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Žodžio jie nejaučia
Kiekvienais metais birželio vidury prisimename genocidinės 

sovietų politikos Lietuvoje pradžią. Kasmet paminime pirmųjų 
masinių trėmimų sukaktį. Be abejonės minėsime ją ir šiemet, 
minėsime 17-ajį kartą. Minime paprastai stengdamiesi į tuos 
dangaus keršto šaukiančius nusikaltimus atkreipti laisvojo pa
saulio akis, supažindinti laisvojo pasaulio žmones su mūsų tautai 
padarytomis skaudžiomis neteisybėmis. Patys prisimename au
kas, su skausmu nulenkdami prieš jas galvas ir sulenkdami ke
lius maldai: Čia Kanadoje, o dažnai ir kitur laisvajame pasaulyje, 
tuos minėjimus ruošiame kartu su latviais ir estais, nes ir šių 
tautų genocidas pradėtas buvo tomis pačiomis dienomis.

Genocido pradžios paminėjimai visada būdavo vieni iš įspū
dingiausių. Tačiau visa jų reikšmė tebuvo informacinė - propa
gandinė, o mūsų pačių visuomenei turėjo auklėjamosios prasmės. 
Pačioms gi teroro aukoms tie minėjimai neduodavo nieko apčiuo
piamo. Šiandien padėtis jau yra šiek tiek pasikeitusi ir, nors ne 
plačiomis durimis, bet yra galimybės pasiekti ir pačias aukas — 
tiek dar tebekankinamas dykrų bei tundrų platybėse, tiek grįžu
sius su palaužta sveikata į tėvynę, kur daugelis nebegali surasti 
nei kampelio kur apsigyventi, nei darbo, iš kurio galėtų pragy
venti. Mes kiekvienas sužinome apie daugelį tokių atvejų iš 
gaunamų laiškų. O kiek yra tokių, apie kurių vargą ir kančias 
niekas neparašo. Mūsų šalpos organų uždavinys ieškoti visokių 
tokių kankinamų bei iškankintų tautiečių ir ieškoti būdų jiems 
padėti.

Tad BALFas iškėlė labai taiklią mintį, kad birželinių įvykių 
minėjimai turi būti panaudoti šitokios veiklos piniginiam pagrin
dui sudaryti. Niekaip geriau mes negalime paminėti genocidinio 
teroro aukų, kaip sukurdami fondą jiems varge paremti. Taigi 
nuo šių metų birželinių įvykių minėjimai tebus Sibiro tremtinių 
fondo vajaus dienomis. Tuo būdu ir pačius minėjimus padarysi
me prasmingesniais.

Tiesa, mes čia ruosdavome ir toliau be abejonės ruošime visų 
pabaltiečių bendrus anų įvykių minėjimus. Rinkliavas pačių 
minėjimų metu dėl to pravesti bus nelengva techniškai. Tačiau 
is anksto apgalvojus, būdų galima rasti, juoba, kad ir estams su 
latviais tas pat turi rūpėti. Be to. juk nebūtinai minėjimo salėje 
ta rinkliava turi būti vykdoma. Tikėkim, kad minėjimo organiza
toriai, reikalą išsiaiškinę su šalpos organizacijomis, suras būda. 
Laiko dar yra. ,

Mūsų žodžiai, graudūs atsidūsėjimai ir ašaros kenčiančiųjų 
padėties nepalengyips,. bęL į dėžutę Įmestas pusdolerist, gal net 
visai savaitei parūpins jų išbadėjusiems vaikučiams pienelio ar 
nors vitaminų, apsaugančių nuo rachito ir kitokių ligų.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO
Bedarbių skaičius balandžio 

mėn. vidury sumažėjo 74.000; 
kovo mėn. jų buvo 590.000, ba
landžio —- 516.000. Tokius duo
menis pateikia Kanados statisti- 

•_ kos biuras. Valstybės darbo įs
taigos duomenimis, balandžio 
mėn. buvo 825.359 bedarbiai; ko
vo mėn. vidury jų skaičius su
mažėjęs 58.301. Pastarieji duo
menys nėra laikomi oficialiais, 
nes jų skaičiuje yra ir tokių, ku
rie jau gavo darbą, bet tebėra 
neišregistruoti.

■’ ■ ★-

Namų statyba pagyvės šiais 
metais pasiekdama 140.000 na
mų, pareiškė viešųjų darbų min. 
Green. Jis pateikė parlamentui 
įstatymo projektą, įgalinantį vy
riausybę skirti $350 mil. naujų 
namų statybai. Tos sumos bus 
pavestos centrinei hipotekos ben 
d rovei, kuri jas panaudos pasko
loms. Be to, numatoma, kad ir 
privačios įstaigos — bankai, ap- 
draudos b-vės — skolins didės-” 
nes sumas statybai. Paskolų pa
lūkanų nuošimtis pasiliksiąs tas 
pats — 6%.

* '■■■

Kanados tekstilės pramonei 
gresiąs visiškas sužlugimas, pa
reiškė Can. Manufacturers As
sociation prezidentas Lush, jei 
jos apsaugai nebūsią pakelti im
porto muitai. Jau dabar teksti
lės pramonėje dirbą net 19.000 
darbininkų mažiau negu prieš 6 
metus, nors gyventojų skaičius 
per tą laiką pakilęs net 3 mili
jonais. Esą nuostabiausia, kad 
daugiausia rūbų importuojama 
iš JAV, kuri turi gyventojų net 
10 kartų daugiau negu Kanada.

*

I’rckbiniai laivai, palaiką su
sisiekimą su West Indies, par
duodami, nes vyriausybinė ben
drovė, kuriai tie 8 laivai priklau
sė, visą laiką veikė su nuosto
liais, padengiamais iš valstybės 
iždo. Nuo lapkričio mėn., kai 
įvyko jūrininkų streikas, tie lai
vai buvo perkelti į Trinidad re
gistrą, kad pigiau atsieitų jų pa
naudojimas, tačiau vėliau b-vė 
nusprendė likviduotis. Ji buvo 
CNR šaka.

♦
• Inžinierių Institutas — Engi
neering Institute of Canada—or
ganizuoja šiemet delegaciją Sov. 
Sąjungom Jos pirm. C. M. An
son per instituto narių suvažia
vimą Quebece pareiškė, kad ši 
organizacija apjungia 17.500 in
žinierių; ji šiemet yra suorgani-

KANADOJE?
zavusi trijų rusų inžinierių pri
ėmimą. Be to, jai pavesta orga
nizuoti World Power Confer
ence kongresą Montrealy rugsė
jo mėn. ir Pan-American Union 
of Engineering organizacijos su- 
važiavima.

★
Kanados verslininkų grupė 

lankėsi Sov. Sąjungoje. Ji turė
jusi progos apžiūrėti pramonės 
įmones bei kt. įrengimus. Mc
Namara, stambios Toronto sta
tybos firmos vicepirm. ir reika
lų vedėjas, grįžęs pareiškė, kad 
rusai technikoj toli pažengę, kai- 
kuriose srityse turi naujų pato
bulinimų. Jie naudoja daug ma
šinų ir darbininkų, tačiau dar
bas atliekamas negreičiau- kaip 
Kanadoje. Tokiom pajėgom ir 
išlaidom kanadiečiai padarytų 
žymiai daugiau. Esą kanadietis 
rangovas kainų srity galėtų long 
vai lenktyniauti su rusų valsty
binėmis firmomis. Lankydamie
si Maskvoje kanadiečiai buvo 
priimti Chruščiovo Kremliuje. 
Per pasikalbėjimą jis siūlė Ka
nadai pasitraukti iš Š. Atlanto 
S-gos ir išplėsti prekybą su so
vietais, kurie neturį dolerių 
pirkti Kanados gaminiams.

Gynybos linija DEW, neseniai 
užbaigta, reikalinga naujų pato
bulinimų ryšium su sovietų dirb 
tinių žemės palydovų iššovimu. 
Kol kas sovietam nėra pavykę 
susigrąžinti juos iš erdvės, ta
čiau faktas, kad jie gali iššauti 
juos tokion augštumon, reiškia 
grėsmę JAV ir Kanadai, nes per 
arktiką sovietinės raketos gali 
pasiekti, šį žemyną. Kanados vy
riausybė leido amerikiečiams jos 
teritorijoje atlikti tiriamuosius 
darbus.

S. Ix>w, kreditistu partijos va
das, tapo mokytoju Raymond 
High School Albertos prov. Nuo 
1944 m. jis vadovavo partijai iki 
š.m. kovo 31 d., kai nė vienas jo 
partijos kandidatų nebuvo iš
rinktas į feder. parlamentą.
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KARDINOLAS STRICH, 
Čikagos arkivyskupas, kovo 1 d. 
popiežiaus paskirtas misijų kon
gregacijos proprefektu, kuriam 
buvo amputuota ranka, o vėliau 
ištiko kraujo išsiliejimas į sme
genis, mirė šį antradienį, gegu
žės 27 d.
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Suvalkų trikampio lietuviai punskiečiai vakaroja

Kultūrinė nepriklausomybė
Lietuvoje tautiečiai tebereika- 

lavo sau kultūrinės nepriklauso
mybės. “Tiesa” balandžio 27 d. 
pranešė apie pakeitimus Vilniaus 
literatūros ir lietuvių kalbos ka
tedrose. Komjaunuoliai esą ap
kaltino, jog jose buvę idealizuo
jami praeiteis rašytojai, netei
singai buvo suprasta- Maironio 
“Jaunoji Lietuva’, garbinta fe
odalinė ir buržuazinė Lietuva, 
studentuose plito “nesveikos nuo 
taikos”, kurias profesoriai drįsę 
teisinti kaip “talento apraiškas”. 
JAV-bėse praėjusią savaitę Bos
tono Kultūros Klubo iniciatyva 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
vietų naujieji ir jaunieji intelek
tualai pasirašė po deklaracija, 
kuria viešai smerkiamas kultū
rinis nihilizmas ir negatyvizmas.

Daug kas sveikino šį sąjūdį 
kaip eventualią galimybę užpil
dyti esamą išeivijos lietuviuose 
vadovybės tuštumą - naują veiks 
nį, su kuriuo, supratusiu sa- 
įtaigą sąmoningai lietuvių visuo
menei. mielai skaitytųsi svetim
taučių įstaigos. Kartu ryškėjo 
būtinybė šitokiam sąjūdžiui ne
delsiant vieša deklaracija pa
remti ir viešumoj kelti Lietuvoj 
esančiu intelektualų teisėtus rei-

ALMAL-S, ?
mūsų bendrabarbio Niujorke

kalavimus primenant tą pačią 
tarptautinę, net ir sovietų pasi
rašytą, Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių deklaraciją^ kurios šaukia
si jau ir Amerikos latvių veikė
ją^ Šio. Cfedp sak om a,
radusi palankaus atgarsio visur. 
(Greitumas, kuriuo jį smerkė 
Toronto “Liaudies Balsas” lai
kytinas pozityviu). Reikia tikė
tis, Credo greitas suredagavi- 
mas įgalintų lietuvius tėvynėje 
suprasti išeivijoj esančių daugy
bės kultūrininkų tikruosius sie
kimus.

Įvykiai Vilniaus universitete 
betgi neturi suklaidinti dėl kul
tūrinių teisių. J. Grušas prieš 
savaitę rašė “Tiesoj” apie Kau
no muzikiniam teatre gabaus 
Henriko Vancevičiaus pastatytą 
Vakaruose priimtu būdu J. Mar
cinkevičiaus veikalą “Dvidešim
tasis pavasaris”. Jis veikale at
radęs “tiesą, tikis jos pergale, 
jaunatvišku heroizmu, nepalau
žiama mūsų gyvenimo jėga”. 
Dviem dienom vėliau betgi Vil
niuje Partinio Aktyvo susirinki
me A. Sniečkus pasmerkęs jugo- 

Pasaulio Lietuviu Seimo programa
Seimui bus patiekta visa eilė 

išsamių pranešimų, nušviečian
čių dabartinę mūsų tautos pade-: 
tį išeivijoje ir okupuotame 
krašte.

Pranešimus ruošia: V. Meilus 
— PLB organizaciniai klausimai, 
St. Barzdukas — Tautinės bend
ruomenės išsilaikymo galimybės 
ir priemonės, J. Kajeckas—Lais
vojo lietuvio pareigos ir galimy
bės dalyvauti Lietuvos išsivada
vime, dr. St. Bačkis — Lietuvos 
valstybės tarptautinė teisinė ir 
politinė padėtis.

Be to. pranešimus, kurie nu
švies dabartinę okupuotos Lie
tuvos ir pavergtosios tautos da
lies padėti, ruošia: A. Vaičiulai
tis, Pr. Skardžius, L. Dambriū- 
nas, Tėv. V. Gidžiūnas. Pr. Vai
nauskas, J. Audėnas ir dr. A. 
Trimakas. t

Visi šie pranešimai bus Seimo 
posėdžiuose peržvelgti, o vėliau 
numatoma juos išleisti atskiru 
leidiniu.

Lietuviškos muzikos - dainos 
koncertas Seimo proga tik- 

* rai įvyks 
Koncerto rengimo klausimas 

prieš kurį laiką buvo patekęs į 
sunkumus. Dabar paaiškėjo, kad 
šis koncertas Carnegie Hall sa
lėje PLB Seimo metu tikrai 
įvyks. Jame dalyvaus šie žinomi 
savo pajėgumu chorai: Čiurlio
nio ansamblis iš Clcvelando. 
vad. A. Mikulskio, Pirmyn cho
ras iš Čikagos, vad. Steponavi
čiaus, Varpo choras iš Toronto, 
vad. St. Gailevičius, Dainavos bei filatelijos parodas ir infor- 
choras iš Čikagos, vad. St. Sodei- macija apie PLB Seimą ir Bend- 
kos. Numatoma, kad dalyvaus ruomenę. Leidinį redaguos P. 
solistai: Krištolaitytė — sopra-1 Jurkus.

nas, Stempužienė — sopranas, 
Baranauskas — tenoras, Brazis 
— baritonas ir Žukas — vargo
nai. Be to, dalyvaus apie 50 as
menų simfoninis orkestras.

Daugumos kraštų bendruome
nės jau išrinko savo atstovus į 
PLB Seimą. Organizacinis Ko
mitetas netrukus paskelbs jų 
pilną sąrašą. Viso bus 112 at
stovų.

Seimo ir parengimų 
tvarkaraštis

Rugpiūčio 27 d., trečiadienį —
7.30 vai. v. Org. Komiteto pri

ėmimas Seimo atstovams.
Rugpiūčio 28 d., ketvirtadienį,
3 vai. p.p. meno parodos ati

darymas Riverside muziejuje,
5 vai. p.p. kamerinės muzikos 

koncertas ten pat,
Rugpiūčio 30 d., šeštadeinį —
3 vai. p.p. iškilmingas Seimo 

posėdis Statlerio viešbutyje,
9 vai. vak. linksmavakaris ten 

pat,
Rugpiūčio 31 d., sekmadienį,—
10.30 vai. ryto iškilmingos pa

maldos šv. Patriko katedroje,
2 vai. p.p. dainos - muzikos 

koncertas Carnegie Hall salėje,
6 vai. vak. banketas Statlerio 

viešbutyje.
Seimo darbo posėdžiai vyks 

rugpiūčio 28 ir 29 dienomis.
PLB Seimo vadovas

Seimo Rengimo Komitetas iš
leis Seimo Vadovą, kuriame tilps 
Seimo darbotvarkė, koncertų 
programos, žinios apie spaudos 

slavus, drįstančius reikalauti sau 
tautinių teisių, perspėjo saugo
tis “dabartinėmis sąlygomis lie
tuviškų revizionistinių elemen
tų, kurie dangstosi marksistine 
frazeologija”. Lietuvoj niekas 
“nei galvoti nenori apie • kapita
listų, dvarininkų ir buožių val- 
džios. atkūrimą”-..^ ...... _

*i Latvių padėtis
Praėjusį savaitgalį Detroite 

įvyko “Amerikas Latviešų Ap- 
vienibas” kongresas. Visus lat
vius rinkimais reprezentuojan
čios organizacijos posėdžiuose 
laisvai vyko diskusijos tarp -įvai
rių pasaulėžiūrų ir generacijų 
atstovų. Maryland© universiteto 
profesoriaus pirmininko dr. P, 
Liejinš ir Latvijos charge d’af
faires dr. A. Spekke pareiškimai 
buvo realūs, logiški. Juos citavo 
Amerikos spauda, domėjosi žmo
nės Jungtinėse Tautose. Dr. Lie
jinš visų amerikiečių latvių var
du. neišeidamas iš savo kompe
tencijos, Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Deklaracijos dešimt
mečio proga prašė Amerikos am
basadorių Jungtinėse Tautose 
patyrinėti kaip šios teisės yra 
respektuojamos Latvijoj, kuri 
yra sovietų kontrolėj.

. Reikia manyti, kad kur kas 
platesnis latvių veikėjų požiūris 
i kultūrinį pasikeitimą “sovietų 
ir amerikiečių” menininkais įga
lino Leonard Warren, Metropo
litan baritono koncertą Rygoje.

LIETUVA TARPTAUTINĖJ 
ĮTAMPOJ

Įsitempus tarptautinei politi
kai, Lietuvos laisvinimo veiks
niams parūpo apžvelgti savas po
zicijas ir iš naujo klabinti Va-' 
šingtono duris. Gegužės 18 d. jų 
atstovai buvo susirinkę Vašing
tone. J. Kajeckas, Lietuvos at
stovas Vašingtone, pranešė apie 
savo žygius Valstybės Departa
mente ir jam įteiktą memoran
dumą ryšįum su galima viršūnių 
konferencija. Jame išdėstyta Lie 
tuvos teisinė būklė, jos pavergi
mas ir dabartiniai sovietų kėslai 
išgauti tarptautinį užgrobtų kraš 
tų pripažinimą. L. Šimutis ir dr. 
P. Grigaitis, ALTo atstovai, pa
informavo apie savo memoran
dumą Valst. Dep., kuriuo prašė 
nedaryti jokių žygių, kurie ap
sunkintų Lietuvos laisvinimo 
bylą. Taip pat jie pranešė apie 
savo pastangas atstatyti Lietu
vos traktavimo statusą “Ameri
kos Balse”. Dr. A. Trimakas, VL 
IKo pirm, ir kartu atstovavęs 
Laisvosios Europos Komitetą, 
nes V. .Sidzikauskas buvo Euro
poj, pranešė apie VLIKo darbus 
Europoj, radijo lietuviškas pro
gramas ir kt. Pasak jo. radijo 
transliacijas Lietuvai būtų gali
ma praplėsti, jei tam atsirastų 
papildomai lėšų.

Paaiškėjo, kad JAV nusistaty
mas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės nėra pasikeitęs, tačiau 
reikia ne tik veiksnių, bet ir vi
sos išeivijos budrumo.

Alžerijos sukilimas, sukrėtęs Prancūziją, išsiplėtė ir persimetė 
į Korsikos salą, Tahiti, ekvatorinę ir vakarinę Afriką. Visur vado
vauja gen. Massu parašiutininkų ir kiti kariniai daliniai. Korsikoj 
parašiutininkai drauge su civilinių gyventojų minia užėmė val
džios rūmus ir paskelbė savo valdžią. Saloje, esančioje 100 mylių 
nuo Prancūzijos, gyvena 270.000 asmenų, kurių dauguma įsijungė 
generolų sukiliman. Revoliucinį viešojo saugumo komitetą suda
rė kariai ir civiliai. Kai ši žinia pasiekė Paryžių, premjeras Pflim- 
lin sušaukė vyriausybės posėdį ir netruuks per radiją ir televiziją 
pareiškė, kad sukilimas Korsikoj yra nieku nepateisinamas ir jo 
vadai būsią nubausti. Tačiau •------------------------——--------- -
kaip — nepaminėjo. Tai pati silp 
niausią jo vyriausybės pusė, nes 
kariuomenės vadai IV-ją res
publiką laiko subankrutavusia 
ir vieni viešai, kiti slaptai, prita
ria sukilimui. Ikišiol Alžerijos 
karinis ir civilinis gubernatorius 
gen. Salan laikėsi gana santū
riai, bet pagaliau drauge su ki
tais generolais atvirai ir, viešai 
pareiškė esąs sukilėlių pusėje ir 
netgi apeliavo į Prancūzijos gy
ventojus sukilti prieš Pflimlin 
vyriausybę. Alžyre, Alžerijos 
sostinėje, šalia viešojo saugumo 
komiteto, kurin įeina 4 kariai, 4 
civiliai prancūzai ir 4 alžėrie- 
čiai, sudarytas šuperkomitetas - 
junta iš vyr. sukilimo vadų — 
gen. Massu, Soustelle ir alžerie- 
čio arabo Cara. Savo manifeste 
jie paskelbė kovosią iki mirties 
už naują Prancūziją, vadovauja
mą gen. De Gaulle. Juos remia 
Ir prancūzų Viduržemio jūros 
laivynas, kurio vadas pareiškė, 
kad šis sukilimas esąs vakariečių 
išsigelbėjimas.

