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f KANADOS GYVENTOJAI Naujos spekuliacijos
Kanada palyginus jaunas imigrantų kraštas. Čia dažnai kal

bama apie kanadiečius ir naujuosius kanadiečius, prie pastarųjų 
priskiriant visus tuos Kanados gyventojus, kurie dar nespėjo 
pamiršti ir išsižadėti savo kilmės. Ištikrųjų gi visi šio krašto gy
ventojai yra palyginus nesenų ateivių palikuonys. Juk kai 1763 
m. sutartimi visa Kanada atiteko Anglijai, joje Europos kilmės 
gyventojų tebuvo vos apie 60.000. Tik 19 amž. Kanados gyvento
jų skaičius pradėjo smarkiai augti dėl ūkinių sukrėtimų iššauktų 
Napoleono karų ir pramonės revoliucijos Anglijoje, kuri išmetė 
į gatvę daugybę darbininkijos, priversdama ją sau duonos eiti 
pasiieškoti kolonijose. Tuo laikotarpiu sustiprėjo labai angliška
sis elementas, kurio pirmasis antplūdis ištikrųjų atėjo iš •JAV, 
kai iš ten pasitraukė karaliui bei Anglijai lojalioji gyventojų 
dalis. Taip apie 1830 m. Kanados gyventojų skaičius pasiekė mi
lijono, o’ apie 1860 buvo jau apie 3 mil. 1871 m. visuotinis sura
šymas rado jau 3.689.257, 1901 m. buvo 5.371.000, o 1931 m. jau 
10.377.000:

Šitas gyventojų padvigubėjimas per 30 metų įvyko daugiau
sia dėl imigracijos, kuria ypatingai rūpinosi geležinkelių bend
rovės, norėjusios apgyvendinti pageležinkelio sritis ir pati vy
riausybė. Dėl to kaikuriais metais imigrantų atvykdavo per 300. 
000, o 1913 m. jų skaičius prašoko net 400.000. Nuo 1931 m. ūki
nės krizės sukrėtimų pasėkoje imigracija sumažėjo ir vėl pakilo 
tik po II Pasaulinio Karo. 1946-1956 m. laikotarpy atvyko 1.195. 
000 imigrantų. Prosovietiška agitacija prieš pabėgėlius nuo ko
munizmo šią pokarinę imigraciją apšaukė DP antplūdžiu. Ištik
rųjų betgi DP šitoje imigrantų masėje tesudarė palyginus nedi
delį procentą. Iki 1952 m. pabaigos DP į Kanadą buvo įsileista tik 
165.697. Kiek jų atvyko per sekančius 4 metus, po ranka neturi
me žinių.

Imigrantų sriautas pastaraisiais dešimtmečiais veržėsi iš vi
sų kraštų. Kanada pasijuto, jog ji savo gyventojų skaičių turi 
pakelti arba atsiliks nežiūrint savo visų didžiulių turtų. Anglija 
reikiamo skaičiaus imigrantų ^nebegalė j o duoti, tad teko įsileisti 
iš kitų kraštų. To viso vaisiai buvo tokie, kad šiandien Kanadoje 
nei viena iš dviejų pagrindinių tautybių nebeturi absoliutinės 
daugumos. Taip britiškos kilmės gyventojų tėra 47%, prancūziš
kos 30%, o 23% yra visokiausio mišinio, daugiausia betgi euro
piečių: vokiečių, ukrainiečių^ lenkų, italų, olandų, švedų ir t.t. 
imigracijos ministerijos statistikos lentelėse yra minimi net 47 
tautybių imigrantai. ' *

lietuvių imigravo apie 12.000; Lietuviai tuo būdu čia sudaro tik 
labai nedidelį gyventojų procentą. Mūsiškė bendruomenė yra tos 
pačios kilmės kaip ir kiti šio krašto gyventojai, yra lygiavertė 
ir lygiateisė, nors savo skaičiumi ir negali įgauti didesnio svorio. 
Bet mes žinome, kad tai priklauso nė vien nuo skaičiaus. Kartais 
daug daugiau lemia tautybės veržlumas, individualiniai jos na
rių sugebėjimai ir tinkamas pasiruošimas visuomeninio bei ūki
nio gyvenimo varžyboms. Šioje srityje lietuviams ir tiktų pa
sispausti ir individualiai ir kolektyviniams vienetams.

KAS NAUJO
Padidinti atlyginimai valsty

bės tarnautojams 4-12% ir padi
dintos normos bus mokamos 
nuo gegužės 1 d. .Visoj Kanadoj 
yra 130.000 valst. tarnautojų. Jie 
suskirstyti į dvi pagrindines 
grupes: administratorių ir eili
nių tarnautojų. Pirmajai grupei 
priklauso augštesnių kategorijų 
tarnautojai, įskaitant profesinio 
pasiruošimo tarnautojus (pasta
rųjų atlyginimai padidinti iki 
34%, pvz. meteorologininkai 
gaus $6.800 vietoj $5.400, augšt. 
laipsnio inž. — $10.119 vietoj 
$8.700 per metus). Antrąją gru
pę sudaro pagalbiriįai tarnau
tojai, kurių ministerijos nesto
koja, ir jų atlyginimai nedaug 
kuo padidėjo.

★
Kompartijos 4 žymūs veikė

jai, protestuodami prieš stalini
nę partijos liniją, išstojo iš par
tijos. Per Labor Progressive 
Party suvažiavimą Toronte jie 
bandė nuversti kompartijos va
dą Tim Buck, bet neįstengė. 
Jie priklauso prie pačių žymių
jų vadų. J. B. Salsberg buvo il
gus metus komp. valdyboje ir 
Ontario prov. seimo nariu. Ste
wart Smith buvo trejus metus 
komp. valdyboj ir Toronto mies
to tarybos nariu. Harry Binder 
buvo komp. valdybos iždininku 
ir Quebeco prov. komp. organi
zatorium. Sam Lipshitz buvo 
komp. valdybos nariu, National 
Jewish Committee šekret., Ca
nadian Jewish Weekly redakto
rium ir Canadian Tribune red. 
nariu. Viešame savo išstojimo 
pareiškime jie smerkia sovieti
nę liniją, naikinančią žydų ir 
kitų tautybių kultūrą, jų socia
lines institucijas ir einančią 
prieš darbo žmonių interesus.

★
3.000 menonitų, išvykusių Mek- 

sikon prieš 20 metų, nori grįžti 
Kanadon ir jų delegacija ieško 
pirkti didesnių žemės plotų On
tario > provincijoje. Ši sekta bu
vo įsteigta Šveicarijoj 1525 m. 
Mennon Simons, kuris pirmas 
ėmė skelbti nesipriešinimo prin-

KANADOJE?
cipą. Ji nepripažįsta karinės tar
nybos nei priesaikos valstybei. 
Vienintelis jų autoritetas — šv. 
Raštas. Menonitų visame pasau
ly yra 250.000, kurių trečdalis 
gyvena JAV, kur jie įsikūrė 
19 šimtmety.

*
Vengrų pabėgėlių stovyklose 

kilo nepasitenkinimo dėl perma- 
žų patalpų. Imigracijos ministe
rijos pareigūnas C. E. S. Smith 
patikrinęs jas rado, kad iš 25.000 
pabėgėlių 75% jau yra įsijungę į 
darbą ir nebėra reikalingi pa
šalpos. Numatoma ,kad iki bir
želio pabaigos daugumas jų bus 
aprūpinti darbu. Šį pavasarį bū
siančios praplėstos ir patalpos, 
o tuo tarpu pabėgėlių dalis ap
gyvendinta privačiuose butuose.

★
Imigrantų problemas svarstys 

Caritas - Canada 5-sis kongre
sas Montrealy gegužės 23-26 d. 
universiteto patalpose. Atidaro
majam pilnaties posėdy bus pa
skaita apie pabėgėlių problemą 
tarptautiniame gyvenime; kito
mis dienomis specialioj kongre
so sekcijoj bus nagrinėjama 
imigrantų problemos Kanadoje.

★
500 mil. dolerių pajamų turė

jo praėjusiais metais geležinke
lių bendrovė CPR — skelbia 
76-a metinė apyskaita. Tai re
kordinė suma, tačiau jos pirm. 
Crump skundžiasi, kad išlaidos 
padidėjusios, ir grynų pajamų 
turėta tik $55.617.988, t.y. $3.76 
vienai tkcijai - šėmi; prieš me
tus anksčiau vienai akcijai tekę 
$3.28. Algų pakėlimui ir kitiems 
reikalams telę papildomai iš
leisti $16.200.000, o- padidintos 
kainos už prekių persiuntimą 
tedavusios $12.000.000. Be to, nu
pirkta 113 naujų dyzelinių gar
vežių už $25.000.000 jr rengia- 
rpasi pirkti dar 157.

» ♦ .
Teisių fakultetas įsteigtas ir 

Kingston© Queen’s un-te. Pir
mas semestras prasidės ateinan
tį rudenį. Praktikos teisėms gau 
ti reikės tęsti mokslą Osgood 
Hall.

Mesti milijonai rublių tve
riant satelitines armijas per 12 
metų, kada buvo norima ap
ginkluoti apie 60 divizijų iš sa
telitinių kraštų, nuėjo niekais. 
Pastangos išsiauginti savo dva
sioje užimtų kraštų jaunimą re
zultatų nedavė. Jaunimas pasi
liko ištikimas seniems tėvų ide
alams. Skurdas, įvairūs neda- 
tekliai nedavė pgarindo jau
niems žmonėms palikti savo tė
vų žemės ir keliauti kažkur į ry
tus ieškant geresnio gyvenimo. 
Rusų tauta, kurioje įsigalėjo 
bolševizmas, pasiliko ir toliau 
veinintelė ištikima šio kruvino
jo režimo tarnaitė, tuo tarpu kai 
visos kitos tautos priešinosi 
pradžioje, priešinasi ir dabar 
visomis išgalėmis. Bolševizmas, 
pasilieka rusiškojo imperializ
mo reiškinys, kuriam pritaria 
tik viena tauta — rusai. Visos 
kitos tautos, pavergtos vienu ar 
kitu keliu, sudaro tik okupuo
tus kraštus, tik naujos rūšies 
kolonines tautas. Sakau naujos 
rūšies, nes rusai atėję į kitus 
kraštus mėgino ir mėgina su
tvarkyti visą gyvenimą pagal 
savo receptus, tuo pakeisdami 
okupuotų tautų gyvenimo būdą. 
Rusas diktatūrą buvo pratęs 
nešti nuo amžių. Jis niekad ne
buvo matęs laisvės, - taigi poli
tinė sistema iš sėmės nepasikei
tė, o pavadinimas nesvarbu — 
žandaras ar čekistas tave lupa.

Kas kita su pavergtais 
Pavergtieji nepatenkinti vis-

MŪSŲ SPEC. KORESPONDENTO IŠ VAŠINGTONO
Lietuvos pasiuntinys ir įgal. 

ministeris P. Žadeikis mirė ei
damas Lietuvos pasiuntinio pa
reigas. Jo įpėdinis Valstybės 
galvos kredencijalų neturės. Jis 
bus tik reikalų vedėjas, ir jam 
nereikės eiti pas JAV preziden
tą, užteks — pas Valst. Sekre
torių. .

NYT korespondentas, praneš
damas apie Žadeikio mirtį, kar
tu pažymi, kad Lietuvos pasiun
tinybėj bus žmogus, paskirtas p. 
Lozoraičio, Lietuvos diplomati
jos šefo. Kybartų aktai, kadais 
buvę garsūs ir kuriais buvo pre
tenduojama dėtis net valstybės 
prezidentu, šiandien neminimi.

P. Lozoraičio staigus atvyki
mas į laidotuves buvo savotiška 
staigmena. Ar tuo norėta pa
gerbti velionį Žadeikį, ar čia 
yra kiti reikalai? Tvirtinama, 
kad įpėdinio klausimas yra lai
komas tiek reiškmingu, kad rei
kėję paties šefo atvykimo. Visi 
spėlioja kas bus paskirtas? Mi
nimos pavardės: pats šefas St. 
Lozoraitis, gen. ^konsulas Niu
jorke Budrys, Vį Sidzikauskas, 
konsulas Daužvardis iš Čikagos 
ir pasiuntinybės patarėjas Ra

LENKIJOS KARDINOLAS LANKĖSI ROMOJE
Kard. Wyszynski yra pirmas 

kardinolas, galėjęs atvykti Ro
mon iš anapus gelež. uždangos. 
Atvyko. jis lydimas vysk. Z. 
Choromanski, Lenkijos vysku
pų sekretoriaus, ir vysk. A. Ba- 
raniak, kardinolo, kaip Varšu
vos ir Gniezno arkivyskupo, 
pagalbininko, kuris ilgokai bu
vo kalinamas. Iš to matyti, kad 
kardinolas atvyko Romon ne- 
vien iškilmingosios skrybėlės 
atsiimti — svarbesnės proble
mos rūpi jam. Reikia neužmirš
ti, kad jis yra pirmasis kardi
nolas anapus gelež. uždangos iš
drįsęs politinėj plotmėj bend
radarbiauti su komunistine Go- 
mulkos valdžia. Kard. Sapieha 
buvo. priešingas tokiai linijai, 
tačiau kard. Wyszynski, maty
damas ypatingas Lenkijos sąly
gas, kuriose buvo įmanoma 
rinktis tiktai tarp rusiškojo ir 
lenkiškojo komunizmo, nepabū
go kviesti gyventojus balsuoti 
už Gomulkos valdžią ir tuo iš
gelbėjo kraštą nuo kruvino su
kilimo. Jis savo pamoksluose 
kvietė tikinčiuosius ne didvy
riškai mirčiai, o didvyriškam 
gyvenimui. Roma šią padėtį su
prato, nors kardinolo vizito pro

Rašo J. M.. ŠIUGŽDA 
iš- Niujorko

kuo: ir politinė santvarka, 
ūkine nesąmoną,'ir rusinimu,

ir 
ir 

varžymu asmeninių laisvių. Šios 
visos tautos žinojo kas tai yra 
laisvė. Jie pajuto rusų okupa
ciją, nes visose svarbesnėse vie
tose atsisėdo komisaras iš Mas
kvos. r

Rusas Nikita? supranta, kad 
Europos tautas pus sunku išlai
kyti. Pavergti galima, galima ir 
naikinti; bet negalima padrayti 
jų ištikimais. Budelio galima tik 
bijoti ir nekęstą bet niekad jis 
nebus gerbiamais -ar mylimas.

Atsiranda mainančių, kad ru
sai vienu ar kitų būdu norės ieš
koti išeičių, kaip “garbingai” pa
likti Europą ir kraustytis Azijon 
ir Afrikon, kur |r rusas.bus au
toritetu. Bet rusar.norės apsisau 
goti iš Europos tautų pusės, kad 
jos nepultų. Būdamas užpuolėju 
jis įtaria ir visus kitus tokiais 
esant. • ’’

Įdomūs išvedžiojimai
Chester Bowles sekmadienio 

“The New York Times” daro la
bai įdomius išvedžiojimus iš pa
sikalbėjimo su pačiu Nikita, ku
riame šis prisipažįsta, kad “ne
natūrali” padėtis centrinėj Eu
ropoj niekam nėra įdomi net ir 
patiems bolševikams, kad vaka
riečių ir bolševikų karinės pajė
gos gali būti įveltos į konfliktą 
visai nelauktai prieš visų norus.

jeckas. Šiuo metu pasiuntinybės 
reikalų tvarkymą automatiškai 
perėmė p. Kajeckas, pasiuntiny
bės patarėjas.

Ar gali p. Lozoraitis paskirti 
pats save? Normaliais laikais, 
atrodytų, kad ne. Pačiam save 
skirti kažkaip nepatogu. Bet mū 
sų sąlygomis visko galima lauk
ti. Yra ir tokia versija: Vašing
tono pasiuntinyė yra labai ma
sinantis punktas visais atžvil
giais. Šefui būtų labai svarbu 
šitą “tvirtovę” paimti ir joje įsi
tvirtinti. Tada nebaisūs bus jo
kie veiksniai. Kad būtų galima 
apeiti visus nepatogumus, bū
sią daroma šitaip: pasiuntinybės 
reikalų vedėju paliekamas da
bartinis pasiuntinybės patarėjas 
p. Kajeckas, o p. Lozoraitis ke
liasi į Vošingtoną su savo visa 
šefystės galia, ir čia pasikarto
ja tai, kas buvo Romoj: pasiun
tinybę tvarko Girdvainis, o Gird 
vainį šefas su pagalba junioro. 
Dar vienas junioras yra atsar
goj, taigi ir klausimas būtų iš
rištas. Ir formulės būtų tvar
koje, ir valdžia užtikrinta.

Našlės likimu niekas nesirū
pina, kaip nebuvo rūpinamasi 
ir daugelio kitų našlėmis.

ga “Osservatore Romano”” pa
skelbė vedamąjį, pabrėžiantį, 
kad religija nėra suderinama su 
komunizmu.

Kard. Wyszynski problemų 
sąraše yra: mokyklos bei relig. 
auklėjimas, vyriausybės galia 
vyskupus skiriant, “Pax” sąjū
džio panaikinimas, “Caritas” at
gavimas iš komunistų, Vokieti
jai priklausiusių sričių dvasinis 
aptarnavimas, antro kardinolo 
paskyrimas ir kt.

Ta proga gen. Lenkijos komu
nistų pariifios sekretorius pa
skelbė atsišaukimą, kviečiantį 
K. B-ą eiti kartu su kompartija 
ir kurti socializmą krašte. Esą 
kompartija remiasi moksliniu 
materializmu ir nepritaria kata
likų pažiūroms, visdėlto ji su
sitarusi su K. B-a, kad neat
stumtų nuo socializmo milijonų 
katalikų ir kad gyvybiniuose 
krašto klausimuose B-a eitų 
kartu “su mumis”.

Savąjį kardinolą ypatingai 
iškilmingai sutiko Romos len
kų kolonija. Visur prieky buvo 
arkivyskupas Gawlina, buvęs 
armijos vyr. kapelionas, dabar 
lenkų išeivių dvasinių reikalų 
tvarkytojas. Žinoma, gana keb

Kremlius esą sutiktų atitraukti 
savo kariuomenę ligi rusiškų 
sienų, jeigu JAV ir Britanija 
atitrauktų ir savo kariuomenes 
namo. Bet esą tam bus preišingi 
Amerikos kapitalistai, kurie ren 
gią karą prieš sovietus.

Žurnalistas abejoja, kad ru
sai ' atitrauktų kariuomenę iš 
dabar užimtų plotų sąlygomis, 
kurios būtų priimtinos Ameri
kai ir kt. šalims. Kuo garantuo
tas bus Nikita, kad atitraukus 
kariuomenes iš dabar užimamų 
kraštų, jie nenueis savo keliais? 

_ Čia kyla daugybė klausimų ir 
Kakarams, kurie turi ieškoti iš
eities iš dabartinių spąstų. Au
torius ragina Ameriką rimtai 
pergalvoti, nes iš dabartinės si
tuacijos niekam nėra naudos. 
Jeigu projektai nebus priimti, 
tai tik dėl sovietų, kurie vieni 
bus atsakingi. Galvota neblogai, 
užbaigta amerikoniškai.

Irgi pasikalbėjimas
Gegužės 10 d. kitas žurnalis

tas to paties laikraščio turėjo 
pasikalbėjimą irgi su Nikita 
Kremliuje, kuris pareiškęs:

— reikia šaukti keturių di
džiųjų konferenciją;

— svarbiausias visų nesutiki
mų šaltinis yra Europa, ir to
dėl reikia įkurti “kažkokią orga
nizaciją”, kuriai vadovautų S. 
Sąjunga ir JAV ir kurią įkūrus 
būtų likviduota Atlanto Sąjun
ga;

— R. ir V. Vokietijos sujun
gimas yra jų pačių reikalas;

— Jungtinės Tautos yra rei- 
kalinga organizaciją-taikai, bei 
šiuo' metu -Vadovaujant JAV 
blokui ji esanti nereikšminga;

— neginčijamas faktas, kad 
JAV rengia karą prieš sovietus 
ir jų satelitus, nes JAV vado
vauja kapitalistai;

— Nikita norėtų pamatyti 
Ameriką ir pasikalbėti su prezi
dentu, jei tik jis būtų pakvies
tas, bet nenorįs važiuoti kaip pa
prastas turistas;

— sovietai nedraudžią Len
kijai ar kitai kuriai satelitinei 
valstybei imt ipaskolas iš kapi
talistų su sąlyga, kad ji ten ne
įklimptų kaip musė į medų;

— Stalinas pripažįstamas di
deliu kovotoju už komunizmą, 
tik jis yra padaręs klaidų;

— intervencija JAV Vid. Ry
tuose, vadinama prez. Eisenho- 
werio doktrina, turinti būti pa
smerkta, bet sovietų intervenci
ja Vengrijoj esanti kitos rūšies, 
nes čia susidūrę dvi “nepriklau
somos” valstybės: Sov. Sąjunga 
ir Vengrija.

Korespondentas pažymi, kad 
Nikita buvęs labai geroj nuotai
koj, tik gaila, kad negalėjęs pa
baigti, pasikalbėjimo, nes turė
jęs skubėti sutikti mongolų de
legacijos.

Bolševikai ciniškai kartoja 
pasenusią pasaką ligi nuobodu
mo šimtus kartų.

lioj padėty atsidūrė nuo seno te
beveikiąs Lenkijos ambasado
rius Vatikane Papee. Kardino
lui su juo susitikti nepatogu, tad 
iškilmėse jis nei nedalyvavo. 
Nors tai ne jo sritis, bet pasi
reiškė dabartinės Lenkijos vy
riausybės atstovas prie Kvirina- 
lo Drūtas (vilnietis lietuvis, ko
munistas), kuris gavęs nurody
mų iš Varšuvos parodyti pagar
bos kardinolui.

Nauja vyriausybė
Italijo senatorius Zoli, krikšč. 

demokratas, sudarė naują vy
riausybę tik iš savo grupės na
rių, išskyrus finansų ministerį, 
kuris yra nepartinis. Vyriausy
bė dar neprisistatė parlamen
tui, kur paramos turės ieškoti 
ir monarchistų ir socialistų ,ir 
kt. grupės tarpe, nes krikšč. de- 
mokr. teturi 262 atstovus iš 590.

Paryžius — Prancūzai žurna
listams pademonstravo du nau
jus lėktuvus — greičiaus), skren 
dantį 1500 mylių į valandą ir 
lėčiausį, galinti skristi vos 50 
mylių į vai., skirtą foto žval
gybai.

Kanados sostinėje Otavoje sužydusios tulpės

Savaites įvykiai
Grumtynės dėl Suezo kanalo baigėsi Nasserio laimėjimu. D. 

Britanijos min. pirm. Macmillan pareiškė parlamentui, kad Britų 
prekybiniams laivams leista naudotis Suezo kanalu ir mokėti 
Egiptui reikalaujama sumą sterlinga^. Jo partijos dalis gerokai 
-pasišiauš,‘- 
reikšti vyriausybei' kępasitikėjhnąf už'^poiitiką, privedusią pane - ■ — 
krašto garbės pažeidimo. Balsuojant 308 pasisakė už vyriausy
bę, 259 — prieš.

Šį pralaimėjimą po ilgų kovų britams teko priimti, nes kitos iš
eities tuo tarpu nėra, o krašto ūkis smunka. Jie betgi tikisi atei
tyje atsigriebti ir didžiosios žibalo bendrovės jau paskelbė pla
nuojančios naują vamzdžių liniją, kuria Vid. Rytų žibalas tekėtų 
1.500 mylių nuo Persų įlankos per Iraką ir Turkiją. Ta linija at
sieitų $840 mil.

Prancūzija Britų kapituliaci- • 
ją pavadino pabėgimu iš kovos 
fronto ir jos vyriausybė norėjo 
atsistatydinti, bet prezidento 
prašoma sutiko pasilikti parei
gose, nors girdėti jau stiprokas 
braškėjimas, nes kovos Alžeri- 
joje reikalauja didelių sumų, 
kurioms surinkti vyriausybė pa 
siūlė pakelti mokesčius. Užs. r. 
min. Pineau išskrido į Niujorką 
ieškoti paramos JT prieš Nasse- 
rį, kad šis būtų priverstas laiky
tis JT Saugumo Tarybos prin
cipų, liečiančių laisvą Suezo 
naudojimą, kad dabartinis Su
ezo kanalo patvarkymas būtų 
laikinis, ir kad šis klausimas vėl 
būtų svarstomas S. Taryboje.

Izraelis dabartine padėtimi 
yra labai nepatenkintas. Jis ža
da, siųsti vieną savo laivų iš
bandyti Egipto laikysenai. Jei
gu jis būsiąs sulaikytas, Izraelis, 
esą, vėl imsis ginklo. Tuo tarpu 
jis nuo šio plano susilaikė, lauk
damas klausimo iškėlimo JT S. 
Taryboje. Vakariečiai šiame rei
kale palaiko Izraelio teises, pa
taria betgi nesiimti karo ir 
kreiptis į tarpt, tribunolą Haa- 
goj. Nasseris pareiškė, kad su 
Izraeliu jis tebesąs karo padėty, 
ir jokių jo laivų nepraleisiąs.

Karalių susitikimas
Nasserio iškilimas arabų ka

raliams nėra malonus. Jie jau
čia, kad iš tos pusės jų sostams 
gresia pavojus. Bagdade, Irako 
sostinėj, lankėsi Saudi Arabi
jos karalius JjJaud. Jordanijos ka 
ralius Hussein apsisprendė ne
atvykti. Mat, Irakas priklauso 
Bagdado Sąjungai, kuriai dau
gelis Jordanijos gyventojų yra 
priešingi, be~ to, vengia erzinti 
Egiptą ir Syriją. Hussein betgi 
pasiuntė savo atstovą, per kurį 
prašė $21 mil. Anksčiau Egiptas, 
Syrija ir S. Arabija pažadėjo 
mokėti Jordanui kasmet $35 
mil. pašalpą, bet dabar savo dalį 
įmokėjo tiktai S. Arabija. Kara
liaus Saud vizitas Irakui tuo 
riekšmingas, kad tuo būdu liko 
atstatyti draugiški santykiai 
tarp dviejų dinastijų, kurios il
gai pešėsi. Irako karalius Pei
sai ir Jordanijos Hussein pri
klauso tai pačiai hašemitų gimi
nei, kurtos atstatyti santykiai 
su karalių Saud nebus be reikš
mės ypač Jordanijos ateičiai.

Prekyba su raudonaisiais
Nuo Korėjos karo prekyba su 

Kom. Kinija buvo gerokai su
varžyta. Britanija su Japonija 
jau kuris laikas kelia mintį su
švelninti ar panaikinti suvaržy
mus. Paryžiuje susirinkę ūki
niai žinovai 15 kraštų svarsto 
pateiktus pasiūlymus. Vienin
telis kraštas, kuris tebesiprie- 
šina prekybinių suvaržymų pa
naikinimui, yra JAV. Jos netgi 
neleidžia ten vykti savo laikraš
tininkams. Matyt, ryšium su va
kariečių pasitarimais, spaudoje 
paskelbtos žinios apie badą K. 
Kinijoje. Esą ji reikalinga pa
galbos.

Kiti pasitarimai, JAV nusi
ginklavimo komisijos rėmuose, 
vyksta Londone. JAV pasiūlė 
orinę žvalgybą pradžioje apri
boti arktikos sritimis — Alas
ka, Šiaurine Kanada ir Sibiru; 
Europoj esą tuo tarpu perdaug 
keblumu.

Nusiginklavimo pasitarimai 
betgi nekliudo ginkluotis. Nese
niai sovietai baigė atominių bei 
vandenilinių bombų sprogdini
mo bandymus, britai juos pra
dėjo Ramiajame vandenyne, o 
amerikiečiai vykdo Nevados 
dykumose.

Ginklai Jugoslavijai
Prieš metus, kai Tito ėmė bro 

liautis* su Maskva, JAV sulaikė 
jam ginklų tiekimą. Pašlijus vėl 
jo santykiams su Kremliumi, 
Valst. Departamentas paskelbė 
prez. Eisenhowerio sprendimą 
vėl siųsti ginklus Jugoslavijai 
mažesniais kiekiais. Numatyta 
per kelis metus nusiųsti 300 
sprausminių lėktuvų, tankų, ar
tilerijos ir kt. karinių reikmenų.

