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Mokytoju^ dienos

Naujoji įEuropa

KLB švietimų vadovai jau ketvirtą kartą mus kviečia nors 
porą dienų metuose paskirti didžiosioms lietuviškojo auklėjimo 
bei švietimo problemoms: Šiemet tam yra skiriamas šis savait
galis. Kviečiami anuos .didžiuosius uždavinius pasvarstyti visi 
tėvai ir organizacijos, o mokytojai renkasi net specialioms stu
dijų dienoms Toronte. z

Visų mūsų uždavinių tarpe išeivijoje" pats didžiausias yra 
- išlaikymas lietuviškos dvasios priaugančioje kartoje bei lituanis

tinis jos mokymas. Mūsų sąlygose reguliariose krašto mokyklose 
lituanistinis švietimas yra neįmanomas. Juo tad turi pasirūpinti 
pati lietuviškoji bendruomenė ir tėvai. Mūsų Bendruomenės or
ganizacija, deja, dar nėra tiek pajėgi, kad galėtų išlaikyti nors 
ir šeštadienines mokyklas, Jomis visose kolonijose tenka rūpintis 
visiems ir ypač tėvams, o daugiausia jiems dėmesio ir triūso skij 
ria mokytojai. Juk gerai žinome, kad jų dauguma dirba metai iš 
metų, šeštadienis iš. šeštadienio, dažnai nebepasilikdami laiko 
saviems reikalams aptvarkyti, dirba ne tik be jokio atlyginimo, 
bei net nesusigrąžindami tam išleidžiamų jų pačių sunkiai už
dirbamų skatikų. Dažnai tenka stebėtis, kaip mažai parodo su
sidomėjimo jų darbui net patys tėvai. Nevienas jų, atrodo, taria
si didelį dalyką darąs, kad leidžia tiems mokytojams savo vai
kus mokyti. Tarytum jiems malonę daro. O kiti netik neparodo 
susidomėjimo mokytojų darbu, bet net nepasirūpina savo vai
kučius pasiųsti į mokyklą.

Po 1871 m. triumfališko žygio į Paryžių vokiečiai didžiavosi, 
kad laimėjimą Prūsijai užtikrinę pradžios mokyklos mokytojai. 
Ir mes po eilės metų išeivijoje sutikę lietuviškai kalbantį ir apie 
Lietuvą šį-tą dar žinantį jaunuolį turėsime būti dėkingi tai sau
jelei mokytojų, kurie dirba tik iš savojo krašto, savosios tautos 
ir lietuviškojo vaiko meilės. Bet argi nereikia ir kitiems stengtis 
palengvinti jų sunkiąją naštą? Reikia jiems talkos, reikia pasi
rūpinti jų darbo sąlygomis ir aplinka. Mokytojai konferencijoje 
kasmet nagrinėja sunkias pedagogines ir didaktines problemas 
nenormaliose darbo sąlygose. O reikėtų, kad tuo pat metu visi 
bendruomeniniai organai panagrinėtų visas kitas mokyklų veiki
mo sąlygas. Ypač daugiau susidomėjimo turėtų parodyti tėvai, 
nes reikalas liečia jų- pačių vaikus, liečia jų pačių ateitį. Dabar 
tuo nesirūpinant gali tekti labai skaudžiai nukentėti senatvėje. 
Juk nieko negali būti skaudesnio kaip pajusti, kad praradai savo 
vaiką, vaiką dėl kurio gyvenai, kurio ateitimi rūpinaisi, kuriam 

----- -skyrei visą savo ^^tkaiĮą jr .vargą. I^Qs' gaĮLbŪti skągdė^^O, kąip . 
senatvėje pasijusti 'vienišam, nerasti bendros kalbos>sū'savo vai
kais, pajusti, kad jų širdyse beranda jokio atgarsio, kas tau yra 
brangu, miela ir atsigaivinimą teikia.

Dabar laikas visu tuo pasirūpinti. O kelias tėra vienas — 
visiems/ kiek kas išgali, dėtis prie lietuviškojo švietimo darbo. 
Kiekvienoje lietuviškoje kolonijoje savoji mokykla turi būti pir
moje vietoje. Kai taip ji bus vertinama-suaugusiųjų, tokia bus 
laikoma ir vaikučių. 6 tik tokia atmosfera yra mūsų lietuviško
sios dvasios išlikimo laidas. Jos neišugdę, neišugdysime ir lietu
viškųjų žiedų.

Britų opozicijos vadas H. Gait- 
skell kovo 18 kalbėjo Berlyne 
apie netolimą Europ. ateitį, kaip 
jis ją vaizduojasi ir kaip būtų 
galima prieiti prie susitarimo su 
bolševikais. Jis yra šalininkas 
koegzistencijos su raudonaisiais. 

įiĮis mano, ’kad Vafes^--galėtų 
pasiūlyti sovietams šį-planą dėl 
neutraliosios Europos dalies:

1. Iš Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos ir Vengrijos ati
traukia savo kariuomenes ir bol
ševikai ir amerikiečiai su savo 
sąjungininkais.

2. Šiose valstybėse įvedama 
karinių jėgų kontrolė.

3. Vokietija suvienijama lais-

Pavasaris oficialiai prasidėjo'joj 46% gyv. esą anglosaksų kil-

Savaites įvykiai
Berrinidės saloje JAV ir Britanijos vyriausybių galvos aptarė 

svarbiuofį 
nės, rūpi/petik atšildyti tradicinę draugystę, 
politines paramos savo problemoms. Nors M

kavo 20 d. 4.17 min. p.p. Tuo mo
mentu susilygino dienos ir nak
ties ilgumas. Ne kiekvienais me
tais pavasaris prasideda tą pačią 
dieną: jis gali prasidėti kovo 19- 
23 d. Tai priklauso nuo to, kad 
žemei apsisukti aplink saulę rei
kia daugiau nei 365 d., t.y. 365, 
24198. Dėlto kas keturi metai 
pavasaris “pavėluoja” vieną die
na ir 400 metų nebūna biseksti- 
linių metų. Astronomų apskai; 
čiavimu, pavasaris truks 92 d., 
20 vai. ir 59 min. r

Dienos šviesos taupymo metas 
prasidės bal. 28 d. ir šiemet truks 
iki spalio 27 d. Su tuo yra sutikę 
Montrealio ir Toronto miestai. 
Geležinkelių bendrovės taip pat 
yra linkusios tam pritaikyti sa
vo tvarkaraščius. Pajūrio pro
vincijos tam nėra palankios ir 
su jomis dar tariamasi.

Sekmadienio įstatymas yra 
bendras visam kraštui ir yra iš
leistas feder. parlamento prieš 
50 metų. Jis draudžia sekmadie
niais betkokią prekybą, išskyrus 
būtinus darbus ir pagalbos tei
kimą. Dėlto ikišiol nebuvo nė 
sekmadienio laikraščių. Toron
to dienr. “The Telegram” kovo 
17 d. pradėjo leisti sekmad. lai
dą. “Viešpaties Dienos Sąjun
ga”, įtakinga protestantų orga
nizacija, jau prieš tai buvo pa
smerkusi tokį užsimojimą ir gra
sino teismu. Ontario prov. pro
kuroras Roberts, nelaukdamas 
nė skundų, “The Telegram” lei
dėją “Telegram Publishing Co. 
Limited”, perdavė teismui. Taip 
pat iškeltos bylos CBC, CKEY 
radiio bendrovėms, “Globe and 
Mail” ir “Star“ leidėjams, kurie 
nesilaiką sekmadienio įstatymo.

Prancūzu kanadiečių dabar 
yra 4.300.000, pareiškė Ontario 
prov. viešosios gerovės min. L. 
P. Cecile. Kolonizacijos pradžioj 
ju tebuvę 5.000, o 1767- m. jau — 
65.000. Per šimtą metų britams 
valdant jų skaičius pasiekė mili- 

šiandieną jie pasiekė penk 
milijoną. Ontario provinci-

KAS NAUJO KANADOJE?
mės, 11% — prancūzų.

2.000 ūkininkų bei žemės ūkio 
darbininkų kas mėnesį persike
lia gyventi į miestus. Taip bent 
buvo per 18 pastarųjų mėn. On
tario pieno gamintojų sąj. pirm. 
S. G. Lowry pareiškė, kad reikia 
padidinti ūkininkų ir jų darbi
ninkų pajamas, nes kitaip bėgi
mo į miestus nebūsią įmanoma 
sustabdyti.

“Reader’s Digest”, plačiai ži
nomas mėnraštis, apskundė vy
riausybės potvarkį, įpareigojan-; vj'r.ota om
tį JAV žurnalus, leidžiamus Ka-'Valstybėmis.

PASAKOJA PABĖGIS GYDYTOJAS
Dr. Aleks. Cohen iš iRumuni- nesėkmingai. Pas jį ketvirtadie- 

jos buvo pasiųstas į Budapeštą niais renkasi vaišių komunistų 
gydyti sukilimo aukų. Radęs vadai ir suvartoja daug alkoho- 

i progą paspruko ir atsidūrė Ita
lijoje. Čia jis papasakojo, kad 
pats 5 metus buvęs kalintąs, vė
liau net tris kartus įsakytas pa
rašyt viešą savęs apkaltinimą, 
apgailestaujantį savo politines 
klaidas. Bet, pasak jo, tokia sa
vikritika paprastai baigiasi au- 
topsija — lavono tyrimu.

Dr. Cohen žiniomis, buv. užs. 
r. ministerė Ona Pauker turėju
si tiesioginę telefono liniją su 
Stalinu, bet netekusi pastarojo 
malonės antisemitinėj kampa
nijoj. Ji turėjusi vėžio operaciją 
ir dabar gyvenanti prabangiam 
name Bukarešte. Kasdien gydy
tojas duoda jai raminančių vais
tų. Ji išvengusi kalėjimo, nes 
oalikusi savo slaptą dienoraštį 

■Šveicarijoj ir įsakiusi jį paskelb
ti jos mirties ar suėmimo atveju. 
Kiti gi 250 sionistų vadų ir dabar 
tebesėdį kalėjime.

Bukarešte esąs popularus Mas 
kvos patriarcho Aleksiejaus pa
skirtas Rumunijos ortodoksų 
metropolitas Justinijonas. Jis 
esąs 56 m. amž. ir anksčiau bu
vęs bažnyt vyresnybės pašalin
tas iš pareigų už alkoholizmą ir 
kt. nusikaltimus. Dabar jo vaid
muo esąs padėti komunistams 
valdyti Rumunijos tkinčiuosius. 
Dr. Cohen bandęs jį gydyti, bet

I eilėje: šokėjos, II — sėdi iš koirės j dešinę: doil. Vyt. Virkou, rež. K. Oželis, boletmeisteris S. Volbasis, dirig. A. Kučiūnas, 
sol. M. Kripkauskienė, inž. A. Rudis, operos globėjos, sol. J. Krištolaitytė, pastatymo vodovos V. Baltrušaitis, spaudos rei
kalų vedėjos V. Butėnas, chot meisteris A. Gečas.

III eilėje solistai: J. Veznelis, E. Blondytė, V. Šalna, D. Sįonkaitytė, A. Brazis; J. Brazys, S. Vatiukiėnė, B. Jančys, 
okomponiotorė, S. Citvaras ir A. Linas. Toliau stovi Čikagos Rietuvių Vyrų Choras, kuris yra šios operos rengėjas.

nadoj, mokėti 20% mokesčio už 
dedamus skelbimus. “R. Digest” 
Kanados laida esanti spausdina
ma Kanadoj, ir todėl vyriausybė 
neturinti teisės apdėti jo spe
cialiais mokesčiais.

Su lenkų prekybos delegacija 
susitarta: Lenkija pirks 10.010. 
000 bušelių kviečių už $20 mil. 
per dvejus metus; už tai ji atsi
lygins dalimis per trejus metus. 
Be to, Lenkijos senosios skolos 
terminas, suėjęs š.m. pratęstas; 
iš $21 mil. ji grąžino $9.500.000. 
Kanada davė palankias sąlygas, 
nes vyksta konkurencija su JA

lio.
Rumunija esanti rami kaip . „ . - x , ,

tvenkinys: paviršiuje matyti bal virškintų tautas demokratiniam 
tos putos, o dugne — kunkulia- Pasauhui laiminant, 
vimas. Visas žibalas eina Sov. Perspektyvos Lietuvai
Sąjungon, o pakartotinis pinigų Ką gi gali pasakyti? Kiekvie- 
nuvertinimas apiplėšė gyvento- nas rūpinasi savo reikalais, ir 
jus. Kraštą valdo 1.800 saugumo britų socialistams atrodo, kad 
policijos ir 15 div. rusų armi
jos. Po Stalino mirties buvo at- 
sileidę varžtai, bet kai prasidėjo 
Vengrijos sukilimas, buvo suim
ti visi anksčiau paleistieji ir dau 
gybė naujų — ape 40.000 Rumu
nų kariuomenė buvo beveik in
ternuota "kareivinėse. Visame 
krašte labai daug ligonių, ypač 
džiovininkų — 40%. Penicilinas 
ir streptomicinas — labiausiai 
gaudomos prekės juodojoj rin
koj.* Pernai 54% naujokų buvę 
rasti '1 
tarnybai dėl nesveikatos.

Vengrijos buv. min. pirm. Im
re Nagy su 26 kitais veikėjais 
buvęs laikomas Transilvaniioj 
Sinaia pily. Ten juos visą laiką 
tardžiusi rusų ir rumunų polci- 
ja. Esą rusai Nagy niekad nedo
vanos.

tai yra pats geriausias būdas iš
bristi iš dabartinės balos, į kurią 
įvedė karo laimėtojai.

Mums lietuviams pagalvojus 
apie tokio plano įgyvendinimą ir 
Nauj. Europos įkūrimą plaukai 
gali šiauštis: susidarytų padėtis 
be išeities, be prošvaistės, be vil
ties kada nors Lietuvai tapti lais 
va ir nepriklausoma!

Ligi šiol mes esame girdėję 
apie neutraliųjų zonų projektus. 
Kažką dėstė po Ženevos konfe- 

netinkami kariuomenės!renciios Edenas. Praeitą rūdenį 
_____įpraspruko žinia iš JAV vestų 

slaptų derybų su sovietais irgi siekiame šių žemių išvadavimo 
apie neutralias zonas, bet viską ir prijungimo prie tėvynės”.

. I Surinkti lenkų parašai būsią

Roma. — Statant požeminį ga
ražą Vatikane surastos gražios 
Nerono laikų kapinės.

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

vų rinkimų pagrindu.
4. Šių keturių, valstybių sienas- 

garantuoja jos -pačios ir 4 di
džiosios. _ ■ 

biamos neutraliomis su sąlyga, 
jei Vokietija išeis iš Š., Atlanto 
Sąjungos, o kitos iš Varšuvos 
Sąjungos.

Gaitskellis kalbėjo Berlyne no 
rėdamas paremti vokiečių-social- 

mokratvs ar’ėiart Vo’:ictijo~ 
rinkimams, kurie bus rugsėjo 
mėn.

Iš to pasiūlymo aiškėja: noras 
užbaigti II D. Karo bent Euro
poje surizgusius reikalus, suvie
nyti Vokietiją ją paliekant neut
ralia ir turbūt neginkluota arba 
labai apribota; sudarius tokią 
neutralią zoną iš keturių valsty
bių, Europa padalinama į tris 
dalis: demokratines valstybes, 
neutralios zonos valstybes, o vi
sos kitos tautos į rytus nuo ne
utraliosios zonos paliekamos so
vietų malonėje, kaip Lietuva, 
Estija, Latvija, Rumunija, Bul
garija.

Taip sutvarkius Europą pagal 
draugo Gaitskellio planus būtų 
baigtas didžiųjų valstybių karas 
Europoj, surašyta taikos sutar- 
tis ir sienos būtų garantuotos ki"škus miesįus ir tu;-nčius pri. 
visų didžiųjų valstybių; butų kl ti Lenkijai §ita lenku im. 
laikoma, kad si taika ir. naujas ... . ......
Europos sutvarkymas isspren- visame pasaulvje esančiu len-
laikoma, kad ši taikė ir. naujas 

džia visus Europos reikalus ir 
turi įsiviešpatauti taika bent ke
liems dešimtmečiams. Jei kas 
bruzdės, visi malšins. Ar negraži 
Naujoji Europa?

Lietuviu tauta paliekama so
vietų globoje be vilties kada 
nors ja nusikratyti. Sovietai 

sumaišė sukilimas Vengrijoje. Į r
Mat, ir pavergtieji kaikada le- Į sutvarkyti ir sudėti pas Lenki- 
mia ponų planus! Bet faktas lie- - jos prezidentą (kurį? JįM.S.), 
ka faktu, kad vienoki ar kitoki • kuris esant reikalui galės nanau- 
planai dėl neutraliosios zonos'doti juos kaipo įrodymą lenkiš- 
Europoj kažkur yra ir jie laikas kų teisių į šias nelenkiškas le
nuo laiko pakilnodami, pravėdi
nami ir vėl spyna uždaromi. Tu
ti juos konservatoriai, turi ka- akis, kyla daug karčiu minčių, 
pitalistinės Amerikos vyrai, pa- Juk kas sakinys, tai melas! Lcn-

sircdo, kad turi juos ir socialis
tai. Ir ar tik nebus visų panašūs, 
nes visi palieka dalį tautų, jų 
tarpe ir Lietuvą, bolševikų pu
sėje. Tai aiškus pataikavimas 
bolševizmui. Mokama kaina, bet 
už ką? Negraži ir negarbinga 
taika,- sės <ji .grįsta tautų skriau
da ir jų nelaimėmis.

Šitie planai dėl neutralios zo
nos mums yra pats pavojingiau
sias dalykas. Kol nevėlu, turėtu
me viską daryti, kad jie nevirs
tų tikrove, nes po tokios zonos 
vstųiymo viri p’auris rankas ir 
kaltininkų nebus.

Jei šių planų įgyvendinimas 
priklausytų vien nuo Vakarų, jie 
eitų į didžiausius kompromisus. 
Visa laimė, kad padėtį gelbsti 
patys bolševkai, bent dabarti
niai Chruščiovas ir Bulganinas. 
Jie nesutiks žengti atgal ir iš
leisti iš savo rankų grobio — nei 
Vengrijos, nei Lenkijos. Kruvi
nas malšinimas vengrų sukilimo 
rodo, kad bolševikai jieis į jo
kius siūlomus jiems kompromi
sus, nes ir jiems reiktų daug ko 
išsižadėti.

Lenkai vis blūdija!
Tremty yra jau nuo seno suor

ganizuota lenkų draugija “Zwią- 
zek ziem Wschodnic R. P.”, ku
rios tikslas — varyti propagan
dą už Vilnių ir Lvivą, kaip len- 

perialistų draugija pradėjo rink

kų parašus po tokio turinio pra
šymu: ' ' -■ ■

“1940 m. Sovietų Sąjungos Už
grobtos Lenkijos rytinės žemės 
su Vilnium ir Lvivu buvo nuo 
amžių nedaloma Lenkijos dalimi 
(mano pabraukta. J.M.Š.) ir pir
mąja tvirtove, ginančia Europą 
nuo mongolų - rusų puolimo. 
Lenkų tauta, kaip ir kitos tau
tos šiose žemėse, (nejaugi len
kai ir tokias dėr mato? J.M.Š.) 
aukojo: savo gyvybes ir kraują 
kartų kartomis. Dėl to mes nie
kad nepripažįstame užgrobimo 
fakto, kurį neteisėtai sankciona
vo Jaltos sutartimi nedalyvau
jant Lenkijos atstovams. Neuž
miršime niekados ir žmonių ten 
nuo amžių gyvenančių naikini
mo, kurį vykdo Sovietų Sąjun
ga. Mes, Lenkijos piliečiai, esan
tieji laisvuose kraštuose, pasau
lio sąžinei miegant ir užmirštant 
rytinių žemių atidavimo nusr 
kaitimą, nes jos atiduotos sve
timų barbarų vergijon — reiš
kiame didingu balsu protestą 
prieš Rytų žemių aneksiją ir 

mes ir nelenkiškus miestus.
Turint šitokį dokumentą prieš

ius dabartinės politikos klausimus. Britams, be abejo- 
:, bet ir laimėti JAV 
ącmillan nėra linkęs 

tapti JA^ satelitu, tačaū daug kur jis yra priverstas skaitytis su 
JAV sprendimu, juoba dabar, kai jo vyriausybė ir krašto viduje, 
a užsieny yra susidūrusi su dideliais sunkumais. Iš oficialaus ko
munikatą sunku spręsti kiek jam pavyko laimėti ,bet matyti, kad 
JAV sutiko įsijungti į Bagdado Sąjungą, kuriai priklauso: Brita
nija, Turkija, Pakistanas ir .Irakas. Ikišiol JAV dalyvavo tik ne
kariniuose jos komitetuose, veng € 
damos karinių įsipareigojimų, 
kad nesukeltų prieš save arabų. 
Dabar gi, kai liko paskelbta Ei- 
senhowerio Vid. Rytų doktrina, 
siekianti sulaikyti komunizmo 
plitimą^ šiose srityse, JAV suti- 
ko dalyvauti Bagdado Sąjungoj 
pasitikdamos betgi nuošaliai nuo 
Vid. Ryfų kraštų tarpusavio gin
čų. Taip pat JAV sutiko aprū
pinti britų kariuomenę atom- 
niais ginklais. Pasitarimuose bu
vo paliestos ir R. Europos prob
lemos, santykiai su Sov. Sąjun
ga ir kt. Nutarta kviesti sovietų 
ekspertus į atominių bombų 
sprogdinimo bandymus, jei so
vietai sutiks priimti vakariečių 
atstovus į savo tokius pat ban
dymus.

Kviečia karalienę
Benaudos salon atskrido ir Ka 

nados min. pirm. St. Laurent su 
savo ministeriais Pearson ir Ho
we, kurie tarėsi su Macmillan 
ir užs. r.’ mini Lloydu. Jie taip 
pat svarstė ųj^d.^ytų proble
mas, Commoffiye^itho’ reikalus,:

tė Anglijos karalienę rudenį ap
lankyti Kanadą drauge su savo 
vyru. Galimas daiktas, ji lanky
sis ir JAV.