Paryžius;W^kiq^kivaW Ib^ įutefeTtT!^^?^ 
je atrodė bejėgis, nors paeroj sos paskelbė išimties 3^- mbfci- 
tmej ir Prancūzijoj nepasiroae lizacija ir kreipėsi | JT Saugu. 
didesnių issisokimų. Vyriausybe mo Tarybą. Kaikas spėja, kad 
stengėsi pirmiausia taikiomis prancūzų kariuomenė, tebesto- 
pnemonemis įtikinti Alžerijos vjny Tunizijos bazėse* galinti

. ... . okupuoti Tuniziją.
Sukilimas Libane

generolus, vadovaujančius 400.;čku ti Tunizija-
000 karių, baigti sukilimą kuris Sukilimas'Libane 
galįs virsti civiliniu karu. Ji pa-^ Prieš dvi savaites prasidėjęs 
skelbė siunčianti Alzyran vyr. lsukiiimas Libane neva dėl pre- 
stabo viršininką,- kiek vėliau — ridento šamun nastaneu nakeisti
vieną parlamento narių. Iš Alžy
ro betgi pasigirdo atsakymas: jo
kių šios vyriausybės pasiuntinių 
nepriimsią. Vicepremjeras Ą. 
Pinay buvo nuvykęs pas gen. De 
Gaulle bandydamas išgauti jo 
paramą sukilimui numalšinti, 
tačiau grįžo nieko nelaimėjęs. 
Dešinėse partijose stiprėja nuo
monė, kad reikia kviesti De Gaul 
le valdžion nelaukiant kol pra
sidės civilinis karas pačioj Pran
cūzijoj. Kairės partijos griežtai 
pasisakė prieš De Gaulle kaip 
diktatūros nešėją ir sudarė res
publikai ginti komitetą, išskirda
mi komunistus. Kai gen. De 
Gaulle Paryžiuje kalbėjo 800 
spaudos atstovų, kad esąs pasi
ruošęs vadovauti kraštui, jeigu 
bus legaliai pakviestas,, darbi
ninkų unijos buvo įsakiusios sa
vo nariams nutraukti darbą ir 
būti pasiruošiusiems susiremti 
su galimomis gaullistų demonst
racijomis. Be to, jų potvarkiu 
buvo sustabdytas požeminių 
traukinių ir autobusų susisieki
mas. Vyriausybė, remiama vi
sų partijų, išskyrus krašt. deši

Jugoslavijos Tito izoliuojamas
Sov. Sąjunga, prisiviliojusi Ti- 

Tito gražiais pažadais nusisukti 
nuo JAV pagalbos, staiga pakei
tė toną ir ėmė kalbėti grasinan
čiai — ketina sulaikyti žadėtą 
175 mil. dol. paskolą aliumini- 
jaus įmonei Montenegro srityje. 
Vorošilovo vizitas Belgradui li
ko atšauktas. Tito buvo besiruo
šiąs vizituoti Varšuvą, bet ir iš 
čia atėjo pasiūlymas atidėti vi
ntą, nes esą gali kilti demonstra
cijų ,kurios pakenktų rusų - len
kų santykiams. Tito betgi tebe
silaiko savo linijos ir iškilmin
gai atidarė Vinicoj pirmą atomi
nį reaktorių satelitiniuose kraš
tuose. Jo laikraštis “Borba” už- 
vežė Maskvai sakydamas: “Sov. 
Sąjunga mano, kad tik ji viena 
gali kalbėtis su JAV”. Esą, ne 
JAV, o Sov. Sąjunga spaudžian
ti kraštus politiškai ūkinėmis 
priemonėmis.

Tokioj būklėj Tito sužiuro į 
Indijos neutralistą Nehru, ku
ris nesiskubino pasmerkti So- 

niųjų. gavo parlamento įgalioji
mus 3 mėn. valdyti kraštą tvirta 
ranka ir sutvarkyti Alžerijos su
kilėlius. Ji parengė planą pa
keisti respublikos konstituciją 
gerokai sustiprinant vyriausy
bės galią. Planas bus svarstomas 
šią savaitę, ir premjeras Pflim- 
lin tikisi, kad jis bus priimtas, 
nors ankstyvesni bandymai ne
buvo sėkmingi. Visame krašte 
įvesta spaudos cenzūra, išvyki
mas užsienin suvaržytas, uždraus 
ti susirinkimai, demonstracijos. 
Kaimyninėj Šveicarijoj vyriau
sybė paragino gyventojus apsi
rūpinti maisto atsargomis.’

Tunizijos ultimatumas
Alžerija, patekusi j prancūzų 

kariuomenės rankas, pagriežtino 
kovas su alžeriečių tautinio fron
to partizanais, kurie nevengia 
pasinaudoti Tunizijos žeme. 
Prancūzų aviacija ir kt. kariniai 
daliniai ėmė pulti Tunizijos pa
sienio vietoves. Tai iš naujo su
erzino Tunizijos vyriausybę, 
kuri pasiuntė Paryžiun ultima
tumą, reikalaujantį, atitraukti , 
savo . kariiįp^rfe^iš-.

ridento Šamun pastangų pakeisti 
konstituciją, kad galėtų vėl būti 
išrinktas, dar nepasibaigė. Vis 
naujos grupės iš Syrijos terito
rijos įslenka Libano žemėn ir tę
sia sukilimą. Vyriausybės pajė
gos kol kas visur atsilaiko ir apie 
3.000 sukilėlių yra ištrėmusios į 
jų kilmės kraštus—Egiptą ir Sy- 
riją. Libanas kreipėsi į JT Sau
gumo Tarybą, kuri šią savaitę 
svarstys skundą. Kaltinama 
Jungtinė Arabų Respublika, nors 
Nasseris JAV pasiuntiniui pa
reiškė neturįs intencijos įjungti 
Libaną į J AR.

Riaušės Panamoj
Studentai esuorganizavo eity

nes protestuodami prieš vyriau
sybės mokyklinę politiką bei rei
kalaudami reformų. Policija nu
kovė vieną studentą, demonstran 
tus išvaikė, tačiau po poros die
nų prasidėjo dar didesnės stu
dentų demonstracijos, kurių me
tu žuvo 15 studentų, sužeista 60, 
suimta 45, o 500 pasislėpė uni
versitete, kurio policija neliečia. 
Vyriausybė įvedė krašte atitin
kamus suvaržymus ir spaudos 
cenzūrą.

spaudos

Vietų Sąjungos tankų 
joj, tačiau jugoslavų -

Vengri- 
sovietų 

atveju pareiškė, kad rusai kišąsi 
į svetimo krašto reikalus. Anot 
jo, “pastaraisiais dvien) metais 
komunistų pasauly įvyko daug 
pasikeitimų. Kartais tai buv.o 
vadinama varžtų atleidimu, kar
tais demokratėjimu, o kartais 
šimto gėlių sužydėjimu. Deja, 
tos gėlės išvirto piktžolėmis, ku
rias reikia išrauti...” Ir kito
mis progomis Nehru yra užvežęs 
marksizmui, kurio kaikurie 
punktai esą atgyvenę.

Nežiūrint įsitempusių santy
kių, Chruščiovas atsiuntė Titui 
sveikinimo telegramą 66-to gim
tadienio proga, kurioje be kitko 
sako: “Tikiuosi, kad nesusipra
timai, kilę tarp Jugoslavijos ir 
Sov. Sąjungos bei kitų broliškų 
partijų, kurie nebėra paslaptis, 
bus išlyginti”. Kartu N. Chruš
čiovas palinkėjo geros kloties 
“broliškajai” jugoslavų tautai
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Lietuvių KristQf0.ru. Ričiųlių 
Įbūtelifc. paruošė spaudai; gaLpir- 
nrtąjp(šio(į tfiiįy JietuvAŠką., veįką.- 
lėlj 01feMiiasA» i sąjūdžio . dvasios 
piažinttnuįusH' įvadu; į yeikųnąjr 
isaBdierieį,d>tertimt;dš Keller, 
aąjūd^jstješgėjo,; IqjygQ?.’’Just 
fbctto-day^jiiu?! -o L/ 
.< ųVbifcaĮėĮis > planuojamas 200 
pttšU su-.;kelęta iliustracijų, Xifr= 
tais .yisšfelįjųą. Jis s&irvunas vi; 
siewsnolphiftUi^ sųsįrūpĮnusięįfts 
žmonijos;* ateitimi, norintįępį? 
pasidarbuoji dėl “Geresnio Pa
saulio”. Organizatoriai prašo pa- 
geįbėti; ji , įšleiąti.- Aukas prašo
me siųsti jLįęĮuvių Saleziečių 
gimnązjjos antrašu — Castelnu- 
OV’O.Dorr jlosęo — ĄstiItalia. 

■, Ąteiy^ų. įjungimą .į tikybinį 
Kaų.adps gyvenimą nagrinėjo 
Cąritas kongresas gegužės 23 d. 
Sher brook < universitete. Paskai
tą šia. tema .skaitė Montrealio 
ilįaių parapijos klebonas A. Ci- 
jnichella, servitų ordino narys. 
Jis pabrėžė, ka<^ n. ateivių įjun
gimas į vietos tikybinį gyvenimą 
turi būti grindžiamas 'krikščib-' 
niška meile, kuria-dvelkia ir 
enciklika “Exsul familiaĮjun
gimas turįs eiti per-tautines pa
rapijas -bei savos kalbos kuni
gus, kurių trūksta;pvz.Mont- 
realy 300.000 ateivių .tėra 60 ku-

.i.t

•ai
P3*

OIMW PASAULYJE
ja numatyta atidaryti Austrijoj 
spalio ;mėn. Ji bus socialinių 
klausimų judintoja ir uušvietėja 
iš krikščioniškosios pusės.

* Protestantinei Švedijos baž
nyčiai priklausą gali išstoti pa
dalę raštišką pareiškimą su 
dviejų liudininkų parašais vie
tos pastoriui. Taip nutarė parla
mentas. . Anksčiau, tokiu atveju 
reikėjo pačiam prisistatyti pas 
vietos pastorių.

* Danijoj, turinčioj ,4.000.000 
gyv., tėra 26.000 katalikų, tačiau

Pietinė Amerika
šimtai bet tūkstančiai bemarš- 
kinių rikiuosis ieškoti marški
nių ir kartą sočiai pavilgyti.

Nūdieną komunistai yra dar 
gynimosi padėtyje. Jie pereis į 
puolimą, kai bus įvykdyta di
džioji pasiruošimo programa. 
Šiuo metu jie tik stengiasi iš
naudoti palankias progas smogti 
ir kiršinti. Jie dangstosi šūkiais 
kuo daugiau sekėjų surasti ir 
juos surikiuoti. Nixon kelionės 
metu ugningi žodžiai ir šalti ak
menys tebuvo iššūkiu kovon. Ir 
jei vietos saugumo priemonės 
tinkamai nebuvo panaudotos ko
munistams sudrausminti, gali
mas dalykas, kad ir maža dali
mi, būta galvosenos sutapimo. 
Valdantieji gal norėjo mažą tik
rovės dalį, o komunistai savo 
pirmutines gretas ir neapykantą

JAV-ėms parodyti. Ar Vašing
tonas padarys reikiamas išvadas, 
kai ne tik “svetimieji” — azijie
čiai, arabai, bet “broliai” Euro
poje bei “seserys” piet. Ameri
koje ne džiaugsmais nori da
lintis?

Pietų Amerika svarbi Vašing- 
tonui ne tik ūkiškai, kaip pa
teikianti daugelį trūkstamų ža
liavų ir pigaus maisto. Ji ypač 
svarbi strateginiu požiūriu gin
tis ir pulti, nors žymią dalį kari
nio svorio turi pakelti šiaurinė 
Amerika ant savųjų pečių. Visa 
‘ai gerai buvo žinoma vokie
čiams, kurie praėjusio karo me
tu pietinėje Amerikoje buvo 
veiklią penktąją koloną — smo
giamąją pajėgą sukūrę. Nūdieną 
Maskva siekia ten įsigalėti ir 
JAV suimti į savąsias reples.

Prieš gerą pusmetį Richard' ziliją, kalba ispaniškai, bet isto
rinių tradicijų suaižyta į dvide
šimtį kraštų. Kalba vienyja, bet 
rasės skiria. Nepaprasti turtai 
žada visiems gerbūvį, tačiau juo 
naudojasi tik maža gyventojų 
dalis. Vidurinis sluogsnis tik pa
čioje užuomazgoje. Kraštutinu
mai — turtuoliai ir dideli skai
čiai pusiau alkanų bumų politi
nės padėties nesutvirtina. Pasa
kiški turtai ir skurdas savo kal
ba šneka. Kiekvienas mažiausias 
■.ukrėtimas tarptautinėse rinko
se jaučiamas pietinės Amerikos 
valstybėse, kurios , tegamina ir 
šveža nedaugelį gaminių: bana
nus, cukrų, kavą, mėsą, šviną, 
varį, žibalą, trąšas ir kitas gėry
bes. Tai žemynas, kuriame ne 
tik daugelis vietovių šventais 
vardais pavadinti, bet ir keikia
mas! juos minint. Ten tariama: 
viskas praeis, bet Bažnyčia liks. 
Ištiesų bažnyčios perpildytos, 
bet jų tikėjimas savotiškas — 
paviršutiniškas. Atvejų atvejais 
ten šnekama apie demokratiją, 
bet diktatorius seka diktatorių, 
kurie ateina, pasipelno ir dings
ta. Ateina, dažniausiai, biedni, 
bet išmetami su dideliu grobiu.

Milžiniškų turtų pašonėje at
eina naujos gentkartės, gausios, 
kaip tropikinė augmenija, bet 
varganos ir nūdieną inflacijos 
dar labiau nubiedninamos. Jos 
biednos ir tamsios. Turtingieji 
gyvena užsidarę tardami: po 
mūsų tegu ir tvanas. Negalima 
paneigti svetimo kapitalo tei
giamos įtakos, tačiau ryškios ir 
jo neigiamybės, kai tik pelno 
bet. kuria kaina tesiekia. Sveti
masis kapitalas nekartą ten žai-. 
dė ugnimi, kurstė perversmus 
tikintis nauj ų progų pasipelnyti.

Šimtmečiais sustingimas ug
dytas tik išorinės jėgos gali būti

Nixon, JAV vice-prezid., tarė: 
jei Pietų Amerika būtų praras
ta, Šiaurinei Amerikai teliks ka
pituliuoti. Likimo pašaipa, kad 
jis pastarojoje kelionėje buvo 
palydėtas įvykių, kurie Vašing- 
tonui jei dar akių nepravėrė, 
rūpesčius tikrai atnešė. Rūpes
čiai nemaži dėl dabarties ir ypač 
ateities, nes sąlygos gali dar 
aštresniais dygiais ateities bend
radarbiavimą palydėti. Ir kai 
vyriausybinis Argentinos laik
raštis Diario Carioca prisimena 
nelemtuosius įvykius ispaniško
je Amerikoje, savaip užlūžta 
ryškius kaltinimus skirdamas 
JAV užsienio politikai: “JAV 
vyriausybė įrodė didėjantį nesu
gebėjimą suprasti nūdienę su
irutę, kurią ji pati kasdieną vis 
didina. Ji paskiria daugelio įstai-

! Mokos apie pietinės Amerikos 
reikalus ir tarptautines painia
vas. JAV vyriausybė nenorėjo 
suprasti esančios trinties ir dėti 
pastangų ją pašalinti bei atitai
syti mums daromas skriaudas”.

Visa ispaniškosios Amerikos 
spauda apgailestauja įvykius, 
tačiau nemaža jos dalis stengiasi 
vis tempti jaučio odą JAV nusi
kaltimams surašyti. Aišku, pie
tinės “seserys” negali džiaugtis 
JAV nusistatymu kai iš šįmeti- 
riės 3 bil. dol. sumos užsieniui 
remti pietinei Amerikai teskirta 
tik 100 mil. dol. Jos negali būti 
patenkintos, kai JAV ūkinio 
slogučio pavėsyje pietinės Ame
rikos gaminių kainos krito. Ta
čiau yra ir kitų susierzinimo 
priežasčių, kurios giliai šaknis 
įleidusios pietinės Amerikos že
mėje.

Kraštutinumai
Piet. Amerika; išskyrus Brą-

iie labai vieningi ir veiklūs. HU viršininkais neturinčius nuo- 
Valdžia vis daugiau įvertina 
juos, ir pastaruoju metu pager
bė vysk. T. Suhr, ..Kopenhagos 
vyskupą, benediktiną atsivertė
li iš. protestantizmų. Karaliaus 
Fridriko IX gimimo dieną jis 
buvo pakeltas “Kommander af 
Dannebrog”, be t,o buvo pa
kviestas specialiai audiencijai.
Prieš 50 metų tai buvo neįma- 
manoma.

* Materializmas Izraely, pa
sak prof, Moshe Šegal, esąs toks 
stiprus, kad jį galima laikyti 
dvasine revoliucija. Taip jis kal
bėjo šeštoj biblinėj konferenci
joj Jeruzalėj, kur dalyvavo 1000 
asmenų, jų tarpe ir pats prem
jeras Ben Gurion. Biblija, pasak 
profesoriaus, dabarties izraelitų 

nigų ir-apie .20 parapijų; kiek/yra laikoma paprasta knygai 
geriau esą Winipege. Įjungimo Į naudinga tiktai archeologams ir 
kliūtys: nebuvimas atitinkamos 
katalikiškos akcijos, pritaikytos 
ateiviams, stoka organizacijų, 
besirūpinančių naujais ateiviais 
parapijose, nenoras bendradar
biauti iš-vietinių pusės, permen- 
ka -n...ateivių savitarpė pagalba.
-f* Kam. Kinijos premjero Ču- 

enląi: brolvaikis, studijuodamas 
Paryžiuje,-, susipažino su pran
ciškonu marokiečiu, kuris atver
tėjį katalikybėm Dabar jis 
įšventintas kunigu.
- -karių iš 13 kraštu bir- . -
želio 14-16 d.d. dalyvaus maldi- įšventinti 32 kunigai. Austrijoj, 
ninku kelionėje į Liurdą... Jai Čekoslovakijos pasieny įsteigtas

istorikams. Izraelis atgimęs fi
ziškai, bet dvasiškai! yra nutolęs 
nuo Dievo; tokioj būklėj jis ne
pajėgsiąs atlaikyti ateities kovų.

*, Kunigai R. Europai rengia
mi . įvairiose vietovėse. Paryžiu
je veikia lenkų seminarija, ku
rioje studijuoja 154 seminaris
tai; ukrainiečių seminarija iš V. 
Vokietijos perkelta Italijon — 
C astel Gandolfo, kurioje mokosi 
77 seminaristai. Be to, kitų tau
tybių seminaristai studijuoja 12 
semihyriių V. Europoj. Iki šiol

tai- 
ne-

staiga pašalintas. Kraštutinybių 
įtampa bus pavojinga, jei nau
jos idėjos sunaikins tiltą su pra
eitimi — jau atgyventų santvar
kų. Maskva neabejotinai ruošia
si žygiui sukelti minias, kurios 
viską naikintų, kaip skėriai.

