
Motulei sengalvėlei
K

Nuostabiai švelniai imuoširdžiai apdainuojama lietuvė mo
tina mūsų -liaudies dainose. Čia ji vadinama gražiausiais žodžiais 

. — motule, motinėle, motute, mamyte. .Ir visoje mūsų tautosakoje 
gyvai spindf motinai reiškiama meilė ir gili pagarba. Tik gilios 
dvasinės kultūros tautos moka savo motinas gerbti ir mylėti. 
Tauta, kuri,negerbia motinų, pati nėra verta pagarbos.

Turime gražių dainų apie bernelį dobilėlį ir mergelę lelijėlę, 
bet mus giliausiai sukrečia našlaitėlės skundas, netekusios savo 
motulės. Vaikas augąs be motinos globos ir šilimos yra panašus 
į-daigą, kuris auga be saulės šviesos. Motinos meilė gaivina ne 
tik vaiko, bet ir suaugusio žmogaus sielą, nes tai gražiausia 
meilė žemėje.

Niekas taip pasiaukojančiai nemyli, kaip motina. Jos meilę 
-lydi auka. Tikroji meilė nesuprantama be aukos. Meilėje auka 
tai tarsi druska, kuri ją saugo nuo sugedimo, kad ji nevirstų 
egoistiniu jausmu. Kur yra tikroji meilė, ten yra ir pasiaukoji
mas mylimam asmeniui. Motinos meilė šiuo atžvilgiu yra pati 
tyriausia, pilna išsižadėjimo, savo esme labai panaši į Dievo mei
lę. Motina myli gerą ir, blogą vaiką. Tik šį pastarąjį dar skaus
mingiau, bet vistiek myli, nes tai jos pačios vaikas — jos širdies 
širdis, jes kraujo kraujas, jos laimės laimė, jos gyvenimo gyve- 

" - nimas.
Net ir vaiko mirtis nenutraukia motinos meilės mirusiam. 

Jos širdžiai brangūs kaip gyvieji, taip ir mirusieji vaikai. Visi 
randa vietos jos mylinčioje širdyje. Niekas taip nuoširdžiai ne
simeldžia, kaip motina už savo vaikus. Niekas taip dažnai nepri
simena mirusiųjų vaikų, kaip jų gimdytoja. Kaip toje dainoje 
pasakyta: mergelė liūdi savo bernelio vienus metus, sesuo savo. 
brolelio trejus, o motinėlė savo sūnelio ligi karsto lentelės. Tik 
mirtis pabaigia jos rūpestį savo vaikais. Tik, žiūrint tikėjimo 
akimis, vargu ii' tai teisinga, nes ir amžinybėn nukeliavusi mo- 

. finos siela meldžiasi už savo vaikus. Net ir mirtis yra bejėgė 
nutraukti šventą motinos meilę.

Toji kilni meilė savo vaikams metai iš metų ir pačią motiną 
vidiniai keičia, kilnina. Ji randa meilės visiems, kurie tik rei
kalingi pagalbos, ji myli visus žmones, galima sakyti visus gy
vus padarus, o ypač tuos, kurie kenčia. Atsimenu vienos motinos 
ašaras, jos gilų skausmą, kai jos duktė, staiga įbėgusi į virtuvę, 
tiesiai atsistojo ant mažų žąsiukų,-kurie krūvelėje snaudė ir šil
dėsi. Visiems buvo gaila' nekaltų, pauktšelių, bet nei vienas ne- 
verkėm, neišskiriant nė pačios kaltininkės. Tik ji viena stengėsi

• negalima sutikti tokių Jnlnšų, tokių , dvasinių “asmenybnį, kaip" 
motinų tarpe. Motinos asmenį puošia nepaprastas gerūiiias, švel
numas, užuojauta, gero linkinti širdis.-

Ypatingos pagarbos ir meilės yra verta lietuvė motina, tu
rinti tokiu didelių nuopelnu mūsų religiniam ir tautiniam gy
venimui. Ji Dievo ir Tėvynes meilus moKytoja. Ji ie.igimc pa
saulio vaikui atskleidėja. Ji dorinių principų skiepytoja ir pa
laikytoją. Ji antrasis Angelas Sargas vaiko gyvenimo kelyje. 
Ji didžioji tautos gyvybės aukuro vaidilutė. Ji tautos buvimo 
pratęsėja ir gaivintoja. Ji mūsų tautos didvyrių — knygnešių, 
savanorių, partizanų — auklėtoja ir įkvėpėja. Ji mūsų tautinės 
rezistencijos jėga ir tvirtovė. Ji mūsų tautos prisikėlimo viltis 
ir pagrindas. v •'

Deja, daugelis mūsų motinų šiuo metu yra panašios į aną 
Skausmingąją Motiną, kuri ant savo kelių laikė nukankintąjį Sū
nų. Galima įsivaizduoti ką pergyvena motinos, kurios jau Kelio
lika metų nemato savo vaikų, motinos atskirtos nuo savo myli
mųjų, motinos išniekintų ir kritusių partizanų, motinos Sibiro 
tremtinių, motinos netekusios vaikų, tėvynės, savo pastogės, mo
tinos bevargstančios gilioje senatvėje Sibiro taigos barakuose. 
Prisiminkime jas, melskimės už jas, padėkime joms kuo tik ga
lėdami.

Stiprink, Dieve, mūsų gyvąsias motules jų didžio pašaukimo 
kelyje ir suteik amžinos garbės vainiką toms, kurios jau baigė 
šios žemės kelionę. Dr. J. Gutas.

. Ši motinos veidą prisimename minėdami jos dieną

Politinė drama- Jordane ir Vid. Rytuose pasiekė augščiausią 
tampą. Vos savaitę išsilaikiusi Khalidi vyriausybė, demonstruo
jančių: minių spaudžiama, atsistatydino. Buvo ženklų, kad įsisiū
bavusios krašt. nacionalistų ir komunistuojančių minios vėl įsi
galės krašte ir, Egipto radijo kurstomos, diktuos karaliui ir vy
riausybei. Karalius betgi ištikimos beduinų kariuomenės remia
mas paskelbė karo stovį, uždraudė gyventojams pasirodyti gat
vėse. pavedė Ibrahim Hakim sudaryti antikomunistinę vyriau- 

; sybę, suimdino krašt. kairiųjų ir nacionalistų vadus, paskyrė kraš
to apsaugos ministerį Toukan kariniu krašto valdytoju, įvedė 
carinius teismus. Toks staigus®----------------------------- ---------
caraliaus mostas pritrenkė gy
ventojus, o užsieny sukėlė rim- 

i’ų rūpesčių. Syrijos prezidentas 
itskrido į Kairą tartis su Nas- 
;eriu, iš ten nuvyko pas Saudi 
Arabijos karalių ir vėl grįžo į 
Egiptą. JAV staiga pasiuntė iš 
vakar. Viduržemio jūros IV sa-

riausybė valo visą valdžios apa
ratą ir kariuomenę nuo tų gai
valų, kurių buvo apsčiai privi
sę, nes gyventojų daugumą kraš 
te sudaro buvę palestiniečiai. 
Suprantama, kad už jauno kara
liaus pečiu stovi vidaus ir užsie
nio patarėjai, kurie rodo ėjimus

vo laivyną į Vid. Rytus, o prez. rtolyn nuo Kremliaus it Kairo.
Eisenhoweris pavedė savo spau
dės sekretoriui priminti JAV 
kongreso nutarimą, kad JAV 
einačios į pagalbą betkuriam V. 
Rytų kraštui, užpultam* tarptau
tinio • komunizmo. Sovietai ir 

j Egiptą Nasseris pareiškė protes-
tą, bet nedrįso pasipriešinti. Jie 

i gerai žino, kad JAV karinės ba- 
feftizės Saudi Arabijos Dairane yra 

j netoli Jordano sienų, kad anglų 
kariniai daliniai dar nevisi at
šaukti iš Jordano, kad Irano ir 
S. Arabijos kariuojnenės yra ka
raliaus Husseino pusėje. Sovie
tai šį kartą negrasino siųsti “sa
vanorių”, o Egiptas, likęs drau
gystėje tik su Syrija, palinko 

j kalbėtis su karalium Husseinu, 
i kuris, su savo patarėjais atvyko 
'pas Sąudį Arabijos karalių.

Susitarė sū Nasseriu
JAV-bės, kurių ranka V. Ry

tuose šiuo metu yra svariausia, 
ima Nasserio įtaką arabų kraš
tuose išstumti, bet užtat Suezo 
kanalo byloje jos palaikė Nas- 
serį, kuris išeina laimėtoju. Jis 
išlaviravo tarp Maskvos ir Va
šingtono ir, nežiūrint karinių 
mūšių pralaimėjimo, išėjo nuga
lėtoju politinėj srity. Jis paskel
bė dokumentą, apsvarstytą so
vietų .jugoslavų, amerikiečių ir 
egiptiečių ambasadorių bei mi- 
nisterių, pagal kurį Suezo ka
nalo tvarkymas priklauso Egip
tui. Juo besinaudoją laivai turi 
iš anksto sumokėti visą reikalau 
jamą sumą Egipto valstyb. Su
ezo kanalo b-vei. Visi ginčai tu
ri būti pavesti spręsti tarpt.

Gyva politikos savaitė
Dulles žurnalistams išdėstė 

JAV užsienio politiką, dar kartą 
pabrėždamas bolševizmo pavo- . •« ♦ • ii 4 • • 1 4-^c

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

I tų tautai ir savo oponento su-

KAS NAUJO KANADOJE?
Viešųjų kelių saugumo kon-1 bendradarbius. Mat, Normanas, 

ferencija įvyko Quebeco mieste. Į būdamas diplomat, atstovu Ja- 
Joje dalyvavo provincijų susi
siekimo ministerial, valst.- pro
kurorai ir kit. pareigūnai. Buvo 
konstatuota, kad nelaimių skai
čius ant vieš, kelių ąumažėjęs 
— kas 4 vai. žūsta vienas asmuo; 
anksčiau žūdavo 3 asmenys. Di
dėjant gyv. skaičiui rasta rei
kalinga sudaryti bendrą planą 
visai Kanadai. Kalbėtojai siūlė 
ypač veikti per auklėjimo įstai
gas ir policiją, kuri esą turėtų 
griežtai bausti nesilaikančius 
taisyklių pašalinant juos nuo 
kelių.

ponijoj, kritikavęs geji. veiks
mus ir tuo prisidėjęs prie gene
rolo atšaukimo.'

Ambasadoriaus Norman savi
žudybės aplinkybės tebeaiškina- 
mos. Spaudoje buvo iškelti prie
kaištai vyriausybei, ypač užsie
nio r. min. L. B. Pearson, kad ji, 
žinodama Normano komunisti
nius ryšius, skvrė jį į pirmaeiles 
vietas. Į pareiškimą, kad Kana
dos saugumo policija atšaukusi 
Normanui nepalankias informa
cijas, gautas iš nepatikrinto šal
tinio, htsiliepė buv. komunistas 
Pat Walsh, kuris prisipažino 
buvęs tuo šaltiniu ir dabar te
betvirtina, kad io žinios tikros 
ir jos buvusios atšauktos įsikišus 
aukštam pareigūnui. Tą patį 
tvirtina ir buv, komunistas JAV 
K. Wittfo?el. Kanados vyriau
sybės pareigūnai, betyrinėdami, 
kaip slaptos žinios apie Norma- 

*ną patekusios JAV senato sau
gumo komisijai, rado ženklų, 
kad tai įvykę per gen. McArthur

Pasikorė vengras pabėgėlis 
Laszlo Vertes 32 m. grįžęs iš 
Montrealio į Budapeštą. Jis bu
vo atvykęs Kanadon su šeima ir 
po mėnesio grįžo atgal su grupe 
vengrų pabėgėlių., Budapešte 
jis buvo suimtas slapt. policijos 
ir pasikorė kalėjime. Savo žmo
nai ir dukrelei pradžioje buvo 
liepęs taip pat grįžti Vengrijon, 
bet pajutęs pavojų perspėjo jas 
nebegrįžti. Jo draugai Kanadoje 
buvo patarę nerizikuoti, nes 
sai nedovanoja tiems, kurie 
vo pakėlę prieš juos ranką.

ru- 
bu-

Alaus kaina Ontario prov.
kelta 1 et. bonkai. Dabar 24 bon- 
kos atsieina $4.25, buvo — $4. 
Mažesniem pirkiniam kaina pa

kelta 15 et.

pa

jų, jo taktiką ir jų dabartinius 
ėjimus. Visokie tarptautiniai 
nesklandumai kyla tik iš bolše- 
vistinės stovyklos, kuriai vado
vauja Maskva. JT remiasi tri
mis principais: taika, teisingu
mu ir laisve. Deja, nei vieno jų 
nėra pas bolševikus. Taika yra 
tik propagandai, i 
taikomas tik komunistams, jei 
jie yra paklusnūs, ir laisvė — 
daryti amžinas suirutes.

Nuolatinės agresijos pavojus 
iš bolševikų pusės tebegresia. Ir 
dėlto JAV yra sudariusios kolek 
tyves apsigynimo sutartis su 42 
valstybėmis. “Sovietų vadai są
moningai siekia, kad laisvosios 
tautos būtų silpnos ir neapsi
jungusios, kaip anuomet, kada 
Kremliaus vyrai pavogė vieną 
po kitos iš tuzino valstybių ne
priklausomybes”. Rusijos jėga 
ir pramonės pažangumas remia
si žmonių pavergimu ir jų skur
du. Jis konstatuoja, kad per pas 
tarąjį dešimtmetį atgavo nepri
klausomybę 19 tautų su 700 mi
lijonų gyventojų.

JAV tiki, kad visos tautos tu
ri turėti, jei tik jos nori, savas

tas pačias neseniai įsigijusias 
nepriklausomybes naujas vals
tybes. Apskritai, “komunizmas 
praktikoj yra pavergėjas, reak
cionieriškas, nekūrybiškas. Jojo 
despotizmas nėra revoliueionie- 
riškas, ir jau senas. Jojo paval
diniai šios sistemos neapkenčia,

niekinimas, rodant į jo silpnas 
vietas ir menkystę.

Bolševikai nesiliauja su savo 
“gromatomis”. Tai daryti juos 
verčia ir dabartinė jų izoliacija, 
kuri prasidėjo nuo vengrams su 

į rengtų skerdynių. Vakarai nu-

Sovietinė įtaka pėr naciona
listinius arabų sąjūdžius buvo 
Jordane tiek įsigalėjusi, kad ka
raliaus sostas jau buvo bebraš- 
į-ps; K-'i ka^Vus p-'rz'’t-ą1<’vo 
min. pirm. Nabulsi pasipriešinu 

iKomuiiizmo įtaKai, tas nesutiko 
■ir drauge su kariuomenės štabo 
virš. Nuwaru ėmė slaptomis or
ganizuoti sukilimą prieš kara
lių Hussein — 21 m. amž. jau
nuoli, įsėdusi sostan 1953 m. Su- 
•kilimo organizatoriai betgi at
simušė į beduinų dalinius, ku
rie pasirodė esą ištikimi kara
liui ir pranešė pastarajam apie 
gresiantį pavojų. Hussein tada 
ir puolėsi gelbėti savo sosto. Ra
dęs paramą beduinų kariuose, 
pašalino karinius vadus, kilu
sius iš buv. Palestinos arabų, 
kurie yra krašt. nacionalistai, 
gerbią Nasserį ir Kremlių ir ne
kenčiu vakariečių už jų pagalbą 
Izraeliui. Dabartinė Jordano vy-

imančios sį planą, tik norinčios 
jį išbandyti praktikoje. V. Eu
ropos kraštai pasisakė prieš, bet 
irgi linkę pasekti JAV.

REIKALAUJA KLAIPĖDOS
Ryt. Vokietijos pabėgėlių par

tija savo metiniame suvažiavi
me, kuriame svarstė būsimų 
rinkimų programą, iškėlė reika
lavimą atgaivinti reichą su Klai 
pėdos ir Sudetų kraštais. Atsto
vai šį reikalavimą priėmė ir krei 
pėsi į Bonnos vyriausybę pra
šydami paveikti savo vakarinius, 
kaimynus, kad pripažintų Vo
kietijos “teisėtus reikalavimus” 
atgauti buvusias rytines sritis, 
dabar rusų ir lenkų valdomas. 
Partijos vadai mano, kad jų par
tija, kuri anksčiau surinko 1.700. 
000 balsų, šiemet gaus 2 mil. Ku
rį laiką partija buvo Adenaue
rio koalicijoj, bet išsiskyrė dėl 
užsienio politikos.

teisingumas ' siekia laisvos bendruomenės”.
JAV yra pavyzdys laisvės. 

Pavergtos tautos turi žinoti, kad 
jos nėra užmirštos. “Mes nie
kad nepadarysime politinio su
sitarimo jųjų sąskaiton”. “Mes 
smerkiame ir priešinamės jų 
(sovietų) imperializmui ir sie
kiame laisvės pavergtoms tau
toms”.

JAV neskatina pavergtųjų 
tautų sukilimo. Greičiau jos no
rėtų matyti ėjimą prie laisvės 
evoliucijos keliu. Ir kaip anks
čiau jau buvo sakyta, JAV ne
pagelbės sukilusiems prieš so
vietus. Mums yra aišku, kad JA 
y-bėš nedarys jokių sandėrių su 
sovietais, kiek tai liečia paverg
tų tautų, taigi ir Lietuvos, bet- 
kokį dabartinės okupacijos pri
pažinimą. Taigi, kada iškyla 
kalbos dėl Europos projektuo-

nepriklausomas valstybes. Bet neutralios zonos įvedimo 
-- -• -• J ir kada jų autoriai palieka Lie-

laisvaii tuva ’r vis^ Pabaltijį už tos zo-šiandien pasaulis yra pasidali
nęs į despotiškąjį ir I 
Tarptautinis komunizmas

ir kada jų autoriai palieka Lie-

ir nos į rytus, kitaip sakant prie
šiandien siekia pavergti, kad ir l ^vistinės Rusijos, tai pagal

PASKIRTOS “AIDU” PREMIJOS
• i . . ' . i *

“Aidų”' premijų komisija, su
sidedanti iš-dr. L. Andriekaus, 
OFM, P. Jurkaus, dr. K. Pakš
to, dr. J. Puzino, A. Vaičiulai
čio. balandžio 28 d Vašingtone 
iš atsiųstų 7 veikalų rado 3 ver
tus premijos. Žurnalo leidėjams 
sutikus dūoti tam tikslui iš au
kų būdu sudarvto premijų fon
do reikiamą sumą, paskirtos trys 
lygios premijos po $500 šiems

autoriams: dr. Juozui Girniui už 
veikalą “Žfnogus be Dievo”, dr. 
Jonui Griniui už veikalą “Lietu
vių kryžiai' ir koplytėlės ir dr. 
Adolfui Šapokai už “Senasis Vii 
nius”.

Visi trys veikalai dar niekur 
nespausdinti.

Iškilmingas premijų įteikimas 
ivyks geguės 5 d. 3 vai. p.p. “Ai
dų” koncerte Waterbury, Conn.

I Dulles pasižadėjimus JAV šito
kios zonos nepripažins.

Bulganinas rašo britams
Laiškas yra daugeliu atžvil

giu įdomus. Jis atskelidžia daug 
bolševikišku savybių. Tai doku
mentas suktumo, nenuoširdu
mo. propagandos ir klastos. Jis 
liksis isterijoj kaip pavyzdvs 
banditiškos sovietų tarptauti
nės politikos, kur viskas yra su- 
iunrta kartu: saldl’ežuvavimas, 
grasinimai, pasigyrimas ir pa
sididžiavimas, noras įsiteikti per 
vyriausybės gaivą plačiajai Bri-

traukė betkokiuą kultūrinius ry
šius. Tą bolševikai skaudžiai 
pajuto ir dabar, be kitų reikalų, 
ir šitą labai prisispyrusiai perša. 
Ar Vakarai mano, kad jei veng
rų kraujas jau nudžiūvo ir nuo 
gatvių nuplautas, taigi tuo pa
čiu ir užmirštas?

Bolševikai net dviejose vieto
se konstatuoja tęstinumą tarp 
bolševikiškos imperijos ir caris- 
tinės Rusijos. Bulganinas, ma
tyt, nori tapti carų įpėdiniu. 
“Man rodosi, kad Sov. Sąjunga 
ir Britanija turi panašius inte
resus saugojant Europos saugu
mą ir taiką. Nėra atsitiktinis da
lykas, kad mūsų abi šalys per 
daugelį šimtmečių buvo įtrau
kiamos vienu ar kitu būdu į 
kiekvieną didesnį Europos kon
fliktą”. “Nebuvo atsitiktinumas, 
kad mūsų tautos kovojo petys į 
petį prieš bendrą priešą dvie
juose paskutiniuose karuose”.

Rusai emigrantai visada pri
sispyrusiai akcentuoja, kad šian
dieninis bolševizmas ir jo va
dai nėra kilę iš rusų tautos, kad 
rusų tauta nėra atsakinga už 
bolševizmą (kas gi yra atsakin
gas?), o dabar štai pats Bulga
ninas (ar jis ne rusas?) save ir 
savo imperiją pripažįsta tęsinių 
senosios Rusijos. Mes buvome 
tuo tikri visą laiką. • Lietuvoj 
šiandien šalia bolševikininto ei
na ir rusifikacija. Ir vienai ak
cijai tada ir dabar vadovauja 
tas pats burliokas iš Maskvos.

Sovietai nori atnaujinti dis
kusijas dėl neutralios srities Eu
ropoje. kurią kadaise siūlę Ede
nas. Tik sovietai kitaip ją su-j 
pranta ir vadina dęmilitarizuo- j švelnumu ir skausmu! 
ta sritimi”.

Motinos dulkės
GABRIELĖ MISTRAL 1889-1957

Nobelio laureatė
Kodėl manęs jieškojai, žvelgdamas į žvaigždėtą naktį? Esu 

aš čia; paimk mane savo ranka. Saugok mane, nešiok mane. Aš 
nenoriu, kad mane tryptų galvijų bandos, nei kad šliužai slinktų 
mano keliais. Paimk mane į savo ranką ir nešiok su savim. Juk aš 
tave taip nešiojau. Kodėl ir tu manęs nepanešiotum?...

Paimk mane ir įmaišyk su manimi gilią vazą šio pavasario 
rožėms. Jau esu buvusi taurė, bet taurė pripildyta kūno, ir glo
biau rožių šakelę: tai nešiojau tave. Aš pažįstu kilmingą anos 
taurės liniją, nes buvau tavo motinos įščius.

Išskridau iš kapo mažomis dulkelėmis ir nuguliau virš ta
vojo lauko, tavęs atsižiūrėti, o sūnau žemdirby! Aš esu tavo vaga. 
Pažvelk į mane ir prisimink mano pabučiavimus! Kodėl praeini 
mane užgaudamas? Šį rytą, kai žengei per lauką, vyturys, kuris 
praskrido čiulbėdamas, pakilo iš susopusios mano širdies.

VAIKAMS
Po daugelio metų, kai aš būsiu tylus dulkių gūbrelis, žaiskite 

manimi, su mano širdies ir kaulų dulkėm. Jei paims mane mū
rininkas, mane įdės į plytą, ir tapsiu amžinai įmūryta sienoje (aš 
neapkenčiu tylių nišų). Jei iš manęs padarys kalėjimo plytą, pa
rausiu iš gėdos girdėdama dejuojantį žmogų. Jei būsiu kurios mo
kyklos plyta, taip pat kentėsiu, negalėdama dainuoti su jumis 
rytmečiais.

Geriau noriu būti smėlis, su kuriuo žaidžiate kaimo keliuose; 
S u spauskite:.esu buvusi jūsų; išbarstykite, nes aš kūriau jus; 
trypkite, neš jums nedaviau visos tiesos ir viso grožio. Arba, pa
prasčiausiai. dainuokite ir bėkite manimi, kad galėčiau išbučiuoti 
įspaustas jūsų pėdas.

★
Kai mane laikysite rankose, pasakykite eilėraštį, ir spragėsiu 

iš džiaugsmo tarp jūsų pirštų. Aš pasistiebsiu, kad jus įžiūrėčiau, 
jieškodama tarp jūsų akių ir plaukų tų, kuriuos mokiau.

★
Ir kai darysite iš manęs kurį nors pavidalą, kas akimirką jį 

išdarkykite, kaip kad kiekvieną akimirką mane žeisdavo vaikai

Verte Paulius Stelingis.
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Paryžiaus nuomonės
nusileisti, bet toliau tęsti tylų

V Kanados Lietuvių Dienos
LOTERIJOS PAKOMISIJOS PRANEŠIMAS

Gyveno kartą motina
irtą motina, kuri gy

veno dideliame sename dvare ir 
užaugino būrį sūnų ir dukterų. 

. Atsitpro, kad' motina sunkiai su
sirgo ir tuo pačiu metu sodybą 
.ištiko gaisro, nelaimė. Vaikai gi 
sėdėjo prie motinos lovos ir' žai
dę ^kauliukais dėl jos palaikų. 
Nę tie vaikai, ką sėjo, šienavo, 
prižiūrėjo ūkio galvijus. Šitie ir 
^ębar. puldinėjo £ desperatiškai 
;aplįnkur ligonę, aplink namus; 
jmegihdaini gelbėti. Kauliukais

kįįie, kaip, Iskarijp- 
taš; prię savo rūbų nešiodavo 
šeimos piniginę ir turėjo leng
vesnį gyvenimą namuose. Jiems 
labai -.rūpėjo ir buvo neramu ______ ___ _____ _ __ ______
dėl to, kad. jie dabar nebuvo .būti vistįek. Argi jos.buvo tįkro- 
tikri, kas valdys, visą turtą ir že- ’ ' - — —
mes.. Ir jie negalėjo pasitraukti 
jįŪo savo žaidimo, kad šeimos 
piniginė, kurią jiems buvo pa
vykę .neteisingu būdu pasisavin- 
lį, nebūtų iš jų atimta.