JT sekretorius Egipte , 
Su tpi’ms misija į Vid. Rytus'

išskrido J. Tautų gen. seKreto- 
rius Hammarskjold. Lydimas sa
vo pavaduotojo amerikečio R. 
Bunche, jis turėjo ilgus pasita
rimus su Egipto užs. r. min. Faw 
zi ir pačiu Nasseriu. Jis išdėstė 
jiems savo planus, liečiančius 
Suezo kanalą, Akvabos įlanką, 
Gazos sritį. Žiniomis iš Kairo, 
gen. sekret. planas numato lais
vą naudojimąsi S. kanalu visoms 
valstybėms ir kartu tam tikrą 
tarpt ;jo kontrolę; esą 50% Egip
tui priklausančių sumų už nau
dojimąsi kanalu svetimų kraštų 
laivai mokėtų tarpt, bankui ir 
tos sumos būtų ‘ JT kontrolėje. 
Santykiams su Izraeliu pagerin
ti planas siūlo Egiptui atsisaky
ti kariaujančios valstybės teisių,

KAIP GAUTI NUOLAIDĄ?
Norint gauti mokesčių nuolai

dą (income tax) nuo sumų, ku
rios buvo išleistos siuntiniams į 
Lietuvą, prie paprastai pildomo 
formuliaro (Tl short 1956) rei
kia papildomai surašyti pagalbi
nį blanką TIE Rev. 11-55 — De
claration of Support of Non-Re
sident Dependants, — kuris gau
namas District Taxation Office. 
Toronte tos įstaigos adresas yra: 
1 Front St., prie Union Station.

kai, bent šios organizacijos ir vi
si tie, kurie rėkia reikalaudami 
Vilniaus ir Lvivo, yra vis tie pa
tys imperialistai, net ir tremty 
patys gyvendami iš kitų malonės 
svetimose žemėse!

— Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo sesija prasidės Strassbur- 
ge balandžio 25 d. Lietuvių de
legaciją sudarys V. Sidzikaus
kas (kuris atvyks iš Niujorko), 
dr. P. Karvelis, gener. št. pulk. 
J. Lanskoronskis, inž. J. Vilčins- 
kis ir V. Banaitis. ,

— Jonas Glemža (Reutlingen) 
ir Juozas Vilčinskas (London) 
išrinkti Laisvųjų Profesinių Są
jungų Internacionalo (tremty
je) centrinėn tarybon.

— Birutė BileVičiūtė, kuri 
prieš 4 mėnesius Švedijoje pasi
šalino iš sovietinės ekskursijos 
ir pasirinko laisvę, neseniai iš 
Stockholmo kelioms dienoms 
buvo atvvkusi į Reutlingeną ir 
lankėsi VLIKo Vykd. -Taryboje, 
susipažindama su jos darbuoto
jais ir pasidalindama mintimis 
apie okupuotą tėvynę,. kurią ji 

nes tada nebebūtų teisinio pa
grindo sulaikyti Izraelio laivų 
Suezo kanale. Žinių agentūros 
praneša, kad gen. JT sekretoriui 
jau pavyko susitarti su Suezo 
kanalo, bet dar nemini susitari
mo turinio.

Prašo grąžinti vadą
Jau antrus metus kovoją kip- 

riečiai už prisijungimą prie Grai 
kijos pasiūlė britų gubernatoriui 
paliaubas su sąlyga, jei bus grą
žintas ortodoksų arkivysk, Ma
karios, laikomas Seychelles sa
loje. Pasiūlymas buvo perduotas 
Londonui ir čia buvo pareikšta, 
kad jis bus priliptas taip pat su 
sąlyga, je arkiv. Mąkarios viešai 
pasmerks terorizmą. Š. Atlanto 
Sąj. kraštai buvo pasisiūlę tar
pininkauti tarp Britanijos, Grai 
kijos ir'Turkijos, bet Graikija, 
drauge su Kipro salos graikų va
dais, pasiūlymą atmetė, matyt, 
jausdami, kad šis tarpininkavi
mas išeis jų nenaudai. Arkiv. 
Makarios yra linkęs tartis su bri
tais ir stato savo sąlygas.

Sovietų krašto apsaugos min. 
G. Žukov pasakė kalbą savo ar
mijos vadams ir pareiškė, kad 
ateities karas apims nevien fron
tus, bet ir ištisus kraštus. Esą te- 
nesitiki amerikiečiai ramybės 
karo atveju kaip buvo ligšol — 
sovietų lėktuvai pasieks ir juos. 
Tradiciniai ginklai vis daugiau 
būsią pakeičiami atominiais. Esą 
klaidinga manyti, kad priešai 
nedrįs jų panaudoti bijodami sa
vitarpio sunaikinįmo.

Vengrijos tariamoji vyriausy
bė su Kadaru priešaky atvyko 
Maskvon, kur tariasi »dėl Vengri
jos ateities, komunistinio režimo 
sustiprinimo ir pan.

Romoje • šešios V. Europos 
valstybės pasirašė istorinės reikš 
mės sutartis, kuriomis įvedama 
laisva prekyba, jungtinė atomi
nės energijos bendrovė Euratom 
ir atitinkamais centriniais orga
nais, kurie bus reikšmingi Euro
pos federacijai.

Šiaip šių blankų neturi paštai, 
kur paprastai kitokių būna aps
čiai. Užpildymas yra lengvas. 
Reikia pridėti visus kvitus, kaip 
įrodomą medžiagą, kiek buvo iš
tiktųjų siuntiniams išleista ir ži
noti savo imigravimo pažymėji
mo numerį bei atvykimo į Ka
nadą datą. V. S.

VLIKo SESIJA
šaukiama balandžio 5-7 d. Niu
jorke. Vykd. Tarybos pirminin
ku numatytas J. Glemža. o na
riais dr. P. Karvelis ir J. Nor- 
kaitis. Ar Norkaitis sutiks įeiti į 
VT, tuo tarpu dar nežinoma. Tuo 
tarpu Vykd. Tarybos visus rei
kalus tvarko A. Devenienė ir dr. 
P. Karvelis.

Kaip praneša Elta, į šį VLIKo 
posėdį atvyksta ir Vykd. Tary
bos pirmininkė A. Devenienė. Iš 
Vokietijos ji išvyksta šiomis 
dienomis.

Yra ženklų, kad šiame posėdy 
ruošiamasi tarp kitko spręsti ir 
sunkų visu politinių grupių ap
jungimo klausimą. Jei parengia
mųjų pasikalbėjimų tuo reikalu 
laiku nebūtų spėta užbaigti, po
sėdis. sakoma, galįs būti dar ir 
atidėtas.

Praha. — Garsioji čekoslova- 
kų atletė Olga Fikotova po ilgų 
pastangų gavo savo vyriausybės 
leidimą tuoktis su amerikiečiu 
atletu H. Conolly iš Bostono, ir 
išvykti i JAV. Sutuoktuvių liu
dininkais buvo bėgikas Zatopek 
su žmona.
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AMERIKONIZMAS
Vis dažniau mūsų periodinėje’dauguma jau Kanados ar Ameri- 
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S LIETUVIŲ ĮSTAIGA S
įfota pagal Elbės upę. JgFSMiį 
taip, fcaip buvG 1945. ou vos tik 
karui pasibaigus. Tarytum nie
kas, o niekas nepasikeitė nei “ge 
-rojoų”, nei“blogojoj!” pusėn...

Q vtateRo padėtis truputį kei
čiąs!. Sovietai atstatė diktatūri
nį režimą. Vengrijoje. Tačiau, a> 
rodo, jiems' jau nebevyksta taįp 
aklinai užtaisyti “geležinę už
dangą”, kaip ji buvo užtaisyta 
seniau, ypač Stalino laikais. Me
tę žvilgsnį į Lenkiją, taipogi pa
matysime didelių pasikeitimų. 
Tik žvilgterėkime į Lenkijos ir 
Vakarų Vokietijos santykius. 
Jie visdėlto eina į gerąją pusę. 
Nūdien, sakomd, Lenkijos žur
nalistai laisvai (netgi dar lais-

kaip “žalingojo amerikonizmo 
įtaka”, “amerikonizmo paveik
tas”, “amerikonizmo nuodai” ir 
pan. Tai daroma norint pabrėžtu 
kad mųsų jaunoji karta yra pa
vojuje nustoti savo turėtų verty
bių ir užsikrėsti kaž kokiomis 
uiKxifogpmis bacilomis. Pasiskai 
.i^-Mptibiųs dtenrąsčius męs tik- 
'rai; inatpmė ^idbulėmis antraš
tėmis šehsacingųš1 pranešimus 

^metų vaikai nužudę , .... . .
,aąvo^ tėyus, ar nepilnametė mer- dvasiniai. Užuot bandžius apsau- 
- yadęyavusi '“gengei’* vyk- goti savo Kęstutį ar Danguolę 

įpijięšimUs, ir kitokius rie-'nu.o piktų įtakų — kodėl neper- 
' ” . Bet gi tame eiti į platesnius vandenis ir ko

voti už viso naujojo krašto mo
ralinį gerbūvį?

Argi mūsų akiratis toks siau-i . . .. , _ .
nitis, kad mes matome ameri-'rios jos santykiavimą ir preky- 
konizme tik bloga. Argi nejau- • binėj srity ribodavo tik tarp Vai 
čįame, kad mūsų jaunimas su- šuvos ir Maskvos arba kitų So 
grįžęs į tėvynę (jei tėveliams, vietų satelitinių kraštų, 
tremtiniams nesusidarys per- -x-- ’
daug įšlaidų pergabenti šaldy
tuvus, ultra modernius baldus ir 
1.1.), įneš kažką naujo — tikros 
nemeluotos demokratijos pra
dus. Kai dalis persiima paviršu
tinėmis amerikonizmo blogybė
mis (kurių, deja, netrūko ir mū
sų miestuose’), dauguma mūsų 
jaunimo atskiria grūdus nuo pe
lų ir su tėvelių pagalba užaugs 
tikrais žmonėmis.

Tad, vartokime atsargiau išsi
reiškimus, nes jie, kaip tas bu
merangas, gali mums užduoti 
ten, kur visai nelaukiame.

v. a-tis.

galėdami daugiau murzinti savo 
naujai susuktą lizdą. Nereiktų 
visai nustebti, jei vieną gražią 
dieną koks oficialus valdžios pa
reigūnas parašytų straipsnį į mū 
sų laikraščius kviesdamas grįž
ti ten kur, anot mūsų, viskas 
tik gerai. _ .

Priimdami naujojo krašto pi” 
lietybę, jūs, mieli tautiečiai, įsi
pareigojote kelti šio', krašto ger
būvi pe tik matėriąliai, bet ir 

į-

bėtis ne su Chruščiovu ar Bul- 
ganinu, bet su Gomulka... Gi 
bendra kalba tarp Ulbrięhto su 
Qrotewojiliu ir Gomųlkos, kaž
kodėl, šiandien nebesi riša. Gal 
todėl, kad pastarasis anuos dų 
laiko dideliais “stalįnistais”...

Taigi, ypatingai Lenkijos, pre
kybiniai ryšiai šiuo metu rišasi 
su visu pasauliu gana sparčiai, o 
su prekyba, be abejonės, impor- 
tuojasi į kraštą ir idėjos. Dėl pa
skolos ir prekybos Lenkija šiuo 
metu tariasi ir su JĄV.

Vokietijos suvienijimo klausi
mas yra gana sunkus nūdien. 
Vienok, būkime tikri, jeigu tik, 
didieji rivąlai — JAV ir Sovietų 
Sąjungą — atitrauktų savo ka
riuomenes iš Vokietijos, tai ryto-, 
jaus dieną — jąų būtų. Vokieti

nu” vokiečiai — trauktų bendrai

jWČte»e teiki _ 
giąu žteitį ųį)ie jaunimą ± ma- 

ir tie

ję stįpen.dijąs, kiti apdovanoti už 
..atliktą/.sunkų darbą, čia vėl 7 
metų margaitė puolė į ugnį gel- 
bėdama savo broliuką ir pan.

.V Argi mes teskattome tik strąį- 
psrūus su didžiosiomis ąngalvė- 
mis? Išeitų — taip! Ir laikui bė
gant šitos sensacingos, gal net ir 
išpūstos žinios mus nuteikia 

/vienpusiškai: viskas kas sava — 
gerai, -kas amerikoniška — blo
gą! Mes (buvę tremtiniai) —

Velykinės
atptrules

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 

RELIGINĖS -

Kainą-W su vokų

Galįma gauti
Spaudos B-vėje 

“ŽIBURIAI” 
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont.
Canada

Reikia nekaltų keiksmažodžių 
išreikšti nekantravimui, nuosta
bai, nepasitenkinimui, džiaugs
mui, — pareiškė Prevost, Que
bec pro v. sekretorius, atidaryda
mas . pedagoginę savaitę. Pasak 
jo, esąs kaltas auklėjimas, kad 
neparūpina jatitinkamų žodžių 
susitelkusiam gausmui išreikšti' 
Vartojimas tam Mtūmlui religi- 
hių terminų yra/^iktžbdžiavi- 
mas, įsigalėjęs Quebec© prov. 
prieš 100 metų. 17-18 š. Prancū
zijos. įstatymas baudė tokius 
keikūnus, ir piliečiai galėjo būti 
pasodint kąlėjiman “ant duonos 
ir druskos”. Keiksmai išplitę 
ypač, per miškakirčių stovyklas, 
geležinkelio darbininkus ir ap
skritai per sambūrius menkai iš 
auklėtų žmonių. Kaip nekaltus 
keiksmažodžius Prevost siūlo: 
“sapristi”, “saperljpopette” — 
(neišverčiami žodžiai), “batail- 
le” — mūšis, “sirop d’erable” — 
klevo sula ir pan. •

taipogi, esą, vystosi itjn palankią
prašmo Vienas dalykas, ko tie ja suvienvtą, 6 “abieju Vokieti- 
dų kęąštaį neturi, tai oficialių ‘” r • ’' : ’ q ’ . ’,;' 
diplomatinių santykių. Tačiauir f “Deutschland. Deutschląnd uber 
šis reikalas, reikia manyti, bustelles”... v»-
išspręstaš nepoilgo.

Iš spaudos matyti, jog Lenki
ja tarytum visiškai yra atsisa
kiusi ano (staliniškojo) metų 
tarpvalstybinių “tradicijų”, ku-

—~ anes'... Tačiau pakol tekio ka- 
Įriuomenių atitraukimo, bent 
šiuo metu, dar nesimato, Vokie
tiją dar bus padalinta 1 dvi dalis 
mažiausia iki artėjančių rugsėjo 
iriėiL rifikimų. Tuęse rinkimuose 
Sovietai tikisi pažvejoti žuvelių 
savo naudai. Jiems labai norėtų
si, kad vieton' senelio Adenaue
rio, ateitų į vyriausybės prieša
kį Olenhaueris, kad valdžią per
imtų socialdemokratai...

Vakaru didieji* be abejonės, 
tas Sovietų intencijas labai ge
rai supranta ir žino, tačiau, de- 
.mokra tiško jausmo diktuojami, 
jie nenori įsivelti į Vakarų Vo-

Šiandien Varšuvos vyriausy
bė, galima sakyti, nusisuko nuo 
raudonųjų partnerių prekybinėj 
srity. Lenkijos anglis pav. jau 
nebeplaukia į “kaimyninę ir 
draugišką” R. Vokietiją. Šioji 
transąkęija buvusi drastiškai nu
kirsta ir nebegavimas anglies iš’kietijos rinkiminę kampaniją. 
Lenkijos — sudarąs didelį galvo- Jie padės laikytis sąvara, poste 
sūkį raudonąjai Rytų Vokietijos! Adenaueriui gal tik netiešiogi- 
vyriausybei. Ji, norėdama gautilniai. Svarbiausia jie stengsis lai- 
lenkiškos anglies, nebegali kreiplkyti savo karines jėgas Vokieti-

Mušis Javos jūroje

puti kitėja. To kitėjimo svarbiau 
siueju ”ledlaužiu”, pripažinki
me. yra Lenkija. Jos pralaužti 
“pirmieji ledai” Europoje bus 
ryškiausiu pavyzdžiu 1957 m. ir 
kitoms valstybėms, kurios nešė 
ir tebeneša nepakįtėjusį savo 
sunkumu sovietini iunfife Iš Len 
kijos pavyzdžio, be abejonės, 
Europoje susidarė nauja, ligi tol 
negirdėta, formulė, jog kiekvie
na Europos valstybė gali būti pir 
miausia, daugiau ar mažiau, eu
ropietiška, bet ne azijatiška — 
sovietiniu pavyzdžiu...
• Žinoma, žvelgiant realiomis 
akimis į visokiausius įpagerėji- 
mu&“ Lenkijoj, reikėtų pasaky
ti, kad vadovaujantieji Lenkijos 
vyrai laisvajame pasaulyje turi 

i i? toliau būtį opozicijoj šiandie
ninei Varšuvos vyriausybei, ne- 

. žiūrint kokius jie jausmus Go- 
mųlkps atžvilgiu turėtų.*;. Jie 
negali viešai nei “palaiminti” 
Gomulkos valdžios,, pagaliau, 
ypač nūdien, jie negali ir galu
tinai pasmerkti šiandieninių pa
kitėjimo ženklų Lenkijoje.

Taigi, nūdien pasaulis gyvena 
neįprastų reiškinių - reiškinėlių 
atmosferoj. Tokia padėtis kokių 
nors didelių pasikeitimų — dar 
nepadarė, bet, tikėkime, tai yra 
preliudas į didesnes permainas. 
Geležinė uždanga, visdėlto, dau
giau ar mažiau prakiuro, kitais 
žodžiais sakant, pasidarė nebe 
tokia-sąndari, kokia ji buvo Sta
lino laikais. O tuo pačiu, supras
kime, jog bent kokie pasikeiti
mai ar reformos — dažniausiai 
veda į dar didesnius pąkitėji- 
mus. Kaip tas procesas vystysis 
toliau — pagyvensim — pamaty
sim. Pranys Alšėnąs.

į Baltic Exporting Co i
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel LE. 1-3098

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius i?

Į LIETUVĄ, Ą
Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 

kaip seka: Ą
IŠ KANADOS:
Jūsų' sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų 
įvairius siuntinius.

IŠ ANGLIJOS: J
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių poga- h?
miatmui medžiagas, kosmetiką is M- « »4- v.„ #
Gražiausią spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno 
medžiagas vasalinėms suknelėms, kurių kaina, nuo 31.30 *« >1.85

s

★

★

H«papcartai gw nwtecu paltams medžiagas, kurUj kaina
tiktai $AQD ui jarfo muitą. ...... . ....
Firmos "Cyma" ir "Dixton" iveicanškus dtdxwusw pasmnkimo ra^ 
kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki Įskaitant
muitą t 
Ypatingo grąiio vokiečiu firmos "Kero & Soehne" stalo laikrodžius, 
kuriu kaina po $4Q-W ir $44.00,; iškaitant muito. . 
Vardiniy, įungtuvių ir kitoms progoms dovanu standartinius 
Irus oro paštu.

Tą lemtingą 1942 m. vasario 
28 dienos vakarą, aš stovėjau ant 
Houston viršutinio denio ir ste
bėjau atitolstančius žaliuojan
čius Javos krantus. Šį kartą tų 
krantų grožis nedarė man jokio 
įspūdžio, gal dėlto, kad jaučiau
si nuvargęs ir gyvenau kaip ir 
kiti vyrai ant berto, viena min
timi: “ar pavyks praplaukti 
Šuųdą sąsiauriu?”. ' * - -

t

žvalgė ištisą dieną ir buvo tik
ra, kad priešas,’ supąs Javą, gerai 
žinojo apie mūsų žygį. Taip pąt 
buvo aišku, kad priešo nardlai- 
viąms, esantiems Sunda sąsiau
ryje, buvo įsakyta sekti ir skan
dinti visus į Indijos vandenyną 
bandančius prasiveržti laivus.

Mes buvome spąstuose, bet 
juk ir anksčiau pasitaikydavo, 
kad viskas susidėdavo palankiai 
japonams, tačiau mums pavyk
davo prasimušti.

Gal dėl savo, kaip laivyno 
aviątoriąus savotiškų pažiūrų, 
gal dėl to, kad pats save kvai-

(Tęsinys iš praeito nr.).

kad

siuntinė-

VYRAMS: 
1. 

Vyr. viršutiniai marškiniai, 
/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1

Kojinės • - -- 2 poros
Kaklargištis ..........  •••• 1
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis, 17 akmenų^ paauk
suotas ....   1

MOTERIMS: 
1.

Vilnonis megztinis ........... J
Skarelės /dirbt*, šilko/ .......4
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis, 17 akmenų, paauk
suotos .......   1

Viso........$52.00

9 2.
Vyr. viršutiniai marškiniai, 

/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1
Kojinės ...  2 poros
Kaklaraištis ..................... 1
Amžina plunksna, Parker .. 1

Viso........$56.00

2.
Vilnonis megztinis .......  1
Skarelės dirbt, šilko/rayon/ 2
Medžiagos /dirbtinio šilko, 

rayon/ ...   5 jardoi

Viso........$31.00 . Viso ......$32.00

1

%

Pagal
W. G, Winslaw ir R. McKie 

paruošė B. Stundžia
neatsidūrėme Neptūno viešpati
joje.

Bet visvien buvome netoli ka
tastrofos. Lemiamoji valanda 
atėjo tada, kai į laivo užpakalį 
nukrito penkių šimtų sv. bom
ba- Tai buvo netikėta. Matyti 
koks japonų lakūnas truputį at
siliko nuo visos eskadrilės. Kai 
visos bombos nukrito laiyo kai
rėje į jūrą, jo bombą gerai pa
taikė. Buvo, užmušta visa užpa7 
kalinio ąštuomų colių pobūklų 
bokštelio tarnyba, viso keturias
dešimt ąštuoni vyrai, o kiti pen
kiasdešimt tapo sunkiai sužeisti, 
ar apdeginti. Baisus vaizdas bu
vo. prieš mano. akis. Išmėtytos 
kūnų dalys, žuvusieji guli krau
jo klanuose, šliaužiantieji ir vai
to j antie j i sužeistieji šaukia me
dicininės pagalbos, sulankstytos, 
suaižytos plieno plokštės, išar
dyti pobūklai. Vėliau girdėjosi 
plaktukų dūžiai, kuriais buvo 
kalami žuvusiems draugams 
karstai. >

Neužilgo užsukome į . mažą, 
keistais kvapais atsiduodantį pie 
tįnio Javos pakraščio uostą Tji- 
latjap, kilr palaidojome žuvu
sius ir iškėlėme sužeistuosius.

Vaizdai keitėsi vienas po kito. 
Tai buvo tik prieš kelias dienas, 
kai slinkome minų laukais, ku
rie saugojo iš jūros gražų uostą 
Šurąbaja.

Ore beveik nenustodamos kau 
kė pavojaus sirenos, o mūsų se
kėjai tolumoje matė japonų bom 
bojaešius. Uoste, šalia dokų degė 
didžiuliai sandėliai, o iš padeg
tų prekybinių laivų kilo oranži
nės liepsnos ir tirštų juodų dū
mų kamuoliai. Priešas paliko- sa
vo apsilankymo pėdsakus.