Komunizmas
Kremlius jau senai žinojo 

kinį — Pietų Ameriką. Jis
kartą darė perversmus, kurie 
nepavyko. Reikia manyti, kad 
jis nenuleido rankų, kaip ir po 
I-jo Pasauk karo Vokietijoje ko
munistiniam perversmui nepa
vykus. Nekelia abejonių, kad jis 
ruošia komunistinių idėjų sėji
kus - agitatorius ir nuolat gink
lą aštrina. Spėjama, kad visame 
žemyne esama 300.000 komunis
tų. Tačiau ne čia pavojus. Pa
vojų sudaro, kai komunistinė 
mintis randa didesnio pritarimo 
universitetuose, darbininkijoje I 
ir net randa atgarsio jų spau-I 
doje. Komunistinis sąjūdis jau 
ne padrikas, bet vadovaujamas. | 
Ir kai Maskva' paruoš reikalingą i 
skaičių agitatorių plačiai pa
skleisti komunizmui, riaušių or
ganizatorius, ir parūpins ginklus 
ne vieno bet kelių kraštų sukili
mams, nenorėčiau pasakyti, kad 
visa tai nesudarys rimto pavo
jaus pietinei Amerikai.

Pavojus glūdi ne Rusijos am
basadose su gausiais pareigū
nais, bet jos pogrindžio veikloje. Į 
Ne Meksikos ar Montevideo 
miestuose šimtai Maskvos agen
tų, bet tūkstančiai nematomų 
rankų, kurios pasiekia atskirų ■ 
kraštų užkampius, Jie R. Nixoną i 
sutiko nedraugingais žvilgsniais,' 
piktais šūkiais ir palydėjo ak-1 
menimis. Bus visai kita kalba, 
kai ginklai bus pakeisti ir ne

VALDOVAI IR JO VALDINIfil
Neseniai, visai neseniai, tik 

prieš trejus metus, atvažiavo į 
Ventos tarybinį ūkį naujas di
rektorius, vadinamas Vaclovu 
Bąrsevičium. Žmogus kaip žmo-

FELJETONAS 
“Tiesa”, 1958 m. kovo 30 d.

gus — augštas ir platus, baltas ir pirkti-

Įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių 
kitų prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik
rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas ir t.t. ir 1.1.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1. 2 košt, vilnonės medžtogos

1 poltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos 

pamušalo 
Šerinės /klijonkės/

Iš viso už $79,90

2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.

1 suknelei viln. medžiagos 3 yrd.
2.suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

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

, Iš viso už $124,60

7 yrd. 3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vjl 
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

M. Feltih, lydimas įvairių kraš- 
tU(;fca§iuQmenių kapelionų.

. *i Koplyčia traukinyje įrengta 
Vic Vokietijoj Augsburg - Adel- 
rįed jljnįjpj. Kelionės metu tikim 
tiejį- galės. ten susikaupti maldai.

• .*> Kanados Murdu yra vadi
nama Gąp de; Ja Madelaine Que- 
becj-prov. Čią, kaip ir Liurdė, 
šie«ke.t • bus lygiagrečios iškilmės. 
Negalintieji vykti į. Liurdą tu
rės < .pasinaudoti maldi
ninkų ■; kelįęųės atlaidais ir šioj e 
vietąyėję./ Jį garsėja kaip Roži- 
nio ^ąf-ąlįęnėą vietovė, kurios 
istorija prasideda nuo 1694 m. 
Pernai pradėta statyti didžiulė 
bazilika, .kuri numatoma baigti 
1959,' m. Vadovauja tėvai obla- 
tai. Maldininkų kelionės prasi
dėję geg. 4 d. ir bus priimamos 
iki spalio mėn. pabaigos.

* Socialinių mokslu akademi-
- • - - ____ ............................ ...

specialus iq^titu|||j — Stift Ge
ras, kur siunčiami’vienuoliai iš 
V. Europos susipažinti (SU B- Eu
ropos kultūra bei sąlygomis, 
kad ateityje galėtų sėkmingiau 
ten apaštalauti. Kunigai ne vie
nuoliai, norį dirbti ateityje R. 
Europoj, numatyti siųsti Romon 
bent 5 męn., kur veikia atitin
kamas institutas. Visą šį darbą 
judina bei planuoja vienuolis 
Werenfried van Straaten, suor
ganizavęs- Rytų Europos katali
kams tremtiniams pagalbą — 
Ostpriesterhilfe.

Varšuva. — Gegužės 11 d. čia 
atidengtas naujai atstatytas 
Chopino paminklas, kuris karo 
metu buvo sugriautas. ū

Otava. — Gegužės 19 d. paga
liau išplaukė į Turkiją 14 laivų, 
kuriuos Kanada pagal Š. Atlan-
to Sąj. susitarimą jai perleido. Į riui sąskaitas.

raudonas. Penki sunkvežimiai 
parvežė jo šeimą, baldus. Įsikūrė 
direktorius ir nuėjo į kontorą 
pasižiūrėti, kaip tvarkomi doku
mentai. Pirmiausia jo akį pa
traukė piniginiai reikalai.

— Aha, nemaža pinigu sąskai
toj, — nudžiugo direktorius. —- 
Turtingi jūs čia.

Žmonėms net širdį maloniai 
pakuteno toks, pagyrimas.
. — Dirbame, drauge direkto
riau, plušame, — atsakė konto
roje direktoriaus laukę darbi
ninkai. .

— Dirbate. — nustebo Barse
vičius. — Taip jūs čia ir dirbate, 
tinginiai. AŠ jums parodysiu, 
kaip dirbti reikia. Lauk iš kon
toros, ir prie darbo!

Kai visi išėjo, direktorius ir 
sako buhalteriui:

— Duok pinigų. Ūkiui baldų 
reikia nupirkti.

Direktorius sėdo į mašiną ir 
išdūmė. Grižes atidavė buhalte-

GEORGE FĖYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Kanada turi labai keistą klimatą, kurj naujieji ateiviai 
labįj fffgjtai pastebi. Vasaros yra labai karštos, — 
o žiebtos labai šaltos, Tai, lauke yra šilta ir šalta. 
Viduje ventiliacija ir šildymas pastoviai ir gerai 
dirba, kad temperatūra paprastai išlaikoma atvirkščiai 
oro temperatūrai. Pastatas, kuriame aš dirbu, 
yra toks keistas, kad vasarą turiu dėvėti ilgus 
apatinius, o žiemą trumpus. Ir ištikrųiu aš galvoju 
sekanlią žiemą paimti atostogų, kad galėčiau 
pabėgti nuo karščio. Gal važiuosiu į Floridą, kur 
klimatas daug pastovesnis.

— Štai, įsek bylon. Baldai nu-

— O kur jie? — paklausė bu
halteris.

— Ne tavo reikalas. Aš čia di
rektorius. Kaip sakau, taip ir 
daryk , Bę. iėįiių čia- kur, kaip, 
kodėl? Klaūstūkų nuo šios mi
nutės nevartoti, o tąi. ... — paro
dė direktorius durų link.

— Suprantu, draugas direkto
riau ...

O baldai — spinta, sofa, kėdės 
ir kiti, tapo direktoriaus nuosa
vybe, papuošė jo butą. -

— Duok pinigų, — netrukus 
vėl įsakė direktorius.

— Dviračiui ir radi j olai. •" -į 
Buhalteris netrukus vėl įsegė 

bylon sąskaitas. Dviračiu važinė
jo. kol sulaužė, direktoriaus vai
kai, radijola — tarnaitė links
mino direktorienę.

— Duok pinigų, — vėl netru
kus prakalbino Barsevičius bu
halteri.

— Kiek?
— Dvidešimt tūkstančių.
Direktorius, pinigus sukrovęs 

į portfelį, išvažiavo į Kauną. Čia 
pas gimines nupirko dvi karves. 
Už kilogramą gyvo svorio pagal 
aktus sumokėjo po 10 rublių. 
Karvė svėrė, kaip rašoma akte, 
640 kg. Vadinasi, kainavo 6.400 
rublių. Smalsūs fermų darbuoto
jai nepatikėjo, kad ta dvėsna to
kia sunki ir užkėlė ją ant svars
tyklių. Stenėjo, stenėjo, kosėjo, 
kosėjo ta karvė, bet vis tiek pa
sirodė esanti beveik du kartus 
lengvesnė. Vadinasi, pusė pini
gų Barsevičiui atiteko. Kitos di
rektoriaus pirktos karvės buvo 
iar dusulingesnės. Jas netrukus 
teko išbrokuoti.

Buhalteris kartą pamiršo di
rektoriaus įsakymą nevartoti žo
džių kur, kaip ir kodėl. Jis buvo 
išvarytas iš darbo. Naują buhal
terį direktorius griežčiau įspėjo. 
Todėl šis pasidarė kaip vergas 
paklusnus. Revizija kartą parei
kalavo, kad- Barsevičius sugrą
žintų į kasą pasisavintus 4.000 
rublių. Ir raštą šiuo klausimu 
parašė. Barsevičius pasiėmė iš 
buhalterio tą popierį ir paslėpė 
ten, kur pelės veisiasi. Daug pi
nigų pasigrobė Barsevičius. Kas 
tik bandė kelti viešumon, tuo 
jis nedelsdamas atsikratė. Dabar 
revizijos komisijos pirmininku 
jis paskyrė beraštį senuką Gir- 
giną. Ir darbą jam gerą davė. 
Žmonės stebisi — kur tik tuos 
pinigus Barsevičius deda?

Atėjo Barsevičius į Ruzgų ma
lūną.

— Nori dirbti? — paklausė ve
dėją Kaspersoną.

—‘Noriu, draugas direktoriau.
— Gerai, kad nori. Išaugink 

man karvę — dirbsi.
Karvė jau išauginta. Neseniai 

gražu veršelį atvedė. Dabar Bar- 
sevičius turi dvi karves ir ver
šingą telyčią. Vieną žada ūkiui 
parduoti už 8.000 rublių. j

Atvažiavo direktorius į Nau- ] 
d vario skyrių. Surado ūkvedį; 
Margevičių ir sako: j

— Jei nori dirbti, užaugink 
man 3 bekonus ir 40 ančių. An- | 
tieną mano žmona labai mėgsta.

Margevičius padarė kaip buvo 
liepta. Išsikvietė Barsevičius 
Dapšių skyriaus ūkvedį Buta- 
vičių:

■ — Visai neseniai tu buvai šo
feriu. Aš tave žmogum padariau. 
Sakyk, kiek paukščių man gali 
užauginti?

— Nežinau, kiek reikia, :— sa
ko Butavičius.

— Grubus tu ir nedėkingas ... 
20 žąsų ir tiek pat ančių!

— .Klausau, draugas direkto
riau. Tik kur kiaušinių gauti?

— Ne mano reikalas. Pasaky
ta, ir padaryk.

Išsikviečia direktorius pieno 
vežiką ir klausia:

— Nori pieną vežioti... Taip, 
gerai. Važiuodamas į pieninę, 
kasdien užvežk man po bidoną 
pieno. Tarnaitę blogą turiu, be
konai nekaip auga. Penkiems bi
dono gal užteks.

— Per akis, — užtikrino veži
kas. <

Pienininkui Grigučiui jis įsa- 
(Nukelta į 7 psl.) -

nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. vilo, medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

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

Iš viso už

4 košt. vtn. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

$173,90

8 yrd.
4 yrd.

už- $81,90 

(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyrišką ar moterišką)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairų maistą, dviračius ir 1.1.

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:
DVIGUBI:

Iš VISO

VIENGUBI:
1. Taukų ... ...... . 10 kg. $21.70 42. Taukų .......... 20 kg. $38.80

2. Cukraus .......... lO kg. $12.30 43. Cukraus ........ 20 kg. $20.95

3. Ryžių .... ...... 10 kg. $14.45 44. Ryžių .........i.. 20 kg. $24.65

8. Sviesto .. .......... 10 kg. $30.90 49. Sviesto .... ..... 20 kg. $52.45

12. Taukai ..
Cukrus ..

.......... 5 kg.

.......... 5 kg. $17.60
53. Taukai

Cukrus ..........
5 kg.
5 kg. $31705

13. Sviestas 
Cukrus

. ...... 5 kg.
........ 5 kg. $21.50

54. Sviesto ..........
Cukraus

10 kg.
10 kg. $35.80

14. Taukai
Cukrus
Ryžiai :

........ 5 kg. 
.._.....21/2 kg.
.... ..... 272 kg. $18.90

55. Taukų 
Cukraus .......
Ryžių

10 kg.
5 kg.
5 kg. $31.90

21. Cukrus 
Kakao .. 
Sviestas

.......... 8 kg.
..........   1 kg.
..........V 1 kg. $17.65

62. Cukraus 
Kakao 
Sviesto

16 kg.
2 kg.
2 kg. $30.76

23. Cukrus 
Lašinukai 
Taukai 
Arbatos 
Kavos

.......  3 kg.

........ 3 kg.
..... .. 3 kg.

............ Yz kg.
........ V2 kg. $24.60

64. Cukraus ......
Lašinukų ........
Taukų ............
Arbatos ....
Kavos ............

6 kg.
6 kg.
6 kg.
1 kg.
1 kg. $44.95

$22.40 $40.90

‘George Fever išvyko iš Vengrijos 1948 metois ir pasirinko sou gy
venome vieto Konodą, puikioOsį pasaulio kraštų. šioje paveikslų 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimą H linksmosios puses; Mdson's 
glaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečiu.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kod 
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 iŠ vardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičia dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos Rainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir damų vamzdžius nuo rudy- 
įima — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S.Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
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

. 8 kg.
4 kg.

. 4 kg.

. 2 kg.
2 kg.

6 kq.
6 kg.
1 kg.
2 kg. 
4kg. 
Ikg.

2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
2 kg.
6 kg.
6 kg.

4 kg.
4 kg.
2 kg.
2 kg.
2 kg.

4 kg.
2 kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.

3 kg.
3 kg. 

Vi kg.
1 kg.
2 kg. 

¥2 kg.

1 kg. 
¥2 kg. 
¥2 kg. 
¥2 kg. 
¥2 kg.

1 kg.
3 kg.
3 kg.

2 kg.
2 kg.

.1 kg.
1 kg.
1 kg.

25. Cukrous 
Sviesto 

r Ryžių 
Kakoo ... 
Kavos

32. Cukraus . 
Sviesto 
Pieno milt 
Kakao ... 
Lašinukų 
Pipirų ..

36. Šokolado 
Kakao 
Kavos 
Pieno milt. . 
Nescafe, dež 
Sviesto 
Cukrous 
Taukų .

38. Sviesto .....
Tautų ....... .
Kavos ......
Šokoladas 
Kakao .....s.... .
Amerik. cigaret. 2 Kart. (400 cig.') 

$40.25

$25.20

plyt

$28.77

Tabako ...... 1 kg.

40. Cigarečių 5 kart. (1000
cig.) ..........................

41. Tabako 5 dėž. 560 gr.

Vyriškas or moter. dviratis

$16.80

$12.95

$78.00

66. Cukraus
Sviesto .....
Ryžių .....
Kakao .......
Kovos

73. Cukraus 
Sviesto 
Pieno milt. .. 
Kakao 
Lašinukų 
Pipirų ..

77. Šokolado plyt.
Kakoo .....
Kavos .......
Pieno milt.
Nescafe, dėž.
Sviesto ......
Cukraus
Taukų ......

79. Sviesto ......
Taukų
Kavos .......
Šokolado
Kakao ......
Amerik. cigarečių 4 kart. (800 c.) 

$76.25

$45.90

$54.60

Tabako 2 kg.

81. Cigarečių 10 kartonų
(2000 cigarečių) ........

82. Tabako 10 dėž. 1120
gramų ........ ............ .

$29.90

$22.10

Gyveną ne Toronte, prašbme savo sudarytus iki 17 svarų gryno 
svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
CENTRINE ĮSTAIGA:

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

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

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vaL 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

KristQf0.ru


IEŠKAU DARBO
Visiems žinoma, kad krašte i nedarbui, mūsų spaudoje beveik 

siaučia nedarbas, net parlamen- j nieko apie tai nerašoma. Apie 
te dėlto vyksta peštynės. Ir jie Į parapijinius parengimus, “Obels

{STATYMAI SOVIETU SĄJUNGOJE

žiedų” šokius ir kitas pramogas 
pilni laikraščiai, bet beveik nie
ko apie darbą ir kas kur dirba.

Teko kalbėti su daugeliu be
darbių, ypatingai, kurie yra ne
vedę ir su vieta nėra surišti, no
rėtų kur nors išvykti ieškoti dar
bo, bet nežino kur, o spaudoje 
apie tai nė vieno žodžio. Šiuo 
momentu ir šiame klausime pri- 
valėtumėm visi bendradarbiau
ti, nes-jeigu nebus bendradar
biavimo, nutrūks visoks ryšys 
ir su tėvynė, kurio dauguma taip 
nori. Bet kokį ryšį, palaikys su 
tėvyne bedarbis, ir kam Jis 
nereikalingas?. Jo neviliojo nė 
gražios dainininkės ir solistai, nė 
tas pats “Rigoletto”, kada kiše
nės tuščios ir nervuota žmona 
su 2-3 vaikais vaikšto po kamba
rį. Kaip ji bus nenervuota, kad 
jos vyras jau 6-7 mėnesiai be 
darbo ir neatrodo, kad tuojau 
darbą gaus ar fabrikas jį pa
šauks. Bet pieno ir duonos sunk
vežimis atvažiuoja kiekvieną 
dieną be jų negali'apsieiti.

neranda atsakymo, kaip suma
žinti - nedarbą. Priešrinkiminė 
kampanija pasibaigė, -pažadus 
sunku ištesėti, pasiliko tik gra
žiai skambėjusių Įkalbų aidas, 
kuris bedarbio nei kiek nera
mina.

Visas Amerikos ekonominis 
gyvenimas eina pagal plieno ga
mybą, bet, kaip iš spaudos ma
tyti, toji gamyba labai nukrito 
ir numatoma, kad ji mažės. Nuo 
plieno gamybos pareina ir kiti 
darbai, nes viskas šiais laikais 
paremta plienu ir geležimi. Eko
nomistai sako, kad Amerikos 
plieno gamybai labai daug pa
kenkė smarkiu tempu auganti 
Sovietų Rusijos ir Kinijos plie
no pramonė, o kartu su ja ir ki
tas ekonominis gyvenimas. Tai 
yra grynas faktas ir dėlto čia 
kelia didelį rūpestį. Bet didžio
sios korporacijos, plieno magna
tai, kaip čia juos priimta vadin
ti, apie jokius pakeitimus plieno 

. pramonėje nenori nė girdėti, 
bent šiuo metu, nes jų kišenės ,
pilnos bilijonų. Gali būti labai. Anglų kalba spaudoje, kartais 
teisingi Chruščiovo žodžiai, kaip V1l,na ^1*% zmu^ aP*e

.° F TTrnninm T PIjis visur sako, kad jie ekonomiš
kai pavys ir pralenks JAV, o 
mums žinoma, kad nuo JAV pri
klauso ir Kanados gyvenimas, 
nes Kanados 70% visos pramo
nės priklauso mūsų kaimynams, 
JAV ir D. Britanijai. Bet ir šie 
kraštai nežino ir neranda išeities 
iš susidariusios padėties.

Neužilgo į Kanadą atvažiuos 
prezidentas Eisenhoweris su 
valst. sekr. J. F. Dulles. Visiems 
aiškus jų kelionės tikslas. Bet 
neatrodo, kad po jų kelionės tuo
jau viskas pasikeis,. o bedarbiui 
sunki kiekviena diena.

Iš mūsiškių jau daug kas ieš
ko darbo, o jeigu kurie ir dir
ba, tai jau sėdi ant fabriko 
slenksčio — vienas žingsnis, ir 
jis bedarbis. Jeigu dar fabrikai 

’atleidinėja darbininkus, kada 
pats darbo tempas turėtų būtį, 
tai spalio ir lapkričio mėnesiams 
tikrai atgal jų nepašauks.

Nežinia kodėl, vystantis šiam

Uranium City, Sask., Lake El
liot, Ont., ir kitas vietoves, ku
rios tik kūrimosi stadijoje, kur 
metami milijonai. Įdomu ar ten 
nėra nei vieno lietuvio, kuris pa
rašytų į mūsų spaudą, kaip ten 
su darbais ir įsikūrimu. Bendrai 
iš visur turėtume rašyti apie 
darbus į spaudą ir aiškinti šią 
svarbią problemą, nes nesimato 
kad viskas tuojau pagerės. Jeigu 
viskas tuojau nueis į gerąją pu
sę, ko aš trokštu, bet tuo sunku 
tikėti, tai niekam nuostolių ne
bus, jeigu ir veltui panagrinėsi
me šį klausimą. Padėkime suras
ti vienas kitam darba.

