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Gerbiant ir laukiant
Su motinos diena atsisuka į mus meilingumu dvelkiąs mo
ters veidas,*p.kurį žvelgiame padėkos ir pagarbos kupina širdi
mi. Tą dieną išdrįstame parodyti mamai savo intymų dėkingu
mą bei sūnaus ar dukros meilę kuria nors dovana — malda, pa
sveikinimu, gėlių puokšte, knyga ir tt. Tai labai prasmingas
mostas, išreiškiąs ne vienos dienos, o viso gyvenimo jausmus. Ir
netik tai. Jis yra kartu įvertinimas motinos pašaukimo, kuriam
gresia netik nuvertinimas, bet ir paniekinimas.
Lygindami netolimos praeities nuotaikas su dabartinėmis,
matome plačias viešumos sroves, nusisukančias nuo motinystės
pašaukimo.. Jeigu seniau motinystė buvo laikoma moters pašau
kimo viršūne, tai su vadinamąja emancipacija atėjusios, nuotai
kos iškėlė kitas viršūnes, paremtas šūkiu i:šeiti iš šeimos! Tiesa,
reikia pripažinti, kad modernusis emancipacijos sąjūdis padarė
ir gero, iškeldamas moters teises viešajame gyvenime ypač tuose
kraštuose, kur reikėjo laužti nepalankias tradicijas; jis parodė,
kad moteris sugeba reikštis įvairiose gyvenimo srityse, ir tai gana
plačiu mastu. Galbūt jo dėka šiandieną niekas nedrįsta laikyti
moters šeimos kaline. Visdėlto reikia pripažinti, kad tas “išsiva
davimo” sąjūdis neišvengė ir kraštutinumų, kurių vienas di
džiausių — motinystės nuvertinimas, iškeliant'pirmon eilėn ma
sių mėgstamus dalykus — filmą, sportą, grožį, profesiją ir t.t. Tai
yra ne kas kita kaip pasidavimas bendroms materialistinėms
nuotaikoms, kurios užliejo viešąjį gyvenimą, laidodamos brangią
sias vertybes—-talentus. Juk didžiausias moteJs talentas yra moti
niškumas. Užkasus jį belieka antraeiliai talentai, kurių gy
venimas nestokoja ir dėl kurių reikia netgi konkuruoti. Tuo tarpu
motiniškume to varžymosi nėra, nes tai savybė, kuria išsiskleidžia
tik moteris visu Kūrėjo duotu grožiu.-Jo akivaizdoje nublunka
visi kiti užsimojimai, laimėjimai ir pasižymėjimai. Retas jį tema
to, nes motniškumo grožis nėra rėkiantis. Jo negali matyti nei
scenoj, nei parodose, nes jis. yra išžarstytas įkyrios kasdienybės
rūpesčiuose. Atskirus jo momentus pagauna jautri menininko
akis ir perteikia skaitytojui ar žiūrovui. Bet tai. tik fragmentai,
toli gražu neišsaką viso motiniškumo grožio, kuri aptemdo kas
dienybė. Visdėlto kiekvienas daugiau ar mažiau jį jaučia ir todėl
niekam tokios intymios pagarbos nereiškia kaip savo motinai,
kuri galbūt nieku kitu nepasižymėjo kaip savo paprastu moti
niškumu.
?
.
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Per ištisą eilę metų minėdami motinos dieną sudarėme tradi
ciją, kuri anaiptol nenustoja savo prasmės ir išeivijoj — ji netgi
suaktualėję^Mž^į^yąjįdmųo napj uose^kraštzuoset
toks pa
grindinis,. kad pro^į .negalime"praeiti tylom re.’Teisingai yra"sa
koma, kad tėviškės paslaptis yra motina. Kur ji, ten yra ir tė
viškė, nors ji būtų ir klajojanti. Auganti čiagimių karta tai labai
jaučia. Ir juo daugiau motina išeivė sugebės sukurti lietuvišką krikščionišką tėviškę svetimoj žemėj, juo mūsų atžalynas bus
lietuviškesnis. Garsiai kalbame ir rašome apie tautinį išlikimą,
pąbrėždami čia vieną, čia kitą veiksni, tačiau jei iš tų veiksnių
iškris motina, kaip gimdytoja ir lietuviškoji auklėtoja, tuščios bus
mūsų kalbos ir pastangos. Laikas tad telkti dėmesį ties šeima a
širdimi — motina. Turime įvairių klubų, sodalicijų, organizacijų,
bet ar kas nors pasirūpino ruošti mergaites būsimam lietuvės
motinos pašaukimui? Ar parūpo atsakingiesiems atitraukti jas
nuo cow-boyinio stiliaus ir sudominti krikščioniškojo motinišku
mo idealu? Tiesa, pati prigimtis čia yra vadovė, tačiau būtina
ir auklėjamoji ranka. Tai daro jau nevienas sąjūdis. Ir lietuvių,
ypač moterų, organizacijoms bei paskiriems asmenims reikėtų
daugiau rūpintis priaugančiąja motinų karta.
P<*. G.

Savaitės įvykiai

Šį meilingą veidą prisimename Motinos Dieną

Laisvųjų atsakymas

Ilgai glostytas Jugoslavijos titoistinės kompartijos susikirtimas
su Kremliumi vėl paaštrėjo, išeidamas plačiojon viešumon. Slo
vėnijos sostinėje Ljublijanoj įvykusiame jugoslavų kompąrtijos
kongrese po penkerių metų pasigirdo vieši kaltinimai Sov. Sąjun
gai. Ir Tito, ir jo pavaduotojas Rankovic, ir užs. r. min. Kardelį
aiškiai pabrėžė naują Chruščiovo užsimojimą “sutvarkyti” nepa
klusnią Jugoslaviją, pasinešusią savu komunistiniu keliu. Esą jx>
Stalino mirties per pasikalbėjimą su Chr. buvę išlyginta nemaža
skirtumų, tačiau dabar, girdi,
vėl galandami seni surūdiję Ko- kas, nes Atlanto S-gos gynybos
minformo ginklai prieš Jugosla ministerial Paryžiuje priėmė
viją. Pats Tito, stengdamasis nutarimą padvigubinti sąjungi
švelninti įsisūbavusią kongreso ninkų kariuomenę V. Vokietijo
nuotaiką, užgyrė sovietų nuo je. Jei britai savo nutarimą vyk
sprendį sustabdyti atominių dys, tai 1960 m. Atlanto S-gos
bombų sprogdinimo bandymus, kariuomenės daugumą sudarys
bet kartu pareiškė, kad JAV-bės JAV ir V. Vokietijos kariai.
daug padėjusios Jugoslavijai
10 metų Izraeliui
ūkine bei karine parama išlikti
kovomis išsikovo
nepriklausoma. Kardelį puolė ję Kruvinomis
nepriklausomybę
Palestinoj
Kremlių už kišimąsi į kitų kraš izraelitai atšventė pirmąjį
de
tų reikalus ir bandymą privers šimtmetį. Ta proga izraelitų
tinai diktuoti savo “neklaidin valdomoj Jeruzalės daly įvyko
gas” idėjas. Tai sovietams la kariuomenės paradas, kuriame
biausiai nepatinka, ir jų žurna dalyvavo ir sunkieji ginklai.
las “Komunist” pasmerkė Jugo
būdu Izraelis dar kartą pa
slavijos kompartijos nukrypi Tuo
rodė savo karinį pranašumą ara
mus, pagal kuriuos esą išeina, bų
akivaizdoje. Paradu
kad Sov. Sąjunga esanti pavo ypačkraštų
buvo
susirūpinęs
kaimyni
jingesnė mažiesiems kom .kraš nis Jordanas, ir savo Jeruzalės
tams nei “tarptautinis kapita pusėj buvo taip pat sutraukęs
lizmas”. Sekdami Kremlių, sa didesnes karines pajėgas. Be to,
telitiniai kraštai nedrįso siųsti jis protestavo paliaubų komisi
savo delegacijų į Ljublijanos
reikalaudamas sulaikyti pa
kongresą; pasitenkino savo am joj,
pildomų
izraelitų karinių dali
basadoriais, kurie dalyvavo kaip nių siuntimą Jeruzalėn. JT ko
stebėtojai ir per puolamąją Ran misija buvo įsakiusi Izraeliui
kovic kalbą protesto ženklan iš nuo to susilaikyti, tačiau jo vy
ėjo. Tiktai Lenkijos atstovas iš riausybė nepaklausė.
jų išsiskyrė.
Šie ženklai-rodo, kja4L,Tįto pasvirimaš į Maskvos pusę nebuvo Maltos Šatą, įiįrintfgy
pakankamas, nežiūrint Chruš-, ventojų, tebėra britų valdoma ir
čiovo vilionių. Dabar gi, atrodo, nematyti ženklų, kad jie iš čia
vilionių laikotarpis pasibaigė, ir trauktųsi, nes tai svarbi vieto
Titui teks atlaikyti Chruščiovo vė strateginiu požiūriu. Maltos
smūgius, kurie nebus lengvi, kai vyriausybė, sudarytasis darbiejis atsisėdo Stalino sostan ap čių, vadovaujama min. pirm. D.
tvarkęs Vengriją ir Lcnki’ą.
Mintoff, darė viską, kad page
Traukiasi nuo Reino
rintų ūkinę krašto būklę. Dėlto
Britanijos vyriausybė nutarė ji netgi vedė ilgas derybas su
atitraukti iš V. Vokietijos dar britais dėl visiško įsijungimo
10.000 karių iki 1960 m. kovo Britanijos sudėtin, tačiau susi
mėn. Dar praėjusiais metais bri tarti nepavyko. Bandė ji išgauti
tai paskelbė atitrauksią iš V. Vo britų garantijas savo uostų dar
kietijos 22.000 karių iki 1959 m. bininkams, bet ir tas nepasise
kovo mėn. Tada britai ten turėjo kė. Įniršę maltiečiai ėmė demon
77.000 karių. Po naujo apkarpy struoti prieš britus su šūkiais
mo prie Reino pasiliks tiktai 45. ‘Mes.norime laisvės!“, susirėmė
000 britų karių. Šį britų nutari su policija ir britų jūjrininkais.
mą turi dar patvirtinti V. Euro Vyriausybė atsistatydino, o bri
pos Unija ir Š .Atlanto S-gos ta tų gubernatorius bando sudary
ryba. Tai nebus lengvas daly- ti naują.

Maskvos propagandistų vaiz-;
! vilčių. Ar bepajėgs Maskva ir
ALMAUS,
duotė, išradingumas ir technika i mūsų bendrabarbio Niujorke į partija sulaikyti “įsibėgėjusią
melagystės meno atsiekimuose.
upės tėkmę”? “Tiesoj” komunis
stebina. Nikitos svarbiausi akto ateities generacijas dėl radioak- į tų filosofas T. Anbinderis aiškino
lietuviams, kad chruščiovizmas
riai Gromyko, Menšikov, Moy- tyvumo užnuodyto oro.
siejev ir toliau savo rankose lai “Bazavimas Amerikos politi-į yra priešingas dogmatizmui, ku
kė Niujorko forumą. Pajutus, kos iliuzijomis, — neseniai rašė ris terodo teorijos atitrūkimą
kad žmonija lyg pakluso Eisen- NTimęs Harry Schwartzas,—yra ' nuo praktikos. Chruščiovizmas
howerio - Dulles argumentams, pagrindinė priežastis, kodėl so dėlto esąs priešingas mąstymui
kodėl susitarimas dėl atominių vietai tebedominuoja politinę žmonių, kurie gina visa tai, kas
I ginklų nenaudojimo nėra gali- sceną. JAV-bių laukia tolimesni atgyventa, reakcinga”.
; mas iki nebus paliestas nusigink pralaimėjimai, jei iliuzijos ne “Atskiras, pasenusias išvadas
lavimas bendrai ir Rytų Europos bus pakeistos realybės sąvoko pakeičia naujos išvados, atitin
kančios naująsias sąlygas ... Pra
Kultūros žurnalo “Aidų” lite A. Kačanausko, “Liepė tėvelis” l likimas, Maskva, dramatiškai, mis”.
sidėjus naujam istoriniam vys
ratūrinės premijos įteikimas ir — Tallat - Kelpšos, Manon ari t pasiremdama UP agentūros ko Išeiviai tebesvajoja
tymosi etapui, jei neatsižvelgia
respondencija
apie
bombonešių
Žvilgsnis
į
JAV
išeivijos
spau

koncertas Toronto koloniją su ją iš operos “Manon”, Butterfly
kėlė ant kojų: prisirinko pilnu ariją iš operos “Madame Butter manievrus Arktikoje, apkaitino da rodo, kad, išeivių daugumos ma į naujas aplinkybes, naujas
tėlė didžioji Prisikėlimo para fly” — Puccini, Ave Maria iš op. amerikiečius pavojingai “grąsi- galvojimas, tebesąs veik abso masių gyvenimo sąlygas^ naujus
liučiai išeivių ir buv. režimų po patyrimo duomenis, jei jie ne-' Kanados kelių saugumo kon
pijos salė. T. Leonardas And- “Otelio” — Verdi, “Tulpės — K. nant taikai”.
Vašingtonas nedelsdamas atsi litinių “mašinų” įtakoj, yra pa nagrinėjami, neapibendrinami, ferencija įvyks Edmontone ge
riekus, OFM, “Aidų” leidėjų ir V. Banaičio, “Aš bijau pasakyt
gresia stambios dogmątinio po gužės 5-7 d.d. Joje laukiama apie
redakcijos vardu pasveikino su — A. Vanagaičio ir “Na tai kas” šaukė, jog tai nesąmonė, kiek remtas svajonėmis. Šios “maši būdžio
400 dalyvių iš visos Kanados.
klaidos”.
*
sirinkusius, perteikdamas linkė — K. Kavecko. Solistė virš pro vienas protaujantis žmogus galįs nos” įvairūs susenę “veiksniai”
Šitaip paaiškinusi Maskvos Pirmininkaus Albertos kelių mi
jimus ir kartu primindamas, kad gramos dar padainavo ariią iš suprasti, jog tai melas. Girdi, ar ir “susenusių dogmų tariniai” nei naująją
” liniją, “Tiesa” juk tt ist. Gordon Taylor. Svarstomų
lietuviška knyga išeivijoj yra ta operos Gianni Schici. Solistės nepažino žmonija sovietų Veng nemirktelėję varo iliuzinę “iš kelbė vedamąjį
“Ką mes vadi klausimų tarpe bus: Ženklų va
” gaidą.
pusi našlaite, reikalinga rūpes jau seniai einama dainos keliu, rijoj? Bet Vengrija, kaip ir kur laisvinimo
name
nacių
pakalikais?
” kuriuo dovo klausimas (stengiamasi su
Tuo tarpu tėvynėje ir visoje
tingos globos ir tautiečių dėme tačiau interpretacijoje, jausmo kas didesniu mastu kovojusi Lie Centrinėje
Europoje kiekvienas bandyta išsiteisinti nuo atsaky vienodinti visų provincijų kelių
sio. “Aidai” visomis jėgomis ska perdavime tebejaučiamas gyvas tuva (1944-1951). tos pačios žmo samprotaujantis,
tiek nesėk mo į klausimus, kaip galėtų vyk ženklus, kad nebūtų nesusipra
tina tą globą, neišskiriant nei jaunatviškumas. Ypač tai ryš nijos akivaizdoje pasiliko Mask mingų sukilimų po
Pabaltijy, Uk ti išeivijos su tauta kultūrinis timų), suvienodinimas mokyk
piniginių premijų lietuviškajai kiai jaučiama išpildytose arijo vos valioj. Amerikiečių biuro rainoj. Lenkijoj, Vokietijoj,
Ven bendradarbiavimas. “Dogmatiz linių autobusų važinėjimo tai
kūrybai. Šiemetinė premija ver se iš operų “Manon” ir “Mada kratai lygiai teisingai įrodinėjo, grijoj, gerai įsisąmonino, kad
iki mo” betgi gražiausiu požymiu syklių, girtumo laipsniui nusta
tintojų komisijos visais balsais me Butterfly”. A. Dambrauskai kad nutraukimas atominių ban Lietuva tebebus geležinėj rau laikytinas kitas, “A. Zeraičio”(?) tyti aparatų naudojimo klausi
buvusi paskirta Albinui Bara tė jaudina klausytoją savo įti dymu grėstų JAV saugumui, bei donosios, hydro - atominėmis ra- vedamasis Vilniaus “Tiesoj”, ko mas ir t.t. Konferencijos metu
nauskui už novelių rinkinį “Snie kinančiu charakterio perdavi nepajėgė suprasti, kad žmonijai -etomis
ginkluotos, armijos dėl nevalia iš Amerikos impor bus įteiktos premijos beveik 80
go platumos”, kurį išleido “Ni mu, naudodama balso modulia labiau rūpėjo atsakomybė prieš miūžtėj. Maskvos pastatyta Vil tuoti išeivių rašytojų, muzikų, valsčiams, kuriuose pereitais
dos” leidykla Londone. Ta proga ciją, stipresnį ar silpnesnį bal
iaus “valdančioji klasė” pasiliks dailininkų kūrybos. Šis rašinys metais- nebuvo nei vienos susi
T. L. Andriekus trumpai apibū so laipsnį ir gyvą veido išraišką.
'oz
’>iioi. Bet ir tėvynėje jau “Kas kaltas?” (jis liks lietuvių siekimo nelaimės.
dino autorių ir jo kūrybą, pri Iš buvusių dainos veteranų To pinta lengvu humoru. Pastarasis! ‘realus” atrodė kuo normales- kultūros istorijoj gėdingu savo
*
/ •
mindamas, kad autorius yra gi ronte A. Dambrauskaitė paliko 'engvino klausytojui sekti vaiz- Į 'iu gyvenimo sąlygų troškimas, tautos inteligentijos pažeminiOntario
premjeras
Frost
per
męs 1924 m. Vilkavišky, ten bai bene geriausią įspūdį'. Sudai 'us .tačiau pats kūrinys vargiai "‘raėjusieji metai suteikė jiems
(Nukelta
į
2
psl.)
eitą savaitę paskelbė savo kabi
gęs
gimnaziją, mokytojavęs nuota puikiai, tik pageidautina laikytinas būdingu A. B. kūry
neto šiokį tokį pertvarkymą bei
bai.
tremties metais Vokietijoje ir naujesnio repertuaro.
papildymą. Vietoje į Ontario
Alė
Rūta
Nakaitė
davė
klau

dabar gyvenąs su šeima Water
augšč. teismo pirmininkus išėju
syto jams ištrauką iš naujausios
bury, Conn., JAV. Rašyti pra
sio
Dana Porter iždo min. pa
savo
kūrybos.
Pirmiausia
ji
pa
Balandžio 22 d. Kauno klini- iš rastų dokumentų ir data buvo
dėjęs JAV. Pirmuosius kūrinius
įkaitė fragmentą iš pjesės “Ant -ose. ilgesnį laiką vėžio ligos paskirta — birželio 28. Prasidė skirtas James N. Allan, o jo val
spausdinęs “Darbininke”, “Tė
'iūnų
kranto”, kuriame vaizduo -pmuotas, mirė prof. Petras Šal jęs karas neleido sovietams įvyk dytos kelių ir transporto minis
viškės Žiburiuose” ir “Ateityje”.
terijos atskirtos ir pavestos vie
ja jai gerai pažįstamą kaimo mus. 65 m. amžiaus. Tai būta dyti trėmimo plano.
Po įvadinio žodžio scenoje pa
p’>i Savo eilėraščiuose ji iš ’idelės erudicijos asmenybės,
Po karo Šalčius raudonųjų na Frederick M. Cass (Grenvil
sirodė pats laureatas, “Aidų” ad
reiškė lyriškus buities pergyve- ’ieno tu, kuris savo visą gyveni grąžintas universitetan pilnomis le - Dundas atstovas parlamen
ministratorius T. Ramanauskas,
te), antra buv. reformų min. dr.
aimuš, negrįžtančia kūdikystę, mą skyrė ekonominiam - koopeOFM. ir Kanados LB Kultūros
'ėvynę ir jon nuolat grįžtantį 'atyviniam ir pedagoginiam dar profesoriaus teisėmis, o 1950 m. Mathew Dymond, kurio turėta
Fondo pirm. J. Kralikauskas.
’chivi.
ni. Šioje sritvje veiklą jis laikė vėl išmestas už “buržuazinę ide ministerija pavesta Wentworth
Pastarasis perskaitė oficialų
T. L. Andriekus OFM baigė ’litai svarbesne net už politiko ologiją”. 1956 m. vėl pakviestas apskr. ūkininkui Thomas Ray
premijos paskyrimo aktą, o “Ai
ną meno puotą, rūnestingai pa- •rrierą. kuriai ne kartą buvo dirbti mokslinį darbą ir čia lai Connęll. Atsistatydinus min. be
dų” adm. įteikė $500 čekį. Po
uoš*u padėkos žodžiu visiems, ’1 jojamas. Lietuvos verslo žmo- kėsi iki savo sunkios ligos pra portfelio Harald Scott, paskirti
gausiii publikos .katučių laurea
nrisidėiusiems savo darbu prie 'ės gerai žino, kad tiek Lietūky- džios. Velionis paliko žmoną trys nauji ministerial be portfe
tas tarė žodį, padėkodamas “Ai
šventės. Svečiams pagerbti pa- ;e. tiek Pienocentre, Line ir Kaune, dukrą ir sūnų su šeimo lio: Toronto - Rverdale atst. Ro
dų” leidėjams ir vertintojų ko
bert W. Macau ly, James D. Auld
■apiios kavinėje buvo surengtos Maiste, visur buvo daug nuošir mis gyvenančius JAV.
misijai, uždėjusiai jam laurus.
•«»išo'. kuriose dab.'vavo gero dus darbo įdėta P. Šalčiaus.
Lietuvos universitetų moko iš Brockville ir John Yaremko.
Jis taipgi pasidžiaugė gyvomis
kas būrys asmenų. Vadovaujant
Raudonieji Lietuvos tvarkvto- mojo personalo nariai ir visi lie Teisingumo min. paskirtas Rokanadiečių lietuvių nuotaikomis.
parapijos komiteto nirm. F. Sen :ai nežinojo kaip ję atžvilgiu tuviškojo kooperacinio sąjūdžio bci*ts. Į akis puola, kad visi
Koncertinę dalį atliko Lietu Albinas Baranauskas paskaitė kui ir V. Verikaičiui susidarė '•Igtis. *1940 m. liepos mėn. iš veikėjai a.a. Petro Šalčiaus as naujieji min. yra palyginus jau
vos operos sol. Antanina Damb
smagi nuotaika, jaukiai išlydė metė iš universiteto prorekto meny neteko brandaus moksli ni: Cass 45 m.. Connell 41, Ya
rauskaitė, kuriai akomponavo Į vieną būdingesnių savo novelių, jusi svečius iš meno puotos į.. riaus ir profesoriaus pareigų. ninko ir kooperatininko, nere remko 39, Auld 37, Macauly 36.
muz. Stasvs Gailevičius. Ji pa- j kurioje buvo justi suvalkietiško kasdieninį gyveąimą.
Norėjo jį su šeima deportuoti tai laikomo Lietuvos kooperaci Be to, įsidėmėtinas įvedimas ir į
dainavo: “Kad aš našlaitėlė” — • sodžiaus gyvenimo buitis, apiOntario kabinetą pirmojo ukrai
K. * Enigma.
Sibiran; kaip vėilau paaiškėjo jos tėvu.
AL A.

“Aidu” premija ir koncertas

KAS NAUJO KANADOJE?

MIRĖ PROF. PETRAS ŠALČIUS

niečio — Yaremko. Liberalai vi
są persitvarkymą vertina kaip
pasiruošimą rudens rinkimams.