Ųž durų sėdėjo sparčios ir 
laukė, kad būtų pakviestos į vi
dų. Jos. žinojo, kad motina kovo
ja tarp mirties ir gyvybės. Jos 
suprato tiek, kad: reikėtų atver- 
;ti prirūkyto kambario langus, 
iššluoti aslą, parūpinti maisto.'

Jos matė, kaip jų vyrai žaidė 
kaulais dėl motinos palaikų ir 
kalbėjosi tarp savęs, kokia 
joms, būtų negarbė, jei motinos 
kraičių skryniose .gulį žiedai, 
auskarai ir apirankės būtų ati
duotos anom kaimietėm. ?.

Jos buvo girdėję apie tai, kad 
yra kilęs gaisras, tači.aū jos bu
vo tarytumei ąnos iš svetimų že
mių atvežtos , pačios. Jos negalė
jo pasitraukti nuo savo budėji
mo vietos šalia savo vyrų. Argi 
moteriai šitokiuose dalykuose 
dera turėti kokiąskirtingą nuo
monę? Taip joms buvo įkalbėta. 
Ir/buvo taip patogu uitame ne
jaukiame laike, kad. galėjo joms

sios dukterys? Kas begalėtų no
rėti, kad dabar jos eitų į pavo
jų, susibraižytų rankas ar užsi
krėstų bacilomis? Tat jos tikrai 
vieno ir temaldavo, kad būtų 
nejudintos, kad būtų paliktos 
ramybėje. . .

Yra buvę žinoma, kad šita 
motina buvo užauginusi ir duk
terų, tačiau kur buvo' jos duk
terys? $ito, atrodė, niekam ne
atėjo mintysna pasiteirauti, i

... . (A-a)

Žinomas Prancūzijos valsty
bės vyrąs, buv. ministeris pir
mininkas ir ilgametis užsienių 
reikalų ministeris Georges Bi- 
dault savaitraštyje “Carrefour” 
paskelbė straipsnį “Išnykusi 
svajonė: komunizmo evoliuci
ja”. Pasirėmęs Lenkijos pavyz
džiu, autorius ‘ peržvelgia pas
kutiniųjų kelių mėnesių įvy
kius ir padaro šitokią išyadą: 
“Tęnka prisipažinti, kad payeiks 
las buvo stipriai ryškus ir kad 
įvykusių pasikeitimų ritmas tū
rėjo savyje kuo pripildyti pasa
kiškomis svajonėmis pačias; 
skeptiškįausias galvas. Lenkija,* 
.palaikanti savo komunistiniu^ 
Igadrus, kur kalintieji maišėsi 
su kalintojais, turėjo ieškoti, ap
čiuopomis, kelio į autonominį 
komunizmą”.. Priminęs rinkimų 
į seimą eigą, ki^- buvo panau
dotas- nęt “milžiniškas Bažny
čiosautoritetas” naujos partijos 
vadovybės, sudarytiems sąra
šams, paremti, Bidault klausia 
kr ;por rinkimų komunizmas tę
siamas laipsniško > laisvėjimo 
linkme hr atsako: “Jokių būdu.

irimo, išband;

daūltrašo toliau: “Pamoka, vi-

kur nesiliejo kraujas: negalima 
komunizmo pakreipti evoKuci- 
jes keliu, negalima kalbėti apie

Baisioji nosinė K.VALTERIS

Nosinė — tas iš pažiūros kas
dieniškas ir paprastas dalykėlis 
.-r- mūsų gyvenime vaidina gana 
svarbų vaidmenį. v

Kalbant apie nosinę, man pri
simena paskutiniojo karo metu 
kursavęs politinis anekdotas 
apie Mussolini:

'■ Italijos karalius Emanuelis 
vaikščiojęs su Mussolini po ka
rališkąjį sodą. Karaliui kaž kaip 
iškrito iš kišenės nosinė, kurią 

* Musšolini Vikriai pakėlė ir pa
davė karaliui.

— Labai ačiū, Jūsų Ekscelenci
ja! Tai mano didžiausia brange
nybė!..-t- paėmęs nosinę pasakė 
karalius. ‘

— Bet, Jūsų Didenybe, as ne
galiu suprasti kaip parastą no
sinę galima laikyti didžiausia 
brangenybe?! — pareiškė nusi
stebėjimą Mussolini.

— O vis dėlto taip yra, Jūsų 
Ekscelencija, — šyptelėjęs pa
lengva ištarė karalius. — Juk 
tai yra vienintelis dalykas, į ku
rį aš galiu kišti nosį be Tamstos 
leidimo...

Bet palikim praeities politiką 
ir grįžkim į mūsų kasdienišką 
gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų 
pasijuntam nejaukiai kai paste
bim, kad neturim nosinės. Be sa
vo prozinės paskirties — nusi
šnirpšti varvančią nosį — nosinė 
vaidina ne paskutinį vaidmenį 
madoj, romantkoj ir net sveika
tos reikaluose. Čia, žiūrėk, nosi
naitė kyši iš viršutinio švarko 
kišenėlės; čia vaidinime ar fil
me gražuolei verkiant — vyras 
pasiūlo savo nosinę ašaroms nu
sišluostyti; čia atsisveikinant 
mojuojama nosine.

Medikai skirtingai žiūri į no
sinę: šalia teigiamų savybių jie 
nosinėje mato ir tragišką pusę. 
Nosis yra visokiausių bakterijų 
prieglauda. Tarp kitų piktų bak
terijų nosyje dažnai knibžda 
daugybė hemolitinių streptoko
kų, t.y. bakterijų, sukeliančių ro
žę. skarlatiną, pūliavimą, kraujo 
.užkrėtimą. Mes tuos. baisius 
•streptokokus sušnirpščiam į no- 
4inę. kurią dedam į kišenę ir ten 
ją išdžiovinąm. Jei tokia, nosine 
.vėliau pambfūojam, pav„ atsi- 

z ^sveikinant, tai paleidžiam į orą 
Spiečius streptokokų, kurie nu
kes ant šalia mūsų stovinčiu kai- .' ■ II'I. W WH ■■■>> -<•< „ -WR

mynų. Aišku, mūsų kišenėse to
kių “džiovintų”, bet -gyvų--strep
tokokų gali būti begalės. Į tokią 
kišenę Įdėjus švarią nosinę —ją 
automatiškai apkrečianr strepto
kokais. Ir taip džentelmenas, 
duodamas damai nenaudotą ir 
tariamai švarią nosinę — gali 
įduoti jai gerą porciją baisiųjų 
streptokokų ar kitokių bakteri
jų. Ir jei po poros dienų gražuolė 
gaus anginą .rožę ar pūlinėlį — 
ji tikrai neįtars, kad tai ano ri
terio dovana.... .

Žinoma, be nosinės yra ir kiti 
keliai bakterijoms iš kvėpuoja
mųjų takų ištrūkti į platųjį.-pa
saulį. Kosint,- čiaųBiarit, šūkau
jant, dainuojant ir net kalbant 
iš burnos dideliu greičiu lekia 
daugybė neįsivaizduojamai ma
žų vandens lašelių. Bakterijos,, 
aišku, išnaudoja šią susisiekimo 
priemonę — jos išlekia prilipu
sios prie, lašelių. Nepaskutinę 
vietą bakterijų transporte užima 
mūsų pirštai. Krapštant nosį 
ar pačiupinėjus. nosinę bei pū
liuotą vietą — mūsų pirštai ap
limpa bakterijomis, kurias pa- 
sėjam visur, kur tik prisfliečiam.

Palyginamai mažas skaičius 
bakterijų išlekia lašelių pagalba. 
Bakteriologiniai tyrimai parodė, 
kad 30 mokinių smarkiai dai
nuodami klasėje vieną minutę 
užteršė orą streptokokais žymiai 
mažiau negu švelniai mojuoda
mi nosinėmis.
Energingai šokant (pav., “Rock’ 

n’Roll”!...) iš rūbų dulka debe
sys dulkių, o su jomis ir spiečiai 
streptokokų, ir kitokių bakteri
jų. Šokėjai ar pobūvio dalyviai 
neišvengiamai įkvepia daugiau 
ar mažiau" bakterijų. Štai kodėl 
po pasišokimų dažnai sergama 
anginomis, slogomis ir t.t.

Ir taip augščiau minėtais ke
liais streptokokai randa vis nau
jas aukas, o tuo ir naują dirvą 
dauginimuisi ir gyvenimui... 
Jei tik būtų , galima pertraukti 
užsikrėtimo grandinę — strep
tokokams ateitų sunkios dienos. 
Visiškai išnaikinti šią piktą gi
minę, aišku, kol kas butų ne
įmanoma, bet apsikrėtimų ir su
sirgimų skaičių galėtume žymiai 
sumažinti, jei... susilaikytume 
nuo šokių, bučiavimosi, mojavi
mo nosinėmis, kosėjimo, čiaudė- 

w-uii i.hhb w

jimo, sveikinimosi rankų pasi- 

noma įvykdyti

Nosinės problemą išspręsti ne
būtų jau taip sunku. Aišku, tuo
jau reikia mesti pavojingą nosi
nėmis mojavimo paprotį. Svar
biausia, esamos rūbinės nosinės 
turėtų būti išimtos iš. apyvartos 
ir pakeistos popierinėmis. Kiek
viena popierinė nosinė turėtų 
būti laikoma atskirame sanda
riai uždaromame plastikiniame 
maišiuke. Vadinas, reikalui

ehipinėjimu ir Xt Ar tas įma
noma įvykdyti — kitas klaūsi-

(LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS)

nacionalinę ar nepriklausomą 
komunizmo linkmę be pavojaus, 
kad visas komunizmas atsidurtų, 
skęstančio laivo būklėje. Stali
nas yra būtinas komunizmui”. 
Ir Bidault tęsia: “Po Chruščio
vo pranešimo, galima būti dis- 
kretiškesniu apie žmogų su tūks 
tančiu paminklų, bet negalima 
apsieiti be stalinizmo”. Prisimi- 
nęš; Leniną Bidault rašo: “Per 
40 mėtų milijonai žmonių tapo 
tos vadinamos liaudies pergalės, 
triuškinančios pačią liaudį, au
komis”. Ir, Bidault tęsia: “Nėra 
švelnaus komunizmo, kaip nėra 
humanistiško teroro. Tragiškų 
įvykių painoka yra aklinančiai 
aiški ir paprasta: evoliucija nė
ra įmanoma, nes ji reikštų atsi
sakymą visos doktrinos ir, svar- 
biauria, kad tai būtų - viso/pa
stato sugriuvimas. Sakoma, kad 
vengrų^darbininkai buvę fašis
tai., Tai kvailystė. Bet, už tos 
kvailystės slypi tiesa. Vengrų 
sukilėliai norėjo ne nacionali
nio komunizmo, vietoj stalini
nio ar sovietinio. Jie norėjo lais
vės. Jtr jokio komunizmo dau
giau”, •— baigia savo straipsnį 
BidaulL; • •.'

Apie Kadare viešėjimą 
Maskvoje ..

bepriklausomas socialist, dien
raštis “Franc-Tireur” vedama
jame “Visą gėdą išgėrus” rašo: 
“Shylbckas (iš Šekspyro “Ve
necijos pirklio”) tereikalavo tik 
tai Svaro mėsos. Kremliaus žmo
nės nesi daugiau? Jiems reikia 
vengrų tautos garbės ir sielos, 
tautos, jau sutriuškintos su gink 
lų pagalba, deportuojamos, die
na dienon naikinamos nauju su
ėmimų ir mirties . sprendimų”. 
Vedamojo autorius Paul Parisot 
toliau rašo: “Skaitant, klaikius 
tekstus, kuriuose sovietų ka
riuomenės primestasis vengrų 
tautai niekšiškas ministeris pir-: 
mininkas sveikina savų tautie
čių naikinimą, kaip “išlaisvini
mo misiją”, žmogus savęs kiau
ši ar tuose perdėjimuose nerei
kia įžvelgti desperacijos ženklo 
per Kurį laisvieji žmonės supras 
tų jog nereikia tikėti nė vienu 
tos šiurpulingos komedijos žo
džiu, komedijos, kokią yra- pri
verstas vaidinti asmuo su sulau-

dalykas, kurį parodo Kremliaus 
susitarimai yra. tas, kad Sovie
tų Sąjunga, kariavusi (ir pik
čiau negu kariavusi) su vengrų 
tauta tam, kad palaikytų ją sa
vo žinioje, negalvoja diskutuo
ti, bet diktuoti savo buvimo Eu
ropos širdyje politines, karines, 
ūkines ir atomines sąlygas”. Pa
ilsot savo straipsnį baigia šiais 
žodžiais: “Pakartotinis įspėji
mas nukreiptas į “nacionalinį ko 
munizmą” galioja visiems, ku
rie Sovietų valdomoje Europos 
zonoje ir pačioje Sovietų Są
jungoje buvo įtikėję nustalini- 
mu. Kremlius pradėjo naują 
šaltą karą, kartu psichologinį, 
politinį ir karinį savo imperijai 
išlaikyti arba kontrolei ant jos 
atgal atgauti”.

Niagarai tenka garbė suruoš
ti Vrtąją Kanados Lietuvių Die
ną. Darbo daug, bet tikime, kad 
mūsų mieli. tautiečiai gyvenan
tieji Pt .Colborne, Wellande, St 
Catharines ir Niagara Falls, 
Ont. prie šio lietuvybės darbo, 
prisidės darbu ir visa tai dar 
parems žodžiu, gi tolimesniųjų 
kolonijų tautiečiai šį mūsų dar
bą įvertins atsilankydami į šią 
mūsų didžią šventę.

Tarp nuveiktų darbų pažymė
tina, kad jau yra gauta sporto 
salė, parodai salė, koncertui au
ditorija ir svarbiausia — vietos 
lietuviai jau yra pasiskirstę pa
reigomis — pakomisijų princi
pu. Dabar jau kiekviena poko- 

• misija — grupė gali organizuoti 
ir vykdyti jai paskirtą darbą.

Loterijai ruošti pokomisija 
nuoširdžiai prašo Kanadoje gy-

venahčius tautiečius parodyti 
susidomėjimą ir mūsų grupės 
darbu. Visokie patarimai bei fan 
tų pasiūlymai labai pageidauti
ni. Taipgi priimame ir visokias 
daiktines aukas loterijai, kaip 
tai: liet, knygas, juostas, žaisliu
kus ir pan. Bet prašome siųsti 
tiktai gerai atrodančius daiktus.

Visokiais su loterija susiju
siais reikalais prašome kreiptis 
šiais adresais:

A. Zubrickas, 74 Hillview, St. 
Catharines, Ont: "a

Al. Naidukevičius, 642 Wright 
St., Welland, Ont.;

'Vytį Mačikūnas, 2354 /.Stanley 
Ave., Niagara Falls, Ont. (-k

Iš anksto nuoširdžiai dėkoja-

Už loterijos pokomisiją — 1 ;
Vyt Mačikūnas.

galėsi įmesti į ugnį ar šiukšlių

- rašo toliau Pąrisot, — gal būt

socialistinio lagerio tautų “drau
gystę” neįtikins vengrų tautos

LENKUOS KELIAS IKI “GOMULKIZMO” ' ■ • .. •- . ■ • ■. < .. . 
kų patriotų žuvo nelygioj ko
voj, o kitoj pusėj Vyslos stovįp- 
ti raud. armija, Rokosowsklo 
vadovaujama, nė piršto nepajtf- 
dino. Kodėl? O gi todėl, kad Sta
lino noras . buvo kuo daugiau 
lenkų tautos išnaikinti... jj

Gi renegatas, maršalas Roko- 
sowskis, kaipo “lenkų kilmės”, 
vėliau buvo paskirtas Lenkijos 
krašto aps. ministeriu. Tik Go* 
mulkai grįžus prie valdžios jjs 
vėl išgaravo. ."į.

1945 m. Jaltos konferencijoj 
Stalinas pareikalavo, kad nė pė
da žemės nebūtų atimta iš tų 
sričių, kurias jis’ 1939-1940 m. 
gavo ši Hitlerį malonės. Lenki
ją kompensuoti jis pasiūlė iš Vo
kietijos bū v. sričių. Vakariečiai, 
žinoma, sutiko. Ar gi jiems gaila 
svetimų žemių. Ten pat Stalinas 
pasiūlė sudaryti Lenkijos vy
riausybę “plačiais pagrindai^/. 
Ir vakariečiai tam pritarė. T&-, 
dėl buvo parinkta net 16 Lenki
jos patriotų, buv. pogrindžio va
dų, ir išsiųsta į Maskvą derėtis. 
Deja, jie visi dingo Sovietų kon
centracinėse stovyklose arba ka
lėjimuose ir pasaulio laisvę tik 
keletas ’teišvydo, po daugelio 
metų kalėjimo... ’

P. Alšėnas.

' Lenkija, perėjus gana kietą 
kelią, tarytum jau lengviau, lais
viau ir savarankiškiau kvėpuo
ja. Tačiau kaip ilgai tas viskas 
tęsis? Ar ji pasieks tikrą nepri
klausomybę, ar, pagaliau, su ja 
Kremliaus despotai pasielgs 
taip, kaip jie pasielgė su Veng
rija?

Poznanės sukilimas buvo tar
tum pradžia kovos Lenkijos ko
munistų partijos viduje. Nors 
riaušės buvo keltos ne komu
nistų, tačiau tai buvo ženklas, 
.jog partijoj atsileido truputį 
varžtai. Panašūs reiškiniai tuo 
metu buvo pasireiškę ir kitų 
kraštų kompartijose, tik neišsi
vystė iki tokio laipsnio.

Tas sukilimas Lenkijos komu
nistų partijoj atvedė Gomulką 
prie valdžios vairo, o ryšium su 
jo grįžimu valdžion — kraštas 
pasiekė šiokio tokio “liberaliza- 
cijos” laipsnio. Žinoma, nei Go
mulka, nei jo pavaduotojai toli 
gražu nėra nuoširdūs lenkai pa
triotai, tačiau bent kiek laisvės 
duoti gyventojams juos priver
tė susidėjusios aplinkybės.

1939 m. Stalinas, susitaręs su 
Hitleriu, pasmaugė Lenkiją ir 
pavertė to krašto nepriklauso
mybę griuvėsiais) ■ Ir anuomet 
dabartinis Kremliaus “bosas”, 
Chruščiovas, nebuvo pasyvus 
Lenkijos tragedijos byloj, nors 
anuomet...raudonojoj imperijoj 
pirmouju smuiWii gtojo Stali
nas. Tuomet Chruščiovas, klus
nus Stalino įsakymų vykdyto
jas, organizavo masines lenkų 
deportacijas, ruošė parodinius 
teismus užimtose Lenkų srityse 
ir t.t.

Nūdienė statistika, pagal eg- 
zilų Lenkų davinius, sako, jog 
pačiomis pirmomis dienomis, 
vos Hitleriui užpuolus Lenkiją, 
o Stalinui smogus peiliu į Len
kijos nugarą, buvo išvežta iš 
Lenkijos į Rusijos gilumą apie 
11.000 lenkų armijos karininkų,

i 200.000 kareivių ir 1.500.000 civi
lių. Kai 1941 m. Hitleris užpuolė 
savo buv. “draugą” Staliną, Len
kijos egzilinė vyriausybė, kurios 
prieky tuomet stovėjo gen. Si
korskis, sudarė su Stalinu su
tartį, kurioje buvo pažadėta vi
sus lenkus išleisti iš Sovietų Są
jungos darbo stovyklų, kad jie 
galėtų kariauti “prieš bendrą 
priešą”... Dalis buvo paleisti. 
Tačiau daugybė buvo jau lavo
nai. 1943 m. netoli Smolensko 
nedideliam Katyno miškelyje 
buvo atrastas masinis kapiny
nas, kuriame vokiečiai atkasė 
per 10.000 lenkų karininkų la
vonų. Lenkijos egzilinė vyriau
sybė reikalavo padaryti tyrimą, 
išaiškinti, kas juos nužudė, ta
čiau Stalinas nesutiko. Buvo no
rėta, kad tokį tyrinėjimą pra
vestų Tarptautinis Raud. Kry
žius. Kremliui toks pasiūlymas 
buvo nepakeliui, todėl, Lenki
jos egzilinei vyriausybei dar dau 
giau spaudžiant, Stalinas su ja 
visai nutraukė diplomatinius 
santykius...

Lenkų vyriausybei reikalau
jant kvotos Vašingtono ir Lon
dono sluogsniuose buvo net pik
tinamasi, kaip, girdi, galima to
kius skandalingus užmetimus 
daryti jų ištikimiausiam sąjun
gininkui, Stalinui?... Stalinui 
tokiu atveju, be abejonės, buvo 
labai geras pretekstas nutraukti 
su Lenkijos ''vyriausybe diplo
matinius santykius—už “Šmeiž
tą”... „. '

Kuomet 1944 m. vokiečiai bu
vo atstumti atgal iki Vyslos, 
lenkų komunistinis komitetas 
Maskvoje ėmė šaukti Varšuvos 
lenkus sukilti ir atsikratyti vo
kiečių. Vašuviečiai pakluso, su
kilo ir narsiai kovėsi net šešias 
savaites, deja, be jokios para
mos. Britai norėję sukilėliams 
padėti, deja, Stalinas neleido jų 
lėktuvams nusileisti rusų užim
tose srityse... Tūkstančiai len-

Indėnai parduoda savo 
. rezervatą y

Sarnijos rezervato indėnai •• - ■ 
kovo 21 d. po 3% vai. diskusijų 
.nubalsavo savo rezervato žemės 
didžiąją dalį parduoti už $7.902. 
092 vienai Niujorko . pramonės 
firmai. Iš apie 200 pilnateisių in
dėnų, balsavo už pardavimą 124, 
prieš tik 16. Firma perka 2.768 
akrus žemės, o apie 500 dar lieka 
indėnams, kuriems gyventi fir
ma pastatys modernišką kaimą. 
Kadangi rezervate yra 458 indė
nai, tai kiekvienam teks apie 
$9.500. Ką ten sugalvojo daryti 
firma, tuo tarpu nežinoma. <

Ministeris apie imigraciją i Kanadą
suprasti, kad Hanną jis laikąs 
komunistų šnipu. Apskritai tam 
žmogui duoti leidimą likti Ka
nadoje jis neradęs kito pagrin
do, kaip tik laikraščių rėkian
čias antraštes. Negi reikėję pa
rodyti, kad Kanadoje tos antraš
tės valdo.

Iš visko atrodo, kad valdžios 
organai apie tą Hanną gal žino
jo ir ką nors daugiau, negu buvo 
viešai skelbiama, nors vėliau 
jam leista Kanadoje pasilikti. 
. Bendresnio pobūdžio buvo mi- 
nisteriui primintas priekaištas, 
kad Kanados imigracijos įstaty
mų viską spręsti pavesta minis
terijos pareigūnams. Jiems duo
ta carte blanche — visiška teisė 
ką įsileisti ar neįsileisti visiškai 
nepaaiškinant, dėl ko neįsilei- 
džiama. Ministeris to neginčijo. 
Jis tik teisino, jog tai supranta
ma, kad kitaip ir negalį būti. 
Esą, jei koks pašalaitis pasibel
džia į kuriuos namus ir prašosi 
Įsileidžiamas, tai nenorėdamas 
io įsileisti šeimininkas juk netu
rįs reikalo aiškintis, kodėl jo ne
įsileidžia. Be to, tai ir neįmano
ma esą. Jei po karo buvo įsileis
ta imigruotų apie .pustantro mi
lijono, tai pareiškusių noro . į Ka
nadą imigruoti - bei apklaustų 
buvę trigubai tiek. Kur ten vi
siems išaiškinsi, kodėl jų neįsi
leista. . - ,

Priminus priekaištą, kad ne- 
įsileidžiama spalvotųjų bei azia- 
tų, ministeris to nepaneigė. Esą, 
Kanada nesiekianti įsileisti pi
gios darbo jėgos, bet tokių žmo
nių, kurie tiktų bendrajam ka- 
nadiškojo gyvenimo lygiui. Ka
nada rasių nediskriminuojanti, 
bet ji vedanti “atrankos” frnigra 
cinę politiką, kuri turinti išlai
kyti nesuardytą esminį Kana
dos tautos charakterį. Atseit, tų, 
kurie jį pakeistų ar negalėtų pri 
sitaikinti prie visos masės, neno
rima įsileisti.' Kaikuriems to
kiems, Britų Commonwealtho 
nariams het yra kvotos: Indijai 
150, Ceilonui 50 ir Pakistanui 
100. ■ > ;. .. '

Vašingtonas. — &£ D. Dąr- 
dick Pentagonui pateikęs išradi* 
mą lengvai kiekvferia rankinį 
ginklą paverčiant) Į kulkcsvaidp

Otava. — Per Velykų savait
galį Kanadoje žuvo 52 asmenys 
— 35 žuvo susisiekimo nelaimė-

; “Liberty” žurnalas balandžio 
mėn. numery išspausdino ilgą 
Frank Rasky pasikalbėjimą su 
Kanados imigracijos mfhisteriu 
Jack Pickersgill. Pasikalbėjime 
paliesta, visa eilė klausimų, ku
rių kaikurie bus įdomūs ir mūsų 
skaitytojams. Visi jie liečia imi
gracinę politiką ir imigr. minis
terijai daromus priekaištus.

