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'A idams ’^svečiuojantis Savaitės įvykiai
Normaliose sąlygose visuomenės kultūriniam gyvenimui va

dovauja daug veiksnių bei institucijų. Pirmiausia tai mokslo įstai
gos bei mokslinės draugijos, teatrai su savais sambūriais, meni
ninkų ir kitų kultūrininkų organizacijos, klubai bei sambūriai, o 
pagaliau ir spauda, ypač perijodiniai žurnalai. Spauda, tiesa, daž
niausiai būna tik tarpininkė taip tų visų institucijų ir visuome
nės. lyg ir priemonė, įrankis įvairiausiems kultūrininkams pa
skleisti savo idėjas bei savai kūrybai atidengti. Ne dažnas yra 
atvejis, kad koks perijodinis leidinys - žurnalas pats yra kokio 
sąjūdžio išraiška, kovojančio štabo žodis. Bet kiekvienu atveju 
žurnalas yra kovotojas, žadintojas ir vadas. Kitaip jo egzistencija 
neturėtų prasmės ir jis neišsilaikytų.

Taip yra normaliose gyvenimo sąlygose. Tuo tarpu mūsų iš- 
eiviškame gyvenime, kai nieko negalime laukti iš tėvynėje vei
kiančių mokslinių institucijų bei kitokių kultūrinių centrų, spau
dos vaidmuo labai sustiprėja. Ruso bolševiko prievartaujamieji 
kultūriniai židiniai tėvynėje negali duoti tono mūsajam kultūri
niam gyvenimui. O kai savų išeiviškų mokslinių institucjų bei 
kitokių vadovaujančių centrų neturime arba tik silpnus centrelius 
teturime, vadovaujantį ir diriguojantį vaidmenį atlieka spauda. 
Tai natūrali išeitis. Jos vaidmuo labai didelis, nes tenka veikti 
pačiai vienai, remiantis tik individais, ne Institucijomis, ne ko
lektyvais.

Šiandien niekam nėra jokios abejonės, kad mūsų išeivijos 
kultūriniam gyvenimui vadovauja “Aidai”. Buvo prieš keletą 
metų dar daugiau sambūrių pasišovusių«stotr į vadovaujantį fron- 

« tą, tačiau gyvenimas jų nepateisino. Tiesa, dar turime net keletą 
politinio atspalvio žurnalų, bet kultūrinis žurnalas tėra tas vienas. 
Išlaikydamas aiškiai lietuviškai krikščionišką liniją. “Aidų” žur
nalas pajėgia sukaupti apie save visą mūsiškę mintijančią ir ku
riančią šviesuomenę, kaip ir tinka tikram kultūrinio gyvenimo 
vadovui.

Norėdami dar geresnio ryšio su visuomene “Aidai” įkūrė 
dar ir premiją, kuri pakaitomis duodama vienais metais už moks
linį darbą, o kitais metais už dailiosios literatūros kūrinį. Su šia 
premija “Aidai” kasmet išsiveržia iš savo nuolatinės vietos — 
jos įteikimo iškilmės daromos kur nors kitur, ne Brooklyne, kur 
žurnalas leidžiamas. Šiemet, šį sekmadienį, tai įvyks Toronte. 
Torontas pirmasis išgirs i š r i n k t o j o gyvą žodį. Šis “Aidų” 
pasisvečiavimas Toronte vietos kultūrininkams, bus didelė šventė. 
“Aidai” su tokiom iškilmėm Toronte viešės jau antrą kartą. Bet, 
deja, Torontas savo duoklės “Aidams” dar nėra pilnai atidavęs.

Dideliems ir mažiems politi
kams prisiekinėjant, kad nei 
žingsniu nesitrauks iš pozicijos 
iki oponentas nenusileis, Niujor
ke stebėjomės sovietų-amerikie- 
čių susiartinimo tempu.

j. F. Dulles įtikino, kad JAV 
negali turėti tokios, kaip sovie
tai, propagandos. Salisbury iš 
NYTimes aiškino kodėl: “Metų 
metais kapitalistinės Amerikos 
turtingumas pasaulio masėms 
buvo geriausias argumentas 
prieš komunizmą. Šiandien ,gi,

šuoliai? Juk’ sunku būtų įtikėti, kad tokių čia nebūtų. “Aidai” 
nėra specialus žurnalas, kurio turinys kam nors galėtų būti ne
suprantamas. Priešingai, be tokio žurnalo gyvenimas darosi nebe- 
supranįamas. Reikia manyti, kad toks nesusipratimas iš Toron
to gyvenimo netrukus išnyks — atsiras kas prenumeratas su
rinks ir praneš “Aidų” administracijai adresus.

Ir išviso Kanadoje “Aidų” skaitoma nuostabiai mažai — vos 
191 prenumeratorius: Montrealy 80, Toronte 56, Hamiltone 18, o 
visur kitur 37. Nejaugi žmonės nežino to puikaus ir vienintelio 
kultūros žurnalo adreso? Dėl visko štai jis: 680 Buschwick Ave. 
Brooklyn 21, N.Y. .

Dienraštis “Le Droit”, išeinąs 
Otavoje pranaūzų k., baL 16 lai
doj paskelbė ilgoką straipsnį 
“Katalikiškoj Lietuvoj” šv. Ka
zimiero gimimo 500 m. proga. Ja
me atpasakota šv. Kazimiero bio
grafija, trumpai suminėta Lietu
vos istorija ir dabartinė jos būk
lė. Straipsnį pateikė CCC spau
dos agentūra ryšium su Pary
žiuje rengtu šv. Kazimiero minė
jimu. Jis tad pasiekė visas Ka
nados prancūziškų laikraščių 
redakcijas.

Min. pirm. Diefenbaker, kal
bėdamas spaudos priėmime To
ronte, pareiškė, kad Kanada yra 
pasiruošusi būti tarpininke tarp 
Rytų ir Vakarų ieškant pastovios 
taikos bei suvesti abi šalis prie 
viršūnių koherencijos stalo saVo 
teritorijoje^

Min. pirm. Diefenbaker, ma
noma, aplankys prezidentą Ei- 
zenhowerj Vašingtone tuojau po 
D. Britanijos premjero vizito. 
MacMillan lankysis Vašingtone 
ir Otavoje birželio mėn. antrą sa
vaitę. Premjero susitikimas su 
prezidentu oficialių sluogsnių 
dar nėra patvirtintas.

Užsienio r. min. S. Smith su 
prekybos min. Churchill lankėsi 
Vašingtone pas JAV užs. r. min. 
Dulles. Pirmasis tarėsi dėl ben
dros abiejų kraštų gynybos ir 
bendrosios politikos reikalų, o 
antrasis išdėstė Kanados ūkinius 
rūpesčius ryšium su Kanadai ne
palankia JAV ūkine politika.

Duchoborų sektos “Laisvės sū
nų” grupė ruošiasi persikelti S. 
Sąjungon. Jų vadovai kreipėsi į 
B. Kolumbijos prov. vyriausy
bę prašydami paramos persikė
limo išlaidoms padengti. Vyriau
sybė sutiko svarstyti jų prašy
mą šiomis sąlygomis: 1. Sektos 

. nariai turi atsižadėti Kanados 
pilietybės; 2. Pateikti įrodymą, 
kad užsakytas laivas paimti jų 
narius iš Vancouverio uosto į 
Vladivostoką; 3. Pristatyti įro-

KAS NAUJO KANADOJE?
dymą, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė sutinka juos priimti; 4. 
Pateikti tikslų apskaičiavimą 
pergabenimo ir įkurdinimo išlai
dų Sibiro Barnaul srityje.*

Atomo specialistai vėl buvo su
važiavę pasikalbėti žinomo JAV 
turtuolio Cyrus Eaton vasaros 
rezidencijoje Lac Beanport, Que. 
Šeimininkas padengė ir visas su
važiavimo išlaidas. Dalyvių tar
pe buvo daug pasaulinių garse
nybių, tarp kitų Nobelio premi
jos laureatas Linus Pauling.ir ru
sų mokslo garsenybė A. V. Top- 
čelev. Buvo mokslininkų iš Ka
nados, Anglijos, Australijos, Pa
kistano, Indijos, kom. Kinijos, 
Vokietijos, Danijos ir Japonijos. 
Po pasitarimų, spaudos konferen
cijoje jie* pareiškė/ kad žmogaus 
giminės išlaikymas žemėje yra 
svarbesnis, negu kapitalistinio ir 
komunistinio pasaulio kova dėl 
vyravimo.

Sov. Sąjungos Banko vicedi
rektorius, baigęs savo vizitą Ka
nados bankininkams, pareiškė, 
kad Kanada turėtų pagyvinti sa
vo prekybą su Sov. Sąjunga pa
naikindama uždraudimą ekspor
tuoti kaikurias prekes. 1945-7 m. 
Sov. Sąjunga pardavusi Kana
dai gaminių už 38.000.000 rb., pir
kusi — už 184.000.000. Dėl tokios 
padėties nesanti kalta Sov. Są
junga. Dvi sov. prekybinės de
legacijos negalėjusios jos page
rinti. Galbūt numatoma Kanados 
prekybinė delegacija ją page
rinsianti.

Kanados inžinierių sąjungos — 
Association of Professional Engi
neers ir Association of Consult
ing Engineers of Canada — ėmė 
skųstis, kad padidėjus JAV ne
darbui jų inžiniėtiai pradėję 
plūsti Kanadon ir užimti vieti
niu inžinierių vietas. Esą gerais 
laikais JAV inžinieriai nenori 
vykti Kanadon, o dabar netgi ka
nadiečiai inžinieriai anksčiau 
persikėlę JAV grižta. Vien Onta
rio prov. esą 16.725 registruotų

Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojai, dalyvavę Mokytojų Dienose Toronte

pasivyti, amerikiečiai lyg neteko 
pagrindo”. D. Middleton iš Lon
dono papildė: “TSRS iškilimas į 
lygią JAV-ėms karinę ir pramo
ninę galybę, paveikė Europos 
galvojimą”.

Viso to nepaisė “Centro-Rytų 
Europos kilmės amerikiečių kon
ferencija” Niujorke. Rezoliucijoj 
ji lyg sugestionavo, JAV vyriau
sybės “tolimesni nusileidimai 
sovietams statė į pavojų Ameri
kos laisvę ir atidarė kelią toli
mesniam pasidavimui”. Bet tai' 

inžinierių, kurių 1.700 esą JAV 
piliečiai. Nuo sausio 1 d. pasta
rųjų skaičius padidėjęs 3.9%.

Televizijos siunčiamųjų stočių 
tinklas, apimąs visą kraštą, bus 
baigtas įrengti ateinančių metų 
liepos 1 d. Tada atitinkamos sto
tys. pasinaudodamos mikromet
rinėmis bangomis, galės trans
liuoti programas iš įvairių vieto
vių kaip Vancouver, Victoria ir 
kt. Dabartinis tinklas siekia tik
tai iki Albertos. Naujuosius įren
gimus atlieka Transcanada Te- 
lephon System ir Radio - C 
da b-vės. Jie atsieis $50 mil. ir 
apims 3.900 mylių.

Stnatfordo Shakespeare teatro į m 
administracija turi retai pasitai
kančio vargo. Kai atėjo žinia, kad 
princesė Margarita lankysis Ka
nadoje ir liepos 31 d. aplankys 
šį teatrą, pasirodė, kad parterio 
centrinėse eilėse, kurios numato
mos paskirti princeesei su paly
dovais, 38 bilietai tam spektak
liui jau parduoti. Administraci
ja šių eilių bilietų pardavinėji
mą sulaikė ir jau surado kam 
parduoti anie 32 bilietai. Visi 
jų pirkėjai mielai sutiko paimti 
tam spektakliui kitų vietų bilie
tus. bet 6 bilietų pirkėjai dar ne
išaiškinti. Jie betgi vistiek nega
lės sėdėti savo vietose. Jiems bus 
nurodytos kitos vietos, kai jie 
ateis į spektaklį.

V. Vokietijos prezidentas Theo
dor Heuss ’šią vasarą aplankys 
Kanadą. Ji lydės užsienių r. min. 
Brentano. Gegužės 28 d. jie lai
vu atvyks j Queheco miestą, ge
gužės 30-31 d.d., pakeliui apžiū
rėję šv. Lauryno jūrų kelio įren
gimus, atvyks į Niagara Falls, 
birželio 1-4 d.d. su oficialiu vizi
tu aplankvs Otavą, o birželio 4 d. 
išvyks trijų dienų vizitui j Va
šingtoną.

Maisto kainos pakilo visuose 
miestuose, išskyrus Vancouveri. 
Statistikos biuro duomenimis. 
Kovo mėn. pragyvenimo rodiklis.

Ryšiai plečiasi
ALMAUS, 

mūsų bendrabarbio Niujorke

neteisybė. Dulles ir toliau sakė 
neisiąs kalbėtis ^u Maskva iki 
ši atsiims savo ieikalavimą nei 
neužsiminti Ryiųt Europos tautų. 
Tik amerikiečių masės, kaip ro
dė žinios, kapituliavo: džiaugėsi 
Sovietijos prašymų Vakarams 

zį, spekulia- 
pirko bilie-

samblio kbnšertū& neatsidžiaugė

padėti pakelti ge 
tyvinėmis kainor.. . r.__ __
tus į vizituojančio Moisieyev dn- ---- ----X---J---- ---
rusų šiltajgpa^j^ sįĮg^irigumu, pla

čia moksiii^iFWffiirihe' inteli
gencija”, etc. (Estų šaltinis Mas
kvoj perspėjo, kad ansamblis 
ruošėsi “surusintai” demonstruo
ti amerikiečiams ir Pabaltijo 
tautų šokius)!

Jei prieš jokius rinkėjus neat- 
sakomingi asmenys reikalavo 
“nenusileisti”, tai toks James 
Warburg vadino visą JAV užsie
nių politiką bankrotu, o padėtį 
Europoj ‘‘pabaiga ilgo akligat- 
vio”. Tam pačiam susirinkime 
burmietis ambasadorius paste
bėjo: “Abstrakčių sąvokų ’komu
nizmas prieš demokratiją’ prie
šingumas nėra įtampos tikroji 
priežastis. Ji yra pasaulio—■ stip
riųjų į silpnuosius,, pasiturinčių 
i vargšus, valdančiuosius ir val
domuosius, master-rasės ir atsi
likusių rasių — skirstymas”.

Kas kaip supranta
Dvi JAV-bių lietuviškų laik

raščių redakcijos grąžino Lietu
vos kultūrinio gyvenimo apžval
gas su prierašu, jog jų nedomi
na sovietinis sąjūdis. (Pati pro
pagandą tespausdinanti “Laisvė” 
neseniai nusišaipė, kam, girdi, 
“buržuaziniams nacionalistams” 
reikalingas radijo sekimo Cent-a ie- p ; . , , . ,

Cana- ras ir informacijos tinklas, kad
- - . vistiek žinios iš Lietuvos nėra 

naudojamos? Tuo tarpu Mask- 
kos “Pravdoj” (kovo 21) veda-

”... gyva iniciatyva, kryptin
gų kūrybinių ieškojimų dvasia, 
lidėjantis aktyvumas šiandien 
būdingas respublikų inteligenti
jos veiklai... “Lietuvos, Latvi
us, Estijos teatrai jau dukart 
ėkmingai surengė “Pabaltijo 

'eatrinius Pavasarius”. Ši inicia
tyva susilaukė plačių atgarsių 
visose šalies vietose”;

Kai Maskva pripažino pabal- 
tiečių kultūrinį savistovumą, 
Vilniaus “valdovai” savo “Tie- 
?oi” atsiliepė:

“Visų svarbiausias uždavinys 
vra kovoti prieš revizionistines 
nuotaikas, kurios reiškia kapitu
liaciją prieš buržuazinę ideolo
giją”.

airis 1949 m. buvo 100 taškų, pa
lėkė 128.2 Toronte, 125.0 Mont- 
ealy, 110.7 St. John’s Nfld. ir 1.1.

Liberalų partijos vadu Ontario 
prov. išrinktas J.J. Wintermeyer, 
Kitchener advokatas, 41 m. amž.

Otava. — Pereitais metais Ka
nadoje eismo nelaimėse buvo už
mušta 1.279 žmonės, sužeista 
apie 30.000.

Ron na. — Pirmieji 7.000 vo
kiečių vyrų paleisti į civilį gy
venimą atlikę naujojoje Vokie
tijoje karinę prievolę.

“Revizionizmas” — aiškino iš 
kaimyninės Varšuvos NYTimes 
korespondentas S. Gruson, -— 
“lenkų kalboje yra sinonimas 
anti-komunizmui”. Revizionistai 
yra kaltinami bandą pakeisti ko
munistines doktrinas buržuazi
nėmis ir vakarietiškomis koncep
cijomis”. Išeitų-, jog Maskva ta
rytum pritaria kultūriniam “re- 
vizionizmui” Pabaltijy. Vilniaus 
“valdovų” protavimą išduoda 
pvz. A. Venclova. “Kūrybinis ry
šys” pagal* jį yra išeivijos- rašy
tojų besąlyginis sugrįžimas tė
vynėn, pasidavimas cenzūrai ir 
partijos valiai, be teisės vėl iš
kelti kojos iš užblokuotos Lie
tuvos.

“Tiesoj” vasario 28 d. “A. Žė
ručio” slapyvarde pasisakoma 
dėl kultūrinių ryšių užmezgimo:

“Lietuvos visuomenė yra pasi
ryžusi padėti tiems kultūros žmo
nėms, kurie tai nori daryti šva
riomis rankomis. Deja, taip ne- 
visada būna.. Prieš kurį laiką, 
kaip mums pranešama, kažkoks 
Šalčius kreipėsi į atatinkamas 
Tarybų Lietuvos įstaigas su tam 
tikrais “pasiūlymais”. Kreipima
sis buvo svarstomas. Šis asmuo 
neiškentęs išplepėjo spaudoj, jog 
jis kreipėsi provokaciniais sume
timais. Kas gi su tokiu kalbės? 
Tačiau tiems žmonėms, kurie ieš
ko paramos,, o ne galimumų pro
vokacijoms, tiems visuomet Lie
tuvos visuomenė yra pasiryžusi 
padėti”.

Partija gudriai susirado prie
žastį neatsakyti į klausimus, mo
tyvuodama “išsiplepėjimū”. (Tai 
įvyko per nesusipratimą — klau
simų kopijas pasiuntus eilei iš
eivijos publicistų). Bet faktas, 
kad klausimai buvo svarstomi kp 
ck plenume ir durys vistiek buvo 
paliktos atidaros rodo, kad Vil
niaus “valdančioji klasė” skai
tosi su Lietuvos šviesuomenės 
nuotaikomis.

Kas toliau?
D. Lawrence, iš NYHTribune, 

nenuolaidžiai reikalaująs paverg 
toms tautoms laisvės, aną savai
tę rašė: “Laikas vistiek ateis, ka
da tautos anapus geležinės už
dangos išreikalaus teisės bend
rauti su kitomis tautomis. Kaip 
prezidentas Eisenhoweris jau 
kada patebėjo, jokia vyriausybė 
nepajėgs nepaklusti jų norui... 
Šitoks bendravimas tik pasku
bins tautų išsilaisvinimą iš dik
tatūros priespaudos”. Iki lietu
viški politikai, abiejose Atlanto 
pusėse, suvoks kultūrinio bend
ravimo neišvengiamybę, atrodo, 
reiktų pasinaudoti gražia proga 
palyginti tėvynės ir išeivijos kū
rėjų pastangas bei atsiekimus. 
Rugsėjo mėnesį Poznanėj, kaip 
informuoja Fr. Hrynievicz - Be- 
ranski, “Lietuvių Kultūros Die
nų Poznanėj” pirmininkas, įvyks 
lietuvių grožinės literatūros ir 
dailės kūrinių paroda. Lenkams 
ir turistams iš Lietuvos tiktų pa
rodyti kas buvo sukurta, kad ir 
vargstančių laisvų kūrėjų išeivi
joj bei nepriklausomoj, o kas per 
tarybinį laikotarpį puikiai atly
ginamų ir priviligejuotų kūrėjų, 
įskaitant visas “odes ir kantatas” 
Stalinui, kurių Vilnius lenkams 
aišku nė nerodys. Reiktų už
megzti ryšį su šiuo komitetu. 
Ten netrukus vyksta žurnalistė 
S. Narkeliūnaitė.

Šiaurės Atlanto Sąjungos kraštų gynybos ministerial Paryžiuje 
apsvarstė naujus planus. Pagrindinis jų planas — padvigubinti ka
rines pajėgas V. Europoje iki 30 divizijų. Dabartinės pajėgos, pa
sak karinio Atlanto Sąj. vado gen. Norstadt, esančios nepakan
kamos galimo sovietų puolimo atveju. Be to, buvo nutarta apgink
luoti Atlanto Sąj. kariuomenę netik tradiciniais, bet ir naujaisiais 
atominiais ginklais. Prancūzija ir kt. kraštai principe sutiko įsileisti 
raketų bazes. Tuo būdu vakariečiai pakels savo karinį pajėgumą, 
kuris yra svarbus besiderant su sovietais.

Atlanto konferencijoj specia
laus dėmesio susilaukė naujai or
ganizuojama gynybos linija At
lanto vandenyne prieš sovietų 
povandeninius laivus, kurių šiuo 
metu esą 50G. Karo atveju jie ga
lėtų užblokuoti Atlanto vandeny
ną ir nutraukti ryšį tarp Ameri
kos ir V. Europos. Numatomai 
gynybos linijai jau gaminami ra
darai, sonarai ir kt. elektroniniai 
aparatai, kurių pagalba galima 
laiku pastebėti priešo povand. 
laivų artėjimą. Taipgi planuoja
ma aprūpinti JAV, Britanijos ir 
Kanados laivus atominiais ir ra
ketiniais ginklais. Ryšium su so
vietų povand. laivų galimu pavo
jumi Kanados krašto aps. min. 
Pearkes siūlė iš- anksto organi
zuoti V. Europoje atitinkamas 
maisto atsargas.

Viršūnių konferencija
Jau buvo švystelėjusi viltis, 

kad pagaliau JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai Mask
voj pradės pasitarimus su užsie
nio r. min. A. Gromyko dėl pa
ruošiamųjų darbų užsienio r. mi- 
nisterių ir vėliau viršūnių kon
ferencijai, bet kai vakariečių at
stovai pasiruošė.^
Maskva atsake nesutinkanti ’ tar-’ 
tis su jais drauge, o tik paskirai. 
Negana to — A. Gromyko užsi
puolė JAV, esą jų lėktuvas, su 
vandenilinėmis bombomis skri
dęs per arktiką ir priartėjęs prie 
sovietų žemių. JAV tai paneigė, o 
sovietai kreipėsi į JT Saugumo * kas, Sudanas, Tunizija' ir Jung- 
Tarybą, prašydami nedelsiant iš-įtinė Arabų Respublika — buvo 
tirti skundą. Vakariečių ambasa- atsiuntę savo atstovus konferen-
doriai yra nusistatę kalbėtis dėl 
viršūnių konferencijos su Gro
myko tiktai drauge.

V. Vokietijos kancleris Aden- 
aueris, ryšium su galima viršū
nių konferencija, lankėsi Londo
ne, kur su min. pirm. Macmillan 
svarstė be kitų ir Vokietijos su
vienijimo klausimą, kuris turįs 
būti iškeltas viršūnių konferen
cijoj. Šiuo klausimu Bonnos vy
riausybės nusistatymas nėra pa
sikeitęs. Ta proga buvo susitar
ta dėl britų kariuomenės dalių 
Vokietijoj išlaikymo ir kt. ūkinių 
klausimų. . .

Prancūzija be vyriausybės
Kiekvienu sunkesniu momentu 

Prancūzijos vyriausybės griūva. 
Jau penktą kartą ji griūva dėl 
Alžerijos— šį kartą dėl politikos 
Tunizijoj. Min. pirm. Gaillard, 
išsilaikęs valdžioj 5 mėn. ir per
gyvenęs 11 pasitikėjimo balsavi
mų, turėjo atsistatydinti, nes par
lamentas 321 prieš 255 pasisakė 
prieš jo politiką. Dešinieji bal

Ibinas Baranauskas laureatas
Telefonu gautas šis praneši

mas iš Brooklyn©: “Aidų” litera
tūros premijos komisija, suside
danti iš pirm. Antano Vaičiulai
čio, sekr/Vlados Prosčiūtės, na
rių — Leonardo Andriekaus, Ste 
po Zobarsko ir Leonardo Žitke
vičiaus, — 1958 m. balandžio 20 
d. savo posėdyje Brooklyne “Ai
dų” grožinės literatūros premiją 
visais balsais paskyrė Albinui 
Baranauskui už jo novelių rinki
nį “Sniego platumos”, kuriame 
autorius brandžia kalba ir stiliu
mi bei skaidriu humoru pavaiz
davo kasdienę lietuviškąją buitį, 
atskleisdamas joje naujų ir gai
vių atspalvių.

500 dol. įteikimas įvyks Toron
te šį sekmadienį, bal. 27 d., Pri
sikėlimo par. salėje 4 vai. p.p. 
“Aidų” koncerto metu (žiūr. TŽ 
3 psl.). Malonu pažymėti, kad 
laureatas yra ir TŽ bendradarbis, 
spausdinęs juose nevieną savo 
kūrinių.

MIRt KUN. KAZIMIERAS 
GABRIELA ITIS

Grįžęs iš Sibiro, po dešimt me
tų tremties, thirė vėžio palauž
tas, buvęs Šančių vikaras, vėliau 
Žaiginio klebonas kun. Kazimie
ras Gabrielaitis, iš anksto sukvie- 

savo drauge su komunistais dėl 
labai skirtingų motyvų: pirmieji 
nori kietesnės politikos Š. Afri
koj, antrieji — visi.ško pasitrau
kimo. Dešinieji kaltina JAV - 
Britaniją, kurios ėmėsi tarpinin
kauti Prancūzijos-Tunizijos kon
fliktui dėl pasienio miestelio 
bombardavimo išlyginti. Esą jų 
atstovai buvę šališki, ieškoję pa
tikti arabams Prancūzijos intere
sų sąskaitom Komunistai kaltina 
JAV - Britaniją kaip kapitalisti
nes šalis, norinčias pasipelnyti 
Š. Afrikoj. Amerikiečių - britų 
tarpininkai, savo vyriausybių re
miami, patarė prancūzams susi
tarti su Tunizija, jų pateiktom 
sąlygom, nes jei ši byla atsidurs 
JT JAV negalėsiančios palaikyti 
Prancūzijos pusės. Susitarimą re
komendavo ir prez. Eisenhowe
ris specialiu laišku. Tai betgi su
erzino prancūzus — esą ameri
kiečiai diktuoja . . . Tunizijos 
prez. Bourguiba pareiškė: “Ko- 
loninė Prancūzijos politika yra 
pavojinga netiktai Tunizijai, bet 
ir visam Vakarų pasauliui”. Tuo 
tarpu Prancūzijos prez. R. Coty 
ieško prentj^hj^r ~~~~ — 
ir pirmiaušTa kr< 
dault, kuriam nedaug tėra vil
čių sudaryti naują vyriausybę. 
Yra balsų už pakvietimą geru De 
Gaulle.

Afrikos 8 kraštai — Etiopija, 
Ghana, Liberija, Libija, Maro- 

cijon, kurios tikslas — laisva ir 
neutrali Afrika. Dalyviai aiškiai 
pasisakė prieš kolonizmą.

Indonezijoj vyriausybės ka
riuomenė buvo išlaipinta Sumat
ros saloje netoli Padang miesto, 
kur buvo įsistiprinę sukilėliai, jį 
užėmė ir žygiuoja į paskutinę su
kilėlių tvirtovę Bukitingi.

Lenkijoj kompartijos gen. sek
retorius W. Gomulka paskelbė, 
kad panaikinamos darbininkų ta- * 
rybos, įsisteigusios po 1956 m. 
spalio sukilimo, kuris grąžino 
Gomulką valdžion. Jų vieton nu
matyti kiti organai, stipriau kont 
roliuojami partijos. Taip pat už
drausti streikai.

Jugoslavijoj Tito “vienbalsiai” 
vėl perrinktas prezidentu. Šią 
savaitę šaukiamas kompartijos 
kongresas Ljublianoj, kuriam nu 
matyta programa nevisai sutin
ka sil Markso - Lenino linija. 
Kremlius ir R. Europos komu
nistiniai kraštai ją pasmerkė ir 
nutarė kongrėsą baikotuoti.

tęs prietelius į laidotuves. Palai
dotas Joniškyje, kur paskutiniu 
metu velionis gyveno kaip alta
rista.

PERDAUG VAISTŲ
Wmnipege vykusioje Kanados 

bendrosios praktikos gydytojų 
suvažiavime balandžio 16 d. dr. 
A. J. Winestock pareiškė, kad 
dabar išleidžiama perdaug vais
tų rūšių. Esą, vietoje vaistinėje 
esamų 500 vaistų užtektų — ir 
pacientams būtų pigiau, ir gydy
tojams būtų lengviau operuoti,— 
jei būtų jų pora tuzinų. Dabar to 
paties veikimo esą daugybė vais
tų ir gydytojui reikią atsiminti 
kiekvieno jų savybes bei pajė
gumą. Pvz prie širdies naudoja
mas digetalis firmų esąs išlei
džiamas net 50 vardų. Ypač daug 
esą išleidžiama visokių skausmų 
apramintojų, nors dažnai to pa
ties galima esą pasiekti vien gy
dytojo pasikalbėjimu su ligoniu. 
Ligoniai, tiesa, reikalauja vis 
vaistų, bet anksčiau būdavę ap
sieinama su daug pigesniu phe- 
nobarbitaliu ir pasiekiama tų pa
čiu rezultatų.

