
Ir vėl apie susitarima
Vaikams geros nuotaikos tėvai dažnai papasakoja pasaką 

be galo apie vilką ne taip seną, kaip, žilą, vilką, kuris ėjo pro 
vartus ir užkliuvo varčios. Ir taip vėl iš pradžios. Taip ir su mū
sų politinių grupių vienybe/ Ta pati pasaka be galo. Eina vilkas 
pro vartus, užkliūva varčios ir vėl iš pradžios. Kiek jau ka 
buvo eita, o vis dar tojej>ačioje pusėje vartų tebesama. D 

) štai vėl ateina naujų gandu, kad ten vėl dedama naujų past 
atsiskyrusius susigrąžinti, visas grupes apjungti. Oficialiai 
tai dar nieko' neskelbiama. Bet ateina tokių žinių privačiais 
liais. Gal ir gerai, kad neskelbiama, nes tos kalboss apie įvairiau 
sias derybas visiems įgriso iki gyvo kaulo. Visuomenė nežino, 
kur yra tos susikirtimų - priežastys, jų neperpranta, tad jai nelabai 
ir svarbu, kuriuo keliu grupių vadovybės tos vienybės pasieks. 
Visuomenei betgi labai rūpi, kad tos vienybės būtų pasiekta. 
Rietenos įkyrėjo ir užkulisių" nežinančiam žmogui sunkiai su
prantamos. Juk niekas nenori tartis su kokiais Lietuvos krašto ar 
lietuvių tautos išgamomis. Juk turima galvoje tik tos grupės, 
kuries savo veiklą grindžia krašto ir tautos laisvės siekimais. 
Dalis jų į bendrąjį laisvės kovos organą neįeina, tačiau juk nei 
viena grupė nėra tos kovos atsisakiusi, nėra savo tautos išdavusi. 
Tiea, pasigirsta įvairiausių priekaištų, išskaičiuojama kartais 
daugybė vienos ar antros'pusės vadinamų nusikaltimų bendrojo 
darbo bei sugyvenimo principui, priekaištaujama dėl to ar kito 
organo nesugebėjimo, kritikuojama to ar kito organo pasirink
tasis kelias, tačiau juk tai vis. antraeilės reikšmės dalykai. Jau 
tuo pačiu pasakoma, kad visų stovima toje pačioje plokštumoje 
ir su į tą patį taikinį nukreiptu žvilgsniu. Tai kur gi susikirtimų 
esmė? Jos taip ir nesiseka įžiūrėti tol, kol neatsižvelgiame į auto
ritetų pripažinimo ir vadovavimo problemas. Bet tai menkos 
priežastys. Lietuviškosios visuomenės masėms visiškai nesvar
bios, nes lietuviškosios bylos išeitis nuo to nepriklauso. Ji betgi 
nemažai priklausys nuo mūsų prestižo, nuo vardo, kokį susidary
sime pasaulio tautų politinėse sferose ir net masėse. Savuosius 
ginčus bei savąsia ambicijas išnešdami į svetimųjų tarpą, sim
patijų lietuvių tautai tikrai nepadidinsime. Mes jau turime pa
vyzdžių, aiškiai parodančių, kad veikla, kuri reiškiasi tik truk
dymu kitiems dirbti, naudos lietuviškajam reikalui nepadaro. 
Priešingai, tik kenkia. Dėl to tai visuomenė ir trokšta, kad dau
giau tokių reikalų nesikartotų. ■ '

Lietuviškoji visuomenė laukia, kad visi, katrie yra pasišovę 
dalyvauti Lietuvos laisvės kovoje, pagaliau rastų bendrą kalbą^
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Mokytojų suvažiavimo Toronte kovo 30-31 d.

Savaitės įvykiai

JAV ir Britanijos draugystė
Ši draugystė po Egipto įvykių 

buvo smarkiai pašlijusi. Ameri
ka tegu šiandien ir labai galinga ' 
valstybė, bet. be kitų tautų pa
galbos ir talkos nieko nepada
rys. Jeigu reikia ieškoti drau
gystės :kas kokį nors arabų kara
liuką, juo labiau jos reikia ieš-

Rašo J. M. ŠIUGŽDA. 
iš Niujorko

Nasseriu. (Iš to nieko neišėjo!).
10. Mažinti bandomus su ato-

ti radiacijos pavpj

ningo darbo, nes rimtų išsiš^f&nb-priežasčių nemato. .Taip va
dinamos apačios, atrodo, susikalbėtų nesunkiai, jei nebūtų cent
rų spaudimo. Kažin ar nėra atėjęs laikas priešingam veiksmui? 
Ar ne laikas apačiai paspausti viršūnes? Masiniuose susirinki
muose tautinių švenčių proga vienybės bei sutarimo reikalas vi
sada užakcentuojamas. Ar nebūtų veiksmingiau, jei politinių 
grupių padaliniai tuo reikalu pasakytų atvirą žodį centrams? 
— visiems, tiek vad. pozicijos, tiek opozicijos, nes reikalo išspren
dimas priklauso nuo abiejų.

& *^e ^F1 riarhasi - atskirai- su Prancūzijos

MOKYTOJU IR TĖVU DIENOS
. KLB Kultūros Fondo Švieti

mo skyrius pereitą savaitgalį 
buvo paskyręs lietuviškojo auk
lėjimo problemoms apsvarstyti. 
Toronte ta proga įvyko moky
tojų konferencija ir iškilmingas 
aktas su paskaita ir jaunimo iš
pildyta menine program^, ji pa
rodė ir mokyklų darbo vaisius.

Mokytojų konferencijon šeš
tadienį be torontiečių atvyko 
net 7 mokytojai iš Montrealio 

, ir 4 iš Hamiltono. Posėdžiai vy
ko Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoje, kurios scena už 
prezidijumo stalo buvo papuoš
ta Vyčiu, vėliavomis ir šūkiu: 
“Lietuviškasis jaunimas laisva
jai Lietuvai”. Posėdžių buvo du, 
kurių kiekvieno centre buvo po 
paskaitą. Priešpietiniame posė
dy paskaitą “Vaiko brendimas 
svetimoj aplinkoj” skaitė prof, 
dr. A. Šidlauskaitė. Giliu psi
chologės įžvalgumu įvertinusi 
aplinką, kurioje mūsų vaikams 
tenka bręsti, prelegentė priėjo 
išvados, kad liet, mokyklos, ko
kia ji mums nūdien pasiekiama, 
pirmasis uždavinys sucementa
vimas lietuviškosios jaunimo 
bendruomenės, suformavimas 
lietuviškosios sąmonės, o lietu- 

' viškųjų dalykų išmokymui rei
kalinga šeimų pagalba, nes mo
kyklai nebeištenka laiko. Po pa
skaitos sekė gyvos diskusijos. 
Jos ištikrųjų buvo tęsiamos ir 
popietiniame posėdy, tik prisi
dėjus dar naujiems klausimams 
po mokyt. Iz. Matusevičiūtės 
paskaitos “Augštesnysis litua
nistinis švietimas bei meninės 
mokinių programos”. Beveik vi
sų pasisakyta už keitimą moky
mo metodų, kad mokykla jauni
mui būtų patraukli, kad trauk
tų, bet nestumtų.

Iš Kultūros Fondo pirminin
kės bei įvairių mokyklų atstovų 
pranešimų primintina keletas 
įdomesnių faktų. Mokvklų, ku
rios yra prisiuntusios žinių, yra 
9 su per 650 mokinių, kitose esą 
dar apie 300 mokinių. Vaikų 
darželiu yra du: Montrealy su 
14 ir Toronte su 26 vaikais da
bar. Vasarą jų skaičius nuolat

išaugąs.
Montrealy mokyklų yra net 3. 

Jose visose yra 175 mokiniai — 
Verdune 81, Rosemounte 74 ir 
Longuell 20. Pirmųjų dviejų mo 
kyklų mokytojai gauna atlygi
nimą iš katalikų mokyklų vady
bos, bet užtai mokyklose dar tu
ri būti mokoma prancūzų kal
bos. Trečiosios mokyklos mo
kytojų atlyginimo klausimas 
dar tebėra neišspręstas. Dirba 
mokyklose 13 mokytojų, jų tar
pe 2 kunigai.

Toronto liet, mokykloje yra 
224 mokiniai, 6 skyriai ir 13 mo
kytojų. Tėvai moka po $5 nežiū
rint vaikų skaičiaus. Pernai mo
kytojams tėvų komitetas atly
gino maždaug po $1 už darbo 
valandą.

Hamiltone yra 131 mokinys, 
6 skyriai, 5 mokytojai, nes te tu
rį 5 klases. Vieno mokyklos lai
kytojo nėra — ja rūpinasi para
pija, apylinkės v-ba ir organi
zacijos. Tėvai moka po $1 nuo 

(Nukelta j 8 psl.)

vadais ir atskirai su anglų vy
rais'. Tai. nelabai patiko prancū
zams, kurie bijosi pasilikti vieni.

Nors sakoma, kad viskas pa

ra, bet taip visada sakoma. Su
tarta yra šiais klausimais:

T. Dar kartą teigiamai įver
tinta sutartys kolektyvinio sau
gumo JT rėmuose, taigi ir At
lanto Sąjungos.

2. Pageidaujamas tolimesnis 
apsijungimas visų Europos vals
tybių Atlanto Sąj. Jai dar nepri
klauso Švedija. Pastarosios eks
pertai nustatė, kad sekančiame 
kare Švedija nesugebės išlikti 
neutrali. Jei tokia ir norėtų iš
likti, grėstų okupacija iš rusų 
pusės.

3. Britai sueina į artimesnius 
santykius su V. Europa.

4. V. Europos ūkinės vieny
bės bei laisvos rinkos idėja ir 
realizavimas palaikytinas.

5. JAV įsijungia į Bagdado 
Sąjungą.

6. Patvirtinama vokiečių tau
tos teisė į vienybę per laisvus 
rinkimus.

7. Pareiškiama simpatijų ven
grų tautai ir pasmerkiama so
vietų žiaurumai visoje R. Euro
poje.

8. Kuo greičiau įvykdyti JT 
nutarimus dėl Egipto, Gazos ir 
Akvabos įlankos.

9. Pagelbėti įvykdyti JT Sau 
gurno Tarybos nutarimus Suezo 
kanalo reikalu ir palaikyti 
gen. sekretorių besiderantį

skelbta ir slantų protokolu nė- u

SOVIETAI PERTVARKO GAMYBA
JT
su

Jau iš seniau buvo girdėti • <jęs, kad ūkinių trūkumų prie- 
apie išpūstus sovietų gamybos žastis esanti perdidelė centrali- 
duomenis, kurie liudijo didelius’ .........................
trūkumus. Chruščiovas pagaliau 
tai iškėlė viešumon ir paruošė 
planą reformuoti sovietiniam 
ūkiui. Pagal Tass agentūros pra
nešimą. planas paruoštas ir ap
tartas kompartijos centr. komi
teto. Jame numatoma visą pra
monę decentrilzuoti ir jos tvar
kymo įstaigas perkelti į gamy
bos sritis. Dflto pramonės ir 
statybos ministerijos būsiančios 
panaikintos, o vieton .jų numa
tytos rajoninės ūkio tarnybos, 
kurioms bus pavesta tvarkyti 
visą atitinkamų sričių ūkinį gy
venimą. Taip pat numatyta per
tvarkyti ir ministerių kabineto 
sudėtis. Vieton dabartinių 70 na
rių būsią daug mažiau. Jo sudė- 
tin įeisią 15 respublikų min. 
pirmininkai, planavimo komisi
jos pirmininkas, technikinių ir 
kitų komisijų pirmininkai. Cent
rinis kompartijos komitetas ra-

zacija, kuri dabar šalinama. 
Taip pat pakeista rublio vertė: 
vienas doleris = 10 rublių.

Stebėtojai mano, kad Bulga
ninas turės min. pirmininko vie
ta perduoti Chruščiovui, o pats 
užimsiąs augštesnę, bet mažiau 
atsakingą vietą; einąs užkulisi
nis ginčas.

Reikia 30 milijonų gyventoju, 
pareiškė finansų min. Harris, ir 
tai netolimoj ateity, nes tuo bū
du būtų užtikrintas krašto sau
gumas ir. lengviau būtų konku
ruoti prekyboj su kitais kraš
tais, atsirastų daugiau vietinės 
pramonės,, kuri atpigintų pragv- 
venima ir pakeltų jo lygį. Jis 
pasisakė ir prieš tuos, kurie pei
kia svetimų kraštų kapitalo in
vestavimą Kanadoje. Anot jo, 
“svetimas kapitalas sukūrė Ka
nadą. Jis reikalingas mums fi
nansuoti nuolatiniam augimui”.

Tuo labai nepatenkini Mask
va. Bulganinas pačiame Krem
liuje pasakė per vieną ‘priėmi
mą kalbą ir puolė visus Vakarus 
už naują sąmokslą.

Bo&evikai grasina
Kai pradedi skaityti bolševi

kų notas. deklaracijas, ultimatu
mus, imi apgailestauti lietuvių 
kalbos “neturtingumą”. Mat, 
kai reikia išsireikšti rupiai, rie
biai išsikolicti, priešui užvošti— 
čia trūksta tokiai bestijai žo
džių. Nei daiktavardžių, nei 
būdvardžių! Imk ir skolinkis 
žodžius nors iš tos pačios rusų 
kalbos!

Tai pirmoji mintis, kuri kilo 
perskaičius Bulganino notą kai- 

i mynams norvegams! O nota il
ga! Visas dižiulis puslapis! Vis
ko nenusakysi, bet negaliu su
silaikyti nedavęs keletcs ištrau-! 
kų. *■'

Notos pabaigoje po visų grasi
nimu vėl atsileidžia ir rašo:

“Iš savo pusės aš norėčiau jus 
užtikrinti, pone Pirmininke, 
kad Sovietų vyriausybė nuošir
džiai siekia sutvarkyti santy
kius su Norvegija taip, kad jie 
eitu iš draugystės ir pilno pasi
tikėjimo”.

Norvegija priklauso Š. Atlan
to Sąjungai. Ji yra suorganizuo
ta paaiškėjus bolševikų agresy
viems tikslams. Joje dalyvauja 
ir JAV. Natūralu, kad ši sąjun
ga padeda silpnesnėms valsty
bėms ir ginklais. Sovietai gavo 
žinių, kad ŠAS nariai bus ap
ginkluoti ir vairuojamomis ra
ketomis ir bus įkurtos pas juos 
bazės.

“Nėra sunku įsivaizduoti į ko
kį baisų pavojų išstato Norve
gija pati save faktu, kad jos te
ritorija yra panaudojama tam 
tikrų didelių jėgų agresyvių 
sluogsnių įkūrimui karinių ba
zių prieš Sovietų Sąjungą. Fak
tas yra, kad Norvegija yra pasi
ruošusi betkuriuo momentu bū
ti panaudojama Atlanto bloko 
karinių jėgų prieš Sovietų -Są
jungą. Savaime suprantama, 
kad tokia akcija negali nepadi
dinti karo pavojaus. Visa Sovie-

“Tai yra, žinoma, natūrali tei
sė ir pareiga betkurios valsty
bės. išstatytos puolimo pavojui, 
užtikrinti, kad puolimo pastan
gos būtų likviduotos iškart”.

“Natūralu, kad mūsų šalies ir 
mūsų žmonių saugumas reika
lauja, kad bazės, kurios yra nau- 
aojaĮwe5-|So^^-ų.BagungaL-už- 
pulti, tOTĮ ~būti sunaikintos tuo
jau pat”.

“Dabartinis Europos padalini
mas į dvi priešingas karines 
stovyklas turi būti vertinamas 

nebermali situacija, kuri 
nuolat didina įtempimą tarp 
valstybių”.

Konstatavimas labai teisingas, 
bet kas gi sukūrė tokią situaci
ją? Lietuva? Latvija? Vengri
ja? Ar padalinta Vokietija? Rei
kia turėti žvėries akis ką nors 
kitą kaltinant.

Grasina Danijai
Panašų laišką gavo ir Danijos 

min. pirm. Jame Bulganinas pa
reiškia sunaikinsiąs visą Daniją 
karo atveju, jeigu ji leisianti 
įrengti karines š. Atlanto S-gos 
bazes savo teritorijoj. Esą Da
nija esanti atsakinga už tarpt. 

■ sąsiaurius, nuo kurių priklauso 
Sov. Sąjungos ir kitų Baltijos 
tautų susisiekimas. Suomijai jau 

i anksčiau buvo pagrasinta, kad 
ji leidžianti atgyti militaristi
nėms nuotaikoms, o Švedijai — 
kad ji siunčianti savo žmones 
šnipinėti Baltijos respublikų.

LIET. GRUPĖS KALBASI
Niujorke pasklido kalbos, esą 

daroma visa eilė žygių rasti po
litinei vienybei. Kalbasi parti
jos su partijomis, blokai su blo
kais. Tikslas — vėl sueiti į VLI 
Ką visoms politinėms grupėms. 
Principe niekas ~ nepasisako 
prieš, reiškia, yra noro kalbė
tis. Jei yra noras kalbėtis, gal 
gi galima laukti ir pačio susikal
bėjimo. Greit tas viskas nevyks, 
bet jau ir tai svarbu, kad ieško
mu kelių, ieškoma galimybių. 
Iniciatyvą parodė vilkinės gru-

Mažytė Kipro sala tapo didele tarptautine problema. Ryžtingi 
Kipro graikai savo kovomis už prisijungimą prie Graikijos pada
rė savo balsą girdimą ir Jungt. Tautose ir visuose parlamentuose. 
JT šiuo klausimu nepasisako, o tik rekomendavo derybas tarp 
Britanijos ir Kipro atstovų, bet JAV rodo neviešų simpatijų kip- 
riecių bylai. Arkiv. Makarios paleidimas iš Seychelles salos Indi
es vandenyne įvyko ne be prez. Eisenhowerio'iniciatyvos. Stebė- 
ojai netgi sako, kad.tai buvę sutarta Bermudos konferencijoj ir 

už tai JAV sutikusios prisidėti prie Bagdado karinės sąjungos. Iš 
paties arkiv. Makarios britai teišgavo miglotą pareiškimą, kuriuo 
jis apeliuoja į britus ir kipriečius kovotojus sustabdyti kovas ir 
u~ sudafyti sąlygas taikai, bet 

nežada derėtis su britais tol, kol 
/ra priverstas gyventi už Kipro 
salos ribų. Kipriečiai savo vado 
paleidimu labai apsidžiaugė, o 
britų vyriausybėje vos nekilo 
<rizė. Įtakingas ministeris Sals
bury, kietesnės politikos šalinin
kas, pasitraukė iš kabineto pro
testuodamas prieš tai. Darbie- 
nai gi, pajutę braškėjimą kon
servatorių partijoj, vėl reikalau- 
;a rinkimų. Krašte siaučia dar
bininkų streikas, kuriame daly
vauja apie milijoną asmenų.

Sovietų - vengrų sutartis
Po 10 dienų pasitarimų Mask

voje buvo paskelbta nauja su
tartis tarp Kremliaus ir jo pa
statytos vengrų vyriausybės. 
Joje numatyta Vengrijai ūkinių 
lengvatų: įvairių gaminių už 
$27.500.000 šiais metais, $187.500. 
000. ilgalaikė paskola, atidėti 
Vengrijos skolą $37.500.000, at
palaiduoti nuo pareigos mokėti 
$920.000.000 už perleidimą Veng 
rijai buv. vokiečių nuosavybės 
ir turėtas akcijas sovietų - yeng-

,i ią Vašingtono. Politinės pa
ramos ji tikisi iš Indijos Neh
ru, sovietų bičiulio, kur lanko
si min. pirm. Cyriankiewicz. 
Gerindama savo ūkinį gyveni
mą Lenkijos vyriausybė nutarė 
jau trečią kartą per 18 mėn. su
mažinti kariuomenę 44.500. Per
nai ji sumažino ją 97.000. Esą 
Varšuvos Sąjunga esanti pa
kankama saugumo parantija.

Smerkia žiaurumus
Prancūzijoj pakilo rūsčio ban

ga prieš savos kariuomenės žy
gius Alžerijoj, kur vyksta nuo
latiniai kruvini susidūrimai su 
alžeriečių laisvės kovotojais. 
Paaiškėjus, kad 380.000 prancū
zų karių ten šaudo, karia ir žiau
riai kankina net nekaltus žmo
nes, sugautus gatvėse, Nobelio 
laureatas Fr. Mauriac ir daugy
bė intelektualų paskelbė viešą 
protestą. Prancūzijos vyskupai 
taip pat kvietė nepažeisti žmo
gau steisių. Vienas vadovaujan
čių prancūzų generolų Alžeri
joj atsistatydino. Mollet vyriau-

joj, kuriai esą gresia “imperia
listų” pavojus. Sutarties proga 
Bulganinas apkaltino vakarie
čius, esą, tęsiančius politinių blo 
k” ir rirkinvi’n.osi politika, 
puolė už laikyseną Vengrijos 
atžvilgiu neišskirdamas nė Tito 
su draugais ministeriais, kurie 
laikęsi kaip ir Dulles ar “Voice 
of America”. Daugiausia kliuvo 
trumpalaikiam premjerui Nagy. 
Tito visdėlto drauge su prancū
zų kompartija nutarė remti Ka
daro vyriausybę.

Mažina kariuomenę
Lenkija tebelaviruoja. Jos de

legacija Kanadoj išsiderėjo pa
lankias sąlygas, kviečių impor
tui ir dar didesnės paramos tiki-

KAS NAUJO
Visuotinės sveikatos apdrau- 

dos planas tebėra svarstomas 
parlamente ir bus primtas dar 
šioj sesijoj, kuri baigsis balan
džio pradžioj. Sveikatos min. 
P. Martin pranešė, kad feder. 
vyriausybė sušvelninusi savo 
sąlygas. Anksčiau ji reikalavu
si, kad 6 provincijos pirma įves
tų šį planą pas save ir tik tada 
feder. vyriausybė būtų mokėju
si pusę išlaidų. Dabar fed. vy
riausybė reikalauja, kad 6 prov. 
oficialiai priimtų atitinkamus 
įstatymus, ir visuotinis planas 
būsiąs pradėtas vykdyti.

Senatvės pensiją gaunantiems 
nepasiturintiems asmenims 65- 
69 m. amž., ir invalidams leista 
turėti didesnes metines pajamas 
neprarandant teisės į pensiją: 
nevedusiems $720-840, ved. $1. 
200-1.320. Akliesiems 75% pen-

pės. Taip ir dera. Stipresnis juk sijos moka fed. vyriausybė ir jie 
turi pirmas žengti susitaikymo: gali turėti metinių pajamų: ne- 
linkme. a į ved. $960-1.080; ved. su vienu

VLIKo sesija šaukiama Niu
jorke balandžio 5-7 d. A. Deve- 
nienė jau Amerikoj. Ji dar yra

\?aiku $1.160-1.500; vedusieji, 
kurių vienas neaklas $1.500 - 
1.680; vedę ir abu akli $1.680 -

Vyki Tarkos pi^in/ė! Šio- Paiengvininiais pa-
je sesijoje bus renkamas nau
jas prezidiumas, nes esamasis 
atsistatydins. Apie naujus kan-

tu SąjungS:Senio pūtiką dar ne§irdėti- .
Dar vienas laisvinimo veiks*- 

nys iškilo Niujorke. Tai antiko- 
' munistinis frontas. Vadovauja 
iš Prancūzijos neseniai atvažia
vęs niekam nežinomas asmuo. 
Rodo daug energijos. Kas suda
ro jo komitetą taip pat nežino
ma. Per radio pasiskelbė, kad

turi vienintelį tikslą — išsaugo-1 
ti ir sustiprinti taiką”.

Ir štai jau grasinantis tonas:
“Sovietų Sąjunga neturi no

ro ką nors pulti, bet žinoma, at
sakant į agresyvią veiklą, nu
kreiptą prieš sovietus, mes bū
sime priversti imtis energiš- 
kiausių priemonių sutriuškinti tik jis atstovauja Lietuvą. VLI 
naikinančiu smūgiu patį agreso- Kas esąs raudonųjų apsėstas, 
rių ir taip pat visas bazes, ku- Visko buvo, dar šito betrūko, 
rios yra įkurtos arti mūsų šie- Įdomu, bus . pamatyti kokios 
“ ” spalvos bus naujas paukštelis.nų”.

sinaudos 13.200 asmenų, o vy
riausybei tai atseis $5.950.000. 
Pakeitimą turi dar patvirtinti 
prov. vyriausybės.

Ateiviams, kurie per pasta
ruosius metus išvyko kitur ban
dydami ten įsikurti ir nori da
bar grįžti, vyriausybė neteikia 
iokiu paskolų, bet tiems, kurie 
vra išvvke prieš 15-20 metų į ki
tas šalis ir dabar nori grįžti, to
kios paskolos duodamos — pa
reiškė imigracijos mih. Pickers- 
eill. Taip pat tokios paskolos 
duodamos karo veteranams, da
bar gyv. kituose kraštuose.

nėš daugumos, tebesilaiko grfež-' 
tos linijos Alžerijos< atžvilgiu. 
Visdėlto kraštutiniai dešinieji 
ja nepatenkinti ir Paryžiuje su
kėlė demonstracijas, kurjomis 
buvo reiškiamos ‘ simpatijos ka
riuomenei ir smerkiami straips
niai bei protestai prieš kariuo
menės žygius. Alžerijoj. De
monstrantai šaukė: “Pakart 
Mendes - France” buv. min. pir
mininką, kuris yra liberalinės 
politikos šalininkas. Komunistai 
buvo surengę demonstracijas 
prieš atvykusį vokiečių genero
lą Speidel, kuris su Prancūzi
jos vyriausybės sutikimu buvo 
paskirtas Š. Atlanto S-gos C. Eu
ropos sausumos kariuomenės 
vadu.