Sezoninis nedarbas esąs pa
grindinis kliuvinys Kanados ūki
nio kilimo kely, pareiškė darbo
min. Starr Kanados Darbo Kon
greso suvažiavime Winnipege.
Apsvarstyti priemonėms, kaip jo
išvengti būsianti sušaukta spe
ciali darbininkų, pramonininkų
r vyriausybės atstovų konfe
rencija. Be to, ministeris numa
tęs perorganizuoti Darbo Įstai
gų darbą bei pateikti dar šiai
parlamento sesijai kaikurių Neiarbo Draudos Akto pakeitimų.
*
Naują politinį sąjūdį nutarė
organizuoti Darbo Kongresas,
apjungiąs vieną milijoną darbi(Nukelta į 3 psl.)
KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Motinai
•
Pavasaris žalsvas akis pravėrė
Baltai nusnigo sodų pakraščiais.
Gyvybę neša prie takelio svėrė
Ir žemėj visoj gyvybė išsiskleis.
O. Motina, brangioji Motina,
Tu vainikuoji visą žemės šventę,
Gyvybę nešdama pasauliui
Per sopulį ir kančią
Vien šypsenėlė iš lopšelio
Tau atpildas už viską,
O ne *'tai tavasis kelias
Vien ašaromis tviska
O, Motina, šiandieną Tau
Pasaulis galvą lenkia
Tu vainikuoji gyvybe
šią visą žemės Šventę.

jpusl.
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Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAkę

*
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Tariamybių palydoje

Harry Schwartz, The New
Sutarčių laužymas
vo ūkinės pažangos kėlėju.
Vork Times bendradarbis vely
Autorius nurodo antrąją tikro Man rodosi, kad Maskva darė
kiniame dienraščio priede apta vinę sąlygą — Maskvos sudarytų bandymus tartis su JAV ne tiek
kia esminius klausimus santykių susitarimų laužymą. Berods ame tikintis susitarimo, bet norėda
sq im*Dondns $h^Mi;iToronta/Ont. Canada
Telef.' EM. 8-6813:
su Rusija. JJienraštis jį pristato rikiečiai turėjo seniai žinoti, kad ma priversti atsisakyti saugumo
•isii i uiuiitiiri Įr»i|wri»lllllBi ir ,n.
ikaitytojams esant he bet kuo, o rusai laikosi sutarčių i
os yra politikus ir visai nunuoginti JAV
pas- “tvirtovę”. Tai buvo daryta ūki
usiškų reikalų žinovu. Pravartu •iems naudingos. Jau
žinoti, kas per žodis neviešo JAV tarąjį karą ir jo metu vo ga- nio “slogučio” metu, kuris gali
politi- būti tik dalinis, “gydytas” apsi
■J* Sovietų Rusijos vienuolynus užsienio politikos nuomonės reiš nėtinai išryškėjęs Rus
kėjo,
kuris
neretai
sugeba
būti
aužy- ginklavimu. Kiekvienas numano,
kos veidas, ypač su
šią vasarą aplankys penkių angapie su kad apsiginklavimas raketomis
. lįkonų vienuolių ekskursija. Tuo vientisesniu už State Depart- mo srityje. “Žinovas
žinoti, ir kitais naujaisiais ginklais ne
artis kalbėdamas t
ręįkalu į Maskvą buvo kreiptasi mentą.
pfifeštegUa
is
laikosi
<ad
komunistinis
paša
dali išjudinti sustingusios ūki
WASj#sicholpg«ps, sąfra- . 1964.m., paskiau per Yorko arki-. Jis išpažįsta, kad JAV praėju
. vyskupo, vadovaujamą teologų sio karo metu padarė “brangių” o paties zulusų dėsnio; kuris ne nės mašinos. Čia jau būtinas gy
delegaciją, Maskvą aplankiusią klaidų. Pokarinį tarpsnį jis lai retai užtinkamas net vakarie dytojas, kai dabartinė vyriausy
čiuose. Kam gi vien primetinėti bė griebiasi ūkinėje srityje psi
<,1956 m., bet vis nebuvo gauta jo
kio atsakymo. Tik-šių metų pra ko vienlyčiu tarytum jau būtų komunistams, kurie nepripažįs chologinio įtaigoj imo, kuris me
kad savo metu Vašing ta krikščioniškosios ar šiaip jau dicinoje vadinamas šarlataniznarkotinius ^įūpųotįųų^į. jyąjs* džioje britų vienuoliai buvo pa- pamiršęs,
tonas buvo visuotinės galybės teistinės pasaulėžiūros ir laikosi
nttOSM sępuąaą”. Djkta- kviesti atvykti dviejų savaičių augštybėse. Bet anuomet, rodo dėsnio, kad dorovinga, kas ko mu.
Jei tikrovinių sąlygų aptari
m«K
.ąfltfeaės.-iaVąlstybės .į .-nęsisfcąitąn- vizitui. Jie išvyję
si
tetrūko
vieno
dalyko
—
•
žjnomunizmui
įgyvendinti
naudinga,
mas
ganėtinai paviršutiniškas, jo
* Anglikonų
i-nwajjsietrfiU.^inogauajlaisve.-.nei
juno.
kur
einama.
Jis
mini,
kad
netesėjimą
sutarčių,
kai
vaka

tariamybių palyda žymiai griež
torius Ch. Hann'perėjo kalalikynuo
1945
m.
buvusi
keliama
min

riečiai
iškilmingai
pažadėję
pa

čiau surikiuota. Jos vertos ypa
<jjMlčia$»-.tDEttira^20;Šz;c :: uMu:.- bėn,’ priėmė krikštą' benediktinų tis panaudoti gynybinį karą, bet vergtiesiems laisvę juos savo tingo dėmesio, ne vien dėlto, kad
•tyzfci S«viet.SsĮjungojlankosi "27 vienuolyne Downside Britanijo- jo nesiimta praktiškaisiais ir mo rankomis išdavė? Ar šio reikalo kaikurių tariamybių miglos už
-Vengrijos dvasininkų -delegacija, ■ė ir dabar ruošiasi tapti katali raliniais sumetimais. Kas jie per viešas išpažinimas nūnai paleng krėstų rašėjų žodžiai pasiekė net
<jų> 4arpe vienas katalikui ardų kų kunigu. Rektorių išbuvo 7 vieni, autorius greičiausia nega vina pavergtųjų padėtį ir jiems ir šio savaitraščio skaitytojus.
protestantų vyskupai. Katalikų rietus. Atsiversti jį paskatino lėtu atsakyti. Išeina, kad buvo kaikurių vilčių ateičiai suteikia?
Laikas veikia mūsų
-arkivyskupą- J./Groess, /kuris’ ei; anglikonų bažnyčios nėreagavi- praktiška ir moralu kovoti prieš Ar vakariečiai turi tokios drąsos
‘kalinamo kardinolo Mind| itfas prieš vieno* pastoriaus san- nacionalsocialistiškąjį - tautinį ginti pavergtuosius; kaip Mask Pirmoji jo naudai
nurodyta tariamy
“š&ėifiy ‘/pareigas, ntstoyauja K uoką su persikyrusia moterimi. imperializmą, tačiau nedorovin va pavergimą? Kieno lengvesnis bė r iliuzija; kad laikas patarnau
Komunistų ū^daktoriaus D. ga ir nepraktiška sunaikinti ko uždavinys ir kas yra nūdieniu
Hamvas, Csnad vyskupas. Tuo
ja vakariečiams, o Rusija savai
Hyde
atsivertimui katalikybėn
foūdiFVengrijos komunistinė vylaimėtoju?
munistiškąjį
imperializmą.
me griūsianti. “Šiokiuo nusista
• riaižšy bfr - bando pagerinti = -savo stiėjo 10 metų. Londone jis reda Ir jam tesivaidena šioks ar
Pasitarimai
tymu
vadovavosi pokario sulai
santykius su tikybinėmis bend- gavo “Daily Worker”, bet kai so toks vakariečių sugyvenimas su
Aptarimas
maskviškių
pastan

kymo politika ir dažnai buvo
rūorhenėmis. Tai matyti iš minis- vietai žiauriai pavergė Pabaltijį
gų
tartis
su
JAV
prezidentu
ga

Dulles
minima. O juk teužtenka
tėrio Kallii pareiškimo: esą jau ir kt. R. Europos kraštus, jis at Rusija. Ir kai jis pradeda aptarti nėtinai klaidinantis, kai tenkina peržvelgti pastaruosius 13 m. po
dabar : esanti -įgyvendinta koeg- sisakė nuo redaktoriaus pareigų tikrovines sąlygas, ima “žinovas” masi vien ūkiniais samprotavi litinę raidą ir aptarti Rusijos bei
žistėhcija, bet reikia' eiti toliau 1948 m., o sekančiais metais su pats save bausti. Jis išvardina mais. Ūkio priemonę jis bando JAV santykius, kad išvydus, jog
šeima perėjo katalikybėn. -1950 pirmąją tikrovinę sąlygą bend sugretinti su tikslu — pasaulio
'—'įiriė aktyvaus tikybinių bend- m.
išleido knygą “I believed”, rauti su Maskva žinant, kad ji revoliucijos įgyvendinimu. Jei laikas ne mūsų talkininkas”.
riiom.'betidradarbiavfmo. VyskuLeiskime jam-vėl prašnekėti:
,^^d6'furj' reintis *‘progresistais” kur atskleidė komunizmo melą, siekia komunizmo įsigalėjimo ūkinis atkutimas būtų rūpėjęs, “1945 m. riies buvome galingiau
per 20 metų komunisti visame pasaulyje. Jei jis nedve- jei .bent Siek būtų kreiptas dėkuili^aiSg'kUrie-per^lę metų yra pažintą
sia tauta pasaulyje. Sovietai bu
nės
veiklos.
Dabar
jis
yra
vienas
joja
dėl
šio
jos
siekimo,
galima
ržėšyS;
gyventojų
ūkinę
padėtį
Įrodę'; saw -norą dirbti" socializ-. veikliųjų katalikų spaudos apaš
vo pailsę netekę daugelio žmo
jo paklausti: iki kurio meto galės seniai būtų reikėję palaidoti k.o- nių ir sulaukę karo siaubo pase
mui ir taikai:
•
j' talų ypač socialinėj srity.
JAV ir Rusija sutarti? Ar kar
santvarką ir ku. Nūdieną Jų kariuomenė mū’Garsusis dranibs kritikas G.'
* Katalikų universitetas, Ar tais Rusija, pasijutusi visuotinė mųnistine.
i^;«^.tĮfetingėsnės ūf&ės ŠaJi- sąją atsveria. Technikinė pažan
J. Nathan, ilgai laikęs tikinčiuo gentinos vyskupų nutarimu,
sius’ atsilikėliais, prieš mirtį ta- Įsteigtas Buenos Aires mieste ir je jėgos persvaroje, ankščiau ne tvąrkoę.' rAš netviriinir kad
ga pvž?' raketų, srityje teikia
bandys
smogti
vakariečių
cent

jieiris pirmenybę. Komunistai
po kataliku: Jis buvo irialbnaus pavadintas “Santa Maria de los
^įųdieną valdo trečdalį pasaulio
gyvenimo .salininkas ir tik ligos Buenos Aires” vardu. Nors Ar rui, kaip autorius tylomis prilei
ir turi įtakos atsjlikusienis krašparbfcikšfas, pamatė savo gyverii- gentina —katalikiškas kraštas, džia?...
<farns..•■Nuo karo,smūgių atsigavę
,liĮp',’tVlaidihgųi?rą. Sirgo dvejus. fačiau kat..un-to neturėjo, išsky
rusai pasiekėrpraeityje nebūtos
At .W?. sulaukęs '76^ m.; rus 1910-1920 ritėtus. Dabartinė
.v—
galybės. Jei pokario tarpsnis ru
Krikštą priėmę Niujorke 1957 m. vyriausybė, vadovaujama prezi
spalio 9 dyir.j>er kelis , mėnesius dento Frondizi, yra palanki ne
(Atkelta iš 1 pusi.)
can Airlines” psichologas Vygan sams daugiau patarnavo, negali
bandė, awr^ti savo draugus abe- valstybinėms 'mokykloms.
tas savo poilsio valandas skiria ma teigti, jog ateityje gali būti
mu) postringaujama:
kitaip”.
jotoĮųš. piivo’‘žydu kurnėh,'nors * Mokyklų reformos projektas
“Kokie yra tie “geri rašytojai” leisti “Lituanus”, bet negrįžta Galima pilnai pritarti autoriui,
.mptmąJbSyo katalike: Mirė prieš Prancūzijoj yra paruoštas švieti ir jų “puikios knygos”, parodo viliojančiai profesoriaus karjerai
porą'_ .sayąlčiĮŪf aprūpintas ' p’ašk. mo min. Billeres, radikal - socia visų pirma .. . tos rašytojų sąjun Vilniuje? Kodėl Jeronimas Ka kad praeities patirtis neduoda
sąĘį^mėntaišr .to paties kunigo listo ir pateiktas parlamentui. gos pirmininkas... Maždaug to činskas pakartotinai Vilniaus pagrindo tikėti, jog tarpusavio
^clyr^us, kūrjs jį buvo pakriks-; Juo yra susirūpinę katalikai, nes kie pat yra ir jo sėbrai. Tai sau kviečiamas grįžti užimti vado grumtynės, vidaus neramumai
jame visiškai ignoruojamos ka jelė. nemokšų, pasipūtusių ir įžū vaujančią dirigento vietą, pasi ar kurios kitos priežastys išug
* Tremtinių miestelis- įsteigtas talikų mokyklos. Kardinolas Ro lių, kurių veikaluos, išskyrus ne rinko miesteyj|Ltnerikos provin dytu perversmą Rusijoje. Paga
Tėvo domininkono Tire’ Belgi- ques pareiškė: “Billeres projek apykantą savo šaliai, savo tautai, cijoj. vietoj pasekęs pėdomis lat liau koSį ^SSFvei^Sią? O 'juk ši
5<Wėfj5rie Briūsdio>:Bėrchem - St. tas maskuotu būdu siekia nu- nutrenkusiai nuo savo pečių siur vio kolegos Reiters, kuris nese pasaka buvo taip paplitusi Ame
-;Ągathe. Tai penktas tokio po- krikščioninti Prancūziją. Prie to beles ir išnaudotojus nieko nėr... niai su žmona grįžęs iš Stockhol- rikos žemyne.
'trūdžiO įhięšfėiis 'ir pavadintas mes negalime prileisti. Jei bū Padoresniems rašytojams Bab- mo įsitikino, jog kvietūsieji iki Jei perversmas įvyktų, kai va
karietiškoji kultūra būtų nu
’'^įdtJo^'Nanšėn” vardu. Kerti- sime kurią dieną priversti nu rauskas ir jo sėbrai neduoda pra šiol nemelavo?
siaubta,
tarkime ateinančio šimt
šventinime dalyva- silenkti jėgai, tai ne be kovos. sižioti, šmeiždami ir provokuo
Mūsų credo
mečio raidoje, o gal dar vėliau,
^6'%čĮgijoš‘ karaliėnė Elzbieta ir Jei teks mirti, tai ne be šauks dami juos ..
Dėlto
sveikintinas
yra
kolegos
kuo
gi mes galėtume ramintis ir
mo...”
•
’
i
:
■$8OS' V.' Eūfopos įžymybės.
• 1II •y* i-*'t
f;______
Al. Gimanto sumanymas organi pasiguosti, kai net mūsų kapai
Atsakyti reikia
zuoti
lietuvių išeivių kūrėjų būtų laiko užpustyti, o naujuose
Privačia iniciatyva buvo ban
doma jaunajai lietuvių tautos CREDO — Negrįžtame, nes “ti dirvonuose vėl būtų sėjama kitos
kartai pateikti individualią kiek kime, jog ... “niekas pasaulyje kultūros sėkla. Ar ji turėtų būti
vieno kūrėjo išeivijoj apybraižą, neturi teisės žaboti lietuvių kū bent kiek panaši ą euroamerikipaaiškinant kodėl jie pasirinko rybinę mintį, spaudos laisvę, nės krikščioniškos kultūros ir
į LIETbf^V Latviją, Estiją, Ukrainą,
išeivijos skurdą, pažeminimą, teisę keliauti, gyventi ten, kur civilizacijos apraiškas ar Azijos
bet ne anksčiau stalininį - beriji- kas nori ir prisidėti prie savo mistinius nusiteikimus? Vargu.
iąted. on r
ir U.S.S.R.
nį, dabar chruščiovinį dogmatiz tautos gražesnio rytojaus!“ Erd Šis klausimas jau ne politinis,
(0^160
...
mą. Šios pastangos atsimušė į vių amžiaus iššūkis lietuviams bet įrikiuotas filosofijos ir istO“Amerikos Balso” biurokratų bus apibendrintas ir paskelbtas rijosofijos varsnosna. Politikas
š™v«;Sg..^MEnwiŲr:'B$Trti^
stebi šio meto tikrovinių ratų pa
kiautą, nebuvo suprastos nei ki ne vien svetimųjų žiniai.
sisukimą, nūdienės plokštumos
tų svetimųjų radijų, nepaisant
klausimų sprendimą, kai filoso
nuoširdžių lietuvių bendradarbių
Bonna. — Vakarų Vokietijos fas su toli siekiančiais apibend
pastangų. Bet atsakyti reikia,
vyriausybė
atstatomai Coventry rinimais neretai nušlyja nuo tik
kodėl toks Izidorius Vasyliūnas
• L.š •
CENTRINĖ ĮSTAIGA:
verčiau be užmokesčio koncer katedrai, kuri buvo subombar rovės, kuri šaukte šaukiasi pa
849. College St., Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098 tuos per išeiviją, kad surinktų duota vokiečių, paaukojo 12.000 galbos. Istorijosofija, kaip atifondą išeivijos kompozitorių kū dolerių.
....
SKYRIAI:
Čia šiemet atvyks
Maskva.
riniams išleisti, vietoj grįžęs į
.' 105 Cannon Št. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686
siūlomą Lietuvoj koncertmeiste su oficialiu vizitu Napalo kara
Dėmesio Namų
ponia,V. Juraitis.
rio vietą? Kodėl jaunas “Ameri- liškoji šeima.
. 94,Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315
Savininkams!
; ,
ponia M. Venskevičienė.
Šildymas alyva
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Įvairus siuntimai
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’Baltič Exporting Co,

džiai betirtų praeitį, praeities iš
minties laimėjimus, labai saikėtai galėtų kalbėti dabarčiai ir
vpač ateičiai. Čia ir glūdi pavo
jus sugretinti skirtingas plokš
tumas. Tat būtų panašu į Himmlerio masažininko aiškiaregys
tes, kurios tebuvo priemonė sa
vo įtakai primesti.
Technikiniame amžiuje nega
lima laukti greito perversmo Ru
sijoje. Kaip bebūtų keista; ta
čiau negyvenimiška komunistinė
doktrina, kuri yra vožtuvu treč
daliui pasaulio, dar ganėtinai
psichologiškai patraukli kovoti
prieš kapitalistinę santvarką,
kaip savo metu kovojo feodalai
prieš imperatorių, miestelėnai
prieš bajorus, ar ūkininkai prieš
žemvaldžius. Šioje kovoje esama
nepaprasto nelogiškumo, kad
proletarijato diktatūroje proleta
ry atas dar žymiau suproletarin
tas, negu subrendusioje demok
ratijoje.

4hstantine
A PftODUCT OF MYtt

BAYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį
skausmų nuraminimų — taip
pat lengvai pakelia žmogaus
nuotaikų.

Teikia greitų pagalbų nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldymo, išijaSr lumbago, reumatinių
ir artritinių skausmų.

12 tabl. .25c
48 taM. .75c
120 tabl. $1.39

BALFas siunčia vaistus Lietuvon
BALFo centre gauti’ prašymai
iš anapus Centro Valdybos pa
tenkinami beveik visu 100%, jei
tik prašytojas atsiunčia receptus.
BALFas tikisi, kad tie, kurie
siunčia vaistus į Lietuvą savo gininėms ar pažįstamiems per B A
'LFą, apmokės BALFui faktinas
šlaidas aukos formoje, kuri at
skaitoma iš taksų.
Vaistai siunčiami oro paštu.
Muitas neapmokamas, nes patir
ta, kad daugelyje atvejų gavėjas
su daktaro pažymėjimu muito
nemoka, o jei ir tenka mokėti, tai
jis būna labai žemas.
Vaistai paprastai siunčiami iš
Vokietijos, Miuncheno. Ten pi
gesnis pasiuntimas, arčiau adre
satai, ten daugiau BALFo rankų
supakuoti, adresai.
Miunchene turime artimą ryšį
su vaistų urmo sandėliais, iš ku
rių vaistai gaunami urmo kaino
mis.
BALFas už patarnavimą neima
lokio atlyginimo, o vaistus BAL
Fas gauna urmo kainomis. Pvz.,
streptomiciną fabrikas BALFui
duoda už 10c gramą,, kai vaisti
nėle reikia mokėti 45 ar 50c.
Užsakant reikia receptų. B AL
Fas vaistus superka be receptų,
tik nenori nieko gydyti aklai. Re
ceptas reiškia gydytojo priežiū
rą ir palengvina muitinėje.

Jei siuntėjas žino tikrai, ko
ligoniui reikia arba jei prašo ne
pavojingų vaistų, tada stengia
masi patarnauti ir be receptų,
pvz., pasiųsti aspirino, buferino
ar pan.
BALFas jokio pelno nedaro pa
dėdamas kenčiančiam tautiečiui.
Visi BALFo ištekliai nukreipti ta
prasme, kad nušluostyti vargšų
ašaras, aprišti ligoniui žaizdą,
sumažinti skausmą.
Jei turite komplikuotą recep
tą, siųskite jį betarpiai BALFo
įgaliotiniui Vokietijoje (adresas:
Herm I. Rugienius, 46 Augustenstr., Muenchen 2, West Germa
ny). Kai vaistai bus pasiųsti,
gausite sąskaitą ir apmokėsite
BALFui.
Jei vaistus tikrai žinote, ra
šykite BALFo Centrui (105
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.),
mes išsiųsime.
Paprastų, nekomplikuotų vais
tų siuntinukas kaštuos apie 10-15
dolerių. Už tokią auką BALFui
vaistai bus pasiųsti. Jei gausite
graudų laišką, kuriame Lietuvos
kankinys prašo vaistų, o Tamstos
dėl lėšų stokos negalite tų vais
tų pasiųsti, būtinai atsiųskite vi
ta laišką BALFui.
Kun. L. Jankus,
BALFo C. reikalų vedėjas.

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

1212 DUNDAS ST. W.

-

TORONTO

-

TEL. LE. 2-9547

Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVICIUS
High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W.
Tel. LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture

Nauja nepriklausoma valstybė

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio.
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo
įvairių gėrybių. - - *
Yra ga^tą, kpstiyniarts ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai,
f'
v štAN^ARTNIAI SIUNTINIAI
1.2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos
pamušalo
šerinės /klijonkės/

7 yrd. 3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vil
3 yrd.
nonė medžiaga
6 yrd.
3 yrd.
4 košt. vyr. vilnr. medžiagos 14 yrd.
7 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd.
3 yrd.
pamušalo
18 yrd.
Šerinės /klijonkės/
8 yrd.
Iš viso už $79,90
stiklui piauti peiliukas su deimantu

2. 2
2
1
2

r

košt, vilnonės medžiagos
7 yrd.
Iš viso už $173,90
paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
sukenlei viln. medžiagos
3 yrd.
suknelėm rayono medžiagos 8 yrd. 4. 4 košt. vin. medžiagos
pamušalo
10 yrd.
8 yrd.
pamušalas
šerinės /klijonkės/
4 yrd.
šerinės /klijonkės/
stiklui piauti peiliukas su deimantu

.

-

Iš viso už $124,60

Iš viso už $81,90

(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME jvorriut vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva
mas mažinąs, akordeonus, mezgimo mažinus, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus,
parkerius, skustuvus, plaukam* kirpti motinėles, avalynę, rūbus, {vairios teks
tilės medžiagos, -marsfk) «r t.t. ir t.t.
Mažesnio formato siuvama molina firmos "Essex" rankinė $48.50
\
i
elektrinė
pastatoma ant stalo $88.20
/Uisokėnt reikto pridėti $6.50 {vairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrine moSibg reikia nurodyti voltožg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytas, epdr; rii^ rrvajyėės. vahtų Ir kt. reikmenų frolrW rivnrimu*.
Gyvenų ne Toronte, gnK. ėovo sudarytas iki 17 svarų gryno svorio siuntinius
siųsti mums poftu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų praneirmę.
Turime pardavimui vyriškiems ir moterifkiems kostiumams ir paltams

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nea 9 vai. ryto Iki 7 vai.
rakara. ležtadieniais <— nuo 9 vai. ryta iki 5 vai. vok.

Sav. A. Kaluza

Naujoji Malajos valstybė yra
vienuolikos valstybėlių jun
ginys su per šešetą milijonų gy
ventojų.
Malajos pusiasalio pietuose
esąs didžiulis uostas Singapūras
į naująją valstybę neįėjo, bet
pasiliko kolonijos statuse tik dar
vieneris metus. Po to jis gaus sa
vivaldą, kaip įžangą į nepriklau
somybę. Kaip žinome, Singapū
ras buvo ir dalinai tebėra vienas
iš didžiausių Britų karinių ir lai
vyno atsparos taškų Tolimuo
siuose Rytuose.
Naujoji Malajos valstybė, kuri
pereitoje sesijoje jau priimta
ir į JT, užima Malajos pusiasalį,
esantį pačiuose Azijos pietuose.
Jos plotas maždaug prilygsta
Graikijos plotui — kiek didesnė
už Newfoundland© provinciją.
Nors ir nepasižymėdama di
deliu plotu. Malaja — turtingas
kraštas. Joje išauga didžioji dalis
pasaulio gumos žaliavos, o taip
pat joje yra didžioji dalis pasau
lio cinko. Kai pereito karo metu
Malają okupavo Japonai, tai bu
vo didelis smūgis visiems vaka-

piečiams. Antra vertus, tai para
gino Šiaurinę Ameriką pakrypti
į sintetinės gumos gamybą.
Malajos gyventojai gana miš
rūs. Pagrindinę rasę sudaro dvi
tautybės: malajiečiai ir kiniečiai.
Be to, yra indų ir baltųjų. Kinie
čių skaičius smarkiai didėja.
Tai sudaro rasinių ir politinių
nepatogumų, nes Malaja jau eilė
metų kenčia nuo raudonųjų par
tizanu kiniečių, kurie palaikomi
ir globojami iš kaimyninės Kini
jos. Turtingieji kiniečiai, susi
rietę į pirklių luomą, turi įtakos
į. visą krašto gyvenimą.
Raudonąjį pavojų Malaja ypač
pradėjo jausti nuo 1948<m. Tada
buvo išeita į atviras kautynes
tarp Britų dalinių ir raudonųjų
partizanų, sulindusių į džiungles.
Spėjama, kad pastarųjų ten buvo
apie 12.000. Malajos nepriklauso
mybės paskelbimo dieną, mano
ma, džiunglės dar slėpė apie
1.900 raudonųjų. Ar sugebės nau
joji valstybė savarankiškai gin
tis? Tai klausimas, kurį budriai
seks Britai ir visa Pietryčių Azi
jos Gynybos Organizacija.

Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro
gimų ir kitokių nenormalumų, kad
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.
Atlieku visus augščiau išvardintus
darbus, taip pat atlieku įvairias re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.
Darbas garantuotas ir apdraustas.
Prieinamos kainos.
Kad apsaugoti
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdyjimo — valymas patartinas anksti
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113
88 Delaware Ave.

giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų.
Įvairiausiu medžiagų pasirinkimas.. — Prieinamos kainos.
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU - PINIGUS GRĄŽINAME.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-8576

i

t

TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
RADIJO
ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MAŠINOS

*

* KROSNYS
Į ★ LINOLEUMAS

| * VAIKU BALDAI

★ (VAIRŪS KILIMAI

SKALBIMO MAŠINOS

TELEVIZIJOS APARATAI

|

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Wally’s Garage
5 ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spodino-CoJteg® z

;;

FOUR SEASONS

Sav. VL. TARVYDAS
MAŠINŲ PATIKRINIMAI — švelcavimo darbai — įvairūs
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

>W
w„ t.roM'S.
Tęl. WA. 3-94S4 fc WA. 3-9T1S

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00

gyvent«

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ ,

2446 - 8 DANFORTH AVE.

pasiįvečiūott. ■

B".laivais,
į'2 Pew įr vžras par$pf0aH^ pr '

i muši

FOURSEASONS

huwel

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

RESTORANAS “RŪTA”
Nouloi ot;dorytos ir nouĮoi {rengtos. Volgioi gominomi prityrusių virėjų. Atkforytns nuo 6 vol. ryto iki 9.00 vol. vok.
Visi mokiniai kviečiami otsilonkyti

994 DUNDAS ST.

TORONTO,

TEL. LE. 2-9621

Suvalkų trikampio lietuviai reikalingi paramos,
Kaip žinoma, nuo N. Metų, lie
tuviškiausios Punsko parapijos
klebono pareigas pradėjo eiti
kuri. Antanas Šuminskas. Neleng
va jam buvo pradėti dirbti. Len
kų intrygos (Punsko parapija tu
ri apie 4.000 tikinčiųjų, kurių
penktadalis užsirašę lenkų tau
tybės), neužgijusios žaizdos ko
vos už lietuvišką žodį ir beabejo
“polska racja stanu” — reikala
vimas lygių teisių, — sunkino vi
są darbą. Tačiau atrodo, kad vis
kas jau aprimo. Kun. A. Šumins
kas pasižymi dideliu taktu ir pa
lenkė taip pat įtakingesnius len
kų tautybės parapijiečius. Jie da
bar prisipažįsta, kad buv. len
kas kunigas nemokėjo su parapi
jiečiais sugyventi. Žinoma, jiems
skaudu, kad reikėjo lietuvių
sprendimui nusilenkti Gretimo
se parapijose lietuvių taip pat
gan tirštai gyvenama, tačiau mū
sų tautiečiai lietuviško žodžio
iškovoti nebegali.

''

kų nedateklių jis savo darbą ir
religinėje ir tautinėje plotmėje
atlieka su dideliu pasišventimu.
Malonu būtų, kad Kanados lietu
viškos parapijos kun. kleb. A. Šuminską paremtų, pasiųsdamos
jam šiltų rūbų. Jo antrašas:
Ksiądz Antoni SzuminskiJ’unsk,
pow. Sejny, woj. Bialystok, Po
land - Polska. Kaip vienas para
pijietis savo laiške rašė, jam žie
mai daugiausia reikalingi kaili
niai. O parapijiečiai, su savo kle
bonu, dalinasi paskutiniu kąsniu
ir paties klebono pasakymu vie
nam savo parapijiečiui, jis tarp
lietuvių badu nemirsiąs.
Lietuviškas laikraštis jau ati
duotas leųkų cenzūrai. Tik ši
cenzūra ilgai užtrunka — mat
•‘chamų” spaudą reikia daugiau
patikrinti. Nors Lietuvių Drau
gija veikia, tačiau jos kasa yra
beveik tuščia. Valdybos nariai
dirba nemokamai, o tuo tarpu iš
kilo mūsų didvyrių ^Dariaus ir
Girėno paminklo žuvjmo vietoję
restauravimas. Paminklas yra
dabartinės Lenkijos ribose Pa*
mary. Be abejonės, Lenkijos lie
tuviai neš liūto dalį naštos,. ta|
čiau visiems išeivijos lietuviams
reiktų prie šio paminklo atnau-r
jinimo prisidėti, todėl kai. arti#
miausiu laiku bus kreipiamasi į
lietuvišką visuomenę aukų, pra
šome Lenkijos lietuvių pastan
gas paremti.
3
Lenkijoje jau veikia 27 Lietu
vių D-jos skyriai. Visa bėda, kad
lietuviškam darbui .trūksta inte
ligentijos. Senesnės kartos vil
niečių (baigusių Vilniaus Vyt. D.
:
f” ■

■
.

Kun. Antanas Šuminskas yra
baigęs lenkų okupacijos laikais
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
naziją. Atrodo, yra nemažai per
gyvenęs, nes prieš pusantrų me
tų turėjo mažose smegenyse krau
jo išsiliejimą. Dabar jaučiasi
kiek stipriau, tačiau visą laiką
turi būti gydytojo priežiūroje.
Besikuriančiai parapijai daug ko
reikia, tačiau ne vienas parapi
jietis prašo lietuviškų maldakny
Suvalkų
gių ir vaikams katekizmų. Nors’
lenkų valdžia sunkiai šias kny
gas praleidžia, tačiau jos adresa
tus pasiekia. ypač kada siunčia
(Atkelta iš 1 pusi.)
mos registruotu siuntiniu.
Daug, tenka kun. A. Šumins- ninku. Jo suvažiavimas Winni
kui važinėti pas silpnus ligonius. pege priėmė rezoliuciją, įparei
Vasaros metu naktys yra šiltos,; gojančią savo.vadovybę paruoš
‘tačiau žiemos metu, neturint šil- ti naujo politinio sąjūdžio prog
. to apdaro ir esant 20" C, aplan ramą ir pateikti suvažiavimui
kymas ligonio su paskutiniu pa už dviejų metų. -Numatoma ap
tarnavimu yra surištas su Puns jungti ČCF partijos likučius,
ko lietuvių parapijojs klebono li darbininkų ir ūkininkų organi
ga-. Nežiūrint daugelio asmeniš- zacijas naujame vienete, kuriam

Laiškas iš Vilniaus

gimnaziją) tėra tik keletas, atvykę ^'Lietuvps kaip “repatrijantai”, išsisklaidę daugiausiai
po visą Lenkiją — sėdi šiltose
vietelėse, nesisakydami net lie
tuvių tautybės. Mat, dauguma
dirba valdiškose įstaigose.
Punske veikia vidurinė mo
kykla su lietuvių dėstomąja kal
ba. Lenkiškai ji vadinasi Szkola
OgolnOksztalcąca z litewskim
jęz. nauezania w Punsku. Gim
nazijos direktorių yra lenkas,
mokytojų dauguma lietuviai.
Prie gimnazijos veikia ansamb
lis 38 asmenų. Gimnazija dažnai
daro išvykas į Lietuvos pasienį.
Per spygliuotas vielas, sargybų
bokštus jie mato savo tėvynės
antrą dalį. Ne vienas mokinys
vogčiomis nubraukia karčią, vai
kišką ašarą... Tai ženklas, kad
Suvalkų trikampio jaunimas nenutautės.
Malonu taip pat, kad Lenkijos
lietuviai neliko užmiršti mūsų
išeivijos lietuvių. Pasiųsta daug
pavienių siuntinių, kurių di
džiausias pasiųstas prieš Vely
kas VKLS Toronto skyriaus val
dybos — 350 svarų. Tai daugiau
siai rūbai vaikams ir moterims.
Jau sudarytas antras siuntinys
— vyriškų rūbų ir vaikų avaly
nės. Prie siuntinių pasiuntimo
daugiausiai prisidėjo Toronto ir
Hamiltono lietuviai, o Šalpos
Fondo piniginė auka įgalino ap
mokėti visas išlaidas. Persiunti
mo laukia suaukoti rūbai VKLS
St. Catharines valdybai. Už visas
aukas nuoširdus, vilnietiškas
ačiū.
K. Baronas.

Ryšiai su užsieniu

Laiške- iš Vilniaus, rašytam dabar visai beveik neįmanoma,
koyo 15 d. rašo> “Xaune ir Vil- tiesiog uždrausta čia registruoti
niiije su gyvenamais plotais tik- naujus gyventojus. Žinoma tai
rai sunku. Neretai pasitaiko, kad galima rusams ar kitiems, kurie
žmoneę iškrausto^ ir jiems tenka turi
pažinčių
atitinkamuose
gyventi palapinėse. Viena mano sluogsniuose.
bendradarbė pernai vasarą du Man gaila, kad nebegaliu nu
su puse mėnesio gyveno palapi- siųsti.
_
Šluotos —^oje daugelis
nėję su vyru (jis chirurgas) ir; mūsų gyvenimo reiškinių atsipusantrų metų sūneliu. Mat, spindėjo. To laikraščio' daugiau į
miestai labai perpildyti — su užsienį nebeišleidžia.
važiavo čia labai- daug lietuviš Dabar pas mus išėjo jauno ra
kai visai nekalbančių gyventojų šytojo Rimkevičiaus knyga “Stu
iš plačiosios tėvynės.
dentai”. Jos nepraleidžia, nega
Važinėti pas mus laisvai nega liu nusiųsti. Ji taip pat buvo su
lima (nebent-tik su komandiruo laikyta, abejojo, spausdinti ar
te); ten, kur gyveni, esi pasto ne? Mat, ten irgi visokių “ne
viai priregistruotas, o jei, pvz., sveikų” minčių pasitaiko. Tą
atostogauti parvažiuoji pas tėve knygą bematant išpirko. Mat,
lius, turiu per tris dienas regist pas mus nėra geresnės reklamos,
ruotis milicijoje; Jdtaip — pa kaip
neigiamas atsiliepimas
baudos ir visoki nemalonumai. spaudoje ar kur kitur “reikšmin
Pastoviai apsigyventi Vilniuje goj” vietoj”.

f
Be keitimosi su pasaulio moks- ■ piamas į ryšius su sovietinėmis
lo įstaigomis žiniomis vargiai satelitų valstybėmis bet po tru
būtų įmanomas betkuris rimtes- putį vis dažniau pradėtos minėti
nis mokslinis darbas. Tą gerai ir, likusios pasaulio dalies augšsupranta ir sovietinio mokslo tojo mokslo įstaigos, bibliotekos.
atstovai. Ir jei dar stalininiais
Jei “Tiesa“ savo statistikoje
metais sovietinių mokslo įstaigų yra tiksli, reikėtų tikėti, kad Lie
ryšys su užiseniu buvo nukirp tuvos Mokslų Akademijos cent
tas iki pat minimumo, chruščio rinė biblioteka šiuo metu palaiko
viniais metais, atrodo, laikomasi ryšį su 15 kraštų moksle- įstaikiek sveikesnių galvojimo. Moks gornis bei ■ knygų saugyklomis.
linis pasikeitimas, ypač tam tik
rose srityse, bandomas net plės židiniais. Taip, Harvardo univer
ti, o kur jo visai nebuvo/ atgai siteto archeologijos ir etnologi
vinti.
jos muziejaus darbuotojdmk pra
Ta pačia sąskaita, regis,- nau šant, iš Lietuvos buvo atsiųstas
dojasi ir dabartiniai tvarkytojai kultūros paminklų nuotraukų
Lietuvoje. Tenykštėje spaudoje komplektas. Lietuvių ''moksli
vis dažniau galima užtikti- žinu ninkų darbai buvo pasiųsti BHčių apie pasikeitimą knygomis ir tanijos muziejui. Gi iliustruotų
moksliniais- darbais su visa’ eile Lietuvos liaudies meno • leidinių
užsienio . vietų. Didžiausias dė gavo atitinkamos įstaigos Indijomesys, nesunku'tai suprasti, krei ,e ir arabų Libane.
Esą, per tarptautinį pasikeiti
mą knygomis, kurį atlieka biblio
Ir
*
’
tekos, Lietuvos mokslininkai turį
susipažinti su kitų
pasirašyta,
Daugiau pusės metų užtruku- tartis pasirašyta.
I vokiečių tautybės, nariai. Mišrių galimybės
eraštų moksliniais darbais. Esą,
_______
sios V. Vokietijos
ir Sovietų Sąj. jRepatrijacijos
.
.. - klausimu Mask- šernų atveju tokių asmenų išvy- Vilniuje gautos Helsinkio- univer
prekybinės derybos, kurių metu v°Je nesudaryta jokios sutarties, Rimas bus sprendžiamas atsi siteto slavų skyriuje praėjusiais
buvo iškeltas ir abiejų kraštų pi- ° tik pasikeista tam tikrais pa- žvelgiant konkrečių apystovų, metais apgintų disertacijų kopi
liečiu renatriaciios klausimas reiškimias. Vokiečių spaudoje žiūrint šeimos ir atskirų šeimos jos.
r
■____ ‘balandžio
__________
pagaliau pasibaigė
pra’ pirmomis dienomis buvo džiau- narių interesų. Susitarimas neVilniaus
universiteto
bibliote

džioje pasirašyta prekybos su giamasi, kad tūkstančiams vo- liečia asmenų, kurie Sovietų Są- koj. neseniai gauti Tiranos un-to
tartimi. Ja abi pusės pasižadėjo Kiečių tautybės ir pilietybės as-: jungoje yra tardomi, arba kurie iarbų pirmieji leidiniai. Pirmą
iki 1960 m. prekybinius mainus meąų susidarys galimumas išsi- i atlieka tęįsmo uždėtą bausmę, kartą po karo atsiuntęs savo lei- •
pakelti iki 3.15 bilijonų DM bei kraustyti iš Sovietų Sąjungos į Sovietinė pusė .laiko, kad visas dinius Japonijos Chokaido uh—
3 bil. rublių. Vokietijai tai suda Vakarus. Bet Maskvoje paskelb- į repatriacijos reikalas bus įvyk versitetas, pradėjęs susirašinėti
rys gal arti 5% jos prekybos. Va tų pareiškimų tekstai ir Maskvos dytas ligi 1959 m. pabaigos.
Vokiečių delegacijos pirminin- su biblioteka tik šiais metais.
dinasi ūkiškai reikalas nereikš “Pravdos” komentarai rodo, kad
Toliau, vilniškis laikraštis pra
mingas, be to, dar neaišku, kaip toji repatriacija vyks labai neaiš 1 ko pareiškimas repatriac. klau neša, kad Vilniaus un-to biblio
tai bus vykdoma. Greičiau politi kiomis sąlygomis. Visa priklau simu nieko skirtingo neįneša. tekos korespondentų tarpe —
niai sumetimai lėmė, kad ši su- sys nuo sovietinių įstaigų geros Vokiečiai iš savo pusės pasižada Belgijos, Olandijos, Brazilijos,
valios svarstant ir išsprendžiant palankiai išspręsti tų sovietinių
atskirų asmenų prašymus. ”Prav piliečių prašymus, kurie yra Fed. JAV, Šveicarijos, Švedijos moks
da” parašė: “Apie kokią nors re Voketijoje ir pageidauia išvykti linės organizacijos ir draugijos.
patriacijos sutartį negali būti nei į Sovietų Sąjungą. Tai apimą Vilniaus biblioteka, pasinaudo
kalbos”. Gi abipusiai pareiškimai visus sovietų piliečius, kurie ka dama savo korespondentų pašiau
— tai lankstūs sakiniai, kuriuos, ro pasėkoje atsidūrė Vokietijoje, gomis, savo ruožtu stengiasi pa
prireikus, galima aiškinti ir vie o taip pat ir vyrus-žmonas-vai- tenkinti jų pageidavimus.
Reikėtų galvoti, kad užsienį
naip ir kitaip.
kus. (Čia primintina, kad pakar daugiausiai
turėtų dominti Lie
Kas gi pareikšta?
totinais Fed. Vokietijos atsakin
Sovietų delegacijos vedėjas, gų pareigūnų pareiškimais Pa tuvos nąokslo pasiekimai ypač li
užsienio reikalų ministerio pava baltijo kraštų atbėgėliai — lie tuanistinėje srityje. Kad ir su so
duotojas Semjenovas t.k. pareiš tuviai, latviai, estai — Sovietų, vietiniai - rusiškais nukrypimais,
šis darbas tęsiamas. Tas pastan
kė: Derybose buvo aptarti ir piliečiais neskaitytini).
E.
su nemažu dėmesiu seka ir
klausimai, kurie iš vienos pusės
Kaip matome abipusiai pareiš gas
išeivijoje
gyvenančių lituanistų
liečia Fed. Vokietijoje esančių kimai sako, kad viskas palikta
AL Gimantas.
sovietų piliečių išvykimą, iš ki spręsti atitinkamoms įstaigoms, būrys.
tos pusės — atskirais atvejais —■ kai atsiras koks individualus
trikampio lietuviai šoka tautinius šokius.
FRANKO STATO
vokiečių piliečių Sovietų Sąjun prašymas. Tai nieko nauja, ir
NAUJŲ REIKALAVIMŲ
goje išvykimą į Fed. Vokietijos iki šiol tai buvo atliekama per
Tuo
pat metu, kai Ispanija nu
respubliką. Susitarimai šitais Raud. Kryžių. Be to, būdinga,
Klausimais užfiksuoti abiejų' de kad Sovietų Sąj, jokio viešo, šito sprendė atnaujinti prekybinius
vardas dar nenumatytas. CCF zas ir išlikti normaliais visuo- legacijų paskelbtame komunika paskelbimo nepadaryta, tik paža santykius su Sovietų Sąjunga ir
dėta apie tai painformuoti įstai- satelitiniais kraštais, Vašingtovadas Coldwell pareiškė niekad j menės nariais. Tuo būdu tikima- te.
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nemėgęs vardo CCF—Common
 si prisidėti prie'panaikinimo la Komunikate gi pasakyta: “.. . gas. Na, kaikas ir iš jų sužinos, nas buvo nustebintas Franko
wealth Cooperative Federation; bai išsiplėtusiųsesląptos preky buvo susitarta,, kad sovietų įstai- kaikas iš užsienio radijo. Bet reikalavimo perstatyti amerikie
pradžioj buvęs numatytas so bos, darančios milijonines apy gos iš savo pusės palankiai svars- kaip susitarimas bus aiškinamas, čių bazes Ispanijoje. Jos esą pa
cialdemokratų vardas, bet neįsi- vartas. Kanadoj yra apie 3.000 lys klausimus, susijusius su vo- tik gyvenimas parodys. Sovietai statytos perdaug arti didžiųjų
narkotikų vartotojų. Dar libera kiečių pilietybės asmenų prašy- nepašižadėjo net visom perskir- miestų ir bobardavimo atveju
lų vyriausybė buvo pateikusi mais, atskirais atvejais išvykti tom šeimom leisti susijungti, prie palyginus nedidelių nukry
Kanados Darbo Kongresas, C įstatymo projektą, pagal kurį iš Sovietų Sąjungos į Fed. Vo- Esą, kiekvienas atvejis būsiąs pimų miestai galėtų labai nuken
LC, darbininkų unijų sąjungos, profesionalai nusikaltėliai sodi kietiją. Panašiu būdu Fed. Vo- ■ sprendžiamas atskirai. O klaipė- tėti. Vašingtonu: pasiųstame me
konvenciją, pereitą savaitę po nami kalėjiman iki gyvos gal kietijos įstaigos svarstys esančių diečių, taip pat 1941 m. repat- morandume tai esą labai aiškiai
sėdžiavusią Winnipege, ilgu raš vos; senatas jį priėmė, bet sei šiuo metu Fed. Vokietijoje sovie- riantų klausimu, tai ir visiškai išdėstyta ir net brėžiniais pa-.
laremtu pasveikino ir sovietų vad. mas neturėjo progos jo svarsty tinių piliečių prašymus išvykti į prįęštarąųjąg^ų- ųęjškipaų pa- vaizduota. Vaizdas
: šVie
profsąjungų centras. Ir čia no ti, ir todėl jis netapo įstatymu. Sovietų Sąjungą. Abi pusės de-! sigirdo;rM&3įvg* s©'vienaip, o tas teorija, kad
dinių
nukrypimai
galimi
iki
rybų
eigoje
sutiko,
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vaBonna
kitaip,
rėta pasinaudoti proga propa
dovausis
principu
padėti
susi
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Žemės sateuia
satelitą gailimu
gaminti JtxctiiciKana j'*^
gandai savo kampanijos už “tai seines
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Pereita
savaitę
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šeimoms,
kurios
per
karą
"-į
ką” ir atominių bandymų “su da nesiruošia.
i
laikymą”. Kongreso vadovybė oficialias įstaigas visai nelauk- Duv° suskaldytos. Susitarta, kad
kanadiečio
: abi pusės
tuo .klausimu
remsis
——~
.
...
.
betgi, nelaikydama sovietų prof tai užklupo jauno ...
'
hi
sąjungų darbininkų organizaci mokslininko dr. Gerry V. Bull, savais,įstatymais. Abi puses su-■. (CSc) Kovo 31 derinsimuose muose vartojama vieno balso
milijonų balsuo- principas. Balsuotojas balsuoja
ja, bet tik sovietinės valdžios dirbančio ginkluotės^ tyrimų įs- tarė, kad Raudonojo Kryžiaus ;
organizacijos
toliau
tarpusaviai
.
. ... , ...
už vieną asmenį, kandidatuo
agentūra, apie tą propagandinį [taigoje Valcartier, Que., pasiū- bendradarbiautų...”
, tojų (rekordinis skaičius) ateju- tik
jantį
jo apylinkėje. Balsavimas
raštą konvencijai net neprane lymas paleisti aplink žemę sa Semjonovo pareiškimu, Sovie- siu prie urnų apie 53% "balsavo
šė ir jokio atsakymo nesiūs. Jo telitą panaudojant amerikiečių tų delegacija, be to, esanti įga-: už konservatorius, 34% už libe- už kelis kandidatus reiškia kor
telės sugadinimą. Tuo tarpu pro
tekstą paskelbė sovietų ambasa Redstone raketą su deguonio ir iliota
• x žodžiu
* " * • pareikšti,
______ ’I-X ;
1_kad „sovie
x. K
• v
porcinėje rinkimų sistemoje ten
vandenilio varikliu. Tuo tarpu
--- . • • • , • • * V v • . , •
da Otavoje.
• '
tų
įstaigos
svarstys
ir
pozityviai
cial
Credit,
korhunistus
ir
nepri

ka balsuoti už keletą kandidatų.
visų su tuo ką bendra galinčių
išspręs
prašymus
tų
asmenų,
ku

Ištekėjusios moterys iš Cana turėti įstaigų reakcija buvo nei rie 1941 m. birželio 21 d. turėjo klausomuosius. Tuo tarpu parla Balsavimo rezultatai sueina į
dian National Telegraphs Co. giama. Kanada satelitą paleisti vokiečių pilietybę — jei tokių mente konservatoriai turi' 79% vieną centrą, iš kur ateina galu
atstovų, liberalai 18%; CCF 3%, tinis apskaičiavimas ir išrinktų
tarnybos bus visos atleistos nuo nesiruošianti.
asmenų Sovietų Sąjungoje šian o kitos grupės — nė vieno.
jų paskelbimas.
š.m. gegužės 17 d. To pareikala
dien
dar
yra*
—
ir
atskirais
atve

Nevienam
naujajam
kanadie

Kuri sistema geresnė? Abi sis
Ontario Liberalų konvencija, jais leis jiems su šeimomis (su
vo tarnautojų unija, nes ir su
čiui,
atvykusiam
iš
Europos,
kur
temos turi savo šalininkų. Tuo
tarty su firma yra įrašyta, kad vykusi Toronte balandžio 18-19 tuoktiniai ir vaikai) iš Sovietų
populiari
proporcinė
rinkimų
reikalu buvo atlikta nuodugni
ištekėjusių moterų tarnybose d.d., provincijos liberalų lyde Sąjungos išvykti į Fed. Vokieti
sistema,
gali
kilti
klausimas,
ko
studija, kurios išvadoje propor
nebūtų, tik firmai prašant jos riu išrinko John Wintermeyer, ją. Šitie susitarimai tačiau nelie
dėl
Kanada
naudoja
tokią
rinki

cinė sistema atmesta svarbiausia
buvo paliktos dviems metams. 41 m., Kitchener advokatą. Jo čia nevokiečių tautybės asmenų,
Šis terminas dabar baigiasi, ir pajėgiausias varžovas buvo bu-1 kuite į Klaipėdos kraštą persikė mų sistemą? Atrodytų, kad pro- dėl to, kad joje balsuojama už
pdreine sistema galima būtų tiks partiją, ne už asmenį, kuris daž
unija reikalauja, kad sutarties vęs St. Laurent kabineto finan lė po 1918 metų.
nuostatas būtų vykdomas, nes sų ministeris Walter Harris, ku? Taip pat tas nuostatas (kad liau išreikšti parlamento sudė nai partijos suvaržytas, o nepri
klausąs partijai išviso negali bū
reikią darbo vyrams bei neište rį rėmė ir buvęs lyderis Oliver. 1941 m. birželio 21 d. turėję vo tyje gyventojų nuotaikas.
kėjusioms. Tai palies keletą šim Wjntermeyerio laimėjimas lai kiečių pilietybę galės išvykti iš Kanados federaliniuose rinki ti išrinktas.
komas laimėjimu jaunesniųjų Sovietų Sąjungos) neliečia, anot
tų moterų.
.
grupės, nustūmimas partijos ve į Semjonovo pareiškimo, tų asmePaskolos namų statybai iš teranų, kurie laikomi kalti dėl |I nų (repatriantų), kurie 1939-41
IR RUSIJOS SRITIS.
Central Mortgage and Housing pralaimėjimų. Pats Harris kai-1į metų sutartimis buvo išvykę j
Corp., sustabdytos, nes anksčiau tinamas dėl nepopuliarios finan- i‘ Vokietiją ii< yra sovietų piliečiai.
20 sv. cukraus ir 20 sv. taukų ..•............
$27.60
tam skirtos sumos $300 mil. yra sinės politikos, ypač dėl menko ■ Tačiau, sprendžiant tokių asme
20 sv. cukraus ir 20 sv. ryžių ......
$20.00
beveik išbaigtos; liko tik $10 padidinimo senatvės . pensijų. nų prašymus sovietinė pusė lai
10
sv.
cukraus,
10
sv.
taukų,
10
sv.
margarino
ir
mil., kurie skolinami tiktai pa Naujasis lyderis pasiryžęs kaiką kysis sekančių sumetimų: Sovie
10 sv. kvietinių miltų ......... ....__ __ ___________ $28.70
tiems namų savininkams mažes laimėti papild. prov. rinkimuose. tų įstaigos sutinka tokių asmenų
Praneškite kokį maistą norite išsiųsti ir tuojau gausite kiek toks
★
nėse vietovėse. Statybininkai,
prašymus, individualiai išvykti į siuntinukas Jums kainuos išsiųsti. Svoris yra netto. Siuntimai
norį gauti paskolas, gali kreiptis
Žinomoji daržovių konserva Fed. Vokietiją, palankiai svars
į bankus ir apdraudos bendro vimo firma Heinz, kurios vyr. tyti, remiantis sov. įstatymais. eina 3-4 savaites. Šiuo metu pats sunkiausias laikas su maistu
ves, veikiančias pagal įstatymą būstinė Leamington, Ont., ap Tai liečia asmenis, kurie Fed. Lietuvoje.
CARPATHIA EXPORT
— National Housing Act. Vie rūpinanti savo gaminiais Kana respublikoje turi artimų gimi
359
NOTRE
DAME AVE., WINNIPEG, Man.
šųjų darbų min. tikisi, kad nau dos, JAV ir D. Britanijos rinkas, nių, arba kurių šeimas sudaro
jasis parlamentas vėl piskirs di nupirko didžiausias Olandijos
desnes sumas statybos reika vaisių ir daržovių apdirbimo
lams.
įmones Taminian’s Conservfabricken N.V. Jų gamyba skirta
Narkotikų vartotojams pla daugiausia Benelux kraštų bei
nuojama įsteigti specialias klini Prancūzijos, Italijos ir Vokieti
kas, kuriose jie būtų gydomi. jos rinkoms. Naujųjų įmonių įsi
Nepagydomieji ten galėtų teisė gijimas Kanados eksporto nepatai gauti nedideles narkotikų do- liesiąs, užtikrina firma.
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KAIP SUSITARTA DĖL REPATRIACIJOS?

