinę 
veiklą specialia gegužės 16 d. 
rinkliava, kuri vykdoma visose 
liuterionių bažnyčiose Š. Ameri
koje.

Gegužinių sezonas
p. Narušio ūky prie Medad eže
ro pradedamas gegužės 30 d.,

Kin© ’’CENTRE”
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 13, 14, 15 d.d.
1. WESTERN UNION — Randolph Scott, Robert Young
2. MILLION DOLLAR KID — East Side Kids

w *

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 17, 18, 19 o.o.
1. COUNT OF MONTE CRISTO — Robert Donat, Elsia Landa
2. COUNTESS OF MONTE CRISTO — Sonja Henie,

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus sporto reikmenis su atitinkamomis 

nuolaidomis gausite tik

J. BERžINSKAS
1212 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Telefonas LA. 9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius 

medžioklinius šautuvus.

Prisikėlimo parapijos žinios
Lietuvos vyskupai, vykdyda

mi Marijos Fatimoje prašymą, 
1951 m. paaukojo Lietuvą ir vi
so pasaulio lietuvius Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai ir gegužės 
13 d. paskyrė Nekalčiausios Ma
rijos' Širdies Lietuvių Tautos 
Karalienės nuolatine švente. Tą 
dieną kviečiame švęsti kaipo vi
so pasaulio lietuvių maldos ir 
atgailos dieną už pasaulio taiką, 
Lietuvos laisvę. Šią dieną Prisi
kėlimo parapija nūkelia į sekan
tį sekmadienį, gegužės 16 d., ku
ris šv. Tėvo paskirtas maldai už 
pavergtą Tėvynę. Tam skiria
mos 11 vaL pamaldos. Jose daly
vauti yra kviestos organizacijos 
su savo vėliavomis. Šventei pa
rapijos chofas paruošė naują 
giesmių repertuarą. Po pamaldų' 
įvyks iškilmingas parapijos pa
siaukojimas Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai. Tikintieji kviečiami 
jungtis su visais pasaulio lietu- , 
viais maldoje į Nek. Mariją už ' 
Tėvynės laisvę.

— Gegužės 15 d., šeštadienį. 
6 vai. p.p. St. Mary’s bažnyčioje 
(Bathurst ir Adelaide) įvyks 
Toronto lietuvių Marijos šven
tųjų metų pamaldos. Tikintieji 
kviečiami jose dalyvauti ir 
bendrai melstis už pasaulio tai
ką ir Lietuvos laisvę: Ten pat 
bus klausoma ir išpažinčių, (tą 
vakarą nebus klausoma išp. šv. 
Antano bažnyčioje).

— Dar galima pavesti motinas 
kasdieninei šv. mišių aukai per 
gegužės ' mėnesį,

— Kanadiečiai reiškia didelių 
simpatijų lietuviams, kurie taip 
skaitlingai dalyvauja gegužinėse 
pamaldose šv. Antano bažnyčioj 
pirm., treč. ir ketv. 7.45 vai. p.p.

— Gegužės 14 d., penktadienį, 
8 vai, p.p. kelbonijos patalpose 
įvyks PBRMBūrelio narių susi
rinkimas. Visos narės ir prijau
čiančios kviečiamos dalyvauti.

— Gegužės 16 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p . Lietuvių Namuose 
rengiamas mūsų mažiesiems po
būvis. Tarp įvairių staigmenų 
pirmą kartą Toronte vaikučiams 
bus rodomas lėlių teatras. Visi 
vaikučiai su savo tėveliais kvie
čiami dalyvauti ir savo auka pa-
remti vaikų darželį.

— Klebonijos patalpose vai
kučiai rengiami pirmajai komu
nijai. Pamokas duoda Seselės 
Kotrynietės. Visi tėvai turi jaus
ti šventą pareigą parengti savo 
vaikučius lietuviškai šv. Komu
nijai.