KANADOJE?
Alkoholinių gėralų pardavimo 

taisykles nutarė pakeisti Alber
tos prov. vyriausybė ir pateikė 
savo parlamentui atitinkamus 
pakeitimus. Juose numatoma 
apriboti aludėse vietų skaičių 
iki 125, žymėti alkoholio nuo
šimtį ant visų alk. gėralų, įvesti 
alaus pardavėjams leidimus, pa
didinti bausmes už nesilaikymą 
taisyklių, uždrausti slaptus su
sitarimus tarp alaus gamyklų 
ir parduotuvių. Tai bus pirmas 
tokio masto pakeitimas nuo 
1924 m., kai buvo atšaukta pro- 
hibicija.

Nenori būti teisėjais. Pasak 
teisingumo mjn. Garson, sunku 
esą rasti gerai pasiruošusių tei
sėjų. Esą įstatymas reikalauja 
iš kandidatų bent 50 m. amž. ir 
aktyvios teisinės praktikos, 
ypač teismuose, o atlyginimas 
teisėjų esąs žymiai menkesnis. 
Ypač esą daug uždirba advoka
tai, dirbą komercinės teisės sri
tyje. Nežiūrint praėjusiais me
tais padidintų algų, teisėjai gau
na tik pusę, ką uždirba advoka
tai. Vyr. Tribunolo pirm, gau
na $27.500 met. algos, jo nariai 
— $22.500, provincinių tribūno- •
lų pirm, 
teismų teisėtai — $16.900, dis- 
triktų — $10.500.

Advokatų gi profesija yra pel
ningiausia. Gydytojai šiuo at
žvilgiu stovi trečioj vietoj.

$18.500, apeliacinių

Otava. — Quebec prov. parla
mento priimtą įstatymą leidusį 
uždaryti oatalpas, kurios būrėsi 
antivalstybinis gaivalas, Augšč. 
Teismas pripažino hekonstituci- 
niu, nes piliečių laisvių apribo
jimo teisės provinciniai parla
mentai neturį.
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' Tėviškės Žiburiai

. THE LIGHTS Ot HOMELAND .
Lithuanian R.G Cultural SoeMy of Canada < 

SAVAITRASTIS
’ . RodOQuaja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius 

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija' 
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 ...

Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 
įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais

— Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
?’■ 941 Deedas St. W., Toronte, Ont. Cencdo Tėtei. EM. 8-4813.

GAVĖNIOS RIMČIAI

Neužges dangaus ir žemės viltysGavėnia yra nevisiems maloni ,nes drįsta aiškiai ir atvirai priminti pagrindine gyvenimo (tiesą: dulkė esi*ir- į 'dulkę pavirsi, kaip milijonai ■ mūsų pirmta- kūnų, kaip daugelis kapų tylumoj; O kiekvienas normalus žmo gus nori laimingai ir amžinai gyventų jis nenori išnykti kaip <dūmas išblaškomas vėjo: .
"Išnyksiu, koip dūmas, išblaškomas vėjo. 
Ir niekas manęs neminės!
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, 
O kas jų bent vardd atspės?"Taip susirūpinęs mūsų tautos dainius Maironis savd^ klausia kartodamas kiekvieno mąstančiojo rūpestį: nelikti čia žemės dulke, bet tapti gyvu laikui ir , amžinybei...Taip ir išnyktame, jei gavėnios išmintis skelbtų, jog žmogus yra tik dulkė ir jis tik į dulk? turi pavirsti. Toji išmintis skelbia, kad žemiškas gyvenimas yra nuostabi Kūrėjo dovana, tačiau neamžina: gyvename laikinai, kad prasmingai gyventume amžinai. Žmogus yra n e - paprasta žemės dulkė, kurioje glūdi ne grubios žemės menkystė, bet Kūrėjo amžinybė: Jo paveikslas, nemarios sielos kūrinys— žmogus. To paveikslo rėmai — kūnas tarsi dulkė nesulaikomai žemėn grįžta; tuo tarpu to paveikslo dieviškas’ panašumas — žmogaus siela nuo lat ilgisi amžinybės... Viską anksčiau ar vėliau paliksime, tik ^nepaliksime amžinybės ir jai priklausančių mūsų darbų.Bet į kokią amžinybę mūsų darbai tą nepaprastą dulkę nuneš? Čia ir aiškėja tas nuoširdus, atviras gavėnios tiesos žo
dis. Kam gyvenimas vra tik kas- denybė, tam ir amžinybė, lygįslF'pasau- r ’&r ilgiau

gali ir privalo nušvisti brangiu sielos deimantu Dievo garbei ir ištisoms ainių kartoms, jei tiesa, meilė ir šviesa mūsų žingsnius lydėjo:
"Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai 
Pagerbt neapleis mūsų vardo 
Už tai, kad mylėti mylėjome kilniai 
Už tiesa kovojom be kordo".Neišnyksime, kaip dūmas blaš komas vėjo! Neliksime tik dulke kultūros istorijoje ir kapinyne, jei ta didinga gavėnios dvasia gyvensime: pasiryžti ir laimėtą kryžiaus vardan! Ir neužges mumyse dangaus ir žemės viltys kryžiaus kelyje Į prisikėlimą, jei būsime ištikimi žmogaus pašaukimui: -

Ką Dievas ir tėvynė mums 
širdin įrašė — tai mūsų gyveni
mas ir jo prasmei

Tomas Žiūraitis, O.P e .

SUVERENITETAS IR SOVIETINĖ TIKROVĖ“Amerikoe Balsas” šiomis dienomis nagrinėjo* Maskvos doktriną, kad sąjunginės tarybinės respublikos, jų tarpe ir Lietuva, esančios suverenės valstybės.Nagrinėdamas šį Maskvos teigimą iš esmės, “AB” pastebėjo, jog norint, kad valstybinę valdžią galima būtų laikyti suverenine, reikia, kad ji būtų aukščiausia nepriklausoma valdžia. Šios dvi valdžios savybės nusako suvereninės valdžios pobūdį. Valdžia yra augščiausia, kai valstybės teritorijoje nėra kitos valdžios, kuriai ji turėtų paklusti. Dažnai tai yra vadinama vidaus suverenumu. Valdžia yra nepriklausoma, kai jos santykiai su kitomis valstybėmis yra paremti ne pasidavimu, bet lygybės pagrindu pagrįsti- tarptautine sutartimi. Tatai yra vadinama išorės suverenumu. Išeinant iš šių pagrindinių — vidaus ir išorės — valdžios savybių, nusistovėjo pagrindiriiai suverenumo atributai — teisė nustatyti savą konstituciją, teisė leisti įstatymus, teisė vesti karą ir daryti taiką, teisė skirti diplomatinius atstovus, teisė rinkti mokesčius, tvarkyti susisiekimą, uostus, paštą, teisė turėti savo kariuomenę, policiją ir taip toliau.Įžymiausias sovietų teisės teoretikas Vyšinskis teigė, kad są-

junginės tarybinės respublikos laikytinos suvereninėmis, kadangi — pirma — kiekviena sąjunginė respublika turinti savo konstituciją, antra — turinti teisę išstoti iš Sovietų Sąjungos, ir trečia — be respublikos sutikimo negalinti būti keičiama jos teritorija.įvertindamas šiuos teigimus “Am. Balsas” nurodė, kad sąjunginių tarybinių respublikų konstitucijos nėra tų respublikų valios aktas. Jų turinys yra apibrėžtas Tarybų Sąjungos konstitucijos ir ypač 14-tojo straipsnio. Faktiškai, sąjunginės respublikos kompetencija yra labai siaura. Be to, ir ši menkutę kompetencija nėra apsaugota nuo Maskvos įsikišimo. Sovietų Sąjungos įstatymas turi pirmenybę prieš respublikinį įstatymą, ir sąjunginė respublika netgi negali kelti ginčo dėl jos teisiu pažeidimo. Laisvojo pasaulio federacinėje santvarkoje, federacinių valstybių kompetenciją saugo teismas. To visiškai nėra sovietinėj sistemoj, kurioj nėra valstvbės galių paskirstymo principo, kur kompartijos nutarimai turi būti visų valdžios organų vykdomi. Kompartija yra viršvalstybinis organas ne tik sąjunginėms- tarybinėms respub likoms. bet ir jų sąjungai.Tarybinės Lietuvos valdžios

organų funkcijas apibrėžė sveti
mos ’ nuostatai. Taigi tarybinės Lietuvos konstitucija yra ne savaimingas, bet išvestinis aktas, ir tarybinės Lietuvos konstituciją kaitaliojama kiekvieną kartą, kai tik — kompartijos nutarimu — keičiama Sąjungos konstitucija.Taigi, sąjunginės tarybinės respublikos teisė turėti savo kon stituciją yra bereikšmė. Jeigu respublikos turėtų tokią teisę, tai jų konstitucijos nebūtų panašios kaip du vandens lasai. Tikrovėje jos visos yra sukirptos pagal tą patį kurpalį. Karelo - Suomijos respublikos panaikini-, mas ir įjungimas Rusijon — parodo tikrą santykį..Teisė išstoti iš-Sovietų Sąjungos yra gryna fikcija, jus nudum, teisė be turinio. Visų pirma, nėra nestatytą procedūros išstojimui. Antra, valdžios kontrolė yra kompartijos rankose ir jos pareigūnai komunistai turi be sąlygų vykdyti kompartijos centro komiteto nutarimus. Tai-Sovietų Sąjungos tėra poetinis pagražinimas visagalės- partijos monopolio. Svarstant Stalino konstituciją patsai Stalinas pareiškė netikįs, kad kas nors pasinaudotų teise iš Sovietų Sąjun-

Mušis Javos jūroje

S Dėmesio! ? ‘ Dėmesio!
J SUINTERESUOTI PRAŠOMI SĮ SKELBIMĄ IŠSIKIRPTI
5 LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

1 LIETUVĄ,
Estiją, Latviją, Ukrainą , ir Sovietų Rusijos kraštus, .. w 

kaip seka: , *
IŠ K ANADOS: /. . ■ / ',/ %

★ sudarytus, apdraustus, ruby, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų
{vairius siuntinius, . * . ' 0

IŠ ANGtl/OS: / ‘
★ Pigiausiomis kainomis {vairius vaistus, ivirkihis, stetoskopus, klausos “ 

aparatus, chirurginius dHus, dantų taisymui bei plokštelių page- V

' medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaino nuo* $1.30 iki $1.85

* moterų pritemę medžiagai, kurių kaina $
tiktai $4.00 už jarefe, įskaitant muitų. ’ .... k

* Firmos "Cyma" ir "Dixton" ivekarižkui <Mžrausia paeurnkimo ran-
- kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant w 

* muito '* YMtingo grožio vokiečių firmos "Kern & Soehne" stalo laikrodžius, a
kurių kaina po $49.00 ir $44.00, įskaitant muitų. . fe

* Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius siuntinė-

^savotiškas kapas, nieko gero nežadės. Tokio nepasįge lis/ gal iiln trumpiau gailėsis dulke išnykusio žmogaus. Gyvenimas priklauso laikinajam ir amžinajam džiaugs- >mui kryžiaus žeklu pažymėtam. Kryžiaus ženkle ir jo tikrovėje —gavėnios ir gyvenimo prasmė, o ne pelenuose...Tas pats mūsų Dainius neabe- - joja, kad toji nepaprasta dulkė

Į mus buvo sudėtos visos olandų Rytų Indijos viltys. Kiekvienas žinojome, kad mūsų pareiga buvo atmušti arba išsklaidyti priešo jėgas, kurios artinosi prie Javos, net jeigu reikėtų dėl to prarasti visus laivus ir vyrus. Bet brangiausia kaina priešui.Visą naktį ieškojome priešo vilkstinės. Atrodė, kad japonai išnyko iš nurodytos vietos. 14.15 vai. oro žvalgyba pranešė, jog priešas pastebėtas į pietus nuo Bawean salos. Dvejos priešingos jėgos dar buvo viena nuo antros per penkiasdešimt mylių.Sekė karininkų pasitarimas, laike kurio paaiškėjo, kad mūšis, vėliau žinomas Javos jūros mūšio vardu, turėjo neužilgo prasidėti. Iš sučijaudinimo mano širdis daužėsi krūtinėje. Ką tarėjo mums lemti likimas?!Netrukus IfVi&ulKe pasirodė ištisas laivų stiebų miškas, o vėliau iškilo ir laivų liemenys. Tiesiai priešais artinosi stiprus japonų laivyno junginys. Bematant jų dešimt naikintojų išsiskyrė į dvi dalis ir kiekvieną jų vedė užpakalyje po lengvą kreiserį. Toliau truputį iš šono sekė kiti keturi lengvieji kreiseriai,
ELENAI ir SIMUI TAMAŠAUSKAMS,Lietuvoje mirus jos brangiai mamytei, nuoširdžią užuojautą reiškia

A. V. Pakalniškiai.

(Tęsinys iš praeito nr.)

Transatlantiniams lėktuvams fed. vyriausybė nutarė pastatydinti specialią radijo stotį New- foundlande prie Gander aerodromo. Ji atseis $650.000' ir bus įjungta į radij ostočių tinklą — Islandijoj, Grenlandijoj, Shan-
non. Prestwick. Tarpt, civilinės aviacijos sąjunga prašo įvykdyti planą iki 1959 m., ne snumato, kad tada gerokai padidės spraus minių lėktuvų naudojimas trans atl. susisiekime.

kurie dengė du sunkiuosius.Padėtis buvo nepavydėtina, nes priešas, mus viršijo laivų skaičiumi ir ugnies jėga.Japonai pirmieji atidengė ug-. nį. Vario spalvos ugniniai liepsnos liežuviai blykčioja ant jų laivų; susidarę dūmai juos nuo mūsų uždengė. Širdis tik sudunk sėjo ir šaltas prakaitas išpylė, kai pagalvojau, kad pirmieji sviediniai įau atlekia. Atrodo, kad tie didieji sviediniai tiesiai taikomi į mane. Stebiuosi, kad mūsų pabūklai tyli, bet pastebėjęs, kad japonų sviediniai per kokį tūkstantį jardų nedalekia, supratau, kad atstumas dar per- didelis. Mūšis, iš kurio negalėjo būti atsitraukimo, prasidėjo.Iš dvidešimt aštuonių tūkstan^ čių jardų Exeter 'atidengė, ugrų, o Jį pasekė Houston. "Kurtinančiu trenksmu griaudė mūsų pabūklai. Oro spaudimas numetė man nuo galvos šalmą, kuris nuriedėjo denyje.Atstumas greitai mažėjo ir visi kreiseriai įsivėlė į kautynes. Sviedinių išmetami vandens stul pai artėjo ir artėjo. Dabar vienas sviedinys krito mūsų štir- borte, antras bakborte. Tai rodė, kad japonai prisišaudė. Eilė smūgio sviedinių krito aplink laivą, bet tiesioginiai dar nepataikė. Sekantieii keturi smūgiai supurtė Houston, bet kadangi nepataikė, tai Įkvėpė pasitikėjimą. Už devynių šimtų jardų užpakaly esąs kreiseris Perth, taip pat dar nekliudytas, nors japonai ir stengėsi jį telktine ugnimi sudaužyti. Kol kas mūsų laimė dar neapleido.Stebėjome, kaip mūsų sviediniai sproginėjo apie japonų sunkųjį kreiseri. Atrodė jog buvo prisišaudyta, nes vienas aštuo-
PASTABOS NAUJIEMS VAIRUOTOJAMS
Kaip gauti leidimąNorint gauti Ontario vairuotojo leidimą, patariama atlikti šiuos žingsnius:

1. IŠMOKTI ĮSTATYMUSIšmokite judėjimo įstatymus — kelių taisykles, greičio ribas, signalizavimą,. kelių ženklus. Visą tai rasite “Motorist Manual” knygelėje.2. LAIKINAS LEIDIMASJūs galiįe prašyti 60-čiai dienų laikinį leidimą. Jis suteikia teisę vairuoti mašiną, kai šalia jūsų sėdės žmogus jau turįs vairuotojo leidimą.3. ATSARGIAI VAŽIAVIMO 
PRAKTIKAPratinkis atsargiai važiuoti. Geri vairuotojai nevažiuoja pavargę, nei lenkia prieš kalvas ar kai nėra gero matomumo, nedaro judėjime užlindimų ir nepažeidžia kitų saugaus važiavimo taisyklių.

4. VAIRUOTOJO EGZAMINAIKai esi jau įgudęs važiavime, gali vietos leidimų išdavimo įstaigoje prašyti kad paskirtų egzaminų datą.

Kaip išlaikyti šį leidimąVairuotojo leidimo turėjimas yra privilegija. Jūs galite prarasti šią privilegiją šiais būdais:
1. Nubausti už važiavimą girtam stovy, važiuodamas alkocholio ar kitų narkotikų apsilpnintame stovyje, padaręs baudžiamąjį nusikaltimą, pabėgdamas nuo susidūrimo vietos ir dėl nerūpestingo važiavimo.2. Daug kartų pažeidęs judėjimo taisykles ar dėl dažnai pasikartojančių susidūrimų.3. Del nepajėgumo atsilyginti už padarytus nuostolius auto nelaimėje.4. Dėl negalėjimo įrodyti finansinio pajėgumo atlyginti už sužeidimus ar nuostolius padarytus auto nelaimėse.

5. Dėl kitų priežasčių, kaip blogo regėjimo ar kitokių sveikatos trūkumų, kas trukdytų saugiai važiuoti.
Motor Vehicles Branch • Department of Highways • Ontario

Pagal
W. G. Winslaw ir R. McKie 

paruošė B. Stundžianių colių sviedinys ištiško ant japonų laivo. Sprogimą palydėjo juodi dūmai, gabalai į orą išlėkusių atlaužų ir ugnies pluoštai. Pirmieji nuleidome jiems kraują, nes kreiseris, dengdamasis dūmais, ėmė trauktis iš kautynių. Vadovaujantis artilerijos karininkas komandoras Maher, pranešė kapitonui apie pasisekimą — džiaugsmingas valio nuai- dėjo laive.Trys priešo kreiseriai sutelkė ugnį Į Exeter. Norėdami jam padėti, mes pakeitėme taikinius. Exerer sviediniai susirado taikinį ir vienas japonų lengvasis kreiseris, apimtas liepsnos ir dūmų, pasitraukė. Nors priešas neteko dviejų kreiserių, bet jo ugnis nesilpnėja. Houston jau kliudytas du ^ętus. Vienas sviedinys nes{ ' '* pyts pataikė j laivo žpakalyje inkarątrauktuvo, pramušė denius ir išlindo {5ro laivo šoną, netoli vandens linijos. Antras sviedinys nukrito laivo durgyje (užpakalyje) pramušdamas mažą alyvos tanką ir nubrėždamas šoną. Bet, mūsų laimei, irgi nesprogo.Kol kas mūsų pajėgoms sekasi, bet apystovoms keičiantis į Exeter krito nesprogdamas sutikus sviedinys, kuris išardė priekinę kūryklą ir nukirto pagrindinį garo vamzdį. Tas sumažino kreiserio greitį iki septynių mazgų. Prie tokio greičio Exeter tapo geras taikinys. Norėdami palengvinti jam pasitraukti, paleidome dūmų uždangą. Japonai, pastebėję, kad kažkas įvyko, dėjo visas pastangas, išnaudoti pasisekimą ir jų naikintojai, dengiami stiprios kreiserių ugnies, pilnu greičiu puolė torpedomis.Kur nepasisuksi visur matėsi torpedos. Kapitonas Rooks taip veda Houston, kad sudarytų kuo mažesnį taikinį. Tuo metu naikintojas Kortenaer, bandydamas’ pasisukti, gavo į vidurį torpedą, kuri buvo skirta Houston. Orą sudrebino stiprus sprogimas, išmetęs šimto pėdų vandens stulpą ir sulaužyto laivo dalis. Kai vandens . debesys prasiskleidė pamatėme, kad mažas žaliai pilkas naikintojas buvo perplėštas pusiau ir apsivožęs. Keli vyrai beviltiškai stengėsi įsikibti į apžėlusį laivo dugną, o du laivo sraigtai dar ifetai sukėsi ore. Per norą minučių laiyas nugrimzdo. Niekas negalėjo skęstantiems ištiesti pagalbos rankos, nes visus kiekvieną akimirką tas pats ga-

skirti nuo Sąjungos pagal sovietinį baudžiamąjį kodėksą yra mirties bausme baustinas valstybės išdavimas. Ką bekalbėti apie išstojimą, jei netgi satelitinių valstybių bandymas atsipalaiduoti nuo karinio alianso ka-Vengrijoj. Taigi,, kaip ir Dantės “Dangiškosios komedijos” pragaran — įeiti galima, bet išeiti — nemėgink.Pagaliau ir Vyšinskio teigimas, kad be respublikos sutikimo negalima pakeisti jos rube- žių — taip pat neatitinka sovietinei tikrovei. Tokių teritorinių sienų keitimų buvo gana daug— kiekvienu atveju tai daryta Mas kvos nutarimu, pačioms respublikoms tik įgyvendinant įsakymą. Tenka dar priminti sąjunginėms respublikoms suteiktą teisę turėti diplomatinius atstovus ir darvti sutartis. Tačiau patsai Vyšinskis pridėjo, kad šios teisės yra subordinuotos Sovietų Sąjungos .Užsienių- Reikalų ministerijai. * Tatai padaryta tik tam, kad daugiau gauti balsų Jungtinėse Tautose, o ne. tam, kad respublikos galėtų turėti savistovų atstovavimą svetur.Taigi visos trys teisės, kuriomis Vyšinskis bandė paremti sąjunginių respublikų suverenumą, faktiškai yra teisės be turinio: tarybinės respublikos neturi suvereninių teisių, ir suverenumo vykdymas yra Maskvos rankose. • .

nisferijai. I

%

/įskaitant visus mokesčius/

VYRAMS: 
L

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

Kojinės ........ ......—2 poros

Rankinis laikrodis, Dixton, 
Šveicariškas, antimagne
tinis, . 17 akmenų, paauk
suotas ............... .>.....- 1

; MOTERIMS:

Vilnonis megztinis ...........  1
Skarelės /dirbt. ^Šilko/ ...... 4 
Rankinis laikrodis, Dixton, 

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

, Viso....... $52.00

2.
Vyr., viršutiniai marškiniai, 

/dirbt, šilko, rayon/. . 1
Kojinės .1.......    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 jardai

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

★ Standartmfas medžiagų siuntinius paprastu paštu.
' \ ’ ' ' ’ . V” -

Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui .... ................... ..... ..........
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/ .................. ...../....... -..... .............
Pamušalo medžiaga
Klijanka ..........      -..... ......... ........ ...............
Sagų dviems kostiumams ir paltui

$102.50

2. .

Vilnone medžiaga vyriškam kostiumui .....r.......

7 jardai 
3J4 jd. 
5 jardai 
5 jardai 
4.
7 jardai 
3 jardai

Viso

Suknelėms medžiaga, dirbt. Šilko, rayon/ margos spalvos .........
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos........
Vyriškos rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 17 akmenų, 

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

Viso...... ..$139.20 
/įskaitant visus

ir {vairios sudėties maisto siuntinius.
■ • • ■ ■ ■ ■ ■> - -■ ’.

6. Cukraus ................ 5 svarai
Taukų ......   5 svarai
Sviesto ,.... ................... 5 svarai
Ryžių ...........................2 svarai

mokesčius/

7jardai 
3jardai
5 jardai
5 jardai į
5 jardai ■

t
7 jardai
3 jardai

Įėjo ištikti.Buvo netoli saulėlydžio. Dūmų debesys padengė jūros paviršių ir trukdė stebėti priešą. Paaiškėjus, kad japonų kreiseriai mpa, mūsų naikintojai gavo įsakymą pulti torpedomis, kad. priešui išsisklaidžius galėtume persiformuoti. Nors torpedos japonams nuostolių nepadarė, bet tikslas buvo pasiektas. Priešas pasitraukė, sąlytis nutrūko ir kautynės pasibaigė. Tiesa, pergalės negalėjo savintis nei vieni, nei antri. O priekyje dar bu- vo vilkstinė, kurią- tikėjomės nakties priedangoje užklupti.% Pasitikrinome savo nuostolius. Du naikintojai, Kortenaer ir Electra, buvo paskandinti. Sužalotas Exeter, lydimas amerikiečių naikintojų, kurie išbaigė torpedas ir turėjo mažai kuro, pasitraukė į Surabaja. Houston, Perth, De Ruynter, Java dar likosi, bet po kautynių apdaužyti. Su mumis pasiliko tik du naikintojai, Jupiter ir Encounter.
(Bus daugiau)

20 svarų bruto

,.nT ---------- ------------------------

20 svarų bruto .. .......:..:$25.50

7. Cukraus .....
Taukų .......

6 svarai 
........ 10 svarų

20 svarų bruto ... .............. $22.00

8. Cukraus
Taukų ........
Sviesto ....

.... . 5 svarai
........... ...5 svarai
.... . . 5 svarai

Pieno miltelių ............ 1 svaras

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

9. Cukraus 
Taukų. .
Medaus

.... ... 6 svarai

............... 8 svarai

.....?____ 2 svarai

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

10. Cukraus ....
Kakavos
Šokolado
Pieno miltelių
Svįįę&p 
Kavos 
Medaus

4 svarai 
...... 2 svarai 
.... . 1 svaras 
.....2 svarai 

..4 svarai 
............. 1 švaraš 
...r......... 2 svarai

20 svarų bruto ... ............ $29.50

11. Cukraus 
Sviesto' ...
Medaus .......
Kakavos ...,. 
Kavos ........

.......... 2 svarai
...... . 8 svarai
........ . 2 svarai
.............. 2 svarai
.............. 2 svarai

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba menkos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI, tik 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
' JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto • EM. 4-1633

Cia Jūs rasite geriausį pasirinkimą TELEVIZIJOS APARATŲ prieinamiausiomis kainomis ir geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose 

didesniuose Kanados 
miestuose. <

/2 svaro
Vi svaro

Pipiru 
Arbatos

20 svarų bruto

20 svarų bruto ........... .......$29.50

13. Cukraus ..........
Taukų ..................
Miltų . ..... :....... .
Ryžių ...................

.... 4 svarai 

.... 4 svarai 

..... 8 svarai 

.....2 svarai

20 svarų bruto ............ ......$20.00

14. Kumpis ...............
Arbatos .....
Kavos
Kakavos .................
Cukraus ..............:

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

20 svarų bruto ........ ......$41.50

15. Kumpis .................
Cukraus ......
Miltų .................... .

...14 svarų

..... 2 svarai

.... 3 svarai

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

16. Kumpis ........
Taukų ...... ............

14 svarų 
.... 4 svarai

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

117. Kurtipis ........ v......
j Cukraus ........

14 svaru 
.... 5 svarai

20 svarų bruto .......i. ......$36.00

18. Kumpis /priėkinis/..
Cukraus ...............
Miltų

.*. 12 svarų

.... 4 svarai

.... 3 svarai

20 svarų bruto ............. ...l$32.50

19. Kumpis /priekinis/.. 
Cukraus ........ .

Taukų ................