KAS NAUJO KANADOJ*?

Pasinaudokite didžiausiais kelionės
patogumais...
voži uodo mi

ontfrenfa/

m

r,

r\.

r. K u n. sistema geresnė?

a

Dviem puikiais tronskontinentiniois traukiniais, kurie važiuoja kasdien
į Rytus ir į Vakarus -— aptarnaudami:
MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG
SASKATOON
EDMONTON - JASPER - VANCOUVER
o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.
Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o "suplanuotę

MAPLE

LEAF

PACKAGE

TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės
į Canadian National atstovus.

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

DARBO KOJINĖS

t

a

j

Pigūs maisto siuntiniai j Lietuvą

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU

Kanados mėgiamiausi

Štai geriausias pirkinys ilges

niam nešiojimui — labai pa
togios — ekstra vertingos.
Neplyštančios Penmans dar

Vaistai Lietuvon!

bo kojinės. Yra įvairiausių

rūšių, tinkamų įvairios rūšies

ISGELBĖKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GlMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

darbams. . .

Roiykitc, tdefonuokite or atvykite pof mu<. Vi*o» informocijot veltui.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
Garsūs nuo 1868 m.

WS11-4

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
.1147 DUNDAS ST. W., Owington kempei (ptirf Lietuvių Namut)
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Tautos Namu, Įsigijimą, Hamiltone!
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Maloniai
kviečiame
visusU Hamiltono
ir Wplačiųjų
apylinkių
lietuvius lxkuo
skaitlingiausiai
atsilankyti
į2 Namų
Fondo
2-jų metų
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Sukaktuvini' KoiicerlU' ir Lietuviu^ NamU' Įsigijimo Švente^
kuri įvyks Slovakų saloje, 1406 Barton St East (prie Kennilworth)
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ii -tPipgramą. išpildys jaunosios Toronto lietuvaitės, vadovaujamos Jonės

Po programos smagūs šokiai, grojant Vyt. Babecko ved. orkestrui “Aidui”

Kvietytės - Urbonienės., gabi akordeonistė Jonė Kanevaitė ir Vyt. Babecko

VEIKS BUFETAS IR LOTERIJA!

padidintame 8 asmenų sąstate!

akordeono studijos jaunųjų akordeonistų orkestras.

Pradžia 7 v. v. Įėjimas $1.50. Moksleiviams 50 c.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.
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varde, po L .Gudinskienės turėjo
būtį V. $ergalis.
Lietuvių Namų įsigijimo šven-1 legaciją iš St. Bakšio, J. G. Skais Sąrašo pabaigoje išspausdinta,
tė ir NF 2-jų metų sukaktuvinis čio ir
ii* VI.
VI Stabingio,
Rtahinmn balandžio kad “po antrą šimtinę pridėjo
koncertas jau šį šeštadienį, gegu 19 d. padarė oficialų vizitą apy G. Melnykas, Pr. Siūlys ir A.
Kun. Petras Rauda, buvęs Za Šeima, kurioje abu dirba, vienas žės 3 d., labai gražioje ir moder linkės pirm. Bagdonui ir supa Petraška”. Ištikrųjų Pr. Siūlys ir JA VALSTYBĖS
rasų gimnazijos kapelionas, vė yra gydytojas, o antras mokyto niškoje naujoje 'slovakų salėje, žindino su LN čarteriu. Ilgesnia A. Petraška įnešė po $100, o ant- BALFas pirmajame š.m. ket Gudauskas, vicepirm. A. Develiau Utenos parapijos klebonas, jas, laiške giminėms rašo: “Mu 1406 Barton St. East. Kviečiame me pokalbyje buvo išsiaiškinta rą šimtinę pridėjo G. Melnykas. virty pajamų yra gavęs įskai nienė.
Niujorko apygardos L. Kata
išbuvęs ištrėmime 10 metų, grįžo du galim sudaryti tiek, kad už į šį gražų pobūvį NF narius ir eilė klausimų, liečiančių LN po Visus paliestus asmenis už
tant
ir
visokias
gėrybes,
$136.848,
įvykusias
klaidas
atsiprašome.
likų
Fed. .seimelis įvyko balan
į'Lietuvą ir buvo Biržų klebonu, mėnesines pajamas pajėgtume visus tautiečius iš artimesnių ir būdį, santykius su kitomis orga
o
su
pernai,
metų
likučiu
$183.196,
Sk.
St
džio 13 d., užakcentavo ypatingai
tačiau pereitų metų birželio mėn. nupirkti mūsų sąlygom geram tolimesnių apylinkių. Namų Fon nizacijomis ir ateities planus.
50.
Per
tuos
tris
mėn.
į
Vokietiją
kreipti dėmesį į senųjų lietuviš
Biržuose vėl nubaustas 10 metų kostiumui viršutinę medžiagą, o do valdyba vainikavo savo 2-jų B-nės pirm, išreiškė savo malonų Toronto Jaunimo Meno Mėgė
ir
į
Lenkiją
yra
pasiuntęs
gėry

kų katalikiškų papročių saugoji
kalėti. Byla buvo prie uždarų toliau sausa...” Tai kaip jie ga metų sunkų darbą gražiais Lie nusistebėjimą didele lietuvybės jų Grupė gegužės 11 d. 5 vai. p.p.
bių
už
$131.072,50.
mą, ypatingai jaunimo organiza
li verstis, jei turi du mokslus ei tuvių Namais, tad mes jauskime išlaikymo idėja užakcentuota AV parapijos salėje stato kun.
durų.
Rūbų
ir
avalynės
išsiųsta
į
Vo

Kun. Kaz. Mikelinskas Alun nančius sūnus?
ir atlikime nors mažą pareigą ir čarteryje, kas visiškai atremia B. Pacevičiaus keturių veiksmų kietiją 61.359 sv., į Lenkiją 3.011 cijoms ir talkinimą VLIKo, AL
To ir BALFo darbams.
tos dekanas, eidamas per šven Merkinės ir Varėnos apylinkė suteikime jai jėgų ateities dar kaikieno prielaidas, kad LN pjesę “Bevardis”.
sv.
Į
Vokietiją
dar
pasiųsta
240.
torių paslydęs išvirto, užsigavo se buvę daug lietuvių partizanų. buose atsilankydami į šią retą esanti tik gryna biznio b-vė..
Ohio liet. gyd. draugija sudėjo
000
sv.
maisto,
o
į
Lenkiją
115
galvą ir po dviejų dienų mirė.
1947 m. rugsėjo 16 d. jie nušovę šventę.
$1.000 premijai už žymiausį liet,
Buvo malonu išgirsti iš p. Bag Metinis Tautos Fondo balius. knygų.
Kun. Mykolas Katinas, buvęs Merkinės valsčiaus partorgą
Lietuvių Namų pirkimo teisi dono, kad jo giminaitis, augštas Vasaros sezono atidarymo pro Pinigų į BALFo kasą per tą kultūrinį pasireiškimą, kuri bus
Kurtuvėnų klebonas, serga ir gy Kazį Marcelį, buvusį anksčiau niai reikalai galutinai sutvarkyti lietuvis pareigūnas Niujorke laiš ga Hamiltono skyriaus valdyba
įteikta PLB seime.
dosi vienoje ligoninėje netoli bolševikų partizaną. Taip pat balandžio 30 d. Nuo tos dienos ke jam parašęs, jog Hamiltono rengia didelį balių - šokius, ku metų ketvirtį buvo įplaukę $41. ALRKat. Fed. Jaunimo sto
Kauno.
buvę nužudyti jo broliai Julius Hamiltone ir bet kur gyveną lie L. Namai esą didžiausi visame rie įvyks pirmadienį — Victoria 859,27, o su pernai metų likučiu vyklai prie Detroito aukų surink
$76.747,83. Išlaidų išviso padary
Kun. J. Meidus, Raseinių kle ir Jurgis bei tėvas, O namai bu tuviai NF nariai, kurių yra 300, laisvajame pasaulyje.
Day — gegužės 19 d., “Brant tą $21.605,03, balansas kovo 31 d. ta $38.152,59, paskolos užtraukta
bonas, pakeltas kanauninku.
vę sudenginti.
B-nės pirm, pareiškė pilnai ti Įnn” patalpose, Burlington, Ont.
gali pelnytai didžiuotis vieningo
$51.000, o investuota i ja jau apie
Rumšiškių miestelis užtvenkus
(E) Lietuvos gyvūnai milžinai darbo vaisiais. Mes pilnai tiki kįs ir B-nės v-bos prisidėjimu (Ši vietovė yra apie 10 mylių $55.142,80. Išlaidos: liet. Vokie $90.000.
tijoje $2.754,70, Vasario 16 gim
augščiau Petrašiūnų Nemuną prieš 20.000 metų. Jau pereitais me, kad busimieji kiti 300 LN prie LN įsigijimo
nuo Hamiltono Toronto krypti nazijai $8.021,83, Saleziečių gim
Čikagos vyrų choro dirigento
elektros jėgainei atsidurs po metais Vilniuje Antakalnyje, bu narių suteiks galimybę šį puikų
Poniai Bagdonienei, nuošir mi prie 2-ro kelio).
vandeniu. Dėl to miestelis iške vo rasti mamuto griaučiai, kurių tautinės kultūros, reprezentaci džiai Hamiltono skaučių vado Kad susirinkusiems būtų links nazijai $980xliet. už geležinės už pareigas, išvykus VI. Baltrušai
liamas į augštesnę vietą. Iškelia amžius siekia 2018.000 metų. Tai jos ir mūsų priaugančių kartų vei, už gražias vaišes atsilankiu ma ir geriausioje nuotaikoje tu dangos $1.264,55, Austrijoje $200, čiui, laikinai eina Alf. Gečas.
ma ir bažnyčia, taip pat kapai. paskutiniojo ledyno epochos lie tautinės priebėgos židinį galuti siųjų vardu gražiausiai dėkoja rėtų progą praleisti laiką, bus. kitur $75, imigracijos bei įkurdi Dr. Vytautas Bendoravičius
nimo reikalams $2.955,81, gėry mirė Los Angeles balandžio 11 d.
Žmonės savo artimųjų kapus pa kanos. Pasirodo, kad tų gyvūnų nai sutvarkyti ir padaryti gra me.
duodama
įdomi
programa,
pi

bių
surinkimui bei persiuntimui Jis buvo gimęs 1891 m., Kučionių . ..
tys iškelia — atkasa, kaulus su milžinų liekanų rasta netik Vil žiausiais Lietuvių Namais visa Nauji NF nariai. Nuoširdžiai giausiomis kainomis veiks bu
$1.197,57, administracijai ir kt. km., Beržininkų v., Seinų apskr.
krauna j naujus karstus ir kitur niuje. Kolūkietis Jonas Daunys me laisvame pasaulyje.
dėkodami skelbiame 4 naujus fetas, turtinga loterija ir Benni išlaidos. $4.155,57.
palaidoja. Kiti, žinoma, liks po rado mamūtS atskirų kaulų ir
I Gimnaziją baigė Marijampolėje,
Balandžio 30 d. įmokėta $65.000 NF narius, įnešusius Lietuvių Ferri muzika. Pradžia 7 vai. vak.
vandeniu.
JAV LB Tarybos ir atstovų į: medicinos mokslus Kiive 1917 m.,
Telšių rajone.
narių įnašai ir NF v-bos sukelti Namų akcijų pirkimui po $100:
Hamiltono' ir visų aplinkinių PLB
Šiaulių šv. Petro ir Povilo baž Ateistinių paskaitų permaža pinigai sudaro $50.000, o $15.000 J. Karaliūnas, J. Štaras, A. Erš- kolonijų
seimą rinkimai įvyko perei buvo gydytoju rusų kariuomenė
lietuviai
maloniai
kvie

nyčia per karą buvo sudeginta. skundžiasi Švenčionėlių rajono paskola iš Bank of Montreal, tikaitis, Stoney Creek, Ont. ir X. čiami gausiai atsilankyti į ši mū tą sekmadienį, balandžio 27 d. je, o 1919-1940 m. Lietuvos ka
Dabar ji jau atstatyta. Verbų sek kompartijos sekretorius “Tieso King ir Holton skyriaus.
Maloniai prašome visus tautie sų pirmąjį šių metų parengimą. Balsavimai vyko apylinkėse ir riuomenėje. Buvo Karo Ligoni
madienį vyskupas pašventino je”. Esą partinė rajono organiza
paštu. Balsavo tik užsimokėję nės nervų ligų skyr. vyresnysis
Bankas, duodamas šią paskolą čius prisidėti prie Lietuvių Na
Savo atsilankymu prisidėsite solidarumo
naujus šios bažnyčios vargonus. cija 1957 m. suorganizavusi 204
ordinatorius, Kauno un-to ner
mokestį. ■
mų greitesnio išmokėjimo ir re prie pavergtųjų mūsų sesių-bro
prisiuntė
šį
raštą:
Nuo Bubių pro Kurtuvėnus iki paskaitas, bet vos 8 iš jų buvę
vų ir ligų klinikos vyr. asisten
“Hamiltono Lietuvių Namų monto, stojaot, nariais. Dabar, lių dvasinio sustiprinimo, siun Tautininkų kongresą ruošiąs tas,
Šaukėnų pravestas plentas. Tai ateistinėmis temomis.
o paskiau1 lektorius.
kada jau namai nupirkti, betko- čiamo radijo bangomis iš laisvo komitetas nutarė pasiūlyti suda
B-vės
Direktoriams,
per
J.
G.
buvo užprojektuota ir darbai jau
kias abejones atidėkim į šalį ir jo pasaulio, ir pavergtos tėvynės ryti Tautinį Koordinacinį Komi Dail. Aleksandra Merker - Vit
Skaistį, 75 Homewood Ave.
pradėti dar nepriklausomos Lie
vieningai kibkim į bendrą dar greitesnio išlaisvinimo. V-ba. tetą, kuris derintų veiklą visų kauskaitė išskrido balandžio 9 d.
Brangūs Ponai,
WINDSOR, Ont.
tuvos prieš karą.
“tautinės srovės orgnizacijų”. Ka į Europą, kur aplankys daugelį
Mes džiaugiamės galį pranešti bą,
Motinos Dienos minėjimas ši
Į Lietuvą importuos už 5 mili
žin
koks būtų šio komiteto san kraštų ir Amerikon sugrįš tik ru
Po
mūsų
choHa
pasirodymo
Namų
Fondo
lėšos
per
savai

jonus batų iš Anglijos ir Danijos. sekmadieni, gegužės 4 d., tuojau Jums, kad mūsų bankas patvirti tę paaugo $5.100. Po $1.000 įnešė Hamiltono ir.apylinkių lietuviai tykis su LNT?
po lietuviškų pamaldų ten pat no jūsų Bendrovei paskolą $15. Try-Realty savininkai Z. Didž- vėl turės neeilinę meno puotą: Valstiečiai liaudininkai savo denį.
Taip pranešė Vilniaus radijas.
200.000 lietuvių vyrų buvę so esančioje kroatų salėje, 2520 Se 000 arba betkokią mažesnę sumą, balis ir A. Pranckevičius. Antrą sporto klubo “Kovas” 9-nių metų suvažiavime Čikagoje išrinko Vaclovas Kasakaitis, buvęs Lie
tuvos seimų atstovas, vėliau švie
vietų armijos eilėse karui besi minole St. Paskaitą skaitys ra kurią jums reikėtų paimti.
tūkstantį dol. paskolos Šerams sukakties minėjimą gegužės 24 naują centro valdybą daugiausia timo ministerijos pareigūnas, vo
Palūkanų
už
paskolą
yra
6%
baigiant, rašė “Tiesoje” gen. šytojas Vytautas Alantas. Po
pirkti įnešė šios įstaigos, tarnau d. Šalia 100 sportininkų iš To iš čikagiečių: pirm. L. Šmulkš
maj. N. Diomin, Pabaltijo kari paskaitos Windsoro LB choras, už nesumokėtą balansą. Tai reiš tojas V. Sakas - Sakevičius ir ronto, Ročesterio ir Detroito, at tys, sekr. J. Bertašius, ižd. dr. J. kiečių okupacijos metu švietimo
vadybos atstovas Kaune, ir da
nės apygardos politinės vadybos vadov. J. Sodaičio, duos lietuviš kia. kad palūkanos yra priskaito- $500 gauta iš Rudy Meandzija, vyksta 70 asmenų sąstate Tomos
kiekvieną
mėnesį
nuo
ban

bar
veiklus visuomenininkas Cle
pirmininkas, atseit vyriausias kų dainų koncertą, o'jaunieji de
rpnto
“
Varpo
”
choras,
kuris
va

ligšiolinio
Delta
rūmų
savinin

velande atšventė 60 metų su
politrukas. Daugelis dalyvavę klamuos eilėraščių motinų pa kui dar nesumokėtos pinigų su ko, paskolos serams pirkti.
kare Royal Connaught viešbu Antanas- Jankauskas po apen kaktį.
mos.
Berlyno puolime, o kiti dalyva gerbimui.
Try-Realty savininkams Z. tyje išpildys meninę programos dicito operacijos jau pasveiko ir
Pavyzdys šiai paskolai apskai
Vytautas Vardys, Milwaukee,
vę kovose tolimuosiuose rytuose
Linksmavakaris, paskutinis šį
dalį. Plačioji Hamiltono ir apy netrukus žada stoti darban. Jis valstybiniam Wisconsino univer
Didžbaliui
ir
A.
Pranckevičiui
ir
čiuoti
būtų
toks:
jeigu
$15.000
su japonais. Be abejonės, jie bu sezoną, ruošiamas šeštadienį, ge
įstaigos atstovui V. Sakui linkių visuomenė prašoma ne trumpam aplankė savo gimines sitete, kur pats jau nuo 1955 m.
vo mobilizuoti 1944-45 m.
gužės 10 d., visiems gerai žino būtų pasiskolinta 2 metams ir jų
praleisti progos ir gausiai į šio JAV ir žada ten nuvykti atos lektoriauja, gavo politinių moks
dėkojame.
Kiek žmonės uždirba ir kaip iš moje kroatų salėje 2520 Semino mėnesiniai atmokėjimai būtų gražiausiai
šaunaus choro pasirodymą at togų metu.
lų daktaro laipsnį. Jis parašė di
to gali pragyventi, galima su le St. Jį ruošia Windsoro LB val $625, tuo atveju per 2 metus su $600 papildomai įnešė A. Lu silankyti.
Jie išpildys dalį re AV parapija be skolų. Suma sertaciją “Specialieji kongreso
kas,
anksčiau
įnešęs
$100.
Gera

sidarytų
$882,30
palūkanų
arba
prasti iš vieno laiško posakio. dyba
Kor.
nus Hamiltono klebonas gali pa
skaičiuojant tai $1.000 2 metams, jam p. Albinui už paramą LN pertuaro iš savo pasirodymo sididžiuoti, kad visos skolos, yra komitetai užsienio reikalams”,
mėnesiniai mokėjimai būtų po įsigijime pačiu svarbiausiu mo penkių metų gyvavimo, proga, išmokėtos ir net 41? grynus pini kurioje aptaria ir Kersteno ko
$41,67 ir palūkanų išviso būtų mentu labai, labai nuoširdžiai surengto koncerto lapkričio mėn. gus nupirktas fortepijonas. Tai miteto darbą.;
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus
dėkojame.
Baliaus metu bus įteiktos dova
$58,83.
V.-.r.Vardys, anksčiau Žvirgž
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per
vis dėka sumanaus klebono kun.
Mes tikime, kad minėtos infor Po $100 įnešė L. Skripkutė, J. nos rungtynių nugalėtojams, o dr. J. Tadarausko.
dys, gimė Beržone prie Platelių
B. ’V.
*• t
macijos tamstas patenkins ir ir E. Berzins. J. Pacepavičiai, A. prie Benni Ferri orkestro kiek
SAKAS PARCEL SERVICE
ežero, gimnaziją lankė Telšiuose
Erštikaitis,
Stoney
Creek,
Ont.,
vienas
galės
linksmai
pašokti
ir
Padėka
reiškiame gilių pagarbą
ir Palangoje; Vokietijoje, Tuedėkojame gerb. kun. dr.
sent by
C. C. Rowe, Acting Manager”. J. Karaliūnas, J. Štaras ir X. Y. užmegzti pažintis su svečiais iš J. Nuoširdžiai
bingene,
studijavo filosofiją ir
Todorouskui už leidimo veltui pasi
Po
antrą
šimtinę
pridėjo
J.
KaToronto
ir
kaimyninių
JAV
mies
Džiugu ir malonu konstatuoti,
parapijos sale, o taip pat ir už vokiečių literatūrą, o politinius
tų. Tai didžiausias Hamiltone naudoti
kad Lietuvių Namų įsigijimo'pir žukauskas ir Z.
visokią paramą bei pagalbą ruošiant mokslus Wisconsino un-te. 1953
Gražų NF leidinėlį, kuris yra Įvykis prieš vasaros atostogas. šokią vakarą.
masis tarpsnis užbaigtas gražiau
m. čia gavo magistro laipsnį už
siu laimėjimu. Šiuo darbu hamil- 68 psl. pirmieji gaus atsilankę į Tą pačią dieną galima bus nu Dėkojame visiems prisidėjusiems studiją apie pokario vokiečių so
vakarą suruošti ar laike šokių tal
toniečiai ir apylinkių lietuviai NF koncertą — Namų įsigijimo šauti du zuikius: pasižiūrėti gra mums
kininkavusiems;
ypatingai pp. Daliui, K. cialistų teorijas, o 1955 m. buvo
755 Barton St. E., Hamilton, Ont • * parodė, ką gali vienybė. Ši vie Šventę, įvykstančią ateinantį šeš žių sporto žaidynių ir vakare at Mikšiui, K. Žukauskui,
M. Banaitienei pakviestas ’politinių mokslų dės
nybė tuo tarpu yra tik dalina, tadienį, gegužės 3 d. slovakų sa sigaivinti gražiomis torontiečių ri kt.
Tel. LI. 4*7239
tytoju. ,
.
nes dar daugiau kaip pusė pajė lėje, 1406 Barton St. E. Gerbia dainomis. Nepraleiskime progos Širdingos ačiū visiems taip gausiai
VENEČUĖLA
fantus loterijai.
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
gių mūsų kolonijos tautiečių yra mieji svečiai prašomi jį pasiimti ir gausiai paremkime mūsų ko aukojusiems
Šokių vakaras, suruoštas bal. 19 d.,
Aleksandras Žalneriūnas ba
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito‘mo
neapsisprendę. Įsivaizduokime, prie įėjimo į salę, paaukojant jo lonijos sportuojantį jaunimą, davė
$161 pelno, tad galėsime bent
landžio
10 <£ mirė Valencijoj. Jis
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
juoba,
kad
dalyvaus
televizijos,
kokią jėgą išvystytų mūsų pilnu spausdinimo išlaidoms padengti.
dalį tautinių rūbų įsigyti.
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
Gerieji Hamiltono ir apylin radijo ir spaudos atstovai.
To pačio proga nuoširdžiai dėkojome Lietuvoje dirbo kaip geležinke
tinis šiame reikale vieningumas.
1957
m. buv. Hamiltono Bendruomenės lių technikas braižytojas. Vokie
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
L. Namų v-ba tiki ir laukia, kad kių tautiečiai! Maloniai prašo
valdybai,
kuri baigdama savo koden- tijoje gyveno Memmingeno sto
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
laikui bėgant visi prisidėsime me neįstojusius į Lietuvių Na
iją
tautinių
Šokių grupei paskyrė $50
Elena ir Leonas Palčiauskai
vykloje. Venezueloje visą laiką
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
prie Lietuvių Namų galutinio mų narių eiles, kas galite, NF
auką. ‘
blandžio
20
d.
po
10
metų
per

sirginėjo
nepakeldamas karšto
metinio
koncerto
ir
Lietuvių
Na

spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, flaatbaigimo ir turėsime gražiau
Ačiū viesims mus parėmusiems.
traukos
pakrikštijo
Danos
Elenos
Hamiltono
Tout,
šokių
grupė.
klimato.
nelio įpilams ir kitko.
sius Tautos Namus laisvajame mų įsigijimo šventės metu, tuo
vardu
trečią
kūdikj.
Naujagime
jau po koncerto programos įteik
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai įr teisingai.
pasaulyje.
ti
akcijų pirkimui čekius, pada džiaugiasi tėvai, broliukas Alfon
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.
NF v-ba, tęsdama gražaus su
ir sesutė Birutė.
gyvenimo tradicijas, per savo de- rant tuo NF valdybai malonią sasPp.
PalČiauskai yra seni Ha
staigmeną. Taip pat kreipiamės
ir į narius, prašydami padidinti miltono gyventojai, turį nuosa
šia proga savo įnašus. Visiems vus namus 77 Ferley Avė. S. Lin Gožas namų apšildyme pirmauja netik anglis, bet ir alyva. Gazinis automatiškai
šildomas pečius nereikalauja elektros srovės, o ja pasigamina pats. Amortiza
iš anksto nuoširdžiai dėkojame. kime jiems skaistaus šeimos cija
žemo, 24 vol. paroje patornavimg ir išvalymų duoda NEMOKAMAI Gozo
džiaugsmo.
V.
V.
Toliau gyvenančius lietuvius
KRONAS
kompanija
maloniai prašome čekius siųsti
VALEVIČIUS
Atidaryta nauja lietuviška
DEDAME AUGŠTOS KOKYBĖS,
Lihuanian Home in Hamilton
UMITEO
Ltd., 38 Stanley Ave., Hamilton,
ARMCO STEEL CONSTRUCTION
moterų kirpykla
Ont.
The Centre ef Real Estate
namus, biznį ar ūkį etc.
Atitaisymas. “TŽ” Nr. 17, bal.
NELLE BEAUTY
24 d., Hamiltono kronikoje pa
I
A\AV/Wte
pasitarkite su mumis:
SALON
stebėtos šios klaidos: NF įnešu
1496 Main St. E.
ra 20 metų garantija, galinius ir alyvinius pečius. Anglinius pečius keičiame j
siu narių sąraše išspausdinta,
(netoli Kenlworth)
gazu ir alyva, {statome gazintus ir elektrinius vandeniui tildyti tanku*. Duodakad “pridėjo St. Bakšys $8000”. Hamilton, Ont Tel. LI. 4-9898
Turėio būti $800.
Sav. A. BUČINSKIENĖ

Pavergtoje tėvynėje

Lietuviai pasaulyje

Ukrainska Knyha

Natūralus gazas jau Hamiltone!

iPries perkant ar
parduodant

CONTINUE-FLO,

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ (ST.: n. 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.