Istorinis vizitas
Prancūzijos prezidentas R. 

Coty lankėsi Romoje ir ta pro
ga atsilankė Vatikane. Tokio 
svečio Vatikanas neturėjo nuo 
800 m., kai popiežius Leonas III 
vainikavo Karolį Didįjį impera
torium. Prezidento vizitas prisi
dėjo prie santykių sustiprinimo 
ir su Italija ir su Vatikanu.

Londonas — Britų min. kabi
netui nutarus naudotis Suezo 
kanalu, nuo gegužės 14 d. benzi
no normavimas atšauktas.
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Po Atlanto konferencijos

Krikščioniy Demokratų kongresas
Balandžio 24-27 d. Italijoje, I kalą ratifikuoti sutartis, kurio-

Arezzo mieste, įvyko Tarptau
tinės Krikščionių Demokratų 
Sąjungos XI-sis kongresas. Pil
nateisiais nariais kongrese taip 
pat dalyvavo ir pavergtųjų tau
tų atstovai. Lietuvius atstovavo 
E. Turauskas, kun. V. Mincevi
čius ir Stasys Baranauskas. 
Kongreso pagrindinė tema bu
vo: Komunizmo krizė ir jos 
akivaizdoje krikščionių demo-

mis yra sukuriama bendra Eu
ropos rinka ir Eurotomas; iš
kelia duosnios ir. toli prama- 
tančios paramos reikalą Azijos 
ir Afrikos ekonomiškai atsiliku
sioms tautoms.

Kongresas primena Krikščio-

buvo Atlanto Santarvės vaistys 
bių konferencija Bonnoje.

Socialist. dienraščio “Franc 
- Tineur” redaktorius Charles 
Ronsao straipsnyje “Vienbalsiš
kumas ir rinkimai” rašo: “Vien
balsiškumas su kuriuo Bonnoje 
susirinkę Užsienių reikalų mi
nisterial priėmė ^psiginklavimo 
ir atominių bazių'dėsnį, nepai
sydami sovietinių grąsinimų yra 
labiausia į akis krentantis bruo
žas. Net mažųjų, labiausia eks
ponuotų valstybių, kaip Danijos

pranešimus šia tema padarė:

van Zeeland, Vokietijos atsto
vas dr. K. Kraske, Olandijos 
prof. Vlekke, Britanijos parla
mento narys P. Smithers, Pran-

jos kr. dem. gen. sekretorius 
Amintore Fanfani. Diskusijose 
lietuvių vardu kalbėjo E. Tu
rauskas. Kongrese daug dėme
sio kreipta pavergtiems kraš
tams, užgiriant jų herojišką at
sparumą komunizmui ir jų bū
tinumą pilnai Europos integra
cijai. Europos apsivienijimas 
tolydžio stiprėja ir krikščionys 
demokratai yra neginčijami jo 
pionieriai.

• “XI-tasis NEI kongresas
— pagarbiai lenkia galvas1 

. pi’ieš laisvės kankinius, kaip
komunistinės vergijos aukas;

— pasmerkia, ypač Vengrijo
je vykusią brutalią represiją, 
kuria Sovietų Sąjunga palaiko

^šavo viešpatavimą pavergtuose 
kraštuose;

— konstatuoja, kad toki įvy
kiai akivaizdžiai parodo komu
nizmo negalią sukurti socialinę

‘.’santvarką pagrįstą teisingumu 
ir atskleidžia komunizmo bejė- 

"giškumą patikrinti tautoms 
laisvę ir gerovę.

Kongresas tvirtai tiki, kad 
teisingumu pagrįsta taika nega
li būti atstatyta neatstaeius Vo
kietijos suvienijimo ir nesugrą
žinus realios nepriklausomybės 
visoms Vidurio ir' Rytų Eutopcp 
tautoms:, j’

Kongresas, komunizmo krizės' 
akivaizdoje, patvirtina neatlai- 
džią Kriškčionių Demokratų pa
reigą surasti’ būdus patenkinti 
žmonių aspiracijas į laisvę, 
žmogaus vertės pajautimą ir ge
resnį gyvenimą;

Todėl kongresas: skelbia 
socialinių reformų politikos gy
vą reikalą, prie kurių turėtų 
prisidėti visi tie, kurie yra są
moningi savo atsakomybėje 
prieš Dievą; pabrėžia Euro
pos vienybės aktualumą ir rei-

h

Bendruomenės narys, aktingai 
kooperuos -kuriant solidarią

taikos, laisvės ir socialinio tei
singumo, 
ryžtasi ir

aip ir praeity, NEI 
toliau, skleisti susi-

rujos taikos. Šioje dvasioje NEI 
remia visokiariopą iniciatyvą

• m • v • .• W « Y J ■• •

komunizmo

likto, Graikijos atstovai laikė 
savo pareiga atžymėti savo so
lidarumą ir ryžtą, 'kurie, atrodo, 
buvo sovietinių bauginimų su
stiprinti. ..” Prisiminęs kancle
rio Adenauerio pareiškimus ir 
artėjančius Vak. Vokietijos rin
kimus, redaktorius toliau rašo, 
kad “Kremlius siekia tuos rin
kimus paviėkti jo norima pras
me.” Turėdamas galvoj vokie
čių socialistų laikyseną, socia
listinis dienraštis nesvyruoja 
pabrėžti, kad “Kai socialistų 
vadas Ollenhauer duoda supras
ti, jog Atlanto Santarvės atomi
nė strategija rizikuoja ilgam 
laikui sutrukdyti Vokietijos ap
jungimą, tai jis naudoja Bulga-

nino argumentus ir pasitarnau
ja tikriems vokiečių socializmo 
priešams.” Dėl Ollenhauerio rei
kalavimo, kad ne’tik vokiečių 
kariuomenė, bet- ir kitos sąjun
ginės kariuomenės neturėtų 
atominių ginklų, “Franc-Tireur 
redaktorius pareiškia: “Viena iš 
dviejų: “arba amerikiečių pajė
gos pasitraukia iš Vokietijos už 
Sovietų užmokėtą brangią kai
ną, arba, jei jos pasilieka, jos 
privalo būti aprūpintos pačiais 
■moderniausiais ginklais. Kalbė
ti prieš tai, reiškia net rinkimi
nės kampanijos laikotarpiu mai
tinti Kremliaus viltis, palaikyti 
vokiečių tautos iliuzijas, sklęsti 
nepasitikėjimą ir sąmyšį laisva
me pasaulyje.” Socialistinis 
dienraštis pabrėžia, kad Ollen
hauerio reikalavimo įgyvendi
nimas reikštų “Atlanto Santar
vės išsprogdinimą, kuriai, lan
kydamasis JAV-se, pats Ollen- 
haueris pareiškėi savo ištikimu- 
mą .

Dienraščio “La Croix” politi
nis komentatorius Franęois 
Roussel, jau pasibaigus Atlanto 
Santarvės konferencijai, atker-'

ta TASSO Agentūros tvirtini
mui, kad Sovietų Sąjunga ne- 
gresianti Atlanto Santarvės 
valstybėms: “Kas gi, jei ne So
vietų Sąjunga grasino totaliniu 
atcmizavimu Norvegijai, Dani
jai, Federalinei Vokietijos Res
publikai, Olandijai, Anglijai, 
Prancūzijai? Kas, jei ne Sovie
tų Sąjunga darė skaitlingų žy
gių Vakarų valstybių artimam 
bendradarbiavimui bendrose or
ganizacijose sutrukdyti? Kas, 
jei ne Sovietų Sąjunga trukdo 
Vokietijos apjungimą, kas su
daro visiems vokiečiams nepa
kenčiamą išbandymą, kaip pa
brėžia Atlanto Valstybių Orga
nizacija? Kas, jei ne sovietų Są
junga kliudo susitarti dėl kont
roliuojamo nusiginklavimo?”

Nagrinėdamas Maskvos reak
cijų priežastis, Franęois Roussel 
pažymi, kad Atlanto Santarvė, 
palyginus su 1952 metais, yra 
padariusi didelės pažangos: te- 
turėjjusi tada tik 20 aerodromų, 
kur gali nusileisti visokio tipo 
lėktuvai, dabar jų turi 150. Nu
tiesta 8.000 km įvairaus susisie
kimo bei susižinojimo linijų, 
2.000 km povandeninių kabelių, 
3.000 km hertzinių (radio-elekt-

trinių) laidų, 4.000 km požemi
nių vamzdžių. “Kieno naudai 
darbuojasi laikas? — Rytų ar 
Vakarų — klausia Roussel ir pa
stebi, kad “Maskva taip pat sta
to šį klausimą ir nerimsta, Ka. 
kas tvirtina, kad, nepaisant sa
vo žodiško kietumo, Sovietų va
dai ilgisi “Ženevos dvasios. Ga
limas daiktas — sako Roussel — 
tačiau toji dvasia, šiaip ar taip, 
nepasireiškia nieku konkrečiu”.

Gegužės 1 d.
Dienraštis “Le Figaro” prane

ša, kad, komunistų partijos įta
koje esančios profsąjungų cent
rales CCT bandymai sukelti di
delį judėjimą ir suorganizuoti 
masines demonstracijas gegu
žės 1 d. šventės proga, pasibai
gė visišku nepasisekimu. Visų 
pirmiausia, alžyriečiai darbi
ninkai atsisakė dalyvauti komu
nistų šaukiamuose mitinguose. 
Dienraštis cituoja pavyzdį, kaip 
į Darbo biržoje šauktą susirin
kimą teatsilankė vos apie 1.000 
asmenų, o, susirinkimui pasibai
gus, vos porą šimtų manifestan
tų bandė šu įvairiais plakatais 
pasirodyti gatvėje, bet buvo be 
sunkumų policijos išsklaidyt. 
“Le Figaro” įsidėjo nuotrauką 
iš pirmos gegužės šventės Rytų

Berlyne, palydėdamas ją antraš
te: ^Konvalijos šiapus geležinės 
uždangos, patrankos ir Paketi
niai pabūklai anapus”. Nuotrau
kos apačioje paašįkinimas: ‘Tuo 
tarpu kai vadinamame kapita
listiniam pasaulyje Darbo Šven
tė praėjo konvalijos ir darbi
ninkų eisenų ženkle, komunisti
nėse gi sostinėse ji buvo pami
nėta stambių ginkluotų pajėgų 
pasirodymu”... “Pav. Rytų Ber
lyne, laužant keturių didvalsty- 
bių susitarimus, kuriais drau
džiama bet kokia karinė demons 
tracija, “liaudies armija”, su. 
šalmais ir postoviu gryniausia- 
me senojo Wehrmachto stiliuje, 
žygiavo ištisas 55 minutes”.

Blogiau už karą
Min. pirm. Guy Mollet, kalbė

damas Pietų Prancūzijoj, lies
damas tarptautinę padėtį, pa
reiškė: “Aš ilgą laiką tikėjau, 
kad didysis socializmo siaubas 
yra išvengti karo. Aš klydau. 
Man ilganiui pasidarė, aišku, o 
paskutiniųjų mėnesių ' įvykiai 
tatai patvirtino, kad yra bloges
nis dalykas už karą, tai laisvės 
praradimas. Taika, kokios mes 
siekiame nėra bailių taika. Bai
lumas veda į karą dar tikriau, 
kaip drąsa ir ryžtas.”

laisvės idealais pasitikėjimą, 
kurie vieninteliai yra pajėgūs 
išlaikyti viltis ir džiaugsmą gy
venimu tų tautų, kurios dabar 
gyvena priespaudoje.”

Priėmimai Romoje
Kongresui pasibaigus, daugu

ma delegatų nuvyko į Romą ir 
eia balandžio 28 d. buvę priimti 
Italijos prezidento Giovani 
Groncbi. Priėmime dalyvavo ir 
egzilų atstovai. Iš lietuvių da
lyvavo kun. V. Mincevičius ir 
Stasys Baranauskas,

Balandžio 29 d. atstovus pri
ėmė Jo -Šventenybė Pijus XII. 
Ta proga pasakytoje kalboje po
piežius tarp kitko pasakė:

“... Viešoji nuomonė, giliai 
sukrėsta paskutinių mėnesių 
tarptautinių įvykių, kad ir ne
žmonišką aukų karną, vis dau
giau ir daugiau supranta, kad 
tikroji tiesa apie komunizmą 
vis ryškiau ima atsiskleisti. Ža
lingos pasėkos sistemos, reika
laujančios iš savo sekėjų atme
timo pagrindinių žmogiškos pri
gimties teisių Ir individualaus, 
šeimyninio bei visuomeninio 
tvarkymo prigimčiai prieštarau
jančiais keliais akivaizdžiai ryš
kėja. Iš kitos pusės jūs turite 
doktriną ir organizaciją žėrin
čią jėga ir įstangumu išryšti pa-' 
grindines mūsų laikų proble
mas.. Tik nuo jūsų veiklos ir 
ryžto priklauso jūsų projektų 
realizavimas.

Ir nežiūrint viso to yra sun
kus jūsų uždavinys: jūs turite 
respektuoti integralų žmogų, tu
rintį kūną ir sielą, individą ir
visuomenės narį, šios žemės pi-1 Lietuvai”.

lietį, kuriam tačiau skirta susi-^ 
jungti su Dievu Jo Karalystėje. 
Vietoj kursčius žmones į klasi
nę kovą, jūs turite apjungti tas 
klases visuotinos gerovės tarny
bai. Užuot viliojus neribotos ge
rovės apgaulingais pažadais, jūs 
turite kantriai ir su atsidavimu 
vesti juos ne tik į jų pačių gy
venimo, bet ir visuomenės, ku
rioje jie gyvena, visų instituci
jų gerovę.

•Dabar, kai jūs pasiryžote įgy
vendinti tuos pačius idealus jū
sų savuose kraštuose, jūsų jėgos 
yra daugiau harmonizuotos ir 
patikrina greitesnį ir tikslesnį 
jūsų užsibrėžtų tikslų atsiekimą; 
dabar jūsų veikėjai, kokių įsiti
kinimų bebūtų ir kokias parei
gas beturėtų, gali toliau veikti 
bendro susitarimo plotmėje ir 
solidarumo dvasioje. Tai turė
dami mintyje Mes teikiame 
jums bažnytinę palaimą ir duo
dame jums Mūsų Apaštališkąjį 
Palaiminimą.”

Oficialiai audiencijai pasibai
gus Popiežius užkalbino dar kai 
kuriuos atstovus atskirai. Tas 
retas dėmesys buvo suteiktas ir 
liet. Krikšč. Dem. Sąj. atstovui 
Italijoje kun. V. Mincevičiui. Jo 
Šventenybė pasiteiravo kun. V. 
Mincevičiaus apie NEI kongreso 
darbus ir rezultatus, apie Lietu
vos krikščioniškųjų organizaci
jų veiklą ir suteikdamas Apaš
tališkąjį Palaiminimą pasakė: 
“Būkite vieningi, vaikai, dirb
kite. Šviesa užtekės ir vargšei, 
Mūsų širdžiai taip brangiai

_  _ k
lįstaiga Bailie Exporting Co.

Ar tikrai planuojate savo vaikui duoti ♦ 
augštęjį mokslą?Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė

1956. II. 1. — 1957. III. 1. Iš KR. V-BOS PRANEŠIMO
Bendruomenėje priskaitoma 

virš 1000 narių: suaugusių 772 
ir vaikų 263. Išemigravo šiais 
metais 47 asmenys. Dauguma 
yra susispietę į apylinkes, kurių 
dabar yra 13. Šiais metais atsi
kūrė Strasburgo apylinkė. Apy
tiksliai į apylinkes susigrupa
vusių asmenų su vaikais yra 790 
ir atskirai apie 245, įskaitant ir 
vaikus.

Krašto Valdyba, norėdama pa 
lengvinti apylinkių susibūri
mus, nutarė narių įnašus palik
ti apylinkių veiklos dispozicijo
je ir tuo būdu sustiprinti pro
vincijoje lietuviškąją veiklą.

Tenka pažymėti, kad organi
zaciniu požiūriu Prancūzijos 
lietuviai yra pakankamai gerai 
apsijungę. Mūsų bendruomeni
nis vienetas yra solidarus ir Kr. 
Valdybai lojalus. Bendrai, vis
kas pirklauso nuo tų šviesių “ži
burėlių” mūsų apylinkėse, nuo 
asmenų, kurie pąlaiko ir atlaiko 
organizacinę j.uagtį. Kaikurių 
apylinkių valdynps bei seniūnai 
po sunkaus fizinio dienos darbo 
savo poilsio valandėles dar pa
skiria visuomeniniam darbui.

Krašto Valdyba šitokį pasiau
kojimą giliai įvertino ir stengė
si būti glaudžiuose santykiuose 
su provincija.

Tuo tiksiu buvo sušauktas ir 
provincijos pirmininkų suva
žiavimas Paryžiuje, kuris nu
švietė tikrąją' būklę lietuviškos 
veiklos. Be to, apylinkių pir
mininkų suvažiavimas savo re
zoliucijomis bei pareiškimais 
parėmė mūsų LE K-tui įteiktą 
darbo planą, kurį šių metų bė
gyje Krašto Valdybai pavyko 
pilnai realizuoti, patelkiant ati
tinkamų lėšų.

Lietuvybės išlaikymo 
klausimas, 

kaip jau pačiuose bendruome
nės tiksluose nusakyta, Kr. Val
dybos buvo lakomas bene svar
biausiu. Ta proga pabrėžiame, 
jog šiuo klausimu turime susi
rūpinti visi: ir valdyba, ir tary
ba, ir kiekvienas sąmoningas 
lietuvis, pagelbėdamas išsilai
kyti už save silpnesniam.

Krašto Valdyba iš savo pusės 
panaudojo visas priemones, bet 
žiūrint į reikalo svarbumą — tai 
lašas jūroje.

Buvo ruošiami susirinkimai 
lietuvybės išlaikymo temomis, 1 
įsigyta patefonas, lietuviškų , 
plokštelių, panaudota visos tau
tinės ar katalikiškos šventės 
kaip savitarpinio draugavimosi 
bei tautinių papročių puoselėji-

1

20 sv. bruto $22.00

20
20
16

i.

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.

tus,
tus, 
lių pogamtrumui /nedžiugu, kosmetiką ir 1.1, ir 1.1.

ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkš- 
stetoskopus, sphygmanometrus, klausos opora- 
chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokšte-

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

džiagos.
Dviračiams padangos ir šliaukąs įvairių išmierų.

Tad kviečiame Gerbiamus Siuntėjus užeiti ir pamatyti mūsų siunčiamų iš 
Anglijęs gėrybių pavyzdžius ir žurnalus arba skambinkite bei rašykite prašydami 
smulkesnių informacijų — visuomet mielai suteiksime.

$29.00 
$31.00 
$23.00

7. Cukraus ........ 6 sv.
Tauku ........ 10 sv.

tinius iki 17 svarų gryno ųvorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę musų 
pranešimą.
VASARIOS DARBO LAIKAS:

849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 
Siunčia Iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS 
| LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraš
tus, kaip seka:
Įvairiu kainų laikrodžius šveicariškų firmų "CYMA4

IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų rerkmeftų įvairius siuntinius. .
/Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems

kostiumams medžiagų, kurių kaina nuo $5.50 iki
$T3.00 už 3/2 yordus, kostiumams priedus ir kitas
prekes/. 4 _

IŠ

ir “MXT0N“.
Stiklui piauti peiliukus su deimantu ir meta- 

fintus.
Parkerius "Demi - duofold" .........  $7.10
Parkerius "51" .......     $17.00

/Muitas įskaitytas/
Standartinius maisto siuntinius: 

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

6. Cukraus ....... 5 sv.
Taukų .... ?....5sv.
Sviesto ‘............ 5 sv.
Ryžių ..............2 sv.

Bruto 20 sv. $25.50
ir kftus įvairios sudėties maisto siuntinius.

/Maisto siuntinių komos — įskaitant visus 
mokesčius/.

■w Dėmesio! ........... 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 megstinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite ir pamaty
kite žurnale šią idealią mazgimo mašiną ir jos gražiausius išdirbinius. Šios maši
nos yra du modeliai — didesnė ir mažesnė.

Sav. A.KALUZA

Nuo galvos skausmų 
ir skilvio negalavimų

Bromo slcu- 
pagolbai

mo priemonės.
Įkurta kultūriniai židiniai. Su 

; organizuota vaikų atostogos.
Savo krašto pažinimui bei lie

tuvių kalbos puoselėjimui už
sakyta 60-čiai šeimų vaikų laik
raštis “Eglutė”.

“Europos Lietuvio” prenume
rata ypatingai praplėsta. Dabar 
jį gauna beveik visos vienišai 
gyvenančios šeimos, kurios dėl 
didelių nuotolių net negali pri
klausyti jokiai apylinkei.

Kiekviena apylinkė gauna tris 
iliustruotus žurnalus: “Lietuvių 
Dienas”, “Margutį” ir “Moterį”. 
Iš savaitinių laikraščių: “Euro
pos Lietuvį” ir “Darbininką”.

Mūsų centrinė biblioteka la
bai stipriai plečiama, tęsiamas 
Lietuvių Enciklopedijos, užsa
kymas.

Tarpusavio susižinojimui ir 
informacijai yra leidžiamas biu
letenis “Prancūzijos Lietuvių 
Žinios”.

Socialiniai klausimai
Moraline ir materialine para

ma mūsų žmonėms varge'Kraš
to Valdyba ypačiai sielojosi.

Per šiuos metus buvo išsko- 
linta 139.000 frs. Krašto Valdy
ba savo skolininkais nėra nusi
vylusi, nes didelė paskolų da
lis — 110.000 frs. buvo grąžinta. 
Likučio laukiama, nes yra už- 
vilkinimų dėl tam tikrų svar
bių priežasčių.

Bendruomenės būstinės klau
simas gerėja. Stengtasi geruoju 
susitarti su tiesioginiu nuomo
toju, pratęsiant sutartį.

Iždo stovis gana geras.
Kontrolės Komisij a, padariu

si reviziją, išvadoje pasiūlė Ta
rybai pareikšti padėką Krašto 
Valdybai už jos darbus.

Krašto Valdyboje, kaip vi
siems žinoma, dirbo O. Bačkie- 
nė, kun. J. Petrošius ir Edv. 
VaiciekauSkas.

Nauja Pr. LB-nės Krašto Val
dyba, išrinkta Pr.LB Tarybos 
1957 m. kovo 10 d.: pirm— Bač- 
kienė Ona, vicepir’m. ir ižd. — 
kun. J. Petrošius, sekr. — Kli
mas Petras, j r.

Revizijos Komisiją sudaro: E. 
Turauskienė, B. Venskuvienė ir 
Edv. Vaiciekauskas.

Ona Savickaitė gyvena “Asi- 
le de Beauregard” senelių prie
glaudoje, Villeneuve St.. Geor
ges (S. et O.).

Mokslo lėšų taupymo reikalu kreipkitės Į

PRANĄ BARAUSKĄ
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

Namų tel.: LE. 4-3608 Įstaigos tel.: WA. 4-2129

Maker of Canada’s Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

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

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

europi^tiškame ir kanadiškame stiliuje. .. .
★ Įvairiausių rusių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.:
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.:

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai. į

I •.f

Minai LIETUVON!
f į pas mus.
■-p
HLiiiMI’S Dependable drugstore .

' tietu.vį'U-'Namuš)“‘

VctĮK

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College SL, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS ! '

Daugiau kanadiečiu 
VAŽIUOJA

CCMi 

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

y

38K

PAIMKITE 
MALONAUS 

SKONIO

t
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25 gyvenimo gairės
KUN. DR. J. GUTAUSKO SIDABRINEI SUKAKČIAI

Gyvenimo kelyje yra įprasti 
trys stabtelėjimai: sidabrinis, 
auksinis ir deimantinis. Šie laips 
niai yra matuojami metalais, iš
reiškiančiais kilimą žmogaus 
amžiaus viršūnėn, kuri pasie
kiama paprastai lėta žingine. 
Dera tad kiekvienam stabtelti 
kiekvieno ilgesnio etapo pabai
goj, apžvelgti sidabrinį, metą ir 
atsisukti aukso bei deimanto 
etapui. Dera tai netik tam, kuris 
tuos laipsnius pasiekia, .bet ir 
tiems, kurie jo artumoje žings
niuoja ta pačia linkme.

Šiemet sidabrinės ir auksinės 
sukakties yra sulaukę visa eilė 
mūsų tautiečių. Jų tarpe yra 
vienas, kuris mūsų visuomenės 
gyvenime, ypač Kanadoje, ver
ias viešo dėmesio — tai KUN. 
DR. JONAS GUTAUSKAS, mi- 
nįs 25 metų kunigystės sukaktį, 
kuri netoli atitolusi ir nuo 50 
metų amžiaus sukakties (1906. I. 
16). Ta proga tenka kartu su su
kaktuvininku mesti žvilgsnį į 
nueitąjį kelią.

Į šviesą
Kun. Dr. J. Gutauskas yra de- 

beikietiš,' gimęs Katlėriškių k., 
Utenos apskr. Pradinį mokslą 
sėmėsi savoj apylinkėj, paskui 
nukilo Utenas gimnazijon, kurią 
baigė 1928,'m. stojęs kun. semi- 
narijon Kaune, pasinėrė jis į fi
losofiją ir teologiją. Įprastinių 
paskaitų jam čia neužteko — jis 
domėjosi platesniais horizontais 
skaitydamas mokslinius veika
lus. Važiuodamas vasaros atos
togų jis prisikraudavo pilną dė
žę bibliotekos knygų ir jose pa
sinerdavo. Namiškiai kartais 
būgštaudavo, kad su juo kas blo 
go neatsitiktų. Šis gilinimasis 
įvedė jį į filosofijos - teologijos 
platumas bei gilumas ir atvėrė 
ak-is į didžiąsias gyvenimo prob
lemas, nuo kurių jis niekad ir 
nebeatsitraukė. Kolegos, teolo
gijos studentai, nekartą kreip
davosi į jį pagalbos mokslinius 
darbus beruošiant. Toje srityje 
jis pasitarnavo netik kolegoms, 
bet ir kaikuriems profesoriams 
padėdamas paruošti spaudai jų 
raštus. Teologiją kun. J. G, bai
gė licenciato laipsniu 1933 m. ir 
buvo įšventintas kunigu 1932.

darbą, kun. J. G. jame nepra
dingo: domėjosi gyvenimu, ku
ris tuo metu buvo labai sūku
ringas, nes Lietuva išgyveno di
džiuosius sukrėtimus. Pvz. jo rū
pesčiu 1941 m. buvo suorgani
zuotas prie teologijos fakulteto 
“Russicum” institutas, kuriam 
rūpėjo netik mokslinis ortodok
sų teologijos pažinimas, bet ir 
praktinis veikimas. Kadangi tuo 
metu buvo daug rusų belaisvių 
Lietuvoje, buvo atspaustas ka
talikų katekizmas rusų k. bei kt. 
smulkesni dalykėliai ir visa tai 
išdalinta rusams belaisviams.

Mokslinis kun. J. G. veržlu
mas nedingo ir tremtyje. Čia jis 
išnaudojo visas progas naujiems 
darbams. Kolumbijoj, Medellin 
kun. seminarijoje 1948-9 m. dės
tė patrologiją. Be to, jis ilgokai

davo slapti moksleivių posė
džiai, nepaisant rizikos būti nu
baustam. Slaptasis veikimas ne
paprastai pakėlė moksleivių atei 
cininkų dvasią, užgrūdino juos 
savo idėjose ir kartu traukė sa
vo tarpan tuos, kurie iš pradžios 
nuošaliau stovėjo. Kun. J. G. 
kad ir turėjo sunkumų dėl atei
tininkų su gimnazijų vadovybė
mis, tačiau iki teismo eiti ne
reikėjo. Teisman jis buvo pa
trauktas už veikimą su pavasa
rininkais, bet teisėjas išteisino.

Užėjus rusams kun. J. G. ne
siskyrė su jaunimu. Panevėžio 
katedroje dėstė mokiniams ti
kybą, nors suėmimas grėsė kiek-1 rinko medžigą religinės peda-

3 PUST

S

Toronto Vyru Kvartetas

Su jaunimu
Gabų kunigą Panevėžio vysk. 