Otava. — V. Vokietija Kana
dos užsienio prekyboje užima jau 
trečią vietą.
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Tikrovinė politika

PERSIAURI MINĖJIMAIUžsienyje gyveną lietuviai nori ir turi pareigą supažindinti pasaulį su Lietuva. Iki šiol tam tikslui naudojome beveik vien Vasario 16 minėjimą ir tai klaidingą, neimponuojantį vaizdą '*/' perduodami — skelbdami, kad ne Lietuvos valstybės atkūrimo ar nepriklausomybės atgavimo, bet 35 m., 38 m., 40 m. nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. Pasauliui žinant ir minėjimuose primenant, kad jau beveik 20 m. kąįp.tos nepriklausomybės nebėra, minėjimas, kad ta valstybė tik 20 m. teegzistavo, duoda menkus rezultatus, blogą įspūdį.Visai kitų, rezultatų galima pasiekti minint plačiu mastu šv. Kazimiero gimimo 500 m. jubi- • lieju. Tiesa, iškilmingi aktai praeitų gal panašiai kaip Vasario 16 d, minėjimai, tik vietoj vals- • tybės atstovų tektų įtraukti Kat. Bažnyčios dignitorius, kultūrininkus, visuomenininkus, mokslininkus. Bet ir tai geriau. Valstybės atstovai į aktus ateina daugiausia tik savo asmens ar partijos reklamoj dėliai. Tuo jų interesas ir pasibaigia. Gi kultūrininkai, mokslininkai gal dar pasidalintų įspūdžiais ir savo artimųjų tarpe, o gal net spaudoje.Bet maža to. Svarbiausia,, to jubiliejaus proga, manau, nesunku būtų patalpinti straipsnių bent į katalikiškąją spaudą apie Lietuvą, senovės Lietuvą, apie kurią pasaulis tiek mažai žino. Šiaip apie senovės Lietuvą paskleisti žinių Vakarų pasaulio spaudoje beveik visai neįmanoma. Tuo tarpu straipsnių apie šv. Kazimierą, jo jubiliejų į katalikišką spaudą, manau, būtų galima nesunkiai patalpinti. Jau vien faktas, kad jis yra kilęs iš Lietuvos valstybės valdovų šeimos, įneš šiek tiek šviesos apie Lietuvą. Rašant apie šv. Kazimierą, bus galima parašyti ir apie senovės, bent to meto, Lietuvą. jos teisinę padėtį. O tų laikų Lietuva juk ir iš knygų be- ’^’'Vei^'išn^ktfcT *****' ‘rTaigi minėjimą surengti būtų labai svarbu. Iki šiol daryti šv. Kazimiero dienos proga smulkesnių organizacijų minėjimai savųjų tarpe, aišku, tos rolės neatliko, išskyrus Paryžiuj suruoš

tą minėjimą. Bet tie rengti minėjimai visai nekliudo visame kultūringame pasauly Lietuvių Ben druomenei suruošti platų šv. Kazimiero minėjimą rudenį, jo gimimo sukakties proga. Jis gimė spalio 3 dieną.Aišku, Liet. Bendruomenės padaliniai, rengdami tą minėjimą turėtų į pagalbą įtraukti vietos -dvasiškius ir šiaip žmones sugebančius parašyti apie šv. Kazimierą ir to meto Lietuvą į vietos katalikų spaudą.
L. Tamošauskas.

Seinų lietuviaiVaršuvoje leidžiamas valstiečiams skiriamas laikraštis “Gro- mada” š.m. kovo 10 d. Nr. 30(897) išspausdino iš Lietuvos kilusio, Vyt. D. universitete studijavusio, lenko T. Tomkiewicz straipsnį, “Slowa ojczystego pragną jak glodny chleba..kuriame atvirai nagrinėjamas klausimas, kaip aprūpinti lietuviška literatūra Seinų srities lietuvius.Sako, kai pernai vyko Lietuvių Kultūros Dienos, buvę daug kalbėta ir visokių projektų iškelta, bet joms praėjus viskas nutilo. Tada. Seinuose buvusi suorganizuota lietuviškos spaudos paroda, knygynai ir kioskai buvę užversti lietuviška spauda, o po to, lyg burtininko lazdele pamojus, viskas dingę (Matyt, viskas buvo iš knygynų išimta kai tik išvyko Lietuvos kultūrininkų delegacija su kultūros vicemin. Banaičiu priešaky). Tame rajone veikią dvi lietuviškos bibliotekos. Jos turį apie 13.000 knygų, bet pripuolamai surankiotų ir reguliaraus papildymo nesą, nebent patys autoriai ką prisiun- čią. Esą ten 16 lietuviškų mokyklų, bet daugely jų vienas elementorius tenką 5 mokiniams. Mokytojai neturį programų, nei jokios pagalbos, nei lietuviškos lektūros. Verčiąsi vertimais, o su jais dažnai išeiną^ajp, kaip tam Punsko parapijo^Kunigui lenkui, iš kurio parapijiečiai lietuviai sužinoję, kad Adomas su Ieva sutverę Dievą.Esą ten kelios meninės lietuvių grupės ir garsėjanti lietuviška kapela, bet ji negaunanti jo-

Pergalvotas karinis, ūkinis ar politinis puolimas, išplaukiąs iš tikrovės, dažnai vainikuojamas bent daliniu laimėjimu. Tą galima pasakyti ir apie pastarąjį Maskvos politinį spaudimą valstybių pirmūnams susirinkti ir tartis. Kai Maskvos siūlymai buvo atmesti, stveriasi naujo iššūkio: mes sustabdome bandymus atominėmis sprogmenomis.Kremlius su politiniais posūkiais siekia ne tik išdavų, bet ir įspūdingo psichologinio atoveiksmio. Jo žaidimas, bent pastaruoju metu, suderintas su psichologiniu poveikiu ne tik į nuošaliai stovinčius stebėtojus, bet ir pačius amerikiečius. Nereikia nustebti, kad JAV ir eilėje kitų vakariečių valstybių netrukus pasireiškė maskvinės politikos pritarėjai. Jie viešose vaikštynėse, kaip pvz. Hamburge, neša atsi-
lenkų spaudojkios medžiagos savo repertuarui papildyti ir visada grojanti tą patį.Kaikurie tėvai savo vaikus į vidurines mokyklas siunčią į Lietuvą, bet ne visi tą galį.Silezijos Ciešine, kur esą kiek čekų, jie turį savo spaudą, vakarinėje Lenkijoje ją turį vokiečiai, Rzeszowe išeiną ukrainiečių laikraščiai, Balstogės vaivadijoje — gudiški, išeiną žydiški, tik lietuviškų nėra. Jei dėl 30-40.000 lietuvių neapsimoką kurti atskirą spaudą, tai juk nesunku keletą tūkstančių laikraščių ir bent kiek kitokių leidinių užprenumeruoti. Galima esą suorganizuoti pasikeitimą su lenkiška spauda. Lietuvoje lenkiškos spau dos visur esą pilna.Tai esąs reikalas kultūros ir meno ministerijos knygynų valdybos importo sekcijos, o taip pat Balstogės vaivadijos WRN kultūros skyriaus.

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

DARBININKAI NESTOJA 
PART1JONTik ką paskelbti oficialūs Lodzės vaivadijos statistiniai duomenys patvirtina ankstyvesnius duomenis, kad darbininkų procentas kompartijoje yra nedide-' lis. Taip Lodzės vaivadijoje iš 237.000 darbininkų partijai priklauso tik 24.407, t.y. 10.3%, kai iš 88.000 proto darbininkų partijai priklauso 20.712 arba 23.5%.Pagal anksčiau skelbtus duomenis partijoje darbininkų procentas vis mažėja. Taip 1956 m. partijoje darbininkai sudarė 56.2 % viso skaičiaus. Šių metų pradžioje jau tik 52.7%. Naujai stojančių parti j on tarpe vyrauja ne darbininkai. Taip Lodzės vaivadijoje 1956 m. naujų partiečių tarpe darbininkų buvo 67.8%, o proto darbininkų 32.2%, po metų 1957 m. naujai parti j on stojančių tarpe darbininkai besudarė 46.5 %, o proto darbininkai jau 53.5%.

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 

z ponia M. Venskevičienė.

_D ėmesio! ' . ~
Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turfirfh- 
go katalogo ip, įsitikinti dėl žiemų "kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.“
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

- STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt, vilnonės medžiotos 7 yrd.

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

pamušalo 7 yrd.
šerinės /klijonkės/ * 3 yrd.

Iš viso už $79,90

3. 2 košt, arba 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 piouti peiliukas su deimantu

2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm /oyono medžiagos 8 yrd.

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

Iš viso už $173,90

4. 4 košt. vin. medžiagos 14 yrd.
pamušalas 8 yrd.

šerinės /klijonkės/ 4 yrd.

RAPPERSVILLE 
MUZIEJUSRappersville pilis Šveicarijoje kadaise lenkų politinių emigrantų išnuomota bene 99 metams, garsėjo kaip stambus lenkų išeivių kultūrinis centras — muziejus ir biblioteka, kur buvo saugoma daug rankraščių bei dokumentų, tarp kitko ir 1863 m. sukiliminės vyriausybės archyvas. Po I Pasaulinio Karo susikūrus nepriklausomai Lenkijai visi tie rinkiniai buvo perkelti į Varšuvą, o Rappersville pilyje buvo įrengtas dabartinės Lenkijos muziejus.Šiandien-pilis yta grįžusi jos savininkams, tačiau joje dar yra išlikęs lenkiškas muziejinis kampelis. Šveicarijos lenkai norėtų jį praplėsti, pilies savininkai tam taip pat pritaria, nes tikisi, kad tai gal patrauktų kiek turistų. Bet tam trūksta lėšų. Šveicarų - lenkų draugija, kuri dabar tą kampelį globoja, paskelbė atsišaukimą į pasaulio lenkus prašydama aukų arba įsirašyti tos draugijos nariais mokant po 5 šveicarų frankus per metus. Tą atsišaukimą parėmė eilė lenkų išeivių kultūrinių organizacijų.

šaukimus:'Michel, wach auf! Der Atomtod droht. Londone slenka minia sekdama šūkį: Silent protest march against H bomb. Net Niujorkas neišvengė įtakos. Ir negalima sakyti, kad ten rikiavosi vien komunistai, gavę parėdymą iš Maskvos. Nereikia tvirtinti. jog jie visi susižavėję ilga Andrėj Gromiko kalba, kuri pasižymėjo ne tik suktumu, bet ir miglotumu. Bet atoveiksmio susilaukta, kai jaučiamas būties ne tikrumas, o tik vienas vienintelis Illinois valstijos 11.000 gyventojų miestelis JAV tarėsi esąs saugus, pasistatęs slėptuves apsisaugoti nuo atominių sprogmenų.
Užsienio politikos 

planavimasProtarpiais amerikinėje spaudoje pateikiama žinių apie užsienio politikos planavimą. Papasakojama, kaip veikia State Department, apie jo vadovaujančių pareigūnų pasitarimus, užsienio politikos derinimą su karinio saugumo vyriausia taryba ir ūkinėmis žinybomis. Mes neturime pagrindo netikėti, kad JAV turi užsienio politikos planavimo organizaciją. Tačiau netrukus susiduriame su klausimu: kodėl JAV daugelyje atvejų yra pralaimėjusi užsienio politikos bare? Kodėl praeityje leido Rusijai per trumpą laiką išaugti į imperiją ir savo metu neužkirto kelio vykdyti milžinišką tautų pavergimą?Galima turėti užsienio politikos planą, bet nebūti pasiruošus tinkamai jį vykdyti. Gali būti įvairių kliuvinių. Pirmasis, kai pats užsienio politikos planavimas remiasi ne tikroviškais duomenimis. Juk geresnio pavyzdžio nereikia, kai buvęs JAV užsienio politikos planuotojas George F. Kennan ateina Maskvai talkininkauti kalbėdamas apie Vakarinės Vokietijos neutralumą, kad net jo buvęs viršininkas D. Acheson nesigailėdamas jį plaka paskutinėje Foreign Affairs laidoje. *Jau ne kartą akylioji amerikiečių spauda kėlė netikslumus užsienio politikos vykdytojų tarpe. Jie intelektuališkai atsilikę, darbui nepasiruošę; svetimų kalbų > ganėtinai nemoką. Neretai jų diplomatinę karjerą apsprendžia ne sugebėjimai, bet piniginė praverta v4wfe»čiai'<partijai.Bėabejo, ne vien minėti dalykai ir ganėtinos patirties trūkumai JAV nuvedė į gynimosi apkasus. Negalima būtų tvirtinti, kad tik karinės galybės nusmuk- dymas tuo metu, kai ją reikėjo panaudoti ir griebimasis šarvų tik galimų mirties smūgių išveng ti yra vienintelis nūdienės ne- lemties kaltininkas. Esama kai- ko baisesnio. Ir apčiuopiamai tarus, tat būtų betikslis klaidžiojimas, atšlijimas nuo tikrovės uždavinių, pasimetimas pareigos kelyje ir neabejotinas valios palūžimas beidėjinėje plokštumoje. Ir kaip tik šiuo metu verta nusišypsoti dėl F. Scott Fitzgerald tvirtinimo: “Prancūzija tėra žemės, Anglija — tautos, kai Amerika yra išraiška minties, kurią dar sunku aptarti”.

Kulka šovėjuiKas gi galėjo iš amerikiečių taip teisingai rašyti, kai nūdieną JAV — vakarietiškojo pasaulio vadovas yra įstrigęs, kai milijonai nesuranda atsakymo į klausimą: kur einame, o vienišumas, blaškymasis bei geros vilties netekimas įšliedina klaikumoje?žodžiai rašyti prieš aštuonerius metus tikrai buvo tikslūs: “Juk kažinko negero esama mūsų tautoje, nes. gi mes negalime išvengti šiandieninių nuotaikų bei nūdieninės kančios palydos. Ne mums būti gynimosi padėtyje ir baimėn patekti. Tai kažinkas naujo mūsojoje istorijoje. O viskas sukasi ne apie medžiaginius dalykus. Mes pasigendame ne jų, o tikro ir veiksmingo tikėjimo. Gi be pastarojo ir ką tik minėti mažai ką žada. Mūsų karo vadai, aptaria gintinas karinės reikšmės sritis. Mes statome nelyg Maginot įsistiprinimus savajam saugumui užtikrinti. Ūkinis bei karinis planavimas tėra tik nosies iškišimas iš mūsosios tvirtovės, kurią siekiame išlaikyti ir sutvirtinti. Mes neturime aiškios teigiamos politinės linkmės, jei nesugebame bent žingsnio žengti nuo materialinių dalykų”..Šių žodžių autorius yra J. F. Dulles, kuris anuomet ne be pagrindo vilyčias leido į Mr. Dean

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo

4 uncijos .300
12 uncijų .600

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji palengvina užkietėjimą ir taip pat padeda virškinimui.
PHILLIPS

MILK 0F

MAGNESIA

HI CmMU

PHILLIPS
MILK OF

Achesono taikinį. Aname tarpsnyje, prieš aštuonerius metus būta sąmyšio, kuris buvo dar menkas, bet jau anuomet ugdė nūdienį. Pavergtos tautos jau buvo at- sidūrusios pavergtųjų kalėjime, nors jų laisvės aptarimas dar buvo linksniuojamas Jungtinėse Tautose. Tragiškumas ryškėja, kai nuogi įvykiai patampa smūgiais. karinėje srityje pradėta ieškoti naujų kelių, ūkis pergyvena “slogutį”, o administracijoje siaučia siaubas, kurį palydi klaikus nusidvasinimas. Ir jei jo-

je nėbūtlį Mr. Dulles šauktume: teateina ir tevadovauja užsienio politikai pavergtųjų laisvinimo šauklys, patyręs idealistas John Foster Dulles, kuris, rodosi, artimas tremtinio filosofo Nikola j Berdiajev minčiai: žemiškasis gyvenimas tik tuomet reikšmingas ir vertinamas; jei 'tikima' į amžinąjį gyvenimą. ’O i ką nūdien ar rytoj pašau- 1 lis dės vilčių, kad sutemose rastų išeičių? Kur ramstis, šulas ir karžygys, o ne triukšmingas ginklanešys?
AR SVEIKA GERTI FLUORIDUOS VANDENI?

IŠ viso už $124,60 \ Iš viso už $81,90
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME fvoirios veistas, dantim* taisyti įvairias medžiagas, siuva- 
mat mašinas, akordeonas, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, Įvairias teks
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t.t.

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

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/. 
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Mog sudarytus, apdr. rūbų, avalynes, vaistų ir kt. reikmenų Įvairius siuntinius. 
Gyvenų ne Toronte, gali savo sudarytus Iki 17 svarų gryno svorio siuntinius 

siųsti mums paštu ar ekspresu'. Apmokėsite gavę musų pranešimų.
I Vrfl9HI pVTWTVNMn ▼yrw^ieilll Ir IllUiei tSKIVIIlft K vS« e ūmo Ir paira rni

meditogy, prtedy Ir jvairiy kfhj prekty.

DARBO VALANDOS: pirmedirniior* . penktadieniais mm 9 vėl. ryta iki 7 vai. 
vakaro. Seitadieniai* — nua 9 vai. ryta iki S vai. vak.

Sav. A. Kaluza

vaflfefflSa^artijaLBįeabejo, ne vien minėti daly-

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumeriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

AHieku visus aug&iau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis/ suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotos ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rudy* 
Įima — valymas patartinas anksti 
pavasarj.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

CRESCENT PHARMACY
(Savininkas kilęs H Lietuvos'

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO Išpildome vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Turime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patarnaujame 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 į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

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

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

Paskutinį dešimtmetį, ypačiai paskutiniu laiku, daugely kraštų varoma karšta propaganda už vandens fluoridavimą. Propaguojama sveikatos, mokslo ir pažangos vardu. Nežinau ar visose Kanados provincijose reikia % balsų fluoridavimui įvesti. Fluoridavimo propaganda spausdinama pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, o priešingi straipsniai kur nors paskutiniųjų puslapių kampuose. Teko išsikalbėti su daugeliu gydytojų ir nustebti, kad eiliniai, gydytojai nevisi orientuojasi padėty. Tam yra reikalingi rimti laboratorijų tyrimai — klausimas yra dar gana naujas medicinos pasaulyje. Specialistai gydytojai šiandien yra suskilę į du frontus. Nuoširdūs ir geros valios gydytojai tam labai priešingi, nes padaryti laboratorijose ir su gyvuliais bandymai aiškiai rodo, kad fluori- nas yra labai žalingas gyvam organizmui net peršamuose mažuose kiekiuose. Tad, kodėl dauguma gydytojų tyli? Viena priežastis, kad jie priklauso gydytojų organizacijai ir nėra laisvi rašyti, ką nori. Viskas eina per jų organizacijos cenzūrą. Laisvai pareikšti spaudoj savo nuomonę būtų nusikaltimas organizacijos etikai. Tik laisvieji gydytojai gali atvirai pasisakyti. Tačiau kiti juos boikotuoja ir pajuokia kaip atžagareivius. Laisvų gydytojų tuo klausimu parašytos knygos praktiškai žmonėms yra neprieinamos. Tuo pasirūpina suinteresuoti kapitalistai.Fluoridavimą pradėjo tarptautinė Amerikos biznierių Aluminium Company, nes tuose fabrikuose lieka daug fluorino kaip nesunaudotų likučių. Sakoma, kad esą fluorinas apsaugąs dantis nuo gedimo. Tačiau tai ne tiesa! Fluorinas, kuris įpilamas į vandenį, tai ne tas fluorinas, kuris randamas natūraliam vandeny ar daržovėse. Natūraliam stovy jis yra susijungęs su kalciu- niu ir tuo būdu organizmui nėra kenksmingas, o pilamas į vandenį yra fluorine sodium, kurs yra begalo žalingas. Rimtų gydytojų tyrimai rodo, kad, jei kas ištisai vartotų fluoriduotą vandenį, tai po 30 metų tektų ištraukti visus dantis. Amerikos sveikatos žurnale Health. 1956 m., pastebėta, kad gyvuliai, kuriems buvo duodamas fluoriduotas vanduo, gavo lytinių organų uždegimą, kvėpavimo aparato sutrikimą ir vos nenugaišo, o tuo tarpu kiti, taip pat šeriami, tik natūraliu vandeniu girdomi, augo sveiki. Žmogui pirmoj vietoj fluoriduotas vanduo silpnina protą ir nervus. Padaro dvasiškai ir fiziškai paliegusį, be energijos, palinkusį įvairioms ligoms. Staigios mirtys taip pat dažnai pareina nuo fluo- riduoto vandens vartojimo. Žmonių dantys genda ne dėl fluorino stokos vandenyje, bet dėl daugelio kitų priežasčių, ypačiai dėl neracionalaus maisto, dėl vitaminų. mineralų stokos ir dėl to, kad šių dienų maiste išviso yra perdaug chemikalų. Duona valgoma balta graži, bet kaip šiaudai, be sėlenų. Kaip žinome, javų sėlenose yra pačios geriausios dalys, kaip fosforas, kalciumas, magnezijus, kurie labai reikalingi kaulų augimui, o tuo pačiu ir dantims.
Tiesiog juokinga ir graudu 

žiūrėti į šių dienų duonos rekla
mą: Vitamin enriched — pratur
tinta vitaminais... Malūnuose

buvo vitaminai atimti, bet kepėjas pasigailėjo ir vėl praturtino miltus ir duoną vitaminais. Gal iš tų pačių atmesttį malūno sėlenų, jei kepėjas neužmiršo ...Labai rimtas ir objektyvus straipsnelis tilpo Toronto dienrašty “Globe and Mail”, š.rfi. vasario 12 d. numery. Dr. Tocker, iš Naujosios Zelandijos, praneša, kad padaryti bandymai su mokyklinio amžiaus vaikais, pritaikant, jiems tinkamą maistą, pagerino dantų būklę 75% ir dar padarė juos tuo pačiu atsparius prieš influenza ir difteriją. Tarp kitko dr. T. rašo, kad: “Taip yra daug protingiau ir tikrai moksliška, vieton tuščio ir kvailo mėginimo kompensuoti didelį mineralų, vitaminų ir proteinų trūkumą fluorinu ...”Antrojo pasaulinio karo metu rusai komunistai pirko iš Amerikos Aliuminum Company didelį kiekį fluorino. Paklausti kuriam tiskluį, atsakė, kad belaisviams dėti į maistą, kad būtų ramesni...William G. Carr, detektyvas, kuris 35 metus atsidėjęs studijuoja karų ir revoliucijų priežastis, leidžia laikraštuką “News behind the News” ir yra parašęs dvi labai įdomias knygas: “The Red Fog over America” ir “Pawns in the Game”, kurios atidengia slaptųjų tarptautinių organizacijų ir komunistų veikimo užkulisius. Šią žiemą buvo išvažiavęs atostogų į Floridą. Ten jam teko dalyvauti susirinkime, kur buvo peršamas fluo- ridavimas. Dr. Cole buvo priremtas prie sienos ir turėjo dar tiek atvirumo, kad pripažino, jog senesnio amžiaus žmonėms fluoriduotas vanduo yra tikrai kenksmingas:Užklaustas, ką turi tada daryti senesni žmonės, atsakė, girdi, tegu nusiperka šaltinio vandens.Fluoridavimo įrengimai labai daug kainuoja. Ir paties fluori- duoto vandens gėrimui yra sunaudojama tik maža dalelė. -sDi- desnė vandens dalis būĮiė'.varto- jarna kitiems tikslams! frad ar yra protinga veltui išleisti tiek daug pinigo, kurį turi sumokėti tie patys žmonės ir dar įsivaryti ligų? Ir tuo atveju, jei fluorinas

būtų tikrai dantims naudingas, tai galėtų laboratorijos pagaminti tablečių ir gydytojai prirašyti, kaip ir kitus vaistus. Prievarta versti gerti vaistus, ir dar ža- . lingus, yra kažkas baisaus, ir žmonių laisvės pažeidimas. Fluoridavimo apaštalams ne žmonių sveikata rūpi, bet biznis ir kiti užkulisiniai tisklai. Masės visada ir visur buvo ir yra tamsios, nekritiškos. Tad visokiais būdais ir išnaudojamos. Iš fluoridavimo pirmiausiai pasipelno milijonie-. rių aluminium firmos, vaistininkai,- paskiau daktarai,, nes juo daugiau ligonių, juo daugiau, pa-, jamų. Be to, žmonių gerovės ■ priešams yra svarbu visiškai ųž- glušinti žmogų, kad lengviau būtų galima primesti savo idėjos ir, paruošti kelią revoliucijai. .Vienas žymus Amerikos komunistas, kuris-vėliau-pasitraukė iš. kompartijos,,; pasakoją, kad jų slaptuose susirinkimuose būdavo raginama propaguoti fluoridavimo idėją. Vieną,, kad su liguistu ištižusiu žmogum leng-. viau yra susidoroti, o antra, kad kilus revoliucijai, paėmus vandentiekio centrinę, bus lengviau pastatyti miestui ultimatumą pasiduoti grasinant paspausti daugiau fluorino.Galima būtų dar. daugiau faktų pateikti, bet laikraščio skiltyse tai neįmanoma.Taigi, ne viskas, kas pasauly, vėliau ateina yra pažanga, ir yra tokių vaistų, .kurie, blogesni už pačią ligą.Baigiant šį straipsnelį, turiu pažymėti, kad prieš fluoridavimą, tarp kitų rimtų gydytojų, yra pasisakę įžymūs mokslininkai, kurie darė tyrimus laboratorijose ir su gyvuliais: dr. Geo. A. Swendemena, DDS, Gr. Forks, N.D.; dr. Čhas, T. Bętts, DDS, Toledo, Ohio; dr. Royall Lee, D DS, Lee Foundation of Nutritional Research, Milwauke, Wis.; dr. Me. Cay, ornell University (prof. .of Nutritiou); dr. H. V. Smith,' U&tfersityj of- Arizona; dr. Paul Manmng^DDS, Springfield, .Masi:;, dr. Leo Spirą >MD, Ph: D.; XfRCS, London, Vienna, N.Y., University of Texas; dr. Alfred Taylor, Research Scien
tist. A. Čemerys.

RESTORANAS “ROTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

Patentuotos “2-jų padų” kojinės
Dvigubi megzti padai iš dviejų dalių. Išvidinė 

pado dalis yra išversta, tam, kad kojų liestų minkštoji 
kojinės dalis. Jos nėra didesnės ar sunkesnės. Jūs turite 

panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytumėte 
skirtumą. 10S-8



Bcaesa

Katalikybe. satelitų amžiuje

ryšiui, oet koikas nei žouziu n< -

»je'pusėje

iriais visiškai 
būt dar vi- 

lį keletą!

Rodos, kaip labai gari skirtis 
ir tikrai skinasi lietuviškųjų rei
kalų supratimas Utivijus lietu-

* " . . r . i piaunimo vietų, Kurios pai upi-
tadiau stengiasi tautą laikyti at- į nq ,r tiesiai Lietuvoje išleistų 
skirtą nuo likusios pasaulio da- į leidiniu .žinoma, tie leidiniai yra

AIDŲ” ŽURNALO KONCERTAS TORONTE
Kultūros žurnalo “Aidų” leidė-

sutaria 
si

vių tauta TėVYnėje.^ttojepusėje 
vieniems tas pasiūlymas atrodė 
erezija, kitiems nevykęs pasi
karščiavimas .tretiems visiškai 
neįvykdomas. Dar kiti, pabijojo, 
kad, esą. iš to tegali laimėti tik 
komunizmas.

Kaip paskiausios žinios rodo, 
tokios minties, dar labiau išsi
gando lietuviškieji raudonieji 
vadeivos Vilniuje. Pasirodo, pa
siūlymas keletą mėnesių svarsty
tas rado neigiamą atgarsį. Kaip 
tik šis mūsų raudonųjų nusista
tymas dabar kiekvienam aiš
kiausiai gali paliudyti, kad siū
liusieji kultūrini suartėjimą, ne 
taip jau labai klydo. Nes jį pa
vojingu rado kaip tik tie, kurie ir 
lies, nuo laisvėj gyvenančių tautiečių. Tiesa, bent oficialiai, “Tiesoje” bandoma įtikinėti,, kaip nuoširdžiai jie norį kultūrinio bendradarbiavimo su dorais išeiviais. Ir tai gali bent dalinai parodyti nuotaikas Lietuvoje ir pademonstruoti, kad visuomenėje esama ir tam tikro spaudimo. Partijos plenumo nutarimas užleisti ir toliau uždangą, reikalo toli gražu dar neišsprendžia. Žinoma, teks su dideliu susidomėjimu palaukti, kas toliau dėsis Vilniuje. Koikas gi, per radiją ir jų leidiniuose, išsijuosus kolioja- mi ir provokatoriais vadinami visi tie, kurie siūlė plačiau pradengti visas uždangas ir leisti bent truput5 suartėti abiems tautos dalims. Bet kai tas pats radijas ir spauda nuolat cituoja ir mini išeivių spaudą ir kaikuriuos autorius, skaitytojai Lietuvoje nekantrumu dega sužinoti, kas ten per tie išeivių laikraščiai ir ką ten išties rašo, nes iš mažų ištraukų. bolševikiškai perkoštu ,~etaip jau lengva viską suprasti. Be to, nemaža žmonių Lietuvoje periodiškai klausosi Vilniaus'radijo laidos užsienio lietuviams kurios metu joje vis jau daugiau pan^sakojama, nei pati “Tiesa” parašo.

Trre-tarpu, ir šioje pusėje (tikriausia po sužinotos sovietų reakcijos į pasiūlymą) jau matosi ir kiek kitokių balsų, nuomonių Va, aną savaitę, vienas mūsų buv. diplomatas, diskutuodamas ryšio suaktyvinimo pasiūlymą su vienu laikraštininku Niujorke pripažino, kad tokia akciia nėra nieko nepaprasto, bet daugiau laiko vystymosi pasėka ir, kaip tokia normali ir natūrali. Bėda tik tame, kad su Chruščiovo įsi- tvirinimu, rusifikaciia gali dar labiau krašte paaštrėti. .
AR GERAI PAŽĮSTI

ONTARIO?
Patikrink savo žinojimę šiame žaviame foto uždavinyje

B
Point Pėlee 

počoije platumoje

(b) Jiourinė Coli- 
Poryžius

’•’•V.