— Birželio 25-27 d.d. moterų 
rekolekcijų namuose rengiamos 
uždaros rekolekcijos mergai
tėms. Rugpj. 20-22 d.d. — ište
kėjusioms moterims. Dėl infor
macijų ir užsiregistravimo kreip 
tis į kleboniją telef.: KE. 0621

— Birželio 12 d. įvyks paren
gimas Masaryk salėje, kurio 
pelnas skirimaas BSFondui.

— Moterystėri sujungti Anta
nas Rakauskas ir Juzė Adomavi
čiūtė; Pakrikštyta Violeta Ona 
Mackevičiūtė.

TFA KANADOJE HAMILTONO SK. 3-JŲ METŲ

SUKAKI UV1MS KONCERTAS
RENGIAMAS Š. M. GEGUŽĖS 15 D. ARMĖNŲ SALĖJE, 69 PRINCESS ST.

Programą išpildo visų mėgiamas Toronto lietuvių orkestras “TRIMITAS’,’ 14-kos instru
mentalistų sąstate, dalyvaujant smuikininkui prof. Stp. KAIRIUI ir solistui Br. MARIJO- 

ŠIUI. Orkestrui diriguoja muzikos profesorius L. PURKEVĖCH.

Po programos šokiai, grojant “Trimitui”-visame jo 14 asmenų sąstate!

Pradžia 7 vai. vak. Veiks įvairių gėrimų ir užkandžių bufetas!
Visus maloniai kviečiame į šį reto įspūdingumo koncertą! ,

TFA Kanadoje Hamiltono sk. Valdyba.

PIRMA KARTĄ TORONTE! .
1954 m. gegužės mėn. 15 d. 7 v. v. MASARYK MEMORIAL HALL, 212 Cowan Ave., kampas 

Queen St. West (tarp Dufferin ir Lansdowne)

BALETO VAKARAS- BALIUS
Programą išpildo baletmeisteris SIMAS VELBASIS ir Baleto Studijos septynios geriausios 
balerinos: Avižiūtė Teresė, Blytė Aurelė, Barodicaitė Birutė, Deksnytė Ramunė, Graužiny- 

tė Rūta, Šapaląitė Nijolė,-Vita uskaitė Irena.
ŠOKIAMS GROJA HAMILTONO LIETUVIŲ ORKESTRAS.

Prie pianino muz. MOTIEKAITIS. TURTINGAS BUFETAS.
Bilietai gaunami J. Beržinsko krautuvėje 121 Dundas St. W. jr prie įėjimo.

LAS Sporto Klubas “Tauras”.

Intelektualų klubo 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
16 d. 5 vai. TLN antro augšto 
salėje, įėjimas iš Dundas g.

Dienotvarkė:-
1. Klubo pirmininko ir sekre

toriaus rinkimai;
2. Min. Vyt.. Gylio paskaita 

“Tarptautinė padėtis”;
3. Diskusijos ir sumanymai. 
Kviečiama gausiai dalyvauti.

Vyr. ateitininkų susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, ge
gužės 16 d.. 5 vai. p.p. šv. Jono 
Krikštytojo parapijos salėje. 
Paskaitą “Masonai ir jų kova su 
Katalikų Bažnyčia" skaitys dr 
J. Gutauskas. Visi ateitininkai 
kviečiami*kuo gausiau dalyvau
ti. Valdyba.
Augštesn. lituanistikos kursai 

baigia mokslo metus šį šeštadie
nį, gegužės 15 d. 10 vai. pamal
dos šv. Jono Krikštytojo bažny
čioje. 11 vai. Lietuvių Namuo
se kursų baigimo aktas, kur bus 
išduodami kursantams pažymė
jimai ir kursų direktoriaus pra
nešimas. Po oficialios dalies bus 
trumpa meninė programa.

Visus kursų lankytojus,, lekto
rius ir kursantų tėvus prašome 
dalyvauti pamaldose ir baigimo 
akte. Direktorius.

Vasaros stovyklos
KLB kvietimo Komisija šie

met vaikų vasaros stovyklos ne
ruošia.' Bet ruošia stovyklas 
skautai ir ateitininkai.

