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Rinkiminė proga
Birželio 10 d. vyks rinkimai į Kanados federalinį parlamen

tą, tad politinių partijų aktyvumas pasiekė jau augščiausį laips
nį. Parlamentas jau paleistas ir jo nariai pasklido po. kraštą ne 
atostogoms ,bet karštai veiklai. Rinkiminių apylinkių atstovų 
nominacijos jau beveik visur užbaigtos. Dabar vyksta kandidatų 
piršimasis. Šitokiuo mėtų visi politikai labai jautrūs ir piliečių 
balsui. Kai rinkimų dar nesigirdi, prisišaukti jų dažnai nėra taip 
jau lengva. Rinkimų išvakarėse jie labai atydūs kiekvienos gru
pės pageidavimui. Šiu®»atžvilgiu turime patyrimo ir mes lietu
viai. Kaip negausiai grupei mums prisišaukti žymesnių valstybi
ninkų nevisuomet tesiseka. Bet daug lengviau to pasiekti prieš- 

. rinkiminiame laikotarpyje. Nes juk ir vienas kitas šimtelis balsų 
kartais gali būti lemtingas.

Taigi, kai politikai rode aktyvumo ir laksto iš vieno Kanados 
krašto į kitą, reikėtų if^ums pasitempti. Dabar geriausia proga 
im mums save priminjj pasigarsinti, kas esame ir kokie maždaug 
esame. Daug kur mūsų vardas yra apgadintas. Štai kai prieš ke
letą mėnesių Toronte lankėsi ministeris pirmininkas St. Lau
rent, vieno priėmimo metu teko kiek ilgiau pasikalbėti su jo 
asmens sekretorių. Pasirodė, kad jis turi susidaręs nuomonę, jog 
lietuvių dauguma esą paraudę. Tokia nuomonė vyrauja prem
jero kanceliarijoje ir liberalų partijos centre. Galimas dalykas, 
kad taip lietuviai vertinami ir kitų politinių partijų centruose. 
Po ilgesnio pasikalbėjimo su minėtu premjero sekretorių išsiaiš
kinome, kad paraudusi tėra maža dalis senosios lietuvių ateivių 
kartos, kuri betgi yra tokia aktyvi, kad padedama įvairių komu
nistinių organizacijų, kitiems tylint, kurį metą pajėgė dėtis visos 
lietuviškosios visuomenės vadais, šitą neteisingą pažiūrą į Kana- 
nos lietuvių bendruomenę mes privalome atitaisyti. Kitu metu 
niekas iš politikų tuo nesidomės ir sunku bus surasti progą jiems 
tai išaiškinti. Rinkimų išvakarėse visos ausys atkimštos, visokie 

. klausimai svarstomi ir į viską atsakoma.
Mes privalome išnaudoti tokias progas. Iki šiol mūsų žmonės 

politiniu krašto gyvenimu mažai tesidomėjo, į politinius mitin
gus nėjo, nes neskyrė partijos nuo'partijos. Jiems atrodė vistiek 
kas kandidatuoja ar kas išrenkamas. Daugelis ir dabar šioje dir
voje dar nesusigaudo. Bet lietuviškuoju požiūriu ne taip jau ir 
svarbu partijas skirti. Savąjį reikalą mes galime su visais svars
tyti. Mums svarbu, kad jį visi žinotų, o dar svarbiau, kad visi 
apylinkių kandidatai pajustų, jog rinkikų: tarpe yra ir lietuvių. 
Dėlto kas gali ir yra pajėgus pasireikšti, kas gali kalbėti angliš
kai, tūrėtų eiti net į visų partijų mitingus ir ten nors pąsigar-

KAS NAUJO KANADOJE?

kažinkokių vaisių staiga negalime laukti. Mes ir mūsų" reikalai 
Kanados politikų sferose mažais težinomi. Mūsų uždavinys įdieg
ti nors mažus daigus, kurie vėliau galėtų būti auginami. Dabar 
tam geriausia proga. Mes turime painformuoti politikus, kas' 
esame, kuo sielojamės ir ko iš jų laukiame, c mūsų patyrimas ] 
gali būti ir .jiems pamokantis. r
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Savaitės įvykiai

o nemažinti savo karinių pajėgų V. Europoj bei palikti 
visas 5 divizijas V. Vokietijoj. Vid. Rytų klausime visi

v Komunistų partija — Labor 
Progressive Party — paskuti
niame suvažiavime Toronte su
skilo. Mažumos grupė, vadovau
jama J. Salsberg, S. Smith ir H. 
Binder, nepajėgusi pakeisti va
dovybės ir kremlinės linijos, at
siskyrė nuo partijos ir organi
zuoja naują, kuri sieksianti su
burti nusivylusius Tim Buck 
vadovaujama grupe ir pateik
sianti aiškią ideologiją. Pastaro
ji būsianti išdėstyta rengiamoj 
brošiūroj.

Nežiūrint skilimo, komparti- 
. ja ruošiasi dalyvauti feder. par

lamento rinkimuose. Suvažiavi
mas nutarė balsuoti už CCF kan 
didatus ten, kur nebus komunis
to kandidato.

Komunistinio jaunimo tarpt, 
festivalyje, kuris įvyks’šią vasa
rą Maskvoj, žada dalyvauti 150 
kanadiečių. Jiems organizuoti 
paskirtas Floyd Williston — ka
nadiečių atstovas festivalio ren
gėjų komitete. Jis yra kilęs iš N. 
Scotia prov., gyvena Maskvoje 
ir dirba tarpt, komunistinio 
jaunimo skyriuje. Esą rengėjai 
pakvietė 120 kraštų jaunimą 16 
-32 metų dalyvauti festivalyje 
ir būti “Jaunimo draugystės ly
gos” svečiais.

Lietuvių centriniai organai 
turėtų protestuoti prieš tokią 
komunizmo propagandą, ypač, 
kad vengrų sukilimas tebėra gy
vas liudininkas kraujo festiva
lio.

Belgų bendrovė “Union Fi- 
nanciėre Belge dės Tabaes” įstei 
gė Kanadoje stiprų skyrių “Ca
nadian Tabacofina Ltd.” Mont- 
realio Mount Royal ir pradėjo 
konkuruoti su didžiosiomis ta
bako bendrovėmis: Imperial 
Tobacco. W. C. Macdonald ir 
Rock City, kurios turi savo ran
kose 90% tabako gamybos .Bel
gų b-vė veikia jau 30 metų vi
suose pasaulio žemynuose. Iš
bandyti Kanados rinką ji pano
ro, nes kanadiečiai tabako su- 
vartetojai užima antrą vie
tą pasaulyje — vienam gyvento
jui tenka 1.700 cigarečių per me
tus, o JAV — 2.470. Ji pastatydi

no ultramodernią Įmonę už 2 
mil. dol., dirbti pakvietė vien 
kanadiečius, o praktiniam dar
bui vadovauti paviliojo P. Pare 
iš Imperial Tobacco. Naujos ci
garetės vadinasi CTL Carousel 
ir Belvedere.

Pragyvenimas Kanadoje kovo 
mėn. pabrango pasiekdamas 120. 
9 taškų. 1949 m. pragyvenimo 
brangumas laikomas 100 taškų. 
Pernai tuo pačiu laiku pragyve
nimas siekė 116.6 taškų. Pa
brango ypač gydymosi išlaidos 
ir kaikurie maisto gaminiai.

Didžiausią gerbūvį pranašau
ja prekybos min. Howe šiems 
metams. Esą 1957 m. Kanados 
ūkis pažengs dar nematyta spar 
ta krašto istorijoj. Vyriausybė 
įvedusi kaikuriuos paskolų su
varžymus, kad pažanga būtų pa
stovi. Kanadiečiai, esą, nenori 
trumpo blykstelėjimo, po kurio 
sektų krizė. Jo nuomone, Kana
dai teks atlaikyti nelengvą kon
kurenciją su JAV dėl kviečių 
rinkos, nors nusiminti nėra pa
grindo, nes jos kviečiai duonai 
yra geriausi pasaulyje. Kanados 
laukianti didelė ateitis, tik esą 
reikia, kad jaunieji kanadiečiai 
didžiai galvotų ir jaustųsi dide
li.- Užsienio kapitalų investavi
mas Kanadai esąs gyvybinis 
reikalas.

Nepr. Lietuvos atstovo St. Bač- ’ tuvos kalėjimų, kur buvo pa- 
kio iniciatyva Paryžiuje buvo. kliuvęs 1941 m. vasario 3 d. (ne- * • ■, • _ _ J t . • • • « • _ • «• I 1 •_ •surengtas pobūvis, kuriame da
lyvavo apie 50 rinktinių pran
cūzų visuomenininkų ir kitų 
draugiškų tautų atstovų. Jis dis
kutavo temą: “Sovietinis impe
rializmas ir Baltijos kraštai”. 
Diskusijas pradėjo “France - 
Baltique” S-gos pirm. Ernest 
Pezet primindamas pagrindinius 
sovietinės okupacijos faktus. Po 
jo kalbėjo visa eilė žymiųjų 
Prancūziios veikėjų, pvz. G. 
Bonnet, buv. užs. r. min., pulk. 
J. Chabanier, buv. kariniu at
stovu Baltijos kraštams, gen. 
Billotte ir kt Pastarasis papa-, pažintų Pabaltijo kraštų prij’un- 
sakojo savo atsiminimus iš Lie- gimo prie Sov. Sąjungos ir kad

if laukai, iš kurių sovietai ištrėkė nuo amžių 
žilis. Šalia lietuvė motina ir sūnus Krasnojars- 
miseiaus uuės ui auna siena apsidengė veidus

gyvęnahčius lietuvius. Salia lietuvė motina ir 
ko srityje prie Janisėjaus upės pjauna šieną 
tinkleliais nuo piktųjų mašalų.

Revoliucija ar 
evoliucija?

Rašo J. M. ŠIUGŽDA iš Niujorko

. Kai iškyla revoliucija, nežiū
ri . jokių iš anksto sugalvotų teo
rijų. .Kai žmonės nedrįsta dary
ti revoliucijos arba, j oš nepajė
gia daryti, nors ir nesutinka šu 
esamą tvarkai, tai paprastai at
sistoja prie .^evoliucijos, kaip 
pne. mėžiaūsiai; rizikingos. .

Apie evoliuciją dabartiniu me 

. me galvaS iptieš tubs, kurie’kaip 
kankiniai, atidavė, savo • kraują 
už < laisvę, bet neskatiname re- 
tyiliucHfis. Greičiau’ mes padrą- 
sinaine ėvuliučiją siekiant lais-

. Kokiu būdu toji 'evoliucija 
j įmahoma 'į>ąs bolševikus, Dullės 
nępaa’iškųid. Jėigū- tautos. pačios 
tvąfkytų savo reikalus, tai. būtų 
suprantama, bet kai visas reži
mas priklauso nuo Maskvos, tai 
skatinimas eiti evoliucijos keliu 
lieka, didelė mįslė.

Balandžio 30 -d. Čikagoj kal
bėjo viceprezidentas Nixon apie 
bolševizmą ir pavergtas tautas. 
Jis Lenkijos ir Vengrijos suki
limus vertino kaip pradžią “vi
daus revoliucijos,, kuri galutinai 
nušluos visą komunistų imperi
ją”. Laisvė, anot viceprezidento, 
yra tas “slaptasis ginklas”, prieš 
kurį negali atsilaikyti per pa
saulį nusidriekusi komunistinė 
struktūra. “Kremliaus vadovai 
žino, kad jų armijos nėra pati
kimos, Jie supranta, kad nera
mumai ir nesutarimai yra sun
kiai sulaikomi jų mokyklose ir 
universitetuose. Jiems yra žino
ma murmėjimai ir abejonės pa
čios komunistų partijos viršūnė
se. Jie žino, kad priespauda gali 
būti didinama ligi dienos, kada 
kils sprendžiamoji revoliucija 
pačios komunistų imperijos cen
truose. Ir kai ateis diena, visa 
supuvusi sistema grius po savo 
svoriu”.

Taigi viceprezidentas tiki į 
bolševikų sugriuvimą revoliu
cijai kilus. Jis apie evoliuciją ne 
kalba. Jis ja netiki. Ir labai tei
singai: evoliucija ten negalima.

Kam tada Dulles kalba apie 
evoliuciją? Bolševikams nura
minti? Akims apdumti? Ar pa
čiam save užliūliuoti?

PRANCŪZAI Už LAISVĄ LIETUVĄ
minėjo kuriomis aplinkvbėmis, 
sakėsi pabėgęs iš vokiečių ne
laisvės). Sovietinių pareigūnų 
jis buvęs tampomas po kalėji
mus — Virbalio, Tauragės. Kau
no, Vilniaus. Kauno kalėjime 
sėdėjęs drauge su buv. finansų 
min. Indrišiūnu, Aug. Voldema
ru ir būv. policijos viršininku. 
Iš jų jis daug Sužinojęs apie Lie
tuvos istoriją, ypač jos kovas 
prieš vokiečių ordiną. Genero- 
Vis. baigdamas kalbą, išreiškė 
dvigdbą linkėjimą: kad vakarie
čiu vyriausybės niekados nepri-

Mirė didelis kovotojas
Senatorius Joseph R. McCar

thy mirė gegužės 2 d. Vašingto
ne. Tai buvo staigmena visiems: 
ir draugams ir' priešams. O jis 
jų turėjo: ir vienų ir kitų. Vieni 
jį gyrė ir kėlė ligi debesų, o ki
ti su tokiu pat įnirtimu peikė ir 

nsai Ą

mises pirmmmkas,/Jis tyrinėjo 
bolševikų veiklą valstybinėse 
įstaigose:. Valst. Departamente, 
kariuomenėj ir pramonėj. Jis 
tvirtino, kad prie demokratų 
valdžios priviso valstybinėse įs
taigose daug komunistų, kurie 
sudaro didžiausią pavojų pačiai 
valstybei. -

Kaip ten bekalbėti, o prie ve
lionio . prezidento Roosevelto 
valstybės ' aparate buvo privisę 
oolševikų simpatikų. Kuo gi ki
tu išaiškinsi tas visas nuolaidas 
padarytas bolševikams Jaltoje 
ir tas sutartis, kurios buvo nau
dingos tik bolševikams? Roose- 
veltas buvo ligonis, veikė jo pa
karėjai, kurie ir privedė prie ne
vykusio karo užbaigimo, prie 
bolševikų išvedimo į pasaulį ir 
pagaliau atidavimo ištisos eilės 
tautų, o ypač tokios didelės tau
tos, kaip Kinija, bolševikams. 
Alger Hiss pavyzdys ir šiandien 
galioja. O kur visa eilė sugautų 
šnipų sąryšy su ' išvogimu ato
minių paslapčių? O kiek nesu
gautų? Rusų bolševikų visokie 
diplomatai nekliudomai ir ne
varžomai lakstė po visą Ameri
ką ir landžiojo po visą jų pra
monę.!

McCarthy šūkis buvo: išvalyti 
Ameriką nuo komunistų! Ir va
lė. Suprantama, kad kova su to
kiu priešininku pareikalavo 
daug jėgų. Padarė jis ir klaidų 
užkabindamas tokias pajėgas 
kaip armiją. Jojo priešai ne
snaudė: pasinaudojo klaidomis, 
neapsižiūrėjimais, ir kilo reak
cija.

Viceprezidentas, kartu ir se
nato pirmininkas, . pareikšda
mas užuojautą dėl jo mirties, sa
ko: “Praeis eilė metų, kol jo dar
bų rezultatai galės būti objek
tyviai įvertinti, bet nei jo drau
gai,- nei jo kritikai nekels abejo- 

laisvu kraštų atsakingi pareigū
nai laikytų savo uždavinį ne
baigtu, kol Baltijos valstybės ir 
kiti pavergti kraštai bus įgalinti 
laisvai spręsti savo likimą.

Paryžiuje veikia sąjunga pa
vergt tautoms vaduoti “Union 
pour Je dėfense dės peuples op- 
primės”. Ji leidžia laikraštį “Ex
it et Libertė”, einantį jau ketvir
ti metai. Jis rašo nemažai ir apie 
Pabaltijo kraštus. Jo adr. — 9. 
Passage deš Morais, Paris K), 
France. Atsak. redakt. yra De 
Gulevitch. Bendradarbiauja ne 
tik pav. tautų politikai, bet ir 
visą eilė žymių prancūzų. Sąjū
dy be min. St Bačkio dalyvauja 
min. E. Turauskas ir kt 

nių dėl «jo pasišventimo šalies 
interesams”.

Jojo draugas senatorius W. E. 
Jenner sako: “Amerika neteko 
kovojančio patrioto, drąsaus vy
ro, kuris buvo pasiryžęs mokėti 
bėtkokią kainą už savo įsitikini
mus ir už savo šalį”. . . '.

Politiniai priešai, daugiausia 
senatoriai demokratai, visi pri
pažįsta jo drąsą, gabumus, pa
sišventimą tarnaujant savo tau
tai, Visi apgailestauja peranks- 
tyvą jo mirtį, nes mirė 47 metų-

Senato gyvenime po jo iš-

mažiau. Jam palaužė spafpūs jo 
paties draugai. „ •

Jo santykiai su prezidentu/ 
nors jie skaitėsi vienos partijos, 
ju'/o. daugiau negu šalti: — jis 
vienintelis iš senatorių nebuvo 
kviečiamas į prezidentūrą.

Mums lietuviams senatorius 
buvo įdomus kaip kovotojas su 
bolševizmu. Jam priklausė if 
priklauso visų mūsų simpatijos. 
Juk jis kovojo su tuo pačiu bol
ševizmu, kuris yra pavergęs ir 
mūsų kraštą. Jo sėkminga kova 
Amerikoj savaime būtų atsilie
pusi ir mūsų reikale.

PALECKIS ATSTOVAVO KREMLIŲ
Nicoje įvyko tarpparlamenti

nės unijos konferencija, kurio
je dalyvavo ir sovietų delegaci
ja, vadovaujama Justo Paleckio, 
kuris oficialiai vadinamas augšč. 
Lietuvos sovieto pirmininku ir 
augščiausio. Sov. Sąjungos so
vieto prezidiumo vicepirm. Bal. 
16 d. jis lankėsi Paryžiuje ir vie
name prancūzų - sovietų pobū- 

pasakė kalbą apie savitarpi- 
draugystę. Dipl. Šefas min.

vy 
nę

Posėdžiavo pavergtyjų atstovai
Pavergtų Jungt. Tautų III se

sija įvyko Prancūzijoj, Stras- 
burge. Joje buvo priimtos rezo
liucijos, prašančios Europos Ta
rybą drauge su PJT atstovais 
ieškoti kelių paremti tremtinių 
kultūrinei veiklai ir sudaryti 
specialų fondą. Posėdžiuose 
lankėsi Anglijos, Belgijos, Olan 
dijos, Prancūzijos, Švedijos ir 
Švedijos ir Vokietijos parlamen
tų atstovai. Savo linkėjimus at
siuntė buvę Prancūzijos prem
jerai: G. Bidault ir A. Pinay, JA 
V-bių užs. r. min. J. F. Dulles ir 
Kubos atstovas JT dr. N .Portu- 
ando. PJT sesija pasiuntė tele
gramą JT Vengrijos reikalų 
komisijai ir JT gen. sekr. Ham- 
marskjold primenančią, kad jie 
Vengrijos byloje savo pareigų 
neatlikę ir reikalaujančią atnau 
iinti Vengrijos bylą JT. Bal. 28 
± buvo iškilmingos pamaldos 
Strasburgo katedroje, kur daly
vavo daugybė žmonių. Prancū
zų. šveicarų ir vokiečių spauda 
apie sesijos darbus plačiai infor
mavo. Lietuvos delegacija suda
rė: V. Sidzikauskas, dr. P. Kar
velis. E. Turauskas. J. Glemža, 
J. Lanskoronskis ir V. Banaitis.

ŠVEDAI NELEIDO 
PAVERGTŲJŲ KONGRESO 
Prancūzijoj veikianti paverg-

Š. Atlanto,Sąjungos kraštų užsienio r. mimsterių konferencija 
Bonnoje apsvarstė naujai susidariusią padėtį ryšium su sovietų 
grasinimais bombarduoti karo atveju tuos Europos kraštus van
denilio bombomis, kurie įsileis atominių ginklų bazes. Konferen
cija nutĄrė apginkluoti ŠAS dalinius V. Europoje atominiais gink
lais nemažinant tradicinių ginklų ir tuo būdu paruošti juos prieš 

‘ gaiimą’isbvietų puolimą. Buvo kritikuotas anglų vienašališkas nu- 
istaiyrrųis sumažinti savo karines pajėgas V. Vokietijoje. JAV 

pasizaJ 
ir toli 
dalyviai pritarė JAV linijai, kuria jos ryžtingai siekia sustabdyti 
sovietų įtaką. Pasak Dulles 6*-------------- —— ----------------- -
JAV laivynas Viduržemio jūroj 
sulaikęs sovietų užsimojimą pa
lenkti sau Jordaniją; Rytų Vo
kietiją ŠAS konferencija laiko 
jautria sritimi, kur gali prasi
dėti ginkluotas sukilimas ir su
kelti visuotinį karą. Ji perspėjo 
R. Vokietijos gyventojus nepa- 
*artoti Vengrijos įvykių. Kon
ferencija pasižadėjo siekti Vo
kietijoj suvienijimo taikiomis 
priemonėmis bandant paveikti 
Sov. Sąjungą vykdyti savo pa
žadus, duotus Ženevos konfe
rencijoj 1955 m. V. Vokietijos 
socialistų partija pasijuokė iš tų 
nutarimų, kurie esą neišspren
džia nė vienos problemos. Tuo 
būdu jie tikisi rugsėjo rinki
muose nusodinti kanci. Adenau- 
erį, kurį remia vakariečiai. Pri
sideda ir sovietai, kurie pakar
totinai -grasina vokiečiams ne
siimti atominių ginklų.

Skraidys virš Sibiro?
Londone JT nusiginklavimo 

pakomisė tebesvarsto beviltišką 
klausimą —sovietų ir vakarie
čių nusiginklavimą. Visi sutin
ka, kad ręikjąLnūsagihkĮuoti, ta7 
ciątr' girikla^S^^Ww: 1̂^ 
ja. Sovietų atstovas Zonn pa
teikė planą, pagal kurį būtų lei
džiama oro žvalgyba Sov. Są
jungoj ir JAV. Sovietai sutinka 

JAV lėktuvus į Sibiro 
erdvę ir už tai reikalauja lei
dimo savo lėktuvams JAV erd
vėje į vakarus nuo Missisippi 
upės, t.y. virš 22 valstijų, kur 
sutelkta svarbioji amerikiečių 
pramonė. Nesitikima, kad šis 
planas bus priimtinas vakarie
čiams.

Gegužės 1 paradai
Tradicinis gegužės 1 paradas 

Maskvoje buvo toks pat kaip ir

St. Lozoraitis, spėdamas, kad 
Paleckis bus įsileistas į konfe
rencijos darbus, atsiuntė jos va
dovybei protesto raštą, kuriame 
nušviečia J. Paleckio parsidavi
mą sovietams, okupavusiems 
Nepr. Lietuvą. Esą jo^jšileidi- 
mas į konferenciją prieštarauja 
patiems tarpart. unijos princi
pams ir kad jis atstovauja vals
tybę, okupavusią Lietuvą, o ne 
lietuvių tautą.

toms tautoms vaduoti sąjunga 
drauge su kitomis panašaus po
būdžio organizacijomis ėmėsi 
organizuoti pavergtųjų kongre
są, kuris turėjo įvykti Stockhol- 
me, kur dažnokai rengiami įvai
rūs komunistų “taikos” kongre
sai bei tarpt, suvažiavimai. Visų 
nustebimui Švedijos vyriausy
bė atsisakė įsileisti pavergtųjų 
kongresą ir tai paskutiniu mo
mentu, matyt, sovietų spau
džiama. Kongreso rengėjai krei
pėsi į Olandijos vyriausybę, ku
ri mielai sutiko, ir kongresas įvy 
ko bal. 25-27 d. Haagoj.