Užsiinkaravome upėje netoli 
degančių dokų ir stebėjome kaip 
Olandų R. Indijos kareiviai sten
giasi sulaikyti besiplečiančią ug
nį. Per dvi 'dienas pergyvenome 
šešis oro puolimus. Užsiinkaravę 
upėje mes buvome bejėgiai, lyg 
antys statinėje su lietaus vande
nių. Nesuprantu, kaip priešlėk
tuvinių pabūklų tarnybos vyrai

(Nukelta į 6 psL)

/įskaitant visus mokesčius/

Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

i >. ■/ ■■ - L .
; Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ......................  -
r Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia., tams, mėlyna/ 

Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.
; Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.
, ‘ Skarelės /dirbt, šilko, rayon/ ..L:................... .
j Pamušalo medžiaga .............. .... .................. .

Klijanka .....   .....................a.......................................   -

j Sagų dviems kostiumams ir paltui

Viso ........... $102.50

Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui  ...... ...Y............
Vilnonį medžiaga vyriškam paltui .
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayorų margos spalvos
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.
Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, T 7

antimagnetinis, paauksuotas ..... .....
Pamušalo medžiaga .... .............   —
Klijanka ............. ........................ ........................................
Sagų dviems kostiumams ir paltui

7 jardai 
3’/2 jd.
5 jardai
5 jardai 
4
7 jardai
3 jardai

linau, aš negalėjau tikėti, 
Houston baigia* savo kursą.

Baigęs budėti denyje, aš ren
giausi ilsėtis. Gyvenamos patal
pos buvo aptemdytos ir tik kur- 
ne-kur matėsi mėlynos švieselės. 
Įėjęs į savo kambarėlį trumpam 
užžibinau šviesą ir apsidairiau. 
Niekas per du mėnesius nepasi- 

saliečio lakuoto medžio galvą,, 
kurią pirkau Surabajoje.-

Numetęs batus įsirengiau į 
gultą ir išvargintas kūnas grei
tai atsipalaidavo nuo įtempimo. 
Kadangi ant denio nebeturėjo
me nė vieno lėktuvo, tai kaip 
lakūnui neturint tiesioginių 
pareigų buvo leidžiama atspė
jamu laiku ilsėtis savam gulte. 
Nors per paskutines kelias nak
tis gavau mažai numigti, tačiau 
dėl tvankaus tropikų oro patal
poje miegas neėmė ir beveik pa
vargau vartydamasis.

Laivui supantis lengvose ban
gose. kartais pasigirsdavo plieni
nių šarvų plokščių girgždėjimas, 
kuris priminė man, kas įvyko 
laike kelių savaičių.

Jau dvidešimt keturios dienos 
praėjo nuo tų siaubingų valan
dų, kurias pergyvenau Flores jū
roje. Lyg gyvas paveikslas min
tyse pasirodė japonų bombone
šiai puolantieji mus iš visų kryp 
čių. Po pirmojo puolimo, jie iš 
karto įvertino mūsų priešlėktu
vinę gynybą ęr- vėliau laikėsi 
atatinkamame atstume, kai per 
trumpą laiką vienas, lėktuvas 
buvo numuštas, o kiti keli kliu
dyti. Bet pirmasis smūgis beveik 
pribaigė Houston. Atrodė, lyg 
kokią nežinoma, nematoma jė- 
gą-iškėlė kreiserį iš vandens ir 
nubloškė kelius jardus į šoną, 
žuvusių nebuvo, bet radome su
daužytą pagrindinį priešlėktuvi
nės artilerijos pakylos ir kryp
ties nustaVmo įrengimą, o pro 
liemenį sunkėsi vanduo. Tą die
ną beveį k visą laiką kaleno prieš 
lėktuvinė ir tik dėka kapitono 
Rooks ^umanaus vadovavimo,

.1 J. . |i|lll r Į 1,1. ■■ ...................-
* %

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anghf priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men- 

i kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus................. pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba N OS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
■ • JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT . IMPORT CO. 
926 Dundas SL W, Toronto

Čia Jūs rasite geriąusį pasirinki- 
mą TELEVIZIJOS APARATŲ ®r*

4^ - . . . 111V7XS.CIO UU1 VILA lAtWOOA

v Japonų kreiseriu Įektuyai mus keitė.> Nauja Mfcvo tik graži Bali

H.5S PAS5*-0

■ Sėkmingai išlaikę pagrindinio anglų kalbos 
, kurso ir pilietybės egzaminus 

gauna šį pažymėjimą
Naujųjų kanadiečių anglų kalbos pa
grindų mokymu ir pilietybės paruoši
mu rūpinasi Ontario švietimo ministeri
jos vad. Bendruomenės Programų sky
rius.
Švietimo ministerija padeda vietos 
Švietimo Valdyboms įsteigti kalboą ir 
pilietybės kursus. Ji taip pąt padeda 
privačioms grupėms, kurios organizuo
ją šitokius kursus..
Bendruomenės Programų skyrius duo
da nurodymų mokytojams, parūpina 
piniginės paramos-« -aprūpina kursų 
lankytojus knygomis. Dėka vietinių 
švietimo vadybų bendradarbiavimo su 
švietimo ministerija mokestis už kursus 
yra galima sakyti tik nominalinis.

f

Švietimo ministerija kasmet skiria eg
zaminus. Sėkmingai juos išlaikiusieji 
gauna ministerio pažymėjimą, parodąn-

tį, kad yra baigęs anglų kalbos ir pilie
tybės kursą.
Šis pažymėjimas galioja prašant piliety
bės. Jis taip pat gali būti pripažįstamas 
teismų, kaip įrodymas anglų kalbos mo
kėjimo bei žinojimo apie Kanadą. Iki 
šiol yra išduota arti 12.000 tokių pažy-' 
mėjimų.
Pagrindinis anglų kalbos ir pilietybės 
kursas išeinamas per tris metus. Kursai 
pradedami spalio mėn. ir tęsiasi iki ba
landžio mėn. du kartus į savaitę po 2 
•vai. vakarais. Daugelis lankytojų yra • 
tiek pažangūs, kad kursus baigia trum
piau nei per 3 metus.
Kursai dabar vyksta daugiau kaip 20d 
Ontario vietovių. Informacijų apie juos 
galite gauti savo vietovėje pas >16105 
švietimo vadybos sekretorių- arba sta
čiai Bendruomenės Programų skyriuje.

■8

Viso.........j. $139.20 
/įskaitant visus mokesčius/

-^Įvairios sudėties maisto siuntinius.

5 svarai
5 svarai
5 svarai
2 svarai

6. Cukraus 
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

20 svarų bruto . ........ ....... $25.50

7. Cukraus .............. ..... 6 svarai
Taukų ................ ...10 svarų

20 svarų bruto ........ ...... $22.00

8. Cukraus .... ....... ..... 5 svarai
Taukų ................. .... 5 svarai
Sviesto ................ ..... 5 svarai
Pieno miltelių .... ..... 1 svaras

20 svarų bruto ........ . ...$25.50

9. Cukraus .............. ..... 6 svarai
Taukų .......... ..... 8 svarai
Medaus .............. ... . 2 svarai

20 svarų bruto .......... ....... $22.50

10. Cukraus ......... . .. ..... 4 svarai
Kakavos ............ .... . 2 svarai
šokolado
Pieno miltelių ..... ...... 2 svarai
Sviesto .............. .4 svarai
Kavos ................... ..... 1 svaras
Medaus ....... . ..... 2 svarai

20 svorų bruto ......... $29.50

11. Cukraus .......... ..... 2 svarai
į Sviesto ........... ..... 8 svarai

Medaus .............. ..... 2 svarai
Kakavos .......... . . ... 2 svarai
Kavos ................ ..... 2 svarai

17 akmenų,

k

K&
7 jardai
3 jardai
5 jardai
5 jardai
5' jardai

1
... 7 jardai 
... 3 jardai i

ONTARIO DEPARTMENT OF EDUCATION
Minister Prime Minister

Pipirų ....
Arbotos

20 svorų bruto

13. Cukrous ..
Taukų 
Miltų 
Ryžių ......

20 svarų bruto

....  V2 svaro 

.... Vi -svaro

$29.50

.... 4 svarai 

.... 4 svarai 

.... 8 svarai 

..... 2 svarai

......$20.00

...14 svarų
..... 1 svaras 
....  1 svaras 
....  1 svąras 
.... 2 svarai

b

N

S
$33.50

EM. 4-1633

20 svarų bruto

42. Ryžių .....
Cukraus 
Kakavos 
Kavos

... $32.50
.4 svarai 

.. 6 svarai 

.. 4 svarai 

. 2 svarai

S*v. A. KALUGA

prieinamiausiomis kainomis ir 
geriausiomis išsimokėjimo 

sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose

14. Kumpis
Arbatos 
Kavos ....
Kakavos 
Cukraus

20 svarų bruto ............. . .... $41.50

15. Kumpis ...... . 14 svarų
' Cukraus ............ ...2 svarai

Miltų ................... ...3 svarai

20 svarų bruto .............. .... $37.00

16. Kumpis ................. 14 svarų
Taukų ..................... ... 4 svarai

20 svarų bruto .............. ..$38.00

17. Kumpis ...... 14 svarų
Cukraus ....... . ... 5 svarai

20 svarų bruto ............ . .. $36.00

18. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų
Cukraus ................... .. 4 svarai
Miltų ...... ...... .......... .. 3 svarai

20 svarų bruto-’.............. ....$32.50

19. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų
Cukrous .................. .. 2 svarai
Taukų ..... ................ .. 4 svarai

20 svorų bruto 
/įskaitant visus mokesčius/

Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL
TIC EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yra ir bus, kad 
Žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų taip 
reikalingi ir laukia.

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimą kilogra- 
no vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tg patį 
kilogramo mokoma tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai j.Lietuva, Latvija ir Estija dabar yra siunčiami ne per Maskva, 
bet iš Londono į Rygą /Latvija/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintos 
vaistų gavimo laikas.

Iš Anglijos viskg, galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO.v 849 College 
t., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu, ir pavyzdžiais,, nes 
_ r pats laikas pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- 
iškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms gražių medžiagų. Arba 

mbinkife telefonu LE. 1-3098 ir klauskite'informacijų.

siuntinius ir standartinius dovaniį ir medžiagų siuntinius.
DARBO VALANDOS nuo 9 vai ryto iki 7 vai vak.
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Jaunimas laisvai Lietuvai
IV MOKYTOJŲ IR TĖVŲ DIENOS TORONTE

• ; _ . a . z * * - i

KLB Kultūros Fondas šį šeš
tadienį ir sekmadienį, kovo 30-31 
d. ruošia IV Mokytojų ir Tėvų 
Dienas lietuviškojo auklėjimo 
bei mokymo problemoms pa
svarstyti, šios srities darbuoto
jams * susitikti *bei lituanistinio 
mokymo reikalui populiarinti. 
Pirmąją 'dieną įvyks mokytojų 
suvažiavimas su studjine ir in
formacine dalimis, o antros die- 

* nos centre bus vieša iškilminga 
akademija su paskaita ir menine 
dalimi. Suvažiavime paskaitas 
skaitys prof. dr. A. Šidlauskai
tė — “Vaiko brendimas svetimo
je aplinkoje” ir pedagogė Iz. Ma
tusevičiūtė — “Augštesnysis li
tuanistinis švietimas bei meni
nės mokinių pramogos”. Viešoje 
akademijoje paskaitą skaitys 
prof. Ig. Malėnas — “Naujasis 
metodas vaikus išmokyti skai
tyti”.

Paskaitininkais parinkti žino
mi pedagogai specialistai, kurie, 
be abejonės, iškels daug naujų 
minčių. Reikia manyti, kad jos 
bus taip pat gyvai diskutuoja
mos suvažiavimo dalyvių.

Šia proga supažindinsime mū
sų skaitytojus su paskaitininkų 
asmenybėmis.

ti “Child Guidance Clinic” Gen
eral , Hospital Otavoje, o nuo 
1954 m. eina faktinojo direkto
riaus pareigas Otavos un-to 
“Child Guidance Centre”, Diag
nozė, patarimai‘tėvams, psicho
terapija ir perauklėjimas yra ke
leriopas šio centro uždavinys. 
Doktorantai psichologijoje, ku
rie ruošiasi dirbti vaikų psicho
loginės konsultacijos biuruose, 
atlieka savo teoretinį pasiruoši
mą ir praktinį klinikos stažą šio 
Centro patalpose ir dr. Šidlaus
kaitės vadovybėje.

Brandos atestatas” Toronte
Cleveland© Vaidilos teatras, dymas. Mokinė Horvat pareiš- 

kviečiamas Toronto Caritas, at- kia, kad ji ir visa klasė įsūnylė- 
—šeštadienį į Torontą ir ,x -- —«-*“

ėlimo audi-
vyksta šį šeštadier 
7.30 vai. vak. Prh 
torijoje suvaidins “Brandos ates
tatą”.

Kaip įdomu bus pamatyti šį 
vaidinimą Toronto jaunuome
nei, kuri siekia atestato ir atpa
žinti save scenoje. Malonu bus 
ir senimui nusikelti į savo jau
nystės laikus, kai rengėsi gauti 
brandos atestatą.

J. Fodoro “Brandos atestatas” 
žiūrovą nukelia į Vengriją, Bu
dapešto mergaičių gimn. dvi sa
vaites prieš brandos atest. egza- 
menus. Senstelėjusią mokytoją 
Sala ji mokinės'dažnai persekio
ja, piešia jos karikatūrą. Kalti
ninkė sučiupta ir prasideda tar-

■
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PROF. DR. AGOTA 
ŠIDLAUSKAITĖ

Lietuvoje mokėsi Šiaulių Mer
gaičių gimnazijoje, vėliau Kau
no un-to Teologijos Filosofijos 
Fakultete. 1936 m. gavo stipen
diją į užsienį ir rengėsi dokto
ratui psichologijos srityje. Ru
sams okupavus Lietuvą kaip pa
bėgėlė atsidūrė Italijoje ir Mi
lano un-te gavo Phil, daktaro 

. laipsnį 1943 m. Po metų gavo 
specializaciją vaikų psichopato
logijoje.

i 1943 - 48 m. profesoriavo Mi
lano kat. un-te asistentės teisė
mis; 1945-8 m. dėstė psichologi
ją Milano Socialinėje mokyklo
je ir dirbo kaip psichologas vai
kų ligoninės klinikoje.

1948 m. imigravo į Kanadą. 
1950 m. gavo honorary fellow
ship į Minnesotos Valstybinį 
universitetą Minneapolyje; 1951 
m. pakviesta profesoriauti Ota
vos un-to Psichologijos ir Peda
gogikos mokykloje. Šalia profe
sūros tęsia klinikos darbą. 1953 
m. buvo pakviesta suorganizuo-

IZABELĖ 
MATUSEVIČIŪTĖ

1927 m. baigė Kybartų “Žibu
rio” komercinę mokyklą. 1927-32 
m. studijavo Vyt. D. un-te Kau
ne Teologijos Filosofijos fakul
tete lituanistiką, germanistiką 
bei pedagogiką ir psichologiją. 
Diplomą gavo 1933 m. 1932-7 m. 
dėstė lituanistinius dalykus Laz
dijų ir Kybartų gimnazijose. 
1937-39 m. studijavo Berlyno 
un-te Slavistikos institute—bal
tistiką, slavistiką, fonetiką bei 
tautosaką, 1938 m. fonetikos in
stitute Hamburge.

Savo disertacijai tema pasirin
kusi Slowaczynskio 1646 m. gies
myną, kurio dar niekas iš lietu
vių bibliografų nebuvo savo ran
kose turėjęs, 1938 m. nuvyko net 
į Dzikovą, Mažojoje Lenkijoje, 
kur buvo saugomas to giesmyno 
vienintelis išlikęs egzempliorius 
ir jį nurašė. 1939 m. nuvyko jo 
nufotografuoti Krokuvos un-to 
bibliotekoje, to darbo nebaigė. 
Viską sutrukdė prasidėjęs ka
ras. 1939-40 m .dirbo IV-oje Kau
no gimnazijoje, 1941 m. persikė
lė į Vilnių, kur perėjo dirbti į 
Lietuvių kalbos žodyno redakci
ją. Karo išblokšta iš savojo kraš
to, 1945-7 m. dirbo tremtinių 
gimnazijoje Eichstatte, Bavari
joje. 1947-9 m. studijavo lygina
mąją kalbotyrą Gottingeno un- 
te. Specializavosi paliografijoje 
ir dirbo prie Wolfenbutelio pos- 
tillės. Nuo 1949 m. yra Kanado
je. Dirba visokius darbus, kaip 
pati sako, tik ne tuos, kuriems 
ruošėsi ir ką norėtų dirbti.

Atspėjamu laiku dirba švieti
me ir vadovauja KLB Kultūros 
Fondui.

PROF. IGNAS MALĖNAS
Tai mūsų įžymiausias metodi

kas. Gimė 1900 m. Jackonyse, 
Ūdrijos par, mokėsi Ūdrijoje, 
Kalugoje, Voroneže ir Kaune. 
1921 m. baigė Saulės mokytojų 
s-ją, 1923 m. — pedagoginį insti
tutą Leipzige, 1929 m. — VDU 
Teol.-Filosofijos fakultetą, 1932- 
33 m. gilino studijas Hamburgo 
universitete pas įžymųjį prof. 
W. Stern.

1923-24 m. Saulės mokyt, s-jos 
pavyzdinės pr. mokyklos moky
tojas, 1924-25 m. bandomosios 
mokyklos vedėjas Aleksote (vie
nintelė tokia Lietuvoje). 1925- 
32 m. Saulės mokyt, sem. moky
tojas,, nuo 1925 m. iki uždarymo 
ir Simano Daukanto mokyt, se- 
min. mokytojas ir vicedirekto
rius. 1934-1940 m. mokytojas (vė 
liau direktorius) M. Pečkauskai- 
tės gimnazijoje Kaune. 1940-41 
m. mokytojas Kauno III amatų 
mokykloje.

Parašė net 16 augštos kokybės 
vadovėlių: Aplinkotyra (metodi 
nė studija), su J. Talmantu Lie
tuvių k. gramatika pratimais — 
8 dalys, ir Mūsų gintarai 2 d., su 
P. Šležu Liet..istorija, su V. Vein 
berg Lietuvių kalbos gramatika 
žydų mokykloms, su J. Kaplanu 
Mūsų mokykla (ne lietuvių vai- PC-2*

jusios direktorių. Iš to išplaukia 
daug juokingų ir painių situaci
jų-

Vaidilos teatrui vadovauja, re 
žisuoja ir dekoracijas piešia ak
torius Maželis. Vyriausią rolę— 
Katrę Horvat vaidina Nijolė Bal 
čiūnaitė. Tomas Rudnaj, Katrės 
sužadėtinis — P. Maželis.

Teatro menas yra seniausias 
iš visų literatūrinių menų. Teat
rą labai mėgo graikai ir kitos 
rytų tautos.

Geras teatras tiesioginiai vei
kia žiūrovą: jo protą, jausmus 
bei vaizduotę. Teatro menas yra 
nepamainoma jaunimui auklėji
mo priemenė. Visiems didie
siems rašytojams bei dramatur
gams teatras atvėrė duris į pla
čias meno paslaptis. Taip veikė 
jaunutį Adomą Mickevičių Na
poleono karių teatras, Naugar-

kams) — 3d.
1936 - 1940 m. redagavo “Lie

tuvos Mokyklą”. Be to, švietimo . - , . .
klausimais yra rašęs įvairiuose dūke Napoleono, žygio metu į Ru 
kituose žurnaluose ir laikraš- sijų. Teatras išaugino Anglijai 
čiuose. .

Pradedant 1921 m., per visą 
nepriklaus. Lietuvos metą buvo 
lektoriumi įvairiuose pedagogi
niuose kursuose. Kurį laiką bu
vo Šviet. M-jos pradžios mokyk
lų vizitatorius. 1925 - 1937 m. 
valst. egzaminų k-jos egzamina
torius. Ilgametis knygų ir moks
lo priemonių k-jos recenzentas, 
programoms ruošti komisijos 
narys.

1935 - 1940 m. VDUn-te Teol. - 
Fil. fakultete prof. St. Šalkaus
kio vedam pedag. katedros asis
tentas. Dėstė: mokyklinė peda
gogika, vaiko ir jaunuolio psicho 
logija, eksper. pedagogika. 1940- 
1943 m. Filosofijos fakultete — 
tuos pat dalykus; pedag. kated
ros vedėjas-adjunktas. 1940-1943 
m. Vilniaus dvasinėje seminari
joje — pedagogika, vaiko ir jau
nuolio psichologija. 1941-1944 m. 
Švietimo Ministerijos (vėliau 
Vadybos) departamentų direk
torius: pradžios mokslo ir pe
dagoginio parengimo, vidurinio 
ir augštesniojo mokslo, augštųjų 
mokyklų ir pedagoginio paren
gimo.

Šekspyrą, nors tais laikais, vyks
tant vaidinimui, žiūrovai rea
guodavo mėtydami j aktorius 
nugriaužtus kaulus ar kiauši
nius. .

Reikėtų kiek kvėptelėti nuo 
televizijos ir kinų ir pasigėrėti 
tikruoju scenos menu.

Vaidilos teatro jaunieji akto
riai išaugo iš tremties mokyklos 
mokinių. Labai norėtume,, kad 
Toronto visas jaunimas pamaty
tų Fodoro “Brandos atestatą” ir 
kad tai būtų akstinas išaugti ir 
Toronte panašaus tipo jaunimo 
teatrui.

Labai džiugus reiškinys, kad 
yra toks laimingas sutapimas. 
Cleveland© Vaidilos teatras at
vyksta tuo metu į Torontą, kai 
čia bus Mokytojų ir Tėvų Die
nos. Daug mokyklų atstovų at
važiuos iš tolimų provincijų. 
Šeštadienio vakare bus geriausia 
proga pasimatyti su retais sve
čiais vaidinimo metu. Torontas 
taip seniai neturėjo, draminio 
scenos veikalo. Toronto visuo
menė yra kviečiama šiame spek
taklyje skaitlingai dalyvauti.

Iz. M-tė.

TABAKO AUGINTOJAI
VERS SAVO ORGANIZACUĄ

dą ir prisidėti prie valdžios koh- 
troliuojamo Farm Products Mar 
ketng Act. Yra susidaręs komi
tetas, kuris suorganizavo daugelį 
mitingų ir informavo ūkininkus 
apie naujos organizacijos tkslus. 
Naujos organizacijos ^pagrindi
niaibruožai būtų šie; „ ,

1. Pastatymas 3 sandėlių po 
$250.090-kiekvienas;

2. įvedimas 2 valdžios žmonių 
tabakui rūšiuoti;

3. pakeitimas tabako pardavi
mo sistemos.