.. 12 svarų 
... 2 svarai 

.... 4 svarai

$33.50

5 $32.50 

. 4 svarai 

. 6 svarai 
4 svarai 
2 svarai

/įskaitant visus mokesčius/

SSSS 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 pasiuntimų kilogra
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, ta* dabar už tg patį . 
kilogramo mokamo tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 

I? siuntiniai į Lietuva, Latvija ir Estiją dabar yra siunčiami ne per Maskvą, j 
bet iš Londono į Rygą /Lotvij^/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas 

■l vaistų gavimo laikas.

SSS U Anglijos viską galime siųsti oro paštu iki 20 svaru. Tad ilgai ne- ! 
laukdami, bet tuoj pat užeikite { BALTIC EXPORTING CO., 849 College

Toronto, ir susipažinkite su musų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes | 
dobor pan laikos pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- 
vilkėje šv, Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba i 
skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų.

12. Ryžių 
Cukraus 
Kakavos 
Kovos

DARBO VALANDOS nuo » vai. ryto iki 7 vai vak.
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PATS STATO, PATS
Išdidelio rašto išėjimą į kraš

tą puikiai pavaizduoja St. Bijū
no “Amžinoji taika” (TŽ, nr. 
11). ■ -

Girdi, “jankiai 1945 m. džiau
gėsi Rusiją sudaužysią”, bet — 
neįvardina nė vieno taipu^akiu- 
sio jankio. Prašosi išvada — čia 
kalba pats B. O jis juk ne jan
kis!

Vieną žvirblį iš didžiosios Ber 
tos nušovęs, B. vėl šauna: kaž
kas kreipėsi į rusų pavergtas 
tautas: “jūs sudaužykit rusus”. 
Kadangi vėl neįvardijama kas ir 
kur, tai tenka spręsti, čia vėl 
paties B. galvojimo vaisius. Fi
losofijoj tokie dalykai vadina
mi solipsizmu, kur -žmogus ma
no, jo galva yra visko Alpha ir 
Omega.

Bet dar ne viskas, gerbiamie
ji: B. išgirdo: “pasigirdo Made 
in USA šūkiai—Rusija jau griū
va, ji pati sugrius”. Vėl TŽ skai
tytojams solipsistas neįvardina, 
kas, kur ir kokiais žodžiais, tik 
apibūdinama, esą, šie šūkiai tai 
“trečia apkvaišimo stadija”, ku
ria sergą “nerealistiški rėksniai” 
(vėl neišvardijami).

Vaško figūrų iš savo galvos 
prisistatęs, B., tartum Napoleo
nas, pasidaro karo žinovu ir ne 
“naiviai” teigia: “pergalę, ar pra 
laimėjimą gali nulemti — 10 mi- 
nutų pavėlavimas 1.700 mylių 
žygyje”, tačiau, pasėkose “ne
daug skirtumo nugalėtojui ir 
pralaimėtojui: elektronizuoti
griuvėsiai ir lavonų kalnai (gal 
pelenai?).

Todėl, gal visai ne • “naivūs” 
tie pasaulio politikos vadai, ku
rie siekia tokio karo išvengti?

Tikras kariškų reikalų žino
vas, “New York Times” redak
cijos štabo narys, Hansen W. 
Baldwin, aną dieną (kovo 13) 

“Sovietų Sąjunga, bandymo 
tikslais, kiek mums žinoma, yra 
išviso iššovusi apie 50 raketų, 
neperskriej ančių 800 mylių. Ši
tuo toliu S. S. mus prašoko ban
dymų skaičiumi. Tačiau, toli 
skriejančios raketos, kaip tiks
lūs karo ginklas, dar ne visai ar
timas mūsų dienoms. Bet tarp 
1958 ir 1962 metų mes turėsime 
Thor (1.500 mylių tolio), iš karo 
laivų šaunamą Polaris ir Atlas. 
Tada, ir mes, ir rusai gaminsi- 
mės ribotus skaičius gero tolio 
raketų (iki 5.000 mylių) ir pa
saulio vaizdas bus kitoks”.

.^.Pareiškęs, prieš žmonijos is
torijos liudymą, kad “diktatūros 
pačios negriūna nei švelnėja” 
(nors diktatoriai, kažkodėl, visi 
miršta), genialusis B., visgi, pri
pažįsta, kad “pačių rusų revoliu 
ei j a būtų pavojinga diktatūrai”.

GRIAUNA
ti, nes 20tame amžiuje ginklai i 
vadai keičiasi pernelyg greitai1

greitai ir žmonės, ir įvykiai — 
visuomenė ir istorija.
Pavyzdžiui, Amerikos įkd. “The 

New Leader” žurnale cituojama 
Maskvos “Literaturnaja Gaze- 
ta” (spalio 16 d., 1956 m.), kur 
Sovietų rašytojas Jakimenko 
rašęs:

“Paskutiniaisiais metais, ypač 
po 20-tojo partijos kongreso, 
daug kas mūsų gyvenime pasi
keitė, daug kas išsijudino. Žmo
nėse netik pastebimai išaugo sa
vo vertės pajutimas, bet ir iš to 
išplaukiąs didingas savo teisių 
bei galimybių pasireikšti supra
timas. Per asmeniškas kovas ir 
kančias suprantame atsakomin- 
gumą idealams, kuriuos mūsų 
amžius mums patikėjo”.

Jei bolševikai nepatikėtini, tai 
pacituokime katalikų dienraščio 
“Draugo” specialųjį korespon
dentą Paryžiuje, kuris kovo 15 
d. cituoja žymaus prancūzų 
laikraščio “Le Monde” - kores
pondentą Jean Schw6ebelį, lan
kiusį Sovietų Sąjungą ir pasida
riusį išvadą:

“Sovietų režimas pasiekęs pa- 
senėjimo laipsnį ir jo raida yra 
polinkis konservatizmui, kuris 
nepajėgus prisitaikinti nuolat 
atgyjantiems žmogaus prigim
ties reikalavimams”.

Tokiu būdu, diktatūros gal, iš 
tikrųjų, ir turi kirminą, kuris 
jas ėda?

Amžiną taiką prismailinęs 
prie amžinosios VLIKo ir šefo 
nesantaikos, B., visą tėvo dvą? 
rą išvaikščiojęs, straipsnio gale 
stovi, it silkė su universiteto 
diplomu, paskatinęs lietuvį prie 
kitataučių spaudos, kur, nors, 
yra bijūnų, bet ne tokių žalių.

Vyt. Sirvydas.

“Amerikos Balsas”
pakeitė kaikurių transliacijų ir 
pakartojimų bangas, tad spaus
diname pilną transliacijų tvar’ 
karaštį.

Iš Vašingtono. Kas dieną pu
sės valandos programa girdima 
trumpomis 11, 13, 16, 19, 25 ir 
31 mtr. bangomis Lietuvos laiku 
19 vai. 30 min, Grinwico laiku 
16-30, Niujorke ir Toronte — 11 
vai. 30 min. ryto, Melburne —»
2.30 vai. ryto, Buenos Aires —
1.30 vai. p.p.

Programa kartojama 25 ir 31 
banga 3 kartus: Lietuvos laiku 
24 vai., Niujorko laiku 4 vai. pp., 
Melburno — 7 vai. ryto, B. Aires 

.— 2 vai. ryto; taip pat Lietuvos 
laiku rytą 7.15 vai., Niujorko — 
11.15 vak., Melburno — 2.15 vai. 
pp., B. Aires — 1.15 vai. naktį; 
ir 11, 13, 16 ir 19 mtr. bangomis 
Lietuvos laiku — 15 vai., Niu
jorko — 7 vai. ryto, Melburno — 
10 vai. vak., B. Aires — 9 vai. r.

Iš Europos. Kasdien pusės va
landos programa 16, 19 ir 25 
mtr. bangomis Lietuvos laiku 21 
vai., Grinwico. laiku 18 vai., Niu
jorko — 1 vai. pp., Melburno — 
4 vai. ryto, B. Aies — 3 vai. pp.

Ši europinė programa kartoja
ma tris kartus: Lietuvos laiku
24 vai. 45 min., 19, 25 ir 41 mtr. 
bangomis; Niujorko laiku 4.15 
vai. pp., Melburno — 7.15 vai. 
ryto, B. Aires — 6.15 vai. pp.; 
Lietuvos laiku 6.45 vai. ryto, 19,
25 ir 31 mtr. bangomis, Niujorko 
— 10.45 vai. vak., Melburno — 
1.45 vai. pp., B. Aires — 12.45 
vai. naktį, ir Lietuvos laiku 15 
vai. 30 min., 19, 25 ir 31 mtr. ban
gomis, Niujorko — 7.30 vai. ry
to, Melburno — 10.30 vai. vak., 
B. Aires — 9 .30val. ryto.

Išviso su pakartojimais “Ame
rikos Balsas“ Lietuvon transliuo 
jamas 8 kartus į dieną.

Uranijaus pareikalavimas didėja
(CSc). Dr. David A. Keys, 

“Atomic Energy of Canada Ltd.” 
mokslinis patarėjas, neseniai pa
sisakė, kad pastarajame dešimt
metyje labai pažengta atomo 
naudojimo taikos reikalams sri
tyje, smarkiai pasistūmė jusi ato
mo elektrinių statyba. Tai didi
na kąnadiškojo uranijaus parei
kalavimą. Atomo energijos pa
naudojimas taikos reikalams 
ateityje labai pakeisiąs žmonijos 
gyvenimą ir pakeisiąs jo stan
dartą. . Toks atomine jėga pa
grįstas gerbūvis, esą, tęsis šimt
mečiais.

Pirmoji atominė elektirnė jau

yra paleista į darbą Anglijoje, 
Calder Hill, pereitų metų spa
lio mėn. Šiemet, dar prieš metų 
pabaigą, keletas naujų didelių 
atomo elektros stočių bus paleis
ta į darbą Jungtinėje Karalijo
je ir JAV.

Sekančių 15 metų laikotarpy
je, jis pranašavo, atomo elektros 
pasigaminima's pakilsiąs dauge
riopai. Taip, sakysime, 1975 m., 
tikimasi, Didžioji. Britanija: pasi
gamins atomo pagalba šiluminės 
energijos tiek, kiek jos gautu
me iš 40.000.000 tonų anglies (į 
metus). Tai būtų apie 40% visos 
Britanijos elektros pareikalavi
mo.

Derėtis dėl kapitalų Pabaltijy
Vakarams ir laimėti Vakarų vie
šąją opiniją, galbūt ir sutiktų 
sumokėti tuos 20 milijonų kro
nų, bet kas būtų su principais? 
— klausia laikraštis. (Kitaip ta
riant, tokiais susitarimais būtų 
tylomis pripažįstamas Pabaltijo 
kraštų įjungimas į Sovietų Są
jungą).

’’Eltos” Skandinavijos kores
pondentas praneša, kad it nor
veguose esą ruošiamasi pana - 
šioms deryboms. Norvegų spau
doje tilpęs Norvegų valstybinio 
banko atsišaukimas į visus pi
liečius, turinčius kurių nors pre
tenzijų į Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos respublikas. Tuo preten
zijų suregistravimu norima pasi
ruošti galimoms deryboms tarp 
Norvegijos ir Sovietų Sąjungos 
dėl nuostolių atlyginimo. Tokios 
derybos galinčios prasidėti arti
moje ateityje.

(Elta). Suomių dienraščio šve 
dų kalba “Hufvudstadsbladet” 
korespondentas praneša iš Ko
penhagos, kad Danijos vyriau
sybė pradedanti derybas su So
vietų Sąjunga dėl atlyginimo už 
nuosavybes, kurias turėjo danų 
piliečiai ir institucijos Pabaltijo 
kraštuose prieš karą. Reikalas 
einąs apie 20.000.000 kronų (vie
na danų krona lygi apie 0.62 D 
M). Viso esą 300-400 asmenų, tu
rinčių tokias pretenzijas. Kai da
nų ministeris pirm, ir užsienio 
reik. min. H. C. Hansen perei
tais metais lankėsi Maskvoje, jis 
palietęs ir šitą klausimą. Atro
dę, kad Sovietai neatsisaką tuo 
klausimu tartis. Pozityvaus re
agavimo tačiau tuo metu nesusi
laukta. Dabar norima klausimą 
naujai kelti, būtent kai į Kopen
hagą atvyks sovietinė delegaci
ja. Maskva, norėdama,' įsiteikti

Taikos ofenzyva gali grįžti
(CSc). Mes dažnai turime pro

gos -susitikti su komunistinių 
“priešakinių grupių” veikla. Šių 
grupių tikslas — suminkštinti 
dirvą, kad vėliau galima būtų 
sėti į ją tikrojo komunizmo sėk
las. Jos veikia gudriai prisiden
gusios, savo veiklai dažnai pa- 
naudodamos šūkius, dėl kurių 
joks padorus žmogus negali iš 
esmės priešintis.

Kaip pavyzdį galime paminėti 
•prieš keletą metų plačiai vyk
dytą “Taikos ofenzyvą”. Nekal
tais žodžiais surašyta peticija 
pasisakė už atominių bombų su- 

. naikinimą ir taikų sugyvenimą 
tarp Vakarų ir Maskvos. Peti
cijas nešiojo iš išvaizdos pado
rūs žmonės, ir jiems pavyko ne 
vieną suklaidinti.

Šios peticijos kūrėjai buvo 
raudonųjų globojamas Taikos 
Komitetas Stockholme. Ji pra
dėta skleisti 1950 m. Tas pats 
komitetas 1953 m. išėjo su nau
ju lapeliu, pavadintu “Taikos 
derybų pageidavimas”. Jame 
Kremliaus valdovai buvo vaiz
duojami kaip geriausios valios 
taikos nešėjai ir ramūs sociali
niai reformatoriai, kurie nėra 
pakankamai suprasti. Pilietis 
buvo prašomas tik pasirašyti, o 
po to... visa žmonija nusigink
luos, o ginklai galės, kaip metalo 
laužas, būti atiduotas į liejyklas.

Dėką gerds bažnyčių, organi
zacijų ir spaliuos veiklos, šis nau 
jas juokingas komunistų manev
ras buvo laiku suprastas ir ne
turėjo pasisekimo. Taip buvo ne 
tik Kanadoje, bet ir visame lais
vame pasaulyje. Tačiau neatro
do. kad komunistai būtu iš to

padarę išvadas ir sustoję. Juos 
vis dar tebevilioja Stockholmo 
peticijos pasisekimas.

Kaikurie doumenys rodo, kad 
“taikos ofenzyva” vėl gali būti 
pradėta, tik kiek kitokiu stiliu
mi. Masinė “ofenzyva”, kokia 
buvo Stockholmo peticija, dabar 
gali nepasisekti, nes gali būti 
lengvai* atpažinta. Komunistai 
greičiausiai bandys įgauti dau
giau įtakos vietinėse organiza
cijose - visuomenėse, moterų, 
darbininkų, tautinių grupių, pa
galiau net bažnytinėse. Įsibro
vę į šias organziacijas ir užsi
maskavę, jie gali bandyti pavie
niai kelti “taikos idėjas”. Tos 
jų veiklos rezultate gali atsiras
ti rezoliucijų Kanados valdžiai 
ar Jungt. Tautoms, prašant vėl 
pradėti taikos derybas, sunai
kinti atomines bombas, “išlais
vinti” kolonijines tautas, apskri
tai siekti taikos pasaulyje. Šito
kios veiklos pirmasis tikslas yra 
įrodinėti, kad Vakarų pasaulis 
per mažai rūpinasi taika, ir kad 
Kremliaus ponai yra tikrieji tai
kos balandžiai.

Kanadiečiams tenka budėti.

Toronto. — Nuo 1945 m. tar
nautojų atostogų fondas yra su
daromas specialių ženkliukų sis
tema. Ontario provincija numa
to ženkliukų sistemą panaikinti 
ir .pereiti prie piniginio skaičia
vimo-grynais.

Bostonas. — Evelyn Byrd, ant 
arktikos tyrinėtojas, mirė nuo 
širdies smūgio kovo 11-12 d. nak
tį. Jis vadovavo 2 ekspedicijoms 
į arktiką ir 5 ekspedicijoms į 
antarktika. Mirė 68 m. amž.

RELIGINIAME
čius susilaikymą nuo valgio ei
nant Komunijos, paskelbė Pijus 
XII. 1953 m. buvo leista laikyti 
Mišias vakarais, jei yra reikalo, 
ir buvo nustatyta, kad jų metu 
priimantieji 'Komuniją turi su
silaikyti nuo valgio bent 3 vai., 
o nuo gėralų, išskyrus vandenį— 
1 vai. šis nuostatas pasirodė sėk 
mingas, ir dabar popiežius davė 
teisę vyskupams leisti vakarines 
Mišias kiekvieną dieną, jeigu 
jose dalyvauja nemažas skaičius 
tikinčiųjų, o nuostatą dėl susi
laikymo nuo valgio praplėtė ry
tinėms ir vidurnakčio Mišioms. 
Ikišiol einantieji Komunijos iš 
ryto turėjo nevalgyti nuo 12 vai. 
nakties. Dabar gi užteks 3 va
landas susilaikyti nuo valgio ir 
bent Į vai. nuo gėralų (vanduo 
leista gerti betkada). šie nuo
statai palengvins ėjimą Komu
nijos ypač darbininkams, dir
bantiems naktimis. Jie taip pat 
galioja ir kunigams. Nors tie 
nuostatai paskelbti, bet jų įsi
galiojimas šiapus Atlanto oficia
liai bus praneštas vietos vysku
pų. Popiežius, teikdamas tuos 
palengvinimus, ragina betgi kur 
galima laikytis tradicinio eucha
ristinio pasninko.

* Originali organizacija — 
“Opus Dei” pagarsėjo savo veik
la Ispanijoj, kai 4 jos nariai tapo 
gen. Franco vyriausybės minis- 
teriais. Ši organizacija yra įsteig 
ta 1928 m. vienuoliškais pagrin
dais, bet nariai negyvena vie
nuolynuose. Jai gali priklausyti 
kunigai ir pasauliečiai, vyrai ir 
moterys, pasiryžę siekti krikš
čioniško gyvenimo, gero profesi 
nio pasiruošimo ir krikščiony
bės įgyvendinimo social, gyve
nime. Nariai įsipareigoja laiky
tis neturto .skaistybės ir paklus
numo įžadų, be to, savo gabu
mus panaudoti Dievo tarnybai. 
Yra 4 narių grupės: I-jai priklau 
so 7.000; jie duoda visus tris įža
dus, gyvena dažniausiai kartu, 
dirba kiekvienas savo profesijoj 
ir nuo pragyvenimo likusias'lė
šas atiduoda organizacijai; II-jai 
grupei priklauso 12.000 intelek
tualų, darbininkų, ūkininkų; jie 
vad. oblatais ir laikosi tiktai 
skaistybės įžado; III-jai grupei 
priklauso 25.000; jie gali vesti, 
bet įsipareigoja laikytis krikšč. 
principų vedybiniame gyveni
me; IV-j ai grupei priklauso 50. 
000;. jie nėra įsipareigoję, laiky
tis įžadų ir yra vad. bendradar
biais. Jais gali būti net nekata-! 
likai. Organizacija turi 200 cent
rų visame pasaulyje. JAV jų yra 
Čikagoj, Vašingtone, Bostone ir 
Madisone. Kardinolas Leger

PASAULYJE
įsteigėjas yra kun. J. M. Sscri- 
va de Balaguer, maristas.

* Nepriėmė milijonų dolerių 
Oberamergau savivaldybė ir ne
davė leidimo filmuoti Kristaus 
kančios vaidinimą. Jau 300 metų 
kaip Bavarijos miestelis Ober
amergau rengia Kristaus kan
čios vaidinimus, išgarsėjusius 
visame pasauly. Viršaitis Rai- 
mund Lang pareiškė, esą reikėjo 
tvirtos valios atsisakyti nuo vie
nos JAV filmų b-vės pasiūlytų 
kelių mil. dol. ir tuo išlaikyti ne 
paliestas šimtmetines tradicijas.

* Jėzuitas su gitara Duval pa
garsėjo Prancūzijoj kaip pa
trauklus giesmininkas. Jis važi
nėja iš vienos vietovės kiton 
motociklu ir koncertuoja didelė
se salėse. Pvz. Paryžiuje lenkty
nių aikštėje jis sutraukė 15.000 
asmenų. Jo programa — religi
nės giesmės, daugiausia paties 
sukurtos. Tai savotiška apašta
lavimo forma, pasiekianti širdis 
žmonių, kurių pamokslai nebe
pasiekia. Be kitko, jis įpina liau
dies dainų, negrų giesmių ir su
geba klausytojus nuteikti reli
giškai.

* Moterys skiriamos pastoriais 
Anglijoje šiose protestantų gru
pėse: kongregalistų, baptistų ir 
unitarų. Anglikonų tarpe atsira
do grupė asmenų, kurie pasiry
žo kovoti už moterų skyrimą 
pastoriais Esą moterys jau da
bar leidžiamos vadovauti vie
šoms maldoms, sakyt pamoks
lus, bet negalinčios laikyti šv. 
Vakarienės .tuokti ir laidoti. 
1956 m. gegužės mėn. Canterbu
ry atitinkamos įstaigos atmetė 
pasiūlymą skirti moteris pasto- 
rėmis ir dabar nepatenkintoji 
grupė išėjo į viešą kovą.

Lietuvoj pernai buvo išleista: 
Evangelijos sekmadieniams ir 
šventadieniams, 1.000 egz.; Lie
tuvos TSR katalikų kalendo
riau, 1.500 egz. Toks tiražas ne
patenkina vien kunigų, o ką be
kalbėti apie visą katalikišką Lie 
tuva...

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ' ŠUKAVIMAS 

Šaltos bangos, nuolatiniai,

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Ateitininkų Federacijos nariams
1. Vykdydami Ateitininkų Fe

deracijos valdybos pavedimą ir 
remdamiesi AF korespohdenci- 
nių rinkimų nuostatų 6 punktu, 
skelbiame At-kų Feder. Vado, 
Fed. Valdybos ir F. Kontrolės 
Komisijos rinkimus 1957 m. bir
želio 15 d.

2. Kandidatai į šiuos Fed. or
ganus turi būti savo krašto rin
kimų komisijai arba Vyriausia
jai Rinkimų Komisijai pasiūlyti 
iki 1957 m. balandžio 15 d.

3. Kandidatų į šiuos Fed. orga
nus gali būti siūlomas kiekvie
nas ateitininkas. Jais taip pat 
gali būti siūlomi ateitininkai, iš
rinkti į Ateitininkų Fed. Tary
bą, išskyrus Federacijos Tary
bos pirmininką.

4. Kandidatai atskirai turi bū
ti siūlomi į a) Federacijos Va
dus, b) Fed. Valdybą — penki 
nariai, c) Kontrolės Komisijos 
pirmininkus ir d) Kontrolės Ko
misijos narius — du nariai.

5. Nemažiau kaip trys balsuo
tojai gali pasiūlyti tiek kandida
tų, kiek yra renkamųjų. Siūlant 
reikia atskirai pažymėti, kas yra 
statomas kokiai vietai.

6. Siūlytojai turi nurodyti siū
lomų kandidatų vardus, pavar
des, amžių, užsiėmimą, adresą ir 
pridėti raštu sutikimą kandida
tuoti. Savo siūlymą kandidatu 
siūlytojai turi pasirašyti, nuro
dant savo adresus ir kurios atei
tininkų sąjungos kuriam padali
niai priklauso.

7. Rinkimai pravedami kores- 
pondenciniu būdu; balsavimo ir

kandidatų statymo teisę turi vi
si Federacijos nariai — mokslei
viai .studentai ir sendraugiai.