K. Paltarokas pasiunčia į gim
nazijas — Kupiškio ir Biržų, kur 
jis dėstė tikybą ir lotynų k. Su
sidūręs su jaunimu kun. J. G. 
pasirodė ne sausas akademikas, 
o patrauklus mokytojas bei auk
lėtojas, mokąs atitrauktas teolo
gines tiesas lengvai perteikti 
bręstantiems protams. Nesveti
mas jam taipgi buvo ir veikimas 
su gimnazijos jaunimu — apie jį 
spietėsi visas ateitininkų judė
jimas, ypač tada, kai tautininkų 
vyriausybė uždraudė jiems veik 

_ti. Jo kukliame kambary vyk-

vieną momentą. Ir dėstė jis iki! 
kol buvo įmanoma.

Giliau j mokslus
Nuo pat jaunystės kun. J. G. 

sieloje slypėjo nepasotinamas 
mokslo troškimas. Juo jis gyve
no ir tada, kai dirbo gimnazi
jose ir parapijose —- paskendęs į 
darbų gausybėje vis svajodavo 
apie tolimesnį kelią mokslo link
me. Atitrukdamas nuo pareigi
nių darbų, jis vls skaitė, gilino
si, rašė, na, ir parašė disertaci
ją: “VI. Solovjovo mokslas apie 
popiežiaus primatą”, kurią 1940 
m. apgynė VDU Teol.-Filosofi- 
jes fakultete. Pagaliau jo moks
liniam veržlumui atsidarė pla
tus kelias, kai 1941 m. liko pa
kviestas profesorium teologijos 
fakultete. Čia kun. J. G., jau 
nebe naujokas dėstyme, lengvai 
rado kelius į metodą, kuris jau
niems studentams buvo priei
namas ir patraukiąs.

Kad ir pamėgęs akademinį

CARLING, SOCCER LEAGUE 
Jūsų informacijai sekančios savaitės 

futbolo žaidynių lentelę 
pateikia

t

CARLING'S
TORONTO
METRO LEAGUE — OAKVU.ĖJE

GEGUŽES 25 ŠEŠTADIENJ 
Oakville - Vikings

NUO SEKMADIENIO, GEGUŽĖS 26 D. IKI 
ŠEŠTADIENIO, BIRŽELIO 1 D., 

CONSOLS CUP

NATIONAL LEAGUE — FRED HAMH-TON 
PARK ZShaw - College/

TIK ŠEŠTADIENIAIS — BROADVIEW HELD 
/Broadview - Gerrard/

ŠEŠTADIEN]
Malta United — Ukraina
SEKMADIENJ
East End Canadians • Tridents
ANTRADIENI
White Eagles —- Sparta
TREČIADIENI
Hungaeia —— Italia
KETVIRTADIENI
Ulster United — Ukraina
PENKTAME NJ
Tridents — Malta United

GEGUŽĖS 25 
8 vai. vok.
GEGUŽES 26 
3 vai. p.p.

GEGUŽĖS 28 
8 vai. vak.
GEGUŽĖS 29, 
8 vai. vak.
GEGUŽĖS 30

GEGUŽĖS 31 
8 vėl. vak.

HAMILTON SENIOR SOCCER LEAGUE
H.A.A.A. GROUNDS, Chorlton Street West

GEGUŽĖS 28
ANTRADIENI

Homikoh United — Hamilton

TREČIADIENI
GEGUŽĖS 30
KETVIRTADIENI

Hamilton Turais — .Slovak

Ukrainia — British 'imperials

! gogikos veikalui, kuris išvydo 
pasaulį Kanadoj 1953 m. Tai 
“Vaiko Dievas ir religija”, ku
rio tekstą autorius parengdino 
prancūzų ir anglų k., nes jis bu
vo pristatytas Quebeco Lavalio 
un-tui kaip disertacija. Tuo bū
du kun. J. G. bene per dvejis 
metus padarė pedagogikos dak
taratą tapdamas dvigubu dak
taru! Nors tai aplamdė kiek jo 
sveikatą, bet mokslinio veržlu
mo neužgesino. Jis-ir dabar pil
nas planų, kūrybinių užsimoji
mų, kuriuos laiko prislėgusi 
praktinė veikla parapijoj. Ati
trūkęs nuo> jos rašo jis ir dabar: 
Liet. Enciklopedijai, “Aidams”, 
“Lux Christi” ir kt.

Visuomenės tarnyboj
Pasireiškęs savo pedagoginiu 

veiklumu gimnazijose, kun. J. 
G. gyvai domėjosi ir platesniu 
veikimu. Jo pilna buvo įvairiuo
se posėdžiuose, suvažiavimuose, 
kongresuose. Jis — nuolatinis 
paskaitininkas, sueigų organi
zatorius, Kat. Akcijos planuoto
jas. Tremties metais Vokietijoj 
teko jam dirbti kan. F. Kapo
čiaus vadovaujamo j Tautinėj 
Delegatūroj 1945-48,. kur reikė
jo netik planuoti, bet ir pačiam 
gerokai pajudėti savuosius trem 
tinius beorganizuojant, atitin
kamos literatūros parūpinant ir 
1.1. 1946-52 m. būdamas Ateiti
ninkų Federacijos Dvasios Va
du su rūpestingu atsidėjimu sie
lojosi jos tvarkymu naujose 
tremties sąlygose. Kai buvo im
ta organizuoti Liet. Bendruo
menė, kun. J. G. ir čia dalyva
vo, ypač persikėlęs iš Kolum
bijos į Kanadą. Ir dabar jis te
bėra Krdfto Tarybos narys, iš
buvęs valdyboje bene keturias 
kadencijas. Iškilus reikalui ap
jungti visus Kanados katalikus, 
kun. J. G. parengė Katalikų Fe
deracijos statutą, kuris steigia
mojo suvažiavimo ir buvo pri
imtas. Šioje federacijoje, ap
imančioje visas katalikiškas or
ganizacijas Kanadoje, jis akty
viai dalyvauja kaip jos Dvasios 
Vadas. Prieš federacijos įstei
gimą jis buvo Katalikų Veikimo 
Centro Kanadoje vadovybėje, 
kuries bene žymiausias darbas 
buvo marijologinio kongreso su 
organizavimas Toronte ir Ha
miltone. Kun. J. G. buvo vienas 
Kunigų Vienybės steigėjų Ka
nadoje ir jos ilgametis pirmi
ninkas. Jo ranka veikliai reiškė
si organizuojant Kanados Liet. 
Katalikų D-ją — “Tėv. Žiburių” 
leidėja ir “Žiburių” spaustuvę. 
Pastaruoju metu jis suorgani
zavo mergaičių moksleivių soda- 
liciją, kuriai jis sėkmingai va
dovauja. Pridėjus gausybę jo 
paskaitų, straipsnių, pamokslų, 
susidaro vaizdas šakotos jo veik-

Reikia lengvojo žanro nnzikos
“Tėviškės Žibu

rių” nool a t i n i s 
bendradarbis Al 
Gimantas, “Muzi
kos Žiniose” Gus
taitis ir kiti, pra
dėjo kelti reika
lingumą lengvojo 
žanro muzikos.

Vienu iš tokių 
reikalų būtų ir 
lengvosios muzi
kos plokštelių pa
gaminimas. Jų tu
rime likusių iš se
no, bet jau taip iš
grotos, kad neno
romis verkiasi nau 
jų. Naujų kol kas 
nematyt, o gal 
greitai ir nematy
sime, jeigu nebus 
sudaryta tam są
lygų. Įvairūs kvar 
tetai organizuojasi 
(kol kas tik jie re
prezentuoja leng
vąją muziką) ir 
nyksta nieko dau
giau nepalikdami, 
kaip tik gražius 
prisiminimus. To 
neužtenka. Kaip
malonu būtų dabar turėti Liudo 
Jarošeko kvarteto polkštelių, 
Kačanausko, Budriūno (pasta
rojo yra keletas, bet labai ma
žame maštabe). Todėl labai ma
lonu girdėti, jog Toronto Vyrų 
Kvartetas yra nusistatęs išleisti 
didesnį kiekį lietuviškosios leng 
vesnio žanro muzikos. Žinoma, 
jų laukia didelis darbas, nes be 
darbo paruošti dainas dar rei
kia jas įrekcrdaVus išplatinti. 
Taip pat reikalingas ir pradi
nis kapitalas norint viską įsta
tyti į tinkamas vėžes ir duoti 
pirmaeilių firmų įrekorduotas 
plokšteles. Ar jiems šis darbas 
pavyks, pamatysime, bet -linkė
tume iš širdies, kad pavyktų, 
kad jie užpildytų šią spragą.

Toronto Vyrų Kvartetas turi 
jau nemažą repertuarą. Galima 
būtų pageidauti, kad jie pra
džioje apsiribotų tik lietuviškais 
dalykėiais. Tarp jų berods yra 
naujas Mrozinskio tango “Sva
jonė”; Vanagaičio, kad ir senes
nis dalykas, bet mielai būtų ir 
dabar klausomas, “Naktis” ir t.t. 
Kvartetas yra pajėgus šiuos da
lykus paruošti tinkamai. Kiek
vienas iš jų be pagrindinio da
lyko — balso dar turi ir muzi
kinį išsilavinimą. H. Rožaitis, 
kuris dainuoja pirmuoju teno
ru, jau treti metai studijuoja 
dainavimą pas garsųjį Dono Ka
zokų choro tenorą Nunį Naneff. 
Antrasis tenoras Vyt. Bigauskas 
studijuoja dainavimą pas prof.

Leslie 
mijos 
Brazys dar Vienoje pradėjo dai
navimo mokslus, o Justinas Zub 
riekas iš viso didelis muzikos 
mėgėjas ir studijavęs eilę me
tų įvairius instrumentus.

Norėdamas sudaryti kiek lėšų 
lengvojo žanro muzikos plokšte
lėms, kvartetas ruošia šį šešta
dienį parengimą. Be mūsų pa
galbos jiems bus nelengva, to
dėl ners atvykdami j parengi
mą prisidėkime pire šio užda
vinio įgyvendinimo.

J. Udzma.
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Holmes Londono akade- 
profesorių (Angį.). Alf.

oimnnnę Klausimas jau spaudoje
Amerikos lietuviai jau nuo sai) eilės amerixiniu firmų, ku 

seniau bandė iškelti didžiojoje 
spaudoje tą plėšikavimą, kuris 
vykdomas sovietinių įstaigų pa
vedimu, bandant siųsti savo ar
timiesiems Lietuvoje ar Sibire 
paramos siuntinukus. Ilgą laiką 
amerikinė spauda tuo klausimu 
lyg ir nesidomėjo, bet ir čia, pa
galiau, pasisekė pralaužti tylos 
uždangą ir spaudoje pasirodė 
gana išsamių rašinių tais reika
lais. Kai kurie laikraščiai tik
riausiai paveikti skaitytojų laiš
kų, ryžosi siųsti net Vašingto- 
nan savo korespondentus, kurie 
krašto sostinėje bandytų išaiš
kinti ir aprašyti visą tą reikalą. 
Štai, ir vieno tokio rašinio san
trauka.

Pavyzdžiu imamas Jono Ma- 
žionio, iš Columbus, Ohio, atve
jis. Jis po gero dešimtmečio su
žinojo, kad jo sūnėnas likęs Lie
tuvoje, yra sveikas ir gyvas ir 
ta proga prašo atsiųsti jam kiek 
drabužių. Tuo būdu Mažionis 
superka 18 sv. — kostiumą marš 
kinių, kojinių bei kitų smulk
menų, — ir nuvykęs vienon per
siuntimo firmon Niujorke, iš
siunčia siuntinį Lietuvon. Visi 
mokesčiai ir muitai jam kaštavę 
$36. Laimei, siuntinys po trijų

rios turi sutartį su sovietinėmis 
įstaigomis ir gavo teisę vietoje 
rinkti rusų uždėtus mokesčius. 
Prek. Dept. toliau sako, kad jis 
negalįs imtis bet kurios atsako
mybės už visus mokesčius, kai
nas ir kt. įsipareigojimus, ku
riuos sovietų pavestos atlieka 
minėtosios persiuntimo bendro
vės.

Toliau, brošiūrėlėje paaiški
nama, kad sovietų muitas yra 
renkamas doleriais nuo kiek- 
vienesiunčiamo maisto svaro. 
Pav. muitas už svarą arbatos 
yra 85<. Kitų dalykų muito kai
nos labai įvairuoja. Siųsti nau
jus rūbus, tenka mokėti už juos 
visą 1007< muito nuo vertės, ko
jinės — 75>. Prie to, sovietai 
dar ima taip vadinamo komiso 
mokesčio, kuris yra 10'/f daikto 
vertės, kažkokios ten inspekci
jos mokestis — $1.58, dar 1% 
specialaus mokesčio ir dar 50% 
naujo mokesčio už kiekvieną 
siuntinį. Be to, siuntėjas turi 
užmokėti reguliarų mokestį fir
mos naudai bei atlyginti pašto 
persiuntimo išlaidas. Nežiūrint 
šių augštų kainų, kurios tikrai 
yra nepaprastai didelės, persiun 
timo-tarpininkavimo bendrovės, 

mėnesiu buvo gautas tvarkoje, kurios visos yra užregistruotos 
Prekybas Departamente, Va- i Teisingumo Departamente, pa- 
šingtone buvo pasiteirauta apie 1 §razi5 aPyvar^, ^uri ais- 
visą tą siuntinių į Rusiją reika- j k>ai kiekvienais metais kyla. „ 
lą ir gautas atsakas. Pasirodo,! ^ay- ,^a^^Ls tu ^us.s.ia' “F- 
toji įstaiga yra paruošusi net (Brooklyn, , N.Y. pranese ati n- 
specialu biuletenį tais klausi- i karnoms Įstaigoms, jog 19o4 m. 
mais, kurį gauna kiekvienas pa-;nuo gegužes iki gruodžio men. 
siteiravęs Rašte sakoma, kad i 
nei paštas, nei jokia kita ameri
kinė įstaiga negalinti imti bet 
kurių sovietų numatytų mokes
čių. Bet Prekybos Departamen
tas rekomenduoja pasinaudoti 
patarnavimais (nurodomi adre-

Prekybos Departamente, Va- į
šingtone buvo pasiteirauta apie 1 ^aro ?razi5 apyvartą, kuri aiS'

Luebecko mokykla dėkoja
Šalpos Fondo Komitetui.
Poniai O. Indrelienei,
Nuo Baltijos jūros, tik ne iš 

savo Tėvynės, ir ne nuo savųjų 
gintaro krantų, širdingai Jus 
sveikina Lūbecko vargo mokyk
los mokiniai ir mokytojai.

Taip pat mes visi norime p. 
O. Indrelienei, visiems Šalpos 
Komiteto nariams, ir gerašir
džiams auktojams padėkoti. Pra 
šome priimti mūsų nuoširdžiau
sią padėką, už šalpą mūsų var
go mokyklai DM 102, su džiaugs 
mu tariame lietuvišką ačiū, ačiū.

Brangieji, Broliai ir Sesės, lie
tuviai, Jūsų aukos nenueina vel
tui, kiekviena didelė ar maža 
auka, labai daug ką pasiekia lie
tuviškumo auklėjimo labui. Ma- 

po keliasži mokinukai, gavę

Savo balso pats neįmesi
Su naujaisiais kanadiečiais, 

balsuojančiais pirmą kartą fe- 
deraliniuose rinkimuose, dažnai 
būna nesusipratimų, kai jie ne
lauktai susiduria su reiškiniu, 
kad savosios balsavimo kortelės 
patys negali įmesti į urną. Dau
gumoje pasaulio kraštų tai atlie
ka pats balsuotojas, taip pat 
pats balsuotojas savo balsą įme
ta ię kaikuriuose savivaldybi- 
niuose balsavimuose, bet tik ne 
federalinį parlamentą renkant. 
Pagal įstatymą rinkimų parei
gūnas paima iš balsuotojo su
lenktą balsavimo lapelį, patik
rina ar tai tikrai balsavimo la
pelis ir jįį įmeta į urną. Tačiau 
rinkėjas turi būti čia pat ir pats 
matyti, kaip jo balsas įmetamas, 
turi matyti, kad nuo jo atplėšia
mas specialus kontrolės ženklas. 
Tuo būdu prie įmesto balso ne
lieka jokio ženklo, kieno jis bu-

balsuotojui
Jis jį at- 

nuneša pa-

vo pažymėtas.
Balsavimo lapelis 

įteikiamas sulenktas 
lenkia, pažymi X ir
reigūnui prie urnos. Balsuotojo 
asmenybę bei jo teisę balsuoti 
taip pat turi teisės patikrinti ir 
kandidatų atstovai, kurių kiek
vienas balsavimo būstinėje turi 
teisės turėti po du.

‘Už klastojimus rinkimuose 
įstatymai numato baudą iki 
$2.000 arba du metus kalėjimo.

markes, daug mieliau lanko v. 
mokyklą. Tik ne visi supranta 
mūsų tautos pavojų, būtent nu
tautėjimą. Ir jei niekas neremtų 
mūsų v. mokyklos, tai iš tų 19 
mokinukų dar keletas pasitrauk
tų. Pas mus mielai lanko mo
kyklą. vaikučiai ir net dvi mer
gaitės iš tikrų vokiečių ateina į 
lietuviškas pamokas, šoka lietu
vių tautinius šokius, ir dainuo
ja, bando lietuviškai skaityti bei 
rašyti. ; •

Tas viskas vyksta sunkiose ap
linkybėse. Tik didelis pasiauko
jimas ir ištverinė mokytojų, 
šiaip taip pajėgia vaikučius pri
traukti prie mūsų ta'utos supa
žindinimo, kalbos, rašto ir lietu
viškų papročių. Vaikučiams mes 
turime padaryti iškylą ar pobū
vį. tai tas viskas kainuoja. Tą 
viską gerai jaučia mūsų myli
mieji geradariai, Kanadoj ir ki
tose šalyse gyvenantieji lietu
viai, ir prisidedate prie tos men
kos, bet garbingos lietuviškos 
liepsnelės įnašo į mūsų v. mo
kyklą.

Atsiprašome už pavėluotą pa
dėką, nes pirmas laiškas grįžo 
atgal, dėl netisklaus adreso.

Geriausios sėkmės Jūsų lietu
viškam labui, ir toliau pasiauko
jimui mūsų Tėvynės ateičiai.

Siunčia Lūbecko v. mokyklos 
mokiniai ir mokytojai.

V. Klevečka. mokyklos ved.

rūšies siuntinius. Gi 1956 m. 
nuo gegužės iki lapkričio mėn. 
jau buvo surinkta $225.600. Nė
ra jokios abejonės, kad ši suma 
1957 m. buv žymiai perviršijusi 
visus ankstyvesnius skaičius.

Minėtos firmos savininkas, 
kaip žinia, yra Lietuvos pilietis, 
izraelitas. Bet kiek jam rūpi se- 
hosios tėvynės reikalai, rodo, 
kad ir šis faktas. Jis nesenai lan
kėsi Maskvoje ir kalbėjosi su 
sovietų įstaigomis dėl tolimes
nio siuntinių siuntimo. Niujorke 
žurnalistų paklaustas dėl kelio
nių į Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
šalis, atsakęs, kad sekantį kar
tą kai turės pasitarimus su so
vietų pareigūnais, galėsiąs pa
klausti ir s?pie tokias galimybes.

Kai lietuviai išleidžia siunti
niams, t.y. faktinai jų vertei ir 
visiems mokesčiams apmokėti, 
Sunku pasakyti, -bet vieno žy
maus Amerikos lietuvių veikėjo 
nuomone, nuo pat pradžios lie
tuviai yra išleidę net apie 25 
mil. doleriu. Tikriausiai tai esa
ma tik spėjimo, nes tikrą sta
tistiką tikrai sunku būtų pra
vesti. Al. Gimantas.

KANADOS MIESTAI
(CSc.) Montrealis su savo 

1.500.000 gyventojų yra didžiau
sias miestas Kanadoje. Tuoj po 
jo seka Torontas su 1.400.000 
gyventojų. Trečiasis pagal didu
mą miestas yra Vancouveris, 
Kanados vakarų centras, su per 
630.000 gyventojų. Ketvirtas yra 
Winnipegas, Kanados vidurio 
centras, su 440.000 gyv.

Daugiau kaip trys ketvirtada
liai Montrealio gyventojų kalba 
prancūziškai. Apie penktadalis 
torontiškių yra naujieji kana
diečiai, atvykę iš Europos.

Trinity (Nuo Bathurst iki Dovercourt apylinkėje)

Jūsų oficialus LIBERALŲ kandidatas į 
Parlamenta Otavoje yra

los.
Sparnai, kurie nepalūžta

Iš suminėtų kun. J. G. gyveni
mo fragmentų matyti, kad si
dabrinis jo etapas praėjo moks
linio veržlumo, visuomeninio 
veikimo, auklėjimo ir religini- 
mo ženkle, kuriuo atžymėtos 
anos 25 gairės. Visos jos palenk
tos vienam tikslui — gyvenimo 
tobulumui. Netenka abejoti, kad 
jos rikiuosis ta pačia linkme ir 
aukso tarpsnyje, kurį J. G. kaip 
kunigas pradeda. Linkėkime, 
kad jo subrendęs veržlumas, su
krautą? dvasinis lobis, remtų
si į atsparią fizinę sveikatą ir 
plačiai skleistųsi mūsų visuo
menėje. Nelūžo jo dvasios spar
nai ligšiolinėse audrose, ko gi 
jie belūš auksinėn sukaktin pa
sinešę, —

“Žinau, neklegenk man, kiek 
- perskridai tolio ...

Kely į tėvynę sparnai 
nepalūžtai” 

(P. Vačiūnas).

BEST0RA1IAS “RŪTA”
Noujoi otidorytos ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių vmfejų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDĄS ST. W., TORONTO, » TEL. IX 94393 

Savininkai; V., H., J. IVANAUSKAI

i

Dr. Stanley
HAIDASZ

ir

MesttMysite balsavimo kortelėje pažymėdami

Uhecalų partija padidino imigraciją — senatvės pensijas — vaikų priedus 
— nedarbo draudimą. Liberalų partija įves ir sveikatos draudimą.

f

Birželio 10-tą, pirmadienį, - balsuokite 
išrinkite žmogų, kurio balsas bus girdimas. 
- žmogų, kuris tarnaus jums!

Ttta Mdu išlaikysite imigracijos duris atviras ir 
išlaikysite gerovę Kanadoje!

Informacijos:,LE» 3-7929, EML 8-1323
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TŽVISKŽS ŽIBURIAI

HAMILTON, Ont
VAV parapijos Vargonų Fon

das praneša, kad gegužės 26 d., 
šį sekmadienį įvyks šventini
mas ir krikštas naujų vargonų, 
kurie skiriami Fatimos Marijus 
gabei — 40 np. Sukakties proga.

Visus parapijiečius kuo skait
lingiausiai prašome dalyvauti 
pašventinime, nes šv. Mišios 
bus laikomos visų aukotojų in
tencija.

Taip pat pranešame, kad per 
šv. Mišias, 9 ir H vadandą bus 
renkamos aukos vargonų skolai 
padengti, todėl kiek sąlygos lei
džia, parodykime lietuvišką 
duosnumą, kad Jos garbei ski
riamų vargonų skola su pašven
tinimu būtų išmokėta, tuo mes 
nors dalinai atsilyginsime už 
suteiktas malones, nes Fatimoje 
Ji daug pažadėjo žmonijai, to
dėl Marijos žemės Lietuvos ir 
jos vaikų tikrai Ji nepamiršo.

Parapijos Klebonas ir 
Vargonų Fondo K-tas.

Sukaktuvių balius. Birželio 
mėn. kun. dr. J. Tadarauskui su
kanka 20 metų kunigavimo dar
bo. Šios sukakties proga rengia
mas sukaktuvių balius kun. dr. 

Ij. Tadarauskui pagerbti birželio

fizikos matematikos fakulteto! Dalyvavimo mokestis — $3 as-

Pavergtoje tėvynėje
Nauji kunigai okupuotoj Lie

tuvoj. United Press spaudos 
agentūra praneša iš Maskvos, 
kad šiomis dienomis Lietuvoj 
įšventinta 14 naujų kunigu. 
Maskvos pranešime nepasako, 
kuris iš vyskupų juos šventino, 
tik pridedama, kad tai įvyko 
Kauno bazilikoje. Pranešama ir

šis kunigų šventinimas Lietuvo- Į kos kaip cementas. Jos, esą’ tin-

paminėjimas Pergalėje, teturi 
71 puslapį. Tačiau jis pardavi
nėjamas ir kainuoja 3 rublius 
80 kapeikų. Sąrašo menkumas 
rodo, kaip mažai telefonų da
bartinio Kauno teturima.

“Bituko” silikatinių plytų fab
rike Kaune gaminamos spalvo- 

-------- ----------- ------------------ -- tos plytos: mėlynos, šviesiai 
tai, būk po II Pasaulinio karo oranžinės, rudos, violetinės, pil- 
šis kunigų šventinimas Lietuvo- kos kaip cementas. Jos, esą, tin- 
je jau buvęs dvyliktas iš eilės, kančios fasadų apdailinimui.

Įstatymas apie ištrėmimą “an- j Spalvos esą išgaunamos “be 
tisovietinį parazitinį 
m£l” L_ 
projektas buvo paskelbtas per 
radiją balandžio Į6. d., o spau
doje 18 d. Pagal jį., “piktybiškai 
vengiančius visuomeniškai nau-i 
dingo darbo” ir gyvenančius “ne 
iš darbo pajamų” gali 2-5 me
tams nutarti ištremti “privalo
mai pritraukiant juos prie dar
bo nutrėmimo vietoje” gali kai
mų apylinkių tarybų, o miestuo
se gatvių komitetų sušaukti gy
ventojų susirinkimai balsų dau
guma. Bet sprendimas dar turi 
būti patvirtintas rajono ar mies
to vykdomojų komitetų. Taip 
gali būti baudžiami tie, kurių 
parazitinei veiklai dar negalį 
būti pritaikinti griežtesni įsta
tymai. Jei esą duomenų, kad to
kie asmenys yra padarę bau
džiamą veiksmą, prokuratūros 
ir milicijos organai turį padary
ti tardymą.

Taip galį būti ištremti “pri
traukiant prie darbo ištrėmimo, 
vietoje” visi darbingi valkatau- 
tojai ir elgetaują. Nedarbingi 
elgetos turį būti patalpinti in
validų namuose. Vykdomieji 
komitetai turį tai įvykdyti net 
prievartos priemonėmis.

Aiškus dalykas, kad šis įsta
tymas duos progos pašalinti iš 
kelio kiekvieną nelaimingąjį 
patekusį į vargą, o vykdomųjų 
komitetų tvirtinimo reikalingu
mas apsaugos nuo tokių pavojų 
visus didžiuosius sukčius, kurie 
bičiuliškai gyvena su partijos 
pareigūnais. Šiaip tas įstatymas 
rodytų, kad masinių trėmimų 
norima atsisakyit, o reikalingų 
darbo vergų norima pasižvejoti 
kitokiomis priemonėmis.

Įmonių darbininkai dabar va
romi į susirinkimus, kuriuose 
reikia priimti rezoliucijas, kad 
Chruščiovo siūlymas 20 ar 25 m. 
nemokėti niekam ankstyvesnių 
paskolų esanti teisingiausia iš
eitis. “Tiesa” džiaugiasi, kad ten 
ir ten tokia rezoliucija priim- 
ta.O kas išdrįs prieš ją kalbėti?

Kauno miesto telefono 1957 
m. abonentų sąrašas, kaip rodo

Įstatymas apie ištrėmimą “an- Spalvos
. gyveni- cheminių dažų, panaudojus ak- 

gyvenančių asmenų. Jo mens anglies ir skalūnų šlaką, 
sutrintas degtas plytas', spalvo
tą molį.” Mėlynų plytų jau esą 

(pagaminta 60.000.
P. Cvirkos tėviškėje, Klan- 

giuose, Vilkijos ra j., esą įreng
tas muziejus, kuriam vadovau
ja P. Cvirkos brolis. Julius. Gy
venamasis namas esąs restau
ruotas, taip pat klėtis ir kluo
nas. Talkinant vidurinei mo
kyklai, pavasarį kolūkiečiai pa
sodinę medelių, įrengę gėlynus, 
gyvatvores.