Pirmiausia ministeris pasisa
kė dėl spaudoje taip karštai 
svarstyto klausimo, kodėl Kana
doje nebuvo leistą pasilikti savo 
gimtojo krašto nežinančiam vy
rui Hanna, kuriam, kaip atsime
name, nebuvo leista išlipti Van- 
couveryje iš laivo, nors net eilė 
vargšo nelaimės sujaudintų mer 
gaičių siūlėsi už jo ištekėti. O 
sužadėtiniai lengvai įleidžiami. 
Ministeris sako negalėjęs vado
vautis jausmais, o-įstatymuose 
neradęs pagrindo. Dėl to jo 
sprendimas buvęs apšauktas ne
humanišku. Bet jis nemanąs, 
kad Hanna skelbtoji istorija 
esanti tikra. Jis žurnalistams pa 
tėikęs net tris savo gyvenimo is
torijas. Jis sakęsis esąs libiečio 
ir Somaiijos prancūzės sūnus, 
bet greičiausiai apie save žinąs 
daug daugiau. Panašių apsime
tėlių kasmet esą bent 20-40. Ar
gi juos visus reikią įsileisti? Juk 
taip galį įsibrauti ir kriminalis
tai ir komunistai, nors nereikią

I lJstaiga Baltic Exporting Co. j
849 College St (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 

S Siunčia iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS 
| LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraŠ- 

V tus, kaip seka:
Įvairiu kainų laikrodžius šveicariškų firmų "CYMA" ir DIXTON". ~

Stiklui piouti peiliukus su deimantu ir meta 
linius.

Parkerius "Derrti - duofokf' ..........
Parkerius "5 T ...  •

įskartytas/
Standartiniai maišto siqntriiitfs:

Sviestą ...... .........
Rūkytų rieBių Fašipių . ..
Medą us l ...... .v...
..... 5 sv. X.Cukraus
..... 5 sv; >'Taukų
...... 5 sv. ” Z
...... 2 sv.

priedus ir kitos

vaistus, ŠvirkŠ' 
klausos oparo-

20 sv. brutto
20 sv. .brutto 
16 sv. brutto 
6. Cukraus

Taukų 
Sviesto 
Ryi»ų ....

$7.10
$17.00

$29.00
$31.00
$23.00

..< 10sv.

■. 20 sv. bruto $22.00 . 
maisto siuntinius, 
kainos — įskaitant visus

Bruto 20 'sv. $25.50 
ir kitus įvairios sudėties

/Maisto siuntinių 
mokesčius/.

... Dėmesio!

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

mingų atsitikimų,^- *

2446 - 8 DANFORTH AVE.. TEL.: OX 9-4444, OX 9-4224

RADIJO ★

ŠALDYTUVAI * i * '
SIUVIMO AUllMOŠ ★

SKALBIMO MASINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI ♦

Mohawk Furniture
COMPANY

★ KROSNYS

*, LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* ĮVAIRŪS KILIMAI

♦ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

uo gdvoc skausmų 
Ir skUria negelevhnų

Tik Bramo sku
biai pagaRx'

PAIMKITE 
MALONAUS 

. SKONIO

BROMO- 
SELTZER

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

/Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems 
kostiumams medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki 
$13.00 už 3Vį yardus, kostiumams 
prekes/. 

IS ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius 

tus, stetoskopus, sphygmanometrus, 
tus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokšte
lių paganu rūmu i medžiagų, kosmetikų ir t.t. ir t.t. 

Plaukams dažyti įvairių, spalvų dažus.
Kostiumams, paltams ir suknelės įvairias me

džiagas.
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų.

Dėmesio! ....
TURTAS IR GERAS PRAGYVENIMO ŠALTINIS: J

Siunčiame Anglijoje pagamintas naujausio modelio automatiškas mezgimo W 
mašinas, kuriomis galima mėgsti viską ir iš įvairaus storumo siūlų, bei keleto spal- L 
vų. Vieno megstinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite h* pamaty- 
kite žurnale šią idealią mazgimo mašiną ir jos gražiausius išdirbinius. Šios maži- 
nos yra du modeliai — didesnė ir mažesnė. *

šią mašiną gali persiųsti iš! Anglijos tiktai mūsų kompanija k
Tad kviečiame Gerbiamus Siuntėjus užeiti ir pamatyti mūsų siunčiamų iš V 

Anglijos gėrybių pavyzdžius ir žurnalus arba skambinkite bei rašykite prašydami
‘ smulkesnių informacijų visuomet mielai suteDcsime.

/ 'Iš Anglijos" viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. bį
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršijant nustatytą svorį.

HAMILTONE, 105 CANNON STREET EAST, pas p. V.' J 
Juraitienę, telefonas JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto siuntinius, stiklui pinuti ų 
peiliukus, dažus plaukams dažyti ir parkerius. . . V.* ' “ W

< JByveną ne Toronte, gali vaistų ir maisto užsakymus bei savo sudarytus siun- \ K 
tinius Iki Hy svartį, gryno siųsti mums paštu. Apmokėsite

' ARTOS DARĖO LAIKAS: M ' ' < < .... K
Nuo pirmo gegužio 1957, pirmadieni — penktadienį nuo 9 vai ryto iki 7 vat v^ , 
šeštadieniais —> nuo 9 vai ryto iki S vai. vakaro.

Sav. A. KALUZA S
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SOVIETINĖ MOTERIS PRIEŠINASI
(Elta). Kai pereitais metais 

Lietuvoje ir kitose sovietinėse respublikose varu buvo ' telkiami jaunuoliai ir jaunuolės plė- šininėms žemėms Kazachstane, labiausiai tam jaunimo išvežimui pasipriešino motinos. Pasipriešinimas Pabaltijo kraštuose buvo aiškus ir savaime suprantamas. Bet net tokioje Maskvoje sovietinės motinos priešinosi tam jaunuolių išvežimui į taigas. Kai iš Maskvos jau buvo išgabenta 12.000 jaunuolių, Chruščiovas ragino dar daugiau sutelkti, tuo tarpu maskvietės moterys ir atskirai ir kolektyviai kreipėsi į Maskvos miesto partines įstaigas, prašydamos tolesnį telkimą sustabdyti. Net Furzeva, žymiausia pareigūnė Maskvos sovietinėje hierarchijoje, pasipriešino tiems telkimams. Stalino laikais, žinoma, to nebūtų drįsusi.Sovietinės . moterys ir šiaip reiškia nepasitenkinimą įvairiomis sovietinio gyvenimo negerovėms. Chručiovas ir jo artimieji bendradarbiai vis dar siekia šeimas iš pagrindų griauti, siūlydami motinoms vaikus iš pat jaunų dienų atiduoti į bolševikinius lopšelius, vaikų darželius, internatus ir pan. Daugelis moterų, sunkiai dirbdamos įmonėse, yra priverstos savo vaikus atiduoti į tas sovietines prieglaudas, nes šiaip, nebūtų kam juos prižiūrėti. Bet motinos lieka motinomis ir sovietiniame režime.' Jos norėtų vaikus pačios užauginti. Tik kad gyvenimo sąlygos pernelyg nepalan-' kios. Rusijos federatyvinėje respublikoje, pavyzdžiui, butų krizė yra tokia, kad vienam gyventojui tenka tik apie 4 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto, kitaip tariant, vienas kambarys keturiems žmonėms, kiekvienam po kampą. Tai vidurkis, tuo tarpu daugelis gyvena dar labiau sugrūstai. Vien tik 1951- 55 metais apie 9 milijonai rusų persikėlė iš provincijos į miestus, siekdami ištrūkti iš kolchozinio vargo. Susigrūdę ankštose patalpose, šeimos, žinoma, negali vaikų tinkamai išauginti.Kaip veikia gyventojų prieauglį sovietinio režimo sudarytos nepalankios šeimų gyvenimo sąlygos, matyti iš tokios labai būdingos statistikos: 1926 m. kiekvienam 1.000 gyventojų buvo 44 gimimai, 1938 m.-tik 38, o 1955 metais jau tik 25,6.Ilgą laiką sovietinė moteris buvo tik darbo įrankis ir įrankis gyventojų prieaugliui dauginti. Bet Sovietų Sąjungos moterys ėmė vis labiau prieš tai šiauštis. Tuo labiau, kad ir visuomeniniai moterys buvo skriaudžiamos, nustumiamos į šalį. Nors moterys iš bendro dirbančiųjų skaičiaus Sovietų Sąjungoje sudaro net 45%, jų svoris šalies valdyme iki šiol buvo labai menkas. Kompartijos centro 'komitete moterų buvo ligi šiol tik apie 2%, o į ck prezidiumą pateko

tik viena moteris — Furzeva. “Rinkimuose” į vietines tarybas Lietuvoje kovo 3 d. moterų atstovių buvo išstatyta ir “išrinkta”, tiesa, trečdalis, bet visiems žinoma, kokios menkos reikšmės teturi tos tarybos krašto valdyme. Jos tik vykdo, kas iš centrų įsakoma.Bėgdamos iš vargo, siekdamos sudaryti bent kiek geresnį gyvenimą sau ir savo vaikams, Sovietų Sąjungos moterys gausiai nuėjo į tokius darbus, kurie laisvojo pasaulio kraštuose moterims neįprasti. Kaipo taisyklė, sovietinėje šeimoje turi dirbti ir vyras ir žmona, šiaip neįmanoma šeimos su vaikais išlaikyti. Bet kai abu tėvaj dirba, vaikai lieka arba be priežiūros ir auklėjimo, arba patenka į bolševikines auklėjimo įstaigas ir pasidaro šeimoms svetimi. Dažna sovietinė šeima ir stato sau

KANADOS FEDERALINIAI RINKIMAI(C.Sc.) Am. birželio 10 d. keletas milijonų kanadiečių, įskaitant tuos, kurie neseniai tapo Šio krašto piliečiais, rinks fede- ralinį parlamentą. Duodame keletą minčių apie tai, kaip šie komplikuoti demokratiniai rinkimai vykdomi.Vienas iš kanadiškosios demokratijos pagrindų yra piliečio teisė laisvai ir be sutrukdymų rinkti valdžią. Per eilę metų susikūrė atitinkami įstatymai bei papročiai, garantuoją šios Kanados piliečio teisės tinkamą įgyvendinimą.Rinkimai vyksta pagal Kanados Rinkimų Įstatymą, kuris pir miausia numato, kad rinkimams pravesti Federalinis Parlamentas skiria Vyriausią Rinkimų Vykdytoją. Šis asmuo yra atsakingas už rinkimų pravedimą pagal Rinkimų Įstatymą -- už jų tvarkingumą, teisingumą irklausimą, kokia čia laimė turė- -darnumą. Tai nėra lengvas dar-ti vaikų, jei jų negalima patiems užauginti, jei jie pasidaro svetimi. Tai ir yra viena iš priežasčių, dėl ko tose kadaise gausiose rusų šeimose metai iš metų susilabkiama vis mažiau ir mažiau gimimų.Sovietinės moterys vis labiau šiaušiasi prieš tokį režimą, kuris neleidžia joms būti moterimis, motinomis. Režimas yra priverstas moterims truputį nusileisti, gaminti įvairesnio, gražesnio aprėdo, kosmetikos ir. pan. Bet visa tai yra tik dirbtinos priemonės ir sovietinės moters nenuramins. Moterims to nepakanka. Jos siekia, kad būtų su jomis elgiamasi kaip su žmonėmis.

bas, nes šiuo metu Kanadoje yra 265 rinkiminės apylinkės, kuriose vadovauja Apylinkių Rinkimų Vykdytojai su savo kelių asmenų štabu.Apylinkių Rinkimų Vykdytojai taip pat turi daug darbo prieš rinkimus ir jų metu. Kai tik Vyriausias Rinkimų Vykdytojas nustato pagrindines rinkiminių darbų datas, apylinkės paskirstomos balsavimo punktais. Kas kart tie punktai kiek keičiasi, prisitaikant prie gyventojų prie- augliaus ir jų judėjimo.Kai tik prieš rinkimus paleidžiamas parlamentas, tuoj į visas 265 apylinkes išsiuntinėjamas naujųjų rinkimų paskelbimas. Dažniausiai tai atliekama

■ aI Išsikirpkite ir pasilaikykite! ■
J HM! STEBĖKITE,
j kodėl žmonės panaudoję 

i Dr. Chase’s 
; HERVE FOOD
I “MANO NERVAI 
I VĖL TVARKOJE”! 
I Kai jaučiatės pa- 
| vargęs, nervingas, a jautrus — menki 
- 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 Chase's Nerve 
| F o o d vaistuose 
| padeda atstatyti jūsųg sveikatą
■ jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų I
! negalavimus. I
• Dr. Chase's Nerve Food padeda | 
| jums išlaikyti sveikus nervus, gyve- ■ 
| nimas atrodys malonus, įgausite ener- J
■ 9<jos, džiaugsitės savo šiema, darbu ■ 
ę ir draugais.
• Paimkite Dr. Chase's Nerve Food |
| dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo ■ 
| greičiau pajusite šio vaisto veikimą. _ J 89c — $2.23. I
I Dr. CHASE'S
I NERVE FOODv.m

RELIGINIAME* Apeigų kongregacija Romoje, kuri tvarko K. B-os apeigas, paskelbė potvarkį, draudžiantį vartoti pamaldose mechaninius įtaisus — gramafoną bei muzikos plokšteles, magnetofoną ir pan. Apeigos, kuriomis reiškiasi Dievo garbinimas, turi būti asmeninio pobūdžio. Jau seniau buvo nuspręsta neįsileisti į bažnyčias rėžiančių muzikos instrumentų, kurie nesiderina su religine apeigų nuotaika. Mišrūs chorai — vyrų moterų — esą leistini tiktai išimtinėmis progomis.* Milžiniškos rekolekcijos organizuojamos Milano__ mieste, kur yra .nemaža komunistų ir šiaip netikinčių žmonių. Jos įvyks lapkričio mėn. tuo pačiu metu visose bažnyčiose ir jas ves 1.000 misijonierių, jų tarpe keletas kardinolų ir 40 vyskupų. Į parengiamuosius darbus yra įtraukta 450 pasauliečiu, kurie eis į viešąsias aikštes bei susirinkimus aiškinti žmonėms religinio atgimimo reikšmės ir kviesti į rekolekcijas. Jiems yra suorganizuoti specialūs kursai, kur dėstoma teologija, kalbėjimo menas ir pan.* Katalikų spaudos kongresas įvyks rugs. 29 - spalio 3 d. Vienoje. Be bendrųjų paskaitų numatytos šios sekcijos: religinės informacijos, ūkinių sąlygų organizavimo, tarpusavio laikraščių bendradarbiavimo informacijos metodų.
* Pavergtiems kraštams religinę programą perdavė Belgijos siųstuvas iš Gento katedros. Programą pertransliavo Budapešto, Varšuvos, Ryt. Berlyno, Bukarešto, Prahos stotys. Balandžio 6 d. per jas buvo perduota J. S. Bacho Kristaus Kančia pagal šv. Matą.* Protestantai Italijoj daugėja. T. Paulistų surinktais duomenimis ten jų esą 200.000 iš 48 mil. gyv. Ikišiol viešajai protestantų veiklai reikėjo leidimų, bet Vyr. Tribunolas nusprendė, kad tai priešinga valstybės konstitucijai. Daugiausia veikia šios sektos: valdensai, sekmininkai, jehovininkai, adventistai, Išganymo Armija, Don Basilio bažnyčia. 1956 m. jos laimėjo 475 naujatikius Romoje iš katalikų tarpo, kai tuo tarpu katalikų misijonieriai laimėjo žymiai mažiau konvertitų. Veikiančios protestantų sektos ne-

PASAULYJEsivadina protestantais, o krikščionimis ir yra sutelkusios nemažai propagandistų. Pvz. jeho- vininkai Romoje turi jų 75, kurie kasdien lankė šeimas ir išdalino per vieną mėnesį 250.000 spaudinių ir 1.450.000 atsišaukimų. Sekmininkai dalina nemokamai maistą, drabužius, avalynę ir pan. Išg. Armija duoda pastogę buv. nusikaltėliams, blogo vardo moterims ir kt. Visa veikla yra organizuojama JAV protestantų misijonierių.* Įvairių religijų susitikimus organizuoja prancūzų benediktinai savo vienuolyne, kurį jie

i

telegramomis: reikia skubėti, kad apylinkės paspėtų susitvarkyti su rinkikų sąrašais. Rinkikų sąrašams sudaryti ir paskelbti skiriama savaitė 49 dienos prieš rinkimus. Rinkimai visada vykdomi pirmadienį. Tą numato įstatymas.Kiekvienas, kuris 49-tą dieną prieš rinkimus, pirmadienį, yra 21 metų amžiaus, yra Kanados pilietis ar Britų pilietis, išgyvenęs šiame krašte bent metus, yra nuolatinis rinkiminės apylinkės gyventojas, — turi teisę balsuoti.Tvarkingas rinkikų sąrašų sudarymas yra viena iš pagrindinių demokratinių rinkimų sąlygų. To dėliai kiekvienoje rinkiminėje apylinkėje tam reikalui yra du asmenys. Vieną iš tų asmenų parenka kandidatas, kuris praėjusiais rinkimais toje apylinkėje surinko daugiausia balsų. Kitą asmenį parenka sekantis buvęs kandidatas pagal balsų daugumą. Abiejų tų asmenų pagaminti rinkiminiai sąrašai yra atspausdinami ir siunčiami patikrinti visoms pripažintoms politinėms partijoms. Jie taip pat iškabinti viešose vietose, kad kiekvienas galėtų pats pasitikrinti.Žinoma, sąrašuose gali pasitaikyti netikslumų. To dėliai yra numatyta galimybė sąrašus pataisyti. Tam skiriamos trys dienos. Oficialusis sąrašų pataisymas įvykdomas apskrities teisėjo nutarimu.Oficialioji renkamųjų kandidatų nominavimo diena yra keturioliktoji diena prieš rinkimus. Tą dieną, nevėliau 2 vai. p.p., Apylinkių Rinkimų Vykdytojų įstaigose turi būti gauti raštiški kandidatų nominavimo lapai. Praktiškai kiekviena politinė partija jau yra iš anksto savo kandidatus nominavusi. Kandidatuoti gali ir “nepriklausomasis” asmuo, t.y. ne partijos nominuotas. Pagal rinkimų įstatymą, kandidatuoti gali kiekvienas, kuris yra Kanados ar Britų pilietis, turi bent 21 metus amžiaus ir nėra įstatymo nustatyta tvarka diskvalifikuotas. Diskvalifikuotais laikomi kontrak- toriai, turį valdiškas parangas, provincijų parlamentų nariai, kaikurie valdinių įstaigų tarnautojai ir visi tie, kurie kada nors yra prasilenkę su rinkimų įstatymu. Kiekvienas kandidatasįstęigė 1952 ip. Maroke Atlaso turi Įmokėti$290r kurie jam grą-

vauja Apylinkės Rinkimų Vykdytojo Payaduotojas ir dar vienas tarnautojas.. . Kiekivenas kandidatas gali turėti rinkimų būstinėje po du savo atstovus, kurie turi teisę patikrinti balsuojančio tapatybę. Balsuojantysis, pareikalautas, turi savo tapatybę įrodyti arba prisiekti, kad jis tikrai tas yra.Kad nebūtų įmesta neteisingų kortelių, o taip pat rinkimų slaptumui patikrinti, balsavimo kortelės yra numeruotos ir specialiai sudarytos. Kiekvienos balsavimo kortelės numeris yra laisvai prijungtas ir tapatingas su šaknelės numeriu. Kai balsuotojas yra jau X ženklu savo pasirinktą kandidatą pažymėjęs, jis turi sulenkti balsavimo kortelę atitinkamu būdu ir paduoti ją prie urnos stovinčiam Apylinkės Rinkimų Vykdytojo pavaduotojui. Šis dar kartą patikrina kortelės numerį su šaknelės numeriu, o po to kortelės numerį nuplėšia, pačią kortelę įmesdamas į urną.Balsavimo laikui pasibaigus, Pavaduotojas atidaro balsavimo urną ir skaičiuoja balsus kandidatų atstovų akivaizdoje. Galioja tik tos balsavimo kortelės, kuriose yra vienintelis ženklas X. Kortelės su betkokiais kitais pažymėjimais negalioja.Balsavimo kortelių skaičius turi balansuotis su šaknelių skai čiumi, tuo būdu dar kartą patikrinant rinkimų teisingumą.Skaičiavimui pasibaigus, Pavaduotojas surašo balsavimo aktą, kurio nuorašai numatomi įteikti kandidatų atstovams, sudeda viską į balsavimo dėžę, užantspauduoja ir siunčia Apylinkės Rinkimų Vykdytojui. Šis pastarasis surenka visas apylinkės balsavimo dėžes ir įstatymo numatytą dieną jas atidaro, subalansuoja visos apylinkės davinius, pranešdamas davinius Vyriausiam Rinkimų Vykdytojui ir kandidatams.Tuo išrinkimas dar nėra baigiamas. Dar turi po to praeiti šešios dienos, kurių metu gali būti paduoti skundai ir gali būti reikalaujama balsus perskaičiuoti. Skundai sprendžiami ir balsai perskaičiuojami teisėjo, dalyvaujant Apylinkės Rinkimų vykdytojui, balsavimo būstinės buvusiems pareigūnams ir kandidatų atstovams.Teisėjo sprendimas tuo reikalu yra galutinis.

Nauji vėjai Michailovo komiteteMichailovo komiteto įstaiga sulaukusi labai menkų sav,o darbo rezultatų, regis, ar tik nė pagrindinai pertvarkė savąjį 'veikimą, parodydama daug išradingumo ir prisitaikymo prie šios dienos nuotaikų ir išeivių sąlygų. < . f 5Mūsų .^au^ojel, beveiki niėko nerašoma apie kaikūriuos įdomius nutikimus, kuriuos oergy? vena vienas kitas mūsasis tautietis gyvenąs Vokietijoje. Viskas prasidėjo ar tik ne apie tą laiką, kai pabaltiečių spaudoje gana plačiai buvo aprašytas prof. A. Maceinos žmonos staigus atvykimas pas vyrą iš Lietuvos. Pasirodo, kad panašių visiškai netikėtų šeimų narių ar giminių atvykimų pas lietuvius gyvenančius Vak. Vokietijoje būta ir daugiau. Žiūrėk, kokį ramų vakarą skambutis ar lengvas pasibeldimas į duris buto savininką atidariusį prieangį nu stebina ar net pritrenkia iki sielos gelmių; štai, stovi žmona, brolis ar kuris kitas artimasis, nematytas, o neretai net ir negirdėtas 13 ar daugiau metų. Aišku, be galo mielas ir brangus toks svetys, ypač, jei šalimais nebūtų bereikalingo liudininko, atvykėlį nebuvėlį lydinčio palydovo. Vyksta pokalbiai gana atsargūs, bet pretenduoją į nuoširdumą, lyg ir atvirumą. Jau nebekalbama apie ten esantį ir klestintį rojų. Pripažįstamos esamos ir buvusios klaidos, nesklandumai, bet ir primenama bei klausiama: kas lieka daryti? Laikas, tas nenumaldomas laikas, skuba primyn šuoliais. Vakarai, atrodo, niekur nesiskubina, taikingasis arba kaip lik ka dabar Dulles ištartasis išlaisvinimas evoliucijos keliu dar gali trukti dešimtmečius, o gal net ir šimtmečius. Kas žino; kas gali garantuoti? Ar negeriau tad, klajojus po svitemas šalis, visur kampininkaujant, savu nesi jaučiant, bandyti kurtis, kad ir prie dabartinių sąlygų, bet vistik savoje tėvynėje, tėvų žemėje? ... Laukia, tiesa, sunkus darbas, nelengvai uždirbamas duonos kąsnis, bet vis dėlto savas, lietuviškas, skalsus...Išnyksta greitai brangieji veidai, taip pasiilgtos širdys, bet lieka neužmirštami žodžiai, min tys ir svajos, prieštaraujančios viena kitai, dilginančios jausmus ir sąmonę, neramumą ir dvasios. rimtį, nusinešančios. Ir

vėl viskas kartojasi, vėl viskas prieš akis stojasi.»Ir kas gi daryti? Kur ir pas ką pasiguosti,
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kalnuose Tioumliline vietovėje. Jie savo vienuolyną pavadino Kristaus Karaliaus priori j a ir ėmė organizuoti bendrus mahometonų - katalikų diskusinius susitikimus bandydami vieni kitus pažinti ir pamilti. Be to, benediktinai Įsteigė vaikų prieglaudą, ligoninę, davė prieglobs tį polit. pabėgėliams. Tuo būdu jie laimėjo pasitikėjimą ir vietiniai gyventojai ėmė sakyti: “Tai tikri mahometonai!” Pats Maroko sultonės Mahomedas V remia jų veiklą ir įgalino juos suorganizuoti platesnio masto susitikimus, kuriuose dalyvauja įvairiausių religijų žmonės iš viso pasaulio. Šiais metais Maroko benediktinai gavo JAV paramos ir organizuoja tarpt. 3 mėn. susitikimą, kuriame bus gvildenami auklėjimo klausimai, dalyvaus eilė amerikiečių iš įvairių universitetų, 16 kanadiečių studentų ir kt.