8. Visi ateitininkai, kurie yra
įtraukti į Federacijos padalinių 
sąrašus, laikomi užsiregistravu
siais balsuotojais. Tie ateitinin
kai, kurie nepriklauso jokiam 
padaliniui ar neužsiregistravo 
renkant Fed. Tarybą, turi iki 
1957 m. balandžio 15 d. užsire
gistruoti savo krašto ar Vyriau
siojoj Rinkimų Komisijoj, jei 
nori dalyvauti šiuose rinkimuo
se. ■ ,

9. Visi ateitininkai iki 1957 m. 
balandžio 15 d. gali patikrinti 
savo krašto arba Vyr. Rinkimų 
Komisijoj, ar yra įtraukti į bal
suotojų sąrašus.

10. Kandidatų sąrašas su bal
savimo tvarkos paaiškinimais 
bus išsiuntinėtas . kiekvienam 
balsuoti užsiregistravusiam atei
tininkui trisdešimt dienų prieš 
balsavimo laiką. Ateitininkas, 
negavęs balsavimo sąrašo iki 
1957 m. birželio 1 d. turi tuojau 
apie tai pranešti savo krašto ar
ba Vyr. Rinkimų Komisijai.

11. Rinkimų komisijos Kana
doj pirm. A. Pabedinskas, 287 
Indian Rd., Toronto 3, Ont.

Vyr. Rinkimų Kom. adresas: 
pirm. J. Vitėnas, 209 Valley 
Ave., S. E., Washington 20, D.C.

12. Ką tik praėjusių Federaci
jos Tarybos rinkimų rezultatai 
bus paskelbti, gavus pranešimus 
iš kraštų rinkimų komisijų.

Ateitininkų Federacijos 
Vyriausioji Rinkimų Komisija.

Darbštus kaip bitė

svaras reiškia 20.000 bitės kelionių oru, kiekvienas skridimas

viena mylia ilgio.

Žmonės gali naudotis jos darbo vaisiais —■ nes vienas medaus

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

_ STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

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

1 NORFOLK PL., LONDON W. 2
/•ui PAODIHGTOH pamint.
Telefonas: PAD 2797

Pagelbės pasiųsti siuntinį jūsų šeiniai;

VYRIŠKAS SIUNTINIUS UŽ $100.00: 
3V4 angį. mėlyno*, rados ar pilkos medžiaga*

Julijai VyrisKOl enurei, 
Vyrifkes eilutės priedai, \ 
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES 
KOJINES. GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESA
TUI. ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, PINIGAI GRĄŽINAMI. 
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI. RAŠYKITE LIE
TUVIŠKAI. REIKALAUKITE MOŠŲ KAINARAŠCIŪ.

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

Pero

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $77.00: 
3 jardai vilnonis medžiagos moteriškai eilutei, 
morerrsicoi ciiuros pncocri/ 
41* jord. bo tuo modali. medžiagos suknelei, 
l’/s jardo medžiagos trumpikei /M tarai', 
2 poros moteriškų opa*, su pagražinimais. 
Moteriška skareli,
5 svarai kiaulienos, -sudarytos grynuose kiaulienos 

taukuose, s.
2 svarai ryžių, 
2 svarai sukraus.
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" Grįžęs iš Sibiro vokiečių pilie- 
-— tybės žydų tikybos tremtinys iš

buvęs prievartos stovyklose 10 
metų pasakoja Potmos stovyk- 

' ‘ loję sutikęs 6 Vilniaus universi- 
teto lietuvius studentus, kurie 

— buvę suimti 1956 m. kovo mėn.
Jie buvę kaltinami priklausę 
katalikų jaunimo organizacijai 

’* ir pritarę “buržuaziniam nacio- 
nalizmui ir patriotizmui”. Tai 
buvę puikūs jauni žomnės, inte- 
Hgentingi, religiniai nusiteikę, 
geri draugai. Vienas iš jų, me
dikas, buvęs priskirtas prie sto- 

••• vykios gydytojo, o kiti dirbę kol 
kas žemės ūkio darbus. Jie bu- 
vę pasmerkti 3-10 metų. 1956 m. 
rugsėjo 13 d. trys tų studentų 
nebegrįžo darbo stovyklom Pa
sinaudoję patogia proga bandė 
pabėgti. Kitą diėną jų lavonus 

’ sargybiniai atgabeno sunkveži
miu į stovyklos kiemą ir pametė < 
ant svarbiausiojo tako. (E);

Apie trūkumus Šiauliuose, 
ypač komunalines statybos sri
tyje, pasisakė Vilniaus radijas 
vasario 26 d. Komunalinė staty
ba esanti “menkos vertės”. Pvz., 
naujuose namuose esą įrengta 
tualetinės patalpos, bet užmirš
ta Įvesti jose vandentiekį, tad 
naujų namų gyventojai negali 

. pasinaudoti.
Vietinių tarybų rinkimuose

- kovo 4 d., kaip skelbiama, daly
vavę 1.704.692 balsuotojai. Ta- 
čiąu 4 rinkiminėse apygardose 
kandidatai negavę absoliutinės 
balsų daugumos, matyt, gyven
tojai nebalsavo išviso arba ne- 

.... balsavo už “komunistų ir nepar
tinių bloko“ kandidatus. Tose 
apygardose bus balsuojama iš 
naujo.

Žemės ūkio specialistų pasita- 
rime Vilniuje ž.ū. min. pavaduo
jąs J. Kriaučiūnas pasakė, kad 
“vykdant kolūkių stambinimo 
politiką buvo padarytą ir klai
dų. Taisant šias klaidas, pernai 

•'.<» respublikoje buvo susmulkinta 
117 kolūkių... Tačiau kolūkių 

■ nustambinimo darbas dar ne- 
—- baigtas”. Ir so v. spaudoje yra 
—buvę'^kritikos, kad kolchozų ir 

sovehozų brigadų veikimo plo- 
tas perdaug platus ir kad kol- 

*> chozininkai sugaišta perdaug lai 
ko, kol nueina į darbovietę arba 
iš vienų ūkinių pastatų iki kitų.

Lietuvos “augščiausioji tary- 
. ba” kovo 12 d. ir sekančiomis 

dienomis buvo susirinkusi penk
tajai sesijai. Sesiją atidarė a. ta
rybos pirm. Niunka. Kalbas pa
sakė -kelios dešimtys deputatų. 
Žinoma, jos visos iš anksto tam 

> tikrų centrų paruoštos ir tikrin
tos', tad tikrų diskusijų ir nega
li būti. Ką kompartijos centras 
ir sovietinė valdžia nustato, tas 
deputatu ir tvirtinama.

Agr. Eugenija Čepulytė mirė 
Utenos ligoninėje 1956 m. gruo
džio 13 d. Ji gimė Liepiniškio 
vienkiemy, Kuktiškių vis., Ute-

nos apskr. Baigė Utenos gimna
ziją ir 1933 m. Dotnuvos ž. ū. 
Akademiją. Ji 12 metų mokyto
javo Antalieptės ž. ū. mokyklo
je, kol bolševikai ją uždarė ir 
mokytojų kitur nebepaskyrė.

Antanas Daniliauskas, buvęs 
Švietimo ministerijos II depart, 
direktorius ir ilgą laiką Mari
jampolės Rygiškių Jono gimna
zijos direktorius, taip pat jo 
žmona, yra mirę Sibire.

'SUDBURY, Ont
Sutvirtinimas. Šįmet sutvirti

nimo sakramentą teikė naujai 
paskirtas vyskupas padėjėjas A. 
Carter. Iš lietuvių sutvirtinimo 
sakramentą priėmė: J. Českaus- 
kaitė, E. Baltutis, Danguolė ir 
Virginija Kriaučeliūnaitės, A. 
Kusinskis, G. Jakubonis, D. Ja- 
siūnaitė, P. Marozaitė ir L. Per- 
minaitė.

Algis Kusinskis visą laiką ei
na pirmuoju mokiniu ir yra ga
bus akordeonistas. Ne sykį jau 
pasirodė ir per televiziją. Pas
kutiniu laiku jau pradėjo groti 
vargonais per lietuviškas pa
maldas.

V. ir M. Kapočiai nusipirko 
namus ir pavasarį ruošiasi juos 
šventinti ir kelti įkurtuves.

landžio 7 d. ruošia susiartinimo 
arbatėlę. 9 vai. ryto bus atlaiky
tos šv. Mišios už kalinius Lietu
voje ir narių bendra šv. Komu
nija. 5 vai. p.p. parapijos salėje 
arbatėlė, kurioje narių dalyva
vimas būtinas. Maloniai kvie
čiamos ir prijaučiančios. Arba
tėlės metu mūsų atžalynas su
vaidins Įdomų sceninį vaizdęlį, 
kurį parašė ir jo pastatymu rū
pinasi agr. Ž. Šukienė. V-ba.

Nuostabių pavyzdžių pasitaiko 
sunkiame Lietuvių Namų įsigi
jimo kelyje. Vienas ryškiausių 
iki šicl buvusių — buvęs hamil- 
tonietis Antanas Šalčiūnas, gyv. 
329 Dickenson St., Philadelphia 
47,- Po., USA (ne Clevelande, 
kaip kad per klaidą buvo rašyta 
TŽ nr. 12, š.m.). Siųsdamas svei
kinimus ir linkėjimus į NF me
tinio koncerto gegužės 4 d. prog
ramą, rašo:

“Taip pat siunčiu $10 kaip au
ką bendriems NF reikalams. Pi
nigus $100 tikriausiai atsiūsiu 
(nario įnašą 1 šėrui. Sk. St.) 
ligi Jūsų koncerto, kuris įvyks, 
berods, gegužės mėn. pradžioje. 
Būtų man labai malonu šiame 
kilniam tikslui koncerte daly
vauti, tačiau, kaip žinote, man 
yra tolimas kelias. Tačiau aš 
mintimis bendrausiu su Jumis ir

Didžiai Gerbiamam nenuilstančiam ir darbščiam veikėjui
STASIUI BAKŠIUI

netekus mylimiausios mamytės Lietuvoje kartu liūdime 
ir reiškiame nuoširdžią užuojautą

Mamytė ir Marija Arlauskaitė.

WINDSOR, Ont.
Aukojo Tautos Fondui

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo — Vasario 16-sios Šventės proga 
Windsoro ir apylinkes lietuviai aukojo 
Tautos Fondui sekančiai:

$11 —- Stasys Pulkauninkas;
$10 —- inž. Stasys Naikauskas;
Po $ 5— dr. V. Ablėnas, P. Budrikes, 

Pr. Dumčius, J. Giedriūnas, P. Januška, 
inž. A. Jaskulis, A. Juškauskas, Pr. 
Kairys, Z. Mištautas, E. Žatorskis;

Po $4 — B. Balaišis, M. Banionis;
Po $3 — V. čiuprinskas, L. Lepars- 

kas, J. Žemaitis;
Po $2— dr. V. Baltrušaitis, A. Du

bauskas, P. Eidukas, V. Kačinskas, J. 
Kairys, S. Kazlauskas, A. Kozulis, V. 
Pundzius, A. Pyragius, kun. V. Rudzins- 
kas, M. Šilinskas, I. Statkevičius, F. 
Švabauskas,' J. Sodaitis, Ant. Tautkevi- 
čius, V. Žemaitis;

$1.50 — B. Morkevičius;
Po $1 — B. Badikonis, A. Butavičius, 

V. Janavičius, 'V. Jonušas, J. Juknys, J. 
Kizys, S. Rakauskas, S. Pikšrys, J. Ra- 
žauskas, Pr. Rudokas, S. Simanavičiene, 
A. Skeiveris, Z. Styga, Alb. Tautkevi- 
čius, K. Vilkauskas.

Išviso suaukota $136.50. Kadangi vi
sas šventės rengimo išlaidos padengė 
jos rengėjas — KLB Windsoro apylinkės 
valdyba, todėl visos aukos pasiųstos 
Tautos Fondo Atstovybei Montrealyje.

Prisidėjusiems prie auku rinkimo A. 
Juskauskui ir J. Žemaičiui ir visiems au
kojusiems Tautos Fondo vardu reiškiu 
širdingą padėka.

P. Januška, TF įgaliotinis.

St. Catharines, Ont.
LIKUSIEMS VOKIETIJOJE AUKOJO 
$5 — J. Šrapnickas;
$3 — V. Pavilčius;
Po $2 — S. BalėvičiuS/ V. Satkevi

čius, A. Paulionis, J. Dainora^ A. Ali
šauskienė, J. Puslys, Z. Staugaitis, J. 
Kulainis, J. Paukštys, J. Alonderis, K. 
Stundžia, A. Ambraziejus, A. Veikasas, 
K. Skrebutėnas, B. Racevičius,_S. Vait
kus, P. Šukys, P. Polgrimas, 
nis, A. Satkevičius;

$1.50 — A. Šetikas;
Po $1 — A. Zosinas, K.

B. Ivanauskas, B. Gegeckas, . _ - ,
P. Malukas, A. B. Vyniautai, J. Dylys, 
P. Meškauskas, J. Navasaitis, A. Zubric- 
kas> Pronckus, K. Jasudavičius, Lelėvi- 
Čius, A. Gverzdys, J. Skaivala, J. Ša- 
jouka, K. Galdikas, V. Pahrauckos, K. 
Verbikaitis, J. Girevičius, V. Alonderis, 
J. Žemaitis, L. Markelis, J. Kavalėlis, 
A. Panomis, V. Dereška, Butkus, J. Gri- 
gąs. ' ■ ' ■' ' ' ' ; '...

Stundžia, A. Ambraziejus, A. Veikasas,

Z. Pilipo-

Jasevičius, 
A. Švažas,

HAMILTON, Ont 
linkėsiu geriausios sėkmės vi
suose Jūsų reikaluose. Jėgos ir 
ištvermės, nekreipiant dėmesio 
į patamsių gaivalus^, kurie bando 
Jūsų kilniam užsimojimui pa
kenkti”.

Iš Anglijos sausio 9 d. į Ha
miltoną atvyko pas Antaną, Al
doną ir jų mamytę Vizgirdus, 
trečioji jų sesuo ir duktė Marytė 
Morkūnienė su šeima: vyru Vy
tautu ir dukrelėmis Rita 10 m. ir 
Kristina 5 m. Apsistojo 115 
Main St. W., Apt. 6, tel. JA. 
9-2532.

Naujai atvykusią jauną ir gra
žią šeimą pasitiko nesėkmė — 
šeimos maitintojas Vytautas iki 
šiol dar negavęs darbo. Būtų 
tikrai gražus mostas, jei, kas ga
lime, padėtumėm jam surasti 
darbo.

Atitaisymas. “TŽ“ nr. 13 iš š. 
m. kovo 28 d. atspausdinta, kad 
rekolekcijos vyko “visą pereitą 
savaitę“ — išeitų, kad kovo 17- 
24 d. Tikrumoje, tik dabar ga
lima sakyti praėjusią savaitę, 
nes jos buvo kovo 24-21 d.

Aprašant Steadman, Kronas, 
Valevičius Real Estate priėmi
mą, atspausdinta, kad jis buvo 
kovo 6 d., o turėjo būti kovo 7 d.

Naujais NF nariais Įstojo Bo- 
guslauskas Emilis, Stasys ir VIa 
dzė Mūreikai ir dar vienas lie
tuvis, kuris negalėdamas pinigų 
įnešti savo vardu patikėjo $100 
N Fv-bos pirm. St. Bakšio var
du. Malonu atkreipti dėmesį Į 
Mureikus. Jų 5 šeimoje, dirba 
tik vienas tėvas, o visdėlto sura
do galimybę neužmiršti ir šio 
svarbaus busimojo lietuviško 
židinio. Šiai šeimai piniginės iš
laidos šįmet tikrai didelės, nes 
jaunesnysis sūnus Romas moko
si liet. Pranciškonų gimnazijoje, 
Kennebunkporte, o vyresnysis 
Valdas Tadas praėjusį rudenį 
baigė g-ją, o šį rudenį ruošiasi 
stoti į Toronto universitetą. -

Saleziečių gimn. remti nare 
įsirašė Onutė Kezienė, aukoda
ma nuo vas. 1 d. po $1 mėn. Ji 
priklauso Kat. Mot. D-jos būr.

Juozas Trečiokas, A. Laugalys 
ir E. Apanavičius panaudojo sa
vo žiemos atostogas platesniam 
Šiaur. Amerikos pažinimui. Jie 
sausio 15 d. mašina išvyko į JA 
V-bes ir Meksiką, padarydami 
per 3 savaites 5.000 mylių maši
na ir lėktuvais: J. Trečiokas 
4.000, o A. LaugsĮ^g su E. Apa
navičium 2.000 mjmų.

Keliavusieji savo išvyka labai 
patenkinti ir parsivežė daug gra 
žiu įspūdžių ir dar gražesnių su-

Laiko ilgiau negu kitos!

A

/ z#

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

Mes turime išrastų nauja būda 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtrauki 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 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St. W., Hamilton, Ont . - - Telefonas JA. 7-6281

'A KNIT-GOODS*

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės

venyrų. Kelionė visiems trims 
mašina, įskaitant kurą, valgį ir 
viešbučius, atsėjusi po 10-12 cen
tų myliai.

Įdomus siuntinys iš Lietuvos.
J. Karaliūnas gavo iš Lietuvos 
vertingą ir jam, beabejo, labai 
brangų, kaip gyvą tėvynės pri
siminimą, siuntinį. Jame buvo 
tautiniais raštais austa lovai 
antklodė, gryno lino staltiesė su 
rankų darbo siuvinėjimais, 2 
siuvinėti pagalvėliai, 2 tautiniai 
kaklaraiščiai, gintaro saga ir 
kandiklis, rankų darbo klumpi- 
kė - peleninė, kelios rankų darbo 
servetėlės ir viršutiniai vyriški 
baltiniai, pirkti iš krautuvės, 
prie kurių dar buvo ir kainos la
pelis, 120 rublių. Panašūs balti
niai čia kainuoja apie 3 dol. Siun 
tinio persiuntimas atsiėjo 18 rb. 
ir muito už jj mokėti nereikėjo.

Sk. St.
Naujai išrinkta apyL valdyba 

pirmame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: pirm. inž. A. Jazbu
tis,- 175 Burris St., tel. JA.8-2795, 
vicepirm. St. Dalius, 506 Sher
man Ave. So., tėl. FU. 5-8602, 
sekr. S. Lukoševičiūtė, 123 
Grant Ave., JA. 2-6030, ižd. P. 
Lesevičius, 100 Ontario Ave., 
JA. 2-8742, parengimų vadovai
K. Mikšys, 18 Barton St. W., 
JA. 9-8593 ir K .Žukauskas, 310 
Queen St. So., JA. 9-8444, vald. 
narys Alff. Juozapavičius, 20 
Kensington Ave. N., LI. 4-5015.

Pirmam darbo posėdy kovo 25 
d. apsvarstyta būsimo darbo 
metmenys bei sudarytas veiklos 
planas. Svarbiausias dėmesys 
atkreiptas į lietuviškų reikalų 
propagavimą angliškosios visuo
menės tarpe, tam tikslui nutar
ta užprenumeruoti “Lietuvių 
Dienas” ir “Lituanus” Hamilto-1 
no Centrinei Bibliotekai, Mac 
Master University ir radio ko- 
mnetatorei Mrs. Edyth Hyder. 
Ankstyvesnės valdybos buvo 
įteikusios Centr. Bibliotekai 
anglų kalba apie 10 knygų apie 
Lietuvą ir užsakyta Liet. En- 
siklopedija.

Visos knygos ir Liet. Enciklo
pedija su atitinkamais įrašais,, 
kurie, rodo/kad yra dovanotos 
Hamiltono lietuvių bendruome
nės yra gana gausiai skaitomos. 
Bibliotekoje patikrinus matėsi, 
kad Lietuvos istorija pasinaudo
ta apie 20 kartų, kitomis knygo
mis apie 5-49 kartų. ......

Apsvarstyta galimybė įsteigti 
atskirą lietuvišką skyrelį Ha
miltono Cenr. Bibliotekoje, kaip 
turi vokiečiai, prancūzai, lenkai, 
vengrai, rusai, čekai ir estai, vi
si sava kalba. Bibliotekos va
dovybė kliūčių nedarytų, bet 
tam reikėtų pradžiai paaukoti 
apie $100. Apyl. valdyba yra 
nusistačiusi tokį skyrelį įkurti 
artimiausiu laiku, jei tik pinigi
niai ištekliai leis.

Motinos Dienos minėjimą nu
spręsta rengti gegužės 5 d. Apy
linkės v-bos ir organizacijų pir
mininkų bendrą posėdį sušauk- 

i ti balandžio 14 d. supažindini- 
imui su numatomais apyl. valdy
bos darbais bei išgirsti naujų su
gestijų ir sumanymų.

Solidarumo mokesčio reikalu 
prašomi visi hamiltoniečiai ap
simokėti kur kam patogiau pas 
valdybos narius^ nurodytais ad
resais. Šis mokestis įgalins val
dybą atlikti užsibrėžtus darbus, 
kurių įgyvendinimas reikalin
gas pinigo. J. D.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Savan. - Kūrėjų Sąj. centro 
valdybą pasiskirstė pareigomis: 
pirm. gen. M. Rėklaitis, vicep. 
pulk. J. Švedas, sekr. kpt. A. 
Avižienis, propag. ir kultūros 
reik. dr. K. Sruoga, kasininkas 
ir kartotekos ved. M. Klikna. 
Sekr. adresas: 3439 So. Lituani- 
ca Ave., Chicago 8, Ill., tel. YA. 
7-8168.

Ateitininkų sendraugių valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
K. Kleiva, vicepirtn. kun. Bag
donavičius, MIC, sekr. Pr. Povi
laitis, iždin. D. Augienė, organ, 
reik. dr. VI. Šimaitis.

Tautinės Sąjungas metinis sei
mas šiemet įvyks Clevelande 
birželio 1-2 d. Jo rengimu rūpi
nasi vietos LTS skyrius.

Lietuvių Dailės Instituto Co
lorado un-te (Boulder, Colo.) 
suruoštoje grafikos parodoje lie
tuvių grafiką savo monumenta- 
linais darbais reprezentuoja dai
lininkai: Paulius Augius, Alfon
sas Dargis, Vytautas Kasiulis, 
Viktoras Petravičius, Telesforas 
Valius, Romas Viesulas.

Los Angeles, Calif., pirmasis 
dainos ir poezijos rečitalis ruo
šiamas balandžio 7 d. liet. par. 
salėje. Jame dalyvauja sol. Flo- 
renc Korsak ir aktorius Juozas 
Kaributas. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. įėjimas 
tik $1, studentams ir mokslei
viams pusė kainos.

A. Olis, Čikagos sanitarinio 
distrikto prezidentas, kaip rašo 
Tribune, norįs kandidatuoti bet- 
kuriuose teisėjų rinkimuose, ku
rie vyks birželio 3 d. Olis tikėję
sis, kad būsiąs paskirtas į fede- 
ralinius teisėjus, bet tam tada 
pasipriešinęs sen. Dirksen.

Ant. Pauliukoriis, buvęs “El
tos” redaktorius, kaip emigran
tas atvyko į JAV.

Dr. A. Gerutis kovo 26 d. iš 
Europos išplaukia į JAV ir Niu
jorką pasieks balandžio 3 d. JAV 
tautininkai jau ruošiasi jo pri
ėmimams. “Dirva” pranęša, kad 
Clevelande jis bus balandžio 14 
dieną.

Antanas Bimba, komunistinio 
“Laisvės” dienraščio ir žurnalo 
“Šviesa” redaktorius kongreso 
priešamerikinės veiklos komite
to yra pripažintas vienu iš dau
giausiai nusikaltusių. Komisijos 
pirmininkas po apklausinėjimo 
užvedė bylą jo ir ukraineičių ko
munistų dienraščio redaktoriaus 
Tkač pilietybę atimti ir juos de
portuoti. Bimba ir visi kiti ap
klausiamieji atsisakė atsakyti į 
klausimą ar yra buvę kada ko
munistų partijos nariai.

Advokatas Rapolas Skipitis ko 
vo 16 d. susituokė su Lidija MaĮ- 
vicaite.
D. BRITANIJA

Šv. Onos draugija Londone 
turi apie 60 narių. Pirmininke 
šiemet išrinkta Černienė, vicep. 
Jurkcnienė, sekr. Jurienė, kasin. 
Vikanienė. Revizorės: Paukštie
nė ir Kačinienė. Dvasios vadas 
kun. A. Kazlauskas.

Seniausia Londono lietuvė Ma 
rija Mataitienė mirė vasario 2 
d. sulaukusi 101 metų.

Liet. Sodyboj užvestas paukš 
čių ūkis. Yra 80 vištų feu 4 gai
džiais. Buvo ir 12 ančių, bet 10 iš 
i ų laputės nuganė, tad beliko vos 
2. Atvykstą poilsiautojai dabar 
maitinami savais kiaušiniais.

PRANCŪZIJA
Šiemet sukanka 10 metų, kai 

Prancūzijoje buvo įkurta Lietu
vių Katalikų Misija. Per šį de
šimtmetį lietuviškos pamaldos 
buvo laikomos Tėvų Jėzuitų kop 
lyčioje t— 42, rue de Grenelle, 
Paris, 7e. Pirmasis Misijos di
rektorius buvo Tėvas J. Kubi
lius, SJ, po jo — Tėvas Pečkys, 
SJ, kuri. F. Jucevičius ir dabar 
kun. J. Petrošius.