Vilniaus pedagoginio instituto 22 d.^'VaL'vak. parapijos salėje.

dekanas yra V. Gavelis, istorijos. meniui. Sukaktuvių baliui kvie- 
Katedros vedėja S. Petrauskaitė, timus galima gauti pas rengimo

Vilniaus gatvės esą pilnos komisiją, kurią sudar.o: J. Gied- 
dulkių, nes žiemą slidumui Petraitis — pirm., 711 Eastborne 
šalinti esąs pilamas smėlis ir- -
sniegui nutirpus jo niekas ne
nuvalą, rašo “Tiesa”.

“Tiesa” pastaruoju laiku pra
dėjo labai pulti dr. Karvelį. Ba
landžio 9 d. numery tam paskir
tas net visas puslapis. Išspaus
dinta keli buvusių kumečių pa
reiškimai ir iš archyvo paimti 
keli raštai. Pagal “Tiesą” dr. P. 
Karvelis esąs “įsitaisęs šiltoje 
kėdėje anapus vandenyno”. Ne
jaugi “Tiesa” nei tiek informa
cijų neturi?

Leonpolis, Ukmergės rajone, 
yra paverstas tarybiniu ūkiu.

Nuo Anykščių už poros kilo
metrų Troškūnų link, statomas 
“Draugystės” kolūkio centras. 
Esą jau pastatyta galvijų ferma, 
kiaulidė, arklidė, paukštidė, ne
toli esąs grūdų sandėlis ir gre
ta jo malūnas. Baigiamas statyti 
kluonas. Pastatytas taip pat “kol 
ūkio valdybos pastatas su erd
via sale susirinkimams”.
/ Balandžio 12 d. iškilmingai at

švęsta 49 m. sukaktis nuo “Tie
sos -Nr.l pasirodomo Petrograde.

Oras balandžio pradžioje Lie- 
tuvoie atšalo ir pradėtą sėją su
trukdė.

Prienuose pastatytas kino te
atras ir mūrinė krautuvė ūki
ninkų prekėms parduoti.

tvermės ateityje!
Naują leituvišką prekybą Ten 

-O-Six Groceteria įsigijo pp. 
Didžbaliai, prieš metus atvykę 
iš Winnipego. Jų didelė ir mo
demiška krautuvė yra 1006 Can
non St. E., prie pat Gage ir 
Cannon sankryžos. Pažymėtina, 
kad pp. Didžbaliai išlaiko kon
kurenciją kainose su. didžiosio
mis maisto krautuvėmis, o kaž
kurios perkės, kaip mėsos ga
miniai, pas juos net pigesni.

NF V-ba sveikina ir dėkoja 5 
naujiems NF nariams, įnešu
sioms ar paskyrusiems stambes
nes sumas Šerams pirkti. Moni
ka ir Jurgis Stukai (ankstybes- 
nieji ateiviai) įnešė po $100. M. 
Stukienė yra namų pardavėja 
Tri-Realty lietuviškoje bendro
vėje ir varo šį darbą su dideliu 
pasisekimu. $100 įnešė Karolis 
Zadlauskas. $200 paskyrė Jonas 
Mikalauskas ir $100 Kostas Gru- 
dzinskas.

Gražiausias balius, gražiausio
je Garden Centre salėje įvyks 
Petrinių išvakarėse, penktadie
nį, birželio 28 d. Šiai vietai rek
lamos nereikia — pasakys tie, 
kurie ją matė. Tai yra milijo- 
nieriška vieta. Visi, kas turėsi-

Esu patenkinta

ARBATOSpuodeliu tikros

ir 
SALADA 
yra tikrai 
puiki 
ARBATA

SALADAS J
TEA BAGS

Ave., LI. 4-4956; A. Mikalauskas 
— sekr., 57 - Garfield Ave., S., 
LI. 4-0147; J. Kšivickis — ižd., 
491 Dundurn St. S., JA. 9-9022; 
K. Mikšys — 18 Barton St. W., 
JA. 9-8593; M. Vaitonienė — 212 
Emerald St. N., JA. 9-2762; K. 
Stanaitis — 95 Delaware Ave., 
JA. 9-84600; L Gaižauskaitė — 
212 Ewen Rd., JA. 7-1028.

Kvietimus į balių prašome įsi 
gyti iki birželio 16 d. imtinai, 
pas minėtus komisijos narius 
darbo dienomis arba spaudos 
kioske pas J. Picinį, sekmadie
niais po pamaldų. Kad darbas 
galėtų sklandžiau eiti, rengimo 
komisija prašo kvietimus įsigy
ti kiek galima anksčiau.

Visi Hamiltono ir apyl. lietu
viai kviečiami šiame pagerbimo 
baliuje gausiai dalyvauti, nes 
gerai žinome, kad kun. dr. J. 
Tadarauskas yra daug pasidar
bavęs tiek privačiame hamilto- 
niečių gyvenime, tiek organiza
ciniame darbe. Komisija.

Ekonominių organizacijų po
sėdis. Apylinkės valdybos ini
ciatyva gegužės 9 d. buvo su
šauktas Hamiltono ekonominių 
organizacijų neoficialus, infor
macinio pobūdžio posėdis aptar
ti ir suderinti Namų Fondo ir 
Lietuvių Bankelio “Talka” vei
kimą.

Hamiltono lietuvių bendruo
menėje, turinčioje apie 1.500 na
rių ir apie 800 dirbančiųjų, dvi 
pajėgios finansinės organizaci
jos gali bujoti tik papildydamos 
viena kitą ir derindamos savo 
veikimą. KLB yra labai akty
viai suinteresuota Šių organiza
cijų pasisekimu, nes vienas iš 
svarbiausių faktorių lietuvybės 
išlaikymui yra kolonijos ir jos 
narių finansinis pajėgumas.

Posėdyje dalyvavę abiejų or
ganizacijų atstovai nuoširdžiai 
pritarė artimo bendradarbiavi
mo minčiai ir pažadėjo savo įs
tatų ribose, kiek galimybės leis, 
remti viena kitą.

Namų Fondo atstovai pažadė
jo ateityje dėti pastangų, kad di
desnioji dalis kapitalo būtų Įne
šama Į bankelį “Talka”, kuri gi, 
savo keliu, pagal galimybes mo
raliai ir materialiai rems Namų 
Fondą.

Statistikos duomenys rodo, 
kad tik maža dalis lietuvių ka
pitalo piniginėje formoje yra in
vestuota ar taupoma lietuvių fi
nansinėse organizacijose. Prisi
menant Lietuvos verslininkų 
šūkį “Savi pas savus” mūsų vi
suomenė turėtų daugiau remti 
savuosius.

Posėdyje buvo labai ryškiai 
jaučiamas nuoširdumas iš visų

dalyvavusiųjų pusės ir ‘prieita 
išvados, kad atviros diskusijos 
ir bendradarbiavimas tarpusa
vyje. bus didelė parama siekiant 
užsibrėžto tikslo.

Apyl. v-bos pirmininkas.
Linksma ir įdomi gegužinė 

įvyks birželio 2 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Vyt. Narušio ūkyje, 
Lake Medad. Bus įvairi progra
ma: klounai, vaikams įvairios 
rungtynės: bėgimo lenktynės, 
bėgimas maišuose, kiaušinio ne 
Šimas šaukšte, obuolių rinkimas 
ir t.t. Laimėtojai bus apdovano
jami įvairiomis dovanjnois. Taip 
pat bus prizinis šaudymas. Šo
kiams gros Bennie Ferrie or
kestras. Šokiai bus paįvairinti 
dainomis • ir lietuviškais rate
liais. Taip pat veiks turtingas 
bufetas. Maloniai kviečiame vi
sus — Hamiltono, Toronto, Nia
garos pusiasalio ir kitų vietovių 
lietuvius atsilankyti į šią gegu
žinę, kur turėsite, tiek jauni
mas, tiek, senimas puikiausią 
progą praleisti laiką gryname 
pavasario ore.

Hamiltono At-kų kuopa.
Katalikių Moterų D-jos vaka- Įme tą vakarą laisvą nepraleis- 

rienė, geg. 11d. parapijos salėje, ’ 
praėjo su dideliu pasisekimu. Šį 
kartą mūsų ponios, vadov. ener
gingos v-bos, kurios pirm, yra p. 
Vaitonienė, padirbėjo iš peties! 
Jau pora savaičių prieš paren
gimą jos išjudino mūsų visuo
menę, platindamos iš anksto bi
lietus ir rinkdamos loterijai fan 
tus. Įdėtas darbas davė gra
žių vaisių — susirinko apie 170 
svečių ir D-jos kasa padidėjo 
apie $300.

Vakaro metu programą išpil
dė mūsų jaunimas Z. Šukienės 
vadovybėje. Scenoje matėme 
trumpą jos parašytą vaizdelį 
“Vagys”, kurį suvaidino I. Gai
žauskaitė (ypač gražiai atliko sa 
vo vaidmenį), Gintra ir Lionė 
Bakaitytės. Baletą gražiai pašo
ko Vaitonytė ir Čhromonskytė, 
akompanuojant Vidai Staniūtei. 
Akordeonu puikiai pagrojo Ka- 
nevaitė. Lina Verbickaitė pa
skaitė iš K. Grigaitytės poezijos. 
Latauskaičių duetas gražiai pa
dainavo 3 liaudies daineles. 

, Linkime Kat. Mot. D-jai daž
niau suruošti panašių jaukių po
būvių;

Atgaivinta tautinių šokių gru
pė, energingosios G. Breichma- 
nienės vadovaujama, pirmą kar
tą pasirodė geg. 8 d. kanadie
čiams, įvairių tautų šokių festi
valy surengtame “The Council 
of Friendship”. Lietuviai kitas 
tautybes pralenkė rūbų spal
vingumu ir gražiai bei laisvai 
išpildytais šokiais. Mūsų tauti
nių šokių grupės pirmą didesnį 
pasirodymą lietuviams matysi
me NF baliuje Petrinių išvaka
rėse, birželio 28 d., vienoje iš
taigingiausių salių — Garden 
Centre.

Skautų rėmėjų k-to ir skautų 
vadų bendras posėdis įvyko ge
gužės 14 d. Nutarta šiemet skau 
tų stovyklą ruošti Hamiltonui 
Data numatyta liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 4 d. Jos vieta gražia
me B. Aselskio ir P. Braso ūky
je, Erie ežero krante, apie 37 
mylias nuo Hamiltono.

Posėdyje buvo svarstytos ga
limybės kaip įtraukti skautų 
tėvus į aktyvesnį veikimą, kad 
mūsų jaunimas visada turėtų 
stipresnę atramą vyresniuosiuo
se. Prieita bendros išvados — 
nuo ateinančio rudens bandyti 
palaipsniui tą praktiškai įgyven
dinti.

Vyriausiu stovyklos vadovu 
sutiko būti Adolfas Tumaitis, 
164 Stanley Avė.

NF metiniam koncertui pra
ėjus, malonu paryškinti vieno 
kito tautiečio didelę pagalbą 
jį ruošiant. Jau buvo rašyta 
apie pp. Šimkevičių didelį dar
bą surenkant už $555 skelbimų. 
Juozas Kažemėkas pats vienas 
surinko loterijai 54 fantus ir $34 
pinigais. Tai retos energijos ir 
ryžtingumo pavyzdys. Malonu 
jį turėti NF v-bos sudėtyje. Iš-

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Gen. Edvardas 'Adamkavičius, 
buvęs Lietuvos kariuomenės II 
divizijos vadas, mirė gegužės 10 
d. Worcester, Mass. Jis buvo gi
męs 1888 m. kovo 31 d. Pikelių 
mst. Mažeikių apskr.

Milton Stark pasitraukė iš 
Lietuvių Dienų angliškosios da
lies redaktoriaus ir administra
toriaus pareigų, šias pareigas 
laikinai perėmė L. Valiukas.

Kun. Petro Zemeikis primici
jos įvyks gegužės 26 d. 12.30 vai. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabeth, N.J., Jaunasis kuni
gas gimė 1932 m. Elizabeth. 
Tėvai yra atvykę iš Žemaitijos.

Rūta Kilmonytė, filmų ir te
levizijos aktorė, yra Lietuvos 
Vyčių Los Angeles skyriaus ak
tyvi narė. Susirinikme, kuris 
įvyko jos tėvų namuose, ji pa
pasakojo savo įspądžius iš akto
rių gyvenimo.

PreL M. Krupavičiaus dabar
tinis adresas: 199N Main Str. 
Ansonia, Conn., USA. ‘

Pr. Vainauskas, liet. Krikšč. 
Dem. pirmininkas persikėlė į 
kitą butą. Jo naujasis adresas: 
154 Forbell Str., Brooklyn 8, 
N. J., tel. M J. 7-7969.
i BALFas balandžio mėn. gavo 

aukų $3.457.04. Jų tarpe iš Ka
nados gauta $777.90. Iš Kanados 
prisiųsta: iš Belleville, Ont. J. 
Zalatorio, iš Hamiltono, Ont. V. 
Vito, iš Montrealio M. Penkovs- 
kos, iš Oakville, Ont. S. Berke- 
lio, po $15.; iš Calgary, Alta, J. 
Balčiūnas $20; iš Hamilton, Ont. 
$30; iš Montreal, Que., F. Jurgu- 
tavičius $22; iš Pamour ,Ont., 
J. Paransevičius $46; iš St. Ca
tharines, Ont., V. Pavilčius $79; 
iš Sedgewick, Alta, M. Urbonas 
$121; iš Sudbury, Ont., J. Ja-

kime progos ten pabūvpti. Ji yra 
apie 20 mylių nuo Hamiltono ir 
apie 8 myl. nuo St. Catherines.

Bilietus N F v-ba platins iš 
anksto. Jų kaina $1.50, studen
tams $0.50. Angel Stone savi
ninkas Vladas Kažemėkas jau 
dabar paskyrė šiam baliui 1 
“Door prize” — $40 vertės. Jų 
bus daugiau ir iš kitų kompa
nijų.

A.a. K. Rimkaus laidotuves jo 
sūnūs ir duktė surengė labai iš
kilmingas: šv. Mišias atnašavo 
3 kunigai prie 3 altorių. Gražų 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas. Į amžiną po
ilsio vietą velionį lydėjo net 43 
mašinų vora.

Dievas tikrai laimins gerųjų 
brolių Rimkų ir sesers Pusdeš- 
rienės tolimesnį gyvenimą, nes 
yra sakoma, kas tėvus myli, tą 
ir Dievas myli.

Laima Šturmaitytė - Bildušie- 
nė iš Čikagos šiuo metu vieši 
Hamiltone pas tėvus ir rūpina
si dokumentais išvykimui į JA 
V-bes. Juos tikisi gauti gegužės 
pabaigoje. "

Į Saleziečių gimn. rėmėjus įsi
jungė Marytė Zurlienė nuo bal.
1 d. aukodama po $1 mėn. Ji jau 
anksčiau kelis metus buvo šios 
gimnazijos rėmėja. Ji priklauso 
LKMot. D:ios skyriui, kuriam 
energingai vadovauja E. Mika- 
lonienė.

Šia proga primename visiems 
būrelių vadovams rėmėjų aukas 
pristatvti ižd. St. Bakšiui iki bir i .
želio 10 d. Maloniai prašomeJ lietuviškajam jaunimo atsparu- 
vadovus pasistengti papildyti j mui ugdyti, 
aukas iki $60 paprašant viėnkar- Roririrnnm 
tinių aukų.

Visiems N F nariams yra iš
siuntinėtas sukaktuvinis leidi
nėlis. Kiek bus dar likę, jis bus 
platinamas ir visų lietuvių tar
pe. Maloniai prašome, visus jį 
gavusius paštu, atsilyginimui 
prisiųsti'NF ne mažiau 25ė įde
dant juos į pridėtą tam tikslui 
vokelį.

Šį leidinėlį patariame laikyti 
prie telefono ir reikalui esant 
pasinaudoti jo skelbimais. Tas 
suteiktų NF v-bai galimybę ki
tais metais gauti dar daugiau 
skelbimų. Sk. St.

Algirdas Juodagalvis baigė 
McMaster universitete ekono
mijos mokslų studijas BA laips
niu ir įstojo dirbti į Steel Com
pany of Canada Ltd.

Apyl. valdybos ruoštam Moti
nos Dienos minėjimui' motinų 
pagerbimui simbolines dovanė
les paskyrė 13 Hamiltono lietu
vių organizacijų, kurios buvo 
įteiktos daugiavaikėms moti
noms.

Kun. dr. J. Tadarauskas rem
damas lietuvišką spaudą yra už
sisakęs 2 egz. Lietuvių Enciklo
pedijos, iš kurių vieną dovanojo 
ateitininkų bibliotekai

daro žygius, kad ir jos vyrais 
sugrįžtų j Prancūziją.

Jinai buvo kalinama tris'mė
nesius, o jos vyras Ištremtas 
trims metams į Sibirą...

Jonas Damauskas, buvęs Lie
tuvos saugumo valdininkas, li
kęs dirbti NKVD, dabar atsira
dęs Paryžiuje, esą, iš Lenkijos. 
VOKIETIJA'

Naujas BALFo Direkicjos Vo
kietijoje adresas: BALFas — 
ULRF, Augustenstrasse 45/III, 
Mūnchen 2, Allemagne.

Krašto Taryba priėmė gim
nazijos reikalu šitokią rezoliu-- 
ciją: “PLB Vokietijos Krašto 
Taryba, išklausiusi visų dieno
tvarkėje darytų pranešimų, juos 
išdiskutavusi ir priėmusi dėme
sin visus nepasitenkinimus, ku
rie yra kilę ryšium su bendruo
menės organų veikla ir Vasario 
16 gimnazijos padėtimi, išreiš
kia pasiryžimą ieškoti kelių ir 
būdų visoms nepasitenkinimą 
keliančioms priežastims paša
linti.
Tikėdamasi, kad bendromis- pa

stangomis pavyks tas nepasiten
kinimą keliančias priežastis eli
minuoti, Krašto Taryba prašo 
pasaulio lietuvių visuomenę tęs
ti Vasario 16 gimna^jos rėmi
mą”.

Vok. Kr. Taryba papildė ir pa
keitė bendruomenės statutą, nu
statant, kad bendruomenė yra 
nesiekianti pelno draugija.

Šis pakeitimas buvo reikalin- 
■as, norint išgauti iš mokestinių 
ištaigų (Finanzamt) pripažini
mą, kad lietuvių bendruomenės 
Vokietijoje veikla tarnauja vi
suomeniniam labui. Pagal vie
tos įstatymus draugija, pripa-

sinskas $30, ir KLB Šalpos Fon- į žinta turinti visuomeninio labo 
* ■■ tikslą, gaunant aukas ar pašal

pas iš privatinių įstaigų ir įmo
nių, gali išduoti kvitus, kurie 
nurašomi į tų įmonių išlaidas. 
Tuo tarpu, tokios aukos bei pa
šalpos, skiriamos draugijai ne
turinčiai tokio pripažinimo, ga
li būti nurašomos tik iš gryno 
pelno.

Dr. Jonas Grinius paskirtas 
Vasario 16 gimnazijos augštes- 
niųjų klasių lietuvių kalbos ir 
literatūros; mokytoju ir vicedi
rektorių. Jis pradėjo gimnazi
joje dirbti nuo gegužės 1 d.

Vasario 16 gimnazijoje yra 10 
mokytojų ir dar 3 trūksta lie
tuvių kalbai žemesniosiose kla
sėse ir gamtai bei chemijai. Mo 
kinių, skaitant lankančius pra
džios mokyklą ir 5 abiturientus, 
bagiantis mokslo metams buvo 
119. Naujieji mokslo metai gim
nazijoje prasidėjo gegužės mėn. 
pradžioje.

Vasario 16 gimnazijos apy
skaita rodo, kad nuo 1956 m. 
liepos 1 d. iki 1957 m. kovo 31 
d. gimnazija aukų yra gavusi 
99.739,84 DM. Iš tos sumos per 
BALFą gauta 66.216,30 ir iš bū
relių tiesiog 33.523,54 DM. Vien
kartinių aukų gauta 24.413,29 — 
per BALFą 7.828,07 ir tiesiog 
16.585,22. Pernai aukų buvo gau 
ta gerokai daugiau: iš būrelių 
110.994,71 ir vienkartinių 34.691, 
71. Aukų maistu šiemet gauta 
už 34.376^89, kai pernai tik už 
18.821,55 DM. . -

Visa gimnazijos apyvarta per- 

Be minėtų aukų,

das $369.40.
Vasario 16 gimnazijai balan

džio mėn. gauta: $2.032.99. Iš 
Kanados Šalpos Fondo gauta 
$305.74.

Gėrybių balandžio mėnesį 
Balfas yra gavęs: rūbų ir avali
nės 495 svarus, maisto iš fede
ralinės valdžios 60.600 svarų.

L. Tautinės Sąj. Šeimas šau
kiamas birželio 1-2 d. Clevelan- 
de. Dabar LTS pirm, yra Dr. S. 
Biežis. Tuo pat metu šaukiamas 
ir “Vilties” D-jos‘ narių visuoti
nis susirinkimas.

JAV Liet Bendruomenės val
dyba .bendraraščiu Nr. 17 para
gino savo padalinius atkreipti 
ypatingą dėmesį į moksleivių 
organizavimą tautinių ansamb
lių, kaip į reikšmingą priemonę

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 nauja būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

ANTANAS 5IMKEVIČIUS 
President - Soles Manager

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

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

Jūsų lietuviško nomų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada pasiruošę padėti įvairiose nomų ap

šildymo problemose!
Statome olyvos burner'ius ir atliekame įvai

rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE-FLO FURNACES
CONTINUE-FLO ALYVOS KROSNYS: 
Augiausios kokybės 
Ekonomiškiausios 
Tvirtas įmontavimas 
Tykus veikimas 
Ruožai išvaizda 
10-Čia i metų garantija 
Duoda natūraliai drėgnų orų

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

Bendruom. gyvenimo penk
mečiui atžymėti nutarta išleisti 
Metraštį, kurį redaguoja žurn. 
J. Cicėnas.

JAV LB Krašto Tarybos se
sija šaukiama rugpjūčio 31-rug- 
sėjo 2 d. Prieš tai, nevėliau kaip 
birželio 30 d. .turi būti sušaukti 
aylinkių susirinkimai, o apylin
kių ir apygardų valdybos iki tos 
datos turi prisiųsti C. Valdybai 
pranešimus apie savo veiklą. 
Pasinaudodama jais C. Valdyba 
paruoš pranešimą Bendruome
nės Tarybai.

JAV LB CV iki 1957 m. sau
sio 31 d. pajamų turėjo $3.918, 
23, išlaidų — $2.450,75.
PRANCŪZIJA eitais finansiniais metais buvo

BALFo pirmininkas Mgr. J. 170.215,47.
B. Končius gegužės 8 d. atskrido mat, turėta keletas tūkstančių 
į Paryžių, gegužės 9 d. BALFo • • • 
reikalais išskrido į Ženevą, kur 
turėjo dalyvauti svarbiuose- pa
sitarimuose šalpos ir emigraci
jos1 reikalais. ■

Šv. Velykų proga BALFo 
įgaliotinis suteikė pašalpų 45.000 
fratnkų sumoje lietuviams ligo
niams, seneliams ir invalidams 
Prancūzijoje.

Grįžta iš bolševikinio “ro
jaus”. 1947 m. Aleksandravičių 
šeima iš Montluęon (Allier), 
Prancūzijoje, buvo sugrįžusi į 
Lietuvą.

Deja, vietoj rojaus rado skur
dą ir vargą.

P. Aleksandravičienė, kaip 
prancūzė, kreipėsi į Prancūzijos 
konsulatą, kad ji su šeima galė
tu vėl sugrįžti į savo kraštą. 
Tik po 8 metų dėtų pastangų 
pavyko jai ir jos sūnui gauti iš 
Sovietų leidimą. Vyrui neleido 
išvykti, nors jis buvo jau įgijęš 
Prancūzuos pilietybę ir gavęs 
kario pensiją.

Dabar p. Aleksandravičienė

ir kitų pajamų.
Į Bonams apylinkės ‘valdybą 

išrinkti ir pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. — stud, 
ekon .Kasparas Dikšaitis, sekr. 
— stud. med. Vytautas J. Bylai- 
tis ir ižd. — akdn .med. Algis 
Gintautas. ,
AUSTRALIJA

Austr. LB Krašto Valdybos 
pirmininko adresas: 120 Ches
ter Hill Rd., Bass Hill, NSW. 
Krašto Valdybai laiškai adre- , 
suojami: Box 4558 GPO, Syd
ney, NSW. .<•

(E) Naują būdą bendruome
nės solidarumo mokesčiui rink
ti praktikuoja ALB Sydnejaus 
apylinkės valdyba. Ji savo- na
riams išsiuntinėja kvietimus 
užsimokėti mokestį ir kartu pri
deda kvituojamuosius ženkle
lius. Pasirodė, kad šitoks soli
darumo mokesčio rinkimas yra 
sėkmingas. Daug tautiečių ne 
tik mokestį prisiunčia, bet ir au
kų prideda.

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 
tL Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIA 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.



TŽVUKŽS žiburiai

Visos Kiršų n
(Elta) “Tiesos” balandžio 19 

d. numeryje atspausdintas Ne
ringos MŽS direktoriaus Zigmo 
Bakaičio ir “Pasieniečio” žvejų 
artelės pirmininko Jono Norke- 
vičiaus siūlymas apie žvejybos 
tvarkymą Kuršių mariose.

Iš bendro 1613 kv. kilometrų 
Kuršių marių ploto Lietuvos 
respublikai priklausą tik 413 
kv. kilometrų. Tame ketvirta
dalyje ploto intensyviai žvejoja 
7 žvejų artelės. Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) sričiai priklau
sančiuose vandenyse žvejų esą 
daug mažiau. “Kai mūsų žve
jai nuplaukia į Kaliningrado 
srities vandenis, pasitaiko ne
susipratimų, kai kada jiems už
draudžiama žvejoti. Pernai mū
sų žvejai sužvejojo mažai kar-p 
šių. Gi neapžvej uotuose plotuo
se gausu netik šių žuvų, bet ir 
sterkų ir kitų. Nežvejoja jų ka
liningradiečiai, neduoda žvejoti 
ir mums.”