2. Kosmet tūkstančio i dreba susijaudini. -'h 
stebėdami garsiuosius Niagaros verpetus iš 
šio oro keltuvo. Jo tipas yrd žinomos kaip 
(a) Italų (b) Šveicarų (c) Ispanų

1. Ontario "Saulės salionas 
Notional Pork yra toje 
kaip
(a) Niujorko miestas 

fomija (c)

ŠOSžįji

3. Garsiosios uolos žinomos kaip miegantis 
milžinas yra labai dažnai fotografuojamos 
lankytojų
to) Port Arthur (b) Carleton Place 

(c) St. Thomas

KAIP PATS SPRENDI?
20 taškų už kiekvieną teisingą atsakymą

Kuponos podės jums do r 
giou sužinoti.
80 — Jus esote ekspertes. Tod 
bus malonumo jums atostogau
ti Ontario. Užpildykite ir pa
siųskite kuponų.

Toronte (b) Windsore (c) Kingstone, 
ATSAKYMAI: (») > '(O) £ 'P) Z '(<!) I

!--------------------------- -------------------------------- n

4. Spalvingos uniformos ir domios rikiuotes 
devynioliktojo šimtmečio architektūros fone 
potraukio tūkstančius j Fort Henry 
(a)

Žemiau 40 -r- Jūs turėsite ma
lonumo sužinoti daugiau apie 
Ontario. Užpildykite ir pasiųski
te kuponų dėl smulkesnių in
formacijų.
40-60 — Jūs nemožoi Žinote.

Pažink ONTARIO Geriau
ONTARIO DEPARTMENT OF TRAVEL & PUBLICITY 

HON. BRYAN L CATHCRAT, MINISTER.

Post O#ke....

#792

pat proga, būtų gera iš
girsti nuomone^ ir tų, kurie ka- jai pamečiui duodą $500 premi-: 
tegoriškal nepilt are abipusiam jas už literatūros bei mokslo vei-1 

kalus. Šiemetinė premija yra 
ja i devintoji.
' Premijų įteikimo proga ruo
šianti Koncertai • literatūros va-^ 
karri, kuri.iost programą išpil-! 
Jo žymios menu pap gos. Tokios 

iškilmės kasmet įvyksta vn> kito- 
e vietoje, kad labiau būtų gali

ma išpopuliarinti kultūros žur
nalą ir jam laimėti naujų bi-

mes čia gyvendami nejučiomis, 
bet vis dažniau, vis piadau pi a 
dedame naudotis visų rūšių kul
tūrinėmis apraiškomis iš anapus. 
Reikia pavyzdžių? —Solistė X. 
savo repertuare jau dainuoja “ta- 
rvbinio kompozitoriaus” kūrinį 
(“tarybiniais kūrėjais” dabar 
Lietuvoje vadinami visi meni- čiulių. 
nihkai), pianistas XX. koncerto į šiemet koncertas balandžio 27 
metu skambino kelis Lietuvoje d. dar syki atkreips visų toron- gyvenančių kompozitorių kūri-įtiškių lietuvių dėmesį į tai, kad 
nius, sukurtus jau po karo, reiš- i savai kultūrai išlaikyti bei išug- kia, “tarybinių kompozitorių” dyti nepakanka tik informacinės dalykėlius. Choras XXX. kon- spaudos. Reikia dar ir augštesnio lygio žurnalo, kuris specialiai puoselėtų mokslą, meną, literatūra ir giliau paliestų visuome- 1 ninius mūsų reikalus. Šį uždavi-1 nį vykdyti ir pasinešė “Aidai”, jau tryliktus metus kas mėnesį spausdinami išeivijoje.Be to, šis koncertas savo turininga programa bus lyg: koks naujas žiedas dažnai Toronte ruošiamų kultūrinių iškilmių Vainike. Šiemetinio “Aidų” koncerto - literatūros vakaro programos išpildytojai yra ypatingai oarinkti ir gerai žinomi savo kūrybiniais polėkiais.

Antanina Dambrauskaitė, gar- sio’i Lietuvos Operos primadona, i Torontą dainuoti atvyksta iš, Floridos. Ji čia lietuvių ir sve- ' timtaučių kūriniais išpildys visą vokalinę programos dalį. Ši solistė nepriklausomos Lietuvos operoje dainavo visas pagrindines lyrinio soprano roles, tuo pačiu laiku gastroliuodama ir Europos didmiesčiuose — Berlyne, Romoje, Prahoje, Vienoje, Buda- oešte ir kt. Tremties metais ji dvejus metus Augsburgo operoje lainavo pagrindines roles. Be to, rodėsi ir Vienos operoje, nekalbant jau apie jos dažnus koncernus tremtinių stovyklose. Atvy- usi i Ameriką, apsigyveno Floridoje. kur dainuoja su simfoniniais orkestrais plataus masto tmerikiečiu koncertuose. Toli-

certavęs Y. vietovėje, išpildė 
vieną neseniai Lietuvoje sukom
ponuota dainelę. Mes ir toliau 
r e” e galim e išsiversti be groži- 
rė> literatūros kūrinių iš Lietu
vos. Ir, taip, vis dažniau per
spausdiname vieną kitą knygą. 
Neužtenka ir to. Turime did
miesčiuose lietuviškųjų knygų 
platinimo vietų, kurios parūpi-

^rynai lietuviški, be jokios, raudonosios propagandos. Dažniausiai dailiai išleisti ir visai prieinama kaina platinami. Perkame ir toliau lietuviškas plokšteles, klausomės jų .namuose ir, be pastebimo pasipiktinimo, girdime ’as per lietuviškąsias radijo valandėles. Galima būtu suminėti ir daugiau panašių reiškinių, kurie, rašančio! o nuomone, reiškia ne ką kita, bet tik vienpusišką ryšį. Atseit, mes naudojamėskūryba iš “ananus”. Ir tai, niekam neprotestuojant, atrodo,viskas tvarkoje. Tuo tarpu, visi tie, kurie pageidautų, kad lygiomis ar bent panašiai, išeivijos lietuviu kultūrininkų sukurtomis ■’ertvbėmis galėtu pasinaudoti ir tautiečiai Tėvynei e, gauna barti r. nors atvirai to dar nesakoma, nrivačiai mu teko girdėti, laiko- , mi lyg ir bolševikų sandėrinin- kais.Gi iš to viso vienpusiško ry- '-io, propagandinėje plotmėje pel losi irgi tik raudonieji. Jie nuo- at skelbia, kad išeivijos lietu- nų tarpe vyrauja tik barniai, tik ietenos. kad išeivijos lietuviams - erūpi Lietuva ir jos gyventojai, ad išeivijoje nieko vertingo ne- ukuriama ir t.t. Taigi, naudą iš ■ienpusiško ryšio tegali turėti ik tie, kurie skrupulingai daboja, kad tas ryšys jokiu būdu nepasidarytų abipusis, nes tai, galbūt suprantama, lyg peilis po ;aklu. Aišku, laisvėje gyvenąs, iors ir nuo Tėvynės atitrūkęs mūsų kūrėjas, niekeno nevaržomas. nekieno neįsakomas ir neraginamas, sukuria kurkas vertingesnių kūrinių už jo kolegą Lietuvoje, kuris, nors ir turėdamas visas materialines sąlygas, bet stokodamas pačio svarbiausio, — laisvės — negali pilnai
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vystyti savo talento ir polėkių. Tą aiškiai parodė ir paskutinysis partijos suvažiavimas, kuriame ir vėl buvo kreiptasi į lietuvi kurčią, nurodant kaip, ką ir kodėl jis turi kurti taip, o ne kitaip.Šitas rašinys neturi intencijos vėl visą reikalą pradėti gvildenti iš pradžių ir vėl kelti kaikam atsibodusį klausimą. Čia norėta tik priminti kitaip galvojusiems.kad jų pažiūros, pasirodo, rado: gana panašų atgarsį ir Vilniuje. Į Užtat iš ten ir pakilo sovietinės spaudos puslapiuose ir radijo bangose kaliojimas tų, kurie drįso pasiūlyti tai, kas jiems pasirodė daugiau negu nepriimtina. Užtai, galima tarti, kad ryšių pagilinimo iškėlimas buvo išties pataikymas labai iautrion sovie- tinėn vieton. Al. Gimantas. vo išlikimo laisva respublika turi būti dėkinga vienam iš savo komunistų, kuris kritišku momentu pasirodė . daugiau suomis nei komunistas ir laiku atidengė Sta lino planą Suomijoje pakartoti Čekoslovakijos manevrą. Stalinas, pasirodo, ne iš savo geros valios taip “tėviškai” globojo Suomiją. Visa‘tai tik dabar, po

Antanina Dambrauskaitė “Otelio ” operoje Desdemonos rolėje.mos distancijos kliudo jai dažnai! torius, kaip pažymi P. Naujokai- rodytis lietuvių bendruomenėse, i tis veikale “Lietuvių literatūra”, Ir Toronte yra ji labai reta vieš- i “pradėjo estetinį realizmą, duo- nia. Į “Aidų” koncertą Antanina damas nepaeinančio grožio da- Dambrauskaitė atvyksta su gra- ,lykų, kurie juo toliau, juo išdi- žia lietuviškų dainų bei operų džiau spindi savo menine struk- arijų pfbgrama. Jai akompanuos tūra, savo vaizduojamų sielų St. Gailevičius. j šviesumu ir augštos kultūros stiliumi... Vaičiulaitis yra ir lite- i ratūrinių pasakų kūrėjas, stovįs į greta pasaulinio garso pasakinin- i kų, kaip O. Wilde. Haufas, An- i dersonnas, Skalbė. Į “Aidu” kon- j certą atvykęs iš Vašingtono jis į paskaitys iš savo rinktinės kū- 1 rybos.
Alė Rūta Nakaitė, išleidusi ei- ; lių knygą' “Be Tavęs”, novelių rinkinį “Likimo kelių”, apysaką ’ “Duktė” ir scenos vaizdelių jauniesiems, .labiausiai išgarsėjo ■! 1955 m. dienraščio “Draugo” pre- ! mijuotu romanu “Trumpa die- : na”. Kaip pažymi Bern. Braz- •Į džionis, “ji Į mūsų grožinę prozą ; ateina kaip Donelaičio, Žemaitės, .Simonaitytės tradicijų tęsėja ir ! imponuoja ne tik užsimojimu, i ’-.et ir tesėjimu”. Šiame romane ■ ji daug atvėrė lietuviškos bui- įties ir kaimo nuotaikų, iškelda-

Antanas Vaičiulaitis, daugelio ma jas į meninę lygmę. Alė Rūta literatūrinių knygų bei straips- Nakaitė į “Aidų” koncertą at-Į nių autorius, vyr. “Aidų” redak- vyksta iš Detroito su naujausiai
€Pasirodo, kad Suomija dėl sa-į bos paktus Rumunijai, Vengri- Į komunistu frakcijos pirmininkejai ir Suomijai. Suomijos minis- Her'ta Kuusinen. Leino netru- teriu pirmininku tada buvo kai- kus po to iš politinio ir apskritai rysis socialistas Mauno Pekkala. visu0!rehinio gyvenimo pasi- o vidaus reikalų ministenu bu- , . ,. ,.vo komunistas Yrjo Leino, ku- ra.uke- Ir šiandien jis gyvenario žinioje buvo, jau visiškai su- komųnistinta policija .Ir štai kai 1948 m. pavasari Maskva pakvietė atvykti suomių delegaciją derėtis dėl savitarpio saugumo10 metų, atskleidė savo atsimi- pakto, Leino, kuriam planas ne- nimuose buvęs komunistas, o dabar socialdemokratų veikėias ir redaktorius Tuominen, kuris visą nuopelną priskiria anuometiniam vidaus reikalų ministeriui Yrjo Leino.Arvo Tuominen tarpe abiejų pasaulinių karų buvo žymi as- nįenybė^JKbmiptęrno biure Maskvoje, bet' įšifėmpus' sovietų santykiams su Suomija (1938-9 m.) jis išvyko į Stockholmą. Čia 1939 -1940 m. žiemos karo metu jam Nfeskv^./ buvo* pasiūliusi pasida- ry tf mmistėriū' pirrnihiiįku/Teri-. joky j e suorganizuotos komunistinės Suomijos vyriausybės. Jis betsi atsisakė ir nuo tada ryšius su Maskva nutraukė. Jis tad pasakoja, esą girdėjęs iš paties Leino, kaip Stalinas buvo sugalvojęs Prahos pučą pakartoti Helsinkyje.Kaip žinia Prahos komunistų pučas įvyko 1948 m. vasario mėnesį. Netrukus po to Maskva pasiūlė pasirašyti savitarpio pagal-

i buvo paslaptis, naktį prieš išvykdamas pranešė kariuomenės va- ’ dui gen. Aarne Sihvo, kad jiems esant Maskvoje Helsinky turi įvykti komunistu pučas, o jo paspausta delegacija turės priimti visas sąlygas, kokias Maskva padiktuos. -Šito Leino pranešimo rezultate kariuomenės vadas nebevyko "su delegacija į Maskvą, bet, paskelbęs kariuomenės aliarmo stovi, išstatė sargybas visuose svarbesniuose punktuose ir bet- kokioms perversmo galimybėms užkirto kelią. Maskvos planas buvo sutrukdytas. Kas buvo išdavikas, tuo tarpu Maskvoje niekas nežinojo, tačiau priekaištas krito visiems suomių komunistams ,0 pirmiausiai Leino. Jis jau buvęs išsigandęs, kad būsiąs visai likviduotas, kai jam pasiūlę likti pailsėti Krimo vasarvietėie. Tada iširę ir jo numatytos vedybos su Otto Kuusineno dukra, tuo metu Suomijos parlamento
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Visi veiklūs vyrai vertina Wat- 
sono atleto maišelius su trigubu 
prilaikymu. Elastiškas juosmuo 
— nepalyginamos patogumas 
vyrams. Specialistų pas Ūtos 
Lengvai plaunamos — nereikia 
lyginti. Ilgam nebojimui. Tin
ka prie Jerseys.

W1-8

Tvirtėja ar silpnėja tikėjimas 
žmonių širdyse šiame atomo ir 
satelitų amžiuje? Į šį klausimą 
atsako Pro Civitate Christiana 
informacijų centras Asyžiuje, 
kur surenkamos žinios iš viso pa
saulio apie Katalikų Bažnyčios darbus.Tiesa, kaikurios vyskupijos stokoja pašaukimų, jaunų seminaristų, bet yra nemažas kunigų prieauglis iš vyresnio amžiaus vyrų, kurie papildo bažnytinę hierarchiją Azijoje ir Afrikoje. Tie subrendę žmonės, atsisakę pasaulietiškos profesijos, stoja į vienuolvnus ar i teologijos fakultetus. Tos rūšies pašaukimams, ypač konvertitams, įsisteigė Romoje kunigu seminarija.Iš žymesnių atsivertimų, įvykusių 1957 m., paminėtini šie: garsus pramonininkas vokietis Walter Gross, keliolika vyrų iš Amerikos armijos ir laivyno, Kolumbijos respublikos premjeras L. Andrade, Ispanijos sporto žvaigždė M. Seriano, Olandijos socialistų lyderis prof. H. Brugmans, kuris dabar yra katalikų kolegiios Belgijoje rektorius. Antarktiko kraštas pirmą kartą atsiuntė i Romą mergaites į vie- nuolvną. Tai naujas istorinis įvykis. Garsios žiežulos duktė, Naya Pelagie: tapo vienuole, ir aštuo- nios eskimų giminės mergaitės.Afrika pagaliau nustojusi kovojusi prieš katalikybę ir jos mi- sijonierius. Sudane prieš dvidešimt metų buvo vos dvylika katalikų, šiandien jau penkiolika tūkstančių. Viena karalienė ir galingas sultonas tapo katali- ----- 1---------------------------------------  

savo kūryba. ^1-4. .. •“Aidų” leidėjai tikisi, kad į šį augšto meninio lygio koncertą - literatūros vakarą gausiai susirinks Toronto lietuviai ir savo aukomis, kiek išgalėdami, parems ju pastangas leidžiant kultūros žurnalą. Koncertas yra graži proga taip pat ir užsiprenumeruoti “Aidus”. J. G.

L#)

kažkur nuošalumoje, kad net žurnalistai jo dar neaptiko ir negalėjo patikrinti Tuomineno pasakojimo.
“MEŠKIUKAS” Littlebar

Wz

kais. Kalėjime atsivertė Mau* 
Mau vadas Kimathi.

Katalikybė sužydėjo Hirosi
moje, atominės bombos sugriau- \ 
tame mieste, kur dr. Paulius Na
gai pastatė Taikos bažnyčią. Dr. 
Nagai buvo sužeistas atominės 
bombos ir iškentėjęs dešimt me
tų mirė. Japonijoje atsivertė 
augščiausiojo teismo pirminin
kas Kotaro Tanaka. Jis parašė 
Kristaus gyvenimo veikalą, ku- v 
ris suvaidintas didžiajame Tokio 
♦eatre. Japonai, pamatę tą vei
kalą, pareiškė didelį džiaugsmą.Nauji vienuolynai steigiami Amerikoie. Vien tik trapistų, griežtosios regulos vienuolių, jau yra virš šešių šimtų, kuriems vadovauja tėvas Tomas., Merton. Amerikoje kas trys katalikai skaito bent du katalikiškus laikraščius, tai yra, trisdešimt penkiems milijonams katalikų spausdinama dvidešimt penki milijonai egzempliorių. Šimtas šeši tūkstančiai pasikalbėjimų telefonu i porą mėnesių teirau- j antis anie tos dienos šventojo gyvenimą. Labai plačiai yra klausoma katalikų radijo valanda, vadinama Jėzaus Širdies programa, kuriai vadovauja Tėvai Tėzuitai iš St. Louis, Mo. Apskai- č'.uojama, kad per šešiolika metų turėta apie penkiolika milijonų klausytojų. Nepaprastą pasisekimą atsivertimuose turi vyskupas Fulton Sheen, garsus televizijos kalbėtojas.Švedijoj, grynai protestantų krašte, kur per ilgą laiką neįsileista kataliko kunigo, praeitais metais įsišventino aštuoni kunigai, kurių tarpe istorikas Trygye Lunden. Norvegija, taipogi pro- eriantiška šalis, labai šaltai žiūrėjusi į Romą, 1957 m. jau turėjo savo pirmąjį vienuolį cister- są. Olandijoj praeitais metais, Utrecht katedroje, buvo įteiktas kryžius 349-niems misijonie- riams.Be to, yra ypatingų apaštalų. Pvz. Kanadoje vienas kunigas duoda katalikų tikėjimo pamokas šoferiams. Prancūzijoje vienuolių grupė važinėja pajūriu skelbdami Evangeliją žvejams. Paryžiuje vienuolės, dėvinčios pasaulietiškus drabužius, atveda i doros kelią paklydusias mergaites.Katalikybė ir šiame satelitų amžiuje yra aktyvi naujomis apaštalavimo formomis.

B. Mikalauskas.

NYKSTA RYTPRŪSIŲ 
MIESTELIAIVokiečių spauda, pasiremdama lenkų laikraščio “Warmia i Ma- zury” pranešimais, pasakoja kaip nyksta ar yra sunykę dabar Lenkijos valdomų Rytprūsių sričių miesteliai. Kaikuriems jų ir mies tų teisės atimtos, jų gyventojų skaičius esąs sumažėjęs ir juose miestietiško gyvenimo nelikę nei žymių, jei neskaityti poros išlikusių užeigos namų.Panašiai esą ir Silezijoje.Otava. — Žinių agentūros Canadian Press (ČP) prezidentu išrinktas Charles H. Peterson, Montreal Gazette prezidentas. Ši agentūra yra sukurta laikraščių kooperatyviniais pagrindais.
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džiaugsmo Namų Fondo koncerte gegužės 3 d. Hamiltone i

Pav&rglbfe tėvynėje& . . <.% ... « .1
Jaunimas ir pavasaris suteiks Jums

!bo archyvo viršininkas, mirė š. 
m. vasario 18 d. Kauno kliniko
je, sulaukęs 70 m. amžiaus.
Į Tai buvo žemaitis, gimęs Kel
mėje, Čikagoje mięųsio rašytojo 
Broniaus LaucevkMatfe - Vargšo 
brolis. Dar prieš I P. Karą reiš
kėsi kaip nenuilstamas “lietuviš
kų vakarų” rengėjas. Bedirbda
mas kariuomenėje administraci
nį darbą vakarais baigę suaugu
sių gimnaziją ir humanitarinių 
mokslų fak. istorijos skyrių. Iš 
kariuomenės buvo atleistas so
vietinių okupantų 1940 m. ir gy- 
yeno Kaune savo mažam name
lyje, pardavinėdamas iš sayo 
darželio daržoves bei gėles.
t Vad. mechanizatoriams, t.y. 
mašinų valdytojams, kurie iš MT 
Stočių pereis dirbti į kolūkius, 
Utenos rajone numatyta mokėti 
po 2 klg grūdų ir po 7 rublius už 
darbadienį. Jei kolūky bus dau
giau kaip du traktoriai, tai bus 
kolūkio pirm, pavaduotojas tech
nikos reikalams, Jis. vadovaus 
traktorių Bei kitų mašinų dar-' 
bui ir bus atsakingas už mašinų 
laikymą, remontą, atsarginių da
lių parūpinimą ir degalus.

Atsarginių dalių klausimas da
bar labai rūpi visiems kolūkiams, 
nes su jom visada turėjo bėdos ir 
MTS. Taip žemės ūkio specialis
tų suvažiavime Utenoje buvo 
kalbama:

“Juk anksčiau MTStotyse daž
nai įvairių dalių pritrūkdavo. 
Būdavo nuvažiuoji į siekimo ba
zę vikšrų arba, sakysim, alkū
ninių velenų parsivežti. O ten 
vietoj jų įbruka elektros įren
gimus. Tokia jau tiekėjų valia. 
Norom - nenorom tenka vežtis 
nereikalingas dalis. Jų Utenos 
MTS susikaupė net už 40.000 rb. 
Tuo tarpu kitose MTS jos gyvy
biškai reikalingos, kaip uteniš
kiams reikalingos ten susikaupu
sios dalys. Taip ir prasideda nuo
latinis važinėjimas viepų pas ki
tus.

— Ar neteks ir mums šitaip 
važinėti? — suabejoja naujieji 
technikos šeimininkai.
. —- Kad jums netektų važinėti, 
kaip, mums kad tekdavo, — aiš
kina Tauragnų MTS buhalteris 
planuotojas Augustinavičius, — 
mes patvs kelsime savo reikalą- 

-----vimus ir tuo pačiu priversime 
fabrikus gaminti tik tokią pro
dukciją. kuri mums reikalinga”. 
« Tai vis sovietinio ūkio neiš
gydomos ligos.
j Dabar Lietuvoje yra 1889 kol
ūkiai (sovehozai arba valstybi
niai dvarai), 134 Mašinų Trak
torių Stotys (MTS) ir 20 Melio
racijos Mašinų Stočių (MMS). 
Pernai išviso Lietuvoje buvę 
19.400 traktorių ir apie 1.400 kom 
bainų, rašo “Tėvynės Balsas”.

Aukštadvario miestely dabar 
yra Dzeržinskio vardo kolūkio 
centras - gyvenvietė. Čia esanti 
Vidurinė mokykla, žemės ūkio 
mokykla (plačiai žinoma laisvos 

» Lietuvos laikais), kultūros na
mai. Verknės pakrantėje esanti 
statoma tarpkolūkinė elektrinė.

♦JPtenoš psichoneurologinės U* 
goninės direktorius ? vyrJ gyd, 
Kryžanovskis Tiesos Nr. 13 E. 
Grikėno feljetone ^vairuoja
mas kaip naudojas, savo naudai 
ligoninės turtą.' 'Revizorė-£ jam 
kalbėjusi:

“Tu, ką, ligoninę sumanei sa
vo dvaru padaryti? Visą svitą li
goninės produktais maitini? Mal
kas kūreni kaip savas? Iš ko tris 
kiaules peni? Kur dingo 30 litrų 
“Spiritus vini”? Vitamino “C” 
atsargas pelės suėdė ar ką?”

Tegul tas direktorius ir maiti
nasi su šeima iš ligoninės maisto, 
;egul ir svečius pasikvietęs vai

šina ligoninės maistu, tačiau so- 
vitiniam gyvenimui labai būdin
ga, kad direktorius visdėlto au- 
giposi tris kiaules ... Toks jau 
.eri gyvenimas. Net direktoriumi 
be tovnęjšsįv.eKia-... Oi.kaip gali 
kokį paršelį išsiauginti pvz. fab
riko darbininkas?...

(E) Rinks krašto kultūrines 
vęrtybęs. P. Bugajliškis, S. Čip- 
ktis, P/ Galaunė, K. Jablonskis, 
j. Jūrgftiis, J: -Kirlys/ K. Korsa
kai H. Lizdenis, V, Mykolaitis - 
Putinas; R. Šarmaitis, B. Švėgž
da ir S. Tarvydas Vilniaus spau
doje paskelbė atsišaukimą “Rin
kime mūsų krašto kultūrines 
vertybes”. Raginama rinkti visas 
svarbesnes senienas, istorinius 
dokumentus ir pan.

Jonė Kanevaitė gabi Hamiltono 
akordeonistė

Vyt Babecko akordeono studijos jaunių orkestrasJ. Kvietytės - Urbonienės išraiškos šokio studijos lietuvaitės - 
šokėjos iš Toronto

HAMILTON, Ont.
Laukia .sol. .Liustikaitės. Bal. 

27 d. įvyks pirmas naujai suor
ganizuoto lietuvių choro pasiro
dymas viešumai. Muz. kun. Br. 
-Jurkšas yra paruošęs puikų re
pertuarą. Be to, visus domina so
listės J. Liustikaitės pasirody
mas Hamiltone. Jos dar neteko 
čia girdėti. Korespondentui ra- 
šont į “Draugą” yra išsprūdęs 
neatsargus žodis dėl kritikos, nes 
galima kritikuoti tik išgirdus. 
Žinoma, tai nebuvo bloga valia, 
beet neapdairumas. Mes labai 
nuoširdžiai laukiame sol. J. Lius
tikaitės ir linkime jai sėkmės.

Sekmadienį, balandžio 27 d., 5 vai. po pietų 
HAMILTONE, Westdale Collegiate Auditorium, Įvyksta 

Įdomus ir didingas

HAMILTONO LIETUVIŲ CHORO

Metinis Koncertas
su soliste JANINA LIUSTIKAITĖ.

Maloniai kviečiame Toronto, Hamiltono ir apylinkių lietuvius 
.. skaitlingai dalyvauti

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

Naująjį chorą pasitinkant
Mūsų kultūrinių veiksnių ju-. las, jos siela ir reprezentantas 

dėjimas, tartum tautinė manifes- jautriuose mūsų gyvenimo mo- 
tacija gaivinančiai ugdo tėvynės mentuose. Tačiau kas atlygins už 
ilgesį, brandina pasiryžimus ir (jo triūsą? Ar yra iš viso atlygini- 
uždega viltimi naujosios aušros mas už heroizmą? Juk heroizmas
belaukiančius. Reikia tik džiaug
tis. jog lietuvis, perėjęs didžios 
Golgotos kelią, nepalūžo, bet ieš
ko galimybių praturtinti savo 
dvasinį lobyną, siekia augštumų 
ir į tas augštumas veda kitus. 
Kasgi įvertins ryžtą tų pionierių, 
kurie per pūgas, audras ir lietų 
skuba į repeticijas ir valandomis 
puoselėja savyje ir kituose dai
nos meną. Gi daina dabartinėse 
sąlygose tarsi gaivinanti oazė, 
kurioje lietuvis nuplauna savo 
kasdieninę rutiną. Juos galima 
prilyginti bitelėms, kurios dūz
gia žieduose, surinkdami kas 
gražiausia if’maloniausia iletu- 
vio< širdžiai. Šį prilyginimą norė
tųsi taikinti' naujar atgaivintam 
chorui Hamiltone ir ten, kur tik 
lietuvis, lyg tas pranašas dai
nuoja savosios tautos atgimimą.

Choras — kolonijos papuoša-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
i

sent by

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

Tel. LI. 4-7239
9 J. ’ ■ • t *

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- 
nėlio jpilams ir kitko.

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

augščiau pinigo. Taip. Jis atly
ginamas širdimi ir lietuvišku 
jautrumu.

Reikia tikėtis, jog Hamiltono 
choras, vadovaujamas gabaus ir 
energingo dirigento kun. Jurk- 
šo, savo pareigą atliks, tuo la
biau hamiltoniečiams netruks 
nuoširdaus įvertinimo.

... Balandžio 27 d. rengiamas Ha
miltone koncertas bus ir tuo įdo
mus, kad jo sąstate dalyvauja ži
noma solistė Janina Liustikaitė. 
Hamiltono choras suprato solis
tės tremtyje vargais nusėtus ta
kus, už tai derina savąjį reper
tuarą su jos skambančia daina į 
vieną darnų skambesį Lietuvai 
Tėvynei!

Neseniai mūsų periodikoje til
pusi korespondencija apie neat
laidumą papiktino daugelį lietu
vių. Norėtųsi paklausti, ar žino 
tūlas korespondentas peržengda
mas savo kompetencijos ribas, da 
bartines kultūrinės veiklos są
lygas? Atrodo, jis savo eilutėse 
paklydo kaip svetimame miške. 
Ar ne laikas mūsų koresponden
tams susiprasti, jog darbas nuo
seklus ir garbingas tik savo kom
petencijos ribose.

Hamiltoniečiai sveikina ir lau
kia Janinos Liustikaitės lietuviš
ku nuoširdumu. Savajam chorui, 
dirigentui ir uoliam seniūnui Br. 
Grajauskui linki ištvermės.

Tad iki pasimatvmo balandžio 
27 d. Westdale auditorijoje 5 vai. 
po pietų. ' P. J.