Pastatymas sandėlių nebus 
gąsdinantis, jei prisiminsime, 
kai atskaičius po 1 et. nuo taba
ko svaro būtų jau $1.500.000, o 
atskaitymą žadama išdėstyti 2 ar 
3 metams.

Pagal naujos organizacijos si
stemą, tabako rūšį nustatytų 
valdžios rūšiuotojąi ir ūkininkas 
negautų už savo tabaką mažiau, 
nesvarbu, kada jis parduotų — 
1-mą ar 10-tą dieną ir tiesiog iš 
daržinės ar perleisdamas per san 
dėlį. Nenupirktas tabakas būtų 
sukrautas į sandėlius už kurį bū
tų ūkininkams išmokama iš val
džios skolintais pinigais 80% ta
bako vertės. Likusieji 20% būtų 
išmokami, kompanijoms iš san
dėlių tabaką nupirkus. Perleidi
mas per sandėlius ūkininkams 
kainuotų mažiau kaip Vi cento 
nuo svaro.

Naujos organizacijos sąjūdį 
globoja ir propaguoja Ontario 
Agrikultūros Federacija. Buvo 
pasiųstas Agrikultūro sministe- 
riui didelis skaičius peticijų-pra- 
šymų. leisti pravesti slaptus bal
savimus dėl naujos organizacijos 
kūrimo arba dėl senojo MB pa
likimo. Ministeris nustatė balsa
vimui datą balandžio 1 d.

-1951 m. "taip pat buvo panašūs 
balsavimai, bet tada balsavimai 
buvo vieši ir balsus rinko komf- 
panijų pirkliai. Kas gi išdrįs 
“bajeriui” ant lapelio nepasira
šyti— jis rudenį iš to nepirk
tų tabako. Taip ūkininkai ir 
“nubalsavo” palikti- senąjį MB.

Dabar taip nebus. Šį kartą Mi- 
(Nukelta į 4 psl.) į

Įkurta prieš 23 m. daugiau 
kaip 4.000 tabako augintojų.-or
ganizacija “Ontario Flue Cured

vadinama Marketing Boardu, 
pergyvena didelę krizę. -Tabako 
augintojai balandžio 1 ti
suos ar pasilikti prie senojo MB, 
ar dėtis prie valdžios kontrolių!-* 
jamo “Ontario Farm. Products 
Marketing Act”.

Senasis Makreting Bordas, su
darytas pagal laisvą susitarimą 
iš kompanijų direktorių, 7 taba
ko augintojų direktorių ir 1 pir
mininko, paprastai iš tabakinin- 
kų tarpo. Didžiausias jo darbas 
buvo nustatymas ir kontroliavi
mas auginamo tabako akrų skai
čiaus, t y. apsisaugojimas nuo 
viršprodukcijos ir nustatymas 
tabako vidutinės kainos. Tačiau 
ištikrųjų kompanijos kiek kam 
nori, tiek ir moka už tabaką. Ka
dangi M. Bordo sudėty yra tik 
8 iš ūkininkų ir 7 kompanijų dL 
rektoriai, tai kompanijoms labai 
lengva tapti pilnais organizaci
jos šeimininkais. Tereikia pa
traukti į savo pusę vos vieną ta
bako augintojų direktorių. To 
joms labai lengva pasiekti. Tuo 
būdu kompanijos iki šiol pusiau 
diktatoriškai šeimininkavo.

Tabakininkai labiausiai nepa
tenkinti dabartine organizacija, 
kad negali sutvarkyti kompani
jų sauvaliavimo tabako parda
vimo metu. Pagal dabartinę sis
temą pirkliai iš ko nori iš to per
ka ir tam gerai užmoka, o iš ko 
nenori, tai tam tik ašaras nume
ta. Atsitinka ir taip, kad pirmąjį 
pirklio pasiūlymą atmetus, už 
kelių dienų kompanijos numuša 
7 ar 10 centų, už svarą. Kadangi 
vidutiniam ūky su 25 tonomis ta
bako 1 centas vertas $500, tai 
ūkininkas nuskriaudžiamas 
$3.500 - $5.000. Takių atsitikimų 
yra buvę ir su lietuviais. O juk 
ūkninko tabakas per tą laką dar
žinėje nesupuvo, jo kokybė ne
pasikeitė. Tai baisus apiplėši
mas.'

Tabako augintojai sumanė nu
versti dabartinį Marketing Bor-

Jūrkelio statyba
(CSc). Šie. metai bus vieni iš 

reikšmingiausių toje inžinerijos 
ir statybos dramoje, kuri vyks
ta ant St. Lawrence upės. Maž
daug trys ketvirtadaliai jėgainės 
darbų turi būti baigti 1957 m. 
pabaigoje.

Užtvanka ties Cornwall bus 
beveik visai baigta, liks gal tik 
paskutiniai išlyginamieji darbai.

Šią vasarą bus baigta naujoji 
Canadian National Railways dvi 
guba linija, perkelta į naują vie
tą. Naujoji linija bus 40 mylių 
ilgio. Šis geležinkelio linijos 
perkėlimas pareikalavo didelių

k* - t - ' ■ ■ . k

papildomų darbų: naujų tiltų, 
naujų perkeliamųjų tiltelių per 
plentus ir 1.1. Visa tai bus šiemet 
baigta.

Šių metų pabaigoje bus taip 
pat baigti maždaug 500 namų 
perkėlimo darbai .Kartu su tuo 
artės į pabaigą naujų bažnyčių 
ir mokyklų statyba.

Edmonton. — Albertos Social 
Credit vyriausybė nutarė šie
met iš provincijos pertekliaus 
išmokėti kiekvienam gyventojui 
nuo 21 m. amžiaus po $22 divi
dendo.

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

crafty as a fox
Suktas kaip lapė

Šį posakį gerai supras kiekvienas, kuris bandė medžioti lapes.

Iš visų žvėrių lapė moka geriausiai išsisukti iš savo priešų ir suk-

čiausiai surasti sau maisto.

CARLING’S RE D CAP ALE
Tariama: “KARLINGS RED KEP ’EIL”

BROWNEJONES LTD. Greitai! Prieinama kaina! Rimtai!
Nežiūrėkite vien tik* kainų! Žiūrėkite kainų ir rūšies!

1 NORFOLK PL., LONDON W. 2
/arti PADDINGTON požeminio stoties/

Telefonas: PAD 2797

Pagelbės pasiųsti siuntinį jūsų Šeimai

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES 
KOJINES. GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESA
TUI. ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, FINIGAI GRĄŽINAMI. 
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI 
TUVIŠKAL REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARAŠCIŲ.

■ 4 v ® i

Biuras ir sandėliai veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 10 iki 4 vai po pietų.

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $100.00:
314 jardų angį, mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos 

vyriškai eilutei.

Vyriško* eilutės priedai.

Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų,

6 poros vyriškų vilnonių kojinių,

Pora vyriškų apatinių,

6 jardai poplino medžiagas 2 vyr. marškiniams,

5 svarai kraulianos, sudarytos grynuose kiaulienos
* O U < UO>Ce

Svotas ryžių, ’į

2 svarui cukraus.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $77.00: 
3 jardai vilnonė* medžiagas moteriškai eilutei, 

Moteriško* eilutės priedai, 

4!4 jard. batiso medvil. medžiagos suknelei, 

IVi jardo medžiagos trumpikei /Hiusei', 

2 poros moteriškų apat. su pagražinimais. 

Moteriška skarelė, 

5 svarai kiaulienos, sudaryto* grynuose kiaulienos 
taukuose, 

2 svarai ryžių, 

2 svarai cukraus, 

x Svaras šokolado.

19 tvarų cukrau*
19 tvarų taukų ..

19 svarų kiauliena* sudarytos Waul. taukuota

$15.50 »
$25.50
$17.15
$34.00

I
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KLB Wellando Apylinkės Valdybos nariui
. ' POVI LUI TAMUtĖNUI mirus,

1 šeimai k artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
■ -.% - k J / k # ; •
L ' * f { • • M . • k •

KLB Wellando ApyHnkės Valdyba.

HAMILTON, Ont.
Brandos Atestatas Hamiltone.'iš anksto, kad nebūtų spūsties 

Hamiltono ateitininkų kuopa .PTje įėjimo.
' . T it crmlrialrli vra tomcft Iflll.

, * A A POVILU TAWl^NVI mięus, t 
ja- žmonai JUZEI, vaikučiams ir artimiesiems nuoširdžią 
Užuojautą reiškia .

Ę. P. ęužaį 
A (į Skaisčią; ta 
J. J. Stanaičiai.

jąu sęęiai yra žįnomą sayo veik
lumu ir aktingumu. Pernai atei
tininkai buvo pasikvietę Detroi
to liet, teatrą su V. Kudirkos 
spektakliu. Dabar vėl pakvietė 
Cleveland© liet .teatro trupę 
“Vaidila”, kuri suvaidins “Bran
dos Atestatą”. Šis veikalas turė
jo gražaus pasisekimo Rocheste- 
ryje ir kitur. Vaidinimas įvyks 
gavėnios metu, t.y. kovo 31 d., 
šv. Vladimiro salėje, 855 Bartoą 
St. Eaąt. Hamįįtono ąt-kąi yis.us 
ląutįėčius maloniai prašę įsigyti 
bįlįeįus kiek galima anksčiau.

Bilietai gaunami sekmadienį

Į šį spektaklį yra taipgi lau
kiami lietuviai iš artimesnių ko
lonijų: St. -Catharines, Weilan- 
do, Toronto ir kįtų vietovių. Te- 

i letonu ir laiškais apie vaidini
mą galima kreiptis į at-kų kuo
pos. pirm,. J. Pteinį, 87 Sanford 
Ave., tel. JA 9-5129.

Mielas tautieti, nepraleisk šios 
gražios progos pamanyti taip gra 
?ų if įdomų vaidinimą.

Ąt-kų kuąpos valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: Jeroni
mas Pleinys — pirm., Antanina 
Grajauskaitė — sekr. ir S. Orvi-

OTTAWA Out
, Trųųųiįęs rękolekcijįos Otavos^ ■■■;-=---- -r—;——— ------ ;----
lietuviams įvyks kovo 31 d., sęk-i Otava.—Kanada pardavė Len- 
r^ą^ęsU. Si. Irik’s. Ęęmę kop- kijąi 12.QOQ.OOO bušelių kviečių. 
Tyčioje, ^.lįįurĮer Št., 11 yąl.TL^ai. P^i^us sumokės 3 metų 
iRek’oIekcijąs praves, ta’feriPtiš Ui_“ 
i^klau^ą ^ųri, S,t. Kulbių SJ.

kyAęči^ąi kųp. skąįtiįngiąų- 
siąį dalyvauti. ~ ■
’ Naujoji apyL" valdyba paši- 

skirstė pareigomis: inž. Albinas 
Paškevičius —. pirm., 659. Ales- 
ther Št./dr, J. Kubilius —4šekr.

pirm., 659. Ales-

ta J. Šimanskis — ižd.
(Mąvęs taętųviąĮb. kaip ir kitur, 

perka namus ir veržiasi į biznį. 
JĮeseniai.J. ta A Įdorkūiiai nu- 
ąįptako labai gražius namus, ku- 
ąių rūsy žadą įrengti nedidelę 
Žaliukę lietuviškiems subuvi
mams.

■

t Juoząs ir Albina Šhnanskiai 
tjąpo savininkai didelės kirpyk
los Lord Elgin kotelyje. Tai vie
nas iš didžiausių hotelių Otavo
je, kuriame apsistoja tarptauti
nio garso politikai ir diplomatai. 
«Ė; Šimanskis savo klijentų tarpe 
turi ir Kanados sveikatos minis- 
t|rį Paul Martin. Naujiesiems 
savininkams naujame biznyje 
visi Otavos lietuviai linki di
džiausio pasisekimo. Taip pat 
reikia pažymėti, kad J. Šimans
kis yra didelis visuomenininkas 
ir lietuviškų reikalų rėmėjas. 
Tau antri metai iš eilės yra iš
rinktas į apylinkės valdybą.
J Kor.

įsigyti sips savaitės kiekvieną 
vakarą tuoj po pamaldų spau
dos kioske. Kaina $1.50, $1.00, o 
moksleiviams pusė kainos. Ren
gėjai prašo visų vykstančių | 
vajdįnimą, bilietais apsirūphątf

WIUStR, tat
- Nepriklausomybės šventė pa-f Apylinkės valdyba paruošė ir 

dviCBkT vWi0 W 4 Po rezouucuas Pirm.
1—11— : i.;^i„.—— šv. Pranciškaus bažnyčioje, ru- Louis St. Laurent,

munų- »lėje įvyko iškitaingas 
^X^goAiS 

narys adv. J. Skorubskas, pą- stoxa;
brėžęs kad kovos dėl Lietuvos t • ti atsąkymai Rūdin- 
nep^ktausemybes atstatymo vai [ ą nūk L B. Pearson
šiai jaučiami. Vis daugiau ir ętoų K4*‘“**’ 
giau yra atkreipiamas JAV-bių 

Lietuvos ir visos Rytų Europos 
padėtį, šįmet apie ketvirtadalis 
Amerikos Kongreso narių. Vasa
rio 16-sios progą Kongrese kab 
bėjo Lietuvos reįkalu, Valst. sek 
retorius ir daugybė valst. guber- 
^tę^įųskei^ vąsąrį© 
tųyjų Dįęjftą. Ateityje 
tųęętų sfcęjbA. U ęą-
dėtaes. ?><

kiai pagavęs šio krašto žmonių

šv. Pranciškaus bažnyčioje, ru- Laurent, užs. reik.

run M. J. Pątrick; U CBE radi©
Kowęj-t© metu

• * • A V

gVYūąi. šio krąšto popu
liaria lerusva dalimi — armoni-".tITT. TTtTCf,“t? ™

giąusiąs y^min. L. B.Pearson,

augštųjų pareigūnų dėmesys j • 'LirtuVS ta visfs Rvtu Pripažinimo

ksdtės, mokytojauja Ęr. Morke- 
vičiūs.. Tikybą dėsto kųn. V. Ru- 
d^ųskąš,- Mokyklą suorganiza
vo ir ja rūpinami apyl. valdyba. 
Jau antrus metus mokykla nau
dojasi puikiomis ukrainiečių mo 
k^kįps’ patalpomis; 1497 Lang
lois Ave. -
S ' 4t M 9 • j. ’

i Tautybių koncertą ir
ruošia Essex County New Citi
zens Association, kovo 30 d. Ca- 
bpto salėje, 2175 Parent Ave. 

i Programoje lietuvius atstovaus 
Detroito tautiniu šokių grupė 
vadov. O, Guobienės. Programo
je dar dalyvauja; lenkų,, ukrai
niečių, vengrų ta serbų tąųtinių 
špkių grupės,, vokiečių Teutonia 
klubo choras, italų solistų due- 
tas, ęękosįĮųyąkų W.seąbų 
niftkės,, JkstyWfc Šr &U&

galima kreiptis šiais adresais: 
J. Pleįnys, 87 Sanford Avė., tel. 
JA 9-5129, sekr. Ant. Grajauš- 
kaitė, 113-Cannon St. E., tel. JA'. 
2-2698. '

Šv. Kąoimięraą paminėtas at- 
,kų kuojos rūpesčiu kovo 10 d- 

sąlėje/Pąminėjimą ati 
darė kuopos pirm. J.Pleinys, tar
damas labai gražų žodį dtsilan- 
kįųąięms, Rųrių buvo apie 200 
ąsmęnų. ^o kun. dr. J. Tądą- 
rąųąjk© invoKąęiję^ b.uvo. pą-

skąįtos ąpję sv. Xąąimierą ta" jo

Qęrb. prelegentas savo, paskai
tą (raštų) buvo paruošęs gap^ 
stjopiaį. Tik gailą, kad ąpie patį 
ąyr Kazimierą vąik nieko nebu
vo, pasakyta. Paskaita lietė dau
giausia kitų švęntųjų gyvenimą, 
jų asketizmą, meilę bei pasiau
kojimą žmonijos- didiesiems ide- 
aįams. Prelegentas .teisinosi, kad 
girdi, esą labai mažą žinių apie 
šv- KazimierąĄr tikrai taip 
yrą? Į tai galėtų atsakyti lietu
viai istorikai.

Po paskaitos buvo ganą graži 
meninė programa. Lietuvių šeš- 
taęlienmės mokyklos mokiniai 
atliko tąųtinių šokių programą, 
kurią rūpestingai paruošė Ant. 
Grajauskaitė lieti, mokyklos 
mokytoją. Mokiniai skambino, 
grojo akordeonu, deklamavo. Vi
sos iškilmės buvo baigtos Tau
tos. himnų.

Malonu pabrėžti, kad Hamil
tono at-kai gavėnios metu visa
da stengiasi sekmadienius už
pildyti kultūringa programa, 
paskaitomis ir- kitais rimtais pa
rengimais.

Rūtą Ivanauskaitė, ponios Na- 
’talįos Įvąnauskienės duktė, ku
ri "tarp 100 mokinių - gail. sese
rų General Hospital Hamiltone 
pirmaują kaip geriausia mokinė, 
gavo 3 savaites atostogų ir išvy
ko į Kaliforniją. Ji yra gimusi 
Kanadoje, bet puikiai kalba lie
tuviškai, didžiuojasi savo kilme. 
Jos gabumais stebisi ne tik mo
kinės, bet ir profesoriai. Mums 
lietuviams, tąi teikia garbės ir 
pasididžiayimo. K. Giedaugas.
Priešvelykinės rekolekcijos, ve

damos tėvo marijono iš. Čikagos, 
vyko visą pereitą savaitę. Pa
maldos ir pamokslai buvo kas
dien 9 vai. ryto ir 7 vai. vak.

Šaunų priėmimą ir grąžų kon
certą kovo 6 d. savo tarnauto
jams ir kviestiniams svečiams 
surengė Steadmon, Kronas, Va
levičius Real Estate bendrovė.

Priėmimą atidarė b-vės prezi
dentas John G. Steadman. Po 
trumpo jo žodžio Balys Kronas, 
b-vės sekretorius, ta iždininkas, 
įteikė 5 tarnąutojams, daugiau
siai pardavusįems praėjusiais 
metais nekilnojamų nuosavybiiį 
po $200 čekius, vąd. “Florida 
Trip Cheques’*. Maūonū jų tar
pe buvo matyti ir mūsų tautietį 
VI. Antanaitį, kuris 1956 m. 
pardavė nekilnojamo (urto $700. 
000 vertės. Trumpo su Vi. Anta
naičiu pokalbio inetu jis pabrė
žė, kad namų “nepardavinėjąs, 
tik rąięląi pątaęrnąųjąs, norin
tiems jūos pirkti ar parduoti. 
Tuo savo pasakymu VI. Anta- 
ųąįtįs tfųmpąj. į kondensuotą; 
išryškino savo, kaip namų par
davimo - pirkimo tarpininko, 
principinį nųsistątymą: nedary
ti jokio spaudimo Ųijeątąms.

Yra būtina pažymėti, kad Ba
lys Kronas yra nuostabiai pui-

Hamiltone krodito draugija “Talka”
aaug lynai ir nesigarsmoamasl^^ Lietuvos Ujimui 
dirba. Ką jau didesnis reikalas’ ~ . ^1™^ ^vn naskai-

Liet. .Kredito D-jos “Talką” 
valdybos posėdžiai įvyksta kas 
mėnesį, nes pagąl statutą jię tu
ri įvykti nęrečįau kaip kartą į 
mėnesį. Taip pat ir revizija da
roma kiekvieną mėnesį. Kovo 7 
d- įvykusiam vaidybos, Kredi
to komisijos ir Revizijos komi
sijos. posėdyje iš padarytu pra
nešimų paąiškėjo> kad bankelis 
augą greitu tempu. Galima tik 
džiaugtis, kad lietuviu taupyto
jų pinigai skolinami tiems pa
tiems lietuviams jų reikalin
giems ir kaskart vis didesnės 
sumos figūruoja bankelio mėne
siniuose balansuose. Vasario mė
nesio balansas suvestas $36.412, 
87- Išduota paskolų $27.701,18. 
Šerų sąskaitą $25.244,50, dępbzi- 
torįai $16.321,48. Kasoje grynais 
pinigais laikoma Komercijos 
banke $7.921,53. Narių 179, depo- 
zįtorįų 13, skolininkų 65. Taigi ' 
finansinis pajėgumas pastoviai 
auga, taip; kad kiekvieną mėne
sį balansas didėja $4.000. Tekiu 
tempu augant, reikia tikėtis, kad. ] 
iki galo metų bus balansas dvi
gubai didesnis negu užplanuota, j

Tačiau reiktų atkreipti Hamil- J

TABAKO AUGINTOJAI
į (Atkelta iš 3 psl.) 

riisterio yra pažadėti slapti bal
savimai. Kad gauti teisę panai
kinti senąjį Marketing Bordą ir 
įkurti naują reikia, kad 60% bal
suojančiųjų pasisakytų už naują 
organizaciją. Todėl tenelieka nė 
vieno ūkininko nebalsavusio, 
nes reikalas labai rimtas. Atsi
minkime, kad blogiau tikrai ne
bus. Mes negalime nuo balsavi
mų susilaikyti. Visi turime bal
suoti. Skaitlingesnis balsavimas 
parodys tabako augintojų vie
ningumą. Su tuo kompanijos 
atetyje turės skaitytis.

Galimas dalykas, kad per ūki- grįžti į Simcoe,

ninkus vėl važiuos visokie agen
tai. Atsargumo dėliaj*palima pri
tarti jų giesmei.. Tačiau, atėjus 
balsavimo dienai, skatlingai bal
suoti už naująj ąorganizaciją. 
Tai yra mūsų vistį bendras ir gy- 
vvbinis reikalas. L. A.

SIMCOE, Ont.
Pp. J. O. Stradomskiai ir pp. 

Mažeikai praleidę keletą savai
čių Miami, prieš kurį laiką grįžo. 
Pp. M. E. Tuinylai dar tebeatos- 
togauja Miami kurortuose Flori
doje. Prieš Velykas žada ir jie

Namų savininkų dėmesiui!
Krosnys pakeistos iš anglių į alyva naudoja daug kuro.