Mikas Apokas.
Redakcija savo bendradarbio 

mintį labai remia ir prašo savo 
skaitytojus iš visur tokių žinių 
teikti. Žinome, ksrd šiuo metu 
visur nelengva, bet gera būtų 
pažinti darbo sąlygas kuo smul
kiau. Tai ir naudinga ir įdomu.. 
Už betkokias žinutes būsime, la- 
oai dėkingi.

Dėl diplomatu suvažiavimo
Dr. Petras Vileišis, a.a. buvu-1 min. V. Sidzikausko 14 kalbų 

šio ilgamečio Kauno burmistro ' mokėjimu. Na tiek to apie tą 
Jono Vileišio sūnus, šiuo metu > prancūzą.
genantis JAV yra iniciatorius į Gana dideiis buv. diplomati- 
buv. Lietuvos diplomatinio u s ė$ if konsularinės tarnybos 
konsulannio korpuso suvaziavi- žm‘onių skaičius yra iaisvajame 
mo Niujorke Pasaulio Lietuvių ! pasau^je. daugiausia ju yra 
Seimo metu. Toks buvusių dip-ljAV; net pats VLlKo pirm. dr. 
lomatines ir konsularinės tarny- | A Trimakas yra buvęs diploma- 
bos atstovų suvažiavimas tikrai Įtas ir augštas pareigūnas. Kana- 
butų reiksmingąs, turint galvoję l doje tos tarnJboš žmonių yra 
musų sunkią kovą uz Lietuvos. j.ur }<as -mažiau, bet vis tik jų 

j yra. Jiems ir taikoma ši maža in- 
: formacija, kad jie galėtų tinka- į 
1 mai pasiruošti minėtam suvažia
vimui. Viši norintieji suvažiavi
me dalyvauti gali kreiptis į ini
ciatorių tokiu adresu: Mr. dr. 
Petras Vileišis, Allerton Road, 
Middelburv, Conn., USA.

.Iniciatorius bus dėkingas vi
siems, kurie atsilieps ir visiems 
bus mielai atsakyta į iškeltus 
klausimus bei sumanymus to su
buvimo bei suvažiavimo proga. 
Visi Kanadoj gyv. buv. diplo
matai yra maloniai prašomi jau 
dabar pranešti savo adresus. Čia 
turima galvoje ir buvę, užsienių 
reikalų ministerijos centro tar- 

lietuvių, net neaugštose pareigo- naut°jai- Kl. G.
se esančių, kuriems 9-10 kalbų 
mokėjimas buvęs pats papras- Otava, r— Brazilijon iš Mont- 
čiausias reikalas. Jis turėjęs pa-! tealio pasiųsta vadin. kobalto 
sikalbėjimą su a.a. Jurgiu Balt- bomba vėžiui gydyti. Ji tesveria 
rusaičių, kuris pasakęs jam, kad dvi uncijas, bet radioaktyvūs 
jis moka ne mažiau ne daugiau spinduliai yra taip stiprūs, kad 
kaip . . . 19 kalbų ir jomis jis ga- ji buvo įdėta į 8 tonas sveriantį 
Ii ne tik kalbėti, bet ir korespon- švininį cilinderį. Bomba kainuo- 
duoti. Jis buvo nustebintas ir ja $14.000.

išlaisvinimą. Kaip jau žinoma, 
tiek užsienių reikalų ministeri-. 
jos centre, tiek jos atstovybėse} 
bei konsulatuose buvo sutelkta, 
jei taip galima išsireikšti, rink
tiniai žmonės, su atitinkamu iš
silavinimu, kalbų mokėjimu, di
deliu taktu ir mandagumu, mo
kėjimu susivaldyti visose sąly
gose, greita ir gyva orientacija 
bei kitais asmeniniais privalu
mais.

Kartą vienas prancūzų žurna
listas yra pasakęs, kad jis niekur 

k nesutiko diplomatinio ir konsu-
r larinio korpuso tarnautojų tarpe

tiek daug kalbų mokančių, kaip 
lietuvių. Tiesa, jis pats kalbėjo 
9 kalbomis. Bet jis radęs tarpe

se esančių, kuriems 9-10 kalbų

tinį legališkumą”, Stalinas be- 
gailestingu ir neįstatymišku te
roru išvalė tūkstančius piliečių. 
Šitas valymas nuslėpė gyveni
mo sritis, kur įstatymų buvę pri
silaikoma, kur teismai veikė bei

Harvardo un-to teisių profe
sorius Harold J. Berman Bosto
no “Monitorui” parūpino straips 
nį apie SS įstatymus cikle “Kas 
yra SS?” Jis autorius veikalų: 
“Justice in Russia”, “The Rus- 
sians in Focus” ir “Soviet Mili- ■ tobulėjo, nes Stalino diktatūrai 
tary Law and Administration”.
Straipsnio pagrindinės mintys:

Kalbėti apie įstatymus Sovie
tų Sąjungoje daugeliui išrodo 
juokinga, bet teroras veikė tik 
politikos srityse. Diktatūra anks 
ti suprato, kad dviejų šimtų mi
lijonų gyventojų reikalų suma
niai tvarkyti negalima be gerai 
apgalvotos įstatymų sistemos, 
kuri nustatytų teismus, jų tvar
ką ir teisininkų vaidmenį.

Bylinėtis rusai labai mėgsta: 
80-tas nuošimtis visų bylų ci
vilinės, 20-tas kriminal. Keis
toka, bet apie 400.000 bylų kas
met svarsto ginčus dėl sutarčių 
pildymo įmonių tarpe. Bylinėja
masi daugiausia dėl butų .darbų, 
išskaitymų algų, pašalpų sužei
dimuose, šeimų perskyrų, rašyto 
jų atlyginimų ir panašiai. Šito- 
Kias bylas svarstant, įėjimas į 
teismo salę betkam nedraudžia
mas. Man teko išklausyti kelių 
tokių bylų 1955 ir 1957 m. Išro
dė, kad sprendžiama bešališkai, 
pagal esamus įstatymus.

Buvo lakotarpis, kaip įstaty
mus žiūrėta kaip “buržujų” iš- 
mislą, kurį socializmas nušalin
siąs. Planuojamam ūkiui, sako, 
pinigų nereikia; privatinės nuo
savybės nebūsią; šeimos santy
kiai nepriklausys nuo turtų; kri-

gydomi kaip ligos. Iki tas įvyks, 
komunistų partija bus verčia
ma “didžiausiu lankstumu” įsta
tymus derinti savo diktatūros 
naudai.

Šiomis pažiūromis gyventa 
iki 1936 m. (Vienu smarkiu jų 

i skelbėju buvo Maskvoje gyve
nęs lietuvis teisininkas Pašuka
ms, vėliau Višinskio išvalytas).. 
Pasėkos, betgi, pasirodė liūdnos. 
Padidėjo jaunuolių nusižengi
mai, nuosavybių negerbimas 
kliudė pramonės gamybai, įmo
nės nepaisė sutartis pildyti. Nu
spręsta išsižadėti šito “nihiliz
mo”; Grįžta apsaugoti šeimą, 
smulkią privatinę nuosavybę ir 

Į kitas “buržujų madas”. Įsitikin- 
į ta, kad planuojamas ūkis negali 
įgyventi be kietos ir aiškios įsta
tymų sistemos, Ragože virtęs 
Andrei Y. Višinskis pradėjo įs
tatymais tvarkyti šeimų persky
ras, privatinę namų ir baldų 
nuosavybę, paveldėjimo teisę, 
nuo politikos laisvus civilius 
teismus ir byloms ginti teisi
ninkus. Tačiau, tuo pačiu metu, 
kada daug kalbėta apie “soeialis-

minaliniai nusižengimai būsią skelbiamomis taisyklėmis? Ki
tas teisininkas reikalauja nuša
linti administraciniai tvarkyti 
visą eilę dalykų, kurie geriau 
tiktų aiškiems ir visiems' žino
miems Įstatymams.

Tačiau ši 1953-54 m. pastebė
ta “klimato permaina”, kaip 1956

diktatūros viršūnių nustatytų 
ribų. Šalia rusams įprastos au
tokratijos, sovietų įstatymai turi 
tikslo visuomenę mobilizuoti 
vykdyti revoliucijos paskirtį. 
Sovietų valstybė tai ne valstybė 
Vakarų sistemos prasme. Jos pa
grindas ne teisė. Ji labiau pana
ši tikybos pagrindu sudarytai 
valstybei, jei tikyba skaitysime 
jutimą tam tikros misijos ir pri
silaikymą tam tikrų dogmų. Ko
munizmas, kaip*žinome, skelbia
si turįs misiją ir dogmų (mark
sizmo - leninizmo). Komunizmo 
santvarkoje įstatymai todėl turi 
aktingą tikslą — jie įrankis auk
lėti Tcomunistinę visuomenę. Įs
tatymai todėl grindžiami ne pi
liečių teisėmis, bet jų prievolė
mis. Piliečių pritarimas jiems 
nereikalingas, nes jie labiau lin
kę piliečius bausti. Jei ir nuby
ra kokia nors teisė piliečiui tai

pavojų nebuvo.
Stalinui mirus, įpėdiniai šiose 

srityse įsigyvenusią įstatymų 
tvarką ėmė plėsti kur teveikė 
aklos diktatūros įstatymai. Pa
vyzdžiui, darbininkams tam tik
rose sąlygose leista keisti dar
bovietę. Paliesta net politinė sri
tis, nes nubaltinta daugelis po
litinių nusikaltėlių, pasmerkta 
priemonės, kuriomis jie buvo 
pasmerkti, apkarpyta slaptos po
licijos galia ir panaikinta admi
nistraciniai teismai. “Prisipaži
nimo” jau neužtenka kaltu rasti. 
Kriminalinės teisės str. 58, ta
čiau, paliktas galioti. Q jis skel
bia: “Kiekvienas žygis nuvers-jtik kaiP dovana — už “gerą, pa
ti, pasiknisti ar silpninti pagrin- VV7f,inoa pniatic no el
dinius ekonominius, politinius ir 
valstybinius proletarų revoliu
cijos pasiekimus yra kontrrevo- 
liucija”.

Krašte juntama kokia tai “kli
mato permaina”; kuri ryški'raš
tuose sovietinės teisės organui 
“Sovietų valstybė ir įstatymai”. 
Čia galima rasti teigimų, kad ne 
visi “buržujų” įstatymai “reak
cingi”, nes ir jie pergyvenę “pa
žangą”. Vienas straipsnis kelia 
klausimą, kaip profesoriams tei
sę dėstyti, jei vyriausybė ne
skelbia teismų ir bylų statisti
kos, o kalėjimai tvarkomi ne-

LIETUVIŠKOS PASTABOS
Čekams patinka 
lietuviškos dainos 
Žavimės mes lietuviškomis i kapus...

damomis patys, patinka jos ir į sią piliakalnių... atnešėte lie 
svetimiesiems. Net ir sovietų sa
telitiniai kraštai randa progos iš
reikšti savąjį pasigėrėjimą lie
tuviškąja narna. Štai, Prahoje 
leidžiamas žurnalas “Hudebni 
Vychovą” (“Muzikinis auklėji
mas”) Irzi Ifovotijy nagrinėja 
lietuvių liaudies damų menines 
ypatybes. Cekas pripažįsta, kad 
mūsų dainos yra melodingos ir 
nuoširdžios, neturi rimo ir yra 
.abai panašios į senovės graikų 
liaudies dainas. Minimi kompo
zitoriai Petrauskas, Šimkus, Sas
nauskas, Čiurlionis, Brazys. Prie 
straipsnio pridėtos, ir dvi iliust
racijos: gaidos ir du posmeliai 
lietuvių ir čekų kalbomis dainų 
— “Aš paėmiau mergužėlę, ke
tinau nebarti” ir “Šėriau, šėriau 
sau žirgelį”.

Lietuvių Rainomis domisi ir 
slovakai. Bratislavoje leidžia
mas jų laikraštis “Lud”, taipgi 
atsiliepė apie mūsų dainas. Ra
šiny sakoma, kad senomis lie
tuvių dainomis domėjosi vokie-

i

vyzdingą elgesį”. Pilietis ne su
brendęs, galvojąs, apsiprendžiąs, 
savo valią turįs suaugęs žmo
gus, kaip Vakarų sistemoje, bet 
neužauga jauniklis, kurį reika
linga išauklėti ir į žmones iš
vesti, kurį reikia tvarkyti irįčiu rašytojai Lesingas, Herde- 
bausti. 'ris, Gėtė. Sis straipsnis minėjo

Tokiu būdu sovietinis kolekty-!ne dainas’ bet ir šiaip kultu- 
vinis dinamizmas yra priešgina j cij < pridėta Raudonės pilies 
vakarietiškai pasyviškesnei as-, nuotrauka.
meninei įstatymų dvasiai. Ta- o Lietuvoje? -
čiau ir Sovietų Sąjungoje nevisi; Tautosakos srityje Lietuvoje 
pritaria neribotam kolektyvi- į dirbama ir toliau; Yra išleista el
niam dinamizmui. Naujoj Leo- Jė gana vertingų leidinių, ruo- 
novo apysakoje .vienas profeso- šiamasi ir naujų tos srities kny- 
rius moko: “Penkiamečiu planu gų leidimui. “Tiesoje” B. Sak
miško nesukursi”. Miškas čiainys, Vilniaus pedagoginio insti- 
simbolis tradicijų, kurios kuria- tuto studentas, aprašo susitiki
mos amžiais, ne trumpais me- mą su 88 m. senute Karuse Skre- 
tais. Tai gal simbolis neiškraipy- butėniene, žinoma liaudies dai- 
tos įstatymu sistemos dvasios.: nininke, kuri jam padainavusi 
Pradžia SS gyvenime yra. Kiek : seną dainą, kurią sodiečiai dai- 
toli ir plačiai ji nueis — tik atei- inavo laukuose trąšas vežant. Pa-

i gau dobilio, L Ūžūliojau dobilio, 
' / Pas motulį dobilio. / Kai pa
puoliau dobilio, / Pktam vyrui 
dobilio, / Anytėlei dobilio. / Ei-

ma su 88 m. senute Karuse Skre-

-57 “atoslūgis^ nenuėjo toliau tis parodys. Vyt. Sirvydas. įteiktas ir jos tekstas: As uzau- 
° , i rrnn / II 711 llAlSU (1001110

Ir kinu ūkininkai bėga Į miestus
Visuose komunistiniuose kraš-‘ dėjęs net 32 milijonais. Kaimie- nu greitai dobilio, / Kaip vėjulis 

tuose yra bendras reiškinvs, kad ; Į juos plaukia masėmiSį ne- dobilio.
ėsĮžiūrint visų bandymų juos per- gį daina yra liūdna. Iš links-

i mesnių senutė padainavusi: Supkolchozais paverstame žemės ; sulaikvii
ūkyje gyvenimas yra nepakelia-; Partija dėl to griebėsi drastiš- 
mas, tad iš kaimų žmonės bėga į kų priemonių. Norėdama padi- 
miestus, kur gyventi dar paken- dinti žemės ūkio darbininkų skai
čiamiau. Taip pat yra ir Kinijoje.

Kinijoj, kur dabar kasmet pri
auga po 13 milijonų naujų gyven
tojų, maitinimosi'y.roblema visa
da buvo sunki. Dabar ji dar sun
kesnė, nes nepaprastai išaugo 
miestų gyventojų skaičius. Dar 
1947 m. Kinijoj tebuvo vos 5 
miestai, kurie turėjo bent 1 mi
lijoną gyventojų, gi dabar tokių 
miestų yra 13, o miestų gyvento
jų skaičius nuo 1949 m. yra padi-

I nešėte ir po kojų mums padėjote 
Nemuną... nukėlėte į prabočių 

i... pašaukėt milžinų dva-

tuviškųjų pievų kvapą... ir Lt. 
ir t.t. Blogiausia, kad besiklau
sant tų visų kalbų, kažkaip ne
besugrįžtamai pradingsta ir ką 
tik girdėto koncerto įspūdis, kaž 
kaip išblėsta visa pakili nuotai
ka if rankos plojimui keliasi ne 
tiek iš nuoširdaus įsitikinimo, 
kiek iš pareigos. - >... V

Rašantysis pažįsta visą* kilę 
asmenų, kurie po gero koncerto 
niekados nepasilieka salėje šo
kiams (jei tokie yra), nors ir 
yra nemaži šokių mėgėjai. Ir tai 
vien tik dėl to, kad šokiais ir 
juos lydinčia atitinkama muzi
ka, nenori išblaškyti to įspūdžio, 
kurį juose paliko puikiai pavy
kęs koncertas ar vaidinimas. Iš
ties, ir iš lietuviškojo koncerto, 
operos, vaidinimo norisi išeiti iš 
salės, kaip ir iš kiekvieno kito 
teatrinio pastatymo, pakely dar 
kartą pagyventi ir pasigėrėti ką 
tik girdėtu ar matytu mūsų me
nininkų pasirodymu, galbūt pa
sikeisti nuomone su pažįstamais 
ir bičiuliais. Nelemtosios kalbos 
pabaigoje, tikrai neprisideda 
prie to, kad tautiečiai išėję iš sa
lių, galėtų jausti tikrą dvasinį 
pasitenkinimą ir ben kiek ilgė
liau juo pagyventi. Ar nereikėtų 
kalbas palikti tik kokiems su
kaktuviniams parengimams ir 
minėjimams?

Lietuviškas solidarumas
Amerikinio didmiesčio K. vie

noje nemažoje ligoninėje, tam 
tikrame skyriuje, laboratorijoje, 
jau bene dešimtmetį darbuojasi 
pora lietuvaičių. Įdomu, kad tų 
merginų laikomi du etatai, jau 
eilė metų, neišsprūsta iš lietu
vių rankų. Tiesa, keičiasi vei
dai, keičiasi pavardės, bet dvi 
vietos visados užimamos tik lie
tuvaičių. Vienos išsikrausto iš 
miesto, kitos pereina į kitą dar
bo sritį, dar kitos pasitraukia 
šeimos augini, bet jų vietoje vi
sados tarpusavio ryšio dėka at
siranda tik lietuvaitės. Darbas 
yra pusiau kvalifikuotas, todėl 
norinčias vėliau čia dirbti, tenka 
arti poros mėnesių pamokyti kai 
kurių laboratorinių tyrimų. Ir 
čia pasireiškia gražus lietuviš
kas solidarumas ir susipratimas 
— merginos pamoko viena kitą, 
iš anksto supąžindina su darbu ir 
tvarka ir taip, kai ateina nauja 
tarnautoja, jau ji esti pusėtinai 
gerai susipažinus su visais darbo 
eigos reikalais. Skyriaus virši
ninkė, per metų eilę patyrusi 
lietuvaičių sugebėjimus, sąži
ningumą ir rūpestingumą parei
gose, mielai tą “lietuvišką .at
mosferą” toleruoja ir visados 
priima į darbą pasitraukiančių 
merginu rekomenduotas lietu
vaites. Ir ateityje, kaip atrodo, 
šis lietuviškasis “kietas riešu
tas” tepasiliks tik lietuvaitėms.

Al. Gimantas. ■

kit. meskit mani jaunų, / Kad 
išvysčiau augštų kalnų. / Augš- 
tų "kalnų, žalių girių, / Žalių gi
rių, • ūžuolijų. .