Koncerto pradžia 5 vai. p.p. 
Westdale Colt salėje. Visi ma
loniai . prašomi bilietais apsirū
pinti iš anksto. Choras, ir jo di
rigentas yra nusipelnę mūsų vi
sų dėmesio. KL G.

Šy. Jurgio šventė ir vakaras. 
Šį šeštadienį Hamiltono Skautų 
tuntas rengia viešą Jurginių va
karą, kurio pelnas skiriamas va
saros skautų stovyklai. Visi Ha
miltono ir apylinkių tautiečiai 
prašomi atsilankyti, ir paremti 
mūsų skautus.

Vakaro programoje — meninė 
dalis, kurią išpildys visiems ge
rai pažįstamas Hamiltono “Au
kuras”, suvaidindamas vieno 
veiksmo komediją “Plaštakėlės”, 
režisuotą aktorės E. Dauguvie
tytės - Kudabienės. Šokiams gros 
puikus Beni Feri orkestras, veiks 
turtingas Laimės šulinys, kuria
me kiekvienas galės ką nors pa
gauti, nes loterijos bilietai bus 
visi pilni. Taip pat veiks bufetas, 
kuriame bus galima atsigaivinti.

Šį sekmadienį, balandžio 27 (L, 
Hamiltono skaučių ir skautų tun- 

i tai turės savo didelę šv. Jurgio 
i šventę: 11 vai. iškilmingos Mi- 
1 šios, kuriose skautės ir skautai 
dalyvauja organizuotai.

3 vai. p.p. iškilmignas šv. Jur
gio minėjimas parapijos salėje. Į 
šį minėjimą atvyksta virš 100 
skautų iš Hamiltono apylinkių. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
minėjime dalyvauti. Po oficialios 
dalies, meninė dalis, kurią at
liks; skautės ir skautai. Po to pa
silinksminimas, r-. alp.

Motinos Dienos minėjimą ren
gia apyl. valdyba gegužės 4 d. 5 
vai. v., parapijos salėto. Paskai
tą skaitys torontietis dr. J. Sun- 
gaila. šeštad. mokykla pastatys 
operetę. Skaitlingų šeimų moti
noms bus įteiktos dovanėlės. Ha
miltoniečiai prašom: painfor
muoti apyl. v-bą apie žinomas 
daugiavaikes motinas paskambi
nant L. Skripkutei tel. JA.9-4811. 
Visas Hamiltono lietuves moti
nas ir plačiąją visuomenę nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti šia
me minėjime. Apyl. v-ba.

NF valdybos vardu nuoširdžiai 
dėkoju 7 naujiems nariams, at
ėjusiems į talką Hamiltono Lie
tuviu Namams. Po $100 paskyrė 
ar įmokėjo: L. Bučinskas, o savo 
anūkę M. Elliott įrašė F. Gurk
lys iš Tiįlsonburgo., Ont, K. Ma- 

; teėlis. J. Dadurka iš Delhi, Ont., 
pažadėdami po šimtinę, pareiškė, 
kad jas įmokėsią ėliau. nes norį 
arčiau susipažinti su šiuo dideliu 
hamiltoniečių darbu ir, galbūt; 
savo pažadą padidinsto iki penk- 
šimtinės. Hamiltoniečiai A. Pet
raška. Pr. Šiulys,. P. Savickas, 
įstodami nariais ir čekius įteikė.

Namų Fondo kapitalas savai
tės eigoje paaugo $3.700. V-bos 
nariai M. Uikienė pridėto $500. 
A. Patamsis $800 iv St. Bakšys 
$8000 tapdami garbės ’’'iriais su 
^l.OOO kieėkvienas. V. Treigienė

I Simcoe, Ont., įteikdama $200 če- 
l i. nuoširdžiai pare s ė kad vė- 
i liau padidinsianti Įn-’šą iki penk- 
I šimtinės.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI MALONIAI
• */ KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

Jurginių Vakar a, 
ku.»*s Įvyks Šį ŠEŠTADIENĮ; balandžio 26 d., 7 vai. vak.

AV parapijos salėje, 58 Diuidurn St. N.

Programoj: HLDMT “Aukuras” suvaidins komediją “Plaštakėlės”. 
Po vaidinimo: šokiai, grojant Beni Feri orkestrui, didelis Laimės 

šulinys, bufetas ir kiti įyariumai.

Įėjimas tik 1 dol. Hamiltono skautų “Nemuno” tuntas.

The Centre ef Real Etlate

į KRONAS 
F VALEVIČIUS
B ; ? unito .

Niujorkas. — Wall Street ad 
vokatas Lco C Fennely už W. | " p“$7oo įnešė: M Trumpickas.
Rockefellerio skyrybų bylą su 
Barbora Paulekiūte honoraro 
gavo $30.000. Pasak jo už skyry
bas Rockefelleris buvęs pasiūlęs 
$9 2'40.000. bet žmona nesutikusi. 
Bylai nraėius per teismus užtekę 
apie $6.000.000.

Prieš perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

R. Gu'linskaitė 5 m. (ač’ū jos tė
veliui Pranui). K. M’leris, V 
Lan-^wtoder - Bugailiškytė, L. 
Gudinskienė. V. p»’-<«'>lis, P. Sa
vickas. F. Gurklvs iš Tillsonburg, 
’rašydamas 2 m. anūke M; El
liott. A Š:linskas. J. Paškevičius. 
R. Jurgutis ir antrą šimtinę pri
dėjo G. Mc’nvkas. Pr. Siūlys ir 
A. Petraška Visiems NF rėmė- 
;ams lietuviškas ač'ū.

Alyvos per NF krosnims už
sakymus ateinančiam sezonui 
ilidarė V. Pašilys. Ačiū Jums, 
mielas V*cv. už $15. kuriuos NF 
gaus iš Gailies Gtrv kaip komisą

Balandžio mėn. iš tos pat b-vės 
gautos $’5 čekis Už K. Celiausko 
rivvos užsakvmą per NF savo 
antram neseniai pirktam namui.

Praė’usi sezoną per NF alyvą 
užsisakė 62 tautiečiai' ir visi pa- 
♦ęnkintj. Gauna už ta pačia kai-

ną tokį pat aptarnavimą ir kartu 
paremia lietuviškus reikalus.

Ateinančiam kūrenimo sezonui 
visi užsisakykime alyvą per NF.

62 peernykščiai klijentai, jei 
ir ateinantį rudeenį pradės imti 
alyvą iš Gillies Guy. NF automa
tiškai gaus už juos iš b-vės po $5 
arba išviso $310. Įsivaizduokime, 
kokias sumas gautų NF, jei visi 
jo prašymą išgirstumėm!

NF sukaktuvinis koncertas, bus 
nūotaikingiausias! Puiki salė, 
graži prograiha ir 8 asmenų V. 
Babecko orkestras atneš visiems 
dalyviams pavasario džiaugsmą.

Jis ruošiamas gegužės 3 d. mo- 
derniojee slovakų salėje. 1406 
Barton St. E. Bus šokiai ir veiks 
bufetas. Visi tautiečiai, o ypač L. 
Namų nariai, kviečiami iš anksto 
į jį ruoštis. Taip pat maloniai 
prašome ir tolimesnių apylinkių 
tautiečius. Prisiminkime, kad at- 
vyksime į koncertą jau kaip sa
vininkai Delta rūmų, tad šį įvykį 
atžymėkime gausiu dalyvavimu 
šioje NF džiaugsmo šventėje.

Prašome NF loterijai fantų. 
V-bos nariai prašomi jų parinkti 
ir pristatyti K. Mikšiui iki gegu
žės 1 d. vakaro, o visi NF nariai 
prašomi šiai loterijai jų paau
koti, atvežant juos tiesiai į salę. 
Apie jų atvežimą prašome pain
formuoti K. Mikšį iš anksto: JA. 
9-8593

Atitaisymas. “TŽ” Nr. 16 Ha
miltono kronikoje atspausdinta: 
“Be minėtų naujų narių įnašų 
dar gauta iš Krivicko Felikso 
$900”. o turėjo būti Krivinsko.

F. Krivinska atsiprašau!
Sk. St.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. klebo

nui dr. J. Todarauskui, LK Moterų Drau
gijai, ateitininkams, giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už nuoširdžias 
užuojautas, linkėjimus, brangias dova
nas ir miela lankymą sanatorijoje bei 
visokeriopą pagalbą namuose.

Jūsų visu nuoširdumas didele dalimi 
pagreitino mano grįžimą sveikųjų tar
pon. .

Žmbhos tr scfva vardu Pr. Kalvaitis.

WINDSOR, Ont.
Tautybių pasirodymas ruošia

mas Essex County New Citizens 
Association įvyks balandžio 25 
i., penktadienį, italų salėje, 750, 
Erie St. E. Banketas prasidės 6 
’al„ b koncertas 8 val. vak. Tai 

jau devintas iš eibės toks bend
ras visu tautybių subuvimas. Da- 
’vvaus Kanados darbo ministeris 
Starr. Ontario viešųjų darbų 
min. W. Griessinger ir Windso- 
;o miesto įstaigų vadovybės. Po 
Igesrės pertraukos šį kartą lie- 
uvius programoje atstovaus 

Windsoro LB choras, vad. J. So- 
’aičio ir Detroito tautinių šokių 
Trupė, vad. G. Gobienės. Visa 
>rograma bus filmuojama ir ro- 
ioma televizijoj CKLW Channel 
1. Be jau minėtų lietuvių viene- 
■ų programoje dalyvauja: vokie
čių ir rusų chorai, suomių kvar- 
etas, estų, lenkų, italu, čekošlo- 

v'akų solistai, ukrainiečių, lenkų, 
’engtų, rusų, serbų ir škotų tau
riniai šokėjai. Po koncertinės 
lalies viršutinėje salėje bus šo
ktai; gros vokiečiu orkestras Phil 
Gimpel vadovybėje. Įėjimas j 
banketą $2. i koncertą $1. Kor

DELHI-TILLSONBURG, Ont.
liauskiene ir visa p.p. Galiauskų 
šeima iš Toronto.

Velykinės lietuviškos pamal
dos Courtland’e, Ont., kurias 
laikė ir pamokslą pasakė tėvas 
S. Kulbis, S.J., iš Montrealio, su
traukė didelę dalį apylinkės lie
tuvių. Kaip žinome; šių apylin
kių liet, parapijos klebonu yra 
kun. Riekus. Joms pasibaigus 
visais keliais ir keleliais, tikin
tieji pasipylė savo puikiais limu
zinais — kas į namus, kas Į svė- • 
čius. -

Iškilmingi Velykų pietūs, bro
lių Juozo ir Prano Pargauskų 
ūkyje, suruošti puikios šeiminin
kės S. Šernienės, turėjo per 30 
kviestų svečių. Dalyvavo nenu
ilstami šios apylinkės lietuviai 
veikėjai gerieji Augaičiai ir j5. 
Ausaitienes brolis A. Budrėiką, 
mielieji jauneikiaį su savo gra
žiomis dukrelėmis Regina ir Ni- 
iole, pažįstami rašančiajam dar. 
iš Vai d’Or, Quc. laikų, kur dir
bo Peron aukso kasyklose. Ru
doku šeima, buvęs hamiltoriietis 
Žvirblis Juozas, p.p. Žiobai ir Kl. 
Sinkevičius iš Hamiltono ir dar 
keletas svečių iš tolimesnių apy
linkių. ’

Artėjant vakarui prieš išvyk
damas i namus St. Bakšys ofi
cialiai trumpa, bet labai nuošir
džia kalba, perdavė visos HNF 
V-bos didžiausią padėką lietu
viams tabako augintojams, taip 
nuostabiai zi rėmiau tiem s didįjį 
Hamiltono Lietuvių Namų įsi
gijimo darbą.

Ir šių velykiniu .Vaišių metu 
HL NF padidėjo $600. Savo įna
šus įteikė-' p^tyS' šeimininkai, 
Pranas ir Ju<fežs Pargauskai po 
$100. Čia gyvenąs Žyirblis, Juo
zas $100, svfečiai A. “Budrėiką“ir 
P. Augaitis $100. Ir^aųrteikiai 
iš StraffordvSlę $2Q0-sėyo duk
relių Reginosrir Nijolės vardu.

Šia proga -siunčiame'' mūsų 
gražiausią padėką' br. Pargaus- 
kajns ir mielajai p. Saliutei Šer- 
nienei, sudariusiems savo sve
čių '' tarpe palankias nuotaikas 
tam sunkiam Hamiltono Liet. 
Namų fei^i^Hto’’darbui/1

Ilgai gvvųokite ^gerieji’tautie
čiai — tabako augintojai! Sk. St.

Hamiltono Liet. Namų v-bos 
p-kas St. Bakšys su hamiltonie- 
čiu Br. Steponavičium, jo gra
žaus Pontiako nešami Velykų 
išvakarėse pasuko paieškoti jaut
rių ir gerų lietuviškų širdžių pas 
lietuvius — tabako augintojus. 
Proga buvo juo geresnė, kad jie 
buvo pakviesti šventėms p. Sa- 
liutės Šernienės, gyvenančios 
prie Tillsonburg.

Pirmiausia atsidūrėme Delhi 
mieste, lies žinomų visuomeni
ninkų, Onutės ir Juliaus Stra- 
domskių, gražios rezidencijos du
rimis. Čia neprašyti svečiai bu
vo sutikti tikrai retu nuoširdu
mu. Užsimezgusi pokalbį per
traukė nauji svečiai — jau mums 
anksčiau pažįstami Mykolas ir 
Sienutė Tuinylai iš Simcoe, Ont. 
ir žinomi Toronto veikėjai p.p. 
Sakalauskai. Prie švenčių išva
karių stalo teko pabendrauti ir 
hamiltoniečiams. Taip nuosta
biai vaišingai sutikti HNF atsto
vai. padėkoję už priėmimą, iš
leidžiami J. Stradomskio, at
vykimo tikslo jau nišdrįso pir
mieji priminti. Ir čia didžioji 
staigmena — mielasis p. Julius 
pakviečia prie rašomojo stalo, 
atneša čekių knygutę ir pasirašo 
$300 — Liet. Namų Hamiltone 
akcijoms pirkti. Ir tikrai, jei ne
būtų tokių gerų tautiečių, vargu 
ar kas nors idėjiniame darbe te
sėtų. Priimkite gerieji p.D. Stra- 
domskiai visų hamiltoniečįų nuo
širdžiausią padėką ir geriausius 
linkėjimus Jūsų ateities planuo
se! '

Atsisveikinę su vaišingaisiais 
p.p. Stradomskiais ir .jų mielais 
svečiais, hamiltoniečiai “kalėdo
tojai” — HNF atstovai pasuko į 
savo išvykos pagrindinį tikslą — 
sutikti Velvkas ir praleisti šven
tes pas mieląją ir St Bakšio ge
rą pažįstamą iš jaunystės laikų 
Saliute Šernienę, kuri jau eilę 
metų dirba brolių Pargauskų ta
bako ūkyje. Čia buvo malonū su- 
sinažinti su dantų gydytoja Gą-

Atidaryta nauja lietuviška
moterų kintyįila j

NELLE BEAUTY 
SALON 

1496 Main St/E. - 
(netoli Kenlworth) 

Hamilton. OM. Tel. LI. 4-9898 
Sav. A. BUČINSKIENĖ

Winnipeg, — Metinėje kon
vencijoje čia Kanados gen.. prak
tikos gydytoju sai. pirmininku 
išrinktas Dr. Pat B. Rose iš Ed- 
montono.

Natūralus gazas jau Hamiltone!

366 MAIN ST. tAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ JST.: .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.

Taunykime ir skolinklmės ; < 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Au$iti už Sumažinti procentai už paskolos.
Indeliai, paskolos it nerio ąyvyM vro apdrausto.

DARBO DIENOS nenk tądien io is nuo 6 vol. vok. iki 8 vol vok., notom A. liu 
džiaus įstaigoje. (II ougštos), 128 Moin St. W., td. JA. 7-5575. Sekmodicniois 

nuo 12 vai iki 2 vol. pp., parapijos bibliotekoje, 58 Durxkjrn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

vol. poroje potornovimq ir išvalymą duoda NEMOKAMAI Gazo

DEDAME AUGŠTOS KOKYBĖS,

Gožos nomy opšildymc pirmoujo netik onglis, bet ir olvvą. Go z in is outomatiškoi 
šildomos pečius nereikalauja elektros srovės, o ją pasigamina pats. Amortiza
cija žemo, 24 
kompanija ’

i

irlcrtos apjlink

NORFOLK HEinil
69 NAPIER ST., HAMILTON, Ont. Telefonas JA. 7-6Z8Į.

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS 
(Authorized Continue-Flo Dealer)
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DARBININKIJA IR CCF TARPTAUTINIS AN TIBOLŠEVIKINIS KONGRESAS Reikšmingos sukakties minėjimas
* Rašo HUGH NEWTON

(CSc) Pastarieji rinkimai kaip 
• koks sniegynas nukrito ant kaž

kurių darbininkijos vadų galvos. 
Nuo 1930 m. CCF partija pasu
ko iš kaimų j miestus ir pasi
skelbė bei buvo pripažįstama 

z esanti darbininkijos partija. Šim
tai tūkstančių organizuotos dar
bininkijos, savo unijos vadų lū
pomis, skelbėsi esą CCF (Co-op
erative Commonwealth Federa
tion) politikos rėmėjai. Pati par
tija taip pat aiškiai skelbėsi 
esanti darbininkijos partija, ji 
savo veiklą rikiuoja klasių kovos 
linijoje.

Bet kovo 31 d. rinkimuose ši 
partija smarkiai krito, netekda
ma net 17 iš savo turėtų 25 vie
tų. Ji neteko net savo didžiųjų 
vadų: į parlamentą nebebuvo 
perrinktas partijos vadas M. J. 
Coldwell, viena iš stipriausių as
menybių parlamente, o taip pat 
nei du jo padėjėjai — Stanley 
Knowles ir Alistair Stewart. Jų 
vietas užėmė konservatoriai.

Saskatchewan^ iš kur ši par
tija yra kilusi ir kur iki šiandien 
ji tebeturi savo rankose provin
cijos valdžią, tebuvo išrinktas tik 
Vienui vienas CCF atstovas.

Panašiai yra ir Ontario — pro
vincijoje, kuri yra stipriausia 

• pramonė ir kur susispietę uni
jų centrai, ypač tokių karingų 
unijų, kaip automobilių pramo
nės, plieno pramonės, maisto ap
dirbimo pramonės. Pramonės 
centruose CCF negavo nė vieno 
atstovo. Tik pačioje provincijos 
šiaurėje, kasyklų srityje, išlai
kė savo turėtus 3 atstovus.

Dar keturi šios partijos atsto
vai išrinkti iš Britų Kolumbijos. 
Visose kitose provincijose nepra
ėjo jų nė vienas.

Vienas iš organizuotos darbi
ninkijos vadų, Douglas Hamilton 
iš Ontario Federation of Labor, 
apie rinkimus išsireiškė: “Kana
diečiams atėjo tamsios, juodos 
dienos”. Morden Lazarus, tos pat 
unijų federacijos politinio sky
riaus vadovas, šiuo atveju buvo 
realistiškesnis, pasakydamas: 
“Vienas iš įsidėmėtinų dalykų 
yra tas, kad mes išlaikėme mūsų 
turėtas tris vietas Ontario šiau
rėje”. ■

Smulkesnis rinkimų duomenų 
nagrinėjimas rodo, kad CCF 
šiuose rinkimuose surinko ma
žesnį procentą, palyginus su ki
tomis partijomis, bet už ją pa
duotų balsų skaičius yra beveik 
nesumažėjęs. Procentas sumažė
jo dėt bendro balsudtojū ' skai

čiaus padidėjimo. Jei bendras 
balsuotojų skaičius nebūtų padi
dėjęs, CCF būtų išlaikiusi savo 
25 atstovus, o gal net gavusi dau
giau.

Iš to darytina išvada, kad CCF 
turi pastovų savo balsuotojų 
skaičių, kurie neatsimeta jokiais 
atvejais. Tačiau svyruojančių 
balsuotojų jiems bent iki šiol ne
pavyko savo pusėn patraukti. 
Dėl to tai kaikieno pranašautas 
CCF iškilimas ryšium su ekono
miniu atoslūgiu ir nedarbo padi
dėjimu — nepasitvirtino.

CCF gimė 1930 m. depresijos 
laikais. Pagrindinis jos iškilimo 
motyvas buvo kova su depresija, 
nuo privatinio reikalų tvarkymo 
pasukant į valstybinį. Kitaip sa
kant, ekonominis atoslūgis tikrai 
turėjo užpilti vandens ant CCF 
malūno. Bet kovo 31 d. to nepa
tvirtino. Kur tą dieną buvo tūks
tančiai darbininkų, šiuo metu 
esančių be darbo? Dalis iš jų ne
balsavo bet didžioji dalis balsa
vo ir balsavo už konservatorius. 
Iš to peršasi išvada, kad CCF 
klasių kovos ar ekonominių gru
pių kovos politika nėra kanadie
čių tarpe populiari.

Bet grįžkime atgal prie unijų. 
Kur rinkimų dieną buvo virš 
milijono unijų narių, kurių vadai 
skelbė, kad jie visi remia CCF? 
Šiuose rinkimuose dalyvavo 77% 
turėjusių teisę balsuoti. Reikia 
manyti, kad unijos narių tarpe 
balsuotojų, atėjusių prie urnų, 
procentas nebuvo mažesnis. Va
dinasi, iš per milijono unijos na
rių, CCF turėjo gauti apie 770.000 
balsų, neskaitant simpatikų iš 
neunijinių tarpo. Tuo tarpu CCF 
gavo tik 672.000 balsų iš viso, 
įskaitant visų rūšių balsuotojus 
visame krašte.

Organizuota darbininkija JAV 
jau senokai atsisakė socializmo 
politikoje. Ten nėra jokios ’’Dar
bo partijos”. Norėdama turėti 
įtakos krašto gyvenime, darbi
ninkija per unijas remia abi po
litines partijas, nors jos abi yra 
paremtos privačia nuosavybe ir 
kapitalu. Ar tai nėra kelias, kurį 
organizuotai darbininkijai dik
tuoja gyvenimas? Ar Kanados 
socialistai, susispietę į unijų 
centrus, ir toliau užsispyrusiai 
laikysis socializmo dabartiniuose 
rėmuose (CCF partijoje) ? O gal 
šis politinis klausimas kaip tik 
bus tuo nelemtuoju klausimu, 
kuris suskaldys patį .mūsų orga
nizuotos darbininkijos judėjimą?

Š.m. kovo 20-25 d.d. Meksikos 
mieste įvyko parengiamoji tarp
iniam antibolševikiniam kongre 
sui šaukti konferencija. Šitokį 
kongresą šaukti ji numatė š.m. 
spalio 23 d. Europoje. Pradžiai 
be abejonėj sąmoningai parink
ta Vengrijos sukilimo 2 metų 
sukakties diena.

Kongreso-mintis buvo iškelta 
Brazilijos delegacijos 1957 m. ba
landžio mėn. Limoje (Peru) vy
kusiame Trečiame Lotynų Ame
rikos Kongrese Kovai su Sovietų 
Veržimusi. Tokio kongreso tiks
las sukurti pasaulinę antikomu- 
nistinsė kovos organizaciją, nes 
ir komunizmas pavergimo kovą 
veda pasauliniu mastu.

Ryšy su Limos kongreso nuta
rimu 1957 m. spalio pradžioj Tai
pei, laisvojoje Kinijoje, įvyko 
Tarpamerikinės Konferencijos 
Kontinentui Ginti ir Azijos Tau
tų Antikomunistinės Sąjungos 
atstovų suvažiavimas, kuris ap
svarstė minėto pasaulinio kon
greso metmenis. Abi organizaci
jos, kurios tarėsi Taipei, sušaukė 
ir minėtą Parengiamąją Konfe
renciją Meksikoj, pakviesdamos 
ir europinių antikomunistinių or
ganizacijų atstovus. Tuo būdui 
šioje konferencijoje dalyvavo: 
Azijos Tautų Antikomunistinė 
Sąjunga, atstovaujanti 14 tautų; 
Tarpamerikinė Konferenc. Kon
tinentui Ginti, atstovaujanti 20 
tautu; Antibolševikinis Tautų 
Blokas, apjungiąs irgi 20 Euro
pos tautų (Jį atstovavo pirm. J. 
Stecko); Inromacijos bei Sociali
nės Akcijos Komitetas, apjungiąs 
12 tautų (gen. sekr. A. B. Gie- 
■en); atskiras delegacijas dar 
buvo prisiuntę: T. Kinija, Pietų 
Korėja, Pietų Vietnamas, Pakis
tanas, Argentina, Brazilija, Cos
ta Rica, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala. Kuba, Meksika,. JA
Valstybės ir Vak. Vokietija. Iš1 “Kadangi tarptautinis komunz-

ATPIGINAMI TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
UŽ KANADOS IR JAV-bių RIBŲ

KLK Kultūros Draugija, apsvarsčiusi sunkesnę būklę “Tė
viškės Žibu • ų” skaitytojų tolimuose kraštuose, nutarė paleng
vinti jiems užsiprenumeruoti “TŽ” sulyginant prenumeratos 
mokesti su Kanados ir JAV prenumeratoriais.

Todėl nuo dabar visur “Tėviškės Žiburių” prcnuine *ita 
metams yra tik $5.00 ir pusei metų $3.00.

Šia proga kviečiame gerb. tautiečius bei organizacijas, 
esančias Kanadoj ir JAV, užsakyti “TŽ” «avo giminėms, bi
čiuliams ar kitiems lietuviams, gyvenantiems kituose kraš
tuose, bet nepajėgiantiems užsip ^numeruoti dėl didelių va
liutos skirtumų.

Nepajėgiančių užsimokėti daug yra Vokietijoje ir Lenki
joje, kurie prašo siųsti jiems “TŽ”. Deja, visų patenkinti nega
lime dėl savo pačių kuklių išteklių.

'‘‘TŽ’1 Leidėjai.

Į išeivių delegacijas prisiuntė: uk
rainiečiai (net iš kelių kraštų), 
vengrai, čekai ir latviai, kuriuos 
atstovavo Kanados’L. Tautinės 
Federacijos delegatas H. B. 
Atoms.

Konferencija priėmė būsimo 
kongreso politinę platformą, ku
rioje svarbiausias ir mums' įdo
miausias dalykas, kad pasaulinė 
antikomunistinė organizacija sa
vo rezoliucijoje pripažino visų 
Rusijos pavergtųjų tautų seniai 
keliąmą tiesą, jog bolševikinis ir 
rusiškasis imperializmas yra su
tapę, tad kovojant su bolševiz
mu reikia kovoti ir su rusiškuo
ju imperijalizmu, pasisakyti ne 
tik už tautų išlaisvinimą iš bolše
vizmo, bet ir iš rusiškojo impe
rializmo, pasisakyti už paverg- 
tuiųtautų visišką laisvę. Tai yra 
didelis laimėjimas šioje konfe-

mas yra rusiškojo imperializmo 
įrankis, kova prieš tarptautinį 
komunizmą apima ir kovą prieš 
Rusiškąjį imperializmą ,aiškiai 
suprantant, kad galutinis tikslas 
kovos už laisve ir teisę visame 
pasaulyje yra sugriovimas tarp
tautinio komunizmo ir rusiškojo 
imperializmo, išardymas Rusijos 
Socialistinių respublikų sąjungos 
ir satelitų forma, ir sukūrimas 
tautinių nepriklausomų valsty
bių etnografinėse žemėse, bet- 
kuriuo praeities perijodu Rusijos 
pavergtų Rytų bei Centro Euro- 
ooje ir Azijoje”.

SUDBURY Ont
Už a.a. J.E. vysk. Kazimieūo 

Paltaroko vėlę iškilmingos pa
maldos su Libera buvo atlaiky- 

, tos panevėžiečiu iniciatyva su St.
renete dalyvavusių pavergtų- Krivicku priešaky. Progai pritai- 
■u 6 tautų atstovu. Iki šiol ir vy- kytą žodį apie didvyrišką vys- 
nausvbes ir tarptautines antibol- kuDą tarė kun A Sabas
ševikinės organizacijos už Rusi
jos suskaldvmą nedrįsdavo pasi- 
sakyti. Gaila, kad Meksikos kon
ferencijoje lietuvių atstovo ne
buvo. Busimajame kongrese jų 
vietos neturėtų būti tuščios. Ir 

[ mes turime prisidėti prie šio lai
mėjimo apgynimo. O kad jį bus 
norima pamiršti ar kaip kitaip 
aptemdyti, nėra jokios abejonės.

Kalbamoji rezoliucijos vieta 
šitaip skamba:

“Kad būtų visiškai aišku ir ne
liktų vietos nesusipratimams, yra 
priimtas šitokis aptarimas . bei 
pareiškimas:

“Tarptautinis komunizmas šiuo 
vra aptariamas kaip milžiniška 
pasaulinė slapta organizacija, va
dovaujama Maskvos, kurios pa
skirtis yra aktyviai veikti visų 
pasaulio tautu pavergimui komu
nizmo valiai ir nežmoniškam re
žimui.

kytą žodį apie didvyrišką vys-

Vašingtonas. — Šių finansinių 
metų JAV iždo deficitas spėja
ma sieks 3 bilijonus dolerių. Sau
sio mėn. buvo spėjama, kad de
ficito bus tik 400 mil. dol.