Neįskaitomai atspausdinta pa-

Taupykime ir skolinkimės
kooperatiniame bankelyje “TALKA”
Augiti procentai už indMiu*. Sumažinti procentai už pelkeles.
ImMiei, paskolos ir nerio gyvybž yra opdreuste.
DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vd. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liū
di ious ištaigoje (II ougštas), 128 AAoin St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmodieniois
nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., poropijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

SusiroSinėjitno odresos —15 Homewood Ave.

ningo* ir garantuotas. Pagal pageidavimg vykstame j Torontą, St. Catharines
ir kitas apylinkes.
,

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST., HAMILTON, Ont

Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Continue-Flo Dealer)

Gražus leidinys motinai
Prieš pat Motinos Dieną lie
tuviškos spaudos platintojus pa
Sveika, Mieloji Mama! Ar tu
siekė
nauja kun. dr. J. Prunskio
lopšelio angelu rymai, ar amži ma — žiauri senatvė. Bet ji, vars
knyga “Motina”. Tai ne papras
nam poilsy esi, ar tremties kry tydama rožančiaus karolėlius,
ta knyga, bet gražus, dail. VI. Viželiu užsidėjus išėjai, ar geležinė supa anūką vėl naujam pavasasol
jeikio meniškai aptvarkytas ir
uždanga tave atitvėrė, — esi vie
skoningai išleistas albtimas, gra
na saviausia, viena ištikimiausia. Per motiną kyla visas pabudi
žiuose audekliniuose kietuose
ImW'
Tavo vardą “Mama” neša viso mas. N^t ir žemė motina pabun
apdaruose su auksiniu užrašu.
pasaulio ir mūsų tautos lūpos, o da pavasariui. Ir visa, kas gema.
Knygoje 48 puslapiai, daugiausia
tu neši gyvybės ir kančių naštas, Todėl, Motinėle, tavo glėbiai
užpildyti paveikslais ir šiek tiek
* išlaikai žmonijos pulsą amžinais šventi. Nieko nėra pasauly gra
, teksto.
žesnio, meniškesnio, kaip motina
amžiais.
Pradžioje matome Lietuvos
Tu, kuri likai Tėvynėje, neši su kūdikėliu glėby. Kas išskai
laukų vaizdą ir Aušros Vartų
ašaras tų motinų, kurios savų ka tys jos širdies laiškus savo vai
Marijos paveikslą dangaus fone,
pų nepasiekiame. Tu užžiebi tė kui?! Kas nupieš jos išmąstytas
toliau seka skyr. “Didžiųjų lietu
viškių žiburius, kurių mes ne dūmas vaikų likimui?! Kas su
vių motinos”. Čia randame ži
prieiname! Tu visų mūsų atsto ves jos rūpesčių gausybę, ne
nių apie eilės mūsų didžiųjų žmo
vė, Motinėle, ten, kur mūsų sū miegotų naktų rymojimą!..,
nių motinas bei ką jie yra pasa
nūs-išjojo Miško Broliais - parti Motina, išnešiojo savo glėby mus
kę apie jas savo raštuose. Pra
zanais! Tu esi mūs savų miškų kiekvieną. Išnešiojo prie savo
dedama S. Daukantu. Toliau se
gegužėlė, išraudoj anti tautos ir širdies visą mūsų tautą. Ji neša
ka Basanavičius, Kudirka, Tu
motinų raudas. Tu nuglostai ir dabar savo numylėtinius pro
mas - Vaižgantas, Jonas Biliūnas,
aguonėles mūs kankinių krauju didžius kryžius visais pasaulio Toronto LSK “Vytis” kjjpšininkės su Toronto LN taure, kuri po laimėjimo Clevelande, perėjo vi- o kitų pasisakymai sugrupuoja
kontinentais.
sužydusias.
siškonjų nuosavybėn. Iš kairės dešinėn: O. Kriaučiūnaitė, A. Urbonaitė; O. Žėkaitė, E. Kromaitė, mi pagal motinos atskiras savy
Tu pasibeldi ir motinos tremti Nešk, Motule, garbingai mūs I. Rutkauskaitė, O. Vėlyvytė, S. Kasperavičiūtė, E. Žėkaitė ir komandos vadovas K. Supronas. bes: Lietuvos kankinio motina,
nės sopuliu į jos nukankintų sū tautą ant savo palenktų pečių.
Dainų ir pasakų puoselėtoja. Par
tizano motina ir t.t. Greta tų visų
nų kapus miškų gelmėse. Nepa- Tu lig šiol išnešiojai ne tik kūdi
kių
naštas,
bet
išnešiojai
ir
iš

pasisakymų daugybė puikių ilius
lūžk. Motinėle, nepalūžk... Lie
tracijų susijusių su atitinkamu
tuvos kalinės dalelę panėšėk sa saugojai savo lūpose lietuvišką
III.
Tėvams:
(Pabaiga)
J.
Kralikauskas,
žodį!
Širdies
gelmėse
ir
šeimų
asmeniu ar moters - motinos gy
vais pečiais už visas motinas. Mo
1.
Atsiminki,
kaip
Tęmstos
tė

KLB
Kultūros
Fondo
pirm
venimu, iš tautodailės keletas
kyk vaikelį prie ratelio kaip mus židiniuose vaidilutės budrumu
5. Mokykla turi būti visų
vai
Tamstą
mylėjo,
auklėjo
ir
kurstei
Dievo
meilę;
tikėjimą,
pietų ir Madona bei motina lie
močiutė mokė. Įdėk Viešpaties
rūpestis
mokė.
mo
sąlygoms
prailgusioje
išeivi

saugojai
Bažnyčios
ir
tautos
tuvių dailininkų kūryboje — Ka
žodį į dabartinės kartos-širdį ir
Lituanistinio švietimo didžio2.
Jei
Tamstos
vaikas
atitinka

joje
ne
tik
nelengvėjant,
bet
dąr
garbę..
siulio, Kašubos, Stančikaitės paruošk vaikščioti gyvas bažny
?ios bėdos ir sąlygų sunkumas
mų
metukų,
nieko
nelaukdamas
net
vis
sunkėjant
—
Nenusiminki,
Motinėle!
Ne

Abraitienės, Vijeikio, Puzino,
čias, kurių nei kalėjimai, nei toryra tik iš to, kad tas švietimas
pirk
jam
lietuvišką
elementorių.
kreipiamės
visai
atvirai
ir
la

Rimšos, taip pat keletas foto
tūros, nei trėmimai nesugriautų. leisk savo širdies liepsnų užge bei mokykla toli gražu nėra mū
3.
Prenumeruokite
savo
vai

bai
nuoširdžiai
dėl
svarbiausiojo
nuotraukų.
sinti
svetimoms
įtakoms!
Esi
ka

Juk tu, Motinėle, esi viso gero
sų visų rūpestis..O ar sunku, ro
kams
“
Eglutę
”
.
Šis
vaikų
laikraš

mūsų
visų
uždavinio:
Po visą lapą užimančios Mu
iždas ir pulsas. Tavo maldos jėga linė ir tremtinė, bet esi gyva dos, suprasti, kad tai turi būti
tis
puikiai
redaguojamas:
jis
čia
rillo
Madonos, o antroje pusėje
Lietuvai.
Esi
mūs
visų
tėviškių
pralenkia Dangų. Visus grūde
mūsų visų rūpestis? Mokykla nė I. Kultūros Fondo įgaliotiniams lietuvio vaikui taip reikalingas,
foto nuotraukos Motina su sūne
lius, kuriuos paberi iš savo šir šaknis. Esi didysis tautos var ra tik bendruomenės dalies rei (o kur jų dar nėra — apylinkių
kaip
duona,
druska
ir
drabužė

dies, yra išsijoti per meilės ir rū pas, gaudžiantis- Lietuvos aidu. kalas: tai nėra reikalas tik tų,
valdyboms)
Gausk
tuo
aidu,
Motušėle,
gar

pesčių išmąstymus. Juk tu širdy
kurie turi vaikų. Taip pat nėra 1. Telkite-lietuvių dėmesį vie liai.
4. Jei Tamstai, besidžiaugiant
nešioji ne tik meilę, bet ir auką. bingai ir šventai. Saugok savo tai tik. mokytojų ir Kultūros tos lituanistinei mokyklai. Be “nesugadintu
” vaikas
Sopuliu dega visas tavo krūtinės vaikus nuo ištautėjimo! Išlaikyk Fondo įgaliotinių reikalas. Tai daugumos rūpesčio ir globos Jū spiauna į savo akcentu
tautą ir savo se Lengvosios dainęs konkursą
aukuras! Dėlto tavo rankos, Mo-.senos Močiutės tradicijas ir niū- tik vienintelis mūsų atsakymas į sų kolonijos mokykla neišbris iš
nelių kalbą, būki visai tikras: jis paskelbė “Draugas”. Sąlygose
•
•
tinėle, sušvelnina grubumus, pa niuok Lietuvos’ sopulį ant naujų hamletinį klausimą — per litua- vargelio.
lygiai nusispiaus į Tamstos atsi nustatyta, kad tai turi būti “dai
lengvina sopulius. Dėlto tavo lopšių... Teįauga tavo vaikų sie nistinį švietimą, per lietuvišką :: 2. Su vietos mokytojais ir tėvų minimą ir užmirš Tamstos kapą. na, pritaikinta, masiniam daina
komitetu išsiaiškinkite, kuo ir Gal dar net Tamstą gyvą išveš vimui ir šokiui... vienam ar ke
glėbiai nepavargsta nuo rymoji lose žinojimas ir tikėjimas. Per’ ją mokyklą išlikti ir būti!
žinojimą
nieks
neužtemdys
mūs
kaip
būtų galima palengvinti amželio nubaigti į senelių prie liem dainininkų balsam su for
Tad
šiais
jubiliejiniais
metais
mo. Dėlto tavo akys su ilgesiu
’ ' glaudą.
laukia išvykusių vaikų. Dėlto ta tragingos istorijos horizontų, — Kanados lietuvių mokytojų mokyklai naštą.
tepijono pritarimu... tesktus
per
tikėjimą,
kovas,
aukas
ir
3.
Apylinkės
valdyba
tėsukviekonferencijos Toronte proga —
vo, Motinėle, ašaros yra bran
kampozitoriai
pasirenka patys”;
Jei savo vaikelio į lietuviš
maldas nuleis Dangus kenčian šeštadieninės mokyklos reformos čia narių posėdį (gal- bendrą su ka5.mokyklą
giausi atpirkimo deimantai.
dar neleidai, nueik Premijoms A. ir J. Andriuliai
išvakarėse — lituanistinio švieti- mokytojais ir apyl. veikėjais) pasikalbėti su pažįstamu lietuviu paskyrė $500. Bus duodamos dvi
Motušėle, tu esi tarytum gyvų tiems laisvės vaivorykštę.
.klausimui, ’ kaip suintensyvinti kunigu ar lietuviškos mokyklos premijos: $300 ir $200.
gėlių darželis — tavyje žydi at
lituanistinį švietimą bei pagerin vedėju. O jei šie Tamstai perma- Jury komisiją sudaro: L. Ši
laidumo rožės, skaistumo lelijos,
ti jo sąlygas.
kuklumo ir nuolankumo žibuok
autoritetai, pasiklausk sapne mutis jr., A. Stephens, A. Skri4. Kalbėkite kolonijos lietuvių ži
lės, saulagrįžiai, kurie maldingai
dulis ir seselė M. Bernarda. Dar
Aidai, 1958 m. kovo mėn., Nr. amžių inkvizicija; J. Prunskis — susirinkimuose. Suorganizuokite savo mirusį tėvą arba motiną.
veidu krypsta į Viešpaties saulę. 3, 91-144 psl.
vienas narys bus paskelbtas vė
IV. Viengungiams ir
Anglikone gyvenimo klystke paskaitą.
:
:
'
Motina yra amžinai auganti Nr. skirtas šv< Kazimierui. Ja liuose; L. Dambriūnas — Logi
liau.
našliams (-ėms)
gyvybė ir . perteikianti gyvybę, me rašo: A. Maceina — Simboli kos pratimėlis politikos klausi 5. Susitikite su savo kolonijos
1. Vardan anos mokyklos, ku Stp. ZobaiGkas paruošė anglų
kuri semiasi jėgas ir maistą iš nė šv. Kazimiero prasmė; K. Bra- mu; J. Vaišnys — Filmai ir kny tais tėvais, kurių vaikai-nelanko rią kadaise toks linksmas ir lai kalba liet, pasakų rinkinį “Li
'ituanistinės mokyklos, ir pasi
Kūrėjo glėbių. Motina yra maiti dūno eil ; Z. Ivinskis — Šv. Ka gos.''
> šnekėkite iš širdies broliškai. Jie mingas lankei mūsų tolimoje Tė thuanian Folk Tales”. Jis rado
nama dangaus malonių rasa, zimiero žygis Vengrijon; P. Ra Lietuvių Dienos 1958 m. kovas,
ir leidėją, kuris betgi reikalauja,
gal tik “labai užsiėmę” ar .apsi vynėje—
kiekvienas Viešpaties taurės la bikauskas, SJ, —Didžiosios šv. Nr. 3(82) IX metai, 28 psl.
2. Vardan tos koplytėlės berže kad bent 600 egz. nupirkimas bū
šas gaivina ir stiprina motiniš Kazimiero šventės Vilniuje 1604- Turiny: Dr. V. Bieliauskas — leidę. Ar gal tai dar tik pati pir paežerėje, pro kurią į mokyklą tų garantuotas. Numatoma su
kumą, kuriame gema ir gema 1636 m.; dr. J; Rėklaitis — šv. Ar mes Lietuvai, “ar mūmš Lie moj i išsigynimo gaįdykstė.
rinkti tiek knygos prenumerato
rytais eidavai —
vis nauji gyvybės ūgiai, nauji Kazimiero koplyčia Vilniuje; dr. tuva? Vasario 16 Romoje — foto 6. Jei Tamstos apylinkėje dar
rių.
Jei tai pavyks, knyga išei
3. Vardan tų šventų rankų, ku
nėra
šeštadieninės
mokyklos,
o
ji
sielų pavasariai.
A. Šapoka — Šv. Kazimiero pa reportažas; Edv. Šulaitis — Jau iš bėdos galėtų būti, padaryki, rios Tau mokyklon išeinančiam sianti dar šiemet. Ją iliustravo
Motina yra tarytum amžinų laikų saugojimas.
nimui sportas; A. Gustaitis — mielas, viską, kad ji būtų. Gal užrišdavo skarelę ant kaklo — dail. Ada Korsakaitė. Knygos
kaina $4.50.
amžių keturi sezonai: pavasaris,
Laiškai lietuviams, 1958 m. Rūta Lee - Kilmonytė gyvenime
4. “Vardan tos Lietuvos” —
vasara, rudo ir žiema. Su jos pir balandžio mėn., vol. IX, Nr. 4, ir filmuose; St. Būdavas — Ke Jūsų apylinkėje tereikia tik- ge paremk savo kolonijos mokyk XI grafikos parodoje, kuriai iš
ros organizacinės iniciatyvos.
mąja žalia rūta atiduota šeimai 97-128 psl.
lionė j Prūsus; P. Karužos eilė 7. Būkite savo apylinkėje lie lėlę ir mokytoją: užjaučiamu žo 1.200 prisiųstų kūrinių atrinkta
— užgema pavasaris. Su meilės
Turinys: J. Kidykas — Reli raščiai; Aukoti ar ne? Anketos
misijonieriais. Traukite džiu, atsilankydamas į mokyk 136 darbai, bus ir dviejų lietu
ir pasiaukojimo žiedais auga ir gija, tauta, politika, valstybė; J. pabaiga; VI. Mingėla — Milijo tuvybės
vių po vieną — V. K. Jonyno me
los parengimą, auka.
kiekvieną
skęstantį
lietuviuką,
bręsta jos vaisiai žmonijos išlai Kubilius — Gyvoji krikščiony ninis Miluko palikimas; Pirmoji
Jeigu gi mes lituanistiniam džio raižinys “Penktoji Avė.” ir
kymui. Su rudenio šalna sidab bė; A. Grauslys — Muzika — liet, archit. paroda; V. Vizgirda kaip brangią dovaną Lietuvai.
švietimui skirtumėm nors vieną R. Viesulo spalvota litografija
II.
Organizacijoms,
bankeliams,
rej a jos plaukai. Su gruodais su gyvenimo palydovė; A. Baronas — T. Valiaus grafika ir 1.1.
dešimtąją to, ką išleidžiame ciga “Septyni ir vienas”.
partijų padaliniams, Įvairioms retėms, alučiui ir “kietiems” gė Fausto operos pastatymas Či
grumba jos mielos rankos. Akys —Skara; J. Graurokas — Vidurinstitucijoms ir profesionalams rimams? Net graudoka ir keista kagoje davė $450 nuostolio, ku
bei prekybininkams
atsiminus, kad jau Vokietijos ris išlygintas solistams padarius
Taip panašus gėrimui, kurį
Artimoje ateityje Jūsų nariai, stovyklose buvome įtikėję, jog nuolaidų. Kitais metais Čikagos
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite
įpėdiniai ir klijentai bus jau tie, mūsų tremtis būsianti tiktai tiek vyrų <choras
žada pastatyti
~
Diegdavote savo tėvynėje.<
asmeniškai j
kurie
šiandie
lanko
lietuvišką
“
Carmen
”
.
prasminga, kiek mes dvasines
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
mokyklą. Tik jie Jūsų atžalynas. vertybes statysime augščiau už “Dirva” paskelbė savo redak
191 Augusta Avė, Toronto, Ont.
Ar ne bankrotui būtų pasmerk medžiagines.
Tel. EM. 8-9281
cinės kolegijos sudėtį: V. BakūInformacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
ta veikla, jei apleistute lituanis Dalinkimės duona ir druska! nas — Los Angeles, P. Bastys—
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote tinį švietimą? O mokyklai pagel
šitai daryti mus kiekvieną įpa Toronto, E. Čekienė ir V. Raste
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
bėti
tikrai
galite!
Pvz.
paklokite
reigoja tautinis švietimo likimiš- nis- — Brooklyn, A. Musteikis —
v ei t u i .
mokyklai aukelę, kokią išgalite. kumas.
Detroit, R. Mieželis ir J. Paplė-

DALINKIMĖS DUONA IR DRUSKA

liu, 25 psl. prasideda skyr. “Poe
tai apie motinas”. Čia vėl greta
tekstų išdėstyti mūsų meninin
kų kūriniai — Vijeikio, Vizgir
dos, J. Rimšos, V. K. Jonyno, K.
Vaznelio — eilė foto nuotraukų,
motiną vaizduojančių pašto ženk
lų rinkinys ir Mary Cassat pa
veikslas. 38-39 psl. išspausdintos
gaidos: Vanagaičio “Mamytė” ir
St. Šimkaus “Motule mano”.
Paskutinis skyr. “Motina tau
tų tautose” 41 psl. pradedamas
Rembrandto piešiniu. Toliau se*
ka didžiųjų pasaulio vyrų pasi
sakymai pailiustruoti daugiąusią
puikiomis motinų su vaikučiais
nuotraukomis ir dar pora meno
kūrinių.
1
Knygoje yra 63 iliustracijos.
Tai salioninė knyga, puiki do
vana netik kiekvienai motinai,
bet ir kiekvienai moteriai, ir
kiekvienam vyriškiui, o gal dar
labiau vaikams, kuriems padės
suprasti motinos didybę ir mo
tinystės paslaptį. Gaila tik, kad
ji pasirodė prieš pat Motinos
Dieną, o tai būtų buvusi graži do
vana pasiųsti net į kitus konti
nentus. O gal ji prasimuštų per
geležinę uždangą ir į Lietuvą?
Popierius liuksusinis, spauda
ofsetinė, bet iliustracijos išėję
visiškai gerai.
Juozas Prunskis, MOTINA. Dail.
Vladas Vijeikis. Išleido Tėviškė
lė, spausdino VI. Vijeikio spaus
tuvė, Chicago, III., 1958, 48 psl.
Fol. formatas, kietas audeklinis
viršelis. Kaino nepažymėta. Par
duodama po $2.50.

Kultūros ir knygy pasauly

Prisiųsta paminėti

VEDYBOS

MONTREAL, Cue.
Coca
Orange
Ginger Ale

Cream Soda
PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

ED. KONDRATAS

Vyry ir motery rūbu
siuvėjas
1113 Dundas St W., Toronte
(prie Lietuvių Namų)
Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394
(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagąųiintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai
ir tt Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.
Atskiru medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas.
Žemiausios kainos Toronte.

Apie 40 vaikučių praeitą sek
madienį AV parapijoj priėjo
prie Pirmos Komunijos. Ta pro
ga gražų pamokslą jauniesiems
pasakė AV klebonas Tėvas J.
Borevičius, SJ, o po pamaldų
parapijos komiteto moterys su
ruošė vaikučiams jaukius prieš
piečius ir kavutę svečiams.
Ruošiasi susituokti Irena Ali
šauskaitė su Jurgiu Levinsku.
Į LS Klubo “Tauras” šokių
vakarą, bal. 2 d., atsilankė be
veik tiktai vieni sportininkai.
Publikos, anksčiau taip gausiai
rėmusios sportininkus, kaip ir
nebuvo. Pažadėtosios meninės
programos irgi nebuvo, tačiau
profesionalų trio šokiams grojo
svečių skaičiui vakaras būtų
be priekaištų ir esant didesniam
oraėjęs su pasisekimu. Priežas
čių netikėtam šokių nepopulia
rumui reikėtų paieškoti organi
zacijos srityje.
Kan. Liet. Tarybos Montrealio
skyr. bal. 20 d. susirinkime išsi
rinko naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: Safrončikas
oirm., H .Adomonis vicepirm.,
L. Girinis sekr.. M. Šulmistras
iždin., Pilipavičius parengimų
reikal. Kandidatai: Vaišnora,
Gudas ir Navickas. Rev. kom.:
O. Salalytė, W. Kiškis ir Aršauskas - Harrison.
Montroaly Įsisteigė tarptauti
nis teatras — eilės tautinių gru-

pių teatrų junginys, kuris gavo
jau ir atskiras patalpas. 1822 m.
statytos ginklų sandėlio patalpos
šv. Elenos saloje perdirbtos į
jaukų nedidelį teatrą su 180 sė
dimų vietų. Jam duotas “Parakynės” (La Poudriere) teatro
vardas. Teatrui, kuris yra glo
bojamas šveicarų gen. konsulo
dr. KastU priklauso tuo tarpu
prancūzų, anglų, vokiečių, žy
dų ir italų grupės. Pirmininku
yra Jeąnnine Beaubien. Teatras
atidaromas liepos 1 d. angliška
programa, kuri tęsis 2 savaites.
Toliau seks taip pat dvi savaites
prancūziška, paskiau vieną sa
vaitę vokiška if tris dienas ita
liška programa.

Apaštališkasis sostas paskelbė,
kad pradėta kanonizacijos byla
palaimintojo Andriaus milžiniškosios šv. Juozapo oratorijos
Montrealy steigėjo. Prie tos ora
torijos yra ir jo koplyčia ir mu
ziejėlis. Jis yra buvęs kuklus
vienuolyno broliukas. Notre
Dame kolegijos durininkas, dar
žininkas ir kirpėjas, sav ©šven
tumu pradėjęs garsėti dar gy
vas būdamas. Kalno šlaitą, kur
dabar stovi didinga šv. Juozapo
oratorija jis matė per kolegijos
durininko langą ir visiems įkal
binėjo, kad tai tinkamiausia vie
ta, jo taip gerbiamo šv. Juozapo
šventovei,...
•

Visu rūšiy stalių darbai
Virtuvių spintelė, (kabitoi), nauji baldei, įvairių spalvų stalinės lempos.
Taisomi ir otnoujinomi seni boldai. Jvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINSKAS.
Telefoną, LE. 2-4922.