Toronto liet, studentai 
penktadienį, gegužės 7 d. suren
gė savo pobūvį. • Dalyvavo be
veik visi Studentai, kurių yra 
arti 50. Skanūs valgiai ir gėri
mai, muzika ir šokiai gerai nu
teikė dalyvius. Trys torontiečiai 
studentai sėkmingai išlaikė dip
lominius egzaminus: Gytis Šer
as ir Kostas Astravas — inžine
rijos. Viktoras Bričkus — meno. 
Jauniesiems inžinieriams ir me
nininkui Toronto lietuviai stu
dentai linki geriausios sėkmės.

Gr.

Vaikų darželio Motinos Dienos 
minėjimas

Gegužės 7 d. Seserys Kotry
nietės surengė su savo vaiku
čiais jų motinoms pagerbimą. 
Buvo susirinkę beveik visi vai
kų tėvai. Vaikai padeklamavo 
eilėraščių, padainavo, pašoko. 
Visi buvo pavaišinti skaniais py
ragėliais, o motinos gavo dova
nėlių ir gėlių.

Seserys Kotrynietės, ruošda
mos tokias vaikų šventes, suar
tina tėvus su lietuviška įstaiga.

Tėvai yra patenkinti seserų 
darbu ir lietuvių vaikų darželis 
vis labiau išauga į pirmos eilės 
auklėjimo įstaigą. M. ‘

VISI I DIDELĮ ŠOKIU VAKARĄ!
Šokiai Įvyks gegužės 15 d. 7, vai 
vak. UNF auditorijoje. 297 Col

lege St., Toronto.
Šokiams gro\ geras orkestras.

Veiks visų rūšių gėrimų bufetas 
Įdomi programa.

VISI 
MALONIAI 
KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI.

Sporto klubo “Vytis" v-ba.

— Toronto. — Britų kairiųjų 
darbiečių vado Bevan žmona, ir 
pati parlamento atstovė, gegužės 
3 d. Massey Hali smarkiai puolė 
Dulles. Ji. buvo CCF kviesta.

Išnuomojamas didelis šviesus kambarys 
ir virtuvė. Su baldais. 14 Shannon Str. 
Tel. LA. 3960. >

Išnuomojamas didelis kambarys vienam 
ar dviems asmenims. Tel. LA. 0650.

______ __________ t_____ ;_____________
Išnuomojamas kambarys High Park ra
jone. Su arba be boldi*. Tel. LA. 1296.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augŠte. Su baldais. 307Vi 
Clinton St.

Išnuomojamas kambarys su baldais l-mc 
augŠte vienam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve. 307 Concord Ave., po 6 v. v.

Išnuomojamos kambarys lll-mc augšte 
vienam asmeniui. 339 Ossington Avė. 
Telef. LO. 4566.

Išnuomojamas kambarys su baldais, 
Yong - Eglinton rajone. Tel. MA. 1693, 
skambinti vakarais.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. Yra ir garažas. 104 Wright Avė. 
Tel. KE. 4703.

Išnuomojami du kambariai šeimai arba 
viengungiams. Bloor • Lansdowne ra
jonas. OL. 8109, skambinti po 5 vol. v.

Išnuomojamos didelis kambarys mergai- 
tei arba vyrui su maistu ar be. Yra ga
ražas. 89 Kenneth Ave.

Parduodamas pilnas miegamojo komp
lektas. Skambinti MA. 9723.

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kon traktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur. '

Žemiausios kainos

236 HUMBERSIDE AVE. 
Telef. LY. 9947 

Toronto

1

Nelaimė darbovietėje
Pranui Kaunui dirbant parke

to Įmonėje, praeitą penktadienį, 
piuklas nupiovė dešiniosios ran
kos pirštus. Nukentėjusiam li
goninėje padaryta operacija ir 
dabar gydosi namie.