Vengry bado streikas
Grupė vengrų pabėgėlių atsi

dūrė Airijoj, kur R. Kryžiaus 
rūpesčiu ji buvo apgyvendinta 
Knockalas stovykloj. Visi jie 
pareiškė norą būti įkurdinti 
JAV arba Kanadoj. Praėjo betgi 
5 mėn.. o apie emigraciją nieko 
negirdėti. Negalėdami gauti dar 
bo ir nematydami galimybių 
emigruoti, stovyklos pabėgėliai 
paskelbė bado streiką norėdami 
tuo atkreipti Airijos vyriausy
bės dėmesį. Be to, jie pasiuntė 
telegrama min. pirm. De Vale
ra prašydami atsiųsti vyriausy
bės atstovą jų skundams ištirti. 

kitais metais. Marš. Žukov pasa
kė kalbą pliekdamas imperialis
tus, siekiančius suskaldyti ara
bų kraštus ir socialistines vals- 
aybes. Puolė jis ir JAV, siun
čiančias savo atominius ginklus 
į kaimyninius sovietų kraštus ir 
pareiškė, kad sovietai pasiruo
šę nuveikti betkokį užpuolimą. 
Vengrijos Kadar Budapešte pa- 
reiŠKė, kad sovietų kariuomenė 
pasiliksianti Vengrijoj, kol va
kariečiai neatsižadės atominių . 
ginklų. Jis puolė Imre Nagy 
kaip išdaviką ir kardinolą Mind 
szenty kaip imperialistų agentą. 
Italijos Neapoly 20.000 minia 
paradavo prieš • amerikiečius; 
komunistų grupės susidūrė su 
policija, kurios 40 vyrų- buvo su
žeista. Neapoly yra amerikiečių 
didžiulis tiekimo punktas su 
daugybe uniformuotų karių. Va 
tikane popiežius pasakė geg. 1 
— šv. Juozapo darbininko — 
šventės proga atitinkamą kalbą 
pabrėždamas, kad geriausias so
cialinio teisingumo šaltinis esąs 
Evangelija. Jo kalbos klausėsi 
.30.000 darbininku.

Ilgokai tylėję sovietai paga
liau paskelbė oficialų perspėji
mą vakariečiams: nesikiškit! 
Esą jie siekia naujo kolonizmo, 
diriguojamo Eisėnho-vėžio dok
trinos, kuri norinti užimti iš
stumtą britų - prancūzų vietą. 
6 JAV laivynas esąs kaltas dėl 
naujos įtampos Vid. Rytuose ir 
už pasekmes atsakysią ypač 
amerikiečiai. Tuo tarpu karalius 
Hussein pareiškė, esą krizė 
baigta. Jis priėmė JAV pasiūly
tus $10.000.000, nors atsisakė įsi
jungti į Eisenhowerio Vid. Ry
tų planą. Su S. Arabijos kara
lium Saud pareiškė laikysiąsis 
arabų vienybės, kuri betgi jau 
suirusi. Irako, Jordano ir S. Ara
bijos karaliai rengiasi konferen
cijai, kurion Egiptas su Syrija 
nepakviesti. JAV specialus pa
siuntinys Richards šias 
rąsias šalis aplenkė kaip 
kiusias priimti paramą.

Nikaragva - Honduras 
jau pradėjusios pasienio 
dėl seniai ginčijamos teritorijos, 
kur esą žemės turtų. Įsikišus 
Amerikos Valstybių Organiza
cijai susidūrimai sustabdyti.

Austrijoj išrinktas naujas pre
zidentas socialistas Adolfas 
Schaerf, buvęs J. Raab vyriau
sybės vicekancleris, gavęs 100. 
000 balsų daugiau nei kitas kan
didatas dr. W. Denk, katalikas, 
žymus gydytojas. -

Min. pirm. St. Laurent feedr. 
rinkimų vajų pradėjo vak. Ka
nadoj. Winnipege Free Press re
dakcija gavo šita proga ano
niminį laišką, kuriame “World 
War 2 Veteran” grasina nužudy" 
siąs St. Laurent. Laiškas buvo 
perduotas policijai, kuri sustip
rino min. pirm, apsaugą, nors 
pastarasis pareiškė dėl to nesi
jaudinąs — tai esą nesveiko žmo 
gaus darbas. Kanadoj politinių 
žmogžudysčių nėra buvę nuo D’ 
Arcy McGee nužudymo.

pasta- 
atsisa-

buvo 
kovas

Stovyklos'‘gydytojai ypač susi
rūpino 6 vidut. amžiaus vyrais, 
kurie dėl bado streiko visiškai 
nusilpę; jie guli ant mokyklos 
grindų pasitiesę paklodes ir at
sisako vykti ligoninėn.

Žiniomis iš Budapešto, dau
gybė sužeistų sukilėlių, kurie 
pirmosios pagalbos buvo suran
kioti gatvėse ir gydomi ligoni
nėse, dabar perkeliami į spe
cialias ligonines - kalėjimus, b 
anksčiau paleistieji iš ligoninų 
suiminėjami ir gabenami į kalė
jimus.

■
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LIETUVIS KOLŪKY
Vienas lietuvis šiame konti-'gramų į v. grūdų, 500 gr. šieno, 

nente yra gavęs savo giminai- * * ........................ ’—
čio įdomų laišką, rašytą kovo 
mėnesį, kuris labai gerai apibū
dina dabartinio gyvenimo Lie
tuvoje sąlygas.

Papasakojęs, kaip 1944 m. bu
vęs savo apskrities mieste “kur
suose”, esą, tokiuose pat kaip 
kaimynas E, kuris yra sėdėjęs 
dar Lietuvos kalėjime 7 metus. 
Ten'nuo elektros, kai tekę va- 

1 karais dirbti, apgadinęs akis.
'(Matyt, per tardymus varginant 
šviesomis). Toliau rašo:

“Kolūkin įstojau 1949 m. pa
vasarį, kai jau nebepajėgiau su- 
mokėt uždėtų mokesčių. Dvejus 
metus vežiojau pieną iš punkto 
pieninėn, o dabar, kai kolūkyje, 
nėra mano kvalifikacijai darbo 
—- bičių nėra, — tai dirbu lau
kininkystėje eiliniu kolūkiečiu.

. (Jis yra baigęs žemės ūkio mo
kyklą ir turėjo pavyzdinį ūkį. 
Red.). Darbadienių vidut. išdir
bu 250-350 — žiūrint, kuriais 
metais. Už darbadieni gavau: 
1950 m. 3 kg. įv. grūdų, 500 gra
mų šįaudų ir kiek šieno; 1951 m. 
— 950 gramų įvairių grūdų ir 
pašaro, kaip ir pirmais metais; 
1952 m. — 750 gr. įvairių grūdų 
ir šieno pasipiauti iš kokių pie
velių bei ganyklų; 1953 m. — 
650 gramų įv. grūdų, šieno pa
sipiauti maždaug apie 5 veži
mus, šiaudų 500 gr.; 1954 m. — 
rajonas pastatė mūsų kolūkio 
pirmininku iš... (kaimyninė 
vietovė Red.) rusą partinį. Tais 
metais gavome 500 gr. įv. grū
dų, ruginių šiaudų 500 gr., 50 
kapeikų ir šieno pasipiauti tik 
spalio mėn. apie 4 vežimus. Tą 
žiemą karvę, kad ir tą vieną, 
reikėjo kelti. Laimė, kad dar tu
rėjau už obuolius gavęs pinigų 
(jo sodyboje buvo didelis sodas 
užveistas neprikl. Lietuvos lai
kais. Red.), tai pirkau grūdus, 
šiaudus ir šieną. Tai karvę dar 
atganiau ir vasarą pieno davė 
pusėtinai. Bet užtai prapirkau 

t -cusę karūęŠfl9® ^n.įgavau 430

tiek pat ruginių šiaudų ir .50 ka
peikų. 1956 m. dar gausiu 1.017 
gramų įv. grūdų, 17 kapeikų, 
šieno 500* gr., šjąutfų neikiek.

Darželis 60 arų. Už jį reikia 
mokėti 180 rublių, o tai lygu § 
pūdams rugių. Be to, dar reikia: 
duoti 30 klg. gyvo svorio jautie
nos mėsos, 100 litrų pieno, 152 
klg. bulbių, 50 kiaušinių ir nuo 
avies po 600 gramų vilnos. Tor 
kjos yra prievolės. Už tai gau
name 20 iki 35% rinkos kainos.

Iš darželio šiemet gavau 109 ■ 
centn.« bulvių, 5 centn. rugių, 8- 
centn. miežių. Užteko nusipe
nėti kiauliuką. Paršo dabar ne
turiu. Rengiamės dar tik pirkti. 
Šiemet jie brangūs. Geri paršai; 
po 200 ir daugiau.

Su duona šiemet jau lengviau, i 
Ir mūsų rajono centre galimai 
nusipirkti. Tik cukraus ir miltų; 
važiuojam Rygon. Pernai ir už-i 
pernai tai ir duonos važiuoda-i: 
vcm. Į Šiaulius (apie 50 klm.f 
Red.) aš važiuodavau du sykius i 
į mėnesį. Atsiyeždavąu po 3-4 j 
pūdus. Paimi vieną bulką ir vėl-, 
stoji eilėn iš galo.

Iš mūsų kaimo kartu su Jur-;. 
giu (tai brolis, ištremtas j Sibi-i 
ra 1941 m. Red.) gyvena 7-nios]i

bet ne mūsų kaimo. Kalba, kad 
visos sugrįš”...

Komentarai prie Šitokio laiško 
nereikalingi. Priminsime tik,; 
kąd tas žmogus turi 7 vaikus. 
Kaip jįs gali iš tokio uždarbio 
išgyventi? Gyvena iš darželio, 
iŠ kurio, kaip mątome, daug iš-, 
spaudžia. Bet gyveno juk kadai
se kaip ūkininkas, nei duonos 
nei mėsos Į Rygą ar į Šiaulius 
nevažiavo...

LIETUVIS MATININKAS 
^Ontario Land Surveyor/ 

P. ŠALNA
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Tel- TO. 4-8988 — Richmond Hili 

Is Toronto — Ongr4^taace.

Msų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

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

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

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

Lietuvos vardas Kanadoje
Amerikos Sępąte yąąarįp >6 

dienos proga šiemet invokaciją 
skaitė kup. ValąptięjūS iš Wa
terbury. Parvažiavęs pamo sa-

atvažiavau jaunas bernelis, čia 
niekas nežinojo, kas .yra ta Lie
tuva, kas tai yra lietuvis. Per 
I-jį karą teko daug kartų įrodi
nėti kas tai yra. Dabar žiūrėkit
— Senatas kviečia lietuvį kuni
gą maldai skaityti, šimtai sena
torių ir kongresmonų kalba apie 
Lietuvos reikalus, patys lietu
viai turi daug inteligentinių pa-, 
jėgų savo reikalams ginti. Aš 
^su ratnus del Lietuvos ateities
— jį bū$ laisvą.

Kun. Valantlejus yrą teisus

J. JdATULIONIS
vųjų tautų reikalas rūpintis jų
jų išlaisvinimų. Jeigu jos nesi
rūpina tuo, lai yra didžiulė 
klaida, kuri ateity gali brangiai 
fcainoti jems pačioms. Kova su 
bolševizmu nėra vien kova tik 
pavergtų tautų. Jei laisvosios 
tautos taip galvos ir toliau, ir 
visą kovą su bolševizmu norės 
vesti tik pavergtų tautų ranko
mis, ir jų pajėgomis, tai rezul
tatai bus nekokie. Mes turime 
jiems įrodyti, kad kova su bol
ševizmu ir. yra visų tautų rei
kalas. Jie negali būti laisvi nuo 
Šitos kovos. Jie negali pirkti 
sau ramumo palikdami paverg
tas tautas jų pačių Likimui. Jm- 
gų jos taip norėtų'elgtis ir atei
ty, tai tik būtų dar vienas įro-

mus turtus, turi gerus darbus, 
yra įsitvirtinę ir versluose, bet 
nėra .Užmiršę ar į šalį atidėję ir 
savo lietuviškų reikalų ir bend
rai nėra nustoję kovoti dėl Lie
tuvos laisvinimo. Visa ęilė reis
inių rodo, kad Kanados lietu-

tinieji. Ir čia vėl yra didžiausias 
pliusas, kad KL Bendruomenė 
nėra apsiribojusi tik savo gry
nais kultūriniais reikalais rei
kaliukais, bet aktyviai metasi ir 
i Lietuvos laisvinimo darbus. Ir 
Čia reiktų dar daugiau susirū
pinti ir išeiti iš savo lietuviško
jo siauro rato, ir daugiau dėme
sio nukreipti į įšąręs veikimą.

Beveik dauguma po karo at
važiavusių lietuvių jau yra ta
pę Kanados piliečiais. Jię daly
vauja visuose rinkimuose: fede-

etūKOS war-
po tiekos skaudžių pamokų dar 
nebus suprątę bei esamos grės-

vincijų parlamentų, miestų sa
vivaldybių. Jie kartu su .kitais

tųva, tol ir 
aistringai s

pasauly nebus. Tai yra aksio
mą, Kūlių įrodinėti, atrodo ,gąi-

siektais rezultatais bet eis to-

kiai formuluoti mūsų norus ir 
pageidavimus;, ir -juos organi
zuotai pareikšti, Šitokiuš reika
lavimus drąsiai galime reikšti, 
nes jie supuola ir su pačios Ka
nados saugumu ir jos pačios ko
va su bolševizmu.

Turime ir sau aiškiai pasisa
kyti ir kanadiečiams atvirai pa
sakyti kad kova su bolševizmu 
ręikaiaujau, kad Lietuvos var
das būtų minimas. Lietuviai ir; 
visi kiti daug yra prisidėję šia
me krašte kovoje prieš komu
nizmą. Jie veikė ir organizuotai i 
ir pavieniui, šito nedrįs nugin
čyti.

Ko mes patys turėtum siekti 
bent artimiausiu laiku? Čia mes; 
galime pasviaųdo.ti Amerikos! 
pavyzdžiu. Jei šitai bus ir čia 
padaryta, Kanada nuo to nesu- 
šilpnės, kaip nesilpnėja ir Ame-' 
rika.

Kitais metais sukąnka 40 me
tų kai yra paskelbtas Vasario 16 
dienos aktas. Čia nereikia nie
kad užmiršti, kad Lietuva buvo 
nepriklausoma i? prieš tai, dau
gelis šitą neapsižiūrėjimą pra- 
leįdžįa. Taigi miestų merai r 
burmistrai galėtų paskelbti Va
sario 16 dieną kaip Lietuves

p va- 
savo

Jie padarys, jei lietuviai or
ganizuotai to paprašys. Papra
šys raštu per balsavimų apy
linkes. Ir dabar yra labai geras

rus kapdjdatus Įtek ir atskirose

kalba Lietuvos reikalu, kodėl 
negali pakalbėti jcs reikalu ir 
jos kaimynas Kanada?

Jei senieji musų broliai lietu
viai sugebėjo tiek pasiekti Lie
tuvos reikale, kodėl to negali 
padaryti patys jauniausieji atei
viai į šį kraštą, lietuviai atbė
gusieji po karo, kurie sudaro 
jau daugumą Kanadoje. Čia ne
reikia kažko naujo.- Pavyzdys 
yra, reikia jį pasekti. O bend
ram Lietuvos reikalui bus pada
ryta labai daug.

Esu tikras, kad pavieniai as
mens savo pareigą atliks* reikia, 
tik darbu suderinimo.

KMw9 uodega po bičiulystės pamatais
« - « ■ • > • - ' • _ r J . * -

mynų Račių katįpas pražuvo. 
Dingo, velnio padarąs, kaip Ug-

Balys J. Arūnas

. padaryti .kad pasiekus jų pačių 
rezųtatų ir čia? Juk ir Ameri- 

: kos įvairūs dignitoriai mini Lie
tuvos vardą ne dėl kažkokių 
ypatingų simpatijų (pas vieną 
kitą ir to yra) bet dėl to kad 
lietuviai, jų rinkikai, to reika
lavo Per ištisą eilę metų kalė ir 
kalė. Ir šiandien jau eina auto
matiškai Bet be darbo ir pa-. 
stangų, ir tai didelių, neapsiėjo.

Lietuviai Kanadoje, mano 
s nuomone, yra susiorganizavę 
gerai ir galbūt geriau negu kur 
Kitur, nes čia visi reikalai kon- 
koncentruojąsi KL Bendruome
nėje. Kaikam iš kaimynų tas 
nepatinka, bet %£i ne jų reika
las mokintį kanadišklus, tegu 
patys žiūri, kaip savo butą tvar
kyti. O Kanados lietuvių ir. yra 
stiprybė, kad čia visi reikalai 
susispietę vienoj vietoj, tik su 
atskirais organais tam tikrom 
sritim.

Yra prie Krašto Valdybos po
litinis Komitetas. Jojo ir būtų 
dabar pats pagrindinis darbų.; 
tikslas pasiekti to, kad ir Kana
doje Lietuvos vardas būtų ir po
puliarus ir minmas visada ir vi- j 
sur kaip to reikalautų ir paverg
tos Lietuvos reikalas.

Dabartinis pasaulio padalini
mas į du blokus: laisvąjį ir bol- 
ševistinį pasaulį su neutraliųjų 
valstybėmis, kurios šiuo atžvil
giu nėra labai pastovios, yra di
džiulės reikšmės faktas. Paverg
tos tautos anapus geležinės už
dangos nėra ir negali būti už
mirštas reikalas, arba reikalas 
tik tų pačių pavergtų tautų ar 
jų tautiečių, išsisklaidžiusių po 
laisvąjį pasaulį. Tai ir yra lais-

tas, jas naikins ir dvasiškai ir 
materialai, bet lygiagrečiai jis 
raus pamatus ir laisvojo pasau
lio. Jokios koegzistencijos sutar
tys jų nepasotins. Jeigu laisva
sis pasaulis nori kovoti su ko
munizmu, tai jis tam turi turėti 
savo planus. Šitame didžiuliame 
plane ne paskutinę vietą turėtų 
užimti ir pavergtos tautos, kol 
jos visiškai dar nėra sunaikin
tos. Ne visada gali pasikartoti 
Vengrų įvykiai. Taigi parėmi
mas pavergtų tautų čia Vaka
ruose turėtų būti plano dalis 
kovoje su bolševizmu. Lietuvos 
kėlimas, kova už Lietuvos lais
vę yra vienas iš kovos būdų.

Antras dalykas, tai jau pačių 
lietuvių Kanadoje gyvenančių.' 
Nors jau lietuviai yra šiame 
krašte isitaisę, turi nekilno ja-

MEDŽIAGOS
— MAISTAS

— VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai per- 

' siunčiami siuntiniai į tėvynę

IkAUlEKICkl
JANIQUE TRADING CO.

835 QUEES ST. W-T0i?CNTd3’EM 4-4025

— Vargšas mano Mūriukas... 
Jau bus kokia mašiną sutraiš
kiusi. Dabar namuose taip 
čia ... Nebėra Mūriuko... 
bėra...

O aš sakau poniai:
— Negadinkite nervų. Koksai 

katinas bebūtų, morčiui atėjus 
visiems jiems biesas uodegon 
įsisuka. Minėsite mano žodį, po
nia, katinas atsiras...

— Kur jau čia beatsiras. Ke
turios dienos kaip jo nėra ... 
O jis niekur toliau verandos ne
nueidavo. Pavogė gal kas... 
Žmogus visą dieną dirbi. O ką 
vargšas gyvuliukas...

Penktadienio vakare man 
skambina man ponas Račys.

— Užeik, — sako, — kaimy
nei, stikliuką kokį, išlenksime. 
Vienu kitu žodžiu persimesime. 
Juk jau visa savaitė kaip nesi
matėm ...

— Tai ką, vardines šventi ar 
kitokį j ubiliej ų mini? Juk' .taip 
be niekur nieko negi imsi degti-

tuš- 
Ne-

ten, brolyti, visas balius. Ir kum 
pis ir čerkelė ir šaldyta ir sū
dyta žuvytė. Visas namas ant 
kojų. Net nuomininkai sukvies
ti. Murįukas, tasai katinas pra
žuvėlis, guli kojas užvertęs fo
telyje. Kaip koksai arabų prin
cas. O ponia Račienė vis dar ne
gali atsigauti:

— Žiūrėkite, kaip vargšelis su 
džiūvo... Plaukeliai ir tie pasi-; 
šiaušę. Matyt, kokie piktadariai 
buvo uždarę ir tikrai būtų badu; 
numarinę, jeigu nebūtų ištru
kęs ... Ale sunkų ir patikėti: 
pareinu namo iš darbo, o Mūriu
kas sėdi ant verandos ir tokiu 
silpnu balseliu kniaukia. Akytės 
pilnos ašarų. Gyvulėlis, o tokį 
protą turi... Namus ir savus 
žmones pažįsta...

Moteriškos dūsauja klausyda
mos ponios Račienės pasakoji-, 
mų. Vyrai tyli...

Po poros valandų, kai jau bu
vo pradėtas trečias buteliukas, 
visi įkaito. Visokias problemas 
narplioti ėmė. Ir katinas, gerai 
fotelyje numigęs, ėmė trintis 
apie ąvęghi kojas. Paskui, ne
labojo padaras, taip įsidrąsino, 
jog mąh net ant kelių užsiriog
lino. Uodegą užrietęs niurkia ir 
vis mano naujo kostiumo' (tik
ros vilnos!) kelnes minko. Tar
si keksai vargonininkas kojinius 
klavišus. Tarpais net nagais už
sikabindamas. O ponia Račienė 
tirpsta džiaugsme, kaip bulvinis 
kukulis svieste:

— Nu, ar ne mielas Mūriukas? 
Kaip tokio gyvuliuko nemylėti? 
Žiūrėkite, žiūrėkite, kaip jam 
ponas Anupras patinka!

Kenčiu sukandęs dantis. Man

— Ne, ne, — kryžiavojasi Ra
čys, — jokių jubiliejų neproyi- 
ju ... Atvirai tariant, Mūriukas 
atsirado. Pati iš džiaugsmo gal- 
va lubas lauže. Tai kodėl čerke- 
lės neišlenkti? A?...

— Acha, ar nesakiau, kad at
siras?. ..

— Taigi, šiandien rytą grįžo. 
Suvargęs ... Sublogęs ... Pat
sai pamatysi... Kaimynė!, tik 
nesivėluok. Septintą laukiam ...

Va, tai aš su savo Barbora ir 
nueiname pas ponus Račius. O tasai Mūriukas tiesiai ant nervų
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Esu patenkintas 
puodeliu puikios ARBATOS

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

CrissXCmss
Prancūziškos 

kelnaites
/Patentuotos 1945 m./ 

Specialiai padarytos lengvam 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotas pats 
užsidaręs "CnssXCross" priekis 
suteikia patogia išvaizda —r pa
daryta iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnės. Lengvai išskalbia* — 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinko prie Jerseys.

W-H-66

ir SALADA 
yra tikrai 
puiki ARBATA

S

Stiklui piouti peiliukus su deimontu ir meta
linius.

Porkerius
Porkerius

20
20
16

Dėmi - duofold" .. .. 
'51" 
/Muitas iškaitytas/

Standartinius maisto siuntinius: 
sv. brutto Šviesto ..... T......

sv. brutto Rūkytų riebių lašinių 
sv. brutto Medaus ......................

6. Cukraus
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

. 5 sv.

. 5 sv.

. 5 sv.
2 sv.

7. Cukraus 
Taukų

$7.10
$17.00

$29.00 
$31.00 
$23.00 
. 5 sv.
40 sv.

20 sy. bruto $22.00Bruto 20 sv. $25.50
ir kitus įvairios sudėties maisto siuntinius.*

/Maisto siuntinių kainos — įskaitant visus 
mokesčius/.

... Dėmesio!

LJsTAmA Baltic Exporting Co. | 
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 1 
Siunčia iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS J 
j LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraš- J 
tus, kaip seka: 3
Įvairių kainų laikrodžius šveicariškų firmų "CYMA" ir "DIXTON". 

|Š KANADOS: 
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 3Į72 yordus, kostiumams priedus ir {kitos 
prekes/.

IŠ ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkš

tus, stetoskopus, sphygmanometrus, klausos apara
tus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokšte
lių pagaminimui medžiagą, kosmetiką ir t.t. ir t.t. 

Hpulępras dažyti Įvairių' spalvų dažus. 
Kostiumams, paltams ir suknelės įvairios me

džiagas. 
Dviračiams padangas ir šliąukas įvairių išmierų.

__Dėmesio! ........
TURTAS IR GERAS PRAGYVENIMO ŠALTINIS:

■Siunčiame Anglijoje pagamintas naujausio modelio automatiškas mezgimo' 
mašinas, kuriomis galima mėgsti viską ir iš įvairaus storumo siūlų, bei keleto spal
vų. Vieno niegstinio numezgimąs trunka TIKTĄI 45 minutes. Užrikite ir pamaty
kite žurnale šią idealią mazginio mašiną ir jos gražiausius išdirbinius, šios maši
nos yra ditmędėliai — didesnė ir mažesnė.

Šią mašiną gali persiųsti iš Anglijos tiktai mūsų kompanija 
Tad kviečiame Gerbiamus Siuntėjus užeiti ir pamatyti mūsų siunčiamų iš 

Anglijos gėrybių pavyzdžius ir žurnalus arba skambinkite bei rašykite prašydami 
smulkesnių informacijų — visuomet mielai suteiksime.

|š Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršijant nustatytą svorį.
MŪSŲ SKYRIUS HAMILTONE, 105 CANNON STREET EAST, pas p. V. 

Juraitienę, telefonas JA. 8-6686. siunčia tik vaistus, maisto siuntinius, stiklui piauti 
peiliukus, dažus plaukams dažyti ir parkerius.