Šv. Jono Kr. parapijos trisde
šimtmetis buvo minimas balan
džio 19 ir 20 d.d. Ta proga pir
miausia priminta nuopelnai pa
rapijos kūrėjų - veteranų, seno
sios kartos tautiečių, kurie dide
lių aukų ir dar didesnio pasiryži
mo dėka parapija buvo įkurta. 
Taip pat buvo prisiminta nueitas 
parapijos kelias ir jos vaidmuo 
Toronto lietuvių religiniame ir 
tautiniame gyvenime iki šių die
nų. Klebonas kun. P. Ažubalis 
su parapijos kunigais, talkinin
kaujami parapijos komiteto ir di
delio būrio ponių, surengė vertą 
pasigėrėjimo pobūvį, į kurį atsi
lankė garbingi svečiai: Kanados 
feder. parlamento narys A. Ma
loney. Lietuvos gen. konsulas 
min. V. Gylys, Kanados LB Kr. 
Valdybos pirm. V. Meilus, Tėvas 
St. Kulbis, SJ, ir pilna salė sve
čių ne tik torontiečių, bet ir toli
mesnių bei artimesnių jo apylin
kių, kurių skaičius viršijo net tris 
šimtus. Jų tarpe matėsi atstovai 
kitų konfesijų, įvairių organizaci
jų ir 1.1.

Pobūvį .pradėjo parapijos ko
miteto pirm. J. Matulionis sa
vo kalba ir pakvietė kun. dr. J. 
Gutauską sukalbėti maldą, kū
moje jisai dėkojo Viešpačiui už 
vis”s malones ir prašė Jo globos 
ateičiai. Po to pobūvio vadovavi
mą komiteto pirm, pavedė komi
teto nariui p. Sakevičiui.

Svečiams pavalius apkrautus 
valgiais stalus, buvo perskaitytas 
sąrašas pirmųjų parapijos kūrėjų 
ir atsiprašyti tie, kurie į jį nebu
vo patekę dėl žinių stokos. Po to 
sekė ilg eilė kalbų bei sveikini
mų prisimenant parapijos kūri
mąsi su jos vargais bei laimėji
mais, padėkomis ir pagarba jos 
kūrėjams,. sveikinimais dabarti
niams josios vadovams ir gra
žiausiais linkėjimais ateičiai. Dar 
perskaityti sveikinimai raštu, 
kurių gautas visas glėbys, jų tar
pe kardinolo J. Em. McGuigan, 
Kanados ministerio pirm. J. Die- 
fenbakerio, vysk. V. Brizgio, 
orei. M. Krupavičiaus, prel. J.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 3 d., šeštadienį, 
lenku parapijos salėje, Drinkwa
ter St. Pradžia 7 vai. vak. Veiks 
lietuviškas bufetas ir po meninės 
dalieą šokiams gros gera muzika. 
Gegužės 4 d., sekmatienį, bus 
Motinos Dienos minėjimas baž
nyčioje su pamaldomis. Visi ma
loniai kviečiami abi dienas mi
nėjimuose gausiai dalyvauti ir 
taip pagerbti gyvas ir mirusias 
mūsų motinas.

Pirmoji Komunija lietuviu
kams bus gegužės 18 dieną.

J. M. Kriaučeliūnai nusipirko 
namus labai geroj ir patogioj vie
toj arti ežero ir Bei Parko, taip 
pat netoli nuo miesto centro, vi
sai prie pat autobuso sustojimo.

A. Valaitis nusipirko namus 
Alexander Park rajone.

Juozas Vaičeliūnas buvo išva
žiavęs porai savaičių į Kalifor
niją. o J.* B. Jakuboniai į Niu
jorką.

INCO atleido 1.000 darbininkų, 
bet iš lietuvių tik du atleisti. Ti
kimasi. kad naują sutartį pasira
šius ir vėl bus priimti. .

A. Stmkauskas išnuomojo šiem l Balkūno, kun. dr. J. Prunskio, 
metam garsųjį Moonlight Beach i dr. T. Narbuto, kųn. J. Ber- 
paplūdimį. kur vasarą didžiuma 
sudburiškių maudosi ir iškylau
ja. Kadangi šis pavasaris anks
tybas ir šiltas, tai gali turėti la
bai ilgą sezoną ir gerą pasiseki
mą. Sudburiškis.

taŠiaus. kun. V. Skiląndžiūno ir 
daug kitų.

Pažymėtinas min. pirmininko 
sveikinimas, kuriame jis be kitko 
sako: “Žinau, kad šiuo momen
tu jūs apžvelgiate savo trisde
šimtmečio laimėjimus ir be abe
jonės dėkojate. kaip ir aš. už lai
mėjimus, pasiektus tų, kurie at
vyko iš Lietuvos ir prisidėjo prie 
mūsų kraštb^gjrvenimo, Jūs taip- 

vės ir nepriklausomybės gynimo 
reikšmę, žinodami, kad Tėvynė 
Lietuva šiuo metu neturi šios 
privilegijos”.

Pobūviui einant prie galo sve
čių tarpe pradėjo megztis asme
niniai pokalbiai ir nevienas nu
klydo savo mintimis į praeitį 
prieš trisdešimt metų, kai Toron
te lietuvių buvo vos kelios de
šimtys šeimų ir taip pat dešimti
mis skaitomi nevedusieji. Lygi
nant su dabartimi, atrodo, toksai 
ių užisomijmas viršijo visas jų 
medžiagines ir fizines jėgas. Ko
kios buvo priežastys, skatinu
sios juos tokiam dideliam užsiy 
mojimui tur būt teisingiausiai 
pasakė savo kalboje A cirūnas, 
kalbėdamas parapijos kūrėjų 
vardu: nenumaldomas noras gar
binti Viešpatį Dievą savo gim
tąja kalba, turėti nuosavą vietą, 
kur lietuviai galėtų susirinkti ir 
nuoselėti lietuvišką dainą ir kal
ba, kad lietuviais išliktų ne tik 
iie. bet ir ių vaikai.

Sekmadienis buvo skirtas pa
dėkos pamaldoms. Į 11 vai. Mi
šias atvyko J. E. vysk. Allen, ly
dimas parapijos kunigų, katali
kių moterų tautiniuose drabu
žiuose ir skautu su vėliavomis. 
Jis atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
sveikinimo kalba, kurioje pasi
džiaugė suklestėjimu parapijos, 
kuri praeityje buvo patekusi į 
spnkumus ir buvę galvojama ją 
likviduoti. Dabar ji esą, gyve
nanti savo prisikėlimą. S.

Šv. Jono Kr.' parapijos 30 me
tų sukaktį gražiai priminė skai- 
tvtoiams šeštadienio laidoje The 
Globe and Mail, išspausdindamas 
nuotrauką did altoriaus su prie 
i o stovinčiu klebonu kun. Ažuba
liu ir ilgoką straipsnelį, kuriame 
apžvelgiama parapijos praeitis ir 
aptariamas • dabartinis bažnyčios 
vaizdas bei jos žymiausios puoš
menos — medžio drožiniai.

Patikslinimas
Š.m. balandžio 19 d. šv. Jono 

Kr. parapijos 30 metų jubiliejaus 
pokylyje šios parapijos pionierių 
- kūrėjų sąrašuose ir mūsų pa
vardė įtraukta. Šiuomi norime 
pareikšti, kad šios parapijos rė
mėjais tapome nuo to laiko, kai 
kun. P. Ažubalis perėmė vado
vybę ir dėl to negalime priimti 
jokio kredito už veiklą parapijo
je iki 1948 m.-

Jeigu šis klaidingas praneši
mas ką nors užgavo, apgailestau
jame ir prašome atleisti.

Su pagarba
* Jonas ir Maria F. “Yokubynai.
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CRYSLER’S FARM

INGLESIDEMORRISBURG

LONG SAULT

JĖGAINĖS

CORNWALL

BREWERY LIMITED

FORT WELLINGTON
Povodintos gorsaus kunigaikščio 
Wellingtono vardu. Jis pastaty

tas 1812 m. Dabar — 
karinis muzėjus.

EISENHOWER 
UŽTVANKA

Augštutmė Long Sault 
kanalo dalis.

Dalis šio miestelio buvo 
perkelta ir jo vieta užleista 

jėgainės projektui.

čia atkelti gyventojai iš 
buvusių Farronzs Point, 

Dickinson's Landing, Woles 
Aultsville vietovių.'

sv. Lauryno 
jūrkelis

IROQUOIS 
PYLIMAS

2.450 pėdų ilgio, 67 pėdų 
augščio, 25 mylios augštyn 
nuo Long Soult pylimo. Jis 
kontroliuos vandens tekėji

mą iš Ontario ežeero. *•

Didinga šv. Lauryno upė, 
vienas didžiųjų pasaulio vandens 

kelių, yra pertvarkomas ir turės der didesnę 
reikšmę Kanados augimui. Šv. Lauryno 

jūrkelis bus tiesus pervežimo 
kelias per žemyną leidžiąs įplaukti dide

liems vandenyno laivams iki pat 
.prerijų pakraščio. International Rapids sek

cijoje $600 milijonų elektros jėgainė 
pagamins 1.640.000 kilovatų 

Ontario prov. ir Niujorko valstijai.

1813 metų koutyniu vieta. 
Čio kanadiečių ir britų koriai 

atmušė JAV pajėgos.

Apgyvendintos 1784 metais 
ir pavadintos kunigaikščio 
Cornwall, korolious Jurgio 

III, sūnaus vordu.

long sault
PYLIMAS

2.250 pėdų ilgio, praleidžiąs 
atliekama vandenį pro šalutinę
jėgainę . . . sudaro pagrindinį 
tvenkinį jėgainės generatoriui. Miestelis dabar apjungiąs 

gyventojus buvusių Mille Roches 
ir Moulinette vietovių.

LONG SAULT 
KANALAS

Dolis iūrkelio JAV International 
Ropids sekcijoje Kanalas 

yra 10 mylių ilgio.

GRASS UPtS 
UŽTVANKA

Žemutinė Long Soult konelo 
dolis.

IROQUOIS
Visiškai naujas miestelis 1 Vz 

mylios į šiaurę nuo senosios 
vietos, kuriame gyvena perkelti 
gyventojai iš senojo Iroquois.

3.300 pėdų ilgio, 162 pėdų 
augščio. Kerta kanalą tarp 
Barnhart salos ir Kanados 

žemyno.

• • • . .
■•'.•.•.•.•.v
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DALINKIMĖS DUONA IR

L Išlikimo problema
švietimo problemaNeseniai, po dirbtinių žemės satelitų paleidimo, JAV-se auklėjimo bei švietimo klausimą pra dėta glaudžiai (beveik likimiš- kai) sieti su gynybos klausimu. Gynybos (išlikimo) problema — 'mokymo bei švietimo problema: šią idėją iškėlė, berods, JAV gynybos jungtinis štabas. Susirūpinta patikrinti švietimo sistemą, programas ir auklėjimo priemones. Iškilo pasiūlymų reformuoti ir sustiprinti JAV švietimą visų laipsnių mokyklose. Šitai, beabe- jo, rodo į gera.Tačiau lietuvių tautos elitas šią idėją iškėlė jau 19 amž. antroje pusėje. Lietuvių tautos atgimimo ir išlikimo problema — tautos švietimo problema. Tai liudija pati istorija: S. Daukantas, vysk. M. Valančius, dr. J. Basanavičius, dr. V. Kudirka (“Teg$L;šaulė. Lietuvos tamsumus prašalina”), Maironis, Jakštas, knygnešiai, vargo mokyklos ir t.t.Šimtmetis po šimtmečio naujoji lietuvių karta gaudavo gyvybę iš senesniosios per tėvų meilę, kraują ir širdį. Kūdikiai siurbdavo netik savo motinų pieną: jie Įkvėpuodavo jų draugiš-

J. Kralikauskas, KLB Kultūros Fondo pirm.kas akis ir didžiausios meilės kreipinius senąja kalba. Augdami jie visomis savo juslėmis ir galiomis prisipildydavo tautinės dvasios, šviesos ir kvapties. Jie prisigerdavo tautinės kultūros. Naujoji lietuvių tautos karta pasisavindavo tautinės kultūros vertybes. Šis pilnas palaimos kartų paveldėjimo tęstinumas jokiu atveju negali sutrikti, išsigimti arba net nutrūkti. Negali nutrūkti vistiek. kokiame varge ir nelaimėje mūsų tauta atsidurtų: pavergime, naikinime ar išeivijoje.Suvokę, kad ypač išeivijoje švietimas yra tikrai tapęs likimi- ne išlikimo sąlyga, kiekvienas privalome labai rimtai rūpintis lituanistiniu švietimu. Tik per švietimą — mokymą ir auklėjimą — tegalime tikrąja linkme nukreipti savo jaunėlius — įpė- diniškąją generaciją.
2. Mums nevalia nusižudytiNežiūrint dramatinės geopolitinės padėties, lietuvių tauta per daugel šimtmečių rodė ypatingą uoslę pavojui, ypatingai budrų savisaugos instinktą, ir taip pat ypatingą ištvermę. Iš pačio tau-

PasshaudokZt< kelionės
patogumais...

Dviem .puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien 
į Rytus ir i 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 
į Canadian National atstovus.

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIENBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

■Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo potarnavimo
* O. K. JOHNSON & CO. LTD.

Travel & Insurance Agencies
697 Bay Str., Toronto 2 ... EM. 6-9488

ED. KONDRATAS

Vyru ir moterų rūbu 
siuvėjas

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

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

DRUSKAtos gyvybės branduolio kilo mūsų savita tautinė kultūra ir kultūrinės vertybės.Apvaizdos valia mes gimėme lietuviais su prigimtąja teise ir prievole branginti bei ugdyti sa-. vo lietuvybę, puoselėti paveldėtąją per tėvus iš protėvių tautinę gyvybę. Kaip nevalia mums patiems nusižudyti ar atimti savo vaikų žmogišką (sakykim, egzistencinę) gyvybę, taip nevalia atimti ir tautinę gyvybę. Lietuvis visur ir visada privalo išlikti lietuviu. Išpažindami savo lojalumą bei pagarbą Kanadai — kurioje klesti žmoniškumo, demokratijos bei laisvės principai — mes drauge išpažįstame mūsų istorinį bei prigimtinį ryšį su lietuvių tauta ir kultūra, su lietuvių krauju, kalba ir didžiosiomis protėvių aukomis. Būti kultūriškai brandžių lietuviu juoba drauge reiškia būti ir geru ką- nadiečiu. Kaipgi išugdytas taurus lietuvis galėtų būti blogas kanadietis? Turime nesusmukti, bet gyventi, tvirtai abiejomis kojomis atsirėmę į savo istoriją, kalbą ir kultūrą. Kiekvienas čia lietuviukas užaugs tiek vertingu žmogumi ir tiek pilnutinės kultūros, kiek tvirtas bus jo saitas su lietuvių tautos istorija, literatūra ir kultūra, t.y., kiek jis bus lietuvių istoriją, literatūrą ir kultūrą pažinęs bei išgyvenęs. Mūsų gi išeiviškos laisvės ir galimybių prasmė tikrai ne ta, kad sudribėliškai nuskęstum baliuose. patogybėse ir taukuose ap- glušdami ir apžlibdami mūsų vi-

>ų motinos kankiniškiems atodū- 
;iams ir kruvinam veidui.

3. Mokytojo augštoji 
tarnybaMūsų kolonijose ir kolonijė- 'ėse — salose bei salelėse — litu- mistiniam švietimui bei lietuviškai mokyklai tenka ypatinga eikšmė. Kad apgintų išeivio lie- uvybę perduodamas protėvių autinį palikimą, mokytojas me- ai po metų aukojasi ir ištvermingai dirba. Nutysusioje ir vis tebeilgėjančioje išeivijos perspektyvoje mokytojo bei mokyklos vaidmuo vis ryškėja ir vis iidėja. Mokytojas tebėra išlikęs astovu ir palikuoniu ano idealizmo ir entuziazmo, troškusio atstatyti ir iškelti Lietuvą. Mokytojas giliai ir nepajudinamai tebetiki Lietuvos gražia ateitimi ir nemarumu. Kiekvienas lietuvis mokytojas yra tikrasis Lietuvos gelbėtojas, nes gelbėti lietųyybę— tai gelbėti Lietuvą.Bet nejaugi gelbėti lietuvybę yra tiktai mokytojų pareiga? Ar mokytojui neužtenka jau darbo mokykloje (šalia savo kasdieninio vargo fabrike?) Ar jam dar privalu maldauti, įkalbinėti ir žalčiu raitytis prieš tėvus, kad šie teiktųsi leisti savo vaiką į mokyklą? Ar dar ir ilgiau didžioji bendruomenės dalis gali likti tik pasyvi stebėtoja arba net nugaros atgręžėja akivaizdoje tokios mokytojo aukos?Išeivijos masės atatupsčiavi- mas nuo lituanistinio švietimo bei mokyklos guldo karčias nuosėdas ant mūsų mokytojo širdies. Baimina pavojus, kad mokytojas— tiek ilgai plūkęsis be reikiamos pagalbos, be veiksmingo atjautimo, net be atitinkamo visuomeninio pripažinimo — gali pagaliau pritrūkti ištvermės, nusivilti ir rezignuoti. (Mokytojas juk taip pat yra žmogus: su jėgų ir sveikatos ribotumu!).Nėra jokios abejonės: mūsų bendruomenė neatjaučia mokytojo ir pakankamai neįvertina jo darbo bei vaidmens.

4. Švietimo sąlygos tikrai 
sunkiosĮsižiūrėjus į tikrąją dalykų būklę, mūsų lituanistinio švietimo bei mokyklų dabartis nėra džiuginanti — nėra net patenkinanti. Visų pirma, krinta į akis pernelyg didelė griova tarp mūsų materialinio prasigyvenimo ir ! šeštadieniniu mokyklų skurdei- viškumo. Šeštadieninių mokyklų būklė nėra tokia, kokia turėtų būti: ji vargana — blogesnė negu stovyklose 1945-1 m. O juk visai aišku: tiek darbo sėkmingumas, tiek jaunosios kartos lie-

uvybė didžia dalimi priklauso įuo lietuviškosios mokyklos ge- ovės. Bet stinga .lėšų. O dėl lėšų stokos trūksta net vadovėlių ir būtinų mokymo priemonių.Mums dar netrūksta idealistų mokytojų, bet jau pradeda stokoti klasėse mokinių. O juk aiš- <u: kuo gausiau bus mokyklų ir klasėse mokinių, tuo lietuviškesnis bus mūsų jaunimas. Pagal kolonijų didumą bei mokyklinio amžiaus vaikų kiekį esamose ipo- kyklose (ir kursuose) mokinių skaičius yra nepakankamas (kaipgi sakytum “nepilnas”). Dar liūdniau, kad nėra tendencijos didėti. Rūpestis dėl mūsų mokyklinio prieauglio yra tikrai pagrįstas ir grasus.Be pakankamo lygio lietuviškos mokyklos ir pakankamai intensyvaus švietimo sekanti generacija gali atskilti nuo savo tautinės kultūros ir tautinės istorijos — gali atskilti nuo savo kamieno. Dėl mūsų neapdairu-

tuvos paveikslą begali susidary- Sao Paulo lietuviški radijo 
ti prisiklausęs vaikas? Ir kas to- sambūriai iškilmingai minėjo šv.
kiu “lituanistiniu švietimu” išde
gutuotą sąmonėje “didvyrių žę- 
mės” vaizdą benuplaus? Visai 
tvarkoj, jeigu gervė laukia ir ti
kisi giedros; bet argi mes nesiti
kime sulaukti savo vaikuose ap- 
sireiškiant stebuklų stebuklą?... 

(Bus daugiau)

Kazimiero jubiliejų. Per radijo 
valandą “Tėvynės garsai”, vado
vaujamą agr.*Aleksandro Bogu- 
slausko, minėjimą paruošė inž. 
M. Ivanauskas, o per Kultūrinį 
Radio Pusvalandį kalbėjo mokyt. 
H. Mošinskienė su Al. Vinks- 
naičiu. ,

T or onto
Namu

Savininkams

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasirinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 

tt Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.
ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 

KAINĄ PASIRINKIMAS.
ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Vaistai Lietuvon!
UGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

S?? - R ©lykite, telcfonuokite ar otvykit. pat mu*. Vitat informatijat veltui. ...

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
'^7.,^;::-.; ' ■ 7 7777'^777: .■ '>777 <7 < ; • ų;ų"777 • '■-L

1147 DUNDAS ST. W., Ossington kompot 
T E t F. F O N A S L E . 6 - 2.1 3 9

■ '• \ 7 V.-7-
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TAIP TINKANTIS SVEČIAMS - 
G AI Vi N ANTIS COCA-COLA

"Coke" ar "Coca-Cola" —- abu fabriko ženklai reiškia Coca-Cola Ltd. 
gaminius — pasaulyje mėgiamiausias gaivinantis gėrimas.

8120-9

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Ukrainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikmenis bei. darbo įrankius.
MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
XMūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip < pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sy. arba 20 kg.svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Kadangi 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. EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA. I
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

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

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba. r

t

mo, apsileidimo, tingumo ar nesusigaudymo savo pagrindiniuose uždaviniuose tenka giliai susirūpinti dėl gresiančios tautinės tragedijos jau pačiai pirmajai po mūsų kartai. Neužtenka tik ilgėtis tėviškės kalnelių, neužtenka tik padūsauti ar net ir ašarėlę nubraukti. Neužtenka net nė gerų norų. Nuopelno pripažinimas tenka tiktai rankai, kuri paduoda duonos ir druskos. Tiktai ryžtingas nusiteikimas, darbas ir ištvermė leidžia tikėti į gerus rezultatus.Mums dar nestokoja gerų norų (Lietuviškoji širdis buvo visad jų kupina!), bet jau labai stokoja talkininkiškų rankų, o tūliems net jau ir tikėjimo (Argi prieš vėją, girdi, papusi!). Mums dar tikrai netrūksta laisvės meilės ir įvertinimo, bet mūsų kojos jau už dramblio sunkesnės. Negi męs vyresnieji galėtumėm nustoti mylėję Lietuvą, bet jau mes tikrai permažai branginame savo kultūrines vertybes ir brolį lietuvį (sakysime, kalbėdami apie savo kaimynus arba į svečius atsilankančius!). Tėvų “pavyzdžius” stebi akylus vaikai. Jeigu tėvams nereikia lietuviško laikraščio, tai vargu jau kada jų vaikas jų prenumeruos. Jei tėvai apsieina be lietuviškos knygos, tai kiek bėra vilties, kad jų vaikai bus lietuviškos knygos mylėtojai? Jei tėvams “užkliūva” ir organizacijos, ir parengimai, ir veikėjai, ir- net tautinių minėjimų programos, ir viskas jau tik makalynė,’na, tai ir jų vaikas . .. O kai svečiams beužkandžiaujant įsisiūbuoja buvusio nepriklausomoj Lietuvoj gyvenimo teismas (seimų, režimų, išeikvojimų, eibės blogybių ...), tai kokį gi Lie- .

Visi Toronto elektros jėgainės 
Hydro-Electric System tarnauto
jai, kuriems leista įžengti į jūsų 
namus, turi oficialų ženklų ir pri
valo nešioti darbo metu.

(DU KART DIDESNIS NEI NEŠIOJAMASIS ŽENKLAS)

Viršuj rodomas mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas, dabar* nešiojamas skaitliukų tikrintojų 
ir kitų Toronto Hydroelectric System tarnautojų, 
kuriems pavesta tikrinti skaitliukus bei kitus 
elektrinius įtaisus vartotojų patalpose.

Jei kas norėtų įžengti į jūsų namus kaip Toronto 
Hydro tarnautojas L'prašytų leidimo, jūs turėtu
mėte prieš Įleisdami jį paprašyti parodyti šį ofi
cialų ženklą.

Šis pranešimas skelbiamas jūsų pačiu apsaugai

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEIW
14 CARLTON STREET 

• • •

■ • Z' * . * ' '

Geriau gyvensite ELEKTRIŠKAI — 
saugiu, švariu ir moderniu būdu.

"Aš noriu naujo CCM
Tūkstančiai kanadiečių perka naujus

1958 m. C.C.M. — tai geriausias metų 
dviratis! Grakštus, puošnus, lengvas 

ir didingas naujas C,C.M.
paima pirmą vietą išvaizdoje, patogumą 

važiavime ir lengvumą pedaliavime.
Jis taip pat tvirtas ir atsparus! Tai 

geriausias partneris nuvažiuoti kur.
benori. Kiekvienas kanadietis nori C.C.M. 

Pasižiūrėkite visų 1958 metų C.C.M.
modelių pas jūsų vietos prekybininką.

C.C.M. dviračiai, triračiai, joyraideriai, 
dviračiai su priekaba ir ...

pačiūžos viskas pagaminta visiems . .»
kanadiečiams.

TRIRAČIAI
*

Pasirinkite sau iš C.C.M. 
puikiausių dviračių šeimos, 

3 rūšyse...

Canadian ^SABRE-^Imperial CyCO
ioop
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Lietuviai pasaulyje
A-a. Kun. K. Jenkus, pastaruo

ju metu airių parapijos Rosbury, 
Mass, vikaras, mirė nuo širdies 
smūgio. Jis gimė 1905 m. Gudelių 
km. Ramygalos valse.; semina- 
rijl baigė Brightone, Mass., ku
nigu įšventintas 1931 m. Vikara
vo Bostone, 1944-48 m., buvo ka
ro kapelionas Europoje, kur 
daug padėjo lietuviams tremti- 

>n|ams. 1948-1956 m. buvo vikaras 
lięt parapijoje Lowelly, Mass.

Liet Krikščionių Demokratų 
Sąj. konferencija Čikagoje šau
kiama gegužės 30 ir 31 d.d. lietu
vių Tėvų Jėzuitų Jaunimo Cent
ro salėje, 5620 South Claremont 

t Avė., Chicago 36, Ill. Skyriai ir 
visi kiti bendraminčiai prašomi 

j ruoštis konferencijoje skaitlingai 
'dalyvauti. Rengėjai

. Am. L. Bendr. Centno Valdyba 
išleido -savo biuletenio Nr. 11. 
Jame LB Taryba atsisveikina 

.savo kadencijos pabaigoje ap
žvelgdama LB trimečio darbus 
bei stiprėjimą, pateikiama pluoš
tas informacijų apie balandžio 
27, d. įvyksiančius rinkimus nau
jos tarybos bei atstovų į PLB 
seimą ir šiaip duodama infor
macijų iš Bendruomenės gyve
nimo.
i Biuletenio Nr. 10_ buvę išspaus
dinta 700 egz. ir visi buvę išpla- 
tinti, išsiuntinėti pavieniams as- 
.menims — prenumeratoriams ir 
organizadijų bei LB padaliniams.

Am. LB centrinėje apylinkėje, 
:į kurią registruojasi visi lietuviai 
•gyveną mažesniosiose kolonijose, 
kur nėra bendruomenės padali- 
nių, turi 135 narius. Jos būstinė 
•yra Clevelande. Pirm. Stp. Nas- 
;Vytis, sekr. J. Liūdžius, ižd. K. 
Mažonas.

5 Lietuvio knygelė. Am. Liet. 
Bendr. CV iki šiol platino Niu
jorko apyl. išliestą “JAV LB na
trio knygelę”. Jos laidai išsibai
gus nutarta išleisti ją kitu var- 
.du — “L. K.” Be abejonės tai 
tikslesnis pavadinimas, nes kiek
vienas lietuvis yra LB narys. 
Toje knygelėje bus išspausdinta. 
Liet. Čharta. LB statuto ištrau
kos, keletas angliškų informaci
jų, lapas apie asmens žinias ir 
palikta vietos t. solid, mokesčiui 
bėi aukoms atžymėti.

Detroito lietuviai ruošiasi įsi
gyti Lietuvių Namus. Kovo 30 
d. tuo reikalu buvo sušauktas 
•susirinkimas, kuris išrinko spe
cialų komitetą. Namus numato
ma įsigyti bendruomenės vardu. 
Norima nupirkti priešais šv. An
tano bažnyčią kadaise lietuvių 

• pastatytus namus, kuriuos His- 
pana Unida organizacija dabar 
.sutinka parduoti už $65.000.

Eilė lietuvių gydytojų, gyve
nančių Maryland valstijoje, lais
va praktika nesiverčia: dr. M. 
Svotelienė dirba John Hopkins 
universiteto tyrimų laboratori
joje, dr. Oželytė dirba privati
nėje psichiatrinėje ligoninėje, dr. 
Virkutis dirba valdžios ligoninė
je, o dr. Lastauskas dėl senyvo 
amžiaus visai nedirba.

.BALFč sandėlių vedėjas p. 
•Kulpavičius džiaugiasi, kad į BA 
LFo sandėlius prisiunčiama geri 
kiekiai knygų. Dalis jų persiun
čiama Punsko lietuviams. P.Kul- 
pavičiūs prašo nesiųsti suplyšu
sių laikraščiu ar žurnalų, j u nėra 
kur dėti.
} BALFo sandėlyje yra nemažai 
rūbų, kuriuos atitinkamu laiku 
BALFas persiųs į Europą. Auko-

tojai prašomi nesiųsti nenaudin
gų drabužių, juo labiau nesiųsti 
C.O.D.

Vasauas stovlykla berniukams 
ir šiemet bus ruošiama Kenne- 
bunkporte. Ji veiks nuo birže
lio 28 d. iki liepos 26 d. Norintie
ji galės pasilikti ir ilgiau.

Diplomatų suvažiavimas yra 
numatytas š.m. rudenį Niujorke 
kai įvyks Pasaulio Lietuvių Sei
mas. Pirmas šią mintį iškėlė dr, 
Petras Vileišis, gyv. Waterbury, 
Conn. Tai yra ilgamečio Kauno 
burmistro sūnus, veikiantis pla
čiai visuomeniniame gyvenime: 
jis yra LB pirmininkas, ateiti
ninkų pirm., daugelio kitų liet, 
organizacijų aktyvus dalyvis.