Šiai sukakčiai atžymėti numa
toma koplytėlėje padėti mar
muro lentą su rašų, kuri ir vė
liau primintų mūsų tremties die
nas ir rhūsų nuoširdų sekmadie- 
nin šios koplytėlės lankymą. 
Tam yra sudaryta komisija, Į ku 
rią įeina: kun. J. Petrošius, O. 
Bačkienė ir arch. L. Pabedins-

Komisija prašo aukų marmu
ro lentai įsigyti ir ornamentui 
bei Įrašui iškalti. Aukos šiam 
rekalui gali būti siunčiamos ar 
Įteikiamos kun. J. Petrošiui.

Romoj studijuoja iš Amerikos 
atvykusi skulptorė A. Pagalytė. 
Sausio mėn. menininkė buvo at
vykusi Paryžiun susipažinti su 
jo meno turtais. To paties mėne
sio pabaigoj grįžo atgal į Romą.
VOKffiTIJA =

Prof. dr. Girtautas šį semest
rą skaitys paskaitas Frankfurto 
universitete.

Šiaurės Vokietijoss lietuviai 
rašo padėkos laiškus Amerikos 
valdžiai už šiemet suteiktą pa
šalpą ryžiais, miltais ir pieno 
milteliais.

Į JAV emigravo kovo 8 d. Le
vas Prapuolenis, sktn. "Aldona 
Gesnerienė, sktn. Ant. Giedrai
tis, sktn. Adolfas Venclauskas ir 
keli buvę gimnazijos mokytojai.

Vasario 16 gimnazijos dirėkt. 
VI. Literskis emigruoja į JAV. 
Nauju direkotriu paskirtas . dr. 
A. Rukša, buvęs Vilniaus uni
versiteto docentas.

Kazys Žulys, gimęs Ukmergės 
apskr., neprikl. Lietuvoje tarna
vęs policijoje, mirė Neumuens- 
terio seniūnijoje Vokietijoje.

Memmingene Vasario 16 pa
minėta labai iškilmingai kovo 
10 d. Tą dieną visose katalikų ir 
evangelikų bažnyčiose\Vyko pa-, 
maldos už Lietuvą. Iškilmingas 
aktas buvo didžiojoje pilies sa
lėje, išpuoštoje 800 gvazdikų, ku
riuos atvežė iš Šveicarijos pp. 
Thomai. Kun. Bungai išlanksto 
paskleidus 7.000 kvietimų su in
formacine dalimf'apie Lietuvą, 
dalyvių prisirinko apie L000. Pa
grindinis kalbėtojas dr. Schwar- 
zenbach, “Zūricher Woche” re
daktorius, kalbėjo apie “Europą 
tarp galingų blokų”. Kalbėtojas 
vra išleidęs eilę antibolševikinių 
knygų, jų tarpe ir Sūduvio “Ein 
kleines Volk wird ausgeloscht”, 
kurioje iškeliama Lietuvos tra
gedija. Be to, dar kalbėjo Bava
rų parlamento narys- Franz 
Gaksch ir miesto burmistras. Mi 
nėjimą uždarė URT vedėjas dr. 
P. Karvelis. Meninę programą 
išpildė M. Budriūno vadovauja
mas -‘Darnos”, choras.

Lietuvių. tarpe minėjimas bu
vo pradėtas išvakarėse — kovo 

9d. Čia kalbėjo VT pirmininkė 
Devenienė. Vargo mokyklos mo
kiniai padeklamavo eilėraščių, 
“Darna” choras padainavo kele-
tą dainų.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

•----- MM M. MM _ —— —- '

Kokių tik rūšių jūs panorėsi
te, PENMANS DARBO KO- 
JINIŲ yra Įvairiausių. Ne- ® 
svarbu kurias pasirinksite, ę 
jūs Įsitikinsite, kad tai vertin- V. 
giausias .pirkinys už šią kainą.

SIMCOE, Ont
V. ir V. Treigiai, žiemą pra

leidę Floridoje, kovo 26 d. grįžo 
j namus.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WSI0-4

Delhi, Ont.
Po dėk o

Mono gimtadienio proga, mane ap
lankiusiems ir gausiai vertingomis dova
nomis opdova nu jiesiems pp. Šernams, 
Mažeikoms, Stradomskiams, Durniams, 
Moteliams, Bikams, Rakščiom% Bartu- 
liams, Veiveriams, Tamašauskams, p. 
Pociui ir Garšvai nuoširdžiai dėkoju. Ju- 
su parodytas nuoširdumas manyje pa
siliks kaip neužmirštamas džiaugsmas.

Ona Čeplienė.

Siuskite siuntinius j LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont.
’Telefonas ja. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. kasdien, 
’ išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

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.

1147 MAIN STR. EAST 
Tel. LI. 9-3597 arba LI. 9-3238

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

ZIGMAS DID2BALIS, A. PRANCKEVICIUS

Pardavimo ir pirkim 3 reikalais kreipkitės į mūsų'atstovus:

Namai - Bizniai • Ūkiai • Žemė

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
“ORBIS” Centrinė Įstaiga r 

kovo 28 d. atidarė-kontorą Toronte: 
298 Bathurst St. (į pietus nuo Dundas St.) 

Telefonas EM. 4-2810
“ORBIS” siunčia siuntinius į Lietuvą iš Skandinavų kraštų. 
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per kelias savaites (iki 30 dienų). 
Mūsų prekės geriausios kokybės ir pigiausios. Žemam pateikia
me mūsų maisto-produktų kainas. Klijentų prašome laikytis ki- 
ligramų ir “puskilogramių”, nes Įpakavimas daromas kilogra
mais ir atsiskaitymas taip pat.

Karna už kg. už sv. Kaina už kg. už sv. Kaino už kg. už sv. 
cukrus $0.72 $0.33 kumpis $3.25 $1.60 volg. alyva $2.30 $1.10
ryžiai 0.95 0.45 suris 2.40 1.15 pipirai juodi 2.75 1.35
miltai kv. 0.75 0.35 vois. džiov. 2.10 1.00 kava 3.60 1.70
taukai I 1.90 0.90 man. kruop. 0.95 .045 kakava 3.90 1.85
medus 2.25 U0 pieno milt. 2.35 1.15 citrinas 1.50 0.70
bekonas 2.60 1.25 skafb. muil. 1.05 0.50 Sok. /said./ 3.55 1.67
sviestas 2.65 1.30 margarinas 2.00 0.95
Šiose kainose yra įskaitytos muitas ir kitos išlaidos. Siuntinys privalo būti 9 ar
9Y2 kg. nerto, su dėže sveria — 10 kg. orini 21 iv. b 4 nneifos brafto. Prie 
kiekvieno siuntinio priskoityti reikia $6.50, t.y. licencijos, palto persiuntimo 
ir kitos išlaidos:

20 sv. brutto cukraus $6.65 plius pers. $6.50 — Viso $13.15
20 sv. brutto* miltų kviet. 6.95 plius pers. 6.50 — Viso $13.45

•* 20 sv. brutto ryžių 9.25 plius pers. 6.50 — Viso $15.75
19 sv. 2 unc. taukų 17.10 pikis pers. 6,50 — Viso $23.60

ORBIS «
ATSTOVAI KA!f 

298 BATHURST STn

, HAMILTON, Tel 
nno 12 vai dienos

‘H?

Gyvenantieji ne Toronte gali prisiųsti užs 
darni Money orderį. Nedarome skirtumo 
aoierių.

Ijung-
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Kultūros ir knygų pasaulyKLB KULTŪROS FONDO
■ > .' PRANEŠIMAS nA 2 £ *

I. KLB Krašto Valdyba kąr- 
tu su JAV-bių Krašto Valdyba 
1958 m. rugpjūčio mėn. Niujor- 

r ke šaukia Pasaulio Lietuvių 
Seimą. Ta proga b.us suruoštas 
augšto lygio koncertas ir pasta
tyta tautinė misterija, dalyvau
jant JAV-bių bei Kanados cho
rams ir tautinių šokių grupėms.

Misterijos pastatymu rūpina
si JAV-bių Kultūros Tarybos 
pirmininkas mūz. Alfonsas Mi
kulskis, Čiurlionio ansamblio di
rigentas.

Misterijos teksto parašymu 
bei muzika rūpinasi abiejų kraš
tų Kultūros Fondai. Pagal su
sitarimą misterijai parašyti teks 
tą finansuoja KLB Kultūros 
Fondas skirdamas tam $500. 
Konkurso rašymo sąlygas skel
bia ir praveda JAV-bių Kultū
ros Fondas. Misterijos muzikai 
parašyti JAV-bių KFondas ski
ria $1.000. Misterijos pirmojo pa 
statymo teisė priklauso pagal 
duotų premijų dydį JAV-bių bei 

. Kanados Krašto Valdyboms. 
Dėl misterijos teksto bei muzi
kos išleidimo tariasi’ abiejų kraš
tų Kultūros Fondai.

Misterijai jury komisijos na
riai JAV-bių yra šie: Julius Gai
delis, Antanas Gustaitis ir Sta
sys Santvaras. Dar du nariai bus 
paskirti Kanados LB Kultūros 
Fondo.

Rankraščiai siunčiami šiuo ad
resu: Stasys Santvaras, 19 Bur- 
rill Place, So. Boston, Mass., 
USA, iki 1957 m. rugsėjo mėn. 
15 dienos. J ,

H. KLB Kultųros Fondas pra
tęsė savo skelbtą 1956 m. jauni
mo literatūrinio konkurso laiką

iki š.m. birželio 30 d.
a) Jaunimo dramos konkurso 

jury komisija sudaryta Montre- 
alyje. Į ją įeina: dr. Henrikas 
Nagys, Juozas Akstinas, Kazi
mieras Veselka, Jonas Žmuidzi- 
nas ir Jonas Kardelis.

Premijos suma $500. Donato- 
cius KLB Kultūros Fondas.

III. Vaikų literatūros (nuo 8- 
14 m.) sceninio veikalo ar apy? 
sakos konkurso jury komisija 
sudaryta Toronte: kūn. Boleslo
vas Bacevičius, Stasė Prapuole- 
nytė,. Valerija Anysienė, Juozas 
Gurevičius ir Tėvas Steponas 
Ropolas, OFM.

Šią premiją — $300 — sudėjo 
Toronto Prisikėlimo parapija, 
šv. Jono Kr. parapija ir Liet. K. 
Moterų D-jos Toronto skyrius, 
visi po $100. ,

IV. Moksleivių rašinio “Mano 
gimtinė” konkurso laikas baigia
si š.m. gegužės 1 d.

Šios premijos davėjai yra trys 
asmenys M-S-V sumoje $150. 
Pirmoji premija $100, antroji — 
$50.

“Mano gimtinės” rašinio jury 
komiisja sudaryta Toronte: Zu
zana Daugvainienė, Ona Gailiū- 
naitė, Izabelė Matusevičiūtė, An 
tanas Rinkūnas ir Česlovas Sen
kevičius. •

V. KF Meno reikalų vedėjas 
dail. Telesforas Valius yra nu
matęs š.m. vasarą suruošti dai
lės parodą Montrealyje ir antrą, 
dalyvaujant ir JAV-bių dailinin
kams, Niagara Falls, rugsėjo 3-4 
d., V-sios Kanados Lietuvių Die
nos metu.

KLB Kultūros Fondas.

Taupykite pastų

20 King Street East

Užpildykite apačioje esantį kuponą ir 
pasiųskite į National Trust su savo pir
mosiomis santaupomis. Mes prisiusime 
jums taupymo ir čekių knygelę.

3%% mokama už jūsų 
pinigus taupomojoje 

sąskaitoje.
Sekantiems jūsų indėliams mes prisiu
sime užadresuotus vokelius jau su paš
to ženklais. Jei jūs norėtumėte daugiau 
informacijų, skambinkite tel. EM.4-9141 
ir prašykite George Forstner iš mūsų 
“New Canadian Service”.
Tai viena iš Kanados žinomiausių fi
nansinių institucijų.

(Prie King ir
Yonge požeminio)

O M ?ANY I I MITE D

* NATIONAL TRUST COMPANY, 20 King St. East, Toronto j 
’.*>•* I
I Kartu siunčiu indėlį $........     I

Prašau atidaryti taupomąją sąskaitą mano vardu ir prisiuskite man tau-
! pymo bei čekiu knygeles su viršeliais ir t.t.
| □ Mr.
| Vardas □ Mrs.

n Miss
Adresas ........

I . C

I Miestas aP miestelis 'N-47TL
i

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos '
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar,

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, šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
' ‘ TELEFONAS HO. 6-1623

■ ‘ Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

FAISTAI' LIETUVON!
WEI •• r. GYVYBES. i'ASinSKITĖ: SAVO r- 

; GIMINES-IR 
ffetė/ e i ><•»| • n ų^..

WALTMAN’S DEPENDABLE drug ^torf
Nan.usį

r ■:>

STEMPUžlENĖS IR VASYLIŪNO KONCERTAS TORONTE
Vienu iš geriausių šio sezono 

Toronto koncertų reikia laikyti 
jungtinį rečitalį, kovo 23 d. su
ruoštą Prisikėlimo parapijos ko
miteto. Koncerto išpildytojai 
Aldona Stempužienė — kontral
tas ir Izidorius Vasyliūnas — 
smuikas. Programa rimtai ir 
kruopščiai paruošta.

Pirmoje dalyje sol. Stempu
žienė pasirinko tik lietuvių liau
dies ar lietuvių originaliai su
kurtas dainas, gi antroje dalyje 
— operines ištraukas. Net virš 
programos dainuodama nenu- 
Krypo nuo linijos. Smuikininkas 
■pasirinko programą tik vieno 
kompozitoriaus (Corelli) ir vie
no stiliaus sonatas, kurios iš pir
mo žvilgsnio paprastam klausy
tojui turėtų būti sunkiai įkan
damos, betgi buvo tikras džiaugs 
mas. Programos tinkamas susta
tymas buvo vienas iš gerųjų reiš 
kinių šiame koncerte. Pas mus 
įsivyravęs paprotys perkrauti 
programas taip, kad ir geriau- 
siems dalykams, baigiantis kon
certui, nebetenka tinkamo dė
mesio, nes klausytojas būna per
vargęs ir jo mintis susikoncent
ravusi ne į išpildomą dalyką, 
bet kaip ištrūkti iš salės. Po šio 
koncerto, galiu drąsiai teigti, ne 
buvo asmens-su tokia mintimi, 
o kaikas nusiskundė programos 
trumpumu, nors ji tęsėsi 1 vai. 
40 min., neskaitant pertraukos.

Aldona Stempužienė — daini
ninkė turinti gerą techniką ir 
malonaus tembro balsą. Nors 
programoje ji žymima kontral
tu, manyčiau, jog ji yra mezzo, 
su labai geromis žemomis gaido
mis. Tikram kontraltui reikėtų 
daugiau ■ tamsumos balse. Tai C?

jau buvo jaučiama pirmoje dai
noje (Užmgio žemė —* Sasnaus
ko). Ši daina, jos išpildyta ypa
tingai gerai, neįtikino klausyto- 
j°> j°g ji kontraltas. Žemose gai
dose ji skamba kontraltiškai, tie 
sa, bet augštame registre pakai
ta per didelė spalvoj, kaip kontr 
altui. Daina padainuota su įsi
jautimu ir meile pačiai dainai ir 
aplinkai. Tai viena iš geriausių 
Sasnausko dainų. Sasnauskui 
puikiai pavyko puikiems elegi
jos žodžiams parinkti melodiją. 
Jau iš įžanginės preliudijos jau
ti gilų nusiminimą, kurį imita
cija dar sustiprina. Ir tada išky
la balsas Stempužienei puikiai 
pavyko,, ši daina.. Jautei muziko
je skambučių žvangėjimą ir stai
ga tylus pianissimo iškyla iš ne
žinios ir augdamas klausia klau
sytoją “dvasia ko ieško, kas .at
spės”, Tas perėjimas iš tylaus 
pp Į galingą forte pasako ne tik 
daines charakterį, bet ir daini
ninkės dainavimo techniką. Nuo 
pirmos gaidos pajunti: ši dai
nininkė jau toli pažengusi, ji tu
rėjo dirbti daug, įr sunkiai dirb
ti, kad to pasiekus. Taip pat iš 
šios pirmos dainos galima buvo 
spręsti apie dainininkės kvėpa
vimo techniką. Ši daina kaip tik 
stato tuos reikalavimus savo il
gu frazavimu. Dainininkės kvė
pavimas puikus, frazavimas tiks 
lūs, o kas svarbiausia, per visą 
koncertą, nežiūrint ar augštame 
registre ar žemame, nesijautė 
forsavimo ir dainavo tone, kas 
yra reta mūsų dainininkėms. Pa 
prastai dainininkės, norėdamos 
pademonstruoti balso galingu
mą, perspaudžia ir visa daina 
tampa sugadinta dėl keletos 
augštųjų tonų, kurie išeina iš pa
rašytos dainos rėmų, atseit dai
nuojami pustoniu ar daugiau 
peraugštai.

Antras kūrinys, pavykęs iki 
smulkmeniškumo, tai Jakubėno 
Piemenų raliavimas. Daina liau
dies apvilkta moderniais harmo
nizacijos rūbais, pavykusi Jaku- 
bėnui, turi pavykti dainininkui, 
jeigu jis tinkamai supras. Dai
nininkė suprato dainos charak-

terį ir mes išgirdome retai gir
dimo išpildymo retai girdimą 
dainą. Publika taip pat buvo pa
gauta to paprastumo, pilno dra
mos tyliame žodyje, jog susiža
vėjusi prašė pakartoti, ko solistė 
neatsisakė padaryti. Budriūno 
naujai parašyti dalykai kažko
dėl neįtikino. Gal būt todėl, kad 
solistė nėra dar visai suaugusi 
su jais, o gal, kad lengvai dra
matiški, sentimentalumu per
košti, pseudo moderniški kūri
niai dar ne visai kabina mūsų 
klausytojo ausį. O gal daininin
kė neperdavė visos melodijos 
grožio? Dainininkės dar padai
nuota: Diemedžiu žydėsiu — 
Gruodžio, Ei užu gojaus — Ba
naičio, ir Oi nėra niekur tokio 
bernelio — Banaičio. Kaikurios 
dainos, dėl per didelės laisvės 
vagiant nuo vieno baro kito są- 
skaiton (rubato) prarado ritmi
nės idėjos grožį, kas nėra visai 
atleistiną, ypač jeigu tai suga
dina dainos charakterį.

Izidoriaus Vasyliūno progra
mos dalis buvo įdomi ir origina
li, bet vargu ar labai populiari. 
Keturios Corelli sonatos yra per 
didelis reikalavimas ne visai pa
tyrusiai publikai. Mūsų publiką 
sudaro įvairaus išsilavinimo 
žmonės, kuriems norėtųsi pa- 

Į teikti, be rimtesnių dalykų ir ką 
nors lengvesnio, lengviau su
prantamo. '

Vasyliūno nusistatymas išpil
dyti tik Corellio sonatas betgi 
pridavė rimties - klasiškumo vi
sai programai. Jis supranta iki 
smulkmenų laiko dvasią ir sti-' 
lių. Technikiniai yra pajėgus šį 
reiškinį perduoti klausytojui, o 
tai jau yra didelis dalykas. So
natos nėra ilgos ir sunkios savo 
mintimi. Jos daugiau pramogi
nio pobūdžio, įdomios savo įvai
ria tematika ir ritminiu įvairu
mu. Pirmoje dalyje smuikinin
kas atrodo varžėsi, taupydama- 
sis galui, kas aiškiai jautėsi kai 
antroje dalyje sonatos įgavo ki
tą spalvą savo tempų išvystymu 
ir dinamiškumu. Nenoriu pasa
kyti, kad pirmoje dalyje smui
kininkas nejautė jų. Anaiptol. 
Atrodo, jog pirmoje dalyje jos 
buvo daugiau klasiškos, gi ant
roje daugiau mums prie širdies. 
Dėl tempų negalima ginčytis, 
kadangi tas pats greičio nustaty
mas niekuomet nepasako tiks
liai, koks greitis turi būti, gi Co^ 
rellvląjKąį^dąr neturėta metro
nomų.

Smuikininkas buvo pasistatęs 
prieš save gaidas, bet atrodo, jog 
tai nebuvo būtinybė jam, ka
dangi retai kada į jas pažvelgė. 
Gal būtų buvę geriau, jeigu iš 
viso nebūtų jų naudojęs, nes at
rodė, kad jos kaikada jam net 
trukdė. Pas jį intonacija ir to
nas puikūs. Ritmiškai detalus 
iki. mažiausios smulkmenos. 
Kruopštus niuansavimas darė 
sonatas įvarias savo spalvingu
mu, todėl mes galime tik džiaug 
tis, jog-tokio masto menininkas 
galėjo aplankyti mus ir pade
monstruoti, trumpam laikui pa
džiuginti mus savo išpildomais 
kūriniais. Publika ,nors gal bū
tų pageidavusi įvairesnės prog
ramos, vistiek šia buvo sužavė
ta ir prašė kartojimo ar ko nors 
virš programos. Vasyliūnas, lai
kydamasis principo nepataikau
ti publikai, nuo to atsisakė. Gin
čytinas klausimas iškyla. Ar tu
rime pataikauti publikai? Iki 
tam tikro laipsnio, manyčiau, tu
rime. Negalima ieškoti scenoje 
tik sau pasitenkinimo.

Įsivyravęs įsitikinimas, jog 
rimti parengimai, po kurių ne
daromi šokiai su išgėrimu, ne
turės pasisekimo, neišlaikė kri
tikos. Salė prigūžėjo pilnutėlė 
’(nors galėjo dar tilpti ir dau
giau). Programa ir artistais vi
si buvo sužavėti. Jeigu kiti kon
certai bus tokio lygio ir taip

kruopščiai paruošti, tai muziką 
mylinčių skaičius išaugs į mu
ziką mylinčią masę ir mūsų me
nininkams nereikės skųstis dir
vos stoka. Linkėtina ir kitoms 
kolonijoms pasekti Toronto pa
vyzdžiu įr suruošti daugiau to
kių koncertų, kaip kad ruošia 
Bostonas ir Torontas. Per tbkius 
koncertus priauginsime naują 
menininkų kartą, priversime 
kompozitorius perkratyti. stal
čius ir iš jų ištraukti naujų kū
rinių, kuriuos mūsų menininkai 
galėtų parodyti visuomenei. Mes 
turime gerą muziką mylinčių 
klausytojų grupę. Tai parodė To 
ronto visuomenė, kai per pirmą
sias Corelli t sonatas negirdėti 
buvo mažiausio bruzdesio. Pub
lika išsitempusi gaudė kiekvie
ną garselį sklindantį iš smuiki
ninko virpinamų stygų, o tai jau 
ženklas gerai išsilavinusių klau
sytojų.

Abiems solistams akompana
vo Stasys Gailevičius. Akompa
navo be priekaištų. Programas 
paruoštos dail. Telesforo Va
liaus. Visais programos sudary
mo reikalais rūpinosi V. Veri- 
kaitis. J. Udžma.

L. Rašytojų D-jos šių metų 
premija antruoju balsavimu pri 
pažinta Jurgiui Savickiui už 
veikalą “Žemė dega”, kuris pa
sirodė autoriui jau mirus. Už ją 
pasisakė 40 rašytojų, už Gustai
čio “Anapus teisybės” pasisakė 
20.

Pranciškonų gimnazijoje Ken- 
jiebunkport, Maine, nuo ateinan
čio rudens veiks jau dvi pirmo
sios klasės. Į pirmąją klasę pri
imami berniukai belgę pradžios 
mokyklą, o į antrąją gali stoti 
sėkmingai užbaigę augštesnio- 
sios mokyklos (High School) 
pirmą klasę. Registracija į abi 
klases jau prasidėjo. Kadangi 
mokykloje vietų skaičius ribo
tas, prašoma iš anksto siųsti pra 
šymus. Informacijų reikalais ra
šyti: Very Rev. Jurgis Gailiušis, 
OFM., Franciscan Fathers, Ken
nebunkport, Maine.

įdėt, tautinių šokių šventei at
žymėti leidžiamas vienkartinis 
leidinys - vadovas. Vadove bus 
išsamių straipsnių apie liet, tau
tinių šokių kilmę, jų savitumą, 
šventėje dalyvaujančių grupių 
istorijos ir t.t. Vadovas bus gau
siai iliustruotas. Vadovo redak-

torium pakviestas J. Kreivėnas. 
Jis prašo visas tautinių šokių 
grupes siųsti veiklos aprašymus 
ir nuotraukas šiuo adresu: J.

cero, Illinois, Vadovas išleidžia
mas šventės išvakarėse.

Iš Kanados įsiregistravo 4 gru
pės, iš Čikagos 10 ir 18 grupių 
iš kitų Amerikos vietų. Norint 
pasinaudoti kelionės papigini- 
mais reikia sudaryti grupę ne 
mažesnę kaip 30 asmenų.

Pirmasis Am. ir Kanados liet 
jaunimo kongresas šaukiamas 
lietuvių tautinių šokių šventės 
išvakarėse. Konkresas pradeda- • 
mas gražiame Morrison viešbu
tyje birželio 29 d. Birželio 28 d. 
tame pačiame viešbutyje atida- . 
romą lietuvių dailės paroda.

SPECIALIAI IŠ ČIKAGOS

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
Šventės tikslas. Kas rengė
jai? Atitinkamas leidinys. 
Filmas ir televizija. Apimti
mi ir dalyvių skaičiumi pir-

* moji tokia šventė visame iš
eivijos ir JAV - Kanados lie
tuvių gyvenime.