Padėka
Toronto Universiteto lietuviai studen

tai dėkoja kun. P. Ažubaliui - už leidi
mą veltui pasinaudoti naujai išremon- 
tuoto šv. Jono Kr. parapijos sale finis 
šetnestri pobūviui.

Studentų Klubo Valdyba.

Padėka
Su gilia pagarba ir nuoširdžiu dėkin

gumu visad prisiminsiu: Prisikėlimo Vie
nuolyno Tėvus PraryciŠkonus. Šv. Jono 
parapijos klebono kun. P. Ažubalį, kun. 
Pocevičių, Nekalto Prasidėjimo seselę 
vyr Apolinarą, KLMB Toronto apylinkes 
Ponias, PBRM Būrelį, Toronto šalpos 
komitetą "Caritas'", skautų vyčių "Per
kūno" Būrelf ir p.p. O. Česniouskienę, 
S. J. Demikius, E. Docienę, S. K. Grigai
čius, A. Grigonį, L. Grinskytę, O. J. Ir> 
drelius, E. Jurkevičienę, J. S. Kairius, 
V. Kolendrienę, A. P. Kizius, A. Lauru- 
Šaitytę, E. Lorencienę, F. Mockų, E. J. 
Monkus, I. A. Patašius, E. Senkuvienę, 
V. J. Simanavičius, O Svetulevičienę, L. 
J. širkus, O. ščepovičienę, M. Tumulai' 
tienę, B. J. Tomuiionius, D. Trokynienę, 
L. Valiukevičių, J. Vaitiekūnaitę, R. Ža- 
liauskaitę ir visus kitus prietelius, kurie 
malda, širdinga paguoda, gėlėmis ir do
vanomis teike man stiprybės ir džiaugs
mo sunkios ligos dienose.

Alė Stepą itienė.

Padėka
š.m. kovo 30 d. šv. Juozapo ligoni

nėje turėjau vidurių operaciją. Ryšium 
su tuo, reiškiu nuoširdžią padėką ponui 
Daktarui A. Voladkai, kuris mane gydė 
prieš operaciją, dalyvavo laike opera
cijos ir po to kiekvieną dieną mane ligo
ninėje lankė. e

Toliau nuoširdų mano padėka pri
klauso: ponams Rickevičiams ir Bela- 
šaoskams; ponioms: Levrikaitienei, AAa- 
tukynienei, Jakimavičienei, Laurinavičie
nei, šermukšnienei, Kuolienei ir Ciar- 
nauskienei; panelėms: Gavėnaitei, Ža- 
liauskaitei, Laurinavičiūtei ir H. Camp
bell; ponams: A. Grigoniui, J. Petuškai, 
J. Goikui ir V. Puodžiūnui.

Visi čia išvardinti aplankė mane ligo
ninėje tuo suteikdami man daug džiaugs
mo, sunešont daug gražių gėlių bei ki
tokių dovanų. Todėl dar kartą aš tariu 
visiems nuoširdų lietuvišką ačiū.

Ona Kftftepk’enė.

• (Atkelta iš 1 psl.)
Eksponatus skirtose patalpose 

išdėstė menininkai J. Žmuidzi- 
nienė, K. Veselka įr J. Ląjiyga 
už ką. jiems tariame nuoširdų, 
ačiū. Nuoširdi padėka priklauso 
visiems tautiečiams, kurie atsi
liepė į apyl. v-tbos raginimą ir 
davė parodai eksponatų.

Mūsų skyrius buvč turtingas 
tautiniais audiniais, juostomis, 
gintaro išdirbiniai, bet labai trū
ko keramikos, odos, numizmati
kos, senų žemėlapių ir knygų 
eksponatų. Nežiūrint čia išvar
dintų trūkumų, mūsų skyrius 
buvo gražus, jaukūs ir žiūrovai 
gausiai lankė. Paroda tęsėsi 6 
dienas. . ..

