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Išeivijos tvirtovės
ŠV. JONO'KR. PARAPIJOS TRISDEŠIMTMEČIO PROGA
Atkilęs į svetimą kraštą išeivis ieško medžiaginės ir dvasi

nės atramos. Savame krašte medžiaginė atrama dažnu atveju 
buvo silpna, tačiau dvasįnė — kaip* uola. Išeivijoje dažniausiai 
įvyksta atvirkščiai — pagerėja medžiaginė atrama, sumenkėja 
dvasinė. Naujose sąlygose ateivis pasijunta svetimas, vienišas, 
nepritampąs prie vietinio gyvenimo. Nežiūrint pramoktos vieti
nės kalbos, ryšiai su krašto žmonėmis netaip jau lengvai mezgasi
— pasilieka kažkoks niekad neužpildomas tarpas. Nei socialinis, 
nei religinis gyvenimas nepriartėja prie ateivio sielos taip, kad 
ją visiškai savin palenktų. Tiesa, yra galima iki tam tikro laips
nio prisitaikyti bei susigyventi, bet iki sutapimo — toli gražu. 
Ateivis visada lieka pasirinktos šalies dvasinio gyvenmo pakraš
čiuose. Tai gyvai jautė ir tebejaučia visos ateivių kartos ir todėl 
visomis jėgomis griebėsi organizuoti savas tvirtoves — parapi
jas, spaudą, mokyklas, organizacijas. Kiekviena jų turi savo pa
skirtį bendrojoj strategijoj. Apie jas nuolat kalbame, diskutuo
jame ir net ginčijamės, nors nevisūomet jomis sielojamės.

Šia proga tenka išskirti vieno pobūdžio tvirtoves — lietu
viškąsias parapijas, kurios paprastai susilaukia daug kalbų už
kulisiuose, bet viešumoj rečiau teprisimenamos. Atrodo, kad ten 
yra pastatyti žmonės, kurie organizuoja visą darbą, ir kitiems 
nėra ko rūpintis. Jei toks įspūdis susidaro, tenka jį atitaisyti, nes 
parapija yra bendruomeninė ląstelė, kur kiekvieno nario daly
vavimas yra reikšmingas. Ir rūpesčiai, ir laimėjimai turi gulti 
ant visų narių. Vartant vienos kitos lietuviškos parapijos istoriją 
išeivijoj ryškiai matyti, kad jų organizavimo iniciatyva ėjo iš 
pačių žmonių. Taip buvo pvz. ir su šv. Jono Kr. parapija Toronte
— ji išriedėjo iš šv. Jono Kr. pašalpinės draugijos. Organizato
riai čia, kaip ir kitose vietovėse, kuriamai parapijai nepagailėjo 
nei pinigo, nei darbo, nei rūpesčių. Ir tai todėl, kad jie visa šir
dimi norėjo suorganizuoti lietuvišką tvirtovę, kurios negali atsto
ti kitu tautybių parapijos. Jie to pasiekė, ir šiandieną —. po 30, 50 
ir daugiau metų tos tvirtovės tebestovi. Prie jų glaudėsi ateiviai, 
dėl vienos ar kitos priežasties palikę Lietuvą. Jose rado atramą 
ir tie deišmtys tūkstančių naujųjų ateivių po II D. karo, o kur 
nerado — patys ėmė jas organizuoti. Prie jų prisidėjo ir tie, ku
rie gyvendami Lietuvoje į parapijas nekreipė dėmesio ir tai lailčė 
‘ parapiniais horizontais”. Naujose sąlygose ir jie pajuto, kad 
sava parapija ar bent kapelionija yra nepamaippiga dvasinė at- 
rafeid. dalis ir. tų, kurie
visuomeninėmis pažiūromis skiriasi nuo krikščioniškų sąjūdžių.' 
Tai rodo, kad parapija kaip religinio gyvenimo ląstelė, besireiš
kianti lietuviška dvasia ir kalba, yra pakankamai plati bazė. Jo
sios siaųrinimas reikštų ir pačios tvirtovės silpninimą.

■Sakoma, daiktai turi savo ašaras. Juo labiau jų netrūksta 
■lietuviškoms parapijoms. Buvo ašarų jas beorganizuojant, iš
laikant, bus jų ir ateityje. Kaip ir kiekviena tvirtovė, lietuviškoji 
parapiją yra suorganizuota bei pastatyta gynybai. Jei Lietuvoje 
ji buvo puolama netikinčiųjų ir dabar persekiojama komunistų, 
tai čia ji yra dilinama a pūruos gyvenimo. Čia-niekas jos nepuo
la, bet nelietuviška aplinka lašas po lašo prasikala ir skverbiasi 
lietuviškosios tvirtovės vidun. O kai atsiranda plyšiai, svetimos 
įtakos užlieja vieną skyrių po kito. Žinoma, tvirtovės komendan
to vaidmuo čia la^ai svarbus: jeigu jo ranka neužtaiso plyšių, 
tvirtovės amžių sutrumpina. Bet jei tvirtovės įgula ima daryti 
plyšius, joks komendantas jos neišlaikys. Svarbu tad vieningai 
laikyti ir tvirtovę perduoti priaugančioms Įguloms. L.e.uvių 
rankos tebūnie skirtos savu tvirtovių statvbai ir gynybai.

Pr. G.

A. a. kun. Ausenka
Iš Sab Paulo, Brazilijoj, gauta 

žinia, kad ten kovo 31 d. naktį 
nuo širdies smūgio mirė benedik
tinas vienuolis Tėv. Stanislovas 
Antanas Ausenka, teologijos, fi
losofijos ir matematikos mokslų 
daktaras, didelis patrijotas, kul
tūrininkas ir žurnalistas. Jis mi
rė prie stalo su plunksna ran
koje.

Jis gimė 1914 m. Lietuvoje, 
Balninkų parapijoje. Brazilijon 
atvyko su tėvais 1927 m. Ten bai
gė ir visus mokslus pasižymėda
mas dideliais gabumais. Kaip pa
sižymėjęs lietuvis veikėjas, jis 
buvo šv. Apeigų Kongregacijos 
paskirtas Brazilijos liet, katalikų 
tautinių banyčių direktorių, pri
klausomu tiesiogiai nuo popie
žiaus. Lietuvių gyvenime jis ak
tyviai reiškėsi dalyvaudamas ja
me paskaitomis, patarimais, 
straipsniais ir t.t. Taip pat jis 
dažnomis progomis garsino Lie
tuvos vardą Brazilijos visuome
nėje.

r

Savaitės įvykiai
Sovietai pateikė naują pasiūlymą dėl viršūnių konferencijos. 

Pagal jį, diplomatiniai ambasadorių pasitarimai turėtų prasidėti 
balandžio 17, o užsienio r. ministerių — balandžio pabaigoj arba 
vėliausiai gegužės pradžioj. Šiuose pasitarimuose esą turėtų būti 
nustatyta viršūnių konferencijos darbotvarkė, vieta, dalyviai. Už
sienio r. ministerial savo pasitarimuose esą galėtų siūlyti įvairius 
svarstytinus klausimus, tačiau viršūnių konferencijos darbotvar- 
Kėn būtų įtraukti tiktai tie, kurie visų ministerių būtų priimtų 
Pvz. jeigu sovietų užsienio r. ministeris pareikštų, kad tas ar kitas 
klausimas jam nepriimtinas, jo negalėtų svarstyti viršūnių kon- 
Konfefencija. Sovietai sutinka, •-------------------------------- ------- -
kad užsienio r. ministerial pasi- j jungoj. Chruščiovas tai visur 
keistų nuomonėmis, tačiau jų ne- jautė — „ ’ ’
sugebėjimas susitarti esą neturė
tų užkirsti kelio viršūnių konfe
rencijai. Jie ypač vengia JAV 
užsienio r. min. Dulles, kiečiau
sio derybininko, norėtų jį apeiti 
ir šnekėtis su minkštesniais dip
lomatais. Tai vargiai pavyks so
vietams, nes Dulles tvirtai lai
kosi savo vietoje ir iš pirmųjų 

j spaudos pranešimų matyti, kad 
i jo nuomonė dėl naujojo sovietų

, K.?.Y° v' V*i‘ .^n^iktinu i pasiūlymo yra gana rezervuota, 
bazilikoje buvo atlaikytos įskil- pirmiausia, esą neįmanoma taip

vės.
dr.

Ji buvo 1954 m._perstatyta iš senosios 
i. Kulpavičiaus projektą

Gautomis* žiniomis iš Suvalkų 
trikampio, savivaldybiniai rinki
mai praėjo pakilia nuotaika./Su- 
valkijos lietuviai jų nepralaimė
jo, nors viršūnių postų apskrity
je ir neužėmė. Apylinkėse - vals
čiuose tie dalykai labai gerai su-

iš Gorevale gat 
w ii architekto inž 

Nuotrauką j. Kuprevičiaus
inz.

--
maumedžio irkoplyčia statyta

vien kirviu — labai originali sta
tyba.- Su valdžia atrodo nebus 
sunku reikalas išspręsti — įdo
mu kaip į tai reaguos bažnytinė 
vyriausybė?

’ Stafo “Herkų Mmitą” 
sLdostė ir IcnKįsĄOjralministra- Lie.uviška.tradicine saviveikla 

(taut, šokiai, vaidinimai, dainos, 
recitacija) labai pagyvėjo ir Sei-

Į ių apskrityje neturi sau lygios.

mingos gedulingos šv. Mišios už 
mirusio vėlę. Pamaldas laikė 
vienuolis kun. Dom Anselmo. 
Dalyvavo gausi S. Paulo katali
kiškoji brazilų ir lietuvių visuo
menė, vienuolyno Colegio auklė
tiniai, kur jis mokytojavo, vie
nuoliai benediktinai, artimieji 
giminės, seserys, broliai ir sene
liai tėvai.

.15 vai. atgiedojus Libera, ge
dulinga laidotuvių procesija, va-

Pedrosa, nulydėjo mirusį Į Con 
ėbląęap fe 
krfpfbje, 
karste, be

lentučių

KAS NAUJO
Atlyginimai mokytojams bei 

profesoriams praėjusiais metais 
pakilo 14 3' imant vidurkį. Di
džiausias nuošimtis teko biologi
jos ir medicinos profesoriams — 

• 15.1%, mažiausias humanitarinių 
mokslų — 11.3%. Didžiausi atly
ginimai yra Ontario prov., ma
žiausi — pajūrio provincijose, 
kur jie yra mažesni už Ontario 
atlyginimus net 21% ir pakėli
mas neprašoko 12.4%.- Ontario 
prov. universiteto dekanas prieš 
pakėlimą gaudavo $13.250 meti
nio atlyginimo, profesorius — 
$9.774, docentas — $7.562, vyr. 
asistentas — $6.136, lektorius ir 
instruktorius — $4.788; dabar jų 
atlyginimai pakelti 13-19.9%. 
Visoj Kanadoj profesorių atly
ginimo vidurkis $9.582 - $4.518 
pagal užimamą vietą.

Bedarbių skaičius, centrinės 
darbo įstaigos duomenimis, pra
dėjęs mažėti. Vasario 13 d. dar
bo ieškančių buvę 854.257. Kovo 
pradžioje prie šio skaičiaus prisi
dėjo 11.000. Antrą kovo savaitę 
bedarbių skaičius sumažėjęs- 
3.000, trečią — 6.800.

| Kult. D-jos XXV skyrius Žaga-

KANADOJE? j=
Vokišką teatrą ketina suorga-;

nizuotL M. Schramm, buvęs 30 lJU oclI,ų u
m. Hamburgo valstyb. operos di- į yra daugiau).

ciją parodė čįa kiidelį savo džen- 
tehnėniškurną. <

Kas trukdo? . . . :.r . _ .
Lietuviškajai veiklai ir toliau i Lietuvių kultūros namai Punske 

trukdo lenkų kunigai, kurie Sei- stato Grušo’“Herkų Mantą”, 
nuošė ir Smalėnuose pradėjo an- i Didžiausia kliūtimi D-jos dar- 
tilietuvišką veiklą. Išgąsdino i be tai lietuviškos vietinės spau
duos faktas, kad lietuviai Punske dos stoka. Pernai atrodė, kad pa- 
išsikovojo lietuvį kleboną, kurį; vyks gauti lėšų tam reikalui, bet 
netgi lenkai parapijiečiai spėjo rišėjo kitaip. Draugija, kuri eg- 
pamilti. Pats faktas, kad Liet, zistuoja tik pasišventusių veikė-

rektorius. Jis atvyko kaip imi
grantas ir kol kas apsigyveno 
Saskatoone pas seserį. Kanadoje 
esą pakakamai vokiečių, kad toks 
teatras galėtų išsilaikyti.

Sov. Sąjungos banko vicedi
rektorius V.F. Popov atvyko Ka- 
nadon susipažinti su bankų vei
kimu. Jį pakvietė J. Muir, The 
Royal Bank of Canada pirminin
kas.

Ukrainiečiai dabartiniame par
lamente Otavoje turės 6 atsto
vus. Iš jų 3 yra jau seniai žinomi 
politikos veikėjai. Tai darbo mi- 
listeris Michael Star, John Ku- 
cherepa ir Nicholas Mandziuk. 
Kiti trys yra nauji. Tai Korchins- 
ki, Skoreyko ir Jacula.

Pereitame parlamente buvęs 
CCF atstovas Fred Zaplitny sa
vo mandatą prarado.

; riuose apjungė Seinų parapijos 
•lietuviškąją visuomenę, kurios 
I ten yra dauguma, Seinų kleboni- 
; toje sukėlė nėrimą. (Tokių sky
rių Seinų ir Smalėnų parapijoje 

Vyriausybė tuo 
reikalu nebūgštauja ir pozityviai 
riūri i lietuvių - lenkų santykių 
gerinimą. Tačiau kada lietuviai 
ėmė prašvti, kad Seinuose ir Sma 
lėnuose būtų atnaujintos pamal
dos lietuviams ir tuo reikalu 
kreipėsi pas Lomžos vyskupą, 
grupė lenkų pradėjo rinkti para
šus. kad tokių pamaldų nebūtų.

Seinuose remontuojama buv. 
evangelikų bažnvčia — Vetuviai 
nori ja užimti, bet. atrodo, reikės 
daug ištvermės ir takto pradėtai 
kovai laimėti.

Žagariuose (Seinų par.), labai 
Gražioje vietoje, stovi didelė

Sudetų vokiečių klubų centri
nė vadovybė nutarė kreiptis į 
feder. vyriausybę su prašymu 
nedeportuoti naujųjų ateivių, kai 
jie nusikalsta krašto įstaty
mams. nes tai esanti diskrimina
cija. Taip pat ji prašvsianti: su
trumpinti laukimo laiką senatvės 
pensijai gauti iš 10 metų į 5, t.y. 
kiek reikia pilietybei gauti; pa
kelti senatvės pensiją iš $55 iki 
$75 mėn. ir panaikinti neturtin
gumo įrodymų reikalavimą no
rintiems gauti senatvės pensiją 
sulaukus 65 m.; nenutraukti šei- 
’nnc nriodų šeimoms, kurių vai
kai turi lankyti mokyklai po 16 
metų iki jie baigs mokslu.

Ontario liberalų suvažiavimas 
naujam vadui rinkti įvyks š: 
oenktadienį ir šeštadienį, balan
džio 18-19 d.d., Toronte. Kadangi 
ateinantį rudenį gali būti nauji 
Ontario rinkimai, partijos vado 
rinkimai laikomi,svarbiu įvykiu 
Kandidatų yra keletas, bet nesi
girdi tokio, kuris visus kitus bū
tų nustelbęs.

Ontario sveikatos ministerija 
praneša, kad šį mėnesį kartu su 
rentgeno, nuotraukomis kaiku- 
riose vietose ir staugusiems žmo
nėms taip pat veltui bus duoda
ma galimybė Sflvo apsikrėtimo 
Tbc klausima patikrinti su tu- 
berculinu. Manoma, kad Ontario 
provincijoie bent 1.500.000 žmo
gių yra apsikrėtė ir reaguos i 
tuberculina. Esą. tai bus perspė
jimas jiems susirūpinti savo 
sveikata.

vengrai klausė jo grū
mojančių kalbų lyg gedulo mar
šo: tylėdami ir nerodydami jokio 
susidomėjimo. Tiktai komparti
jos nariai nėrėsi iš kailio dirbti
nai keldami entuziazmą. Kalbė
damas įmonėse, miesteliuose 
Chr. prisipažino, kad sovietinės 
kariuomenės pasiuntimas Veng- 
rijon jam kainavęs eilę nemigo 
naktų ir kad dabar jis mano tai 
nebebūsią reikalinga, jei veng
rai gerai sutvarkysią savo krašto 
reikalus. Jausdamas pasyvų ven
grų priešinimąsi j o. vizitui, Chr. 
pagrasino: “Vienoj savo kalbų aš 
suminėjau keletą kritiškų pasta
bų, kurias pakartoju. Jeigu jos 
jums nepatinka, vistiek reikia 
nuryti, kitaip teks jums vėliau 
ryti savo pačių spjaudalus”. Pa
gyrė jisai Kadarą, Vengrijos 
kompartijos sekretorių, o šis — 
Chruščiovą kartu pareikšdamas, 
kad Vengrija “laiminga” ir ne
norėtų, kad jos klausimas būtų 
keliamas viršūnių konferencijoj.

staiga pradėti diplomatinių at
stovų pasitarimų nesuderinus iš 
anksto vakariečių nusistatymo, 
antra, sovietai ir toliau nėra lin
kę leisti užsienio r. ministeriams 
svarstyti klausimus iš esmės bei 
pabandyti rasti susitarimo gali
mybes. viršūnių konferenčijai. 
Gana šaltai priėmė naująjį so
vietų pasiūlymą ir Londonas. 
Rengiamas oficialus atsakymas į 
sovietų, no tą.

Chruščiovas Vengrijoje
"Chruščiovo, 

tapusio premjerių“ buvo vizitas 
Vengrijai, kurios sukilusius gy
ventojus jis prieš 17 mėn. masiš
kai žudė. To vengrai nepamiršo, 
lygiai kaip jie nepamiršo komu
nisto Belą Kūno, bandžiusio re-

vokiečių - sovietų prekybinė ir 
konsularinė sutartis, dėl kurios 
buvo derėtasi 10 mėn. Joje nu
matyta iki 1960 m. padvigubinti 

t!'-1“, i abiejų kraštų prekybą, kun, nu- ,
vohucijos budu paimti valdžią ir Į,matoma. pasieks $787.000.000 
vėliau Stalino nužudyto S. Są-' kasmet. V. Vokietija eksportuo- 

b sianti mašinas, plieno ir chemi-
AniA VVęlf K PsItarnLa fnius gaminius, o sovietai — žiba-n|llu v J Uite I aliai Uita lą, manganeziją, chromą, kvie-

Papildomai gauta žinių iš Lie- užrašytos giminėms. Pastarųjų

atsisveikinimo žodžio buvo už
mūrytas velionies pasikeitęs kū
nas ... Pro ašaras, ant kriptos 
granitinių siepų akys pagavo iš
kaltus žodžius: “Kas tiki į Kristų, 

gyvas per amžius”.

tuvos apie a.a. vysk. K. Paltaro
ko paskutines dienas, jo laidotu
ves, 'testamentą ir kt.

Po atostogų Valakumpių va
sarvietėj vysk. K. P. jautėsi su
stiprėjęs ir ėjo pareigas iki savo 
gimtadienio — spalio 22 d. 1957 
m. Gydytojai nustatė specialų re
žimą— ilsėtis lovoj 10 dienų, po 
to dirbti 10 d. ir vėl imti 10 d. 
poilsio ir 1.1. Vyskupas betgi ne
iškentė, kartais keldavosi iš lo
vos ir eidavo prie darbo stalo. 
Prieš gruodžio 24 d. pareiškė 
“Paliksiu jus vienus, o aš jau

ties agonija truko 5 dienas. Apie 
tai buvo pranešta Romai ir gauta 
šy. Tėvo speciali palaiminimo te
legrama.

Toliau aprašomas vysk. K. Pal
taroko laidotuvės, kurios “TZ” 
jau buvo aprašytos. Pažymėtina, 
kad jis buvo palaidotas Panevė
žio. požeminės koplyčios sienoj, 
Kur įdėtas karstas ir užmūrytas; 
pritvirtintas specialus užrašas ir 
pastatytas biustas.

Atidarius testamentą rasta, 
kad jo vykdytojais įrašyti: prel.

zistuoja tik pasišventusių veikė
jų dėka, negalėdama šįmet išlai
kyti apmokamo instruktoriaus, 
neturi fizinių galimybių, perio
dikai leisti. Bandome pradėti 
viienkartiniu leidiniu, kuris šiuo 
metu yra cenzūroje. Vienp tokio 
leidinio išleidimas kainuos 5.000 
zlotu.

D-jos Centro Valdyba sudarė mirsiu, jau eisiu pas Dievą . Mir- 
Visuomeninį Komitetą Dariaus- 
Girėno paminklui prie Myšlibon 
(Soldin) atnaujinti ir 25-toms jų 
žuvimo metinėms paminėti. Tuo 
-rikalu bus renkamos aukos Len
kijoje ir užsienyje. Lenkijos vy
riausybe prielanki šiam reikalui.

Prie kiekvieno didesnio D-jos 
skyriaus steigiamos lietuviškos 
bibliotekėlės. Knygas gauname 
iš Tarvbų Lietuvos (daugumoje 
suaukotos). Gaunamos knygos 
vertingos ir gražios. Paskutiniu 
laiku T. Lietuvoje išeina tikrai1. V vr vv/ ▼ A ------- ----------- ------------- ------ ------------------------. ~ t ’ JL

XVII a. statyta medinė konlvčia. gražiu leidinių. Įsteigtos skaityk- Kripaitis, kan. Grigaliūnas ir 
kurioje karo metu vokiečiai lai
kė arklius, o trio pat sunaikino 
altorius ir mėšlu užvertė rūsį. 
Apeiginiuose rūbuose šoko ir da
rė maskaradus. Dabar vietos lie
tuviai parengė medžiagą konlv-! 
čios remontui ir nori l’etuvišku ■ 
pamaldų Žagariuose. Koplyčios! 
remontui vienok reikalingas vai- i 
džios leidimas, nes jinai iškaity
ta kaip istorinis paminklas —

čius, tabaką ir kt. V. Vokietijai 
labai rūpėjo repatrijuoti 18.000 
vokiečių, tebelaikomų Sov. Są
jungoj. Dėlto net prekybinės de
rybos buvo kuriam laikui nutru
kusios. Visdėlto jiems tas nepa
vyko. Sovietai tiktai pažadėjo 
svarstyti individualinius prašy
mus vokiečių, kurie 1941 m. bir
želio 21 d. — Hitlerio invazijos 
dieną Rusijon — buvo Vokietijos 
piliečiai. Taip pat ir V. Vokieti
jos vyriausybė svarstysianti Sov. 
Sąjungos piliečių prašymus, ku
rie gyvena V. Vokietijoje ir ku
rie pareikš norą repatrijuoti.

Kubos sukilimas
Žadėtas Fidel Castro, sukilėlių 

vado, “totalinis karas” prieš gen. 
Batista diktatūrą, pagaliau buvo 
pradėtas Havanoj, Kubos sosti
nėj, kur sukilėlių grupė užėmė 
televizijos - radijo stotį ir paskel
bė atsišaukimą, visam kraštui su
kilti. Kita grupė užėmė Matan- 
zas miesto radijo stotį irgi kaip 
ženklą pradėti visuotinį sukili
mą. Prez. Batista policija betgi 
greitai nugalėjo sukilėlius, kurių 
kelios dešimtys buvo užmušta. 
Visame krašte jų žuvo apie 250. 
Kariuomenė buvo pasiruošusi 
įsikišti, bet nereikėjo. Skelbtas 
streikas neįvyko. Vyriausybės 
kariuomenę sudaro 29.000 vyrų, 
neįskaitant policijos, tuo tarpu 
sukilėlių — vos keli tūkstančiai 
su menkais ginklais. Nei policija, 
nei kariuomenė nesileidžia į su
kilėlių medžioklę Sierra Maestrą 
kalnuose, kur jie yra įsikūrę. F. 
Castro, sukilėlių vadas ir jo pa
galbininkai paskelbė, kad pradė
tas sukilimas tebuvusi repetici
ja ir kad jauni vadai pasikarščia
vę. Jis tęsia kovą toliau: “Jei aš 
nralaimėsiu, vėl pradėsiu; jei Ba
tista prakiš, tai kartą ant visa- 
los”. Jo pagrindinis siekimas — 
ivesti krašte socialinį teisingumą 
ir demokratinę santvarką. Tuo 
tarpu jo viltys nedidelės, juoba, 
kad prasidėjo nesutarimai pačioj 
sukilėlių vadovybėj.

tarpe yra jo sesuo 87 m., du bro
liai su šeimomis,-seserėčia Šal
kauskienė, a.a. prof. Sts Šalkaus
kio žmona; jaunesnysis brolis 
grįžęs nuo Baikalo ežero po vys
kupo mirties. Kiti dalykai būsią 
padėti Panevėžio muzėjuje.