Męs turime išrastų naujų būdų 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 
_ pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame 

’ i Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St. W., Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281
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Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
5 taupykite ir skolinkitės pas savus - 
į TALKOJE.
* Indėliai, paskolos ir bario gyvybė yra apdraustos. 
M ♦

^Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 įkį 2 vai. p,p, Para
pijos knygyne, 58 ĮUindurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
'E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

tono bendruomenės 1 
lalas, kad bankelis Talka per
daug tyliai ta nesigarsindamas 

prispiria, tas susiranda pasisko-. 
lintį, bet tie, kurie turi nuosavas 
sąskaitas bankuose, permąžai 
domisi. O. gi reiktų ypatingai tu
rintiems laisvo pinigo stoti į šė- 
rininkų eiles, nes čia ir nuošim
tis žymiai didesnis mokamas nę-. 
gu bankuose (praeitais metais 
išmokėtas 4%) ir kas svarbiau
sia įpėdiniams išmokama dvigu
ba suma laikomų pinigų banke
lyje iki $1.000. Taigi, kas turi in
dėlį $1.000, mirties atveju išmo
kama $2.000. O kas tūri pasisko
linęs bankelyje, mirties atveju 
taipgi skola nubraukiamą, įpė
diniams nebereikia grąžinti.

Pinigai bankelyje yra apdraus 
ti iki $10,000, kaip ir visuose ban 
kuose. Visiems verta tai apsvars 
tyti, jungtis į bankelio šėrinin- 
kų eiles. Nelaukime, kol kas 
ypatingai paragins. Čia reikia 
patiems būti aktyviems, nes rei
kalas liečia mūsų pačių sutau
pąs, laikomas bankuose už nędį- 
lį nuošimtį. Ir skolinimosi atve
ju neduokiiriė uždirbti finansų 
įstaigoms. Skolinantis bankely
je, ypač perkant mašiną arba 
baldus, labai žymiai sutaupoma. 

I Čia norisi pailiustruoti pavyz
džiu, kaip p. X. pasiskolino iš 
bankelio pinigus naujai mašinai 
pirkti. Pasiteiravęs mašinos kai
nos ir sąlygų rado, kad išsimo
kėtinai per 2 metus turi sumo
kėti apie $400 nuošimčių. Pirk
damas grynais pinigais gavo 
nuolaidos $500. Bankeliui per du 
metus turės sumokėti nuošim: 
čių apie $200. Taip bankelyje 
skolintais pinigais pirkdamas 
dar sutaupė $200. Taigi būkime 
sąmoningi ir nepermokėkime 
sunkiai uždirbtų pinigų" finansų 
Įstaigoms.

Tame pačiame valdybos posė
dyje buvo nutartą, kad išduoda
mų paskolų pinigai- iš bankelio 
turi būti atsiimti vieno mėnesio 
laikotarpyje nuo paskyrimo die
nos. Nes ilgai rezervuoti pinigus, 
kai norinčių skolintis yra dau
giau, yra keblu ir nuostolinga. 
Per tą laiką nepaėmus, paskola 
panaikinama.

Posėdyje buvo užsiminta ir 
apie pasyviuosius bankelio na
rius, taip vadinamus $5 narius”. 
Nors tokių narių nėra didelis 
skaičius, bet yra ir tokie nariai 
neša bankeliui nuostolį, nes jų 
apdraudimas, sąskaitų vedimas 
ir susirašinėjimo išlaidos yra di- 
dęsnės nęgu $5 šėro nuošimčiai. 
Apeliuodami į tokius narius pa
didinti šėrų įnašus, ne tik sų- 
stiprinsim baneklio poziciją, bet 
pervedę didesnes sumas į ban
kelį gąųsįm,e ir dides,nį ųųošįnji- 
tį. Be to, atsiminkime, kad toks 
narys nustoja balsavimo teisės, 
kai jo $5 šėras sumažėją nors ir 
iąelįąis cęntąis. Būkime tad ak
tyvūs ir sąmoningi bankelio na
riai - šėrininkai. J. D.

^ųrįs sąvo, iąiįių ląnkė Milano 
; konservatorją, apie L. Šukytę 
ųareįškė kad ji turinti puikią 
bąlsinę medžiagą. J. Kanevąitė 
šiame koncerte pasirodė, kaip 

i rimta ir daug žadanti akordeo- 
nistė. Koncertą uždąrė b-vės vi- 
ęępjręrtdentąs J. Valevičius,

Priėmimo metu teko išsikal
bėti ir s.ų kitais lietuviais — na-' 
mų pardavėjais, dirbančiais šio-, 
je įstaigoje. Maloniu staigmeną 
sudarė Stęllą Antanąitytė : Pa
navienė,. kuri, pasirodo, irgi dir
ba namų pardavėja. Mieląją po
nią pažįstu jau keletą metų, kaip 
reto nuoširdumo, atvirumo ir 
pozityvumo lietuvę. Tikiu, kad 
mūsų tautiečiai jos patarnavimu 
reikalui esant -mielai pasinau
dos.

Šioje įstaigoje taip pat dirba 
Stąsys. Savickas ir Mikas Pana
vas, Št. Savickas ųžgaibė pir
muosius savo šioje srityje darbo 
metus tikrai su geru pasisekimu 
— pardavė nuosavybių už $300. 
000 brutto. vertės.

Jų įstaiga, įsirašiusi motto: 
“The Centre of Real Estate”, jį 
jau įvykdė ir praktiškai. Važinė
dami po Hamiltoną ar jo apylin
kes, nuolatos matome prie na
mų iškabas: “For sale Steadman, 
Kronas, Valevičius”.

Steadman, Kronas, Valevičius 
Real Estate b-vei šio metinio pri 
ėrųimo progą ir visiems joje dir
bantiems lietuviams linkime ge
riausio pasisekimo ir ateityje.

Namų Fondas sveikina ir nuo
širdžiai dėkoja naujiems savo 
nariams, paskyrusiems po $100: 
Dantai Edmundui, Antanui ir 
Birutei Šilgaliams, Šimkevičiui 
Antanui ir Krištolaičiui Juozui. 
Laukiame visų tautiečių prisidė
jimo prie V. Kudirkos minties 
įgyvendinimo, kuri pritaikyta 
Hamiltono lietuviams taip skam 
betų: nesupelykim ir neikim į 
kapą, be likusio ženklo, kad Ha
miltone buvę! .

L. ir J. Valevičiai susilaukė 
sūnaus, ketvirtojo savo šeimoje 
vaiko.

Ponąi Kronai džiaugiasi pir
mąja dukrele, šeimoje trečiuo
ju vaiku. Sk. St.

LONDON, Ont
Reta ir verta pamatyti pramo

ga. Londoniškiai ir artimiausių 
apylinkių lietuviai kovo 30 d. tu
rės tikrai gražią pramogą. Lie
tuvių Skautų Džiamborės Fon
dui remti komitetas Londone pa 
kvietė Detroito lietuvių dramos 
teatrą, vadovaujamą režisorės 
Z. Mikšienės, pastatyti 3-jų v. 
Vytauto Alanto komediją “Šia
pus uždangos”. Pelnas skiriamas 
Džiamborės Fondui. Spektaklis 
bus L°Pd°no miesto bibliotekos 
auditorijoje, Queen’s gatvė 305 

:ny. Pradžia 7 vai. vak.
Malonu pažymėti, kad kartu 

s.u artistais į Londoną pasisve
čiuoti ir spektaklyje dalyvauti 
atvvksta ir pats “Šiapus uždan
gos” autorius — rašytojas Vy
tautas Alantas.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus tautiečius į šią retą pramo
gą atsilankyti ir tuo paremti mū 
su skautus, kurie šiemet vasarą 
dalyvaus. Pasaulio Skautų Są
skrydy pe - Jamboree Anglijoje 
ir ten reprezentuos m.ųsų tėvy
nę — Lietuvą. L>. E-U5.

naikintas,

: Laiškas redakcijai
Gerb. Rędąktoriąu,
Jūsų redaguojama laikraščio 

Nr .10 š.m. III. 6 d, buvo išspaus-, 
dintąs p. J. Stonkaus straipsnis 
“Kad būtų aiškiau”, kuriame esą 
me ir mes, kaip tos komisijos na
riai, paliesti. Dėl to turime pa
reikšti:

P. Stonkus sayo straipsnelyje 
mini kažkokį ąktą-juodrąštį ta 
buktai mes tą aktą-juodrąštį bu
vome nutarę perrašyti, kas yra 
netiesa. Buvę taip: ĮH-jo knygų 
platinimo vajaus dokumentus 
patikrinus ir radus, kad atskai
tomybė tvarkoje, ką ir p. Ston
kus nurodo savo straipsnelio ga
lutinėje. išvadoje, p.. Stonkūs, su
redagavo aktą-juodraštį, su ku
rio turiniu visi konaisįjoję daly
vavę sutikome. Čia pat p. Ston
kus jį perrašė po kuriuo visi ko
misijos nariai pąstacšėme.

Apie £ąžkokį akto perrašymą
- perredagąvimą nebuvo nei kal
bos, nes kitų atveju akto: būtu- 
ĮŪe nepastatę.-

Kad p, Stonkus sekančią dieną 
jo paties suredaguotą ta visų pa
sirašytą aktą siūlė perredaguoti
— tiesą

Kadangi, mūsų manymų, po 
pąstaąšymo ąktas tapo dokumen
tų, kaip toks jis negalėjo, būtį su 
naikintas, be to, kitą rašyti ne
buvo ir reikalo, su p. Stonkaus 
siūlymu mes nesutikome.

Dėl p. Stonkaus išvedžiojimų 
ir nurodymu kaip TF v-ba turė
ję knygas ųžpajamųoti, tąi, mū
sų manymu, yrą jos ręįkąląs, 
ypač kad knygos ųžpąjamuotoš 
ne išpūstomis, o tik rinkos, kai
nomis.

Kažkokių pašalinių spaudimų 
mes neturėjome, išskyrus p. 
Stonkaus spaudimą perrašyti ak 
tą. Kas p. Stonkų spaudė tai da
ryti, mes nežinome.

Su galutine p. Stonkaus išva
dą ir įneš pilną; sutinkamą. R. 
Bakšys su TF v-ba atsiskaitė są* 
žįnįngai.

V. Navįękas,, Ląugalys,

geę,.

mę, Į&

CfIssXCtoss
PrąncūzįAkos 

kelnaitės 
/Patentuotos 1945 m./ 

Specialiai padarytos lengvam 
pritaikynuū — patogus elastinispritaikyn^ŲL — patogus elastinis 
liemens ramtis, patentuotas pats 
užsidarąs "CrissXCross" priekis 
sutęHsia patogia i&giędįį —. pa
darytą puįkios rišies šukuoto^ 
medvilnės, Lengvai išskalbia------ r
mi — nereikia: lyginti. Ugai ne- 
šiojasi. Tinka pjūe Jerseys.

Y/-ią-5x5.
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SIBMTIMAIJ mm
’‘ORBIS” Centrinė Įstaiga

kovo 2S & sttaarė kontwa Toronte: 
%98 Battar«t Sį. (į pietus nųp Pundas St,)

Tėlefonas EM.44M9
" M7- x c. .

“ORBIS” siunčia siuntinius į Lietuvą iš Skandinavų kraštų. 
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per kelias savaites (iki 30 dienų). 
Mūsų prekės, geriausios fcoKybės. ta pįgiąusįost, Žęrnąju pąteikia- 
m.e mūsų maisto produkte kajW- ^jęntų prąšonąą laikytis kia 
Įigramų ir “puskilog^Wi”;. n®? dąęomas K^ogra*
rnais ir atsiskaitymas taip ęąt.

Siuskite siuntinius i LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, (tat.
TELEFONAS. St-tt&70

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. kasdien, 
’ išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.
Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo? 
me leidimą atidaryti jUkrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone. • U i * re :<i*e ’,

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE
NąiTiai - Bizniai - Ūkiai - Žemė

1147 MAIN STR. EAST 
Tęl. Lt 9-3597 arba LI. 9-3238

Savininikai:

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS 
J

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

Kaina už kg. už sv. 
valg. alyva $2.30 $1.10 
pipirai juodi 2.75 1.35 

* - x.7a 
1.85 
—- j 
1.67

$1.60
1.15 
1.00 
.045 
1.15 
0.50 
0.95

$0.33 
0.45 
0.35
A9G

$3.25 
2.40

0.95
2.35 
1.05 
2.00

Šiose Ijainose yra įskaitytas nuirtas fc kitos iilaidos. Siuntinys privalo būti 9 oę 
9Vi kg. netto, su dėže sveria — 10 kg. orbe 21 «v. ir 4 uncijos brutto. Prią 
kiekvieno siuntinio priskoityti reikia $6.50, t.y. licencijos, pašto persiuntimo 
ir- kitos, išlaidos:

20 sy. bn^tto Pįkrou^ $6.65 p$rs. $6.50 — Viso
• 20 sv. brutto miltų Kviet. 6.95 plius pers. 6.50 — Viso

20 sv. brutto ryžių 9.25 plius pers. 6.50 — Viso
1,9 sv. 2una taukiu 17,1.Q pijų;; pęrs, 6. 5.6— Yis0

Cukrus 
ryžiai 
įnikai ky. 
taukai l S Jus 

ones 
sviestas

$0.72 
0.95 
075 
1.90
2.25 1..10.
2.60 ».2S 
2.65 1.30

kumpis 
suris 
Y,qis. džioy. 
mon. kruop. 
pięno. milt. 
skafb. muH. 
margarinas

kovo 
kakava 
citrinos
šok. /sold./

3.60
3.90
1.50 0.7į
3.55 L_.

$13.15 
$13.45 
$15.75 
$23.60

itjORBI'S.
AT&TQVAI iol

Gyvenantieji ne Toronte galt prisiųsti užsakymus pašt; 
darni Money orderį- Nedarome skirtumo tarp JAV ir



Naujos premjeros belaukiant
MONTREALIO LIETUVIŠKOJ SCENOJ

' Įdontrealio Lietuvių Dramos 
teatras pastaruoju metu buvo 
pritilęs įę kaikurių žmųnių (net 
Lietuviu Enciklopedijos kroni
kininkų) beveik palaidotas.-Tie
sa, su nuoširdžiu apgaUestayi-. 
mu, hes į šio teatro spektaklius 
susirinkdavo tikrai gausus' žiū-, 
rovų skaičius. Teatrų pastaty
mai būdavo savotiška šventėj 

. kurią Montrealio lietuviai jaut
riai išgyvendavo ir kurios lauk
davo. Todėl žinia, kad teatras, 
vėl ašeis sęenon nudžiugino vi
sus kultūrinių parengimų ir sava 
žodžio mylėtojus.

Ta progą ir norėtųsi pasakyti 
keletą sakinių apie statomąjį 
veikalą — Kazio Borutos “Balta
ragio malūną” — ir kokiu būdu 
jįs. bus perkeltas rampos švieson.

“Baltaragio malūnas” (antrąją 
šių veikalo ląįdą išleido Terra Či 
kagojte) pąrąšytąs pavergtoje tė
vynėje ir jame randame daug 
tragiškos savo žemės ir savo 
žmonių dalios. Tai legenda, su-» ū- Girdvainis — kuris dabar 
kurtą iš mūsų liaudies nemįrtin-1 
gų lobių, tęvų tėvų palikimo, 
savotiška buities pasaka, kur 
žmonės-siekia laimės ir šviesaus 
gyvenimo, be. kompromisų ir be 
svyravimų, ir sudūžta puldami į 
piktą klastingų žmonių ir paties 
velnio iškastą prarają. Tai švie
sios širdies žmonių likimas, pra
bėgantis pro akis baudžiavų ga
dynės fone, kai pasaka tebebu
vo gyva, kai nuotykių istorijų 
pavidalai tebeklajojo tarpe žmb- 

. nių, apsimesdami žmonėmis ir 
įsibraudami į jų kasdienybę. Bet 
“Baitaragio malūnas” nėra vien 
tiktai paprasta pasaką viena iš 
daugelio mūsų krašto legendų,

reikalingų efefktų, nors aktoriai 
ir nedėvės ypatingais rūbąis ir 
nebus apkrauti kitokiais charak- 
teringais atributais. Jie turės 
viską perduoti savo ribotu gestu, 
mimika ir žodžiu. Tai bus 
naujiena, kurios sėkmingumą 
palieka teatras nuspręsti žiūrjo- 
vut Tik viena terašydamas: su
prasti, kad ir musų scena negali 
u; neturi stovėti, vietoje, bet turi 
žengti neatsilikdama su kultū
ringų tautų teatrais, nes kitaip 
ims merdėti ir taps liūdnu emi
grantų sentimentalių reminis- 
ceųsijų muziejumi. O mes juk 
nenorime savo kultūrinio gyve-: 
nimo uždaryti amžipon tremtin 
įr palaidoti kartu su prarastą 
laisve. Męs turime grįžę atvežti 
įrcdymų. kad buvome gyvi ir 
kąd sugebėjome išsilaikyti kū
rybingų žmonių tarpe ir paro
dyti, kad Lietuva mums tebėra 
gyva įr tokią bus ligi grįžimo 
Valandos. J. Vakaris.

prisiųsta
Anatolijus Kairys, Diagnozė, 

Trijų veiksmų komediją. Išleido 
“Terra”, Chicago 1956, 150 psl.

Ąidąį, 1957 m. vasario mėn., 
,Nr. 2(97), 49-96 psl.

. ..— , Turinys: A.•'Baltinis, Mūsų
vp švwom. ir tamsiom vąlan- r tautinių siekimų pagrindai; J. 
dom, jie šposąuą ir kentės, kab Venckus, Ignacas Lojolą; Ant. 
bėsįs su. draugais, ir priešais, bus Maceiną, Velnio arija; A. Ma- 
klaidinami ir kariami, klausys Žiulis,: Nepriklausomos ir dabar- 
savo krašto, dainų ir pasidalins tinęs Lietuvos 'tautosakos dar- 
savo. dalia su žiūrovu .Pats vai- bai; K. Bradūno, Gabrielę 
linimas vyks savotiškai sutvar- Mistral ir V. Bogutaitės poezi- 
kytoje scenoje, palydimas visų ja. Platūs apžvalgų skyriai.

joje yrą užslėptas didesnis lo4 noje, prisiminimui kenčiančias 
bis, kurį pamato tiktai aky les'žemės ir savo žmogaus. Dailų, 
nieji žmonės. “Baltaragio malą- į linksmą ir liūdną kartą grynas 
nas” yrą gili’-alegoriją mūsų poezijos įr nuostabios pasakos 
kraštą ištikusios nelaimės, kur žodį. Kaip dovaną^ iš anapus 

kraujo ir plieno uždangos. Do
vaną,. kurią paimkime švariom 
rankom ir sušildykim gera širdi
mi, nes istorija dar nepasakė sa
vo paskutinio žodžio, ir teisėjo iš
tarmė dar nėra galutinai ištap
ta. Tai savotiškas laiškas iš Sį- 
bįęo, parašytas, rašmenim, ku
riuos męs turime suprasti be 
plačių komentarų.

Pąts šia veikėjo pastatymas

Girdvainįs, jaunąs ir šaunus jąų- 
nįkis, ieško savo prarastų obuolį- 
mūšių žirgų (juos pavogė susi
dėję su pačiu velniu rudabarz
dis burliokas Raupys!), tarytunp 
jie būtų io visą dali.a ir visa laį- 
mė. Tie žirgai yrą iš tiesų, dau
giau nei žirgai. Tai simbolis (ar
gi nėra mūsų žemės ženkle nu
pieštas žirgas su raiteliu?!) ja 
viso troškimo, jo laimės, jo ilge-
šio vesti Jurgą ir ją vežioti šį- ^ųs kiek neįprastas mūsų žiūro
tais puikiaisiais žirgais, tarytum 
su vėjo spąrnąis.

Neužmirštamas abiejų žirgų 
lieka knygoje (toks jis bus, bę 
abejo, ir scenoje), jau nuvargin
tų arkliavagio ir jd bendrinin
kų liūdnasis djalogąs, kąi jie po 
ilgos verguvės vėl grįžta, pirmą 
kartą, gimtinės vieškeliu į savo 
tėviškę. Jie ir žvengti pamiršo^

■
klaidžioja, beveik pamišęs, iešr 
kodamas jų—jei pamatytų juosį 
nebepažintų. Ar ne tokia ir mū- 
-sų žemės dalia? Toks ir Baltarą- 
gis, keistas malūnininkas, ilgė- 
jęsis laimės savo dukrai ir sau, 
ir pakirstas velnio keršto ir ap
gaulės.

Pro puikiai buitiškai pasako
jamą legendą prasišviečia sim
boliškasis planas, kurį autorius 
taip neužmirštamai gražiai savo 
knygos pabaigoje reziumuoja. 
Tai, iš tikrųjų, jo lemties pasa
ka. Kiekvieno mūsų žemės žmo
gaus lemties legenda.

Ją tad ir pasirinko Montrea
lio Dramos teatras pastatyti sce-

100^ saugumo
4% palūkanų

vui, Koncertinis spektaklis jau

Amerikos scenose. Lietuviškojoj 
jis pirmą kartą pasirodys. Vei
kalą pritaikė scenai (o. tai buvo 
sunkus darbas, nes dar niekad 
tokiu plačiu mastu nebandytas) _ 
Birutė Pūkelevičiūtė ir Kazys .Kąįną. ,$? 
Veselką Jiedu sudalino, veikalą 
į tris veiksmus, kur bus įvesti 
visi pagrindiniai veikėjai, su są-

Vinco Krėvės vardo literatū
rinei premijai, kurią Lietuvių 
Akademinis Sambūris Montrea- 
lyję numato įteikti gegužės mėn. 
UŽ 1&55-56, m. išleistą lietuviu 
grožinės literatūros veikalą, skir 
tl sudarytą sekanti jury komisi
ja: Ęirutė Pųkeįevičiūtė (Lietu
vių Rašytojų D-jos atstovė), Jo
nas Kardelis (KLB Montrealio 
apylinkės atstovas), dr. Henri
kas Nągys, Birutė Ciplijauskai- 
tė, Kazys Veselka (Liet. Akade
minio Sambūrio atstovai).

Liet. Akad. Sambūris.
Opera “Rigoletą” yra pakvies

tą ir į Torontą. Čikagoje jos du 
pirmieji pastatymai bus kovo 30 
ir 31 d d. Marijos mokyklos sa
lėje. Joje yra 1.400 vietų. Per 2 
pastatymus,* vadinasi, galės pra
eiti 2.800 žmonių. Bilietai yrą po 
5, 4, 3 ir ,2 dot. Pereitą savaitę į 
abu pastatymų bebuvo likę ne- 
išparduotų vos 500 bilietų.

Opera iki rudens žada iš Či
kagos niekur nevažiuoti. Toron
to, apylinkės valdyba betgi dera
si, kad į Torontą atvyktų apie 
gegužį vidurį. Aiškinamasi Ea
ton auditorijos gavimo galimy
bės. Tai būtų didelė meno šven
tė Toronto lietuviams. Bet ir ne
pigi, nęs, įskaitant chorą, turėtu 
atvykti 75 asmenys, o orkestrą 
dar čia reketų pasamdyti.