Gyveną ne Toronte, gaji vaistų ir mąjsto 
tinius iki 17 svarų gryno ąvorio siųsti 
pranešima. f
VASARIOS DARBO LAIKAS:

Nuo pirmo gegužio 1957, pirmadienį M penktąjienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. v4 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

s Sav. A. KALUZA S

gula. Taip tasaį katinas besisu
kinėdamas uodega užkabino ma
no stiklelį ir yos nęišvertė... 
Spėjau nutverti. Čia mano kant
rybė -ir pasibaigė. Sugriebiau už 
uodegos tą ju Mūriuką ir tekš
telėjau ■ pastalėn.

— Škic paškustva, — sakau, 
— ko gero dar šnapsęlį būtum 
paliejęš! Katinui nė vieta prie 
stalo...

O žinotumėt, katinas miesčio
niškas, kad jau sukniauks nė sa
vo balsu, tarsi jo uodegą būčiau 
nulaužęs!...

Ponia Račienė, žiūriu, tiktai 
pąbalo ir drebančiu balsu sako:

— Ponas Anuprai, tamsta bū
si mūsų katiną sužalojęs-! Inteli
gentui nepriderėtų taip elgtis 
ir dar svečiuose. Jei tamstai ne
patinka kačiukas, tai gal ir šei
mininkai nepakeliui.

— Ponią, — sakau, — ko jūs 
karščiuojatės. Ir be . jokio reika
lo. Katinui ir velniui uodegos 
nei šimtas vyrų neišraus. O aš 
tiktai jį ųž ’tos uodegytės švel
niai pastalėn nuleidžiąu. Ir ko 
čia dabar jaudintis!? Be to, per
siprašau, bet jei katinas, uodega ' 
po stikliuką maišo, joksai inte- 
ligęnjtąs apsikęsti^negąįi ^.^^^

Ponia Račienė akimis tiktai 
žaibuoja ir jau ant mano naora- . 
lės gula: -

— Žmonės, kurie nėra pilnai 
išsivystę, visi nemėgsta gyvu
lių ... . :

Čia jau ir aš užsidegiau:
— Ką, ponia, norite tuo pasa

kyti?...
Mano Barbora mina man ant 

kojos.
— Nemindžiok, — sakau, — 

Ęarbor, ant mazolįų. Aš turiu 
su ponia Račiene išsiaiškinti. Jei 
reikia, už gėrimą ir valgį užmo
ku. Bet katįnui neleisiu uodega 
po panose braukyti. Higienos 
principų, taip sakant, dėl su
skretusio katino neišižadėsiu!

i Svečiai, matydami, kad jau 
čia, be jokių abejonių, skanda
liukas kyla, ėmė mane ir ponią 
Račienę raminti. Lišną čėrkelę 
išgėrėm. Viskas pasibaigė be 
muštynių.—- Namo einant tiktai 
mano Barbroa šiaušėsi:

—Tu vis ne kaip žmogus! Gė
dą man prieš visą svietą darai. 
Reikėjo tau tą katiną už uode
gos tampyti! Reikia būti dau
giau tolerantiškam. Jei ponams 
Račiams katinas patinka, tai ir 
tu jį girk, o parėjęs namo spiau- 
dykis, bet dabar, prieš visus 
žmones skandalą daryti, nei šis, 
nei .tas. Į senatvę visai sveiką 
nuovoką pametei...

Atrodo, kad dabar jau reikės 
būti visokios veislės gyvulių 
draugu. Tolerancijos dėliai... 
Su Barbora rizikinga ginčytis. 
Ir turėti savo nuomonę. Žinote, 
žmena, tai kaip ir vėjas. Priešais 
nepapūsi. Nors ir muzikanto 
plaučius turėtum...

Taip mūsų kaimyniški ryšiai 
su ponais Račiais ir atsileido. 
Katino, uodega visą bičiulystę 
sumaišė. Barbora vis dar bandė 
mane gundyti:

— Paskambink, — sako, po
nams Račiams. Nepatogu, tiek 
metų ^įųiįjįiliayomės, o dabar 
kaip kirviu nukirtom. Pagaliau 
ir tu* patsai kaltas. Reikėjo tau 
tam katinui uodegą laužti. Šiaip 
ar taip ir ketinąs juk gyvas su
tvėrimas ...

— Skambink, jei nork Telefo
nas neužrakinta^. Jie ponams 
Račiams katinas mielesnis už 
kaimyną, jų reikalas. Aš dėl ko
kio tai katino, begu jisai būna ir 
kilmingos veislės plike grindų 
nedaužysiu. Principų laikausi 
visa gyvenimą ir jų dėl galvijų 
neišsižadėsiu. Nesu jau tokios 
minkštos tešlos, kaip tu manau.

— Užteks jau užteks tos filo
sofijos. Nešauk, kaip perkaitin- 
tas garsiakalbis! Žinau, iš ko-

v (nukelta i 7 psl.)
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LIETUVIŽKIEJI ĮVAIRUMAI
«« bujoja ar net rodo tenden
cijos didėti išeivijos gyvenime 
— pavydą. Ši nedorybė sutinka-

venine, bendrojoje veikloje, tar 
pusavio santykiuose ir pan. Bet 
pasirodo, yra ir visiškai priešin
gų reiškinių — nepayydo. Yra 
atvejų, mažesnių ar didesnių at
sitikimų, kurie aiškiai rodo, jog 
nejaučiama jokio pavydo ir kaip 
tik tada, imi žmogus ir pagalvo
ji, kaip gera, kad būtų... pa
vyduolių.

Viena leidykla neseniai pa
skelbė didelį knygų išpardavi
mą. Lietuviškų, reiškia, puikiai 
suprantamų, paskaitomų ir sa
vų. Tautietis Z. pasinaudoda
mas gana žymiu atpiginimu, 
kad ir neperdaug lengvai vers
damasis, surizikuoja ir užsisa
ko literatūros už $40. Suėję jo 
pažįstami, bičiuliai stebisi. Ste
bisi, bet nepavydi. Ir tik vienas 
patylomis, kad kiti negirdėtų, 
neiškentė nepasigėrėjęs. Girdi, 
jis uždirbąs beveik dvigubai 
daugiau ir iš to išpardavimo te- 
surizikavęs nusipirkti*' knygų 
vos už šešius dolerius. Esą, da
bar jis kiek susigėdęs.

Va, pažįstamas Y. turi nema
žą šeimą, dirba vienas, bet pre
numeruoja ar tik ne visą dešim
tį lietuviškų laikraščių ir žurna
lų. Užėję gausūs pažįstami nuo
lat skaito ir varto tuos leidi
nius, džiaugiasi jais. Taip, 
džiaugiasi, bet nei vienas nepa
vydi, nei vienas nebando sekti 
tuo gražiu pavyzdžiu prenume
ruoti galimai daugiau savosios 
spaudos.

Bičiulis N. labai gyvas ir jud
rus lietuviškoje viekloje. Pri
klauso ar tik ne aštuonioms 
draugijoms, rateliams, sąjun
goms. Vos suskumba metinį na
rio mokestį apmokėti. Gi jo, pa
sirodo ,susidaro ištisa šimtinė. 
O ką jau bekalbėti apie kitus 
rimto ir padoraus lietuvio įsipa
reigojimus — juk ir visos kitos 
prievolės pareikalauja lėšų, pa
stangų ir laiko. Ir jis turi gražų 
būrį pažįstamų, draugų, bet nie
kas. iš jų nesiryžta sekti drau
gelio pavyzdžiu. Atseit, nepavy
di ir tiek.

Tokiais atvejais imi ir pagal
voji: kaip būtų gera, kad mūsų 
tarpe būtų daugiau minėtosios 

- rūšies pavydo. Ir^daugiau lau- 
■ tiečių aktyviau būtų įsijungę į 
bendrąją veiklą ir ji pati žymiai 
sustiprėtų, pagyvėtų, naujo im
pulso ir naujų jėgų gavusi, šiaip 
jau, visur ir visada seni ir vis 
tie patys žmonės, tie patys vei
dai. O naujo vėjo, naujo krau
jo juk taip reikėtų...

Lietuviškasis rūšiavimas. Ki
ta vertus, mūsų veikloje paste
bima ir tam tikros rūšies, saky
tina, savotiškai kraštutinio tau
tiečių rūšiavimo, kuris, gal ir 
prie labai gerų norų vargu ar at
neš laukiamų vaisių. Kaikas 
spaudoje neretai pabraukia pa
skirus sakinius, girdi, jei tu ne
prenumeruoji enciklopedijos, 
tai jau esi menkas lietuvis, jei 
negauni Knygų Lentynos biule
tenio, jau esi menkas kultūri- 
ninkas ir t.t. Tokie pasikarščia-

(CSc) Artėja federaliniai rin
kimai briželio mėn. Visi dairosi, 
su kokiais rinkiminiais .šūkiais 
partijos pasiruošusios išeiti? 
Tuo trapu triuškinančių šūkių 
betgi . nesigirdi Paprastai, to
kiems šūkiams atsirasti daug ga
limybių sudaro paskutinioji 
parlamento sesija. Šiuo atveju 
— paskutinioji sesija niekuo 
ypatingu nepasižymėjo. Skaity
tojai, tur būt, atsimena, kad 
prieš metus vienas iš tokių karš
tų klausimų parlamente buvo 
natūralinių dujų vamzdžiu klau
simas. Tada opozicija žiauriai 
puolė valdžią už tai, kad ji siūlė 
suteikti paskolą JAV kompani
jai, kuri tais pinigais buvo pasi
ryžusi tiesti Kanadoje dujų 
vamzdį. Bet viešosios opinijos 
atmintis yra trumpa.

Finansų ministerio Harris ko
vo mėn. pateiktasis biudžetas 
taip pat jokio parako konserva
torių ar CCF artilerijai neatne
šė. Jei kas iš to biudžeto galės 
kiek pasinaudoti rinkimų kam
panijai, tai tik patys liberalai, 
girdamiesi pakėlę senatvės pen
sijas, šeimų priedus ir eilę kitų 
labdaringų mokėjimų, prade-

PARYŽIAUS NUOMONĖS
(LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS)

Skambių rinkiminių šūkių dar negirdėti
tautiečių užgauna ar net papik
tina. Yra ir pagrindo. Ir rašan
čiam tenka pažinti eilę tautie
čių, kurie dėl vienų ar kitų prie
žasčių, nors ir neima enciklope
dijos, nėra dar niekad matę to 
bibliografijos leidinio, bet vis 
dėlto, regis, gana neblogai atlie
ka savo, kaip lietuvio pareigas. 
Kasmet aukoja šalpai, laisvini
mo reikalams, lanko lietuviškus 
parengimus, siunčia savo vaikus 
į lietuviškas mokyklas, gauna 
mažiau ar daugiau liet, spaudos. 
Ir sunku besuprasti, kodėl, vien 
tik dėl to, kad neperka enciklo
pedijos, jie turėtų būti menki 
lietuviai. Visi kraštutinumai, 
aiškūs dalykų perdėjimai yra vi
sados nesveiki, gali atnešti dau
giau žalos, kaip naudos. Visi juk 
žino, kad L. Enciklopedija yra 
puikus dalykas, geras yra reika
lo žinovams (ir būtinas) biblio
grafijos biuletenis, bet yra ir 
daugiau sričių, kur būtinai rei
kalinga tautiečių pinigo, darbo 
ir visokeriopos talkos. Ir ten be- 
sireiškią gausūs tautiečiai, tik 
jau yra geri lietuviai ir nema
žesni patriotai. AL Gimantas.

Vedamajame “Tito kaltina” 
“Rranc-Tireur” vertina Vlajko 
Begovič pagrindinį atsakymą 
į Bulganino - Kadaro puolimus 
prieš Jugoslaviją jųdviejų ben
drame komunikate: “Dar nie
kados nuo" Stalino mirties nebu
vo iš Belgrado atėjęs toks nepa
prastas dokumentas... Tai la
biausia triuškinantis kaltinimo 
aktas prieš Sovietų Sąjungos 
laikyseną tautų atžvilgiu, į ku
rias ji tariasi turinti teisių ir net 
visų teisių”. Pateikęs Begovi- 
čiaus atsakymo trumpą san
trauką, “Franc-Tireur” redakto
rius Paul Parisot ypatingai stip
riai pabrėžia Beeovičiaus prana
šavimą apie netrukus vyksiantį 
Imre Nagy procesą, kurio metu 
šis “parengtas” žinomomis Mas
kvos priemonėmis, prisipažin- 
siąs buvęs “imperialistų agen
tu”

Baigdamas savo straipsnį, Pa
risot randa nepaprastai reikš
mingu dalyku, kad Begovič la
bai aiškiai pasisako prieš Mask
vos skelbiamą ir skleidžiamą 
vengrų sukilimo tariamai kontr
revoliucinį pobūdį, rašydamas, 
jog “darbininkai, jaunimas, ka
reiviai, daug šviesuolių ir par
tijos narių atsirado sukilimo pu
sėje”. “Tuo būdu, — baigia 
“Franc-Tireur”, — yra atskleista 
teisybė apie vengrų revoliuciją 
ir neo - stalininę kontrrevoliuci- 
ją. Teisybė, kuriai, jei nenorima 
prarasti žmogiškos garbės, būti
na žiūrėti tiesiai į akis”.
Ar pakanka panaikinti skurdą 
komunistų partijai paveikti? 

Klausia socialistų veikėja Suzan 
ne Labin dienraštyje “Le Popu
late de Paris”. Konstatavusi, 
kad “visur, kur komunizmas įsi
vyravo, protestas buvo pastaty
tas už įstatymo ribų: streiko tei
sė, socialiniai rekalavimai, • re
voliucinė dvasia apskelbti nusi-

galėjo visuotinis skurdas”. Su
zanne Labin prieina išvados, 
kad svarbiausioji komunistų 
partijos įsigalėjimo priežastis 
yra “labiau politinis fanatizmas, 
negu ekonominio būvio pageri
nimo reikalavimai”, o to fana
tizmo vyriausiu įrankiu yra kom 
partijos “aparatas”. Autorė sa
vo teigimus pailiustruoja gy
vais pavyzdžiai. Pav. Prancūzi
joje “labiausiai favorizuoti pro- 
letrijato sektoriai, kaip meta
lurgija, o ne skurdžiausieji, kaip 
tekstilės darbininkai, lengviau
siai pasiduoda kompartijos įta
kai”. Toliau autorė dar atžymi, 
kad kompartijos masė randasi 
ne privačios pramonės darbinin
kijos tarpe, bet kaip tik nacio
nalizuotosios ir tuo pačiu turin
čios žymiausių privilegijų, kaip 
automatinis kilimas, pensijos ir 
taip toliau.

dančių galioti nevėliau rudens.
Tiesa, finansų ministerio pra

nešimas numato, kad šiais me
tais bus $5.34.000.000 išlaidų 
daugiau, net negu karo meto 
biudžete. Bet nemanoma, kad ši 
pozicija ką nors baugintų, nes 
gyventojų skaičiui didėjant, di
dėja ir jų perkamoji galia, o 
kartu ir bendrosios išlaidos. 
Ypač, kad tų išlaidų sumose 
daug vietos turi šalpos reikalai, 
parama motinai ir vaikui, prieš 
ką niekas negali nieko turėti.

Paskutiniosios parlamento se
sijos pabaigoje ministeris pir
mininkas St .Laurent ir kaiku- 
rie kiti ministerial žodžiu ir raš
tu buvo pas: 
dian Broadcasting Corporation 
veiklą. Tuo 
buvo sukėlusi parlamente triukš 
mėlį, kad valdžia esą per daug 
kišasi į CBC reikalus. Jokio 
tačiau didesnio triukšmo, tin
kamo rinkiminei propagandai, 
neįvyko.

Didesnis dalykas, kuris galė
jo patekti į rinkiminės kovos 
laukus, yra sveikatos draudi
mas. Opozicija būtų turėjusi 
progos kaltinti valdžią, kad ji 
per lėtai veikianti. Bet valdžia 
ir tuo reikalu yra užbėgusi už 
akių. Federalinis parlamentas 
jau yra priėmęs sveikatos drau
dimo įstatymo principus (lie
čiančius gydymosi ir ligoninės 
išlaidas), tad dabar reikalas pri
klauso nuo provincijų valdžių 
kaip greitai susiras tam įstaty
mui pritariančios šešios provin
cijos. Tuo būdu sveikatos drau
dimas nebeteko savo svorio 
kaip rinkiminės kampanijos 
šūkis.

Šioks toks plyšys opozicijai 
pralįsti yra buvęs Kanados kul
tūrinis gyvenimas. Bet ir čia 
valdžia padarė savo, įsteigdama 
Kultūros Tarybą ir paskirdama 
jai milijonines sumas. Tomis 
sumomis bus remiami įvairiausi 
menai bei universitetai. Ką nors 
tuo reikalu beprikibti bus opo
zicijai tikrai sunku.

Jei parlamento paskutinioji 
sesija nepateikė rinkiminei kam 
panijai reikiamo benzino, tai dar 
yra galimybė — bet tik galimy
bė, — kad to benzino bus ieško-

:ę prieš Cana-

ikalu opozicija

ma už parlamento ribų. Turime 
galvoje Normano atvejį ir gali
mybę, kad šis atvejis gali būti 
išvilktas į rinkiminę kampaniją.

Kaip žinome, prieš kurį laiką 
JAV senato pakomitetis prieš
valstybinei veiklai tirti paskel
bė, kad jis turi žinių — tarp kit
ko .žinios nepilnai patikrintos,
— kad Kanados ambasadorius 
Egiptui Herbert Norman jauno
se dienose turėjo reikalų su ko
munistais. Tuoj po to minimasis 
diplomatas nusižudė. Paskelbta, 
kad žudymosi priežastis buvo 
persidirbimas ir dvasinė depre
sija. Bet tai nieko nei įtikino nei 
nuramino. Tuo tarpu, kai kana- 
diškoji visuomenė tebėra susi
jaudinusi dėl šio diplomato mir
ties, kažkas paleido neapgalvo
tą nuomonę ,kad galima laukti 
nemalonių žinių ir apie dar vie
ną augštą kanadietį. To dėliai 
gali kartais atsitikti, kad Nor
mano ar panašus klausimas ga
li staiga atsidurti pačiame rin
kiminės kampanijos viduryje.

Nors ir nesusiradus aštrių 
klausimų, partijos visvien jau 
yra paruošusios rinkiminės ko
vos ginklus. Liberalai greičiau
siai pasitikės savo, kaip ilgai 
valdžioje buvusios partijos, nu
veiktais darbais. Konservatoriai 
greičiausiai pradės nuo kaltini
mo, kad liberalai per daug su
varžė parlamento laisvę. Tam 
patvirtinti, gali būti iškeltas du
jų vamzdžių klausimas. Toliau 
gali būti einama į principinį 
klausimą apie užsienio kapita
lų įtaką Kanadoj. Pagaliau kon
servatoriai gal būt dar darys 
valdžiai priekaištų, kad per lė
tu tempu ugdo Kanadą iš viso.

Socialinė partija CCF išeina į 
rinkimus su savo kiek pataisyta 
bet principiniai pasilikusia ne
pakeista platforma. Jiems padi
dinti atstovų skaičių bus sun
koka.

Partija, kuri gali iškrėsti ne
lauktų šposų, yra Social Credit
— vakariečiai. Susidedanti iš 
didelio kiekio buvusių konser
vatorių, ji parodo nemažo verž
lumo. Nebus nuostabu, jei jos 
atstovų skaičius padidės, tuo 
būdu sudarydamas dar geresnes 
sąlygas parlamento balansui.

Kompozitorius Julius Gaidelis
F salėje, 3560 St. Laurence 

Blvd.

Bostono lietuvių vyrų choras, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio, pakviestas 
Montrealio liet, sporto klubo 
“Tauras”, koncertuos Montrea- 
lyje gegužės 25 d. Carpenters’

Julius Gaidelis yra 
baigęs valstybinę Lietu
vos konservatoriją Kau
ne, kur studijavo kom
poziciją pas prof. J. 
Gruodį. Po to jis vedė 
Lietuvoje chorus. Bet 
svarbiausia jo specialy
bė kompozicija jam 
buvo pirmaujanti. Lie
tuvoje gyvendamas, jis 
sukūrė nemaža kompo
zicijų ir už baletą “Či
činskas” gavo premiją.

Atvykęs Amerikon dar 
gilino studijjas muzikos 
Akademijoj Bostone, ku
rią baigė su pasižymė
jimu.

Dabar jis dirba kaip
> muzikas pedagogas, veda . 

Bostono lietuvių vyrų 
chorą ir laisvesniu laiku 
užsiima kompozicine kū

ryba.
Gegužės 25 d. mes turėsime 

progą pasiklausyti jo vedamo 
choro ir, be to, op. solisto bari
tono p. Liepos, kuris taip 
atvyksta su choru.

pat

ŽINANTIEJI PRAŠOMI ATSILIEPTIi

Iš šalpos Fondo C.K. veiklos

1958 metais JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės organi
zuoja pirmąjį Pasaulio'Liettlvių 
Seimą ir ta proga ruošia spau
dos, meno parodas bei didelio 
masto kitus lietuvių kultūrinius 
pasirodymus.

Niujorko ir Čikagos lietuvių 
filatelijos draugijos, norėda
mos labiau išpopuliarinti Lietu
vos pašto ženklus filatelistų tar
pe, o kartu paminėti ir Lietu
vos pašto ženklo 40 metų sukak
tį, nutarė greta minėtų parodų 
.suruošti ir pasaulio lietuvių fi
latelistų Lietuvos pašto ženklų 
parodą. "■

Šioj pašto ženklų parodoj be 
Neprikl. Lietuvos pašto ženklų, 
įvairių okupacijų, norima išsta
tyti ir pasaulio lietuvių tremti
nių pašto ženklus, kiek jų buvo 
išleista įvairiose stovyklose Lie- 
tuvos Raud. Kryžiui remti, au-

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Kaip apsirengti savaitgaliui 
Europoje mes vaikščiojame su geriausiais 
rūbais — eilutės išprosytos ir išvalytos, nauji 
marškiniai, kietos apikaklės, nublizginti batai. 
Tačiau visiškai kitaip Kanadoje. Čia yra 
ypatingas būdas kiekvieno savaitgalio 
šventimui. Čia nereikia net skustis šeštadienio 
rytą. Čia užsidedi blogiausius rūbus, 
kokius gali rasti ir dirbi darže ar rūsy, 
šeštadienio vakare atrodai kaip valkata. Čia 
tai vadina poilsiu. Kuo daugiau pinigų 
uždirbi, tuo labiau jauties pailsėjęs. 
Mano paveiksle matomas vyras yra milijonie
rius, leidžiąs puikų savaitgalį.

♦George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metois ir posirinko sovo 
gyvenamo vieta Kanadą. šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimų ii linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd., 1786 metų naujieji kanadiečiai.

M OI S O M s

ROWN
ANCHOR

kų .rinkimo savišalpos bei pro
pagandos reikaluL-
~ Turimomis žiūrai,^tremty j e 
(Vokietijoje) tremtinių pašto 
ženklai buvo išleisti sekančiose 
stovyklose:

Augsburge — Raud.- Kryžiaus 
naudai (ženkleli ir blokai),

Augsburge - Hochenfelde — 
(ženklai),

Detmolde — (ženklai skautų 
vadų suvažiavimo proga),

Hanau — (ženklai),
Shongau — (ženklas Pabaltijo 
pašto žeklu parodos proga),

Seedorfe — (ženklai ir blokai, 
kurie buvo skiriami ir Montgo
mery bei Hassendorfo stovyk
loms),

Meerbecke — (ženklai ir blo
kai),

Tuebingene — (ženklai).
Reikalinga sekanti informa

cija:
1. Ar be čia išvardintų stovyk

lų dar kuriose kitose buvo iš
leista tremtinių pašto ženklų? 
Jei buvo, kelių rūšių, koks kie
kis, kuriam reikalui ar kokia 
proga ženklai buvo išleisti. At
siųsti tų ženklų pilną komplek
tą.

2. Vardai, pavardės sumany
tojų išleisti tremtinių pašto ženk 
lūs; dailininkų, paruošusių 
tiems ženklams piešiniuSj leidė
jų, spaustuvių.

3. Ženklų matricos, tai yra 
okupacinės ar civilinės tos apy-

gardos ar viso krašto administ
racijos leidimas tiems ženklams 
išleisti, nurodant tiksią, ženklų 
kiekį, išleidimo datą ir t.t.

4. Kokiai korespondencijai — 
savitarpinei, tiktai pačiose sto
vyklose,. tarpstovyklinei arba 
bendrąjai—apmokėti buvo var
tojami tie ženklai; ar vietos paš
tas juos pripažino ir antspauda
vo ant vokų.

5. Vokai su tremtinių pašto 
ženklais ėję per vietos vokiečių 
paštą.

6. Nuotraukos stovyklų, ku
riose ženklai buvo išleisti; nuo
traukos centrinės vietovės — 
pašto stoties, kur tie ženklai bu
vo parduodami; nuotraukos ko
miteto, ar pašto viršininko, ku
rių žinioj buvo ženklai.