Vysk. Julijonas Steponavičius, 
konsekruotas paties vysk. K. P, 
prieš dvejus metus, buvo paskir
tas Apaštališkuoju Administra
torių Vatikano raštu, kuris buvo 
gautas dar prieš vysk. K. P. mir
tį, bet jau sunkioj ligos būklėj. 
Jam pavertos valdyti Vilniaus ir 
Panevėžio vyskupijos rezidenci
nio vyskupo teisėmis. Savo sek
retorių vysk. J. Steponavičius 
paskyrė kun. Galvydį. Buvęs 
vysk. K.Paltaroko sekr. kun. An
tanaitis paskirtas Zarasų klebo
nu.

Kanados lietuviai vysk. K. Pal- 
tarodo mirties proga buvo pa
siuntę Panevėžio kurijai užuo
jautos telegramą. Ji buvo gauta 
gana greitai — sausio 7 d. — lai
dotuvių dieną ir perskaityta lai
dotuvių dalyviams.

Iš laiško matyti’nepaprasta ti
kinčiųjų pagarba, pareikšta mi
rusiam vyskupui: atsisveikinda-'os Klevuose, Vidugiriuose ir Ža- kan. Kupstas. Dovanos iš užsie

nio ir kitos medžiaginės vertybės mi bučiavo jo kojas.gariuose. Kor.

mm

Nubaudė policininką Ontario • 
lugšč. teismas už neteisingą ūki-1 
rinko W. L. Kemedv suėmimą į 
*J .000, taikos teisėią už io netei-! 
singą pasodinimą kalėjiman $1. 
prokurorą — už nepagrįstą jo 
apkaltinimą $35 nukentėjusio! 
■•audai. Šis ūkininkas buvo ap-' 
•altintas už valkatavimą rvšium \

gomis parduoti ūkį be jo sutiki- Į
o. Pasaū anršč. Ontario •

riliečio laisvė turinti būti la-i 
’ūausiai respektuojama.

Snutnikas II, išrilrikęs -
je 5 mėnesius, nukrito praėiusį 
pirmadienį virš Brazilijos terito
rijos. . 1

Senoji šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, tarna vusi Toronto lietuviams nuo 1928 iki
1954 m. . Nuotrauka J. Dvilaičio.

Otava. — Pralaimėję 38 buvę 
parlamentarai gaus iki gyvos 
galvos pensiją po $3.000. Jų tarpe 
26 liberalai, 6 Soc. Credit, 5 CCF 
ir 1 nepriklausomas. Tokias pen«. 
sijas gauna išbuvę parlamente 
bent 3 kadencijas. ♦
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RELIGINIAME PASAULYJE
Laiške iš Sibiro deportuota
‘avo šeimai:

tris tavaiteš vienas kunigas
tuyąš laukėsi pas mus ir

" ų kambary atlai- 
Sias labai ankstyvą.

o džiaugsmas at-
U'ir priimti Viešpatį

etų Jūs ilite

es t

fcelbūfe ’jYeiburger 
daktionsdienšt” ir 

"Vašariorir.
Dabar daugiau bedievių nei 

• Kristaus laikais, pareiškė kardi- 
-s nolhs S. Strich, Čikagos arkivys

kupas, besirengiąs išvykti Ro- 
u-rition. misijų, kongregacijos pro- 

prefekto pareigoms. Esą netikin
čiųjų skaičius auga kasmet ir at
sivertimai katalikybė® negali to 
skaičiaus išlyginti. Kardinolas S. 
buvo paskirtas Toledo vyskupu 
34 m. amžiaus, po 9 metų — Mil
waukee arkivyskupu, o nuo 1940 
m. valdė Čikagos arkivyskupiją, 
turinčią 2 mil. katalikų.

* Tarpt, katalikų universitetą 
planuoja įsteigti Salzburge, Aus
trijoj. Čia veikė un-tas 1623-1810 
m. Alberto D, vardu, bet Napo
leono karų laikais buvo likviduo
tas .išskyrus teologijos fakulte
tą. 1955 m. popiežiaus aktu buvo 
atidarytas filosofijos institutas, 
.kuriam duota teisė teikti akad. 
laipsnius šv, Anselmo fakulteto 
Romoje vardu. Austrijos vyriau
sybė ir vyskupai pasisakė už pil
no un-to atgaivinimą. Tam pri
taria kitų;kraštų katalikų va

idai bei įstaigos, Tarptautinis bū- 
tų Šalzbūrgo un-tas savo profe
sūra, studentais ir mokslo šakų 
parinkimu. Jame numatoma, be 
kitko, suorganizuoti stiprų sla
vistikos skyrių su R. Europos 
tautų istorija, marksizmo studi

jomis ir pan.
* 8 ortodoksų vienuolės iš 

‘ Maskvos atvyko Izraeliu ir apsi-
' gyvenoj Ein Karėm vieriuolyne 

netoli Jeruzalės. Tai pirmas.kar- 
; tas, kad Maskvos patriarchas at

siuntė tokį būrį vienuolių nuo 
Izraelio valstybės įsisteigimo. 
Ein Karėm laikoma šv. Jono 
Krikštytojo gimtinė.

* Nauja pagonybės era kliudo 
JAV bažnyčioms skelbti evange-

liją kolegijose ir universitetuo
se — konstatavo JAV liuteronių 
tarybos akad. skyriaus darbuo
tojų suvažiavimas. Esą tūkstan
čiai jaunuolių nebesidomį amži- 

. naisiais klausimais ir rūpinasi 
tiktai verslinėm profesijom.

* Sov. Sąjungoj yra 25% ti
kinčiųjų, o prieš, revoliuciją jų 
buvo 60% — pareiškė metropo
litas Nikola j, Maskvos patriar
cho atstovas. Pasak jo, Maskvoj 
tebesą 55 bažnyčios (neminėjo 
kiek atdarų); 1.600 teol. studentų 
ruošiąsi kunigystei ortodoksų se
minarijose, 600 — koresponden- 
ciniu būdu. Visi jie yra išėję 
marksizmo kursą, tačiau vistiek 
apsisprendę būti kunigais. Kuni
gų skaičius Sov. Sąjungoj sie
kiąs 35.000, vienuolių 5.000.

Pastarieji, ypač vienuolės, pra
gyveną iš amatų ir žemdirbystės. 
Kartais vienuolėms tenką išsiu
vinėti raud. armijos vėliavas. 
Metropolitas sakėsi esąs priešin
gas materializmui ir komunistų 
pasaulio sampratai, tačiau pri
tariąs socialinei jų pažangai.

* Jugoslavijos vyskupai, pa
sak Jugopress agentūros, šiais 
metais vyksią Romon — pirmą 
kartą po II D. karo. Minimi šie

i vardai: vysk. Seper, Zagreb ar
kivyskupo Stepinac koadjuto
rius, A. Vovk, Liublijana arki
vyskupas, ir J. Ujcic, Belgrado 
arkivyskupas. Kardinolas A.Ste- 
pinac tebėra namų arešte gimti
niame Krasic miestelyje. Jugo
slavija nutraukė dipl. santykius 
su Vatikanu 1952 m.

* Didžioji premija, suorgani
zuota Prancūzijos katalikų lite
ratūrai remti, šiemet buvo pa
skirta belgų rašytojui Franz We- 
yergans už romaną “Laimingos 
dienos”. Jame autorius iškelia 
krikščioniškos moterystės pras
mę, ir grožį.

* Britanijos katalikai per West 
minsterio arkiv. Godfrey pasiun- Į
te Lenkijos kunigams ir klieri
kams didelį skaičių naujų ir var
totų brevijorių. Specialus komi
tetas ruošia didelę knygų siun
tą Liublino un-tui. Kard. Wy- 
szvnski siuntas gavo ir padėkojo 
už duosnumą.

įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R. 
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ ĮSTAIGA: 

849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 
SKYRIAI:

105 Cannon St E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
1 ; ST ANDARTNIAI SIUNTINIAI?
1.2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.

1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
* ’1 suknelei viln. medžiagos

pamušalo
šerinės /klijonkės/ 3 yrd.

iš viso už $79,90

2. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiogos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiogos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiogos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $124,60

3. 2 košt, orbo lengv. mot. paltams vil
nonė medžiaga 6 yrd.

4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už

4. 4 košt. vin. medžiagos. 
pamušalas

šerinės /kliįonkės/

$173,90

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

__ _______ _ _____ už $81,90 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME Įvairius vaistus, dantims taisyti Įvairias medžiagas, siuva
mas mažinąs, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairios teks
tilės medžiagas, maistg ir t.t. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 

/Užsakant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašing reikta nurodyti voltožg.

■. Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jusif sudarytus, apdr. rūbu, avalynės, vaistu ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyvenę ne Toronte, gali savo sudarytos iki 17 svarų gryno svorio siuntinius 

siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams 

r medžiagų, priedų ir Įvairių krtų prekių.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vol. ryto iki 5 vai.

Sav. A. Kaluza

Iš viso

ir paltams

ryto iki 7 vai. 
vak.

Nikita Sergejevič Chrtiščiov j glausiu ir antraja Kremliaus pa
per penkerius metus įkopė j pro- kopa naudojosi. Kaitą po pasita- 
letarijato diktatoriaus sostą. Jis, | rimo Stalinas įsako: “O dabar, 
„uj---------- t "’'""" Nikita, pašok gopaką”. Chruščio

vas dirbtinai šypsojosi, prakaita
vo ir vykdė Stalino užgaidas. Ki
ti Stalino bendradarbiai aiškino: 
on nedostojnyj. Ir kai Malenko
vas ir Molotovai buvo taip arti 
galybių viršūnių tą patį net sve
timšaliams kartojo: Chrpščiov 
nedastojnyj - nępatikimas. 1953 
m. rugsėjo 12 d. įsėdęs į kompar
tijos sekretoriaus kėdę, 1955 m. 
vasario 8 d. jau sugebėjo pašalin
ti Malenkovą iš ministeriu-pir
mininko kėdės ir jon įsodinti 
Bulganiną .Netrukus sulaukė 
smūgio ir paskutinis varžovas, 
aiškus stalininkas Molotov. 1956 
m. birželio 1 d. pašalintas.iš.už
sienio reikalų ministerio parei
gų. Lyg tyčiomis birželio 28 d. 
prasidėjo neramumai Poznanėje, 
o spalio 26 d. Budapešte. Išorinis 
spaudimas buvo • nuslopintas. 
Lenkijoje į sceną vėl- įkopė Go
mulka, kuris plačiai reformomis 
užsimojo, bet nuo jų- netrukus 
pradėjo atšlyti, o-: Budapešte 
siautė teroras. Maršalų grupė 
talkininkavo ten atlaikyti spau
dimą. Iš jų tarpo aiškiai išsisky
rė marš. Žukov, įsodintas kom
partijos prezidiume. Anuomet jis 
buvo Chruščiovui reikalingas. 
Tačiau tik kuriam metui. Praėju
sių metų spalio 26 d. jis — dide
lio garso vyras Rusijoj — pašali
namas patalkininkavus Maskvos 
įgulų viršininkus. Tiesa, nuo ko
pėčių nustumtieji nebuvo sunai
kinti, išskyrus Beriją. Komparti
ja pertvarkyta. Nepatikimieji 
pašalinti iš visur:. kompartijos, 
kariuomenės, sauguinoj. valdžios 
įstaigų jįr net iš ūkio Įmonių. Ad
ministracijos decentralizacija bu 
vo priemonė persijoti esančius 
pareigūnus. Ūkiniai patvaldy-, 
iriai dalimi turėjo tikslo Rusijos 
ūkį pritaikyti karo. atVejjįri, da
limi išjudinti iš. buvusio sustin
gimo, dalhni naujus • asmenis ,įmo" 
nėse įsodinti.. Chruščiovas, teisus, 
kad ūkis pernelyg šubiurokra- 
tintas. Ar naujieji asmens, jo 
biurokratai bus geresni už buvu- 

Netrukus, kovo 14 d. Chruščio- j sius? Dėl vieno žygio — MTS — 
vas buvo pakviestas bendradar-! mašinų - traktorių, stočių panai- 
biu, tačiau ne kompartijos va-; kinimo negali būti dviejų nuo
du. Tuomet ir prasidėjo kto-ko- 
go kova. , Ą. c '•*:V

Į Pirmasis patapo auka Berija.
Nežiūrint jo milžiniškos galybės 
1953 m. liepos 26 d. buvo suimtas 
ir netrukus sunaikintas. Jam 
tarp kitko primesta eilė nusikal
timų, kurie net ne jo buvo pa
daryti. Jis pakaltintas pasikėsi
nimu prieš žydus gydytojus, nors 
aiškiausias antisemitas yra tas 
pats Chruščiovas. Ne kas kitas, 

■o tas pats Nikita, 1938 m. Ukrai
noj šaukė: “Mes turirųje liaudies 
priešus su visomis šaknimis iš
rauti ir sunaikinti”. Kas gi buvo 
staliniškesnis už Staliną vado
vauti priešų, naikinimui? Ne tik 
Berija, bet ir Chruščiovas. 

Molotovo išvertimas 
Stalino laikais Chruščiovas 

nudavė ištikimiausią. Protarpiais 
Kremliuje būta svyravimo dėl 
viešpatuko Ukrainoje. Sutemų 
valandose jį išgelbėjo Lazar Ka- 
ganovičius, kai jis buvo įtakin-

sekdamas Lenino taktiką, darė 
apstybę prieštaraujančių žygių, 
kad sunaikinus vieną būrį “ne
patikimųjų” po kito. Tas pats Ni
kita, 1946 m. vasario 24 d. nuvai
nikavęs J. V. Staliną, pasmer
kęs asmens kultą politikoje, 
dviem metam praslinkus augš- 
čiausio sovieto “išrenkamas” 
ministeriu pirmininkų. Kovojęs 
prieš asmens garbinimą atsidu
ria toje pat kėdėje, kurioje sė
dėjo visuotinę valdžią sutelkęs 
Stalinas. Peikęs “asmens” garbi
nimą, pastaraisiais metais jau 
sugebėjo iškarpyti Rusijos isto
riją ir daug kur įrašyti savąjį 
vardą. ' -

Kto kogo? /
Komunistų partijos dėsnis: 

kto kogo — kas kurį sunaikins, 
nėra pakitėjęs. Jo laikytasi ko
vojant bolševikams su menševi
kais, taip pat kai Leninui mirus 
Stalin grūmėsi prieš eilę komu
nistinių krypsnių be pasigailėji
mo jų atstovus naikindamas ir 
kai mažoje persvaroje esą rusai 
gniuždino Rusijoje esančias ki
tas tautas, naikino nerusus mi
lijonais. Ta pati taktika buvo pa
naudota ir Chruščiovo, kuris 
penkerius metus tykojo, laukė ir 
gnaibė savo priešus.

Juk nūdieninėje Rusijoje ki
taip ir negali būti. Kompartija 
atmetė krikščioniškuosius doro
vės pradus, pasmerkė demokrati
jos esmę ir tradicijas. Iš milijo
ninės masės komunistų tegali iš
kilti tik- mokantieji pasalūniškai 
veikti, turi' drąsos smogti ir 
energijos tesėti siekiant tikslo. 
Ir kai vilkstinė pasišauna lipti 
kopėčiomis, telieka vienintelis 
būdas: kas kuri jėga nustums.

Paveldėtojai
Ir kas, berods, buvo tikresnio, 

kaip vienam iš trejukės paveldė
ti Stalino palikimą? 1953 m. ko
vo 6 d. J. Malenkov perėmė vy
riausybę. Jo talkininkais buvo 
saugumo mašinos viršininkas 
Berija ir komunistinės Rusijos 
imperializmo kalvis V. Molotov/

stebėjęs Joseph Alsop tarė, kad 
jo laikysena rodė Rusijoje esant" 
ne kolektyvinę, bet vienasmeni- 
nę diktatūrą. Viešumoje jis lais
vai jaučiasi, geras anekdotų pa
sakorius, tačiau suteikdamas pa
sikalbėjimą užsienio spaudos at
stovams nepaprastai nekantrus, 
greitai sprendžiąs, griežtas, prak
tiškas, energiškas, intelektuališ- 
kai pasiruošęs, o bendrai tarus 
mokąs jiems padaryti kuo ge
riausio įspūdžio. Jis puikus ak
torius, kai glamonėdamas, žais
damas ar net abejomis rankomis 
apglėbęs amerikiečio žurnalisto 
ranką taria: jūsiškis pranešimas 
spaudai man nepatiko, visai ne
patiko.

Minėtasis žurnalistas savo bro
liui iš Maskvos rašo: “Aš susida
riau įspūdį, kad jis moka būti 
šaltu žaidėju vien dėl paties žai
dimo. Rusijos pastarasis įsi- 
spraudimas Artimuose Rytuose 
buvo pats rimčiausias mostas, 
kuris buvo vakariečių neveiks
mingai palydėtas. Net Stalinas 
ši reikalą visuomet laikė per 
“karštu”.

Winston ir Nikita
Šiuo požiūriu jį bando kaikas 

net su W. Churchill sugretinti. 
Abu buvo palinkę į "karinių pro
blemų sprendimą, abu buvo pasi
šovę į nuotykius, abu žaidėjai dėl 
žaidimo. Ir jų laisvalaikio pra
leidimas kiek panašus esąs, nes 
Winston mėgo žuvis daboti, o Ni
kita triušius auginti. Galimas 
dalykas, kad šie žodžiai toli ne

ASPIRIN
TRADE MARK RCG.

A PRODUCT OF

Greitai sustabdo skausmus
Jei jūs kenčiate galvos skausmo, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
dieglių, atsimink —

Jūs negausite nieko geresnio .• . 

Net dvigubai daugiau mokėdami!

100 tabk 79c.' 48 tobl. 49c. 24 tobl. 29c. 12 tabl. 19c

aptaria visuotinio panašumo, nes 
skirtingumas tarp jų yra nęma- 
žas ne vien amžiaus požiūriu. 
Taip pat patikėtina, jog abu ne
jaučia atšakomybės dėl nusikal
timo, kuris taip gražiai išreikš
tas Macbetho vidinėje kovoje.

Jei šiame'aptarime'esama bent 
kiek tiesos mes susidursime su 
nuduotais įvykiais, kurie vaka
riečiams nelengvą suprasti, ę dar 
sunkiau tiksliai savo metu atsi
kirsti. Štai kodėl neretai jie pra
laimi ne tik propagandos, bet ir 
politiniame fronte. Užsienio po
litikos planavimas ir jos vykdy
mas iki šio meto buvo sėkmingas, 
kai vakariečiai neretai svyravo, 
kai reikėjo, veikti, o pastarųjų

Romos įminiu pavėsy

RIN

FASTHCUIF

headaches 
COLOS

:'š

klaidos ruošė kelią Maskvos lai
mėjimams. Kai buvo metas aiš
kiai kalbėti dėl Rytų Europos — 
nutylėta, kovai prasidėjus — iš
sižadėta. Gi Chruščiovas, Rusi
jos ministerijos pirmininkas, taip 
neseniai užtikrino tenykštiems 
komunistams, kad jie gali būti 
tikri dėl savo ateities iki Veng
rija ir Maskva eis tuo pat keliu. 
Ir šiuo pat metu jis jau ne pirmą 
kartą meta pirštinę vakarie
čiams klausdamas: kuris kurį 
nustelbs. Jis pats ir atsako: ko
munizmas laimės. Jo tikrumas ir 
miklus žaidimas žodžiais vaka
riečiuose išugdė kiek sąmyšio, 
bet nepašalino tarpusavio prieš
taravimų ir bergždžios gaišties.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisri) pavojų, sprč- 

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresni šildymo naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į- metus.

Atlieku visus augščidu išvardintus 
darbus, taip pat atlieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo — 
pavasari.

Jūsų patarnavimui skambinkite

S.Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

valymas patartinas anksti

MEČYS MUSTEIKIS(Pabaiga) .
Sudiev Roma!
Balandžio 23 d..— išvykimo iš 

Romos diena. Vakar vėlai sugrį
žome iš Neapolio — ėjome gulti 

' jąu po pusiaunakčio, o šiandien, 
uar nepailsėję, vėl labai anksti 
kėlėm, nes jau šeštą valandą iš
važiuojame. Prasideda atoslūgis 
— kelionė atgal. Apima graudu
mas, kad jau reikia palikti tą 
brangiausi pasaulio miestą su vi
somis jo garsenybėmis, reikia 
palikti lyg pasakoj išgyventus 
įspūdžius, ir artėti link kas
dienos. Išvažiavus' iš' Tiburtina 
stoties, keleiviai dar žiūri atgal 
į Amžinąjį Miestą, glosto jį sva
jingais žvilgsniais ir, be abejo, 
daugelis keleivių svajoja kada 
nors vėl į jį sugržti.

KELIONĖ ATGAL
Valstybes galima atskirti . 
pagal kaęves'
Ilgą laikė važiuojame paliai 

Tiberio upę. Tik prie miestuko 
Orvieto Tiberio augštumą palie
kame dešinėje ir keliaujame link 
garsaus ir seno Italijos miesto 
Siena. Pakeliui mūsų dėmesį at
kreipia ūkininkai, dirbą laukuo
se baltais jaučiais ir karvėmis. 
Italijoj, aplamai, vyrauja baltos 
karvės. Taigi, valstybes beveik 
galima atskirti pagal karvių 
spalvą. Kiekvienoj valstybėj vy
rauja kitokia karvių špalva: Vo
kietijoje (Bavarijoje) — raudo
nos, Ševciarijoje — šėmos, Itali
joje— baltos...

Viduramžių mieste
Artėjant link Sienos, kelias 

staiga kyla augštyn, todėl gau
name papildomą garvežį. Į Sieną 
atvažiuojame prieš piet. Miestas 
augštumose, todėl iš geležinkelio 
stoties "važiuojame autobusais, — 
iškarto dvylika mašinų. Mūsų 
koiohą, .lyg per kokias iškilmes, 
veda du gražiom uniformom ir 
vienodom mašinom pęlicininkai 
- motociklistai. Važiuojame siau
ru keliu, raitydamiesi vis augs-* 
tyn, augštyn, užimdami visą ke- «.■* « k i ..k. • a

didžiuliai medžiai ir sodafe
’Siena/ tai charakteringiausias 

viduramžių miestas (53.000 gy
vent.),'išlikęs lygiai toks, koks 
buvo 12-13 šimtmety; tokios pa
čios siauros gatvės, pastatai, 
aikštės, o gyventojai riet iki šiol 
laikosi kaikurių viduramžių pa
pročių, kaip arklių lenktynių, at
liekamų kasmet charakteringoje 
miesto aikštėje (geldelės for
mos), vadinamoj piazza del Cam 
po. Tos lenktynės atliekamos re
nesanso aprangoj.

Vienas iš žymiausių miesto 
pastatų — gotikos stiliaus di
džiulė Marijos Dangun Ėmimo 
katedra. Italijoj gotikos stilius 
labai retai užtinkamas (pvz. Ro
moj yra tik viena gotikos stiliaus 
bažnyčia — S. Maria sopra Mi
nerva). Šioje katedroje charak
teringas, yra spalvų kaitalioji
mas. Net išoriniai katedros sie
nos marguoja baltais - juodais 
marmuro rėžiais.

Siena yra garsi šventąja Kata
rina (1347 - 1380), kuri kitados 
orikalbino popiežių Gregorijų 
XI sugrįžti iš Avinjono į Romą. 
Čia yra ir namas, kuriame šven
toji kitados gyveno. Jos palaikai 
randasi S. Domenico bažnyčioje.

I Siena turi ir savo universitetą.

moriių. >Jis bent^iek’ palengvins 
kolchoziiūnki^iOltį, lies iki šiol 
pyliavomis ir MTS rinkliavomis 
engė biedną kolchozininką.