žinami, jei jis išrenkamas arba jei bent surenka pusę balsų, kiek gavo išrinktasis kandidatas.Sekančią dieną po nominavimo, kandidatų pavardės yra atspausdinamos balsavimo lapelyje ir išsiuntinėjamos apylinkėms. Tai atlieka Vyriausias Rinkimų Vykdytojas. Galimų padirbimų išvengimui, balsavimų lapelių popierius yra išleidžiamas iš popieriaus fabriko specialiai pagamintas ir turi vandeninius ženklus. Įstatymas numato lapelio didumą bei formą. Taip pat nusako, kad kandidatų pavardės turi būti surašytos alfabetine tvarka.Dieną prieš rinkimus, apylinkės gauna balsavimo dėžes ir visą reikalingą medžiagą. Balsavimo dieną dėžės patalpinamos balsavimo punktuose. Kiekvienoje apylinkėje tų punktų būna keli ar keliolika. Punktui vado-
Baltija busimajame kareRyšium su sovietų grasinimais Skandinavijos ir kt. kraštams norvegų dienraštis “Mor- genbladet” paskelbė platoką straipsnį, liečiantį sovietų - vakariečių galimybes laimėti karą. Esą sovietų politinis prestižas gerokai sumenkėjęs, tačiau karinė jų galybė pasilieka nepajudinta. Karo atveju, kaip mano norvegų karinis žinovas Arald-' sen, švedų — viceadm. Stroem- back, vokiečių adm. Wagner ir kpt. Zenker, Norvegija būtų pirmasis Sovietų taikiriys. Ji reikalinga arktikos ir Baltijos laivynams kaip bazė, iš kurios jie galėtų pulti vakariečių jūrų kelius. Tam betgi Norvegija turėtų būti užimta. Kuriuo būdu? Sausumos kelias jiems neparankus:

per Suomiją ir Švediją jie sutiktų dideles gamtos kliūtis ir šių kraštų pasipriešinimą. Oro keliu to padaryti be sausumos kariuomenės jie nepajėgtų. Sėkmingiausias kelias — jūra. Juo kaip tik naudojosi ir Hitlerio kariuomenė 1940 m. Panaudodami parašiutininkų dalinius, sovietai galėtų gana greitai užimti pakrantes, kur 20 km. ruožu gyvena 80% Norvegijos gyventojų. Be to, šiuo būdu sovietai esą išvengtų pažeisti Suomijos ir Švedijos neutralitetą. Š. Ledinuotajame vandenyne sovietai turį laivyną, kuris gali pergabenti vienu ypu iš Murmansko 2-3 divizijas, o Baltijos laivynas — 6-8 divizijas.
Geriausias

dviratis

CCM-

kanadiečiu

Lietuviško ūkio klausimuPereitame Toronto apylinkės Tarybos posėdy (balandžio 7 d.) buvo iškeltas ir lietuviams ūkio nusipirkimo klausimas. Tame ūky rastų sau prieglaudą mūsų seneliai, o šventadieniais atvykęs jaunimas galėtų paatostogauti tyrame ore. Tai nėra naujas klausimas, atrodo, gvildenamas šešti metai ne tik bendruomenės organų, bet ir kitose organizacijose. Nesuprantu, kodėl ir minėtame posėdy ne vienas iš tarybos narių taip pesimistiškai į šį reikalą pažiūrėjo — esą, nėra pinigų, ūkis neišsilaikytų, tai, girdi, pavienios organizacijos reikalas, prieglaudą rasią valstybės įstaigose ir pan. Ne! Tai yra lietuviškos bendruomenės vienas opiausių klausimų. Yra faktas, kad jau ne vienas senelis atsidūrė kanadiš- koje įstaigoje, tačiau nemokėdamas kalbos, joje jaučiasi visiškai vienišas, atstumtas visų žmonių, visų lietuvių. Juk esame ūkinnikų tauta. Ar nemalo-. nu būtų tokiam senukui ar senutei tarpe savųjų gyventi, išsikalbėti ūkiškais reikalais savoje kalboje? Ar nemalonu jam būtų, kada sekmadieniais ar šventadieniais, suvažiavęs jaunimas užtrauktų lietuvišką dainą, pašoktų ir pasilinksmintų lietuviškoje dvasioje? Kiek tuomet jiems kalbos būtų (“o, jūs tai nemokate šokti — kai mes šokdavome, tai langai drebėjo!...), kiek savo atvykimu praskaidrintų jų pilką gyvenimą, juo labiau, kada jie vien tik dėl kalbos nemokėjimo,'negalėjo įsijungti į šio krašto bėgančias dienas. Ir materialiniu atžvilgiu jie galėtų geriau gyventi, nes be pašalas iš valstybės dar būtų savo ūkio produktai.Ne vienam gal sudrebėjo širdis. kada šio laikraščio puslapiuose paskaitė apie. X$enuką rankiojantį maistąJ SiukšUų dėžėse. Dėkui ' Dievui, -nesigirdėjo to apie lietuvius. Tačiau esama ir tokių, kurie dirba tik^ UŽ7maistą, nes dėl savo amžiaus ar kokių fizinių trūkumų, darbo tnie-

lietuvį. Mūsų spaudai bus gėda tai rašyti, nes tai įvyktų tik dėl mūsų apsileidimo. Jeigu to klau simo negali išspręsti organizacijos, ar net Kr. V-ba, vertėtų tuomet pagalvoti Toronto ir Hamiltono lietuviškoms parapijoms. Turiu galvoje, kad toks ūkis turėtų būti tarpe Hamiltono tų ir Toronto miestų ir tarnau- abiems šioms kolonijoms.K. Baronas.

Dar daugiau. Tautiečių tarpe vis plaęiau kalbama, kad lietuviškasis sektorius Michailovo komitete papildytas tokiais asmenimis, tokiais vardais, apie kuriuos jau seniai buvo galvojama, kaip apie žuvusius, mirusius ar be žinios dingusius. Dar nuostabiau, kai pamatomos pavardės tokių bičiulių, kurie buvo ištikimiausi idėjos ar rezistencijos draugai anomis. dienomis krašte, kurie dabar lyg iš kapo gilumos prisikėlę, grįžta su savo žodžiais ir nuomonėmis pas išeivius, gyvuosius, nepaliaujamai tikinčius geresniu savosios tautos rytojumi.Visa michailovinė strategijh, regis, dabar kreipiama į ryškesniųjų visuomenės asmenybių tarpą. Atrodo, ieškoma būtinai rasti bent vieną lietuvišką My- kolaičiką, kuris be jokio teroro, be grasinimų ir be jokios prievartos, staiga atsirastų Vilniuje, pilnu savo noru ir laisvu įsitikinimu. Jų propagandai tas būtina ir svarbu, ypač kai mūsų publicistai neretai prabilsta spaudoje pilni ašarų ir skausmo, puikiausiai liudiją apie pasitaikančius palūžimus išeivio gyvenime. Tokie rašiniai mielai cituojami “Tiesoje” ir neužmirštami perskaityti per Vilniaus radiją namams ir užsieniui: štai emigrantai jau pešasi, nesutaria tarpusavy, nepasidalina Wall stryto numestais keliais doleriais. Jei jau vadai pradėjo rietis, kas gi lieka eiliniam piliečiui? Gi jei vienas ar kitas iš neeilinių, va, ryt jau prabiltų per Vilnių ar “Tiesą”, dezorganizacija, jų nuomone, galėtų siekti kur kas toliau. Be to, patyliai nuolat kuždama, šnabždama, gudriai įkalbinėjama — neapsijuokite ir nieko nelaukite iš Vakarų, juk patys tai matote ir nebeapsigaudinėkite toliau. Jei išvis dar būtų galima ką išpešti, tai tik besikalbant su Rytais, tik šioje plotmėje dirbant, gal ir galima būtų ko dar tikėtis, esą, nedera taip lengvai žaisti ne tik savo, bet ir visos tautos likimu.Ir šie visi žodžiai nepretenduoja nei į tiesą, nei į gandus, bet tik bando perduoti kaikurias nuotaikas, kurias į šį kontinentą atvežė tik vakar gyvenęs Vak. Vokietijoje.Sąmoningai slėpti esamas nuo taikas, nebūtų jokio reikalo ar tikslo. Tiesa, gyvenime; esama atvejų, kuomet yra geriau ne- dasakyti, nei perdaug išsižioti, bet šiam atvejui tas kažin ar tiktų. Kai žinios pavirsta gandais, išpūstais ir perdėtais, neretai padaroma žymiai daugiau žalos, nei tinkam ulaiku paskelbta žinutė, kad ir kaip kaikam fatališka ir skaudžia. Pagaliau, koks tikslas bėgti nuo savęs ir kasdieninių išeivijos žmogaus problemų? Al. Gimantas.
Kodėl negalima nuvykti į Lietuvą?Komunistinis “Liaudies Balsas” balandžio 26 d. numery rašo, kad daug lietuvių norį aplankyti savo gimtąjį kraštą. Jie išsiaiškinę, kad delegaciją į Lie tuvą galima būtų pasiųsti, jei čionykštė kuri organizacija gautų pakvietimą iš Lietuvos. Jei kas pavienis norėtų nuvykti aplankyti giminių, turįs kreiptis į Sovietų ambasadą Otavoje, kuri suteiksianti informacijų. Važiuojant grupėje turistų, esą, sunku pasakyti ar pasisektų aplankyti Lietuvą.Niekas iš Kanados lietuvių tokios ekskursijos nebandę orga-

nizuoti. Jei kas bandytų tokią grupę organizuoti, reikią kreiptis į Overseas Travel Co., 762 Bathurst St., Toronto, Ont. Ji galinti suteikti reikalingų informacijų.Taip infofrmuoja “Liaudies Balsas”, kuriam ir pačiam, turbūt, keista, kad Lietuvos aplankyti vis neleidžiama. O kaip tai atrodo “LB” skaitytojams? Įdomu, kodėl negali suorganizuoti ekskursijos į Lietuvą, kad ir “L B”? Pasakykim atvirai .. • kad dar neliepė sovietų atstovybė, kad dar “nepakvietė”.
SVARBUS PRANEŠIMAS

NUO 1957 M. GEGUŽĖS 1 D. mes persikeliamo į patogesnes patalpas, kurios randasi t£k keletas žingsnių nuo dabartinių.;
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vienam atims sveikatą,, tad su 
mažomis sutaiipomis nemažai 
norėtų prisiglausti po lietuviš
ku stogu. Jeigu šį reikalą dar 
tęsime 6 metus, nesistebėkime, 
jei angliškame laikraštyje pa
skalysime panašią žinutę apie

Prašom klausti žodžiu ar raštu apie musų NAUJĄ, 
PAGERINTĄ patarnavimą (taip pat ir oro paštu), 
siunčiame vaistus ir kt dalykus, daugelio kurių 
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Mylimam broliui Lietuvoje mirus, 
•VAITIEKAUS KAZLAUSKO šeimai 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 4 dieną
VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO

VIENŲ METŲ SUKAKTUVINĮ
Lietuviai pasaulyje

Koncertą - Vakara
Kokių norime Lietuvių Namų?

Tai yra mūsų troškimai. Jie 
galės būti įvykdyti tik tuomet, 
jei visi lietuviai į NF darbą at
kreips kuo rimčiausio dėmesio ir 
80-S0% visų ekonominiai pajė
gių tautiečių sutiks investuoti 
vidutiniškai po $200. Mes iš savo 
pusės pažadame dėti visas mū
sų pastangas, gerą valią, ištver
mę, kuo didžiausią sąžiningumą, 
viešą, aiškią ir tikslią atskaito
mybę. ■ Dabar tik nuo Tamstų, 
gerieji Hamiltono ir apylinkių 
Tautiečiai, priklausys, ar mes 
šio tikslo atsieksime, ar turėsi-

Po vienų metų NF veiklos, 
šios sukakties proga konstatuo
jame, kad HamHtbno ir apy
linkių lietuvių reakcija mūsų 
veikimui buvo labai palanki. Tik 
didelio tautiečių pritarimo ir 
pasitikėjimo NF v-ba dėka šiuo 
metu turime per $14.000 gry
nais pinigais ir apie $10.000 ter
minuotais pasižadėjimais. Tai 
yra vienų metų darbo gražūs 
vaisiai. Prisiminę mūsų kreipi
mąsi į Tamstas, atidaromojo

riame prėmatėmė'NF lėšų tel- me pasitenkinti daug kukles-
kimui 3-jis metus ir turėdami 
mintyje, kad per pirmuosius 
metus įsijungė apie % visų eko
nomiškai" jiaiėgių lietuvių, mes 
tikime, kad ateinantieji 2-ji me
tai gali sutelkti po Lietuvių Na
mų idėja apie 600 asmenų. Šios 
išvados daromos iš to, kad, su
sitikdami' šu lietuviais asmeniš
kai,, pa tyrėme, jog apie 90% tau
tiečių-prie Liet. Namų Įsigijimo 
nuoširdžiai žada prisidėti.

Išvariusi vienų metų vagą, NF 
v-ba jau drįsta paplanuoti, ko
kie busimieji Liet. Namai turė
tų būti. Beabejo, tai priklausys 
tik nuo sutelktų lėšų. Šia proga 
mes norėtumėm proklamuoti, 
ko mes siekiame.

NF v-bos siekimai būtų pa
tenkinti, jei pavyktų Liet. Na
muose Įrengti:
* 1. Pagrindinę salę I augšte — 

500-600 sėdimų vietų su gera sėe 
na ir pora-trejeta kambarių. 
Prieš salę priekyje Įrengti po
rą didesnių patalpų, kurių vie
noje galėtų tilpti greit augąs 
liet, bankelis, o kitą pusę išnuo
moti kokiai nors prekybai.

2. Pusrūsyje įrengti mažesnę 
salę ir kitoje pusėje Bowling 
Alleys, priekyje dvi patalpas iš
nuomavimui kirpyklai ir mote
rų grožio salionui ar kuriam ki
tam tikslui. "

niais' reikalavimais. Mes mano
me, kad mūsų pasirinkti meto
dai (galėjimas, atsiimti savo 
įnašų kiekvienu metu, įnešimas 
jų dalimis Jūsų pasirinktais ter
minais, v-bos narių nusistaty
mas, būti šiame reikale tik liet, 
visuomenės patarnavimui, iš
jungimas iš NF v-bos narių tar
po betkokių asmeniškų ambici
jų, išjungimas iš NF veiklos bet- 
kokio politinio nusistatymo, vi
siška visų lietuvių tolerancija) 
yra visiems lietuviams be nusi
statymo skirtumo priimtini.

Tad tik drąsiau ir ryžtingiau, 
o vėliau pamatysime ir nusteb
sime ko galima atsiekti vienin
gomis ir koncentruotomis mūsų 
pastangomis.

Jūsų
Hamilton Liet. NF v-ba. 

Hamilton. T957 m. bal. 24 d.

Motinos dienos minėjimą ruo
šia KLB Hamiltono apyl. v-ba 
gegužės 5 d. 5 vai. vak. vengrų 
St. Michael salėje, 213 James St. 
N. Paskaitą skaitys dr. A. Šapo
ka. Programą išpildys Hamilto
no šeštad. mokyklos mokiniai. 
Skaitlingų šeimų Motinoms bus 

‘įteiktos dovanėlės. Hamiltonie-
ičiai prašomi painformuoti apyl.

3. Antrame augšte turėtu būti vaIdyba apie žinomas daugia- 
vLa dlė didesniu ir mažesnių va,kes motinas skambinant K. 
kambarių — skaityklai* ir bib- Mikšiui tel. JA. 98-593.

_____ _ r___Visos Hamiltono lietuvės mo- 
šeštadieniafei; '^inos ir plačioji vyūdrhęne .yra 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
Motinos dienos minėjime.

Apylinkės v-ba.
Liet. Kat. Moterų D-jos Ham. 

skyriaus vakarienė įvyks gegu
žės 11 d.. 7.30 vai. vak. parapijos 
salėje. Į ši pobūvį kviečiamas ne 
tik senimas, bet labai laukiamas 
ir jaunimas. Įėjimas mus nuo
stabiai pigus, to priežastis—pa
čios narės pagaminusios suneš 
šiltus ir šaltus valgius, bus ko 
ir užgerti. Todėl prašomi pasi
naudoti gera proga skaniai pa
sivaišinti, pamėginti savo lai
mę turtingoje loterijoje, pama
tyti meninę programą, pasišokti 
prie geros muzikos. Koresp.

Hamiltono Liet. NF atzj^mi 
savo metines ši šeštadienį, ge
gužės 4 d., dideliu ir gražiu kon
certu. Jo programą išpildys ope
ros solistė J. Krištolaiytė, kuri 
labai gražiai pasirodė Čikagoje 
“Rifoletto” oneros lietuviškame

visa eilė didesniu ir mažesnių 
L-,-,-- \ . ‘ .. .
liotekai. crganizac. posėdžiams, 
viešbutėliui, "T:“ .
kyklai ir vaikų darželiui.'-
, 4. Pagrindinė salė turėtų bū

ti- pritaikyta naudotis sporti
ninkams.

SUDBURY, Ont.
Algirdas Savickas susituokė 

su Darata Fritchley. Sutuokė 
kun. A. Sabas gražiai išpuoštoje 
Christ the King parapijos baž
nyčioje. Po to įvyko puikios vai
šės, kur dalyvavo gražus bū
relis jaunojo ir jaunosios drau
gų. Tą patį vakarą -jaunieji iš
važiavo povėstuvinėn kelionėn į 
Niagara Falls ir toliau Į Roches
ter}, kur gyveną Algio tėvai ir 
giminės.

I. ir M. Ragauskai pakrikštijo 
savo pirmgimį Artūro Jono var
dais. Po to įvyko labai jaukus 
krikšto pobūvis Ragauskų na
muose, kur be vietinių draugų, 
buvo atvykę Izidoriaus giminai
čių net iš Nek Jersey. JAV.

Sudburiškis.

vaikes motinas skambinant K.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį,

‘ kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime pati naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame.

* ’ i Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

KURIS ĮVYKS LENKŲ SALĖJE, 644 BARTON ST. EAST.

PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
operas solistė J. KRIŠTOLAITYTĖ, 
išraiškos meno šokėja J. KVIETYTĖ 

ir sol. A. PAULIONIS.

Pradžia 7 v. v.

Po programos ŠOKIAI, grojant BENNI 
FERRI orkestrui 8 žmonių sąstate!

Pigus bufetas, kurio visas pelnas eis 
Namų Fondui! Turtinga loterija, ku
rios kas trečias bilietas bus PILNAS!

Gegužės 20 d. - Victoria Day
proga,

VASAROS SEZONO ATIDARYMUI,

Brant Inn patalpose, Burlington, Ont.
(apie 10 m. nuo Hamiltono į Torontą, prie 2-jo kelio)

ruošiamas

Didelis koncertas ir linksmi šokiai
•PROGRAMĄ ATLIKS 

solistas V. VERIKAITIS ir jo vadovaujamas 
KVARTETAS

Benni Ferri muzika, įvairus bufetas, turtinga loterija ir kitkas. 
Visų kolonijų lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30 v.v. TFA-bės Kanadoje Ham. sk. v-ba.

HAMILTON, Ont 
pastatyme. Torontietė išraiškos 
meno šokėja J. Kvietytė yra vie
na stipriausių baleto šokėjų iš
eivijoje, dažnai. pasirodanti te
levizijos programoje. Vyrus so
listus atstovaus St. Catharinėje 
gyyenąs sol. A. Paulionis. Vi
siems akompanuos muz. St. Gai- 
levičius iš Toronto, “Varpo” 
choro vadovas.

Po programos jaukūs . šokiai,, 
grojant Benni Ferri orkestrui. 
Šia proga veikiąs bufetas visus 
svečius patenkins. Kainos gėri
mams nustatytos-.-:po 30 c., tad. 
mieluosius svečius prašome jais 
iš namų neapsirūpinti.

Įėjimo bilietų prašome nepa
mesti, nes pagal juos bus pa
skirstytos burtų keliu 3 vertin
gos dovanos, kurias parūpino 
Shur-Heet Sales Co. savininkas 
A. Šimkevičius, Drive-In Theat
re sav. J. Didžiokas - Dydzak ir 
lietuviškų filmų statytojai bro
liai Žukauskai.

Labai prašytume bilietais ap
sirūpinti iš anksto pas NF v-bos 
narius. Programa prasidės 7 v. 
v. punktualiai.

Prie Įėjimo įsigykite progra
mų knygelę, kuri bus visiems 
tikrai Įdomi.

Nauiais NF nariais Įstojo 4 
tautiečiai, paskirdami šėrų pir-, 
kimui po $100: Urbaitis Felik
sas, Jakaitis Leonardas, Tri - 
Realty Ltd. savininkai pp. Didž 
balis ir Pranckevičius (jie ža-i 
dėjo šimtu dolerių nepasiten
kinti) ir Žulys Aleksas, Dundas, 
Ont.

Nuolatinis NF narių augi
mas yra tuo didžiuoju jėgų šal
tiniu, kuris v-bai teikia ištver
mės.

NF v-bai būtų didelė morali
nė parama, jei metinio koncerto 
proga atsirastų staigmenų iš 
tautiečių tarpo: po programos 
tikrai būtu malonu paskelbti 
asmenis, šios sukakties proga 
Įteikusius NF savo čekius. ... ..

Malonu viešai padėkoti NF 
nuoširdžiai talkininkei p. Pal
mer - Pėstininkienei. kuri daug 
padėjo renkant skelbimus me
tinio koncerto programai. Ji jų

SHUR MEET SALES CO. LTD.
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)
Jūsų lietuviško nomų apšildymo bendrovė! *

Kokybė ir sąžiningos patornovimos žemo
mis kainomis!

Visada oosiruošė podėli įvairiose namų ap
šildymo problemose* ’ #

Statome ėlyvos bumer'iuS ir atliekame įvat- ? 
rius skardos darbus!

ANTANAS ŠIMKEVIČIUS 
President - Soles Monoger

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS: 
Suvartojo me iro u olyvot \ r; 
UžitM meiiea A j ’
Turi 10 m. gorantijo 
3 m. išsimokėjimui ir tik 6% 
Š*Mo Jūsų komberius outomotiškoi 
Duodo natūraliai drėgną orą.

24 valandų patarnavimas. 
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

Hamiltono Liet. NF Valdyba.

liai atsimenant, kad anksčiau 
buvo labai populiari ir visų lie
tuvių mėgiama. Apyl. v-ba reng 
dama šį minėjimą didesnėje sa
lėje kviečia ir tikisi, kad visi 
gausiai atsilankys^

Liet, organizacijos, kuribs 
sutinka prisidėti dovanėlėmis 
prie Motinų pagerbimo skubiai 
prašomos pranešti skambinant 
vald. nariui K. Mikšiui, telef. 
JA. 9-8593.

Liet. Enciklopedijos X t. visi 
jau esame gavę. Bet ar visi atsi
lyginome? Neatsilyginusieji už 
X arba ankstyvesnius tomus 
Skubiai prašomi tą padaryti, nes 
skolos našta slegia LE leidimo 
darbą. Hamiltone galima sumo
kėti LE atstovui St. Daliui, 506 
Sherman Ave. So., FU. 5-8602. 
Paskambinus pinigai bus paim
ti iš namų.

H. Liet. Dramos Mėgėjų Teat
ras vėl intensyviai dirba ruošda
mas naują pastatymą “Buridano 
asilas”. Ištroškę vaidinimų tau
tiečiai buvo benusimeną nieko 
negirdėdami apie Aukuro veik
lą. Pasirodo, tas rūpestis buvo 
nepagristas. Scenos entuziastai 
vėl suteiks mums malonumo 
nauju savo pastatymu, greičiau
siai jau po vasaros karščių. Vei
kalą režisuoja A. Stasevičius. 
Aukuro kolektyvui pirminin
kauja Alf. Juozapavičius, kurį 
sudaro virš 20 scenos mėgėjų.

H. Kredito D-joj Talka pava
sarį labai padidėjo paskolų pa
reikalavimas. Bankelio pareigū
nai nuoširdžiai dirba stengda
miesi patenkinti tautiečių parei
kalavimus. Kviečiami nauji na
riai savo. įnašais prisidėti prie

Ateitininkų sendraugių valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
K. Kleiva, vicepirm. kun. V. 
Bagdanavičius, sekr. Pr. Povi
laitis, iždin. D. Augienė, orga- 
niz. reikalams dr. VI. Šimaitis.

PreL J. Balkūnas šią*vasarą 
pradeda statyti savo parapijos 
bažnyčią. Planus parengė inž. J. 
Mulokas. Jie jau patvirtinti ar
kivyskupijos. Bažnyčios stilius 
bus lietuviškas.

Kompoz. Jeronimui Kačinskui 
balandžio 17 d. suėjo 50 metų. .

Pianistę Rajauskaitę - Šušienę 
buvo ištikęs širdies smūgis. Pia
nistė jau sveiksta.

/Muzikas Juozas Strolia gyve
na Philadelphijoje, kur verčiasi 
pamokomis, derina bei taiso pi- 
janinus ir t.t.

Vytautas Memenąs balandžio 
28 d. Romoje įšventintas kuni
gu. Primicijos jo įvyko balan
džio 29 d. šv. Petro bazilikoje.