7. Kiek kurioj iš minėtų sto
vyklų ženklų buvo parduota, 
kada išimti iš apyvartos ir kas 
padaryta su likusiais — sunai
kinti, sudėti kur nors? Ar jų dar 
yra ir kur galima gauti?

Visi tremtinių pašto ženklų 
iniciatoriai arba turėję betko- 
kių ryšių tuos ženklus ruošiant, 
spausdinant, pardavinėjant, pla
tinant ir t.L nuoširdžiai prašo
mi atsiliepti, suteikiant kuo dau 
giausia informacijų.

Visas žinias siųsti šiuo adre
su: Ignotas K. Sakalas, 4545 
West 63rd St., Chicago 29, Ill.

Betkokia informacija bus la
bai vertinama. I. K. Sakalas.

Daugiau kanadiečių 
VAŽIUOJA

Kovo pradžioje buvo išsiųstas 
visoms apylinkėms bendraraš- 
tis, prašąs atsiliepti, pranešant 
vietos šalpos komitetų arba įga
liotinių adresus. Iki šiol gauta 
atsakymai iš 10 vietų. Neatsilie
pė: Vancouver, Calgary, Delhi, 
London, Oakville, Rodney ir 
Windsor. Tikimės, kad ir jie, 
nors pavėluotai, suteiks žinių 
apie save.

Skaitant pranešimus susidaro 
įspūdis, kad kaikurios apylinkės 
gražiai susitvarkiusios ir žada 
nemažai nuveikti. St. Cathari
nes apylinkė turi šalpos komite
tą iš 5 narių, kokio anksčiau iŠ 
viso nėra turėjusi. Edmontone 
ponios, F. Kantautienės vado
vaujamos, padarė bingo lošimą 
šalpos reikalams, o gegužės mėn. 
ruošia parengimą Vasario 16 
gimnazijos naudai. Nieko nemi
nime apie veikliausią koloniją— 
Hamiltoną, apie kurią šiaip ne
mažai parašoma mūsų spaudoje. 
Montrealis tuo tarpu, senajam 
atsistatydinus, naujo šalpos ko
miteto neturi, . bet tikimasi jį 
greit su^a^iįk Mažesnės apylin- Yięną_. ar ki 
kės turi pasiskyrusios po įgalio- 
tinį šalpos reikalams, per ku
riuos paprastai nukreipiamos vi
sos aukos Šalpos Fondui. Kai 
bus sudarytas pilnas sąrašas, jų 
pavardes ir adresus paskelbsi
me spaudoje. .

Centro Komitetas buvo iškė
lęs sumanymą, rinkti dėvėtus 
drabužius siuntiniams į Lietu
vą. Šiam sumanymui principe 
visi pritaria, bet kartu mano, 
kad jų surinkti beveik neįmano
ma, nes visi kas ką turėjo spėjo 
išsiųsti giminėms už geležinės 
uždangos. Mūsų įsitikinimu vis-

dėlto tos minties palaidoti 
reikėtų. Tiesa, mūsų pačių 
pe jų neliko, bet yra neišnaudo
ta sritis, tai arčiau pažįstami se
ni kanadiečiai. Jų tarpe bus ne 
vienas, kuris paprašytas mieali 
atiduos norėdamas atsikratyti 
nereikalingo balasto. Mes jau 
pradedame žiūrėti į dėvėtą ap
rangą, kaip į bevertį daiktą. Tie
sa, kad normaliose sąlygose gy
venant jis kažko nesudaro, bet 
nereikia užmiršti kolchozininkų 
sąlygų ir ką jie iš savo uždarbių 
įtengia nusipirkti. Dar liūdniau 
su Sibire' pasmerktais broliais.

Šalpos Fondui suėjus į glau
desnį bendradarbiavimą su BAL 
Fu, pasigirdo tam tikro nepasi
tenkinimo iš Vokietijos Bend
ruomenės vadovaujančių asme
nų. Nepasitenkinimas reiškia
mas dėl to, kad esą BALFas ne 
viską taip darąs, kaip Bendruo
menė norėtų. Nesigilindami į 
ginčo esmę, norėtume tik tiek 
pastebėti, kad reikia daugiau 
duoti valios ir laisvės duodan
čiajam ,kur is juk irgi gali tu
rėti savo nuomonę, kaip geriau 

Jtą- ęrikedą tvarkyti. 
Kiėž’ liečia Kanados suaukotus 
"dolerius*,tai jie, nors siunčiami 
per BALFą, bet pilnai pasiekia 
tikslą kam skirti, ką Įrodo gau
sūs laiškai gaunami iš gavėjų. 
Šia proga, kalbant apie padėkos 
laiškus, reikia pastebėti, kaip iš 
jų ryškiai jaučiamas ne tik dė
kingumas, bet nelyginant tauti
nis entuziazmas, kad nelaimėje 
ne vienas tautietis nėra pamirš
tas. Šalpai paaukotas doleris 
yra ne vien medžiaginio skurdo 
lengvintojas, jis turi dar labai 
didelę moralinę vertę.

ŠF Cetnro Komitetas.

ne-. 
tar-

Kanados politinės partijos
(C.Sc.) Kanada yra naujo par

lamento rinkimo išvakarėse. Ko
kia yra dabartinė partijų padė
tis?

Liberalai, kurie yra valdžioje 
nuo 1935 m., turi parlamente 
159 vietas. Progresyviniai kon
servatoriai, kurie pirmieji po 
Konfederacijos sudarė valdžią, 
turi 51 vietą. CC turi 22 ir So
cial Credit 15 vietų. Tris vietas 
turi nepriklausomieji ir penkios 
yra tuščios.

Partijų pasiskirstymas pro
vincijomis yra šitokis. Iš 159 da
bartinio parlamento liberalų 49 
yra iš Ontario, 68 iš Quebeco, 19

iš Atlanto provincijų — Nova 
Scotia, New Brunswick ir Prince 
Edward Island. Iš Newfound
land©, Britų Kolumbijos ir Ma- 
nitobos yra po 7 iš kiekvienos, 
iš Saskatchewan© 6, iš Albertos 
4, iš Jukono ir Šiaurės Vakarų

CCMs 
negu kitos rūšies dviračių sudėjus. 
C.C.M. gamina geros rūšies dvira
čius ir vaikų vežimėlius. Aplanky
kite savo artimiausią C.C.M. par
davėją

Konservatorių didžiausia tvir
tovė yra Ontario, iš kur jie turi 
33 atstovus. Iš Quebeco tik 4, 
iš Atlanto provincijų 6, iš Br. 
Kolumbijos 3, Albertos ir Mani- 
tobos po 2, Saskatchewan© tik 
vieną. Iš Newfoundland© ir Ju- 
kono - Šiaurės Vakarų Terito
rijų nėra nė vieno konservato
riaus dabartiniame parlamente.

CCF (socialistų) partija visą 
savo stiprybę semiasi iš Vaka
rų. Jie turi 10 iš Saskatchewan©, 
7 iš Br. Kolumbijos, 4 iš Manito- 
bos ir vieną iš Atlanto provinci
jų. Kitose provincijose į dabar
tinį parlamentą nepraėjo nė vie
nas CCF atstovas.

Visi Social Credit partijos at
stovai — vi§o 15 — išrinkti dvie
jose Vakarų provincijose: Al
bertoje 114r Br. Kolumbijoje 4. 
Kaip žinome, ši partija yra suda
riusi ir tų provincijų vyriausy-

38K

Visi trys nepriklausomieji yra 
iš Queb^gp. -Iš tos provincijos 
daugiausiaf ir ateina parlamen
tariniai “maištininkai”.

ęcM
PIRKITE DABAR KOL DAR YRA SANDĖLYJE. 

Apžiūrėkite mūsų televizijos aparatus, radijo, patefono plokšteles.

PAČIŪŽOS - TRIRAČIAI 
DVIRAČIAI

ŽAISLAI
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

Lietuviška

moterų kirpykla

ATIDARYTA
VAKARAIS

A

DUKE’S
CYCLE & RADIO LTD.

i

625 Q
prie Ba 
Toronto, Ont

ALDONA
275 WINDERMERE AVE.

Tel RO. 2-6220

f
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Pavergtoje tėvynėje Liet Kai. Moterų D-jos Hamiltono skyrius

šį šeštadienį, gegužės 11 i. 7 JO vaL v.

Antanas Lalis, anglų - lietu
vių - anglų žodyno autorius 1931 
m. grįžęs Lietuvon gyveno Sa
palų ūky prie Vilkaviškio, da
bar gyvena pas brolį Panevė
žy. Jam jau apie 100 metų.

Gen. Vitkauskas dabar yra 
kolūkio pirmininkas Vilkavišky.

Kun. Jonas Žvinys grįžęs iš
Sib.iro apsigyveno Perlojoje Jtn. am-

d., mirė 1950 m. kovo 10 d. Ir
kutsko rajone.

Renatas Juozas, apie 80 m., 
Raikėnų km., Pandėlio v., Ro
kiškio ap., ištremtas 1941 m. bir
želio 14 d., mirė 1943 m. vasario 
20 d. Komei mieste Altajaus

ruošia

VAKABIEIU
parapijos salėje su ŠILTAIS ir ŠALTAIS užkandžiais, skaniais 

gėrimais, medine programa, loterija, šokiais.
GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.

įėjimas ir malonumai tik $1,50.

Visi) lukiane!
mėt pradėta jau kovo antroje 
pusėje,-taigi palyginamai labai 
anksti.
. Naujosios Vilnios “Žalgirio” 
Staklių gamykla gamina presa-

• vimo stakles Indijos metalurgi
jos fabrikams. Užsakymas esąs 
ląbai* skubus.

Iš Gudijos į Lietuvą prieš.ku
rį laiką buvo atgabenta tam tik- 

veislės laukinių miško šunų, 
kurių .kailiai esą brangesni už 
sidabrinių lapių kailius. Tokių 
šunų buvo paleista Utenos, Ig-i 

. nalinos, Švenčionių ir kituose 
rajonuose. Lietuvos mokslo aka
demijos biologijos institutas da
bar išsiuntė ekspediciją tų šunų 
gyvenimui tii^i. Be to, tyrinėja
ma ir kiti Lietuvos miškuose ak-, 
limatizuoti sv^?ys įr žvėreliai. E 

, Apie 200 vilkų nušauta perei
tais .metais Lietuvoje, kaip pa- 
.aiškėjo respublikiniame medžio-- 
tojų' tarybos posėdyje. Vilniaus 
radijo pranešimu ,esąs plečia-, 
mas jr vertingų kailių žvėrelių 
-y.e.įs.imas. Medžioklės ūkiuose 
esą. .dabar 4 juodsidabrių lapių 
feręnos, kurios turi daugiau kaip’ 
400 žvėrelių. Fermos kasmet 
duodančios 1,5 mil. rublių pa
jamų. .Šiemet įsteigta dar ir vil- 
kįnjjukystės ferma. (E)

Vilniuje dar yra griuvėsių 
kurių sovietinės įstaigos nei per 
dešimtmetį nepajėgė pašalinti. 
.Gr.o.kio gatvėje balandžio 2 d. 
ikaro metais sudegusio namo sie
nos sugriuvo ir sužeidė praei
vę. Kaip praneša “Tiesa”, atsiti
kimo kaltininkai aiškinami, 
nors visiems aišku, kad čia kal
ta sovietinė valdžia, nesirūpi
nanti karo griuvėsių pašalini
mu. (E) _

Kalvarijoje neseniai pradėjo 
veikti vilnų verpimo fabrikas. 
Dirba trimis pamainomis., (E)

Turistai jš;Lietuvos f Suomiją. 
Kovo 29 d. iš Lietuvos Į Suomiją 
išvyko turistų grupė,.iš -25 asme
nų. Jie .ten viešėjo 12 dienų. “Tie 
sos“ pranešimu, ateityje turistų 
grupės bus sudarytos iš tos pa
čios profesijos žmonių. Mokyto
jų grupė vyks .į Čekoslovakiją i Bet veikia insulino fabrikas, lai- 
ir Vokietiją, lengvosios ir teks-: komas vienu iš didžiausių visoje 
ti.lės pramonės darbuotojai da- i “plačioje tėvynėje”. Jame iš gy
ly vaus turistinėse kelionėse įįyulių liaukų ir kitų medžiagų 
Angliją, Rumuniją, Bulgariją,: gaminamas ne tik insulinas, bet 
Čekoslovakiją, Lenkiją. Moks- taip pat hematogenas ir kiti spe- 
Jeįvių grupė vyks motorlaiviu cialūs medic, preparatai.
aplink Europą. Savaime aišku. į “Maisto” fabrikas ‘Kaune pra- 
kad bus parinkti tik sovietams: plėstas, atgabenta naujų maši- 
patikimi turistai. (E) ! nu ir pan. ’ ■ •

Beno,tas Vladas, s. Juozo, gim. 
1905 m., Raikėnų km., Pandėlio 
v., ištremtas 1941 m. birželio 
14 d., mirė 1942\m. liepos 10 d. 
Kcmer mieste Altajaus krašte.

’d

HAMILTOM, M

K (E)

Užuežerės viehk. (nuo Čeda
sų), Panemunio v., Rokiškio .ap.,. 
ištremti 1941 m. birželio 14 d., 
mirė Pankrušjcho mieste Alta
jaus krašte. Liko serganti Sta
sio žmona ir vaikai Antanas ir 
Pajma. .

Mironas, ’Veseliškių km., Pa
nemunio v,...Rokiškio ap., mi-. 
rė 1955 m., Piskunovskoje, Kras 
nojarsko krašte.

Kuželienė-Gužytė Emilė, apie 
45 iri., Nauįasodės kaįmo, Pane
munio v„ Rokiškio ap-, mirė 
1956 m- spalio 21 d. Piskunovs
koje, Krasnojarsko^ krašte.

Gužas Pranas, Šilagaliu km., 
Panemunio v. (nuo Ziobiškio), 
Rokiškio ap., ištremtas 1948 m., 
mirė 1948 m: gegužės 23 d. Mo- 
motave Ktasnojarsko krašte.

Grūnskytė - Sakalauskienė 
Vmcentą, iš Pagojęs vienkm., 
Panemunio v;, Rokiškio ap., iš
tremta 1941 m. birželio 14 d., 
mirė tuoj po ištrėmimo, tais pa
čiais 1941 m. Liko .sūnus Julius 
ir vyras. Kiek vėliau mirė ir jos 
motina Grunskienė, kuri buvo 
sykiu ištremta.

(Visos šios žinios gautos laiš
kais iš Sibiro).

Šilutės viešbuty “Germania“, 
kuris laisvės laikais priklausė 
lietuvių bendrovei, dabar vyks
ta įvairūs parengimai, vaidini
mai ir pan.-Herderio mokyklos 
patalpose veikia lietuvių viduri
nė mokykla. Vakarais joje vyks
ta kursai suaugusiems. Viduri
nės mokyklos dėstomų j i kalba; 
yra lietuvių, be mokoma ir 
rusų bei anglų kalbos. Vokiečių 
kalba nedėstoma nė vienoj Klai
pėdos krašto mokykloj.

Kaune šalia “Maisto” pastaty
ti nauji šaldytuvai. Neatstatyti 
senieji “Maisto” fabriko tvartai.

Pats

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. Lengnikui, ;tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

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

- Mes turime išrasta naują būdą 
perstatyti krosnį

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

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

į Torontą ir. kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main s.t. W. Hamilton, Ont. - • telefonas M- 7-62S1
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Kat. Moterų D-jos skyrius 
rengia -vakarienę gegužės 11 d., 
šį šeštadienį, 7.30 vai. vak. pa
rapijos salėje. Kviečiamos atsi-, 
lankyti ne tik moterys, bet ir 
vyrai, jauni ir seni yra mūsų 
laukiami. Bus šilti ir šalti val
giai, kuriuos pačios narės paga
minusios suneš. Bus įvairių pa-’ 
tiekalų ir labai gausu. Vien tik- 
tortų yra pažadėta' 15, apie tiek 
pat vištų, keli skaniai pagamin-: 
ti kumpiai, naujos rūšies vokie
čių gamybos karštos dešros, įr 
daug daug kitų įvairių net ne
girdėtų valgių prirašyta pasiža
dėjusių sąraše. .Gėrimų pasirin
kimas šilto ar šalto, silpno ar' 
stipraus.

Bilietus įsigykite iš anksto pas 
valdybos nares: Vaitonienė, tel. 
JA. 9-27.62, Tumaitienė — JĄ. 
9-3207, Rickienė — įl. 5^6910,f 
Jonikienė — JA. 7-8990, Žilvy- 
tienė — LI. 9-1507. Salė nėra 
labai didelė, atsiradus daug da
lyvių, gali nelikti vietos. Sku
bėkite įsigyti bilietus, šis vaka
ras turės tikrai gerą pasisekimą, 
nes jau daug bilietų išparduota.' 
Bilietai bus' parduodami ir prie 
įėjimo.

Po vakarienės bus meninė 
programa: agr. Z. Šukienės pa
statytas sceninis vaizdėlis, mer
gaičių baletas, eilėraštis, vienas 
jaunuolis pagros akordeonu.

Visus nustebins turtinga lote
rija, daug vertingų fantų, gražių 
rankdarbių.

Tuo pačiu metu galėsite pasi
šokti prie geros muzikos, gro
jant Benni Ferri orkestrui.

Prašome nesiyėluotį, nes vis
kas prasidės punktualiai.

Įėjimas ir malonumai tik $1.50.
Ačiū. Z. IL , 

Tautos Fondo A-bės Hamilto
no sk. valdyba, vykdydama sa- , 
vo veiklos’ planą, ruošia koncer
tą ir linksmus šokius Victoria.. 
Day dienoje, gegužės 30 d., pir
madienį, Branf Ihn patalpose. . 
Burlington, Ont. Ši vietovė ran
dasi apie 10 mylių nuo Hamil
tono Toronto kryptimi, prie 2-jo 
kelio. -

Maloniai kviečiame visus Jfa- ■. 
miltono, Toronto ir visų kitų ’ 
vietovių lietuvius atsilankyti įt 
šį parengimą ir savųjų .tarpe ' 

Atsilankė tikrai nesigailėsite,., 
nes programoje girdėsite su nau 
j u repertuaru visų mėgiamą so
listą V. Verikaitį ir jo vadovau
jamą kvartetą. Bus linksma šo
kiams muzika, gaivinantis bu
fetas, loterija ir t.t.

Atsilankydami ne tik mūsų 
darbą moraliai pąremsite, bet 
prisidėsite ir prie tėvynės lais
vinimo, o kartu ir sau malonu
mą turėsite.

Tad iki malonaus pasimaty
mo salėje. Pradžia’ 7 v.v.

Jūsų »-■
_ TF Hamiltono sk. y-ba.

¥. Aušros Vartų parapijos su
sirinkimas įvyko pereitą sekma- 
deinį. Susirinkimas buvo labai 
gausus, kad netilpo net į salę. Iš
klausius plataus ir išsamaus 
pranešimo apie, pereitų metų4 
veiklą, buvo išrinktas naujas pa-J 
rąpijos komitetas: B. DaugiJis, 
?nž. J. Kšivickas,' M. Lazdutis, 
K. Meškauskas, A. Mikalauskas, ■ 
K. Mikšys ir K. Norkus. Parei
gomis komitetas dar nepasi- 
skirstė. . •

•■■nOįtnė nuo “Ąukuro” vadovavmio 
pasitraukė. Tas pareigas perėmė 
Albinas Staseyičius.

George ir AmHia Palmer-Pa- 
iiliūnai gegužės 1 d. įteikė Na
mų Fondui per St. Bakšį stambų 
čekį — $500. Atsimenant, kad 
šie tautiečiai yra ankstybesnės 
kartos ateiviai (p. Amilia jau 
gimusi ir augusi čia Kanadoje 
lietuvaitė), tenka konstatuoti šį 
jų gestą, kaip nuoširdų pritari
mą lietuviškiems bendriems rei
kalams.

G. Palmer nuoširdumą rodo 
šie jo žodžiai pasakyti čekį įtei
kus: “Nors ne vienas man sakė, 
kad tu matysi tuos savo $500, 

!kaip savo ausis, visdėlto aš tikiu, 
kad Leituvių Namai Hamiltone 
bus!”

Iš šio atviro pasisakymo mes 
matome, kokias sunkias kliūtis 
NF v-ba turi nugalėti. Jei tau
tiečių tarpe būtų visiškas NF 
v-bai pasitikėjimas, darbas ke
leriopai palengvėtų. Deja, nuo
latos dalis lietuvių šį darbą sun
kina savo neigiamomis kalbo
mis.

Šia proga' dar kartą kreipia
me malonų tautiečių dėmesį ir 
prašome apsilankyti G. Palmer 
rūbų siuvykloje, 7 Sterling St;, 
Westdale. Rašančiajam. teko 
pirkti per G. Palmer vasari
niam paltui medžiagą siuntiniui 
į Lietuvą. Esu labai ir labai pa
tenkintas, kad puikiausią me
džiagą gavau net po $2 jardui 
pigiau, negu kitose krautuvėse. 
Apsilankykite ir įsitikinsite!

Sk. St.
LONDON. Ont

y ai d y b a.

VAV parapijos loterijoje, ku
ri įvyko balandžio 29 d., mašiną 
“Poptiac” laimėjo Mrs. T. Le- 
noil, iš Copetawn, RR No. 2. 
Laimingąjį bilietą ištraukė VLT 
Ko pirm. p. Matulionis.

Visiems prisidėjusiems .prie 
šios loterijos pasisekimo, širdin
gai dėkojame. 1

Klebonas ir komitetas.
Šv. Jurgio šventę paminėjo 

Hamiltono skautai balandžio 23 
■d. iškilminga sueiga, o gegužės 
2 d. pamaldomis AV bažnyčioje. 
Šv. Mišias laikė ir pamokslą sa
kė kun. St. Kuibis, SJ. Kun. dr.- 
J. Tadarauskas už žuvusūgs dėl, 
Lietuvos laisvės skautus atgie
dojo Libera.

Namų Fondas susilaukė 4 nau-, 
jų narių, paskyrusių po $100:- 
Stanevičiaus Ipolito, Paškausko 
Liongino, Elenos ir Eduardo 
Kudabų ir Kybarto Alfonso.- 
Mieliesiems tautiečiams NF vai- 
•dybos vardu tariame nuošir
džiausią ačiū. Malonu pastebė
ti, kad pp. Kudabai ir pp. Sta
nevičiai savo šeimose augina po 
tris vaikus, bet visdėlto surado 
galimybę prisidėti prie lietuviš- 
ke židinio Hamiltone kūrimo. 
•, Gerieji" lietuviai! Meskime vi
sas abejones, svyravimus, įta
rinėjimus į šalį ir vieningia sto
kime į NF narių gretas. Dabar
tinė NF v-ba įdeda begaliniai 
daug idėjinio darbo, tad mūsų 
visų pareiga jos darbą paremti.

Ilgametė “Aukuro” vadovė ir 
režįsorė Elena Kudabienė vasa
rio £ d. susilaukė dukrelės Inos 
Sienutės, šeimoje trečio vaiko. 
Linkime gražiajai lietuviškai atsilankyti ir tuo paremti ken-

> čiančius .Sibire brolius. Lauk- 
Šeimai padidėjus p. K.udabie- sime! Rengėjai.

Kaip ir pridera, ir šiemet Lon
dono lietuvių svarbiausias dė
mesys skiriamas šalpai, pirmoj 
eilėj — Sibire esančių lietuvių.

Pavasario pasilinksmini
mų grandinė pradedama šokių 
vakaru, kurio visas pelnas ski
riamas Sibiro lietuviams parem
ti. Vakaras rengiamas vietos L.- 
Bendruomenės v-bos žinioj vei
kiančios šalpos komisijos (buv. 
parengimų k-jos) iniciatyva ir 
įvyks gegužės 18 d., šeštadienį, 
erdviojoj Odd Fellows Temple 
salėj, Londono mieste, 555 Dun
das St., kampas William St. Pra
džia 7.30 v.v. vasaros laiku (6.30 
ĖST). Veiks loterija ir bufetas 
su visų rūšių gėrimais.

Nuoširdžiai kviečiami visi ar
ti ir toli gyvenantieji tautiečiai

šeimai visokeriopos laimes! .

SEKMADIENIO POPIETĖS ŠOKIAI.
' Š.m. gegužės 12 d. Buffalo Lietuvių Klubas rengia 

NIAGARA FALLS LIETUVIŲ ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJE, 
( 1910 E. FaHs St, Nigara Falls, N.Y., 1

sekmadienio popietės šokius.
Gros Buffalo Estų kapela. 

Turtingas baras. Šalti bei karšti užkandžiai. 
Pradžia 3.30 vai. po pietų.
Pabaiga 9.30 vai. vakaro

Gautas pelnas skiriamas labdaros bei kultūriniams reikalams. 
Maloniai kviečiami visi Niagaros pusiasalio lietuviai.

Buffalo Lietuvių Klubb Valdyba.