Abi dainelės yra iš Tverečiaus 
apylinkių, Kurtiškių kaimo, Ig
nalinos rajono'. ■

Ar kalbos dar 
nenusibodo?
Salėse baigus lietuviškų va

karų sezoną, jau galima tarti, 
kad jis buvo gyvas ir, kas svar
biausia, gana augštos meninės 
vertės. Girdėjome iškilesnius 
mūsų vokalistus, instrumenta
listus, net ištisas operas, chorus, 
matėme dramos pastatymus. Jei 
įpie visus tuos pasirodymus ir 
nebūtų galima teigti, kad jie 
buvo pačiose augštybėse, tai 
apie atskirus jų galima kalbėti 
kaip apie tikrai profesinio lygio 
kultūringus meninius vakarus. 
Ir, rodos, po gero koncerto ar 
vaidinimo, pasisotinęs tikra me
no puota, eitumei ramiai sau na
mo, kartu išsinešdamas didelį 
dvasinį pakilimą ir atitinkamą 
nuotaiką, jei ne viena liga dar 
vis siautėjanti scenoje po visų 
lietuviškųjų parengimų — tai 
kalbos. Netrumpos, nuobodžios, 
neretai tuščios ir beprasmės. 
Kalbame skambiomis frazėmis, 
sudarinėjame įmantrius saki
nius. žongleriuojame žodžiais, k. 
a. “Mielieji menininkai, jūs at-

čių ji surinko ir pasiuntė į žemės 
ūkio darbus visus komunistams 
nepalankius studentus, o prižiū
rėti, kad partijos nusistatymo 
būtų laikomasi ir kad žemės dar
bai būtų gerai vykdomi, pasiuntė 
į provincijas net 850.000 partijos 
pareigūnų. Mokyklose buvo pa- 
griežtinti egzamenai, kad tik ma
žiau jaunimo patektų į univer
sitetus, kad daugiau liktų žemės 
ūkyje. Ministerijos taip pat at
leido dalį savo tarnautojų ir pa
siuntė juos į žemės ūkį. Vienas 
plieno fabrikas atleido ir pasiun
tė į žemės ūkį net 20.000 savo 
darbininkų. Šitokios priemonės 
betgi nedaug tegali. Didžiausia 
problema yra, kaip sulaikyti 
valstiečių bėgimą, kai pvz. iš vie
nos provincijos vienais metais 
jų išbėgo į miestus net 680.000.

Dėl to jau yrą išleistas .įstaty
mas, kuris be oficialaus valdinių 
įstaigų leidimų niekam neleidžia
ma pasišalinti iš kaimo.

Iš Kinijos 3,5 milijonų kv. my
lių ploto tik 11.6% tėra derlin
gos žemės. 62f/< viso krašto užima 
kalnai. Valdžia betgi mano, kad 
kaikuriuos šiaurės Mandžiūrijos 
ir Singiong bei Kansu provincijų 
plotus dar būtų galima paversti 
dirbama žeme. Bet čia vėl iškyla 
darbo rankų klausimas. Neleng
vai tai sprendžiama net komunis
tinėje santvarkoje. . Milijonus 
gaudyti nelengva.

OBE - Centro Brazil - Europa
Tai nauja organizacija, balan- ■ ir dabar kada visos partijos ieš- 

džio 26 d. įkurta S. Paulo mies-j ko komunistų balsų savo nau- 
te, kuri savo charakteriu gal busidai ir daro Įvairias" kombinaci- 
vienintelė tokio pobūdžio orga- ’Jas’ KD- p!rllja §riežtai išsilaiko 

... : , _. • :savo užimtoje pozicijoje ir savo
nizacija visoje Pietų Amerikoje.: protestais pasmerkė miesto val
doje dalyvauja Brazilija ir Eu-} dyboje bei S. Paulo parlamente 
ropos tautos, ypatingai tos, ku- komunistų partijos sekretoriaus 
rios šiandien yra pavergtos ir Carlos Prestes pagerbimus, 
ieškančios galimybių prisidėti 
prie išlaisvinimo savo tautų iš 
vergijos pančių. Pavergtų tautų . ... . .
išlaisvinimo idėjai bręstant te- lai’ė CBE organizaciją steigti 

prie KD partijos. Šios organi
zacijos pirmininku išrinktas 
vienbalsiai dr. Franco Montoro 
(didelis lietuvių rėmėjas) ir se
kretoriumi Bielinski, ukrainie
čių kolonijos gaivalingas kovoto
jas ir atstovas, aktyvus veikėjas. 
Lietuvių koloniją šiam posė
džiui atstovavo J. Ciuvinskas. 
Iš visų kolonijų CBE steigiama
jam posėdy dalyvavo apie 30 as
menų. Steigiamajam susirinki
mui pirmininkavo ir baigiamąją 
kalbą pasakė S. Paulo teisingu
mo sekretorius, krikščionių de
mokratų partijos pirmininkas 
dr. Queiroz Filho.

vergijos pančių. Pavergtų tautų
Svetimšalių kolonijos, imda- 

mos tai dėmesin, vienbalsiai nu-

ko kreiptis į Krikščionių Demo
kratų partijos vadovus, kurie 
mielai sutiko, kad toks visų tau
tų centras Brazilijoje galėtų bū-. 
Ii įsteigtas prie KD partijos, ku
ri pasižada viešai kovoti už pa
vergtųjų tautų laisvę, o taipogi 
už gerovę ir interesus čia gyve
nančiųjų svetimšalių ir ginti vi
sais atvejais jų gyvybinius rei
kalus.

Kadangi KD partija turi aiš
kią ideologiją ir yra griežtai nu
sistačiusi prieš komunizmą, net

Maskva. — Sovietų vyriausy
bė sumažino silkių kairias, o 50% 
pakėlė kaviaro kainą. Dabar jo 
kilogramas kainuoja $19, tad ne 
bet kam įperkamas.

Geneva. — Šveicarijos vyriau
sybė savo piliečiams patarė pa
sirūpinti didesnių maisto atsar
gų. Vadinasi padėtis laikoma pa
vojinga.

Otava. — Kanadiečiai perei
tais metais alkoholiniams gėri
mams išleido $1.042.000.000.

Allflex Company Ltd.
ALUMINIUM SCREEN WINDOWS AND DOORS.

Wanted Representative
Please call Mr. P. BAUMANS, PL. 7-0232. 

73 Manville Rd., Scarborough, Ont.

Otava. — Finansų ministeris 
Fleming biudžetą Kanados par
lamentui pateiks birželio 10 d. 
Manoma, kad tai bus deficitinis 
biudžetas.

Fondas pabėgėliams šelpti

Kanados mėgiamiausi.

76M •

CCM;

(CSc) Jungtinių Tautų Augš- 
tasis Komisaras Pabėgėlių rei
kalams iškėlė mintį sudaryti 
stiprų fondą pabėgėliams rem
ti.- Kaip žinome, tuo komisaru 
yra Mr. Auguste R. Lindt.

Tuo tarpu tai yra tik sumany
mas. Fondas remtųsi dirbančio
jo vienos dienos uždarbio auka, 
duodama per darbovietę.

Mr. Lindt šią mintį iškėlė ne
seniai Winnipege įvykusioje Ka 
nados darbo unijų (CLC) meti
nėje konvencijoje ir rado labai 
šiltą pritarimą.

Gavęs darbininkijos pritari
mą, jis dar turi tą reikalą aptar
ti su darbdaviais. Tuo tikslu ma
no kalbėtis su žymesniais darb
davių junginiais. kaip Canadian 
Manufacturers Association.

Pasauliniu mastu toks pabė
gėlių fondas nėra naujiena. Jis 
jau veikia eilėje valstybių ir 
gražiai parėmė apie 50.000 pa
bėgėlių esančių Mr. Lindt žinio
je. Daugiausia pinigų surinkta 
tuose kraštuose, kur rinkimas

paremtas vienos dienos uždar
biu. Toje srityje pirmauja Olan
dija, 1956 m. surinkusi milijo
ną dolerių.

Kanadoje ši mintis pirmiausia 
iškelta Jungtinėms Tautoms 
Remti ^Sąjungoje. Prie tos są
jungos jau suorganizuotas Jung
tinių Tautų Pagalbos Fondo Ko
mitetas, į kurį ieina atstovai šių 
organizacijų: Tautinės 'Moterų 
Tarybos, YMCA ir YWCA, CLC. 
Manoma, kad rinkimą galima 
bus pradėti sekančiais metais.

$11.30
$18.95
$12.55

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

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

MAISTAS
20 sv. cukraus
20 sv. taukų ............
20 sv. ryžių
Švieži apelsinai, citrinos ir kiti

skanumynai*

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

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

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

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 

ir ftt. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave, 
42 Evelyn Ave.

JA. 9-0613
RO. 9-4612
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Pavergtoje tėvynėje
Vilniaus katedroj įrengtoji pa

veikslų galerija balandžio mėn. 
gale pagaliau atidaryta. Joje esą 
eilė XV - XIX amž. Vakarų Eu
ropos dailininkų kūrinių, jų tar
pe nemažai religinio turinio pa
veikslų, taip pat eilė XVIII-XIX 
amž. Lietuvos dailininkų kūri
nių — Smuglevičiaus, Rustemo 
ir <kt. Jie perimti iš Vilniaus 
miesto muziejaus ir surinkti iš 
nacionalizuotų dvarų.

(E) Kavinės automatai netru
kus bus atidaryti Kaune ir Vil
niuje; Įvairiuose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose šiais metais 
būsią įrengti 165 automatai deg
tukams, papirosams, šaltiems už
kandamos, vaisvandeniams, ga
zuotam vandeniui, alui, odekąlo- 
nui. *

Izabelė Laukaitytė, pasižymė
jusi'" komunistė,' buvusi nušauta 
partizanų 1948 m. kovo 23 d. Ma
rijampolės (?) miesto gatvėje.

“Tiesa”, minėdama jos mirties 
dešimtmetį, ją šitaip apibūdina:

Ji gimusi Šunskų kaimo beže
mio šeimoj, mokinusis Marijam
polės mokytojų seminarijoje kar
tu su seserim Adele. Jos abi kom
jaunuolės sėdėję daugiau kaip 4 
metus kalėjime, kur Adelė ir mi
rusi, o Izabelė ten įstojusi į kom
partiją. 1941 m. buvusi išrinkta į 
Sovietų’ Sąj. augščiausiąją tary
bą. Ką ji veikė tada ir kur gy
veno, neaišku. T. Zelikovičiūtė, 
esą kompartijos narys nuo 1936 
m., rašydama Tiesoje tik pami
ni, kad savo kambarėly ji mažai 
tebūdavusi, bet visada kaime. Ji 
daug prisidėjusi, kad jos tėviš
kėje buvusi atidaryta septynme
tė mokykla. Partizanai, norėda
mi ia nužudyti, nužudę jos sese
rį Elzbietą, o ji buvusi nušauta 
skubėdama miesto gatvėmis pas 
sergančią motiną. Jos ir kitų 
abiejų seserų kapas Marijampo
lės kapinėse. Matyt, ten ji buvo 
ir nušauta.

Julius Butėnas, žinomas popu
liarių literatūrinių knygučių lei
dėjas dar prieš karą, savo auto
biografijoje knygoje “Tarybų 
Lietuvos rašytojai” rašo, kad po 
karo buvęs Merkinės gimnazijos 
direktorių, bet Korsako buvęs iš
kviestas į Vilnių ir buvęs pa
skirtas universiteto istorijos - fi
lologijos fakulteto , vyresniuoju 
dėstytoju. Dėstęs liet, literatu
res istoriją, “kol išaugo jaunie
ji kadrai”. 1950 m. buvęs pakeis
tas. Po to dar metus tekę dėstyti 
liet, literatūrą respubl. sostinėje 
mokykloje bei Vilniaus pedago
giniame institute.

Baisogalos eksperiment. ūkio 
darbininkai “Tiesoje” skundžia
si, kad jiems neišmoką uždirbtų' 
pinigu. Prieš pat rinkimus, ku
rie vyko kovo 16 d., jie kreipęsi 

- į buhalterį, paskiau į direktorių 
Gustaitį, prašydami išmokėti 
sausio ir vasario mėn. uždirbtus 
pinigus, o tas atsakęs: “Ar tai jūs 
jau nevalgę, kad jums pinigų 
reikia?... Jūsų reikalas dirbti. 
O mokėti — tai jau mano reika
las. Jei norėsiu — visai nemokė- 
siul?

Tai, mat, darbininkų valdžios 
krašte.

Su Vorošilovu balandžio 16 d. 
Lenkijoje lankėsi ir A. Sniečkus 
kaip augšč. tarybos užsienio po
litikos komisijos narys.

Miškų ūkio mokslinio tyrimo 
instituto skyrių vedėjais yra M. 
Daujotas ir B. Labanauskas. Rie
tavo ir Marcinkonių miškų ūkių 
vyr. miškininkai yra P. Narvi
las ir M. Ryškus. Miškų ūkio ir 
miško pramonės ministras yra 
A Matulionis. Žemės ūkio mi
nisterijoje yra miškų valdyba, 
.curios viršininko vyr. pavaduo
tojas yra A. Ponomariovas. Visi 
•ie kalbėjo miškininkų pasitari
me Kaune, užtrukusiame 2 d.

Naujasodžio kolūkis yra prie 
pat Utenos. Tiesa Nr. 99, bal- 
2 d., išspausdino reportažą apie 
jo vieną kolūkietį Juozą Griga
liūną, kurio ir žmona Pranė 
esanti komunistė, buvusi melžė
ja, o dabar pensininkė, sūnų Pet
rą, neseniai grįžusį iš kariuome
nės, kuris esąs išrinktas kolūkio 
komjaunimo sekretorių;

Vaizdelyje minimi ir senieji 
“kovotojai”. Tai Palijoniškio 
batsiuvis Petras Ilčiukas ir 
Skurkiai, kurie nuolat gegužės 
l d. Skaistašily į didžiąją pušį 
įkeldavę raudoną vėliavą. Pet
ras. ir Jonas Skurkiai vokiečių 
okupacijos metu partizanavę. 
Petras tada ir žuvęs, o Jonas 
“žuvo po karo nuo nacionalistų 
rankos”. Alfonsas grįžęs po ka
ro iš sov. armijos..

Prie Naujasodžio Vyžuona už
tvenkta ir įrengta jėgainė toje 
vietoje, kur buvęs siauras tiltas.

WELLAND, Ont
Gegužės 18 d. įvykusiame ben

druomenės narių visuotiniame 
susirenkime išrinkta valdybon: 
K. Stankevičius, A. Naikus, M. 
Kuzavas, P. Šidlauskas ir A. Kal
vaitis. Kontrolės kom.: J. Sin
kus, J. Butkus, A. Račkauskas. 
Tautos Fondo atstovais. S. Gu
daitis, -M. Balčiūnas, V. Zinaitis.

Valdyba praneša tautiečių dė
mesiui, kad birželio 15 d. rengia
mas 1941 m. liūdnųjų birželio 
14-15 d.d. įvykių minėjimas. 
Kviečiame visus tautiečius skait
lingai dalyvauti prisimenant 
anas juodžiausias mūsų tautos 
istorijoj dienas. Minėjimas įvyks 
Wellande St. Columbus salėje 
tuoj po lietuvių kataliku pamal
dų.’

HAMILTON, Ont
Pirmoji gegužinė

Hamiltono ateitininkai birželio 
8 d., .sekmadienį,^ rengia .'.didžiu
lę gegužinę buvusiame V. Nai-u- 
šio ūkyje, Lake Medad. Dauge
liui ši gražioji vietovė yra žino
ma. Todėl rengėjai kviečia Ha
miltono, Toronto ir kitų apylin
kių lietuvius atvykti į pirmąją 
šių metų gegužinę. Čia kiekvie
nas atvykęs galės smagiai pra
leisti laiką: pasimaudyti ežere, 
pajodinėti arkliais ir šiaip gra
foje pavasario gamtoje praleis
ti sekmadienio popietę draugų 
bei pažįstamų draugystėje. Be 
to, veiks turtingas bufetas, pry- 
zinis šaudymas ir kitokios staig
menos. Vaikams bus pravesta 
įvairių žaidimų: bėgimas mai
šuose. kiaušinio nešimas šaukš
te ir daug kitokių žaidimų. Ge
gužinėje gros Benni Ferri or
kestras. Pradžia 3 vai. p.p. Tad 
?sant gražiam orui visi — jauni 
ir seni — kviečiami atvykti į šią 
pirmąją gegužinę. J. P.

Saleziečių ir Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelių vadovus 
maloniai prašome surinkti iš na
riu aukas ir jas pristatyti ko
misijos ižd. St. Bakšiui iki š.m. 
birželio 15 d. Taipgi šia pačia 
proga pasistenkime pritraukti 
naujų rėmėjų.

Lietuvių Namų pirkimo išlai
dų pagal advokato A. Agro są
skaitą susidarė $1.067,90. Išlaidų 
pozicijos yra šios: adv. A. Agro 
atlyginimas už nuosavybės do
kumentų sudarymą $700; mokes
čiai valdžiai už nuosavybės per
ėmimą $346; įvairios smulkios 
išlaidos $21.90.

Komisų už alyvą NF gegužės 
15 d. iš Gilles Guy b-vės gavo 
$30. Už šią NFondui paramą la
bai nuoširdžiai dėkojame Paši- 
liui Vincui ir Bilevičiui Vytau
tui, kurie savo namų apšildymui 
alyvą ateinančiam sezonui už
sakė per LNF.

H. Liet. Namai jau artimoje 
ateityje planuoja stambesnėmis 
sumomis remti lietuvybės išlai
kymo darbus, kreipiant didžiau
sio dėmesio į mūsų priaugantį 
jaunimą. Reikėtų įsteigti vieną 
kitą stipendiją lituanistikai stu
dijuoti. Degantis reikalas kiek
vieną vasarą suorganizuoti vi
siems mūsų kolonijos ir apylin
kių vaikams 2-3-jų savaičių pa
trauklias stovyklas, kuriomis 
mūsų atžalynas galėtų pasinau
doti veltui arba už labai mažą 
atlyginimą. Provizoriniai skai
čiuojant tas atsieitų 2-3 tūkstan
čiai dol. O kur dar šeštadieninė

K. mokyklą arba sportuojantis jau

Nauja apyl. valdyba. Gegužės* 
11 d. čia Įvyko visuotinis apy
linkės lietuvių susirinkimas, ku
rio metu buvo pagerbtos moti
nos ir išrinkta nauja valdyba. 
Susirinkimui pirmininkavo Ber- 
sėnas, sekretoriavo B. Ratkevi
čiūtė. Apyl. v-bos pirm. K. Ku- 
dukis pasakė Motinos dienai pri
taikytą žodį ir, jaunos lietuvaitės 
oadedamas, įteikė motinoms ro
žių. šeštadieninės mokyklos ve
dėjas mokyt. L. Eimantas pada
rė išsamų pranešimą iš mokyto
jų suvažiavimo. Su dideliu susi-

LONDON, Ont

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

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

domėjimu tėvai sutiko žinią, kad 
net patys kanadiečiai mokytojai 
raginą tėvus su vaikais kalbėti 
gimtąja kalba, nes tėvų netiks
liai ištariama ar vartojama ang
lų kalba tik kenkianti vaikų ge
ram šios kalbos mokėjimui, pir
moj eilėj sužalojanti jų tikslų 
čionykštės kalbos tarimą. Po 
pranešimo įvyko rinkimai. Nu
tarta valdybą rinkti ne iš trijų, 
oet iš penkių asmenų, kad jie 
galėtų atlikti ir tas funkcijas, 
kurias iki šiol vykdė įgaliotiniai. 
Pusiau slaptu balsavimu valdy
bon išrinkti: V. Lenauskas, P. 
Kulvinskienė, S. Keras, A. Pet- 
rašiūnas ir B.Ratkevičiūtė. Kan
didatais liko K. Kudukis ir Iš
kauskas. Rev. komisijon išrink
ti: D. Chainauskienė, Ą. E. Po
cius ir Bersėnas. Kandidatais li
ko S. Navickas ir J. A. Švilpa. 
Tokios sudėties organai išrink
ti, atrodo, pirmą sykį Londono 
lietuvių istorijoje. Jie tuo ypa
tingi. kad šį kartą pirmą sykį 
įėjo moterų ir jaunimo atstovės.

Naujai ištrinktoji valdyba ge
gužės 23 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: V. Lenauskas — pir
mininkas ir meno vadovas, A. 
Petrašiūnas — vicepirm. ir ižd., 
B. Ratkevičiūtė — sekretorė ir 
jaunimo reik.’ vadovė, P. Kul
vinskienė — švietimo ir kultūras 
reik. įgaliotinė, S. Keras — šal
pos reik. įgaliotinis.