Su unguriais esą panašiai. Pa
grindiniai ungurių telkiniai esą 
už Nidos, kur jų sugaunama 
maždaug 4 kartus daugiau, ne
gu vandenyse prie Lietuvos. 
Kaliningradiečiai ungurių ne- 

■ gaudą ir neduodą Lietuvos žve
jams gaudyti. Kaliningradiečiai 
neleidžią Telmano vardo žvejų 
artelei nei didstinčių žvejoti. O 
dėl žaliavos stokos iki šiol nega
li pilnu pajėgumu dirbti Nidos 
bei Rusnės žuvies apdorojimo 

įmonės. Toliau rašoma:

A. A. min. ŽADEIKIŲ LAIDOTUVĖS
(TELEFONINIS PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO) *

korteles paliko Valstybės De-

ARTHUR

L i'ė f u vai. Kaliningradiečiams 
dėl to nuostolio nebūtų, nes jie 
turi kitas marias ir daugiau 
žvejojamų vandenų.” 
- Bakaitis ir Norkevičius skun
džiasi ir dėl brakonierių, kurie1 
tarp Klaipėdos ir Juodkrantės Inu bei lietuviškosios visuome- 
ištrauko ungurių gaudykles tr *” - - — - - — -
nurankioja* žuvis. Su lašišų žve
jyba taip. pat esą netvarkoje.
“Kai lašišos plaukia į Nemuną 
neršti, jas žvejoti uždrausta. O 
tuo metu jų kaip tik daugiausia 
sužyęjojama ir parduodama 
.turguje,” 
t * į K

Dėl birželio įvykiy minėjimo
gerai žinomų skaudžių faktų, 
pasidalinę tarp savęs lapeliais, 
nusakančiais tos dienos minėji
mo tikslą, išsiskirstysime. Tokie 
minėjimai yra tik skundas sau 
patiems,

Tuo reikalu norėčiau pareikš
ti savo vieną kitą pasiūlymą. 
Jei valdžios organai nedrau
džia, kodėl nesurengti visų tri
jų tautybių eisenos ir nužygiuo- 
ti;.į minėjimui skirtą vietą. (Ar 
bebūtų tikslu panašius minėji
mu^ ateity - suruošti po atviru 
dangumi, kaip kad kitos tauty
bės daro?>. Savo skaitlinga ei- 
šena it šūkiais ant plakatų ^mes 
atkreipime šio krašto gyvento
jų ir valdžios dėmesį, .įsigysime 
daugiau draugų kovoje prieš ko
munizmą ir perduosime paverg
tųjų. šauksmą bent daletei lais
vojo pasaulio žmonių. Be to, 
kiek piniginiai ištekliai leidžia, 
reikia išspausdinti kiek galima 
daugiau lapėlių, nusakančių, ką 
birželio mėn. apsimaskavęs 
Kremlius atnešė Pabaltijo tau
toms. Tokius lapelius galėtų iš- 
dąfintį jaunimas įvairiose mies
to' dalyse, - kur .žmonių judėji

mas didesnis;
Ofįcįalią ir meninę progra

mos dalį reikia kiek galima 
trumpinti. Visus numatytus kal
bėtojus reikia dėl to įspėti. Vie
nas iš pabaltiečių kalbėtojų tu
pėtų ilgesniame žodyje nušviesti 
šio minėjimo tikslą, o kiti tau
tybių atstovai kalbėtų trumpai. 
Kalbai pasakyti ir minėjimui 
pravesti reikia pasirinkti tik ge- 
rai.kalbantį angliškai.

•? Kuf ir kaįp minėsime tą die-

rangui tinkamomis iškilmėmis. 
Garbingojo velionio kūnas nuo 
pirmadienio buvo pašarvotas 
Lietuvos atstovybėje ir aplan
kytas daugybės oficialių asme- 

nės atstovų; Užuojautą pareiškė 
velionio našlei p. Žadeikienei ir 
dukrai Mirgai Valstybės Sekre
torius Dulles su ponia, prisiųs- 
dami taip pat gėlių. Į atstovy
bės rūmus pareikšti paskutinės 
pagarbos velioniui atvyko, įsi
rašė į lanyktąjų knygą ir savo

Ypatingai šiais metais, po« 
Vengrijos kruvinų įvykių, mes 
pąbaitiečiai turime stengtis kuo 
sėkmingiau paminėti anas tra
giškąsias birželio mėn. dienas. 
Tuo minėjimu turime paskelbti, 
kad kruvina drama, panaši įvy
kusiai praėjusiais metais Veng
riją, ' Pabaltijo kraštuose jau 
prieš keliolika metų pergyven
ta, .

Žinoma, mes to nepasieksime, 
jei ir vėl užsidarysime salėj vie
ni tik. pabaltiečiai, išskyrus vie-' 
ną. kitą valdžios ir tautybių at
stovą, ir čia išklausę per daug

Jei jį išrinksite, jis pažada 
atidaryti Įstaigą, kurioj bus 
stengimasi padėti visiems 
Paįrkdale rinkiminės apy
linkės, gyventojams.

PROGRESSIVE CONSERVATIVE 
PARKDALE 

4 x '■ -• * •*- -

Lai jis apgina*Mūšy teises 
parlamente.

T

Spausdino Parkdale rajono Progresyvių Konservatorių Organizacija
■.

mūsų pavergtas brolis ar sesė 
'nepalūžo dvasioje, tai tuo la
biau mes, ' kvėpuodami laisve, 
tųfime prispaustųjų šauksmą 
perduoti laisviesiems ir grei
čiau priartinti1 jiems išlaisvini
mą; . J. Tautietis.

Otava Kanados ambasado
riaus pareigas Vašingtone per
ėmė. buvęs angšt. komisaras 
Londone Norman Robertson.

Devenienė, visas Lietuvos Lais
vės Komitetas, tik be’: 
mininko p. Sidzikaus) 
tebėra negrįžęs iš Europos po 
PJT posėdžių Strasburge, ALTo 
pirm. A. Šimutis iš Čikagos ir 
daug velionio bei šeimos bičiu
lių, organizac. atstovų ir šiaip 
patriotų iš Vašingtono, Niujor
ko, Čikagos ir kitų vietovių.

Laidotuves tvarkė Valstybės 
Departamento protokolo šefas. 
Ketvirtadienio rytą prie karsto 
trumpas pamaldas atlaikė šv. 
Mato katedros klebonas Mnsg. 
Cartwright, po kurių kūnas bu
vo išlydėtas į katedrą, palydint 
didelei virtinei lietuvių automo- 

(Nukelta į įO psl.)

Louis Stephens St. Laurent
Rašo A.

gūnų, kurių duagelis prisiuntė 
taip pat gėlių. Iš lietuvių daly
vavo vysk. V. Brizgys, VLIKo 
prezidiumas — pirm. J. Matu
lionis, vicepirm. J. Kaminskas 
ir sekret. H. Blazas, —-dipl. še
fas min. St. Lozoraitis, atskridęs 
iš Italijos, atstov. patarėjas dr. 
Gerutis, kuris šiuo metu vieši 
JAV, Lietuvos konsulariniai at
stovai JAV: gen. konsulas Bud
rys su savo konsulais Simučiu 
bei Stašinsku iš Niujorko, taip 
pat konsulas Daužvardis iš Či
kagos. Dalyvavo taip pat VLIKo 
Vykdomosios Tarybos pirm. A.

savo pir
ko, kuris

(CSc) Žmogus, kuris jau tre
čią kartą . siekia būti išrinktas 
Kanados ministeriu pirmininku, 
iš tikrųjų yra politikas - mėgė
jas. Louis Stephen St. Laurent, 
Q.C., 1941m. sutiko būti minis
teriu vien iš patrijotinės parei
gos. karo metu. Jis neturėjo jo
kio pasiruošimo būti politiku ir 
buvo nusistatęs tuoj pat politi
ką mesti, kai tik atsiras žmogus, 
galįs jį pakeisti. Gyvenimas pa
rodė ,ką kita: jo niekas negalė
jo- pakeisti ne tik tada, bet ir iki 
šiol.

“Dėdė Loui”, kaip daugelis 
kanadiečių jį vadina, yra gimęs 
1.882 vasario 1 d. Compton, Que-

Tš tėvo pusėĮį^jo giminės 
šaknys rgiliai įau^Uabs į .Naują
ją Prancūziją. Jo motina airė 
— kariadietė .

Mr. St. Laurent pradėjo ro
dyti gabumus jau vaikystėje, 
tiek gimtojo Compton mokyklo
se,; tiek vėliau St. Charles se
minarijoje Sherbrooke. Teisi
ninko . diplomą gavo Lavalio 
universitete, o 1905 m. pripa
žintas pilnateisiu advokatu Que" 
beco provincijoje. Po dešimties 
metų gavo Karališkojo tarėjo 
vardą. Nuo tada ypač pražydo 
jo, kaip advokato, karjera, at
nešdama jam bene didžiausias

O. C. Cole
pajamas už bet kurį kitą advo^ 
katą Kanadoje.

1941 m., kai Mr. St. Laurent, 
turėdamas 59 metus, buvo savo 
advokatinės karjeros viršūnėje, 
pareigos tėvynei jį pašaukė į
Otavą. Karo meto ministeriu ka
binetas, vadovaujamas William 
Lyon Mackenzie Kingo, neteko 
savo Quebeco provincijos lyde
rio Ernest Lapointe. Šiam pos
tui užimti buvo pakviestas Mr. 
St. Laurent, kuris paaukojo sa- , 
vo karjerą su $50.000 metinio už 
darbio ir tapo teisingumo mi- 
nisterui.

1946 m. jis norėjo grįžti at
gal į savo advokato darbą, bet 
senstantis Mackenzie King jau 
matė jame savo geriausią įpė
dinį, tad prikalbėjo pasilikti, 
paskirdamas jį pirmuoju sava
rankišku Kanados užsienio rei
kalų ministeriu.

Vos porai metų praėjus Mr. 
King pasitraukė. Liberalų par
tijos konvencija išrinko Mr. St. 
Laurent partijos vadu. Šitą pa
sitikėjimą greitai patvirtino vi
sas kraštas, federaliniuose rin
kimuose 1949 m. išrinkdamas re
kordinį liberalų kiekį (193 iš 
262). Visuomenės pasitikėjimas 
buvo dar kartą pakartotas 1953 
m. rinkimuose.

Mr. St, Laurent yra vedęs 
Jeanne Renault (1906 m.). Jie 
turi tris dukteris, du sūnus ir 
daugelį vaikaičių. Jų šeima gali 
būti gražiu tradicinės prancūzų 
- kanadiečių-šeimos pavyzdžiu; 
-Mme S f Laur enf " jau daugelį" 
metų yra Svetinga šeimininkė 
įvairiems augštiėsiėms sve
čiams. . V

Kai istorikai kada nors rašvs 
apie Lousi St. Laurent, jie pir
moje viteoje apibūdins jį, kaip 
nepriklausomosios Kanados kū
rėją. Prieš jam patenkant į val
džią, įprastinis Kanados pava
dinimas buvo “Dominion of Ca
nada”. Nuo tada pastebimas 
nuolatinis nuslinkimas nuo “Do
minijos” žodžio vartojimo. Vie
toje to, jis mėgsta vartoti žo
džius “Valstybė,- kdtalija”.

Tai vienas iš informacinių pranešimų serijos, padedan
čių jums suprasti ir paminėti kaip švenčiamos

Kanados šventės

Tėvo Diena
Per keletą metų Tėvo Diena buvo švenčiama skirtin
gose vietose ir skirtingu laiku. Nuo 1934 m., tačiau 
oficialiai pripažintas trečiasis birželio sekmadienis Tė
vo Diena. /

Sakoma, kad tėvo garbei paskirti specialią dieną vi
same kraštee sugalvojo Mrs. John Bruce Dodd iš Spo
kane, Washington, USA., 1909 metais.
Paprotys paplito ir dabar tą dieną šeimos nariai tėvui 
įteikia dovanų.

kitko, jo pastangomis pirmą 
kartą Kanados istorijoje Jos Di
denybės Karalienės atstovu — 
generaliniu gubėrnatorium pa
skirtas, kanadietis — Vincent 
Massey.
..Jis yra didelis Jungtinių
Tautų rėmėjas, vienas iš Šiaurės litiniai priešai 
Atlipto Gynybos Organizacij os' 
kūrėjų. Jam vadovaujant, Ka- 
riada buvo jautri visiems opiau-'

siems pasaulio reikalams: tiek 
Korėjos karo metu, tiek pasta
rojoje Suezo krizėje.

Didelis parlamentaras ir ma
lonus žmogus, jis turi daug as- 
.meninių draugų. Žinoma, ne
stinga ir priešų, tačiau ir tie po_- 

1 — opozicijos va
dai, kaip aštriai bepuolę jo veik
lą parlamente, visad lenkia gal
vą prieš jo asmeninį orumą.

Vienas iš Ontario vyriausybės tarnybų parengtų straipsnių

pasirengusios padėti

pakelti žemės ūkio

produkcijų

KURKITE LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ

■tįsi

Jau daug lietuvių čia nusipirko sklypų. 
Paskubėkite, kol yra pasirinkimas.

PIRKITE ŠIANDIEN UŽ ŠIMTINEŠ — 
"RYT PARDUOKITE UŽ TŪKSTANTINES!■f . (Uį 
$2.0000.000 bungalovų, split level ir dupleksų 

projektas tik ką pradėtas vykdyti.

Ontario Žemės Ūkio departamentas 
su džiaugsmu sveikina naujuosius at
eivius, kurie įsijungia į šio krašto gy
venimą. Per paskutinius keletą metų 
mes galėjome įsitikinti tų žmonių 
kurie įsijungė į žemės ūkį, gabumu 
ir darbštumu. Jūsų darbas turės 
reikšmės provincijos ekonominiam 
stoviui.
Nuo savo įsisteigimo pradžios 1888 m. 
Ontario Žemės Ūkio Departamentas 
buvo pažangus ir naudojo visa, kas 
modernu ir gera. Tyrimo, mokymo ir 
k t. programos departamento žinioje 
stengiasi padėti ūkininkams išspręsti 
savo sunkumus. Jos nustatė naujus 
ūkininkavimo planus, kurie »■ yra

praktiški ir duoda pelno, tuo pačiu 
laiku padeda išlaikyti žemę derlinga 
ir pasinaudoti kitais žemės turtais. 
Ontario Žemės ūkio Departamento 
valdyba, jo institucijos, tarnybos ir 
skyriai yra nuolatos pasirengę padė
ti Ontario ūkininkui išspręsti bet ko
kį iškylantį Sunkumą.
Kviečiame Jus pasitarti su žemsė 
ūkio departamento reprezentantu 
apie dirvą,, žemės naudojimą, derlių 
ar kitokias žemės ūkį liečiančias pro
blemas. Jūs galite būti tikri, kad jis 
su. supratimu išklausys jūsų proble
mas. Jei bus reikalo jis iškvies jums 
reikiamas srities specialistą’^'

Kam mokėti nuomą, - 
jei galima Įsigyti nuosavus .namus

2385 JOLICOEUR ST., 
MONTREAL 20.

Tėl.: HE. 9918 and AV. 8-5736

jei Imperial Gardens Ine. kurią nors šių 
garantijų neišpildytų.

Chateauguay miesto centre!
TIK 5 MYLIOS NUO MERCIER TILTO. TIK $359.oo.
Įmokėti $50.oo, likutis išsimokėjimui po $2 savaitei be nuošimčių ir be mokesčių
Sklypai šalia 3 kelio. Vanduo, kanalizacija, gatvės, elektra, žemė paruošta sta 
tybai. Nauja mokykla čia pat šalia sklypų. Sklypai vaismedžių sode.

ŠTAI MŪSŲ GARANTIJOS:
1. Nuosavybės dokumentai kiekvienu metu. 

“Certificate of Search” išlaidas apmokame mes.
2. Sklypai pažneklinti — nėra jokios abejonės 

dėl jų tikros vietos.
3. Niekur, .mūsų sklypuose nėra pelkės.

’ 4. Žemė iiiekad nebuvo -ir nebus apsemta van-
•Įlcms.-' '• - r • ■

5. Sklypai paruošti statybai.* <
6. ..Raštiškai garantuojame, kad vanduo ir kana- 

4tK:lhcdcija bus įvesta nustatytu laiku.
7. Mokyklos ir didžiosios krautuvės (Super Mar

kets) jau veikia.



TfiVISKĖS ŽIBURIAI

GEORGE FEYER ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Draugo” romano kankursas
307

NEBUS DAUGIAU DAUGIAU
DUOS
JUMS

4 GABALŲ LOVOS KOMPLEKTAS
TAIP, gausite visas keturias dalis už šią kainą!

... P ’•

Look what yon irt!

mohawk FURNITURE ltd

Tarp gyvenimo ir mir 
- Kristaus veido švieso 
, Per kryžių į prisikėli

VISI KETURI 
TIK UŽ

’ ,K ‘ •

ryti lėšų šokėjams į Čikagą nu 
vežti ir Lt.

Ont.
— Richmond Hill 
Long distance.

LIETUVIS MATININKAS 
^Ontario Land Surveyor/ 

P. ŠALNA 
95 Mid Rd., Yong ehurst P.O. 
Tel. TU. 4-3988 

Is Toronto —

Advertised in the 
Journal of the 
American Medical Association

;->* — arba grąžin 
atgal! Pirkite iš mū

tintas kunigu Romejė’ t-
St. Butkus, Kario redakcijos 

narys, dabar, gyvenąs Maspethe, 
N.I., parašė atsiminimus iš ne
priklausomybės kovų, laikotar
pio, pavadintus “Vyrai Gedimi
no kalne”. .{- •

Jonas Valaitis parašė atsimi
nimus iš studentavimo laikų 
Varšuvos universitete 19 amž. 
pabaigoje. ; ;

' Tautinės misterijos konkursą 
paskelbė JAV LB Kultūros Fon
das, susitaręs su Kanados LB 
Kultūros Fondu. Rankraščiai 
turi būti pristatyti iki 1957 m. 
rugsėjo 15 d. 7

Tautinių šokių Šventę, jauni
mo kongresą ir meno parodą or
ganizuoja Čikagos Apygarda bir 
žęlio 30 d. Čikagoje. Dalyvaus 
tautinių šokių grupės iš. JAV ir 
Kanados. .Daug I

5. Kūrinius siųsti adresu: 'Ro
mano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St.-, Chi 
cago 29, Ill. ,

6. Sprendimo bešališkumui pa 
tikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o . atskirame už
darame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir vardą, ten pat 
įrašant romano antraštę ir pasi
rinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją 
gavęs autorius bė papildomo ho
noraro pirmosios laidos teises 
perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir iš 
leisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas 
romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai' spausdi
nimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu. ; v . i; -

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Patogios - tinkančios, vėsios. .. 
švelnus audinys ir šukuotos med
vilnės ... lėkšti susiuvimai... 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubas sukabinimas priekyje — 
prilaiko stipriai. Tinka prie Jer
seys. W-19-56

1. Dienraštis “Draugas” talki
ninkaujant “Draugo” Bendradar 
bių klubui, skelbia naują lietu
viško romano konkursą. Pasku
tinė data konkursui skiriamo 
ręmano rankraščiui įteikti 1957 
m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiria
ma premija — tūkstantis dol., 
kuria paaukojo pramonininkas 
JONAS ANDRULIS iš Michi
gan valstybės.

3. Jury komisiją sudaro Bene
diktas Babrauskas, Jonas Kava
liūnas, Petras Maldeikis, Juozas 
Švaistas - Balčiūnas ir Domas 
Velička. .

4. Romano siužetą pasirenka 
patys autoriai. Romanas turi bū
ti parašytas mašinėle, nemažes
nis kaip apie 200 romano forma
to puslapių.

SEALY POSTUREPEDIC būtinai, 
qpalv Postur^pedic pažada jums pato- 
Jausią nakties miegą .t pagalbą nuo 
ryto skausmų nugaroje 
^L^^riSS38 matracas, kokį tik 

galite gauti. pritaikyti rėmai tik $79.50. 
švykšto, koi mieęamo minkite motroco.

POSTUREPEDIC KING DYDŽIO! 
P° gi %” ilgiw kartu galite naudoti regu- 

r antklodes.

• Geros rūšies Sealy matracai

• Pritaikintos įpyrouklės geresniam balansui
• Apvalkalas išplaunamos plastikinės medžiagos

• Gero pliene rėmai

Gyvenimas kartais gali būti sunkus
Mano paveiksle rodomas vyras paprastai yra laimin
gas žmogus, Jis atsikėlė rytą, nusiskuto su elektrine 
skutimosi mašinėle, pavalgė tosto, iškepto automati
niame tosteryje, išgėrė automatiniame virdulyje iš
virtos kavos. Vėliau jis važiavo į. miestą su savo nuo
sava mašina, kuri turi automatinius langus, automa
tinius bėgius ir automatinius langų valymo prietai
sus. Prieš eidamas į automatiškai šaldomą įstaigą 
(su automatiniais elevatoriais), jis sustojo prie paš
to dėžutės įmesti laišką. Čia jis pastebėjo, kad vie
noj rankoj „ laikant dokumentų papkę, kitoj laišką, 
jis negalėjo pakelti pašto dėžutės dangtelio. Jis grį
žo namo lovon, kur pagulės, kol išaugs trečia ranka.
^George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metais ir pasirinko savo 
gyvenama vieta Kanodę. Šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
•krašto gyvenimo IŠ linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd.. 1786 metų naujieji kanadiečiai.

kur žada dirbti keletą menesių. 
Sugrįžęs Paryžiun žada pasiro
dyti su nauja paroda. '*• '

Pabaltiečių paroda įvyks Bu
enos Aires mieste birželio 14-23 
d. Parodoje bus pabaltiečių 
rankdarbiai ir kiti būdingi eks
ponatai. • -

Pranciškonų gimnazijoje Ken- 
nebunkporte, Maine jau baigia
mos užimti visos į pirmąją kla
sę vietos. Mokiniai registruojasi 
net iš Kalifornijos, Čikagos ir 
kitų Amerikos vietų. Geriausias 
klasės mokinys gauna stipendiją 
nemokamai baigti visą gimnazi
ją. Šių metų stipendija atiteko 
Vidui Milavickui iš Čikagos.

Skulpt. Bakis Juozas, prieš 
keletą mėnesių atvykęs iš Kana
dos, Paryžiuje suruošė savo 
darbų parodą Chardin galeri
joje. Tai naujieji jo skulptūros 
darbai, sukurti 1956 m. rudenį 
ir 1957 m. pradžioje.

Paroda su pasisekimų tęsėsi 
nuo balandžio mėn. 26 d. iki ge
gužės mėn. 9 d. Ją aplankė ir 
nemaža Paryžiaus lietuvių.

Gailius Pranas primą kartą 
savistoviai su savo tapybos dar
bais pasirodė įšstatydamas sa
vo naujuosius kūrinius La Vou- 
te galerijoje nuo balandžio 5 iki 
16 d.

Jis parodoje pasivadino Pra
no vardu. Jo darbų parodą ap- 
lahkė ir Paryžiaus lietuviai.

Jaunasis tapytojas gimė Že
maitijoje, Mažeikiuose 1928 m. 
Gimnaziją lankė sąvo gimtą ja
me mieste. Po karo kurį laiką 
gyveno Strasburge. 1949 m. at
vyko į Paryžių kur su kietu už
sispyrimu siekė savo užsibrėž
to tikslo.

Pasibaigus parodai Pr. Gailius 
išvyko meno studijoms į Italiją,
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pan. Daugeliui skaitytojų jie 
supkins skaitymą. Tokio pobū
džio leidinys kaip “širdies gel
mė” turėtų būti prieinamas vi
sais atžvilgiais ir mažesnio iš
silavinimo žmonėms, kurie šiuo 
metu nedaug religinio pobūdžio 
leidinių tegauna.

Antra vertus, skaitytojas bū
tų dėkingas autoriui už .didesnį 
tikslumą, ypač ten, kur kalba
ma apie tiesas, galinčias lengvai 
sužadinti abejonių. Pvz. auto
rius kalba apie anglikonų baž
nyčios vyskupą .išleidusį knygą, 
kur jis paneigia didžiuosius 
Kristaus stebuklus (p. 127), bet 
nepažymi nei to vyskupo pavar
dės, nei knygos pavadinimo. Ir 
taip keliose vjetose. Žinoma, to
kio pobūdžio leidinyje tai patei
sintina, bet skaitytojo sieloje 
lieka klausiantis jausmas: ar tai 
faktu kalba?’

Užverčiant paskutinį “Širdies 
gelmės” puslapį ir paliekant 
nuošaliai kaikuriuos trumpučius 
šešėlius, lieka įpsūdis, kad tai 
brandus autoriaus širdies vai
sius, kuriame telkiasi ir paty
rimas, ir išmąstymas, ir graži 
forma, kurios trūksta dauge
liui panašaus pobūdžio leidinių. 
Tai brangintina savybė, kurią 
autorius puoselėja, ir sėkmin
gai, taipgi muzikos srityje: jis 
laimėjo jau bene tris premijas 
už religinių giesmių ir dainų 
kompozicijas.

Bruno Morkaitis, ŠIRDIES GEL
MĖ. Immoculota leid. ir spauda. 
Putnam, Conn. 1957 m. 146 
psl. Aplankas dari. Algirdo Ku- 
rausko. Kaino $2.

V Pr. G.

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

/
DABAR GALITE GAUTI SEALY 

Naudokite King dydžio liuksusiniu matracu 
liaraus dydžio P^10”.
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Motrocos

„Širdies gelmė"
TEOLOGAS IR MUZIKAS APIE ŽMOGAUS KELIĄ

Bene pirmą kartą kun. B. 
Markaitis, SJ, pasirodo su pla
tesniu darbu. Anksčiau jis savo 
plunksnai reiškėsi periodinėj 
spaudoj, nevengdamas ir filoso
finių rašinių. Pokario metu jis 
ėmė rašinėti neilgus, bet dva
singus, taiklius religinio pobū
džio dalykėlius, kurie rado gana 
gyvo atgarsio skaitančioj trem
ties visuomenėj.' Šiais metais 
kun. Markaitis išleido panašių 
rašinių visą rinkinį — “Širdies 
gelmė”. Kaip ir pats vardas ro
do, autorius kalba daugiau širdi
mi nei svarstančiu protu. Savo 
mintis jis pateikia remdamasis 
ne šaltu, loginiu gavojimu, bet 
psichologiniu priėjimu. Tuo bū
du jis nori pasiekti skaitančiojo 
širdį, pažadinti jo valią ir pri
artinti jį Dievop. Nuosekliai ei
damas šiuo keliu, autorius betgi 
nepasiduoda palaidam jausmui 
ir visus savo rašinius apjungia 
viena pagrindine mintimi, kurią 
jis išreiškia trimis knygos dali
mis: I 
ties, II 
je, III 
mą. Pradžioje autorius apibūdi
na naujųjų laikų žmogų, pasie
kusį didelių technikos laimėji
mų, tačiau laimės neradusį ir 
besiilgstantį tikrosios laimės, 
kuri yra galima per atgailą ir 
malonę. Toliau jis parodo, kad 
tas laimės kelias eina per Kris
taus asmenį, kurį parodo apy
stambiais bruožais, kiek jie rei
kalingi žmogaus keliui išryškin
ti. Pagaliau jis atskleidžia žmo
giškosios laimės kelio paskutinę 
dalį — prisikėlimą, kuris įsijun
gia Kristaus prisikėliman. Čia 
jis rutulioja jau Maironio popu
liarintą mintį — per. skausmus Į 
garbę ir baigia knygą “Christe 
eleison” skyreliu, kuris pereina 
į malda: “Iš gelmių širdies šau
kiuos Tavęs, nes tik Tu vienas 
mane pažįsti ir gali man padėti 
— Christe eleison!”

Skaitydamas šią 144 psl. leidi
nį džiaugiesi žmogus skoningu 
išleidimu, ir rųinčių, ir stiliaus, 
ir dėstymo originalumu. Jau 
daug kartu girdėti bei skaityti 
dalykai kažkaip naujai praslen
ka per galvojimą, verčia ties 
kaikuriom vietom sustoti bei su
simąstyti. Jauti, kad autorius 
čia nevien teologas, kertąs vie
ną įrodymą po kito, bet ir meni
ninkas. Nevienoj vietoj rasi ly
rizmo, kuris gali išsilieti tiktai 
iš meniškos sielos. Pvz. “Christe 
eleison” skyrelyje autorius įsi
gyvena į netikinčio ar nutolusio 
žmogaus psichologiją ir išreiš
kia ją dramine išpažintimi, pil
na įtikinančio atvirumo, gailesio 
ir bejėgio šauksmo. Taip pat ir 
kituose skyreliuose pasistengta 
parinkti atitinkama forma, nors 
vietomis prasikiša pamokslinin
ko tonas.

Skyreliai trumpi, nėra per
daug tampriai vienas su kitu su
sieti, taip kad skaitytojas, ne
randąs laiko skaityti visą knygą 
ištisai ,gali pasirinkti sau įdo
mesnius, ir nuo to autoriaus 
minčių supr*imas nedaug te- 
nukentės.