Apibrėžos
Džiugašvili buvo nerusas, mies 

telėnas, amatninko sūnus. Chruš
čiovas kilęs iš vargingų rusų, kai
miečių. Jis buvo piemeniu, vė
liau šaltkalviu ir pirmojo pasau
linio karo metu buvo mažai raš
tingas. Koinūriistų-eilėšna įsiri
kiuoja 1918 m. Kpmpąrtijoje jis 
pamažu kilo iki baigė suaugusių 
gimnaziją būdamas angliakasiu. 
Vėliau, jau pilnai įsirikiavęs 
kompartijos darbe, 1929 - 31 m. 
studijavo Maskvos pramonės 
akademijoje, kuri davė jam ne 
tik žinių, bet leido suprasti ko
munistinės kovos būdą — kuris 
kurį. Netrukus jis įsijungia Mas
kvos kompartijos darban. 1935 
m. jis jau atsidūrė Maskvos apy
gardos kompartijos sekretoriaus 
kėdėje, o 1938 m. paskiriamas 
Ukrainos kompartijos sekreto
riumi, pakeisdamas talkininką 
Lazar Kaganovič. Tuomet jis 
pradėjo “rovimo ir naikinimo” 
darbą, nesigailėdamas net Kosio- 
ro, maskviškio gauleiterio Uk
rainoje. 1939 m. paskelbia: “Mes 
turime surraikmtT užsienio šni
pus, lyg mekšras”. Tų “mekšrų” 
jis užtiko, ukrainiečiuose .ir. net 
'kompartijoje. Pradedant 1941 m. 
jis" vadovauja pilietiniam karui 
Ukrainoje. Anuo metu daug žu
vo ukrainiečių, kurie 'bent men
kiausiai buvo įtarti bendradar
biavę su vokiečiais. Ten jis yėl ^Uo platumą. Pakelėmis išsiplėtę 
“mekšras” naikino. Atlikęs . “pa-* ---- -- —■*'
reigą” Ukrainoje, jis'.sfojo kita
me — žemės ūkio politikos%are. 
Agrogradai jam nepavyko. Bet 
pakaltintas Malenkovas už ne
sėkmę, nors vėliau ir jis pats prie 
to reikalo nebegrįžo.' :>

Būdas
Jei diplomatai apie Chruščio

vą ganėtinai sautūrūs, laikrašti
ninkai ne kartą atvirai pasisakė. 
Jau praėjusiais metais iš arti jį

CRESCENT PHARMACY
(Savininkas kilęs iš Lietuvos'

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildome vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Tu
rime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, 
kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patar
naujame visas 7 dienas. £
Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas garantuotas. 
Užsakymai priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti | *

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

Italų Rivieroje
18-tą vai. atvažiuojame į mies

tą Pisą. Stovėjome labai trum
pai, todėl šio miesto garsenybę 
— pasvirusį bokštą matėme tik 
pravažiuodami. Kiek pavažiavus 
už miesto, iš dešinės vėl pasirodo 
augšti kalnai — Apuaniškosios 
Alpės. Kairėje priartėjame Li- 
gūrijos jūra ir drauge italų Ri
vierą. Pravažiuojame labai augš- 
tų pinijų ir lapuotų medžių miš
ką, vėliau balt»”T5iarmuro kal
nyną, kurio artumoje garsūs 
marmuro fabrikai.

Pravažiuojame didžiulį Italijos 
karo uostą La Specia (123.000 gy
ventojų) ir greitai įvažiuojame į 
ilgą tunelį. Iš jo išvažiavus, stai
ga išvysti mėlynuojančią jūrą, 
lyg staiga patekęs į visai naują 
pasaulį. Toliau, traukiniui be- 
landžiojant iš tunelio į tunelį, vis 
naujais vaizdais pasirodo Ligūri- 
jos jūra, visam savo puošnume, 
su uolų iškyšuliais, pakrančių 
miestukais, kaikur ant uolų bu
dinčiomis pilimis, jūros bangų 
žvilgėjimu ir savo tolybe iki pat 
dangaus krašto. Ir taip važiuoja
me iki pat Italijos Rivieros ku
rorto Lavagna, kur apsistojame 
nakvynei.

Išvažiavę iš Lavagnos, vėl ke
liaujame Italijos Riviera — tuo 
pačiu Ligūrijos pajūriu, viso to
lyn, pravažiuodami daug kuror
tų, kaip istoriniai žinomą Rapal- 
lo, žvejų kaimelį Portofino, S. 
Margherita, Rocco, Nervi. Ir čia 
traukinys landžioja uolynais, vis 
pro naujus, viens už kitą gra
žesnius pajūrio vaizdus. Jūros 
vanduo čia yra toks skaidrus, 
kad ir pro vagono langą — toli 
jūroje matai uolynus po vande
niu. Ir taif) iki pat Genuos^ žy
miausio Italijos uosto, turinčio 
657.000 gyventojų. Miestas žy
mus laivininkyste ir savo pramo
ne. kurioje dirba 300.000 darbi
ninkų. "

Lombardijos žemuma
— į Šveicariją
Genuoje stovėjome trumpai. 

Pravažiavę uostą, jame esančius 
didžiulius laivus ir tirštą susisie
kimą artumoje, atsiplėšiame nuo 
Ligūrijos jūros ir per miestą pa
sukame į šiaurę — link Milano. 
Pakelėse pravažiuojame pramo
nės sritis, bet čia jau vėl daug 
kriaušių ir obuolių sodų pakelė
se. Dabar jie čia kaip tik žydi, 
boluoja: iš “vasaros” grįžtame į 
oavasarį. Kalnų ir čia daug — 
Ligūrijos kalnai. Beveik visa Ita
lija kalnais apklota. Tačiau prie 
Tortoria vėl įvažiuojame į didžiu
li slėnį — Lombardijos žemumą. 
Kalnai pranyksta. Visur tik ly
gumos, plačios lygumos, apsėtos 
javais; kaikur ryžių laukai ap- 
tvindyti vandenimis, daug tuopų, 
žilvičių. Ir taip iki pat Milano.

Milanas — antras savo dydžiu 
Italijos miestas^ turįs 1.300.000 
gyventojų, žymiausias • Italjjos

Milane taip pat būtų daug ko pa
matyti, o ypač norėtųsi apžiūrėti 
garsiąją katedrą. Tačiau ir čia 
buvome sustoję labai trumpai; 
po kelių minučių vėl išvažiuoja
me — jau link Italijos - Šveicari
jos sienos, į Como (71.400 gyv.). 
Tai senas Italijos miestas, pajuo
dusiais stogais ir namais, esąs 
labai puikiose klimatinėse sąly
gose. Jame sustojame taip pat 
trumpam; greit išvažiuojame ir 
jau mes esame Chiasso.

ŠVEICARIJOJE
Chiasso miestelis jau Šveicjiri- 

joje. Čia atleikama pasienio kon
trolė. Šveicarai prijungia kelių 
vagonų traukinį - valgyklą, ku
rioje pamainomis gauname pui
kius pietus. Valgydami pietus, 
pravažiuojame vieną iš gražiųjų 
Švencarijos vietovių, ežerų - kal
nų ruožą jtarp Chiasso - Lugano - 
Bellinzono. Neužilgo pasirodo ir 
augštieji Šveicarijos kalnai, kai
kur lyg laiptais keldamiesi vis 
augštyn, lyg terasomis per vieni 
kitų viršūnes. Vietomis, rodos, 
savo ūgiu, savo balta viršūne net 
saulę pridengia, o nuo tų kalnų, 
kalnų tarpekliais sraunūs upeliai 
į slėni krinta.

Pravažiuojame garsųjį Ketu
rių Kantonų ežerą, kurį kitados 
Maironis taip poetiškai aprašė. 
Grožėtis šiuo ežeru pro traukinio 
langą yra permaža — čia reikėtų 
pagyventi. Tačiau ir iš traukiriio, 
ir net lietui lyjant vilioja akį šis 
ežeras ir jų aplinkuma — kalnų 
nenutrūkstamos grandinės, da
bar jau tik pro rūkus ir lietų te
matomos.

Pavakare pasiekiame mūsų 
šios dienos tikslą, maldininkų 
gausiai lankomą Einsiedeln mies 
tėlį, kur yra garsi Marijos šven
tovė — Einsiedeln bazilika. Per
eitais metais ir mūsų veiklusis 
kunigas A. Bunga iš Memmin- 
geno suorganizavo Einsiedelyje 
įspūdingą maldos dieną už Lie
tuvą, pritraukusią maldai daug 
šveicarų. Čia nakvojome. Kitą 
dieną' anksti rytą Marijos šven
tovėje visi dalyvaujame šv. Mi
šiose. Kaiką apsipirkę, vėl ke
liaujame. Šiuo kartu jau į na
mus. Pravažiuojame Ziuricho 
ežerą, o prie Rorschachto priva
žiuojame ir Bodeno ežerą. Jo 
pakraščiais važiuojame iki pat 
Lindau miesto, pakeliui prava
žiuojame šveicarų ir austrų sie
nas. Nors pasienio kontrolės ir 
muitinės valdininkai buvo pasi
rodę, tačiau jokių kontrolių ne
daro. Tik atvažiavus į Lindau, 
vokiečių muitininkai patikrino 
kaikurių keleivių čemodanus.

Per visą kelionės laiką — 10 
dienų — neteko nei laikraščių 
skaityti, nei radijo klausyti: ne
turėjome laiko. Ir noro nebuvo. 
Ir tai reiškė taip pat naują, šven
tišką nuotaiką ir visišką pabėgi
mą nuo kasdienos, atsidavimą 
naujiems įspūdžiams, kurių ga
lybė nustelbė ir tikrai didelį 

pramonės ir prekybos centras. įtemptos kelionės nuovargį.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai apdarytos ir naujai jrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

t .
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Toronto šv. Jono Kr. parapijos kūrimasis
PASIKALBĖJIMAS SU SENESNES IMIGRACIJOS LIETUVIAIS TORONTE

1958. IV. 17. — Nr. 1« (432)

Jame dalyvavo 240 lietuvių. Ja- Į Į šį klausimą daugiau gilintis 
me ir kilo sumanymas steigti. nedrįsau. Neklausinėjau nei apie

Šio pasikalbėjimo mintis kilo 
sąryšyje su šv. Jono Kr. parapi
jos 30 metų jubiliejum, kuris ap
vaikščiojamas šių metų balan
džio mėn. 19-20 dienomis. Tikslas 
— supažindinti torontiečius lie
tuvius bent su kaikuriomis šios 
parapijos kūrimosi nuotrupomis.

Pasikalbėjimas įvyko kovo 23 
d. pp. Čirūnų bute. Jame dalyva
vo Antanas Čirūnas, Povilas Ja
rašūnas, Pranas Motiejūnas ir aš. 
Jie visi trys yra buvę vieni iš uo
liųjų parapijos steigėjų ir jos 
darbininkų, o man buvo įdomu 
patirti vieną kitą istorinę smulk- 

• mėną.
Be čia suminėtų trijų pokalbi

ninkų parapijos kūrime labai 
svarbų vaidmenį atliko dar ir se
kantieji tautiečiai: V. Danielius, 
A. Jurcas, K. Jurcas, A. Bielic- 
kas. F. Karaliūnas, J. Kazlaus
kas, M. Kūlokas, Z. Mitkus, Na
rušis, Balčiūnas, Grubęvičius ir 
daugelis kitų. Be abejo ir visi 
ano meto lietuviai nebuvo abe
jingi savo užsibrėžtam tikslui. 
Daugelis jų yra jau mirę, bet 
plytos, įmūrytos j savo parapijos 
bažnytėlę, dar ir šiandien byloja 
apie jų gerą valią ir pastangas.

— Kiek maždaug lietuvių jūs 
radote Toronte, kai atvykote į šį 
miestą? — buvo mano pirmasis 
klausimas.

Pokalbininkai kiek pasiginčijo, 
bet greitai visi sutarė:

— Anuo metu Toronte galėjo 
būti apie 50 šeimų. Jos visos at
vyko į šį kraštą pirmąjį emigra
cijos laikotarpį. Kaip Tamstos 
žinote, iš Lietuvos į Kanadą emi
gracija vyko trimis laikotarpiais. 
Pirmasis laikotarpis buvo 1905 - 
1914 m., antrasis — 1926 - 1930 ir 
trečiasis — 1944 - 1945. Mes visi 
trys priklausome antrajam lai
kotarpiui.

— Kokie motyvai Jus paragino 
turėti savo lietuvišką parapiją ir 
kokiomis aplinkybėmis kilo min
tis ją įsteigti?

Šis klausimas, kaip ir visi kiti, 
jiems nebuvo netikėtas ir jie 
man į jį atsakė, tarytum į vaka
rykšti dienos įvykį:

«•' i— Religinius išgyvenimus ir 
praktiką mes norėjome patirti 
lietuviškoje aplinkoje, nes tik 
šitokioj aplinkoj mums viskas 
galėjo būti, gyva ir suprantama. 
Mes norėjome turėti savo lietu
višką pastogę, kurioje kauptųsi 
lietuviška dvasia, kurios semtų- 
si-mūsų iaunimas..Mes norėjome 
gyventi ta dvasia, kurią atsive- 
žėme iš Lietuvos laukų. Mes bi
jojome nuskęsti svetimųjų jūro
je ... Tai tik maža dalelė Tams
tos prašomų pasakyti motyvų. Jų 
visų neišsakysi...

Jiems ištarus savo motyvus, 
man kažkodėl pasidarė truputį 
nejauku. Šie vyrai po keliasde
šimties metų Kanadoje kalbėjo 
gražia lietuviška kalba. Mūsų 
tarpe pasimaišiusi p.Čirūno žmo
na prakalbo lietuviškai be jokių 
angliškumo priemaišų. Šiuo mo
mentu aš atsiminiau ir keletą 
įvykių didelėse krautuvėse, kur 
mane gryna lietuviška kalba pri
puolamai užkalbino keli senųjų 
ateivių vaikai: “Kuo galiu jums 
patarnauti?” Štai dėl ko jie no
rėjo savo lietuviškos parapijos. 
Štai dėlko aš nejaukiai pasijutau, 
žinodamas, kad fr naujųjų atei
vių vaikų dalis ir pagaliau nema
ža senimo po kelių metų nusilpo 
savo tautiškume. /

— Dar aš norėčiau atsakymą 
truputį praplėsti, — po minutė
lės atsiliepė p.Motiejūnas. — At
simenu, šv. Pranciškaus parapi
jos salėje vyko Šv. Jono Kr. Pa
šaipūnės Draugijos susirinkimas. 

Šeimos biudžeto draugas

f

Dorbo kojinėsT-morškinukoiLengvi opot. boltinioi

di

Sporto kojines Tompios kojines Bobby kojinės Tompios co-ed sporto kojinės"71" opotinioi Kdnoitės ir morikinukoi

lietuvišką parapiją. Dar pabrė
žiu, kad visi sumanymai buvo 
keliami minėtoje draugijoje. Ji 
ouvo ir visų sumanymų vykdy
toja.

Šia proga man dar paaiškėjo, 
kad pati pirmoji orgaizacija čia 
buvo šv. Juozapo draugija. Kilus 
tūliems vidaus nesusipratimams 
ir pasaulėžiūriniams skirtumams 
ši organizacija susilikvidavo, o 
jos vietoje atsirado šv. Jono Pa
šaipūnė Draugija (1920 m.) ir Sū
nų ir Dukterų D-ja. Pastaroji 
pateko į komunistų žabangas ir 
dar šiandien iš jų neišsivaduoja 
(Atvirai kalbant ir nesivaduo- 
ja).

— Kaip organizavote lėšas sta
tybai ir apie kiek kainavo pasta
tai?

— Kur yra entuziazmas, ten 
atsiranda ir lėšos, — pradėjo aiš
kinti p. Jarašūnas. — Žmonės 
per trumpą laikotarpį sudėjo 
$800, šv. Jono Pašalpinė d-ja da- • * __*4 VVOA y KZ y wAWiv/Jv VAX/ J ’

vė $700. Taip atsirado pradinis įr dainavo scenoje. “Švyturiui
įmokėjimas $1.500. Be to, gauta 
pasižadėjimų $5.000. (Jie liko ne
ištesėti). Pati bažnyčia kainavo 
$14.000. Salės nebuvo. Ją išsika
sėme patys talkos būdu. Vaka
rais dirbome apie 25 vyrai. Bet 
vistiek jos įrengimas kainavo 
apie $2.000. Kleboniją taip pat 
statėme ūkio būdu. J. Bernato
nis, VI. Dvaranavičius ir aš pats 
iškasėme rūsį ir išmūrijome jo 
sienas veltui. Nors daug statybi
nės medžiagos gavome veltui ir 
didžiuosius darbus atliko drau
gijos -vyrai, bet išlaidos viršijo 
pajamas ir mes įbridome į di
deles skolas Toronto vyskupijo
je. Vienu metu jos prašoko $20. 
000. Šis metas buvo labai kritiš
kas. Parapijos vadovybė kažkaip 
nesusigaudė padėtyje, ar gal jos 
visai nepaisė, ir vyskupas rengė
si iš mūs bažnyčią atimti. Kaip 
tik tuo metu ir anuometinis kle
bonas buvo mus palikęs. Ėjome 
patys pas vyskupą ir prašėme 
pasigailėti. Ir jis pasigailėjo. Pa
skyrė mums kunigą, bet jau ang
lą—Rev. Vincent McGivney. Šis 
kunigas buvo labai energingas. 
Jis daugumoje savo asmeniško
mis pastangomis sulikvidavo vi
sas parapijos skolas ir dar net 
keletas dolerių atliko dabarti
niam mūsų klebonui kun. P. 
Ažubaliui.

Jarašūnui,-kalbant, kada ne ka
da įsiterpdavo Motiejūnas su Či- 
rūnu, patikslindami savo draugo 
atsiminimus.
— Ar jūsų tarpe yra buvę to
kių, kurie būtų kliudę jūsų su
manymams?

— O taip, — atsakė Čirūnas,
— nemalonumų patyrėme nema
žai. Daugiausia iš komunistų pu
sės. Jie mus net pravardžiuoda
vo šventakupriais. Mūsų pastan
goms šalti buvo socialistai. Tau
tininkai mus rėmė nuoširdžiai.

— Kokie, kunigai vadovavo pa
rapijai ir kurie iš jų daugiausiai 
pasidarbavo?

Mano pokalbininkai sužiuro 
vienas į kitą ir kažkodėl .pradėjo 
raivytis. Supratau, kad čia esa
ma jautraus klausimo. Tačiau 
man dar nesusiorientuojant, ko
dėl jis galėtų būti jautrus, prabi
lo Čirūnas:

— Pirmąjį kleboną pasikvietė
me iš Jungtinių Valstybių. Juo 
buvo kun. J. Gervickas. Vėliau 
sekė kun. K. Baronas, paskui 
kun. Garmus, po jo vėl kun. K. 
Baronas ir galop Rev. Vincent 
McGivney. Parapijai daugiausia 
pasitarnavo minėtasis anglų ku
nigas.

dabartinį kleboną kun. P. Ažu
balį, su kuriuo parapijoje prasi
dėjo nauja istorija, istorija su 
trečiosios emigracijos lietuviais.

— Parapija yra ne tik religinio 
gyvenimo bazė, bet ir tautinio, 
visuomeninio ir kultūrinio. Sa
kykite, kaip jūs reiškėtės pasta
rojoje veikloje?

Pokalbio dalyviai susimąstė. Į 
čia vykdami jie nežinojo kokie 
dausimai bus keliami. Dėlto 
jiem buvo sunku apsvarstyti ir 
atsakymus. Taigi jie savo mintis 
formulavo ekspromptu. Į šį klau
simą atsakė Motiejūnas:

— Mūsų darbo apimtis. — ta
rė jis, — negalėjo būti tokia pla
ti kaip, sakysim, naujai atvyku
sių mūsų tautiečių, nes mūsų 
buvo ir nedaug ir neturėjome 
iek inteligentinių pajėgų. Ta

čiau nesnaudėme ir mes. Dirbo
me pagal savo išgales. Antai ir 
mes turėjome savo chorą “Švy
turys”, kuris giedojo bažnyčioje 

nusilpus susiorganizavo “Auš
ra”. Šis choras jau buvo ne baž
nytinis. Anais laikais jis ėjo tas 
pačias pareigas, kaip dabar “Var 
pas”. Jis gyveno apie 8 metus ir 
buvo išmokęs, apie 120 dainų. 
Šios dainos skambėjo ne tik To
ronte, bet ir Hamiltone, Niagara 
Falls, Montrealyje, Detroite, Niu 
jorke ir kitur. Šį chorą dar ra
dote ir Tamstos.
* — Aš turiu Motiejūną papildy
ti, — įsiterpė Jarašūnas. — Šiuos 
chorus organizavo, jiems vado
vavo ir dirigavo pats kalbėtojas. 
Jis mūsų tarpe yra vienintelis, 
kuriam priklauso padėka už lie
tuviškos dainos puoselėjimą 
anais mums sunkiais metais.

— Turėjome ir savo lietuvišką 
mokyklą. — toliau tęsė Jarašū
nas. — Ji veikė šv. Pranciškaus 
parapijos mokyklos patalpose, 
kaip ir dabar. Ją suorganizavo ir 
mokytojavo St. Balčiūnas. Anuo
met šią mokyklą lankė apie 50 
mokinių. Tarp kitko: kalbama 
mokykla veikė dviejose vietose 
— Westone ir čia Toronte. Man 
pačiam teko vadovauti šios mo
kyklos tėvų komitetui. Be mo
kyklos dar turėjome Jaunimo 
Klubą. Į parapijos salę susirink
davo apie 100 jaunuolių. Klubas 
apsaugojo jaunimą nuo gatvės 
dvasios. Susiorganizavome taip 
pat knygyną - skaityklą ir tu
rėjome nemažai knygų. Pas mus 
dar veikė Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Dariaus ir Girėno Ko
mitetas, Vilniaus Vadavimo Są
jungos skyrius ir net Lietuvos 
vadavimo komitetas. Šis pasta
rasis buvo įsteigtas paskutiniais 

Kelionė i erdves atjaunina
Mokslo ir technologijos pažan

ga iškėlė naujus klausimus ir 
naują susidomėjimą reliatyvu
mo teorija, ypač suaktualėjusia 
ryšium su dirbtino mėnulio pa- 
lidimu į erdves.

1956-1957 m. mokslininkų tar
pe kilo diskusijos liečiančios vie
ną reliatyvumo teorijos aspektą, 
vadinamą “laikrodžio paradok
su”. Kaikurie mokslininkai tvir
tina ir įrodinėja, kad keliavęs 
dideliu greičiu kosminėse erdvė
se asmuo laimės laiko, bus jau
nesnis už likusį žemėje dvynuką 
brolį, nes jo gyvenimo, esant to
kioje kelionėje, laiko vienetai 
pav. sekundės, bus ilgesnės ir jo 
išgyventas laikas bus trumpes
nis. Keliautojo laiko vienetai bus 
paliesti Lorentzo transformaci-

KOKYBĖ VISAI ŠEIMAI

PENMANO APATINIAI BALTINIAI ir kojinės 
turi viską, kos jums patinka, kartu ir jums 
tinkame? kainą. Yra įvairių rūšių tinkančių 

kiekvienam šeimos nariui — 
visokio svorio, kokio tik 

kam reikia, ir kokybės vis 
lobiau patraukiančios 

ekonomiškus pirkėjus 
jau 89 metus, per kuriuos 

apatiniai baltiniai ir 
kojinės gaminamos 

Kanados Šeimoms.

SMOtlWUI

Lietuvos okupacijos metais. Visi 
šie organizaciniai vienetai pa
gal savo paskirtį organizavo lė
šas, rėmė vadavimo, kultūrniUs 
ir kitokius darbus bei užsimoji
mus.

— O aš galėčiau tik pridurti,— 
atsiliepė ramiai besiklausąs Či- 
rūnas, — kad visoms čia išvar
dintoms organizacijoms steigti 
mintis ir iniciatyva kilo taip pat 
toj pačioj šv. Jono Pašalpinėj 
Draugijoj, kurioj gimė ir visos 
kitos idėjos ir mintys, susijusios 
su krikščioniška ir tautiška dva
sia.