Otava. — 8 kanadiečiai moks
lininkai, 6 jų iš Toronto univer
siteto, išvyko poliarinėms studi
joms į ĘUesmere salą, šiąuriau- 
Sį Kanados kraštą. Ten jie už
truks 4 mėnesius. Ekspedicijos 
“bagažo” yraJJ3.000 svarų.
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Lietuviai pasaulyje
LENKIJA

/

nei kitais metais. Pagrindą su-

Varšuva. — Lenkijoje dabar 
yra per 3 milijonus privačių ūki 
ninku, kurie žemę dirba dau
giausia savo jėgomis. Žemės 
ūky tedirba tik 30.000 samdinių.

Varšuva. — Lenkijos spaudo
je pasirodė balsų, reikalaujan
čių grąžinėti gegužės 3 d. šventę.

suvažiavimas įvyko kovo 30 d. 
Punske, vad. Suvalkų trikam
pyje. Posėdžiai vyko miestelio 
Kino salėje. Dalyvavo apie 120 
atstovų, atvyko ir partijos at-, 
stovai iš Varšuvos. Kol jie ne
atvyko, neprasidėjp ir suvažia
vimas, Dėl to buvo pavėluota 
net 6 vai.

Suvažiavimą atidarė mag. J. 
Staškeliūnas, pirmininku buvo 
išrinktas J. Maksimavičius. Mo
kyt. J. Vaina savo referatu iškė
lė reikalą lietuviams sudaryti 
visuomeninę kultūrinę organi
zaciją, kuri ir buvo įkurta. Jos 
valdybon - prezidiuman išrink
ti: pirm. Juozas Maksimavičius, 
pavaduotojais Juozas Vaina ir J., 
Jakimavičius, sekr. J. Staskeliū- 
nas, ižd. Vincas Vakučius, na
riais J. Kšemanskis ir Br. Mic
kevičius.

Suvažiavime tarp kitko kelta 
mintis Punsko, Suvalkų ir Seinų 
apylinkėse steigti eilę lietuyįš-. 
kų mokyklų ir įkurti nors dvi
savaitinį laikraštį. Taip pat rei-. 
kalauta, kad Punsko parapijo
je, kur daugumą sudaro lietu
viai, būtų paskirtas lietuviškai 
kalbąs kunigas. (Pernai lietuvis, 
kunigas jš P .iškeltas),

Į suvažiavimą iš Bitom buvo, 
atvykęs kun. Rukša, kuris vertė, 
visas kalbas į lenkų kalbą ir at
virkščia.!

Suvažiavimo metu buvo suor-i 
ganizuota liet, tautodailės paro
da,. kurią suorgnaizavo mokyto
jas J. Vaina, eksponatus sutvar
kė Aldona Leončįkaitė -Sve
čiams ji padarė didelio įspūdžio..

Suvažiavimas baigtas lietuvių, 
choro koncertu, kuriam vado-, 
vau j a ūkininkas Vincas Valin- 
čius. Chore yrą -45 asmenys. Jis 
išpildė 8 lietuviškas ir 2 lenkiš
kas dainas.
JA VALSTYBĖS k

Prel. M. Krupavičius, ilgame
tis VLIKo pirmininkas, balan
džio 19 d. atskrido į Niujorką, 
kaip imigrantas. Velykas pralei
dęs pas prel. J. Balkūną, išvyko 
į nuolatinę savo apsigyvenimo 
vietą Ansonia, Conn.

Kan. J. Končius gegužės 7 d. 
išskrido į Europą, kur išbus iki 
rudens. , :
- T. Saleziečių jaunimo stovyk
lavietė Šiluva yra 42 mylios nuo 
Čikagos prie Cedar ežero. Šią 
vasarą ten vienu metu galės 
atostogauti apie 200 jaunuolių 
8-16 m. amžiaus. Yra 6 namu
kai, visi uždarais koridoriais su
jungti su viduje stovinčia prau
sykla - dušais. Vienas namukas 
yra dviejų augštų, kurio apa-' 
tiniame augšte bus įruošta spor
to salė. Erdvi mūrinė valgykla 
talpina 300 .valgytojų.

Berniukų vasarojimas prade
damas liepos 6 d. ir tęsis iki rug
pjūčio 25 d. Mokestis — $25 sa
vaitei. Našlaičiai ir neišgalin
tieji pilnai sumokėti, tariasi su 
stovyklos vadovybe atskirai.

Vietas prašo užsakyti iš anks
to. Jei visų vietų neužims lietu
viukai, bus priimami angliškai 
kalbą kitų tautų jaunuoliai, iš 
kurių bus sudaryta atskira gru
pė. Stovyklautojai atsiveža rū-

tininkai, o didžioji atrakcija bu
vo sovietiškas tankas traukiąs 
retežiais supančiotas tautas. 
Vaizdas turėjo labai didelį pa
sisekimą. Viskas paruošta jau
nimo.

arba 7%
PASKOLOS ant nekilnoįąmo turto (mortgage) naujai 
statybai ir seniems namams.

Asmeniškos paskolos 6% (šeštu)
iki $3.000 dviems metams išsimokė j imu i.

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

Liet. Tautinio Sąj. C. Valdy
bos rinkimai vyksta korespon- 
denęįniu bųdu. Rinkiminė ko
misiją sudaryta Čikagoje: inž. 
D. Adomaitis, dr. J. Bartkus, 
P. Glemža, dr. J. Paplęnas, dr. 
Stn. Stankus.

Lojalumo parade Niujorke ba
landžio ?7 d. lietuvių dalyvavo 
apie 250. Nedaug, bet daugiau

Telšių vyskupijos kunigų ko
miteto kreipimasis aukoti baž
nytinių liturginių rūbų me
džiagoms pirkti,’ paremti iš Si
biro grįžusius kunigus ir kuni
gystėn besiruošiančius klieri
kus, susilaukė nuoširdaus prita
rimo. Jau suaukota tiek, kad 
pasiųsta dėl 33 arnotų ir kapų 
medžiagos, kaštavusios $588, pa
siųsta 20 padėvėtų arnotų, kieli- 
•kas. Be to, pasiųsta už $400 me
džiagos rūbams, Didž. Savaitės 
naujų liturginių knygų 100 egz. 
Viso jau išleista per $2.000. Ruo
šiamos naujos siuntos medžiagų 
bei vaistu.

Aukotojų vardai pranešami į 
parapijas ir ten jų intencija bus 
atlaikytos šv. Mišios. Gauname 
vis daugiau prašymų iš Telšių 
vyskupijos parapijų prisiųsti li
turginių rūbų ir kunigų apsiren
gimui medžiagų.

Dar primename: jei kas au
koja $25 — įtaiso arnotą, $35 — 
kapą, $15 — albą, $7 — kamžą. 
Galima aukoti ir nurodant pa
rapiją arba kunigą kam norima 
paaukoti. Žieminiam kunigo ar 
klieriko paltui visa medžiaga 
kaštuoja -25, sutanai arba kos
tiumui $20.

Aukas siųsti komiteto na
riams: kųn. Vaclovui Martin- 
kui, 350 Smith St., Providence 
8, R.I., kun. Antanui Račkaus
kui, 259 N. 5th St., Brooklyn 11, 
N.Y.; kun. Juozui Pragulbickui, 
211 Ripley Pl., Elizabeth, N.J.

Dail. Kaz. Žaromskis baigia 
tapyti didelį paveikslą Marquet
te Parko lietuvių bažnyčiai. Jis 
bus priklijuotas virš altoriaus.
D. BRITANIJA

Londono liet, bažnyčioje Ve
lykų pirmą dieną sutuokti An
tanas Jankūnas ir Danutė Bu- 
laitytė. Antanas yra atvykęs po 
karo ir tūri Londone baldų dirb- ■ 
tuvę. Danutė yra gimusi Londo
ne ir yra cenzuota mokytoja. Ji 
•ir dabar mokytojauja anglų mo- „ 
ky kloję.

Londono lietuviams misijas 
prieš Velykas pravedė kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, atvykęs iš 
Romos.

DBLS centrinio skyriaus nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. T. Vidugiris, vice- 
pirm. T. Grikinas, iždin. V. Ake
laitis, sekr. R. Bauklys, narys 
B. Daunora. Rev. kom.: V. Stri- 
mas, Z. Akelaitienė ir K. Ma-.. 
kūnas.

Benediktas Sirvydas, 67 m.% 
veiklus katalikų organizacijų 
narys, mirė Londone.

Baužių šeima išvyko į JAV.
Rašyt. F. Neveravičius balan

džio 18 d. išvyko keletai savai
čių į JAV.

Londono “Vaidila” repetuoja 
L. Fuldos 4 v. komediją “Mo
kyklos draugai”.
URUGVAJUS

T. Bružikuį, SJ, vienas vad. 
Urugvajaus lietuvių “delegaci
jos” narių, kuri lankėsi sovieti
nėje Lietuvoje, be kitko ir pas 
kan. Stankevičių, atvežė pasta
rojo žodinį kvietimą grįžti Lie
tuvon. Esą ten kunigų trūksta, 
ir jam būtų duot aparapija.

ANTANAS SIMKEVICIUS 
President - Soles Monoger

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

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-^ f URN ACES
CONTINUJE -FW ALYVOS KROSNYS: 
Augiausios kokybės 
Ikonom tik io usios 
Tvirtos įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda 
90-ėiai metų garantija 
Duoda natūraliai drėgnų orų

★ *

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

Canda’s Finest .Shirts

Jęv daugiqu 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augiausios rūšies 

•išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rosite rgšytę 

garantija apie jų kokybę ir rūšį, busite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

tkuriuos tik pirkaite.

Telefono numeris lieka tas pats

Svarbus pranešimas
NUO 1957 M. .GEGUŽĖS 1 D. mes persikeliamo į patogesnes 
patalpas, kurios randasi tik keletas žingsnių nuo dabartinių.

BESTOBAGAS “BŪTA”
Naujoi atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savminkftb V., J. IVANAUSKAI

Kanados seniausia ir didžiausia šios srities organizacija.

j

siunčiame vaistus ir kt. dalykus, daugelio kurių 
kainos sumažintos.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

Mūšy naujasis adresas yra
1126 SHERBROOKE ST, WEST, 

MONTREAL
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Lietuvos paukščiai gražuoliai

NAUJOS KNYGOS

nūs

NEBUS DAUGIAU DAUGIAU

mi

4 SABALŲ LOVŲS HOMPLfKTAS

arba grąžin ETUBImu

DABAR GALITE GAUTI SEALY

paprasta

GALIMA 
| PILVO VIDŲ

ti. Pavyzdžiui kuoduotasis 
versys nors panašus į dkyįsįj 
bet sudaro atskirą rūšį. JW nesi-' 
poruoja. Palyginus bu visose pa-* 
šaulio dalyse esančių Tusių skai
čiumi Lietuvos paukščių rūšys, 
nėra skaitlingos. Štai tik į varpų: 
šeimos sudėtį įeina 300 rūšių, gę-'; 
nių esama 225, gegnių 146 .ir: 
vieversių 200 rūšių. Minėtos šei
mos didelės, bet ne pačios skait-j 
lingiausios. Musinukių įmuscj- 
eapidea) .šeima susideda iš 88 
genčių, kurios sudaro keletą šim 
tų rūšių. Pati didžiausia -šeima 
yra giesmininkų (sylviidae), -ap-; 
imanti apie pustrečio tūkstančio i 
formų. Mūsų dabar gyvenamo-

B®

vienas sūnus kunigas, jaunėlis 
su motina ūkininkauja, o vyres
nysis komunistas pogrindinin
kas, vėliau bolševikų augštas 
pareigūnas. Pirmoji jo žmona 
žydė Judita bolševikams iš Lie
tuvos bėgant lieka viena nėščia, 
pagimdo sūnų, kurį ir ją vokie
čių metais slepia vyro Mykolo 
motina. Kilnios motinos aplin
koje Judita priartėja prie krikš
čionybės, bet nusižudo, kai pa
mato savo vyrą grįžusį su nauja 
žmona ruse. Motina ir brolis Jo
nas, kuris netrukus išeina parti
zanauti, paslepia mažąjį berniu
ką tarpe vienos gausios šeimos

MOHAWK FURNITURE LTD.

a - , ci 14” U trig kartu galite naudoti regu 
Naudokite King dydžio liuksusiniu ir antklodes,nivklones ___

Jei norite atsikelti ryte pailsėję, atsi
gaivinę — tai galite padaryti patys: iš
bandykite Sealy Posturepedic! Vienin
telis matracas pasaulyje sukonstruotas 
pagal geriausių pasaulio chirurgų nuro
dymus . . . pagamintas moksliškai, kad 
geriau pritiktų prie jūsų nugaros...

šeris metus auklėja šimtus mū
sų jaunimo lietuviška krikščio
niška dvasia, išleido dešimtis 
abiturientų, einančius toliau 
augštuosius mokslus ir papildan 
Čių retėjančias senesniosios lie
tuviškos inteligentijos gretąs. 
Mokytojų pastangos mokslo ly
giui kelti ir išlaikyti duoda ge
rus rezultatus. Nors šiais me
tais pirmą kartą abiturientus eg
zaminavo vokiškosios Švietimo 
Ministerijos skirtoji komisija, 
tačiau visi penki abiturientai 
sėkmingai išlaikė egzaminus ir 
gavo ministerijos patvirtintus 
brandos atestatus.

Tokie gražūs vaisiai pasiekti 
lietuvišku solidarumu, nepaprąs 
tu ryžtingumu, patvariu darbu 
ir ypač gimnazijos rėmėjų būre-

Advertised in the
Journal of the
American Medical Association

kotpjų dosnumu. Vasario 16 gim 
nazijos Mokytojų Taryba Vely
kų švenčių proga sveikina visus 
gimnazijos rėmėjus, nuoširdžiai 
dėkoja jiems už nepaprastą triū
są ir aukas Vasario 16 gimnazi
jai išlaikyti ir linki ir toliau ne
pailsti šiame kilniame darbe.

Mokytojų Taryba prašo auko
tojus neatsisakyti šelpti gimna
zijos ir toliau ir tikisi, kad jaut
ri lietuviškoji visuomenė nepa
liaujamai rūpinsis Vasario 16 
gimnazijos likimu ir Velykų 
švenčių proga taip pat veiks
mingai parems šią visiems lietu
viams bendrą, vienintelę laisva
jame pasaulyje savąją augštes- 
niojo mokslo įstaigą.

Vasario 16 gimnazijos 
Mokytojų Taryba.

Seoly KING SIZE Posturepedic 
7" ilgesnis
Matracus ir rėmai

vertimų ir “kitų šaltinių”. Ten 
yra maldų šventėms, kasdieni
niam reikalui ir ypatingiem rei
kalam. Yra trumpa liturgija, 
penkios psalmės ir 188 giesmių. 
Ji spaudai paruošta pškubomis 
Konsistorijos narių dvasiškių: J. 
Armonaieio, A. Briedžio, Viliaus 
Burkevičiaus, Jono Kalvano ir 
Jurgio Sprogio.

Toji pat Konsistorija yra anks 
čiau išleidusi bažnytinius kalen
dorius 1956 m. ir 1957 m. Pir
mame be kalendoriaus paties 
yra dar ir “Lietuvos TSR Ev. 
Liut. Bažnyčios“ statutas ir nuo
statai kulto tarnautojams. Jie 
surašyti pagal Latvijoj veikiam* 
čia tvarką. Paskutiniame yra 
dar ir kapinių taisyklės.

Tai vienintelė naujai išleistoji 
religinė literatūra evangelikams 
dabartinėje Lietuvoje. Toronto 
lietuvių evang. liuter. parapija 
jau nuo rudens siunčia į Lietuvą 
jos Parapijos žinias ir kitą jos 
leidžiamą .religinę literatūrą. 
Pirmiau buvo siunčiama po vie
ną egz. ir, paprašius jų daugiau, 
dabar siunčiama po 15. Jie nuei
na palyginamai greit ir regulia
riai. Tačiau platesnė informaci
nė literatūra apie bažnytinį gy
venimą Amerikoje užtrunka il
gai ir kita dingsta kelyje.

PIRKITE IŠ MŪSŲ ... SEALY POSTUREPEDIC būtinai

galau atėjusieji jo paimti saugu
miečiai jį randa pusgyvį prisi- 
spaudusį prie klausyklos.

Mazalaitės žodis gyvas, kalba 
sklandi, tema romano aktuali ir 
.situacijos įdomios, tik, kaip ir 
visoje jos kūryboje, yra tam- 
tikro iškilumo, nenatūralumo 
bruožų, dialoguose yra nekas
dieniškos retorikos. Bet tokia 
jau yra Mazalaitė, visada mielai 
skaitoma ir visų mėgiama. Ši 
kartą ji betgi pralenkė savo 
ankstyvesniuosius užsimojimus 
.psichologinių situacijų, kompli- 
kuotumu ir temos gyyenimišku- 
mu bei aktualumu.

Paukščiai tuo laimingi, kad 
gali skraidyti kur ir kada tik no
ri. Taip mums žemės keleiviams 
atrodo. Jie lyg ir simbolizuoja 
tokią laisvę, kokios trokštame, 
kokią svajojame ir išreiškiame 
šiais paprastais žodžiais: “Lėk
čiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
paukščio sparnus, jei turėčiau”. 
Stebėti dangaus žydrynių rai
žytojus paukščius mums lietu
viams yra bendras pomėgis. Ir 
kaimo grįčioje pasikalbėjimai 
apie paukščius neretai buvo 
bendra šeimos luoslaikio tema. 
Reikia pripažinti, mūsų kaimo 
žmonės juos gerai pažinojo, glo
bojo ir apie atskirų paukščių gy
venimą įdomių patirties dalykų 
pripasakodavo. Jiems paukščių 
gyvenimo apraiškos, kaip iš šil
tųjų kraštų grįžimo laikas, jų 
skaitlingumas, kaikuriomis die- 
aomis neįprasti skraidžiojimai 
iro erdvėse ar ypatingas giedo
jimas bei paukščių rudens metu 
• pietus traukimo laikas, tarna
vo barometru, pagal kurį spręs
davo kaip ankstyvas bus pavasa
ris, kokia vasara ir žiema, ar il
gas ruduo ir panašiai. Paukš
čiai yra tie gyvosios kūrinijos 
nariai, kurių laikysena įvairi ir 
elastiška. Jie į gyvosios gamtos 
pasaulį įneša daug įvairumo ir 
margumo, o faunoje bendrai pa
laiko pusiausvyrą.

rikiečių'mokykloje mokytojau
ją lietuvaitė Irenė Kanaitė. 
Taip pat mokytojauja ir jos mo
tina agronome V. Bukauskienė.

Renkamą medžiaga Lietuvos 
policijos istorijai

Buv. Liet. Policijos Tarnau
tojų “Krivūlės” klubas Čikago
je yra pasiryžęs išleisti Lietu
vos policijos istoriją. Leidinį pa
ruošti pakviestas žnuralistas Br. 
Kviklys. Sėkmingesniam paruo
šimo darbui, rūpėtų gauti:

1. Buv. policijos pareigūnų at
siminimų. »

2. Betkųrių metų “Policijas” 
žurnalo komplektų ar paskirų 
numerių..
’3. Policijai skirtų leidinių, 

ypač “Lietuvos Policija 1918 - 
1928 m. (red. Ig. Tamašausko), 
Policijos Kalendorių 1934, 1936, 
1938 m., “Policijos Departamen
to Aplinkraščių Sąvadą” ir pan.

4. Fotografijų iš Lietuvos po
licijos gyvenimo.

Jeigu kas galėtų šių dalykų 
suteikti bei paskolinti, o taip pat 
nurodyti, kur būtų galima jų 
gauti, maloniai prašoma praneš
ti: Br. Kviklys, 631 W. 54th 
Place, Chicago 9, Ill.
Evangelikų religinė literatūra 

Lietuvoje
Išėjo ’“Maldų ir Giesmių kny

gelė”. Ją .su pratarme, rašyta 
1956 m. pabaigoj, išleido Evang. 
Liuter. Konsistorija Lietuvoje, 
savo parapijiečių lėšomis. Spaus 
dinta valst. spaustuvėj Vilniuje 
ant laikraštinio popierio ir įriš
ta alpnuose .viršeliuose su auk
siniu kryžium. Formatas 12% x 
8% cm. Puslapių 263. Pratarmėj 
^pasakyta, kad medžiaga paimta 
iš klaipėdiškių giesmyno 1936 
m. laidos, kun. Adomo Šerno

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1957 m. balandis, Nr. 

4, 73-96 psl.
Turinys: K. Trimakas, Kris

taus mirtį ir prisikėlimą 
nint; G. Vaišvilaitė, Velykos 
giesmėje ir muzikoje; R. Ukri- 
nas, Paprastoji laimė; A. Su- 
šinskas, Rozalija bučiuojasi su 
papūgomis; I. Banaitytė, Mik
roskopas; J. Kidykas, Krikščio
niškasis visuomeniškumas; St. 
Daunys, Neužmirštamas Dieji- 
hinkaitis; A. Prunskytė, Dvi 
„draugės; A. Baronas, Ar aš bū
siu rašytojas?; A Katelytė, 
Prieš egzamenus; A Paplausko, 
N .Karutės, A. Karvelytės - Du- 
bauskienės, D. Giedraitytės ei
lėj?. Platūs apžvalgų skyriai. 13 
jliųstracijų.

Saleziečių Balsas, VIII - 1957, 
Nr. 2(29), 32 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1957 
balandis;, Nr. 4, 97-128 psl.

Šiluvos Babas, Saleziečių — 
Cedar Lake, Indiana, vienkar
tinis leidinys, 1957 m. Nr. 1, 24 
psl. Gausiai iliustruotas.

Laiškai lietuviams, 1957m. ge
gužės mėn. Vol. VIII, No. 5, 129

spalio 2-4 d. Romoje.
tomą, 

numatyta §i: Lietuvių mokslo 
problemos naujausių Katalikų. 
Bažnyčios direktyvų šviesoje. 
Bus šešios paskaitos su diskusi-: 
jomis. Iš teorijos: Kristaus, 
mistinio kūno doktrina sąryšyje 
su dabarties gyvenimo faktais; 
iš filosofijos: Materializmas ka
talikiškos filosofinės doktrinos 
šviėsoję; iš sociologijos: Sociali- 
nių ■ p.robehnų. krikščioniško; 
sprendimo perspektyvos; įš tei-,

vaikų, kad tėvas pasiėmęs jo 
neišaugintų bedieviu bolševiku. 
Mykolas atsiduria kryžminėje 
ugnyj©- Jis dievina savo motiną 
ir m vii savo brolius, kurie jį ląi- 
ko išgama, bet jis negali nieko 
padėti, kai motina išmetama iš 
ūkio. Jis kenčia negalėdamas 
priversti motiną pasakyti, kur 
įo sūnus, jis pats pasirūpina, 
kad būtų ištremtas jo brolis ku
nigas, nes kovą su bažnyčia no
ri pradėti nuo uždarymo savo 
gimtosios parapijos. Rusų ir par
tijos visagalybė jį visdėlto sle
gia, jo viduje vyksta persilau
žimas, jis rašo savotiškos filoso
fijos veikalą, kurį jo įtaringoji 
žmonelė parodo vienam iš parti
jos pataikūnų. Dėl to veikalo 
herezijų jis pagaliau suimamas. 
Pradžioje jis kalinamas savo 
parapijos bažnyčioje^ kurią jis 
pats buvo sugalvojęs paversti 
kalėjimu. Atseit, gniuždindamas 
jis savo paties idėjos. Sušalęs 
nekūrentoje bažnyčioje ir išba
dėjęs jis pergyvena dideles vi
daus kovas .bei meditacijas. Pa-

<• Geros rūžle* Sealy. iMĮhvctti
MtoAtatot «py«xiHi» baUomi k

£ ąriąiinama*
# fiaeo ąlioaa etatai sa lengvai pastumiamais rateliais

Vimą perėmė kūn: J. Petrėnas, 
dabartinis “Ateities” redakto
rius. ■■ ■ 'j. ,

Limoje, Peru .sostinėje, ąmę-

įr Lietuva; iš medicinos: Medi- 
cinčis -etika pagal Popiežių di- 
rektyf^ų.
'? Bfof. kun. St. Ylą, Nekalto 
Prasidėjimo Seselių Putname, 
Conn., kapelionas, šiemet šven
čia 25 m. kunigystės .sukaktį. Ju- 
bilięjįnes šv. Mišias atlaikys' 
vienuolyno koplyčioje gegužės 
21 iįfLvai-- \

■; “Lux Christi” redaktoriui iė-

Nelė Mazalaitė, PIŪTIES METAS. 
Aplankas dail. A. Rykštelės. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 1956 m. 
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 378 
psl. Kaina $3.75.