Skaitytojai, be abejonės, jau 
žino, apie didįjį šios vasaros įvy
kį visame Kanados ir JAV lietu
vių kultūriniame gyvenime. Tik
riausiai neretas jau atostogas 
galvoja imti tuo metu, kad bir
želio 30 d. galėtų pabuvoti mie- 

, loję Čikagos lietuvių šeimoje. 
Jei pernai Dainų šventė sutrau
kė tūkstančius tautiečių iš pačių 
tolimiausiųjų šio kontinento vie
tų, reikėtų galvoti, kad tautinių 
šokių šventė sutrauks dar dides
nį skaičių, ypač jaunimo, nes tuo 
pat metu vyks ir jaunimo kon
gresas.

Koks gi yra liet. taut, šokių 
šventės tikslas? Galima atsaky
ti labai paprastai: skleisti lietu
viškosios kultūros apraiškas, ug
dyti lietuvių jaunimo tarpe liet, 
taut, šokių meilę, rodyti mūsų 
šokių grožį ir savaimingumą 
svetimiesiems.

Kas gi ruošia? Rengėjai yra 
Kanados ir JAV liet. Bendruo
menės, kurių pavedimu sunkiau
siąja rengimo, naštą kelia LB Či- 

■■ m m ar ■■ ■■ ■■ an eba

I Išsikirpkite ir pasilaikykite! J

: HM! STEBĖKITĖS,
- kodėl žmonės ponoudoję

i Dr. Chase’s
; NERVE FOOD

Trys knygos veltui
KIEKVIENAS, kuris dobor tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį LITERATŪROS 
METRAŠTI GABIJĄ, gaus tris knygas nemokomai. Metraštis, kuriame išspaus
dinta 70 uutonų proza, poezija, drama ir straipsniai, skirtas spaudos atgavimo 
50 metų ir tremties 10 m. sukaktims paminėti, įrištas į kietus viršelius. 552 
psl. ir kainuoja $6.50. Prisiuntęs šig sumg leidyklai, kiekvienas gali pasirinkti 
NEMOKAMAI tris knygos iŠ šio surašo:

Anoj pusėj ežero. Pulgio Andriušio apysakos ......................
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka 
Gyvačių lizdas. Francois Maurice romanas ........................
Konradas Valenrodas. Adomo Mickevičiaus istorinė apysaka 
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazolaitės apysaka ... 
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas .......................
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės 
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I dalis .............
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas II dalis ........
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka .................
Petras ir Liucija. Romain Rolland romanas ..........................
Po raganos kirvių. Jurgio Jankaus pasaka ......— -...........
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas ...........
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas ........... .
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai...............

Mokėdami tik $6.50; Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris knygas iki $14.70 
vertės, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei skolon knygos nesiunčia- 
mos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo adresu:

$1.50 
2.20 
2.60 
1.50 
2.50 
2.60 
1.50 
2.20 
2.60
2.20 
1.20

2.60
1.80

| “MANO NERVAI 
| VĖL TVARKOJE”!
I Kai jaučiatės pa- 
| vargęs, nervingas,
■ jautrus — menki 
J dalykai jus erzina
■ — rūpesčiai susi- 
I krauna — reiškia 
| laikas imti Dr.
■ Chase's Nerve 
J F o o d. Vitaminas 
■BĮ ir geležis Dr.
I Chose's Nerve
| F o o d vaistuose
| padeda atstatyti jūsų sveikatą —! 
J jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų ■
■ negalavimus.
I Dr. Chase's Nerve Food padeda | 
| jums išlaikyti sveikus nervus, gyve-1
■ nimas atrodys malonus, įgausite ener- J 
! gijos, džiaugsitės savo šiema, darbu ■
■ ir draugais.

Paimkite Dr. Chase's Nerve Food | 
| dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo |
■ greičiau pajusite šio vaisto veikimą. B 
J 89c — $2.23.

DR. CHASE'S 
NERVE FOOD w-n» _

i Greitas skilvio
Į palengvinimas ■ 
• Jot užkietėję dažnai viduriai, Dr. ■ J Chase's Kidney - Liver Pills suteiks I 
■ jums skubia pagalbą. Tūkstančiai | J vartoja šiuos vaistus — ir tai padeda | 
■taip pat visai nakčiai Prašykite savo z 
| vaistininką dar šiandie Dr. Chase's J 
| K& L tablečių. Jsitikinkite patys!

Į jDUCHASgst _!
KIDNEY-LIVER PILLS

I Chase's gaminių pasiųskite savo pa- ■ 
|varde ir adresų su 25c /pašto iri
■ persiuntimo išlaidoms/ šiuo adresu: | 
-Department NCP, The Dr. A. W.|
■ Chose Medicine Co. Ltd., Oakville,.
IO*. : f

kagos apygardos valdyba. Be to, 
yra sudarytas specialus komite
tas, kuriam pirmininkauja “Atei 
ties” šokėjų vadovas Bruno Sho
tas.

Taut, šokių šventei gauta ar 
tik negeriausia tokio pobūdžio 
šventėms Čikagos salė — Am- 
phiteatras, kuriame vyksta įvai
rios parodos, partijų konvenci
jos. Ten yra puikūs šviesos efek
tų įrengimai bei modernus vėsi
nimas. šventės proga bus išleis
tas specialus leidinys, kuriam 
medžiagą - informaciją apie sa
ve kviečiamos galimai greičiau 
suteikti visos taut, šokių grupės. 
Šventė bus filmuojama, kad dar 
tą pačią ar sekančią dieną būtų 
perduota per didžiąsias televizi
jos stotis, galimas dalykas, net 
per visas JAV. Jau dabar yra 
užsirašę 400 šokėjų. Reikia tikė
tis, kad tas skaičius pasieks pusę 
tūkstančio. Taip pat jau žinoma, 
kad šventėje dalyvaus ir Čika
gos lietuviškosios mokyklos. Jų 
programą sudarys šokiai - žaidi
mai, dainos, .kanklės, skudučiai.

Rengėjai stengiasi, kad daly
viams būtų suteikta galimai dau 
giau patogumų ir kuo mažiau iš
laidų. Tam yra gauti kelionės 
papiginimai, šventė yra atleista 
nuo valstybinių mokesčių, be to, 
visi dalyviai bus aprūpinti nak
vynėmis. Taip pat, šokius paly
dės didelis komp. Broniaus Jo
nušo diriguojamas orkestras.

Teko kalbėtis su visa eile šo
kėjų, kurie papasakojo, kaip jų 
grupės ruošiasi programai. Gra
žu stebėti tą entuziazmą ir pasi
ryžimą, o neretai ir pasiaukoji
mą, kuris lydi visus pasirengi
mus, repeticijas. Stiprinamos 
grupės, rengiamas jau nekeičia
mas sąstatas, laukiama iš cent
ro instruktorių, kurie duos pas
kutinius, nurodymus bei surinks 
atskirų grupių pageidavimus, pa 
stabas ir sugestijas. Kiek tik 
bus įmanoma, yra tendencija 
kreipti dėmesį į rimtus patari
mus ir pastabas, jas tinkamai 
derinti, įjungti šventės pravedi- 
man. AL Gimantas.

VD un-to Kaune anatomijos 
profesorius, ilgokai sirgęs, mirė 
kovo 15 d. ir palaidotas Kalvari
jos kapinėse Watęrbury, Conn.

Menininkės Pacevičienė ir Ba
cevičiūtė ketina iš Romos atsi
kelti į Paryžių nuolatos apsigy
venti.
Redakcijai prisiųsta
Uršulė Gudienė, Žaibai, Iliust

ravo VI. Vijeikis, Tiražas 1.000 
egz., išleido “Tėviškėlė”, Chica
go 1955 m., 62 psl. Kaina $1.

Ateitis, 1957 m. kovas, Nr. 3, 
49-72 psL

Turinys: D. Karaliūtė, Iš kan
čios į prisikėlimą;- Alg. Kezys, S. 
J., Augščiausiojo idealo keliu; 
J. K. Galinis, Skerstuvės; J. Ki
dykas, SJ, Parazitai, nuodai, la-

boros vyras; K. Kudzma, Mo
kyklinės kalbos reikalu; J. Gul
binas, Busimasis popiežius pas 
kaizerį; O. Ališytė, Jaunikaitis 
prie katedros durų; T. Narbutas, 
Algis žada važiuoti Romon; K. 
Raudys, Tai atsitiko vieną nak
tį; D. Prikockytės, M. Dagilė
lio, A Karvelytės, J. Gerdvilie- 
nės, A. Alkaitytės ir iš Lietuvos 
gauti eilėraščiai.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1957 
m. Nr. 3, 65-96 psl.

Pelėda, 1957m. pavasaris, VIII 
perėjimo metai, Nr. 1, Welland, 
20 psl.

V dykinės
atvirutes

KELIŲ RŪŠIŲ,
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 

RELIGINĖS

KITOKIO TURINIO

Kaina 10č su voku

/

Galima gauti
Spaudos B-vėje 

“ŽIBURIAI”
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont 
Canada

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL
Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo 
puslapiuose spausdinamos tik svarbesnės 
krašte ar pasaulyje įvykusios žinios, bet ne 
paprastos sensacijos.

Jau daugiau kaip Šimtmetis naujieji ateiviai 
iš šio dienraščio puslapių mokosi pažinti savo 
pasirinktą kraštą, žmonių mintis ir geriau su
pranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 
dami šį laikraštį, kuris išaugo kartu su Ka- 

, nada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

e
MES SIŪLOME SPECIALIOMIS KAINOMIS:

Moteriški pagal medę pasiūti kostiumai ... >35.00
, Moteriški pavasariniai paltai....................... >40.00

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

LATVIAN CUSTOM TAILOR
DITAJSP.O. Box 355, Wyandanch, N.Y., USA

<■

ri? 1h1 ir... aa&es



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SPORTAS
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome, visus morgičių reikalus.

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381

♦
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEME

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas

Lietuvių Baldų Krautuvė 

Mohawk Furniture 
Company

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

Geriausi
Kanados premijuoti šaldytuvai ir 
krosnys Kanadoj—tik McCLARY. 
McCLARY krosnys garantuotos 3 
metams.

Pirkite geriausius — pirkite
McCLARY

Juodikis ir Juozaitis. Abi Ko
vo komandos savo žaidimu bei 
žaidėjais ypatingai nepasižymi. 
Antroji komanda, sudaryta iš 
antros kartos Hamiltono krepši
ninkų, gali būti rimtas varžovas 
trečiajai vietai. Šios komandos 
visų rungtynių pusė taškų pri
klauso taiklius metimus turin
čiam Trumpickui. Pirmoji ko- 
mnada daugumoj sudaryta iš 
jaunų krepšininkų su mažomis 
importo priemaišomis iš Angli
jos. Ko v,as galėtų savo koman
das žymiai sustiprinti, jei tokie 
žaidėjai kaip Bagdonas, Dronsu- 
tavičius, Petrušaitis, Pilkauskas 
parodytų daugiau ryžtingumo ir 
jaustų pareigą pdaėti jaunie
siems krepšininkams.

Vyrų grupės pirmenybių len-

ta- 
tu-

170; 2. Supronas

telė atrodo šitaip:
ž L P K T

1. Aušra ž 6 6 - 496—257 6
2. Vytis ž .7 6 1 421—253 6
3. Vytis 9 ' 7 3 4 309—387 3
4. Kovos II 3 1 2 93— 87 1
5. Aušra i 7 1 6 292—451 1
6. Kovas 1 4 — 4 90—265 —

Geriausiai krepšįus mėtė: 1.

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS
narys Radio Electronic Technisians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Nauja tekstilės krautuvė

: Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438

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

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

seikia krepšį. Nuo jos neatsilie
ka viena iš sumaniausių gynėjų 
šapokaitė. Bene jauniausia pir
menybių komanda — Hamilto
no Kovas. Vos tepasirodžiusios 
šiame sezone, kovietės jau spė
jo pasiekti ir laimėjimų., Ge
riausia žaidėja Prunskytė, pasi- < 
žyminti labai taikiais metimais.

Pirmenybes tikimasi užbaigti 
balandžio pabaigoj. A. S.

MONTREALIO tauras
Į Brooklyną krepšinio rungty

nėms bal. 6 d. bus siunčiami 6 
Tauro sportininkai, kurių kelio
nės išlaidų dalį padengs klubas. 
Į Toronto Šiaurės Am. sporto 
žaidynes bal 27-28 d. numatyta 
siųsti ne tik tris krepšinio ko
mandas, bet ir šachmatininkus 
bei stalo tenisininkus.

Immaculate Conception krep
šinio turnyre be pralaimėjimo 
ėjęs Tauras, laimėjęs prieš M. 
universitetą 80:44, prieš West
mount YMČA 87:70 ir prieš Im
maculate Conception 73:43, fi
nalinėse rungtynėse netikėti 
pralaimėjo prieš tą pačią Imma
culate Conception komandą, žar
džiusią sustiprintame sąstate, 
49:51, vadinasi dviejų taškų skir 
tumu, ir turėjo atsisakyti be
veik laimėtos taurės. Šiame tur
nyre už Taurą žaidė: Bukaus
kas, Sinius, Otto, Gražys, Bal- 
tuonis, Piečaitis, Vilimas, Nar
butas, Šipelis ir Morkūnas.

Tauro šachmatininkai B kla
sės rungtynėse prieš M. miesto 
klubus, sulošę šešis ratus ir ne
pralaimėję nė vienų rungtynių, 
o tik dvejas sulošę lygiomis, su
rinko 16 taškų ir kol kas stovi 
pirmoj vietoj. Kadangi turnyre 
tik 6 ratai, tai po kelių dienų, 
kai bus pabaigtos nebaigtos žais
ti partijos, paaiškės ir šio sezono 
nugalėtojas.

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

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas išl bankų.

$7.000 Įmokėti, otskiros’ mūrinis 11 
didelių komborių namas. Dažyti 
nepereinami kambariai, lobai šva
rus viduje. Yra garažas ir dide
lis kiemas. Randasi prie pat Ron- 
cesvolles gražiame rajone.

$21.900, 8 didelių komborių namas 
per du ougštus, šiurkščių plytų, 4 
gabalų ’vonia, žaidimų kambarys 
ryšy, su 2-jų gabalų prausykla. La
bai puikus iš lauko ir viduje, įva
žiavimas iš šono ir garažas. Ran
dasi ant Rushokne 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, pilno kaino $13.500, 
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. Randasi College 
ir Crawford rajone.

$22.000, visiškai naujas 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 :

$13.506 prašoma kaina. High Park 
rajone ant Pacific, labaigero mū
ro, 6 komborių nepaprastai geram 
stovy, garažas, viena atviro skola 
10 metų.

$21.800 pilna kaino. Bloor - Rushol- 
me Rd., naujos, modemiškas, 8 dide

lių kambarių per du ougštus, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas. Nepaprastai 
gražus kambarys rūsy išgėrimams 
ir šokioms pravesti.

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

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

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

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481

kam- 
alyva 
gara-

Brock

7 
ir

Šiurna (Až)
(Vž) 108; 3. Juodikis (Aj)’ 98; 4. 
A. Mickevičius (Až) 89; 5. Stri
maitis (Vž) 86; 6. Budreckas 
(Vg) 83; 7. Gvildys (Vž) 81; 8. 
A. Kasperavičius; 9. Juozaitis 
(Ai) 78; 10. D. Laurinavičius 
(Až) 76.

Mergaičių grupės pirmenybė
se liko žaisti tik dvejos rungty
nės. Šioje grupėje tvirtai pir
mauja Vyčio krepšininkės ne
pralaimėjusios nei vienų rung
tynių. Antroj vietoj, laimėjusios 
prieš Aušrą, randasi Hamiltono 
Kovo krepšininkės. Antrojo ra
to susitikimas nulems antrosios 
vietos laimėtoją. Vyčio koman
da, turėdama daugiausiai apyly
gių žaidėjų skaičių, aktyvią 
veiklą ir nemažai Įdėta darbo, 
žymiai pralenkė savo anksty
vesnius varžovus. Prie anksčiau 
gerai žaidžiusių Biskevičienės, 
Balsytės ir Urbonaitės jau gali 
lygintis O. Žėkaitė, Kasperavi- 
čiūtė ir Kriaučiūnaitė. Aušros 
komandą sudaro jaunosios krep
šininkės," kurios turėdamos ge
ras sąlygas, ateity galės turėti 
puikią komandą. Nors ir neaugš- 
to ūgio, bet sunkiai sulaikoma, 
populiariausia pirmenybių žai
dėja, Gataveckaitė visuomet pa

Pabaltiečių stalo teniso 
varžybos

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

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 pusfinal. bei finalab 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-

Ontario liet, krepšinio 
pirmenybės

• šiemet pradėtos gana vėlai, 
čiau jau artėja prie galo. Iš
rimų žaisti 30, vyrų grupėje jau 
sužaista 17. Mažiausiai rungty
nių yra turėję Hamiltono Kovo 

; komandos, nors jos namuose jau 
yra sužaidę beveik visas rung
tynes.

Vyrų grupės pirmenybėse pir
mauja Aušros žalieji nepralai
mėję nei vienų rungtynių. Ant
roj vietoj su tiek pat taškų yra 
Vyčio žali. Aušriečiai, turėdami 
daugiau .žaidėjų iš savo pagrin
dinės komandos, turi daugiau 
galimybių tapti laimėtojais. Vy
čio žali, nors ir pralaimėjo pir
mąjį susitikimą, pirmenybių me 
tu tarpusavy daugiau susižaidę, 
gali laimėti antrąjį susitikimą. 
Trečion vieton netikėtai iškopė 
Vyčio geltoni. Nepasižymėdami 
ypatinga technika šių dienų 
krepšiniui, bet žaisdami ryžtin
gai, vargiai ar pasitrauks iš esa
mos pozicijos. Judriausi koman
dos žaidėjai Budreckas, A. Kas
peravičius ir vėl pradėjęs krep
šinį žaisti Gineitis. Visai skirtin
gai žaidžia Aušros jauniai. Tai 
šių dienų krepšinio atspindys. 
Nors techniškai žaidžia puikiai, 
tačiau būdami fiziniai silpnesni 
ir neprityrę dažnai turi pralai
mėt fiziškai pajėgesniam prie
šui. Geriausi komandos žaidėjai

i

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

VfestuuĮhouseZUKLAVIMO
ix įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

, 30” KROSNIS
Moderniausias Automatiškas Virimas!

Pirmiausia — kokybė*' gaminys

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambinkite į šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

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. T

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

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471

DOVERCOURT RD. - DUNDAS, 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių, atski
ros mūrinis namas, išilginis planas,

* olyva šildomas, 2 mod. virtuvės.
LANSDOWNE - BLOOR,

$3.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ros 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 plonos, 2 vir
tuvės, alyvo šildomos, garažas.

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

RUNNYMEDE RD. - BLOOR, ‘ 
$6.500 įmokėti, 9 komborių per 2 
ougštus, atskiros mūrinis namas, 
2 virtuvės, kvadratinis planas, van
deniu šildomas, garažas, geros iš- 
simokėjimo sąlygos.

HAVELOCK - BLOOR,
$8.000 įmokėti, 9 komborių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomos, garažas, vieno sko- 
to likučiui 10-Čiai metų._______

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

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

$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
nomas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas ir šoninis įvožiavimaš, Bloor 
- Quebec rajone.

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

nas marginius 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 ougštus, vandeniu olyva šildo
mas, goražos, 2 modernios virtu
vės. Bloor - Quebec rajone.

$10.000 jmokėti, II kambarių atski
ros mūrinis namas, vandeniu olyva 
šildomos, 3 virtuvės, visai arti Ron 
cesvolles.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
$75 — Katalikų Federacijos Toronto 

skyrius;
$15 — J. R. Simanavičius;
Po $10 -— P. Čepas, P. Augustinavi- 

čius, A. Juozapavičius, V. Sonda, Pr. 
Rozgaitis, Kl. Dalinda, P. Dalinda, V. 
Dailydė, V. Montvilas, V .Užupis, J. Vit- 
kūnas, dr. Sungaila, J. Demikis, B. či- 
žonavičius, dr. Valadka, C. P.;

$6 — A. Diržys; A
Po $5 — St. Ignotas, A. Juceliūnas, 

V. Motickonis, Pr. Šutas, A. Gotceitas, 
P. Grigas, P. Kudreikis, J. Maciejauskos, 
A. Masionis, V. Simanavičius, V. Pū
ga, J. Sližys, K. Stulpinas, J. Prišas, J. 
Stravinskas, Žadeikis, P. Liačas, J. Tu
naitis, J. Žilys, X. X., V. Bdčėnnas, X. 
X., V. Treigys, A. Saulis, J. Pikelis, Čio
pas, J. R., J. Baltakis, J? Z., D. Ren- 
kauškos, ^E. Dronseikienė, Dronseiko, S. 
Drasutis, J. Krivickas, P. Stripinis, B. Sa
kalauskas, Girčys, K. Matkevičius, K. 
Rusinas, Berneckas, J. Sasinevičius, A. 
Mitalas, T. Valius, k. Goputis, S. Ažuba
lis, P. Lelis, Dragašius, Parside. Meat, J. 
Bleizgys, dr. Yčas, J. Beržinskas, Mila
šius, Križevičius, Stepaitis, K. Lazaus
kas, S. Vaitkūnas, S. Rukša, Narbutas, 
A. Palionis, J. Stanionis, J. Gritėnas, J* 
Čeponis, E. Bubelis, S. Pusvaikis, S. Tar- 
siūnienė, Al. Kuolas, S. Ignatavičia, L. 
Kalinauskas, V. Sendrikas;

Po $4 — P. Vitutis, A. Ciplijauskas;
Po $3 -— M. Zabulionis, E. Lorencie- 

nė, V. Šarūnas, A. Augaitienė, X. Klup
ias, E. Jankus, V. Balsys, J. Danaitis, 
J. Sinkevičius;

Po $2 — P. Gaida, Kupčiūnienė, Vil
kas, Žutautas, Šalna, Čepauskas, Yoku- 
bynai J. Staniūnienė, R. S., E. K., V. 
Urbonas, Plėnys, P. Stripinis, A. Jankū
nas, P. Žilys, O. P., Dabkus, SJakubaus- 
kas, R. Z., J. Budrys, V. Sendžikas, A. 
Rūta, T. Šurna, A. Pundzius, J. And
riulis, Gurevičius, E. Abromaitis, Žič- 
kus, B. Sergautis, Butkys, Smolskis, B. 
Daugvila, S. Dargis, Kiškis, Kudirka, Mel 
nikas, Dervinis, Vainauskas, Jankūnas, 
J. Kundrotas, J. Mažeika, J. Račkaus
kas, R. Vaštokas, Augustatė, Juška, Gu
daitis, Bončkus, Krasauskas, A. Mikšys, 
Pivoras, K. RukŠienė, V. Sinkevičia, Stru 
milo, M. Valaitis, Aranauskos, Draud- 
vila, Geidukytė, K. Karėnas, Remeika, 
Rešauskas, Ališauskas, Skučas, Tarvy
das, Vanagas, Karosienė, Vitartas, Ba- 
tulevičius, Čepaitis, Maziliauskas, Bene- 
tis, Kundrotas, Poškovičius, Ruzgas, K. 
Dargis, Remeikis, Kaženaitis, Danisevi- 
čius, Nnderis, Vaitkus, Gustainis, R. Kaz 
louskas, Kudžmavičius, B. Žekos, P. 
Aušrotas, O. Rinkevičienė, Ancevičius, 
Ignatavičius, Bražukas, S. Kpiryš ir Ja- 

igėla.
Tautos Fondo vajus, kąip> spaudoje 

buvo skelbta, pratęstas iki -KbvD’30 die
nos, todėl prašome kas dar neoįukavo 
atlikti tą garbingą pilietinę pareigą kai 
tik atsilankys į Jūsų namus TF rinkėjai.- 

Tolimesnis aukavusių sąrašas bus pa
skelbtas TF vajui pasibaigus. Aukavusių 
mažiau dviejų dol. pavardės dėl vietos 
stokos neskelbiamos. To proga, kurie 
aukojo — širdingai dėkojam.

TFA Toronto skyrius.

P. KERBERIS B. SAKALAUSKAS
Umto HM.: LE. 1-2471,

■ ..f- 4 .

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
MOTERYS STATO 
REIKALAVIMUS

Vokiečių “int. Inf.” žiniomis, 
neramumai Sov. Sąjungoj nėra 
dar pasibaigę. Todėl taip dažnai 
bolševikų vadai vis “keliauja”, 
nuolat kalba, dalija ordinus ir 
įspėdinėja. Po Lenkijos ir Veng
rijos- sukilimų ypač neramūs 
sutdentai ir sovietinės moterys, 
kurios nori geriau gyventi, o iš 
karinių dalinių pirmoj eilėj ne-

rimstąs karo laivynas. Lenin
grado studentai leidžia opozici
nį lakraštį. Pabaltijo kraštuose 
studentai reikalauja, kad tie 
kraštai būtų atskirti nuo Sov. 
Sąjungos. Moterys' reikalauja, 
kad jos būtų daugiau gerbiamos 
ir nevarinėjamos Į pačius sun
kiausius darbus. Apie 2.000 Sov. 
Sąjungoj “mokslus gilinusių” 
lenkų studentų žada išvažiuoti 
namo ir tėvynėje baigti studi
jas. (E)

A. MORRIS
' REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Reo! Estot^Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR SsT. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgp 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas, 
namų ir biznių su įvairiais įmokėsimais visame mieste. Prieš 

■perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū- " 
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, tel. LE. 4-8459. ; P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459 

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

AN GL Y Ssaugiausias kuras
Visų rūsių anglis ir malkas užsakyki- _
te per mūsų atstovus VYTAUTĄ ■5 Telefonu: LE. 5-0527 

SIGITĄ AUŠROTUS

Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO.