Liętuvių liaudies meno paroda 
Colorado universitete (Boulder,

KuKOros ir knyg* prnvfy
apie savo

fikos paroda vietoj vąsario 19 d-, 
įdaryta kovo 19 d., o tapybos 
r- nukelta į gegulės, 14 d- Paro
das organizuoja Lietuvių Dailė? 
Institutas, todėl dėl šių parodų 
nenumatyto prailginimo, sąvo 
jubilėjinę parodą kuri buvo nu
matyta suruošti šį pavasarį, In
stitutas turi perkelti į rudenį.

Valeškos Bažnyt Meno studi
ja kovo 7 d. sudarė kompaniją 
su žinoma amerikiečių statybos 
kompanija William E. Burger 
Company (Contractors -. Engi
neers), kuri darbus vykdo nuo 
Atlanto iki Pacifiko. Dabar stu
dija, kuri vadinsis Webco Vąįes- 
ka Studtos, apims ne tik bažny
tinio meno sritį, bet ir kitokių 
m,onumentaliųių pastatų (teat
rų, bankų, salių ir kt.) dekorą- 
:vimą. Studijos adresas pąlęika 
i tas pats — 19 E. Pearson St. Chi
cago 11, Ill.
, Vytąją Sirvydą, mūsų mielą 

bendradarbį, kovo ĮĮ d. buvo iš
tikęs širdies priepuolis, Dabar 

į jis ilsisi ir sveiksta. Tikimasi, 
kad per porą mėnesių bus visiš
kai sustiprėjęs. Linkime pui
kiausio poilsio!

Pasaulio Lietuvių žinyną ang
liškoji dalis jau surinktą kitos 
dar renkamos. Yrą dar viena ki
ta stain.boka koloniją kur žinias 
pasižadėjusieji parūpinti ar su
rinkti jų dar neatšiunčįą lygiai 
kaikurie profesionalai įr visų0'

Tąi yra mano 
pimasis. Iki 
ar žinių 
tą tuojau padaryti, 
leidyklos bei knygynai 
tik dalis teprisiuntė.' . . ,

Kadangi šioji RL Žinyno lįfr 
da taip sutstatyta, kad ja galė
tų naudotis ir tik angliškai te
moką, tai įikixwi^ kad ji plačiu 
pasklis ir tarpe amerikiečių. Pir
moji laida buvo tik lietuvišką 
ją pirko daugelis viešųjų biblio
tekų, o kaikurtos net po kelis ėg- 
zempliorius. Tikimaši, kk<^ < $ 
kartą gana daug bįbliotekų ^i- 
nyną įsigys.

nea

ji dalis —r ame Į5 straipsnių, •• 
yra ię gausią! iliustruota. >

Klips dalys su ląįkęąščių, rąf 
jo vąlandųt organizacijų, 
menininkų, kultūrininku, prąl

prapįętos.
PL Žinynų kaina lieka nepasi

keitusi. Iš ankstų užsiprenume
ravusieji ii gaus už kietai 
viršeliąįs įr už $4.00. popįeriniaįą 
Kadangi tokios knygos išleidimų 
kaštai ganą dideli, tai knygą į£ 
aidcsto užsiisąką palengvins jpš 
išleidimą. Informacijas ir rezei>

V* VAVAlį ęMV. JUA JfJL. toriui. A. SlEQlltlS,
Colo.), ųn-tui prašant, buvo pra- menės vęikėjai nei apie save nei)Street, New York 24 N.Y.

'. 85
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Tik paskambinkite ĘM. 4-9141 ir klauskite George 
Forstner iš mfįsų “New Canadian Service.

Jis pasakys jums, kaip lengva yrą atsidaryti taų- 
poBąąfe sų^k^tą Rational’Trust ęompanijoję; Cto 
jūsų pinigai bus absoliutiškai saugūs ir mes jums 

i mokėsime naujas augštas 314% palūkanas per 
'metus.

Jūs galite pąsįųsti sąvo santaupas paštu — mes 
apmokėsime persiuntimo išlaidas. Tuojau pat rei
kalaukite smulkesnių informacijų.

20 King Street East (Prie King ir
Yonge požeminio.)

Tąį vieną iš Kanados žinomiausių finansinių in- 
stitucijų. . ;.

Vyrų ir moterų rųbų siuvėjas

A. BEREmUIMR:’
•Čia rasite visiems sežšpftams iš naujausių
•moderniškų angliškų medžiagų vyrų įr moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasėj rankų darbas Toronte. Naujausi 

^mbdeliaį. Žemiausios kainos
čįą gaurite siųptimui į Europą geriausių angliškų me- 

džiągų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 

Tarp Dovercoųrt Rd. ir Lisgąr.
■ . j ' aMamtųitit ji ■ """

Krosnys -> Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros, šaldytuyąi —t 
gazo ar elektros ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė— 723 Gerrądr St. E.

’ Savininkai ZALECKIAI
■’* t TELEFONAS HO. 6-1623

. pas mug pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

< ,

Jūsų, grupė gali pasitikėti
‘  į •’ —-• • a' ..--.----..-v..-;'

KANADOS PILIETYBĖS SKYRIUMI
pagrindines pilietybės skyriaus FUNKCIJOS YRAs

• padėtį naujiems ateiviams įsijungti į Kanados gyvenimą, kad jie galėtų 
atiduoti geriausią įnašą bendruomenei ir tautai ir

• padrąsinti pilnesnį prisiėmimą visų pilietybės pareigų visų kanadiečių
■ labui- - .-. - ■ ' ' . ' . ' . ' '

■■ ■ ■ i ■ ■■

SKYRIUS teikia SEKANČIUS PATARNAVIMUS:

• Jis aprūpina veltui Švietimo Departamentus ir sava
noriškas organizacijas kalbų ir kitokiais vadovėliais, 
kurįe naudojami naujų ateivių pamokoms

$ Jis siųlo pagalbą savanoriškoms organiząęijoips ruo
šiant įr išpildant pilietybės programas.

• Jis parūpina pagalbą organizacijoms ruošiant ir pra
vedant vadovų paruošimo paskaitas bei kursus.

• Jis siūlo, pagal susitarimą su atitinkamomis provinci-

Mr. A. J. Cormier, 
Regional Liaison

’s Officer,
Box 478, 
Sackville, N. B.

i
Miss Franęoisę Marchand, 
Regional Uą&on. - 
Officer,
1247 Guy St, 
Mopntreąl, P. Q.

531 Dnmįnion Public Bldg., 
Winnipeg, Manitoba.

DEPARTMENT OF CIT

Hamilton, Ontario.

J. W. PICKERSGILL
Ministeris

Mr. C. A. Westpptt, 
Regional Lupson 
Officer, ?

J 19138 — 10Ū “A” St,

'■SHIP IIĮB IMMISRATION
LAVAL FORTIER, $.€.
Vice-ministeris

I JJ.'—.--""' ■ U".. 1 " I . II. II. ■■ I.!

*

il

I

jomis, piniginę paramą padengimui naujų ąteįvių kal
bos pamokų išlaidoms.

• Jis veikią kaip tarpininkas tarp savanoriškų organiza
cijų ir valdžios departamentų heį kitų veiksnių tvąr*. 
kant pilietybės reikalus.

• Jis leidžia publikaciją “Citizen*1 — “Pilietis” ir kitus 
pagalbinius programos leidinius, kuriais naudojasi sa
vanoriškų organizacijų vadovai, planuodapii įr vykdy
dami pilietybės proj.ektos beį progęąrn^.

Pilietybės skyriaus valdininkai visada yra pasiruošę padėti jūsų tautinei
grupei kiekvienu galimu būdu. Jums tereikia susisiekti su vienu kuriuo
nors, arįimiąųriąi jums esančiu, sekančių valdininkų:

Dr. W. G. Black,- 
Regional Liaison 
Officer,
Immigration Bldg., 
Vancouver i, Ę. C.

Lįąfcėn

Mr. Jofin Sharp, 
Regional Liaiąon 
Office?,
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĮ^

Br. SERGAUTIS, Realtor—
TEL. LE. 4-2426 817 BLOOR ST. W.

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijob. 
Namų iškeitimas

/

o®.

Geriausi
Kanados premijuoti šaldytuvai ir 
krosnys Kanadoj—tik McCLARY. 
McCLARY krosnys garantuotos 
metams.

Pirkite geriausius — pirkite
McCLARY

3

Lietuvių Baldų Krautuvė 

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Ave., Toronto 
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

Pabaltiečių stalo teniso 
varžybos

įvyks balandžio 6 d. Prisikėlimo 
parap. salėje. Varžybos vyks vi
są dieną nuo 10 vai. ryto. Kvie
čiame visus norinčius dalyvauti, 
taip pat ir svečius žiūroyus.

Varžybos bus pravestos dviejų 
minusų sistema. Rungiamas! vy
rų ir moterų vienetuose, dveje
tuose ir mišriuose dvejetuose, 
taip pat ir komandiniai. Vyrų 
komandoj 3, moterų—2 žaidėjos.

Laukiame žiūrovų atsilankant 
apie 6.30 vai. vak., kada turny
ras bus prie pabaigos; kai prasi
dės pusfinai. bei finalai. Tuo lai
ku prasidės ir komandinės var
žybos lietuviai -latviai. Laukia
ma kietos kovos ypač tarp mūsų 
Pr. Gvildžio, kuris neseniai su
dorojo Kanados meisterį Marin- 
ko ir latvių Zulpio, kuris taipgi 
stovi stalo tenisininkų elito eilė
se. Toronte... Lu—

VYČIO ŽINIOS
Praėjusį penktadienį pradėtos 

vyrų ir moterų tinklinio treni
ruotės. Jos ir toliau vyks penk
tadieniais St. Christopher salė
je: moterims 7-8 vai. ir vyrams 
8-9 vai. vak.

Moterų krepšinio treniruočių 
laikas pakeičiamas: treniruojasi

toje pačioje Loretto ColL salėje 
šeštadieniais 4-6 vai. vak.

Šį ketvirtadienį mergaičių 
krepšinio komanda yra pakvies
ta dalyvauti CYO lygos pobūvy. 
Jo metu bus įteikiamos dovanos 
bei laimėjimo ženklai, kurie bus 
įteikti ir vytietėms kaipo grupės 
nugalėtojoms..

Praėjusį sekmadienį Vyčio ža
li ir geltoni Hamiltone žaidė OL 
KP rungtynes. Vytis ž. nugalė
jo. Kovo II-ją 31:25 ir Vytis g. 
nugalėjo Kovo I-ją 71:20. Pirmą
sias rungtynes vytiečiai sužaidė 
labai blogai ir laimėjimas galė
jo atitekti ir šeimininkams. Ant
rose rungtynėse vytiečiai vado
vaujami vikraus Budrecko (24) !ri sul®',k^ 
ir rodančio gerą “come back” Gi-1 sus r 
neičio (37), nesutiko iš šeiminin
kų rimtesnio pasipriešinimo.

*Tinklinio pirmenybių rungty
nėse Vyčio tinklininkės nugalė
jo ukrainietes 2:1. Po pirmo ma
ratoninio seto," kurį laimėjo lie
tuvės 17:15, antrąjį teko pralai
mėti 15:6. Trečią setą lamėjo 
Kasperavičiūtė 15:0, paservavu- 
si M žudančių servų. Tai buvo 
paskutinės tinklinio pirmenybių 
rungtynės. Žaidė: Kasperavičiū
tė, Kriaųčiūnaitė, Žėkaitė, Čer
niauskaitė, Urbonaitė, Vėlyvytė.

■ Londonas. — Anglijos trauki
niuose keleviams įrengta tele
vizija.

I Ifaikirpkite ir p«sil.ikykit« ravi J 
J Sulaikykite slogos ■ 

simptomus

; tik su 4 tabletėmis i

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio | 
| ac gerklės skausmus? Tik 4 Dr. Chase |
■ Brand tabletes, paimtos pagal mūsų | 
"nurodymus, tu

slogos 
(simptomus 24 
| valandų bėgy 
. arba pinigai
■ bus sugrąžinti.
I 12 tablečių -

Dr. Chase 
TABLETS

59c. 40 tablečių —I 
$1.49 sutaupo jums 48c.

■ Spuogai pašalinami| 
< per 7 dienas ■

arba pinigai ^grąžinami.
■ T. Nuplaukite su rnuįĮu ir vandeniu. 1
12. Nusausinkite, po to patrinkite su | 
| Dr. Chase's Ointment atsargiai odą- |
13. Palikite nakčiai ir rytą nuplaukit. | 
| DR. CHASE'S OINTMENT į

Mann & Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. L E. 4-8481

1. Siūlome plačiausią namą pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš! bankų.

$7.000 įmokėti, atskiros mūrinis 11 
didelių kambarių namas. Dažyti 
nepereinami kambariai, labai Sva
rus viduje. Yra garažas ir dide
lis kiemas. Randasi prie pat Ron
cesvalles gražiame rajone.

$21.900, 8 didelių, kambarių namas 
per du augštus, šiurkščių plytų, 4 
gabalų vonia, žaidimų kambarys 
rūsy, su 2-jų gabalų prausykla. Lo
bai puikus iš lauko ir viduje, įva
žiavimas iš šono ir garažas. Ran
dasi ant Rusholme Rd.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, dvi modernios virtuves. 
Namas gerai prižiūrėtas, vande-' 
niu alyva šildomsa. Randasi Col
lege ir Concord rajone.

$2.000 įmokėti, pilna kaina $13.500,
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. Randasi College... 
ir Crawford rajone.

$22.000, visiškai naujos namas, 
kambarių. Randasi prie Bloor 
Jane.

Skambinti
Ant. Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

Dėmesio namų savininkams!
Skubiai reikalingi Roncesvalles—High Park ir Bloor rajon- 
nuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų sutinka 
duoti kerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien;

7 
ir .

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
; pafefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.
į J. STANIONIS '
• norys Radio Electronic Technisians Association.
• 115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142
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 * Nauja tekstilės kratuvė

OSSINGTON TEXTILES
’ 1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753

Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją,
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius, šautuvus.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokiq nekilnojamų nuosavybę, paskambinkite i iių 
lietuviams gerai žinomų firmų. Sukeliami morgiiiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t.'visuose Toronto rajonuose.

DOVERCOURT RD. - DUNDAS, 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių, atski
ras mūrinis namas, išilginis plonos, 
alyva šildomos, 2 mod. virtuvės.

LANSDOWNE - BLČOR,
$3.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, 2 modernios virtuvės, 
naujos alyvos Šildymas, 2 vonios, 
žaidimų kambarys rūsyje, garažas, 
namas be skolų.

COLLEGE - DUFFERIN,
$3.500 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, vieta garažui.

QUEBECK - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, 2 vir
tuvės, alyva šildomos, garažas.

RUSHOLME RD. - COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiros mūrinis namas, 2 mod. vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu šildomas, 
vieta garažui, vieno skola liku
čiui 10-čioi metų.

RUNNYMEDE RD. - BLOOR, 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
2 virtuvės, kvadratinis planas, van
deniu šildomas, garažas, geros iš- 
si mok ėjimo sąlygos.

HAVELOCK - BLOOR,
$8.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomos, garažas, viena sko
la likučiui 10-čiai metų.

P. KERBERIS
Biznis tehf.: LE. 1-2471,

$3.000 įmokėti. 8 kambarių per 3 
baugštus, mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu alyva šildomas, Parkdale 
rajone.

$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. Atskiros mūrinis namas su ga
ražu ir šoniniu įvažiavimu, 3 virtu 
vės, vandeniu alyva šildomos. Ge
ram nuomavimui rajone.

$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas ir šoninis įvažiavimas, Bloor 
• Quebec rajone.

$6.000 įmokėti, atskiras mūrinis 8 
kambarių namas, 2 virtuvės, du 
garažai, vandeniu šildomas. Vie

nas morgičius balansui. High 
Park rajone.

«
$7.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 

mūrinis namas su garažu, vande
niu alyva šildomas, moderni virtu
vė, vienas morgičius balansui. Oak 
wood - St. Clair, rajone.

$9.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
mūrinis namas. 7 kambariai per 
du augštus, vandeniu alyva šildo
mas, garažas, 2 modernios virtu
vės. Bloor • Quebec rajone.

$10.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis narnas^ vandeniu alyva 
šildomas, 3 virtuvės, visai arti Ron 
cesvolles.

B. SAKALAUSKAS
Knl. NM.: U. 1-2471.

$13.500 prašoma kaina. High Pork 
rajone ant Pacific, laboigero mū
ro, 6 kambarių nepaprastai gerom 
stovy, garažas, vieno atvira skola 
10 metų.

$21.800 pilna kaina. Bloor - Rushol- 
me Rd., naujas, moderniškos, 8 dide

lių kambarių per du augštus, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va Šildomas, garažas. Nepaprastai 
gražūs kambarys rūsy išgėrimams 
ir šokiams pravesti.

$6.800 įmokėti, Roncesvalles - Con
stance, atskiras mūrinis l 1 
barių, 3 virtuvės, vondeiu 
Šildomas, kambariai dažyti, 
žas, privatus įvažiavimas.

$9.800 pilna kaina, College -
Ave., 6 kambarių per du augštus, 
didelis kiemas, įvažiavimas, viena 
atvira skola balansui.

$3.900 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 10 kambarių, 4 virtuvės, 
naujas šildymas su alyva, labai ge
ri morgiČiai, garažas. Geros paja
mos.

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481

kam- 
alyvo 
gora-

Brock

SUDBURY Ont
Rekolekcijos lietuviams prasi- pūtį kantrybės palaukti. Kas 

dės balandžio 5 d., penktadienį, 
8 vai. vak., tuoj po Kryžiaus Ke
lių ir po palaiminimo airių 
Christ the King bažnyčioje. Šeš
tadienį pamokslai bus jau salėje, 
kur paprastai būva lietuviams 
sekmadienio pamaldos, 7.30 vai. 
vak. Užbaiga sekmadienį su su
ma ir palaiminimu. Rekolekci
jas ves žinomas Kanados lietu
vių skraidantis kapelionas kun. 
St. Kulbis, SJ. Visi Sudburio ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami atlikti savo pareigą ir 
dvasiniai atsinaujinti.

Kun. A. Sabas,
J. ir V. Aniolai labai patogio

je susisiekimo atžvilgiu vietoje 
nusipirko naujus gražius mūri
nius namus. Juose apsigyveno 
jie patys ir prieš metus ištekė
jusi dukrelė Nijolė su savo vy
ru. Neseniai įvyko namų pašven
tinimas - įkurtuvės ir drauge vy
riausios šeimininkės varduvės. 
Namus pašventino kun. A. Sa
bas. Po to buvo puikios vaišės, 
kuriose dalyvavo labai daug sve
čių. Prie turtingai apkrautų ir 
skoningai papuoštų stalų vyravo 
jauki nuotaika vaišingųjų šei
mininkų naujojoj pastogėj.

Lietuviai pirmauja. A. Pau
lauskas, technikos - inžinerijos 
instituto mokinys, visą laiką pa
sižymi ypatingu stropumu ir ei
na pirmuoju mokiniu. R. Račins- 
kas, tik pernai rudenį įstojęs į 
,šv. Karolio kolegiją, taip pat pa
sižymi moksle ir lenkia savo 
draugus.

Rūta Petrėnaitė laimėjo pir
mą premiją Sudburio mokyklų 
iškalbos konkurse. Ji, tarp kitko, 
visą laiką pirmavo savo klasės 
mokinių tarpe.

Kazimieras ir Elena Šviežikai 
su šeima, 9 m. išgyvenę Anglijo
je, atvyko į Torontą. Bet kadan
gi Toronte darbai nepastovūs ir 
atlyginimai žemesni, tai atsikėlė 
į Sudbury ir apsigyveno pas K. 
S. Poderius. Vyras jau seniai 
gavo darbą kasyklose, o žmona 
taip pat greit gaus darbą krautu
vėje. Masinio priėmimo į dar
bus pas mus nėra, bet šiaip po 
vieną kitą priima, tik reikia tra

laukė visi sulaukė.
Kun. Arturas Heirichs, išdir

bęs 9 metus Čilėje, vyskupo 
kviečiamas atvyko į Sudbury, 
kur rūpinsis vokiškai kalbančių
jų pastoracija mieste ir apylin
kėse. Iki šiol tas pareigas ėjo 
kun. A. Sabas, bet, kadangi jis 
turi lietuvius, italus ir kitas ma
žumas, tai, padidėjus naujųjų 
ateivių skaičiui nebespėja visų 
aprėpti. Pamaldos vokiečiams 
bus laikomos tose pačiose patal
pose, kur ir lietuviams 9.30 vai. 
ryto. Sudburiškis.

Dideli skausmai
■ šaukiasi PARADOLi 
J • Galvos skausmasJei skauda, sku-1 

biai pagelbės Pa-1 
RADOL. Jo moder-1 
ni formulė sudary- | 
ta iš keturių vais- ■ 
tų, pagelbsti net z 
kenčiant didelius ■ 
skausmus — grei-1 
tai ir efektingai. | 
Greitai pasijusite ■ 
skubiai ramūs. -

| • Neuralgia
| • Dantų

■ skausmai
I e Ausų skausmas
I D■ • Reumatiniai

skausmai
• • Periodiniai
1 skausmai
1 DR. CHASE'S PARADOL

I VELTUI! Jei norite išbandyti keletą! 
| Dr. Chase's gaminių, prisiųskite savo |
■ pavardę ir adresą su 25c /pašto ir | 
J pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu od- .
■ resu: Department NCP, The Dr. A. ■
|W. Chase Medicine Co. Ltd., Oak-1 
| vi lie, Ont. * |

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir konadižkame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Kodėl man nepamėginti
PAS LIETUVĮ šį kartą, jei mano mašina pradės negaluoti, ar 
aš nebūsiu tikras jos mechanine sveikata.

5 Robert St., Toronto
PRIE COLLEGE - SPADINA.

Jums visuomet su malonumu patarnaus ir savo kalboje lengvai 
viską išsiaiškinsite. Lietuviams už darbą pigiau negu kitur.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE, ^-6123
ANT. JUOZAPAITIS

VISU, RUSIŲ
GEROS KOKYBĖS - IŠBANDYTI APATINIAI BALTINIAI

Apsimoka reikalauti PENMANS gaminių su ženklu 
reiškiančiu vertę ir kokybę.

ĮČ| CRISS-CROSS
B. rankovių, smogti, kelių ilgio 
KOMBINACIJA Penmons 253 balti;

251 natūralūs.