Mazalaitė pastaraisiais metais 
produktyvi. Ir labai. Štai ir vėl 
naujas impozantiškas romanas, 
pasirodęs atskira knyga perėjęs 
per “Draugo” puslapius. Šį kar
tą Mazalaitė leidžiasi į labai 
raizgias psichologines painiavas. 
Dievotos ir darbščios motinos

Paukščių fauna
Palyginant mažoje Lietuvos; 

žemių teritorijoje gyvena apie 
300 paukščių rūšių. Tik dalis jų 
nuolatiniai gyventojai, gi dau
gumoje vasarą praleidę ir vai
kus išauginę, žiemai išskrenda į 
dausas. Dar kaikurie tik užklys
ta, ar iš pietų skrisdami i šiau
rę, ar šaltomis žiemomis is šiau
rės laikinai atsikėlę, o orui su
šilus vėl patraukia į savas gyve
namąsias sritis. Iš migracinių-- 
paukščių vieni žiemos praleistii 
.išskrenda toli, kiti arčiau. Štai: 
blezdinga, kitaip vadinama šei
minė kregždė, žiemojimui pąsie-< 
kia Afriką, Indiją ir net Rodezi-j 
ją; žalioji pečialinda žiemos bų-; 
veine pasirenka Gvinėją ir Abe- J 
siniją; gegutė pasiekia iki Kap-- 
lando. Iš artimesnes keliones, 
darančių bus pav.' vieversiai •*—; 
jie žiemą praleidžia Viduržemio; 
jūros pakraščiuose, Prancūžijo-i 
je, o šiltesnėmis žiemomis pasi-į 
lieka Pareinio krašte Vokietijo-- 
je. Varnėnai žiemoja Anglijoje, J 
Irlandijoje ir rečiau šiaurnėje į 
Prancūzijoje: Atskiri varnėnų; 
individai mėgina žiemai pasilik- ’
ti net pačioje Lietuvoje. -.

Kaip jau minėjome Lietuvos 
paukščių šeimą sudaro apie 300 
rūšių. Paukščių rūšį sudalo

galite gauti. rėmai tik $79 50
♦įvyksta, kai miegama ant per mmkšto matraco.

Sealy DOUBLE KING SIZE Posturepedic 
7" ilgesnis ir 7" platesnis 60 8
Motrocos ir rėmai .........

Sealy Posturepedic pažada jums pato 
giausią nakties miegą ’ 
ryto skausmų nugaroje 
sime jūsų pinigus atga
Su __ tai geriausias matrącas, kokj tik

ties Toronte vyrai atrado ir pa
gamino naują dalyką: £oto ka- 
jnerą ar veidrodį pasižiūrėti į 
pilvo vidų. Tai bus labai ųau- 
dinga gydant įvairias vidurių 
ligas. Aparatėlis piršte galo di
dumo, pritvirtintas prie 31 colio

POSTUREPED

&

in!.'. .'.^81) iiT h i ... _
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JOINT REALTY LTD
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

>kitės ir gausite pilnas informacijas. 
:ome visus morgičių reikalus.

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

Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI, 

tad mietai esate kviečiami atsilankyti j

h: l

5 ROBERT STREET, TORONTO
.Ą /prie Spedino-College/

Čic tavo kalboje Bsiaiškiiutte viską su prityrusiais mechanikais.

Nąuj^stabd^^
Nenusiminkite, įei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S garažas lietuviams 

duos kreditan, už visus atliktus didesnius mažino* remonto darbus. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 

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

ADAMONIS & BUDRIONAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board,

- Coroorątiorrc4 Real-Estate Brokers of^the Province of Quebec. 
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.,

DISTRICT ESTATE BROKERS
’’ . * ■ ’ - * ■' • « 4 >-■ f ’ •

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

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

- ’ • ' • . - ■ . ■ ...

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

Nauja tekstilės krautuvė ' ’ {.j./'

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!

gausite tik

ŽUKLAV1MO 
ir įvairius kitus SPORTO RĖI

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

• ’ Vyčio žinios
futbolo treniruotės šią savai

tę įvyks antradienį ir ketvirta
dienį nuo 6.30 vaL p.p. High 
Parke.

Atšilus orui suaktyvinama 
lauko teniso sekcijos veikla. Kol 
aikštelės nėra paskirstytos tre
niruotės visiems bus vykdomos 
Campbell parko aikštelėse tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 
6.30 vai. Gegužės 10-12 d. numa
toma pravesti sezono atidary
mui žaibo turnyrą. Turnyre bū
tų pravestos visos varžybos vy
rams ir moterims, žaidžiama sa
vo sviedinukais.

Tinklininkų pasitobulinimui 
yra prašoma parkų valdybos Tri 
nity parke įrengti vasaros sezo
nui bent dvi tinklinio aikšteles.

Po paskutiniųjų žiemos sezo
nui .priklausančių varžybų — 
Pabaltiečių. olimpijados, kuri 
įvyks gegužės 17-18 d. Toronte 
— ir trumpo poilsio turėsim vėl 
persimesti į vasaros metu kulti
vuojamas sporto šakas. Kadangi 
vytiečiai tarpklubinėse varžy
bose pirmauja 60 taškų skirtu
mu ir kad to pirmavimo niekas 
nepaveržtų, teks lengvaatletams 
tenisininkams ir futbolinin
kams iki vasaros žaidynių rim
ti padirbėti. A. S.

Atidarytas futbolo sezonas
Praėjusią savaitę visos Toron

te veikiančios futbolo lygos iš
kilmingai ir šu dideliu triukš
mu atidarė naująjį futbolo se
zoną. Buvo paraduojama, daug 
kalbama bei sužaistos . pirmos 
rungtynės. Pasak Toronto spau
dos, vienas iš įspūdingiausių ati
darymų buvo Continental lygos 
balandžio 28 d. Millen stadijone. 
Kalbėjo bei sveikino lygos pre
zidentas bei miesto atstovai. Po 
iškilmingos eisenos, kurioje da
lyvavo .12 komandų, buvo šiai 
lygai įteikta UN vėliava. Atida
rymo rungtynes žaidė Eintracht 
prieš Heilas ir Austria prieš ly- 
:gos naujoką St. Thomas Aqui
nas. Pirmos rungtynės baigėsi 
0:0, o antrąsias laimėjo austrai 
4:2. Šį atidarymą stebėjo virš 
1.000 žiūrovu.

Toronto lietuviai ir šiais me
tais turės dvi futbolo komandas: 
Vytis žaidžia Continental lygoj, 
Aušra — Senior lygoj. Abi ko
mandos jau turėjo pirmuosius 
susitikimus. Praėjusį penkta
dienį Vyčio vienuolikė užtikrin
tai laimėjo prieš praeitų metų 
finalistą Mt. Carmel 2:0.Nors 
sezono -pradžioj komandoj 'mato
si daug spragų, tačiau reik tikė
tis, kad tos spragos su laiku bus 
užpildytos., Pirmuosius įvarčius

įkirto Žukas ir Česnauskas. Abu 
Įvarčiai pasiekti pirmam puslai- 
ky ir nežiūrint turėtų Česnaus
ko, J. Vėlyvio ir Šimkaus progų, 
antrasis kėlinys baigtas be įvar
čių.

Tą pačią dieną turėjusios 
įvykti Senior lygos rungtynės 
Aušra - Irish, nesusirinkus ko
mandoms neįvyko.

Sekančias rungtynes žaidžia: 
Vytis - Alexander the Great pir
madienį 8.30 vai. Millen stadi- 
jone ir Aušra prieš Arsenai “A” 
trečiadienį Greenwood Parke.

SPORTAS LIETUVOJE
Balandžio mėnuo Lietuvoje 

buvo stalo teniso ženkle, nes 
Maskvoje vyko tarptautinės sta
lo teniso ir Sov. Sąjungos pir
menybės, kuriose dalyvavo ir 
lietuviai — A Saunoris, R. Paš
kevičius, Žilevičiūtė, Čepaitis, 
Sirutytė ir kt.

Tarptautiniame turnyre pir
mą vietą vyrų vienete laimėjo 
jugoslavai (1. Horangozo, 2. Von 
gricas) ir trečioji vieta atiteko 
lietuviui A Saunoriui, kuris 
įveikė buvusį pasaulio vice-meis 
terį Dolinarą. Moterų grupėje 
pirmą vietą laimėjo estė Lestai, 
prieš jugoslavę Nikolič, bulgarę 
Ivanovą, Žilevičiūtę. Apie šį tur 
nyrą lietuviškame “Sporte” ra
šo A. Saunoris: “Kuomet Jugo
slavijos stalo tenisininkai atvy
ko į Maskvą, vienas pirmųjų sve 
čių klausimų buvo — kaip se
kasi Variakojui, kur činčia (taip 
jie ištaria, Dzindziliausko pavar
dę). Pasirodo,, kad tai seni pa; 
žįstami. Dolinaras debiutavęs 
pasaulio pirmenybėse 1939 m., 
prisimena, kad tuomet jis pra
laimėjo Dzindziliauskui. “Tai 
gal gal po 18 metų revanšą su
žalsime? — kreipėsi Dolinaras, 
susitikSęs Dzindziliauską”. Bet 
revanšo neteko žaisti, nes spor
to meistras, neseniai atšventęs 
savo 25 metų sportinės veiklos 
sukaktį, šį kartą buvo TSRS 
rinktinės treneris”. Toliau A. 
Saunoris duoda savo plačius šių 
žaidynių komentarus, pažymė
damas, kad jugoslavų technika 
yra kaip ir lietuvių.

Sov. Sąjungos stalo teniso 
pirmenybes vyrų grupėje neti
kėtai laimėjo iš Moldavijos Grin 
berg, įveikęs baigmėje A.‘Sau- 
norį pasekme 3:1. Tolimesnes 
vietas užėmė — Čepaitis (Kau
nas), 4 —Meksa (Ėst.), R. Paš
kevičius (Vilnius). Moterų vie
netą laimėjo B. Balaišienė, įvei
kusi estę Pesur 3:1. Trečioji vie
ta atiteko Lestai (Ėst.) ir ket
virtoji vilnietei Sirutytei. Vy-

rų dvejetą laimėjo R. Paškevi
čius ir A Saunoris, prieš estus 
Akopianą-Meksą, Duškėsą (buv. 
Lietuvos rinktinės žaidėjas, da
bar atstovauja Maskvą. K. B.), 
Grinberg ir Čepaitį - Baltakį. 
Mišrus dvejetas išspręstas tarp 
lietuvių Saunorio - Balaisienės 
ir R. Paškevičiaus - Sirutytės. 
Laimėjo pirmieji. Vyrų dvejete 
laimėjo Saunoris - Paškevičius. 
Kaip matome, lietuviai Sov. Są
jungos pirmenybėse pasirodė 
kaip stipriausi stalo tenisinin
kai, laimėdami daugiausia pir
mųjų vietų.

Pradėtas ir futbolo sezonas. 
Vilniaus Spartako futbolininkai 
nuvyko draugiškoms rungty
nėms į Sov. Sąjungos pietinę da
lį, kur laimėjo prieš Suchumo 
rinktinę net 7:0. Tame pačiame 
mieste įvyko rungtynės su Sov. 
Sąjungos meisteriu Maskvos 
-Spartaku, kuris savo eilėse turi 
net septynis Sov. Sąjungos rink
tinės žaidėjus ir yra gerai pa
žįstamas vakarų Europos pasau
liui. Laimėjo maskviečiai pasek
me 2:1 (1:1). Įvartį Viliniui pel
nė Petkevičius, o rusams jų 
rinktinės žaidėjai Salnikov ir 
Tatušin.

Lengvosios atletikos sezonas 
pradėtas miško bėgimu Vingio 
parke (Vilniuje,. Čiurlionio gt. 
pabaigoje. K. B.), o taip pat ir 
vietinio pobūdžio rungtynėmis 
stadione. Tačiau, taip pat Baku 
mieste buvo pravestos pirmos 
šiame sezone lengvosios atleti
kos rungtynės tarp Lietuvos ir 
Azerbaidžano rinktinių, laimė
tos lietuvių pasekme 143:134. 
Geresni šių rungtynių rezulta
tai: 1500m. J. Pipynė 3:57,8 min., 
rutulio stūmimas — A Vara- 
nauskas 15,14 m. (naujas Lietu
vos rekordas), šuolis į augštį — 
Vaupšas 1,85 m., šuolis į tolį — 
Černiauskas 6,72 m. Tris pirmas 
vietas lietuviai laimėjo 5000 m. 
bėgime. J. Pipynė šią distanciją 
įveikė per 14 min. 34,6 sek. ir 
800 m. bėgime Astrausko laikas 
buvo 1 min. 57,1 sek.

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

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą rišame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš* bankų.

$17.900 pilna kaina, 8 kambarių 
mūrinis namas, 3 modernios virtu
vės, vandeniu alyva apšildomas, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Ran
dasi ant Havelock prie pat naujo
sios bažnyčios.

$16.300, atskiras mūrinis 6 kamba
rių, kvadratinio plono namas, aly
va apšildomos, dvi modernios vir
tuvės, privatus įvažiavimas, dvi
gubas garažas.

$9.500 pitna kaina, 6 kambarių na
mas, $2.000 įmokėti, viena skola 
10-čiai metų balansui. Namas rei
kalingos remonto.

$18.500, 6 kambarių modernus bun
galow su žaidimų kambariu rūsy. 
Dvi 4 gabalų prausyklos, privatus 
įvažiavimas, garažas. Puikus vie
nai šeimai namas. Randasi gražia
me "IQngsway" rajone.

$18.500, 7. kambarių, Siurkščjų ply- 
tų, kvedratinio plano namas, dvi 
modern os virtuvės, labai švarus 
viduje;
Clair ir

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

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

$9.800 pilno kaino, College - Brock, 
6 kambariai per du ougštus, dide
lis kiemas, garažas. Namas reika
lingos 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 virtuvės, 
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. Seimininkas 
kraustosi į Ameriką.

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481

yra garažas. Randasi St.
Oakwood rajone.

Skambinti
Arit Mičiūnas

Tekt 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:

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Vienybėje — galybė! <

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.* 
Darbo valandos:

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

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite į Įią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgižiai bei sudaromos pa«otos 
labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą namą, biznią, formą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

Vasarvietė, $5.000 įmokėti, 12 
didelių kobinų. Krautuvė, 8 loivoi, 
10 okrų žemės, 1000 pėdų privotous 
smėlėto ežero kranto. Geros žuvovi- 
mos. Vieno skola 10-čioi metų. Lo
bai skubus pardavimas.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis narnos, išilginis plonas, vande
niu šildomos, 3 virtuvės, viena skola 
10-6iai metų, randasi Porkdole ra
jone.

$5.000 įmokėti. 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas, garažas, viena 
skola 10-6iai metų. St. Clair - Lou
der rajone.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis nomas, Wodrotinis 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. Ron
dos* Rusholme Rd. rajone.

$7.000 įmokėti. 12 kambarių at
skiras mūrinis nomas-dupleksos, 2 
mod. virtuvės, 2' vonios, vandeniu 
Olyva šildomas, dvigubas garažas, 
randasi High Pork • Roncesvalles ra

$600 Jro®k*jtww ir •ugičtau.

P. KERBERIS
Binto tatof.: IX 1-2471,

M*

$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras mūrinis namas. Vienos morgičius 
balansui. Geroj nuomavimui vietoj, 
Parkdale rajone.

$4.000 įmokėti, 8 kambarių gero 
mūro namas su dviem modemiškom 
virtuvėm, dvigubu garažu, neperei
nami kambariai. Namas randasi arti 
Bloor gatvės.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, gražių plytų namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodas; viena sko
la, vandeniu oly^a šildomas. Tuojau 
galima užtimti. Jone * Baby Point 
rajone. a

11 komberių dupleksas visai arti 
Ronęesvolles. Pilna kaino $24.500. 
Atskiras mūro namas su garažu.

$6.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, 3 virtuvės, 
alyva šildomas, garažas ir vieta ant
rom, arti Bloor ir High Park.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiros mūrinis namas 
su garažu, 2 modemiškos virtuvės, 
vondeniu^ alyva šildomos, arti susi
siekimo.

$10.000 Įmokėti, 9 didelių kam
barių per du ougštus, garotas, van
deniu alyva šildomos, vieno skola 
balansui. Tuojau galima užimti. Oak
wood - St. Clair rajone.

B. SAKALAUSKAS
Binto tątof.: IX 1-2471.

. . NeTOą fd.t Lt. 6-1410
h ii n toiFi i Fu n i.iiitout n i

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
' į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

C “ORBIS” SIUNTINIAI
pasiekia Lietuvą per 3-4 savaites.

Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augštos ko
kybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams. Sekite mū
sų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaip kainaraščius.

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistą', medižagos rūbams, gotevus rūbus avalynę, odą, vaistus ir 
kitus reikmenis. Kiekvienas siuntinys geli- būti sudėtas ii anksčiau paminėtą da
lyką, t.y. siuntiniai savo turiniu GALI BŪTI MAIŠYTI. Mūsą siuntiniai yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinią dėlių 
— tai gryno svaria galime dėti 914 kg. arba 21 sv. /pav-, jei vien cukrus, 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinią dėžių siuntinyje yra gryno svorio /nertoz 
9 kg. arba 20 svarą. Mūsą siuntiniai pakuojami kilogramais, tai prašome ger
biamą klijentą daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu Z1 kg.. Vi kg.. 
Va kg., o ne svarais/. Salia kilogramą paduodame kainas svarais dėl bendros 
orientacijos, nes dauguma firmą skaičiuoja svarais. 1 kilogramas=2,21 svaro.

džio 12 d. iš Vilniaus per Mask
vą, Charbiną ir Mukdeną išskri
do į šiaurės Korėją draugiškoms 
rungtynėms. Rinktinė sudaryta 
iš šių žaidėjų: Stonkus, Butau
tas, Lauritėnas, Buzelis, Mata- 
čiūnas, Stumbrys, Radikas, Ten- 
dzegolskis, Gentvainis, Krušins- 
kas, Masiulis, Skuodis. Moterų 
rinktinei atstovauja: Budzytė, 
Butautienė, Daktaraitė, Sviders
kytė, Rosėnaitė, Ruočkutė, Tu- 
levičiūtė, Vasiličšiūtė, Albrech- 
taitė, Milerytė, Šutaitė .Šiaurės 
Korėjoje lietuviai žada išbūti 20 
dienų. K. Baronas.

Sov. Sąjungos stalo teniso 
meisteriais yra buvę šie žaidė
jai:

1951 m. A. Mitov, Akopian,
1952 m. O. Žilevičiūtė, A. Sau-

noris, '
1953 m. E. Lestai, A. Saunoris,
1954 m. B. Balaišienė ,A. Sau

noris,
1955 m. E. Lestai, A. Francas,
1956 m. E. Lestai, A. Saunoris,
1957 m. B. Balaišienė, G. Grin

berg.
J. Pipynės 1500 metrų bėgimo 

rekordas (3;44,6 min.) yra aš
tuonioliktoje vietoje pasaulyje. 
Jis yra geresnis už 12 Europos 
valstybių ir visos pietų Ameri
kos.

koinaMaistas 

cukrus 
ryžiai 
miltai kvietiniai 
many kruopos 
makoroniai /verm./ 
pieno mitleliai 
valg. alyva 
margarinas 
sviestas 
suris "Šveicariškos" 
taukai kiauliniai 
bekonas daniškas 
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
kilkės /anjouvis/

už kg. 
$0.72 

0.95 
0.75 
0/95 
0.95 
2.35 
2.30 
2.00 

-2.65 
2.50 
1.90 
2.60 
3.25 
2.50 
2.80 
2.30

už svarą
$0.33 

0.43 
0.34 
0.43 
0.43 
1.07 
1.04 
0.91 
1.20 
1.14 
0.87
1.18 
1.47 
1.14 
1.28 
1.04

Moistos kaino už kg. už svarą

kepeninis paštetas 
pipirai 
citrinai šviežus 
apelsinai šviežus 
džiov. va is. 
rozinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kava 
arbata ------
arbata Va kg. $1.40, Vi kg. $2.75 
muilas 1.05 0.48
amerik. cigaretės Phillip Morris 200 
Št. /10 pakelių/ su muitu $4.25

$2.60 $1.18 
2.75 
1.50

kaina nepastovi 
kompot." 1.90 

1.50 
2.10 
2.40 
2.25 
3.55 
3.90 
3.60 
5.50

1.25
0.68

0.82 
0.68 
0.96 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77 
1.64 
2.50

Pabėgėliams reikia $50.000.000 ..
JT augšt. komisaras pabėgėlių 

reikalams A. R. Lindt pareiškė, 
kad laisvojo pasaulio susidomė
jimas pabėgėlių problema esąs 
labai sumažėjęs, ir darosi vis 
sunkiau juos įkurdinti. Pasak jo, 
jeigu neatsiras daugiau pabėgė
lių, likusių 53.000 vengrų Aust
rijoj ir Jugoslavijoj įkurdinimas 
galėtų būti įvykdytas su $50 
mil .ir tai dar šiais metais. Įkur
dinimo taip pat laukia Egipto 
pabėgėliai žydai, Palestinos, pa
bėgėliai arabai, Ispanijos pilieti
nio karo ir dviejų pastarųjų ka
rų likę pabėgėliai. Iš JT ppri- 
klausančių kraštų laukiama pa
rama neateinanti — ji permaža. 
Pastaruoju liku sektiną mostą 
parodžiusi Olandija, paskyrusi 
10 mil. guldenų — 2.500.000. Be 
to, ji pažadėjo paskirti 2.700.000

? Į Sov. Sąjungos rinktinę 
įtraukta krepšininkė Tūlevičiū- 
tė, lengvaptletai A. Mikėnas ir 
J. Pipynė ir jaunių rinktinėn 
J. Mozūra.

Lengvosios atletikos rungty
nėse Vilniuje balandžio 7 d. J. 
Mažeika (Pedag. instit.) peršo
ko 1,81 m., o Kekys 100 m. per
bėgo per 11,5 sek.

Tauragėje įvyko keturių mies 
tų futbolo turnyras. Laimėjo 
Klaipėdos švyturys prieš Pane
vėžio MSK, Plungę ir Tauragę.

K. B.
Kaunietis Varanauskas Baku 

mieste pasiekė naują Lietuvos 
rekordą, nustūmęs rutulį 15,74.

(E)

guldenų Vid. Rytų pabėgėliams 
ir vengrams, apsistojusiems 
Olandijoje ir besiruošiantiems 
emigruoti Kanadon. Iš privačių 
šaltinių Olandijoj vengrų pabė
gėliams surinkta $4.200.000.

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo Liet. Ūkininkų 

klubas gegužės 12 d., sekmadie
nį, 6 vai. p.p. šaukia savo narių 
visuotinį susirinkimą Jono Liut-' 
kaus ūkyje (prie 19-to kelio). 
Bus renkama nauji valdyba ir 
aptarti kiti aktualūs klubo rei
kalai. Narius prašome aktyviai 
dalyvauti. Taip pat kviečiami 
atsilankyti ir prijaučiu bei norį 
įsirašyti į klubą nariais .

Klubo valdyba.
Vancouver, B.C. <

Atitaisymas. “TŽ” Nr. 16, ba
landžio 18 d., klaidingai pažy
mėtos^ pavardės aukojusių TF, 
būtent: po $15 aukojo ne J. Ka
počius, bet J. Kartočius ir po $3 
ne M. Zaliukienė, bet M. Žaliu- 
kaitė. Papildomai gauta P. Vi- 
lenčiko auka TFondui $15. Pini
gai pasiųsti L. Girinio vardu T. 
Fondo Atstovybei Kanadoje.

TF įgaliotinis Vancouvery.
Paieškojimai

Antano Jankausko, gim. 1900 
m., Taujėnų v., Ukmergės ap., 
ieško sesuo Vaičiūnienė Bogu- 
mila, duktė Konstantino iš Sibi. 
ro. Ieškomojo adresas iki 1939 
m. buvo: A. Jankovsky; Box 
1013, Kirkland Lake, Ont. Pra
nešti: Br. Lapkūnas, 289 High 
Park Ave., Toronto, Ont.

PASTABA: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. paštetas, kilkės 
ir pan. yra skardinėse dėžėse: tokio siuntinio grynas /nerto/ svoris yra 20 sv., 
o šu įpakavimu pilni 22 svarai /10 kg./ brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpa
kuoti kartonuose, jų grynos /netto/ svoris 21, o brutto — 22 sv. —10 kg. 
šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mokestis. Sudarius ir susu
mavus siuntinį reikia dar pridėti: licencijos mokestį, persiuntimo gorant., pašto 
persiuntimo išlaidos, kos kartu sudaro $6.50*

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$6.45 

$17.10 
$17.90

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!
KANADOS FIRMA 

PAGAMINO NAUJAS 
KOJINES 

2-gubų padų kojinės yra 
išrastos tik PENMANO, 
vėliau pradėtos kopijuo
ti visame pasauly. Vien 
tik PENMANS gamina 
šios rūšies kojines Ka
nadoj ... IŠSITEM - 
PIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigu
bą patogumą. Šį pavasa
rį PENMANS išleido 
įvairių spalvų rinkinį. 
Galite pasirinkti: pa
prastų ar languotų... il
gai laikančio nailono, 
nailono ir vilnos, nailo
no ir medvilnės. Nešio
site paskutinės mados 
šypsodamiesi, nes tikrai 
patogios kojinės. Reika
laukite 2-GUBŪ PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, 
pagamintų 20-S-6

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

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

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
viso $12.95 
viso 
viso

$6.50
$6.50
$6.50

Cukrus brutto 10 kg. /22 sv./ 
Taukai brutto 10 kg. 
Stori lašiniai sūdyti, sausi 
1.000 omer. cigarečių "Phillip 
Morris", 50 pok. ir 7 kg. Į15 J4 
sv./ cukraus <
60 gr. streptomycino, 1.000 tobl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg 
/15J6 sv./ cukraus

Stiprus geri moteriški batukai /doniški/ su muitu
Stiprus geri vyriški botai /tuflioi/ su muitu

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaip kainaraščius.
Gyvenantieji už Toronto rybų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidą), o mes prisiusime 
Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu
mo tarp JAV ir Kanados dolerių.