Jie man pasakojo, o aš klau
piau ir nespėjau visų jų prisimi
nimų aprėpti. Ir man čia pat kilo 
mintis, kad visą šią medžiagą 
reiktų netrukus kruopščiai su- 
inkti ir surašyti. Tai būtų šios 
parapijos istorija. Ji būtų tur-

ir «raži. Ir tai reiktu pada
ryti nelabai trukus, kol dar ga
una pakalbinti jos gyvus liudi

ninkus. Atsimintina, kad pirmo- 
ios emigracijos tautiečių jau ne

daug belikę.
— Na, dar keletas klausimėlių 

r jau jūsų netrukdysiu. Kiek 
jūsų manymu senosios imigraci
jos lietuvių Toronte likę dabar?

— Įskaitant veikus ir vaikų 
vaikus, bus apie 1.000, — atsakė 
Čirūnas. Kiti du linktelėjo gal
vom.

— Šiame mieste esama seno
sios imigracijos lietuvių, kurie 
bičiuliaujasi su Lietuvos prie
šais komunistais? Sakykite, ko
kie motyvai juos vertė tai pa
daryti, ar jie tapo nuoširdžiais 
komunistais ir ar yra galimybių 
juos susigrąžinti į savo tarpą?

Čirūnas: Ne visus, kurie susi
renka į Claremont gatvę, reikia 
skaityti komunistais. Į tenai nu
eina ir tokių, kurie su pačiu ko
munizmu ■ nieko bendro neturi. 
Jie tenai nueina tik iš seno pa
pratimo: praleisti laiką. Jie apie 
komunizmą net nedaug ir išma
no. Mūsų žiniomis nevienas toks 
tautietis aną užeigą jau seniai 
suleido ir eina su savo tautiečių 
dauguma. Taigi mums atrodo, 
kad ir kiti galėtų anų pavyzdžiu 
pasekti. Juk jie yra mūsų nepa
smerkti ir jiems vra atviros vi
sos mųsų durys. Tačiau kita bū- 

kalba su tikraisiais komunis
tais.

iš pasikalbėjimo man susidarė 
rė įspūdis, kad nueiti į. Clare
mont gatvę jokiu rimtų motyvų 
nebuvo. įvyko tik paprastas ne
apsižiūrėjimas ir komunistų 
mesto kabliuko nepastebėjimas. 
Anksčiau lidihdų komunistų iš
viso nepastėbeta. Jų veikla dau
gumoje išryškėjusi depresijos 
metu.

Dar buvo likusi visa eilė klau
simų, bet pasikalbėjimas jau bu
vo gerokai užtrukęs, ir teko i uos 
atidėti. A. K.

jų, Fitzgeraldo faktoriaus ir lai
ko laimėjimas bus jup didesnis, 
juo judėjimo greitis bus dides
nis, t.y. juo dydis W-:C‘- bus ar
timesnieji vienetai.

Kalifornijos un-to fizikos prof. 
McMillan paskelbė savo išdavas 
žurnale “Science” įrodydamas 
šios teorijos teisingumą. Jos įro
dymas yra atspausdintas Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos organe “Techni
kos Žodis” nr. 5, kuris išeina Či
kagoje ir kainuoja $3 metams.

Mokslinio turinio straipsnių 
rasite kiekviename “T. Žodžio” 
numeryje. Tą žurnalą galima už
sisakyti atsiuntus pinigus “T.Žo- 
džio” atstovui Kanadoje adresu: 
P. Lelis, 123 Beatrice St., Toron-, 
to 3, Ont.

Šv. Jono Krikštytojo parapijos Toronte komitetas. Iš kairės dešinėn: A. Sakevičius, parengimų 
vadovas, kun. dr. J. Gutauskas, J. Matulionis,' pirm., kun. P. Ažubalis, klebonas, P. Kvedaras, 
jaunimo vadovas; stovi: A. Kuniutis, vicep., A. Gurevičius, informacijos vadovas, kun. B. Pa- 
cevičius, S. Banelis, salės priežiūros vadovas, L. Rudaitis, rinkliavų vadovas; trūksta nario inž. 
P. Gvildžio. Nuotrauka J. Dvilaičio.

Šv. Jono Kr. parapija Toronte' 2. Malonės gyvenimas
šiais metais švenčia 30 metų gy-' Tada parapija yra gyva ant- 
venimo sukaktį. Čia norima iš- Į gamtine prasme, kada joje gra- 
kelti paskutinio -dešimtmečio žiai reiškiasi malonės gyvenimas, 
ryškesni veiklos bruožai. kada parapijiečiai gauna gausių

Parapija tai lyg mažoji Bažny- Dievo malonių per sakramentus 
čia, visuotinės Bažnyčios minia- ir maldą.

katalikų šv. Jono Kr. bažnyčioje taigas, susirgus, parūpinant rei 
tik per paskutinį dešimtmetį pri
ėmė atgailos ir Švč. Sakramen
tą, šimtai vaikų buvo paruošta 
pirmajai išpažinčiai ir Komuni
jai, 639 vaikai pakrikštyti, 682 
poros sutuoktos.

3. Tautinė, visuomeninė ir 
. kar it at y vinė veikla
Šv. Jono Kr. parapija buvo 

paliko grynai lietuviška. Parapi
jos vadovybei ir patiems parapi
jiečiams rūpėjo ir rūpi palaikyti 
ir ugdyti lietuvybę. Tai yra Die
vo valia, kad mes lietuviais gi
mę, lietuviais ir liktume. Dievo 
žodis skelbiamas lietuviškai, vai
kai tikybos mokomi lietuviškai, 
palaikomos ir remiamos ne tik 
katalikiškos, bet ir šiaip visuo
meninės, kultūrinės arba auklė
jimo lietuviškos organizacijos. 
Didelėmis' “pastangomis, ypač 
daug dirbant šios parapijos kun. 
klebonui P. .Ažubaliui, įkurta ir 
devintus metus veikia šeštadię- 

_ - ninė Maironio vardo mokvkla,
vo skleista paskaitomis, kursais, šiuo metu turinti apie 270 moki- 
studijų dienomis, akademijomis, niu-. Jai patalpos išrūpintos šv. 
įvairiais minėjimais, katalikiškos Pranciškaus mokykloje, 
spaudos platinimu, jos palaiky- gios parapijos“ kunigai, kiek 
mu ir jos raštais rėmimu. Šita- J salvgos leidžia, vra įsijungę į vi- 
me didžiuliame darbe uoliai dir- sųOmeninę, kultūrine ir karita- 
bo tiek parapijos kunigai, tiek ir tyvinę veiklą — dalyvauja lie- 
pasauliečiai katalikai. tuviškosios bent

Jš bažnyčios sklinda tiesa, da
linama malonė, byloja įstaty
mas. Senoji bažnyčia perstatyta, 
atnaujinta, išpuošta mūsų taūti-: 
nio meno motyvais. Joje rado 
vietą žuvusiems už tėvynę pa
minklas,- mūsų tautiniai kryžiai,' 
Aušros Vartų Dievo Motinos al
torius. Bažnyčiai perstatyti ir- iš
puošti. salei įrengti, “Tėviškės 
Žiburių” patalpoms pastatyti su 
mažesne salę, Wasagoje salei - 
koplyčiai įsigyti, kur vasaros 
metu laikomos dvejos Mišios lie
tuviams vasarotojams, išleista 
$100.000. Visa tai padaryta krikš 
čioniškai sąmonei gilinti ir ug
dyti, lietuviams katalikams pa
tarnauti.

tiūra, turinti savyje didžiosios 
bndruomenės visumą. Parapija 
yra kartu matomoji draugjia ir 
dvasinė bendruomenė. Jos gy
venimas atsiremia ant trinitari- 
nio kertinio akmens, kurį suda
ro: tiesa, malonė ir įstatymas.

Krikščioniškoji tiesa, duota 
dieviškuoju apreiškimu, išryški
na Bažnyčios mokymu, reikalin
ga skelbti, malonę perteikti, įsta
tymą, į kurį įeina dieviškoji ir 
pozityvi Bažnyčios teisė (Deka
logas ir Bažnyčios įsakymai), 
vykdyti. Iš čia pasireiškia trejo
pa parapijos veikla. Ji vyko ir 
vyksta ir šv. Jono Kr. parapi
joje.

I. Mokymas
Krikščioniškasis mokymas tie

siogine prasme vykdomas kuni
gų, kaip religijos mokytojų, pa
mokslais, misijomis, rekolekcijo
mis, vaikų katekizacija, suaugu
sių religiniu mokymu, tikybos 
pamokomis 'mokykloje. Netiesio
giniai krikščioniškoji mintis bu-

Moterų baltiniai
Moži, vidutiniai, 
dideli

Moterų elastinės 
liuosos kelnaitės

Mergaičių 
baltinelioi ir 
kelnaites 8-16 m

Mergaitėms 
kelnaites ir 
boltinukai 2-6 m.

Kūdikiams, 3, 6, 
9 men., 1-2 m.

Paskutiniojo dešimtmečio perspektyvoje

Tūkstančiai lietuvių

ir

ED. KONDRATAS

WELLAND, Ont.
Medžiotojų ir meškeriotojų 

klubas.balandžio 26 d. Crowland 
Hotel salėje, 53 Ontario Rd., Wel- 
lande, rengia šeimyninį šokių va
karą, žiemos sezono uždarymo 
proga. Klubas kviečia atsilankyti 
visus vietos ir apylinkės lietu
vius. Bus įvairūs gėrimai, bufe
tas, loterija, šokiai ir linksma 
muzika.

V Kanados Lietuvių Dienos 
Metraštis yra išsiuntinėtas 98 
platintojams Kanadoje ir JAV 
pardavinėti. Daug platintojų jau 
metraštį pardavė ir atsiskaitė, 
bet dar yra tokiu platintojų, ku
rie neatsako į laiškus ir neduoda 
jokių žinių, kas atsitiko su jiems 
pasiųstu metraščiu. Prašome vi
sus metraščio platintojus atsi
skaityti iki š.m. gegužės 1 d. Pi- 

r tuviškosios bendruomenės“ gyve- nigus už metrašti prašome siųsti 
J“’inime. dirba Krašto Valdyboje, šiuo adresu: A. Kalvaitis, 52 Ri- 

Apylįnkės Valdyboj, Šalpos Fon- verbank St., Welland, Ontario, 
de, Kultūros Fonde, jau nekal
bant apie katal. organizacijas.
Kun. klebonas P. Ažubalis eilę i Garbės prenumeratoriui dr. P. 
metu veikia Toronto Caritas ko-! Meškauskui, Lake Bluff, Ill., JA 
mitete, kurio tisklas krikščioniš-: V-bės, prisiuntusiam prenumera- 
koji meilė, labdara. Kun. B. Pa-Į tos mokesčio $10.50 nuoširdi pa- 
cevičius veda parapijos chorą ir dėka. “TŽ” leidėjai.

Jus|kviečia
į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri draudžia 
gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpdama Jus 
ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendram kultūriniam 
darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Toronto 236 Kuopa

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:
. ST. JOKŪBAITIS

Centrinis
L. Rickevičienė — RO. 9-7668
H. Chvedukas — LE. 4-1528
Al. Duda — RO. 9-4612

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotekoms bei įvoirioms kitoms progoms — 

curopieftŠkomc ir konodiškome stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Vyry ir motery rūbi 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-664; 

yra pastatęs eilę scenos veikalų. 
Parapijinėje veikloje labai ryš
kus socialinis momentas. Sten
giamasi padėti kiekvienam lie
tuviui kiekviename jo reikale, 
kaip darbo ieškant, pašalpą išrū
pinant, kreipiantis į įvairias įs- 

kalingus dokumentus, padedant 
gauti pilietybę ir t.t. Šiai para
pijai jau 10 m. sėkmingai vado
vauja kun. P. Ažubalis.

Tegu Visagalio Dievo palaima 
lydi ir toliau šv. Jono Kr. para
piją, jai įžengus į ketvirtąją de
šimtį metų. K. J. Gutas.

Welland, Ontario.

LE. 4-0773 
Atstovas.

A. Paulauskas
O. Indrelienė
V. S. Mastis

— LE. 6 3545
— LE. 1-8522
— LE. 2-6513
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* Pavergtoje tėvynėje
Kauno bazilikoje vysk. Julijo

nas Steponavičius, dabartinis 
Panevėžio vyskupijos ir Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas, kaip 
paskelbė Vilniaus radijas, įšven
tino naujus kunigus, baigusius 
Kauno kunigų seminariją. Iškil
mės trukusios tris dienas. Semi
narijos rektorius esą kanaunin
kas Žitkus - Žitkevičius.

RTS — tai naujos raidės da
bartinėje Lietuvos spaudoje. Jos 
pakeičia MTS, kurios reiškė Ma
šinų Traktorių Stotis. Šios stotys 
turėjo visas žemės ūkio mašinas, 
kurias kolūkiai samdydavo dar
bams nudirbti. Dabar Chruščio
vo pasiūlymu, kuris lygus įsa
kymui, šios mašinų stotys likvi
duojamos, b-jų turėtos mašinos 
išparduodamos kolūkiams. Tos 
stotys turėjo taip pat mašinų re
monto įmones. Kolūkiai mašinas 
gal pajėgs įsigyti, tačiau remon
to įmones kurti kiekviename 
kolūky būtų per brangu. Dėl to 
tai dabar kuriamos; Remonto

— RTS, kurios 
iams mašinas.

dorių* Stočių pa
naikinimas iškelia daug proble
mų k'iekviename rajone. Tų rū
pesčių atgarsiai atsiliepia ir so
vietinėje spaudoje — įvairių pa
reigūnų pasisakymuose.

Viena tokių problemų yra, kur 
dėti visus tuos specialistus bei 
partiečius, kurie dirbo MTS. Vie
ni siūlo juos paskirstyti į kol
ūkius dirbti praktinio darbo, ki
ti mano, kad reikią rajonuose su
kurti inspektorių institutą, kurie 
važinėtų po kolūkius tikrinti ir 
instruktuoti. Vistiek, kaip tas 
klausimas bus išspręstas, visi tie 
pareigūnai nebegalės tilpti nei 
RTS. nei rajonuose. Daliai teks 
eiti į kolūkius arba kito darbo 
pasiieškoti.

Sunkiai-vyksta spręsti kolūkių 
įsigyjamų mašinų remonto klau
simą. Šiemet, be abejonės., dar 
daug kur _MTS nebus panaikin
tos, nes kolūkiai ne' visi turės lė
šų mašinoms pirkti. TaH MTS 
darbas bus mišraus pobūdžio:

Technikos. Stotys 
remontuose

Mas

vieniems kolūkiams turės ir lau- 
i ko darbus dirbti, o kitiems tik 

mašinas remontuoti.
Didelė kolūkiams problema, 

kur gauti įsigyjamoms mašinoms 
aptarnauti išmanančio personalo 
- mašinistų. Kaip taisyklė, nori
ma perimti MTS mašinistus. Ta
čiau bėda, kad jie buvo daug ge
riau apmokami negu kolūkių 
darbininkai, pvz. šoferiai ir pan. 
Iš pradžių jiems žada mokėti MT 
Stočių mokėtą atlyginimą. Ęet 
ar ilgai galės laikyti privilegi
juotus aar bin inkus? O jei norės 
juos sulyginti ar jie neišbėgios 
prie mašinų į miestus?

Iš buvusių 135 MTS devynios 
jau ęsą likviduotos, išparduotos. 
Dabar jų belikę 126. MTS per
organizavus į RTS, jų būsią ne
daugiau 90.

(E) Garliavos MTS parduos 
kolūkiams 56 traktorius, pareiš
kė tos mašinų - traktorių stoties 
vyr. inž. Bernatonis, ryšium su 
paskelbtomis MTS reformomis. 
Kaip Vilniaus radijas praneša, 
kolūkiečiai visur esą patenkinti, 
kad traktorius perims patys kol
ūkiai ir MTS-tims nebereikės 
mokėti už traktorinius ’ darbus 
didelius atlyginimus.
-■(E) Kolūkių smulkinimai. Per 

eilę metų sovietų valdžia Lietu
voje kolūkius stambino. Dabar 
jau duotas signalas* juos smul
kinti. Vien tik Kauno rajone nu
matoma, susmulkinus didžiuo
sius, padaryti 12 naujų kolūkių. 
Kauno rajono “Lenino keliu” 
kolūkio nariai, kaip pranešė Vil
niaus radijas vasario 24 d., jau 
seniai kėlę susmulkinimo klau
simą. Sunku buvę vadovauti kol
ūkiui, sunku buvę ir kolūkie
čiams susisiekti su valdyba, nu
eiti į fermas, kai kolūkio laukai 
nuo valdybos nusitęsdavo 10-12 
km. Iš to kolūkio dabar padaro
mi du kolūkiai.

(E) Ateistų namus Panevėžyje 
įsteigė komjaunuoliai. Namai tu
rį subūrę apie 100 ateistų iš mo
kytojų, inžinierių, gydytojų, li
teratūros, meno darbuotojų.

uh

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

CASTORIA
Jei jus’u kūdikiui užkietėj'ę viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems -—- jie mėgsta 
GERA SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko-ar gydytojo.

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

$
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia- 

• gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien- 
•spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI 
maloniai kviečiami atsilankyti į

Pirmuosius pavasario šokius,
kurie įvyks balandžio 19 d. 7.30 vaL vak. jaukioje parapijos 

salėje, 58 Dundunr St North.

Šokiams gros geras orkestras, šokių metu užkandžiai, išgėrimai 
ir LOTERIJA. Pelnas skiriamas vyrų tautinių drabužių įsigi
jimui.

Hamiltono Taut Šokių Grupė.
■W«

HAMILTON, Out
Tautinių Šokių Grupė šį šešta

dienį rengia šaunų pasilinksmi
nimą parapijos salėje. Šio paren
gimo tikslas sudarymas lėšų įsi
gijimui vyrams tautinių rūbų. 
Visi žinome kokį gražų reprezen
tacinį darbą atlieka šios grupės 
dalyviai nesitikėdami už tai jo
kio atlyginimo. Padėkime jų pa
stangoms atsilankydami į pir
muosius po Velykų šokius, kad 
jie pajustų pilną mūsų pritari
mą.

Bankelis Talka gerokai paau
go per kovo mėn. Balansas už tą 
mėnesį suvestas $83.428,47. Šerų 

(sąskaitoje turima $45.864,83. De- 
positoriai $20.168,15. Kasoje pi
nigais $12.430,81. Išduota pasko
lų iki kovo 31 d. $66.359,24. Kovo 
mėn. įstojo, 10- naujų narių, tad 
dabar turima iš viso 266. Depo- 
sitorių yra 20, o skolininkų 116. 
Labai daug narių dabar kreipia
si prašydami paskolų ir per kovo 
mėn. leista išduoti naujų pasko
lų $15.400. Paskolų pareikalavi
mas ir dabar yra gana didelis ir 
kviečiami nauji nariai su savo 
įnašais. Taip pat penkiadoleri- 
niai nariai, kurie-per tris metus 
nuošaliai stovėjo ir neprisirengė 
papildyti savo šėrų, prašomi pa
dėti bankeliui geriau patenkinti 
paskolų pareikalavimą ir akty
viau įsijungti į bendrą darbą. Be 
to; atsimintina, kad vieno šėro 
laikymas neša tik nuostolį, nes 
kasmet yra išskaitoma vieno do
lerio mokestis Ontario Credit 
Union Leagai. Dabartinis laikas 
kaip tik yra patogus pervesti 
laikomus pinigus bankuose į lie
tuvišką bankelį, nes balandžio 
mėn. dauguma bankų prirašo už 
laikytus pinigus nuošimčius. To
dėl po prirašymo nuošimčių pats 
geriausias laikas stambesniu in
dėliu prisidėti prie savo bankelio 
ugdymo. Atsimintina, kad čia 
nuošimtis mokamas beveik dvi
gubai didesnis už bankus ir mo
kamas draudimas mirties atveju.

Bankelio valdyba, norėdama 
geriau nariams patarnauti, nuo 
balandžio 1 d. pradėjo dirbti du 
kartus savaitėje. Penktadienio 
vakarais operacijos atliekamos 
naujoje vietoje visai netoli mies
to centro. Čia gauta patalpa no
taro A. Liūdžiaus įstaigoje, 128 
Main St. West. Vieta yra labai 
patogi, lengvai surandama ir pa
siekiama. Todėl, kuriems nepa
ranku sekmadieniais atlikti rei
kalus parapijos bibliotekoje, da
bar galės 'lengvai tą padaryti 
penktadieniais nuo 6 vai. iki 8 
vai. vak. Kviečiami visi kuo dau 
giau kreiptis į naująją bankelio 
darbo vietą, tuo išvengsime susi
grūdimo sekmadieniais po pa
maldi?. Kadangi dabar dirbama

atvykęs į Hamiltoną iš kitų vie
tovių parodė mums savo pajėgu
mą dainos mene,, bet šį kartą, 
kada mūsų pačių menines pajė
gos išeina į viešumą, susidomėji
mas darosi daug didesnis. Net 
“operų žinovai ir kritikai” iš 
anksto galanda savo plunksnas...

Tiesa, mūsų choras, kurį prieš 
metus suorganizavo muzikas B. 
Jurkšas, jau nepinną kartą pa
sirodys ant scenos, bet šį kartą 
savo metiniame koncerte yra pa
siruošęs parodyti savo pirmiau 
metų darbo pažangą, kuri, ne
abejotinai, yra didelė.

Verta yra pažymėti tą didelį 
choristų entuziazmą ir uolumą 
lankant net tris kartus į savaitę 
choro repeticijas. Ne vienas iš tų 
50 choristų grupės aukoja ?avo 
poilsio valandas ar net namų 
ruošos darbus, kad tik neatsili- 
kus nuo naujo repertuaro pa
ruošimo, kuris, berods, bus ga
na sudėtingas ir retai girdimas. 
Publika savo dalyvavimu kon
certe turės progos parodyti jų 
darbo įvertinimą.

Antras motyvas, kodėl šis 
certas yra taip laukiamas, tai sė

listės Janinos Liustikaitės pir
mas p'asirodymas Hamiltone. Ji 
yra atvykusi iš Italijos, kur Ro
moje tobulino dainavimo tech
niką pas garsius mokytojus. Iš 
spaudos jau girdėjome apie jos 
pasisekusius koncertus JAV ir 
apie puikiai atliktą Margaritos 
rolę neseniai Čikagoje lietuvių 
pastatymame “Fauste”.

Nors tūli “operos meno kriti
kai” jau skelbė “Drauge” solistės 
laukią su “stipria plunksna, kuri 
bus teisinga, bet neatiaidi”, kul
tūringoji Hamiltono lietuvių 
bendruomenė jos laukia su nuo
širdumu, iš anksto įvertindamadu kartu savaitėje tai prašoma ^^0 kuklaus lietuvio me-

dėl kiekvieno mokėjimo nesi
kreipti į iždininką E. Lengniką 
privačiai į namus, bet pasisteng
ti tai atlikti nustatytomis darbo 
dienomis. Kam ir tai neparanku, 
prašomi mokėjimus atlikti-paštu 
prisiunčiant čekius arba money 
orderius. ■ - .

Bedarbiai Hamiltone labai pa
mažu mažėja. Praeitą savaitę 
dar buvo netoli 19.00G. Statybos 
darbai vvksta jau pilnu tempu, 
tačiau fabrikai dar atleistųjų ne
šaukia prie darbo. J. D.

Laukiamas koncertas
Su didėliu susidomėjimu ha- 

miltoniečiai laukia savo choro 
metinio koncerto, kuris įvyks 
sekmadienį, balandžio 27. d., 5 
vai. p.p., Westdale Collegiate 
erdvioje salėje. Ne vienas choras

Pries perkant ar
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau- 
jamas informacijas.

! Sekmadieni, balandžio 27 d., S vai, po pietų
HAMILTONE, Westdale Collegiate Auditorium, įvyksta

HAMILTONO LIETUVIŲ CHORO

Metinis Koncertas
su soliste JANINA LIUSTIKAITE.

Maloniai kviečiame Torontb, Hamiltono ir apylinkių 
skaitlingai dalyvauti

lietuvius A

Įėjimas: $2, $1.50, $1. Choro Valdyba.

nininko darbą ir pastangas sie
kiant kūrybinės meno tobulybės.

Solistei ir chorui linkime gero 
pasisekimo. B. K.