Atėjusioms į talką budėti pa
rodoje poniai H. Lapinienei, I. 
Gražytei ir J. Pauliūtei nuošir
dus lietuviškas ačiū. ’

Apylinkės v-ba.
Montrealio laikraščiai:: La, 

Pressc, Recoir ir The Gazette 
gražiai atsiliepė apie neokana- 
diečių parodą ir lietuviškąjį jos 
skyrių. “Apvažiuokite visą Eu
ropą per vieną valandą” — ant
raštė, straipsnis tarp 12-kos tau
tų, dalyvaujančių parodoj, leng
vai suranda lietuviškąjį skyrių 
ir kiek ilgiau ties juo sustoja:

“Štai keli žingsniai ir mes ran- 
damės prie Lietuvos, to mažo ir 
tokio simpatiško krašto paviljo
no. Pirmiausia krenta į akis lie
tuvaitės tautiniai rūbai, kurie 
savo gražia raštų harmonija ir 
kuklumu išsiskiria iš kitų tautų 
rūbų. Mums buvo paaiškinta, 
kiek daug dėmesio kreipia lietu
vės mergaitės į savo kraitį ir 
mes gėrėjomės to krašto audi
nių ir kilimų spalvų švelnumu 
bei jų puikiu išąudimu. Apie 
Baltijos jūros gintarą buvome 
jau girdėję, šiandien turėjome 
progos jį pamatyti puošiant jau
nos lietuvaitės kaklą”.

“Mums krito į akis gražūs liet. 
Velykų margučiai ir lietuvšikų 
kryžių originalumas. Mes suži
nojome, kad Lietuva vėliausiai 
iš Europoj tautų priėmė krikš
čioniškąjį tikėjimą ir supratome 
to pusiau krikščioniško ir pusiau 
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pagoniško krąšto meno kilmę. 
Tokie kryžiai puošia Lietuvos 
kryžkeles ir pakeles ir kiekvie
nas praeivis sustoja susikaupi
mui. Ant sienos kabąs saulių ap
suptas kryžius liudija lietuvių- 
tautos, sielą ir jos tikybą prieš 
daugelį šimtmečių. Lietuviai — 
skulptorių tauta”,'— taip baigia 
straipsnis savo eilutes. . L.J.B.

Sezono uždarymo
ŠOKIŲ VAKARAS 

įvyksta gegužės 15 d. 8 vai. vak. 
1862 Wellington St. “Dom Pols- 
ki” salėje. Bus gausi fantais lo
terija, veiks bufetas su minkštais 
ir kietais gėrimais bei įvairiais 
užkandžiais. Šokiams groja Li- 
tuanicos orkestras.

Sporto klubas “Tauras”.

Sutuokta AV parapijoje: Jo
nas Ladyga ir Cecilija Kairaity- 
tė ir Jonas Ramanauskas su Da
liję Palkotaite.

Pakrikštyta pp. Cestų sūnus 
Antanas.

Notre Dame ligoninėje guli 
Marija Stankaitytė ir p. Urbo
naitė. Abi tikisi greit išeiti iš li
goninės. Jas gydo dr. Andriukai
tis. Sunkiai tebeserga A- Vens- 
kus.

Gen. konsulas atitaiso
Montrealio “Star“ dienraštis 

prieš pora savaičių paskelbė, 
kad Montrėalyje esąs sudarytas 
buvusių lakūnų sąjungos lenkų 
vienetas, vadovaujamas- Bielec- 
kio, kuris pasivadinęs “Wilno”. 
Ta proga laikraštis pastebi, kad 
“Wilno” esąs šiaurės Lenkijos 
miestas, dabar anapus Curzono 
linijos.

Lietuvos gen. konsulas min. p. 
V. Gylys pasiuntė laikraščiui ati
taisymą. kuriame nurodo, kad 
Vilnius niekad nebuvo Lenkijos 
meistas, bet tik jos okupuotas 
klastos būdu, kad tai Lietuvos 
sostinė, kurioje buvo paskelbta 
taip pat atgimusios Lietuvos ne
priklausomybė bei pradėtas 
valstybės organizavimo darbas.