Silvestras Balčiūnas, atsikėlęs 
neseniai iš Australijos, apsistojo 
ir darbo ieškosi Niujorke.
VOKIETIJA

Norvegas Nils Seim lankėsi 
Vasario 16 gimnazijoje vasario 
17-18 d.d. Jis yra YMCA (Krikš
čionių Jaunų Vyrų Sąjunga) ge
neralinis sekretorius. Svečias 
buvo gimnazijoj ėjau trečią kar
tą. Ir šį kartą jis atvyko ne tuš
čiom rankom. Iš vienos Norve
gijos laivininkystės įmonės savi
ninko jis gavo pinigų nupirkti 
mokiniams, vaisių. Svečią pasvei
kino l.e.p. dir. T. Gailius. Sve
čias vakare mokytojams ir mo
kiniams parodė keletą spalvotų 
filmų apie jo paties Norvegijoje, 
Strandheime, suorganizuotą nuo 
latinę jaunimo stovyklą, kur jo 
rūpesčiu yra pakartotinai buvę 
ir Vasario 16 gimn. 30 mokinių ir 
stovyklos patalpų sienos yra pa
puoštos gimnazijos gimnazisčių 
išaustomis tautinėmis juostomis. 
Evangelikų jaunimo ratelio va
dovas mokyt. F. Skėrys atsidė
kojo svečiui už apsilankymą, do
vanas ir filmų demonstravimą, 
įteikdamas keletą anglų kalba 
knygų apie Lietuvą. Graži tauti
nė juosta buvo įteikta svečiui, 
prašant toliau perduoti nežino
mam geradariui, padovanoju
siam vaisių.

Ir Šiems metams svečias vėl 
pakvietė iš gimnazijos-6 berniu
kus penkias savaites vasaros 
atostogų praleisti Norvegijos 
fjorduose. Jis pažadėjo pakviesti 
papildomai dar 4, jei tik susi
rinks daugiau aukų.
PRANCŪZIJA

LK Misijai Prancūzijoje suėjo 
10 metų nuo jos oficialaus įsikū
rimo, nuo tos datos kai buvo gau
tas iš arkivyskupijos patvirtini
mas jos pripažinimo.

Faktiškai LK Misija Paryžiuje 
veikė jau nuo esriiau tik neturė
jo pastovios pamaldoms vietos. 
Dešimtmetis 1947-1957 metai ri
bojasi pamaldomis, kurios buvo 
pradėtos laikyti Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir kur dabar tęsiamos. 
Šiam LK Misijos įsikūrimo ir 
lietuviškų pamaldų dešimtme
čiui atžymėti š.m. kovo 1 d. šv. 
Kazimiero šventės proga ir buvo 
prikalta Tėvų Jėzuitų koplyčio
je lenta su tokiu įrašu: “Mūsų 
maldoms atminti. Prancūzijos 
lietuviai. En souvenir de nos pri- 
eres 1947-1957. Les lituaniens en 
France”.

Liet. Moterų Komitetas prie 
Pasaulinio Motinų Sąjūdžio Pa
ryžiuje (O. Bačkienė, J. Matorė, 
E. Turauskienė, B. Venskuvie- 
nė) reiškia viešą padėką LK Mo
terų D-jai Melbourne (Australi
joje) už materialinę paramą, taip

pat p. Kaunienei PMS atstovei 
Australijoje ir kitoms talkinin
kėms atsakiusioms į anketas ir 
nuoširdžiai bendradarbiaujan
čioms tarptautinėje plotmėje.

Pavergtų Europos Tautų Sei
mo sesija įvyks balandžio 25-30 
d.d. Strasburge. Lietuvių delega
cijai pirmininkaus LLK pirm. V. 
Sidzikauskas. Delegacijos nariai: 
dr. Karvelis (Ūk. Sąj. atstovas), 
pulk. J. Lanskoronskis (valst. 
liaud.), E. Turauskas (krikšč. 
dem.), J. Vilčinskas (soc. dem.), 
V. Banaitis (Neprikl. Talkos).

BALFas pranešė, kad Prancū
zijoje gyveną lietuviai laikomi 
įsikūrusiais ir jokios pašalpos iš 
BALFo nebegali gauti Jis gali pa 
dėti tik emigracijos klausimu.

Bulota Juozas, gyvenąs Mont- 
realyje Kanadoje, per Kr. Val
dybos pirmininkę paaukojo Pran 
cūzijos lietuviukų dovanoms 
5.000 f r. Krašto Valdyba reiškia 
ypatingą padėką ir dižaugiasi to
kiu nuoširdžiu ryšių palaikymu, 
nors jau keletas metų kaip ši šei
ma paliko Paryžių.

Tvirbutas Juozas praėjusiais 
metais atvykęs iš Lenkijos da
bar dirba savo profesijoj pas vie
ną architektą Strasburge.

Šileikai tvarkosi dokumentus 
emigracijai į JAV Yra keliolika 
kitų lietuvių, kurių emigracijos 
klausimas pajudėjo.

Kun. Juozas Šeškevičius su di
džiausiu entuziazmu ir pasiauko
jimu dirba S. Paulo lietuviško 
jaunimo organizavime, jo auklė
jime ir lietuvybės mokyme. Gai
la, kad sendraugiai suseno ir tam 
kilniam darbui randa mažai pa
dėjėjų.

Inž. M. Ivanauskas Lietuvos 
architektūros parodos Sao Paulo 
rengėjas yra prisiuntęs ilgą pa
dėką visiems, kurie kųonors pri
sidėjo prie tos parodos suorgani
zavimo ar pravedimo: augštie- 
siems parodos globėjams, moks
liniams bendradarbiams, ekspo
natų skolintojams, spaudos ir ra
dijo bendradarbiams, parodos rė
mėjams aukomis, įvairiems tal
kininkams ir 1.1. Ta proga pažy
mima, kad aukų gauta 60.785 cr., 
o išleista 83.500 cr., t.y. apie $835.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirma 
karta mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis Šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

P’UrARA'IlON h
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Kultūros ir knygų pasauly
“DRAUGO” AŠTUNTASIS 
ROMANO KONKURSAS

Dienraštis “Draugas”, talki
ninkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lie
tuviško romano konkursą. Rank
raščiai įteikiami iki 1958 metų 
gruodžio 1 dienos.

Geriausiam romanui skiriama 
premija — 1000 dol., kurią pa
aukojo Kizimieras Laurinavičius 
iš Marquette Parko, Čikagoje.

Jury Komisiją sudaro: Al. As- 
tašaitis, dr. Julius t Kaupas, dr. 
Justinas Pikūnas, Alė Rūta ir 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

Romano siužetą pasirenka pa
tys autoriai. Romanas turi būti 
parašytas mašinėle, nemažesnis 
kaip apie 200 romano formato 
puslapių.
( Tūkstančio dolerių premiją 
gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teises 
perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir 
išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas 
romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai, spausdini-, 
mo sąlygas nuspręs abipusiu su
sitarimu. .

Jaunimo literatūros premiją — 
$250 — skirtą Čikagos Liet. Mo
kytojų Sąj., už 1957 m. jaunimui 
skirtą veikalą laimėjo Alf. Vam- 
butas. Jo knyga-rankraštis “Trys 
sakalai”, 350 psl., apima apsaky
mus, pasakas ir istorinius pada
vimus. Jury kom. sudarė: pirm. 
S. Tamulaitis, -sekr. J. šimaitie.- 
nė, nariai — D. Lipčiūtė, Pr. Raz
minas ir Gr. Tulauskaitė. Posė
dis įvyko balandžio 5 d.

Sakoma, kad komisijai buvę 
pateikta dar daugiau gerų kny
gų, tačiau bent trys iš jų buvę 
atmestos dėl. konkurso skelbėjų 
numatytos sąlygos, kad veikalas 
turi būti parašytas būtinai 1957 
m. Dėl to net jury komisijos po
sėdis vos neiširęs.

Knygų parodoje, kuri kovo 19 - 
31 d. veikė Sikorskio Istoriniame 
Inst. Britanijoje, savo leidinius 
buvo išstatę 12 tautų: Albanija, 
Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, 
Ispanija, Lenkija, Lietuva, Ru
munija, Rusija, Ukraina ir Veng
rija. Buvo taip pat skyrelis “Ra
šytojai tremtyje”. Čia eksponuo
ti veikalai, kuriuos rašytojai pa
rašė tremtyje.

Lietuviu skvr. vadovavo ra
šyt. K. Barėnas. Jame išstatyta 
apie 100 lietuviškų knygų, iš ku
rių labiausiai lankytojų akis 
traukė Liet. -Enciklopedijos to
mai. Parodos dienomis veik kas 
vakarą buvo skaitomos paskaitos 
apie pavergtųjų tautų literatų

Stat. inž. Mikalojus Ivanauskas 
rengia Sao Paulo Miesto Centri
nėje Bibliotekoje šv. Kazimiero 
jubiliejui atžymėti parodą.

Kun. B. Suginto monografija 
išėjo iš spaudos. Parašė Klemen
sas Jūra. Kun. B. Sugintas savo

metu yra pastatęs lietuvių kolo
nijai S. Paulyje. parapijinę baž
nyčią.

SoL Bičkienė, kaip viena iš 8 
laimėtojų Cincinati konkurso, 
gavo stipendiją ir gegužės 29 d. 
išplaukia į Italiją tolimesnėms 
dainavimo studijoms, po kurių 
dar gaus progos pasirodyti Mi
lano ir Florencijos operose.

Dr. V. Vygantas buvo nuskri
dęs į Europą dalyvauti Pax Ro
maną centro valdybos metinia
me posėdy Friburge, Šveicarijo
je. Dr. Vygantas išskrido balan
džio 11 d. ir grįžo po savaitės.

Muencheno ateitininkai sen
draugiai leidžia savo biuletenį 
“Mūsų žinios”. Muencheno at-kai 
sendraugiai taip pat buvo suor
ganizavę Velykų atostogų metu 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
viams vadų kursus.

Fordham universitete ir šią 
vasarą bus pravesta lituanistinių 
dalykų programa. Šiais metais 
ir 1959 m. jos išlaidas apsiėmė 
padengti lietuviai verslininkai 
dr. J. Kazickas ir dr. J. Valiūnas.

Paskelbtoje programoje numa
tytos paskaitos šių dėstytojų: St.

Barzdukas, prof. J. Brazaitis, 
prof. W. Jasevicz, prof. A. Salys, 
A. šlepetytė, dr. A. Vasys, o 
kviestais lektoriais numatyti: 
prof. dr. A.Sennas, prof. K.Pakš- 
tas, prof. J. Puzinas, dr. J. Ka
zickas, prof. S. Sužiedėlis ir dr. 
VI. Viliamas.

Paskaitos prasidės liepos 7, o 
baigsis rugpiūčio 14 d.

Moneys Antanas Prancūzijo
je baigia skulptūrą iš švino 1 
metro 20 cm augščio, kuri vaiz
duoja vaiką duodantį cukraus 
gabalą šuniui. Ši skulptūra bus 
išstatyta Tarptautinėje Briuse
lio parodoje cukraus paviljone. 
Be to, turi kelttą užsakymų šam
pano Mercier įmonei. Skulpto
rius paskutiniu metu gana inten
syviai dirbęs jaučiasi kiek pa
vargęs. Velykoms buvo išvykęs į 
Vendee kelių dienų poilsiui.

Ei'etaitė ..laisvė avtykusi iš 
Šveicarijos vienus metus tobuli
nosi skulptūroje. Paryžiuj ji dir
bo pas skulpt. Del Deebbio. Iš 
svarbesnių jos darbų yra kopija 
Budhos galvos ir laisva kūryba 
— varlė iš mėlynojo marmuro.

Kovo 31 d. ji apleido Paryžių 
ir nuo balandžio 15 d. dėsto skulp 
turą ir tapybą Bazelyje.

Gailius Pranas, jaunas meni-

ninkas, kurio darbų paroda bai
gėsi vasario mėn. Paryžiuje, 
dalyvavo moderniojo meno mu
ziejaus organizuotame svetimša
liams menininkams konkurse. 
Buvo išskirta 20 geresnių meni
ninkų. kurių tarpe ir jis.

Australijos Lietuvių Metraštis, 
skiriamas paminėti Austr. Liet. 
Bendruom. dešimtmečiui, jau 
baigiamas redaguoti, bet į pa
kvietimą jį iš anksto užsiprenu
meruoti atsiliepė dar nedidelis 
skaičius lietuvių. Dėl to Krašto 
Valdyba kovo mėn. vidury pa
skelbė, kad Metraštis nebus 
spausdinamas, jei prenumerato
mis nebus sudaryta nors pradi
nės spausdinimui reikalingos su
mos. Kr. V. paragino visus užsi
prenumeruoti Metraštį iki gegu
žės 15 d. Jei iki to meto pakanka
mo skaičiaus prenumeratorių ne
susidarys, Metraštis nebūsiąs 
spausdinamas, o užsiprenumera
vusiems pinigai būsią grąžinti.

Dr. Eliziejus Draugelis, laiki
nai pasitraukęs dėl sveikatos iš 
tarnybos, triūsiasi savame kie
me netoli S. Paulo. Visada gero
je nuotaikoje, jaunatviška dvasia 
palaiko optimizmą tremtinių tar
pe. Plunksnos nepaleidžia iš ran
kų- - _ ■ _

Volkswagen
sulaipina 148 kostiumus

vienu pakrovimu

FOUR SEASONS 
TRAVELy : .. .. ■ ■■.< ? ■ 

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

Atveža gimmes
pjBblat gyventi ar pasisvečiuoti.

lėktuvais, laivais, geležinkeliais. į 
Ncsezoninio meto nuolaidos!

Pasus ir vizas parūpiname per 
kfleta dienu.

Kreipkitės i' mus:

FOUR SEASONS
TRAVEL

Jums pigiau kainuos
įženkite tiesiai į šį nuostabiai daug vie
tos turintį mašinos vidų... ar pakrauki
te per mašinos gala... JŪS DAUGIAU 
SUTALPINSITE VOLKSWAGENE. Šis 
lankstus ir greitas judėjime Volkswa- 
genas sutalpins 35 penkių galionų pie
no bitonus, ar 34 apelsinų dėžes, ar 19 
TV aparatų,, ar 530.000 cigarečių... ir 
jūs būsite patenkinti nuvažiuodami 30- 
35 mylias su vienu galionu benzino!

įsveziojimas
Užpakalyje įmontuotas oru šaldomas 
motoras (nereikia anti-freeze) kartu su 
naujo tipo sunkesne transmisija, tai pa
tikimas švelniai veikiantis jėgos viene
tas ... kas reiškia pigus išlaikymas. Pa
remta centriniu 4 milijonų dolerių ver
tės atsarginių dalių sandėliu, Volkswa- 
geno patyrusi prekybininkų organizaci
ja garantuoja skubų patarnavimą visa
me krašte.

į Wally’s Garage
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadina-College/
; . Sav. VL. TARVYDAS

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

Nm4^stabd^ių|dėjima^il^l&00
GARANTUOTAS DARBAS 

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

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI: 
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMf STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ), 

KREIPKITE 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga 

Nariai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI. 

Apyvarta 1957 m. 
CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
OR. 1-8951

Visam krašte žinomos kompanijos naudoja Volkswagenus
Bell Telephone Company • Canadian Broadcasting Corporation 

Canadian National Telegraphs • Culligan Soft Water • Steep Rock Mines 
Eatons of Canada • O'Keefe's • Ontario Government, Dept. Lands & Forests 

Ontario Provincial Police • R.C.A. Victor • Simpsons - Sears • Singer Sewing Machine
St. John Ambulance • Thor Industries . . . ir daugybė kitų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MASINOS * 

SKALBIMO MASINOS * 

TELfVfZUOS APARATAI *

★

KROSNYS

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

s
ūk

PO. 6-6719
RA. 2-6152

siekė $1.000.000,00.
V. LIESUNAITIS
J. SKUČAS
E. YAFFE — Sekretorė.

D. N. BALTRUKONIS 
F. YASUTIS 
A. MARKEVIČIUS

Leiskite Volkswagenu perdavėjui Įrodyti, kad jūs taip pat galite sumažinti savo ižvežiojimo Klaidas.

H-7080B

VISAME KRAŠTE PRISTATYMAS IR PREKYBININKAI

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čio pat galima ažaiaakyfi laivam* motoru* bet Įvairiu* medžiokliniu* fautuvus. I

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

ZUKLAVIMO
ir įvairias kitos SPORTO REIKME- 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Volkswagen 
sumažina 

pristatymo 
išlaidas!

DAUGIAU PAKROVIMO VIETOS — 170 kub. pėdų 
ŽEMESNĖS OPERAVIMO IŠLAIDOS—30-35 M.P.G. 
LANKSTUS JUDĖJIME — lengva paparkyti 

3ŽEMOS PAKROVIMO GRINDYS—13” nuo šaligatv.
PLAČIOS ŠONŲ IR GALO DURYS 
DAUGIAUSIAI REKLAMOMS VIETOS—80 kv.pėd.

v a i re w i r ni r a n n a i t n V 0 L K S W A G E N C A N A D A I. T D.
GOLDEN MILE TORONTO 16. ONTARIO
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SPORTAS

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus. CHOLKA>

l RE AL ESTATE CJ 
limit eb

1199 Bloor St. W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j 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.

c »

Dundas - Sorauren 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

su 2 virtuvėm, nepereinami 
r tai. Arti susisiekimo.
^foįdian Rd. • Annette 

000 įmokėti, 7 kambariu mūrinis 
narvuos, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 

 

garažas. Lengvos mokėjimą sąlygos.

College • Margueretta 
$4;00a (mokėti, 7 kambarių mūro 
Hbmas su 2 moderniškom virtuvėm, 
Tfe0ereinami kambariai.

$t. Cloir - Vinona 
$4.000 įmokėti, 6 kamborių mūrinis 
namas su 2 modemiškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grove - Annette 
$17.500 pilna kaino, 6 kamborių at
kirus mūrinis namas su garažu, 2 
moderniškos virtuvės, nauja apšildy
mo sistema su gazu.

Bloor - Delaware 
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
npmas, 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomos, 2 garažai, dideli kamba
riai. Vieno skola balansui.

Roncesvolles - Constance 
$17.900 pilna kaina, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 
niškos virtuvės, nepereinami 
rioi.

Bloor - Beresford 
$5.000 įmokėti, 6 kambariu

moder- 
kamba-

mūrinis 
namas su garažu, moderniška virtuvė, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

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

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

St. Cloir - Glenholme
įmokėti, 8 kamborių per du
atskiras, mūrinis namas su

Vandeniu alyva šildomas,

$8.000
augštus, 
garažu, 
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Clair
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomas, 4 moderniškos vir- 
tuvs, 4 vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo talef. LE. 4-8481

Namų ^el. 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.

PIGIAUSI

siuntiniai
I. Mawrodin

2543 Dundas St.

REAL ESTATE
Narys Toronto Real Estate Board

RO. 7-3121
Bloor - Lansdowne

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

Roncesvallcs - Morion

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

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

RO. 7-3121 ■ A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Joseph A. PE/1ILRS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Runnymede - Annette

$2.500 įmokėti, 6 didelių kambarių, 
lobai gerame stovyje namas, Alyvos 
Šildymas, vieto garažui.

Bloor - Havelock
$7.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 modernios virtuvės, 
2 vonios kambariai. Dvigubos gara
žas. Netolimoje ateityje požeminis su
sisiekimas.

St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ros namas. 3 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vandens ir alyvos šildymas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tcl. 
LE. 2-3321

Namų tcl 
RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper 
(vairūs dožai, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tai. RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

2

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; mūripis 8 kam
bariu namas, Šoninis įvažiavimas, ga
ražas, puse minutės iki Bloor. Puiki 
vieto dėl išnuomavimo ir susisiekimo.

St. Clair - Oakwood
3 butu - 12 kambarių 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 kambarių namas, padalytas į 3 
atskirus butus. Nuomos gaunama 
$3.780 metams. Garažas. Turi būti 
parduotas dar šią savaitę.

Jane - 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;

Parkdale
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 12 
kambariu, vandeniu alyva šildomos 
namas. Pajamos $160 mėnesiui, prie
do 5 kambarių butas savininkui.

St. Clair - Bathurst
7 kambariai - 2 augštai 

$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 - \ Yi 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 prašoma kaino, 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 tAve. W.

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

skambinti po 10 vai. vak.

Bloor - Windermere
16.500, 6 kambarių atskiras mūri

nis namas, kvadratinis planas, alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas, prie pot Bloor.

High Pork
$2.000 įmokėti, 6 kombariy mūrinis 
narnos, moderni virtuvė, alyva šildo
mas, geri morgičiai. Kaina tiktai 
$13.500.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park

$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ros narnos. 2 virtuvės, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas. Vandens ir aly
vos šildymas.

Oakwood - Eglinton 
$1.500 įmokėti, atskiras 5 kambarių 

.vienos šeimos namaf. Vienos atviros 
morgičius 10 metų. Vieto garažui.

Roncesvolles - Howard Park 
$3.000 įmokėti, 6 gražus kambariai, 
2 didelės virtuvės, dvigubas garažas. 
Alyvos šildymas.

Bellwoods - Dundas 
$1.000 įmokėti, 9 kambariu mūrinis 
namas, dvigubas garažas. Dvi virtu
vės. Galima gauti geras pajamas iš 
namo. Arti prie susisiekimo. Pilna kai
na $11.900.

Brock - Bloor 
$1.900 įmokėti, 7 kambarių su dviem' 
virtuvėm. Garažas. Gazu apšildomas. 
Geras susisiekimas i visos miesto da
lis. Taip pat geros nuomavimo sąly
gos. Pilno kaino $12.500.

Bloor - Ossington 
$2.000 įmokėti, atskiros namas, 7 
kambariai, dvi virtuves, alyva apšil
domos, geros susisiekimas. Namas 
gerom stovyje. Kaina $ 12.000. Geros 
pajamos iš namo, ’ •

Lansdowne - Dundas
$2.500 įmokėti, 8 kambariai, mūrinis 
nomos su dvigubu garažu. Aylvo ap
šildomas. Vieno skola atdaro. Namas 
gerame stovyje.

Major - Bloor 
$2.900 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
virtuvių, arti susisiekimo.’ Geros mo
kėjimo sąlygos, vieno skola. Gerame 
stovyje ir geros pajamos iš namo. • 

Wallace Ave. - Bloor
$2.900 įmokėti, 6 kambarių su dviem 
virtuvėm mūrinis namas, geram sto
vyje, ramioje vietoje, galima rūsyje 
įrengti pora kambarių.

Emerson - Bolor 
$2.900 įmokėti, 8 kambariai, dvi vir
tuves, mūrinis namas. Gazu apšildo
mos, su garažu. Prie gero susisiekimo, 
Geros pajamos iš namo taip gerom 
stovyje.

Fern - Maine St.
$3.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
narnos, du vonios kombarioi. Garažas. 
Privatus įvažiavimas. Geros mokėji
mo sąlygos. Geros pajamos iš namo. 

Indian Rd. - Annette
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, mūrinis 
namas, dvi virtuvės, lengva išnuomo
ti, prie gero susisiekimo. Alyva ap
šildomos, romioje vietoje.

Delaware - Dupont 
$3.500 įmokėti, 8 kamborių mūri
nis atskiras namas, dvi virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, geros mokėjimo 
sąlygos su mažais procentais, 
kios nuomavimo sąlygos.

Dovercourt - Dundas 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, garažas, geros 
pajamos iš namo. Viena skola, leng
vos mokėjimo sąlygos. Prie gero su
sisiekimo.

Suinteresuoti pirkti namus prašomi 
kreiptis pas mus, galėsite namatyti ir 
pasirinkti geru namų. Dabar laikas.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

Pui-

| LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

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.

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. S1M1NKEVIČIUS * 386 Durie St

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

Tel. LE. 4-2351 Tel. HO. 1-7515
Didelis namų pasirinkimas su mažu įmokėjimu. Kreiptis į 

Danforth (office) įstaigą.
Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čio^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 musų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius. '

’A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. KLIUDŽIUS
Namų Ml. WA. 1-7672 Namų tai. EM. 4-9641 Namų tai. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 y. MORKIS

Lietuvaičių laimėjimai 
krepšinyje

Mūsų krepšininkai jau senokai 
žinomi krepšiniu besidominčiai 
Toronto visuomenei. Tačiau pa
mažu į platesnį akiratį pradeda 
prasiskverbti ir lietuvaičių var
dai. Pirmąją pradžią padarė vy
tietės praėjisiais metais tapusios 
CYO lygos finalistėmis ir V. Bal
sytė laimėjusi geriausios krep
šių metikės pereinamąją taurę. 
Neblogiau lietuvaitės pasirodė ir 
šiais metais. CYO lygos pirme
nybėse dalyvavo dvi Aušros ir 
dvi Vyčio komandos. Ypatingų 
komandinių laimėjimų nebuvo 
laimėta, tačiau individualiai jos 
pasiekė kaikurių reikšmingų lai
mėjimų. Praėjusį ketvirtadienį 
įvyko šios lygos uždarymo iškil
mės ir dovanų įteikimas, kuria
me skambėjo ir keli lietuviški 
vardai. Gražiausiai pasirodė jau
nosios krepšininkės — laimėju
sios pirmas tris vietas geriausių 
krepšių metikių eilėje. Aušrietei 
G. Uogintaitei atiteko geriausios 
metikės pereinamoji taurė. Ant
roje vietoje liko vytietė Ed. Kro- 
maitė ir trečioje aušrietė A. Ga- 
taveckaitė. Trys pirmosios lietu
vaitės— tikrai puikus laimėji
mas!

Geriausių žaidėjų eilėn šioje 
grupėje nei viena lietuvaitė ne
pakliuvo. Moterų klasėje reikš
mingą laimėjimą pasiekė vytie
tė O. Kriaučiūnaitė, pripažinta 
penkta geriausia žaidėja šioje 
klasėje. Neblogiau pasirodė ir 
antroji vytietė O. Žėkaitė, ta
pusi penktąja šios klasės krep
šiu metike.

Šie laimėjimai dar tuo reikš
mingi. kad buvo varžomasi tarp 
Kanados pirmaujančių koman
dų, kaip St. Cecilias, kurios bu
vo praėjusių metų Kanados jau
nių meisterės. Corpus Christi — 
šių metų jaunių meisterės, St.Ce- 
cilias — šių metų jaunučių mer
gaičių Kanados finalistės.

Tikėkimės, kad šie laimėjimai 
bus geras paskatinimas mūsų 
krepšininkėms ir palinkėkime 
joms sekantiems metams dar 
gražesnių laimėjimų.

•Šių pasisekimų akivaizdoje 
kyla mintis ar nevertėtų kitais 
metais sudaryti bendrą ir pajė
gią komandą ir ar nepamėginti 
dalyvauti Kanados pirmenybė
se?’ A. S.

VYČIO ŽINIOS
Praėjusį sekmadienį futboli

ninkai turėjo pasitarimus kur 
galutinai išsirinko sau vadovybę. 
Pr. Berneckas — sekcijos vado
vas, t ei. LE. 4-9630: A. Pulkis — 
I-mos komandos vadovas, telef. 
LE. 6-1657; O. Pietėraitis — II-os 
komandos vadovas. Treniruočių 
tvarka: antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 6.30 vai. ir šešta
dieniais nuo 3 vai. po. Treniruo
tės vyksta High Parke. Pirmą
sias rungtynes Can-Con lygoje 
Vytis žaidžia ggeužės 4 d. Millen 
stadijone prieš Alex, the Great.

Lauko teniso treniruotės vyks
ta Lake Shore aikštelėse antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
6.30 vai. vak.

Plaukimui bus gautas uždaras 
baseinas naudotis šeštadienio ry
tais, jei susidarys bent 10 žmonių 
grupė. Norintieji mokintis plait: 
kimo ir jau pažengusieji, prašo
mi kreiptis į sporto vadovą J. 
Žuką, tel. RO. 9-5433.

Vytiečius parėmė: E.Bumeiste- 
ris $100, dr. A. Pacevičius $10, 

dr. M. Arštikaitytė $10, dr. A. 
Valadka $10, V. Eižinas $2, Paš- 
kauskas $4, Atlantis Exp.-Imp. 
Ltd. $10. Visiems nuoširdus ačiū.

AUŠROS ŽINIOS
Pradedamos lengvosios atleti

kos ti'iniruotės. Pirmoji treni
ruotė įvyks šį sekmadienį 2 vai. 
p.p. Rannie parke (Swansea). 
Treniruotes praves žinomas To
ronto sportininkas - treneris G. 
Stulac. Jis praėjusiais metais at
stovavo Kanadą olimpinėse žai
dynėse Melbourne ir šįmet bai
gia Toronto un-to kūno kul
tūros fakultetą. Visi lengvaat
lečiai, berniukai ir mergaitės, 
prašomi reguliariai ir punktua
liai lankyti treniruotes. Į lietuvių 
olimpiadą, kuri įvyks liepos 3-4 
d.d. Niujorke, galės vykti tik tie, 
kurie išpildys FASKto nustatytą 
žaidynių kvalifikacijos normą. 
Lengvosios atletikos sekcijos va
dovu pakviestas K. Šapočkinas.

Lauko teniso treniruotės vyks 
High Parko aikštelėse. Treni
ruotės numatomos pradėti už po
ros savaičių.

8-jų Š. Amerikos Liet žaidynių 
pirmajame rate’aušriečiai išsiko
vojo vyrų ir moterų krepšinyje 
antrąsias vietas ir mergaičių sta
lo tenise I-ją ir II-ją vietą (G. 
Juknevičiūtė ir D. Simonaitytė).

Mūsų nuoširdus ačiū vaišin
giems clevelandiškiams už globą 
mūsų janiesiems sportininkams, 
geriesiems šoferiams ir visiems 
mūsų rėmėjams už materialinę ir 
moralinę paramą. Taip pat nuo
širdus ačiū J. Kvietytės - Urbo
nienės išraiškos šokio studijai už 
meniškai ir su dideliu pasiseki
mu atliktą programą “Pavasario 
baliaus” metu, visiems talkinin
kams bei mieliems svečiams sa
vo atsilankymu parėmusiems 
mūsų jaunimą. T. P.