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6% . Geriausiai sutvarko morgi
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais {mokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec. 
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

Mūšis Javos jūroje
(Atkelta is 2 psL) > 

galėjo išlaikyti: kepinami sau
lės neatstojo nuo įkaitusių pa
būklų, tuo tarpu, kai mes vis su
sirasdavome kur nors pavėsį. 
Švilpdamos bombos krito apie 
mūsų laivą; dažnai masės van
dens užgriūdavo denį, o šrapne
liai aižė viską, ką pakeliui su
tikdavo. Už šimto jardų esanti 
krantinė buvo išardyta, bet kliu
vo olandų laivui - ligoninei. Ta
čiau “šuoliais bėganti Javos jū
ros dvasia” — Houston vis dar 
suposi ant inkaro. Kai viskas ap
rimdavo, jūrininkai kur nors 
susibūrę savo dainas traukdavo.

Atsimenu kaip palikome Su
rabaja. Tai buvo vasario 26 die-

ną. Mūsų jungtines jėgas ve
dė Olandijos laivyno kontrad- 
mirolas Doorman, kuris plaukė 
vėliaviniame laive De Ruyter. 
Jo laivą sekė kitas olandų krei
seris Java, toliau kylio linijoje 
ėjo Exeter, paskui kurį slinko 
sužalotas Houston. Paskutniuo- 
ju plaukė Australijos lengvasis 
kreiseris Perth. Dešimt naikin
tojų sudarė junginio apsaugą. 
Pamažu mes slinkome tarp su
daužytų krantinių, ant kurių su
sirinkę būreliai vyrų, moterų ir 
vaikų, su ašaromis akyse mojo 
mums sudiev. Sudiev sakė vy
rams, kurie ėjo mirti ir nebe
grįžo.

sudiev. Sudiev sakė vy-

(Bus daugiau)

A SYMBOL OF QUALITY

Kokybės ženklas

ĮA| TRUMPŲ RANKOVIŲ
Pilno ilgio '
KOMBINACIJA

Įb| v-neck
Trumpų rankovių Penmons 2530 balti;
Pilno Hgio 2510 natūralūs.
KOMBINACIJA

S

SAGOS PRIEKYJE

B A. L B R I G G AN

Penmons 253 balti;
251 natūralūs;
223- 2-gubi balti;
222 2-gubi natūralūs.

Penmans 253 baltį 
251 natūralūs.

Penmans.253 balti;
251 natūralūs;
223 2-gubi balti;
222 2-gubi natūralūs.

APATINIS KELNĖS
Plito ilgio 
Priekyje užsegiota

|D| KELIŲ ILGIO
Trumpų rankovių 
KOMBINACIJA

|H| T-SHIRTS vyrams ir berniukams
- —— L't ' , ‘

111 BALTINtLIAI vyrams ar berniukams 
poprasti or su skylutėmis

įgi be Sagų
Elastinio juosmens 
Pilno ilgio baltinio!

Penmons 253 bolti;
251 natūralūs.

Penmans 253 balti;
251 natūralūs;
223 2-gubi balti;
222 2-gubi natūralūs.

KELNAITES vyrams ar berniukams 
paprastos ar su skylutėmis

LIGHTWEIGHT UNDERWEAR 
LENGVI APAT. BALTINIAI 

j 84-6
'i r irti ■■
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Į metrikacijną įsią4gqį 
jfcųe ateina' užregięthioti girnų: 
sūnų amerikiėtis seržantas.

TtVISKfiS ŽIBURIAI 7 PUSL.

V. VAŠI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. 
Didelis pasirinkimas, gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

■ || —— I ........ II 1.1 I . ■ I

NORANDA, Que.
Netikėta mirtis. Kovo 12 d. ne-

Paieškalimai
Tėvai iš Lietuvos prašo a»si-

tikėtai štai pa mirė šioie anvlin- hePti: Stamšlų (vardas nepazy- tiketąi staiga mirė šioje apyun Wtas) kiJ iš oškasvilių km., 
keje gyvenęs lietuvis Ignas Čip- Marijampolės valse, ir apskr., ir 
kūnas, 37 m. amž.. dirbės Noran-. ^emardą Ališauską, Zigmą Sle-„ 
dos kasyklų lydykloje. Mirties džiauską, s. Kazio, ir Aldoną Ur- 
priežastis aiškinama policijos ir nevičiūtę - Žakienę, d. Petro, vi- 
teismo pareigūnų. Vietos pran- j si iš Marijampolės miesto. Pa- 
cūzų kalba savaitraštis, aprašy- tys ar žinantieji prašomi rašyti 
damas staigią mirtį, nurodė, kad ! Vladui Melnykui, 15 Brad St., 
miręs nuo apsinuodijimo alko- Toronto 9, Ont., Canada.
holiu, naudojamu pramonės rei- j Žukauskui Domui, s.Domo, yra 
kalams. Sekmadienį velionis pas ‘ žinių iš Sibiro. Kreiptis į 941 
savo pažįstamus vaišinosi, matyt Dundas St. W., Toronto, Ont. — 
maišyta degtine ir apsinuodijo. 
Dar atidirbęs naktinę pamainą, 
grįžęs iš darbo pirmadienį paju
tęs viduriuose skausmus buvo 
nugabentas ligoninėn ir kitos 
dienos rytą mirė.

Kitas kartu gėręs latvių tau
tybės vyriškis guli vietos ligo
ninėje, atrodo, nustojęs regėji
mo, o vaišių šeimininkas išliko ‘ 
sveikas. f

kleboniją.
Varno Vaclovo, s. Prano, ieš

ko brolis Pranas iš Sibiro. Atsi
liepti: A. Senkus, 211 Drinkwa
ter. St., Sudbury, Ont.

Cekavičikus Vaclovo,', gimusio 
1912 m., ieško s;nus iš Skuodo. 
Atsiliepti: Ą. Senkus, 211 Drink
water St., Sudbury, Ont.

Antanas Bakys, kilęs. iš TeV 
Velionis buvo taupus, turėjo ’ mie?to> ar kas Jino aPie 

sutaupu ir pereitais metais nusi- 3h pranešti. Ant. Gu-
pirkęs auto mašiną, kuri bus rec,kas’ 9J* Eastbourne Ave, Ha: 
parduota, pinigai įnešti bankan, mi.hpn, Ont. Canada. Yra labai 
turėton sąskaitom Nesant testa- svarhių žinių.
mento visos sutaupos liks vai- Pranas Bunikis, Jono sūnus, 
džios žinioje. Gi turėtą kasyklų kilęs iš Slavikų kaimo, Kidu- 
draudima buvo užrašęs Juozui' bu vaisė, Šakių apskr, Vokieti- 
Širvačiui, gyv. Windsor mieste. Joje gyvenęs Eichstette, dabar 
Atskaičius laidojimo išlaidas, I jis gyvenąs Čikagoje ar Niujor- 
atrodo, likutis bus jam išmokė- ke, yra prašomas skubiai atsi-

Pranas Bunikis, Jono sūnus,

tas.
Paskutiniu laiku velionis bu

vo suradęs Lietuvoje gyvenantį 
tėveli ir broli, kuriems siuntė 
siuntinius, tai ir jie ne tik mora
liai ,bet ir medžiaginiai pąjus 
sūnaus ir brolio mirtį.

Tebūnie lengva žemelė am
žiams priglaudusi velionio kūną.

X . KaŠ.

liepti arba kas apie jį ką žino, 
pranešti: Mr. J. Dervaitis, 178 
Walnut St. South, Hamilton, 
Ont., Canada. Iš' Lietuvos jam 
yra labai svarbių žinių.

Kuncas, kilęs nuo Marijampo
lės, emigravęs dar prieš karą, 
ieškomas sesers dukters Teresės 
Pečaitės, gyvenančios Kaune, 
Žemaičių1 g. Nr. 86-2. J

MAZAR TRADING CO.
852 DUNDAS ST. W, TORONTO, ONT 

Telefonas EM. 3-5520

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

DABAR SIŪLO ŠIUOS SIUNTINIUS:
Cukraus 10 svarų ir kavos 10 syarų
Cukraus 10 svarų ir ryžių 10 svarų
Cukraus 10 svarų ir taukų 10 svarų

*2
3
4. Skalbiamo muilo 20 svarų

5
6.

8
9.

10.

Sviesto 14 svarų 
Cukraus 20 svarų 
Taukų 20 svarų 
Ryžių 20 svarų 
Šokolado 10 svarų
Baltu miltu 20 svaru •- • *- ■ . 1 v

— $35.00
— $14.00
— $22.00
— $17.00
— $31.00
— $14.00
— $25.00
— $17.00
— $25.00
— $14.75

Siuntinys “Dina” — $30.00:
900 gr. kavos, 100 gr. arbatos, 250 gr. verdamo šokolado, 
500 gr. pieno šokolado, -900 gr. sviesto, 500 gr. margarino, 
500 gr. sūrio, 450 gr. pieno miltelių, 500 gr. miltų, 500 gr. 
ryžių, 450 gr. razinkų, 1.000 gr. lašinių, 450 gr. kumpio, 
350 gr. kiaulienos. .

Siuntinys “Odesa” — $20.10:
450 gr. arbatos, 500 gr. pieno šokolado, 1.000 cukraus, . 
1.000 gr. ryžių, 1.000 gr. lašinių, 500 gr. skalbiamo muilo.

SIUVAMOS MAŠINOS:
• • 1 • 

kojinės su pakeliamu viršum ir rėmais $200.00
rankinės su viršeliu $165.30
rankinės su dėžute nešiojimui $165.30
Mašinos pristatomos iš Švedijos per 4-7 savaites, 
laike siuntimo sugadintos dalys pakeičiamos nau
jomis veltui.

Siuntinys “A” — $24.10:
900 gr. kavos, 900 gr. kiaulienos. 500 gr. kakao, 900 gr. 
medaus, 900 gr. sviesto, 1.000 štai, sacharino .

Siuntinys “B” — $28.54:
900 gr. lašinių, 900 gr. sviesto, 1.800 gr. taukų, 450 gr. 
kavos, 2.000 gr. cukraus, 900 gr. kumpio, 900 gr. medaus,
500 gr. kakao .

Siuntinys “C” — $30.75:
1.800 gr. kumpio, 2.700 gi1, taukų, 900 gr. kavos, 500 gr. 
kakao, 900 gr. ryžių, 2.000 cukraus, 1.000 stalinio sacha
rino

KAINOS: sovietų muitas ir kt išlaidos įskaitytos į mi
nėtas sumas. PAPILDOMAS MOKESTIS: siuntiniai j 
aziatinę Rusiją iki 10 svarų — 70<; nuo 10-20 svarų —. 
$140. MES TAIP PATSIUNCIAME: foto aparatus, fil
mus, plaukų kirpimo mašinėles, skustuvus, žirkles, šu
kas ir kt. tiesiai iš Švedijos. KAINOS — kanadiškais del.

Siunčiame vaistus oro paštu

Palyginimai
Teisėjas: — Tamsta besiginčy- 

gimusį damas bemaž savo priešą užmu- 
as. šei. Ką turi pasakyti?
klausia Kaltinamasis: Kad, pone

I teišėjau, jis mane erzino ir yra 
Saunakupukupupukawaic- į tikras idijotas.

-iČas čia per vardas? — nu
sistebi pareigūnas.

— Taip pat geras kaip vokie
čių Hans, — atkerta seržantas.

Pasirodė, kad seržantas Kaai- 
alii yra havajietis.

Prailgino atostogas
— Tai ką tu sugalvojai? Atos

togas praleisti tokioj biaurioj 
vietoj.

— Matai, teturėjau tik vieną 
savaitę, tai norėjau, kad atrody
tu. lyg būčiau .turėjęs vieną mė
nesį. .?

’V

boil ... .

KANADOS FIRMA 
PAGAMINO NAUJAS

KOJINES
2-gubų padų kojinės yra 
išrastos tik PENMANO,- 
vėliau pradėtos kopijuo- 

. ', ti visame pasauly. Vien
tik PENMANS gamina 
šios rūšies kojines Ka
nadoj . . . I Š S I T E M - 
P I A N Č I A S , vi e n o 
dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigu
ba patogumą. Šį pavasa
rį PENMANS išleido 
įvairių spalvų rinkinį. 
Galite pasirinkti: pa
prastų ar languotų ... il
gai laikančio nailono, 

- nailono ir vilnos, nailo
no ir medvilnės. Nešio
site paskutinės mados 
šypsodamiesi, nes tikrai
patogios ^kc^iriŠT Reika- ' 
laukite 2-GUBŲ PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, 
pagamintų 20-S-6

Teisėjas: — Tai nepasiteisini- 
mas. Ir idijotai yra žmonės kaip 
tamsta ir aš.

Nespėjo
Tėvas bara vaiką:
— Kąip tu galėjai su naujais 

drabužiais virsti į tą purvą! ‘
— Tėveli, taip greit viskas įvy 

ko, kad nespėjau persivilkti...
Draugo patartas

Vaikas -nuėjo pas dantistą. 
Daktaras, radęs dantis sveikus, 
jo paklausė:

— Kas tave čia atsiuntė?
— Mano geriausias draugas. 

Jam ištraukė dantį, tai nereikė
jo visą: savaitę eiti į mokyklą.

Išsiblaškymas ar paprotys?
Jaunavedžių porelė vyksta po- 

vedybinėn kelionėn. Paskuboęn 
jaunasis stoty paprašo tik vieną 
bilietą. Jo žmonelė jam taria:

— Joneli, juk tu tik vieną bi
lietą teturi!

— Kad tave kur! Begalvoda
mas apie tave, buvau visai už
miršęs save, — pasiteisino jau
navedys. Jonas.

Laimingoji Maskva
Maskvoje atsirado nauji įdo

mūs gatvių vardai: Meilės gatvė, 
Laimės gatvė ir Laisvės gatvė. 
Įdomu, kaip maskviečiai jaučia
si tomis gatvėmis vaikščiodami?

Vaistai
— Tamstos vyras reikalingas 

ramybės ir poilsio. Tam reikalui 
prirašysiu vaistų.

— Ačiū, daktare, kaip dažnai 
jam ducti?

— Ne jam, bet jums vaistai, 
ponia. Vyras reikalingas ramy
bės .... ■' ’ ■■■■■. ■

r

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros 
motorus bei elektros įrengi
mus. Taip pat taisau ir patik
rinu alyvos ir gažo apšildy- 
mus._ Telef. LE. 4-5697 
Iskambinti darBo^dieriomis po 
6. v.v., kitomis dienomis bet 
kada). į V, NORUS

i

LIETUVIS MATININKAS

P. ŠALNA
95 MiU Rd., Yongehurst P.O., Ont. 

Telef. TU. 4-3988 
Richmond Hill

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
' Telef. LE. 5-7714 

Toronto

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS
Šaltos bangos, nuolatiniai, 

manikiūras ir kt.
2231 DUNDAS ST. W. 

Toronto
Telefonas LE. 4-4644

A. STANCIKAS, baigęs National Ra- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i na
mus veltui. Darbas ir dalys garan- 
tuątos.
Skambinti telef. LE. 1-1662.

ANGLY
Visų rūšių anglis ir molkas užsakyki- •
te per mūsų atstovus VYTAUTĄ, L' Telefonu: LE. 5-0527 
t SIGITĄ AUŠROTUS . .

Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO.

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE,, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagaminti} medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
v TCAINĄ PAŠHHNKIMAS_

3 ^ŽEMIAUSIOS KATROS TORONTE. 

RESTORAMAS “ROTA”
%

Houjoi otidorytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DŲNDAS ST. . TORONTO, TEL. LE. 6-439$ 

’ Savininkai: V, H., J. IVANAUSKAI
i i 1.1 .

INTERSECTION RAD REPAIR
S art, M OLD WESTON RD., TORONTO

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

Moterų ir vaikų Hgos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roneervok 
ie - Dundm S»./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/\ 
pirmad., trečiod., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrod. ir ketvirtad. 6-8 v. v.; 
šeštod. 10-H vof.

Dr. S. GOLAB
u liaos. vidaus liaos. chirut

X Rentgenas, Elektrokardiogrofija - .
1852 BLOOR ST. TORONTO .

/Pgęific sustojimas/ . Ų.
Tel. RO. 6^5773 ’

BkiM.UH

Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - 12 va<, 2 - 

r z 4.30 vol. V 7*9 vai. vok.
606 BATHURST ’TREET 

Toroato-
Telefanas LE. 3-4323

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622 .
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Dr¥: Sadauskienė
Dantų gydytoja

12Į9 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

ies), Toronto.

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

Dr. L. SIMON
» OdįH’Jrvaiero* ligą specialists. 
N«4«sf adraus .^’balandžio 1 4.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
" /prie Spading Rd./

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-4614 arba WA. 2-8015

Lietuviu advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS 

62 RICHMOND ST. WEST
' ' ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI: 

įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933
rentgenas'

priima ligonius Įf gimdyves 
nuo 2*4 ir nuo &3Ū-8- Vai, yak.

1 vai. pg. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas. ’ • :

i—i> i —i m ■■■!

W, A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS. 

280 Roncesvalies Ava.
TELEFONAS LE. 4-4778

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
kirpykla 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Dufferin Garage 
1423 DUFFERIN ST,, LEP 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k.Z, tehfonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALW" 
1^3 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai i? mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dolykoi: medicinos dolykoi,' 
botoi, moistos, soldoiniai ir kt. do- 
lykoi.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEFN ST. W., TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.

ii Kanados. Didileasios prekių post- 
rinkimas

t

r

b

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vale; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
■- II įMiOiiiir., >2. >-

DANTŲ GYDYTOJAS 1
*

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

386 Batburst St, Toronto. 
Tek EM. 4-6515

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir.notaras. •tiw*
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W^ Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4*8432

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

1 Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

auropietiikūs ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus. ... 1.
•e to, apima namus piinam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda

SkemMwH Mrf. LI. 3&10BG 
44 GWYNNB AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Aug&ioustos rūJies moterų, ‘ vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydiio ir platūs 

EE EEE
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
* Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

.‘■.Priima ligonius 
iš anksto susitarus. •

Telefonas LB. 4-6851

Dr. lohn REKAI
čhrrųrgos ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos, 

. X RA Y (Rentgetas)

219 St. Cfair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir ;
7-9 po pietų

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

Dr.Chas.OXUN
DANTISTAS - CHIRURGAS;
838 Dundas St W. Toronto - 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Daga! susitarimą. -

Telef. EM. S-9S22 ;

Akių specialistas
M. STEFANUK ’ 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tftiria akių nervus, kurie daž

nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVĄLLES AVE.

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

Darbo valandos: kas'dien 10 v. 
lyto iki 9 vai. yak.; šeštadie- 
nfaiš nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.-

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

■t
ot

.

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST, Toronto, : 
(arti Bloor if Yong gatvių)

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

I
 Nauja lietuviška įstaiga

International
- Service Bureau

91 Roncesvalies Ate, Toronto 
Įstaigos direktorių^

A. LIŪDŽIUS, 
Advokatas iš Lietuvos - Trem

tinių Reikalams teisių 
Patarėjas. ■

Bendradarbis — . - , - 
; WALTER C. DEAKON,

B.A,Sc, R.P.E.
vietos Advokatas, Notaras.

Statybos Inžinierius.
Kreipdamiesi i šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

•M*
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TORONTO. Ont. I
Prisikėlimo parapijos žinios į

siems prie A. Stempužlenes ir I. 
V as'- liūno įcopcerto pasisekimo. 
Ypatinga padėka par. komitetui/ 
par Kat M:t D-jos parengimų 
.stęypaus- ^arėnįisf parapijos at-< 
stovams už .svečių aptarnavimą- 
ir sol. V. Verikaičiui už didelį 
rūpestį bei darbą šiam koncer-a 
tui. s

—Šį Sekmadienį H vai. Mišių 
metu smuiku gros prof. Sfp. Kai
rys.'

— Šį sekmadienį po visų Mi
šių bus dalinami 1956-tų metų 
klasifikuotų aukų vardiniai są- 
-ašai.

— Kovo 31 d., sekmadienį, per 
U vai. Mišias prasideda rekolek- j 
jijos moterims ir vaikams. Re
kolekcijų tvarka nuo pirmadie-

3Sv. Jono Kr. parapijos žinios

suvažiavimo proga šį sekmadie
nį 11 vai. pamaldose prisimena
ma ir pagerbiama Lietuvos auk
lėtojai. Pamokslas kun. P. Ažu
balio “Eikite ir mokykite--.” 
Pamaldos baigiamos Tautos nim 
nu. Visų pamaldų metu daroma 
speciali rinkliava bažnyčios re
monto skoloms mokėti.

— Sekmadienį T vwxGraudžių 
verksmų pamaldos su pamokslu 
ir palaiminimu.

— Marijos vardo mergaičių so 
dalicijos susirinkimas šį sekma
dienį tuojau po 930 vai. pamaldų 
muzikos studijos salėje. Anksty
vųjų pamaldų metu gieda jau
nimo choras. 1
7 — Kun .dr. J. Gutauskas ba

landžio pradžioje išvyksta vesti 
rekolekcijų į Sault Ste. Marie ir 
Winnipegą.. Parapijos rekolek-- 
cijos prasideda balandžio '7 d. 
ratinėmis, sekmadienio pamaldo
mis. Rekolekcijas ves kun. dr. 
Hr. Brazys. , ‘ i 
• į—Praėjusį sekmadienį po.pą-, 
maldų parapijos choras turėjo 
jaukią arbatėlę. Choras uoliai

nes giesmes. Religinio koncerto 
programoje dalyvaus taip pat ir 
jaunimo choras, ved. kun. Br. 
Jūrkšo.
2—Pakrikštyta Vida Marija Ba 
r^kauskaitė. - \
-— Šią savaitę lankome gatves: 
Carlton, Mutual ir į rytus nuo 
Yonge gyvenančius lietuvius.
I—Dėkojama dipl. chemikui 

Pranui Kvedarui už nemokamai 
atnaujinimą ir paauksavimą vi- 
sjį parapijos kielikų.

* Norinčių prašyti senatvės 
į- pensijos
i£ turinčių sutvarkyti dokumen
tus yra užsiregistravę per 60 vy
resnio amžiaus lietuvių. Ątitin- 
kamose įstaigose jau' nutarta; 
kad pilietybės dokumentų rei
kalu bus priimama po 12 asme
nų, kuriems užpildyti blankus 
padės du abi kalbas moką lietu
viai. Vykstant į įstaigas reikalin
ga turėti: į Kanadą atvykimo 
dokumentas, laivo ar lėktuvo 
vardą žįnoti ir oficialiam mokes
čiui $10 turėti. Apie paskirų gru- 
gįų prisistatymą- bus pranešta 
pavieniams asmenims telefonu.

K. P. Ažubalis.
'* - --* — V’/ -.

Šv. Juozapo ligoninėje pagul- 
dvta Kazimiera Giniotienė. Li
gonę ištiko dalinis ^paralyžius, 
ko pasėkoje ji. negali kalbėti. 
Gydytojai turi vilties, kad ligo
nė pamažu pasveiks.