JAUNIMO DĖMESIUI
Lietuviai pranciškonai, prieš
dvejus metus atidarę Kenne
bunkport, Maine, JAV, savo
gimnaziją (High School), kvie
čia į ją stoti pradžios mokyklą
baigusius jaunuolius. Nuo ru
dens veiks pirmosios trys klasės.
Vietos bendrabutyje yra 100-tui
mokinių.
Šį rudenį mokykla perkelia
ma į naujas moderniškas patal
pas, kuriose yra klasės, bendra
butis, žaidimų salė, laboratori
ja, biblioteka ir kiti įgrenimai.
Mokyklai ir bendrabučiui va
dovauja patys lietuviai pranciš
koną. Gimnazija turi visas val
džios mokyklų teises, ir joje išei
namas visas vidurinėms mokyk
loms nustatytas kursas su loty
nų kalba ir lituanistika. Pirme
nybė teikiama tiems, kurie gal
voja vėliau stoti į pranciškonų
eiles.
Įstojimo reikalais rašykite
šiuo adresu: Provincial Superior,
Kennebunkport, Maine.

nas — Čikago, J. P-. Palukaitis —
Cleveland ir St. Santvaras —
Boston.
Redaktorius savo pastabose jų
darbą aptaria lyg centrinių ko
respondentų, kurie lankys ten
parengimus, teiks koresponden
cijas ir pan. Jie būsią kartais su
kviečiami posėdžių laikraščio
reikalais pasitarti. Be to, kolegi
jos sudėtis dar nesanti pilna.
Vytauto Alanto 25 m. drama
turginio darbo sukakties proga,
jo pagerbimas Detroite buvo su
organizuotas Kultūros Klubo
iniciatyva. Apie jį kaip rašytoją
kalbėjo Alė Rūta, o kaip apie
žurnalistą laikr. Vladas Mingė
la. Gauta nemaža sveikinimų
raštu, jų tarpe LRD vardu jos
pirm. B. Babrausko, LŽS vardu
pirm. K. Obolėno. Jubiliatas ga
vo ir asmeninių dovanėlių. Da
lyvių tarpe matėsi veidų ir iš to
limesnių nuo Detroito vietų,
kaip p.p. Bačiūnas, rašytojas
Gražulis, gen. J. Černius, dr. J.
Kaupas ir kt.
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės
naują eilėraščių rinkinį “Ant au
kuro laiptų” leidžia Terra.
Vok. Kr. Valdyba išleido dail.
A. Krivicko paruoštą spalvavimo sąsiuvinį vaikams. Jame tel
pa eilė lietuviškų ženklų, istori
nių pastatų bei tautosakinių
vaizdų, kuriuos vaikas turi nu
spalvinti. Dar yra ruošiamas
toks pat leidinys “Kelionė po
Lietuvą”. Tai graži mintis pagel
bėti vaikučiams susipažinti su
Lietuva ir lietuviškais dalykais
labai patraukliu keliu.
Be to, spaudai pateikta Tauti
nių Šokių vadovas, kuris turės
padėti TŠ Grupėms.____

Pigiausi siuntiniai
į Lietuvę ir į kit. Sov. Sąjungos kraštus
Štai keli pavyzdžiai:

MAISTAS:
20 sv. cukraus ...............
20 sv. tauku ....................
20 sv. ryžių
Švieži apelsinai, citrinos
•
skanumynai.

$11.30
$18.95
$12.55
ir kiti

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

Paprastu paštu pristatymas užtrunka TIK 3-5-7 SAVAI
TES; visi užsakymai išpildomi iš Europos.
Siunčiame in iki 40 sv. maisto siuntinius; tuo sutaupysi
te persiuntimo išlaidas. Taip pat siunčiame ir siuvamas
mašinas, jvair. įrankius, medicinos, dantų reikmenis ir t.t.

MAZAR TRADING CO. LTD.
S63 QUEEN STREET W, Toronto, Ont. Tel. EM. 3-5520
Greitas ir patikimas patarnavimas, žemiausios kainos, ga
rantuotas pristatymas. Priimame užsakymus ir paštu.

Jus kviečia

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

LHDREHtf
Paimkite
gydančios

ANDREWS
LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
Toronto 236 Kuopa
Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:

ST. JOKŪBAITIS — LE. 4-0773
Centrinis Atstovas.
L Rickevičienė — RO. 9-7668
A. Paulauskas — LE. 6-3545
H. Chvedukas — LE. 4-1528
O. Indrelienė — LE. 1-8522
Al. Duda
— RO. 9-4612
V. S. Mastis
— LE. 2-6513

Martel Ltd

899 BLOOR ST. W. - TEL LE 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
~ kteipkitės ir gausite pilnas informacijas.-Tvarkome visus morgičių reikalus.

1199 Bloor St. W.

SPORTAS

''Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs-

r a inas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama
„gF.^eia Rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
S’ kambariai — 2 augštai
$1.500 įmokėti, garažas, vandeniu
alyva Šildomas, geros pajamos, Pii-

rwynn. <n 2 virtuvėm neneretnnmi
kambariai. Arti susisiekimo.

na kaino $14.500.

»3

Bloor - High Park Ave.
Dupleksas — 7 kambariai
$4.500 įmokėti, atskiras, mūrinis, 2

no
gar

College

muro'

kam
reinėmi ko

6 kambarių mūrinis
‘^’ 2rmodėrni8kom virtuvėm,?
bž^r alvvte’šilddittaS.
' *
dabžbšjšildomas. ''*
-■ •
.«bn<X!t4ii4io« jGrovų - Annette A .■
i
a6 kambarių ot

į

kiras mūfinis namas su garažu, 2 i
moderniškos virtuvės, nauja apšildy■W^isT^ma'su gazu.

kambarių mūro.
namas, 2 modemiškos virtuvės, aly
va šildomu 2 garažai, dideli kamba
riai. Viena
skola
balansui.
• •
* - •
£ 4 ‘ «

virtuvės, 2 vonios, geri morgičiai.
Pilna kaina .417.900.
Roncesvolles - Westminster
9 kambariai
$6.000 įmokėti, mūrinis, dvigubas

garažas, vandeniu alyva šildomas, 2
vdnioS. Pifria kaina $20.900.
. ^Beatrice - College
1 atvira skola 10 metų
$5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba

1

riai, 2 virtuvės, vandeniu alyva šildo
mas, dvig. garažas. Kaina $17.900.

$4.500t^c»okėti,

Roncetvalles - Constance
$17.900 pilna kaino, 8 kambariai,

mūrinis namas su garažu, 3 moderniškos virtuvės, nepereinami kamba- .
Tib i.'
f

i

/

Bloor • Beresford
$5.000. įmokėti, 6 . kambariu mūrinis

Dundas - Bloor - Indian Grove
Savininkas nusipirko
' $4.500 jmdkėti, mūrinis, 8 kamba

augŠtus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomas, garažas, 2 mo
demiškos virtuvės. Viena skola balan
sui. *

‘
: ~
St. Clair - Glenholme
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du

augštus, atskiras, mūrinis namas su
garažu. * -Vandeniu* alyva šildomas,
viena moderniško virtuvė.
Bathurst - St. Clair
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras

būrinis? narnos su garažu, vandeniu
alyva Šildomas, 4 moderniškos vir*tws, ‘4-vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

virtuvėm. Garažas. Gazu apšildomas.
Geros susisiekimas į visas miesto da
lis. Taip pat geros nuomavimo sąly
gos. Pilna kaina $12.500.
f

Bloor - Ossington
$2.000 įmokėti, atskiros namas,

7
kambariai, dvi virtuvės, alyva apšil
domas, geras susisiekimas.
Namas
geram stovyje. Kaina $12.000. Geros
pajamos iš namo.
Lansdowne - Dundas
$2.500 įmokėti/8 kambariai, mūrinis

namas su dvigubu garažu. Aylva ap
šildomas. Viena skola atdara. Namas
gerame stovyje.
Major - Bloor
$2.900 įmokėti, 6 kambarių, dviejų

virtuvių, ėrti susisiekimo. Geros mo
kėjimo sąlygos, viena skola. Gerame
stovyje ir geros pajamos iš namo.
Wokiace Ave. - Bloor
$2.900 įmokėti, 6 kambarių su dviem

virtuvėm mūrinis namas, geram sto
vyje, ramioje vietoje, galima rūsyje
Įrengti pora. kambarių.
tuves, mūrinis namas. Gazu apšildo
mas, su garažu. Prie gero susisiekimo,
Geros pajamos iš namo taip gerom
stovyje.

skiras, 6 grožių kambarių namas,
garažas,^ atvira skola balahsui. Kai
na $ 17.900,x? ,
St. Clair - Oakwood
3 butų - 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, atskirgs mūrinis, 2

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 butu namą, labiausiai
pageidaujamoje vietoje.

T. STANULIS

B.SAKALAS

1264 St? Člair Ave. W.

- SAKALAUSKAS

•■

-

'

■

<'

•

Darbo teief. LE. 4-8481

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

Namu tel. LE. 6-1410

skambinti po 10 vai. vak.

■

Brock - Bloor
'$1.900 įmokėti, 7 kambarių su dviem

‘ St. Clair - Oakwood
$4.500 įmokėti, 7 kambariai per du

.... ..
.
Bloor m. Jane - .
$5.000 ^molųėti,.-rauplėtų plytų, at

St. CIoir • Lauder
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per dit

namas, dvigubas garažas. Dvi virtu
vės. Galima gauti geros pajamas iš
namo. Arti prie susisiekimo. Pilna kai
na $11.900.

Emerson - Bolor
$2.900 įmokėti, 8 kambariai, dvi vir

' ? High Pork • Quebec*
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du

2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai? Tūojaū galima užimti. -

VYČIO ŽINIOS

Beltwoods - Dundas
$1.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis

rių, dvigub. garažas. Kaina $18.900.*

augštus, garažas, šoninis įvažiavimas,
Kaina $17.900:

augštus, atskiras mūrinis namas su

t

8 kambariai, mūrinis, 2 virtuvės, įva
žiavimas mašinai pastatyti, geri mor• gičioi.. Pilna kaina $17.900.

namas su garažu, moderniška virtuvė,
"alyva apšildomas; užbaigtas rūsys,
gręžtis kiemas. Tuoj galima užimti.

•garažu, - vandeniu -clyvo^ apšildomas,

i

Bloor - Indian Rd. Cres.
$2.000 įmokėti

tant įmokėsimo.

namas, du vonios kambariai. 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-?
šildomas, ramioje vietoje.
Delaware — Dupont
v $3.500 įmokėti, 8 kambarių mūri

nis atskiras namas, dvi virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, geros mokėjimo
" sąlygos su mažais procentais. Pui
kios nuomavinjo sąlygos. <
Dovercourt - Dundas
$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du

ougštuSr 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 nomatyti ir
pasirinkti s gerų namų. Dabar laikas.

Aleksas
KAZANAVIČIUS
Darbo telef. LE. 4-8481

\

I. Mawrodin
'

REAL ESTATE - ?
Narys Toronto Real Estate Board

/

2543 Dundas St W.
Bloor • Lansdowne
i $3t000 įmokėti, 8 kambarių atskiras
į

mūrinis namas, nepereinami kamba
riai, 2 modernios virtuvės, alyva ap
šildomas, vieta garažui.
.r

*

Roncesvalles - Marion

': <

$16.800, 8 kambarių mūrinis namas,
Olyva apšildomas, 2 moderniškos vir- .
tuvės, prie pat Roncesvalles, puikus
pajamų namas.

RO. 7-3121
V Bloor * Windermere
16.500, 6 kambarių atskiras mūri

nis namas, kvadratinis planas, alyvos
apšildymas, 2 mo'defnios virtuvės, ga
ražas, prie, pat Bloor.
High Park
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis

namas, moderni virtuvė, alyva šildo
mas, geri morgičiai.
Kaina tiktai
$13.500, . -

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. PE1ERS Ltd.
,. . :

REALTORS
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST

TELEFONAS LE. 2-3321

Runnymede - Annette
$2.500 įmokėti, 6 didelių kambarių,

High Pork
$6.000 įmokėti, 11 kambarių atski

labai gerame stovyje namas, Alyvos
šildymas, vieta garažui.

ras namas. 2 virtuvės, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas. Vandens ir aly
vos šildymas.

Bloor - Havelock
$7.000 įmokėti, 9 didelių kambarių,

Oakwood - Eglinton
$1.500 įmokėti, atskiras 5 kambarių

atskiras namas, 2 modernios virtuvės,
2 vonios kambariai. Dvigubas gara
žas. Netolimoje ateityje požeminis su
sisiekimas.

vienos šeimos namas. Vienos atviras
morgičius 10 metų. Vieta garažui.

St. Cloir - Oakwood
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski

Roncesvalles • Howard Pork
$3.000 įmokėti, 6 gražus kambariai,

ras namas. 3 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vandens ir alyvos šildymas.

2 didelės virtuvės, dvigubos garažas.
Alyvos šildymas.

tės pradedamos šį trečiadienį
Rennie stadijone. Jos bus prave
damos pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 7 vai. vak. Vėliau
bus sudaryti nauji planai apie
kuriuos bus pranešta. A. S.
Šachmatai. Gegužės 4 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. Liet. Na
muose įvyks “Vyčio” šachmati
ninkų žaibo turnyras. Paskutinį
kartą žaibo turnyro nugalėtoju
išėjo H. Stepaitis, toliau išsiri
kiavo S. Ramanauskas, A. Tar
vydas, A. Sirutis, R. Rimas, J.
Žilys, P. Paškauskas ir kiti. a.s.

. PIGIAUSI

siuntiniai
Į 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.

HAMILTONO KOVO
ŽINIOS

Hamiltono LSK Kovas jau pa
siruošęs priimti sportininkus iš
Toronto, Detroito ir Ročesterio,
savo 9-nių metų gyvavimo su
kakties minėjimui. Laukiama
beveik 100 sportininkų ir gražios
kovos sporto salėje. Su didėliu
susidomėjimu laukiama kovos
vyrų stalo tenise, nes šiose var
žybose dalyvaus “keturi didie
ji” — mūsų stipriausios stalo te
niso komandos, savo eilėse turin
čios tokius žaidėjus kaip P. Gvil
dys, V. Grybauskas ,J. Šoliūrias,
G.Paltarokas. Negalima pamirš
ti ir vyrų krepšinio — Toronto
‘Aušros”, Ročesterio “Sakalo”,
kuriems “koją pakišti” galį ir
Toronto “Vytis” ir Hamiltono
“Kovas”, kurių paskutinis steng
sis atsirevanšuoti už pralaimėji
mą Clevelande.
HLSK Kovas žaidynių ir klu
bo gyvavimo sukakties minėji
mo programa:
10 vai. ryto krepšinio ir stalo
teniso žaidynių pradžia,
12 vai. sportininkų paradas,
Kanados, JAV, Lietuvos himnai,
žaidynių atidarymas. Sportinihkų paradą veda Kanados šach
matų meisteris hamiltonietis P.
Vaitonis.
12.30 vai. žaidynių tęsinys ir
3-čią vai. p.p. baigminės rung
tynės.
7 vai. vak. reprezentaciniame
Hamiltono Royal Connaught
viešbutyje sportininkų balius ir
taurių įteikimas nugalėtojams.
Meninę programą išpildys To
ronto LCh. “Varpas”. Po meni
nės programos — šokiai grojant
Benni Ferri orkestrui.
Sekmadienį, gegužės 25 d., 12
vai. 30 min. AV parapijos salė
je Kanados šachmatų meisteris
P. Vaitonis duoda simultaną. Vi
si dalyviai prašomi atsinešti sa
vo šachmatų lentas. Visos šešta
dienio rungtynės vyks viename
pastate, bet dviejose salėse.
Krepšio lentos yra stiklinės, o
stalai tenisui bus panaudoti nau
ji, kuriuos specialiai nupirko
šioms varžyboms Hamiltono
“Kovas”.

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS
aparatus
B
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.
V. S1MINKEVIČIUS -

RO. 7-5976

386 Durie St.

B. SERGAUTIS, Realtor
355 DANFORTH AVE.
Tel. HO. 1-7515

817 BLOOR ST. W.
Tet LE. 4-2351

Didelis namų pasirinkimas su mažu {mokėjimu. Kreiptis į
Danforth (office) įstaigą.
Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

, B. MARU OŠIU S
. Įstaigos tel.
LE 2-3321

Lengvosios atletikos treniruo

Fern - Maine St.
$3.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis

I PJS.Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambini kitemumspasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuosoVyMlį. -J

Vytiečius dar parėmė: B. Ser
gantis $3, Aukštaitis $5, D. Kaunaitė $4, kurią nuoširdžiai atsi
prašome už anksčiau padarytą
klaidą.
Futbolininkai, pradėdami se
zoną, draugiškose rungtynėse
nugalėjo Metro lygos Scotish
6:3. Įvarčiai: Šimkus 4, Lietu
vininkas 1, J. Vėlyvis 1.
Krepšininkės draugiškose rung
tynėse įveikė latves 55:27. Žai
dė: Rutkauskaitė 2, Kromaitė 4,
Dargytė 9, E. Žėkaitė 2, O. Žė
kaitė 13, Kriaučiūnaitė 25, Urbo
naitė. '

Namų tel
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus,
duodame ir perkame morgičius!
Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis
firmomis ir įų pilnų pasitikėjimų. Mūsų biznis remiesi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sųlygomis.
Skambinkite musų firmai Ir agentams ir Jūs rasite tikrų Jūsų reikalų supratimų
ir sprendimų perkant ar parduodant namus ir biznius.

A.AUIKK
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W.

- - -

Telef. LE 4-8459

Jums patarnaus:
R. BUDREIKA
Namų fd. WA. 1-7672

F. JONYNAS
Namų tel. EM. 4-9641
ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS
Namų td. RO. 7-1948
V. MORRIS

527 Bloor SV 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.

Hamiltono, Toronto ir apylin
kių lietuviškoji visuomenė pra
šoma gausingiausiai į šias spor
tininkų varžybas atsilankyti ir
tuo pačiu paremti mūsų sportuo
Jone - Annette
jantį jaunimą. Vakare, į Royal $2.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
mod. virt., alyva šild., privatus
Connaught salę, kviečiame vi mas,
Įvažiov., ilgos išsimokėjimo sąlygos.
sus linksmai praleisti laiką ir
Glenloke - Bloor
taip pat išklausyti meninės pro- į $2.500 įmokėti, 7 k. per 2 augŠt.,
mūrinis namas, mod. virt., alyva Šild.,
gramos.
— ŠA žaidynėse Clevelande didelis kiemas ,narnos be skolų.
- Annette
Hamiltono “Kovo” krepšininkės, $4.000 Runnymede
įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
iškovojo trečią vietą ir moterų mas, 2 mod. virt., alyva šild., gara
stalo teniso dvejete — antrą’ Į žas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
Delaware - Bloor
Tikime, kad liepos mėnesį Niu-!
$4.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augšt.
jorke, koviečiai pasirodys da<r atskiras mūr. namas, 2 virt., 2 vo
geriau plaukimo ir lengvosios nios, alyva -šildomas,, dvig. garažas.
atletikos varžybose. Ypatingai
Grenadier Rd. * Roncesvalles
daug vilčių dedama į plaukikus $4.500 įmokėti,- 10 kqmb. mūrinis
riomos, 2" mod.' virt., vandeniu ciyvo
J. Giedraitį ir J. Bulionį.
be skęlų.
— Moterų krepšinio koman šildomas, namas
Quebec Ave.
dos kapitone išrinktą L. Bakai- $5.500 įmokėti, 12 kamb. atskiras
tytė. Dėl krepšinio treningų pra- mūrinis namas, 3 ’virt., naujos šildy
šofne susižinoti telefonu, kadan mas, didžiulis sklypas su privačiu
ilgosJšsimok. sąlygos.
gi Katedros mergaičių gimnazi Įvažiavimu,
Pacific Ave. - Bloor
ja dažnai būna užimta ir yra $6.000 Įmokėti, 10 kamb. atskiras
keičiamos treniravimosi dienos. mūrinis narnos, 2 vonios, vand. aly
— FASKto leidžiamas “Spor va šildomas, garažas^su did. kiemu.
Westmount Avė- - St. Clair
to žinias” jau užsiprenumeravo $8.000
10 kamb. atšk. mūr.
12 sportininkų. Laukiame dau narnas^ įmokėti,
3 vonips, ~ 3 virtuves; vand.
giau. Kreiptis į klubo pirm. K. alyva šild.,-dvigubąs garažoŠ, j kainą
Įeina visi .baldai, labai puikus pirki
Stanaiti .
— Į “Kovo” 9-nių metų sukak nys, seimininkas išvyksta, turi būti
ties minėjimą pakviesti: FASKo parduotas.
P. KEI
atstovas, Kanados Sporto Apy
gardos pirm. J. Gustainis ir P. . TEL. DARBO LE. 2-4404
,
............... ■■------------- —.
Petruitis.
K. B.

Geoffrey - Roncesvalles
$6.500 įmokėti, 9 kamb. otsk. mūr.

namas, 3 virtuvės, vand. alyva šil
domas. Garažas.
Bloor - Indian Rd.
$7.000 Įmokėti, 1 1 kamb. otsk.ymūr.

namas, 2 virt., 2 vonios, olyva šild.,
] 0 metų skola. •
Indian Rd. - Bloor
$8.000 mįokėti, 7 kamb. otsk. mūr.

namas, mod. virtuvė,' vand. olyva šil
domos, didžiulis sklypas su privačiu
Įvažiavimu, namas be skolų.
Constance Avc. - Roncesvalles
$9.000 įmokėti, 14 kamb. atsk. mūr.

namas, 3 virt., 3 vonios, vand. alyva
šildomas, garažas.
Apartamentai
$15.000 įmokėti, 4 butų, apie $500

mėn. nuomo s,High Park.
$20.000 įmokėti, 9 butų, apie

$12.500 nuomos.
$30.000 įmokėti, 17 butų apie

$23.000 nuomos.
$35.000 įmokėti, 15 butų apie

$20.500 nuomos.,
Wosaga Beach
$3.000. įmokėti. Maisto produktų
krautuvėsū did. kampiniu sklypu, pil
nai įrengto, galimo nuomoti vasarai.
$1.000 įmokėti, 6 kamb. naujas va

sarnamis su baldais.
$4.000 įmokėti, 19 kabinų, benzino
stotis, restoranas, gali keisti į namus
Toronte.

BERIS
NAMŲ LE. 5-1584

Sov. Sąj. krepšinio pirmenybių į Xief. ir Latvijos lengvaatlečių
Įsteigtas sportinės, rperezenta-.
pirmojo
rato žaidynės įvyko Le-1 rungtynėse kovo 15-16 d.d Kaucijos fondas. Vis dažniau prisiei
ningrade. Lietuvą atstovavo Kau ne laimėtojais išėjo daugumoje

na mūsų sportininkams reprėzentuotis kitataučių tarpe, ar tai
būtų dalyvavimas amerikiečių
bei kanadiečių platesnio masto
varžybose, ar kitokiuose tarptau
tinio pobūdžio susitikimuose.
Ryškiausias šio srūšies pavyzdys
yra naujai atgaivinta Pabaltiečių Sporto Federacija, kuri kas
met savo rengiamose įvairių spor
to šakų varžybose, sudaro pro
gos visų trijų tautybių rinkti
niams sportininkams išmėginti
tarpusavio jėgas. Šitokie pasiro
dymai skatina mūsų sportininkų
ambicijas kuo tinkamiau repre
zentuoti lietuviškas spalvas ir
tuomi pačiu kelia mūsų sportinį
iygiTačiau čia neišvengiamai su
siduriama su lėšų problema. Mū
sų sportinė organizacija iš savo
turimų išteklių' nepajėgia šios
rūšies pasirodymų prideramai fi
nansuoti, todėl FASK-tas šiam
tikslui įsteigė specialų Lietuvių
Sportinės' Reprezentacijos Fon
dą. Šis fondas pastoviai veikia
prie FASK-to. Jame sutelktos
sumos bus naudojamos grynai
reprezentacijos reikalams, kaip
mūsų reprezentacinių vienetų
sudarymui, paruošimui, apran
gai, transportacijai ir pan. Fon
do pajamos, išlaidos bei finansi
nis stovis kartu su aukotojų bei
rėmėjų sąrašais, nerečiau kaip
kas du mėnesiai bus skelbiamas
spaudoje.
Tikimės, kad mūsų organizaci
jos bei pavieniai sporto bičiuliai
tikrai įvertins šio fondo svarbą
ir jį parems. Siunčiant auką, če
kis turi būti išrašomas Lithua
nian Athletic Union vardu ir
siunčiamas FASK-to iždininkui
M. Aukštuoliui: Lithuanian Ath
letic Union of North America,
c/o Mr. M. Aukštuolis, 20520
Miller Ave., Euclid 19, Ohio.

no Žalgiris. Jo abiem komandom , lietuviai.
labai nesisekė. Moterų komanda I iš latvių pirmą dieną Kauzė
pralaimėjo Rygos Daugavai, o laimėjo 100 m bėgimą (12,7 sek.),
vyrų - Leningrado Bureviest-; Qsipovas nugalėjo šuoliuose su
nikui Rezultate vyrai atsidūrė karami (3 m 80 cm). Graudulis
paskutinėje vietoje, o moterys geriausiai pasirodė ieties metisestoję.
J me (65 m 22 cm). Visos kitos pirKlasikinių imtynių varžybos mos vietos teko lietuviams: Žitarp pabaltiečių ir gudų Kaune ; denis 100 m nubėgo per 11,3 sek.,
pasibaigė kovo 23 d. estų laimė- j Astrauskas 1.500 m per 4 min,
jimu. Antroji vieta teko gudams,; 4.2 sek., Vaupšas iššoko 1 m . 80
trečioji lietuviams, o paskutinė hm į augštį, Baltušnikas nustūmė
latviams.
rutulį 16 m 6 cm.
Rygoje vykusiose laisvųjų im- Į Naujos geriausios pasekmės:
tynių varžybose taip pat pirmą Černiauskas nušoko į . tolį 6 m
vietą laimėjo estai, antrą lietu 70 cm. Balsys 55 m su kliūtnimis
viai, trečią latviai. Gudų čia ne nubėgo per 7.8 sek., Laųkytė nu
buvo.
į ė
metė diską 43 m 12 cm, Beresne
Respublikinėse vaikų sporto vičius-10 klm nuėjo per'44 min.
■
mokyklų šaudymo mažojo kalib 3,4 sek.
Sekančią
d.ieną
pasiekė
naujas
ro šautuvų varžybose, kurios vy
ko Vilniuje Vingio parko šau pasekmes: Baltušnikas numetė
dykloje ir pasibaigė kovo 25 d., diską 52 m 82 cm. Maskoliūnaitė
tris pirmąsias vietas standarte nušoko į toli 5 m 23 cm, Rakštytė
3x10 užėmė kauniečiai. Matule numėtė ietį 49m. 85 cm. Antrą
vičiūtė — 280 taškų, Šileika — vietą ieties metime laimėjo Zalagaitė — 46 m 89 cm. o latvių olim
269-1, ir Bajerčius — 264 t .
Bendrai komandinių varžybų pine čempionė Jaunzeme gavo
nugalėtoju tapo Kauno I koman tik ketvirtą vietą.
da, o antrą vietą iškovojo mari Bendrai lietuviai latvius nu
galėjo _p"rašokdami 21 tašku.
jampoliečiai.