8-jų ŽAIDYNIŲ I-jo RATO 
LAIMĖTOJAI

Didžiąją dalį šio rato varžybų 
Clevelande balandžio 12-13 d.d.,' 
kaip ir paprastai, užėmė krepši
nis. Varžėsi 6 vyrų, 4’moterų, 6 
jaunių ir 5 jaunučių komandos. 
Vyrų grupėje pirmąją vietą lai
mėjo Ūrbanos studentų Lituani- 
ca finale nugalėjusi vienintelį 
Kanados atstovą Toronto Auš
rą pasekme 60:49.. Prieš paten
kant į finalą Aušra nugalėjo 
Gintarą 52:39.

Moterų grupėj dėl pirmos vie
tos varžėsi Toronto Vytis, nuga
lėjusi Hamiltono Kovą 33:15 ir 
Toronto Aušra, nugalėjusi Niu
jorko Lietuvaites 43:17. Pirmą
ją vietą vėl pasiglemžė vytietės 
nugalėjusios ,aušrietes 51:38. Su 
šiuo trečiu iš eilės laimėjimu To
ronto Lietuvių Namų taurė, skir
ta moterų krepšinio nugalėto
joms, perėjo visiškon vytiečių

WINNIPEG, Man
Šv. Kazimiero šventės vakare 

klebonas atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias, i kurias atvyko Winni
peg© arkivyskupas F. Pockok ir 
jų metu pasakė pamokslą. Be jo 
dar buvo atvykę: kun. J. Reken, 
slovakų klebonas, kun. J. Fitz
gerald, Immaculate par. klebo
nas, kun. A. Kerklingh — olan
dų kapeelionas, kun. J. Mullaly 
— vyskupijos sekretorius. Po pa
maldų visi svečiai klebonijoje 
buvo pavaišinti lietuviška vaka
riene. Šeimininkavo O. Jančiu- 
kienė. Po vakarienės arkivysku
pas apžiūrėjo bažnyčios ir klebo
nijos statybą.

Rekolekcijos įvyko Kančios sa
vaitėje, kurias pravedė Tėvas 
Pranas Garšva, MIC.

Sekmadienį po pamaldų para
pijos salėje įvyko bendri pusry
čiai, kurių metu šeimininkavo 
O. Woltner. B. Bartininkaitė, O. 
Jančiukienė, Aid. Balčiūnienė, O. 
Greeningienė ir EI. Januškienė.

Pusryčių metu misijonierius 
labai įdomiai papasakojo apie P. 
Amerikos ir ten gyvenančių lie
tuvių gyvenimo sąlygas.

Pakrikštyta: Benjaminas Ri
mantas Valentino ir Bronės Si
manavičių sūnus. Krikšto tėvais 
buvo J. ir R. Desautels.

Helmutas Stasys Algirdas, VIa 
do ir Stasės Virkučių sūnus. 
Krikšto tėvais buvo J. Butkevi
čius ir St. Bartininkienė.

Mirė Ona Žilinskienė sulauku
si 84 m. Velionė buvo daug pri
sidėjusi savo darbu - siuvinėji
mais kuriantis lietuvių šv. Kazi- 
meiro parapijai Montrealyje. Di
džiąją savo gyvenimo dalį pra
leido netoli Winnipeg© ūkyje; 
prieš pat mirtį buvo persikėlusi 
j miestą. Gedulingos pamaldos 
atlaikytos šv. Kazimiero bažny
čioje. Liko nuliūdęs vyras, kuris 
pardavęs pusę ūkio apsigyveno 
mieste.

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 komb. mūr. namas, 
išilginis planas, 2 virtuves, vieta ga
ražui 10 m. skola, skubus pardavimas.

Dovercourt - Dundas 
$2.500 įmokėti, 7* kamb. per 2 augšt. 
2 mod. virtuvės, 2 vonios, naujas aly
vos šildymas, išilginis plonas, vieto 
dviem garažam.

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

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

Jane - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. 10 metų se
numo, atskiros mūrinis nbmos (bunga
low) garažas su privačiu įvažiov, vie
na skola 10-čiai metų.

Windermere - Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. per 2 augšt. 
atskiros mūr. namas; kvadratinis pla
nas, 2 mod. virt., 2 vonios, alyva šil
domas, garažas.

St. Clarens Ave. - Bloor 
$5.100 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 mod. virt., vand. alyva šild., dvigub. 
garaž., lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Pacific Ave. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadr planas, 2 vonios, vand. 
alyva šildomas, garažas.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

nuosavybėn. Trečioji vieta čia 
atiteko hamiltonietėms įtemptoj 
kovoj įveikusioms niujorkietes 
14:11. ? ?: -

Jaunių nugalėtojais tapo Čika
gos Neris, finale permainingoje 
kovoje įveikusi antrąją Čikagos 
atstovą Baltijos Jūrą 56:48. Jū
reiviai jau išaugo į darnų vienetą 
ir rimtai grasino laimėtojams, 
kurie jau kelis metus iš eilės yra 
laimėję šią meisterystę. Kanados 
atstovas Toronto Aušra iš varžy
bų iškrito pirmose rungtynėse 
pralaimėjusi finalistui BJ 42:26.

Jaunučių klasės nugalėtoju ir 
šiais metais tapo Cleveland© 
Žaibas, finale nutrenkęs Detroi
to Kovą 37:21. Kanados atstovai 
ir čia neturėjo sėkmės: Aušra, 
nugalėjusi Čikagos Arą 29:9, 
pralaimėjo Detroito Kovui, o Ro- 
chesterio Sakalas pralaimėjo, 
vos poros taškų skirtumu, nauja
jam meisteriui Žaibui.

Reikšmingą žaidynių dalį, pri
jungus mergaičių klasę, užėmė 
ir tinklinis. Varžėsi 5 vyrų, 4 
moterų ir 6 mergaičių komandos. 
Tenka nusistebėti, kad pirmą 
kartą pravedamose mergaičių 
varžybose varžėsi net 6 koman
dos. Vyrų nugalėtojais tapo šei
mininkai nugalėję Bostono Dai
navą 2:0 (15:13, 15:12). Kanados 
atstovas Toronto Vytis, nugalė
jęs Detroito Kovą 2:1, sekančias 
rungtynes pralaimėjo meisteriui 
Žaibui 2:0. Pralaimėjęs ir sekan

Bažnyčios statybos darbai- ei
na priekin. Elenos Ginkuvienės 
rūpesčiu ir išlaidomis padarytos 
labai gražios šviesaus ąžuolo gro
telės. Jas padafė: A. Genys ir V. 
Galinaitis. Be to, iš tos pat me
džiagos A. Genys padarė Velykų 
žvakei žvakidę ir Velykų-proce
sijai kryžių.

Alg. Lingei vadovaujant nu- 
varnišuoti balkiai ir išdažytas 
bažnyčios vidus. Dažyti padėjo: 
Alf. dančiukas, V. Stankevičius, 
Bartninkai, V. Rutkauskas, J. Vi
džiūnas, P. Žiminskas, Ev. Fede- 
ravičius.

Ev. Kalasauskas savo lėšomis, 
padedamas E. Federavičiaus, už
dėjo ant šoninių apšvietimo vamz 
džių išilgai visos bažnyčios abie
juose šonuose porcelaną.

M. Šarauskas padarė choro bal
kono atbaigimą. ,

V. Galinaitis, P. Gustys ir Ma
žeika sutvarkė į kleboniją įėji
mą, padarė koridoriuje spinteles.

M. Bukauskas kasdien sukasi 
apis visus darbus tai su teptu
ku, tai su kalkių katilu.

Velykos. Pirmąsyk savo baž
nyčioje turėjome Didžiosios Sa
vaitės apeigas. D. šeštadienį jos 
prasidėjo 11 vai. vak. 12 vai. nak
ties buvo Prisikėlimo pamaldos. 
Choras, vado v. D. Januškaitės, 
gražiai giedojo velykines gies
mes. “Per Tavo šventą Prisikė- 
lijną” išpildė duetas: E. Januš
kienė ir Vai. Simanavičius.

Atvelykio išvakarėse įvyko pa
rapijos “atgavėjimo” banketas, 
kurio metu grojo visų pamėgtas 
latvių orkestras “Estrada”, šei
mininkavo: S. Bartininkienė, O. 
Woltners, L. Čingaitė, D. Januš- 
kaitė. Bufetą tvarkė Br. Stapu- 
lionis. Prie įėjimo budėjo A. Ge
nys, drabužinę tvarkė A. Kun- 
caitis.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 11 d. parapijos 
salėje.

Indian Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 1 1 kamb. atsk. mūr. 
nomas-dupleksos, 2 virt., 2 vonios, 
alyva šildomas, 10 metų skola.

St. Clair • 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 Ave. - St. Clair 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūr. namas, 3 mod. virt., 3 vonios, 
vand. alyva Šild., dvigub. garažas, il
gos išsimokėjimo sąlygos, labai puikus 
namas, dideli kambariai.

Jane - Bloor 
$10.000 įmokėti, 7 komb. per du 
augšt. atsk. mūr. namas, centrinis 
planas, 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.
Wasaga Beach 

$3.000 įmokėti, maisto prod, krautu
vė su kampiniu sklypu, pilnai įrengto. 
$1.000 įmokėti/ 6 kamb. naujas vaj 
somomis su baldais.
$5.000 įmokėti, 19 kabinų,^ benzino 
stotis, restoranas, gali keisti į namą 
Toronte.

čias rungtynes Hartfordo Gran
džiai 2:1 Vytis liko ketvirtoj vie
toj. Moterų klasėje pirmą vietą 
laimėjo Cleveland© Žaibas I, fi
nale nugalėjęs Žaibo II-ją 2:0. 
Vytietėms šioje varžyboje atite
ko trečia vieta. Jos pralaimėjo 
meisterėms 2:0, bet ta pačia pa
sekme nugalėjo Čikagos Nerį.

Mergaičių tinklinio varžybose 
irgi laimėjo Žaibo tinklininkės, 
finale nugalėjusios Nerį 2:0. To
ronto Vytis, nugalėjusi Čikagos 
Vaivą 2:0, sekančias rungtynes 
oralaimėjo meisterėms 2:0. Prieš 
patenkant į finalą Neris dar nu
galėjo Toronto Aušrą 2:0 ir Ro- 
chesterio Sakalą irgi 2:0. Vytis ir 
Sakalas dalinosi 3-4 vietą.

Stalo teniso varžybose varžėsi 
38 dalyviai. Ištisai vyravo kana
diečiai. Vienetų varžybas laimė
jo: vyrų — Gvildys; moterų — 
Kasperavičiūtė (abu Vytis) ; jau
nių — Grėbliūnas (Sakalas); 
mergaičių — Juknevičiūtė (Auš
ra). Jaunių antrą vietą laimėjo 
Mališauskas (Sakalas) ir mer
gaičių Simonaitytė (Aušra). Vy
rų dvejetą laimėjo Gvildys - Ne
sukantis (Vytis); moterų dvejetą 
laimėio vytietės Kasperavičiū
tė - Urbonaitė, finale įveikusios 
Hamiltono Kovo tenisininkes 
Rickienę - Verbickaitę. Mišrų 
dvejetą laimėjo Vyčio pora Gvil
dys - Kasperavičiūtė. Komandi
nėse vyrų varžybose Vytis nu
galėjo Nerį 5:2, Žaibą 5:2 ir tą 
oačia pasekme finale Detroito 
Kovą. Komandoj žaidė: Gvildys, 
Nešukaitis, Rautinš. Moterų ko
mandines varžybas irgi laimėjo 
Vytis įveikusi Aušrą 3:0 ir Žai
bą 3:1. Hamiltono Kovas, pra
laimėjęs Žaibui 3:0, dalijosi su 
Aušra 3-4 vietą. Vyties koman
doj žaidė: Kasperavičiūtė, Urbo
naitė. .

Mūsų apskaivčiavimu šio ra
to žaidynių nugalėtoju tapo 
Toronto Vytis, surinkęs 148 taš
kus. Antroje vietoje liko Cleve
land© Žaibas su 104 taškais. Auš
rai atiteko trečioji vieta su 42 t. 
Jauniu grupės nugalėtojais tapo: 
1. Žaibas 55, 2. Neris 45, 3. Sa
kalas 40.5. 4. Aušra 33. Tiksles
nį apskaičiavimą paskelbs žaidy
nių rengėjai, tačiau nugalėtojai 
nepasikeis.

Žaidynėms pasibaigus buvo at
rinkti kandidatai būsimoms pa- 
baltiečių varžyboms Čikagoje. 
Vyrų krepšinio rinktinėn pa
kviesti aušriečiai Vaičiulis ir 
Buntinas, o moterų tinklinio rink 
tinėn — 
Žėkaitė

Žaidynės -nebuvo pavyzdingai 
pravestos, kaip tikėtasi iš žino
mų organizatorių, tačiau kaiku
rių nesklandumų įnešė ir patys 
sportininkai. Bendras vaizdas — 
perkrautos žaidynės, visi skuba 
prisigraibstyti kuo daugiausiai 
laimėjimų ir išskubėti namo. Ar 
nevertėtų žaidynes kreipti kita 
vaga — sportininkų bendravimo 
ir suartėjimo kryptin? Tikėki
mės, kad antrojo rato varžybos, 
kurios įvyks liepos mėn. pradžioj 
Niujorke, bus pavyzdingesnės ir 
daugiau įneš šilumos sportininkų 
suartėjimui. A. S.

Lietuvos ir Latvijos lengvaat
lečių rungtynės vyko kovo 15 ir 
16 d.d. Kaune. Laimėtojais išėjo 
daugumoje lietuviai.

Kaune prie “Spartako” drau
gijos įsisteigė bokso mėgėjų klu
bas. Jis veiksiąs ūkiškais pagrin
dais.

vytietės Vėlyvytė ir O.
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JREAL ESTATE 

oor St. W. Telefonas LE. 1-4605
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Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
J$3g patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St W. - - . Tel. LE. I-5688:

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

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

Sav. V. BLOCKIS

Susirinkime | Politinis pabėgėlis
“Šluota” rašo, kad ataskaiti- “Berliner Zeitung” paskelbė 

niame susirinkime pasigirdę bal- įsakymą, kad Vokietijos Rytų zo- 
sai iš salės: |noje turi būti naikinami žvirb

liai, kurie išlesą javus. Nuo kiek
vieno dirbamos žemės hektaro 
turį būti sunaikinta po 10 žvirb
lių. Tada “West Berlin Courier” 
savo skaitytojus paragino:

— Kai į jūsų langą pasibels 
žvirblelis, įsileiskit jį, nes jis val
džios persekiojamas politinis pa
bėgėlis... >

Talentas
— Ach, kokios gražios jūsų 

sakoja savo skausmus ligonė, rankos ir ploni, ilgi pirštai! Pasa-

— Ką tu visą laiką tiktai apie 
laimėjimus mali!

— Kalbėk apie viską!
— Juk visi žino, kad ir trū

kumų yra.
Pirmininkaujantis:
— Draugai, ramybės! Jeigu vi

si žino apie trūkumus, tai kam 
apie juos kalbėti?...

. Neįspėjo
Pas gydytoją atsidusdama pa-

Kartą pas fotografą užbėgo vi
dutinio amžiaus moteris su ne-JI 
didele savo fotografija ir sako:

— Gal galėtumėt padidinti šią 
mano nuotrauką?

— Kokio dydžio? — paklausė 
fotografas.

— Apie tris kartus, bet burną 
palik tą pačią, — paaiškino.

Paklusnumas
— Ar tiesa, kad tavo žmona ta

vęs klauso?
— Taip. Aš jai sakau: “Daryk, 

ką tik tu nori”. Ir negaliu skųs
tis. Ji ir daro...

Br 1/ CnXaiwlrlimA VIa OhUhU&iviviiv

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

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

Dr. E. Zwnene
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.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

4%
.,

Į

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELES 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

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

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

kitų draudimo bendrovių.

sveikatos ir At.

Patarnavimas
automobilių, namų, baldų.
GYVYBĖS, pensijos planų

Gydytojas ją nutraukia:
— Liga man aiški, sakykite, 

tiek jums metų?
— Hm ...
— Kiek jums mėtų?
— Nuostabu, visas ligas žinai, 

o metų ir neįspėji...
Pateisinamas noras

Numirė žmogelis ir atsidūrė 
prie dangaus vartų. Jį pasitiko 
iangiškasis vartininkas tarda
mas:

— Tavo žmona tau ištaisė tokį 
gyvenimą, kad dabar čia priima
mas be jokių formalumų.

— Ačiū, — tarė žomgelis, — 
’■>et aš labiau linkęs eiti į praga- 
ra - • •

v artininkui besistebint, žmo
gelis ėmė aiškintis.

— Galiu pasigirti, kad 40 me
tų išgyvenau su žmona, kuri nuo
lat kartojo, kad esanti šventa 
moteriškė. Per visą tą laiką nie
ko netroškau, kaip tik gyventi 
su kokia nors pasmerktąja. Ar 
būtų skirtumas?

kyk, brangusis, ką tu gali nu
veikti su jais?

— Pakutenti...

SINGAPŪRAS PAKEIS 
VEIDĄ

Malajams pasiskelbus nepri
klausoma valstybe Singapūras li
ko ir toliau D. Britanijos kolo
nija. Jos plotas vos 280 kv. my
lių. Anksčiau tai buvo didžiau
sias šio regijono prekybos cent
ras bei karinė bazė. Dabar, mui
tų atskirtas nuo Malajų, Singa
pūras savo gausių gyventojų iš 
orekybos nebegalės išmaitinti.. 
Kolonijos vyriausybės numone, 
Singapūras galįs išlikti tik virs
damas pramonės centru. Kadan- i 
gi įvairiausių žaliavų šaltinių yra 
ne per toli, tad pramonei, sukurti 
tetrūksta tik kapitalo, nes darbi
ninkų tuose žemės ūkio kraštuose 
taip pat galima nesunkiai rasti 
ir pigių. Singapūras turės savo 
veidą pakeisti.

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGt 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

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

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiod. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtad., penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. RA,

Otava. — Kanada 1954-57 m. 
laikotarpy iš Rusijos importavo

Paryžius. — Prancūzijos gy
ventojų skaičius prieš karą ma
žėjo, o po karo visą laiką yra prie prekių tik iiž 38 milijonus rub- 
auglis, gimimų skaičius prašoka ~ : ’—*-----ion ~'’1'
mirimus.

lių, o į ją eksportavo už 180 milj 
.ublių.

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

ROSE HEATING — TINSMITH 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 oda batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus pa§tu. Kalbame ukrainietiškai.

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

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

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

.. burnočius. Duodu išsimokėjimūi iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, pr$ingitr 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

Maisto produktu 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. MATEKON1AI

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

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltoms. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Noujousi mo
deliai. žemiausios kainos. *

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lfegar.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

Pritoiko akinius visiems akių defek-i
Herta akių nervus, kurigoda# j 

nęi šukei;a QnJvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto '■

Telef. WA. 1-3924 > . > j

Priėmimo valandos: nuo 9-12 Ir nuo 
2-9 vai. vole (pogol susitarimą).

Raftinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS.
DANTŲ GYDYTOJAS

Yakarals ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

OKULISTĖS

APGAVIKAS
Prieš kiek laiko viename vo

kiškame laikrašty pasirodė iš 
Subbury skelbimas, kad ten tū
las Walter Bųlle, galįs parūpinti 
gero ir gerai apmokamo darbo, 
kadangi ir vokiečių bedarbių 
yra gana daug, tai daugelis į jį 
kreipėsi laiškais, o kiti ir stačiai 
nuvažiavo į Subbury. Betgi Bul- 
le, surinkęs pinigus už tarpinin
kavimą, iš Subbury dingo. Dabar 
jo ieško policija ir įdūkę ap
gauti darbininkai.

EDEN, Ont.
Grįždami iš velykinės iškylos 

pas tabako augintojus, Hamilto
no NF šaukliai St. Bakšys ir Br. 
Steponavičius Sustojo dar Petro 
Ožuolo sodyboje. Jau anksčiau 
teko girdėti, kad Šis gerasis tau
tietis, ankstybesnis ateivis, visą 
laiką tvirtai stovi lietuviškų rei
kalų gynėjų eilėse. Jis beveik 
nuolatinis liet, org-jų valdybų 
narys, didelis liet, spaudos mė
gėjas, jautrus viskam, kas lietu
viška. Ir hamiltoniečių prašymą 
’is’patenkino labai greitai išrašy-" 
damas $100 čeki, tuo būdu už
baigdamas tūkstantinę, gautą 
šiose apylinkėse Šv. Velykų me
tu.

Kad ir gražiausiais žodžiais 
rašytum vistiek išreikšti neįma
noma tų padėkos jausmų, kokių 
kupini grižo NF atstovai.

Nuoširdžiausias p'. ~ “
Jums ačiū! Sk. St. ! jo sūnaus antrašas.

Paieškojimai
Kulbušbuskas Antanas, sūnus 

Prano, kilęs iš Prienų, ieškomas 
tėvų iš Lietuvos. Prašomas atsi
liepti ar žiną apie jį pranešti: J. 
Bakšvs. 87 Marion St., Toronto 
3, Ont. Tel. LE. 3-1435.

Kas ieškojo per “Tėviškės Ži
burius” Armono, gyvenusio Ma
rijampolėje, prašomas kreiptis 

Ožuolai “Tž” administracijon; yra gautas 
' *1 v» 4- Xi

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu yasarnamius.
Te!. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/ ,

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

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.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

6Ž 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

W. A. LENCKI, B.A., UL.B.
'Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/įvožiavimos iš Georry Avė./
■ - Sav. V. DUNDYS. ' ‘ " •

I 
i

TORONTIECIAI SUMOKĖJĘ SOLIDARUMO 
MOKESTĮ UŽ 1957 METUS

Stanionis J., Stasiūnas L, Steponaitis V., 
Steponaitis B., Steponavičius A., Su-j, 
kaūskas H., Sakalauskas B., Senkuvienė , 
EI., Senkus A., Senkus P., Sinkevičius J., 
Sirutis A., Skrinskas V., Smolskis G., 
Spudos E., Sriubiškis B., Stanevičius V., 
Stankevičius S., Stanėnas A., Statulevi- . 
čius A., Statulevičius Alb. j.

Šalkauskis A., Šalkauskienė N.z Šalna • 
L., Šatkus H., Šernas P., ščeponavičius į

- ; u/. f 1 - t— .f

j V., Šulcas J., Šiaurys H., Šopaga P., 
, Šoltmieras V., šermukš- 

-šeškus. L., Šernas G., Šiurkus V., 
Šimkevičius B., Šimkus P., Šimkus A., 
Šimkus R., Šimkus S., Šlekys E., Šadei- 
kis B., Šalna P., Šapoka A., Šapokienė 
A., Šelmys A., Šelmienė E., Šimutis P., 
Šlikaite O., Šurkus S., Švėgžda J., Šal
kauskas St., Šarūnas V., Šenferienė M., 
Šeškuvienė A., Šipelis J., Širka J.

Tunaitis J., Treigys S., Treigienė S., 
Tamošauskas L., Tamuloitis V., Tumo
ras J., Tamošauskas O., Tamošiūnas I., 
Tamulionis B., Tarvydas B., Tarvydas J., 
Tarvydas T., Taujenis J., Traškevičius 
P., Taseck^is V^Treif^tė D., :-Tumosienė 
A., Tamuloitis J., Til^tiišis Vįį

Ūsas V., Užupis T., Užupis V., Už
upienė A., Užupis K., Urbonas J., Ur
bonas Vine., Urbonavičius A.y Urbona
vičiene Z., Urbonas lg., Urbonas Vyt., 
Urbonas Vac.

Varneckas J., Vasiliauskas V., Vasi
liauskienė O., Visockis J., Visockienė A., 
Vodauskas T., Vaitonis V., Vasaris J., 
Virginavičius V., Verikaitis V., Valiukas 
L., Valiukas Č., Valatka A., Vaitkus L., 
Vaitkus S., Vaitkevičius J., Vaitkevičius 
V., Vaitekūnas S., Vaškelis B., Vaškelis 

Vaidotas Vac., Vaidotienė E., Vaido
tas Vyt., Vaičiūnas V., Vaitiekaitis J., 
zaupšas S., Vaidyla B., Valaitis V., Vin

gelis V., Vytas M., Vaidiliene D., Vaiš
noras B., Vainauskas J., Valatka J., Va
liulis J., Valiulis T., Valiulienė M., Va
siliauskas M., Venckus A., Vingevičius 
V., Vitortos E. Yčas J.

Zubrys A., Zubrienė E., Zubrickas. B., 
Zubrickienė B., Zubrickos J., Zabulionis 

Zabulionis M., Žaliauskas P., Zavis- 
teuskos J., Zologenas A.

Žulys P., Žutautas P., Žulys R., Žilys 
J., Žiogarys R., Žiurinskas J., Žekos J., 
Žickus A., Žičkus L., Žadeikis J., Žiu- 
iys P., Žolpis A., Žindžius A., Žyman
tas P., Žoliaduonis J.

' (Pabaiga)
Ročys J., Ražonouskos V., Ramanaus

kas V./ Razgaitis P., Rinkūna sA./ Rin- 
kūntenė J., Rinkauskas D., Ropolas S., 
Rameikis A., Raudys P., Ruibys S., Ru
činskas Z., Rakštelis B., Račkauskas J., 
Račkauskienė E., Raslanas A., Razgaitis 
L., Regina M., Rovas J., Rukštele V., 
Rusinas K., Rutkauskas V., Ruzgas A., 
Račyš Juoz., Ramanauskas S., Redikas 
V., Rinkevičius J., Ropė A., Ropienė I. Į B., Sčepanavičienė Z.z Sližys J., Šližiene 
Rudaitis L., Rugys J., Rukšd S. r

Sapijonis A., Saulis A., Saplys B., ; Šalkauskas A ,
Senkus F., Sorda V., Sidaras P., Senke- i nis J., Šeškus L., Šernas G., Šiurkus V. 
vičius Č.z Simanavičius A., Slmanavičie 

Sleževičius V., Skrebutėnas .V. 
Strimaitis A., Stepaitis H. 

_________ _.z Stripinis P., Stankus A. 
Sungaila J., Sabaliauskas J., Sedeika H.

~l., Smols- 
Stankienė E., Strumi-

nė R.
Stonaitis J.,
Stepoitiene E.

Sergautis B., Simanavičius J. R., Smols- 
kis J., Stankus J., Stonkienė E., Strumi
la A., Supronas A., Sogevičius A., Sake- 
vičius A., _____ _
džikienė L., Senkus J., Sičiūnos J., Sku- 
kouskos 
Stasiulis
lįos - S., ' Stravinskas
tienė O., Sadauskas V., Saulėnos B., Se- 
lickas A., Senkus J., Senkuviene ^E., Si- 
manavičius V., Skobliouskas P., Slobokas
S., Slapšys M., Sriubiškis B., Stonulis T.,

Soplys B., Sendžikas V., Sen-

Slabšinskas I., Slabšys A., 
J., Staškevičius J., Staus- 

J., Strimai-

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

I

A

p
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PINIGAI Į 
ifMlETUVAO

Mokestis. $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS &

EXPRESIT PER ^SAVAITES į

W4 Broad 5trtet' 
Newark 2, New Jersey

.. < . ■ . ■ ' ’‘

Leista. Banko Dept ;
ir apdrausta.

OS įHg

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL. ČIŽIKAS 
18 SKYLARK RU. Toronto. Tel. RO. 6-4063

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

t

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prarykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
. iš Kanados. Didžiausias prekių pasi- 
k ■ 4 <s rinkimas.

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

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

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

veltui.

A. STANČIKAS, Lo jęs National Ra
dio Institute radio relevitijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS

A. LIŪDŽIUS, B.JU
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) ”, 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, (

morgičiai. į

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

91 Roncesvalles Ave., Toronto:
Telef. LE. 6-5613

STANLEY SiiuE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo«kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie GJodrtone

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

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.

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Duda

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisom bei aptraukiant 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO/3-5493

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 JSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. *Morgičtų planai ir 1.1.

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

Richmond Hill

fe'i

A

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

čiois 'ii Lietuvos.

Nuvykti galimo laivu "Batory" kas 
menesį; *Nesexoniniu laiku nuolat*

P*.

■09 ». W„ Tento S.
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Ainu* JU' WSF | kultūros žurnalo, j
Koncertas - Literatūros vakaras I 
ir premijos įteikimas už literatūros veikalą šiemet įvyks I 

balandžio 27 d. 4 vai. p.p. ■
Toronte* Prisikėlimo parapijos salėje.

Programoje dalyvauja:
. ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ, Lietuvos Valstyb. operos solistė 

ST. GAILEVICIUS akompanuoja solistei
RAŠYTOJAI :

ALĖ RŪTA - NAKAITĖ, ANTANAS VAIČIULAITIS 
ir premijos busimasis laureatas.

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

Į šį koncertą • literatūros vakarą visi maloniai kviečiamfatšilankyti t

. LWCNTC. Cnt.
SV. ifČnd Kr. para'pijos žinios
— įspūdingai paminėta para

pijos - įsikūrimo ir veiklos tris- 
deSimtmetis. Sekmadienio pamal 
dose J.E. vysk. F. V. Allen, at
stovavęs Toronto Kardinę!^, pa- 
šveikiho parapiją ir pasidžiaugė 
josios visokeriopu atgimimu. Pa-

• rapijos vadovybės padėka prisi
dėtų siems- prie iškilmių bus pa
reikšta vėliau.

— šį sekmadienį pamaldos pa
gal naują vasaros laiką. Pamoks
lai kuh. B. Pacevičiaus.

— Gegužės mėn. vakarais baž
nyčioje laikomos tradicinės ge
gužinės pamaldos.

— Vaikučių paruošimas pirma
jai išpažinčiai ir šv. Komunijai 
pradedamas nuo gegužės mėn. 
pradžios. Pirmosios Komunijos 
iškilmės įvyks prieš mokslo metų 
pabaigą. Pamokas praves parap. 
kunigai dviem grupėm: viena — 
grynai lietuviškai kalbantiems 
vaikams, o kita — pusiau lietu- 

i viškai ir pusiau angliškai. Gerb. 
tėvai prašomi užregistruoti savo 
vaikus iki balandžio mėn. galo 
sekmadieniais po pamaldų arba 
klebonijos telefonu EM. 4-7646. 
Maloniai taip pat prašoma, kad 
tautiečiai, žinodami lietuviškos 
kilmės vaiku, kurių tėvai galbūt 
dėl nuotolio ar kitų aplinkybių 
atokiau laikosi nuo liet, parapi
jų. asmeniškai juos apie kateki- 
zacijos pamokas painformuotų 
arba teiktųsi pranešti par. ku
nigams.