Gera knygos savybė yra ta. 
kad minčių dėstymą stengtasi 
padaryti lengvu, visiems priei
namu. Šia linkme autorius būtų 
galėjęs ir daugiau pasistengti: 
vietomis yra likę filosofinių 
terminų, kurių lengvai būtų ga
lima išvengti. Pvz. autorius var
toja “kontingentinį esimą”, “fru
straciją”, “Edipo kompleksą” ir
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Liiteviai Ketą ‘Amerikoje
likišteųjų organizacijų; Lietu
viškos mokyklos, “Mūsų Lietu
vos” kolektyvo bei pavienių as
menų. l&vaL Vi Zelinoą girna*' 
rijos salėje įvyko iškilminga va
karienė; kurios metu- lūetuųiš- 
kos- mokyklos moksleiviai. Mer
gaičių, kvartetas; J? Bagdžius ir 
AT. Vinkšnaitis atliko meninę 
dalį. Vakarienė buvo suorgani
zuota bendromis pajėgomis, jai 
vadovavo Lietuvių. Katalikių 
Moterų Dr-jos narės.
' Lifet Muzikos Radijo Pusva
landžio “Tėvynės Garsai ko
lektyvas rengiasi iškilmingai 
paminėti savo; vienų metų gy
vavimo sukaktį gegužės 18 di S. 
Pauly “Esplanada” hotelio pa
talpose. Į ėoctailį ir iškilmingą 
vakarienę- yra pakviesti visuo
menės ir spaudos atstovai.

i Rio- de Janeiro lietuviai, kan. 
Z. Ignatavičiui atsisakius, iš pir
mininko. pareigų, išrinkot naują 
Lieti Kati. Bendruomenės valdy
bą: pirm. K. Martiniais, vicep. 
E. Petraitis, ižd; V. Radzevičius;, 
reikalų; ved; Ji Saurusaitis ir

Gegužės 12- di įvyko Tillson* 
burgo Liek ūkininkų Įdubo na*

HtlSONBURti, Ont
pirmininką, ir bendrai nenuils
tamą $arbuotojft dėl- lietuvybės, 
visatinis klubo, narių, susirinki

Pax Romana kongresas
Po pirmojo pasaulinio karo

V. Zelinos liet, parapijos naur 
ja> klebonija pašventinta kovo 
31i d* Klebonas kun. B. Raga- 
žinskas pirmiausia pašventino 
kryžių, kūmąi atrišo kaspinus ir 
susirinkusiems plojant konsulas
AL Polišaitis atrakino duris.; 
Tada namas buvo' pašventintas 
iš vidaus. Laukiamojo* salėje 
buvo padėta garbės knygą, kur 
yna surašytos pavardės aukoto
jų dėka kurių: išaugo šis naujas 
ir erdvus pastatas. Įrengimo 
darbai dar nėra baigti, bet- ku
nigai jau persikėlė gyventi į 
naujas patalpas.

Velykų šventės S. Paulo V. 
Zelinos parapijoje praėjo labai 
iškilmingai. Vos pirmiems auš
ros spinduliams prasiveržiant- 
pro nakties rūką, 6 vai. ryto, 
galingai skambant varpams, 
prasidėjo įspūdinga Prisikėlimo 
procesija, į- kurią suvažiavo lie
tuviai iš visų S, Paulos priemies
čių. Atrodė, kad staiga radomės 
kuriame nors Lietuvos mieste. 
Ramiai supėsi draugijų ir broli
jų vėliavos, spalvoti ‘ liktoriai; 
baltai pasirėdžiusios mergytės, 
vaizduojančios angeliukus, bėrė 
gėles po kojomis iškilmingai 
nešamos monstrancijos ir nuo
lankiai klaupėsi minia laimina
ma sidabrinių varpelių; skambė
jimo, S v. Mišių, metu bažnyčia 
netalpino žmonių ir daugelis tu
rėjo likti šventoriuje.

•“Mūsų Lietuvos”' savaitraščio 
spaudos vakaras buvo suruoštas 
balandžio 27 d.. Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje. Programa 
buvo įvairi- ir gerai7 paruošta, 
suorganizuota “ML” nuolatinės 
bendradarbės H. Mošinskienės.

Mergaičių kvartetas: Monika 
Jonavičiūtėį Drena, Elena ir* Ju
lija Šimonytės padainavo ketu
rias nuotaikingas dainas pianu 
palydint Aldonai NadolškyteL

valdytai; atsĮsakiu* iš. pareigų, 
buvo išrinkta nauja klubo vai
dyba, į kurią įėjo: pirm.—Damb 
rauskas- Jonas, šefe. - Peeius 
Kasys, ižd.—Itiutkur Jbnas, na*-

po

projektuojamiems, lietuvių na
mams. Visuotinis klubo narių

navioįua. į parengimų kom.:. pp, 
Mikėnienė, l3. Ozalas ir J. Ja
nėnas.

Stasį Augustinavičių sjn, kai* 
po to klubo* steigėją- bei ilgametį

į. perleis turimą, skly- 
(0 atlyginimo, tik par 

stikdąmi atitinkamais šėrinim

(CSc.) Henry H. Heimann-,r Mr. Heimann,, kuris yra ©ko

Barscevičius artistiškai sudaina
vo humoristinę dainelę “Mudu, 
du broliukai”. Ypatingo pasise
kimo sulaukė Alekso Vinkšnai- 
čio -paruošti: kupletai., kuriuos, p. 
Vinkšnaitis ypatingai nuotaikin
gai padainavo- iškeldamas šių 
dienų lietuviškąsias aktualijas. 
Akordeonu pritarė Jonas Bars
cevičius. LKB Choro solistas V. 
Tatarūnas solo padainavo dvi- 
lietuviškas dainas, lyriškai jas^ 
interpretuodamas, palyidnt pia
nu p-lei Kilčiauskaitei.

Paskutinė programos- dalis 
buvo vieno veiksmo ir keturių 
paveikslų scenos, vaizdelis, “Kul
tūrinė misija-”, paruoštas. H. 
Mošinskienės. Vaidino: J. Bag- 
džius, M. Jonavičiūtė, J. Bara
nauskas, M. Matelionytė, O. Ma- 
telionytė, EI. Šimonytė, J, Bars-, 
cevičius ir V. Tatarūnas. Reži
savo J. Bagdžius. Šie jauni sce
nos mėgėjai visi yra uolūs LKB 
Choro dalyviai maloniai remian 
tys lietuviškus pasirodymus.

Kun. Ragažinskas pernai ai-* 
šventė savo 25 metų kunigystės: 
jubiliejų, kuris buvo plačiai at
žymėtas lietuviškoj spaudoj ir 
iškilmingai paminėtas S. Paulo 
lietuviškos kolonijos ir Seserų 
Pranciškiečių vadovybės. Gegu
žės 5 d. jubiliatas buvo pagerb
tas 50 m. amžiaus proga per Lie
tuvišką Kultūrinį Radijo pusva
landį ir pasveikintas visų kata-
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MEDŽIAGOS — MAISTAS 
— VAISTAI 

Greičiausiai ir. pigiausiai per- 
siunčiami siuntiniai i tėvynę

riKAMIENSHI
[^JANIQUE TRADING

835QUEEN ST.W.-TORONCO 3-EM4-4025
Skyriai: Hamiltone, St. Catha

rines ir kitur*

NAUJIENA!
M knygų už 3 dolerius

Iki liepos mėn. 1 dienos gali
ma įsigyti už $3 10 knygų, jeigu 
jos perkamos visos kartu.

Šv. Panos Marijos Apsireiški
mas Liurde — Vysk. P: Būčys, 
500 pusi: Kainav $3.

Vytis ir Erelis — Jonas Kmi- 
tas. Apysakos. 576 pusi. Kaina
vo $3.
į Anglų kalbos mokytojas. 174 
pusi. Kainavo $2.

Kvieslys į laisvę—Jonas Kmi- 
tas. Eilėraščiai. 350 pusi. Kaina
vo $2.

Prie vilties kyžiaus — Dr. J. 
Prunskis. 139 pusi: Kainavo $2.

Šv. Pranciškus Asyžietis — 17 
D. Daveau. 176 pusi. Kainavo $2. 
■ Pranašystės apie pasaulio pa
baigą.— Kun. P. Juras. 109 pusi. 
Kainavo $1.50.

Šv. Pranciškaus pėdomis — T. 
P.. Bizauskas. Kainavo $2:
’ Telšių kankiniai — J. Padau- 
’bietis. 97 pusi. Kainavo $1.

Kaip tapti Amerikos piliečiu. 
Kainavo 25 centai.

Šios knygos gaunamos: Fran
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine:

vyskupas Brizgys, Eduardas Tu
rauskas, prelatas Tulabą, kun. 
Vyt Balčiūnas: in kiti. Čia jau 
nariu tapo Ateitininkų^ Sendrau
gių Sąjunga. Tuo būdu lietuvių* 
dalyvavimas yra patikrintas- 
abiejose Pax Romana šakose. 
Šių metų bal. mėnesį Romoje 
įvyko vyresniųjų šakos jubilie
jinis kongresas 10»ajai jos susir 
kūrimo sukakčiai atžymėti. Kon 
gnesas užtruko visą, savaitę. Jis 
buvo ypatingai iškilmingas ir 
.reikšmingas. Jo bendra tema, bu
vo; šviesuoliai (intelektualai) 
besiformuojančioje pasaulinėje 
bendruomenėje.- Kongreso dar
bai ėjo dviem serijom: rytiniai 
posėdžiai buvo, skirti statuti
niams susirinkimams, o popie
tiniai — paskaitoms. Atžymė- 
*tina paskaitų temos: Pasaulinė 
bendruomenė ir krikščioniška^ 
sis universalizmas, skaitė -Bolo-

organizacija pavadinta “Pax 
Romana”. Lietuvių Studentų 
Ateitininkų Sąjunga- pačioje- pra 
džioje įsijungė į organizaciją. 
Pirmąs po karo tos sąjungos su
važiavimas įvyko 1946 m. taip 
pat Šveicarijos Friburge. Lietu? 
vių delegaciją, jame sudanė 
Eduardas Turauskas, Elena Tu- 
rauskienė, Elena Jankauskienė- 
Jurgelionytė ir Aldona- Eretai? 
,tė (prob Juozo Ereto, duktė). 
Lietuvių Ateitininkų Studentų 
Sąjungos delegacijai tame suvar 
žiavime labai gyvai pasireiškė 

‘ir, nepaisant jau tada prasidė
jusios antrosios sovietinės oku- 
pacijos Lietuvoje ir Ateitinin- 
»kų- Federacijos uždarymo dar 
1940 m„ buvo atstatytas tęsti
numas ir sutvirtintas, lietuvių; 
ateitininkų, studentų S-gos, kaiplnijos arkivyskupas kardinolas 
:vienintelės, teisėtos lietuvių ka
talikų studentų atstovybės Pax 
Romana sąjūdyje, ryšys su ta 
organizacija. 1947 m. balandžio 
mėn. Romoje- įvyko pirmas po 
Antro Pasaulinio Karo Pax Ro- 
lmana> kongresas; Tame kongre
se Pax Romana pasidalino į ‘te 
sąjūdžiu: studfentų ir diplomuo
tųjų: MIEC (Mouvement Inter
national: dės. Etudiants Catho- 
■liques): fcr MIIC (Mouvement: 
•Intenational des Intellectuals 
Catholiques)*. Tame kongrese 
{lietuvių delegaciją sudarė: JiE;

ižemės; ūkio, gaminiai,, kurių dar 
bar tipk Kanadoje tiek JAV jau
giamas perteklius, gneitu laiku, 
susilauksią- rinkų.
; “Žemės: ūkio gamyba; tur būt,. 
Įjąu' pergyveno, savo blogąjį lai- 
.kotarpį, — sako jis: — Tiesa,

Men. New Ybrke- vicepreziden
tas, sako: ’“Abejoju, ar yra pa
saulyje kitas, toks kraštas;, ku- 
nri; turėtų takią gerą ateitį, kaip.

__ ________ Kanada; Tokia puiki: Kanados 
Dvasios Vado pareigas eina kan. padėtiš- yra dėl to; kad. ji turi. __________ _ _
Z; Ignatavičius; didžiulius žbmės- tuntui ar jos: ūkintokaios skaičius vis5 tolydžio

; Ja^įko, lietuvių liaiv gue^Si^tief^£3S bet žemės, ūkio, mechą-, 
dies universitetas sėkmingai te* pramones; Hm žemes, uniw, .

u „miko* vs-. _ —• imzacųą;, seMų ir^tivųų prie
auglio pagerinimas, bendras že- 
Smės. ūkio mokslo pakilimas, pa-

Z; Ignatavičius;

šia- savo: darbą. Šiemet lietuvių 
kalbą; dėsto kun. J> Janilionis.

šiasi lietuviškoji mokykla- ir 
Ateitininkų, kuopa: gegužės 12. d. 
V: Zelinos Gimnazijos, salėje*

ARGENTINA
' Lietuviai nupirko, laivą, And
rius ir Liuda Ramanauskai,, su
darę brvę su P: Krištalevičių 
Šeima, nupirko laivą, kurį nau
dos medžio ir kitų produktų 
transportui tarp Entre- Rios> sa-- 
lyno .ir Buenos Aires uosto.. Lai
vo kapitonu bus Benjaminas 
Krištąlevičius, kuris iki to! tar
navo Argentinos laivyne..

Pranė Shnihskaitė - Vėdėgie-
riė, buvusi mokytoja, žmona, 
buy,. Panevėžio gimnazijos lb^ 
tynų kalbos- mokytojo, vėliau 
Kėdainių, gimnazijos direkto- 
jiaus. Jono Vedegib,. mirė balan
džio. 23 d. Buenos Aires.^ Liko 
vyras; ir sūnus Jonas inžineri
jos fakulteto studentas Regi
mantas, sesuo Kaz. Fijalkaus- 
kienė ir brolis Edv. Siminskas.

srityse. Po pusės, šimto, metų;
ekspansijos centras: gali vėl kur 
nori persikelti; sakysime ; į W 
tus,- bet šiito metų Kanada yjst ____ ___
padėtyje; įgalinančioje ją vado~[>žmonių darbo., jėgą; bei mažes- 
Vauti. pasauliui, daugelyje* sri?.'niama- plote- gąlima. bus. pasiekti 

nemažėjančių vaisių?’.

Giacommo Lercaro; Kultūra be- 
apsijungįančiame pasauly, skai
tė Joseph Folliet, Prancūzijos 
socialinių savaičių generalinis, 
sekretorius, žymus, rašytojas, so
ciologijos istorikas ir titi Kon
greso dalyviai buvo priimti spe
cialioje- audiencijoje popiežiaus 
Pijaus. XHrojo, kuris jiems, pa? 
sakė turiningą kalbą. Lietuvių 
•Ateitininkų Sendraugių. Sąjun
gą; kongrese atstovavo delegaci- 
ja iš J.E. vyskupo V. Padolskio 
r— garbės pirmininko,, ministerio 
Eduardo Turausko — pirminin

ko, prelato V. Tulabos — vice* 
pirmininko, kun. dr. V. Balčiū
no ir prof. Zenono Ivinskio — 
narių. Dar tenka pažymėti, kad 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
ga nuo Nothingamo (Did. Bri
tanijoje) yra Pax Romana MIIC 
tarptautinės Tarybos narys

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

ATEIVIAI!
geriausias draugas yra artimiausias

Imigracijos Valdininkas
MIC, kovo-, 22 d. išvyko į Rosa
rio. pavaduoti kun. dr.. P. Brazio, 
ir kun. J. Jakaičio,, išvykusių 
kongregacijos reikalais į JAV:.- '
URUGVAJUS
Į “Urugvajaus lieti centro” pir
mininkas* St. Rasikas, sekretorė 
R; Diktoraitė-. ir ’ delegacijos į 
Lietuvą narys- Markevičius “Tie
soje*3 paskelbė- laišką, kuriame* 
skelbia savo lankymosi Lietu
voje išvadą: “Broliai ir sesės! 
Jūs esate laimingi, gyvendami 
tarybinėje ‘ santvarkoj e”. Nupa
sakoja visą vargą savo gyvena- 
mame krašte ir visas laimes- ter- 
r-ybinėje santvarkoje,- tačiau: ne* 
pasako paties svarbiausio daly
ko: kodėl, būtent, jie patys ne
nori į tą “laimingąją šalį” va
žiuoti? Pabuvojo jame, pamatė 
tenykštį gyvenimą, ir nei vienas 
ten neliko, nei vienas nesiruo
šia dabar ten vykti.
VENECUELA

Venezuelos Lietuvių Sav. Ben 
druomenės nauja-valdyba: pirm* 
A Melskis, vicepirm. VI. Morkūr 
nas, sekr. B. Malskytė, iždin, L. 
Tamašauskas, kultūros r. vacL A., 
Vasiūnienė.

Londonas — Pagarsėjęs* į Par- 
paulinio karo mėto : lenkų lėgi- 
jonų vadas gen. Halleris' buvo 
norėjęs iš Londono nuvykti į 
Čenstakavą, į' Marijos metų už
baigimo iškilmės;. Lenkijos vy
riausybė betgi pranešė, kad į 
Čenstakavą, jam; būsią, neįmano
ma; nuvykti. Ma^yt, bijojo, gali
mų minių, demonstracijų. Tada 
generolas grąžino- pasą '

Varšuva — Lenkijos žemės 
ūkio viceministerist Pawlows
ki ir Jagelski spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad į kolchozus 
suvarytiems ūkininkams būsiąs 
grąrinta ne tik nekilnojamas 
nartas, bet ir inventorius.

Visoje Kanadoje yra, 130 imigracijos įstaigų, kur jūs; rasite- patyrusius, 
tarnautojus, pasiruošusius padėti jums- Įsikurti1 Kanadoje.
Kokia, bebūti^ jūsų, preblema» imigracijos valdininkas, maloniai pasiūlys 
jums, savo pagalbą.

9t> Ji& suves. jus į sąlytį'su atitinkamais darbdaviais.

< Jis padarys patvarkymus jūsų giminėms įleisti- į Ka-.

9r Jfe. padės jums norinti pradėti; biznį; an įsigyti ūkį

metų Kanadoje,, jų* netekate darbo, dėl. ligos ar ne-
< Jis* pasteibės ateiti jums į pagalbą, jeų. laike? pirmųjų; 

laimingo atsitikimo in jūs bei; jūsų* šeima bus reika- 
lihgp* pagalbos.

f - '

patarimo, bot kuriuo reikalu.. Jo. patirtis ir Žinios yra skirtos jums be jokio

0D0S1 ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeitnoma ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto>ir kitų rūšių: odą batams- 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO. SANDĖLIO 
KAINOMIS

ENCHIN LEATHER SUPPUES
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College)

Atidaryta ir šeštadieniais visą dieną. ■ s -

Jeigu JŪS re
jūsę draugas

antrašo*

0SSIH6TU TEXTILES PILIETYBĖS IR IBIGB&tlJOS DE PART AMEKTAS
Včie-mihiSteris.
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tPUSL.

899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381
įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

t ir gausite pilnas informacijas. , . .
rarkome visus morgičių reikalus.’

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos, 
' Namų iškeitimas

Jau pats laikas paruošti 
SAVO MASINAS VASARAI 

tad mielai esate kvieėiami atsilankyti į

5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie 5 pa dina-Coll eg •

čia savo kalboje iisiaiikinsite viską su prityrusiais mocha nikais.

Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktą pinigą, WALLY'S 'garažas lietuviams 
duos kreditan, už visus atliktas didesnius mašinos remonto darbus. 
KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 

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

įA. MORKIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board 4 National Assoc, of Raal Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją,
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

PABALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Septintoji -Pabaltiečių oliriipi- 
jada praėjo džiaugsmo ir širdies 
griaužimo nuotaikoj. Džiaugė
mės laimėję moterų krepšinį, 
bet griaužėmės neįtikėtai pra
laimėję vyrų krepšinį. '

Šventė prasidėjo penktadienį, 
gegužės £; tinklinio ir . vyrų 
krepšinio varžybomis. Tinklinio 
varžybas tiek vyrų, tiek moterų 
grupėje laimėjo estai nugalėda
mi latvius ir lietuvius po 2:0. 
Lietuviai šiek tiek dar laikėsi 
prieš latvius. Lietuvės prieš lat
ves pirmame sete vedė net 7:3, 
tačiau vis tik pralaimėjo abudu 
setus — 15:9 ir 14:6. -Lietuvius 
tinklinyje atstovavo: moterys— 
Vėlyvytė, Urbonaitė, Kaspera
vičiūtė, O. Žėkaitė, Biskevičie- 
nė, Kriaučiūnaitė; vyrai — Ku
lys, Balsys, Atkočiūnas, Supro
nas, Preikšaitis, Žukas.

Vyrų" krepšinio priėšfinalinė- 
se varžybose lietuviai nesunkiai 
nugalėjo estus ir latvius, Latviai 
nugalėjo estus ir tuomi pateko į 
finalą. į

Finalinėse šeštadienio rungty
nėse mūsų juaniai lengvai sudo
rojo latvius 81:31. Ųž lietuvius 
žaidė — Buntinas, Laurinavi
čius, Venckus; Sinius, Baltuo
nis, Gražys, Juodikis, Juozaitis. 
Po šių rungtynių įvyko sporti
ninkų paradas bei oficialus olim 
pijados atidarymas. Šventę ati
darė PSF pirmininkas i J. Zen- 
tinš,. sveikino konsulas Gylys.

Po atidarymo įvyko moterų 
krepšinio rungtynės, kuriose' 
lietuvės užtikrintai nugalėjo lat 
ves 41:34. Atsimenant, kad pra
ėjusioj šventėj teko pralaimėti 
latvėms. beveik 30 taškų skirtu
mu, šį laimėjimą reikia augštai 
vertinti ir džiaugtis mūsų krep
šininkių pažanga. Žaidė: Urbo
naitė, Biskevičienė 4, O. Žėkaitė, 
Šapokaitė 2, Kasperavičiūtė, 
Kriaučiūnaitė 10, Vėlyvytė,. Si
niūtė 8, Aneliūnaitė 8, Sirūnai
tė 9, Gataveckaitė.

Vyrų krepšinio pralaimėjimas 
tikrai mums suteikė gilaus liū
desio. Šiais metais tikrai buvo 
tikimasi nugalėti latvius, ku-

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

Neieškokite kitur, pas mus yra 
AUTOMOBILIS JUMS. 

AUTOMOBILIAI DARBININKAMS 
už prieinamą kainą ir geras išsimo- 

kėjimo sąlygas. 
NEW-ERA AUTO RINKA 

1660 Queen St. W.

TT*

Lietuviška

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

moterų kirpykla

ALDONA
Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
275 WINDERMERE AVE.

Tel. RO. 2-6220

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. ELLIįSj
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471

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

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite j šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai bei sudaromos paskolos’ 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

.Vasarvietė, $5.000 įmokėti, 12 
didelių kabinų. Krautuvė, 8 laivai, 
10 akrų žemės, 1000 pėdų privataus 
smėlėto ežero kranto. Geras žuvovr- 
mas. Viena skola 10-čiai metų. La
bai skubus pardavimas.

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

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

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis plo
nos, olyvo šildomos, mod,, virtuvė, 
garažas, namas be skolų, randasi In
dian Rd. - Bloor rajone.

7.000 įmokėti, 12 kambarių at
skiros mūrinis nomos, vandeniu aly
va šildomos, 3 virtuvės, 2 vonios, 2 
garažai-, privatus {važiavimas, šei
mininkas išvyksta iš Toronto. Ran
dasi Rusholme Rd. rajone.

$7.000 įmokėti. 12 kambarių at
skiros mūrinis nomos-dupleksos, 2 
mod. virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildomos, dvigubas garažas, 
randasi High Pork • Roncesvolles ra
jone.

Taip pet turime namą pardavimui su 
$600 {mokėjimu ir augHiau.

P. KERBERIS
Bisuio tolef.; Lt. 1-2471, 
Namų toL: Lt. 3*1384

$3.000. įmokėti, 8 kambarių .atski-. 
ras mūrinis namas. Vienas morgičius 
balansui. Geroj nuomayimųi -vįetoj? 
Parkdale rajone. ” ’’

$4.000 įmokėti^ 8* fcamberių* gero 
mūro namas su dviem moderniškom 
virtuvėm, dvigubu garažu, neperėi-' 
narni kambariai. Namas randasi arti 
Bloor gatvės.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, gražių plytų namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu. 2 kamba
riai rūsyje, didelis sodas, viena sko
la, vandeniu alyva šildomas. Tuojau 
galima užtimti. Jane - Baby Point 
rajone.

11 kambarių dupleksas visai arti 
Roncesvolles. Pilno kaino $24.500. 
Atskirai mūro namas su garažu. ■

$6.000 įmokėti, 4) kambarių, at
skiros mūrinis narnos, 3 virtuvės, 
alyva šildomas, garažas ir-vieta ant
rom, arti Bloor ir High Pork.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiras mūrinis namas 
$u garažu, 2 modemiškos virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, artį, susi
siekimo. v, **

' 810.000 įmokėti, 9 didelių kom< 
barių per du augštus, garažas, van
deniu alyva Šildomos, vieno skala 
balansui. Tuojau galima užimti. Oak
wood • St. Clair rajone.

B. SAKALAUSKAS
Biznio talef.: LE. 4-2471,

( Namą tai.: Lt. 4-1410

Elektros 
mechanikas 

‘ ■ - * -iM

Taisau visą rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvoa pe
šios. , . ’

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

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

riuos finalinėse rungtynėse vi
suomet lydėdavo laimė. Tas pat 
betįgi įvyko ir šį karią. Pasekmė 
per visas rungtynes svyravo. Li
kus vos 2 minutėms žaisti mū
siškiams pavyko išplėšti 5 taškų 
persvarą. Tačiau, mūsų krepši
ninkai, nors if skaitomi ypatin
gai gabūs, nesugebėjo išlaikyti 
kamuolio savo rankose ir lat
viai, pasinaudodami keliomis 
baūdomis ir metimais, ne tik iš
lygino, bet ir persvėrė pasekmę 
savo naudai. Teisėjo švilpukas 
skelbia rungtynių pabaigą ir 
aiškų latvių laimėjimą 65:61.

Tinklinio finaluose estės nu
galėjo latves 2:0, o estai lietu
vius 2:1. Šių metų šventėje lie
tuviai ir estai laiinėjo po 2 pir
mas vietas ir latviai 1.

Lietuvius atstovauti L>uvo pa
rinkti geriausi sportininkai iš 
Aušros, Vyčio ir Tauro klubų. 
Be gausaus būrio torontiečių, iš 
tolimojo Montrealio buvo atvy
kę talkininkauti krepšininkai: 
Sinius, Baltuonis, Gražys, krep
šininkės: Siniūtė ir. Aleliūnaitė. 
Be jų būtų sunku buyę išsivers
ti, ypatingai moterų krepšinyjė: 
Keista, kad Montrealio sporti
ninkai atvyko- nepavėlavę į 
penktadienio rungtynes, tuo 
tarpu torontiškiai pavėlavo ir 
per tai galima buvo pralaimėti 
pirmąsias rungtynes.

Pati šventė praėjo tvarkingai 
ir su gražiomis nuotaikomis ne
žiūrint kaikurių pralaimėjimų. 
Tikėkimės atsigriebti sekančiais 
metais. A. S.

Užbaigtos Ontario LK 
pirmenybės

Praėjusį sekmadienį Prisikė
limo p. salėje buvo sužaistos 
paskutinės ir lemiamos krepši
nio pirmenybių rungtynės bei 
įteiktos dovanos laimėtojams.

Pirmose rungtynėse vytietės 
nugali Aušrą 35:16. Šios rung
tynės buvo svarbios 2-3 vietos 
laimėtojui išaiškinti. Nežiūrint 
pralaimėjimo, turėdama geres
nį krepšių skirtumą, bet tiek pat 
laimėjimų, Aušra liko 2 vietoj, 
o Hamiltono Kovo mergaitėms 
atiteko trečioji vieta. Šiose 
rungtynėse žaidė: Vytis — Ur
bonaitė 2, Vėlyvytė 2. Biskevi- 
čienė 15, Černiauskaitė, O. Žė
kaitė 8, Kasperavičiūtė 2, Kriau- 
čiūnaitė 6; Aušra — Gatavec- 
kaitė 4, Šapokaitė 2, Pundžiū- 
iė, Žymantaitė 2, Uogintaitė, 
Sirūnaitė 8. '

Vyrų tos dienos rungtynėse 
Aušros žali nugalėjo Vyčio ža
lius 34:25. Žaidė: Aušra ž. — 
Barškėtis, Mickevičius J. 6, Mic
kevičius A. 6, Grigaitis 2, Šiur- 
na 14, Butvilą j, Laurinavičius 
2, Dvarionas. Vytis — Gvildys 
6; Supronas 9, Ąžuolas 6, Staba- 
činskas 2, Ručinskas, Balsys 2. 
Antrosios vyrų rungtynės. Ko
vas II - Vytis geltoni neįvyko, 
kadangi daugelis Vyčio krepši
ninkų turėjo tuo pačiu laiku 
žaisti ir futbolą. Laimėjimas 
20:0 užskaitytas Kovui.