RESTORANAS “ROTA”
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai:-V., H., J. IVANAUSKAI

► AUTOMATIŠKAS “PUODŲ PRIEŽIŪROS
PAVIRŠIAUS ĮRENGIMAS
Išlaiko norimą virimo temperatūrą ir jums nesant virtuvėje. 
Nereikalingas joks elementų kontrolės perstatymas... ir 
maistas niekada nepridegs nei pervirs.

I AUTOMATIŠKAS LAIKRODŽIO REGULIATORIUS 
Kontroliuoja iš krosnies išeinančią angą ir yra 25” herme
tiška orkaitė. Kepimas ar virimas gali būti geriausiai atlik
tas ir jums čia pat nesant, negalint patikrinti.
AUTOMATIŠKAS MĖSAI KEPTI RODIKLIS
Duoda signalą kada mėsa yra jau iškepusi... tai visa kaip 
jums patinka — ir visą laiką.

> PASTEBĖKITE DAR IR KITUS PATOGIUS ĮRENGIMUS! 
Lengvai išimami elementai, visiškai išimami iš pečiaus. Vi
siškai izoliuota orkaitė su nerasojančiu langeliu durelėse ir 
šviesa viduje. Spalvotos kontrolės rodyklės, lengvai mato
mos per visą kambąrf

Pamatykite šį naują “Pirmiausia — Kokybė” gaminį atsiektą

pas jūsų prekybininkų tuojau!

Propaganda prieš Gomulką
Lenkijoje paskleista prieš Go

mulką nukreiptų lapelių su ka
rikatūra. Joję vaizduojamas kar 
dinolas Wyszynskis laikąs Mi
šias patarnaujant Gomulkai ir 
premjerui Cyrankiewicziui. Ap
link suklaupęs visas politbiuras. 
O parašas skelbia: “Šitaip Len
kijoje kuriamas socializmas”.

Laikrodžiai, žiedai, 
modemiški papuošalai 

20-30% nuolaida 
Vienų metų sutaisymo 

garantija 

Forest 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. 1-0260

LANDIS PHARMACY

Daugiau informacijų gausite aplankę

LANDIS PHARMACY

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

Mums malonu atkreipti Tamstų dėmesį į 
faktą, kad mokesčiai yra

SUMAŽINTI TIK IKI 20

specialiai siuntiniams iki 3 kg svorio

JOKIO PATARNAVIMO AR 
PAŠTO MOKESČIO.

462 Queen. St. W., Augusta Ave. kampas 
arba skambinti EM. 8-2129

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

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

Ji
I Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE.
ANT. ^OZAPA.TH^ ^g



VASIS
REAL-ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) -• TELEF. IX 1-4805 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Vyskupas su 150 "žmonų”
Tai liečia katalikų vyskupą. 

Ir ne kokį buvusį mahometoną, 
kuris būtų vėliau prisijungęs 
prie katalikų bažnyčios. Tai vys
kupas Gsell, kilimo Alzasietis, 
kuris be to yra dabartinio popie
žiaus Pijaus XII teologinių stu
dijų kolega. Eilę pastarųjų metų 
ne tik Australijos komunistai, 
bet ir Europos išleido eilę bro
šiūrų, kuriose skelbia, kad vysk. 
Gsell, turįs 150 žmonų, varąs 
mergaičių prekybą ir išnaūdo- 

• jąs Australijos nekultūringuo
sius vietinius gyventojus; O da
bar ir vysk. Gsell paskelbė savo 
atsiminimus, pavadintus “Vys
kupas su 150 žmonų”. Jie para
šyti prancūziškai, bet jis pats 
išvertė juos ir į anglų kalbą.

. Šis taurus dvasininkas 1906- 
1911 m. buvo Port Darvin apaš
tališkuoju administratorių, po 
to 27 metus praleido Bathurst 
saloje, Australijos šiaurėje, nuo 
1928 iki 1950 m. buvo Port Dar
ken vyskupas, o dabar dėl senat
vės yra pensininkas ir galėjo pa
galiau parašyti savo atsimini
mus.

Šiaurės Australijos senieji gy
ventojai savo žmonas perka. Daž 
nai dar kūdykius ar net negi
musias pagal sutartį su tėvais. 
Šitas faktas sudarydavo ir dar 
dabar sudaro daug klapatų ka
talikų laikomoms prieglaudoms. 
Kūdykiai dažnai paliekami prie 
bažnyčios ar prieglaudos durų 
Taip randamos mergaitės daž
nai jau turi savo “vyrą”, t.y. jas 
nupirkusį vyriškį. Ir kai vienuo
lės išaugina mergaitę, dažnai pri 
sistato toks “vyras”, kartais 50- 
70 metų amžiaus, ir pagal vietos

dyti pasiimti savo “žmoną”. Kai 
viena tokia mergaitė po dviejų 
dienų vėl atbėgo^ į prieglaudą, 
“vyras” atsivijo ją su visa sayų 
gentimi ir pareikalavo ją išdųor 
ti. Vienuolės nukreipė juos pM 
vyskupą. Sekantį rytą vyro 5 ir 
genties atstovų vyskupas laukė 
savo kieme prie stalo, ant kurio 
buvo sukrauta: vienas pledas, 
maišelis miltų, kirvukas, veid
rodukas, arbatininkas ir keletas 
spalvotų karoliukų.' Vięo turto 
turto vertė sieikė 2 svarus ster
lingų. Vyskupas ir pasiūlė “vjrr 
rui” parduoti savo žmoną už tą 
turtą. .Tas sutiko? tik su sąlyga?. 
kad ji priklausytų vyskupui ir 
nebūtų Kleista už kito vyro. Tai 
buvo pradžia.. Metams bėgant 
vyskupas tokių mergaičių atpir
ko iš jų “vyrų” apie 150. Jos vi
sos buvo oaliktos dirbti su se^ 
selėmis, kitos net vienuoles iš
ėjo. .“ - ’ ..

Apie išpirkimus mergaičių pa
plito betgi garsas, kad net Aus
tralijos valdžia buvo paprašii^i 
vyskupą paaiškinti, kas ten iš
tiktųjų vyksta. O šv. Tėvui, ku
rį to “150 žmonų” gandas pasie
kė . per komunistų platinamą 
spaudą, apie savo tokį mergaičių 
gelbėjimo metodą papasakojo 
pats vyskupas, kuris 1947 in? 
lankėsi Romoje. >5

Įsitikino
Psichiatrinėje ligoninėje gy

dytojas tikrina pacientų sąmo
ningumą.

— Aš papasakosiu jums vieną 
istoriją, kai tik pastebėsit, kad 
dalykas neįtikimas, mane tuojau 
sulaikykit.

— Sekmadienio rytą, — pra
dėjo gydytojas, — automobilis 
užvažiavo ant žmogaus ir nukir
to jo galvą. Žmogus atsistojo, 
pasiėmė galvą ir nubėgo į greti
mą vaistinę...

-r- Kokia nesąmonė, — įsiter
pė vienąs,iš pacientų. — Juk sek 
tnadienio. rytą visos vaistinės 
uždarytos...

Palyginamoji zoologija
Mokykloje mokytojas klausia, 

vaikų:
—Kas iš gyvulių labiausiai 

panašus į žmogų?
— Moteris, pone mokytojau...

OnĖ-9S

LIETUVIS

P. ŠALNA
Mill Rd., Yongehurst P.O, 

Telef. TU. 4-3988 
Richmond Hill

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

Telefonas EM. 3-5520

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

DABAR SIŪLO ŠIUOS SIUNTINIUS:
1. Cukraus 10 svarų ir kavos 10 svarų — $35.00
2. Cukraus 10 svarų ir ryžių 10 svarų — $14.00
3. Cukraus 10 svarų ir taukų 10 svarų — $22.00
4. Skalbiamo muilo 20 svarų — $17.00
5. Sviesto 14 svarų —$31.00
6. Cukraus 20 svarų — $14.00 '
7. Taukų 20 svarų —$25.00
8. Ryžių 20 svarų ' i- — $17.00
9. Šokolado 10 svarų — $25.00

10. Baltų miltų 20 svarų — $14.75

k 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. . :

Paieškosimai
Bacevičius, kilęs iš Kidulių 

valsč.; Šakių apskr., prašomas 
atsiliėpti: J. Dervaitis, 178 Wal
nut. St S., Hamilton, Ont., Ca
nada. ;

Antano (Untės) Rutkausko 
ieško Algirdas Šilbajoris, 89-09 
85th St., Woodhaven 21, N.Y.

Strakšytė Zofija, duktė Anta
no, kil. nuo Švenčionėlių, ieško 
savo brolių gyvenančių Kanado
je Antano ir Vlado Strakšių. Pra 
soma atsiliepti arba apie juos ži
nančius spranešti adresu: Juo
zas Dilys, 11 Erie St., S|. Catha
rine, Ontario, Canada.

Žąsinui Vincentui yra laiškas
iš Lietuvos, iš Kuršėnų, siųstas 
į P. C. Malartic. Atsiimti “TŽ’’^ 
administracijoje.

Rudaičius, Aksaverą, Bronių 
ir Stasę, -prašo atsiliepti “Elta”, j 
Jiems yra svarbių žinių. Rašyti: i 
Informatiionsdienst, (14b)- Reut ' 
lingen^Gartenstr. 5. W. Germa-j 
ny. į

Kuolaitis Edvardas, sūn. Sta
sio, gimęs 1920 m., gyvenęs Lea
mington, prašomas atsiliepti, ar 
žinantieji jo adresą pranešti: Va 
lė Zaras, 19 Delaware Ave., To
ronto, Ont, tel. LE. 5-1278.. Jam 
yra žinių iš brolio Lietuvoje.

Mafijos Beleckaitės - Kovarie- 
ftės^'^'Tfntandį^gim. 1917" iru 
Kentrąičiuos, Raudėnų valsč., 
Šiaulių apskr., ieško brolis iš Si
biro. Atsiliepti arba žinantieji 
apie ją pranešti šiuo adresu: E. 
L .Klevas, 49 Delaware Ave., 
Hamilton. Ont, Canada.

Juozo Mikniaus, sūn. Juozo, 
gim. 1923 m., Mažeikių mieste, 
studijavusio mediciną, ieško 
motina ir. seserys iš Lietuvos. 
Jis pats ar ji žinantieji prašomi 
pranešti ,dTŽ” administracijai.

Vlado Giedraičio ieško brolis 
Vytas. Natalijos Neviranskaitės- 
Skaisgirienės (USA) ieško se
suo Magdutė. Kreiptis: 51 Hun
tington Cresc., Toronto 13,. Ont.

Dankio Jono, gim. 1921 m., s. 
Jono- ieško giminės Lietuvoje. 
Atsiliepti: Šūrkus, 591 Sammon 
Ave., Toronto 6, Ont.

Majausko ieško brolis Vytau
tas ir Vanda Majauskienė iš Lie
tuvos. Atsiliepti: N. Kisielienė, 
411 Grey St.; London, Ont., Ca
nada. :

Vienintelis laikas
Policininkas, pastebėjęs trečią 

valandą ryto gatve vaikščiojan
tį pilietį, priėjo ir įtartinai klau
sia: •

— Ar nėra tik truputi vėloka 
pasivaikščiojimui, pilieti?

— Galimas daiktas, kad šiek 
tiek vėloka, — atsakė tas, — bet 
dabar yra vienintelis laikas ka
da mes pėstieji galime gatvėje 
pasirodyti...

Su apskaičiavimu
Škotas atvežė Londonan par

duoti savo šunį. Vienas londo- 
niškis jam pasiūlė keturis sva
rus. Čia pat buvęs amerikietis 
turistas pasiūlė penkis.

Škotas, daug negalvojęs, šunį 
pardavė anglui. Nustebęs ame
rikietis paklausė:

— Bet, žmogau, aš juk tau siū
liau svarą daugiau!

— Tas tiesa! — atkirto škotas, 
— bet mano šuo visuomet pa
bėgs namo iš Londono, o kaip 
jam būtų sugrįžti iš Amerikos...

Geras patarimas
— Daktare, ką turiu daryti, 

kad negaučiau naujo kosulio?
—- Laikyk tą senąjį.

Draugai neramūs
Žmona rytą sako vyrui:
-— Tu tai šiąnakt grįžai visiš-, 

kai ramiai. Bet tie tavo draugai, 
kur tave partempė, tai sukėlė Į 
visą namą...

Ji nesiginčija
— Aš su savo vyru niekad ne

siginčiju, vistiek ką jis sako. Po 
kurio laiko jis pats prisipažįsta, 
kad nebuvo teisus.

•— Na, o jei buvo teisus?
— O, taip tai nei nebūva...

Elektros 
mechanikas

Toisau visu ružiu elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak.,. kitomis dienomis betkada.

V. NORUS

VrCTOR'ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto^.

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

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

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

SIUVAMOS MAŠINOS:
kojinės su pakeliamu viršum ir rėmais • • $200.00 
rankinės su viršeliu $165.30
rankinės su dėžute nešiojimui t $165.30
Mašinos pristatomos iš Švedijos per 4-7 savaites, 
laike siuntimo sugadintos dalys pakeičiamos nau
jomis veltut

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

RELIEF

šis naujas persisunkiąs
• v

VISIŠKU šimto procentu tikrumu palengvina skausmus 
tr gėlas: aštrūs, kankinanti, durianti ir nuotaiką gcdi- 

. nanti kankinimai, kuriuos sunku pernešti. Taip, visi 
skausmai 'dingsta: susidaužymo ženklai, susižeidimoi, 

• išsinarinimai ar sąnarių ar kaklo sukietėjimai, įtempti 
raumenys dėl pervargimo, krūtinės slogos, nugaros 
skausmai, skaudanti pečiai, ronkos, alkūnės, riešai, pirš
tai, skaudą ištinę: keliai, blauzdos, skausmai šlaunyse, 
skaudančios, pavargusios kojos, pūslės, nutrynimai, ma
želiai. Nėra jokių, skausmų, kuriuos greitai nepašalintų 
kelių minučių bėgyje stebuklingos ROXODIUM. . .

Ypatingai svarbu patrinti skaudančias vietos su 
ROXODIUM, tai daryti po šilto kompreso ar karštos 
vonios. Suaugusiems ir vaikams visuomet turėkite atsar
goje ROXODIUM.

Koina tiš $1.65 butelis. Pirkite tiesiai pas mus, 
nesiunčiame C.O.D.

LUSCOE Products Ltd., T. L.
URMU- »

$59 BATHURST STREET TORONTO 4, CANADA

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 gr. taukų, 900 gr. kavos, 500 gr. 
kakao, 900 gr. ryžių, 2.000 cukraus, 1.000 stalinio-sacha
rino x —

KAINOS: sovietų muitas ir kt išlaidos įskaitytos į mi- J 
nėtas sumas. PAPILDOMAS MOKESTIS: siuntiniai į 
aziatinę Rusiją iki 10 svarų — 70<; nuo 10*20 svarų -- 
$1.40. MES TAIP PATSIUNCIAME: foto aparatas, ffl- 1

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

, . (prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios * medžiagos 
—jAj*—j rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir 1.1. Impilai, pagalvės ir kt. Loves baltiniai. ,

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

■ i' ■! I ........................................  ■

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pogolba.

41 HEWITT AVL /prie Roncesval- 
le • Dundas St./. TeL LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., treČiod., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrod. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
Šeitod. 10-11 vai.

Dr.S.GOLAB
Meterų ligos, vidaus ligos, chirurgija 

Raatgaaas, Elaktrakardiagrafija 
1852 BLOOR ST. W., TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tat RO. 6-5773

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, npsies ir 
, gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Or. WILLIAM J. ZINCHESlKT
B.A., fĄ.D., L.M.C.C. —

Gydytojas ir chirurgas X
Priėmimo valandos; 10-12 vai, 3— 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. —’ 
606 BATHURST *TREET ZZ

Toronto. —*
Telefonas IX 3-4313 —

*

Dr. U SIMON :
Odos ir Veneros ligų specialistes. •

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.* 
288 ST. CLAIR AVI. W.,

/prie Spadina Rd./ •
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba^ 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-801X

• : m —~ ♦ r x

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Įstaigai: Namy:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Dr. Aleksas Valadka
1981 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas. LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir . gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30?8 vat vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 Vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas. ; i

Dr. K. Žymantienė.
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ •

1393 DUNDAS ST. WEST 2 2 
, t Toronto • •

(tarp Gladstone ir Rusholme) * •

Priima ligonius t • 
iš anksto susitarus. ■ I

■ ** •

Telefonas LE. 4-6851

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. Wr 

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

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., LE. 3-6149 

(įvažiavimas iš Geąry Avė.)
Sov.,V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k«A telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai J

VEDYBŲ BIURĄ "WALDr 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai H mūsų sande
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir- 

. vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti musų tomybo 
100%.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

Dr. John REKAl
Chirurgas ir okuiem

Dr. Paul REKAl
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

f 219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

X

Priėmimo valandos:
12-2 ?ir 6-8. Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 12-2.
____s

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

(torp Glodstone ir Rusholme 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
“‘DANTŲ GVDYfQjAS

345 BLOOR St? WEST 
• (kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

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

Roštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJA^

Vakarais ir iehadieniaic 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St., Toronto
TeL EM. 4-6515

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir notaras. 
Kalbą slavų kalbomis. 

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikto 24 volondos.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikliau, prijungiu ar 
pantataa:

auropietiikus ir vietinius rodifo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tlesioginto stotas 

metotuti
•a to, aptartu namus pitnam installa-

SkemWati telef. IX 3-MBO 
44 G WYNNES VU TORONTO

Dr. F. Tlckett
Gydytojas 

' .ir
chirurgas' .

Priėmimo ^valandos 2-3 ir *
7-9 po pietų '

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS?
838 Dundas St W. Toronto 2 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Daga! susitarimą. *

Telef. EM. 8-9822 I

Akių specialistas :
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius: * 
jei reikalingo *

BATHURST MEDICAL BUILDING** 2 
312 Bathurst St. Telef* EM. 3-6373;

(at Dundas) * .
-

—■ ,ML . i, 11 , saw i ■ .........................ng

AKIŲ SPECIALISTAS ‘ -

L. LUNSKY. R.O.z

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

nai sukelia grCvos skaudei imą ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomk.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924 . •

OKULISTĖS J
Br. BUKOWSKA- ~?

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE. ?

(prie Geoffrey St.) •
Telef. LE. 2-5493 '” ?

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
/ SEGUIN;

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

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

Nauja-lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 RoncesvftHes Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, •« 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

WALTER C. DEAKON,
- B.A.Sc,, RB.E. 

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

' teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 8-5813— 

"uw* .u. ........ .. . ■!

STANLEY SHOE STORE
YANA FABRICS

698 QUCTN ST. W.» TORONTO

vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 
EE—EEE

1438 Dundas St W. Toronto

jhiiMiihfltaMM

.......................

intersection: rad repair
8 arba 10 OLD WESTON itD, TORONTO

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus. 
Telefonas RO. $-1599.



TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kančios sekmadienį prasi

deda parapijos rekolekcijos. Jas 
veda kun. dr. Pranas Brazys, 
MIC, kuris per keletą paskuti
niųjų metų sėkmingai darbavo
si lietuviškoje pastoracijoje Ar
gentinos lietuvių tarpe, o nese
niai įvykusio TT. Marijonų su
važiavimo Čikagoje nutarimu, 
išvyksta į vienuolijos centrą Ro
moje. Kun. Brazys liet, visuo
menei žinomas iš spaudos, šį 
sekmadienį per visas pamaldas 
pamokslai rekolekcijų vedėjo.

— Sekmadienį 11 vai. pamal
dos — par. Kat. Mot. D-jos in
tencija. Draugijos narės priima 
komuniją. -

— Gavėnios metu Graudžių 
verksmų pamaldos sekmadie
niais, o Kryžiaus keliai — penk
tadieniais 7 v. v.

— Šį penktadienį, pirmąjį ba
landžio mėnesį, šv. Mišios 7.30 
V. Vi

— Vaikų registracija pasiruo
šimui pirmajai išpažinčiai vyk
doma klebonijoje. Pamokos pra
sidės nuo gegužės pradžios.

— Kat. Mat. D-jos par. skyr. 
"iniciatyva atvelykio popiety pa
rap. salėje rengiama didelė vai
kų šventė, kurion atsilankys 
Velykų margučių bobutė, gra
žiausiai išmarginti margučiai 
bus premijuojami, o šventės ga
le visi mažieji svečiai bus pa
vaišinami.

— Stropiai ruošiamasi gavė
nios religiniam koncertui, kuris 
įvyks Verbų sekmadienį 4.30 v. 
p.p. šv. Pranciškaus par. bažny
čioje. Kadangi koncertas daro
mas gavėnios susikaupimui ir 
pagerbimui Velykų išvakarėse 
savo artimųjų anapus geležinės 
uždangos, maloniai kviečiama 
lietuviškoji visuomenė tuo pa
čiu laiku nedaryti jokių kitų 
viešų parengimų. *• - ■

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijoje šią savaitę vyks

ta rekolekcijos moterims ir mer
gaitėms. Rytais Mišios 9 vai. .ir 
trumpas pamokslas. Vakarais 
7.30 vai. pamokslas ir pamaldos. 
Rytais per visas Mišias ir vaka
rais po pan-sokslo klausoma iš
pažinčių. Moterų rekolekcijos 
baigsis šį sekmadienį per 11 vai. 
Misiąs bendra komunija. Po Mi
šių muzikos studijoje agapė ir 
par. Kat. Mot. D-jos susirinki
mas. Vaikučiams rekolekcijos 
penktadienį ir šeštadienį 4 vai. 
p.p.: koferencija, palaiminimas 
ir muzikos studijoje garsinis 
filmas, pritaikintas progai. Vai
kučių rekolekcijos baigsis sek
madienį per 10 vai. Mišios su 
bendra komunija ir pusryčiais 
kavinėje. Rekolekcijas sėkmin
gai Veda T. Jonas Borevičius, 
jėzuitas. Kitą savaitę metinės 
parapijos rekolekcijos vyrams 
ir jaunimui.

— Dėkojame prof. Step. Kai
riui už praeitą sekmadienį pa
maldų paįvairinimą .smuiku.

— Šį sekmadienį 4 vai. pp. pa
maldų salėje tretininkų mėnesi
nis susirinkimas. 5 vai. tradici
niai grAudus verksmai, o po jų 
salėje bus rodomas spalvotas 
garsinis filmas iš Kristaus gy
venimo “Upon this Rock”.

— Šį pektadeinį 7 vai. vak. šv. 
Mišios Švč. Jėzaus Širdies gar
bei pirmo mėnesio penktadienio 
proga, o po jų rekolekcijų pa
mokslas.

— Ši šeštadienį rožančius Ma
rijos Fatimos garbei per 9 vai. 
Mišias už Lietuvos laisvę ir Ru
sijos atsivertimą.

— Pirmai komunijai paruošti 
pamokos vyksta kiekvieną ant
radienį ir trečiadienį 6.30 vai. v. 
artistų ^patalpose, o sekmadienį 
ten pat po 10 vai. Mišių. Pamo
kas duoda Nekalto Prasidėjimo 
seselės.

— Užuojautos Mišias už L. V. 
Kalyčių mamytės Izabelės, mi- 

< rusios Sibire, vėlę užprašė E. 
K. Šlekiai ir V. F. Urbonai. Vie
nos jų bus atlaikytos sį sekma
dienį 10 vai.

— Dar »yra likę praeitų melų 
parapijiečių klasifikuotų aukų 
sąrašų, kuriuos galima pasiim
ti prie pamaldų salės.

— Ateinantį antradienį tryli
kos šv. Antano antradienių pa
maldos supuola su rekolekcijų 
pamaldomis: ryte 9 vai. Mišios 
prie išstatyto švenčiausio, o va
kare pamaldos bus laike reko
lekcijų pamaldų.

Išganytojo liuter. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, balandžio 7 d., 1.30 vai. 
p.p.. lietuvių pamaldos. Po ‘ jų 
įvyks visuotinis parapij;ečių su
sirinkimas labai svarbiems rei
kalams aptarti, šaukiamas para
pijos tarybos nutarimu. Prašo
me visų atvykti.

Kun. dr. M. Kavolis. >

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį 3 vai. p.p. muzikos 
studijos patalpose.

šaukiamas ba!ėndžfo T4'd* 3 val. 
pp. Prrikėlim® parapijas* hnuzi- 
kos studijoje. Jaunesnieji ir vy
resnieji moksleiviai ateitininkai 
privalo dalyvauti, nes bus spren 
džiami svarbūs reikalai, susiję 
su kuopos perorganizavimu.