Tegul dideli ir gražūs užsimo
jimai tampa realybe! D.E.F.

rimas ir eilė kitų reikalų. Tam 
i tikslui LNF planuojamas palik

ti^ iraie^tyj e., Jo-yęikinras sam
ty kiai’ su LN bus aptarti’ būsi
muose įstatuose.

Priimdami visa tai dėmesin, 
maloniai prašome tautiečius vi
sais būdais remti LNFondą. Mū
sų kolonijoje yra dar mažiau
siai apie 200 lietuviškų namų, 
kurie apšildymui alyvą galėtų 
užsakyti per LNF. Neatidėlioki
me šio svarbaus reikalo ir atei
nančiam sezonui užsakykim aly
vą per NF skambindami St.Bak- 
šiui, JA. 9-4462 arba betkuriam 
kitam v-bos nariui, kurių sąrašą 
t telefonus lengvai rasime NF 
šįmetiniame leidinyje. Visiems 
oūsimiems LNF rėmėjams iš 
anksto dėkojame.

HLN per savaitę susilaukė 4 
naujų narių. Po $100 paskyrė: 
Paulaitis Vincas, Mikelėnas Jo
nas, Tenikaitis Mykolas ir Rim
kus Feliksas, jau įnešęs už save 
šimtinę, dabar nariu įrašė 4 m. 
sūnų Algirdą. Visiems šiems tau
tiečiams, o ypač mažajam Algir- 
dukui gražiausiai dėkojame.

LN akcijų pirkimui po $100 
įnešė Dzūkijos sūnus Maksima
vičius Antanas ir senas Lietuvos 
karys — kūrėjas savanoris Tauš- 
kela Vincas. įrašydamas -nariu 
antrąjį sūnų Vincą.

Nuostabaus visų mūsų pasigė
rėjimo sukėlė ankstyvesnės iš- 
eivijės Tauškelų šeima, kurios 
visi nariai HLN įnešė jau net 
$700 (mamytė Amilia $300, vai
kai Valytė, Juozas ir Vincas po 
$100 ir tėvukas Vincas $100). 
Gražiausia jums padėka, geroji 
Tauškelų šeima!

Trečias HLN Fondo metinis 
leidinys jau išsiuntinėtas vi
siems įnešusiems ir pasižadėju
siems nariams. Ši informacinio 
pobūdžio knygelė visų šiltai ver
tinama. Pirmą puikų įspūdį su
daro meniškas dail. St. Draman- 
to pieštas simbolinės prasmės 
viršelis: virš Lietuvių Namų Vy
tis ir iškelta ranka nešusi galin
gą lietuviškąjį švyturį per pra
ėjusius 2-jus metus. Knygelės 
vedamuoju skaitome nuoširdų 
NF v-bos kreipimąsi į visus lie
tuvius ir padėką visiems na
riams.

Toliau randame LN nuotrau
kas, v-bos sąstatą, garbės narių 
ir v-bos nuotraukas, visų narių 
sąrašą su adresais, telefonais ir 
kokią sumą bei kada NF įnešė. 
Yrą joje ir keletas informacinio 
pobūdžio straipsnių, tiksli Fondo 
apyskaita š.m. balandžio 1 d., 
LN čarteris originalo kalboje ir 
eilė skelbimų, kuriais visi ma
loniai prašomi reikalui esant pa
sinaudoti. Gal teisingai Ged. 
Ambraziejus išsireiškė: “Šis lei
dinėlis man bus naudingas per 
ištisus metus”. Visi tautiečiai, 
gyveną arti ar toli, ar pačiame 
Hamiltone, kurie dar ir nesate 
LN nariais, neatidėliodami ma
lonėkite įsigyti šią knygutę. Pa
rašykite tik savo adresą, pridė
dami 5 c. pašto ženklą ir leidinė
lis Tamstoms bus pasiųstas. Pra
šome tuo reikalu rašyti St. Bak
šiui, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ontario.

Šis leidinėlis išsiuntinėtas 500 
narių ir 70-čiai skelbimų davėjų, 
o sukaktuvinio koncerto metu iš-

platinta apie 100. Jo 1000 egz. iš
spausdinimas kainavo $597,30. 
Spaudos darbą' gražiai atliko 
lietuvių spaustuvė Time Press, 
Toronte. Skelbimų tekstus rinko 
‘.‘Žiburiai”. < . ' "* Sic SL1’.

Ona ir Feliksas Pajarskai šį 
pirmadienį susilaukė pirmgimės 
dukrelės.

Hamiltono vyresniųjų ir moks
leivių ateitininkų susirinkimas 
įvyko gegužės 18 d. pp. Kėžinai- 
čių bute. Nors ilgasis savaitgalis 
ne vieną išviliojo tolimesnėn ke
lionėn, tačiau susirinkusiųjų 
skaičiumi negalima skųstis.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
kun. dr. J. Tadarąusko paskaita 
“Už geresnį pasaulį”. Nors ir ne
ilgoje savo kalboje prelegentas 
vaizdžiai nupasakojo šių dienų 
pasaulinę padėtį, kuri nieko ge
ra žmonijai nežada. Jei anksčiau 
viena kita tauta buvo varginama 
karų ar vergijos naštos, tai šian
dien viena pusė pasaulio pa
smerkta materialiniam skurdui 
ir dvasinei mirčiai raudonaja
me “rojuje”, o antroji pusė pa
saulio neša sunkią ginklavimosi 
naštą ir išgyvena nuolatinį rū
pestį dėl ateities netikrumo.

Paskaitininkas nurodė, kad to
ji padėtis ne staiga iškilo, betJ 7

susidarė šimtmečių bėgyje. Jos 
šaknų reikia ieškoti renesanso 
laikais, kada žmogus ėmė tolti 
nuo katalikybės ir grįžo į pa
goniškąją praeitį. Laikui bėgant 
įvairios idėjinės srovės palaips
niui griovė katalikybės pama
tus. silpnino pasitikėjimą Bažny
čia ir tolino nuo Dievo. Griauna
mosios jėgos pasiekė to, kad šių 
laikų žmogus nebejaučia pasto
vaus pagrindo po savo kojomis, 
nebebrangina tikrųjų vertybių 
ir nebeįstengia pakilti nuo že
mės.

Tačiau šv. Tėvas gerai supran
ta tų negerovių priežastis ir siū
lo tikrąsias priemones joms nu
galėti. Geirausia priemonė blo
gybėms nugalėti yra savęs re
forma, kuri prasideda nuo augš- 
čiausio dvasiškio ir baigiasi ei
liniu kataliku. Jei katalikai 
stengsis siekti galimos tobuly
bės, jei jie gyvens pagal Dievo 
ir Bažnyčios nurodymus, ir liku
sioji žmonijos dalis bus paveikta 
ir sugrąžinta prie tikrojo Dievo. 
O tada savaime pasaulyje grįš 
taika ir darnus gyvenimas. Pa
skaitininkas ragina visus orga- 
nizuotuns katalikus įgyvendinti 
šv. Tėvo mestą šūkį ir tuo būdu 
prisidėti prie šviesesnės pasaulio 
ateities kūrimo.

Iš vyr. at-kų kuopos valdy
bos pirm. J. Pleinio pranešto 
veiklos plano aiškėja, kad ateiti
ninkams tos mintys nėra sveti
mos, nes jų plane numatoma su
sirinkimuose diskutuoti religi
nius klausimus, skelbti knygų 
vajų (jų tarpe ir religinių), ruoš
ti kultūrinius parengimus ir bū
ti nuolatiniame kontakte su pla
čiąja visuomene. Džiugu, kad ir 
visi kiti ateitininkai aktyviai 
prisidėjo prie dienos klausimų 
svarstymo, todėl susirinkimas 
praėjo pakilia nuotaika ir pasi
ryžimu nenuilstamai darbuotis 
po Kristaus vėliava.

Didelė padėka tenka pp. Kė- 
žinaičiams, kurie ne tik patalpo
mis leido pasinaudoti, bet dar ir 
gardžiai pavaišino. Dalyvis.

WINDSOR, Ont

MM.

Lietuviai pasaulyje

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
L I Mt I T E D

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

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ 1ST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p.. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

Marijos parade gegužės 1 d. 
dalyvavo apie 35.000 žmonių, ve
žimai su gyvaisiais paveikslais, 
plakatai, vėliavos bažnytinės ir 
tautinės. Visas Windsoras ir apy
linkės trys dekanatai dalyvavo 
parade. Tai buvo protesto eisena 
prieš Maskvos kruvinąją tirani- 
ją, kuri nori visą pasaulį atomu 
ir ugnimi pavergti. Lietuviai 
dalyvavo su savo ir Kanados vė* 
liavomis. Detroito jūrų skautai 
su savo vėliava. Lietuvių susi
darė gražus būrelis. Paradą pri
ėmė J.E. Londono vyskupas or
dinaras J. C. Cody, vyskupas 
Neligan, vyskupas Dignan. Pa
radas ėjo Windsoro pagrindine 
gatve iki Jackson parko. Čia bu
vo baigtas maldomis ir palaimi
nimu Švenčiausiuoju. Naktį pa
radas atrodė didingai. Oras buvo 
kiek šaltokas.

Vengrų Tarptautinis Eucha
ristinis kongresas Windsore įvy
ko gegužės 17-18 d.d. .Tai buvo 
prisiminimas garsiojo Vengrų 
Tarptautinio Eucharistinio kon
greso įvykusio 1938 m. Budapeš-1 
te. Lietuviai turėjo šventąją va
landą naktį. Ją pravedė kun. V. 
Rudzinskas. Melstasi už taiką ir 
už išlaisvinimą pavergtų tautų 
iš siaubingos tiranijos.

Sekmadienį, gegužės 18 d., nak 
tį, buvo graži procesija iš Veng
rų šv. Antano bažnyčios į vokie
čiu šv. Mykolo bažnyčią. Pro
cesijoje dalyvavo su tautinėmis

ir bažnytinėmis vėliavomis 25 
tautybės. Jų tarpe ir lietuviai. 
Chorai giedojo jausmingai ir 
gražiai. Žmonių skaičiuojama 
dalyvavo apie 15.000. Visur žyb
čiojo fakelai ir žvakutės. Vo
kiečių bažnyčioje buvo palaimi
nimas ir vysk. J. C. Cody užbai
giamasis žodis.

Maldos ir atgailos dieną Wind- 
soro lietuviai šventė gegužės 18 
d. Šv. Mišias prie išstatyto Švč. 
atlaikė kun. V. RudzinSkas ir 
perskaitė tai šventei skirtą pa
mokslą — Paaukojimas visų 
lietuvių visame pasaulyje šv. 
Jėzaus ir Marijos širdims. Baž
nytinis choras, vedamas Juozo 
Sinkaus, maloniai giedojo.

Sunkiai serga ir guli Metro
politan ligoninėje Karolis Naci- 
ionas. Jis yra paralyžuotas ir be 
žado. Senosios kartos lietuvis.

Pp. Pikšriai per Velykas pa
krikštijo trečią sūnų Algimantą. 
Krikšto tėvai Juozas ir Elena 
Vizgirdai iš Čikagos. Vaišėse na
muose dalyvavo būrelis vietos 
lietuvių. Z. T.

Atidaryta nauja lietuviška

moterų kirpykla
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E.

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

AugfH procentai už indėliui. Sumažinti procentai už pelkelei.
Indėliai, patkolof ir Hario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Liu- 
džious įstaigoje (II ougštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

JA VALSTYBĖS
JAV LB RINKIMŲ 

DUOMENYS
Į LB Tarybą išrinkti:

1958 m. balandžio 17 d. visuo
tiniu slaptu ir tiesioginiu balsavi 
mu į JAV LB Tarybą yra išrink
ti (šalia nurodytas gautųjų bal
sų skaičius): S. Barzdukas 2508,
S. Yla 2360, Ig. Albavačius 1908, 
Alf. Mikulskis 1831, V. Adamka- 
vičius 1821, J. Bačiūnas 1699, J. 
Kapočius 1695, G. Galva 1404, A. 
Juška 1387, A. Devenienė 1343, 
Pr. Skardžius 1270, M. Gimbu
tienė 1266, M. Katiliškis 1254, 
A. Landsbergis 1247, K. Mustei
kis 1229, P. Kisielius 1225, J. 
Šlepetys 1205, A. Nasvytis 1197,
J. Jankus 1100, J. Ginkus 1089.

Kandidatai: K. Sruoga 1077, 
V. Kleiza 1077,
K. Pabedinskas 
1030 ir kt.

Į LB Tarybą iš viso balsavo 
4137 asmenys.

Į PLB Seimą išrinkti:
S. Barzdukas 2632, S. Yla 2451, 

V. Adamkavičius 2113, Alf. Mi
kulskis 2067, V. Sidzikauskas 
2033, K. Pakštas 1973, J. Kapo
čius 1845, J. Bačiūnas 1835, Pr. 
Juras 1721, A. Landsbergis 1688, 
Pr. Skardžius 1659, A. Devenie
nė 1585, G. Galva 1577, A. Nas
vytis 1521, M. Katiliškis 1497, 
A. Juška 1495, J. Šlepetys 1443,
L. Jankus 1426, P. Kisielius 1361, 
K. Bradūnas 1346, A. Benderius 
1340, A. Trakis 1337, V. Kleiza 
1323, Pr. Saladžius 1307, J. Bak
šys 1298, P. Maldeikis 1286, V. 
Kavolis 1274, J. Ginkus 1272, V. 
Čižiūnas 1250, A. Kučiūnas 1247, 
J. Jasaitis 1236, J. Audėnas 1183, 
V. Vardys 1168, Pr. Naujokaitis 
1161, J. Leimonas 1157, V. Rim
šelis 1148, K. Ambrazaitis 1138,
T. Blinstrubas 1134, R. Mieželis 
1133, J. Švedas* 1105, K. Mockus 
1103 balsus. ’ *

Kandidatai: P. Balčiūnas 1095, 
Br. Nemickas 1086, A. Skrupske- 
lienė 1083, O. Zailskienė 1071, Ig. 
Malėnas 1056 ir kt.

Į PLB Seimą iš viso balsavo 
4142 asmenys.

LKD Studijų Klubų atstovų 
suvažiavimas

Š.m. gegužės 30 d. 2 vai. p.p. 
Čikagoje, Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Ave., įvyks Lie
tuvių Krikščioniškosios Demok
ratijos Studijų Klubų atstovų 
suvažiavimo posėdis. Dalyvaus 
atstovai iš Čikagos, Cleveland©, 
Niujorko, Kanados, Waterburio 
ir kitur. Suvažiavime bus du pa
grindiniai pranešimai: dr. K. Šid 
lausko “Politinės veiklos pras
mė išeivijoje” ir stud. J. Grav- 
rogko “Studijų Klubų uždaviniai 
ir siekiai”. LKSDSK Koordina
cinės valdybos pirm. stud. Jonas 
Vyšnionis padarys platų prane
šimą veiklos klausimais ir bus 
tariamasi LKDSK konferencijos 
ir studijų savaitgalio reikalais. 
Koordinacinę valdyba maloniai 
kviečia studijų klubų narius ir 
visą krikščioniškąja politika bei 
visuomenine veikla besidomintį 
jaunimą suvažiavime - posėdy
je dalyvauti.

SLA vadovybės rinkimai vykę 
kovo ir balandžio mėn. pakeiti
mų neatnešė. Išrinkti: pirm. P. 
P. Dargis, vicepirm. J. Maceina, 
sekr. M. J. Vinikas, ižd. Nora 
Gugis, iždo globėjai S. Briedis ir 
E. Mikužiūtė, dakt. kvotėjas dr. 
S. Biežis.

SLA seimas .įvyks Čikagoje 
Sherman viešbutyje liepos 21-25 
dienomis.

Antanas Olis jau vėl kandida
tuoja'Čikagos Sanitary District 
prezidentu. Į tą vietą jis buvo 
pirmą kartą išrinktas 1950 m. 
Olis yra Čikagos un-to teisių 
daktaras.

Adv .A. O. Shalna Mass advo
katų metiniame susirinkime iš
rinktas į vykdomąjį komitetą.
VOKIETIJA

Dillingeno ligoninėje po sun
kios ir ilgos ligos kovo 22 d. mirė 
Jonas Rauchas. Velionis buvo 
giinęs 1907. VI. 17. Radvyčių 
dvare, Tauragės valsčiuje. 1923 
m. baigęs Kretingos proggimna- 
ziją, pradėjo tarnauti muitinėje. 
Paskutiniaisiais nepriklausomy
bės metais tarnavo Joniškio mui 
tinėje, eidamas Kalvių punkto 
viršininko pareigas. Vokietijoje 
su šeima gyveno įvairiose sto
vyklose. Buvo Schweinfurto emi 
gracinės stovyklos administra
toriumi. 1951 m. atsikėlė į Dil- 
lingeną. čia keletą kartų iš eilės 
ėjo paylinkės pirmininko parei
gas. 1956 m. rudenį pradėjo dirb 
ti Vasario 16 gimnazijoje ūkio 
vedėju. Tačiau užklupo negailes
tinga liga, turėjo atsigulti ligo
ninėn ir joje baigti paskutines 
gyvenimo valandas. Palaidotas 
1958. III. 25. Dillingeno katalikų ; 
kapinėse.

Juozas Vyšniauskas, Juozo sū- i 
nūs, gim. 1907. XI. 17, mirė Han- j 
noveryje š.m. vasario 2 6d., pa
laidotas Hannover * Stoecken <

J. Jasaitis 1068, 
1047, A. Trakis

. v ' įį/-”: r
kapinėse. Lietuvoje J. Vynš- 
niauskas, gyveno Kybartuose. Jo 
šeima gyvena Argentinoje.
BRAZILIJA ’ " f

Motinos Dienos minėjimas ge
gužės 4 d. suruoštas lietuviškos 
mokyklos ir moksleivių ateiti
ninkų seselių Pranciškiečių gim
nazijos salėje, praėjo įprasta, 
tvarka: buvo pasveikintos lietu
vės motinos, joms palinksminti 
ouvo suruošta programa, kurią 
paruošė tos pačios nenuilstančios 
mokytojos - motinos, atiduoda
mos savo paskutines jėgas lie
tuviškam jaunimui augančiam 
Brazilijoje. Minėjimas praėjo įs
pūdingai, ne vienai močiutei iš
spaudė ašarą bežiūrint savo vai
kaičio pastangų. O užkulisiuose 
prakaitavo vadovaujančios mo
kytojos: J. Valeikienė, M. Vinkš- 
naitienė, seselė M. Lurdes ir H. 
Mošinskienė. M. Kindurienė gra 
žiai pasirodė su choreliu, E. Kil- 
čiauskaitė įdėjo visas pastangas 
moksleivių ateitininkų chorui 
parodyti, Irenė Adamavičiūtė 
paruošė mažuosius akordeonis
tus, o Z. Paukštytė palinksmino 
motinas savo sudarytų akordeo
nų trio. Ypatingai smagu pa
brėžti, kad S. Paulo kolonijoje 
bręsta jau naujos jėgos, kurios 
ryžtasi tęsti tą žvyru patiestą ta
ką tautiniame lietuvybės supra
time. : ; I

Kun. Jonas Giedrys, SJ, atvy
kęs iš Urugvajaus prieš Velykų 
šventes talkininkauti lietuviams 
kunigams S. Pauly, neliko ąbe- 
jingas- čionykščių lietuvių veik
lai ir pasisėmęs medžiagos sa
vajai kolonijai, gi mūsiškę ap
tarnavęs kuo galėdamas, gegu
žės 8 d. grįžo į Urugvajų, Monte
video sostinę, kur Tėvai jėzuitai 
turi savo parapiją, šiuo metu T. 
Jono Bružiko vadovaujamą.

Lietuviškoji kolonija S. Pauly, 
kaip įprasta, gegužės 5 d. pager
bė savo mylimą kleboną kun. 
Pijų Ragažinską vardinių proga. 
Draugai susirinko vakarienei sū 
dovanomis išreikšti savo nuošir
džius linkėjimus, o to pat mėne
sio 11 d. seselių Pranciškiečių 
salėje įvyko puikus popietis, pa
ruoštas tų pačių seselių inicia
tyva, kuriame buvo parodyta vi
sa ką geriausio jos galėjo paro
dyti su savo auklėtiniais. H.D.