Lietuviškos žiežirbos po ŠA žaidynių

Sveikinti reikia kiėvieną di
desni lietuviško jaunimo susibū
rimą. Jis yra labai prasmingas
ir naudingas mūsų atžalynui, au
gančiam angliškame pasaulyje.
Užmezgamos pažintys, palygina
mos jėgos sporto aikštėje, išsive
žama daug įspūdžių ir prisimi
nimų.
Be abejonės, FASKas rengda
mas ŠA Lietuvių Žaidynes, turi
galvoje ne tik išmėginimą jėgų
sporto aikštėje ar salėje paski
rų Kanados ir JAV klubų, bet
taip pat ir lietuviškumo išlaiky
mą mūsų jaunojoj kartoj. Kiek
FASKtas.
jam pasiseka, tepakalba patys
• Sovietuos dviratininkų lenk faktai.
tynės seniau vykdavo maršrutu:
Maskva - Charkovas - Kijivas Apsilankius į kaikurias jaunių
Minskas Maskva. Šią vasarą krepšinio rungtynes gauni įspū
lenktynės prasidės birželio 15 d. dį. kad tai žaidžia dvi ameriko
Minske ir maršrutas eis taip pat niškos komandos. Jaunuolių iš
pėr. Pabaltijį, bet nesieks Ukrai vaizda, gumos kramtymas ..ir
nos. Daugiau kaip 2.000 klm ilgio anglų kalba žaidėjų tarpe —
lenktynių trasa yra suskirstyta į krinta į akis. Tik prisiminus, kad
12 etapų: Minskas- Vilnius- Kau tai ŠA. Lietuvių Žaidynės, rimtai
nas - Šiauliai - Ryga - Piarnu - susirūpini mūsų tautos ateitimi.
Talinas - Narva - Leningradas - Bet... vėl kita medalio pusė.
Novgorodas - Valdajus - Kalini Moterų krepšinio rungtynėse
nas - Maskva. Rungtynės baigsis tarp Niujorko ir Hamiltono detbirželio 28 d., o jose dalyvausią roitietis teisėjas V. B. pats nau
17 komandų — po 1 iš kiekvienos dojo anglų kalbą: “green”,
respublikos ir Maskvos bei Le “white” — out ir t.t., tai jo rung
tynių metu žodžiai. Kyla suma
ningrado komandos.
nymas: ar nevertėtų FA’SKui
bausti klubus piniginėm baudom
už svetimą kalbą aikštėje, o to
kiems teisėjams visiškai neduo
ti švilpuko į rankas.
•

BALTIC MOVERS
Boldu pervežamos Toronte ir tolimomis
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londoną, Windsor^, Hamilton^,
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., atstovę V. AUŠ
ROTĄ, tel. LE. 5-0527. Audriausios
kokybės olyva ir anglys.

w

w

w

Nekartą JAV lietuviškoj spau
doje teko skaityti ipriekaištus
Toronto kolonijai dėl organizuo
tumo stokos žaidynėse. Tačiau,
atrodo, kad tai yra tik pikta va
lia. Negalima pasakyti, kad Cle
velande visiškai jos buvo stoka.
Ne. Visdėlto jautėsi stiprios ran
kos stoka, na ir svarbiausia, sa
lių išmėtvmas dideliuose nuoto
liuose. Vietiniams atrodo, kad
viskas tvarkoje. Tačiau iš toliau
atvykusiems, teko nemažai pa
klaidžioti po miestą. Ateityje,

1

\

‘engiant žaidynes Clevelande, '
.eiklų tuo rimtai susirūpinti.
Su nemažu pasisekimu- praeina
sportininkų pobūviai šeštadienio
vakarą. Ir šiemet 800 jaunimo
suplaukė į šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salę Clevelande. Ir gal jo
būtų buvę per tūkstantį, tačiau
mažos patalpos, stoka stalų ir kė
džių ne vieną jaunuolį atbaidė
nuo pasilinksminimo. Ir kam ta
rimta meninė programa? Juk
jaunimui reikia duoti visai kito
žanro programų. Todėl ir nesi
stebėkime. kad jos nieks neklau
sė Visi laukė kada užlips į sceną
šokių orkestras ir pradės antrą
ją— linksmąją — programos
dalį.

Palyginus Kanados ir JAV lie
tuvišką jaunimą, reikia su
ižiaugsmu pripažinti, kad šio
krašto atžalynas dar ne taip pa
sidavė Amerikos kontinento gy
venimo įtakai. Tai pastebima
ypač iš Kanados lietuvaičių, ku
rios skyrėsi ir savo išvaizda,
kuklia, lietuviška elgsena, apsi
rengimu. Keistai atrodė “amerikonkų” 16-18 metų iškarpytos
suknelės, holywoodiškai sušu
kuoti plaukai, televizijos progra
moj “American Bandstand” ma
tomi šokiai. Ar tai didmiesčių
gyvenimo jtaka, ar tėvų akių už
merkimas prieš tai. ką jų vaikai
iaro. sunku pasakyti.
Daug staigmenų sporto aikštė
je būta Clevelande. todėl ir su
džiaugsr"d ?ie vienas sporto kla
nas sutiko žinia, kad Hamiltone
gegužės mėn. 24-25 d.d. wks taip
nat didelės žaidynės. Tai reta
oroga atsirevanšuoti už pralai
mėjimus ir dar kartą įsitikinti
komandos ar pavienio asmens
oaiėgumu prieš savo priešihinką.
Tad ir teisingai, vienas spo'rto
veikėjas. Hamiltono būsimus suntikimus pavadino galutiniu lai
mėjimo ar pralaimėjimo ant
spaudu. Laukiame’
K. Baronas.
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V. VASFS
REAL ESTATE
872 Bloor St W.
Telefonas LE. 1-4605
DidbKš-pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

Z. GUDAS
JĮ

. -

-----

V. VASILIAUSKAS

---------------- - ---------------------

■-

-

-------------

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W.
- TeL LE. t-5688
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME J NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOC KIS
n

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING
APONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS opsilonkyti naujoje ir modernioje WANDOS
^ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos.
Prityrę plauku dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

?
1

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

Patarnavimas
automobilių, namų,
GYVYBĖS, pensijos plonų,
sveikatos ir kt.

PRANAS BARAUSKAS
INSURANCE SERVICE

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

Londonas. — Iš 126 vietų šio
miesto taryboje balandžio 16 d.
vykusiuose rinkimuose 99 vietas
laimėjo darbiečiai. Jie laimėjo
taip pat Londono apylinkių savivaldybinius rinkimus. Konservatoriams tai rimtas perspėjimas,

; Vašingtonas. — Kovo 1 d. JAV
1 buvo 173.210.000 gyventojų,
Londonas. — Britų valdžia pa
leido paskutinius 10 japonų, kurie specialaus tribunolo buvo nu
teisti iki gyvos galvos kalėti kaip
karo nusikaltėliai.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir
žiemai. Krosnvs “Gurney” — 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 IŠPARDAVIMAS
Jei jūs siunčiate siuntinius savo giminėms Į tėvynę, pirkite
odos dabar — laike pavasarinio išpardavimo —■ tik ŽIŪRĖKITE:
SPECIALIAI — 20 pėdų juodo chromo tik ...... $7.00
SPECIALIAI — 3 poros batų su visais priedais $20.00
Pasiųskite pašto perlaidą su užsakymu į:

ENCHIN LEATHER SUPPLIES LTD.

RADIOAKTYVUMU
Atmosferos radioaktyvumą ty
rinėjančios įstaigos konstatuoja,
kad po pastarųjų gausių sovietų
tuminių bombų sprogdinimų ženės radioaktyvumo laipsnis tėra
/os už 25% nuo gyvybei pavojin
gos ribos. Tyrimo įstaigų duo
menimis pastarieji sovietų sprog
dinimai atominių bombų atmos-ferą užteršė dvigubai ar trigubai
daugiau negu visi ankstyvesnie
ji bandymai sudėjus juos visus
kartu. Švedijos atominių tyrimų
instituto direktorius pareiškė,
kad Švedijos atmosfera radioak
tyvumu esanti užkrėsta jau iki
pat pavojingumo ribos, JAV pa
našios įstaigos konstatuoja taip
pat nepaprastą radioaktyvumo
oadidėjimą. Iš Kanados Vancouzerio pranešama, kad jis ten patarosiomis savaitėmis padidėjęs
net 10 kartų. Japonai praneša —
pas juos radioaktyvumas dar nie
kad nebuvęs pasiekęs tokio laips
nio kaip dąbar.
Per keturias savaites prieš ko
vo 22 d. sovietai išsprogdinę 8
atomines bei vandenilines bom
bas, kurios laikomos labai “ne
švariomis” radioaktyvumo at
žvilgiu.

Pažanga
Iš tikro šaltinio
Augščiausio Sovieto posėdžio
Du vyrai kalbasi apie savo
j melu delegatai buvo pakviesti žmonas. Vienas taria:
pietų. Vienas iš jų sriuboje at>Į —Manoji yra gegįi tusia visalado gabalą gumos ir jau norėjo me pasaulyje
iek palaupradėti reikšti nepasitenkinimą, i kęs priduria.
Įsidėmėk gerai!
.bet pastebėjęs, kad čia pat sėdi “
Tai• jos pačios tokia nuomonė.
saugumietis, pradėjo kitaip:
Teigimas iš tikro šaltinio. v
— Matot, draugai,- pažanga!
Apie statybas Vilniuje
Intymiai kalbant
Vilniškė “Šluota” atspaude J.
— Manasis vyras negeria, ne Baltušio feljetoną “Laikas”. Čia
rūko, nelošia kortom, nepalieka jo įžanga:
manęs vakarais ir visą uždarbį
“Pašėlusiai išsivystė statyba
man atiduoda.
Vilniuje. Kaip tiktai kokia šven
— Sakyk man atvirai, ar jis tė — tuoj namus eksploatacijai
toks jau buvo, ar tu po vedybų atiduoda. Ir laikraščiuose para
įį taip sudurninai ?
šo: tiek ir tiek, girdi, naudingų
metrų sostinės dirbantiesiems
Žmogus pabrango
davėm.
Ištisom gatvėm matuoja.
Anksčiau buvo skaičiuojama,
kad žmogaus kūną sudarantieji Butą dabar gauti pasidarė vieni
chemikalai verti tik 98 centus. niekai. Pastovėjai eilėje aštuone
Dabar galima ir kitaip skaičiuoti. tą metų, ir še tau orderis: vežk
Pasirodo, kad žmogaus kūno baldus, gabenk uošvę, kelkis į
kiekviename svare yra atominės naujas patalpas.
energijos, lygios 11 milijonų | Gavau ir aš pagal eilę. Pase;<iloyatvalandų. Tuo būdu - tik : nau belaukdamas, bet gavau”...
150 svarų sveriančio žmogaus
ĖTUMflNTOM Al4o
vertė siekia 85 bilijonus dolerių.
VR I VIU, Alia
Edmontono
Lietuvių Namų di
Vos tik 40 metų kaip mūsų parti
ja valdo, o arklius jau pakeitė rektoriai balandžio 19 d. suren
Paryžius. — Kanados gynybos
gė linksmą šokių vakarą, kuria min. Pearkes Š. Atlanto Sąj.
automobiliai! Pažanga!...
me dalyvavo skaitlingas tautie konferencijoje pasiūlė Europoje
čių būrys iš Edmontono ir apy įrengti dideles kviečių atsargas,
Paieškojimai
linkės. Atsilankė tautiečių ir iš nes eventualaus karo atveju jų
Calgario.
Vakaras buvo praleis pristatymas iš užjūrių galįs būti
Svetulevičius Juozas, sūnus
Aleksandro, gim. 1904 m., Aly tas linksmoje nuotaikoje grojant sutrukdytas sovietų povandeni
taus apskr., Krikštonių km., į lietuviškoms plokštelėms, skam nio laivyno.
Kanadą išvykęs 1926 m. miško bant lietuviškoms dainoms.
darbams, ieškomas brolio Jono. Į Su calgariečiais atvyko ir kun.
D r. A. Užupienė
Rašyti: A. Trinkūnas, 523 Dover-, V. Mažrimas, atvykęs iš Floridos
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
court Rd.,, Toronto, Ont.
j ir apsistojęs pailsėti pas savo seMoterų if vaikų ligos, gimdymo
pagalba.
Vytoldas Karosas, kilęs iš Le- šerį Šapkauskienę, Olds, Alta.
Alta,
41
HEWITT
AVE.
liūnų, JJtenos aps., išvykęs iš Svečias balandžio 20 d. Lietuvių
(prie Roncesvalles - Dundas St.)
Schwaebische Gmuende, Vokie Namų įrengtoje koplyčioje at
Kabineto telefonas LE. 5-1551
tijos; Emilija Juodkaitė, išvy laikė pamaldas ir pasakė ilgą ir Darbo valandos /susitarus telefonu/:
kusi iš Scheinfeldo stovyklos, gražų pamokslą. Sukalbėjus mal pirmad., trečiad. 2-4 vai. p.p., antVokietijoj, studijavusi UNRRA dą už tėvynę buvo sugiedotas rad., kėtvirtad., penktad. 6-8 v. v.,
universitete Muenchene, prašo Taftos himnas. Po pamaldų pra šeštod. 10-IT vai.
mi atsiliepti: Bronė Alinskas - sidėjo bendri pietūs ir garbin
Bružaitė, 28 Kitchener Pde., May gojo svečio pagerbimas. Prie.
Lietuvių moterų
field East, Newcastle, NSW, vaišingų rhoterų gausiai apkrau- j
tų stalų prasidėjo sveikinimų bei
Australia.
KIRPYKLA
Bušauskų Antano ir PetiO, ki linkėjimų išsitarimai. Pradėjo
lusių iš Slabadą bažnytkaimio, kun. I. Grigaitis, toliau kalbėjo
Domą Hairstyling
Šakių apskr., ir Gražulio Juozo, apyl. pirm. J. Augis, Liet. Namų
kilusio iš Suvalkų Kalvarijos, direktorius J. Popikaitis, bažny1618 BLOOR ST. W.
ieško giminės iš Lietuvos. Pra- 'tinio komit. pirm. dr. J. Pilipa(netoli Dundas)
šomi atsiliepti ar žiną apie juos ! vičius, Calgario Liet. D-jos pirm,
pranešti: V. Melnykas, 15 Brad B. Yauga ir Liet, bendruomenės
Telefonas LE. 3-2904
pirm. Nevada iš Crosfeld, Altą. <
St., Toronto, Ont.
Garbingasis svečias T. Mažri
Sav. D. KAUNAITĖ
mas ugningai prabilo į svečius *
padėkodamas už sveikinimus, Į
JAPONAI PREKIAUS SU
moterims už vaišitfgtitną.’ Bekal- *
KINIJA
Gyventojais pertekusiai Japo bant prisiminė, kad nakvojant
Valau fotelius ir
nijai ypatingai svarbus yra rin pas pp. Kontautus Edmontone
kų klausimas. Šiuo metu ji dau truputį senstelėjo ir atsirado vie
Įvairius kilimus,
giausia eksportuoja į JAV, bet nas kitas plaukas žilesnis. nes at
yra pavojaus, kad ryšy su galima sibudo jau penkiasdešimtuose taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
depresija ši rinka gali labai su metuose savo amžiaus. Paaiškė Irusius galus ir pradegintus kilimus^
siaurėti arba net užsidaryti. Tad jus, kad svečias švenčia gimta . . . Skambinti, LE. 3-4912
natūralu, kad Japonijos akys dienį, pasipylė gausios publikos
P. KARALIŪNAS
£
-•
*
krypsta į kaimyninę Kiniją. Kai ranku plojimas, tuojau buvo nu
traukta
kalba
ir
sugiedota
ilgiau

eilė valstybių komunistinę Kini
ją jau pripažino ir bando mėgsti sių metų. Garbingasis jubiliatas
A. P. GARAŽAS
prekybinius ryšius, Japonija ne tęsė kalbą mūsų garsiųjų tautos
V
1539 DUNDAS ST. W.
nori likti paskutinė ir paskiau poetų žodžiais. Baigdamas pa
/prie Dufferin/
grumtis su anksčiau ten įsigalė kvietė kalbėti šalia sėdinčią mo
jusiais. Japonija nori nebūti pas terų atstovę J. Bajorienę, kuri
Visų rūšių mechaninis automobilių^
kutinė, nori savo prekybišką ko užbaigdama sveikinimo žodžiais
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd-į
palinkėjo
laimingos
kelionės
at

romatic transmisijos.
ją ten įkelti dar anksčiau už ki
.
.r
gal
į
Floridą.
tas valstybes, tačiau pripažinti
Savi ANTANAS PAŠKEVIČIUS
?
Taip buvo linksmai praleistas
komunistinę vyriausybę tuo tar
Telefonas LE. 5-9130
popietis su garbingu svečiu skam
pu nesiruošia.
bant lietuviškoms dainoms. Visi
linksmi išsiskirstė patenkinti.
GRfiTAI • GERIAUSIA! 9 LENGVAI
Kor.

Garantuoti siunti-

466 BATHURST ST., TORONTO, ONT.
Atidaryta visą diena šeštadienį. Kalbame ukrainietiškai.
Telefonas WA. 4-3804.

PINIGAI Į

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

10 Rubliu už $1Mokestis $5— iki $50.00

PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gazburnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu savo naująjį adresą:

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

LIETUVA

...

.

. ..

....

,

.

..

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai
• atliekami greitai ir garantuotai.
Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor)
Telefonas LE. 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —
europietiška me ir konadiškame stiliuje.
* {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irk Stok ių išdirbinių dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

DĖMESIO!

Visiems sezonoms posirinkimos naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir neitoms. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.
_____ _
_ ___
.

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

ir užimtus kraštus
Mes slunč’ome tiesiai iŠ musų sondėlių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji,
dalykai: medicinos .dalykai, maistas,
saldainiai ir kt. dalykai.
Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar pralakite mūsų kainoraščio
paštu.

Būsite
~IOO%

patenkinti

mūsų

tarnyba

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO
Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius
Ii Kanados. Didžiausias prekių pasi
rinkimas.

Dantų gydytoja

t

H
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo RoncesvdlĮ
les), Toronto.

ST. WEST

Telefonas L&;MI08

91
H

Telefonas LE. 44350

Prtėrtiitio valandos: nuo 9-12
if 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). - ,

I sus tarimą)

9-12,

o
us
ėb

.fi....Wįl|UII| »

-

1 -1

ų ii m,} miM

Dr. N. Novošickis *
Dantų gydytojas

t.

459 BLOOR ST.Toronto, Ont;

seohaf)

(Starkman vaistinės
namuose)
'T -

«

‘

,\

’ Z

"

J

Darbo valados susitarus
telefonu1'

IV OCfG>

TeL WA. 3-2063
vingurrKj. ' t'A Kertba stdwf 'kafbomit.
Raštinė: tt 4-4451

?

470 Collėge «t.
TMtfnto'
Telef. WA. 1-3924 r'
.......

Dr. P. MORKIS

■ V'.‘...'-U

DANTŲ GYDYTOJAS

Yakorafo Ir ŠeštadieiMait
pagal susitorimg
1082 8LOOR W., TORONTO 4.
(Į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA
Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais ptiima tarp 7-9.

386 Bathurst St, Toronto
TeL EM. 4-6515

Li etųvio advokato
įstaiga
Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/ ’

Room 901

Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A.

teisininkas —
advokatas ir notaras.

LIETUVIO ADVOKATO š

Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto

SEGUIN

Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Advokatai — Notarai

Savi pas saiviiš!
Auto mašinų mechaniniai darbai,
sulankstymai ir dažymas atlieka-

i
L

35 HAYDEN ST., Toro
(arti Bloor ir Yong j^St.-^,

pio V

ir sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST.;

i.

LE.^049

/įvažiavimas iš Geėrry -Ave.A-

Sav. V. DUNDYS

A. LIŪDŽlUS, B.LJ
VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

a»

A. STANČIKAS, oaigv* -Votionai Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,
.
rV.C'T Ad^jo

TELEVIZIJOS

į
Į

Visi notariniai-reikająjčr tei-l
siniai pjitarnainmSi,
į
mbrgičiai. .

IR

91 Roncesvalles Ave^ Toronto

RADIO APARATUS

Telef. LE. 6-5613

Aparatai paimami ir gražinami Į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.
STANLEY SHOE s TORE
Augščiousios rūšies moterų, voįkų ir
čyrų botai, normalaus dydžio ir plotus
EE—LEE
«

;

East U ph olstering f
Darome minkštus baldus pigia kaina
užsakant ir pataisom bei aptraukiant
senus. Didelis pasirinkimas įvairių
medžiagų.
v r
Telefonas HO. 3-5493
: į

’ r;'

1438 Dundas St W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis '
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.

P. ŠALNA
LIETUVIS MATININKAS

Telef. HI. 7-1601

(Ontario Land Surveyor)
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAIGĄ
Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont.
Telefonas TU. 4-3988
Richmond Hilt

Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
DARBO VALANDOS:

DĖMESIO!

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.
Tel. RO. 6-4063

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESCNEVIČIUS

niai į Sovietų Rusiją

- DMhi gydytoj.

Patkola 1 asm. iki $3.000. Paskola*, indėliai ir gyvybė opdroutta.

LMlTns;

Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

Telefonas LE. 4-2104

. , .

leista Bankų Dept.
ir apdrausta.

Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat
įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.
APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.

31A HERMAN AVE.

.

. 744 Broad Sheet
Newark 7 New Jersey

125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley)
Tel. LE. 3-9911

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

■ ..

GRAMERCY

Maisto produktu krautuvė

LEO SIGN SERVICE

Vašingtonas. — JAV tarifų ko
misija pasiūlė padidinti švino ir
cinko muitus. Tai, žinoma, skau
džiai paliestų Kanados eksportą.
New Delhi. — Nehru priėmė
Kinijos kvietimą aplakyti Tibe
tą.
■

DtX lubrienė

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.
J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE.
TELEF. LE. 1-5142

Pirmodieniois ir Penktadieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois —
nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiodieniois ir Ketvirtadieniois nuo 10-12 vol. ryto
uždaryto.
Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Telefonas LE. 2-8723

General Insurance - Draudimo Agentūra
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI ir tt
VEIKIA 24 VALANDAS.

Susitikite Lenkijoj
su savo giminėmis
ten

L
gyvcnončic? arba otvvk^on
ciais
Lietuvos.

Nyvykt* galimo laivu , Batory ,
menesi Ncsczoniniu laiku nuoloidos.
Užsisakvkite vietos pigiausio,
geriausiai per

ir

FOUR SEASONS
TRAVEL
•09 Bloor St. W., Toronto 5
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

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

<■

8PUSL.

i
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Šv. Jono Kr. parapijos suuos

Gegužis 3 d., ŠĮ šeštadienį, 8 vai. vak.