2.
3.
4.

5.
$18.00

$23.50

plius 
pilus 
plius

plius

plius

$6.50

$6.50

viso

viso

$23.60
$24.40

$24.50

$30.00
$10.95
$12.90

CENTRAS: 298 Bathurst St, Toronto 2B, Ont., tel. EM. 4-2810 
Darbo valandos 9 ryto —- 8 vai. vak.

HAMILTONE skambinkit teL JA. 8-5257 (42 Brodick St), mūsų 
agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo. 

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Pįdelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais ritame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams: -M-
V. MORRIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tol. LE. 4-8459 

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

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

bumerius. 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. JUOZAPA1TIS

M
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Rytoj šalčiau... ,
— Kadangi tai pirmas kortas, j 

tai ųą važiavimą pro raudonas 
šviesas-tamsta sumokėsi $10. Bet 
tik dėl to, kad pirmą kąrtą. Ki
tą kartą, teks eiti j kalėjimą. Su
prantat? - .

— O kaipgi, pone teisėjau, 
kaip per oro pranešimą, šian
dien gražus oras, o rytoj šal
čiau ...

KATINO UODEGA...
(Atkelta iš 2 psl.) 

kios tešlos padarytas... Žiūrėk, 
kad vieną dieną nepradėtum 
tais principais žaksėti!...

— Na, tegu ir žaksėsiu. Ne ta
vo reikalas...

Dienos ir savaitės slinko. Bi
čiulystė su ponais Račiais tapo 
visai pamiršta. Vieną sekmadie
nį, ant šventoriaus, Račys’ stvė- 
.i’’’’./'’. ■

ė-Kaimynei, 
kėjai, niekada mūsų neatlanko- 
(e. O, atvirai sakant, šonus su
dūrę gyvenam.

— Nei išpuikėjau, nei ko. Bet 
patsai žinai... Neapsikenčiu, 
kai kątjiias uodegą panosę brau
ko. Žilo plauko sulaukus, tokie 
veiksmai ne prie širdies ir prieš 
vjsus mano principus... •

— A, — sako Račys, — princi- 
jpąi! Pamiršk juos. Aš, va, turė
jau mazolį ant mažiuko piršte
lio. Gėlė, ‘kad net saldu darėsi.

; Alę pakentėjau ir praėjo. Taip 
ir su tavo tais principais. Tiktai 
truputį kantrybės... O dėl ka
tino nęsigriaužk. Vakar suvaži
nėjo. Radome pasliką gatvėje 
gųĮintį. Ir pusėtinai suminkytą. 
Aliutė tiktai iš uodegos atpaži
no... Žinai, jo uodegytė bai
gėsi dviems juodais dryželiais. 
Tai Aliutė pagal tuos dryželius 
ir atpažino...

—Sakai suvažinėjo ... Ak ši
taip. Ir iš uod-gos tiktai galėjo
te atpažinti.

Taigi, tiktai iš uodegos ... 
Kaip kitaip. Juk katinai pasų 
neturi- ....

— Žinoma, neturi.^ Nesvarbu, 
kad ir amerikoniškos veislės.

O paskui Račys sako:
— Tai'užsukite į pavakarę . . . 

Aliutė kavos išvirs. Taip senai 
nesimatėm.

— Ačiū, ačiū ,.. Manau galė
sime ....

Aš iš prigimties puikybės ne
pažįstu. Jei kviečia, tai kodėl 
nenueiti. Kai žmogus rodo šir
dį. negi žiūrėsi į tvorą. į

Vos peržengęs Račių slenkstį 
aš ir sakau poniai Račienei:

— Tai nelaimė... Katiną jū-1 
sų, vadinasi, mašina sutrynė.: 
Velnias rautų tuos automobi
lius! Va, aną dieną, net ant kar
dinolo užvažiavo! .0 ką čia be
kalbėti apie vargšą žvėrelį...- 
Aš suprantu ponios jausmus. 
Bet likimas likimu lieka. Ir ka
tinams jo neišvengti...

— A, — numojo ranka ponia 
Račienė, — suvažinėjo, tai su-i 
važinėjo. Jisai jau buvo man; 
širdį paėdęs. Pareini būdavo iš 
darbo, tai jisai ko ne į akis šo
ka ir rėkia, tarytum žarnas jam 
kas per ausį trauktų! Atseit, ės-

įbjLafldaffiiS įteisėjąs
Skyrybų byloje teisėjas savo 

pamokomą kalbą baigė šitaip:
—... Taigi, aš nusprendžiau 

jūsų žmonai skirti pę $50 mėne
siui.

— Puiku!
— Po keletą dolerių dar ir aš 
galėsiu pridėti...

įtartinas inkubatorius
Ūkininkas, kuris suglavojo 

praplėsti vištų ūkį, nusipirko in-

atsiliepė vyras.

re rna.ųę į glėbį: .
. — Kaimynei, — sako; — išpui-

ti nori. Nų, tai žmogąu nęi ap-
“omf katintaėmisatjž j ,ku^toriuC. K2™?"“ P° ku™ 

nęlėmis ir kiši jam panosėn. Pa- 
uosto, apsilaižo Įr vėl staugia. a a,n 
Vadinasi,^ šaltos. Ąsti negali, j1 

Tada jisai eina kojas kratyda- 
damas aplink, lėkštę ir vėl mau
roja. Suprask, per karšta. O nak
timis, žiūrėk, padla, po sofa ar 
fotejiu prikrauna. Valyk. Uždus
ti galima- Žinote katiniška smar 
vė. Plaučius i gerklę stumia ...

— Nįu, — salto Račys, — tiktai 
kartą Mūriukas taip buvo pada
ręs. Žinai, tada, kai jakuinius 
konservėlius pakeitei viščiuko 
drebučiais...

.-t- Taip tu manai! Tada jau ji
sai buvo visą kvartalą ųžsmar- 
dinęs! . Į

— Je, — sakau ir aš, — su ke
turkojais mieste bloga. Laisvės, 
taip sakant, jiems permaža.

— Ką čia ir kalbėti, — prita
ria man ir Račienė, — durnystė 
daugiau nieko. Katiną, matai, 
kaip kokį siūlų kamuolį, kiše
nėje ar užantyje neišlaikysi... 
Dabar tai bent bus rami galva...

— Ale,—-sako Račys, — Aliut, 
juk vistiek be kačiuko visą am
žių negyvensime; Įsigysime kitą.

— Na, tik jau pamėgink? Pa
kol kas aš čia dar šeimininkę. 
Užteks jau tau kvailioti, geriau 
pažiūrėk bufetėlyje. gal keksai 
lašelis nuo Velykų liko ...

Žinoma, lašelis buvo surastas. 
Pilnoje čielybėje. Su nepalies
tais valdžios antspaudais ir ka
rai įškomis^ karūnomis.- Ir alučio 
porą tuzinėlįų Račys surinko. 
Vis, mat, likučiai. Nuo -šv. Ve
lykų. Kada tas Dievo gerybes 
sudorojome, atsiminti negaliu.

— Na/ kaip veikia inkubato
rius?

Šildai. Garuojančiais padųcdi.Į — Niejso. Aš manau jis tvar- 
-...........  F . . ’koje. Aš tik kiek.susirupmęs,

kad dar jame neatsirado nei vie
no kiaušinio...

Teisingas sprendimas
— Na, Jonuk, jeigu tu turė

tum vieną degtuką, o norėtum 
uždegti cigarą, žvakę ir lempą, 
— tai kurį tu pirmiausiai uždeg
tum?

— Degtuką ...
Kai trumpos dienos

— Jonuk, betgi tu tik kas ant
rą. dieną tesiprausi.

— Taip, mamyte. Bet juk 
bar tokios trumpos dienos.

Vidinė vertė
— Kas turima galvoje, 

kalbama apie žmogaus vidinę 
vertę? — klausia mokytojas.

Petriukas drąsiai pakelia ran
ką ir pasako:

— Auksiniai dantys, pone mo
kytojau . .

__ Išvaizda ne viskas
-(Žiūrėk, Maryt, atrodo tai 

tikrai laiminga pora.
— Išrodymas dar ne viskas. 

4įe tą patį sakų, apie mus.
: .Kad visiems tektų

Atradęs paųjus liaftos šalti
nius ir staiga praturtėjęs teksa- 
sietį_s pasistatė..sau puikius na
mus su trim maudymosi basei
nais. Atvykęs svečiai teiraujasi, 
kam niėt trys.

-r- O štai šitame yra šaltas 
vanduo, antrame šiltas, o šis 
tuščias. Matot, nemažai mano 
bičiulių nemoka plaukti...

Geriau dirbti...
Banke buvo paskelbta, kad 

šeštadieniais nebebus dirbama 
nė pusės dienos, kaip lig tol bū
davo. Viena tarnautoja dėl to 
pareiškė didelių nepasitenkini
mo. Nustebęs direktorius klau
sia, kodėl ji taip nepatenkinta.

Matot, iki šiol aš šeštadie
niais iki pietų dirbdavau, o ma
no vyras ne. Jis tuo tarpu iš
skalbdavo baltinius...

Škotiškai
Vieną škotą draugas pakvietė 

pas save svečiuotis į Londoną. 
Praėjo daug laiko, bet škotas ne
siruošia išvažiuoti. Šeiminin
kui gi atrodė, kad jau laikas sve
čiui ’ išvykti, ir mandagiai pa
klausė:

— Ar nemanai, kad tavo žmo
na ir vaikai tavęs išsiilgo?

— Tikrai, visai teisingai gal
voji, tuoj jiems, parašysiu, kad 
čįa atvažiuotų!

da-

kai

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W. \ 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Nuo galvos skausmų 
ir skilvio negalavimu

•&K£WPW?’’

į / T’iir Bromo sku- 
\ bioi paaalbal

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

BROMO- 
SELTZER

SELTŽtf

&

r?-

Dr. A. Užu pienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų voikų l«9OS, gimdymo 
pogolbo.

41 HEWITT AVI. /prie B<mcesval- 
k • Dunda* St./. TA LE. 5-1941.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., trečiod., penktad. 2-4 vql. 
p.p., ontrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šęštod. tO-11 voL

Dr. J. URBAIT1S
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

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

gerkles ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

■ "Hi R^ib.PJII III I!—.......... | j iwi nil i i ii,i.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Teisininkas —
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM- 6-4182
Toronto 

_ • ■ t

Dr. V. Sadauskienė
« ♦ . ♦ .-w .♦

Dąntfgydytoja
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roricesval- 
“ '„."les), Toronto, ;. ;

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valapdos:- nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi? 
tarimą). - • ' - '

Dr- Aleknas Valadka
JL981 BLOOR ST. W.

(prie Duffęrin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS ' 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

42 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503 

/kampas Bay & Richmond/

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

binetas
T
uždarytas.

8.A., M.D., L.M.C.C.
Gydytojas ir jchirujrgas 

Priėmimo, votondos. 10-12 vo<, 2 
4.3d vai. ir 7-9 vai. vok.

.■ . 404 BATHURST rTR£ET 
.; ' Tarante

. Tetefaaer LE. 3-4323

■!!_ J'l •—■» '■ I "■■ .y.ĮBĮ———

Odo* ir vanoro* ligų cpocialiata*. 
-Nario* Jdr6*a* nuo balandžio 1 d.

08$. ST. CLAIR AVE. W., 
7pria Spūdino Rd-/ 

Darbo vakįndps: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimų.

Tot WA. JU4414 arba WA. ?

0r. L Žymantiene
GYDYTOJĄ ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEJT 
Torpolo

(»arp Gladstone ir Rusholme)

; , Priima ligonius į
iš anksto susitarus.

*

Dr. John REKAI ’
CMn«rjar ir akuięri,

Dr. Paul REKAI
■ViJaiM .ligų *paciaiM»o«, 

X 8AY (Rentgeaas)

219Toronto

Subarti tdefoau WA. 3-2395

Incidentas Švedijos parla
mente dėl Lietuvos

“Eltos” Skandinavijos kores
pondento pranešimu iš Stock- 
hoimo, Švedijos parlamento pir
muose rūmuose, svarstant kari
ni biudžetą, kilo incidentas dėl 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų... Atstovai smarkiai pi^tino^į 
komunistų atst. Ohman kalba, 
ypač kai jis palietė sovietų įsi
kišimą Vengrijoj. Dešiniųjų par 
tijos atstovas Svard paklausė 
Ohmano, ar jis galįs pasakyti,

Kada ir kaip namo grįžome, taip ^a(ja sovietinė kariuomenė pa- 
pat mano atmintyje jokių re- sitrauks iš Estijos ir Lietuvos, 
kordų nėra. Mano Barbora sako, Sai $bmanas mėgino aiškinti, 
kad aš po stalu buvau nuslinkęs. | kaj įįe kraštai esą pasidarę so- 
Bet ar tąi svarbu. Svarbu, kad į vįetjnėmis respublikomis savo 
mano bičiulyste su > penais Ra-1 -■ - ■ -

įčiais vėl žydi. Pilnoje didybėje
Kaip obelis gegužyje...

KAD AUDEKLAS 
NESITRAUKTŲ

Labiausiai traukiasi plaunant 
vilnonės medžiagos, bet traukia
si, nors ir mažiau, taip pat med
vilninės ir šilkinės. Kad nebūtų 
nemalonių staigmenų dėl to 
prieš siūnant medžiagas reikia 
atitinkamai paruošti — dekati- 
zuoti. _ ?4FV!

Paprasčiausiai tai atliekama 
šitaip. Visa medžiaga suvynioja
ma. visiškai lygiai, kad nebūtų 
iokių raukšlių į šlapią paklodę. 
Po valandos ji bus sudrėkusi. 
Tada drėgna mędžiaga lygina
ma karštu lygintuvu per drėg
na skudurą, kol visai išdžiūsta. 
Po šitokios operacijos medžią: 
»os susitraukimo pavojų jau ne
bebus. Re to, šitokioje medžia
goje nebeatsiras dėmių nuo van
dens. , . . :

Geros vilnonės medžiagos jar
das susitraukia maždaug po 1 co
li, o kaikurie šilkai net po 2 co
liu. Tačiau natūralus šilkas, taip 
pat nylonas visiškai nesitraukia. 
Jiems tokia dękatižacija visiškai 
nereikalinga. Tuo tarpu perkeli
nes bei flanelines medžiagas, 
kurios labiausia traukiasi, prieš 
siūnant geriausia išplauti. Jei 
medžiagos spalvotos, ipilama 
kiek- acto — pusautro šaukšto 
kiekvienai kvortai vandens.

pačių gyventojų pageidavimu, 
parlamento atstovų tarpe kilo 
pasipiktinimas. Švedų, parla
mento atstovai tokį komunisto 
aiškinimą palaikė pasityčiojimu 
iš parlamento. (E)

MUSSOLINĮ NUŽUDĖ 
PLĖŠIKAS

Iki šiol Italijos komunistai 
skelbė, kad Mussolini kritęs 
kaip liaudies keršto auka. Jo 
žudikų buvo nurodomas dabar
tinis parlamento narys Valter 
Audisio. Dabar neofašistų laik
raštis “II Secolo” paskelbė doku
mentą, rodantį, kad Mussolini 
buvo nužudytas tuometinio par
tizano Moretti, kurią pagrobęs i 
Mussolini bei jo meilužės bran- j 
genybes ir nuo to meto yra kaž
kur jdfiigęs. Skaičiuojama, kad 
Mušsolini. kuris tada bandę pa
sprukti Į Šveįęarijgį kežėti bran
genybių už apie $2.500.000.

1

VIENU SAKINIU
O Jūrose yra tiek druskos, kad 

visą žemės rutulį būtų galima 
apkloti 200 pėdų sluogsniu.

• Pagaminant vieną toną plie
no sunaudojama 290.000 litrų 
vandens.

• Vidutinio didumo debesis 
sveria 250.000 tortų.

atvykite -m®®;- ■
informacijos veiui. , ■■■ ■■'••
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Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektrosUtankius^Taip pat,tai-, 
sau ir potikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vok., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS t

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 National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 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.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
VERSION BURNERS - gazo ir alyvos. VANDENS TAN-CONVERSION BURNERS

KAI — gazo ar elektros. Valdytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys' “Gumey” — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros ’ ’ ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

■ ROSE HEATING 4- TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė —.72^ Gerradr St ,E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 61823 .h

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas
Į;l.i I I mjį ......... .ui I II , I II T

INTERSECTION RAD REPAIR 
8 arba 10 OLD WESTON RD, TORONTO 

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

— Sav. A. GUŽAUSKAS

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W- 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ,ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

B2EKKV
4DAŽAI 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 media,ninja i darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sgži- 
ningai •

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

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite velti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Aye, Taranto, Ont. 

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

v e I t u i .
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Garantuoti siuntK
i.IJmW. I'IJ U

niai j Sovietų Rusiją
R*— iui inf nwi i....................

ir užimtus kraštus i." i
Mes siunčiame tiesio i iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalvkoi: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli* ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštų. , . * . ?

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100% 3-

YANA FABRICS
698 gUEfN ST. W.r TORONTO 

T*W«m> EM. JB4SŽ7.

VtenhUete firma, riunčionti riuntiniut

11 mului n in i mu i uis^

Dr, |F. Tickett
Gydytojas

ir
chirurgas (

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 P9 Pier4

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

*

Dr. N. Noyošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Chas. OKUK
DANTISTAS - CHIRURGAS

< 838 Dundas St W. Toronte 
kampos Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimg.
Telef. EM. 8-9822

m . JI -- '.L. ■■■.■JL'f

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

TORONTO

WA. 3-2003

i

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
PAHTy GYDYTOJAS

Vakarais , ir šeštadieniaii 
pagal susitarimą

Į 082 BLOGR W.# TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.) 

,, I ,| ■ I——— „1,1, H........................ J
"■ n II...... ....... ...........I l . u I I H J

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

in '.■■■u-r.i II-I I J I IJ .1.1 I ...

■ ■ I 1 .j- ■■■■■■» ■

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist). .-.3

Priėmima^vriandos: nao 9-12 ir

.-Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikafinga

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

' ■' ■' (at Dundas) .

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. 8.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
$tyla akių nervus, kurie daž

nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
ving u mq. * Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
■P

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

ądyokatas jr notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
TeUfonai: J.E. 4-B4?Į ir LE. 4-8432

yjyi'Lj i. ' ■ i l . ji i r

P r. čeponis, P. Eng«
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonoi, specifikacijos; reportai. Me-- 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. M. 5-7151

džio, pliertoir gelžbetpnio pęstątęms, į

, ■ 'j ■'» " j I.I n. Uh , w

DUDA GENERAL
INSURANCE
' 42 EVELYN AVI.

RO. MW
Veikto 24 valandas.

l.M11 ■ll,«!O»^ t.............  * " ' ■ 1 ,i—
DĖMESIO!
Lietuvis Elektros *— Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungtu ur 
. persWeu:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių autome- 
rn. Kintamos ar tiesioginės srovės 

^notarus.
Be to, opfrnu namus piiribm instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodv

w

Skambuti Ttkf. lL 34010 
44 GWYNNE AVL, TORONTO

I 
I

s’

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - ~ 

BEJNAR, R.O.
* WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCĘSVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki g Vjį- vak.; šeštadier 
niais.nuo lO va. ryto iki 6 v.v. 
3SSSS5==S3========S!

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BJSSJETT

Advokatą! .— 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 Ave., Toronto 

. Įstaigos direktorius
A. LiCDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas. . .
.‘Bendradarbis —

WALTER C. DEAKON,
- ’ :B.Ą.Sę., RP-2.

' vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į Šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
- TeW. LE.6-5613 -



TORONTO, Cnt. '
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais 7JO vaL Yąk., o šešta
dieniais ir sekmadienį.7 vai. v.

Vaiki} parengimas pirmajai 
Komunijai vykdomas trečiadie
niais ir penktadieniais — 8 vai. 
vakarais. Pamokas veda kun. 
dr. J. Gutauskas. Ši savaitė pas
kutinioji registravimuisi.

— Šį sekmadienį pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko. Pamaldų 
metu gieda par. choras naujai 
paruoštą giesmių repertuarą.

-— Jau trys grupės vyresnio 
amžiaus lietuvių buvo nuvežtos 
į pilietybės įstaigas išpildyti do
kumentų. Tikimasi šią savaitę 
vykti su paskutiniąja grupe. 
Apie vykimo dieną ir valandą 
savaitės bėgyje bus pranešta 
kiekvienam telefonu individua
liai. Pageidaujama, kad silpnai 
mokantiems anglų kalbą, kiti 
šeimos nariai rūpestingai lape
lyje surašytų visas reikalingas 
informacijas. Šis mūsų sene
liams patarnavimas liečia tik 
Toronto mieste gyvenančius as
menis.

— Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas šį sekmadienį 6 
vai. vakare. (

— Dėkojama agr. Viktorui 
Dailidei už rūpestingai praves
tą medelių sodinimą bažnyčios 
fronte ir apie kleboniją.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. Sta
nislovo Augustaičio vėlę.

— Sutuokta: Albinas Melvy- 
das ir Ann M. Corbett.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Motinos Diena buvo švęs

ta tikrai gražioje religinėje dva
sioje. Minias matyti savo pa
maldose mes esame įpratę, bet 
minias matyti einančias prie 
Dievo stalo, tai buvo kažkas ne
paprastai įspūdingo. Sol. V. Ve- 
rikaičiui išvykus koncertuoti, 
Mišių metu vargonavo ir para
pijos chorui vadovavo muz. St. 
Gailevičius.

— Gegužinės pamaldos laiko
mos kiekvieną vakarą 7.30 vai.

— Motinos Dienos Mišių no
vena tęsiama visą gegužės mė
nesį. Mišios laikomos kiekvie
na rvta 8 vai.

— Parapijos vadovybė reiškia 
nuoširdžiausią padėką Katalikių 
Moterų skyriui už pravestus vi
rimo - kepimo kursus, kuriuose 
žinių sėmėsi ne tik skyriaus na
rės, bet ir bendrai kolonijos mo
terys. Labai sveikintina,, kad 
mūsų skyrius, neapleisdamas 
savo religinių ir karitatyvinių 
tikslų, moka rasti būdų duoti 
pačioms kolonijos moterims 
praktiškai naudingų dalykų. Lin 
kime, kad rudenį, prasdėjus 
naujam kursų sezonui, jais pa
sinaudotų’ne 70 moterų, bet dvi
gubai daugiau.

— T. Pranciškonų stovykloje 
N. Wasagcje šią vasarą bus dvi 
jaunimo stovyklos: viena, orga
nizuojama ateitininkų, bus lie
pos 20-28 d., antra, organizuoja
ma “Aušros” sporto klubo ir tal
kinant patiems vaikučių tėvams, 
bus liepos 28 - rugpjūčio 11 d. 
Šioje antroje* stovykloje bus 
priimami vaikučiai tarp 7 ir 13 
metų. Stovyklavietėje pradėti 
paruošiamieji darbai: praretina
mas ir valomas miškas, tvarko
ma sporto aikštė ir kt. Taip pat 
šiais metais norima privesti 
elektrą. Šį šeštadienį organizuo
jama talka. Turį laisvo laiko ir 
norį pasimankštinti gryname 
ore, prašėm i skambinti į klebo
niją. Numatoma išvykti apie 
8.30 vai. ryto.

Au kštesnieji Lituanistiniai 
Kursai dirbs dar 3 šeštadienius, 
visą gegužės mėnesį.

Prašome kursantus lankyti 
šias paskutinių šeštadienių pa
mokas. Numatoma ekskursija į 
meno parodas ir kelias pamokas 
turės “Moters” redaktorė Stase 
Prapuolenytė apie lietuvių nau
jausią lyriką. Kursus numato
ma baigti iškilmingai birželio 1 
d., šeštadienį. Stropiai lankiu-- 
sies kursus * mokinės bus apdo
vanotos vertingomis knygomis.