LKB Choro susirinkime bal. 
13. buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurios pirm, dabar yra Jonas 
Bagdžius, vicepirm. stud. Leo
nardas Mitrulis, sekr. Nardis 
Antanaitis, ižd. Petras Šimonis, 
ūkio ved. Elena Rimkevičiūtė. 
Rev. komisijon išrinkti: Algis 
Tamaliūnas, Eugenija Lukoše- 
vičiūtė ir Irenė .Klišytė. S. Pau
lo jaunimas atsidavusiai remia 
lietuvišką chorą ir jaunosios j ė-' 
gos stoja į vadovaujčanias gre
tas.

Edmundas Bortkevičius su šei
ma balandžio 9 d. išvyko į JAV. 
E. Bortkevičius buvo Parque das 
Nacoes lietuviškos mokyklos 
mokytojas, visuomenės veikėjas 
ir didelės tolerancijos žmogus. 
Jo žmona Juzė Bortkevičienė 
pasižymėjo kaip tautinių šokių 
vadovė, o dukrelės Nijolė ir Da
nutė kaip uolios ateitininkės, 
scenos mėgėj os ir dainininkės. 
Jų sūnus Algis Bortkevičius 
mokosi kunigu seminarijoje. / 
Baigęs reikalingą kursą irgi iš
vyks į JAV. Pp. Bortkeviičių šei
ma pasižymėjo nepaprastu drau
giškumu ir nuoširdumu lietuvių 
tarpe.

Lietuvių Katal. Moterų Drau
gija, neseniai sįikūrusi Rio de 
Janeiro, per Atvelykį suruošė 
šeimyninį vakarą, kuris turėjo 
ypatingą pasisekimą. Šiuo metu 
Rio de Janeiro kolonijoje ypa
tingą veiklą išvystė kan. Z. Ig
natavičius suburdamas visas 
energingiausias pajėgas, patiek
damas joms kultūrinės ir tauti
niai religinės medžiagos ir nu
rodydamas vagas, kurimis gali
ma siekti savos kultūros pažini
mą. Rio de Janeiro kolonijoje 
ypatingai veikliai pasireiškia 
A. Siaurusaitienė, E. Čepienė, 
močiutė Gaulienė — tautinė po
etė Brazilijoje, Vyt. Petronis 
ypatingas lietuviškos veiklos rė
mėjas irkiti. Tuo pačiu užmegs- 
ta ir tamprus ryšys su S. Paulo 
lietuvių kolonija, kurioje pasise- 
miama medžiagos bendram tau
tiniam darbe.

Artėjant rinkimams į Camara 
dos Deputados de Estado de Sao 
Paulo, sujudo ir lietuvių koloni
ja nutarusi pastatyti ir savo kan 
didatą. šiuo kandidatu yra Ka
zimieras Ambrazevičius, pri
ėmęs jau seniai Brazilijos pilie
tybę, bet dvasioje išlikęs lietu
vis, visur visomis išgalėmis re- 
miąs lietuvišką kolonijos veiki-, 
mą. K.Ambrazevičius pasižymė-' 
jęs kaip dainininkas įsigijo di
delį populiarumą ir jo kandida
tūrą pažadėjo remti ne tik savi 
tautiečiai turį teisę balsuoti, bet 
ir latviai,* ukrainiečiai, estai, 
vengrai ir lenkai. Lietuviai 
džiaugiasi
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KRISTALINĖ LYRIKA
Š. m.kovo 30 d. rytą, visai ne

sirgęs, širdies smūgio ištiktas 
Skk Paųk^mį^te,

A. a. prof. kun. dr: Antanas Ausenka GEGUTĖS
ų pynes — kas pa- 
išeivijos kūrėjams

« • * S v
teisinama 
mėgėjams — kristalu sužibo 
paskutinioji Aisčio lyrika. Poe
tas Jonas Aistis - Kossu Alek
sandravičius Vatikano radijo 
“Valandėlėj Lietuvos jaunimui” 
pripažino, kad prieš penkeris 
metus jis tikrai atsisveikinęs su 
poezija. “Žinoma, ne taip kate- 

{ goriškai, kaip dabar spauda sten 
giasi išpūsti”.
, Kodėl? Poetas išsidavė tik ką 
išėjusio j lyrikos knygoj “Kris
taliniame Karste”. Pirmajam 
motto ten Aistis aiškinąs: “Ana
pus ilgesio ir sapno, / Anapus ir 
troškimų ir vilčių / Išsineria pa
sauliai kvapnūs / Neišspręstųjų 
paslapčių...”

Lietuvos jaunimui toliau jis 
šitaip pasakoja tolimesnius pla
nus: ’’Jie dideli. Taip dideli, kad 
aš nelabai tikiu, jog galėsiu juos 
įvykdyti. Matote štai dalį sienos 
užklojusį žemėlapį. Tai Voigto 
istorijos Prūsų . pilių žemėlapis. 
Kairėje, žemai, pačiame kampe, 
tarp Vyslos ir Dravantės upių, 
tyso kraštas, Kulmo žeme vadi
namas. Čia keliantis kryžiuo
čiams per Vyslą prūsas Pipy nė, 
svainio išduotas, kryžuočių bu
vo pakartas, o jo sūnus Mante, 
krikšto vardu Hermanas, įsitei
kė įsibrovėliams ir Durbės mū
šyje buvo Prūsų maršalko pava
duotojas. Noriu šių žmonių liki
mą pavaizduoti su užuominomis 
į šiuos laikus ir patį lietuvių 
tautos likimą’.’.

“Kristaliniame Karste” Aistis 
išsiduoda kur linksta jo mintys 
— žilon senovėn. Nemuno Le
gendoj” jis eiliuoja apie paslaptį:

"Ir tai ne pasaka, ne mitas: 
Kadaise, už laukų žaros

' Tekėjo Nemunas į rytus, 
Kaip nūn jis teka vakaruos . . /'

Eilėrašty “Siaubas” poeto au
reolė žiba meile savai tautai:

"Nejaudina manęs; negązdino manęs 
Tavo likimas liūdnas ir baisus, 
Tik jaudina mane, tik gązdina mane, 
Kad vis tirpsti ir liejies į visus../'

Atsakinga už praeitį Aistis 
laiko pačia tautą ir jai jis nesi
baido prikišti “Likimo Giesmėj”

' Mihėt geguži, kruvinąjį spalį 
Ir tyčiotis iš skurdo ir savęs ...

Bet tu dainuok ir šok sau laisvės gandą. 
Ir laikas vėl ją laukiamą atves!
Ir eik. sesute, eik dantis sukandus 
Per lygų lauką, aikštes ir gatves. .."

Neveltui ši užuojauta pravirk
dė Lietuvoj tuos, kurie girdėjo 
patį poetą išsakantį daugelio 
mūsų išeivijos mintį.

Nuostabus yra Aisčio pavasa
ris! Jei kartais kurį ši žodinė 
simfonija — Adagio, Andante, 
Menuetas, Scherzo ir Finale — 
nenuteiks pavasariu, jei šis lib
retas nenuteiks jos muzikos gar
su išreikšti kurį kompozitorių, 
jos vertę tada bandykite susekti 
paskaitę ją savo vaikučiams, 
kaip pasaką prieš užmiegant. 
Jūs sekite jų veidus...

"šniokščia vandenys ištvinę.
Liejas per krantus, 
Vieversėlis krikšto!inis 
Virpina skliautus . . .

Ir beržų vytelės juodos
Šiaušias pumpurais, 
ir lakštingalėlių godos 
Trykšta vakarais . . /z

Prieš kurį laiką ‘‘Lietuvių 
Dienose” Jonas Aistis publicis
tas pateikė Vakarų šviesuome
nės dėmesio prašančią studiją 
apie ateities santvarką. Poetas 
Aistis pasakoja kaip ši studija 
atsirado ^‘Maldoj”, 43 psl.):
Kodėl nūn, Viešpatie, esi rūstus ir kietas? 
Kodėl nepakeli nūn rankos mums 

sudraust, 
Kad nebegriūtų miestai, kad kraujas 

nesilietų 
Nuo alkio narso to pamišėlio gudraus..."

Aisčio “Kristaliniame Karste” 
baigiasi himnu Jam:
• "Be Tavęs nesiaustų marios, Šilas 

Be Tavęs neoštų, nekristų rasa, 
Nespindėtų nei dangaus šviesylai 
Ir pragaištų, nugarmėtų visata visa..." 

("Kristaliniame Karste" gaunama pa
rašius ir pačio poeto adresu: J. Aistis, 
123 Milford St., Brooklyn, N.Y. Kaina 
$2.00).

šaulio kampuose. Greitai atsilie
pė dešimtys asmenų ir jis kar
tais būdavo tięsiog , verkte neatsisakydavo., padėti 5 tąii,;.

Ir būdamas perkrautas savo 
tiesioginiu darbu, jis niekuomet

"O smarki ir smulki, pavydi ir kerštinga 
Liejai savo tulžį qnt savęs pačios.
Ir, narse apakus, kryžkelių ir vingių 
Nematei, kaip savo ateities karčios?

Tu jieškojai garso ant Juodųjų Marių 
Ant žydro Dunojaus tu pilis statei, 
Kai iš tavo žemių tave pačią varė, 
Kai savųjų marių tu jau nematei . .

Filosofas poetas tiesiai į akiš 
žeria kiečiausius žodžius:
"Niekodo tou laimė nebuvo pražydus, 
Nebuvai tu niekad sąmonėj pilnoj —- 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, 
Vienas Gediminas krito Veliuonoj . .

Partizanų dainų meliodijos su
skamba Aisčio raudoj “Paver
gėjai” —

Nuo žiaurių skausmų

Isfantinel
A PRODUCT OF BAYER

BAYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį M 
skausmų nuraminimą —— taip ® 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką. M
Teikia greitą pagalbą nuo žiau- 
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių ® 
ir artritinių skausmų.

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

Visu rūšiy stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. J va irūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

lietuvis benediktinas prof. kun. 
Antanas Ausenka (vienuolyne 
portugališkai vadinęsis Dom Es- 
tanislau Ausenka).

Velionis buvo gimęs 1914 m. 
lapkričio 18 d. Perkalių k., Bal
ninkų valse., Ukmergės aps., 
Kazimiero ir Marcelės Ausenkų 
sūnus. Baigęs pradžios mokyk
lą, jis įstojo į Ukmergės gimna
ziją, tačiau po poros metų turė
jo mokslą nutraukti, nes jo tė
vai 1927 m. su visa šeima išvyko 
į Brazilijos džiungles “laimės 
ieškoti”. Atvykęs į Braziliją, 13 
m. berniukas, greitai pramoko 
portugalų kalbos ir netrukus 
įstojo į vieną Rio de Janeiro 
gimnaziją nutraukto mokslo tęs
ti. Vėliau su tėvais persikėlė į 
Sao Paulo, kur jau pastoviai ap
sigyveno. Čia jis toliau mokėsi 
benediktinų vienuolyno mokyk
loje. Besimokydamas pajuto pa
šaukimą į dvasiškių luomą ir 
1935 m. gruodžio 14 d. padarė 
iškilmingus vienuolio įžadus. 
Baigęs atitinkamus teologijos ir 
filosofijos mokslus, 1941 m. lap
kričio 30 d. buvo įšventintas į 
kunigus ir savo pirmąsias iškil
mingas Mišias atlaikė Sao Paulo 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Po 
šventinimų pasiliko toje pačioje 
šv. Benedikto vienuolyno kole
gijoje ir gimnazijoje fizikos ir 
matematikos mokytoju, kur iš
buvo iki paskutinių dienų.

Turėdamas nepaprastų gabu
mų ir patraukimą į tiksliuosius 
mokslus^ jis toliau tęsė studijas 
Sao Paulo katalikų universitete, 
studijuodamas fiziką ir augštą- 
ją matematiką. Be to, klausė bio
logijos ir orientalinių kalbų pa
skaitų. Baigęs šiuos mokslus, jis 
dar studijavo topologiją ir mo
derniąją augštąją algebrą, įsi
gijo doktoratą ir buvo pakeltas 
profesorium. Katalikų universi
tetas kvietė Ausenka pereiti pro
fesoriauti pas juos, tačiau jis, 
pamilęs savąjį vienuolyną ir sa
vo studentus, nesutiko ten kel
tis. Kaipo mokytojas ir auklėto
jas buvo nepralenkiamas ir mo
kiniai jį be galo mylėjo ir gerbė. 
Buvo paruošęs spaudai portuga
lų kalba matematikos vadovėlį 
augštesniųjų klasių mokiniams.

A.a. kun. Antanas buvo reto 
darbštumo ir kruopštumo žmo
gus. Be savo tiesioginių kuni
go ir mokytojo pareigų, be nuo
latinių ir niekad nepabaigiamų 
mokslinių studijų, jis dar rasda
vo laiko devynioms galybėms 
kitų darbų. Keldavosi rytą 4.30 
vai. ir išbūdavo nuolatiniame 
darbe ir įtempime dažniausia iki 
vidurnakčio. Tačfau jis buvo 
stiprus ir savo sveikata niekad 
nesiskundė.

Norėdamas palaikyti nuolati
nius ryšius su tėvyne, jau 1935 
m. pasiskelbė Lietuvos spaudo
je, kad norįs susirašinėti su lie
tuviais, gyvenančiais visuose pa-

verstas laiškais/Būdinga, kad'po 
tokio ilgo laiko, praeitų metų 
pabaigoje jis gavo iš vienos ne
pažįstamos 17 metų megraitės 
laišką iš Lietuvos, kuri pasisiū
lė... susirašinėti. Mergaitė sa
kėsi varčiusi senus “Mūsų Vil
niaus” numerius ir ten radusi jo 
adresą. - '

Dar būdamas gimnazistu, ku
nigas Antanas labai mėgo ke
liauti, žuvauti ir medžioti. Atos
togų metu su draugais išsibels- 
davo kur į džiungles ir ten iš
būdavo ištisas savaites. Vėliau 
patirtus įspūdžius pranešinėda
vo savo gausiems koresponden
tams. Turėjo lapų ir drugių rin
kinius.

Kai išgirdo, kad Vokietijoje 
atsirado daug pabėgėlių iš Lie
tuvos, jis pasiskelbė Vokietijos 
lietuvių laikraščiuose klausda
mas, ar jų tarpe nesiranda ’jo 
giminių, buvusių draugų ar ko
respondentų, kurie norėtų atva
žiuoti į Braziliją. Tokių atsi
rado. Porai jis sudarė reikiamus 
dokumentus ir apmokėjo kelio
nę. Būdamas vienuolis ir netur
tėlis (už savo darbą kolegijoje 
jis negaudavo jokio atlyginimo), 
pinigų neturėjo, todėl reikiamą 
sumą susiubagavo” savo gimi
nių, pažįstamų ir kitų geradarių 
tarpe.

Vėliau vienas iš jo parsitrauk
tų asmenų pasirodė besąs nedo
rėlis, pridarė įvairių šunybių ir 
vedė nenormalų gyvenimą. Kun. 
Antanas dėl to labai krimtosi ir 
gailėjosi tokiam padėjęs. Nežiū
riu to, jis rašė: “Esu įsitikinęs, 
kad žmogus, kol gyvas, gali at
siversti ir pasitaisyti. Todėl su 
visais reikia šventos kantrybės 
ir, kartais, net nusižeminimo. 
Man svarbų, ir labai svarbu, kad 
kuo daugiausia žmonių patek
tų į amžiną laimę ir kad tokiu 
būdu būtų padidinta Viešpaties 
išorinė garbė” (“Mūsų Lietuva”, 
rugsėjo 29 d.. 1956).

portugalą kalbą Sao Paulo’ Lie
tuvos konsulato leidžiamus biu
letenius, darė vertimus apie Lie
tuvos architektūrą, buvo pradė
jęs portugališkai ruošti medžia
gą apie šv. Kazimierą. Tačiau 
partinės veiklos, lietuvių susi
skaldymo ir rietenų jis labai ne
mėgo ir dėl to sielojosi.

Kun. Antanas buvę uolus mi- 
sijonierius. Turėjo specialų vys
kupo leidimą ir atostogų metu, 
pasiėmęs kilnojamą altorėlį, iš
vykdavo į nuošalius provihcijos 
užkampius lankyti lietuvių. Jau 
iš anksto pranešdavo, kada ir 
kur atvyks ir prašydavo visus 

| apylinkės lietuvius susirinkti. 
Vykdavo traukiniais, sunkveži
miais, raitas ir net pėsčias; kaip 
kur pasitaikydavo. Nuvykęs 
laikydavo pamaldas, sakydavo 
pamokslus ir teikdavo sakra
mentus. Pamaldų metu versda
vo lietuviškai giedoti. Norėjo, 
kad jaunieji kalbėtų tik lietuviš
kai. Visada drauge pasiimdavo 
patefoną ir lietuviškų plokšte
lių. Po pamaldų pagrodavo lie
tuviškos muzikos ir dainų. Yra 
suruošęs provincijos miestų ra
dijo stotyse lietuviškos muzikos 
koncertų ir paskaitų. Kelionėse 
priimdavo lietuviškų laikraščių 
prenumeratas.

Jausdamas, kad jo lietuvių 
kalbai trūko tobulumo, buvo įsi
gijęs knygų ir uoliai studijavo. 
Iš JAV prenumeravosi Draugą, 
Darbininką, Liet. Dienas, Karį, 
Aidus; buvo užsisakęs Liet. En
ciklopediją. Rašinėjo į Brazili
jos ir JAV lietuvių laikraščius. 
Atitinkamomis progomis para
šydavo ir portugališkai į brazilų 
laikraščius. •

brazilų tarpe turėjo puikių 
pažinčių ir nekartą padarydavo 
gerų protekcijų, ar tai ieškant 
darbo, ar padedant surasti ge
resnę tarnybą.

(nukelta į 7 psl.)

Kultūros ir knygų pasauly

M

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
MAISTO SIUNTINIAI: 20 sv. cukraus, 20 sv. taukų $28,00; 

20 šv. sviesto, 20 sv. cukraus $34,70; 20 sv. cukraus, 10 s v. razin- 
kų ir 20 sv. slyvų $24,50.

Prie maisto siuntinių galima pridėti deimantinį stiklo rėž
tuką už $5, 15 akmenų laikrodį už $20. Kokių tik norite vaistų 
ir kt. prekių

Siuntiniai yra apdrausti ir eina 4-5 sav. Jūsų sudarytus siun
tinius galime išsiųsti iki 40 sv. netto.

, CARPATHIA EXPORT
359 NOTRE DAME AVE., WINNIPEG 2, Man.

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Toronto 236 Kuopa

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:
ST. JOKŪBAITIS — LE. 4-0773

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

Atstovas.
A. Paulauskas — LE. 6-3545
O. Indrelienė — LE. 1-8522
V. S. Mastis — LE. 2-6513

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
į ★ Pvekftės micrtėlroms bei įvairioms kitoms progoms — 
; earopietHkame Ir kanodHItame stiliaje.
F * Įvairiausiu rWių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 

★ Mes turime gintaro irkitokig HkHrbmig dovanoms. 
Kalbame taip pat vokilkai ir rusiškai.

lESžtts

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 
LIETUVA

■ 19 Rubli*
Mokestis S5.— iRi $50.00

wos h®ūpwws
EXPRESU PER 2 SAVAITES

Newark 2. New Jersey

ir apdrausta.

s

Punsko lietuviams kan. Alek
sos padovanotos 3.000 malda
knygės tuo tarpu tebėra neiš
siųstos Vokietijoje Regensbur- 
ge. dar ne BALFo žinioje. Atsi
liepdamas į gandus, ’kad jos pa
siųstos į Seinus lenkų kunigų 
vardu, BALFo reikalų vedėjas 
kun. Jankus, primena, kad per
siuntimas didesnio skaičiaus kny 
gų yra nelengvas ir BALFas ieš
ko kelių. Geriausia esą Siųsti 
knygas dedikuotas atskiriems 
asmenims.