— Par. Kat. Moterų D-jos sky
riaus narių susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį po 11 vai. pamal
dų. Be kitų programoje svarsto
mų klausimu bus aptartas gegu
žės 3 d., šeštadienį, par. salėje 
parap. moterų ruošiamas tradi
cinis pavasario žiedų vakaras.

— Marijos vardo mergaičių 
sodalicijos susirinkimas šį sek
madienį po 9.30 vai. pamaldų 
muzikos studijoje. Gyvojo Ro
žančiaus narių Susirinkimas — 

■' sekmadienį 4 vai. p.p.
— Labai rekomenduojame šį 

sekmadienį rengiamą Prisikėli
mo par. salėje žurnalo “Aidai” 
kultūrinį vakarą.

— Nuoširdi padėka par. vardu 
talkininkavusiems salės ir virtu
vės atnaujinimo darbe: K. Ali
šauskui. A. Domeikai, A. Kuniu- 
čiui. J. Mockui, B. Paškauskui ir 
J. Zenkevičiui.

— Šį penktadienį 8 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. V, 
Puniuškos vėlę, o sekmadienį— 
už Sergaučių šeimos mirusiuo
sius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį šeštadienį visi kviečiami 

i Prisikėlimo par. metinį bazarą, 
kuris prasidės apie pietus ir 
truks iki vėlumos. Laimėjimams 
bus paleista apie 800 labai gra
žių fantų, kuriuos suaukojo ko
lonijos lietuviai ir įvairios bend
rovės. Jaunieji su tėveliais pra
šomi .atsilankyti į bazarą pietų 
metu ir 6 vai. vak. Šiuo laiku 
įėjimas visiems laisvas. Nuo 7 v. 
v. bazaran kviečiami tik suaugę, 
įsigyti bilietai galios ir “Aidų” 
pasilinksminimui, kuris prasidės 
7.30 vai. vak.

— Motinos Dienos Mišių No
venos laiškai jau išsiuntinėti. 
Norį prie šios novenos prisidėti 
prašomi novenos intencijų lake
lius grąžinti atgal iki gegužės 
mėn. pradžios. Novenos Mišios 
bus laikomos visą gegužės mėn. 
8 vai. ryto.

— Visi kviečiami aplankyti į 
sekmadienį Prisikėlimo salėje 
įvykstanti pranciškonų leidžia
mo kultūrinio žurnalo “Aidai” 
metinės premijos įteikimą. Ma- 
tvsime ir išgirsime laureatą ir 
kitus lietuvius rašytojus, o me
ninėje dalyie — Lietuvos operos 
soliste A. Dambrauskaitę.

— Pakrikštyta: Šarlotė Gali- 
nauskaitė ir Irena Marija Tarvy
daitė.

The Globe and Mail balandžio 
17 d. išspausdino L. Tamošausko 
laišką, kuriame jis reiškia nusi
stebėjimo, kad laikraščio veda
majame buvo kalbama apie tai, 
iog rusų tauta niekad nemėgusi 
kolektyvinio valdymo sistemos. 
Tamošauskas stebisi, kad laik
raštis pasirodo taip mažai tepa- 
žįstąs Rusiją, kur tautos pamė
tomo ar nepamėgimo niekas ne
klausia, o nuo to meto, kai bol
ševikai išvaikė demokratiškai 
rinktą steigiamąjį seimą valdo 
kom. partija pasiremdama teroro 
priemonėmis.

Pasukti laikrodžius
Vasaros arba dienos šviesos 

taupymo laikas įvedamas, t.y. 
laikrodžiai pasukami vieną va
landą priekin visada paskutinį 
balandžio mėn. sekmadienį 2 vai. 
•pyto. Tuo būdu šį savaitgalį naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį — iš 
balandžio 26 į 27 d. pasukime sa
vo laikrodžius priekin.

Vyr, moksleivių ateitininkų 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, balandžio 27 d. 12.30 
vai. p.p. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Prašomi visi nariai 
dalyvauti. Valdyba.

“Dainos” Grupės 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 27 d., 3 vai. p.p. pas 
S. ir M. Yokubynienes, 123 An
nette St. Telefonas RO. 2-0498.

Valdyba.
šeštad. mokyklos mokinių 

tėvams
Toronto šeštadieninės lietuvių 

mokyklos tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems mokinių tė
vams, kurie, suprasdami mokyk
los egzistencijos reikalą, atliko 
savo lietuvišką pareigą ir sumo
kėjo mokyklos išlaikymo mokes
tį. Tuomi Jūs labai palengvinote 
komiteto darbą ir pašalinote ne
mažą rūpestį.

Tenka pastebėti, kad 29 šeimos 
dar nėra sumokėjusios šio mo
kesčio. Komitetas nuoširdžiai 
prašo jas šį reikalą sutvarkyti — 
mokestį artimiausiu metu sumo
kėti arba paduoti prašymą nuo jo 
atleisti.

.Širdingas ačiū Jums visiems.
. Tėvų Komitetas.
Šalpos Fondo žinios

Trečiadienį, balandžio 9 d., įvy
kusiam p. Indrelienės bute, posė
dyje buvo paskirstyta lėšos šal
pai. Iždin. Indrelienė pranešė, 
kad kasoj yra $1.031,01. Pirm. 
Sondai pasiūlius, nutarta pasiųs
ti Vokietijon: bendrai šalpai 
$250, vargo mokykloms $350 ir 
Vasario 16 gimn. (būrelių pini
gai) $110. Viso $710.

Perskaityti BALFo įgaL apy
linkėse padėkos laiškai Kanados 
lietuviams už šalpą; buvo sušelp
tos šios mokyklos: Salzgitter - 
Lebensttd 200 DM, Luebeck-Ar- 
tilerie 100. Luebeck - Mesen 100, 
Hannover 70, Wehnen 200, Neu
stadt 50, Muenchen 70, Spaken- 
berg 70. Vasario 16 gimn. būre
lių vadovai atsiuntė: Skrinskas. 
(Vancouver) $26, Pleinys (Tor.) 
$123, Lelis (Tor.) $97, Rimas 
(Sudbury7) $120. Gautas Vasario 
16 gimn. direktoriaus laiškas, 
kuriame rašo: “Tamstų dėka ir 
rūpestingumu galėjome ir šiuos 
mokslo metus sėkmingiau baigti. 
Visi abiturientai išlaikė egzami
nus, kurie ir šiais metais prižiūri
mi ir tvarkomi Vokiečių Švieti
mo ministerijos.
y Taipogi tenka pasidžiaugti, 
kad gimnazijos materiale būklė 
paskutiniu laiku yra pagerėjusi. 
Vokiečių įstaigos ir amerikiečių 
karių daliniai padėjo mums su
tvarkyti gimnazijos rūmus ir 
klases. Jų dėka galėjome rūmus 
iš lauko pusės nutinkuoti ir iš 
vidaus išdažyti. Iš vokiečių gavo
me šitam tikslui 13.200 DM.

Iki šiol turime 21 naują pra
šymą ir atrodo, kad iki mokslo 
metų, t.y. balandžio 21 d., gausi
me daugiau”.

Nutarta parašyti kelioms var
go mokykloms laiškus pasitei
raujant kiek mokinių lanko, ku
riomis dienomis dėstoma ir t.t. 
Iš atsiųstų laiškų matyti su ko
kiu jautrumu Vokietijoje likę 
ietuviai dėkoja už jiems suteik- 
ą paramą. Kanados lietuviai, 
luodami po vieną kitą dolerį šal
pai ar Vasario 16 gimnazijai 
laug savęs nenuskriaus, bet jau- 
is atlikę lietuvišką darbą, dėl- 
o Šalpos Fondas prašo ir toliau 
iiuos reikalus remti. L.

Toronto metropolinis vykdo- 
nasis komitetas kreipėsi į švieti- 
no vadybą, siūlydamas priimti 
tutarimą, kad mokyklos būtų 
statomos daugiaaukštės, nes per 
orangūs esą sklypai. Miesto po- 
•ai betgi pamiršta,' kad daugia
aukštėms mokykloms vistiek rei- 
•ė« didelio sklvpo, nes didesniam 
vaikų skaičiui reikės didesnės 
ukštės, o daugiaaugščių mokyk
lų mokiniams, kurių klasės bus 
nešuliniuose augštuose, susida- 
•vs daug pavojų sveikatai. Au
koti vaikų sveikatą, taupumo su
metimais tik jau nebūtų protin
ga ir žmoniška.
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Tautos Fondo aukų vajus 
Toronte

Toronto Tautos Fondo Atsto
vybė prašo visus TF vajaus sava
norius aukų rinkėjus paspartinti 
rinkliavą, atsilankant į kiekvie
no lietuvio namus, o visus geros 
valios lietuvius prašo šiais jubi
liejiniais metais nepašykštėti pa
aukoti kiek kas išgali Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Tavo auka bus lietuviško soli
darumo ženklas ir susipratimo 
liudytojas, nes pavergtos Tėvy
nės laisvinimas yra augščiausias 
mūsų visų siekis.

TF Atstovybė Toronte.

Koncertų bendrovės
The Cosmopolitan Concert Co. 

of Canada koncertas įvyks Mas
sey Hall, gegužės 10 d., šeštadie
nį, 8.30 vai. vak.‘

Šioje augšto lygio populiario
sios muzikos 32 asmenų grupėje, 
suorganizuotoje prieš metus, 
dalyvauja konkurso keliu išrink
ti 18 tautybių dainininkų, jų 
tarpe trys lietuviai: Vaclovas 
Verikaitis. Slava Žemelytė ir Jo
nas R. Simanavičius.

Šiam koncertui bilietai gauna
mi ir “Rūtos” valgykloje 994 
Dundas St. W. Bilietų kaina $1, 
$1.50 ir $2.

Kan. J. Tumo - Vaižganto 
25 metų mirties sukakties minė
jimas buvo surengtas, balandžio 
20 d., Lietuvių Namuose, LST 
Korp! Neo-Lituania ir Filiae - 
Lituaniae. Kalbėjo žinoma kul
tūrininkė Korp! Filiae-Lituaniae 
filisterė Aldona Augustinavičie- 
nė tema “Vaižgantas ir jo ideolo
gija Pragiedruliuose’-’. Prelegen
tė iškėlė autoriaus neaprėpiamą 
platumą ir jo statomus reikala
vimus lietuviui veikėjui kovoje 
už tautos laisvę: besąlyginį pa
dorumą, žmoniškumą bei idealiz
mą. Klausytojų pilna salė įtemp
tai sekė 45 min. trukusią gyvą ir 
retai įdomią akademinę paskaitą.

Skaučių akademikių korpora
cijos narė Dalia Meilutė paskai
tė iš Vaižganto kūrybos “Kaimo 
smuikininkas”.

Pelno buvo $20, kurie skiriami 
studentų leidžiamam žurnalui 
“Lituanus” parentti.

Kan. J. Tumo - Vaižganto in
tencija šv. Mišios buvo atlaikytos 
šv. Jono Kr. bažnyčioje, kur kle
bonas kun. P. Ažubalis pasakė 
progai pritaikintą pamokslą, 
spalvingai nušviesdamas Tumo - 
Vaižganto asmenį. K.

Šv. Jurgio minėjimas
Abiejų Toronto lietuvių skau

tų tuntų šv. Jurgio minėjimas, 
kurio metu buvo pagerbti taip 
pat kankiniai skautai, ypač už 
geležinės uždangos, įvyko pra
ėjusį sekmadienį šv. Jono Kr. 
par. salėje. Kankinio skauto da
lią gražiai apibūdino įžangos žo
dyje vyriausias skautų dvasios 
vadas Kanadoje Tėvas St. Kul- 
bis, SJ. Apie šv. Jurgį turiningą 
žodį tarė kun. dr. J. Gutauskas. 
Įspūdingai praėjo programa prie 
tradicinio skautiško laužo. Inž. G. 
Šernas ta proga pakeltas paskau- 
tininku. Šv. Jono Kr. par. jubi
liejaus proga Toronto skautai pa
rapijai padovanojo dvi gražias 
žvakides, kurios pastatytos prie 
Aušros Vartų Marijos. Pirmą kar 
tą žvakidės buvo panaudotos sek
madienį, laikant pamaldas už di- 
4įii Lietuvos sūnų kan. Tumą - 
Vaižgantą.

“The Inter - Ethnic Citizens • 
Council of Toronto” yra organi- 
zacija. kuri stengiasi naujuosius 
kanadiečius atstovauti Toronto 
miesto gyvenime. Ji atsirado ry
šy su vad. United Appeal ir Rau
donojo Kryžiaus veikla, toms or
ganizacijoms norint prieiti prie 
neokanadiečių. Dabar ji norėtų 
savo įtaką išplėsti ir persiorga
nizavo. Pirm, išrinktas suomis 
Sven Stadius, vicepirm. lenkas 
Daul Staniszewski, sekr. čekas 
John A. Mraček, iždininku aust
ras Thomas Janach, nariu kinie
tis Fred Ko. Reikalų vedėjas Lee 
Schedlin. Antrasis vicepirm. ir 
vienas narys dar bus paskirti.

Padėka
Nuoširdžiu podėkq reiškiame Tęvoms 

Pronciškonoms už leidime? nemc^komoi 
naudotis sole. R.J.Simanavičiui už gousię 
informocijo per rodijo valandėle apie Ve
lykų Bobutes porengimp.

Ypoč dėkojome Velykų Bobutei (A. 
Petrauskienei) už puikiai atlikta role 
Taip pat dėkojome ponioms: česėkienei, 
Kuolienei, dr. Norvaišienei, Kairienei, 
Vodouskienei, Duoboitienei ir kitoms vai
kų darželio rėmėjoms už nuoširdų ben
dradarbiavimą ruošiant Velykų Bobutes 
sutikima. Nekalta Prasid. Seserys.

MONTREAL. OneKLK Kultūros Draugijos 
visuotinis susirinkimas šaukia-' 
mas š.m. gegužės mėn. 3 d. 4 vai. i 
p.p. “Tėviškės Žiburių” patalpo
se. Kviečiame visus narius daly
vauti. Valdyba.

Atvyksta Čikagos lietuvių 
opera

Gegužės 17 d., šeštadienį, Ea
ton auditorijoje Čikagos lietuvių 
vyrų choras “Vytis” stato operą 
“Rigoletto”. Bilietai jau gaunami 
Lietuvių Namuose ir sekmadie
niais prie bažnyčių.

MAZAR siuntinių b-vės adre
sas yra: 863 Queen St. W., telef. 
EM. 3-5520. Praeito TŽ nr. skel
bime adresas buvo klaidingas.

Verslininkų kontrolė'
Verslininkų sąžiningumą pri

žiūrinti įstaiga vad. “Better Bu
ssines Bureau” praneša, kad per 
eitais metais Toronte nebuvo nei 
vienos didelės suktybės, į kurią 
būtu buvusi įvelta kuri nors 
verslinė įmonė. Tuo tarpu biu
ras yra davęs net 67.849 klien
tams informacijų apie įvairias 
verslamones. 600 žmonių pasi
naudoję tais patarimais, išgelbė
ję savo pinigus bendroje sumoje 
$304.051,88, o 800 susigrąžinę sa
vo pinigus arba prekes bendroje 
sumoje $23.002,50. '

Lietuviams, kurie turi reikalų - r , .
su mažai žinomom verslamonėm, I 
taip pat vertėtu dažniau pasinau- % - ,
i , • n ‘ • t> • lirų24 riah Knilnvc J Hmilnifodoti Better Business Bureau in
formacijomis.

Komunistai Toronte pereituo
se rinkimuose buvo pastatę ke-• mūsų gyvenimo. Loterijai savo 
turis kandidatus, tačiau milijoni- į paveikslus paddVanoio dailinin- 
niame mieste balsų surinko vos j kai: j Akstinas, V* Remeika ir 

,2.398. Tai kur gi ta liaudis, ku- į & Veselka. Pelnas skiriamas V.
Krėvės vardo literatūrinei pre
mijai ir stipendijų fondui. V-ba.

Vilkiukų išvyka į Otavą. Skau
tų vilkiukų draugininkas Juozas 
Piečaitis ruošia vilkiukų išvyką į 
Otavą. Bus vykstama automobi
liais. Otavoje mūsų mažieji turės 
progos atlankyti Parlamento rū-

Molinos Dienos 
iškilmingas minėjimas šiais me
tais subendrinamas su Kanadoje 
švenčiama Motinos dienos data, 
t.y. gegužės 11 d:, sekmadienį. 
Jis įvyks Prisikėlimo parapijos 
salėje. Minėjimą pravesti pa
kviestos visos Toronto moterų 
organizacijos.

Apylinkės valdyba.
Toronto ORT moterys kviečia 

į savo metinį bazarą ateinantį 
antradienį, balandžio 29 d., YM 
CA rūmuose Spadina ir Bloof gt. 
kampe. Bazare būsią daug įvai
riausių dalykų pigiomis kainomis 
ir du puikūs restoranai. Įėjimas 
35 centai, o bilietas duos teisę 
dalyvauti loterijoje naujutėlio 
1958 m. Dodge automobilio ir kt. 
vertingų dalykų. „

A. Vanagui, gyvenusiam 1162 
Dundas St. W., Toronto, gautas 
>š Lietuvos laiškas, rašytas A. Bi- 
oigirsko. Atsiimti TŽ administra
cijoje.

Nauja “Atlantis” vadovybė
Atlantis Export - Import Ltd. 

bendrovės visuotinis metinis šė- 
rininkų susirinkimas įvykęs ba
landžio 19 d. Toronte, išrinko 
naują valdybą: K. Motušis — 
pirm , J. Matulionis — vicepirm., 
J. Kšivickas — vicep., VL Stan
kevičius — vicep. ir K. Ožalas — 
sekr. - ižd. Pirmuoju valdybos 
kandidatu išrinktas J. Preikšai- 
tis, antruoju — J. Senkus, kuris 
yra ir reikalų vedėjas.

Šėrininkų susirinkimui vien
balsiai priėmus 1957 m. balansą - 
apyskaitą, buvo pateikta senosios 
valdybos svarstyti sekančiam 
pusmečiui sąmata su $222,120 nu
matyta apyvarta, $63.559,75 paja
mų, $34.837 išlaidų ir $28.722,75 
gryno pelno. Susirinkimas pave
dė naujai valdybai peržiūrėti są
matą ir išlaidų poziciją galimai 
sumažinti.

Susidomėjimas b-vės veikla 
buvo labai didelis. Į visuotinį su
sirinkimą atsilankė 99% šėrinin
kų, turinčių teisę balsuoti. Nau
jai valdybai linkėtina geros sėk
mės ir ištvermės. Dalyvis.

Toronto dienraštis “D. Star” 
balandžio 10 d. išspausdino Lie
tuvos Vyčių lietuvybės reikalu 
pirmininko Fr. Vaško iš Newark, 
N .J., laišką dėkojantį už gražų 
Lietuvos 40-mečio paminėjimą. 
Kartu laiške pasisakoma ir dėl 
dabartinio Lietuvos pavergimo 
bei jos išsilaisvinimo vilčių;

Padėka
Reiškiu nuoširdiiausiq podėkę visiems 

tautiečiams, prisidėįusiems prie mano 
rinkiminės akcijos į federacinį Kanados 
parlamentą pinigine parama bei savano
rišku darbu. Be šitokio talkininkavimo 
nebūtų pavykę sukelti tokios rimtos rin
kiminės akcijos, kurio buvau išvystęs ne
paprastai sunkiose ir nepalankiose apy- 
stovose. Nors ta akcija ir šį kartą nedavė 
pageidaujamų rezultatų, bet tvirtai ti
kiu, kad paminėto talka nebuvo bepras
miška.

CCF nuo daugelio metų vedama kova 
už socialinį teisingumą ir visišką lygybę 
tarp imigrantų ir č?d g musių žymiai pri
sidėjo prie to, kod rinkimus laimėjusi 
konservatorių partija lenktyniaudama su 
liberalais buvo priversta perimti kaiku- 
rias CCF skelbiamas idėjas ir padaryti 
žingsnį priekin csonČiu nelygumų išly
ginimui ir praktikuojamos diskriminaci
jos pašalinimui. : Išnuomojamas kambarys be baldų ir vir-

Be to, reikia poste et i, kod minėtas 1 100,High Pork Avė. Tel.
talkininkavimas čioturtino visuomeniš- , 9-9090, skambinti po 5 vok vak.
kO ir Pilietiška avvenima šiorne krašte ; p,GIA| pAR0U0DAMAS nouj„ Iict. 
kur mums hk.mo lemta gyvent, s.ek.ant, ko$tiuln«. Skombinti vakarais
zmon.škesn.u .r tc.smgesn.ų v.suomen.s- 6 yo| LE 2_30]3 p R<)mo
koi - politišku srnhkiu tarp įvairių vi-♦
suomenės sluogčiu Tiktai^aktyviu dely- : PARDUODAMA nauja vaismedžių purš- 
vavimu Kanados v suomenimome gweni- Limo mašina 100 kub. galionų talpos, 
me mes galime prisidėti prie geresnės Tc|. LE. 6-4393.
ateities mums, mū >ų vaikams ir bendrom ------------------:---------------------------------
lietuviškam reikalui. Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai

Dr. Anecvich - Anccvičius. progai dovano sau ir kitam: medžio su- 
------------ ------ -------------------------------------------venvriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda-

ria sakosi atstovaują komunis
tai?

Padėka
KLB KulJuros Fondo Švietimo skyrius 

balandžio T2-13 dd. surengė Vl-sias Mo
kytojų Dienas. Prie šios konferencijos 
sėkmingumo prisidėjo daug asmenų, ku
riems tenka nuoširdi padėka:

Lietuvių parapijų klebonams: kun. P. 
Ažugbaliui ir Tėvui Placidui, OEM, T. 
Steponui už pamaldos bei pamokslą. Už 
nemokamai duotos patalpas Tėvams 
Pranciškonams; Broliukui Hartulijanui už 
salės papuošimą bei gęles.

Ypatinga padėka tenka Toronto Mai
ronio vardo lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetui, jo pirm. p. Adomavičiui, bei 
komiteto nariu ponioms: Adomavičienei, 
Mažeikienei ir Čepienei už puikiai pa
ruoštas vaišes konferencijos dalyviams: 
pietus bei iškilmingą vakarienę, kuri su
darė labai jaukią bei šeimynišką nuo
taiką. c

Už Mokytojų Dienas liečiančius strčips 
nius bei skelbimus z'Tėviškės Žiburiams"; 
R. J. Simanavičiui, radijo valandėlės ve
dėjui.

Šių įstaigų bei asmenų parama padėjo 
pravesti konferenciją reikiamoje augštu- 
moje bei idealistinėje nuotaikoje.

KLB Kultūros Fondo Švietimo skyrius.

IEŠKOMA senesnio amžiaus moteris pa
saugoti 2 metu amž. mergaitei. Telcf. 
LE. 2-4395.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė l-me 
augŠte, su atskiru įėjimu. Apžiūrėti po 6 
vol. vakaro, 81 Delaware Ave.

Išnuomojamas kambarys su baldais II-me 
augšte, 474 Roncesvalles prie Dundas. 
Tel. LE. 4-6214.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, be 
baldų ll-mc ougšte nuaugusiems. 51 
Pacific Ave. Tel. RO. 7-3569, skambin
ti po 5 vai. vak.

romi.
DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 

KONTRAKTORIUS otlicka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tol. 
RO. 9-7044.

BALTIC MOVERS 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
d»stoncųomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real j, Londono, Windsora, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

kokybės olyvo ir anglys.

SU MENINE PROGRAMĄ.

MONTRĘALIO LS KLUBAS 
“TAURAS” š.m. balandžio 26 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje

ruošia nuotaikingą

ŠOKIŲ VAKARI

Šokiams gros Seymour Forman trio. Veiks bufetas su įvairiais* 
gėrimais bei užkandžiais. Bus loterija.

Įėjimas 1 dol. Pradžia 7 vai. vak.

Vaikučių Pirmoji Komunija Al Reikia• tikėtis, kad visi tėvai 
Vartų parapijoje šį sekmadienį, parems gražias savo vadovo pa- 
Vaikučiai dalyvaus 11 vai. Mišio- stangas ir neliks nei vieno vil- 
>e, o po jų bus iškilmingi pusry-.1 —- •
čiai parapijos salėje.

Sporto Kl. Tau ‘ s kviečia vi
sus į rengiamą sporto vakarą, šį 
šeštadienį A V parapijos salėje.

Liet. Akademinis Sambūris ge
gužės 3 d. AV parapijos salėje 
3 vai. vak. rengia linksmavakarį 
- šiupinį. Programoje maloniai

'■ menininkė B. Vaitkūnaitė. Voka- 
; line dalį išpildys J. Pauliūtė. 
i Programai konferuos L. Baraus- 
; kas su specialiai tam vakarui pa- 
į ruoštais linksmais nutikimais iš

kiuko nemačiusio Otavos. Pernai 
su dideliu pasisekimu panaši iš
vyka buvo padaryta į Granby 
zoologijos sodą. Šiemet užsimota 
dar daugiau. Otavoje mūsų skau
tukus globos vietos anglų skau
tai. Pr. R.

Vakariene - šokius gegužės 17 
d. Aušros Vartų parapijos salėje 
ruošia Skautų Tunto Tėvų Rė
mėjų Komitetas. Bus įdomi prog
rama. Rezervuokite tą vakarą 
skautams: maloniai ■ praleisite 
laiką ir paremsi te lėšų telkimą 
skautų vasaros stovyklai.

Montrealio skaučių tuntas pa
kvietė AV parap. kleboną Tėvą 
J. Borevičių, SJ, dvasios vadu.

“Litas” finansuoja automašinų 
pirkimą. Į bankšlį “Litas” nuo 
pradžios metų įdėtą virš $40.000 
indėlių ir įstojo 37 nauji nariai. 
Bankelis jau pradėjo duoti pa
skolas automobiliams pirkti.

Išvyksta. Į Bostoną išvyksta V. 
Kunskaitė - Keturakienė. Gegu-

mus. muziejus, paminklus ir pa-į fės pabaigoje į Čikagą persike- 
sigrožėti tūkstančiais ivairiąspal- ija į>uv. choristo Jono Gudo šei

ma. Jis pats kelsis vėliau. J.P.
Pavasario koncertas. Tokiu pa

vadinimu praėjo programa, ku
rią A V par. komiteto atkviestas 
atliko sol. V. Verikaitis ir kvar
tetas iš Toronto. Tau? pat daina
vo dar jauna viešnia iš Toronto 
St. Mašalaitė. Publikai, kurios 
prisirinko pilna salė, progra
ma patiko. Ypatingai geras buvo 
pats Verikaitis. Pačiam kvarte
tui patartume koncertams pra
turtinti savo repertuarą ir rim
tesniais klasikinio pobūdžio da
lykais.
Velykinis pobūvis vaikams įvy

ko bal. 13 d. Jį ruošė skautų-čių 
tėvai ir rėmėjai šv. Kazimiero 
parap. salėje. Programoje gražiai 
pasirodė įvairių kategorijų tauti
nių šokėju grupės, akordeonu pa
lydimas McGill un-to studento 
Vyčo. Dalyvavo Velykų Bobutė 
— B. Kerbelienė. palydima zui
kučių. Visi vaikučiai, kurių su tė
veliais buvo susirinkę apie 150, 
buvo apdovanoti šokoladiniais 
Velykų kiaušiniais, saldainiais, o 
tėvai buvo pavaišinti kava su py
ragaičiais. .

vių tulpių, kuriomis Otava garsi 
visoje Š. Amerikojee. Išvyka nu
matoma kitą sekmadieni, gegužės 
4 d. Kelionė ten ir atgal kainuos 
<2. kad apmokėjus bent* už ben
ziną mašinoms. Vykstančiųjų są
rašą sudarant vilkiukų tėvai bus 
užklausti telefonu arba asmeniš
kai. Dar geriau, jei kas galėtų jau 
dabar pranešti savo sutikimą J. 
Piečaičiui, tel. RA. 2-4449. Labai 
prašomi tuo pat telefonnu pa
skambinti ir tie ,kurie sutiktų 
vilkiukus nuvežti į Otavą savo 
mašinomis.

Kun. dr. M. Kavolis iš Toron
to yra persikėlęs į seną pusiau 
lietuvišką evangelikų parapiją 
JAV. Jo dabartinis adresas yra: 
309 Collinsville Ave., Collinsvil
le, Ill., USA.

Makuza Vladas, atvykęs iš 
Anglijos 1950 m. ir apsigyvenęs 
Toronte, ieškomas jo gero draugo 
Justino Leliugos, prašomas atsi
liepti ar žiną apie ji pranešti: So
fija Čižikas, 427 Indian Grove, 
Toronto. Ont. Tel. RO. 7-7984, 
skambinti po 6 vai. vak.

TAUPYK* SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITASn

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

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

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloc r St. W. - - Toronto* Ont.
Kanado®, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

' Telefonai: LC, 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

GLENLAKE - INDIAN RD.
• i-

$22,500, atskiros dupleksas, 1 1 kambarių. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios* 
diedelis daržas, alyva Šildomas, įmokėti $8.000. ' t

RABY POINT

$ 18.700, gražus atskiros romas, 6 kambariai ir žaidimo kambarys rtuyje, van
deniu - olyvo Šildomos, gorožos, jmokėti $8.000.

RUNNYMEOE - ANNETTE

$16.900, 7 kambariai, pusiau atskiros, gerom stowje, olyvo šildomos, garo
tos, jmokėti $5.000 hr vienos morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DtE KITŲ NUOSAVYBIŲ." > 
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