: 7 Kursų vedėja.
Sidabrinis kun. Gutausko 

jubiliejus /
Veikliam visuomenininkui 

prof. kun. dr. Jonui Gutauskui 
jo 25 metų kunigystės sukaktu
vių proga gegužės 26 d., sekma
dienį, šv. Jono Kr. liet.: parapi
joje rengiamas viešas pagerbi
mas: 5 vai. vak. par. bažnyčioje 
Jubilijanto laikomos,pamaldos, 
o tuoj po to — vaišės par' salėje. 
Parengimui, ruošti sudarytas 
specialus komitetas, į kurį įei
na: kun. J. Kubilius, SJ, — Kat. 
Kun. Vienybė, teis. K. Grigaitis 
— KLB Krašto Valdyba, dr. A. 
Šapoka — KLKat. Federacija, 
Iz. Matusevičiūtė — KLB Kul
tūros Fondas, J. Simanavičius — 
KLB Toronto apylinkė, kun. P. 
Ažubalis, L. Rudaitis — parapi
jos komitetas, V. Aušrotas — 
ateitininkai, Kalendrienė ir Stp. 
Kairys — skautai, B. Sakalaus
kas — KLK Kult. D-ja, O. Jo
naitienė — KLK Mot. D-ja, A. 
Čirūnas — šv. Jono Kr. Pašal- 
pinė D-ja, Empakerienė — Mot. 
grupė “Daina”, J. Valiulis — T. 
net. Caritas, inž. Pr. Gvildys — 
sporto klubas “Vytis”, prof. A. 
Zubrys, V. Šližienė, V. Jurguly- 
tė — mergaičių sodalicija,' Z. 
Didžbalienė — Gyv. Rožančiaus 
D-ja ir St. Pusvaškis — parapi
jos choras. Į iškilmes yra pa- 
Kviestas J. Em. Toronto Kardi
nolas ir jubiliato giminės.

Pakvietimai į iškilmes gauna
mi šv. Jono Kr. par. salėje, sek
madieniais po pamaldų ir pas 
visus komiteto narius.

Komitetas.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės 

Draugijos .
mėnesinis susirinkimas įvyks 

studijos patalpose šv. Jono Kr. 
parapijoje.

Ekskursija į t. Sakių šventę 
Birželio 28 d.. Toronto tautinių 

šokių grupė vyksta Čikagon da
lyvauti tautinių šokių šventėje. 
Asmenys, norintieji vykti kar
tu su vgrupe, gali gauti papigin
tus bilietus. Vykstant grupėje 
kaina $23.75 (reg. kaina $33.75). 
Bilietu gavimo paskutinė diena 
yra birželio 8 d.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į taut, šokių 
grupės narius arba telefonu į 
Kęstutį. Šalkauską RO. 6-5346.

Kardinolo Imigrantų Globos 
Komitetas 

yra sudarytas iš įvairių katali
kiškų organizacijų ir rūpinasi 
visais naujaisiais ateiviais: pasi
tinka imigrantų traukinius, su
šelpia surinktais drabužiais, bal
dais bei kitais reikmenimis. Da
bar komitetui reikalinga išleisti 
apie $3.000. Dėl to komitetas pra 
šo piniginių aukų, drabužių bei 
namų reikmenų. Prašo taip pat 
pranešti, jei kas kur žino kokio 
darbo. Skambinti WA. 4-9461. 
Aukų čekius siųsti: Cardinal’s 
Immigrant Relief Committee, 
501 Yonge St., Toronto, Ont.

sl sekmadienį 3 vai. pp. muzikos

Mylimai mamytei ir uošvei
A. A. ONAI LUKOŠEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, Bronę ir Antaną Pabedinskus ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame

Broliai Kęstutiečiai su šeimomis.

Mylimai mamytei
A.A. ONAI LUKOŠEVIČIENEI mirus,

V. Lukoševičių, Lukošius ir Pabedinskus nuoširdžiai už
jaučiame

J. Žaliaduonis, 
ir J. Stanaitis.

Mylimai motinai ir uošvei
A. A. O. LUKOŠEVIČIENEI mirus,

p. Bronei ir Antanui Pabedinskams reiškiame širrdingą 
užuojautą

Angelika ir Juozas Songailai.

Brangiai motinai ir uošvei
A.A. ONAI LUKOŠEVIČIENEI mirus,

Bronei ir Antanui Pabedinskams nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Jonas Mikšys.

Išganytojo liut bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, gegužės 12 d., 1.30 vai. p. 
p., lietuvių pamaldos. Pamokslas 
skiriamas Motinos dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pirmas vaidinimas vaikams
Gegužės 18 d., šeštadienį, 3 

vai. p.p., Prisikėlimo par. salėje 
Toronto lietuviškajam atžalynui 
rengiama didelė staigmena: iš 
Montrealio atvykęs Liet. Dra
mos Teatras suvaidins A. Gut- 
kes trijų veiksmų pasaką “Me
lagėlis”. Ši pasaka yra ką tik 
paruošta scenai ir 'Toronte bus 
vaidinama pirmą kartą. “Mela
gėlis” savo turiniu sprendžia 
vieną didžiausių ir dažniausiai 
pasitaikančių vaikų silpnybių — 
melą. Pasakos vedamoji mintis: 
“Meluoti negalima, Jurgeli, nes 
melas nuodėmė yra”, ir “...nes, 
juk kaip matėt ir kaip žinot, 
melagiams uždedamos spynos” 
(pasakos pabaigos žodžiai). Vai
dinime nauja yra ir tai, kad at
skirų scenų metu įjungiama ir 
publikoje esą vaikai prašant at
sakyti, ar Jurgelis melagėlis sa
ko tiesą ar meluoja. Dėl “Mela
gėlio” idėjų aktualumo ir auk
lėjančio pobūdžio, ši inscenizuo
ta pasaka labai rekomenduotina 
jaunimui, o taip pat ir suaugu
siems.

Tas pats Montrealio Liet. 
Dramos Teatras sekančią dieną, 
gegužės 19 d., 7.30 vai. vak. Pri
sikėlimo par. salėje stato antrąjį 
scenos veikalą Borutos “Balta- 
ragio malūnas”, kuris Montrea
lio lietuvių tarpe susilaukė di
delio susidomėjimo ir kuo ge
riausių atsiliepimų. Abu veika
lai statomi Toronto liet. Caritas 
vardu.

Liet. Kat. Moterų D-jos Prisi
kėlimo parapijos skyrius, reikš
damas nuoširdžią užuojautą sa- 
,vo narei p. Pabedinskienei, už 
jos Lietuvoje mirusios mamytės 
vėlę užprašė šv. Mišias gegužės 
18 d. 8.30 vai. ryto. Mišiose da
lyvauti prašomos visos narės.

Liet Kat. Moterų D-jos Prisi
kėlimo par. sk. gegužės 5 d. 6 v. 
vak. savo virimo - kepimo kur
sų, žiemos semestro baigimo 
proga, surengė gražias vaišes. 
Jose dalyvavo visos kolonijos 
senesnio amžiaus bei daugiavai- 

' kės motinos, skyriaus narės, kur 
santės ir daug svečių.

Toronto kūrėjai - savanoriai 
nepamiršta ir gal vieninteliai 
stambesnėmis aukomis remia 
pasilikusius Vokietijoje ligonius 
kūrėjus - savanorius bei laisvės- 
kovų invalidus, taip pat gyvai 
atsiliepia ir dėl kitų mūsų tau
tai brangių asmenų. Štai jau 
antrą kartą kukliai sušelptas 
mūsų tautos veteranas ir Nepri
klausomybės Akto signataras 
prof. M. Biržiška. Balandžio 25 
d. skyriui rašytame laiške jis 
rašo: “... Per Ben. Babrauską 
gavęs iš Tamstos pirmininkau
jamo Liet, Kar. Savanorių Są
jungos Toronto Skyriaus 25 do
lerius, esu Tamstai labai dėkin
gas. Kiekviena auka man ir ma
terialiai reikšminga ir — gal dar 
labiau — dvasiškai: taigi mano 
tautiečiai manęs dar nepamirš
ta ... Kiek įstengdamas — kiek 
leidžia dar mano amžius ir ne- 
perstipriausia sveikata — bent 
plunksnos darbu mėginu tautie
čiams atsilyginti. Šiuo tarpu — 
po sunkių, skaudžių likimo kir
čių — savo nieko dar nerašau, 
bet jau antri metai kai esu pa-' 
skyręs a.a. brolio Vaclovo vei
kalų tvarkymui spaudai. Atro
do, kad iš jo paliktų rankraš
čiuose 9 veikalų bent 3 bus iš
spausdinti. Ar liks man laiko 
dar ką nors SAVO (Jo pabrauk
ta) parengti, tai didelis klau
simas — mano metuose svajo
nėmis nebe laikas užsiimti. Vis 
dėlto tebesu tikras, jog šioks ar 
toks, sulauksiu dar grįžimo į iš
laisvintą Lietuvą.

Nuoširdūs linkėjimai Tamstai 
ir torontiečiams.

Tamstų M. Biržiška.”
Nors prieš kiek laiko ir buvo 

paskelbtas prof. Biržiškos sušel- 
pirfio vajus, bet Toronte, atrodo, 
nebuvo vykdomas ir nebuvo gir- 

I dėti, kad jis būtų buvęs ir kitur 
! sėkmingai pravestas. Ben. Bab- 
ratiskas, kuris yra to vajaus pir
mininkas, Toronto k.-savanorių 
skyriui tuo reikalu rašytame 
laiške nusiskundžia, kad skylių 
esą daug, bet pasekmės visur 
menkos. Ne visada esą ir spau
doje pasiseka šiuo reikalu pra
kišti straipsnį ar žinutę.

Kad kalbamas vajus ir Toron
te būtu buvęs pravestas, taip pat 
negirdėti. O visdėlto šio didelio 
mūsų kultūrininko sunkia ma
terialine būkle turime visi su
sirūpinti, o ypač mūsų veiksnių 
kultūros vadovai. Bs.

Vyt Starkevičiui yra laiškas 
iš Marijampolės. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Naktį i? gegužės 1 d. kažinkas, 
spėjama, kad komunistai, raudo
nais dažais ištepė Queens parke 
paminklus. Ant MacDonald sto- 
vylos veido buvo net išpieštas 
sovietinis ženklas pjautuvas su 
plaktuku.

A

I

Pradžią 7 JO v. v

Kieti ir minkšti gėrimai 
Turtinga loterija. 

i>5.
Premijos už tris gražiausias
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. Visi i lradicinį'

luu&t
9

pavasarinis

V-

paremti Kūrėjų— Savan. S-gos Idybės vardu patylesdamas šu~ 
porą kartų į mę giedoti “Marija,’ Marija.Pa^ 

kultūrine prograftia f Raitininkas' Anty Mlhkūnas ką!-, 
•bėjo' aple šeimą sccialiniu - psi-’į 
chologiniu požįūritLf Tradicinė?

sėiriĮį ;XvW. vjęųmga 
sir’štip^hi^ėvcSiaiifori^tu ir kie- 

, jū Da-
bar gi šeimoje teliko-. vieni 
kai — ir- tėvas,4r; motina išėjo į' 
fabrikui; ir W darbus. Viso tpį 
pasekmės liūgas, Reikia' grįžt? 
į: šeimos vienybę,' kurioj motini 
itųrėtiį pasekti. gerosioms? tradi- 
dicijomiš bei: pasišventimu šeL 
trial Motinos dienatebūnie grį-. 
žimo .į seimas.-šventė. . .. ‘
• Meninėj daly pasirodė šeštadį 
mokykloj mokinių choras, vado
vaujamas kdiū D-. Paėevičiaus; 
mokinęs padeklamavo keletą at? 
tinkami^ .. eilėraščių, . pagrojo 
smuilru ir pianinu.
- Pa./Minėjimo motinos, buvo 
pakviestos vaišėms, kurias su
rengė .prisikėlimo parap. Kata
likių Motetu D-jos .-byrius. Ku- 
iirišrijbš' kiiršų dalyvės Sėmėsi; 
į'o. užbaigai prigamino - .nepap
rastai škąnių valgiu, kurių gef 
riausiejlgavo prėinyas: L . Čė; 
p^^ė^IF^fc Čepienė, Iii -4 
BirutėAbromaitienė. į

Toronto skyrius pora kartų į mę 
tus daro su I 
parengimus. Tokis parengimas 
rengiamas gegužės 25 d. švi Jo
no Kr. .parapijos, ąsilėje, kuria
me vietos- scenos^mfeno vm'ėgejų ?3U’’stipr 
būrelis, vadovaujamas 'A, KaĮfir. 
zos, režisuojant j. Jagėlai, stato 
linksmą vieno veiksmo komedi
ją “Teodolinda”.’ Po to orkest
rui grojant, ' bus šokiai, pasi
linksminimas ir vaišės.

Visuomenė,; ^žimKtema ‘kilnų 
tikslą, savo gausiu atsilankymu 
tuos parengimus., reįnia.

Mieli tautiečiai.
Nuoširdžiai kviečiu visus į Tin, 

kiminę talką. Galintieji ft 
,rintieji man padėti prašomi kūd 
skubiausiai užsirėgistfuotį ma
no rinkiminėj būstinėj 384 Hat- 
bord (iš Ossingtonj., tel. LE. 
6-2769 arba RO...9-8846, bei IX 
3-0039. Mano laimėjimas bus 
jūsų visų laimėjimas.

Jūsų ■ •
t Dr. Ancevičh • Ancevičius.

Susijungė dvi liet, bendrovės
Į prieš pusmetį įsisteigusią 

Toronte lietuvišką North Sylva 
Co. įsijungė jau ilgesnį laiką 
veikusi Atlantic Import Cp.. ir 
balandžio 27 d. visuotiniame šė* 
rininkų susirinkime išsiririko 
naują valdybą: L. Karbūnas —' 
pirmininkas, J. Šarūnas — vice-į 
pirm., V. Petraitis — - sekf., '-B. į 
Barcevįčiųs — ft V,. G®*-; 
manavičius -—ilžd. Susirinkime 
dalyvavo 22 šėrihinkai. su įneštu 
$36.000 common: Šerų.. kapitalu, 
o visas turimas' kompanijos apy
vartos kapitalas jau viršija; 
$60.000. Kiekvienai įsflčūrusiai 
kompanijai pirmieji metai būna5 
sunkiausi, bet nežiūrint-. to 
North Sylva Co. per 6 .men; 
veikimo laikotarpį tūrėjo <11 - 
pelno, kurį proporcingaipą- 
skirštė šėrihirikamš; Linkėtina; 
išaugti į milijohinę North Syl-. 
va Co. 4 kp,
PUSMETINIAI IR LAIKINI PLAUKŲ 
SUŠUKAVIMAI SAVIKAINA atliekami 
licenxijuotos plauku žukuotojos. Skam
binkite RO. 9-B291. J;

Dideliam --tibaltO’ reikį®ns«* priį 
tyrę* dįrbfailikė»z *9kv. dirbti *u VM*; 
mis ĄftyiiėiMąiįįėrat: Ros

fSO ’M 2^Bath^ėU.’ :
21___ '.Č-, ž .

į 
« <■ į.». ? r

'K • ’
Motinos''Dienos paminė]itaas 

fvykš šį Sekmadienį, gegužės 12

f.
rinkimai atidėti iki kito posė
džio, pavedant dienos prezidiu
mui (SL Kžsgaila ir Kličius) li
gi to laiko pasiimti mandatų ko-, 
misijos .pareigas ir sudaryti kan
didatų sąrašą. Iki to laiko sei
melio prezidiumo pareigas suti
ko eiti pereitų metų prezidiu
mas. ' v £ ■ f Pr. R.

, . ___ McGill universiteto * statybos
tad. moicykloš mokiniai išpildys fakultetą šiemet baigia net 6 lie

tuviai dabar laiką baįgiamuo- 
** r u i- • y» j sius egzaminus. Šie studentaai

tinas, 11 vai iškilmingas šv. Mi
šios, už visas motinas.

3.30 vai. p.p. D’Arcy McGee 
salėje 550_Pine Avė., iškilmin
gas aktas^Pa&aitą skaitys'kun. 
dr. Jusęįdčius» Rosetoounto §eš-

&enin$ programą. .. ' ' —
.... . „ . s*us egzaminus. Šie studentaai

Montrealio lietuvių Bendruo- yra: Eugenijus Dainius, Česlo-
menės choras, šeštadienį, gegu
žės 11 d., Caiserman salėje >5101 
Esplanade Ave., važiuojant Park 
Avė. iki Laurier) ruošia savo 
pietinį koncertą - bailų. Nors į šį 
ęhorą nesisekė pritraukti dides
nio skaičiaus lietuvių daįninin- 
ku, tačiau .choras pradėjo daryti 
įspūdį neį ątsitįktinąĮ repetici
jas 'girdantiems svetimšaliams. 
Taip .,prąeitą penktadienį repe
ticiją atsitiktinai girdėjęs ąng- 
ra<- airių, kilmės McGill univer
siteto studentas, turįs gražų te
noro balsą, pasiteiravo ar ir jis 
negalėtų įstoti dainuoti į šį cho- 
rą, kuris .jį sužavėjęs. Jis sutik
tų išmokti taisyklingai tarti lie
tuviškus žodžius itf'pažadėję ki
tą rudenį,;.po vasaros atostogų, 
laiku atvykti-ir įsijungti į' mūsų 
choro eiles. ■
T Bilietai į sporto klubo “Tau
ro” vakarą, _ įvykstantį Carpen
ter Hali salėje, geg. 25 d.,- jau 
platinami įfer klubo narius. Kai- 
ha $1.75, mpkslęįviams $1.25. Šie 
me vakare su koncertu pasiro
dys; iš; Bostono atvykstąs Lietu
vių Vyrų Choras, vadovaujamas 
komp. Gaidelio ir buvęs Vii1 
niaus opėros solistas, bosas, pa
nevėžietis St. Liepas.
. KLB M. apylinkės seimelio 
metinis posėdis įvyko Aušros 
Vartų parąpijos salėje balandžio 
27 di Nuodugnią praeitų metų 
veiklos apyskaitą pateikė pirm. 
L, Bąlzaras. Pajamų viso $1.635, 
05, išlaidų .— $1.605,45. Solidaru- 
thb mokestis toje sumoje $360. 
Prezidiumas turi turto už $185. 
Šalpos komitetas turėjo pajamų 
$643,19. persiųsta BALFui $150, 
40. Vasario 16 gimnazijos įgalio-' 
tiiiis turėjo pajamų $707,66, per
siuntė pagal paskirt į$512,05. 
šeštadieninių mokyklų tėvų ko-, 
initetas turėję pajamų 1956 m.

vas Januškevičius, Algirdas Kli- 
čius, Vytautas Paulius, Alfre
das Puząrauskas ir Rimas Lapi
nas. Visi yra naujai atvažiavu
sių lietuvių sūnūs ir yra susi
pratę lietuviai bei organizacijų 
veikėjai. Oficialūs iškilmingi 
diplomų įteikimai įvyks' gegužės 
29 d. McGfll universiteto parke 
Sherbrooke gt.. o lyjant Sir Ar
thur Currie Gymnasium salėje, 
Pine Ave. J.P.

AV bažnyčioje skelbiami už
sakai: Juozas Piečaitis ir Eufra
zina. Angelė Rudžiauskaitė, Do
natas Baltrukonis ir Margarete 
Knitch,- .Eugenijus * Kucinas ir 
Mariją Stankaitvtė. Jonas Biliū
nas ir Valerija Užčinaitė.

Atsidaro nauja lietuvio juve
lyro krautuvė. Villasaliečių my
limas uri visų lietuvių gerbiamas, 
populiarus laikrodininkas Anta-. 
nas Žiūkas- šiomis dienomis ati
daro savo brangenybių ir auk
sakalio darbu krautuvę Verdu- 
no, Church Ave., prie pat Ban- 
nantyne gt. (976 Church Avė.).

TORONTO 
SYMPHONY

galima'4: nusipirkti deimantinių 
žiedų;' įvairių firmų laikrodžių, 
papuošalų, kaip auskarų, karo
lių. segiu, segtukų, apyrankių, 
perlų, o taip'pat sidabrinių sta
lui šaukštų, . šaukštelių, pelių, 
šakučių komplektų. Be to, bus 
parduodami rožančiai, malda
knygės ir kaikurie lietuviški 
laikraščiai.

Iki šiol A. Žiūkas kaip ga
bus laikrodininkas dirbo W. Le- 
bedie bendrovėje, pagal sutartį 
taisančioje visus CNR kompani
jos laikrodžius. Tarp lietuvių A. 
Žiūkas visada, turėjo gerą var
dą, tik nevišada turėdavo užtek
tinai laiko atsidėti privačiai at
nešamų laikrodžių taisymui. Da
bar įsimušęsį nepriklausomą pa
dėtį, Žiūkas pasižada oficialiai 
taisyti yįsus jam atnešamus ląik 
rodžius, o deimantinius ii&dus 
fėihontuotį klijentui belaukiant 
ir stebint darbą. Didesnius ob
jektus. kaip sieninius laikro
džius ž. žada pats atsiimti’ir Vėl 
pristatvti i vieta. Mūsų naujas 
savarankus amatininkas kviečia 
visus montrealiečius netrukus 
aplankvti jo juvelyro krautuvę, 
p negalint—skambinti YO. 4538.

Jonas Gaurys, turįs namus/Vi- 
lle Lasalle Broadway gt. ir jau 
26 metai dirbąs Can. Steel Co., 
neseniai Ville Lasallėje, 1-je 
Avė. nusipirko antrus gražius 
namus. , -

s<mdžiaomifc;An»imm«* Re^ mitetas turėto pajamų 19o6 m. 
Al^: $263.61 pft išlaidi! $285,24. T^U- 

--^.-/Fėiefotm* skyriaus knygos, ft?
' furtiš p^t^rintaš sumoje $2.110x 

' d 4 d sudėto .orfriri'j -
-jjriSjoms išdalinti ženkleliai ir

■ pėsaų.: Našjbji skyriaus valdyba 
; iurėtų’ T skubiai su organizaci-

■ jomis suvesti-galutinę atskaito-
mybę,v -’ ''.<•■ ■;?-

; v. Seimelio prezidiumas suorga-
■ iiiząvo yišą eilę minėjimų, ya- 
: karųJ: reprezentavo lietuvius
įirieš kitas tautybes ir. bendrai 
imant,, parodė daug veiklumo, o 
svarbiausia — išlaikė Montrea
lio lietuvių vienybę. Seimelis 
prezidiumui ir kitiems jo orga
nams pareiškė padėką.
/ Naujo seimelio prezidiumo

—»■ 'Į ...................... —■ 1
J ■ - t - •

Rašh’t. F. Neveravičius, atvy
kęs: į Detroitą aplankyti dūkte 
riĮ, pereitą pirmadienį lankėsi 
Toronte, ta proga aplankė ir “T 
Ž” redakciją ,

Iš Toronto p. Neveravičius iš
vyko atgal. į Detroitą, o į Angli
ją grįžta gegužės 15 d.
1 - ’ ■ - ...........

. ■ -Ji
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F ARPUODAMI 2 vasarnamiai Wasajd; 
jėi arti liet, bažnyčią* ir ežero. Kreiptis: 
L Petrulis, R.R. No. 2, Stoyner,; Out. ' 

. ■ '■ •■ " ■ •— ------------- - —t*— -—“------------:—

PARDUODU SKLYPĄ lietuvių kolonijoj 
prie Wasagos — 100 iš 140 pėdu. Tel. 
LE. 5-7714. .. •

*

VARTOTŲ DALYKŲ

I 1 c E" 11 M E&st . Exhibition Grounds
V L. I 3 C. V m Annex Canadian National

TREČIADIENĮ, geguži 9 d. j

Rūbai, baldai, knygos, įvairūs įrankiai bei kiti dalykai
Nuo 10-3 vai p.p. įėjimas 50f. Po 3 vai. p.p. — VELTUI.

■ • ... .......-------- --- ... ^

Neieikokitc kitur, mus yru 
: Automobilis jums. 

AUTOMOBILIAI DARBININKAMS 
už Rriėinamė kalną ir seras Hsimo- 

■- ; ; •- kejlma sąlygas.
NSW-ERA AUTO RINKA 

1400 Queen St. W.

*?" • i. i 1 1 1 111 j11."
NAUJAS, PIGUS VISŲ ŠEIMOS NARIŲ
'draudimas.

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

J.STANIONIS .
norys Radio Electronic Techniskans Association. •’ > ;

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

1212 Dundas St. W 
t BERŽtNSKAS r

Užsakymai priimami ir paštu.

• Vaikų mokslo lėšų taupymas, -j*

PRANAS BARAUSKAS
M ” i atstovauja V

EMPIRE LIFE INSURANCE CO. , .
Kreiptis: Įstaigos tel WA. 4-2129, Namų^ LE. 4-3608

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distoncijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visos vežemos turtas ap
draustas. Važiuojam kės savaitę i Mont
real?, Londone, Windsorę, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

j TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280
m i, . .1 ■ i |.| Į

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 J

AL GARBENS
. 1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

‘, Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Rnkiliiigi namai pardavimui