MONTREAL, Cue

Gegužinės pamaldos AV para- Lormier, o kitas pirmą birželio
•'iinie visą gegužės mėn. vyks mėn. sekmadienį — birželio 1 d.
kasdien 8 vai. vak.
’o to klubo valdyba išsiskirstys
I Š» nenktadeinį AV bažnyčioje ▼ašaros atostogoms.
šv. Mišios 8 vai. vak.
Banką “Litas”. Quebeco KreSkautų vilkiukų ekskursija į ito Unijų suvažiavime MontreŠv Įaustojo ir palaiminimas, onardas Andriekus, OFM, “Ai
''t--n i vyks gegužės 4 d., sek dyje birželio 28 d. atstovaus
nadieniais gegužinės pamal dų” redaktorius ir T. Modestas
madienį. Neužmirškit^ užregist- pirm. A. Norkęliūnas ir vedėjas
dos atkeliamos į rytą 9.30 vai. Stepaitis, “Darbininko” ir “Var
’uoti savo mažųjų pas J; Piečaitį D. Jurkus. “Lito” valdyba sturuošiamas Liet. Kat. Moterų D-jos,šv.^Jono Kr. parap. skyriaus.
pelio” redaktorius. Svečiams dė
tel. RA. 2-4449. V
lijųoja kooperatinio automobi
kojame už gražius pamokslus.
Linksmą
šiupinį
vakarą
gegu

lių draudimo galimybes per kogūžės 1 d. — šv. Juozapo — Dar — Nuoširdžiai dėkojame sol.
GROS PUIKUS ORKESTRAS, VEIKS TURTINGAS VALGIAIS
žės
3
d.,
šį
šeštadienį,
7
vai.
vak.
op.
draudimo b-vę “Cuna”.
bininko šventėje.
IR GĖRIMAIS BUFETAS, BUS LOTERIJA IR DAUG
Antaninai Dambrauskaitei už
.uošia Liet. Akademinis Sambū Tradicinį skautų pavasario ba
— Šį penktadienį 7.30 vai. vak. ^olo giesmes šv. Mišių metu.
KITŲ ĮVAIRUMŲ.
ris
Aušros Vartų parapijos sale lių šiemet ruošia Skautų-čių Rė
laikomos vakarinės šv. Mišios — Metinis parapijos bazaras,
le. Pelnas skiriamas V. Krėvės mėjai gegužės 17 d., šeštadienį.
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.
‘ Švč. Jėzaus Širdies garbei. Sek .euris įvyko praėjusį šeštadienį,
vardo
literatūrinei premijai ir Veiks bufetas su užkandžiais ir
madienį pamokslai kun. P. Ažu praėjo labai gražiai. Vien tik iš
Įėjimas
tik
vienas
doleris.
Skyriaus valdyba. itipendijų fondui. Vakaras bus gėrimais, loterija, šokių konkur
balio “Marijos vizija XX amž. .oterijos gauta apie $1.000 gry
įdomus ir nuotaikingas. Liet. sas ir kitos įvairenybės. Pelnas
horizonte”. Antroji rinkliava — no pelno. Parapijos vadovybė
Akad. Sambūrio visi parengimai skiriamas skautų-čių vasaros
Motinos Dienos
bažnyčios skoloms mokėti.
dėkoja KLK Moterų Draugijos
būna turiningi, o meninės prog stovykloms paremti. Būtų labai
*
—Gerbiami tėvai prašomi šios Prisik. parapijos skyriaus mo iškilmingas minėjimas įvyks ge
kad lietuviškoji visuomesavaitės laikotarpyje užregist terims, kurios, vadovaujamos S. gužės 11 d., sekmadienį, 4 vai. p. ŠĮ SEKMADIENĮ, gegužės 4 d., 5 vai. p.p. šv. Jono kr. parapijos ramos gyvos, aktualios ir origi- {ražu,
>ė
šios
dinamiškos lietuvių jau
oalios.
Šį
kartą
programoje
ma

ruoti vaikus, kurie šį pavasarį Dervinienės, viską taip kruopš p. Prisikėlimo parapijos salėje.
salėje
Toronto
lietuvių
Caritas
tingia
jaukią
tysime išraiškos šokio šokėją B. timo organizacijos pastangas
norės priimti Pirmąją Komuni čiai paruošė ir pravedė. Dėko Minėjimą organizuoja apylinkės
Vaitkūnaitę, solistę J. Paųliūtę paremtų savo gausiu atsilanky
ją. Katekizacijos pamokos pra jame taip pat A. Petrauskienės valdyba ir. visos Toronto moterų
:r dramos aktorius L. Barauską mu. Bilietai į balių — $1 — skau
dedamos nuo sekančio sekma vadovaujamoms moterims, ku organizacijos. Minėjime progra
ir K. Veselką. Gros geras orkest tų jąu platinami iš anksto.
dienio. Tuoj po 11 vai. pamaldų rios ne tik bazaro ir pasilinksmi ma bus įvairi ir nauja. Progra
ras, o apsilankiusieji turės pro KLB Montrealio seimelio me
prašome tėvus su vaikais susi nimo, bet taip pat ir “Aidų” vai moje dalyvaus: Z. Orentienės
posėdis įvyko balandžio 13
rinkti į salę, kad čia būtų gali šių metu visus maitino gardžiais baleto studijos, mokinės su spe Programoje: Solistai: A. ŠČEPAVIČIENĖ. V. BIGAUSKAS; gą išbandyti laimę turtingoje tinis
loterijoje, kuriai savo paveiks- d. AV parap. salėje. Pirminin
ma aptarti mokymosi dienos. valgiais. Reiškiame padėką ir cialia programa, šeštad. mokyk
-smuiku.STP.
KAIRYS,
pianinu
—
D.
ŠČEPAVIČIŪTĖ.
lus padovanojo dailininkai: J. kauti išrinktas L. Balzaras, sekr.
Parengimas vykdomas dviem mūsų parapijos vyrams, kurie, la, vaikų darželis, skautai, atei
Akstinas.
V. Remeika, K. Vesel — I. Mališka.
tininkės,
sportininkai
ir
kitos
grupėm: kalbantiems lietviškai vadovaujami par. kom’. pirm. F.
Prezidiumo pirm. S. Kęsgailą
ir antroje grupėje.— lietuviškai Senkaus, padėjo prie laimės ra jaunimo organizacijos. Paskaitą Prie" jaukiai pavasario gėlėmis ir-žvakutėmis papuoštų stalų ka. Visuomenė kviečiama kuo padarė metinį pranešimą. Jis
(skaitlingiausiai dalyvauti.
ir angliškai.
to, prie saldainių loterijos, prie skaitys p. A. Kairienė.
Caritas.ponių paruoštos vaišės. Patraukli muzika su šokiais. ■ Stokim nariais į Lietuvių KIu- pasidžiaugė, kad pagaliau sei— Sekmadieniniai vaikučių baro, prie salės papuošimo ir ki
Lietuviai dailės parodose
bą. Aštrėjant patalpų klausimui, mėlis subalansavo metus be skosusirinkimai - pobūviai, kuriuos tų nesuskaitomų darbų.
Šį penktadienį, gegužės 2 d.,
Arbatėlės metu — laisva auka šalpai.
kada net atskiros organizacijos U- Ta.m ^aug pagelbėjo Sestapraveda par. moterys - motinos, — Gegužinės pamaldos, prade 8.30 v. v. Toronto Meno Galeri
Visi maloniai kviečiami atsilankyti į pobūvį.
savo parengimams nebegali pri-' dieninių Mokyklų Tėvų Komituri grąžų atgarsį kolonijoje. Šį dant šiuo ketvirtadieniu, bus joje atidaromos Kanados Gra
sekmadienį dėl “Caritas” arba kiekvieną vakarą 7.30 vai. Visi fikų Sąjungos ir Kanados Skulp
Toronto liet. Caritas. prastomis sąlygomis gauti išsi-; tetas, sugebėjęs padengti benuomoti salių, lietuvių' akys ■ve^ visas mokyklų išlaidas iŠ
tėlės, - vaikučių pobūvis atkelia kviečiami kuo skaitlingiausiai torių Sąj. parodos. Jose dalyvau
krypsta į iš seno veikiantį Lie- savo pajamų ir bankelis Litas ,
mas 1 vai. anksčiau: vietoje dalyvauti ne vien todėl, kad tai ja ir lietuviai dailininkai torontuvių Klubą. Šis klubas galėtų paskirstęs $300 beveik išimtinai
įprasto laiko 3 vai. šį kartą po yra tradicinės lietuvių pamaldos, tiečiai: grafikų parodoje dail. V.
i
patenkinti visas iki šiol veikian tarp KLB finansuojamų organi
būvis prasidės 2 vai.
bet dar labiau, kad Dievo Moti Bričkus ir dail. T.Valius, o skulp
čias lietuvių organizacijas, nuo zacinių vienetų. Kasa per metus
— Sutuokta: Juozas Genau- nos užtarimas ir globa šiais ne torių parodoje dailininkai J. Bamodamas sales pobūviams, duo turėjo $672 pajamų ir 8653 iš
ramiais laikais yra taip reika kis ir J. Dagys.
tis ir Ona Šlikaitė.
damas patalpas susirinkimams laidų. Likutis $18. Solidarumo
lingi. Sekmadieniais gegužinės
Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos pamaldos bus tuoj po 11 vai. šv.
ir kit. O pajamos erų lietuvių mokesti užsimokėjo tik 91 as
“
RIGOLETTO
”
TORONTE
(KŪDIKIO
GIMIMAS)
susirinkimas šaukiamas gegu Mišių.
reikalams. Iki šiol klubo šėrai - muo. Šalpai surinkta $574,30.
Čikaga
laimingas
miestas.
Lai

žės 4 d. 3 vai. pp. priestato salė — Motinos Dienos Mišių No
akcijos paskutiniu metu vėl ati Sugyvenimas kolonijoje buvo
Tiesiai prieš jūsų akis humaniškumo filmas. Ne
mingas
—
kadangi
ten
susispie

je. Visus narius ir prijaučian vena, kuri tęsis per visą gegužės
darytos visiems lietuviams. Ak geras. Prezidiumui pavyko nu
vaidinimas,
bet
tikras
pergyvenimas.
čius maloniai kviečiame daly mėnesį, prasidės šį ketvirtadie tė daug lietuvių, kurie įstengia
cijų kaina $25 už vieną, o jų ver- tiesti tiltą ir į šv. Kazimiero pa
nuveikti
didelius
kultūrinius
žy

vauti. Dar neįstojusius nariais nį. Novenos Mišios bus laikomos
! tė svyruoja tarn $50-75, nes klu- rapiją, kuri iki šiol bendruome
kviečiame įsijungti į bendrą 8. vai. ryto. Kviečiami visi da- gius, ko negali padaryti mažes
įbo turtas vertinamas apie $80- ninėje veikloje mažai reiškėsi.
nės
lietuviškos
kolonijos.
Jau
ei

darbą ir padidinti narių skaičių. lyavuti, ypačiai tie, kurie gyve
į 100.000. Norintieii pirkti šėrų, Užmegzti ryšiai su seniausia lie
lė metų stebime čikagiečius suValdyba. na arčiau bažnyčios.
■ turi bent šešetą mėn. išbūti “Pa- tuviu organizacija Montrealio
ruošiant dainų šventes, šokių
i balninės” nariais, mokėdami po Vytauto D. klubu. Vasario 16
ODEON: — FAIRLAWN, DANFORTH, HUMBER
— Motinos Diena mūsų para festivalius ir operas Rigoletto
Inžinieriams
$0.50 į mėn. ir būdami apdraus gimnazijai surinkta $105,95. Dar
ir COLONY TEATRUOSE.
“Technikos žodžio” Kanados pijoje bus švenčiama 2-rą gegu bei Faustą lietuvių kalba. Savai
ti ligos atveju nuo $50 iki $100 į bą trukdė buv. įgaliotinio neno
nr. išleisti iki šiol prisiuntė me žės mėn. sųkmadicnį, gegužės me suprantama kodėl. Dide
ras perduoti būrelių ir jų narių
Dr. N. Novošickis,
_c
KLK Kultūros Draugijos
Įf
savaitę.
»
- džiagos tik inž. M. Meiliūnas. 11 dieną.
iiems darbams, be didelių norų visuotinis susirinkimas šaukia- dantų gydytojas, savo kabinetą Sekantis susirinkimas, kuria- sąrašus.
Kadangi laikas jau artinasi me — Šį pirmąjį gegužės mėn. ir užsimojimų, dar reikalingas
LUsRusijose p.
p. Balzaras
isaizaras iškėlė
įskėlė
gegužės 3 d. 4 vai. p.p. UTŽ” perkėlė į naujas patalpas 459 me bus galima nusipirkti šėru - į Diskusijose
džiagos išsiuntimui, prašau gerb. penktadienį šv. Mišios 7.30 vai. ir nemažas kapitalas. Šio kapi mas
ivvks
4
d
2
V
ai.
nepasitenkinimo
__
pareiškimo
akcijų įvyks gegužės 4 d. 2 vai.
inžinierius, kurie turi ką nors vak., o po jų — gegužinės pa talo sukėlimas vyksta įvairio patalpose. Kviečiame visus na Bloor St. W., prie Spadina Ave., p.p. Lietuvių Klubo patalpose, klausimą Krašto Valdybai dėl
Valdyba* Stakman vaistinės namuose.
parašę, atsiųsti ją iki birželio 15 maldos.
neproporcingo kolonijos atsto
mis formomis, o vistik pagrin rius dalyvauti.
kampas
St.
Catharine
E.
ir
De
—
Praėjusį
sekmadienį
Prisi

d.: P. Lelis, 123 Beatrice St.,
vavimo PLB Seime, o J. Karde
dinis surinkimas būna paties
Vad. United Appeal organiza išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-mc
Toronto.
“TŽ” atst. Kanadai. kėlimo parapijoje kukliomis vai veikalo pastatymo metu, kada cija, apjungianti 94 karitatyvi- augšte. Trinity rajone. Tel. EM. 3-9990,
lis praplėtė tai i paties Seimo
šėmis pagerbti iš JAV “Aidų” žiūrovas atvykęs nusiperka bi nes organizacijas, balandžio skambinti po 6 vai. vak.
atidėjimo klausimą. Po ilgesnių
Viešnia iš Calgary
Šauliai, šaulės ir visi, ’norį da- premijai atvykę svečiai, Toronto lietą, tuomi pasidalindamas vei 28 - gegužės 4 d. savaitę paskel
Balandžio 24 d. lankėsi “TŽ” diskusijų nutarta pavesti būsi
kambarys l-mc augšte su
Ivvauti šaudymo pratimuose iš spaudos darbmininkai, Prisikė kalo pastatymo išlaidas su kiek bė Padėkos savaite. Jos tikslas Išnuomojamas
mam prezidiumui parašyti Kraš
baldais ir atskiru įėjimu nuo gegužės
22 k. šautuvų, renkasi šį sekma limo parapijos choras, parapijai vienu dalyvaujančiu žiūrovo ei išpopuliarinti, ką anos organiza 20 d. 62 Kenneth Ave. Tel. RO. 9-5866. viešnia iš tolimo Calgary p. Ve to Valdybai išreiškiant seimelio
ronika Griggs. Ji yra “TŽ” skai, .......
dienį, gegužės 4 d. 1 vai. p.p. į talkinę menininkai ir parapijos lėse. Todėl Čikaga dar ir tuo cijos iš tų bendrų rinkliavų išlai
ivtoia
ir
“
Žiburiu
”
Spaudos
nepasitenkinimą
del neproporIšnuomojamas kambarys ll-mc augšte ir
1050 Dundas W., iš kur lengvo-, moįeryS bei vyrai, kurie nuola- laiminga, kad turi pakankamai ko. Šį kartą iškeliama galimybė garažas.
, B-vės šėrininkė. Apžiūrėjo re- cingo atstovų į PLB Seimą išTel. RO. 7-0074.
mis mašinomis bus vykstama į . tos ir ypač paskutinėmis dieno- lankytojų. Gal todėl ir drįso Či pasikviesti i namus nuolatinei
.r virtuve
dakciios ir spaustuvės patalpas,! rinkimo (Atstovus rinko Krašto
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ir
pratimų vietą.
,
Į mis parapijai tiek daug pagel- kagos vyrų choras ruošti dvi pagalbai gailestingąją sesutę.
kambarys ir virtuvė 317 Indian Rd. palinkėjo ir toliau “TŽ” sekmin- Į Taryba, tai kodėl nepasitenkiniŠiais metais yra numatyti'i bėjo. Vaišės buvo šeimyniško operas iš eilės dviejų metų bėgy
" 5-1584.
i gai skleisti krikščioniška - lietu- mas reiškiamas Kr. Valdybai?
šaudymo pratimai ir iš karinių pobūdžio ir be atskirų kvietimų. je, nes žinojo, jog žiūrovų ne Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai (prie Bloor St.). Tel. LE.
------ ------- -— viška šviesa.
. Red.) ir iškeliant didelį suabeprogai dovana sau ir kitom: medžio su Išnuomojamos frontinis
šautuvų. Ryšium su tuo šaulių Dėkojame gen. konsului min. V. trūks.
kambarys II a.
jojimą
ar pakankamai gerai pavenyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda su baldais ir garažas. Galima naudotis
Prieš mėnesį ji atvyko į ryti
klubo valdyba paskyrė šaudymo Gyliui su ponia ir visiems daly
.
siruošta
pačiam Seimui ir ar nenės Kanados pakraščius ir lan
virtuve. Tel. RO. 9-6830.
vadovo pavaduotoju šaulį A. Bi- vavusiems šiame pagerbime. Dė Reikia didelės rizikos ir su romi.
DAŽYTOMS — DEKORATORIUS —
kė daugelyje vietų savo gimines j vertėtų jį atidėti.
manaus organizavimo idant Ri
litavičių, tel. LE. 2-4395.
kojame muz. St. Gailevičiui, D. goletto galėtų atvykti į Toron KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir Išnuomojamas frontinis kambarys su bei pažįstamus: Port Colborne ! Sunkiausiai sekėsi spręsti naumoderniausi namų dažymo darbus. Tel. minkštais baldais I a. viengungiui arba
Daugiau informacijų galima Skrinskaitei. sol. V. Verikaičiui
io prezidiumo rinkimų klausimą.
-ei, 63 Rusholme Rd. Tel. LE. 2-4295. gimines Pivoriijnus, Wellande
RO. 9-7044.
tą.
Pirmiausiai
nepaprastai
di

gauti pas šaudymo vadovą šau ir kvartetui už nenumatytą, bet
Po
ilgų pastangų pagaliau pavy
— pp. Butkus. Detroite — pp.
delės kelionės išlaidos, orkestras,
lį Jasiūną, tel. LE .3-4370.
nuotaikingą programą.
Šimonius. Windsore — pp. Badi- ko sudarvti prezidiumą be bal
dekoracijos ir kostiumai. Tai su
Klubo valdyba.
TORONTO SIMFONINIS ORKESTRAS
— Pakrikštyta :Vytautas An daro dideli rūpestį kvietėjui —
konius. Toronte — savo gimines savimų, kuris ir pareigomis jau
tanas
Paulauskas,
Izabelė
Vida
Lankėsi redakcijoje
pp. Margius, Eižinus, Gaižaus pasiskirstė: Jonas Malaiška —
globėjui liet, radijo programai
Didžiulis
Vartotų
Dalykų
Išpardavimas
Rašytoja Alė Rūta - Nakaitė, Petkevičiūtė, Rimas Jonas Gu “Tėvynės Prisiminimai”.
kus. Apsistojusi buvo pas pp. pirmininkas. H. Adomonis — vjL. Girinis — vicepirrri.
delis.
,
'
cep
būvodama Toronte, kaip “Aidų”
Raškauskus.
Kad Rigoletto yra gerai pa Kanados Tautinės Parodos aikštėje, COLISEUM West Annex “
" Iš Toronto V. Griggs žada ^ntvk su kitomis tautybėmis
1 i teratūros vakaro programos
Skelbtasis koncertas “The Cos statyta nėra abejonės. Geriausi
dalyvė, balandžio 27 d. lankėsi mopolitan Co. of Canada” įvyks mūsų muzikos kritikai yra iš
vykti i Montrealį pas gimines K. Toliušis — sekret.. J. Šiau“Tėviškės Žiburių” redakcijoį. birželio 12 d., ketvirtadienį, o ne reiškę savo nusistebėjimą ir Trečiadienį, gegužės 7 d. 10 v. ryto -10 v.v. bei pažįstamus, o iš ten atgal į čiulis — ižd.. E. Lukošienė —
šalpos reik ir p. Safrončikas —
Rašytoja A. Nakaitė Toronte gegužės 10 d.
savo mieląjį Calgarį.
džaugsmą, operos pastatymo ly
parengimams.
buvo apsistojusi pas pp. Eižinus.
gį vertinant. Geriausieji daini Įėjimas 25c ”’»o 10 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Veltui po 1 vai p.p.
Ernest Ridout. pernai bankru-- ■ Revizijos komisija palikta ta
P.»‘ešvestuvinę staigmeną
Įėjimo bilietų laimėjimai 5-7 vai. vak.
Karolis Metas, 50 m. amž., 51 Anicetui Lukošiui ir Brazilijos ninkai išpildo svarbesnes roles.
tavusios nekilnojamojo turto pir . pati įf sekantiems metams
Radford St., staiga mirė balan lietuvaitei Aldonai Gudanavi- Pati opera buvo viena, iš popu
kimo - pardavi firmos kūrėjas, ■ (Daugiau žinių žiūr. 5 psl.)
26 departamentai — viskas kas jums reikalinga
liariausių
nepriklausomos
Lie

džio 22 d. Palaidotas bal. 25 d. čiūtei draugai surengė Liet. Na
anksčiau buvęs pieno pardavė—---------Kingsway kapinėse iš liuteronų muose. Dalyvavo apie 100 asme tuvos laikais ir labiausiai lanko
įas, rriiirė pereitą savaitę nuo
Kopenhaga. — Danijos sosto
Grace- bažnyčios. Pamaldas lai nų. Jiems buvo palinkėta daug ma. Choras paruoštas puikiai ir
kraujo išsiliejimo į smagenis. ipėdinė Margrethe balandžio 16
kė kun .L. Kostizenas. Velionis laimės įžengiant į naują gyveni todėl esame garantuoti, jog ne
1953 m. jo firmos apyvarta pra-j d. sulaukė brandos amžiaus —
paliko žmoną ir 9 m. sūnų. Jis mo kėlią ir įteikta bendra dova sigailėsime atvykę. Dabar tik iš
šoko 30 mil. dolerių. Po bank-i 18 m. Nuo tos dienos ji yra pilbuvo atvykęs Kanadon prieš 8 na. Jaukioje nuotaikoje, prie mūsų pusės reikia pasistengti,
roto jis buvo sukūręs kitą to pa-j nateisis Valstybės Tarybos nametus iš Vokietijos. Kilęs nuo plokštelių muzikos, buvo links idant čikagiečiai nustebtų toron
ties verslo firmą.
rys.
tiškių
meno
troškuliu
ir
gero
da

Marijampolės iš Balbieriškio.
mai pasišokta.
s. s.
lyko pamėgimu. Todėl visi iš '
TAUPYK, SKOLINKIS
apylinkių ir Toronto atvykime
į šią meno šventę lietuviškai
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Nuoširdžiai dėkojome mūsų mieliems bičiuliams ir pažįstamiems,
nepamirškite
užsukti
lietuviškai
dovaną,
statomą operą Rigoletto.
V.
suruošusiems mums mūsų vedybinio gyvenimo 30 metų sukaktuvių minė
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
jimų ir to proga įteiktę taip mielų ir brangių dovaną.
I
operą
“
Rigoletto
”
duodamos bet kokiam geram tikslui.
Ypatinga padėka tenka ruošėjoms: O. Kuniutienei, O. Margelienci,
O. Povilonicnei, Vilkelienei, Iz. Simonavičienei, Br. čirūnienci, O. Sa
kuri Torontan atvyksta gegužės
//
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
vickienei, p. Karpa, O. Jonaitienei. Kun. klebonui P. Ažubaliui už gražius
17 d., šeštadienį, bilietus iš anks1212
Dundas
St.
W.
Tel.
LE.
2-9547
parapijos salėje. Banko kambaryje.
pasveikinimo žodžius ir šv. Jono Kr. parapijos Katalikių Moterų D-jai
'o galima gauti Toronto Lietu-j
už grožius linkėjimus.
z
J..
BERŽINSKAS
rių Namuose nuo 7 iki 9 vai. v. Į
Pirm. A. Norkęliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
Mūsų mieliems vaikams už sveikinimą ir gražios gėles ir dovanas.
n>sakvmai priimami ir paštu.
rasdien. Sekmadieniais — prie
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems mūsų pagerbimo
puotoje.
Pasiliekame su Jumis
’ict. bažnyčių. Kas pirmesnis
408 Roncesvalles Avė.
Tel. LE. 5-1944
Elena ir Leonas Gudžiauskai.
'ari ir pasirinkimas didesnis!
kampas Howard Park
Užsakymams paštu siunčiant
leki ar monev orderį adresas:
132 Havelock St.. Toronto 4, Li-Į
REAL ESTATE
thuanian Radio Program.
A. A. PETRUI ŠALČIUI Lietuvoje mirus,

— Praėjusį sekmadienį, “Ai
karais 7.30 vai. parapijos baž tų” metinės premijos įteikimo
nyčioje laikomos gegužinės pa* proga, parapijoj lankėsi T. Ben*

i!v. Jono Kr. parapijos salėje įvyks

"Obels žiedu,99 balius
*
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*
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SEKMADIENIO ARBATĖLĘ

PAMATYKITE
“THE BIRTH OF A BABY”

Pradedama: ketvirtadienį, gegužės 1 d

-

-

*

•

1*__ I

...

jo sūnui ALGIMANTUI ir dukrai GIEDREI ir jų šeimoms

reiškiame nuoširdžią užuojautą
dagčių teima.

Mieląjį mūrų bendradarbį
ALGIMANTĄ ŠALČIŲ su šeima.
netekusį savo mylimo tėvo Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia*

me
“Tėviškės Žiburių’’ Leidėjai, Redakcija
ir Administracija.

Muz. St. Gailcvičius ir sol. V.
Verikailis gegužės 10 d. daly
vaus Clcvelando lituanistinė;
mokyklos koncerto-baliaūs prowrsmojc. Be jų programoje dar
dalyvaus vietinė taut šokių
■jrupė “Grandinėlė”.

Koncertas
Progr. Konservatorių partijos
komitetas Toronte gegužės 3 d.,
šf šeštadieni. 5 vai. p. p. lenkų
sąj. salęie 62 Clermont St. ren
gia koncdrla. Programoje operų
ištraukos. Dainuoia sol. Marija
Vi1čiauskaitė-Czajkowska, akom
panuoia Walter Ideler.
Garbės svečiai: A. Maloney,
darbo viceministeris ir parla
mentarai John Kucherepa ir D.
Morton.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.
Jei jums reikia vaistų pagal receptus at Sitų kaędičfiinio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniška
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai

Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubražolč, “C” termometrai ir kt.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEU LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

‘

‘

‘

'

AL GARBENS

1611 E Sol r St. W. - - Toronto, Ont

Kanado®. O:J*no ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: L E. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais HU. 9-1543
GLENLAKE - INDIAN RD.
$22 S'X), otskirasdurl^AOs, 11 krmbcfhj. 2 modem Škos virtuvės, 2 vonios,
dieddts darios, alyva Šildomas, įmokėti $8.000.

BABY POINT
$18.700, grotus Atskiros nemos, 6 komborioi ir tautinio komborys rūsyje, vonJen.u - uiyvo šildomos, gorožos, įmokėti $8.000.

RUNNYMEDE -ANNETTE
$16 900. 7
pusiau atskiros, peram
Hyvp Šildomas, paro
tos, jmokėti $5 000 ir vienos morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
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