NF narių eilės sąryšyje su ar
tėjančia balandžio .30 d. (tą die
ną Delta rūmų pirkimas uždaro
mas) padidėjo net 11 naujų pa
čių. Visi įstodami nariais tuojau 
įmokėjo jų paskirtas sumas: Ju
lius ir Onutė Stradomskiai, Del
hi, Ont., įnešė $300, Jauneikiai 
iš Stradfordville. Gnt., įmokėda
mi $200 įrašė nariais savo dvi 
dukreles — Reginą ir Nijolę. Po 
$100 įnešė Pargauskas Pranas, 
argauskas Juozas, Žvirblis Juo
zas ir sudėtini,šėrą Augaitis Pet
ras ir Budreika Antanas, visi iš 
Tillsonburg, Ont. Ožuolas Pet
ras, Eden, Ont., hėmlitoniečiai 
Lankelis Juozas ir Arštikaitienė 
Agnutė. Pranutė Kazlauskaitė iš 
Toronto, prisiųsdama Alf. Pily- 
pavičiui Namu Fondo vardu iš
rašyta čekį $200, palydi jį šiuo 
laiškeliu:

“Vakar pažadėjau, > o šiandien 
rašau, bet nenustebkite4,kad Vie
toje vieno pažadėto parašiau du. 
Yra sakoma — prie linksmos 
kompanijos žmonės nuolaidesni, 
bet žemaičiai atvirkščiai.

Tuo ir baigsiu. Linkiu sėkmės 
ir ištvermės Jūsų darbe!

Pr. Kazlauskaitė”.
Visiems taip skaitlingai pade-

dantiems įsigyti Lietuvių Na
mus Hamiltone NF v-bos vardu 
siunčiame gražiausią padėką, o 
ypatingai nuoširdžiai dėkojame 
nariams iš kitų vietovių.

NF lėšos savaitės eigoje padi
dėjo $3.100. Be minėtų naujų na- 

. rių įnašų, dar gauta: iš Krivicko 
Felikso $900. Mielasis p. Feliksas 
pirmuoju iš visuomenės tarpo 
prieš du metus įnešė $100, o da
bar padidino iki tūkstantinės, 
tapdamas tuo būdu didžiuoju N. 
Fondo garbės nariu. Nuoširdus 
ačiū!.

Steiblys Jonas įnešė $500 tap
damas penktuoju garbės nariu 
įnešusiu po 1.000. Gerasis J. 
Steiblys visoje 2-jų metų NF is
torijoje eina pasirinktu keliu be 
krislelio abejojimų. Jis buvo 
pirmasis garbės narys su $500, o 
dabar, artėjant namų pirkimo už
darymo dienai, vėl nušvito nau
ja idėjine jėga. Ilgai gyvuokite 
Jūs du didieji NF v-bos nariai, 
kurie savo tautinį darbą remia
te ne tik žodžiais, bet ir tokiais 
stipriais veiksmais!

Po $100 įnešė Vyšniauskas Si
mas, Liaugminas Juozas ir antrą 
šimtinę dar pridėjo Grudzinskas 
Kostas.

Visiems tautiečiams taip vie
ningai ir su tokia nuostabiai im
ponuojančia jėga remiantiems 
Tautos Namų įsigijimą NF v-bos 
vardu tariame gražiausią ačiū!

NF koncertas - vakaras ren
giamas gegužės 3 d. 7 v.v. naujai 
pastatytoje, moderniškoje ir 
gražioje slovakų salėje, 1406 
Barton St. E. (prie Kenilworth).

Programą išpildys J. Kviety- 
tės išraiškos šokio studijos ge
riausios 7 šokėjos — visos aštuo
niolikmetės lietuvaitės. Akorde
onu solo girdėsime J. Kanevai- 
tę.' Vyt. Babecko akordeono stu
dijos mokiniai ir orkestras.

Namų Fondo 2-jų metų .sukak
tuvinis leidinys balandžio 10 d. 
iau atiduotas spausdinti. Jis bus 
68 psl. ir talpins vardinį NF na 
rių sąrašą, čarterį, daug įdomių 
nuotraukų ir visą eilę skelbimų, 
kurių gauta net už $1.260. Pir
mieji jį gaus atvykę gegužės 3 d. 
i NF sukaktuvinį koncertą.

Sk. St.
Pamaldos evangelikams bus 

laikomos Redeemer liuteronių 
bažnyčioje, Main Street East ir 
Wexford gatvių kampas, šį sek
madienį, balandžio 20 d., 3 vai. 
p.p. Kun. L. Kostizenas.

NF valdybos ir komisijų na
rių dėmesiui! Maloniai * kviečiu 
visus bendradarbius į NF v-bos 
posėdį, kuris įvyks pas Vincą Sa- 
ką-Sakevičių, 43 Charlton St. E., 
balandžio 20 d., sekmadienį, 6v.v.

Labai labai prašau kiekvieną 
v-bos narį iki to laiko surinkti 
iš lietuvių bent po $200 ir atsi
nešti į posėdį.

Jūsų NF v-bos pirmininkas.
Stepas Normantas, senas ha- 

miltonietis, balandžio 1 d. at
šventė savo 35 metų sukaktuves. 
Tai dar labai jaunas ir pilnas 
energijos vyras, jis ilgesnį laiką 
buvęs tik ką įsikūrusios lietu
viškos Aušros Vartų parapijos 
zakristijonas, visiems daręs la
bai. malonaus įspūdžio, mokėjęs 
gerai auklėti jaunuosius Mišių 
patarnautojus.

Dėl savo tarnybinių pareigų 
(keičiamas darbas — naktinės ir 
net šventadienių pamainos) ne
leido jam ilgiau pasilikti tose 
pareigose.

Steponas Normantas gimė 1923 
m. bal. 1 d., Gadunave, Telšių 
ap., pradėies nuo mažo klapčiu
ko, jis vėliau dar labai jaunas 
būdamas tapo zakristijonu Ga
dunave, tremtyje Hanau stovyk- 
loie ir pagaliau Hamiltone. To
dėl su altorių buvo susigyvenęs 
visai natūraliai ir jautėsi “savo 
vietoje”... St. N. patvarus dar-, 
bininkas. mielas draugas bei bi
čiulis, daugelio liet, laikraščių 
skaitytojas, didelis knygos my
lėtojas. LE prenumeratorius ir 
visu liet, organizacijų narys, rė
mėjas Tautos ir Šalpos Fondų, 
Vasario 16 gimn. ir kitų liet, rei
kalų. Tai solidarumo pavyzdys.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

JAV Liet Bendr. C. Valdyba 
paskelbė atsišaukimą į lietuvius 
gyvenančius mažais būreliais bei 
kur nėra bendruomenės organų, 
kviesdama sumokėti solidarumo 
mokestį ir dalyvauti balandžio 27 
d. įvykstančiuose rinkimuose at
stovų į PLB seimą. Užsimokėju
sieji mokestį gaus paštu kandi
datų sąrašus bei balsavimo nuo
status.

Lituanistikos mokyklos kon
certe Clevelande gegužės 10 d. 
programoje dalyvaus sol. V. Ve- 
rikaitis, muz. St. Gailevičius ir 
mokyklos šokėju grupė “Gran
dinėlė”.

Amerikos vyskupai per BAL 
Fo pirm. kan. dr. J. Končių per
davė BALFui $20.000, skirtų su
šelpti mūsų tėvynės kankinius 
katalikus, kunigus ir vienuolius. 
Ši suma paskutiniame BALFo 
C V posėdyje kovo 27 d. atitin
kamai paskirstyta.

Velykų proga BALFo CV-ba 
paskyrė 5.000 DM mūsų tremti
nių Vokietijoje vaikučiams ir li
goniams.

JAV žemės ūkio ministerija 
davė daug maisto gėrybių Vokie
tijoje esančių tremtinių šalpai. 
Kovo 7 d. laivas išvežė 80.000 sv. 
miltų, balandžio 22 d. išveš 44.000 
sv. pieno miltelių. Sūris (36.000 
sv.) išplauks į Europą gegužės 
22 dieną.

Visos šios gėrybės, kiek tai 
įmanoma, bus lygiai paskirstytos 
mūsų broliams lietuviams, liku
siems Vokietijoje. Visa bėda, kad 
BALFui trūksta pinigų išvežio
ti tą maistą plačiai išsiblaškiu
siems po Vokietiją tautiečiams. 
Kaikuriuos iš jų šelpti BALFas 
yra priverstas prašyti, kad šelp
tų vietinės organizacijos.

Kan. dr. J.B.Končius, po trum
po poilsio Floridoje grįžo į Niu
jorką ir pradėjo lankyti BALFo 
įkyrius, kad pagyvintų jų veik
lą. Prieš Velykas aplankė Bal- 
timorę, Pittsburghą, Detroitą ir 
Čikagą.

1958 m. BALFo seimas Centro 
Valdybos ir direktorių nutarimu 
bus šaukiamas Newark, N. J., lap
kričio 22-23 d.d.

Seimo atstovams kelionės iš
laidos nebus atlyginamos, nes di
dysis Sibiro ir Lietuvos kankinių 
vargas verčia BALFą labai tau
pyti-

Tautininkų kongresui ruošti 
sudarytas komitetas: pirm. Vyt. 
Abraitis, iždin. Ant. Senikas, 
sekr. Vyt. Vaitaitis ir Br. Nemic- 
kas, nariai Br. Bieliukas, J. Mau
rukas. Em. Čekienė, Em. Noakie- 
nė ir D. Senikienė.

Kongresas vyks Niujorko Ho
tel Statler. Gegužės 31 d. įvyks 
kongreso banketas. Bilieto kaina 
$10 asmeniui. Be to, bus jaunimo 
šokiai, į kuriuos įėjimas $2.50.

Muz. Jeronimas Kačinskas, 
vargoninkavęs Bostono liet, pa- 
raoiioje, nuo balandžio 8 d. per
sikėlė i anglišką parapiją Whit
ing, Indianoj.

Dr. Bruno Radauskas, kelis 
metus dirbęs Spring Grave vals- 
tyb. ligoninėje Baltimorėje, yra 
paskirtas tos ligoninės klinikos 
direktorių.
D. BRITANIJA

DBLSąj. 1957 m. buvo 670 na
rio mok. — 1 sv. — sumokėjusių 
narių. Centras iš skyrių yra ga
vęs viso 501.14.5, o kitų pajamų 
yra turėjęs 20.14.5, tad išviso 
$22.8.10. Išlaidų išviso padaryta 
358.12.4, tad-dar yra likę 163.16.6.

A.A. Bronė Kuprytė - Jacevi
čienė gimė 1909 m. lapkričio 2 d. 
Kėdainių apskr., 1928 m. baigė 
Kėdainių gimnaziją, 1929 - 1932 
m. studijavo teolof. filosof. fak. 
VD un-te Kaune, iki 1944 m. mo
kytojavo Akmenėje, Darbėnuose 
ir Kaune, tremtyje Luebecke 
įsteigė vaikų darželį. Nuo 1947 
m. dirbo Anglijoj* Alsagery, Kor- 
sume ir Stoke - on - Trent. Ji 
mirė kovo 1 d. 3 vai. rytą, palai
dota kovo 4 d. Tunstalio kapinė
se. Laidojo iš Londono atvykęs 
kun. Dauknys.

DBLS Londono skyr. kovo 23 
d. susirinkime išsirinko naują 
valdybą. Išrinkti: S. Kasparas, 
kun. A. Kazlauskas, S. Blotnys, 
A. Pranskūnas ir S. Strolis. Rev. 
kom.: K. Dusevičius, P. Nenor- 
tienė ir Grupelijonas. Skyr. Gar
bės nare išrinkta Ona Liūdžiu- 
vienė.

h -

Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Aug it i procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

Operacijos atliekamos penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vai. vok., 128 Main 
St. West, tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. parapijos 

bibliotekoje, 58 Dundam St. N,

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

8B88S&

Natūralus gazas jau Hamiltone!
Gazos namų apšildyme pirmauja netik anglis, bet ir alyvg. Gozinis automatiškai 
šildomas pečius nereikalauja elektros srovės, o jg pasigamina pats. Amortiza
cija žema, 24 vai. paroje patarnavimų ir išvalymų duoda NEMOKAMAI Gazo 
kompanija

DEDAME AUGŠTOS KOKYBĖS, cnuTikinr ri 
ARMCO STEEL CONSTRUCTION, CO N IINUE - F LO, 
su 20 metų garantija, gaztnius ir alyvinius pečius. Anglinius pečius keičiame j 
gazu ir alyva, įstotame garinius ir elektrinius vandeniui šildyti tankus. Duoda
me lengvas išsimokėjlmo sgtygas net iki 3 metu. Kainos žemos, darbas sąži
ningas ir garantuotas. Pagal pageidavimą vykstame į Torontu, St. Catharines 
ir kitos apylinkes.

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST^ HAMILTON, Ont Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS 
(Authorised Conttnue-Flo Deoler)

*5



VYTAUTAS ŽIČKUS
KRETA
Kuo Frygijos migloto kranto 
Pakyla skambi diena — 
P žalią lapą aramanto 
Užgauna jietim auksine
Dainuoja jūroj Nerejidės 
Po spektro byrančiais krislais; 
Ir spindi amforos ir skydai, 
Stiklinės žuvys ir tinklai
Saturnas suka savo žiedą 
Dangaus nematomu kraštu... 
Ir legendariškojį Leda 
Su gulbėm maudosi kartu.
O ant vandens linguoja salos 
Kilniam dienovidžio ritme.
Ir. akys balzganos opalo 
Atmerktos šviečia po žeme.
Ir skrenda linksmas koloritas, 
■Žydriai taškydamas laivus;
Ir vėl atgimsta senas mitas 
Apie nemirštančius dievus.

k

RUGSĖJO SILUETAI
O, rudens sidabrinė tyla!
O, patetiškai mėlynos astros! 
Ir naktis kaip šviesi statula, 
Iškalta baltame alabastre...
Giliame, žaliame šuliny 
Atsispindi plaukai Melizandos; 
Ir nostalgija lūpų švelni, 
Vandeny tarp vijoklių 

nuskendus.
Kristalinės šviesos spinduliai 
Suskambėdami dūžta ant sienos 
Ir Cezano žalsvi obuoliai 
Išsibarsto blyškioj mėnesienoj.
O, žema, rudeninė gaida! 
“Cante Hondo... Otono, otono!
Rankoj tirpsta nakties valanda, 
Krinta lapas—ramus ir geltonas.

Lietuvos Vyčių diena skelbia
ma balandžio 2 Od. Tą dieną viso
je Amerikoje bus pravedamas 
naujas narių verbavimo vajus. 
Įstojimo sąlygos tik dvi: kandi-
datas turi būti lietuvis arba lie
tuvių kilmės ir praktikuojantis 
katalikas.

Kultūros ir knygų pasauly
Leidinys Motinos dienai

Iš spaudos išėjo specialus lei
dinys Motinos dienai — albumas 
“Motina”. Dali. Vladas Vijeikis 
leidinį papuošė daugybė pirmau
jančių motiną ir vaiką. Daugelis 
šiųjų kitų tautų menininkų pa
veikslų bei nuotraukų, vaizduo
jančių motin ąir vaiką. Daugelis 
paveikslų per visą stambų kny
gos lapą. Kyngos tekstą paruošė 
dr. Juozas Prunskis, duodamas 
vaizdų* iš gyvenimo didžiųjų lie
tuvių motinų dr. Basanavičiaus, 
Kudirkos. Vaižganto, Biliūno ir 
kt. Taipgi duodama medžiagos 
apie didžiąsias garsiųjų pasaulio 
žmonių motinas. Gausu ištraukų 
iš Lietuvos ir tremties poetų ei
lėraščių apie motinas ir ta me
džiaga ne tik įdomi skaitymui, 
bet ir lengvai panaudojama 
montažams Motinos dienos pa
rengimuose.

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Bažnyčios Vyriausioji Taryba 
Tremtyje 1957 m. išleido stambų 
784 puslapių giesmyną “Evange
likų giesmynas su maldomis”. 
Senųjų giesmynų kalba pataisy
ta, sugryninta, svetimi žodžiai iš
mesti ir pačiose giesmėse grama
tikos kirčiai suderinti su muzi
kos kirčiais. Giesmės ir maldos 
pritaikytos tiek liuteropams, tiek 
reformatams. Giesmynas išleis
tas Pasaulio Liuteronų Sąjungos 
parama. Spausdintas Vokietijoje 
(Presse - Druck Minden).

Studentai rimtai imasi vado
vauti Skundžiamės kartais, 
kad mūsasis jaunimas esą tolstąs 
nuo lietuviškųj ų reikalų, nesido
mįs laisvės kova ir t.t. Bet yra 
tam labai ir labai priešingų fak
tų. Štai JAV lietuviškoji studen
tija pajėgia leisti .vienintelį Lie
tuvos reikalais ir Lieuvos byla 
informuojanį žurnalą “Litua- 
nus”. Tik ką pasirodęs Liet. Stu
dentų Sąjungos JAV užsienio 
skyriaus informacinis biuletenis 
“Už tėvynę” Nr. 1 rodo labai iš
maningas pastangas į Lietuvos 
laisvės bylos rūpesčius Įjungti

Britui Kolumbijos Šimtmetis 
1858-1958

visą studentiją. Biuletenis duo
da visą eilę konkrečių-patarimų 
bei nurodymų kaip pasielgti jau 
dabar ir kaip į įvairius reiškinius 
reaguoti ateityje. Taip patariama 
laiškais padėkoti sen. Kenedy ir 
witiems politikams Vasario 16 d. 
proga padariusiems mums palan
kių pareiškimų. Išvardinama jų 
visa eilė, taip pat gubernatorių, 
paskelbusių Lietuvos Dieną. 
Primenama, kaip vertėtų rea
guoti į sen. Wilastore kalboje 
Kosciuškos pavadinimą lenku, 
perspėjama, kad galima laukti 
atvejų, kad lenku bus skelbia
mas šv. Kazimieras, kurio 500 m. 
sukaktis šiemet švenčiama. Pra
šoma pasistengti iškelti JAV 
spaudoje lietuvių sportinius lai
mėjimus, prašoma laiškais pa
remti iškeltą sumanymą statisti
kos biurui į gyventojų surašinė
jimo korteles įrašyti klausimą ir 
apie tėvų gimimo kraštą, nes tuo 
būdu sužinotume, kiek gi ištik
tųjų yra iš Lietuvos ateivių JAV.

Pabaigoje biuletenis duoda 
keletą įsidėmėtinų nurodymų, 
kaip rašytini laiškai politikams: 
rašyti ranka, ne mašinėle, trum
pai, be jokių įmantrybių, papasa- 
kojant šiek tiek apie save ir t.t. 
Apskritai biuletenio nurodymai 
tikrai įsidėmėtini.

Kun. V. Šarkos rūpesčiu Ham
burge yra leidžiamas informaci
nis hektografuotas biuletenis 
“Aušros Vartai”. Jame pateikia
ma daug įdomių žinių iš Vokieti
jos ir pasaulio lietuvių gyveni
mo. Jau yra išėję 5 nr.

Santaros akademinis savaitga
lis balandžio 26 - 28 d.d. įvyks 
Western YMCA patalpose Det
roite, Mich., 1607 Clark St.

Savaitgalio tema: “Tautinis 
sąmoningumas ir jo kovos dva
sia” (Iš-Santaros įstatų — nr. 2).

Šeštadienį: 10.45 vai. Akadem. 
savaitgalio atidarymas. 11 vai. 
“Tautinis sąmoningumas” — V. 
Kavolis. 13 vai. — pranešimų 
ciklas: “Visuomeninės veiklos 
prasmė” -— praveda Z. Rekašius, 
1. Psichologinis aspektas — E. 
Zabarauskaitė, 2. Moralinis as
pektas — G. Gedvilą,. 3. Prakti
nis aspektas — V. Adamkavi- 
čius. 19 vai. jaunimo subatva- 
karis.

Sekmadienį: 11 vai. pamaldos. 
12.30 vai. “Kova už individualiz
mą” — dr. J. Kaupas. Iškilmin
gas uždarymo aktas.

Vasario 16’ gimnazija -pradėjo 
savo naujuosius 1958-1959 moks
lo metus balandžio 14 d. Į gim
nazijos I-ją klasę priimami lie
tuviai vaikai, baigę pradžios mo
kyklos 4 skyrius su atitinkamu 
pažymėjimu. Stodami į betkurią 
augštesnę klasę, mokiniai prista
to kartu su prašymu pažymėji
mą, kad yra išėję atitinkamos 
gimnazijos žemesniųjų klasių 
kursą, arba laiko atitinkamus eg
zaminus. Mokiniai, silpnai moką 
lietuvių kalbą, priimami su sąly
ga, kad 2-jų mokslo mėtų bėgyje 
pramoks lietuvių kalbą tiek, kiek 
reikalauja lietuvių kalbos prog-

NAUJOS KNYGOS
Jom* Balys, UŽBURTI LOBIAI. 
Lietuvių liaudies sakmės. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 22, 
London, 96p. Kaina nepažymėto.

Vėl vienas nenuilstamojo mū
sų tautosakininko darbas — 89 
sakmės, pasakojimai apie žemėje 
osalėptuš bei užkeiktus lobius. 
Vienų jų negalima atkasti ar at
kasus paimti, kitus saugo užbur
tos karalaitės, įvairiausios bai-. 
dyklės bei žvėrys, ar net patys 
numirėliai, kurie juos begyven
dami paslėpę.

Autorius sakmes grupuoja pa
gal senumą, jauniausiomis lai
kydamas tas, į kurias yra įvesti 
velniai bei dvasios. Tai esą krikš
čioniškų laikų kilmės sakmės, o 
kitos daug senesnės. Jų grupes 
autorius aptaria įvade, pasisaky
damas laikąsis Hirschbergo, Win 
terš ir T. Norlindo aiškinimų. Lo
bių bei pasakojimų apie juos kil
mę autorius riša su senojo žmo
gaus tikėjimu, kad kitame pa
saulyje žmogui reikią čia turėtų 
daiktų. Esą, dėl to velionio turtai 
būdavę dedami į kapą arba ant 
laužo, jei lavonas deginamas. Pa
sko j imus apie laivuose plaukio
jančius nepasiekiamus turtus au
torius nori taip, pat aiškinti ka
daise buvusiu papročiu laidoti 
numirėlius laivuose.

Gaila, kad autorius nepabandė 
apsvarstyti žinomo fakto, jog su 
lavonu paprastai būdavo laido
jami ar deginami ne pinigai, ne 
brangenybės ar auksas, bet pir
miausia ginklai bei įrankiai, ku
riais velionis naudojosi gyvas 
būdamas. Iš brangenybių tik pa
puošalai atsidurdavo kape. Tai 
kodėl baidyklių saugojamieji lo
biai yra pinigai bei brangenybės, 
jei jie laidojimo kilmės? Ar ne
būtų paprasčiau prileisti, kad vi
si pasakojimai apie baisius lobių 
sargus tėra poetinės priemonės, 
vaizduotės padarai Žinant, kad 
šiame pasaulyje lobiai stropiai 
saugomi, žmogus paprasčiausiai

GARSŪS KANADIŠKI 
KOKTEILIŲ RECEPTAI

ALEXANDER
Šis populiarus kokteilis yra labai švel
nus ir tirštas. AfexSa^srturtbufi gerai

turštumo dalių.' ™<Jb3oftite tik šviežią 
grietinėlę.

Įpilkite 1 unciją Seagrams 2 Golden Gin, uncijos sal
džios tirštos grietinėlės, ^4 
uncijos Creme de Cacao į 
maišintuvą. Išplakite gerai 
sumaišę su ledo gabalėliais 

• ir tada iškošiate į didelį kok- 
teilio stiklą.

' Dar yra kitas populiarus gėrimas, tai 
Brandy Alexander padarytas su Paul 
Masson brandy vietoje džino.

Šis sidabrinis Kanados 
doleris specialiai skir
tas paminėti Britų Ko
lumbijos šimtmečiui, 
yra vienas iš gražiau
sių Kanados- monetų.

Dolerio antroje pusėje menininko yra pa
vaizduotas senovės Šiaurės Amerikos indėnų
totemo stulpas, simbolizuojąs pirmuosius šios 
istorinės provincijos gyventojus. Britų Ko
lumbijoje dar galima matyti daug origina
lių pavyzdžių šio vietinių meno, primenančių 
jų spalvingą praeitį ir turtingas tradicijas.

Totemo stulpas ipdėnų buvo laikomas šven
tu, kaip ypatingas ženklas ar simbolis jų gen
ties ar šeimos, kaip tai praktikuojama dau
gelio tautų.