* Po šių rungtynių pirmenybių 
lentelė taip atrodo: 1. Aušra ž., 
2. Vytis ž., 3. Kovas II, 4. Vytis 
g., 5. Aušra j., 6. Kovas I.

Rungtynėms pasibaigus įvyko 
oficialus pirmenybių uždarymas 
bei dovanų įteikimas. Išsirikia
vus sportininkams sveikino apy
linkės komiteto pirm. J. Sima
navičius ir po to įteikė dovanas 
komandiniams laimėtojams — 
Aušros'ž. ir Vyčio mergaitėms. 
Taip pat buvo įteiktos dovanos 
ll-kaf krepšininkių už įvairius 
pasižymėjimus šiose pirmeny
bėse.

Kanados Sporto Apygarda dė
koja Prisikėlimo parapijai už 
leidimą naudotis krepšinio sale, 
be kūrlos. nebūtį; buvę įmano
ma pravesti šių pirmenybių. Pif 
menybės buvo prM&os vėlokai, 
tašau liko beveik- užbaigtos —r 
iš 36 rungtynių Sužaista 30.,? Te
kėkime, kad sekančib sezono 
pirmenybės bus dar sėkminges
nės. A. S-

VYČIO ŽINIOS
Penktadieni, gegužės 31 d. 7 

vai. vak. Toronto Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje Vytis ren
gia pobūvį -.supažindinimą su 
laimėjimais bei laimėtojais. Lau 
kiama gausaus bičiulių atsilan
kymo.

Vytis jau išleido’savo biule
tenio Vytiečių Dienos pirmąjį 
numerį.

■ z *

Lauko teniso turnyre A kla
sėje pirmąją vietą laimėjo .Žu
kas, o B klasėje varžybos dar 
nebaigtos.

Krepšinio ir tinklinio treni
ruotės, po paskutiniųjų šio sa
vaitgalio rungtynių, nutraukia
mos. Bus treniruojamas! ir va
saros metu, bet apie tai bus pra
nešta .

Vytis ir šiais metasi pirmau
ja Con. lygoje. Nugalėję futbo
lo pirmenybių rungtynėse stip
ria Puglia komandą 2:0, tvirtai 
stovi, be pralaimėjimų pirmoje 
vietoje. Rungtynės buvo, kietos 
ir šlapioj aikštėj. Jau pradžioj 
pirmo puslaikio sužeidžiamas 
Preikšaitis ir Vytis turi žaisti 
tik 10. Nežiūrint to puslaikis 
laimimas 1:0. Antram puslaiky 
teisėjas už žiaurų žaidimą šali
na iš aikštės 2 italus ir Vytis 
įskelia dar vieną įvartį užbaig
damas rungtynes 2:0 laimėjimu. 
Įvarčiai: Preikšaitis, J. Vėlyvis.

Pabaltiečių olimpijadoje vy- 
tiečiai labai gausiai atstovavo 
lietuvius. Vyrų ir moterų tink
linio komandos sudarytos vien 
iš vytiečių. Taip pat buvo žai
džiama moterų bei vyrų krepši- 
nyje. A. S.

Mann Martel
1199 Bloor St. W„ Toronto. Tel. LE. 4-8431

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš) bankų.

Skambinti —-
Ant Mičiūnas

- ------ - Telef. LR 4-8481

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

Šį šaltoką ir tolimą kraštą 
aplankė ankstyvas ir gražus pa
vasaris. Jau sprogsta medžiai ir 
žaliuoju gamtos kilimu pradeda 
puoštis žemė.

Šiandien švenčiame Motinos 
dieną. Minėjimas įvyko Prosvi- 
ta salėj, Simpson St., Fort Wil
liam, Ont. Nors keliai miškuose 
dar nepradžiūvę, bet keliolika 
žmonių iš jų buvo atvykę.

Pasakius pirmininkei atitin
kamą Motinos dienos minėjimui 
kalbą, mirusios ir kenčiančios 
motinos pagerbtos atsistojus ty
los minute, o gyvosios ir minėji
me dalyvavusios pagerbtos pa
puošiant raudona rože, kurias 
prisegė p. Bružaitė. .Gražiai dai
navo broliai Lawrence ir Philip 
Jokubauskai duetą. Puikiai at
liko vaikai vaidinimą Motinai. 
Paruošė L. Miitalienė. Atliko:

SUDBURY, Ont.
Mokyklos vakaras, kurį ruo

šia KLB apylinkės vald. drauge 
su mokykla, įvyks gegužės 26 d., 
sekmadienį, Christ the King pa
rapijos salėje, kur būna lietu
viškos pamaldos. Pradžia 6 vai. 
vak. Pirmiausia bus pažymėji
mų ir premijų įteikimas, pas
kiau meninė dalis ir šokiai "su
augusiems. Veiks turtingas bu
fetas. Atskiri pakvietimai nie
kam nebus siunčiami. Dėl to 
kviečiam'e Sudburio ir apylin
kės lietuvius gausiai dalylvauti 
su savo draugais ir praleisti va
karą jaukioj lietuviškoj kompa
nijoj. Rengėjai.

R. R. Bagdonai iš Hamiltono 
buvo atsilankę pas savo gimines 
ir bičiulius. '

Vėl keletas lietuvių iš Toron
to atvyko į Sudburį ir jau gavo 
darbus.

Šaunios vestuvės. Juozas Mar
tišius susituokė su Margarita

r

Fort William, Ont
K. Kaminskaitė, G. Kaminskas, 
J. Mitalaitė ir Ph. Jokubauskas. 
Pijaninu gražiai paskambino J. 
Mitalaitė. Minėjimą pravedė p. 
Kajutis. Po to sekė pobūvis ir 
šokiai. Protarpiuose loteriją pra 
vedė Valė Jonaitytė ir P. Kajų-

Ona Rosekranz. Kristaus Kara
liaus bažnyčioje, ypač gražiai ta 
proga išpuoštoj, altoriui sken- 
dint įvairiaspalvėse šviesose, 
kun. A. Sabas palaimino jų mo
terystės ryšį.

Kazys Rimas pasižymi kaip 
ypač pavyzdingas Vasario 16 
gimnazijos būrelio vadovas ir 
su didžiausiu rūpestingumu bei 
uolumu pernai rinko aukas Tau
tos Fondui. Tik jo pasišventimo 
dėka pernai Sudburys atsistojo 
trečioj vietoj.

P. Jutelis neseniai nupirko už 
$50 visas keturias naujai refor
muoto brevijoriaus dalis ir pa
siuntė į Lietuvą net visiškai ne
pažįstamam kunigui.

Reikia pasidžiaugti, kad daug 
lietuvių siunčia siuntinių gimi
nėms ir draugams į Lietuvą ir į 
Sibirą. Yra nemažai tokių, kurie 
per metus yra pasiuntę siunti
nių daugiau kaip už $1.000.

Maloniai praleistas laikas tarp 
savųjų. Pelno liko $47. Minėji
mą ruošiant daug pasidarbavo 
A. Jonaitis, Jokubauskas, Algis 
Mitalas, Vytas Semaška, Bru
žienė, Jonaitienė, Druktenienė, 
A. Kaminskienė, Leo Druktenis, 
Bružas, Jonas Zigmantas, Kra
paitis ir kt.

Visiems prisidėjusiems darbu 
ir dalyvavusiems minėjime nuo
širdžiai dėkojame.

A. A. Bružas, kilimo rokiškė
nas, apie 70 metų amžiaus, gyv. 
Port Arthur, Ont., mirė balan
džio mėnesį. Palaidotas Port 
Arthur, Ont. kapinėse. Laido
tuvėse dalyvavo būrys lietuvių. 
Atvyko Amerikon, prieš 35 me
tus persikėlė Kanadon.

A. Jonaitienė gavo žinią iš Si
biro apie savo motinos mirtį. Po
nią Jonaitienę, Jonaitį ir jų duk
rą Valę nuoširdžiai užjaučiame.

Mūsų knygyną esame papil
dę keliolika naujų knygų pasi
naudojant “Draugo” išpardavi
mo knygų laikotarpy.

Ir čia dalis lietuvių yra užsi
sakę ir gauna asmeniškai Liet. 
Enciklopediją, gėrisi bei džiau
giasi savo tautos lobiu.

Grupė žmonių susidėję dabar , 
užsisakė vieną komplektą L. 
Enciklopedijos. Iniciatoriais yra 
E. Jakštis, kuris pirmas paauko
jo $20. Tam reikalui dar Vasario 
16 d. paminėjimo proga ^vėliau 
pinigus surinko W. Bružas.

ADAMONIS & BUDRIOMS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

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

Government of the province*of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879 
A. MARKEVIČIU$, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6132 .

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

A. P, GARAŽAS .
1539 DUNDAS’st. W. (prie Duff«rta£ 

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS aVTOMOBIUŲ rtKMONTAŠ. 
SPEC. FORDOMATIC - HYDROMATIC TRANSMISIJOS.

Savininkas* ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130 ' Telefonas LR 5-9130

• ♦
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872 Bloor SL W. TetefonaaUfe

Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 kambariai, 3 virtuvės, mūrinis 
namas alyva šildomas.
Bloor - DuHerin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, 
garažas.
High Park - RancesvaMes, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kambarių, mūrinis, 
alyva šildomos, garažas.
Glenloke Avė., $2.500 įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

dens alyvos apšildymas, gero m£ro 
nomas.

dėlių kotnborių, atskiros, mūrinis, 
alyva šildomos namas, garažas.
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis narnos. ‘
St. Clair - Spa di na Rd., 7-nių dide
lių butų, geras mūrinis pastatas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamos palikimas.

' laikais ‘Šeštadieninėse 
mokykloje sunku vaikams išaiš
kinti kaikurių žodžių prasmę, 
pavyzdžui — .piemens, Mokyto- 
jas;mėgina, aiikipdąmas:. . r .

-J-įsivaizduokite visi, kad jūs 
esate avelių būrys, o aš... Kas 
būsiu aš? ’

4-Avinas, ponas mokytojau, 
— atsiliepė visi kartu.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1*4605

J. GUBAS V. VASILIAUSKAS
Hemų teL LE. 2-7391

EDMONTON AHa.
Edmontono lietuviai gražiai ko Kalvelį ir-Kubilą. Bendruo- 

pasirodė suruoštoje tarptautinė
je parodoje College Alberta Ed- 
montone gegužės mėn. 6-7 d.d.

Ypač domino visus praeivius 
lietuviškas kryžius padirbtas V. 
Zelenkevičiaus ir gražūs lietu
viški audiniai bei rankdarbiai. 
Tautinių šokių grupė gražiai 
pašoko Kalvelį ir Kubilą. Šokė
jus palydėjo linksmas publikos 
rankų plojimas. Šokėjai D. Do- 
vidėnaitė, F. Gugytė, E. Sadaus
kaitė ir J. Frieson, broliai Sa
dauskai Romas, Algis ir Kazys 
ir E. Melikauskas. Grojo akor
deonu J. Balsys, vadovavo V. 
Nastojienė.

Širdinga padėka visiems tau
tiečiams prisidėjusiems prie šios 
parodos paruošimo, ypač orga
nizatoriams Augiams, Vidugi
riams; Šiugždiniams, Pilipavi
čiams, Nastajams, Bajorams ir 
kun. I. Grigaičiui.

Motinos dieną Edmontono lie
tuviai iškilmingai paminėjo ge
gužės 5 d. Šventas Mišias atlai
kė už visas gyvas ir mirusias 
motinas kun. I. Grigaitis, taipogi 
pasakė gražų pamokslą pritai
kintą Motinos dienai. •

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje įvyko meninė dalis. P. J. 
Šepetienė paskaitė gražią pa
skaitą apie motinos meilę. To
liau sekė jaunųjų deklamacijos. 
Karosai Algis ir Gailutė padek
lamavo Ačiū tau mamyte; to
liau sekė eilėraščiai Elenos Au
gy tės if Lidijos Gudjurgytės. 
Be to J. Rasino 3 anūkės, nemo- 

'kėdamos lietuviškai, .sudainavo 
Pas močiutę augau. Jos susilau
kė gražaus pagirimo iš publikos.

Toliau sekė tautiniai šokiai. 
Jau minėta šokėjų grupė pašo-

menės, pirmininkas J. Augis 
įteikė tautinių šokių grupei do
vanas. Rinkliava buvo skirta 
Vasario 16 gimnazijai — surink
ta $24.78.

Pas p^. Besimus balandžio 28 
d. įvyko Šaunios krikštynos, 
kur dalyvavo daug svečių .-ir 
skambėjo lietuviškos dainos; 
Kun. I. Grigaitis su visomis baž
nytinėmis apeigomis pakrikšti
jo Susan Diane Kadatz. Krikšto 
tėvai buvo W. McCune ir Anta
nina McCune. .■ > '

Edmontono Lietuvių Namų 
direktoriai balandžio 27 suruošė 
vakarą “Batai”. Režisavo patys 
vaidintojai, sceną paruošė A. 
Kynas ir J. Pilipavičius. Vaidi
no: Joną Dzinkaitį — J. Popi- 
kaitis, Juozą — R. Sadauskas, 
Antaną — A. Kynas, Petrą — J; 
Pilipavičius, Dzinkaitienę — M.. 
Feduschak-Kynaitė, Birutę — 
A. Dudonienė; Oną — V. Bajo
raitė, Adelę — Sadauskaitė

Vaidinimas pavyko puikiai. 
Publika triukšmingais plojimais 
palydėjo artistus iš scenos; o 
buvo prisirinkę publikos apie 
200. Po vaidinimo sekė šokiai 
iki 12 vai. nakties grojant or
kestrui. Bufete prie gausiai ap
statytų stalų pūtuojančiu alučiu 
skambėjo lietuviškos dainos ir 
linksmų tautiečių krūtinių.

Vakaro pelnas paskirtas Lie
tuvių Namų išlaikymui.

Birutei Dovydėnenei gegužės 
7 ir 10 d. padarytos dvi sunkios 
operacijos. Ligonė sveiksta pa
mažu, bet dar tebeguli La. Mi- 
sericordia ligoninėje. Linkime 
greitai pasveikti.

Petras Joneliūnas turėjo ko
vo 13 d. atsigulti į Eberart Sa-

V Miršta išgydytas
\ .Prie mintančio ligonio lovos 
stovi dū gydytojai ir stengiasi jį 
nuraminti. 1' 
-—Tamstos, širdis visiškai 

sveika, — sako vienas .
— Ir plaučiai visiškai išsiva

lė ... — taria abu kartu.
—Tai, vadinasi, mirštu visiš

kai išgydytas, — nusišypsojo li
gonis.

Įsidėjo
Greitojo traukinio keleivis nak
tį išėjo iš miegamojo kupė ir ne
bežino kaip ją surasti, jis krei
piasi į vagono palydovą:

— Ar neprisimenat kupė nu
merio? -

— Ne, nepamenu.
— Gal ką nors prisimenat, iš

— O, taip,
vis..— Prisimenu. Kai atsistojęs 
išėjau- iš kupė, per langą buvo 
matomas ežeras.

ko galima būtų ją atpažinti?
susigriebė kelei-

JI

Buvusio karininko žmona nuo 
lat susierzindavo pamačiusi vy
rą prisikabinusį prie krūtinės 
kryžių.

— Negaliu pernešti tavo ordi
no. Argi mandagu taip girtis sa
vo drąsa? — kartą sako žmona.

— Taip, — atsako ramiai vy
ras. — Gal ir netinka... Bet 
tokiam atvejy aš. nusiimsiu ir 
savo jungtuvių, žiedą. . .
. Negali tuo pačiu atsdyginti

Joną pakvietė kaimynas į lai
dotuves savo trečios žmonos,

— Neisiu! sako, savo žmonai.
— Dėl Dievo. Kodėl gi?- 

klausia. ' *■'
— Matai- širdele, • man gėda 

priimti tiek kartų pakvietimą 
tos i pat • rūšies, ‘ kai aš jam: nega
biu tuo pačiu atsilyginti..

Teisėjo kaltė
— Bjauriausia žiema mano gy 

vertime buvo šiais metais, — 
guodžiasi bomas kitam bomui.— 

*Nei geresnio kąsnelio, nei pa
stogės, nei drabužio negavau. 
Dėl viso to kaltai teisėjas.

— O ką jis tau blogo padarė?
— Išteisino ir liepė sveikam 

keliauti.
Tik tiek tespėjo

— Ei, tavo automobilį vagis 
pavogė, — šaukia gretimam kai
mynui. — Nespėjau gerai įsižiū
rėti į jo veidą, bet gerai įsitė- 
tnijau jūsų automobilio nume
rius, kuriuo vagis nuvažiavo.. -

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir veikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie RmcmvoI- 
le - Dv.da* St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiod., penktod. 2-4 yot 
PP, pntrad- if ketvirtod. 6-8 v. v.; 
ieitod. 10-11 vol. '

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

(2-ra$. narnai nuo. JĮgnęesva!- 
JeįL» T°.rPnt?-.

Telefonas LE. 1-4250« ?
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pdgal Susi
tarimų). r .

Gydytojus ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10.12 va*, 2 • 

4.50 vai ir 7-9 vai. vok.
‘ 1 696 BATHURST ’YREET 

‘" 'Torontą.

■USI W1

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros “

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr.TOėksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

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

TeL WA. 1-6614 srbe WA. 2-8018

Dr. K. žymantiei|ė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

1393 DUNDAS ST. WEST 
Torontą

(torp Gladstone ir Rushoime)

Priimaligonius 
iš anksto susitarus.

Greitai ir pigiai siunčiame siuntinius 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus.

“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 maistų, medižagas rūbams, gatavas rūbus avalynę, odų, vaistus ir* 
kitus reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iŠ anksčiau paminėtu da
lyku, t.y. siuntiniai savo turiniu GAJU BŪTI MAHYTI. Mūsų siuntiniai, yra 
10 KILOGRAMŲ arba 22 SVARŲ BRUTO. Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių 
— tai gryno svaria galime dėti 9Yi kg. arba 21 sv. /pev., jei vien cukrus/ 
miltai, ryžiai/. Jei yra skardinių dėžių siuntinyje yra gryno svorio /netto/ 
9 kg. orbo 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami kilogramais, toį prašome ger
biamų klijentų daryti užsakymus kilograminiu apskaičiavimu Z1 kg., Vi kg.,

kg., o ne svarais/. Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros 
orientacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kHogromas—2,21 svaro.

Maistos 

cukrus 
ryžiai 
miltai kvietiniai 
manų kruopos # 
mokaronioi /verm./ 
pieno mitleliai 
volg. alyva 
margarinas 
sviestos 
sūris "šveicariškos" 
taukai kiauliniai 
bekonas daniškas 
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
kilkės /onjouvis/

ŽINOJIMAS PALENGVINA
Apsaugoti odai nuo suskilimo, 

ypač odinių baldų, reikia bent 
keturis kartus į metus ištrinti su 
liesu pienu. Apdžiūvus nubliz
ginti su minkštu skuduru.'

Be to, norint gerai užlaikyti 
odinius baldus reikia odą ištrin
ti skuduru pamirkytu kiaušinio 
baltyme, paskui nusausinti 
minkštu skuduru ar zamšu — 
oda atrodys kaip nauja.

Prieš kalant vinį į tinkuotą 
sieną ant tos vietos užklijuoti 
“scotch tape” .Tai apsaugo tin
ką nuo suskilimų.

Panaikinti nemaloniam kva
pui prausykloje reikia uždegti 
bent porą virtuvinių degtukų. 
Tas tinka ir kitokiems nemalo
niems kvapams pašalinti betku- 
riame kambaryje.

Garai vonioje. Norint apsisau
goti nuo garų, prieš leidžiant 
karštą vandenį reikia įleisti po
rą inčių šalto, o paskui leisti 
karštą vandenį. Po maudymosi, 
išleidus šiltą vandenį, prileisti 
apie pusę vonios šalto vandens 
ir palaikyti — vonia atvės ir dar 
buvę garai pranyks.

Paieškojimai
Vaclovas Salyklis, kil. iš Stai- 

darių km., Lazdijų valse., Seinų 
ap., ir broliai Stasys ir Česlovas 
Surdokai, kilę iš Miklausių km., 
Punsko valsč., Seinų ap., prašo
mi. atsiliepti šiuo' adresu: Jonas 
Petruškevičius, 4421 Clarissa 
Ave., Los Angeles 27, Califor-. 
nia, USA.

Prūselaičio Antano, gyv. To
ronte, ieško Stasys Pakštaitis, 
Christian Brother’s College, 
Waverley, NSW, Australia. Ži
nantieji malonėkite pranešti.

Juraičio Motiejaus, senesnės 
kartos lietuvio, ieško giminės

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503

/kompos Boy & Richmond/

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

Dr. A. Pacevičhts
Gydytojas ir chirurgas

280 RoneesvaUes Avė. 
Telef. LE: 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.

ko ino už kg. už svarę
$0.72
0.95
0.75
0.95
0.95

2.30
2.00
2.65
2.50
1.90
2.60
3.25
2.50
2.80
2.30

$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

už svarą
$1.18

1.25
0.68

Teisininkas «— 
Advokatas — Notaras

Telefenes.LE. 4-6851 •r • - tV . :. ,
idWWB | l^iį || ■Bei liui!J!

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akuferis

Dr. Paul REKAI
Vidau* ligų specialistą*, 

X RAY (Rentgene*)

219 St.4Ciair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

100 Adelaide St W
Boom 197

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

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

(torp Glodstone k Rusholme Rd.)

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

chirurgas ,
Priėmimo valandos 2-3 ir

1-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Maistos kaina už kg.
kepeninis paštetas 
pipirai 
citrinai šviežus 
apelsinai šviežus I 
džiov. vais. "kompot. 
rozinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava .
kava 
arbata • , _—.
arbata 14 kg. $1.40, Vi kg. $2.75 
muilas 1.05 0.48
amerik. cigaretės Phillip Morris 200 
št. /10 pokelių/ su muitu $4.25

$2.60
2.75
1.50

kaino nepastovi:
1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60

. 5.50

0.82 
0.68 
0.96 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77 
1.64
2.50

1.05

PASTABA: volg. alyva, sviestos, taukai, bekonas, kumpis, kep. poštetos, kilkės 
ir pon. yro skardinėse dėlėse: tokio siuntinio grynos /netto/ svoris yra 20 sv., 
o su įpakavimu pilni 22 svoroi /10 kg./ brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpa
kuoti kartonuose, jų grynas /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 garont., pašto 
persiuntimo išlaidos, kos kortu sudaro $6.50.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$6.45 plius 

$17.10 plius 
$17.90 plius

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. /T5V5 
sv./ cukraus 
60 gr. streptomycino, 1.000 tobl. 
isoniazid /rimifono/ ir 7 kg ' 
/1516 sv./ cukraus

Stiprūs geri moterėliu batukai /daniški/ su muitu
Stiprūs geri vyriški botai /tuflioi/ su muitu

Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaip kainaraščius.

2.
3.
4.

5.
$18.00 plius

$23.50 plius

$6.50
$6.50
$6.50

$6.50

$6.50

VISO
Viso 
viso

viso

viso

$12.95
$23.60 
$24.40

$24.50

$30.00
$10.95
$12.90

Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. Nedarome skirtu
mo tarp JAV ir Kanados dolerių.

O R B I S
CENTRAS: 298 Bathurst St., Toronto 2B, Ont, tek EM. 4-2810

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

Mūsų skyriai Čikagoje, Kenošoje ir Waterburyje.

natorium Edmonton. Ligonis po 
truputį gerėja. Linkime greitai 
pasveikti.

Petras Joneliūnas ir Theodora 
Griebei priėmė Moterystės Sak
ramentą gegužės 13 d. Lietuvių 
Namų koplyčioje. Liudininkais 
buvo Petras Druteika ir •’Ona 
Druteikienė. Jaunuosius palai
mino kun. L Grigaitis. Linkime 
laimingos ateities.

Švenčių proga Edomontono 
lietuviai pasiuntė gyvų rožių už 
$10 J.E. McDonald Edmontono 
Arkivyskupui. J.E. padėkojo žo
džiu ir raštu visai lietuvių kolo
nijai per kun. I. Grigaitį palin
kėdamas ir toliau likti gerais 
lietuviais ir katalikais.

Padėka
Man atvykus į Edmontono sutiko lie

tuviu būrelis ir tuojau puikiai įkurdino 
Edmontono Lietuvių namuose^ j Lietuvoje. Jis turįs degtukų fab-

Ypotingg podekę reiškiu Didz. Gerb. . jJS ar zmantiejl apie Jį 
kun. B. Jurksui, kuns nenuilstomoi dor- 
duodamasis organizavo Edmontono ir Į 
apylinkes lietuvius. Ir šiandien tenka kas, 2 Fife St., Hamilton, Ont.
duodamasis organizavo Edmontono ir 

4 - - 
pasidžiaugti, po tiek daug vargo ir pa- ! 
sižventimo atsiektais tikslais. '

Duosnios ir pasiaukojusios lietuvių 
širdys nepagailėjo savo lėšų sunkiai už
dirbtų ir darbo, pasistatė gražius lietu
vių namus su visais patogumais ir otsi- 
kvietę lietuvį kunigų išlaiko ir jį.

Reiškiu širdingų, padėkų visiems Ed
montono ir apylinkės lietuviams ir lin
kiu kitoms lietuvių kolonijoms pasekti 
šį gražų vieningų ir darbščių Edmontono 
lietuvių pavyzdį. Kuo. 1. Grigaitis

prašomi atsiliepti: V. Kazlaus

Alvydas Mažeika, kil. iš Už- 
balių km. Skriaudžių parapijos, 
Marijampolės apskr., prašomas 
atsiliepti ar žinantieji apie jį I 
pranešti šiuo adresu: Marjona 
Veiveris, RR 3, Simcoe, Ont. 
Yra žinių iš tėvo.

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

Doma Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr, N* Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAI 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

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

TORONTO

WA. 3-2003

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir t.t.
21 DUNDAS SQUARE 

Suite 501 — Herman Building 
Toronto

Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grųžiaami j m» 
mvs veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos. - i
Skambinti telef. LE. 1-1692.

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 J
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 56 procentų. ?

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
-CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkei ZALECKIAI,
TELEFONAS HO. 64623- —

Apigesnės kainos ir didelis pasirinkimas♦

Valau f otelius ir - 
įvairius kilimus, 

toip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau ' 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vaĮ.^vęk. (pagaly susitarimą).

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

^Pptįkrina okis^įr pritaiko akinius, 
jei reikalingo

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

(at Dundas)

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paini & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

Savi pas savus!
Auto moŠmų mechonintoi dorboi, su- 
lookstymoi ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sgži- 
(tingai •

D utter i n Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(jvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių er 
lenkų k./, telefonuektte or atvykite 
asmeniškai Į

> VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes slunčiome tiesiai iš mūsų sande
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, muistos, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dai ar prašykite musų kainoraščio 
paštu. . '

-2 ■ <— *nrro AtADustie parerYKinvi musų rorrryoc 
190*.

" YANA FABRICS
699 QUEEN ST. W.„ TORONTO

vyru batai, normalaus dydžio ir ptotd 
EE—LEE

1438 Dundas St W. Torexdo

Raštinė: JLE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAS

LLUNSKY. R.O.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 1.0-12, 2-6- Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pr. Čeponis, P.Eng.
• - -STATY8OL INŽINIERIUS

Plonai, specifikacijos; - reportoi. Me-. 
džio/pUerto ir gelžbetonio pastatams;

Žemės giėžimoi ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO.-6-1151

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVI.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

europietiškus ir vietinius radijo apara
tas, patefonus, visų paskirčių automa
tas. Kintamos ar tiesiogines srove* 

motorus. ♦

' vknui ar pakeitimui srovės, duodo
■m - techniškus patarimus.

. Skambinti Mef. U. 3-1MO
44 GWYNNE AVI., TORONTO

Pritaiko akintus visiems akių defek- 
Htirta akių nervus, kurie daž

nai sukelia gSJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbom!*.
470 College St. W. Toronto.