Lenkų dienraščio “Zwiazko- 
wiec“ redaktorius Fr. Glogows- 
ki kovo 19 d. išskrido 6 savaitėm 
aplankyti Lenkiją, kad pats ga
lėtų pastudijuoti kas ten dabar 
dedasi.

S MMM.- to* » <1- 7-30 wl vaE 
PRISIKĖLIMŲ PARAPIJOJ SALĖJE STATO L. FODORO 3-jų VEIKSMŲ 

’’Brantįys Ątestat
gaunami: valgykloje “Rūta”, Margio vaistinėje,

‘ ‘r'-Sw©!
Beržirisko ir Demikio 
pusė kainos.

Bilietai — $2, $1.50, $1 — gaunami: valgykloje “Rūta”, Margio vaistinėje, 
krautuvėse ir prieš vaidinimą salėje. Studentams ir moksleiviams bilietai pusė
Pajamos priešvelykinei šalpai. Toronto Lietuvių Caritas.

IV MOKYTOJŲ IR TĖVŲ f 
niRNIT TVARKA:. DIENŲ TVARKA:

Kovo 30 d., šeštadienį:
10 vai. mokytojų suvažiavimo 

f registracija -ir darbų pradžia Pri
sikėlimo parap. muzikos studi-

11 vai. dr. A. Šidlauskaitės pa-
KOieKCuų ivarKa nuo pumavuc- - .
nio, bal. 1 d.: rytais 9 vai. Mi- val dr A šidiausk2-tės pa- 
sios w,pamokslas, vakarais 74J skaita ««vaiko brendimas sveti- 
val. pamokslas ir pamaldos. Vai moję aplinkoje”; I^skusijoš. >- 
kanmą-pamaldų tvarka bus atį pietų-|>e^aiika. ’
spausd/nta ir padėta prie pamala Matusėvičiū-
dų sales. Vaikučiams penktadienį . .yy.. > •*.. ......

. 91. ir- šęšjadi^nįj 4,,yaĮ. p.p. trumį, 
pa konferencija ir išpažintysį! 
Vaikučių rekolekcijos baigsis

1 vai. pietų" j>etfcauka.

tės (paskaita “Augstesnysis ' lit. 
švietimas bei meninės mokinių 
pramogos”? . ’ ? ' -” ' Z

4.30 yąl. p.p. K. Fdrido Cehtfe 
organų ir vietovių -atstovų PPM-W’ einamiej-i reikalai^ir 

vmeje bendri pusryčiai. Motėj su^žiavimo uždarymas.
rims rekol. baigsis per 11 valyj
Mišias, o po jų muzikes smdijo-Į Kovo ^ald “*• 
je agapė bei par Kat Mot. D-jos i į1 L £ iškįlmjnga vieša aka 
narių susnnkimas. Rekolekcijas P P Ig/Malėno pa
ves T. J. Borevicius, jėzuitas. ucmųa F 6

— Ši savaitė yra paskutinė už
registruoti vaikučius pirmai ko
munijai parengti. Paruošiamo
sios pamokos prasidės balandžio 
1 dieną.

— Šį sekmadienį po Mokytojų^
Dienų Akademijos, apie 6 vai. v. 
pamaldų salėje tradiciniai grau
dūs verksmai. Kino tą vakarą 
nebus. ’ • ■ • 1 . ’

— Laike rekolekcijų lankysi
me tik tuos parapijiečius, su kūą 

r^iais iš anksto bus nusitarta 
'lefonu. - a —-

— Pakrikštyti: Vidas ; Kazys 
Laurušaitis ir Robertas Alvydas 
Paulionis.

Skautų Židinys Toronte 
_ Beveik visuose kraštuose yra 
organizuojami vyresnio amžiaus 
skautai į taip vadinamą “Skau
tų Židinį”. Jame yra pakanka
mai vietos kiekvienam vyresnio 
amžiaus skautui, kuris nepri- 
taihpa prie tunto ar draugovės. 
Jo tikslas yrą kultūrinis veiki
mas, šalpa bei jaunimo globa. Ir 
Toronte kovo 17 d. Liet. Namuo
se 'susirinkęs" gražus būrys or
ganizatorių įkūrė “Skautų Židi
nį”. Sekanti sueiga įvyks balan
džio 14 d. 12.30 vai. p.p. Liet. Na
muose. Suinteresuotus skautus 
prašome dalyvauti. Dėl informa
cijos prašome kreiptis į Vyr. 
Sktn. V. Skrinską, 250 Hallam 
St./Toronto. Tel. LE. 2-2021.

J. M.

skaita “Naujausias metodas vai
kus išmokyti skaityti”.

Meninę programą išpildys To
ronto ir Hamiltono mokyklų mo 
kiniai ir Valentinos baleto studi
jos mokinės.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai susirinkti.

Lietuvų mokykloje 
ryšium su vykstančiomis lietu
vių mokytojų dienomis, šį šešta
dienį pamokų nebus.

Liet, organizacijų dėmesiui

MOSTI EAL. Cue.

Mylimai mamytei ir uošvei
A. A. IZABELEI ZEIKUVIENEI Sibire mirus, 

LIUCIJAI ir VINCUI KOLYČIAMS nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Broliai kęstutiečiai su šeimomis.

Mylimai mamytei ir uošvei
a.a. IZABELEI ZE1KUVIENEI Sibire mirus, 

LIUCIJĄ ir VINCĄ KOLYčIUS nuoširdžiai užjaučia

Ant. Grajauskaitė,

A. t A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
dukrai S. PACEVIČIENEI, žentui dr. PACEVIČIUI ir anū
kams reiškiame nuoširdžią užuojautą

Toronto Šaulių Klubo valdyba ir nariai.

"Nežinomi, Viešpotie, Tavo keliai!" .. . ' _

Mieliausiai Mamulei
• A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,

skausmo prislėgtus — Liuką, Zoselę, Stasį ir jų šeimas gi
liai užjaučia ir kartu skaudžiai liūdi

Vitalija ir Ladas Giriūnai.

Mielai LIUKAI, ZOSEI ir STASIUI, mirus brangiai ma 
mytei ’ = ' • ■- ‘ ‘

A. A. S. BARANAUSKIENEI 
reiškiame gilią užuojautą ,

J. A> Ambrozaičiat
... . X , , •* .. ' ..

' A. A. S. BARANAUSKIENEI minis,

dukrai Sofijai Baranauskaitei- Pacevičienei ir dr. Pacevi- 
čiui bei šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Gyd. Juozas Urbaitis su šeima.

—...... L . ..JI ...................... ■ '

/ Dėmesio, Dėmesio, 
Hamiltono ir "apylinkių lietuviams!

ŠĮ SEKMADIENĮ, kovo 31 d., tį v y,, St. Vladimir salėje, 
855 BARTON St. E. (Ukrainian Orthodox Church of St. Vladi
mir) atvyksta CieveĮand.o “Vaidyos’^eatras ir'stato L. Fodoro 

ffBrMdos^eslaias-9

Montreallo Lietuvių♦ Dramos Teatras
Š.M. KOVO. MĖN. 31 DIENĄ 340 V AL. P.P. 

GESU SALĖJE, 1200 BLEURY ST,
v y T’* r' > *-s ta t ot 4 e. - T v

Borutos 3jų Veiksmų legendą

Ballaragio malūnas
VAIDINA: B. Malaiškienė, B. Pūkelevičiūtė, V. Vaičiūnaitė, J. 

Akstinas, L. Barauskas, V. Kerbelis, H. Nagys, V. 
Sabalys, R. Simaniūkštis, K. Veselka.

Įėjimas: $1.75 ir $1.50. Moksleiviams ir studentams $0.75. 
Vietos numeruotos

j- ’ . - -- , t . ,

Apyl. seimelio rinkimų k-ja 
praneša: patikrinus balsavimo 
dėžes, rasti 235 balsavimo vokai. 
Vienas balsavimo lapelis rastas 
neteisingas. K

Į Montr. apyl. seimelį išrinkti

lietuvių sūnų ir dukterų savišal
pos d-ja” ir-“Lietuvių literatūros 
d-ja”. Taip pat paminėtas “Liau
dies Balsas”. Kanadiečiai įparei
gojami tų organizacijų narius 
sekti ir informuoti kur reikia.

Nauja lietuvio krautuvė. Bu
vęs ilgametis restorano savinin
kas, o vėliau dalininkas K- Mo- 
tušio radio-televizijos prekyboj,- 
Povilas Jocas neseniai Verdune 
nusipirko maisto produktų krau 
tuvę. Krautuvė nedidelė, bet 
švari ir gerai įrengta. Parduoda 
maisto produktus, smulkias na
mų apyvokos priemones, smul
kią galanteriją, vaisvandenius ir 
alų. Turėdamas savo dispozici
joj dvi mašinas, P. Jocas žada 
specializuotis alaus ir vaisvan
denių pristatyme šeimų bankie- 
tams bei pobūviams, betkurioje 
miesto dalyje. Saviškiams, iman 
tiems prekes už didesnę sumą, 
žada duoti dovanų. Krautuvė 
randasi Hickscn ir Wellington 
g-vių kampe, į upės pusę. Ati
daryta nuo 6 iki 8, penktadie
niais iki 7-nių, o šeštadieniais iki 
9-nių. Tel. P 0.6-5641. Tautiečiai

Nohkeliūnas, 160, G. Rukšėnas, 
148, Kęsgailą ^Steponas, 146, Na 
vikėnas Juožas/i 144,. Lukoševi
čius Jonas, 144, Lapinas Zigmas, 
140, Rudinskas Pranas, 137, La- 
dyga Jonas, 135, Toliušis Kostas, 
133, Povilaitis Bronius, 130, Ado
maitis Jonas, 128, Ivaškevičius 
Kostas, 119, Adaincnis Petrai 
118. Gražys Antanas, 114, Nor
keliūnas Dominikas, 112, Ado
mienė Janina, 111, Kudžma Au
gustinas, 106, Valulis Jonas, 102, 
Lukošienė Eugenija, 100, Vaup- 
ša Petras, 100, Gudas Jonas, 98, 
Kerbelienė Beatričė, 98, And
riuškevičius Kostas, 94, Paukš
tasis Pranas, 93, Lukošius My
kolas, 87, Blauzdžiūnas Albinas, 
86, Zabiela K., 86, Baliuonienė 
Jadvyga, 85 ir Balsys Julius 82.

Kandidatais liko: Urbonas Al- 
binas, 82, Balsienė Vanda, 74, Že prašomi šią naują mūsų lietuvio 

letuvių kuopos karininkas maj J maitis Kostas, 71, Šiaučiulis Juo- krautuvę remti.
J. Krikščiūnas, žiniomis, tokių1 zas, 65 ir Viskantas Albinas, 52. Žalys “knockcut” pirmenybių 

Visa balsavimo medžiaga ir nugalėtojas. Kaip pranešė “The 
Rinkiminės k-jos protokolas per-Į Gazette”, 
duotas saugoti seimelio prezidiu
mui.

Maskvo starnyboje. Montrea- 
lyje plačiai paplitusi brošiūra, 
instruktuojanti kanadiečius apie 
komunizmą, išleista RCMP prie
žiūroje, savo pabaigoje paduoda 
sąrašą organizacijų ir laikraščių, 
dirbančių komunistinį darbą. 
Tarp kitataučių organizacijų, 
gaunančių direktyvas iš Mask
vos, suminėtos ir šios: “Kanados

>š >lė(ę 
jpusė 

niečius ir ąpy>
. . , 7 V * ' <

Hamiltono At-kų Kuopa.

Bilietai gaunami sekmadienį tuoj pp pąmąįdi^afą; 
ir prie įėjimo>>Biiietų -kainos $1.50 ir^_.O0r0*ipdT 

-kainos. Hamiltono at-kai kviečia visus hamilto 
linkių lietusius atsilankyti į šį vaidinimą. |

Sol. Liustikaitės koncertas, bu
vęs numatytas Toronte kovo 31 
d., neįvyks, nes solistė vis dar 
nėra gavusi vizos įvažiuoti į JA 
V-bes. Ji laukia vizes Anglijoje. 
Formalumus sutvarkyti yra pa
siėmęs Illinois valst. gubernato
rius, tad reikia tikėtis, jog ne
trukus ji galės atvykti į JAV.

Liet. Namų valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. J. Strazdas, 
vicepirm. ir kultūros r. St. Bane- 
lis, sekr. F. Senkus, ūkio reika-

Torcnto kūrėjų-savanorių sk, 
įvertindamas didžiai nusipelniu
sio mūsų tautai prof. Mykolo 
Biržiškos darbūs, per jam remti 
komitetą yra, pasiuntęs $25 auką. 
Be to, Velykų švenčių proga, 
$100 pasiuntė Voketijoje esan
tiems kūr. - savanoriams ir lais
vės kovų invalidams sušelpti.

Ten esančio S-gos skyriaus, 
kuriam vadovauja prie ameri
kiečių kariuomenės transporto

I lams P. Budreika, propagandos
V. Lietusių Dienas (Niagaros' ini^C?-os^ X Simanavičius, 

- -- --.jserų Kl. Dalinda. Vicepirm. St.
Baneliui taip pat pavesti spau
dos ir kultūros reikalai.

Nauji Liet. Namų šėrininkai: 
Gr. Buntinienė, O. Jakimavičie
nė, M. Šenferienė ir J. Mickeliū- 
nas (jau antrą). Malonu primin
ti, kad ir moterys, rodydamos 
grąžų pavyzdį, įsijungia į šėri- 
ninkų eiles. Dabar iš bendro 500 
šėrininku skaičiaus moterų yra 
75.

Kūrėjų 
niS L - V T lsuruošti gegužės. 25 d. sv. Jono

pusiasalyje) proga ruošiamas iš
leisti metraštis, kuriame bus tal
pinami tekstai apie organizaci
jas. Toronto organizacijos, ku
rios norėtų tame metraštyje pa
talpinti pranešimus iš savo veik
los bei fotografijas, prašomos 
visą medžiagą atsiųsti iki gegu
žės 1 d. atst P. Lėliui, 123 Beat
rice St., Toronto, Ont., tel. LE. 
4-1586. Org. veiklos aprašymuo
se neturi kartotis kas jau buvo 
ankstyvesniuose LD metraščiuo
se. Už talpintus tekstus nerei
kės mokėti. P. L.

’’Dainos” grupės susirinkimas 
šaukiamas kovo 31 d. 3 vai. p.p. 
pas p. Matulevičienę, 235 Paci
fic Avė. Narės ir prijaučiančios 
prašomos dalyvauti.

Atsargos karių 
visuotinis susirinkimas šaukia
mas kovo 31 d. 4 vai. p.p. Liet. 
Namuose. Be kitų dienotvarkės 
punktų bus diskutuojama atsar
gos karių veiklos suaktyvinimas 
ir valdomųjų organų rinkimas. 
Toronte ir apylinkėje gyveną at
sargos kariai prašomi susirinki
me skaitlingai ir aktyviai daly
vauti. Skyr. v-ba.

Atveš 8 asmenų šeimą
Kaip jau buvo senokai praneš

ta O’Keef Co. pasisiūlė savo lė
šomis atgabenti po vieną šeimą 

‘iš kiekvienos neokanadiečių tau
tybės. Norinti imigruoti į Kana
dą šeima galinti būti 5 asmenų. 
Tokios lietuvių šeimos parinki
mą buvo pavesta sutvarkyti O: 
Keef Co. atstovui J. R. Simana
vičiui, kuris, kartu būdamas ir 
apylinkės pirmininku, tam užda
viniui išspręsti pasikvietė dar 
KLB Krašto Valdyboš pirminin
ką ir KLB Šalpos Fondo Centro 
ir Torcnto apylinkės pirminin
kus. Šeimą pasiūlė apylinkės 
Šalpos komiteto' narys St. Dap
kus,' kuris ją jau pats reguliariai 
šelpė, nors ir nepažindamas. Tai 
yra Onos . Spurgaitienės šeima, 
dabar gyvenanti Vokietijoj, Ob. 
Esėisberg b/Ddnau. Jdje yra ne 

•5, bet 8 nariai. Kompanija betgi 
(padarė lietuviams išimtį ir suti
ko apmokėti jų visų 8 kelionės 
išlaidas. Ir iš jų nieko nebus rei
kalaujama grąžinti.

Dokumentus sutvarkė ir ga
rantijas pasirašė J. R. Simanavi
čius, apylinkės pirm., ir O’Keefe 
Co. atstovas. Kanados imgraci- 
jos įstaigų sutikimas tą šeimą 
įsileisti jau gautas. Tuo būdu 
Spurgaitienės šeima, jei tik ati
tiks Kanados imigracijos nuo
statams, pirmiausa sveikatos rei
kalavimams, turėtų Kanadon at
vykti dar šią

Yra laiškas 
iš Mažeikių, K.- 
tas per “Baltic Exporting Co?’. 
Atsiirrttl'rt’Fž*’’ adihinfsttšcfjbje; *

šelpiamųjų - yra suregistruota 
apie 20.

Kas norėtų paremti ten esan
čius mūsų laisvės kovų vetera
nus, savo aukas reiktų siųsti šiuo 
adresu: Mr. J. Krikščiūnas, 
(22b) Heidesheim, Krs. Bingen, 
4204 Lbr. Serv. Company, Ger
many. Bs.

REIKALINGAS vyresnio om(ious sąžinin- 

ontrą savaitę. Atlyginimas $50 į sovai- 

EM. 4-7034. -

gos vyras biliardinei prižiūrėti. Dirbti kas 
'------- - - - --

■ tęj-ir moistos. Skambinti nuo 1-2 p.p.

ūiėjų • savanorių pavasari-
pobūvis - balius numatomas Hnuomojamos komborys K v.rtuve, 207
v ~ j - Gilmour Ave. Tel. RO. 7-8685.

Kr. parapijos salėje. Pobūvio 
praturtinimui J. Jagėlos ir žino
mo scenos meno darbuotojo P. 
Kalūzos vadovaujamas būrelis 
paždėjo pastayti nuotaikingą 
veikaliuką.

Muzikos ir dainos koncertas
Pereitą šeštadienį surengtas 

Prisikėlimo parapijos k-to buvo 
tikrai augšto lygio. Šį kartą vi
suomenę žavėjo Aldona Stempu 
žienė (kontraltas) ir žinomas 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas. Jiems akompanavo muz. St. 
Gailevičius. Solistės repertuare 
buvo lietuvių liaudies dainos ir 

j gale pora arijų iš operos Car
men ir Tosca, kurias dainavo 
prancūziškai ir itališkai.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas menininkas iškopęs į augs 
tąsais meno viršūnes, tarytum 
su kasdienybe nieko bendra ne
turįs. Jo programoje .tebuvo ita
lų smuikininkas- ir kompozito
rius Arcangelo ,Corelli (1653 - 
>1713). Buvo pagrotos 4 sonatos. 
■Grožis jo sonatų yra varijacija ir 
-švelniausi • pferėjimai. : Jie sun- 
•kiausia nugalimi kiekvienam: 
augštū sferų SnTuįkininkui. 

r Tokie koncertai turi nepalygi
namos reikšmės jaunajai Kartai 
'siekiant ateities meninių laimė
jimų, $ sehiniui gavėnios 'J^etu 
lyrą puikiįg'rožinio pasigerėjimo 
šventė. Prisikėlimo parapijos 
komitetas vertas didelio pagyri
mo už panašių koncertų rengi
mą. Z '' /' I z, M-tė.

(Platesnę koncerto recenziją

išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
valgomuoju ll-me augšte. Su baldais ar 
be. 112 Albany Avė., tel. LE. 5-5126, 
skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojami ramiame name 2 kamba
riai ir virtuvė be baldu, pageidaujama 
šeiinos be vaiku. Tel. LE. 2-2765, skam
binti po 7 vai. vak.

Laikrodžiai, žiedai, 
/ moderniški papuošalai 

20-30% nuolaida 
Vienų metų sutaisymo 

garantija

Fonest Watch Shop 
Vokietis juvelyras specialistas 
1054 EGLINTON AVE WEST 
Pirmos judėjimo šviesos į va

karus nuo Bathurst.
Atidaryta kasdien iki 9 v. v. 

TEL. RU. 1-6260

BALYto. ^’Cartage 
perveiimw Toronte 'ir tolimomis 

distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę- j Mont
real?, Londoną, Windsor^, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

.. ~“V "—v*-------Vi 30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403
isspausdinsime sekančiame nr.).| > ' TORONTO

KK

M 
siųs

■'Užskkymaf įjrifrtitatii fr paštu, k

~~~?į ^^^LO^&MEC^^siA^^I -------------------

Moteriški pagal madę pasiūti, kostiumai... ^5.00
Moteriški pavasariniai paltai .......   $40.00

iš mūsų naujo pavasarinių medžiagų rinkinio. Taip pat duodame išsimokėti per 6 mėn. ar Ilgiau.

LATVIAN CUSTOM TAILOR
V. A. DITAJS 

368 BERESFORD AVE., TORONTO, Telefonas RO. 6-7853 -

Ignas Žalys kilimo iš 
Lietuvos, laimėjo Montrealio 
“Knockout” čempionatą, baig
minėse rungtynėse nugalėdamas 
D. LeDain 2:0. Laikraštis pažy
mi, kad pirmą ratą pradėjo 32 
žaidėjai ir kad Žalys per visus 
penkis ratus ne tik nepralaimė
jo nė vienos partijos, bet nepri
leido nė vienų lygiųjų pasiekda
mas puikios pergalės.
P. Pusarauskui padaryta opera- 

ciją Doctors ligoninėje. J. P.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS ”

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

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

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

pBIS®BMM

LANDIS PHARMACY
maloniai praneša, kad visam Pabaltijui yra 
pradėta NAUJA TARNYBA, kokios anks-
čiau nebuvo, stačiai į RYGĄ.

Mums malonu atkreipti Tamstų dėmėsi Į 
faktą, kad mokesčiai yra

SUMAŽINTI TIK IKI 20% '

specialiai siuntiniams iki 3 kg svorio

JOKIO PATARNAVIMO AR
PAŠTO MOKESČIO.

- Daugiau informacijų gausite aplankę

LANDIS PHARMACY
462 Queen St. W., Augusta Ave. kampas

arba skambinti EM. 8-2129

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

■į | į * ; r k > \ l , t ■ *’ L '■ \
* ' V >RAŠAU KREIPTIS I .

A L G ARBENS
^<>?4tlt1H«OdĮt)ST/WEST, TORONTO, ONT. t

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-^738, LE. 2-8772, vakarais HU. 8-1543

Reikalingi namai pardavimui