V. Memenąs gimnaziją baigė 
Hanau, teologijos mokslus iš
ėjo Romoje. Jo tėvai gyvena Ci
cero, III.

ŽurnaL Joną Vaidelį pereitą 
ketvirtadienį Čikagoje sužeidė 
pravažiuojantis automčbilis. Su 
laužytos jo abi rankos ir šiaip 
gerokai aplamdytas, kad po ne-

sitaikant prie Vokietijos įstaty
mų, kuriais atpalaiduojamos 
nuo mokestinės prievolės pri
vačių asmenų ir institucijų au
kos, jei jos teikiamos bendrojo 
labo (“gemeinnuetzige”) insti
tucijoms. Sumanymuose buvo 
siūloma paraginti tautiečius at
likti savo pareigą mokant soli
darumo mokestį, kaip tai nusta
to Bendruomenės statutas ir kr. 
tarybos nutarimai. •

Valdybos pirmininko Bataičio 
veikla susilaukė iš tarybos na
rių kritikos. Buvo pareikšta, kad 
bendruomenė ne privatus pir
mininko reikalas ir apgailestau
ta, kad į valdybos priekį pasta
tytas vienos grupės eksponatas, 
būdamas partinio nusistatymo, 
reikalus kartais tvarko taip, jog 
gali būti sugriauta visa tai, kas 
per ilgus metus kruopščiu dar
bu ir dosniomis aukomis visų 
lietuvių sukurta. Tai ypač lie
čia Vasario 16 gimnazijos rei
kalų tvarkymą.

Tėvas Kippas buvo sunkiai 
susirgęs plaučių uždegimu ir 
pleuritu. Jau nuo sausio 30 d. 
guli ligoninėje, iš kurios tikisi 
išeiti apie Velykas (E)
D. BRITANIJA

Lietuvių Namų bendrovės di-
laimės kelias valandas buvo be Į rektoriai nutarė kambarių kai- 
sąmonės. Jis gydomas Engle- ?as kiek pakelti, nes šiaip perei-

gavo už $65. Jai skirtą komisą
$13 ji paaukojo NF.

P. Palmer dirba didelėje Re
ward avalynės krautuvėje,' 15 
Market Square, prie turgavie
tės. Jos dėka ši krautuvė davė 
net už $30 skelbimą.

Prašome geruosius lietuvius 
aplankyti ją Reward krautuvė
je, ypač perkant' avalynę siun
tiniui į Lietuvą. Pasakykite, kad 
parkate siuntiniams ir gausite 
specialią nuolai^^:- Sk. St.

John D^ SkaŪS^rėgionaT liar- - _
’ r veiklos, išplėtimo ir

wood ligoninėje.
VOKIETIJA

PLB Vokietijos kr. tarybos 
nepaprastoji sesija įvyko balan
džio 6-7 d. Vasario 16 gimnazi
jos rūmuose Huettenfelde. Į su
važiavimo prezidiumą buvo iš
rinkti K. Drunga, E. Simonai
tis ir- J.- Kriščiūnas. Krašto val
dybos pranešimą padarė jos pir
mininkas J. Bataitis. Plačiai bu
vo svarstomi Vasario 16 gim
nazijos reikalai. Nutarta kreip
tis į viso pasaulio lietuvių vi
suomenę ir liettiviškas institu
cijas. prašant paramos tai vie
nintelei lietuvių gimnazijai Va
karų Europoje. Priimtas Vokie
tijos LB statuto pakeitimas pri-

sbrF'affibėF
Citizenship Branch in Hamil
ton, yra gavęs naują paskyri
mą į Europą. Su juo ir lietu
viams teko daug kartų bendrau
ti ir jo paramos Įvairiais reika
lais susilaukti. Balandžio 17 d.; 
Inter - Ethnic Council surengė i 
išleistuvių vakarienę dalyvau
jant Hamiltono tautinių grupių 
atstovams. Lietuvius atstovavo 
apyl. pirm. inž. A. Jazbutis ir 
vald. narys Alf. Juozapavičius.

ApyL v-bos ižd. P. Lesevičius 
balandžio 10 d. išvyko paviešėti 
Velykų švenčių proga Į Čikagą, 
kur'aplinkės v-bos pavestas at
liko kaikuriuos darbus surištus 
su mūsų bendruomene.

Tautiniu šokių grupė, vado
vaujama G. Berichmanienės at
liks programą Council of Friend 
ship rengiamame tautiniu šokių 
festivalyje. Festivaly dalyvaus 

i per 10 tautinių grupių. Pasiro
dymas įvyks trečiadienį, gegu
žės 8 d. 8 vai. vak., YMČA Au
ditorium, 52 Ottawa St. -N. Lie
tuviai prašomi gausiai dalyvau
ti, tuo paremiant mūsų jaunuo
sius šokėjus, kurių tai bus pir
mas viešas pasirodymas nuo 
grupės susiorganizavimo.

Centrinei miesto bibliotekai 
balandžio 12 d. buvo Įteikti Lie
tuvių Eenciklopedijos VII ir IX 
tomai. Pasitikrinus bibliotekoje 
rasta, kad trūksta VII temo ir 
Lietuvos žemėlapio, kuris liko 
neįteiktas, nors ir buvo užsaky^ 
tas. Asmenims, kuriems tuo rei-. 
kalu pavesta rūpintis, reikėtų' 
būti stropesniems ir pareigin- 
gesniems.

Pabaltijo Federacija Hamilto
ne, kuriai šiemet pirmininkauja 
latviai, jau pradėjo pasirengi
mus birželio trėmimų Viešam 
minėjimui birželio 16 d. suren
giant viešas demonstracijas 
mieste. Apyl. v-ba yra numačiu
si paruošti keletą naujų plaka- 

’ tu. Tuo tikslu kas turi naujų 
1 idėių arba aktualių šūkiu anglų 
j kalba, kurie tiktų plakatų įra- 
i švmui nrašomi skambinti vald.;
vicen. St. .Daliui,, tel. FU.5-8602.'

Tve Hamilton Spectator ba
landžio 17 d. tilpo trumpa žinu
tė pranešanti, kad nauja apyl. 
v-ba pradėio darbą parašant la
bai taisyklingai valdybos narių 
pavardes. Taipgi buvo pažymė
ta, kad ši orgąniąacija turi tiks
lą kpVcfti su koųruirtizn&u ir at
gauti laisvę savo gimtajam 
kraštui. Narių turinti 1.500.

Motinos dienos minėjimas ren 
giarnas gegužės 5 d., sekmadie
nį, 5 vai. p.p. St. Michael salė
je. 213 James St. N. (prieš ka
reivines). ši salė paimta specia-

paskolų?-'pareikalavimo patenki
nimo. Bankelis pirmąją Velykų 
dieną nedirbo, bet dabar vėl nor 
maliai kiekvieną sekmadienį po

namaldų. parapijos salėje, bib
liotekos kambaryje atlieka ope
racijas ir priima naujus narius.

J. D.
Alfonsui Bildai vėl teko atsi

gulti šv. Juozapo liganinėn, kur 
jam padaryta 4-ta kojos ope
racija. Ligonis jau serga 2 me
tai ir 5 mėnesiai. Jam teks dar 
pagulėti kurį laiką ligoninėje. 
Linkime jam greičiau pasveikti.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus -

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. Lengpikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

tais metais gauta 341 svaras 
nuostolio.

Valdyba pasisakė už tai, kad 
tarnautojai nebūtų renkami di
rektoriais. Apmokamas teturįs 
būti vien vedėjas, kuris betgi 
neturįs eiti tarnautojo pareigų 
raštinėje, o tik vadovauti bend
rovės veiklą. Šiemet turės būti 
išrinkti 4 direktoriai: rotacine 
tvarka išeina iš direktorių A. 
Žukauskas, turi būti perrenka
mi naujieii direktoriai N. Moc
kus ir J. Benderius ir, kaip tar
nautojas, pasitraukia V. Dargis.

Anglijos liet, skautu vasaros 
stovykla įvyks rugpjūčio 3-11 d. 
Lietuvių sodyboje. Stovyklos 
mokestis 2 sv. 10 šilingų.

Darbiečių partijos vadui Gaits 
keli lietuvių bei latvių organi
zacijų pirmininkai kovo 30 d; 
pasiuntė laišką dėl jo kalbos, pa
sakytos Berlyne apie Lenkijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos ne
utralizaciją, kurioje nebuvo mi
nėtos Pabaltijo valstybės. Laiš
ke buvo reiškiama viltis, kad 
Gaitskell atkreiptu savo dėme
sį į tragišką Pabaltijo tautų li
kimą ir paremtų jų pastangas 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Balandžio 2 d. Hugh Gaits
kell padėkojo už pabaltiečių 
laišką. Jis pilnai įvertinąs pa
baltiečių pažiūras, kuriomis 
jam būsią malonu pasinaudoti.

(E)

Mieli Hamiltoniečiai!

1

S

THE TORONTO MEAT & SAUSAGE MARKET CO. 
džiaugiasi galėdama pranešti atidarymą savo krau
tuvės

24 YORK ST., HAMILTON.
Mūsų europietiški ir vietiniai delikatesai, šviežios ir 
rūkytos mėsos ir dešros tikriausiai patenkins Jūsų 
skonį.

63/« arba 7%
PASKOLOS ant nekilnojamo turto (mortgage) naujai 
statybai ir seniems namams.

Asmeniškos paskolos 6% (šeštu)
iki $3.000 dviems metams išsimokėjimui.

Skambinti J. SKAISTYS, JA. 9-0163
HAMILTON, ONT.

AUSTRALIJA
ALB Bankstown apylinkės 

tautiečiai saviems lietuvių na- 
mmas jau surinko 1.200 svarų. 
Namams užbaigti reikia dar 
600 svarų. Ir šioje apylinkėje 
nebuvo užmiršta parinkti aukų 
Vokietijos lietuviams (Vasario 
16-sios gimnazijai). Į naująją 
valdybą išrinkti: M. Apinys, M. 
Šumskas, K. Marčiulionis, St. 
Pačėsa, J. šimboras.

Melbourne Lietuvių namams 
statyti jau surinkta 7.000 svarų. 
Tikimasi šiais metais surinkti 
reikiamus 10.000 svarų.

ALB Adelaidės anylinkės nau- 
jon valdybon, išrinkti: St. Čibi
ras, Mikeliūnas. Puslys, Urmo
nas, E. Jaciunskienė; kontrolės 
komisijon: Garbaliauskas, Jan
kauskas. Jucius; garbės teis
man: Garbaliauskas, Maželis, 
Linkus, Pulgis Andriušis, Pet- 
kūnas. Lietuviu namams statyti 
surinkta jau 2400 svaru. Na
mams, statyti iš- Woodvilles sa
vivaldybės gautas didelis plotas 
žemės, su teise naudotis 84 me
tus. Sudaryta švietimo taryba, 
kuri jau pradėio darba. Renka
mos aukos Vokietijos lietuviams 
ir Vasario 16-sios gimnazijai.

Namai - Bizniai

Savtninikai:

ZIGMAS DID2BALIS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkino reikalais kreipkitės j mūsų atstovus:

M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS.
> —-. - -.......................

Ūkiai • Žemė

1147 MAIN STR. EAST 
TeL LI. 9-3597 arba LL 9-3238

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE
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TU MAMA
Linksmai švilpauja varnėnas 

senos vyšnios augščiausioje ša
koje. J saulę ištiesęs virpantį pa
gurkli jis džiūgauja, gieda, pa
mėgdžioja pavasarį pilną garsų, 
šiltą, besijuokiantį.

tau — pačios saldžiausios...” Ji 
būdavo čia kiekvieną pavasarį 
vyšnioms pražydus, tik man ji 
buvo .kaip naujas pavasaris... 
Dabar — jos nebėra. Jau tiek 
daug kartų vyšnia pražydo ir 

Tu išėjai pro duris, Mama, iš- įsirpino uogas! Kantriai .laukia
medinis suolelis darganoj ir vėt- 
»-oi. Kantriai plaka ilgesy, mano 
širdis... —

Skardžiai skamba erdvė var
nėno švilpimais. Ant tavo gal
vos, Mama, nukrenta vyšnios 
žiedo lapelis, vienas', antras... 
Sušiurena šakose vėjas, pasipi- 
lia baltas lietus po tavo kojo
mis. glaudžiasi lengvr kvepian
tys lapeliai prie tavo peties, prie 
tavo kelių...

Staiea viskas nutilo. Varnėnas 
nuskrido. Sustingo šakos, balti 
nustebę žiedai pažvelgė tiesiai 
tau i akis. Jie pamatė kaip tavo 
sunvkusiu skruostu nuriedėjo 
sunki ašara. Kažkaip vogčiomis 
ii isigėrė i tavo apnešiotą rūbe
li. įsivėrė tain arti širdies, kuri 
plėtėsi užimdama kvapą.

Tu nieko nepasakei. Mama, 
tik tavo ilgi pirštai švelniai pa
glostė sūtrunvjusį suolelį, bega
liniai švelniai. . .•

Paskui tu tarsi vaikydama 
ikvrų • vabzdelį perbraukei savd 
skruostus.

Kažkas pašaukė tave. Tu pa- 
i 

suoleli. Labai lėtai Tu nulenkei 
pačią žemiausią vyšnios šaką ir 
perbraukei i a savo drėgną 
skruostą. Paklydęs kvapus žie
do lapelis nrilipo prie tavo lū- 
nu, kaip kūdikio pirmas pabu
čiavimas. — Tai jos mintys glau
džiasi. — sušnabždėjai.

Lvgiu abejingu žingsniu grį
žai i tikrovę. Mama. O debesys 
vis plaukė tolyn į vakarus, var
nėnas vėl tęsė savo pavasarinius 
švilpavimus. Palengva supėsi 
ore vienas po kito krentantys 
vyšnios žiedų lapeliai, kaip tavo 
praeities sapnai, kaip tavo da
barties svajos, kaip tavo tylios 
be skundo ašaros...

ėjai į sodelį tokį nedidelį, tavo 
rankomis sodintą, tavo godomis 
liūliuotą. Pakilo tavo pilkos su
simąsčiusios akys ir sutiko slen
kančius lengvus debesis. Jie 
plaukė ramiai, viena kryptimi, 
įvairiai iškarpyti, susigūžę, gra
žūs savo baltumu mėlynoje sau
lėtoje padangėje. Tu atsikvėpei 
ir pajutai vyšnių žiedų begali
niai švelnų aromatą. — Tavo 
atodusys susiliejo su juo. Su 
plaukiančiais debesimis susiliejo 
tavo- mintys nuskrisdamos kaž- 

' kur į ten... jų niekas nebegalė
jo siekti—jokia žmogiška ranka.

Ramiai, neskubėdama, perbė
gusi žvilgsniu kiemo smėlį, tu 
atėjai iki suolelio po sena vyš
nia mojančia tau savo žydinčio
mis šakomis, viršūnėje besisu
pančiu paukščiu. Neiučiomis tu 
panorai pailsėti. — Nuo ko pa
ilsėti ta ankstyvą pavasario ry
tą? — Nuo minčių svaiginančių 
galvą iki skausmo, nuo dūmoji
mo praplėšusio tavo išvargusias 
akis. Tavo širdis perpildyta il
gesio. Jis veržiasi žodžiais, ku
riuos šnabžda tavo išblyškusios, kilai dar kartą aožvelvdama 
lūpos ... Tavo žvilgsnis liūdnai 
glosto pajuodusį, aptrupėjusį 
suoleli.

— Čia matydavau ją4 mano 
dienos rūpestį, mano nemigos 
naktis, — pinasi atminimai, — 
po baltai a vyšnia matydavau ją 
skaitančią knvgą, matydavau 
jes atmesta garbanotą galvą, kai 
ji susimąsčiusi sekdavo gęstan
čios saulės spindulių pluoštus ... 
matydavau jos liekną liemenį ir 
ištiestas rankas, kai ji skindavo 
įsirpusias uogas niūniuodama 
kažką svajingo .... Ir atmenu, 
kaip tiesė ji man įsirpusias uo
gas, jos lūpų spalvos, tu lūpų, 
kurios man kalbėjo: “Mamyte,

835'QC'EEN ST.W.-TORONTO 3-(M 4-4025

norvegų dramaturgo 
Ibseno. Ibsenas siūlė 
muzikinį veikalą pa- 
paėmus “Peer Gynt”. 
susižavėjęs ėmėsi ’ dar-

FiKAMKNSKT
MANIQOt.TRAOING CO. j

EDVARDAS GRIEGAS ■>*>
V. VERIKAITIS

(Pabaiga)
Grįžęs į Norvegiją, praleidęs 

vasarą namuose, sekantį sezoną 
suruošė savo kūrinių koncertą, 
kuriame buvo išpildomi jo pir- 
miej i kūriniai pianinui ir Ketu
rios dainos altui. Tuo pat laiku 
pradėjo studijuoti kompoziciją 
pas Gade, kuris buvo laikomas 
“Skandinaviškosios muzikos tė
vu”. Gade rado Griego muziką 
savotiška ir “per daug norve
giška”. Po vieno koncerto Gade 
atvykęs į užkulisį patarinėjęs 
Griegui mesti “tą per daug nor
vegiškos muzikos rašymą”. Grie 
gas atšovęs: “Niekuomet, pro
fesoriau!”.

Kaip jau minėjau, Griegas pa
veldėjo iš savo motinos nepa
prastą krašto meilę ir buvo pa
vergtas natūralaus grožio Visa
galio sukurtoje gamtoje. Jį jau
dino gražūs fijordai, gėlių lau
kai ir tylūs saulėleidžiai, veikė 
bangų ūžesys ir vėjelio šlamėji
mas. Legendos ir liaudies dai
nos jąm buvo dvasios penas. Ši
tai jaučiama jau pirmuose jo kū
riniuose. Ir kaip tik šito jam pa
tariama atsisakyti!

1864 m. žiemą Griegas su jau
nu ir tikrai talentingu kompozi
torium, deja, anksti atsiskyrusiu 
su šiuo pasauliu, Nordraak, įstei 
gė taip vadinamą EUTERPE 
(Euterpe — sen. graikų mitolo
gijoje lyrinės poezijos ir muzi
kos mūza) draugiją, kuries tiks
las išvesti į viešumą jaunųjų kū; 
rinius. Draugija, deja, neilgai

* gyvavusi iširo. Nordraak mirė 
palikdamas Griegą giliame liū
desy. Įstengęs parašyti laidotu
vių maršą, Griegas atsigulė il
gesniam laikui į patalą karščiuo
damas.

1867 m. Griegas vedė Niną Ha- 
gerup, dainininkę, švelnios sie
los asmenybę, o be to, ir geriau
sią jo dainų interpretatorę. Su
silaukė dukrelės, kuri mirė try
likos metų amžiaus. Vistik jis 
nepalūžo ir dar stipriau ėmėsi

MEDŽIAGOS
— MAISTAS

— VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai j tėvyne

■

kcmpozicijps. Kurį laiką kon
certavo užsienyje. Grįžęs iš Ro
mos ėmėsi organizuoti muzikinę 
draugiją palikusią gilius pėdsa
kus šioje srityje. Jo talkininku 
buvo Johan Svendsen-, vėliau 
pasidaręs vienu iš vadovaujan
čių norvegų muzikų. Griegas tuo 
laiku buvo pakviestas Philhar- 
moninio orkestro dirigentu.

1867 m. Griegas netikėtai ga
vo laišką iš Fnarz Liszt. Listas 
reiškė susižavėjimą jo muzika ir 
kvietė būti jo svečiu, jei kada 
lankytųsi Vokietijoje. Dar nevi
sai savųjų suprastas, Griegas 
buvo maloniai nustebintas šio 
didžiojo kompazitoriaus žestu. 
Kvietimu pasinaudojo ir dar tą 
pačią žiemą aplankė jį. Iš to iš
sivystė pastovi draugystė.

Aukštybėse. Griego gimimo 
metais Danų vyriausybė įsteigė 
stipdendiją saviems kompozito
riams remti. Stipendija įgalin
davo gabų studentą studijuoti. 
Bet nežiūrint gerų rezultatų stu
dijuojant, muzikai nevisados 
galėdavo išsilaikyti vien iš kū
rybos, todėl vyriausybė pasky
rė žymesniems kompozitoriams 
paramą ' visam gyvenimui, tuo 
įgalindama juos atsidėti tik mu
zikai. Pirmoji stipendija teko 
Gade, vėliau buvusiam Griego 
mokytojui. Norvegai pasekė Da
nų pavyzdžiu, pagelbėjusiu dau
geliui žymių kompozitorių, tarp 
jų ir Griegui ir Svendsonui. Ga
vęs visam gyvenimui aprūpini
mą, Griegas jau be rūpesčių 
galėjo atsidėti muzikai.

1874 m. Griegas gavo laišką iš 
garsiojo 
Henriko 
parašyti 
grindan 
Griegas 
bo ir kūrinys buvo baigtas dvie
jų metų laikotarpyje. Tai bus 
bene geriausias jo darbas. Ka
dangi “Peer Gynt” negalėjo bū
ti pilnai suprastai užsieniuose, 
tai Griegas jo muziką panaudo
jo sukurdamas dvi suitas, įjung
damas keturis geriausius nume
rius iš jau minėtos dramos. Ke
turi kiti numeriai sudarė suitą 
Nr. 2. Taip be muzikinės dra
mos dar atsirado dvi populia
riausios muzikinėje literatūroje 
suitos orkestrui.

Griegui daugiau įsijungus į 
kūrybą, buvo reikalingas poilsis 
ir ramybė. Todėl jis persikėlė 
gyventi į Loftus gražiame Har- 
dengerio fijorde. Jau tuo laiku 
Griegas buvo tiek populiarus 
Norvegijoje, jog užteko parašy
ti ant voko Edvardas Griegas ir 
laiškas pasiekdavo adresatą be 
jokio adreso.

Per trumpą laiką Griegas taip 
pat pasidarė vienas populiariau
sių kompozitorių visoje Europo
je. Kviečiamas po tisą Europą 

(nukelta į 7 psl.)

solistams ir chorvedžiams
Birželio 14-15 d. Argentinos 

sostinėje Buenos Aires pabaltie- 
čiai ruošia komunistinio teroro 
parodą, o kiek vėliau Pabaltijo 
tautų meninį pasirodymą viena
me iš Buenos Aires teatrų, šio 
pasirodymo - koncerto progra
mą norima sudaryti iš tautinių 
šokių, solistų, bei chorų pasiro
dymų.

Programos išpildymui jėgų 
pakaktų, bet trūksta repertuaro. 
Tad, gerbiamieji, kreipiamės į 
Jus prašvdami paramos — tiki
mės iš Jūsų reikiamo repertua
ro: a. solo dainų sopranui ir vie
ną kitą soprano partiją iš ope
rų; b. solo dainų bosui ir taip 
pat, tam pačiam balsui, operi
niu partijų; c. dainų vyrų cho
rui. ' 7

Jei negalėtumėt mums per
leisti partitūrų, tai bent pasko
linkit nusirašyti, kurias laike 
vieno mėnesio grąžinsime;

Puremkit mūsų tautinės gar
bės reikalą. Prašome kiek gali
ma greičiau išsiųsti, nes laiko 
maža, o darbo daug. Ačiū kiek
vienam, kuris supras ir parems 
šį tautini darbą.

Šį atsišaukimą skelbiame su
sitarę su* visais organais, kurie 
mums šį meninį pasirodymą pa
vedė.

Medžiagą siųsti šiuo adresu: 
S. Babronis, Avellaneda 513, 
Bernai, Buenos Aires, Argen
tina. •

Kultūros ir knygų pasauly
jos rinkin ysnuo seniausių lai
kų. Veikalą tvarko 'prof. My
kolas Biržiška. Pirmojo tomo 
kalbą jau taiso dr. P. Jonikas. 
Vieno tomo kaina prenumeruo- 
jan — $5. Kviečiame užsakymus 
siųsti Kultūros Fondui.

Lituanistikos Institutas Ford- 
hamo universitete šią vasarą 
(1957) rengiasi pradėti pirmąjį 
vasaros semestrą. Klausytojai, 
sėkmingai baigusieji 3 kursus, 
galės gauti 6 kreditus.

Lit. Instituto tikslas:
1. Padėti mokyklose dirban- 

čbms seserims, ar dar besiruo
šiančioms šiam darbui, pagilinti 
lituaiiįstikos žinias, /

'2. Amerikos seminarijose stu
dijuojantiems klierikams; su
teikti gilesnį lituanistinių daly
ki pažinimą,
/ 3. Pagelbėti kunigams norin
tiems pasitobulinti lietuvių kal

Pasibaigė dainos ir giesmės 
konkursas, kuriam kun. dr. J. 
Prunskis paskyrė $500. Jury ko
misija (VI. Jakubėnas, A Ste
phens, A Kutkus, B. Chomskis 
ir A. Skridulis) bal. 20 d.: ap
svarstė visus atsiųstuosius 22 
kūrinius. Premijuoti kūriniai ir 
jų autoriai:

$250 už dainą vyrų chorui “Ši
lainė” — komp. Br. Markaičiui, 
SJ; $125 už mišriam chorui “Mi
šių giesmes” — komp. Juozui 
Gaubui; $75 už giesmę mišriam 
chorui “Eisi kentėt” — komp. 
Bruno Markaičiui, SJ; $50 už 
giesmę mišriam chorui su solo 
balsu ir akomp. — komp. Juozui 
Stroliai.

Tarpe nepremijuotų kūrinių 
yra visa eilė spausdintinų.

M. Gimbutienės veikalą ang
lų kalba “Lietuvių liaudies me
no simbolika” leidžia Amerikie- 
čių Folkloro draugija. Leidinio 
kaina $2.50. Kultūros Fondas re
mia jos išleidimą. Visi suintere
suotieji mūsų kultūrine propa
ganda kitataučių tarpe prašomi 
paremti šio veikalo išleidimą jį 
prenumeruojant. Adresas: M. 
Gimbutienė, 4 Rutledge St, Bos
ton 32, Mass.