Totemo stulpas turi ypatingą reikšmę Britų 
Kolumbijoje. Nes šioje provincijoje šių įspū
dingų meniškų skulptūrų kūryba Šiaurės 
Amerikoje buvo augščiausiai išsivysčiusi.

Che jHouse of Seagram
■' Distillers since 1857

rama.
Prie gimnazijos laikomas ben

drabutis iš toliau suvažiavusiems 
mokiniams gyventi. Už išlaiky
mą bendrabutyje ir mokslą yra 
numatytas mokestis: 20DM į mė
nesi ir už skalbinių skalbimą — 
3DM į mėn.

Vasario 1 gimnazijos mokyto
jų taryba, gavusi prašymą, ne
turtingų tėvų vaikus gali nuo ši
tų mokesčių atleisti.

* Vatikanas paskyrė specialią 
teologų komisiją tirti Bažnyčios 
misijai ryšium su erdvių tyrinė
jimais ir galimais kitų planetų 
gyventojais.

Redakcijai prisiųsta
Aloyzas Baronas, Valandos ir 

amžiai. Religiniai pasakojimai ir 
legendos. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys 1958 m. Spaudė 
Draugo spaustuvė, Chicago. Ap
lankas dail. Algirdo Kurausko. 
100 psl. Kaina $1.

Šventoji valanda Nakties ado
racijai namuose. Parašė kun. 
Mateo Grawley - Boewey, iš tre- 
čijo leidimo ir penktojo angliško
jo perspausdinimo vertė M. Pau
lauskas, MIC. Išleido Tėvai Ma-
rijonai, Chicago, Ill., 1958, 66 psl.

Lux Christi 1958 m. kovas 
Nr. 1 (27). 96 psl.

Šiame nr. paminimi mirusieji 
— vysk. K. Paltarokas, kan. J. 
Meškauskas, kun. J. Petrėnas, iš
spausdinta vysk. V. Brizgio mal
da JAV senate, prel. J. Balkūno 
pamokslas Kanados Liet. Dienų 
pamaldose Niagara Falls “Baž
nyčios persekiojimes — jos stip
rybė”; kun. dr. M. Ražaitis rašo 
apie kun. dr. A. Staniukyną; 
kun. dr. V. Balčiūnas apie Didž. 
Savaitė sapeigas; kun. dr. J.Mak- 
nys rašo “Dažnos išpažinties kri
zė ir kas darytina”; be to, iš
spausdinta 10 jo pamokslų; dr. J. 
Vaišnoras, MIC, verstas “Kuni
go rytas”. Recenzijos. Kronika.

Skautų Aidas, 1958 m. balan- 
dži omėn., Nr. 4, 24 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1958 
m. Kovas, Nr. 3, 65-96 psl.

galėjo prileisti, kad ir ten jie be 
apsaugos nebūna.

O laiveliuose plaukioją lobiai 
man ding, greįčiau primena ne 
seną laidojimo būdą, kurio Lie
tuvoje greičiausiai nei nebuvo 
niekad, bet daugybę gyvenimiš
kų faktų, kad dėl audros ar dėl 
kitokių nelaimių • ir lobiai nu
skęsta arba dingsta jūroje ar 
ežere su visais žmonėmis. Kodėl 
gi tokie faktai negali būti me
džiaga žmoniškajai fantazijai pa
sakojimus supinti?

Dr. V. Tumienė - Minga itaitė, 
MANO ATSIMINIMAI. Išleista 
autorės lėšomis. 1957 m. Tiražas 
800 egz. Spaudė M. Morkūne 
spaustuvė, Chicago, III., 176 psl. 
Kaina nepažymėta.

Lietuvoje plačiai žinoma vaikų 
ligų specialistė bei pediatrijos 
grindėją Lietuvoję, universiteto 
vaikų ligų katedros bei V. L. Kli
nikos organizatorė bei vedėja, 
vaikų ligoninės Panemunės miš
ke savininkė ir kūrėja, profesorė 
Vanda Mingailaitė - Tumėnienė 
iš Lietuvos pasitraukė nuo bolše
vikų jau būdama 64 metų am
žiaus, o JAV pasiekė 1949 m. jau 
turėdama 69 m. Aiškus dalykas, 
kad tokiame amžiuje jai jau ne
pasisekė įsitaisyti pastoviai. 
Šiaip taip įsitaisiusi 1950 m.
Dixon State Hospital, 1954 m. 
vėl netenka to darbo ir jau ne
beturi vilčių gauti kokį nors kitą. 
Tikėdama, kad žmogus nepa
sensta, kol dirba ir protauja, ji 
parašo ir išspausdina savo gyve
nimo atsiminimus. Jie įdomūs, 
nes parodo bent dalį to kelio, ku
riuo turėdavo eiti 20 amžiaus 
pradžioje lietuviškoji studentija. 
Ji nupasakoja trumpai studijas 
Petrapily, paskiau Šveicarijoje, 
gyvenimą su vyru, kuris neturi 
teisės grįžti į savąjį kraštą. Dėl 
to jiems tenka ne kartą ir atski
rai gyventi — ji turi grįžti į Ru
siją pinigų užsidirbti ir 1.1. Bet 
plačiausiai autorė pasakoja apie 
savo veiklą Lietuvoje po Pirmo
jo Pasaulinio Karo ypač organi
zuojant vaikų gydymo įstaigas. 
Kitų klausimų ji nei neliečia. 
Šiuo atžvilgiu jos atsiminimai 
bus įdomus šaltinis Lietuvos me
dicinos istorijai.

Gražiai autorė nupasakoja sa
vo kovą bei darbą tremties są
lygose Vokietijoje, o taip pat il
gas grumtynes dėl darbo JAV. 
Tos grumtynės pasibaigia jos 
pralaimėjimu bet kartu ir dva- 
-sine ramybe, feidusia senutei im
tis kitokio d/.rbo — rašymo.
, Atsiminiu Ai-yra daugiau as
meninio p< nūdžio. Tų įvykių, 
kur pati nedalyvavo, autorė ne
liečia. Dėl to jie nėra išpūsti, bet 
juose daug įdomių smulkmenų, 
kurios patrauks skaitytoją ne tik 
mediką, bet ir kiekvieną kitą, 
ypač jei jis yra turėjęs progos 
stebėti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą.

Farma ir mėsos urmo įmonė
Gera galimybė pereiti Į gerą biznį.

$35.000 už 100 akrų farmą ir pilnai įrengtą skerdyklą yra pigi 
kaina. Į skerdyklos įrengimus įeina šaldytuvai, virš, tilteliai 
sterilinės lempos, svarstyklės, elektrinis piūklas ir pakėlimo 
įrengimai.

Namas mūrinis, turi 9 didelius kambarius. Yra 85 akrai dir
bamos žemės ir 15 akrų miško. Visi reikalingi pastatai gyvu
liams, pašarui ir javams.

Farma tik 2 mylios nuo Dunnville, Ontario. Į kainą įeina 
visi įrengimai ir padargai.

Dėl smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykite į

NATIONAL TRUST CO. LTD.
“THE CENTRE”, HAMILTON, ONT., kreipdamiesi į Mr. Scott.

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais...

Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien
j Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.
Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o-^suplanuotą" 

MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
j Canadian National atstovus. * 4

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. SIMINKEVICIUS 386 Durie St

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvoirūs dožoi, sienoms popietis, grindims toilės ir kiti reikmenys. 

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida. 
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4031.

Scv. K F. GALDIKAI . z
351 JANE ST. Zpria Annatto/

ŽUKLAVIMO A IĮ
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- / Vf 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis.
gausite tik

J . B E R Ž I N S K A S
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galima užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-CoIlegeA,
Sav. VL. TARVYDAS *

MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai — įvairūs 
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
- GARANTUOTAS DARBAS

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
. ’ . ■ -V ’ . . • - . . ■ . ■ ’ ■ .

RADIJO ★ | ★ KROSNYS 
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS

SIUVIMO MAŠINOS * I ★ VAIKŲ BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS * I * ĮVAIRŪS KILIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

t , ■ • , ■ • ____

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė

Greičiausias patarnavimas 
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME 
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

sv.) brutto — $15.25.

ORBIS
298 Bathurst St, Toronto 2B. Tel. EhL 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.

» 4414 So. Rockwell St, Chicago 32, III, USA.
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.



Mann & Martel Ltd
1109 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

Dundas - Sorauren

6 PUSE

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė.parama trūkstant' įmokėįimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

I
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moder- 
kamba-

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. Arti susisiekimo.

Indian Rd. - Annette 
$3.5000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 
garažas. Lengvos mokėjimo sąlygos.

College - Margueretta 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
hamas su '2 moderniškom virtuvėm, 
nepereinami kambariai.

V U, St. Cloir - Vinonja
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

mamas su 2 modemiškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grove - Annette 
$17.500 pilna kaino, 6 kambarių ot- 
kirds mūrinis namas su garažu, 2 
modemiškos virtuvės, nauja apšildy
mo sistema su gazu.

• Bloor • Delaware
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
namas', 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomas, 2 garažai, dideli- kamba
riai. Viena skola balansui.

Roncesvalles - Constance 
$17.900 pilna kaina, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 
niŠkos virtuvės, nepereinami 
riai.

Bloor - Beresford
$5.000 įmokėti, 6 kambarių 
narnos su garažu, modemiška virtuvė, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Park - Quebec 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
aUgštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu, vandeniu alyva apšildomas, 
2 modemiškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti.

St. Cloir - Louder 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva Šildomos, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui. ■

St. Cloir - Glenholme 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis namas su 
garažu. Vandeniu alyva šildomas, 
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Cloir
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiros 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva 
tuvs, 

' jamų.

munnis

Šildomas, M moderniškos vir- 
4 vonios, $420 mėnesinių pa- 
Tuojau galimo užimti.

B. SAKALAS
^ SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tcl. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybių. %

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

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

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

,;r -?•. . . -

R.CMOLKA
REAL ESTATE J

S- LIMITED

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Indian Rd. • Bloor 
$1.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
išilginis plonas, 2 virtuvės, vieta ga
ražui 10 m. skola, skubus pardavimas.

Dovercourt • Dundas 
$2.500 įmokėti, 7 kamb. per 2 ougšt. 
2 mod. virtuvės, 2 vonios, naujas aly
vos šildymas, išilginis planas, vieta 
dviem garažam.

Delaware - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 kamb, per 2 ougšt. 
atskiras mūr. namas, 2 virt., 2 vonios, 
naujas šildymas, dvigubas garažas.

Concord - Bloor 
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 virt., alyva Šildomas, dvig. garažas, 

j ne B Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. 10 metų se
numo, atskiras mūrinis namas (bunga
low) garažas su privačiu įvažiav, vie
na skola 10-čiai metų.

Windermere • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. per 2 ougšt. 
atskiros mūr. narnos, kvadratinis pla
nas, Z mod. virt., 2 vonips, alyva šil
domas, garažas.

St. Clorens Avė. • Bloor 
$5.100 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 mod. virt., vond. alyva šild., dvigub. 
gorož., lengvos išsimokėjimo sąlygos. 

Pacific Avė. • Bloor
$6.000 įmokėti, 10 kamb. otsk. mūr. 
namas, kvodr. planas, 2 vonios, vond. 
alyva šildomos, garažas.

TEL. DARBO LE. 2-4404 - NAMŲ LE. 5-1584

Bloor - Jane 
8 kambariai - 2 augŠtai 

$8.000 įmokėti, mūrinis, vandeniu 
alyva šildomas namas, privatus Įva
žiavimas, garažas. Viena atvira skola 
balansui

Bloor • Beresford 
7 kambariai - 2 augštoi 

$18.900 pilna kaina; mūrinis 8 kam
barių namas, šoninis įvažiavimas, ga
ražas, puse minutės iki Bloor. Puiki 
vieta dėl išnuomavimo ir susisiekimo.

St. Cloir - Oakwood 
3 butų - 12 kambarių 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 kambarių namas, padalytas į 3 
atskirus butus. Nuomos gaunamą, 

būti

2

$3.780 mėtoms. Garažas. Turi 
parduotas dar šią savaitę.

Jone - Bloor
2 butų - 10 kambarių 

$6.900 įmokėti, atskiras mūrinis, 
pristatyti garažai su privačiu įvažia
vimu, 2 vandeniu alyva Šildomos kros
nys, 2 modernios* virtuvės, 2 vonios. 
Savininkas keliasi iŠ Toronto. Gera 
proga įsigyti 2 butų namą, labiausiai 
pageidaujamoje vietoje.

Parkdole
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 12 
kambarių, vandeniu olvva šildomas 
namas. Pajamos $160 mėnesiui, prie
do 5 kambarių butas savininkui.

St. Clair - Bathurst 
7 kambariai - 2 augštoi 

$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, ga
ražas. Savininkas labai nori parduoti. 

Bloor - Oakmount Rd.
$12.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 
18 kambarių, garažas, privatus įva
žiavimas.

Pajamos $7.520 metams 
6 butų -114 metų senumo 

Dufferin - Davenport 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 
nuo gaisro ir triukšmo apsaugotas 
modernus pastatas. 6 moderniškos vir
tuvės, 6 vonios, 6 elektriniai pečiai, 6 
šaldytuvai.

Bloor - Runnymede 
' 2 butu - 10 kambarių

$21.900 prašomo kaina, atskiras, 
mūrinis garažas,.2 virtuvės, 2 vonios, 
Bloga sveikata verčia savininką par
duoti skubiai.

3 butų - 15 kambarių *
2 metų senumo

$26.500 pilna kaina, mūrinis, 3 mo
derniškos virtuvės, 3 vonios, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Jane - Lambton.

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tei. LE. 1-5781
Namu tel. RO. 2-5543 

skambinti po 10 vol. vak.

Indian Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atsk. mūr. 
namos-dupleksas, 2 virt., 2 vonios, 
olyvo šildomas, 10 metų skola. 

St. Cloir - Bathurst
$7.000 įmokėti, krautuvės ir 4 kamb. 
mūr. namas, naujas Šild., gerai įreng
tos, tinka visokiam bizniui, vieta ga
ražams, namas be skolų.

Westmount Avc. - St. Cloir 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūr. namas, 3 mod. virt., 3 vonios, 
vond. olyvo šild., dvigub. garažas, il- 

* gos išsimokėjimo sąlygos, lobai puikus 
nomas, dideli kambariai.

Jane - Bloor
$10.000 įmokėti, 7 kamb. per du 
ougšt. otsk. mūr. Karnas, centrinis 
plonos, kamb. rūsy su boru, kambariai 
iškloti puikiais kilimais, garažas. Pui
kus pirkinys.

Apartamentai
$20.000 įmok., 9 butų, nuomos apie 

$12.400.
$30.000 įmok., 17 butų, nuomos apie 

$23.000.
$35.000 įmokėti, 15 butų, nuomos 

apie $20.500.
Wataga Beach

$3.000 įmokėti, maisto prod. Krautu
vė su kampiniu sklypu, pilnai Įrengto. 
$1.000 įmokėti, 6 kamb. naujas va
sarnamis su baldais.
$5.000 įmokėti, 19 kobiny,^ benzino 
stotis, restoranas, gali keisti į namą 
Toronte.

Bathurst - Queen
$1.000 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
ougštų, geros pajamos iš namo, viena 
skola per 10 metų, pilna kaina tik 
$12.900.

College - Clinton
$1.500 įmokėti, 8 kamoarių mūrinis 
namas, įvažiavimas iš gatves, geros 
pajamos iš namo, geros mokėjimo są
lygos.

Silverthorn - St. Cloir Avė.
$1.625 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, garažas, privatus įvažiavimas, 
alyva apšildomas.

Winona Dr. • Vaughan Rd.
$2.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, du vonios kambariai, dvi mo
derniškoj, virtuvės, gazu apšildomas. 
Taip pat garažas ir privatus įvažiavi
mas. Pirmas aukštas išnuomotas $25 
savaitei, antros augštas $20 savaitei. 
Geros mokėjimo sąlygos.

Naim Ave. - St. Clair
$1.700 įmokėti, 6 kambarių, vieno' 
augšto, dvigubas garažas, arti prie 
mokyklos, krautuvių ir geras susisieki
mas į visas miesto dalis.

Queeen - Lansdowne
$2.000 įmokėti, 7 kambarių, dviejų 
augštų namas. Dvi virtuvės, iš užpa
kalio įvažiavimas, alyva šildomas, ge
ram stovyje narnos, geros pajamos.

Adelaide • Bathurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių per du 
augštus,. dvi virtuvės moderniškos, du 
vonios kambariai, vienas keturių, ki
tos trijų gabalų. Antras augštas išnuo
motas už $85 mėnesiui. Gozu šildo
mas, plius dvigubas garažas. Galima 
laikyti kaip dupleksą.

Ossington - College
$2.500 įmokėti, 6 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, naujai dekoruo
tas. Geram stovy namas, viduj Šva
riai užlaikomas. Labai tinkama vieta 
išnuomavimui, geros susisiekimas.

Ossington - Queen
$2.500 įmokėti, 6 kambariai per du 
augštus, plius krautuvė, dvi virtuvės, 
du vonios kambariai, vieta mašinoms 
pastatyti, lengvos mokėjimo sąlygos.

Quen - Lonsdowne
$3.000 įmokėti, 8 kambariai per du 
augštus, dvi virtuvės, du vonios kam
bariai, garažas. Gazu šildomas. Atskir 
ras namas, geram stovyje, prie gero 
susisiekimo^ Antras, augštas išnuomo
tas už $100 menesiui. Nuomininikai 
pasilieka.

Keele - Dundas
$5.000 įmokėti, 7 kambariai, mūrinis, 
atskiros namas, garažas, alyva apšil
domas. Pardavėjas duoda pasirinkimą 
mokėjimui. Didelis namas ir gerame 
rajone, lengva išnuomoti.

Aleksas
KAŽA^AVIČIUS

Darbo tcfcf. LE. 4-8481

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5. 
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža gimmes
^įftooiat' /g’įįįįį^v^r pasisvečiucrt^l

V.B I L I ETA I : 
lėktuvais, laivais, geležinkeliais. 

' įįįesezoninio meto nuolaidos! 
į,'- Pasus ir vizas parūpiname per • .? 

keleto dienų.
MįjSgfiKreiplciies': i • mus:

FOUR SEASONS 
TRAVEL

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

St. Cloir - Oakwood 
$8.000 įmokėti, trijų atskirų butų, 16 
kambarių, atskiros gero mūro namas. 
$26.000 pilna kaina. Idealu investa- 
cijai.

St. Clair - Duffcrin
$4.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
6 kambarių namas. Vandens ir alyvos 
šildymas, garažas, vienas atviras mor- 
gičius 10-čiai metų.

Christie - Bloor 
$900 įmokėti, 6 kambariai, 2 virtu
vės, alyvos šildymas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tcl. 
LE. 2-3321

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

Tel LE. 4-2351 Tcl. HO. 1-7515

Didelis namų pasirinkimas su mažu {mokėjimu. Kreiptis į 
Danforth (office) įstaigą.

Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

FASK-to PRANEŠIMAS Nr. 20 
Nauji sporto šakų vadovų 

paskyrimai
Krepšinio vadovu paskirtas 

dabartinis ASK Lituanicos pir
mininkas Rimantas Dirvoniš, 
4417 So., Artesian Ave., Chicago 
32, Ill. Jam pavesta sudaryti 
krepšinio komitetą ir paruošti 
veiklos planą.

Lengvosios atletikos vadovu — 
dabartinis FASK-to sekretorius 
Algirdas Bielskus, 12700 Speed
way - Overlook St., East Cleve
land 12, Ohio.

Stalo teniso vadovu paskirtas 
Detroito LSK Kovo narys, stalo 
tenisistas Jonas Šoliūnas, ,15711 
Sorrento St., Detroit, Mich.

Šachmatų vadovui K. Merkiui 
pristačius, tvirtinamas Š ALF AS 
S-gos šachmatų komitetas: Ka
zys Merkis, pirmininkas, 431 E., 
7th St., So. Boston 27, Mass., P. 
Tautvaiša, Ą. Keturakis, dr. B. 
Kalvaitis. Šachmatų vadovai 
sporto apygardose yra: H. Ste- 
paitis — Kanados, A. Zujus — 
Vid. Vakarų ir E. Staknys — 
Rytų.

Š. Amerikos liet, šachmatų pir
menybės bus pravestos gegužės 
30, 31 ir birželio 1 d. Clevelande. 
Šachmatų varžybas nutarta at
skirai vykdyti nuo kitų sportinių 
žaidynių I-jo rato varžybų, ka
dangi patirtis parodė, kad šach
matai būdavo nustelbti kitų var
žybų ir nei vienose iki šiol įvy
kusių žaidynių neturėjo pride
ramo pasisekimo. Šachmatų pir
menybės bus skaitomos kaip Š. 
A. L. Sportinių Žaidynių progra
mos dalis. Pirmenybių programą 
pavesta paruošti Šachmatų - ko
mitetui. Pirmenybes vykdo F AS 
K-tas, glaudžiai bendradarbiau
jant su Š. komitetu. Tolimesnės 
informacijos bus paskelbtos 
spaudoje bei išsiuntinėtos vi
siems klubams. Pirmenybių rei
kalais prašome kreiptis į šach
matų komiteto vadovą K. Merkį.

ŠAL Sportinių Žaidynių pro
gramos papildymai. Pasiremiant 
visuotinio sporto klubų astovų 
suvažiavimo nutarimais, lauko 
teniso komandinės pirmenybės 
bus skaitoma kaip ŠAL Sporti- 

: nių Žaidynių programos dalis. 
Šios varžybos ir toliau bus vyk
domos atskirai.

8-jų Sportinių Žaidynių prog- 
ramon nutarta įtraukti futbolą 
(soccer) jauniams. Amžiaus ri
ba — gimusieji neanksčiau 1940 
m. sausio T d.

1958 m. Pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso varžybos 
įvyks š.m. balandžio 26 d. Čika
goje. Programoje — krepšinis 
vyrams, tinklinis vyrams ir mo
terims, stalo teniso komandinis 
ir individualinis vyrams ir mo
terims. Varžybos vyks: Lane 
Tech. High* School, Western 
Ave. prie Addison, Chicago 18, 
Ill. Varžybų pradžia: 12 vai. — 
stalo tenisas (mažojoje salėje), 
1 vai. — kamuolio žaidimai (di
džiojoje salėje).

Iki šiol estai yra užsiregistra
vę dalyvauti tik stalo tenise. Jei 
estai dalyvautų ir krepšinyje ar 
tinklinyje, tuor'ct varžybų pro
grama būtų pakeista.

Lietuvių reprezentantai daly
vaus visose programoje numaty
tose šakose. Mūsų reprezentaci
niai vienetai bus sudaryti 8-jų 
sportinių žaidynių metu Cleve
lande. Jų sudarymu rūpinasi ati
tinkamų sporto šakų komitetai.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park - Bloor

$6.000 įmokėti. 9 gambarių atskiros 
namas, 2 virtuvės, vandens ir alyvos 
šildymas, garažas.

Dovcrcourt - College
$7.000 j mokėti. Atskiras 11 kamba
rių namas, 3 virtuvės, 2 vonios, ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

Bloor - College 
$4.000 įmokėti, 7 kambariai, 2 virtu
vės, alyva šildomas namas, garažas.

Namų tcl 
RO. 2-5543

Oficialiu FASK-to įgaliotiniu 
Čikagoje šių varžybų reikalais 
yra paskirtas A. Lauraitis, 7229 
So. Washtenaw Ave., Chicago 
29, Ill. Jam yra pavesta palaiky
ti ryšį su varžybų rengėjais ir 
sudaryti organą, kuris pasirū
pintų mūsų reprezentantų pri
ėmimu Čikagoje.

FASK-tas.
VYČIO ŽINIOS

Velykų proga suruoštam Onta
rio stalo teniso turnyre Toron
te, hamiltonietė p. Rickienė mo
terų B klasėje laimėjo 2-rą vie
tą, finale pralaimėjusi vytietei 
A. Urbonaitei, kuriai atiteko pir
moji vieta. Šiame turnyre gra
žiai pasirodė vytietis J. Nešu- 
kaitis, nugalėjęs pirmaeilį Onta
rio žaidėją latvį Eichvalds. Ta
čiau jam nepasisekė laimėti pir
mosios vietos, kadangi finale 
pralaimėjo neseniai atvykusiam 
kubiečiui.