Kuopų valdybos.
Skautų sueiga

Š’ sekmadieni, balandžio 7 d., 
3 vai. p.p, Lietuvių Namuose 
įvyksta vilkiukų dr-vės sueiga.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąj. 
Toronto sk. paskutiniame val
dybos posėdyje buvo nuspręsta 
spalio 12-13 d. Toronte sušaukti 
Kanadoje gyvenančių Vilniaus 
krašto lietuvių suvažiavimą ak
tualiems -organizacijos reika
lams aptarti ir išrinkti Krašto 
Valdybai. Iki šiol šias* pareigas s 
laikinai eina Toronto'skyriaus 
v-ba. Suvažiavimas bus baig
tas Vilniaus Dienos minėjimu 
Prisikėlimo parapijos salėje, su 
paskaita ir koncertine dalimi. 
Vilniaus krašto lietuviai prašo-1 
mi spalio 12-13 d.d. rezervuoti 
šiam suvažiavimui, o taip pat 
įvairius sumanymus ir pageida
vimus šiam suvažiavimui siųs
ti VKLS Toronto sk .pirm. K. 
Baronui. 131 Kensington Ave. 
N ..Hamilton, Ont.

Kas galėtų paskolinti lenkų 
okupacijos laikais išleistą Vil
niuje vienkartinį leidinį “Aukš
tyn, tolyn, pirmyn” prašomas 
pranešti K. Baronui, 131 Ken
sington Ave. N., Hamilton. Lei
dinys reikalingas žinioms’ apie 
Vilniaus krašto lietuvių sportinį 
gyvenimą LE.

Bolševikų akciją susigrąžinti 
pabėgėlius pereito ketvirtadie
nio numeryje palietė ’Toronto 
Daily Star” išspausdinęs E. Gei
ger straipsnį apie kvietimą grįž
ti į Lietuvą muziko Stasio Gai- 
levičiaus. Jis buvo kviečiamas 
specialiu laišku leitenanto Mo
lio,' kuris neseniai grįžo į>Lietu-

kadaise su Gailevičiu viename 
kambaryje gyventi Anglijoje. 
Tas laiškas buvo išspausdintas 
Michailovo * komiteto leidžiama
me laikraštėlyje “Už sugrįžimą 
į tėvynę” ir persispausdintas To
ronto lietuviu- komunistų laik
raščio “Liaudies Balsas”. Gai- 
levičiaus pareiškimas reporte
riui nedviprasmiškas — kol ten 
bolševikų priespauda, geriau čia 
laisvėje verstis muzikos pamo
komis, negu dirbti jo siūlomą 
darbą operoje.

“Visų kanadiečių” 
daržininkystės vakaras

North Toronto Horticultural 
Society kviečia . visus etninių 
grupių darželių mylėtojus at
vykti į draugijos mėnesinį susi
rinkimą ir įstoti į šią d-ją na
riais. Susirinkimas įvyks Law
rence Park Collegiate, Lawren
ce Ave., balandžio 9 d. 8 v.v.

Hortocultural d-ja kviečia 
i ivairių tautybių organizacijų at
stovus dėl smulkesnių informa
cijų susisiekti su jiems artimiau 
■siais šios d-jos skyriais, kurių 
Toronte yra apie 20. Jų sekre
torių vardus galima sužinoti pa
skambinus tel. EM. 3-1211 arba 
local 3032.

Darželiai yra puiki vieta su
sitikti kanadiečiams iš skirtin
gų kilimo kraštų ir arčiau susi
pažinti. North Toronto Horti
cultural Society tikisi balan
džio 9 d. išgirsti įvairių svetimų 
kalbų bėi skirtingų anglų kal
bos tarmių.

Kuo daugiau — tuo linksmiau.

A A. S. BARANAUSKIENEI mirus,
Sofijai Baranauskaitei - Bacevičienei ir dr.'Pacevičiui bei ♦
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

TLS Klubas ’’Vytis“

A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
jos dukterims: S. Bacevičienei ir L. Vilkutaitienei, sūnui 
St. Baranauskui ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

D. B. Baranauskai.
a

Pavasarini tautu festivali t
C. fe fe . f

ruošia The Mutual Cooperation 
League balandžio 7 d., sekma
dienį, Massey Hall, 7.30 vai..v. 
Programoje dainos ir šokiai. Da
lyvauja visos 16 į lygą įeinan
čių tautų, jų tarpe ir lietuviai. 

. Pajamos skiriamos atsilikusių 
vaikų globai.

Dr. A. Užupienė 
šią savaitę trečiadienį ir kętvir-1 
tadienį popietinėmis valando
mis, 2-4 vai., .ligonių nepriimi- 
nės, nes tuo metu bus užimta 
skiepijimu priešmokyklinio am
žiaus vaikų miesto įstaigose.

Vakarais 6-8 vai. ligoniai bus 
priiminėjami ir tomis dienomis.

Toronto vyrų kvartetas 
planuoja pagaminti lengvo žan
ro lietuviškų plokštelių. Tam 
reikalingos lėšos. Kad nereikė
tų jų maldauti iš visuomenės, 
kvartetas gegužės 25 d. ruošia 
didelį parengimą, kuris, kiek 
girdėti, bus šio sezono paskuti
nis ir šauniausias parengimas. 
Kvartetas programai išpildyti 
žada .pasikviesti talkininkų nuo 
gyvačių tramdytojų iki peilių 
rijikų...

Aplankykime ligonius
______  Jau nebetoli didžiosios Vely-

Pereitą ketvirtadienį įvyku- kų šventės. Tebūna jos džiaugs- 
siame posėdyje aptartas VLIKo ‘
pirmininko pasiūlymas reaguo
ti į anglų darbiečių vado Gaits1 
kel pąreiškimą vokiečių social
demokratų suvažiavime, dėl .ne
utralios saugumo' zonos Rytų 
Europoje sudarymo. Šis reika
las perduotas Politinei komisi-. 
lai. Politinę komisiją sudaro dr.’ 
Sųngaila, dr. Šapoka ir J. R. Si
manavičius.

Svarstant Pasaulio Liet. Sei
mo organizavimo reikalus priei
ta išvados, kad tuo reikalu rei
kėtų KLB atstovams susitikti su 
JAV B-nės atstovais ir seimo 
organizac. komitetu. Sutarta, 
kad į Clevėlandą vyks Krašto 
V-bos pirm. V. Meilus, vicepirm. 
K .Grigaitis, dr. Sųngaila ir KF 
pirm. Iz. Matusevičiūtę sdsitarę 
dėl laiko su JAV B-nes pirm. 
Barzduku. '

Krašto Tary bos; paskut imame 
suvažiavime buvo- nutarta šal
pos lėšų pasiuntimą Vokietijon 
nukreipti per BALFą. Dabar 
gautas Vokietijos Krašto Val
dybos prieštaraujantis pareiški
mas.; Daug BALFo įgaliotinių. „
esą nelietuviško nusistatymo, Šešuolių; Mary Katinienei iš 
priešingi Vok. Kr. Valdybos pa- Šeduvos; Lorvis White iš Kau- 
rėdymams dėl solidarumo mo- no; j Jankaičiui iš Sibiro; Gre- 
kesčio mokėjimo ir pats BAL tel Karalius iš Vokietijos; Ger- 
Fo pinų, nesiskaitąs su Vok. Kr.1 
Valdyba. Posėdy dalyvavęs ŠF 
pirm. Sonda pareiškė, kad sun
ku būtų dabar BALFą aplenkti, 
tačiau persiunčiant lėšas'galima 
būtu įsakmiai nurodyti, kam jos 
skiriamos. Kr. Valdyba nutarė 
tuo reikalu susisiekti su BALFu*

Buvo aptarta Liet. B-nės ne
žudomo fondo steigimo metme
nys, referuojant K. Grigaičiui. 
Siūloma įsteigti taip vadinamą 
“Geležinį fondą”, kurio kapita
las nebūtų judinamas, o naudo
jami tik jo nuošimčiai. Jei kiek
vienas lietuvis įmokėtų kasmet 
po $2, tai per 5 metus susida
rytų $100.000. Šis fondas būtų 
pirmoji pagalba laisvai Lietu
vai. Valdyba pritarė šiai idėjai 
ir pavedė K. Grigaičiui ir P. Lė
liui fondo projektą toliau vys
tyti. : ; - "i

KLB KRAŠTO VALDYBOS 
ŽINIOS

visiems ligoniams. Toronto lie
tuvių tarpe jau yra prigijusi 
graži tradicija — didžiųjų šven
čių proga aplankyti įvairiose li
goninėse bei sanatorijose besi
gydančius .tautiečius. Lietuviš
kosios organizacijos, ypač kari- 
tatyvinės ir jaunimas, kviečia
mas ir Velykų švenčių išvaka
rėse įsijungti į gražų ligonių 
lankymo darbą. Ligonių sąrašai 
gaunami liet. par. klebonijose.

Toronto liet. Caritas.
Jonas Monkus, vienas iš veik

lesnių senosios kartos Toronto 
lietuvių, prieš porą metų išsikė
lęs į Oakvillę, yra sunkiai susir
gęs. Nesveikuoja taip pat ir po
nia Monkuvienė.

Yra laiškų iš Lietuvos ir 
kitur “TŽ” administracijoje 
A. Matulaitienei iš Jonavos, 

rašo J. Samardokas; J. Stinšon 
iš Aluntos, rašo Žemaitienė; J. 
Šiaučiūnui iš Radviliškio; Ma
ria Mikuteit iš Jurbarko; Bertha 
Janko iš Darbėnų; F.Balčiūnui 
iš Kupiškio; K. Masilioniui iš

I I , Cue.
t

Apyl. seimelio posėdis šaukia- vicepirm. E., KerbęĮienė, sekr. 
mas balandžio 27 d. 5 vai. p.p. — • - =-« x —
Aušros Vartų par. salėje.

Antikomunistinės parodos ko-
misijon organizacijų atstovų po- mininkė M. Povilaitienė. Sky- 
sėdis kovo 24 d. išrinko A. Ga- rius turėjo rekordinę apyvartą 
baliauskienę, K. Andriuškevičių, — $1.733,94 pajamų, $1.508,81 iš- 
M. Čapkauską, Vyt. Čėsną ir B. laidų ir kasdje liko $225,13. Sky- 
Kerbelienę. rius baigia mokėti vieno Auš-

Pirmininku išrinktas P. Povi- ros Vartų bažnyčios altoriaus

O .Stankūnaitė, ižd. Zubienė, na
rė A. Morkūnienė.

Metinį pranešimą padarė pir-

laitis, bendruomenės nuolatinis 
atstovas Antikom, parodai ruoš
ti centr. komitete.

Visus Montrealio lietuvius į 
kuriuos bus kreiptasi, prašome 
savo patarimais ir turima me
džiaga paremti šios komisijos 
darbą.

Montrealio Šalpos Komitetas 
nuo š.m. vasario 26 d. atsistaty
dino. Per 1956 vajaus metus su
rinkta šalpai $461,85. Iki bus iš
rinktas naujas seimelio prezi
diumas (numatoma balandžio 
27 d.) visas Šalpos Komiteto by
las ir dokumentus perimti įga
liotas prezidiumo narys soc. rei
kalams Pr. Paukštaitis.

Seimelio prezidiumas.
Dr. Jcno Basanavičiaus 30 m. 

nrrties minėjimas rengiamas 
balandžio 7 d. "Aušros Vartų pa
rapijos salėie. Paskaitą skaitys 
dr. H. Nagys*. Meninėje progra
mos dalvje dalyvaus E. Karde
lienės Studijos mokiniai: solis
tė Jane Pauliūtė ir pijanistas 

-Romas Knystautas. Šios jaunoc 
meno pajėgos Montrealio publi
kai individualiai pasirodys pir
mą kartą. Programą sustiprins

daį Tarvydas iš Argentinos; Br.. 
Paužai iš St. Thomas, Ont.

Toronto Civilinė Apsaugos 
Organizacija

kovo 4 d. buvo pakvietusi naujų--
jų ateivių visų tautinių grupių ____  - ___ _____ ,...... -
atstovus pasitarti Civilių Apsau- | s^o' dalyvavimu ^
gos organizacijos problemomis. | ro aktorius Leonas Barauskas.
1 1 1 • -V . . 1 Lituanistinių kursu ir šešta-lenkų, kreatų, ukrainiečių, gudų! - - • - - - •
ir serbų atstovai. Kitos grupės 
savo atstovų neprisiuntė.

Dabar yra suorganizuoti inst
ruktorių paruošimo kursai, į ku
riuos kviečiama bent po 3-4 at
stovus nuo kiekvienos tautybės. 
Kursai vyksta kiekvieną pirma
dienį, dažniausiai nuo 8 vai. v., 
674 Markham St.

Iš lietuvių kursus lanko: And
rius Borkertas, Aloyzas Kuolas, 
Jonas Naujokas, Jurgis Preik-

P. L. Į šaltis ir Juozas Žavistauskas.

MOKYTOJU IR TĖVU DIENOS
(Atkelta iš 1 pusi.) i daineles, D. Skrinskaitė paskam 

šeimos per mėnesį. Mokytojams ibino pianinu Mozarto Sonatą 2, 
per metus atlyginama po $75- 
iOO.

Lituanistiniai kursai veikia _
Toronte ir MonfrėąĮy. Torontiš- kyklos ir lit. kursų lankytojų,'

o daugiausia pasirodė šokėjos: 
Valentinos mokinių grupė ir dvi 
jaunutės solistės, Toronto mo-

CIevelando teatras Vaidila 
pereitą šeštadienį pasirodė To
ronto Prisikėlimo parapijos see-; 
noje su Fodorp 3 vaiksmų dra- ’ ■ 
ma Brandos atestatas.

Vaidila pasirodė kaip gana 
pajėgus vienetas. Toron tiečiai 
svečius taip pat gražiai įvertino 
užpildydami salę. Buvo per 600 
žiūrovu. Sekmadieni Vaidila 
vaidino Hamiltone.

Airijos Dublino burmistras 
Robert Briscoe dabar važinėja 
po šį kontinentą skatindamas 
aukoti žydų pasauliniam šalpos 
fondui—United Jewish Appeal. 
Pereitą savaitę lankydamasis 
Toronte jis buvo priimtas savo 
tautiečio Toronto burmistro 
Nathan. Phillips. Iškilmingo pri
ėmimo rotušėje proga svetį su 
gėlėmis pasitiko ir lietuvaitė (p. 
Kulienė). Šia ir įvairiomis kito
mis progomis spaudos: buvo iš
kelta, kad ir Toronto ir Dublino 
burmistrų šeimos yra kilę iš 
Lietuvos žydų.

Trečiadinį Beth Tzedec sina
gogoje įvyko iškilmingi pietūs, 
kur UJA suaukota per $1.270. 
000.

Jau pats laikas paruošti

kiai, pasirodo jau labai šlūbuo- taut, šokių grupės atskirai ir vi
ja, lankytojų sąraše bene 12, bet sos kartu, o taip pat Hamiltono 
lanko labai silpnai. Montreališ-; mokyklos grupė. — 
kiai turi dar du kursus su išviso vadovės R. Juknevičiūtė ir R. 
29 lankytojais. Jurkšaitytė, abi dar gimnazis-

SEKMADIENĮ 3-vai. p.p. Pri- tės, o hamiltoniečių 
j sikėlimo parapijos - salėje įvyko "

. ir T. Dienų viešas aktas su 
I prof. Ig. Malėno paskaita “Nau-. 
jausiąs metodas vaikus išmoky
ti skaityti”. Pagal jį, pirmiau
siai supažindinus su keletą bal
sių, mokoma skiemenimis, ku
rie baigiasi tomis balsėmis. Taip 
esą vaikas geriau įsimena, o be 
to, ir mūsų kalbos 99% skieme
nų yra sudąryti iš priebalsio ir 
balsio, bet ne priešingai. Išmo
kius dvigarsių skiemenų, eina
ma prie komplikuotesnių, pa
naudojant dar kaikurių vaizdin- linauskas. 
gumo priemonių. Šis metodas Aktą užbaigė mokyt. Širka ir 
esąs išbaidytas su keliais vai- Iz. Matusevičiūtė visiems prog- 
kais ir yra davęs gerų rezulta
tų. Mokant tik tada, kai vaikas 
pats nori, mokant tarpais ne il
gesniais kaip 5 min., per keletą 
mėnesių vaikai išmoksta skaity
ti rekordišku laiku tiesioginiai 
tam sunaudoję nuo 6 vai. 40 min. 
iki 12 vai.

Meninę programą atliko mo
kyklinis jaunimas: L. Švėgždai- 
tė (IV skyr. m.) ir A. Kudirkai- 
tė (Lit. kursų 1.) padeklamavo 
po eilėraštį. Mokyklos choras, 
dirig. kun. Jurkšui, padainavo 4

Torontięčiu

' \ — mokyto
ja Grajauskaitė. Torontietės šo
ko Kalvelį, Žiogelius, Kepuri
nę ir Šokių pynę, hamiltonietės
— Noriu miego ir Kad noriu 
verkiu ... Hamiltoniečių grupės 
šokėjos dar jaunučiutės ir visos 
vienodo ūgio pupulės. Tur būt 
tos pačios Toronte‘pasirodė jau 
ne pirmą kartą, bet berods pir
mą kartą su tautiniais drabužė
liais. Mielas vaizdas !

Torontietėms grojo akordeo
nu A. Žiobakas, hamiltonietėms
— pijaninu skambino mok. Ma-

ramos ir MTD dalyviams gra
žiai padėkodami. Buvo praneš
ta, kad įeinančiu i salę sumesta 
$71.04.

Mokytojų bei Tėvų Dienos 
graži tradicija, jau įtvirtinta To
ronte, deja, atrodo, dar neįsišak
nijo kitose kolonijose, nors KF 
kasmet visus tam kviečia. Būtų 
naudinga ties lietuviškos jau
nuomenės auklėjimo problemo
mis ir kitiems susimąstyti. A.

dieninių mokyklų m-^kmiams, o 
taip pat ir visam Hetuv’škam 
taurumui įėjimas nemokamas, 
kad jiems būtų sudaryta proga 
susipažinti su mūsų tautos di
džiuoju vyru. Visi kiti pagal sa
vo išgales aukoja vietos švieti
mo ir kultūros reikalams.

Minėjimą pradėsime 4.30 vai.
Visa Montrealio lietuviška vi

suomenė, o ypatingai jaunimas 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Rengimo komitetas.
Tautų festivaly šį penktadie

ni Forume dalyvaus ir lietuviai. 
Jo Em. Kardinolas tars žodį. 
Įėjimas 250.

Didžiosios savaitės maldų bei 
apeigų paaiškinimo lietuviškų 
knygučių galima įsigyti Aušros 
Vartų par. klebonijoje. Jų gau
ta nedidelis skaičius. Kas norė
tų gauti. prašomi užsišak^+i.

Montreališkiai lietuviai, nu- 
matą bal. 27-28 d. savaitgaliui 
vykti savo automašinomis į To
rontą, prašomi neatsisakyti į sa
vo mašinas priimti ir vieną kitą 
Tauro sportininką-kę. Apie tai 
prašomi nranešti pirm. A. Mylei.

M-lio lietuvių dramos teatras 
pereitą sekmadienį, Gesu salėje, 
gausiai lietuvių publikai suvai
dino Kazio Borutos 3-jų veiks
mų legenda. scenai nritaikvta B. 
Pūkelevičiūtės ir K. Veselkos. 
Dalvvavo J. Akstinas, H. Nagys. 
B. Pūkelevičiūtė. L. Barauskas, 
B. Malaiškienė. K. Veselka. V. 
Sabalvs, Vacį. Kerbelis, V. Va-i 
čiūnaitė ir R. Simaniūkštis. Vai
dinimas buvo neįprastas —■ ak
toriai scenoje be dekoracijų bei 
grimo sėdi scenoje ir skaito mo
nologus iš lapų. Veikalas publi
kai patiko. B. Pūkelevičiūtė ir 
kiti vaidintojai gavo gėlių.

Metinis KLKM D-jos skyriaus 
susirinkimas įvyko aną šešta
dienį, kovo 23 d., Aušros Vartų f 
parap. salėje. Dalyvavo gražus 
būrys moterų. !

Montrealio skvriaus valdybą 
sudarė: pirm. M. Povilaitienė,

įsigijimo išlaidas — $L500. Bė
ra likę įmokėti tik $300. Be to, 
skyrius suteikė pašalpą: Vasa
rio 16 gimnazijai, vaikų darže
liui, Liet, savanorių sąjungai, 
Vengrų kovotojams ir kt.

Neminint eilės parengimų ir 
kitų tradicinių skyriaus švenčių, 
kuriuos sumani ir darbšti pirm. 
M. Povilaitienė, savo narių pa
dedama, puikiai pravedė, tenka 
pasidžiaugti, kad skyriaus susi
rinkimai buvo daromi su pa
skaitomis, pritaikintomis kat. 
lietuvei moteriai.

Naujoj on skyriaus valdybon 
išrinktes: pirm. A. Gabaliauskie 
nė, vicepirm. V. Gražienė; sekr. 
T. Čipkienė, ižd. E. Bernotienė, 
narvs St. Petrauskaitė. -

Po susirinkimo buvo kavutė.
G. R.

Šv. Kazimiero minėjimą su- 
engė jaunieji ateitininkai Auš- 
'os Vartų parapijos salėje kovo; 
24 dieną. . ■

Minėiirrą pradėjo stud. A. Jur 
;us. Įdomią paskaitą, sugretin- 
lamas Vytauto D. ir (šv. Kazi- 
niero asmenybes, skaitė V. Bi- 
ieta. Po paskaitos jaunieji at- 
:ai įscenizavo N. Ma?alaįtės no
rele “Nesibaigianti . legenda”. 

Joje pavaizduotas žuvęs parti
zanas, savo meile tėvynei išmal
davęs šv. Kazimiero pagalbą lais 
vės kovoje. Vaizdelyje vaidino: 
partizaną — A. Mažeika, šv. Ka
zimierą — K. Barteška, šv. Pet
rą — S. Baršauskas, dailininką
— V. Lukoševičius, Mirtį — V. 
Lukošius, Velnią — K. Kuncevi
čius, pasakotoją.— N. Jauniutė, 
angelus — S. Mikalajūnaitė, I. 
Baršauškaitė, R. Tekutytė, S. 
Kuncevičiūtė, D. Blauzdžiūnai- 
tė ir B. Gudaitė. Solo dainavo — 
Ė. Tekutis. Režisavo — p. Siniū- 
tė, padedant aktoriui L) Bara- 
kauskui. Šokį paruošė B. Vait- 
kūnaitė - Nagienė. Dekoracijos
— J. Lady gos, giesmė “Kazimie
ras šventasis” — V. Kerbelio. 
Nors tema įscenizavimui buvo 
labai sunki, tačiau nepaprastai 
gražios dekoracijos, rūbai ir ap
švietimas vaizdeli padarė pa
trauklų ir nenuobodu. Jaunie
siems daug pagelbėjo klebonas 
kun. Kubilius ir ypač Nekalto 
Prasidėjimo seserys, vadovau
jamos energingos seselės Felici
jos. Minėjimo pabaigai žodį tarė 
klebonas kun. J. Kubilius S.J., 
ir padėkojo visiems A. Jurkus.-

Minėjime dalvvavo netoli 300 
asmenų. Kviestiniams svečiams 
ir scenos dalyviams pabaigai bu
vo suruošta jauki kavutė. P.R.

DIDYSIS LENKIŠKAS FIL
MAS PAGAL HELENA 
MNISZEK VEIKALĄ
RAUPSUOTOJI

lankytojams pageidaujant 
paskutinį kartą Montrely 

rodomas
SEKMADIENĮ, 

balandžio 14 dieną.
4 seansai: 1.30, 3.45, 6 ir 8.15. 

Įėjimas: $1, vaikams 500, 
< įskaitant ir mokesčius

GESU HALL, 1200 Bleury St.
Filmas yra 35 mm teatrinio 
dydžio. Taigi girdimi gryni 

garsai ir matomi ryškūs 
paveikslai.

SAVO MASINAS VASARAI
tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real.!, Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

Wally’s Garagę
5 ROBERT STREET, TORONTO

(prie SPADINA - COLLEGE)

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Po d ėk o
Dėkojome už pogolbę stotont "Bran

dos atestatą" Toronte okt. Masiuliui, 
Sirkienei, Kalūzienei, Ramanauskui, Šče
pavičiui, Stepaičiui, visiems priėmusiems 
CIevelando svečius nakvynėms, gerbia
miems bilietų platintojoms ir malonia
jai Toronto visuomenei ypoč jaunimui, 
*oip gausiai atsilankiusiems j šį paren
gimą. Toronto liet. Caritas.

REIKALINGA MOTERIS prie Šeimos 
Niujorke. Atlyginimas $40 savaitei ir 
pragyvenimas. Informacijų kreiptis į M. 
J. — 67 Sunnyleo Avė. E., Toronto 18, 
Ontario.

Išnuomojamas f rentinis kambarys ll-me 
augšte. Su ar be baldy. Galima naudo
tis virtuve. Tel. RO. 2-8989.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų, prieinama kaina. LE. 3-6930. 30 
Hepburn St.

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

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

PRAŠAU KREIPTIS Į 

A L G ARBENS 
REAL ESTATE

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Reikalingi namai pardavimuiDARBE: WA. 1-9541TEL NAMUOSE: LE. 3-7215

Nėnusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY’S gara
žas lietuviams duos kreditan, už visus atliktus didesnius ma
šinos remonto darbus.

KEICIAMA ALYVA IR ATLIĘKAMI VISI DARBAI 
MAŠINOS PARUOŠIMUI VASARAI.

14 K

J

Jilius Leimonas staiga mirė 
kovo 25 d.j pirmadieni, nuo šir
dies priepuolio. Buvo 57 m. am
žiaus, paliko žmoną, du sūnuę ir 
broli Toronte. Kitas brolis ir se
serys gyvena Vokietijoje.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
*• į f

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543