Kultūros Fondas, bendradar
biaudamas su Lituanistikos In
stitutu, leidžia Vacį.' Biržiškos 
“Aleksandryną”. Bus trys to
mai. Veikalas yra lietuvių ra? 
šytojų biografijų ir bibliografi-

tiką), '
4. Padėti visam ' lietuviškam, 

jaunimui - studentams ir abitu-

studijas. •
Sitam planui realizuoti reika

linga mūsų visuomenės vado
vaujančių asmenų pagalba' ir

. . ).-■'f Z'
* Mes prašome:

1; Parengti kunigus, klierikus 
ir pasaulietišką jaunimą jsijung.- 
ti į šias lituanistikos studijas.

rientams įsijungti į lituanistikos didelį laimėjimą sayo ir moky-

Jei nebus pakankamo skaičiaus 
studentų, mūsų pastangos, nueis 
niekais.

2. Paremkite mus materialiai. 
Padėkite mūsų būsimiems klau
sytojams sumokėti už mokslą.

Visais reikalais rašyti: Rev. 
prof. VI. Jeskevičius, SJ, Box 
No. 566, Fordham University, 
New York 58, N.Y.

Vasario 16 gimnazijoj kovo 28 
d. baigėsi egzaminai, kuriuos 
sėkmingai išlaikė visi 5 abitu
rientai. Gimnaziją baigė Rim
vydas šliažas, kuris savo specia
lybe numato pasirinkti žurnalis
tiką ir emigruoti į Ameriką; Vi
lius Lenartas — numato pasi
rinkti chemiją, Ingė Godušaitė 
—psichologiją, Greta Jasevičiū- 
tė ir Rimutė Mariūnaitė— me
diciną.
; Šiemet -pirmą kartą Vasario 
16 gimnazijos abiturientus eg
zaminavo vokiečių švietimo įs
taigų skirtosios komisijos. Šiau
rės Badeno Oberschulamto at
stovas, vyr. valdžios tarėjas dr. 
Rueckert, vadovavęs egzami
nams, pareiškė, kad Vasario 16 
gimnazijos abiturientai pasiekė 

tojų nepaprastu darbštumu. Lie 
tuvių abiturientų parodytas 
mokėjimas prilygstąs vokiečių 
abiturientų lygį. Visi abiturien
tai savo žiniomis parodė, jog jie 
yra nepaprastai darbštūs, o Šlia
žas ir Lėnartas ir labai gabūs. 
Augščiausias pažymys vienetu
kas vokiškose mokyklose nepa-

prasta retenybė, o Šliužas vis- 
dėto gavo vienetuką iš lietuvių 
kalbos ir istorijos, o Lenartas iš 
matematikos. Visi abiturientai 
sėkmingai išlaikė ir lotynų kal
bą, nors jie telankė 18 savaiti
nių valandų kursą, o laikė ui: 
visas 27. Abiturientų brandos 
atestatai teisiniu atžvilgiu visai 
prilygs baigusiųjų valstybines 
gimnazijas atestatus.

Apie Mariją Pečkauskaitę - 
Šatrijos Raganą rašo studiją 
kun. dr. Paulius Ragažinskas, 
Pontificia Universidad Catolica 
Bolivariana, Fącultad de Filoso- 
fia Letras, Av. Colombia 56-11 
Medellin, Colombia, SA. Jis 
prašo atsiųsti jam žinių, laiškų, 
atsiminimų apie rašytojos gyve
nimą ir. kūrybą. Panaudojęs vis
ką greitai sugrąžins.

Liet. Khygos Klubas Čikagoje 
per 7 metus išleido 45 veikalus. 
Iš jų 4 verstiniai, kiti originali- 
nė liet, kūryba.

Redakcijai prisiųsta
East and West, vol. III, Nr. 8, 

April 1957, 24 psl.
Šis numeris jau mimeogra- 

fuotas, tik su spaustuvėje spaus
dintu viršeliu, žurnalas toliau 
eisiąs kas du mėnesiai.

Šiame numery: A new Orien
tation; Communism in Britain; 
VI session of the Supreme Coun 
cil of the USSR; The Middle 
East Challange.

Skautų Aidas, 1957 m. balan-
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VII-jų ŠALS Žaidynių 
laimėtojai

Balandžio 27-28 d. Toronte

dvejete — I Nešukaitis 
dys, II Šoliūnas 
•is), III Rautinš

Gvil- 
Avižienis (Ne- 
Vytis) - Palta-

KLB TORONTO APYL JALTOS FONDO 
APYSKAITA UŽ 1956 M.

Likutis 1956. I. 1 d. ................$1.123,52
Surinkta 1956 m.:

Skaučių po namus ... ..........
Vokeliais per paštą ir dėž
Parengimo pelnas........... .

i7$;«2 
885,86 
29,55

DABAB GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

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

sklypai, subdivizijos.

žaidynėse naujaisiais 
Amerikos meisteriais tapo šie 

sporto vienetai, bei atskiri spor-

Didžiausias žemės pasirinkimas
Namų iškeitimas

Geriausi
Kanados premijuoti šaldytuvai ir 
krosnys Kanadoj—tik McCLARY. 
McCLARY krosnys garantuotos 0 
metams.

Pirkite geriausius — pirkite
McCLARY

3

rokas (H. Kovas); moterų dve
jete — I Kasperavičiūtė - Urbo
naitė (Vytis), II Rickienė - Pet- 
rušaitytiė (H. Kovas); mišria
me dvejete — I Gvildys - Kas
peravičiūtė, II Avižienis — Lai- 
kūnaitė (Neris), III Paltarokas 
- Rickienė (H. Kovas).

Komandoms neatvykus ir ne
atsiradus pakankamam skaičiui 
šachmatininkų, šios varžybos 
nebuvo pravestos.

Tarpklubinėse varžybose Dip
lomatijos šefo taurei - laimėti 
daugiausiai taškų vyrų ir mote
rų grupėje surinko Toronto Vy
tis — 155. Antroj vietoj liko Či
kagos Neris — 98, trečioj Ha
miltono Kovas — 51, ketvirtoj 
Niujorko Atletų SK — 35, penk
toj Žaibas — 25 ir šeštoj Ro- 
chesterio Sakalas — 22. Jaunių, 
mergaičių ir jaunučių grupėje 
pirmauja Toronto 'Aušra, toliau

Lietuvių Baldų Krautuvė 

Mohawk Furniture 
Company

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

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 !

Vyrų krepšinyje pirmą vietą 
laimėjo Niujorko Lietuvių Atle
tų S. Klubas, antrą — Čikagos 
Neris, trečią — Urbanos Litua- 
nica, ketvirtą — Toronto Vytis. 
Moterų krepšinyje: I — Toronto 
Vytis, II — Toronto Aušra, III 
—Montrealio Tauras, IV — Niu
jorko LSK. Jaunių krepšinyje:
I — Detroito Kovas, II — Čika
gos Baltijos Jūra, III — Water- 
burio Gintaras, IV Toronto Auš
ra. Jaunučių krepšinyje: T — 
Cleveland© Žaibas, II — Ro- 
chesterio Sakalas, III — Toron
to Aušra.

Vyrų tinklinį laimėjo: I — 
Neris, II — Vytis, III — žaibas, 
IV — Atletų SK. Moterų tinkli
nį: I — Neris, II — žaibas, III— 
Detroito Kovas, IV Vytis. Vy- seka Detroito Kovas, Rocheste- 
rų stalo teniso komandines var- - " ’ 1
žybas laimėjo Rochesterio Sa
kalo trejetukas — Grybauskas, 

i Mačiulis, Kazakevičius. Antroj 
vietoj liko Neris, trečioj Vytis, 
ketvirtoj Hamiltono Kovas.

Moterų stalo teniso komandi
nes varžybas laimėjo Vytis — 
Kasperavičiūtė, Urbonaitė. Ant
rą vietą iškovojo Hamiltono Ko
vas ri trečią Detroito Kovas. In
dividualinėse stalo teniso var
žybose pasiekti šie laimėjimai: 
vyru vienete I Gvildys (Vytis),
II Paltarokas (H. Kovas), III 
Šoliūnas (Neris); moterų viene
te — I Kasperavičiūtė (Vytis),
II Rickienė (H. Kovas), III Ur
bonaitė (Vytis); jaunių vienete 
— I Grebliūnas (Sakalas), II 
Mališauskas, III Januškevičius; 
mergaičių vienete — I Juknevi
čiūtė, II Stirbytė (abi Aušros),
III Augaitytė (D. Kovas); vyrų

rio Sakalas ir Cleveland© Žai- 
bas. Prie šių taškų bus dar pri
dėti vasaros žaidynių laimėji
mai futbole, lengvoj atletikoj, 
plaukime ir lauko tenise. A. S-

Fort William, Ont.
Prof. kun. J. Gutauskas ap

lankė mūsų koloniją balandžio 
15-16 d. ir laikė rekolekcijas St. 
Elizabeth bažnyčioje, o paskaitą 
apie pasaulio lietuvių bendruo
menės veiklą — pp. Kaminskų 
bute. Ta proga svečias aplankė 
lietuvius ligonius sanatorijoje ir 
ligoninėje. Už visą tą esame la
bai dėkingi kun. J. Gutauskui.

Motinos Dienos minėjimas 
ruošiamas gegužės 11 d., šešta
dienį, 6 v.v. ukrainiečių salėje 
Prosvita Hall (Lake Theatre — 
kinas, Simpson St.), Fort Wil
liam. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. E. j.

Vosorio 16 gimnazijoj
Priskoityto banke %

. Vso $3.005,20

$1.237,55
Paskirstyta:

Vasario 16 gimn. . ..
Vargo mok. Vokietjoje 
šalpai Vokietijoje .. .
šalpai Toronte..........
Išlaidų turėta .............
Įsigyta turto...............

1,65

200.00 
735,00 
255,74 
138,36 
65,00

1199 Bloor St W., Toronto. Tėl. LE. 4-8481
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas išl bankų.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS šu atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik S

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

J. J. ELLIIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-247
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite į šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, vande
niu šildomas, 3 virtuvės, viena skola 
10-čiai metų, randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas, garažas, viena 
skola 10-čiai metų. St. Clair - Lou
der rajone.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, alyva šildomas, mod. virtuvė, 
garažas, namas be skolų, randasi In
dian Rd. - Bloor rajone.

7.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiras mūrinis namas, vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 2 
garažai, privatus įvažiavimas, šei
mininkas išvyksta iš Toronto. Ran
das! Rusbolme Rd. rajone.

$7.000 įmokėti/ 12 kambarių at
skiras. mūrinis, nomas-dupleksas, 2 
mod. virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildomas, dvigubas garažas, 
randasi High Pork - Roncesvalles ra
jone.

$10.000 įmokėti, 11 kambarių 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 3 mod. virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, puikus namas, geras 
nuomavimui, garažas su plačiu įva
žiavimu. Nomas be skolų, randasi 
ndian Rd. • High Park rajone.
Taip pat turime namų pardavimui su 

$600 įmokėjimu ir augščiau.

P.KERBERIS
Biznio to».: IX 1-2471,

$2.000 įmokėti, 8 kambariai per 2 
ougštus, atskiras namas su dviem 
garažais,., vandeniu dujomis šildo
mas, arti Bloor ir Lansdowne gt.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, nepereinami kambariai, 2 
virtuvės, visai arti prie Bloor g-vės.

$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir šoniniu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Gerame nuomavimui rajone.

$7.000 įmokėti, 10 Kambarių, atski
ras mūrinis namas, vandeniu ap
šildomas, 3 garažai, 3 virtuvės, 2 
vonios, Bloor - Indian Rd. rajone.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių dup
leksas, du garažai, vandeniu aly
va šildomas.

12 kambarių dupleksas. Pilna kaina 
$27.000, St. Clair - Ookwood ra
jone, arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Labai geras pirkinys.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ras mūrinis namas šu garažu ir 
privačiu Įvažiavimu, vandeniu 
alyva šildomos, visai arti St. Clair.

B. SAKALAUSKAS
Biznio Hkf.: Lt. 1-2471, 

' Noww M.: Lt. 6-1410

WINNIPEG Man.
Stasė Bartninkienė suorgani

zavo Bagdonų šeimai, naujai jų 
nupirktame nam,e įkurtuves.

Namus pirko: Dabrovolskiai 
— Bennatyne Avė., Kleiniai — 
Wliliam Avė., Teklė ir Jonas 
Timermanai — Ellen St., Genė 
ir Vytautas Galinaičiai — Har
riet St. Visi šie naujai nupirktie
ji namai randasi visai arti liet, 
šv. Kazimiero bažnyčios.
' Klebonijdje'lo’us įrengtas sve
čių kambarys, kur lietuviai iš 
toliau atvykę galės apsistoti.

AUKOS IR DARBAI
Verutė Demereckoitė ir Elena Gin- 

kuviene nupirko didžiajam altoriui kur
do Marijos statulą.

Antanas Genys padirbo Šoninį altorių, 
sakyklą ir choro balkonui uždėjo grote
lius.

Mykolas Bukauskas suorganizavo kle
bonijos rjengimą ir pats apsiėmė ištin
kuoti kambarius, ką jau beveik baigia. 
Išdirbo virš 3 savaičių.

Mečys Šarauskas vadovauja kleboni
jos iruošimo medžio darbams. Jir irgi 
dirba jau trečia savaitė.

Jonas Timermanas išvedžiojo visus 
kanalizacijos ir vandens vamzdžius, su
dėjo prausyklas ir visa kas reikalinga. 
Jom padėjo Klemensas Koraška.

Arturas Balbonos jau beveik baigia 
įruošti Šildymo sistemą. *'

Stasys Bartkevičius jau trečio savai
tė deda izoliaciją ir kala klebonijos sie
nas.

Henrikas Monkevičius ir Jonas Jonu
šas deda klebonijoje duris ir tvarko lan
gus.

Vytautas Galinoitis vadovauja bažny
čios vidaus įrengimo medžio darbams.

Pranas Serepinas iškalė presbiterijos 
sienos.

Inž. ^Maciūnas nupirko fronto stiklo 
sutvirtinimui geležinius balkius.

J. Šmaižys ir M. Šaraukskas dovano
jo visai klebonijai mohagoni duris.

Elena Ginkuvienė pažadėjo nupirkti 
klebonijos kambariams linoleumą.

, Prie statybos dar dirbo: Kaz. Mažei
ka, Bron. Bražiūnos, Vincas ir Mykolas 
Januškos, Liudvikas ir Stasė Bartninkai, 
Ant. Tuskenis, Vac. Stankevičius, Arūn. 
Bujokos, Pet. Žiminskos, Kaz. Stonkus, 
J. Demereckas, Ev. Federavičius, Kro- 
čikos, Alf. Jančiukas, Vol. Rutkauskas, 
St. Simanavičius, V. Dabažinskas.

Blynų balius įvykęs kovo 2 d. 
davė $48,97 gryno pelno.

Bažnyčios statybos fondui pa
remti kovo 31 d. įvyko parapijos 
kavutė su linksma ir įdomia pro 
grama. Prie garbės stalo sėdėjo 
ir kavą pilstė: U. Jauniškienė, 
EI. Ginkuvienė ir E. Monkienė.

Šeimininkavo: EI. Januškienė, 
T. Timermanienė ir O. Jančiu- 
kienė. Maistą padavinėjo: Biru
tė ir Aldona- Jančiukaitės, G. 
Gustytė ir I. Timermanaitė.

Programjoe pasirodė: Dan
guolė Januškaitė, Lina Čingaitė 
ir Loreta Pranevičiūtė su pija- 
ninu, Marshalas — smuiku. Ėuv. 
Kalasauskas paskaitė monologą, 
kun. J. Bertašius parodė filmą iš 
savo kelionės po Texas, New 
Mexico, Arizoną ir Nevadą.

Prie įėjimo sėdėjo V. Zawads- 
kienė ir. M. Bukauskas.

Pelno gauta $67,20.
Reekolekcijas pravedė kun. 

dr. J. Gutauskas.
Po rekolekcijų šv. Kazimiero 

bažnyčios salėje įvyko bendri 
pusryčiai, kurių metu gerbia
mas rekolekcijų vedėjas pasakė 
įdomią kalbą paliesdamas lietu
vių veikimą Toronte ir kitur. 
Dar kalbėjo LB pirm. J. Deme- 
reckas ir parapijos maršalka M. 
Bukauskas, kuris savo kalboje 
surado būdą kaip lengvai galė
tume užbaigti bažnyčios staty
bą, jeiį kiekvienas dirbantysis 
paaukotume po vienos savaitės 
uždarbį.

Agapei šeimininkavo EI. Ja
nuškienė, T„ Timermanienė, O. 
Jančiukienė ir Gustienė. Prie 
įėjimo sėdėjo ir salę paruošė 
Eug. ir: Everestas Federavičiai 
ir J. Grubys.

Gauta $41,75 pelno, kuris pa
skirtas bažnyčios statybos fon
dam

Lietuvių parapija balandžio 
14 d. išgyveno istorinį džiaugs
mo momentą: po bažnyčia salė
je, kur buvo laikinai įruošta 
bažnyčia, pašventinus verbas, 
giedant “Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė”, visi rankose lai
kydami palmes įžengė į naują, 
nors dar nebaigtą, liet. šv. Kazi
miero bažnyčią. Procesijoje da
lyvavo visa parapija, kuri suta
pusi su palmių procesija, buvo 
labai iškilminga ir įspūdinga. 
Be to, dar buvo nešama išgriau
tos laikinos bažnyčios šventeny
bės. Bažn. statybos komiteto 
.pirm. Myk. Januška nešė Am
žinąją lemputę, Vine. Januška
— altoriaus kryžių, Ant. Genys
— tabernakulį, klebonas kun. J. 
Bertašius ir rekolekcijų vedėjas 
kun. dr. J. Gutauskas — šv. Sa
kramentą.

Persikėlus į bažnyčią, klebo
nas tuoj pradėjo šv. Mišias, per 
kurias beveik visi parapijiečiai 
priėmė švč. Sakramentą. Reko
lekcijų vedėjas pasakė tai pro
gai pritaikytą pamokslą.

Ateitininkai sendraugiai, kun. 
dr. J. Gutausko atvykimo pro
ga, padarė susirinkimą ir agapę 
J. SL Ramanauskų bute.

Viso $2.631,65 
Lieko 1957. lt l d..................... 375,55

Aukojo:
$30 — dr. J. Yčas;
$20 —*dr. A. Valatka;
Po $15 — P. J. Augustinovičius, A. 

Diržys, J. B., B. Naujalis, F. StM dr. V. 
Sadauskas;

Po $12 — K. Meiliūnas, 'Vaga" Con
struction Co.;

Po $10 — A. S., J. Petravičius, P- 
Kazlauskas, S. Tarsinskienė, Telesforas 
Valius, dr. J. Sungailo, High Park Food 
Market;

$8 — Dragašius;
Po $7 — S .Kniukšta, V. Lukoševi

čius;
Po $6 —- J. ,A., G. Kačonouskos, I. 

Ropė, G. Smolskis, R. Z., L. Daunius;
Po $5 — J. Dambrauskas, J. K.,* K.

A. , E. Abromaitis, P. Lelis, J. Žodeikis, 
V. Sonda, L Korbūnas, M. Dikčius, K. 
Rusinąs, A. Pabedinskas, H. Stepaitis,
B. Jonynas, S. Čepas, K. Goputis, J. Kok 
nevičius> A. Juozapavičius, I. Vaitkus, 
P. Kirstukas, A. Saulis, L. Rozgaitis, O.. 
D., A. Sagevičius, E Davidonis, K. Dar- 
gis, A. Didas, A. Galdikas, B. Saplys, F. 
Kasperavičius, K. Gontą, K. Matkevičius,
A. Povilaitis, M. Sostakas, A. Šapoka, B. 
Šimkus, L. Vaicekauskas, V. Gražulis, E. 
Goilevičiūtė, V. Bočėnos, S. Šurkus, A. 
Puteris, B. V. Kerulis, V. Sendžikas, B. 
Vaidila, V. Užupis, V. Jasinevičius, P. 
Žutautas, Banelis, P. Jankauskas, Spiel- 
cikienė, Bražukas, V. Juodišius, P. Au
gustinovičius, L. Kalinauskas;

Po $4 — L. M., A. Dobrovolskis, J. 
Stanaitis, V. šaltmiras, L. Šeškus, E. Mi
liauskas, J. Pikelis, A. Beresnevičius;

Po $3 — V. Kryžanauskas, S. Kvie- 
cinkas, I. Baltakys, A. Bernotoitis, J- 
Tūmosas, A. Strimaitis, A. Urbanavičius,
B. Arūnas, A. Jucys, i. Kybartas, J. Da
browski, P. Senkus, A. Naujokos, J. Va
liulis, J. Mažeka, J. Duobaitis, J. Miku- 
la, K. Čepaitis, J. Barisauskas, Stalio- 
raitis, A. Ciplijauskas, H. Dailydė, J. 
Bleizgys, J. Demkis;

Po $2 — F. Liačas, W. Kowalewski, 
A. Baltrušaitytė, K. O. A., M. Dikčius, L 
Česnauskas, J. Kerpis, Z. Žadeikytė, E- 
Merkevičienė, A. L., B. Košponas, Šal
na, H. Chvedukas, J. Gegužis, A. Lau
rinavičius, V. Žakas, S. Ruibys, A. Stoč- 
kūtė, J. Žilys, V. Puniškienė, R. Šimkus, 
M. Bumbulis, I. Vaitkus, J. Paskewich, 
A. Žičkus, A. S. Čeponis, J. Benetis, J. 
Rovas, P. Skablauskas, P. Besasparis, B. 
Ulozas, A. - Paškevičius, M. Dambaras, 
J. S., V. Abromaitis, M. J. Gurinskas, 
J. Šoblinskas, A. Mazloveckas, J. Siciū- 
nos, V. Vaitonis, A. P. Vilutis> P. Auš
rotas, L. Monstvilos, J. Rugys, S. Šal
kauskas, S. Vaivada, J. Liepa, J. Vait
kevičius, Y. Zolinsky, S. Kairys, S. Ja- 
seliūnas, Punkrys, Kiršonis, Šarūnas, Sta- 
tulevičius, Laurinavičius, J. Barzdaitis, 
J. Jogėla, W. Kiškūnas, T. Kiškūnas, J. 
Tamulionis, I. Slapšinskas, Švedienė, P. 
Skirgaila, P. Žadas, A, Kuolas, J. Pa
žėra, L. Goceitas;

Po $1 — S. Butkevičienė, K. LeleŠiū- 
tė, J. Ramanauskienė, P. Alšėnas, A. 
Simanavičius, J. liekas, J. Mickelrūnas, 
S. Valiukas, B. L Jonynas,- J. Juodis, R- 
Benotas, J. Novog, E. Janušienė, X. X., 
P. Šimkus, A. Kairys, O. Skukauskas, Za
karevičius, A. Jagėla, Lorencienė, A. 
Markonis, A. Kupreišis, S. Kleinas, Sta
siūnas,. Balaševičius, Arlauskas, L. Taš- 
kūnos, J. Birgiolas, A. Baltrūnas, J. Ivaš 
kevičiūtė, Kzis, Laučys, K. Galiauskas, 
J. Joneliūnas, Dambrauskienė, Baiakus- 
kas, Augaitis, Stravinskas, A. Čepai
tis, J. Gataveckas, T. Staniulis, I. R., J. 
Matukas, E. Staškevičius, L. Tamašaus
kas;

92c — B. Brokas;
55c — Petravičius;
70c — J. Brokas;
Po 50c — L. Gataveckatė, Jurevičius, 

Stulgys, Supronas, Kaminskas, V. Ga
taveckas, Mickevičius;

45c — G. K.;
Vietoje sveikinimų Kalėdų švenčių pro 

ga šalpai aukojo:
ga šalpai aukojo: $25 —- dr. M. Aršti- 
kaitytė; $10 — dr. J. Yčas; $5 — Fe
liksas Jonynas /atsiprašome p. F. Jo
nyną, kad anksčiau skelbiant aukoto
jus, buvo klaidingai parašytas vardas/, 
V. BoČėnas, A. Avižius, S. Dabkus.

$20 — J. Strazdas, vietoje gėlių vc- 
loniui J. Indrelei.

Šiais metais buvo mėginta rinkti au
kas paštu išsiuntinėjont vokelius. Iš pa
siųstų 2.400 vokelių, grįžo nepasiekę 
adresatų virš 200 vokelių. Prisiuntę vo
keliais, arba betarpiai aukojo apie 280 
asmenų, tad liko neatsiliepusių apie 
1.900 asmenų.

^Visiems aukojusiems, 
siems 
Kurie 
kime, 
tikrai

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

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

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

$2.000 įmokėti, pilno kaina $13.500, 
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. RarxkisL.^College 
ir Crowford rajone.

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

Skambinti
Ant Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

7 
ir

$3.500 įmokėti, Rusbolme - College, 
ger ųplytų, labai didelių 9 kamba
rių, 2 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, kietos grindys visuose 
kambariuose.

$2.800 įmokėti, College - Brock, at
skiras, 6 kambarių, dvi modernios 
virtuvės, geras plonas, alyva šildo
mas, didelis kiemas, garažas.

$9.800 pilna kaina, College - Brock, 
6 kambariai per du ougštus, dide
lis kiemas, garažas. Namas reika
lingas patvarkymo. Būtų viena at
vira skola 10 metų.

$7.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
labai arti Bloor St., atskiras mūri
nis, gero plano, 6 kambarių per 2 
ougštus, dvi modernios virtuves, 
platus įvažiavimas, garažas, geras 
pirkimas.