Besiruošdamos žaidynėms ba
landžio 9 d. vytietės žaidė drau
giškas krepšinio rungtynes prieš 
susilpnintas St. Cecilias ir pra
laimėjo 31:22. Žaidė: O. Žėkaitė 
12, EI. Žėkaitė, Kasperavičiūtė 2, 
Vėlyvytė, Urbonaitė 2, Rutkaus
kaitė, Krįaučiūnaitė 6.

J žaidynes išvykstančius vytie- 
čius dar parėmė: V. Blockis $2, 
D. Kaunaitė $2, S. Ignotas $5, A. 
Juozapaitis $5. E. Pocius $2. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

Sunkiaatlečių varžybose Šiau
liuose, pasibaigusiose kovo 16 d., 
buvę pasiekti keturi nauji Lietu
vos rekordai: lengviausiame svo
ryje panevėžietis Bodilevskis iš
spaudė 90 klg, trikovėje surinkęs 
272,5 klg. Kaunietis Aibinderis, 
puslengvio svorio, stūmimo veiks 
me pasiekė 122,5 klg rezultatą, o 
pussunkio svorio vilnietis Žukas 
rovime pasiekė 120 klg rezultatą.

Varžybų nugalėtojai (svorio 
kategorijų tvarka): Bodilevskis, 
Aibinderis. švenčionietis Janulis, 
kaunietis Eųnontas, švienčionie- 
tis Chodorovskis, Žukas ir šiau
lietis Jamontas.

Tarpt, lengvaatlečių varžybose ■ 
Beilyne, kur dalyvavo Sov. Są
jungos, Jugoslavijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos ir Rytų Vokieti
jos sportininkai, rutulio stūmime ■ 
pirmą vietą laimėjo lietuvis Va- 
ranauskas, pasiekęs 16 m 65 cm- 
pasekmę. Antroje vietoje liko 
čekas Plihala.

Šią vasarą į Lietuvą žada at
vykti sužaisti draugiškų varžy
bų Prahos “Dinamo” lengvaat
lečiai.

Vancouver, B.C.
Sausio 12 d. įvyko KLB Britų 

Kolumbijos apylinkės visuotinis 
susirinkimas ir išrinko naują 
valdybą, kuri susirinkusi pirmo 
pasėdžio pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirmininkas P. Baronas
— 3578 W. 33rd Avė., telef. KE. 
5473.Y, sekr. K. Skabeikis—2907 
E. 43rd Avė., tel. HE. 1-1615, ižd. 
K. Skrinskas — 656 Seymour St. 
(Bay Hotel), parengimų vado
vais: L. Tomingas ir B. Vileita. 
Valdybos nariais liko: A. Kau
lius ir E. Gumbelevičius. Į rev. 
kom. išrinkti: J. Česaitytė’, A. 
Smilgis ir B. Radzevičius.

K. Skrinskas yra Tautos Fon
do įgaliotinis ir Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelio Nr. 88 
vadovas.

Valdybos adresas: V. Skabei
kis, 2907 E. 43rd Ave., Vancou
ver. B.C.

Nauja valdyba pasiryžusi kuo 
glaudžiausiai bendradarbiauti su 
visais Britų Kolumbijos lietu
viais. Valdyba.

Aukos Tautos Fondui
Laike Vasario 16-osios minėjimo — 

40 m. Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo, Br. Kolumbijos lietuviai Tautos 
Fondo reikalams aukojo: $25 — odv. J. 
Juškaitis; po $15 — Kartočius, P. Vilen- 
čikas; po $10 — J. česaitytė, K. Minio
ta, J. Macijauskas, J. Sakalauskas, K. 
Skrinskas; $6 — E. Močiulaitis; po $5
— Miniota, P. Baronas, P. Dainius, Pr. 
Judickas, A. Stolionis, P. Stalionis, A. 
Smilgis, H. Tumaitis, J. Subačius, Aid. 
Baronienė, E. Smigis, P. Runas, A. Va
laitis, V. Macijauskas, S. B. Nakvošoi, 
$4 — B. Radzevičius; po $3 — M. Arti- 
movičius, A. Kazlauskas, J. Rimkevičius, 
B. Vileita, E. Gumbelevičius, J. Dieckus; 
po $2 — V. Diakos, E. Greater, O. Gul
binienė, V. Lostouskos, J. Urbonas, Pr. 
Jukna, P. Jnas, X. Y., S. Stanulienė, V. 
Skabeikis, V. Dargis, A. Kaulius, O. Fra
ser, K. Mizeikis; po $1 — A. Nlegrožis, 
J. Smitas, F. Skrinskas, V. Smilgytė, J. 
Vareika.

Viso suaukota $241, kurie pasiųsti V. 
Vaidoto vardu Tautos Fondo Atstovybei 
Kanadoje. Ta proga reiškiame didelę pa
dėką visiems geraširdžiams aukotojams.

K. Skrinskas, TF fgoliot i n i s.

PADĖKITE
SAVO MYLIMIESIEMS 
LIETUVOJE PINIGAIS

Speciali kaina 10 Rublių už $1. Dau
giausia $50. Užmokestis $5 už bet 

kurią sumą nuo $10 iki $50.

Pilnai garantuota. Pristatoma per 
2 savaites* Kvitas parūpinamas.

GRAMERCY
744 BROAD ST., Room 925, 

NEWARK, NJ.

Licensed by Dept. Bonking ond 
Insuronce ond bonded with $20.000 

jūsų opsougoi

Ontario tinklinio rungtynės ’ Montrtalis. Pernai id moterų 
1958 m. meisterystei išaiškinti 
vyks Toronte balandžio 25 ir 26 
d.d. Jas organizuoja Ontario 
Tinklinio Sąjunga. Įsirašyti gali
ma iki balandžio 16 d. Organiza
toriai laukia, kad bus 8-10 ko
mandų vyrų, 6-7 moterų, 3 ve
teranų ir apie 6 kariškų koman
dų.

Roma. — Čia kalbama, kad po
piežius netrukus sušauks konsis- 

Iki pereitų metų vyrų čempio- toriią ir papildys kardinolų ko- 
natą turėjo Ontario — Torontas legiją. Šiuo metu yra 14 tuščių 
(YMCA Estų I), o moterų — vietų.

Pigiausi siuntiniai

$11.30
$18.95
$12.55

į Lietuvą ir į kit. Sov. Sąjungos kraštus
Štai keli pavyzdžiai:

MAISTAS:
20 sv. cukraus .......
20sv. taukų .. .V ....

‘ 20 sv. ryžių ............
Švieži apelsinai, citrinos ir kiti

skanumynai.

Paprastu paštu pristatymas užtrunka TIK 3-5-7 SAVAI- 
. TĘS; visi užsakymai išpildomi iš Europos.

Siunčiame ir iki 40 sv. maisto siuntinius; tuo sutaupysi- 1 
te persiuntimo išlaidas. Taip pat siunčiame ir siuvamas 
mašinas, įvair. įrankius, medicinos, dantų reikmenis ir t.tj

MAZAR TRADING CO. LTD
835 QUEEN STREET W., Toronto, Orit Telef. EM. 3-5520. 
Greitas ir patikimas patarnavimas, žemiausios kainos, ga
rantuotas pristatymas. Priimame užsakymus ir paštui

I. Mawrodin
REAL ESTATE

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St.
Bloor Lansdowne

$3.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, nepereinami kamba
riai, 2 modernios virtuvės, alyva ap
šildomas, vieta garažui.

Roncesvalles - Marion

$16.800, 8 kambarių mūrinis namas, 
alyva apšildomas, 2 moderniškos vir
tuvės, prie pot Roncesvalles, puikus 
pajamų namas.

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų 
problemos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa
skolas bei parūpiname pinigų {mokėjimui.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų rūkalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.A. I .

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459

Jums patarnaus:
P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS

Namų tcl. WA. 1-7672 Namu tcl. EM. 4-9641 Namu tel. RO. 7-1948 
----- ---------- ir EM. 6-0091 V. MORKIS

T 7" • j * T • •Vaistai Lietuvon!
DRAUGAMS VAIStf;

Rąžykite/ telefonuokite or otvykite pot mut. Vitot informocijM veltwii

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
::^:1.147-'-DU.HOA$/ST^Si^

Pigūs maisto siuntiniai į Lietuva 
IR RUSIJOS SRITIS.

20 sv. cukraus ir 20 sv. taukų ... ........  .$27.60
20 sv. cukraus ir 20 sv. ryžių ..........  $20.00
10 sv. cukraus, 10 sv. taukų, 10 sv. margarino ir
10 sv. kvietinių miltų .................   $28.70

Praneškite kokj maistą norite išsiųsti ir tuojau gausite kiek toks 
siuntinukas Jums kainuos išsiųsti. Svoris yra netto. Siuntimai 
eina 3-4 savaites, šiuo metu pats sunkiausias laikas su maistu 
Lietuvoje.

B

CARPATHIA EXPORT
359 NOTRE DAME AVE., WINNIPEG, Man.

1958. IV. 17. — Nr. 16 (432)

čempionatą laimėjo Toronto es
tų sporto klubas Kalev. Estai tu
ri ir veteranų čefnpionatą. Tuo 
būdu šiuo metu visos meisterys- 
tės yra Toronto estų rankose.

VAISTAI:
Aspirinas, 250 tabl. $1.00 
Serposil, 100 t. po 25 $1.80
Streptomycin 30 gr. .....  $5.70
Penicilin alyvoje, 5 gr. . $2.90 
Į šio vaistų kainą neįeina muitas.

W. RO. 7-3121
Bloor - Windermere

16.500, 6 kambarių atskiras mūri
nis namas, kvadratinis planas, alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas, prie pat Bloor.

High Park 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, alyva šildo-' 
mos, geri morgičiai. Kaina tiktai 
$13.500.
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V. VASfS
872 Bloor St W.
Runnymede • Annette St., 6 didelių 

fkomborių, atskiros mūrinis namas, 
alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti.

St. Cloir - Bothorst, mūrinis 2-jų bu
tų po 4 kambarius namas, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildom 
mas, prašoma kaina $I9.800l

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
A Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

Rt/tLvEŠTATE
Telefonas LE. 1-4605
Geoffrey - Roncesvalles Avė., 8 kam
barių, per 3 augštus, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva apšildomas, gara
žas. Labai geros pirkinys, reikalingos 
didesnis i mokėjimas.
High Pork rajone turime keletą naujų 
pastatų investavimui, kaip Tripleksų, 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainom ir įmokėjimoi.

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W. - - Tel. L E. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vaL ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOCKIS

Nesuprantama kalbą
; --Mama, kas yra sociologas?

— Tai asmuo, kuris šneka apie 
žinomus dalykus nesuprantama 
kalba.

— O kas yra filosofas?
— Tai asmuo, kuris kalba ne- 

prantama kalba apie nesupran
tamus dalykus.

Jo dar geresnė
Pietų pertraukos metu keli 

vyrai kalbasi apie moteris. Vie
nas iš jų sako:

— Mano žmona domisi visais 
klausimais. Bet kokia tema ji ga- 
•i ištisas valandas kalbėti.

— Manajai tai ir temos nerei
kia, — pastebi kitas.

Ką sakytų?
— Jei vpmė galėtų kalbėti, ką 

ji sakytų?
— Duokite DDT gintis nuo 

kputnikų, kurie baigia man ausis 
išzysti.

■m

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos.

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos. >

1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside)
Telefonas LE. 5-6686

DRUMHELLER, Altą.
E angliakasių gyvenimo

Drumheller ir East Coulee 
anglių kasyklos per visą praėju
sią žiemą dirbo labai silpnai, tik 
kokias 2 ar 3 dienas per savaitę. 
Pavasariui artėjant, anglių ka
syklų vadovybės atleido apie pu- ’ “į Ontfcanadl'

Patarnavimas 
automobilių, namų, baldų, 
GYVYBĖS, pensijos planų, 
sveikatos ir kt.

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Atstovas The Empire Life Insurance Co. ir 

kitu draudimo bendrovių.

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 —JINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms Į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitu rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus pašto. Kalbame ukrąinietiškai.

ENCH1N LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilbumerius ir gaz- 
•i ;*.^.įjpirnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles, ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

sę savo darbininkų. Likę su puse 
vistiek dirbo labai silpnai, tik
tai 1 ar 2 dienas per savaitę. Pa
sitaikė ir tokių savaičių, kad ir 
visai nedirbo. .

Nedirbantieji angliakasiai, ži
noma, gauną nedarbo apdraudą 
— vedę $120 mėn., viengungiai 
$95. Bet nedarbo apdraudos il
gesnį laiką nemoka, tik apie 6 
mėnesius. Nepagerėjus darbams 
anglių kasyklose, kaikurie jau 
baigė išimti ir savo apdraudą.

Nuo praėjusio kovo 31 d. Drum 
heller priemiesčio Midlandvale 
Vasvkla “Brilliant” užsidarė vi
siškai. Dar dirba keli vyrai iš už
sidariusios kasyklos išima lauk 
bėgius, visokias mašinas ir kitą 
vertingesnį turtą. Neužilgo ir tą 
iarba baigs.

Užsidarius “Brilliant” kasyk
lai, dabar Drumheller dar lieka 3 
^ngliu kasyklos ir už 14 mylių 
East Coulee 3 kasyklos, viso 6 
anglių kasyklos. 1928 m. kuomet 
sš pirma kartą atvažiavau į šią 
Drumheller anglių kasyklų apy
linkę. tuomet buvo Drumheller. 
East Coulee, Wayne, Rosedale ir 
Arcadia 22 anglių kasyklos. Tad 
aiškiai matome, kokia depresija 
u^ėjo anglių pramonei, kad per 
30 metų iš 22 kasyklų jau beliko 
tik 6 n ir tos 6 neturi pakanka
mai darbo.

Priežastis šios deprsijos ang
lių pramonėj yra ta, kad dujos 
r nafta smarkiai konkuruoja 
anglies pramonę. Antra priežas
tis yra ta, kad rvtinė Kanada iš 
Mųertos provincijos ima labai 
mažai anglies, o rytinė Kanada 
■laupumoje importuoja anglį iš 
JAV, Pensilvanijos. Keista poli
tika. bet taip yra.

Pavasaris pas mus jau prasi
dėjo. Sajia Drumheller miesto ir 
East Coulee miestelio teka dide- 
’ė Red Deer uoė. iš kurios leda 
išlaužė ir išnešė tik balandžio 2 
i. Upėje ledų laužimo metu van
duo buvo gerokai pakilęs, bet iš 
krantų neišsiliejo. Kaikada ši 
upė padaro ir potvynių. 1948 m. 
pavasari buvo tiek ištvinus, kad 
žemesnėse vietose buvo vanduo 
apsėmęs netoli stogų, mano pa- 
ies gyvenamam name tuomet 

buvo vandens net 22-poliai. 1954 
m. taip pat buvo potvynis. Tito- 
met i vidų gyveriamo-namo ga
vom 10 colių purvino vandens. 
Nuo 1954 m. daugiau potvyniai 
nepasikartoja. A. Vaišnis.

Maisto produktų krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto. 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
. Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

*

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neon iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2194'

Port Colborne, Ont
Senosios kartos ateivis Jurgis 

Pivoriūnas mirė Port Colborne 
General Hospital balandžio 6 d.. 
Velykų sekmadienį, eidamas 63 
metus. Pivoriūnas į Kanadą at
vyko 192 9m. ir beveik visą laiką 
gyveno 466 Davis St., Port Col
borne, kur laikė batų taisymo 
dirbtuvę.

Paliko žmoną Zofiją Kaupaitę- 
Pivoriūnienę, brolį Viktorą, abu 
gyv. Port Colborne, brolį Alek
sandrą, gvv. Bostone, brolį Joną 
ir seserį Oną, gyv. Lietuvoje.

Pivoriūnas jau metai laiko 
sunkiai sirgo, palaidotas Mount 
St. Joseph kapinėse, Port Col
borne.

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ

. TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

. AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

Vyrų ir moterų rūbu siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir neitoms. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos __

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

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

Pradžia gera
Susitinka, iiga< nesimatę bičiu

liai.
— Sveikas, bičiuli! Na, kaip 

tau einasi. Kuo dabar vertiesi?
— Pardavinėju baldus.
— O kaip sekasi? Daug par

duodi?
— Tuo tarpu pardaviau 

savus...
dar tik

Paieškojimai
Ignacas Žadeikis iš Sibiro ieš

ko savo sūnaus .Stasio. Turintie
ji apie jį betkokių žinių labai 
prašomi pranešti: T. Tamulienė, j 
1435 So. California Ave., Chica

go 32, Ill., USA.
Kazimieras Šimonis, kilęs Kė

dainių apskr. Žeimių valse., Vai- 
vadiškių km., ieškomas giminių 
iš Lietuvos. Atsiliepti: O. Beres- 
nevičienė, 284 Lisgar St., Toron
to, Tel. LE. 5-6739.

Nekrošiaus Julijono, s. Gabrie
liaus, 62 m. amžiaus ir sūnaus 
Nekrošiaus Vineo, gimusio 1925 
m., kurie anksčiau gyveno Kau- 

a Dvaro g-vė Nr. 24 ir baigian
tis karui išvyko. į Vakarus, pa- 
eško žmona. Atsiliepti arba ži

nantieji prašomi pranešti: A. j 
Pulkys, 287 Margueretta St., To- J

Jono Sakalo, s. Antano, iš Pe
letrūnų k. prie Kybartų. įieško 
Agota Zubrickienė, 380 Victoria 
Ave. N., Hamilton, Ont., Canada.

EDMONTON. Alta.
A.A. Liudvikas J. Vektoris, 50 

metų amžiaus, gyvenantis Ed-. 
montone, balandžio 4 d. važiuo
damas iš darbo žuvo automobilio 
nelaimėje. Palaidotas balandžio 
8 d. Visus religinius patarnavi- 
nus atliko kun. Grigaitis, daly
vaujant skaitlingai tautiečiams 
ir kitiems edmontoniečiams.

Velionis gimė ir augo Lietu
voje, Lazdijų valse. Į Kanadą at
vyko 1930 m. ir gyveno įvairiose 
jos vietose. Velionis paliko liū- 
linčią žmoną ir dvi dukreles.

Fort WiHiam, Ont.
Tautos Fondui Surinkta $158 ir 

parengimo pelnas $15,79. Viso 
$173,79 pasiųsta TF pirmininkui 
V. Vaidotui. cit.

Aukojo:- t-'** fįe’TT*
$15 — F .Statkus;

— V. Dirsė;
P6 $7 — K. Baltramaitis, A. Savickas;

$5‘— K. Jak'ovlėnas, Andriušis, A. 
Tvarijonavičius, V. Radauskas, J. Kriš
čiūnas, A. Jonaitis, K. Kaminskas, M. 
Avelis, A. Bagdonas, J. Žukauskas, J- 

.Dautartas ir E. Jasevičiūtė;
$4 — E. Jakštis;
p0 $3 — V. SibUliš, W. Bružas Ir J; 

Krupaitis;
p0 $2 -—G. Markūnas, V. Benislaus- 

kis, K. Grins, J. Danėnas; A. Gedraitis, 
Raulickis, V. Balčytis, L. Mitaliene, J. 
Čeponis, V. Jackelevičius, Leo Girins, A. 
Lazdinis, Irena Bružas, Tumosa, St. Gim- 
butrs, A. Gružinskaš ir J. Pažemeckas;

Po $1 — Z. Dubusys, S. Zemavičius, ’ 
Mr. ir Mrs. Bogdon, St. Matulionis, M. 
Kasperavičius, V. Bačinskas, Baltenis, 
Ramonas ir K. Bindokas;

Po 50 c. — Balionis ir P. Bačinskas,
Pinigus rinko p. Bružienė. Po

niai už pasišventimą renkant au
kas ir aukotojams už duosnumą 
nuoširdžiausiai dėkojame. Iš šios 
mažos apylinkės tai tikrai didelė 
suma.

Dr. A. Užupienei dėkojame už 
atsiuntimą tautinio kostiumo 
Tautos šventėje.

Motinos dienos minėjimas ruo
šiamas gegužės 10 d. italų salė
je “Artona”. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. E. J.

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo, ir kt.

svarsto įstatymą apie valdžios 
oerimto privataus turto bei įmo
nių globą. Pasirodo, kad eilė na
cionalizuotų įmonių sunyko ar 
net visai uždarytos, nors, jų gąr 
mintas prekes jau tenka impor
tuoti.

Varšiuva. — Lenkija dabar turi 
2.720.000 arklių. Jokia kita Eu
ropos valstybė jų tiek neturi. 
Prancūzija jų turi 2.000.000.

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

Moterų, ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE.
(prie Roncesvalles - Dundas St.) 
Kabineto telefonas LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vai. p.p., ąnt- 
rod., ketvirtad., periktad. 6-8 v. v. 
šeštod. 10-11 vai.

Lietuviškas 
suknelių sallonas 

(siuvyklų)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymų. Priimame ir pataisy
mus. 

MADAME ANELE 
DESIGNER

1978 Eglinton Ave. West, 
TeL RU. 1-8477

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

1539 DUNDAS ST. W. 
/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

— - -------

r Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

. Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar praP/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vieniritėlė firma, siunčianti siuntinius
\ ii Kanados. Didžiausias prekių posi-

rinkimas.

VEDYDOS
Jet norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų luA telefonuose ar atvykite 
asmeniškai į

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

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

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola Į asm. iki $3.000. Paskolos, indėlio i ir gyvybė apdrausto.

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Dūdą

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

General Insurance - Draudimo Agentūra
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI ir tt 

VEIKIA 24 VALANDAS.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B. A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Savi pas savus I
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka- . 
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFERtN ST„ LE. 3-6149 

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute rad«o ir te^vtziįos skyrių,

TELEVIZIJOS 
IR 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami į na
mus veltui. Darbas' ir dalys garan
tuotos. „
Skambinti telef. I.Ė. 1-1602. 

..................... T •»' I I ii I I. I !!■

STANLEY SHOE »TORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas Št Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

’ritoiko akinius visiems akių defek- 
am. iitMo akių nervus, kurie dai' 
nai sukelia gT'vos skoudėiimg ir ner
vingumų. ' Kolba slavų- kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br; BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOKIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 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.

W. A. LENCKŲ BJV, LXJ8.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-41X2
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA .

NEIMAN.BISSETT
SEGUIN

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

WA. 4-9501. BE. 3-0978

i

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) i
Advokatas iš Lietuvos, t

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, ■ 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

East Upholstering
Darome mihkžfitt baldui pigia kaina 
užsekant ir pataisom bei aptrauktam 
senus. Didelis ’ pasirinkimas įvairiu 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-549S <

— ■ ..................... i r. n m ii, ii i

DAŽAI IR SIENOMS "• 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W. , 
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yong ehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

■ -.f: 'Ir;

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
tėn gyvcnončiois orbo atvykstant

Nuvykti
Ęeėą&tf. Ncscronin.u Taiku nubTar- 

f;;;; gčn’auš ta i :'pc.r'

FOUR SEASONS
TRAVEL

■■ & - I

If W*.
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kultūros žurnaloAIDU
Koncertas - Literatūros vakaras 
ir premijos įteikimas už literatūros veikalą šiemet įvyks 

balandžio 27 d. 4 vai. p.p. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje.

Programoje dalyvauja:
ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ, Lietuvos Valstyb. operos solistė 

ST. GAILEVIČIUS akompanuoja solistei

AU RŪTA - N AK AITĖ, ANT ANA 5 VAIČIULAITIS 
ir premijos busimasis laureatas.

Rengia “Aidų” leidėjai ■— Pranciškonai. Koncertas yra proga aukomis paremti ir užsisakyti “Aidus”.

į šį koncertą • literatūros vakarę visi-maloniai kviečiami atsilankyti

TORONTO,Out Balandžio 19 d., šį šeštadienį, 7.30 vai. vak.
SVEIKINIMAS.

Šv. Jono Krikštytojo parapijos 30-ties metų parapijos 
L. gyvavimo proga jos D. G. Kunigus, komitetą ir pąrapi- 
.• jiečiūs nuoširdžiausiai sveikina

Prisikėlimo parapijos parapijiečiai, 
komitetas ir TT. Pranciškonai

Šv. Jono Kr._ parapijos žinios
—Švenčiant parapijos įsteigi

mo trisdėšimtmetį ir dešimtmetį 
nuo parapijos grąžinimo lietu
viams kunigams, parapija dėkoja 
dangiškam Globėjui šventajam 
Jonui Krikštytojui, globojusiam 
ir išvedusiam parapiją per sun
kiausius bandymus. Pagarba ir 
padėka: paraoijos kūrėjams ve-" 
teranams, dar gyviems ar jau 
įnirusiems, visiems par. komite
tams, ypač 1953-56 m. vadovau
tam L. Rudaičio, kurio metu se
noji bažnyčia buvo perstatyta; 
visiems parapijos geradariams ir 
visiems brangiems Toronto lie
tuviams, padedantiems tautinei 
oarapijai vykdyti savo užduotį: 
Dievo garbei, Tėvynės meilei ir 
sesės-, brolio lietuvio gerovei.