Teief. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUK0WSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

274

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA.

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau
•1 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
Ą/ LtŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos • Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.‘ ,
Bendradarbis--

WALTER C DEAKON, 
' B.A;Sc., R.P.E.;

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

-r Telef. LE. 6-5613 —
- ■ — . ro-i v MkrTOltol T til*
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TORONTO, ©nt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pagerbia

mas kun. dr. Jonas Gutauskas 
sidabrinio kunigystės jubilie
jaus proga. Jubilianto šviesi as
menybė ir plačiai šakota visuo
meninė veikla, be abejo, spin
duliuoja daug toliau už < parapi
jos ribų. Parapija maloniai kvie 
čia Toronto lietuvių visuomenę 
savo gausiu atsilankymu pa
gerbti šį brangų mūsų .bendruo
menės? vyrą. Iškilmėse . Toronto 
arkivyskupą atstovaus J.E. vys
kupas Francis V. Allen.

— Šį sekmadienį pamaldų me
tu daroma speciali rinkliavo baž 
nyčios skoloms mokėti. Pa
mokslai — kun. P. Ažubalio.

— Daugely lietuviškųjų dar
želių pradeda skleistis pavasa
rio žeidąi. Sekančiu sekmadie
nio iškilmėms, o taip pat vasa
ros metu ir kitais'sekmadieniais 
lietuviškų. darželių gėlių augin
tojos maloniai prašomos nepa
miršti gėlių- atnešti •, altoriams 
papuošti. ■

• —Žygiuojant pavasariui dau
gelio torpntieęių lietuvių žvilgs
niai krypsta į nuotaikingąją Wa 
sagą - Sprinhurst. “Vasaros pa
rapijoje“ greitu laiku prasidės 
pasiruošimo darbeliai. Šiais me
tais norima baigti įrengti žaidi
mo aikštelės jaunimui.

— Sutuokta: Vytautas Vait
kevičius ir Marija Slavinskaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos laiko

mos kiekvieną vakarą 7.30 vai., 
o sekmadieniais — tuoj po 11 v. 
Mišių.

— Motinos Dienos Mišių no
vena tęsiama per visą gegužės 
mėnesį. Mišios kiekvieną rytą 
8 vai.

— Vaikučių parengimas Pir
majai Komunijai vyksta kiek
vieną antradienį ir ketvirtadie
nį 6.30 vai. vak. Pirma Komuni
ja bus birželio 9 d. Valanda dar 
tiksliai nenustatyta, bet atrodo, 
kad per 11 vai. Mišias. Kadangi 
paruošiamojo laiko liko visai 
nedaug, vaikučiai pamokas turi 
lankyti labai reguliariai. Vai
kučius Pirmai Komunijai ruošia 
Nekalto Prasidėjimo seselės, o 
juos egzaminuos T. Steponas.

— Anksčiau Pirmos Komuni
jos ėjusiems vaikams kateche
tinės pamokos kiekvieną sekma
dienį po 10 vai. Mišių aktorių 
kambariuose.

— Religinės pamokos gimna
zistams, kurie lanko nekatali
kiškas mokyklas, yra kiekvieną 
sekmadienį tuoj po 11 vai. Mi
šių muzikos studijoje.

— Orkestro studijos mokiniai 
renkasi bendrai repeticijai šį 
ketvirtadienį 6.30 vai. vak.

— Šį sekmadienį vakare salė 
išnuomota latvių koncertui, to
dėl jaunimui pasilinksminimo 
nebus.

— Kurie turėtų galimybės ir 
norėtų praleisti savaitgalį gry
name ore, prašomi į talką padė
ti paruošti stovyklavietę vasa
ros vaikučių stovykloms. Sų di
deliu džiaugsmu galime praneš
ti, kad šiemet stovykla jau tu
rės elektrą. Taigi bus lengviau 
ne tik mieloms šeimininkėms, 
bet taip pat bus patogiau bei 
jaukiau ir mūsų jaunimui. Ki
tais metais, jei sąlygos kaip nors 
leis, bus bandyta pastatyti di
desnę salę, kurioje Vaikučiai, 
esant nepalankiam orui, galėtų 
klausyti Mišių, valgyti ir pra
leisti savo laisvalaikius.

Lankėsi redakcijoje
Pereitą ketvirtadienį aplankė 

“TŽ” redakciją Julius Štradoms- 
kis iš Delhi. Ta proga p. Stra- 
domskis ir šiemet įsirašė į “TŽ” 
garbės prenumeratorių eiles pa
skirdamas tam $10. Nuolatiniam 
mūsų rėmėjui nuoširdžiai dėko
jame.

Sidabrinės sukaktuvės
Kun. dr. Jono Gutausko 25 m. 

kunigystes sukakčiai j 
sekmadienį 5 vai. o

viniriko padėkos šv. Mišios, ku
rių metu giedos parapijos cho
ras.- Iškilmėms taikomas, pa
mokslas kun. P. Ažubalio, Tuoj 
po pamaldų parapijos salėje 
įvyks sukaktuvininko pagerbi 
mo banketas, kurio programoje 
sveikinimai, meninė dalis ir 
vaišės.

Pakvietimai gaunami “TŽ” 
administracijoje, šv. Jono Kr. 
par. klebonijoje ir pas visus 
šventei ruošti komiteto narius. 
Toronto lietuvių visuomenės 
gausus dalyvavimas tebūnie su
kaktuvininkui moralinis atpil
das už jo Dievo ir lietuviškosios 
bendruomenės tarnybą.

Renginio komitetas.
-KLB Krašto Valdyba 

praeitą penktadienį svarstė, nu- 
. matytą birželio 1 d. apylinkių 
pirmininkų suvažiavimą, sąryšy 
sp pasikeitusiomis sąlygomis. 
Tub metu bus ir 'VLIKo posė
dis, dėlto numatytas VLIKo 
prezidiumo narys negalės at
vykti padaryti pranečimą To
ronte. Kr. Valdyba nutarė kvies
ti politinės komisijos narį dr. A. 
Šapoką padaryti pranešimą po
litiniais ir dabartinio Lietuvos 
gyvenimo klausimais.

Posėdis prasidės 10 vai. ir tę
sis iki 2 ar 3 vai. p.p., po to ben
dri pietūs, kurių metu ir bus mi
nėtas politinis pranešimas. Po
sėdžio metu numatyti Kr. Val
dybos, Šalpos Fondo, Kultūros 
Fondo, apylinkių pirmininkų ir 
Lietuvių Dienos rengimo komi
sijos pranešimai ir diskusijos. L.

KLB Toronto apyl. Š. Fondo 
persitvarkiusi valdyba pasiskirs 
tė pareigomis: pirm. kun. P. 
Ažubalis, vicepirm. Bačėnas, 
sekr. B. Abromaitienė, ižd. St. 
Dabkus, aukų pink, vadovė EI. 
Dranginienė, parengimų vadov. 
Korist. Butienė, kartotekos vad. 
Lr Novogrodskienė. Šalpos Fon
do užduotis yra kaupti pinigus, 
curie’ bendradarbiaujant su KL 
B-nės ŠF CK panaudojami Vo
kietijoje skurstantiems mūsų 
tautiečiams, o taip pat Vasario 
16 gimnazijai remti. Valdyba 
numato kreiptis į visų parapijų 
klebonus, prašydama leisti šal
pos tikslams padaryti rinkliavą 
prie bažnyčių, vasarą suruošti 
gegužinę, rudeniop pravesti vi
suotinę rinkliavą, o taip pat vie
nu kitu kultūriniu vakaru padi
dinti kasą. Darbo sėkmingumui, 
numatoma sudaryti Šalpos Fon
do Tarybą, į kurią numatyta pa
kviesti liet, organizacijų vado
vus karts nuo karto bendriems 
talpos reikalams aptarti.

Gegužinių sezono atidarymas
Gegužės 26 d., sekmadienį, 

plačiai žinomame Vyt. Narušio 
ūkyje netoli kelio Nr. 5, apie 8-9 
mylios nuo Hamiltono, 2 vai. p. 
p. įvyks gegužinių sezono atida
rymas. Bus šokiai, žaidimai, pa
sivaikščiojimas gryname ore; 
skanių užkandų ir atgaivinančių 
gėrimų.

Gros puikus orkestras. Šokiai 
ant platformos. Visi hamiltonie- 
čiai, torontiečiai ir kitų artimes
nių ir tolimesnių kolonijų lie
tuviai maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Sodno pramogą Tarptautinis 
Metropol. Toronto Institutas, 
415 Jarvis St., ruošia birželio 15 
d., šeštadienį, 3-8 vai. p.p. Tuo 
metu bus ir speciali žaidimų 
programa vaikams. Įėjimas vai
kams 254, suaugusiems $1 .

Tą pat dieną 9-12 vak yak. pa
silinksminimas su šokiais suau
gusiems. Įėjimas $1.

BS
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

a

Paskutinis šio sezono parengimas
TORONTO VYRŲ KVARTETO BALIUS
šį šeštadienį, gegužės 25 d., 8 vai. vakarą 
Prisikėlimo parapijos salėje. " ;

PROGRAMOJE: ' C
F «oL V. VERIKAITIS ir KVARTETAS su specialiai paniošta progranuu 

Pilnas bufetas. Puikus orkestras. Vietos numeruotos, todėl patartina užsP 
sakyti bilietus iš anksto. Bilietų kaina $1. Pelnas, skiriamas, lengvosios 
muzikos plokštelių pagaminimui. ' '

' ' ' ‘ Rengia Toronto Lietuvių Vyrų Kvartetas.

DĖMESIO!
* z

Dekoruotojams ir namų savininkams!
NAUJAI ATIDARYTA KRAUTUVĖ

BABY POINT PAINT and WALLPAPER
351 Jane St. (prie Annette). RO. 2-4931

Skautų Židinys praneša, 
kad gegužės 26 d. tuojau po pa
maldų, 12.15 vai. p.p., Lietuvių 
Namuose įvyks visuotinis Židi
nio skautų ir skaučių susirinki
mas. Kviečiame ir dar į Židinį 
neįstojusius atvykti ir tapti Ži
dinio nariais. , Valdyba.

Montrealio Liet. Dramos 
Teatras

Tornote viešėjo pereitą šešta
dienį ir sekmadienį, šeštadienį 
Prisikėlimo parapijos salėje pa
statė vaikams taikomą A. Gu- 
tes “Melagėlį“, o sekmadienį K. 
Borutos 3 veiksm. legendą “Bal- 
taragio Malūną”, scenai pritai
kytą B. Pūkelevičiūtės ir K. Ve
selkos.

Baltaragio Malūno torontie- 
čių tikrai laukta. Prigužėjo jų 
pilna salė. Pastatymas daugeliui 
buvo nelaukta staigmena — nei 
butaforijos, nei veiksmo, beveik 
nei dekoracijų — susėdę akto
riai skaito savo vaidmenis pa
sakotojui juos sujungiant, o sce- 
niškumo tik tiek, kad protar
piais už scenos pasigirsdavo gar 
sų aktorių deklamacijoms ar pa
sakotojo vaizdui sustip trinti. 
Tuo būdu šis teatro pasirody
mas priartėjo prie literatūrinio 
vakaro formos. Betgi poetiškas 
sodrus Borutos žodis, veik išti
sai puikus aktorių išpildymas ir 
gilios gyvenimiškos tiesos tau
tosakiniuose rūbuose visas 3 va
landas išlaikė įtemptą gausios 
auditorijos dėmesį. Uždangai 
užsiskleidus ji dar tebebuvo su
sikaupus ir apmąstė pasakotojo 
perteiktą Borutos legendos už
baigą, sprendė didelę mįslę, kur 
ištikrųjų pasibaigia legenda ir 
prasideda gyvenimas, kodėl 
žmonės taip sunkiai klampoja 
prie išsiilgtosios laimės, ir iš kur 
tie pinčiukai nelabieji imasi?...

Kai teatrui už malonias1 va
landas dėkojo ir jį sveikino ren
gėjų — Toronto “Caritas” atsto
vas ir KLB Kultūros Fondo pir
mininkė,- kai B.. Pūkelevičiūtei 
buvo įteikta puokštė gėlių, da
lyviai nuoširdžiai plojo ir tikrai 
buvo dėkingi už naujovišką kul-! 
tūrinę dovaną.

Šv. Juozapo seselių vadovau- i 
jamoje gimnazijoje mokslo me
tų užbaigimo iškilmės įvyks šį 
penktadienį, gegužės 24 d. 4 vai. 
pp. Eaton Auditorijoje. Mokyk
lą baigiančių tarpe yra ir trys 
lietuvaitės: Gražina Girdauskai- 
tė ir Genutė Norkutė, baigian
čios 13 kl. ir Gražina Augaitytė, 
baigianti 12 klasę. Mokyklos 
baigimo diplomų įteikimo iškil
mės yrė labai iškilmingos ir 
kiekvienam įdomios pamatyti.

Loreto College School 13 kla
sę šiemet baigia tik viena lietu
vaitė Živilė Nalivaikaitė. 12 kla
sės išleistuvės šioje mokykloje 
nedaromos.

Ukrainiečių muzikos 
festivalis

Šeštadienį CNE Coliseum uk
rainiečiai paminėjo savo tauti
nio susivienijimo Kanadoje 25 
metų sukaktį, surengdami dide
lį muzikos festivalį, dalyvaujant 
apie 12.000 žmonių.

Meninėj dalyl buvo choras, 
tautiniai šokiai, solistai, bandū- 
ristai ir simfonijos orkestras.

Tarpais tarp meninės progra
mos buvo pasakytos kalbos. Kai 
bėjo: burm. Phillips, imigr. min. 
Pickersgill, min. pirm, atstovas, 
ukr. ,nacionalistų sąjūdžio va
das pulk. Ą. Melnik (iš Euro
pos). Gale programos su ban- 
dūristais pasirodė atvykęs iš Ho 
lywoodo Jack Pelens (Palag- 
niuk), tarp kitko pranešęs, kad 
Holywcode ruošiama filmą Ta
ras Bulba. Ji būsianti baigta už 
pusantrų metų..

Min. Piksregill savo kalboje 
pastebėjo, kad jis 30 metų gy
venęs su ukrainiečiais Manito- 
boj, pamilęs juos ir labai verti
nąs jų tautinio meno įnašą į Ka
nados kultūrinį1 gyvenimą.

Dėmesio Toronto lietuviams!
Lietuvos Kariuoirienės Kūrėjų - Savanorių S-gos Toronto skyr. 
š.m. gegužės 25 d., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. vak. Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje ruošia

SPEKTAKLĮ - BALIŲ
PROGRAMOJE: 1. Vaidinama vieno veiksmo linksma kome- 

dija “Teodolinda”,
2. Šūkiai dūdų orkestrui grojant, 

, .3. Loterija ir vaišės. ,. .
Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais. Vaidinimo pradžia 
lygiai 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.00. , '

Skyriaus Valdyba.

Gegužinių sezono atidarymas.
Š. m. GEGUŽĖS 26 d. 2 vai. p.p. Vyt. Narušio ūky 

ĮVYKS PIRMOJI ŠIAIS METAIS

GEGUŽINĖ
SU ŠOKIAIS IR DAINOMIS. 

Gros puikus orkestras.
Blogam orui esant yra pakankamai vietos po stogu pasilinks

minti. Vieta netoli kelio Nr. 5, Lake Medad.
Bus skanių valgių ir gaivinančių gėrimų!

Rengėjai

Dr. E. Zubrienė
šį pavasarį Toronto universitete 
sėkmingai baigė odontologijos 
studijas ir gavo teisę atidaryti 
dantų gydymo kabinetą. Lietu
voje ji dantų gydytojos diplo
mą buvo gavusi 1942 m. ir Vil
niuje buvo atidariusi kabinetą, 
Vokietijoje, Freiburge, keletą 
metų vertėsi praktika, būdama 
vieno žymaus dantų daktaro 
asistente, Kanadoje pagal čio
nykščius nuostatus studijas te
ko pakartoti veik nuo pradžių.

Naujosios gydytojos asmeny
je torontiečiai lietuviai turės 
gerai pasiruošusią specialistę. 
Kiek pailsėjusi dr. Zubrienė ka
binetą atidarys savo užpirktuo
se namuose, Bloor ir Alhambra 
gatvių kąmpe.

Petras Vilutis korespondenci- 
niu būdu baigė radijo ir tele
vizijos kursą bei išlaikė DeVRY 
Technical Institute Čikagoje eg
zaminus, tuo būdu pasiruošda
mas darbui elektronikos srity.

Padėka
Montreal:© liet, dramos teatro Toron

te gastrolių proga gili padėka visiems, 
kuo nors prisidėjusiems prie abiejų va
karų iškilmingumo. Ypatinga padėka 
"Tėv. Žiburių" ir "Nepr. Lietuvos" laik- 
rcčių redaktoriams, ir abiejų par. kuni
gams, ir liet, radio valandėlei "Tėvynės 
Prisiminimai" užgarsinimą, talkinin
kams: akt. P. Masiuliui, mokyt. J. pir
kai, iriž. P. Ščepavičiui, D. Ščepanavi- 
čiūtei, K. Kaknevičiui, J. Dūdelai ir J. 
Ažubaliui, visiems namų šeimininkams, 
priėmusiems nakvynei montrealiečius 
svečius ir, pagaliau, visai Toronto liet, 
visuomenei, kuri, nežiūrint blogo oro, 
savo gausiu atsilankymu pagerbė ir įver
tino aktorių ir rengėjų-pastangas.

Toronto Lietuvių Caritas.

Išganytojo liut bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
ka mpe,gegužės 26 d., 1.30 val. 
p.p., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
STANLEY HAIDASZ, M.D., 

B.Ph., L.Ph., liberalų kandidatas 
Trinity apylinkėje, gimė 1923 m. 
Trinity apylinkėje. Jis ir darba
vosi veik visą laiką šioje apylin
kėje. Užtat gerai pažįsta šios 
apylinkės žmonių reikalus. Jo 
tėvas Peter Haidasz 1911 m. at
vyko į Kanadą iš Lenkijos ir 40 
metų išdirbo CPR geležinkelio 
kompanijoje.

Stan Haidasz mokėsi St. Ma
ry mokykloje, St. Michaels Col
lege (baigė aukso medaliu), Ota 
vos un-te, kur Studijavo filosofi
ją ir baigė su pagyrimu. Taip 
pat jis lankė Toronto universi
tetą, kur 1951 m. gavo medici
nos daktaro laipsnį.

Stan Haidasz dabar yra prak
tikuojantis gydytojas Toronte, 
priklauso didžiųjų šv. Juozapo 
ir šv. Mykolo ligoninių gydyto
jų kadrams.

Stan Haidasz yra vedęs ir tu
ri du vaikus. Jis yra geras kal
bėtojas'ir yra pasiryžęs nuošir
džiai patarnauti Kanados visuo
menei parlamente. , (Skelb.)

MODERNUS CUKRAUS 
FABRIKAS

(CSc) 1959 m. Torontas turės 
savo cukraus fabriką, Ir tai. bus 
naujoviškas ir labai mechani
zuotas fabrikas. Jį stato Toronto 
paežerėje Dominion Sugar Co.

Laivai su cukraus žaliava iš 
Karibų, Australijos ir kitur at
plauks tiesiai į Toronto uostą, 
nes tais metais bus jau pradėjęs 
veikti šv. Lauryno jūrkelis. Tuo 
būdu didieji vandenyno garlai? 
viai galės atvežti į Torontą pre
kes tiesiogi niąi,. be perkrovime^

Kai tik laivas sustos fabrikd 
'‘prieplaukoje, visą tolimesnį dar* 
bą perims mašinos. Žmogaus 
rapkąj h^ririlieĮtisj* Cukraus ža* 
liava biis’iškraunama, pateks į 
'perdirbimą,pagaliau; '^gatavas 
cukrus taip pat autpmatisKai Bus 
supakuojamas.

Prie fabriko, minimoji kom* 
panija turės didžiulį sandėlį, ku* 
ris talpins 30.000.000 svarų cuk
raus ir tuo būdu aprūpins rinką, 
kai dėl žiemos gamyba fabrike 
turės sustoti.

MONTREAL. ©tie
Neokanadiečšų komisija orga-'surašyti arba pačioje komisijoje, 

nizuoja, kaip ir kiekvienais me- arba klebonijoje. Ten taip pat 
tais, nuo Hepcs 1-15 d. vaikams susitinka visų tautybių vaikai.
___________i , Pamint nn mp-

susitinka visų tautybių vaikai.
Juozas Parojus po poros mė*

denuskwsi.auklėjimo metogąj. *. .^""‘7/**
Kaina $1, dienai, $3 transportui Montn Liet Teatras iš pasi-
ir 50^ apdraudai. Kas norėtų į 
šią stovyklą vą^uati galima 115-

sekusiu gastrolių Toronte grįžo 
pątepkintas. , r z

A. A. min. žADEIKIO LAIDOTUVĖS
(Atkelta iš 5 psl.)

bilių. Valstybės Departamento, 
valdžios ir diplomatinio korpu
so atstovai ^io metu rinkosi sta
čiai katedrom Čia šv. Mišias at
laikė tas pats Mnsg. Cartwight, 
asistuojant ^lietuviams kuni
gams, dalyvaujant riet trims 
vyskupams:* vietos arkivysku
pui O’Boyle, vysk. McNamara ir 
vysk. V. Brizgiui. Dalyvavo taip 
pat-prel. J. Balkonas- ir dauge
lis kitų lietuvių kunigų.
, Po šv. Mišių gražią kalbą pa
sakė J.E. arkivysk. O’Boyle,. pa* 
reikšdamas pagarbą velioniui, 
iškeldamas taip pat vargus ken
kiančios pavergtos Lietuvos, ku 
rios išlaisvinimo ■velioniui ne-

vių tautai, toliau Jo Ekscelenci
ja kalbėjo lietuviškai.

Į kapines iš katedros velionio 
kūnas buvo palydėtas dar. ilges
nės virinės automobilių, per 
100 mašinų, nes prisijungė dar 
visi oficialūs Valstybės Depar
tamento, vyriausybės ir diplo
matinio korpusų atstovai pagal 

. protokolą susirinkę stačiai ka
tedrom Buvo vykstama, lydint 
policijoj eskortui, pro Kapitolį, 
Baltuosius Rūmus, kaip to rei
kalauja ministerio rango as
mens laidotuvių protokolas. Ka* 
pirtėse jokių kalbų nebuvo. Po 

. laidotuvių atstovybėje įvyko 
šiemyniški pusryčiai (lunch); 
kuriuose dalyvavo tik giminės,z. •. c, O r

beteko sulaukti. Baigęs sava žo- J.E. vysk. Brizgys, lietuviai dip- 
dį, arkivyskupas dėr pri<^§?'pa* 1---- v ’-----------
reiškė specialią užuojautą po
niai Žadeikienei.

Po to kalbėio J.E. vysk. V.
Brizgys. Angliškai padėkojęs 
visiems už pareikštą pagarbą 
velioniui, o kartu ir visai lietu-

lomatai bei konsulai.

Didelis pasirinkimas: įvarių dažų, vietinių ir
> * 4 r

noms popierių, grindims til’ių, linoleumu ir
importuotų sie- 
kitų reikmenų. TRIANGLE

LIETUVIAMS NUOLAIDOS. GROCERY
Atidarymo proga pirkėjams duodamos dovanos.

Atvykite arba skambinkite tel. RO. 2-4931

Sav.GALDIKAI

Importuotas europietiškas 
maistas. Rūkyta ir šviežia 

mėsa.
3136 DUNDAS ST. W. .
Telefonas RO. 7-7887

Dr. Kavolis atstovavo Jungt. 
Liut. Bažnyčią Kanados Bažny
čių Tarybos religinių filmų, 
radijo ir televizijos komisijos 
posėdyje Toronte gegužės 3d. 
Šios institucijos uždavinys pa
kelti religinių transliacijų lygį 
per radiją ir televiziją. Dr. Ka
volis dalyvavo, pavaduodamas 
nuolatinį tos institucijos narį, 
Liuterionių Kanados Sinodo in
formacijos komiteto pirmininką.

V. Grigaitienei yra laiškas iš 
Kybartų, siųstas į 16 Mount
view, Toronto, Ont. : Teirautis 
“TŽ” administracijoje.

Toronto miesto mokesčiai 
šiemet yra pakeliami, tačiau na
mų savininkams ne taip žymiai 
— vos 0.75 promilėmis. Daugiau 
pakeliami veršio įmonių — net 
5.3 promilėmis. Tuo būdu už na
mą, kuris miesto yra Įvertintas 
$16.000 šiemet nuosavybės mo
kesčio teks mokėti $7.50 dau
giau, už namą įvertintą $5.000 
teks mokėti $3.75 daugiau, kai už 
verslamonę įvertintą $10.000 
mokestis pašoks net $53.

Į šį apskaičiavimą neįeina dar 
mokesčiai renkami švietimo rei
kalams. Numatoma, kad šiemet 
privatinių (t.y. katalikų) mo
kyklų vadyba mokesčių rinks 
1.05 promilėmis daugiau (pernai 
buvo 49.95, o šiemet būsią 51 
promilė), kai viešųjų mokyklų 
vadyba kavo mokesčius pakei
sianti 1.35 promilėmis, vietoje 
18.15 rinksianti 19.5 promiles.

Otava — Kanada pasirašė 
naują imigracijos sutartį su In
dija. Pagal ją indų imigrantų 
skaičius kasmet padvigubina
mas.

pūsė, atžymėta graudaus susi
krimtimo ženklu, su daugelių 
nežinomųjų ateičiai. Tamstoms 
gal įdomu, kam gi visose iškil
mėse buvo. teikiama kokių pir
menybių. Reikia pasakyti, kad 
niekam iš pašalinių — tik ve
lionio našlei su dukra Ir gimi
nėms. Jiems buvo rezervuotos 
pirmosios vietos bažnyčioje, jų 
mašinos paleistos pirmosios vir-. 
tinėje. Pagal amerikonišką pro
tokolą laidotuvėse rūpinamasi 
tik giminėmis. O visi kiti tal
pinos! ten, kur kam pasiseka 
įsisprausti ar kur policininkai 
nukreipia. Beje, artimų giminių 
tarpe matėsi ir jūsų torontiečiai: 
velionio sesers dukra p. Br. Lu- 
koševičiūtė - Pabedinskie«ė. p 
A. Pabedinskas, Kostas Luko
šius ir. Vacys Lukoševičius.

Kad šermenų proga būtų įvy
kęs koks susirinkusių veiksnių 
pasitarimas, neteko girdėti. At
rodo, nebuvo. Buvo tik p. Lozo
raičio su Geručiu ir visų konsu
lų pasitarimas, po kurio žadėto 
komunikato dar neteko matyti. 
Kalbama, kad gautas sutikimas 
Vlastybės Departamente ‘min. _ 
Lozoraitį priimti pirmadienį, 
gegužės .20 d. Su kokiais siūly
mais jis ten eina, neteko jirdėti.'

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimą 
specialistai. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real^ Londoną# Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

IEŠKOMAS KAMBARYS su virtuve, be 
baldu. Tel. LE. 4-7100.

PARDUODU SKLYPĄ lietuvių kolonijoj 
prie Wosogos — 100 iž 140 pėdų. Tel. 
LE. 5-7714.

Išnuomojamos butas 2 kamb. ir virtuvės 
II augšte; yra garažas. Skambinti po 6 
vol.v. tel. RO. 6-3925. ~

Išnuomojami 2 kamb. irvirtuvė II augi
te ir 1 kambarys III* augite; yra ga
ražas. Tel. LE. 6-895 U

auto radio, televizijos ir radio aparatus
' Garantuotas darbas ir dalys.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Išnuomojamas butas II augšte *— du 
kambariai ir virtuvė. ,Yrjp garažas. Tel. 
LE. 1-5018.

PARDUODAMI 2 SKLYPAI prie Wa$a- 
gos arti lietuvių . bažnyčios, Ke n n wood 
Ave. Tel. EM. 3-2853, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais. Tel. LE. 3-3045.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, prie 
Prisikėlimo bažnyčios. Tel. LE. 1-6757, 
skambinti po 6 vai. vak.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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