$4.500 Porkdole rajone, mūrinis aš- 
tuonių didelių kambarių, ultra 
moderni virtuvė, modernus šidy- 
mas, su alyva. Rec. room rūsy, įva
žiavimas į kiemą. Šeimininkas 
kraustosi į Ameriką.

Skambinti
Kuzmas

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:

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausqs Toronto Reol Estote Board & Notional Assoc, of Real Estate Boards. 

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

RESTORANAS “RŪTA”
Noujai otidorytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Šis naujas persisunkiąs

ar prisidėju- 
prie rinkliavos, lietuviškas ačiū! 
nesuspėjo savo auką atiduoti, ti- 

kad prieŠvelykinėje rinkliavoje 
savo oukq prisius. Ačiū.

KLB ŠE Toronto opyl. k-tai.

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 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos, baltiniai.

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

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tad mielai esate kviečiami atsilankyti j

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Sp« dina-College/

Čia tavo kalboje Msieižkinsife vi$k< tu prifyrvtioit mechenikeit.

Nauji^taWži
Nenutiminkite, jei kertait ir pritrūktą WALLY'S geraiet lietu via mt

duot kreditan, ei vitut etfikhn didetniut maiino* remoirto darbut. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 

MAŠINOS PARUOŠIMUI VASARAI.
TEL NAMUOSE* LE 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

įdėjimas tik $18.00

for FAST 
RELIEF

VISIŠKU Šimto procentų tikrumu palengvina skausmus 
ir gėlas: aštrūs, kankinanti, durianti ir nuotaiką gadi
nanti kankinimai, kuriuos sunku pernešti. Taip, 
skausmai dingsta: susidaužymo ženklai, susižeidimai, 
išsinarinimai ar sąnarių ar kaklo sukietėjimai, įtempti 
raumenys del pervargimo, krūtinės slogos, nugaros 
skausmai, skaudanti pečiai, rankos, 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 stebuklingas ROXODIUM.

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

Kaina tiš $1.65 butelis. Pirkite tiesiai pas mus, 
nesiunčiome C.O. D.

LUSCOE Products Ltd., T. L.
URMU

559 BATHURST STREET TORONTO 4, CANADA

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
1. Cukraus 22 svarai (10 kg) brutto ....................... ........
2. Streptomycino 60 gr., 1.000 talb. rimifono ir 15^4 sv

(7 kg) cukraus ...............................-.....................-........
3.1.000 amer. cigarečių “Phillip Morris” ir 15% sv. (7

kg) cukraus .........    - . . ...............-....
Siunčiame taip vadinamus maišytus siuntinius įvairų maistą, 
medžiagas, vaistus, odą. Siuntiniai eina tik 3-4 savaites.

$12.95

$30.00

$24.50

ORBIS
“ORBIS” 298 BATHURST ST., TORONTO, Tdef. EM<^ 

’ p Darbo valandos 9 vai ryto — 8^ vai. vak.
HAMILTON! zkambmkJt M. JA. 8-S2S7 /42 BnxWck'St.Z »

atryki paimti Jutą uftakymą į namui ar į lutartą vhrtą.

Gyvenantieji Ine Toronte, gali siųsti užsakymus paštu prijungiant money order. 
Nedarome skirtumo tarp USA ir Kanados dolerių. Rašykite lietuviškai. Siun
čiama taip pot tekstilės medžiagas, odą ir kitką. Prekės iš Skandinavų kraštų. 
Esame pigiausi maisto siuntėjai Konodoje ir Jungt. Amerikos VaUtybeOb;

ė



h V. VAŠI S
REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1*4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Btoor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kombarioi, 3 virtuvės, mūrinis 
namas alyva šildomos.
Bloor • Dafferin, $3.000 įmokėti, 8

virtuvės,kambarių mūrinis narnąs, 2 
garažas.
High Perk - Raucesvalias, 
įmokėti, 6 didelių kambarių, 
otyya Šildomas, garažas.
GfaMęlte Ava., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, von- 
x

$4.000 
mūrinis,

dens alyvos apšildymas, gero mūro 
namas.
High Perk, $5.000 įmokėti, 9-nių di
delių kambarių, atskiras, mūrinis, 
alyva šildomos namas, garažas.
College /netoli lietuviu bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiros, mūrinis namas.
St. Clair * Spūdina Rd., 7-nių didec 
lių butų, gerąs mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamos palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 '

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Ham, M. U. 2-7391

■■■■—i ■■■■i. ■lanial i ■

WELLAND, Ont
Bendruomenės valdyba pra

neša maloniam tautiečių dėme
siui,. kad Motinos dienos minėji
mas į įvyks gegužės 5 d. St. Co
lumbus salėje tuoj po pamaldų. 
Maloniai prašome skaitlingu at
silankymu pagerbti garbingas 
mamytės. Apyl. v-ba.

'J omžino poilsio vietą palydint ma
na mylimą vyrą ir tėvą a.o. Povilą Ta- 
mufenq, nuoširdžia padėka reiškiame 
Tėvui Juvenaliui Liaubat, OEM, daug 
rūpesčio įdėjusiam laidotuvėms, už lan
kymo koplyčioje, kalbėjimę Rožančiaus, 
gedulingas pamaldas, palydėjimo į ka
pines. •

.Nuoširdžiausia padėka reiškiame kun. 
P. Ažubaliui, kun. dr. J. Tadarauskui už 
gedulingos pamaldas ir palydėjimę į ka
pines.

Nuoširdžiai dėkojome p. J. Simana
vičiui už giedojimą gedulingų pamaldų 
metu. • .

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių 
aukas, gėles, vainikus, gausiai lankiu
siems koplyčioje, dalyvavusiems Iqido- 
tuvėse, karsto nešėjoms, paminėjusiems 
spaudoje ar kitu būdu pagerbusiems ve
lionį.

Nuoširdžiai dėkojame Wellondo ir St. 
Catharines Lietuvių Bendruomenės Val
dyboms ėmusioms iniciatyvos paremti 
mus moterialioC Wellondo, St. Cathari
nes, Port Colborne, Niagara Falls lietu
viams, kurie giliai atjautėt mūsų nelai
mę ir parėmėte aukomis.

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems, pa- 
reiŠkusiems užuojautą šioje mūsų gyve
nimo skaudžiausioje valandoje, tariame 
nuoširdų, nuoširdų ačiū.

Žmona Juzefą, sūnus Rimantas 
ir duktė Jūratė.

LONDON, Ont.
AUKOJO ŠALPAI:J----- - - - - - -

komisijos perengimus 1956 m. aukojo 
Šie Londono lietuviai:

$20 — dr. A. Kaveckai; p© $5 — 
P.M. Genčiai ir P. Jokšai; $4 — J. Ton
kūnas; po $2 — K. Kudukiai, Lietuvis 
/sldpyv./ ir J. Perminąs; po $1 — A. 
Kalnėnas ir P. Tumosai, 75c — kun. J. 
Danielius. Viso $42,75.

Be to, p. Kiburio pastangomis iŠ In
gersoll e gyvenančių lietuvių dar surink
ta ir komisijai perduota viso $10. Auko
jo po $2 — P. Pigoga, J. Matulevičius, 
K. Lietuvis ./slapyv./, Helen Kiburis ir 
Balys.

Iš paskutinio pasilinksminimo, 1956.
12. 1, gauta pelno $58,82. Pajamos: 
įėjimo bil. $80, bufeto pelnas /įskai
tant gėrimus/ $28,25, loterijos pajamos 
/kartu pelnas/ $56,61; viso pajamų 
$164,86. Išlaidos: salės nuoma $45, 
orkestras $36, pakvietimai, skelbimai, 
susirašinėjimas $18,44, kt. smulkios iš- 

,e ^Jpidos $6,60; viso išlaidų $106,04.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
8.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo vofondos: 10-12 vo<, 2 - 

4.30 vai. ir 7-9 vol. vak. 
606 BATHURST ,'TRIET 

Taraara. *
T*l«f*«*» LE. 3-4323 1

, 1 PUSE

■".....  ■'
Netiksli išvada -

,.— Sveikas, Jonai! Kaip laikai
si? Mačiau tave išeinant iš vais
tinės, turbūt, sergi?

— Galvoji kaip be galvos. Jei 
tave matyčiau išeinant iš kapi
nių, turėčiau laikyti mirusiu?

6 Gudrus prieš gudrų
Vienas žmogus dėl svarbios 

bylos norėjo pasiklausti advo
kato nuomonės. Neturėdamas 
kuo užmokėti, pakvietė advoka
tą pietų. Pietų metu gudriai iš- 
siklausinėjo ir gavo gerų pata

rimų; kuriais pasinaudojęs bylą 
i laimėjo. Po kelių dienų žmogelis 
i gauna sąskaitą apsimokėti už 
! teisės patarimus. Žmogus, norė
damas advokatui tuo pačiu at
simokėti, pasiuntė jam sąskai
tą už pietus. Advokatas sąskai
tą apmokėjo, bet gudruolį žmo
gelį palraukė į teismą už... 
kymą valgyklos be leidimo.

lai-

Gera pradžia
Per egzaminus mokytoja klau

sia pirmiausia mokinio vardo ir 
pavardės. Tas, pasakęs’ Kazys 
Kaišutis, ima trinti rankas ir 
garsiai juoktis .

— Ko čia taip šaipytis, — pa
klausė mokytoja.

— Kad džiaugsmas ima, patai
kius į pirmą klausimą, — bu
vo paaiškinta.

Jis rizikavo
Gatvėje susidūrė du automo

biliai. Iš vieno iš jų išlipo vy-’ 
riškis, iš antro moteris.

— Aš \ labai atsiprašau, — sa
ko moteris.

— Priešingai, ponia. Aš turiu 
jus atsiprašyti.

— Bet juk aš važiavau ne sa
vo puse.

— Vistiek, ponia, aš kaltas. 
Juk aš tamstos mašiną pastebė
jau prieš tris blokus ir neišsisu
kau . , : - X

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Lietuvio advokato 
/ įstaiga

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA k CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligas, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le • Dundas St*/.-Tel. LE. 5-1M1.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., treČiod., penktad. 2-4 vai. 
P4>., ontrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
Šeštod. 10-11 vol.

Dr* Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 11 vaL iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. L. SIMON
Nauja* adreso* nu* balandžio 1 4.

289 ST. CLAIR AVI. W., 
/pri« Spadina Rd./

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

T*L WA. 1-6614 arba WA. 2-M1S

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
išlanksto’susi ta rus.

I Loterijai/ kuri 
Sibiro lietuviams šelpti per Parengimų fantus aukojo: 

Richmond St, 
Čegiai, Kasakaičiai, Br. Misius, Petra
šiūnai, Kerai ir Daniliūnai.

Malonu pastebėti, kad dalis mūsų 
tautiečių ne tik į parengimus uoliai lan
kosi, bet dar ir papildoma savanoriška 
auka remia mūsų brolių šelpimą. Būtų 
džiugu, kad ir tie, kurie neatvyksta Į 
parengimus, rastų galimybę paremti 
svarbų šalpos darbą. Netrukus Londo
ne bus vykdoma didesnio masto rinklia
va. Bus galima aukoti rūbus arba pi
nigus pagal aukotojo pasirinkimą.

Nuoširdus ačiū p. Kiburiui, visiems j 
<

Parengimų Komisija.

buvo labai sėkminga, 
Eddys Jewellery, 609 

savininkas E* Povilaitis,

Paieškojimai
Taip ir pamislijau

Garsi kino artistė buvo atpa
žinta valgykloje dviejų vyrų — 
autografų rinkėjų. Vienas jų 
prisiartino, prašydamas auto
grafo. Artistė gynėsi sakydama: 
. — Aš nesu toji, o tik jos moti
na.

— Ar tau nesakiau, kad per 
sena atrodo? — garsiai pastebė
jo antrasis.

Pateisinta begėdystė
Begėdi, drįsti spiauti į paš

to dėžutę, — rėkia policininkas.
— Mat, kaip čia pasakius, — 

teisinasi pilietis. — Reikalas ne
toks. Įmečiau laišką be ženklo, 
žinoma, per apsirikimą. Tai da
bar ten įkišau ženklą, o sausa? 
neprilips. Liežuviu neįmanoma 
pasiekti, tai tariausi, bent 
įspiausiu...

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

Dr. John REKA1
Chirurgas ir akušeri*

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligq speciali***, 

X RAY (Rentg*..**)

219 St. Clair Ava. W., Torontą

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Juozo Danilevičiaus, gim. 1923 
m. vasario 28 d., kil iš Rokiškio 
miesto, studijavusio mediciną 
Vilniuje ir Insbrucke, Austri
joje, ieško jo motina Rokiškyje.

LIETUVIS MATININKAS 
^Ontario Land Surveyor/

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

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

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telet EM. 8-3754

aukotojams ir parengimų dalyviams. Atsiliepti: Dubauskienė Bd., 296 
Windermere Ave., Toronto 9,

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Tel. TU. 4-3988 — Richmond Hill 

Iš Toronto — Long distance.

Dr.Chas.0m
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oogal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

Elektros 
mechanikas

Taisau visu rūšių .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 betkoda.
V. NORUS

Otava. — Kanados atominio jOnt- Tel. RO. 2-6413.
centro įrengimai paseno dar ne- i Kastulė Samsonaitė (vyro pa; 

varde nežinoma), paskutiniu lai 
ku gyvenusi Skardupių kaime 
prie Marijampolės, prašoma at
siliepti: Mrš. T, Bilda, 43 Tis
dale St. Š., Hamilton, Ont. Ją 
ieško brolis Samsonas iš Ameri
kos.

Genė Bacinskienė (Sakalaus
kienės sesuo), kilusi iš Kauno, 
ištekėjusi ir jos vyras kilęs nuo 
Alvito prašomi atsiliepti: Mrs. 
T. Bilda, 43 Tisdale St. Si( Ha
milton, Ont.

Vlado Mančausko, s. Augusto, 
ieško brolis Stasys iš Sibiro. At
siliepti: A. Jusys, 195 Rothsay 
Ave., Hamilton, Ont.

Ona Belevičiūtė - Lapinskaitė 
ieško brolio Juozo Lapinsko, se
sers Antaninos Lapinskaitės ir 
Varatinskaitės Elzbietos. Atsi- i 
liepti: B. Bacevičius, 26415 6s- 
mun St., Madison Heights, Mi- 
chig., USA.

Vlado Erslovo ieško motina 
iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo adre-' 
su: V, Malevičius, Fjallg. 22, Gd- 
teborg, Sweden - Sverige ■ arba 
rašyti jai tiesiog: Rokiškis, Vil
niaus g. 23, Lithuania.

Jurgio Vaičiulio, s. Jurgio., g. 
1920 m., Marijampolės apksr., 
Liudvinavo valse., ieško sesuo 
Vaičiulytė, kuri susirašinėjo 
prieš 7 metus "kai jis gyveno 
Brandon, Man. Atsiliepti: L. 
Bučinskas, 57 Strathcona St., 
Hamilton, Ont.

baigti. Juos jau vėl tenka per- 
konstruoti, nes nauji atradimai 
per statybos metą projektus toli 
pralenkė.

EDVARDAS GRIEGAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

kaipo savo kūrinių dirigentas ir 
pianistas. Jis taip pat buvo jaut
rus politiniams įvykiams. Kaipo 
pavyzdį galima priimti Dreifu- 
so incidentą. Prieš Dreifuso nu
teisimą Griegas buvo pakviestas 
koncertuoti Paryžiuje. Sutiko. 
Programa buvo sudaryta vien iš 
jo kūrinių. Dreifusą nuteisus, 
Griegas atsisakė koncertuoti. 
Esą negalįs pakęsti padarytos 
neteisybės. Laiškas išėjo į vie
šumą sukeldamas savotišką tarp 
tutini skandaliuką. Vėliau, vis- 
tik, sutiko koncertuoti, bet tik 
po poros metų. Reikia pasakyti, 
kad prancūzai priėmė Griegą 
labai entuziastiškai, išskyrus ke
letą išsišokėlių, kurie buvo tos, 
pačios publikos nutildyti.

Griego palikimas susideda iš 
daugelio pianino kompozicijų, 
pradedant sonatomis, humores
komis, baladėmis ir baigiant 
norvegų liaudies šokiais. Svar
besne pianino kompozicija rei
kia skaityti Concerto A minor 
su orkestru. Orkestriniai svar
besnieji Concert Overture, jau 
minėtoji Peer Gynt suita I bei 
II ir orkestrui trys numeriai iš 
“Siguard Jorsalfar”. Be to, li
ko daugybė * kūrinių styginiam 
orkestrui, smuikui solo, kaip So
nata f major, G major, ir t.t. 
Daugelis solo dalykų balsui ir 
pianinui žavėjo, o dar ir žavės 
ne tik norvegus, bet ir kitatau
čius. Jo melodijos nepaprastai 
gražios, kurias pralenkia gal tik 
Šuberto genijus. Ritminis įvai
rumas neišsemiamas. Kaipo or- 
kestruotojas skaitomas vienas iš 
įdomiausių ir originaliausių. Mo 
duliacijos nepaprastos. Jo liau
dies dainos atkurtos geniališku 
miestriškumu. įgavo kitas švie
sas, kitas spalvas, kitą gyvybę. 
Griegas -buvo džiaugsmingai iš
didus savo kraštu, kuriame gi
mė. Žinoma, melancholija su
panti Norvegijos kalnus atsilie
pia ir Griego muzikoje, bet nie
kuomet nepaskendo joje, kaip

Chopenas, visuomet pasitikįs 
savu kraštu ir žmonėmis.

1903 m. Griegui švenčiant 60 
m. jubiliejų, visi Skandinavijos 
kraštai šventė kartu su juo. Mo
kyklose buvo paskelbta laisva 
diena (Griego nusiminimui, ka
dangi jis nebelankė jos). Pasau
lio garsieji universitetai apdo
vanojo jį garbės daktaratais ir 
t. t.

1907 m. ,lygiai prieš 50 metų, 
Griegas atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Atsiskyrė, palikęs turtus, 
kurie primins jį dar Rgus me
tus. Minint jo mirties metines 
kažkaip norisi perkratyti savą
ją lietuvišką sąžinę. Kodėl mes 
neturėjome tokių vyrų kaip 
Griegas? Ar mūsų kompozito
riai permažai mylėjo savąjį 
kraštą? Ar mūsų visuomenė per
daug nuėjusi materialine link
me, kad negalėjo pasekti skan
dinavų pėdomis, duodant žymiai 
didesnę paramą, negu buvo duo
ta? Ar mūsų kraštas rtėra ly
giai gražus kaip Norvegija,'jog 
neįstengė pabudinti mumyse 
muzikos genijaus? Ar mūsų eže
rėliai ir šileliai kitokį? Ko mums 
trūko? Ko? Turėjome pasiten
kinti, kad ir gražiais, bet tik 
fragmentais, nesulaukę didesnio 
dalyko. Archyvuose guli lobiai, 
laukdami gabios muziko rankos 
atradimui. Lobiai liaudies dai
nų rinkinuose. Ar nevertėtų 
jos dar kartą peržūrėti. Ar ne
galima būtų sukurti ką nors pa- 
našaus į Griegą.

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

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

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

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,

k
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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

1117 Dundas SL W:. Ossin«Um kampas (prieš Lietuvių Namus) 
......... . \''. T c 1 e f o n a s LE. 6-2139 ' •- '

i

INTERSECTION RAD REPAIR .
S arta 10 OLD WESTON RD, TORONTO 

Taisome Ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.
Sav. A. GUŽAUSKAS

j

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

♦

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

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

- ---j •—i— —s.--

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist^

Patikrina akts: ir pritaiko okinkis. 
jei reikalingo

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EJ£. 3-6373 

(at Dundas)

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 Geary Ave.)

Sov. V. DUftDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonnokite ar atvykite 
asmeniškai į

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

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

Garantuoti siunti
niai Į Sovietu Rusiją 
Ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiestai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir k t.-da
lykai.

Atvykite asmeniškai i musų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
poštu.

Būsite patenkinti musų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas CM. 8-9527.

Vienintelė firma, shinčienti t i u n t in i oi
II Kanados. DUžtausios PMklą pesi- 

rinltlmes*

i

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais .tr Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

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, BJL 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Ėhg.
STATYBOS INŽINIERIUS

Pianai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVĖ.

RO. 9-4612

Veikta 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

. . motorus. -
•o to, aphnu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui sravės, duoda 

techniškus patarimus., . ., 
Skambinti telef. Lt 3-1060

44 GWYNMI AVt, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų batai, normalaus dydiio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ittirla aklų nervus, kurie daž

nai sukelia gnfvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.
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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 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, z 

Advokatas iš Lietuvos • Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

WALTER C. DEAKON,
• B. A.Sc., R.P.E. 

vietas Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.
- Telef. LE. 6-5613 —

•ii



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO. Cnt.
Sv. Jono Kr. pąr. žinios

— Šį sekmadienį' iškilmingai 
švenčiama Motinos diena. JI v. 
pamaldų metu vyresnio amžiaus 
mamytėms rezervuojamos vie
tos bažnyčioje prie altoriaus. 
Pamokslai kun. P. Ažubalio; 
“Lietuvė motina Bažnyčios ir 
Tautos sargyboje”. Girtinas pa
protys Motinos dienos proga pri 
siminti savo motiną šv. Mišių 
aukoje.

— Visą gegužės mėnesį vaka
rais par. bažnyčioje laikomos 
tradicinės gegužinės pamaldos: 

. trumpa konferencija, giedama 
Dievo Motios litanija ir palai
minimas Švenčiausiuoju. Pa
maldos šiokiadieniais 7.30 v.v., o 
savaitgaliais šeštadienį ir sekma 
dienį 7 v.v. Pamaldos prasideda 
šį trečiadienį.

— Gegužės 1 d. Kat. Bažnyčia 
švenčia šv. Juozapo,, darbo žmo
nių globėjo švęntę. Tą dieną 7.30 
v.v. vakarinės Mišios šu pamoks 
lu, pagerbiant darbo žmogų.

— Šį penktadienį, pirmąjį ge
gužės mėnesį, 7.30 v.v. Mišios ir 
bendra tikįnčiujų Komunija. Pa 
maldos aukojamos parapijoje 
vykdomos devynių pirmųjų mė
nesio penktadienių proga už Si
bire išvežtuosius gyvus ir miru
sius mūsų tautiečius.

— Vaikų parengimas pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai prade
dančias šį trečiadienį 7 v.v. tėvų 
pasitarimu nustatyti pamokų 
dienas. Vaikai, toliau gyveną ir 
darbo dienomis turį sunkumų su 
atvykimu, bus specialiai pamo
komi savaitgaliais: Vaikų kate- 
kizaciją praves kun. dr. J. Gu
tauskas.

— Kun. dr. J. Gutausko 25 
metų kunigystės sukakčiai pri
siminti, gegužės 26 d., sekmadie
nį vakare parapijos bažnyčioje 
įvyks iškilmingos pamaldos, o 
po to -vaišės parapijos salėje. 
Šventei' sudaromas specialus 
komitetas. -

— Gegužės 1 d. liet, tradicinė 
medelių sodinimo šventė. Ta 
proga šią savaitę ir parapijoje 
vykdomas medelių sodinimas — 
apie bažnyčią ir kleboniją bus 
pasodinta naujų medelių ir gė
lių. Medelių sodinimui vadovau
ja agr. V. Dailidė.

Marijos vardo mergaičių so- 
dalicijos susirinkimas šį sekma
dienį po 9.30 vai. pamaldų. Mo
tinos dienos proga sodalietės pa
maldi! metu priims šv. Komu
niją- .— Parapijos kunigai aplankė 
šv. Augustino seminariją lan
kančius parapijos klierikus L. 
Janušką ir J. Staškevičių, ku
rie yra artėjančių mokslo metų 
baigimo egzaminų pasiruošimo 
įkarštyje. Seminarijoje mokslo 
metai baigiasi birželio 1 d. Po to 
jie grįš vasaros atostogoms į 
Torontą.

— Maloniai prašome gausiu 
atsilankymu palaikyti Lietuvių 
Kat. Mot. D-jos šios parapijos 
skyriaus šį šeštadienį parapijos 
salėje rengiamą tradicinį pava
sario “Obelų žiedų” parengimą. 
Mūsų gausus atsilankymas tebū
nie padėkos pareiškimas para
pijos moterims už jų nuostabiai 
gražų darbą parapijai.

— Pakrikštytas Antanas Lau
rynas Griškevičius.
Šv. Jono Kr. pašalpinės D-jos 

susirinkimas, įprastai šaukiama5 
pirmąjį mėnesio sekmadienį, 
ryšium su šį sekmadienį šven
čiama Motinos diena, nukelia
mas sekančiam sekmadieniui, t. 
v. gegužės 12 d. 3 vai. pp. šv. Jo
no Kr. par. patalpose.

CCF Etninė Taryba 
rengia specialią akademiją ge
gužės 1 d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėj. Trečiadienį, gegužės 1 d. 8 
vai. vak. Kalbės unijų veikėjai 
Palermo ir Mahoni bei dr. An- 
cevičius. Po akademijos loterija 
su laimėjimais.

CCF kandidatai į federalinį 
parlamentą iš Toronto Spadina 
rinkiminės apylinkės išrinktas 
Ildefons Fl. Kędzierzykowski, 
buvęs karininkas, dabar Inglis 
įmonės darbininkas, unijų vei
kėjas.

Garbui Bruno yra laiškas iš 
Argentinos. Atsiimti “T2” ad
ministracijoje.