— Padėkos pamaldos šį sek
madienį 11 vai. Jas laikys Jo 
Ekscelenc. vysk. T. A. Marrocco.

Šventės išvakarėse, šeštadienį, 
7.30 vai. vak. salėje įvyksta iš
kilminga vakarienė, į kurią pa
kviesta daug svečių: dvasiškuos, 
valdžios atstovų, parapijos kūrė
jai, Liet. Bendruomenės atstovai 
ir visos liet, organizacijos Toron
te. Or-jų atstovai maloniai prašo
mi iki šio penktadienio vakaro 
užsiregistruoti asmeniškai arba 
telefonu EM. 4-7646 apie dalyva
vimų bankete ir įsigyti bilietus. 
Bilietų platintojai neišplatiritiis 
bilietus j kleboniją prašomi grą
žinti nevėliau šio ketvirtadienio. 
Šventės iškilmės bus filmuoja
mos. Šeštadieni per liet, radijo 
valandėlę kalbės parap. komite
to pirm. J. Matulionis. Iškilmių 
reikalais par. moterys rengėjos 
posėdžiui renkasi šį trečiadienį 8 
vai. vak.. o dalinis par. komite
to posėdis — ketvirtadienį 8 v.v.

— Kan. Tumo- Vaižganto 25 m. 
mirties minėjimo Toronte proga 
už jo vėlę pamaldos šį" sekma
dieni 9.30 vai. ryto; ta proga žo
dis — kun. P. Ažubalio.

— Praėjusi penktadienį iš par. 
bažnyčios Vilties kapinėse palai
dota a.a. Cecilija Cilciuvienė, 32 
m. amžiaus.

— Ši šeštadienį gedulingos pa
maldos už a.a. Rapolo Žulio vėlę.

— Pakrikštyta: Rita Laima 
Markauskaitė ir Kevin Jonas Li- 
nartas.

NEPAMIRŠKIME!
Šio mėnesio paskutinė diena 

yra taip pat paskutinė diena mo
kesčių įstaigai įteikti pareiški
mus apie savo pajamas 1957 m. 
Jau pats laikas tai padaryti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Užbaigus Toronto katalikų 

arkivyskupijos House of Provi
dence senelių prieglaudos vajų ir 
suvedus sąskaitas, paaiškėjo, kad 
Prisikėlimo parapija tam reika
lui pasižadėjimais ir grynais pi
nigais suaukojo $4.856,90. Į šią 
sumą neįeina aukos, kurios mūsų 
parapijiečių buvo įteiktos greti
mų-angliškai kalbančių parapijų 
rinkėjams. Mūsų parapijos lan
kymas buvo vykdomas maždaug 
150 savanorių, kurie aplankė

LIETUVIŲ NAMUOSE įvyks

Futbolininku
• s ’*3- •* ■ ‘

šokiai
Gros “CUBANOS” oskestras, veiks turtingas užkandžiais ir gėri

mais bufetas, bus LOTERIJA ir daug kitų įvairumų.
PAREMKIME ORGANIZUOTĄ LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ, 

įėjimas tik vienas doleris. Ruošia SK ’’Vytis’M

MONTREAL, One

Mokytojų Dienos TAUTOS FONDO AUKŲ
KLB Kultūros Fondo Švieti- VAJUS TORONTE 

mo skyriaus surengtos VI-osios Kaip kiekvienais metais, taip 
Mokytojų Dienos balandžio 12-13 ir šiais, yra skelbiamas aukų va- 
d.d. praėjo su dideliu sėkmingu- jus Tautos Fondui, Lietuvos lais- 
mu. Posėdžiai vyko Prisikėlimo ' ” ’ ... .
parapijos muzikos studijoje. Da
lyvavo: Toronto, Montrealio, Ha
miltono. Londono, Oakvillės mo-

apie 1.200 parapijos šeimų. Va- ^klų vedėjai bei mokytojai, 
rke pirm F Sen Montreeaho ir Toronto augst. li- 
S. Čepas. Sene- tuanistinių kursų vedėjai. ■

Labai gyvų diskusijų susilau
kė A. Rinkūno paskaita “Litua
nistinės mokyklos reforma”, ir 
mokyt. Petro Balčiūno paskaita 
“Kanados mokyklos metodai ir 
jos dabartinė reforma”. Pastaro
ji papildė ir daug naujų klausi
mų iškėlė, sprendžiant lituanis
tinės mokyklos reformą. -

Sekmadienį 
bažnyčiose buvo atlaikytos pa
maldos už Lietuvos švietėjus bei 
per per pamokslus iškeltas mo
kytojo ir mokyklos vaidmuo išei
vių, gyvenime auklėjant jaunąją 
kartą.

Sekmadieni prieš ir po pamal
dų buvo konferencijos baigia
mieji posėdžiai bei rezoliucijų 
priėmimas.

Konferencija praėjo našioje 
darbo nuotaikoj su šūkiu: “Pėr 
šviesą — į laisvą Lietuvą!” Pla
čiau apie konferencija bus kita
me TŽ nr. KLB KF. Šv. sk.

Velykų Bobutės sutikimas 
balandžio 13 d. Prisikėlimo par. 
salėje praėjo nepaprastai iškil
mingai, bet kartu šeimyniškoje 
dvasioje. Šioje šventėje dalyvavo 
arti 300 vaikų. Maršui pradėjus 
groti visų nustebimui į salę atėjo

jaus reikalus tvarkė pirm. F. Sen 
sus ir vicepirm. 1 
lių prieglaudos reikalui buvo su
aukota daugiau, negu buvo drįs- į 
ta galvoti. Giliai dėkojame va
laus vedėjams, namų lakytojams 
:r lankytojoms bei visiems prisi- 
dėjusiems aukomis. Parapijos 
vadovybė nei kiek neabejoja, 
kad parapijiečiai dar noriau ir 
dar daugiau aukos, kai bus pra
dėtas kelti lietuvių senelių namų 
statybos reikalas.

— Toronto Šalpos Grupei “Dai 
na” seneliams sušelpti prie baž
nyčios suaukota $42,14.

— Prisikėlimo parapijos patal
pose vedami KLK Moterų D-jos 
kulinariniai ir siuvimo kursai po 
Velykų švenčių atostogų tęsiami 
toliau. Kulinariniai kursai yra 
kiekvieną ketvirtadienį 7.30 vai. 
vak. kavinėje, o siuvimo kursai 
— kiekvieną anti’adienį 7.30 vai. 
vak. ir kiekvieną trečiadienį 9.30 
vai. ryto muzikos studijoje.

.— Šį ketvirtadienį, bal. 17 d., 
kulinarinių kursų nebus, nes vi
sos salės patalpos yra išnuomo
tos. Taip pat tą dieną nebus ir 
sporto pratybų. *

— Šios savaitės gale išsiunti
nėjami laiškai, kviečią lietuvius 
katalikus prisidėti prie Motinos seniai vaikų laukta Velykų Bo- 
Dicnos Mišių Novenos, kuri bute. Paskui ją sekė tautiniais 
truks per visą gegužės mėnesį. 
Intencijų lapelius prašome grą
žinti iki gegužės 1 d.

— Kruopščiai ruošiamasi para
pijos bazarui, kuris bus kartu su 
“Aidų” parengimu balandžio 26 
d. Suaukota labai daug gražių ir 
vertingų dovanų. Kurie savo nu
matytų fantų dar neturėjo pro
gos atnešti, tą prašomi padaryti 
kiek galima greičiau. ,

— Pakrikštyta: Andrius Li
nas Razgaitis, Stanislovas Algir
das Stončius, Andrius Kęstutis 
Valickis ir Loreta Regina Ulbai- 
tė.

vinimo reikalams, atsilankant į 
kiekvieno lietuvio namus.

TF Atstovybė Toronte aukų 
vajų pradėjo balandžio 12 d. Jos 
suverbuoti aukų rinkėjai lankys 
kiekvieną lietuvį jo namuose su 
aukų lapais ir prašys paaukoti, 
kas kiek gali.

Kadangi TF Atstovybė Toron
te turi tik dalį adresų lietuvių 
gyvenančių Toronte, tai sekma
dieniais vykdys viešas aukų 
rinkliavas prie bažnyčių, kur ga
lės paaukoti visi tie, kurie savo 
adresą yra pakeitę.

Kadangi ši rinkliava yra vyk-
visose, lietuvių doma tik vieną kartą metuose, 

tai TFondo Atstovybė prašo 
kiekvieną geros valios lietuvį 
aukoti duosniai. Sąrašai aukoju
sių $2 ir daugiau, bus paskelbti 
spaudoje.

TF Atstovybė Toronte.
Visi mažieji 

kviečiami sekmadienį, balandžio 
20 d. 3 vai. p.p.; susirinkti į šv. 
Jono Kr. parapijos salę pasitikti 
Velykų Bobutės. Ji prašo vaiku
čius atsinešti po savo pačių dažy
tą margutį. Už savistoviai nuda
žyta originaliausia margutį Bo
butė duos dovanėlę. Visus vai
kučius apdalins saldainiukais, o 
po šokių ir žaidimų pavaišins, 
įėjimas visiems nemokamas.

A.A. Daktarui Pulk. BENDORAV1C1UI JAV mirus,

Inž. Algirdo ir Inž. Julijono ŠALKAUSKŲ šeimas užjaučia

me ir kartu liūdime
Aperavičiai.
Tamošauskai.

Mielam

kaspinais išpuoštas vežimas, trau 
kiamas keturių kiškučių, toliau 
sekė įvairūs žvėreliai ir kiti įdo
mūs sutvėrimai. Velykų Bobutei 
užlipus ant scenos ir pasveikinus 
vaikučius, ją vėl apsupo gausūs 
vaikų būriai. Po linksmo sukti
nio ratu aplink salę ėjo vaikai 
demonstruodami įvairius maska
radinius kostiumus.

1 premijų komisiją įėjo šie as
menys: T. Steponas, OFM, po
nios: Petrauskienė (Velykų Bo
butė) , dr. Norvaišienė, Kairienė, 
Kuolienė. 1-ją premiją laimėjo 
Ramanauskaitė (musmirė), 2-ją 
— L. Mačionytė (vištytė), 3-ją E. 
Nacevičius (gaidelis). Po to sekė 
laisvi žaidimai bei šokiai, vado
vaujami Velykų Bobutės. Gale 
smagių suktinių visiems vaiku
čiams buvo išdalintos Velykų 
Bobutės lauktuvės.

Tėvams buvo džiugu stebėti, 
kaip maloni V. Bobutė su moti
niška meile kalbino mūsų ma
žuosius. Mes visi tėvai didžiausia 
padėką reiškiame Marijos Nekal
to prasidėjomo seselėms ir vai
kų danelio rėmėju būreliui, 

urios tiek daug širdies ir darbo 
skiria mūsų vaikams. Dalyvis.

Jurgio minėjimas
Balandžio 20 d. 5 vai. p.p. šv. 

Jono Kr. salėje “Rambyno” ir 
“Šatrijos” skautų-čių tuntai ren
gia iškilmingą sueigą — šv. Jur
gio minėjimą. Tėveliai, skautų 
rėmėjai ir senieji skautai malo
niai kviečiami dalyvauti.

R. ir Š. tuntininkai.
Šaulių Klubo valdyba 

praneša šauliams ir visiems ki
tiems. kas tik yra suinteresuoti 
šaudymo sportu, kad šią vasarą 
ruošiami šaudymo pratimai ir 
varžybiniai šaudymai iš .22 ka
libro šautuvu. Gerai šaudą pra
timuose ralės dalyvauti tarp 
klubu varžvbiniame šaudyme ir 
laimėti vertingas dovanas.

Registruotis nas šaudymo va
dovą šaulį Jasiūną, tel. LE.3-4370 
iki balandžio 18 d. Valdyba.

Šeštadieninė liet, mokykla 
po Velykų atostogų mokslą pra

BALANDŽIO 19 d., ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vakaro
Aušros Vartų parapijos salėje įvyks

Pirmasis pavasario koncertas
Programą išpildys PIRMĄ KARTĄ MONTREALYJE solistai — 
VACLOVAS VERIKAITIS ir STEFANIJA MAŠALAMS ii n- 
nomas TORONTO VYRŲ KVARTETAS. Akomponuos muzikas 

Stasys Gailevičius.
Po koncerto — graži orkestro muzika šokiams.

Koncertą rengia Aušros Vartų Parapijos Komitetas. Pelnas ski
riamas Aušros Vartų Statybos fondui.

Visi, seni ir jauni, maloniai kviečiami atsilankyti.

deda ši šeštadienį, balandžio 19 Vaikučiu Pirmoji Komunija 
d. 9 vai. ryto. . mQSų bažnyčioje įvyks balandžio

Živilė Nalivaikaitė, St. Michael- 27 d. U vai. •
College studentė, kuri yra^ bai- Nuoširdžiai dėkoja visos para- 
gusi dramos studiją ir reiškiasi i pjjps V3j-(įu klebonas Tėv. Bore 
scenos darbe studentų tarpe, per-; vičius Raymon(j Cote ir Jonui 
eitą sekmadienį 7 vai. vak. CK Lukoševičiui už didi duosnuma 

Parapijos fondui — $350 auką.
lę. Trupė buvo vien mergaičių, o Sporto kh’*»« visuot.
pjesėje buvo vaizduojamas gy- narių susirinkimas šaukiamas 
venimas psichiatrinėj ligoninėj, balandžio 27 d 11 vai. AV para- 
- — - ——■— - —---- ——— t pijęs salėje. Darbotvarkėje bus

•yru/ a ■ k  * •ji ■ • •« t l s ' .a x. 1 -■ 1»il-\z^ xti/-)

i klausimas ir kiti svarbūs eina- 
i miejf klausimai. Valdyba.

“Tauro” šokių vakaras, įvyks 
balandžio 26 d., šeštadienį, AV 
parapijos salėje su programa, or- 

: kestro muzika ir bufetu, užkan- 
i džiais ir gėrimais. Veiks loterija 
i Pradžia 7 vai. vak.

Alfonsas Viskanta ir Teresė 
Englscr susituokė AV bažnyčioje 
balandžio 12 d. Mišių metu gie
dojo solistas Antanas Keblys.

LKMotevų D-ja paaukojo ŠIO 
Velykų gėlėms. Taip pat nuošir-

Dalmantas ir Žibaitė tvarkant 
parduodami du r.ouji motoro, 110,’ Darapijos reikalus 
oon 1 nrLi;« • *

Playhouse” vaidino vyriausią ro-

reikalinga moteris prie vaiko, duoda-' svarstomas klubo performavimo 
mos kambarys, maistas. Dėl atlyginimo 
susitarsime. Tel. RO. 7-9695.

Išnuomojami du frontiniai kambariai I 
augšte su atskiru Įėjimu ir atskira sinka. 
Ir 1 -kambarys II augšte. LE. 1-71^6.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, be 
baldų, II .augšte. Tel. LE. 2-4793.

W. Chn’—H’H neveiksiu paroda, 
atidaryta Didįjį Penktadienj, To
ronto Meno Galerijoje, veiks dar 
šią savaite Paskutinė dien£ bus 
balandžio sekmadienį. Po to 
ji išvežama į Vašingtoną.

A. A. STASIUI JOVAIŠUI mirus,
jo žmoną Ziną ir sūneli Algį liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame

Judita ir Stasys Raškauskai.

PADĖKA
Mū:aj mylimom Ixcliui o.o. RAPOLUI ŽULIUI mirus, mus užjoulu- 

Mcms ir didelio liūdesio drenose mums douq podejusicmv, ypotmrjo podėkę 
reiškiame:

Didžioi Geri’, šv. leno Kr. parapijos klebonui kun. P. Aiu'^lliui ui 
O'aių IxKnytiniu leidot aviu opciaų provedimq ir nuoširdžiai mums duotus 
patarimus; kun. dr. J. Gutauskui, kun. dr. Pr. Gaidai, solistams J. R. Si- 
marvavi<(ui, B. Marijošiui ir muz. St. GoifcvRiui, mieliems p. T. Trakimie
nei, p.p. A. ir J. Andriukaičioms, p.p. EI. ir P. Leonams, atvykusioms net iš 
Čikagos, p. J. Ročiui, p. J. Lukošiūnui, p.p. J. ir E. šileikioms, p.M. Žaliaus
kui, p. A. Bliūdžiui, p. H. Smitui.

Už gražios ir brangias g6les. p. N. Abbott ir tarnautojoms, p.p. O. ir 
V. Anskiams, p.p.R. ir B. Bokevičiams, p. J. Comobell, p.p.E. ir P. Leonams, 
p.p. A. ir J. Lukošiūnams, p.p. O'Brien, p.p. Poulionioms, p.p. R. ir H. 
Red, p. G. Soimininkoitei, p.p. J. ir E. šileikioms, p.p. I. A. I. Tamošiū
nams

Tarp pot nuoširdžiai dėkojome visiems buvusiems o.o. Ropoto mieleims 
dtrtuonms ir bičiuliams, kurie taip skaitlingai lanke jį lordotuviu namuose ir 
palydėjo i amžino poilsio vieta. Dėkui už mums atsiųstos užuojautos bei 
pareikštas žodžiu, per spaudo ir per liet, radijo volondėlę, "Tėviškės žibu
riams", paminėjusiems a.a. Rapolo gyvenimų.

Dar korta tariame mūsų nuoširdžiausia očiū.
B. Žolytė ir F. Žulys su šeimų.

Tunto - Vaižganto minėjimas
Šv. Mišios a.a. kan. J. Tumo - 

Vaižganto intencija bus laikomos 
i sekmadjenį, balandžio 20 d., 
30 vai. ryto šv. Jono Kr. baž

nyčioje.
Tumo - Vaižganto minėjimo 

’klas įvyks te pat dieną 4 vai. 
t.p. Lietuvių Namų didž. salėje. 
Korporacijos filisterė A. Augus 
♦inavičienė (iš Clevelando) yra 
-utikusi skaityti paskaitą. Dalia 
Meilutė — ištraukas iš Tumo - 
Vaižganto kūrybos.

Laisvos aukos prie įėjimo 
Pelnas skiriamas studentų lei
džiamam žurnalui “Lituanus” 
paremti.

Toronto visuomenė kviečiama 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
pamaldose ir šviesios atminties 
Tumo - Vaižganto minėjime.

Korp! Neo - Lituanin.
• Pašėko

Nuoširdiioi dėkojome dr. A. Volodko* 
už rūoestingg medicininę pogolbo be» 
DfieŽitro beloukiont ir sulbukus pirmgi- 
mio sunous.

Aląir Ireną Ropė.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais. 262 Rusholme Rd. 
Tel. LE. 2-2269, skambinti po 6 vai. v.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-mc augšte su baldais. Arti Prisi
kėlimo * bažnyčios, 210 Rusholme Rd. 
Td. LE. 4-4004.

Išnuomojamos kambarys .r garažas, 173 . talkino pp Vaicekauskienė
Marguerette. Tel. LE. 2-7480. . - -

220 voltu 34 ir 1 arklio jėgos; Tclef 
LE. 3-1080. . /.. ..... ... ... ..............

PARDUODAMA geram stovyje lengva 
mašina. LE. 6-44S5.

Dėl išvažiavimo iš Toronto parduodamas
LE. 3-9222.

Yra vietos lengvoje mašinoje kelionei i 
Bostoną. Išvykstu iš Toronto balandžio 
24 d. ir grisiu po savaitės. Skambinti f 
LE. 3-6635 iki 4.30 vai. p.p . !

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai" dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

pijoninas gerame štovyj

Pranešimas
Kanados Liet. Tarybos Mont

real io skyriaus valdyba skelbia 
Montrealio lietuvių žiniai, kad 
balandžio 20 d. 12.30 vai. p.p. 
(tuoj po pamaldų) šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Parthenais St., 
šaukiamas skyriaus visuotinis su
sirinkimas. Šiam susirinkimui 
skyriaus valdyba siūlo sekančią 
iarbų tvarką:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas, 

Protokolo skaitymas, 
Valdybos pranešimai, 
Rėv. kom. pranešimai, 
Naujos skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimas, 
Einamieji reikalai, 
Susirinkimo uždarymas.

4
5
6.

i

8
Nurodytu laiku kvorumui ne- 

usidariųs, po 30 min. toje pat 
ie'o:e ir tai pačiai dienotvarkei 

'.varstyti šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus skaitomas 
teisėtu, neatsižvelgiant į dalyvių 
skaičių.

Valdyba randa reikalinga pa
žymėti, jog šis susirinkimas yra 
labai svarbus netik dėl jau pa
tiektos, nors ir provizorinės, dar
bų tvarkos, bet ir kitais, Mont-

. . . i-ęslio lietuvius liečiančiais kląu-
P. Narbučių šeima liūdi Domi- simais. todėl visus geros valios 

1 ninko Zabulionio mirusio Lietu- tautiečius nuoširdžiai kviečia 
vo e. Velionis palaidotas Užpa- šiame susirinkime skaitlineai da
liuose kovo m’ėn. pabaigoje. ! lyvauti, Skyr, valdyba.

Moterystes Sakramentui ruo- 
• ’Vnci" Jureis Levinskas ir Irena 
Ališauskaitė.

! Buvo suloštas paskutinis ratas 
balticmovers Montrealio “open” šachmatų pir- 

pervežimos To-ontc ir tolimomis i menybių, kuriose laimėtojai taip 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- pasidalino vietas: L Reiter su 10: 

2 taškais, 2. Žalvvs su 9^:2% ir 
krtur . j 3. Matthai su 8^:3Kiti du lie- 

tel. LE.4-1403 tuviai Baikovičius surinko 7% t. 
7; dr’Judzentavičius 6 tšk. J. P.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pata;symoi 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairiau vasarnamius.
Td. LE. 3-1080

44 Gwynne Ave., Toronto

ANGLIS ir ALYVĄ užsisakykite per 
MILNES FUEL OIL LTD., THE MIL
NES COAL CO.LTD., atstovą V. AUŠ
ROTĄ, tel. LE. 5-0527. Aug&iausios 

kokybės alyva ir anglys.

Visu rūšių stalių darbai
« C .C

r«**n*t:lės ,(kcbitoi), noi»ji baldai, Įvairių spalvų stalinės lempos. 
Ta;somi ir atnaujinami baldai. Jvairūs medžio tekinimo darbai.

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINiKAS. Telefonas LE. 2-6922.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.-t

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums rcikijR vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniška 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob 
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausia'’

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GKEITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m. ,

Saldu

draustas. Važiuojam kas savaitę Į Mont
real?, Londono, Windsora, Hamiltoną, 
North Bav, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST.

TORONTO

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Nerkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO.’7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloc r Si. W. -- Toronto, Ont.
Kanado« C::.«no ir Toronto Real Estete Boards narys

telefonai: L E. 6-2733, LE. 6-2664
Vakarai WU. 9-1543

GRENADIFR - RONCESVALLES 
10 metu išsimokėpmo sąlygos.

$3.500 įmokėti, 6 komhonu rusinu rMu n- n.> dv» mo tomiškos vir*
fitvės. ncuid opšilrb'mn sistema, gotožas. Viso $15 000.
INDIAN RD. - BLOOR
Vienes 10 metų "mortgage" bcJonsui.

$5.000 Įmokėti, 6 komborių atskiras plytų nemos. 20 vandeniu
alyva šildomos, didelis sklypas, garažas. Viso $18 700. 
PACIFIC - BLOOR 
Viešes 10 metu "mortgage" be lamui.

$5.000 jmoketi, 10 kambarių atskiras namas per 2 vonde-’iu alyva
> ------ Viso $2^ 500.
HEWITT - RONCESVALLES. “TRIPLEX"
Viešes 10 metu "m&rtgogr" balansui. * -

’5.000 imoketi, 12 kom’xiriu, gro/us pastotes, mo lem ens ' ir virtuvės, 
vandeniu alyva šildomai, privatus Įvožiovimos, garažai. Viso $36.000,

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

F