Pranui Špakauskui, atrodo, 
gyv. Hamiltone, yra laiškas iš 
Lietuvos. Kreiptis į “TŽ” admi
nistraciją.

Vaclovui Pužauskui yra laiš
kas iš Cleveland©. Atsiimti “T2” 
administracijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— T. Rafaėlis, talkininkavęs, 

Didžiosios Savaitės ir Velykų 
metu, grįžo atgal į JAV.

— T. Juvenalis, St. Cathari
nes vienuolyno viršininkas ir 

in-lietuviu kle
bonas, lankėsi’ mūsų parapijoj ir 
sekmadienį pasakė pamokslą.

— šį trečiadienį pradedamos 
gegužinės pamaldos, kurios bus 
kiekvieną vakarą 7.30. Sekma
dieniais gegužinės pamaldos bus 
tuoj po sumos. Visi parapijiečiai 
raginami pamaldose kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

— Šį trečiadienį pradedama 
Dievo Motinos novena, skirta 
prisiminti mūsų mylimas Lie
tuvoje pasilikusias, išvežtas, čia 
esančias ir mirusias motinas. No 
venos mišios bus kiekvieną rytą 
8 vai. per visą gegužės mėnesį. 
Visi raginami dažniau priimti 
šv. Komuniją:. Per visą gegužės 
mėnesį išpažinčių bus klausoma 
rytais per visas Mišias ir vaka
rais per gegužines pamaldas.

— Kiekvieną antradienį prie 8 
vai. Mišių prijungiamos šv. An
tano pamaldos. Norime, kad tas 
didis stebukladaris, per daugelį 
šimtmečių gelbėjęs visiems 
vargstantiems ir prislėgtiems, 
maloningai pažvelgtų ir į mūsų 
prašymus.

— Šį penktadeinį, kuris yra 
pirmas mėnesio penktadienis, 
bus šv. Mišios prie išstatyto 
Švenčiausiojo 7.30 vai. vak. Po 
Mišių — gegužinės pamaldos.

— Šeštadienio rytais gegužės 
mėnesį rožančius -nebus kalba
mas.

— Šį sekmadienį, Motinos Die 
ną, visose Mišiose bus prisimin
tos mūsų mylimos motinos ir 
sakomi pritaikyti pamokslai. Va 
karop visi parapijiečiai kviečia
mi į kolonijos Motinos Dienos 
minėjimą, kuris bus mūsų sa
lėje;

— Pirmos Komunijos einan
tiems vaikučiams pamokos bus 
ši antradienį ir ketvirtadienį 
6.30 vai. vak. Norime labai rim
tai įspėti, kad tie vaikučiai, ku
rie pamokas praleidinėja, prie 
Komunijos nebus prileisti. Jei 
vaikučiai dėl rimtų priežasčių 
į pamokas negali atvykti, tėvai 
prašomi apie tai pranešti tele
fonu seselėms arba klebonijai.

— Pakrikštyta: Andrius Ste
ponas Mackevičius ir Karolina 
Pranciška Zonytė.

DIDELĖ NAUJIENA 
VAIKAMS!

Pavasario vaikų maskaradas — 
Velykų Bobutė

įvyks kitą Sekmadienį, gegužės 
12 d. 3 vai. p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Visi vaikučiai, pa
sipuošę maskaradiniais kostiu
mais, kviečiami punktualiai at
vykti į salę — pasitikti Velykų 
Bobutės. Ji atvažiuos į salę ly
dima dviejų kiškučių su gra
žiausiomis dovanomis ir visus 
vaikučius apdovanos. Trims įdo
miausiems kostiumams Velykų 
Bobutė įteiks premijas.

Tad, visi vaikučiai ir jų tėve
liai prašomi neužmiršti gegužės 
12 d.! Šią linksmąją vaikų po
pietę' rengia Nekalto Prasidėjo- 
mo seselės ir VD rėmėjai.

Liet. Kat. Moterų D-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrius 

ruošia virimo - kepimo kursų 
žiemos semestro užbaigimą. Šį 
sekmadienį, gegužės 5 d., 6 vai. 
vak. Prisikėlimo salėje bus vai
šės iš pačių kursančių pagamin1 
tų valgių. Už geriausiai paga
mintus valgius yra paskirtos 
trys vertingos premijos, labai 
naudingos ir reikalingos kiek
vienai moteriai. Pagamintą mais 
tą kursantės prašomos sunešti į 
Prisikėlimo parapijos kavinę ne 
vėliau 3-4 vai. sekmadienį, ge
gužės 5 d.

Į šį pobūvį kviečiamos visos 
kursantės su šeimomis ir visos 
šio skyriaus narės su savo vy
rais. Po skanios vakarienės bus 
pasilinksminimas.

Baltaragio malūnas Toronte 
statomas sekmadienį, gegužės 
19 d., 7.30 v.v. Prisikėlimo par. 
salėje. Kadangi sekanti diena, 
pirmadienis, yra taip pat šven
tė, manoma, kad sekmadienio 
vakaras gražiai sutaps su trijų 
dienų savaitgaliu. To paties šeš
tadienio popietę Toronto lietu
viškajam jaunimui bus vaidina
ma “Melagėlis”. Abu scenos vei
kalus stato Montrealio lietuvių 
teatras, kurį minėta data yra pa
kvietęs Toronto liet. Caritas.

Motinos dienos minėjimas 
ir motinų pagerbimas įvyksta 
pagal lietuviškas tradicijas pir
mą gegužės sekmadienį, gegu
žės 5 d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Paskaitą skaitys pedagogas A. 
Rinkūnas. Įdomią ir įvairią mer 
ninę programą išpildys šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ir ki
tos jaunimo organizacijos.

Senutės ir daugiavaikės moti
nos pęašomos sėsti prieky rezer
vuotose vietose.' Jas priims ir 
apdovanos gėlėmis “Dainos” 
grupės narės, skaučių tuntas ir 
šv. Jono Kr. parapijos Kat. Mo
terys. Prisikėlimo parapijos L. 
Kat. Moterys virimo ir kepimo 
kursų sezono uždarymo proga 
pavaišins jas lietuviškais gami
niais.

Toronto lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Padarykime taip, kad ši Moti
nos dienos šventė visiems tu
rintiems ir neturintiems savo 
brangios mamytės būtų tikra 
laimingos šeimos šventė.

Primenama, kad specialios 
Motinos dienos pamaldos visose 
bažnyčiose bus tą pačią dieną 
11 valandą.

Minėjimą rengia
Toronto apyl. valdyba.
Lietuvių mokykla

po Velykų atostogų pamokas 
nradeda šį šeštadienį, gegužės 4 
d., 9 vai. ryto. Mokslo metai šie
met baigiami birželio 8-9 d. Šią 
savaitę mokiniai ruošia progra
mą Motinos dienos minėjimui.

Arch.- Vytautui ir Alei Kveda
rams šv, Juozapo ligoninėje gi
mė dukrelė.

KANADOS LIETUVIŲ KAT. MOTERŲ D-JOS 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos skyrius

gegužės
ruošia*

obelu^ žiedu, balių
. • —

Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 941 Dundas St W.

Bufetas —- įvairūs gėrimai, 
karšti valgiai.

Loterija, kurioje bus galima lai
mėti atostogas į Wasagos kuror

tą ir kitokių dalykų.

Kviečiame visus atsilankyti.
Įėjimas tik $1.00.

Gegužės mėn. 4 dieną
Toronto Jūrų Skaučių “Vandenė” Laivo Rėmėjų Būrelis 

gražioje PALACE PIER salėje, 1 Lakeshore Rd. rengia didelį 

pavasario šokią vakarą!
Gros didelis orkestras, loterija ir kt. Pradžia 9 v.v. Įėjimas $1.50.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti!

Rengėjai.

MASSEY HALL
ŠEŠTADIENĮ, GEGU2ĖS 4 D., 8.30 vai. vak. 

SERGE JAROFF — dirigentas

Originalaus Dono Kazoku choro ir 
šokėju koncertas

Bilietai jau parduodami: $1.50, $20.0, $2.50, $3.00

Visi i “Dainos” tradicinį
T.T. Pranciškonų salėje, gegužės 11 d 

Orkestras “Trimitas”.
Kieti ir minkšti gėrimai.

Turtinga loterija.
Premijos už tris gražiausias 

kartūno sukneles.
Pradžia 7.30 v. v.

-• “Dainos” grupė.

• MONTREAL. Čue.
Sv. Jurgio šventė. Šį sekma

dienį, gegužės 5. d., “Neringos” 
skaučių ir Montrealio skautų
tuntai ruošia šv. Jurgio šventę. 
Pamaldos įvyks Austos Vartų 
bažnyčioje 10 vai. ryto. Po pa
maldų parapijos salėje šaukia- 
rtia abiejų tuntų iškilminga sux 
eiga. Visos skautės 4r skautąi 
renkasi ūniforinuoti ^.parapijos 
salėn 9.30 vai. ryto.

Tun tin inkai.
Šv. Kazimiero parapijos mar

gučių vakarienė bus gegužės 4

Skautąi
(sks) Sudaryta nauja Toron

to Rambyno ’ tunto vadija: v.s. 
VI- Šarūnas — tuntininkas, v.s. 
£. Senkevičius—tuntininko pa- 
vad.', kun. P. Ažubalis — tunto 
dvasios vadovas katalikams, dr. 
M. Kavolis — evangelikams, Tė
vas Paulius, OFM — dvasios va
dovas _ vilkiukams katalikams, 
s.v.v.sl. A. Dailydė — t. adju-

Š.m. balandžio mėn. 6 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima 
motina ir uošvė

* A.A. ONA LUKOŠEVIČIENĖ - ŽADEIKYTĖ
Šią liūdną naujieną pranešame giminėms ir pažįsta
miems

KLB KRAŠTO VALDYBOS 
2INIOS

Bal. 25 d. posėdyje buvo svars 
tyta apylinkių pranešimai ir su
gestijos dėl numatomo apylin
kių pirm, ar jų atstovų suvažia
vimo. Suderinus pageidavimus, 
suvažiavimo data nustatyta bir
želio 1 d., šeštadienį. Į Kr. Val
dybos užklausimą dėl įvairių ži
nių atsiliepė tik 9 apylinkės. Bu
vo svarstyta Pasaulio Liet. Sei
mo organizavimo reikalas, dėl 
kurio anksčiau buvo numatyta 
vykti į Clevelandą. Kelionė ne
įvyko dėl techniškų kliūčių. Kol 
kas šis reikalas paliktas neiš
spręstas.

Posėdin pakviestas VLIKo 
pirm. J. Matulionis padarė pra
nešimą apie pasaulio politikos 
vystymąsi ir pavergtų tautų bei 
laisvinimo perspektyvas. Taip 
pat painformavo ir apie lietu
viškų veiksnių santykius ir lau
kiamą jų pasikeitimą gerojon 
pusėn.

Iš apylinkių gautos žinios ro
do jų tvarkymąsi ir pastangas 
Liet. B-nės reikalus remti pla
tesne prasme. Iki šiol apylinkės 
atsiuntė Kr. Valdybai ir Kultū
ros Fondui virš $3.500. Kažku
riose mažesnėse apylinkėse ne
buvo renkamas solid, mokestis 
išviso, nuo šių metų jos pradės 
rinkti, kad kiekvienas B-nės na
rys savo realiu įnašu galėtų pri
sidėti prie bendruomeninio dar
bo. Kaikurios apylinkės atsiun
čia KV dalį savo lėšų kaip au
ką arba apvalią sumą. Šia proga 
tenka priminti, kad apylinkės 
dalį surinkto -solid, mokesčio 
atiduoda centrui: 40% Kr. V-bai 
ir 20% Kultūros Fondui.

Už 1956 m. solid, mokesčio da
li iki šio latsiuntė tik šios apy
linkės:

Hamiltono ' $155,20
Toronto $142,40
Sudburio $70,55
Windsoro $51,20
Sault Ste. Marie • $42,00 
Britų Kolumbijos $32,00 
Edmontono $30,00
Rodney $20,50

Velykų bobutės vizitas
Atvelykio sekmadienį šv. Jo

no Kr. parapijos salėje, tos pa
rapijos Kat. Moterų -D-jos sky
rius, suruošė priešmokyklinio 
amžiaus vaikučiams šventę. Tai 
buvo begaliniai graži proga. Vie 
tos mažųjų lietuviukų ir lietu
vaičių susirinlęo gana gražus 
skaičius. Vaikučiai padeklama
vo, visi bendrai pažaidė ratelių, 
kol sulaukė Bobutės iš Lietuvos 
(p. Jagėlienė). Vaikučių karštai 
lauktoji viešnia atvyko iš Lie
tuvos, zuikelių lydima, atsivež- 
dama gana daug dovanėlių ir 
lietuviškų saldainių. Ten pat 
Bobutė paskelbė ir Velykų mar 
gučių konkursą. Už konkursui 
pristatytus gražiausius margu
čius premijas laimėjo šie lietu
viukai: Alšėniukas, Kaknevičiu- 
kas, Pašukaitė ir Bražukas.

Po to Velykų Bobutė kartu su 
vaikučiais ir savo palydovais 
zuikeliais pažaidė ratelį, apdali; 
no visus saldainiais ir 7-up gė
rimu, matyt, pirktu jau Kana
doj, kartu su visais vaikučiais nu 
sifotografavo, pasakė jiems pa
sakėlių, išsiderėjo ir iš ju eilė
raščių bei dainelių ir, vaikučių 
plojimams ir .^‘Ilgiausių . metų” 
aidams aidint Atsisveikint) ir- iš
keliavo iš kur atvykusi.

Torontiečiai lietuviai vaiku
čiai ir jų tėveliai labaų dėkingi 
Kat. Moterims, O. Jonaitienės 
vadovaujamoms, ^kurios nepagai 
Įėjo darbo ir triūso tokiai gra
žiai vaikučių pramogai suruoš
ti. Nuoširdi padėka tenka ir Ve
lykų Bobutei — p. Jagėlienei už 
prisiimtos rolės ir pareigos pui
kų atlikimą. a. p.
PUSMETINIAI IR LAIKINI PLAUKŲ 
SUŠUKAVIMAI SAVIKAINA oHiekami 
Ikenzijuotos plauku šukuotojo*. Skam
binkite RO. 9-8291.

Nuliūdę
Bronė ir Antanas Pabedinskai 
Birutė ir Kostas Lukošiai, 
ir Vaclovas Lukoševičius.

. , Viso $543.85
Hamiltono ir Toronto apyl. 

sumose neieina dalis skirta Kul
tūros Fondui, visti kitų apylin
kių — ieina. Dar laukiama atsa
kymo iš likusių 11 apyl. Kraš
to Valdybos kasoie yra $820.79.

P. Lelis, reik. ved.

J. Petraškevičius ,“T2” kores
pondentas Montrealy, pereitą 
savaitę perėjo dirbti į CPR eko
nominį skyrių.

Sportinių žaidynių proga p. 
Petraškevičius buvo atvykęs į 
Torontą ir aplankė “T2” redak
ciją.

L. Tautinės Sąj. skyrius 
šiems metams perrinko tą pačią 
valdybą: Pr. Bastys,' pirminin
kas, P. Budreika, E. Jurkevičie
nė, Aug. Kuolas, A. Statulevi- 
čius.

s.y.v.sl. A. Dailydė
tantas, s.v.v.sl. J. Karasiejus — 
Mindaugo dr-vės . draugininkas, 

Iv.valt.' R. Namikaš — Vaidoto 
laivo vadas .ir budžių įguįos. va
do pav., ps. V. Abromaitis — 

• Vilkiukų dr-vės draugininkas, v.
valt. V/Valaitis—-Herkaus Men
tės budžių įgulos vadas, s.v.v.sl. 
L. Baziliauskas — skautų vyčių 
Perkūno būrelio vadas ir tunto 
įždininkas. s.v.v.sl. J. Danaitis— 
ūkio reikalų vedėjas, ps. A. Ba
ziliauskas —■ skautų instrukto
rius, s.v.v.sl. V. Šernas — Min
daugo dr-vės draugininko adju
tantas. S.V.S1. A. Dvarionas — 
Vilkiukų dr-vės draugininko 
pavaduotojas, v.sl. G. Skirgai- 
laitė — Vilkiuku dr-:’ės draugi
ninko adjutante, va’t. Šalkaus
kas —Vaidoto .If’vo adįutąntas.

Abu Šatrijos ir Rambyno tun
tai balandžoi 23 d., 7 vai. vak. T. 
LN iškilmingoje sueigoje pami
nėjo šv. Jurgį ir skautus kanki
nius. Į skaučių gretas atėjo ke
lios naujos mergaitės ir vienas 
skautas davė įžodį. Šventei pri
taikytą pašnekesį skaitė Šatri- 
ios tunto dvasios vadovas kun. 
B. Pacevičius. Tą dieną šv. Jono 
Krikštytojo parapijos bažnyčio- 
ie buvo atlaikytos specialios šv. 
Jurgio dienai skirtoš pamaldos, 
dalyvaujant skautams-ėms.

Padėka
Mūsų brang tai mamai. A. A. Sofijai 

Baranauskienei mirus reiškiame gilia 

gont ligoninėje jos sunkios ligos metu 
bei paiydėjusiems j amžino poilsio vie
ta. Taip pat dėkojame už užpirktas šv. 

per laikraščius, laiškais bei telegramo
mis. Gilus ačiū parapijos klebonui bei

Dailės paroda
Colour and Form Society me

no parodą Toronto Hart House 
patalpose atidaryta balandžio 27 
d. ir tęsis iki gegužės 22 d.

Paroda atidara nuo 17 vai. iki’__ . ___ ..... . . ...... ._ .
10 vai. v„ o šeštadieniais ir sek- podėkę visiems prisidėiusiems jo slou- ’ _a _t— _r _ r    f--  I:_ — _ —~ j

bei paiydėjusiems į amžino poilsio vie-madieniais 2-5 vai. p.p.
Dėl birželio įvykiu minėjimu
Kaip spaudoje buvo paskelb- bci, ?°reikšį°s ^uojoutos

. n u iT- *• j •• * per laikraščius, laiškais bei telegramo-P^baltiecių Federacijos pre- mis q.|us parapijos klebonui bei 
zidiumas rotacine tvarka teko kunigams už gedulingas pamaldas, toi- 
lietuviams: pirm. J. R. Simana-:pogi mūsų solistams p-lei Pr. Rodzevi- 
vičius nariai — Čiuplinskas ir*č,utci ,r v- Venkoičiu» už toio nuotai- 
Kvedaras. Jų vienas svarbiausių 
uždavinių yra kasmet pravesti 
paminėjimą anų liūdnų įvykių 
1941 m. Dėl šių minėjimų spau
doje buvo reiškiama nepasitenr 
kinimo, kad jie esą trafaretiniai, 
kad per ilgai užsitęsią, kad per 
daug kalbama ir t.t. Gal kaip tik 
dabar būtų gera išgirsti anų kri
tikų nuomonę, kaip geriausiai 
oravesti būsimą minėjimą laiko 
ir prakalbų atžvilgiu, atsime
nant, kad jame turi turėti ga
limybės pasireikšti visos trys 
susijungusios tautos, . :

Ligi šiol buvo priimta į minė
jimą kviesti federalinės bei pro
vincijos valdžios ir Toronto 
miesto atstovai. A.

kingę giedojimą laidotuvių melu.
Nuliūdę sūnus, dukterys 

jų šeimos.

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėka visiems 

a.a. Stanisfovo Augustaičio ir io šeimos 
giminėms, prieteliams ir pažįstamiems 
už pareikšta užuojautą, paskutinį atsi
lankymą koplyčioje, šv. Mišių ir gėlių 
aukojimę, karsto nešimą ir dalyvavimą 
laidotuvėse.

Ypatingai dėkojome kun. klebonui 
P. Ažubaliui ir dr. A. Pacevičiui už pas
kutinį patarnavimą velioniui .

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukte
rys, marti, žentai ir anūkai.

ir

d. 4 vai. p.p. parapijos salėje. 
Gražiausiam margučiui skiria
ma premija.

Šv. Jono liuter, bažnyčioje, 
3594 : Jeanne' Mincė ir Prince 
Arthur gt. kampe, gegužės 5 d., 
12.30 vai. p.p., lietuvių pamaldos.

j, -Kun. dr. M. Kavolis.
Montrealio “tauras”

‘ Š. AMERIKOS J-jo. RATO ‘ 
ŽAIDYNĖS E

Į Toronte įvykusias Š. Ame
rikos sportines pirmenybes Tau
ro sporto klubas išsiuntė tris 
krepšinio komandas: vyrų, jau
nių ir mergaičių, viso 24 spor
tininkus, 14-ka vyrukų ir 7 mer
gaites. Išvykta ir grįžta didžiu
moje automobiliais, kuriuos vai
ravo buvęs sportininkas, dabar 
rėmėjas, Vytautas 2ilinskas, ne- 
kilnoiamo turto pardavėjas Jo
nas Lukoševičius, kailių prekybi 
ninkas Juozas Gražys, sportinin
kų draugas Edmundas Augūnas 
ir Verduno krautuvininkas Po
vilas Jocas. Visi šie asmenys, 
nutraukdami savo tiesioginį dar 
bą ir aukodami savo laiką Tau
ro sporto klubui pagelbėti, įrodo 
savo-- prisirišimą Montrealio lie
tuvių sportuojančiai moksleivi- 
iai, kurie jiems to nepamirš. 
Penkių lietuvių automašinos 
rūpestingai ir saugiai nuvežė ir 
paž~vežė entuziastingus jaunuo
lius iš Montrealio Į Torontą ir 
at<zal. Vienas M-l:o Tauro krep
šininkas, McGill un-to inžineri
jos f-to studentas A. Gražys dar 
sekmadienį lėktuvu išskrido at
gal į Montreaiį ruoštis svar
biems fizikos egzaminams.-

Iš Montrealio ekipa išvyko 
apie 8.30 vai.“ v. penktadienį, o 
į Prisikėlimo salę Toronte atvy
ko šeštadienį 7 vai. ryto. Kelio
nė puikiai pavyko, visų sporti
ninku nuotaika buvo skaidri ir 
pakili, nors ir trūko miego, dėl 
kurio nebuvimo jautėsi nemažas 
išsiblaškymas. Neišnaudojus tu
rėtas- sąlygas, pirmenybėse vi
soms trims komandoms teko 
žaisti po kelionės visai nesiilsė- 
jus, kas atsižvelgiant į jauną 
dalyvių amžių, turėjo fatališkas 
pasekmes. Pačią pirmąją dieną 
pralaimėti trys patys pirmieji 
susitikimai, perdėm neužpęlny- 
tai ir Tauras iš tolesnių varžybų 
ir bandymų skinti kelius i lau
rus iškrito. Bendrai vertinant, 
torontiečių šeimininkų organi
zacija buvo pavyzdinga Ir be 
priekaištų, išskyrus kaikųriuos 
pasitaikiusius nesklandumus. 
Sakysim, M-lio tautiečiai dar ir*' 
dabar nesupranta, kodėl turint 
rungtynėms kelias sales įvairio
se vietose visos trys Tauro klu
bo komandos turėjo žaisti vie
nu metu, tą pačią valanda? Argi 
pateisinamas toks iš toliau at
vykusio klubo jėgų skaldymas?

Tauro sportininkus lydėjo ir 
jiems sumaniai vadovavo ęner- 
ringasis šio klubo vadovas A. 
Mylė. Taip pat sportininkus ly
dėjo buvęs Tauro klubo pirmi
ninkas J. Lukoševičius ir atski
rai atvykę jaunieji I. ir V. Di- 
kaičiai . J. P.

Dideliam tabako ūkiui reikalingas pri
tyręs darbininkas," mokąs dirbti su viso
mis mašinomis. Atlyginimas geras. Ra
šyti: Jonas StatkeviČius, c/o George Ale- 
lūnas, R.R. 5, Bothwell, Ont. Telefonas 
150 M 2, Bothwell.

TORONTO L. CARITAS IEŠKO KAM
BARIO lietuvių. Šeimoje tėvui su 6 me
tu berniuku/ lankančiu mokyklų, ku
riam grįžus iš mokyklos reikalinga glo
ba iki tėvas grįžta po darbo. Skambin
ti EM. 4-7646.

Išnuomojamos f rentinis kambarys l-me 
augšte, su baldais, bendro virtuvė, vien
gungiui arbę porai. 484 Roxton Rd. Tel. 
LE. 6-866^4 4. -

Išnuomojami 2 kambariai ir .virtuvė HI 
augšte. Tel. LE. 3-7859. . , w

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais. Tel. LE. 3-7215.

Wosoga Beech, prie upės krentu par
duodami keturi vesernemiei ir sklype*. 
Keine $18.500. Teirautis peš Petrą, tel. 
LE. 1-8711.

PARDUODU didelius vertėtus langus, 
tinkamus saulės kambariams ir stikli
nėms pertvaroms krautuvei. Kaikurią 
stiklą storis % colio, dekoruoti. Toronto 
už benziną užsimokėjusiems, pristato
me į reikiamą vietą. Kreiptis nuo 6-8 v. 
v. tel. RO. 6-5420, 22 Annette St., To
ronto. Andriekus.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška 

moterų kirpykla 

ALDONA
275 WINDERMERE AVE. 

TeL RO. 2-6220

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kos savaitę j Mont
real!, Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

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:

ALGARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORQNTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543r* _• : ■ -Į • '•

Reikalingi namai pardavimui
^MmmmHnMmumMMnHMmanMMBnmNmammmnmmmmmmmmmii