Kas galėtų suteikti biografi
nių žinių ir paskolinti fotografi
jų žuvusių karo metu gydytojų: 
K. Žiniaus - Žinevičiaus, E. Šve
do, A. Krikščiūno, Molio (Sibi
re), stud. Adomo Plepio; miru
sių gydytojų: Federavičiaus, P. 
Narkaus, L. Šimučio, M. Šimke- 
vičiaus, B. Tolevičiaus, J. Mar
cinkaus. J. Aleknos ir P. Tik- 
aiaus? Žinios ir fotografijos rei
kalingos ruošiamam spaudos lei
diniui. Prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: dr. B. Matulionis, WAL-; 
LUM LAKE, Rhode Island, 
USA.

Akad. Skautų Sąjūdis paskyrė 
no $200 kiekvienam savo nariui, 
kuris lankys šią vasarą lituanis
tikos kursus Fordhamo un-te.

Kun. St. Yla gegužės 14 d. grį
žo iš Europos, kur aplankė Pran
cūziją, Vokietiją ir ilgokai gy
veno Romoje, kur rinko medžia
gą Šiluvos monografijai.

Kan. M. Vaitkaus kunigystės 
auksinis jubiliejus bus paminė
tas Providence R.I. birželio 1 d. 
Iškilmėse dalyvaus ir vysk. V.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais...

važiuodami

JSUPER
onfinenta/

ir

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

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

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o "suplanuotq" 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus.

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS
* M

Padolskis iš Romos.
Akademinio skautų sąjūdžio 

metinis suvažiavimas 
gegužės 9-11 d.d. Urbanpje, III., 
sutraukė 185 dalyvius iš JAV ir 
Kanados. Suvažiavimo tikslas 
buvo, greta aptarimo savų or
ganizacinių reikalų, pažvelgimas 
į lietuvių tautos kultūrines ver
tybes jas lyginant su šio konti
nento kultūra.

Paskaitas skaitė: dr. J. Kaupas, 
kun. dr. J. Kubilius, Vyt. Čer
nius ir R. Šilbajoris.

Suvažiavimo metu paskelbtas 
Akad Skautų Sąjūdžio jaunimo 
literatūros konkursas — prozai 
$150 ir poezijai $150.

Be to, paskirta $200 negrąži
nama stipendija ASS nariui no
rinčiam studijuoti lituanistiką 
Fordhamo universitete.

Lygiagrečiai vyko studijuo
jančių ASS narių meno darbų 
paroda. Š.

Kun. dr. Petras Celiešius bir
želio 1 d. mini savo kunigystės 
25 metų sukaktį.

Kazio Plačenio romaną “Pul
kim ant kelių”, kuriame vaiz
duojamas kun. Ant. Strazdo gy
venimas, išspausdino Vagos lei
dykla, vadovaujama D. Peniko. 
Romanas tuojau pasirodys kny
gų rinkoje.

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Bažnyčios Vyr. Taryba š.m. 
balandžio 12 ir 13 d.d. Wehneno 
lietuvių stovykloje sušaukė ku
nigų ir bažnyčios darbuotojų su
važiavimą. Jame dalyvavo 5 ku
nigai ir gražus būrys bažnyčios 
darbuotojų. Svečiais buvo Pa
saulio Liuteronų Sąjungos atsto
vas L. Pavuls, latvių liuteronų 
kunigas Paulis Urdze ir nese
niai iš Tauragės atvykęs Richar
das Šleiteris. Iš kitur atvykę da
lyviai buvo apgyvendinti pas 
vietos parapijiečius.

Suvažiavimui pirmininkavo 
kun. A. Gelžinius, kuris skaitė 
paskaitą “Tikybiniai mišrios ve
dybos”, kuri sukėlė gyvas dis
kusijas. Kun. J. Urdzės prane
šimas: “Išsklaidytų lietuvių evan 
gelikų Vokietijoje dvasinis ap
tarnavimas ir jaunimo darbas”. 
Kun. Šimukėnas skaitė paskaitą: 
“Ko mums dabartiniu metu dau
giausiai trūksta”. Protarpiais 
pasikalbėta įvairiais bažnytinį 
darbą liečiančiais klausimais.

Sekmadienį po pamaldų buvo 
kun. Stanaičio paskaita: “Gyve
nimas išganymo stovy”. Kun. 
Keleris įdomiai pranešė apie lie
tuvių evangelikų bažnytinį dar
bą Amerikoje ir Kanadoje, kur 
jis 1957 m. lankėsi. Toliau pasi
tarta bažnytinio gyvenimo atei
ties problemomis. Kun. Keleris 
tarė užbaigos žodį, padėkojo da
lyviams ir parapijiečiams už da
lyvavimą ir visą paramą, užbai
gos pamaldėles laikė kun. J. Sta
naitis.

Paukščių vieta gyvūnijos 
pasaulyje

Cyxieji^rgapizmai : pasiškirsr< 
į jyvūftijos’* (fauna) ’ir aug>- 

menijos (flora) karalijas. Esmi
nį skirtumą tarp augalų ir gy
vūnų randame celių sienelių su
daryme. Kai pirmųjų sudaryti iš 
angliahidratų, tai antrųjų iš azo
tinių medžiagų. Gyvuliai pri
versti maitintis organine me
džiaga, nes iš neorganinių me
džiagų jie negali pagaminti or
ganinių, kai tai gali augalai. Prie 
to gyvūnai yra judresni, turi iš
vystytus uostymo, regėjimo, 
klausos, kraujo apytakos ir ki
tus organus bei nervų sistemą.

Gyvūnija, panašiai kaip žmo
nės, sudaro atskiras bendruo
menes. Čia rasime gerų lakūnų, 
plaukikų, rasime gudruolių, va
dovų ir sukčių. Kaikurie turi sa
dizmo ar kanibalizmo reiškinių. 
Tačiau pagrindinis gyvūnijos 
suskirstymas į kategorijas pa
remtas struktūros sudarymo pa
našumu. Taip susidaro klasės, 
grupės ir šeimos. Šeimas sudaro 
gentys, šios pasidalina į atskiras 
rūšis ar skirtis (species). Smul
kesnis klasifikavimas veda į po
rūšius ar formas. Viena iš 
miausių gyvūnijos grupių 
paukščiai.

Paukščių organizmo 
savumai

Paukščiai, panašiai marga
spalvėms gėlėms, savo įvairu
mu, gyvumu, spalvų deriniu ar 
kartais nuostabiais muzikiniais 
sugebėjimais, mus nustebina, už
buria ir sužadina pasigėrėjimo 
jausmą. Iš kitų gyvūnų jie iš
siskiria ir sugebėjimu skraidyti. 
Jie skraido tais pačiais aer©di
namiškais principais, kaip lėktu
vas, panaudodami daug tų pačių 
mechaninių įtaisų. Šitą uždavi
nį atlikti jiems pagelbsti spar
nai, uodega ir kiti tam pritaiky
ti organai. Štai pusiausvyrai iš- , , -. AT v. .,iniw; nu laikotarpyje. Nemažiau ido-laikyti pas paukšti svoris sukon- - .v. .J J ,. . ...-L x c mnc Y'oicLririTzc LroH cfocriimu Lroi

įdo- 
yra

centruotas į liemenį, o kad ne
būtų sunkus, palengvinimui jo 
svorio, kaulai daugumoje vamz
diniai, oro pripildyti'. Paminė
tini ir oro maišai — tai specialūs 
paukščių organai, kurie talpina 
iki 12 litrų oro. Lengva suprasti, 
kaip labai tas palengvina kūno 
svorį. Oro maišai, tiesioginiai 
sujungti su palyginant mažais 
plaučiais, pasitarnauja ir kitam 
tikslui. Paukščiui skrendant — 
plasnojant jo krūtinės ląsta iš
siplečia ir susiglaudžia, kartu iš
traukiant ir išleidžiant orą iš oro 
maišų. Kadangi oro maišai su
jungti su plaučiais, tai gaunasi 
dirbtinis, be pastangų, automa
tinis kvėpavimas. Charakterin
ga paukščiui ir augšta tempe
ratūra (apie 110 F), kas rodo 
paukštį pasigaminant daug šilu
minės energijos, kuri reikalinga 
kūnui kelti į orą.

Skaitlingoji gegučių šeima
Šiltesnėmis gegužės mėnesio 

pradžios dienomis, kai Lietuvos 
miškai skambėjo įvairiomis, 
strazdų, lakštingalų, devynbal
sių ir kitų paukščių giesmių me- 
liodijomis, tarp volungės švilpi
mų retkarčiais išgirsdavome ir 
graudų gegutės šūkavimą “ku
kū!” Tai judrus, greit skren-

dantis ir skridimo metu prime
nantis paukštvanagį, kartu baikš 
tps,. kąryelįo „dydžio, paukštis. 
Gegutės gyvena įvairiose pasau
lio dalyse, daugiausia atogrąžų 
kraštuose. Jų šeimą sudaro apie 
180 rūšių, kurios savo keliu, atsi
žvelgiant į išorinio, mitybos ir 
gyvenimo vedimo skirtingumus, 
pasidalina į penkias pošeimes. 

Jos yra įvairiausių spalvų, 
naudingi paukščiai, nes maitin- 
damos gyvuliniu maistu sunai
kina daug kenksmingų vabzdžių, 
plikų ir plaukuotų vikšrų bei 
žiogų. Į tai smulkiau nesigili
nant, mums betgi įdomiausia, 
kad beveik pusė visų gegučių ve-; 
da poligamišką gyvenimą. Šiųjų , 
kiaušiniai mažesni, įvairių spal
vų ir, kad kiti paukščiai išpe
rėtų ir išaugintų vaikus, jie da- 
dami į svetimus lizdus. Tokios 
gegutės pavadinamos paraziti
nėmis.

Lietuvos ir Šiaurės 
Amerikos gegutės 

Lietuvoje ir bendrai Europo
je gyvenanti gegutė ornitologų 
pavadinta cuculus canorus L. 
Jos vyraujanti spalva pilka, 
apačia balta su juodais skersi
niais ruožais. Mėgsta sodus; par
kus ar retesnius miškus. Iš dau
sų parskrenda pačioje gegužės 
mėn. pradžioje, o išskrenda rug- 
piūčio mėn. — į Afriką. Kartais 
oasiekdama net Kaplandą. Įdo
miausia, kad gegutė neperi, bet 
savus kiaušinius padeda į balto
sios kielės, medšarkės ar kitų 
paukščių lizdus. Padeda 18 kiau
šinių, visada į pasirinktos vienos 
rūšies paukščių lizdus (į kurių 
jos kiaušiniai panašiausi) ir tik 
po vieną į lizdą. Jei lizdas sun
kiai prieinamas, ji kiaušinį atne
ša snape. Kad savininkas nepa
stebėtų padidėjusio kiaušinių 

išmeta vieną kiaušinį iš lizdo. 
Kiaušiniai išperimi 12-kos die-

skaičiaus, ji tuo pat metu kartais

mus reiškinys, kad gegužiukai 
pirmomis savo gyvenimo dieno
mis stengiasi iš lizdo išmesti — 
išstumti šalia esančius jaunik
lius, kas neretai ir pavyksta.

Ir šiaur. Amerikoje gyvenda
mos gegutės yra grakščios ir ge
rai išrodančios. Esama dviejų rū
šių, viena geltonu (Coccyzus 
americanus) ir kita juodu snapu 
(C. erythrophalmus). Paprastai 
jos pačios lizdus sukrauna ir iš- 
siperi savo vaikus.

Apie gegutes paplitę daug 
prietarų ir pasakų. Pavz. pava
sarį, pirmą kartą išgirdus gegu
tę kukuojant, jei neturėsi prie 
savęs pinigų, tai jų bus trūku
mas per visus metus. Ji ir dai
nose minima “štai gegutė užku
kavo tris piršlius”...

Vyt. Barisas.

Redakcijai prisiųsta
Eug. Mikalojus Ivanauskas, Ar- 
quitetura L i t u a n a. Impresso 
Arte Grafica Lituania Ltda, Av. 
Zelina. Sao Paulo. 1957-, 28 psl.

Mano pasaulėžiūra — 68 auto
rių pasisakymų tuo klausimu 
rinkinys, jau išspausdintas ir 
netrukus pasirodys knygų rin
koje.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motoras bei įvairius medžioklinius fautuvus.

ŽUKLAVIMO
ir Įvairius kitus SPOKTO REIKME- 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

*

*

*

KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMtLIAI

IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO G’MINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 
or ^tvyki‘0 peš rm.Yro. i-formecijM ve'tui. ‘

WALTMAN’S Patikima Vaistinė V
■į
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Mann & Martel Ltd

SPORTAS
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

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

— Punde* - Sorouren .
$3.000 {mokėti, 6 kambarių mūrinis 

:A r2. r .Virtuvam; nepareinami

3.5d 7 kambariu mūrinis 
2 virtuvės. Alyva aptildamas, 

. Lengvos mokėjimo sąlygos.

Bathurst - Queen 
8 kambariai — 2 augžtai 

$1.500 įmokėti, garotos, vandeniu 
alyva šildomas, geros pajamos, 
no kaina $14.500.

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Įmokėti, 7 kambarių mūro 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
nepereinami kambariai.

St. Clair - Vinona 
$4.000 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis j 
nomos su 2 modemiškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grave - Annette 
$17.500 pilna kaina, 6 kambarių at
kirus mūrinis namas su garažu, 2 
modemiškos virtuvės, nauja apšildy
mo sistema su gazu.

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

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

Bloor - Beresford 
$5.000 įmokėti, 6 kambariu mūrinis 
namas su garažu, moderniška virtuvė, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

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

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

Bloor - High Pork Ave.
Dupleksas — 7 kambariai 

$4.500 įmokėti, atskiras, mūrinis, 2 
virtuvės, 2 vonios, geri morgičiai. 
Pilna kaina $17.900.

St. Cleir - Glenholme •
įmokėti, 8 kambarių per du
atskiras, mūrinis namas su

Vandeniu alyva šildomas,

Roncesvalles - Westminster 
9 kambariai

: $6.000 įmokėti, mūrinis, dvigubas 
garažas, vandeniu alyva Šildomas, 2 
vonios. Pilna kaina $20.900.

Beatrice - College
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai,^ virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, dvig. garažas. Kaina $17.900.

Bloor - Indfan Rd. Cres. 
$2.000 įmokėti

8 kambariai, mūrinis, 2 virtuvės, įva
žiavimas mašinai pastatyti, geri mor
gičiai. Pilna kaino $17.900.

Dundas - Bloor - Indian Grove 
Savininkas nusipirko

$4;500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, dvigub. garažas. Kaina $18.900.

St. Clair - Oakwood
$4.500 įmokėti, 7 kambariai per du 
ougštus, garažas, šoninis įvažiavimas, 
Kaina $17.900. •

Bloor - Jane 
$5.000 įmokėti, rauplėtų plytų, at
skiros, 6 gražių kambarių namas, 
garažas, 1 atvira skola balansui. Kai
no $17.900.

St. Clair - Oakwood
3 butu - 12 kambarių 

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

Jane.- Bloor
2 butų -10 kambarių 

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

2

$8.000
augštus, 
garažu.
viena moderniška virtuvė.

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

B. SAKALAS
■ SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darba tel. LE. 1-5781
Namų tel. RO. 2-5543 ~ - 

skambinti po 10 vai. vok.

Bloor - 6 Points
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, keturių 
metų senumo namas labai gražioje 
vietoje, dvigubos sklypas, žemės sa
vininkas viską naujai perdekoruoįa. 
Pilna kaina $17.000. Labai gerų 
plytų, atskiras su garažu, privatu^ 
įvažiavimas.

Qucensway - ^gie Avė.
$10.000 įmokėti, 10 kambarių per 
2 ougštus, dvi virtuvės, du po keturis 
gabalus vonios kambariėi. Dupleksas. 
Privatus įvažiavimas, namas atskiras, 
akmeninių plytų.

Richmond Hill - Boyview
$1.000 įmokėti, 6 kambarių gražus 
gerų plytų' bungalow, privatus įva
žiavimas, visi kambariai naujai de
koruoti, pilna kaina $15.000.

Quebec Ave. - Dundės St. W.
$2.900 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvės, geros mokėjimo sąlygos. Na
mas geram stovyje, arti prie susisie
kimo. Pilna kaina tik $14.500.

Coding Ave. - Bloor
$2.500 įmokėti, 6 kambarių su 2 
virtuvėm, mūrinis nomas, alyva -šil
domos. Arti susisiekimo, tuojau gali
ma užimti. Pilna kaina $15.000.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėjimos, 6 kambarių, mū
rinis gerom stovyje namas su garažu. 
Prie pat didelių gatvių, geras susi
siekimas. Pilna kaina $14.900.

Berkeley - Dundas
$3.000 įmokėti, 10 kambarių per tris 
augštus, 2 garažai, namas geram sto
vyje, netoli nuo Dundas, galima gau
ti geros pajamos iŠ namo. Pilna kai
na 14.700.

Dufferin - Dundas
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
namas, dviejų aūgštų mūrinis, priva
tus įvažiavimas, kambariai visi di
deli. Viena skola 10 metų atdara. 
Lengvos mokėjimo sąlygos. Pilna kai
na, $17.500.

Dufferin - Rogers
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, mūrinis namas, 
atskiras, su garažu, geram stovyje, 
prie susisiekimo, taip pat netoli mo
kyklos. Pilna kaina $17.500.

Annette - Runnymede
$7.000 įmokėti, 10 kambarių, trys 
virtuvės, dvigubas garažas, mūrinis, 
atskiras namas prie gero susisiekimo 
į visas miesto dalis. Geros pajamos 
iš namo. . ’■ -
Suinteresuoti pirkti namus prašomi 
kreiptis pas mus, galėsite nematyti ir 
‘pasirinkti gerų namų. Dabar laikos.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

nugalėtojams. Šiose rungtynėse 
Kuriam teko žaisti prieš Vaičiulį 
labai puikiai sužaidė Preikšaitis, 
ir Duliūnas? Žaidė: Duliūnas 14, 
Ąžuolas 
Gvildys 
tavičius

Stalo 
įvykusiose komandinėse varžy
bose vytiečiai pasiekė dar dvi 
pergales laimėdami moterų ir 
vyrų varžybas. Moterų varžy- • 
hose vytietės Kasperavičiūtė ir ‘ 
Urbonaitė įveikė kovietes 3:0.; 
Vyrai po atkaklios kovos finale 
nugalėjo labai sustiprėjusią Det
roito Kovo komandą 5:3. Žaidė: 
Gvildyą 3, Nešukaitis 2, Rautinš.. 
Prieš patenkant į finalą teko dar' 
kartą įveikti vaišinguosius šei-'. 
mininkus pasekme 5:2. Žaidė tie 
patys.

Lengv. atletika. Artėjant va
saros žaidynėms suaktyvinamos 
treniruotės, kurios vyks šia tvar
ka: pirmadieniais ir trečiadie
niais Renhie parke nuo 7 v.v. 
metimai ir šuoliai; antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7 v.v. Var 

j sity std. bėgimai ir šuoliai. Bir-

VYČIO ŽINIOS
Rėmėjai: dr. J. Yčas $10, dr. 

Morkis $5, A. Morkis $5, Bleiz- 
gys $2, Balsienė $3, J. Strazdas 
$25, SLA $25, K. Ališauskas $75, ■ 
Ed. Bumeisteris $100. Visiems 1 
nuoširdžiai dėkojame.

Futbolas. Vyčio I-ji ir antrą
sias pirmenybių rungtynes Can- 
Con. lygoje prieš N. Greece su
žaidė lygiomis 0:0. Prieš Lions 
teko pralaimėti 2:0. Abu įvar
čiai įmušti iš baudinių; Vyčio 
II-ji trečiąsias Senior lygos pir
menybių rungtynes pralaimėjo 
CBC komandai 2:1. Įvartis Ju
revičiaus. Campbell Cup varžy
bose antroji tik 1:0 pralaimėjo 
stipriai Scarboro vienuolikei. 
Sekančias rungtynes žaidžia: 
Vytis I birželio 4 d. Millen std. 
prieš Heilas; Vytis II gegužės 29 
d. 6.30 vai. v. Earlscourt prk. 
prieš Eintracht B ir birželio 1 
d. 3.45 vai. p.p. Beaches std. prieš 
Macedonia. •

Vyčio krepšininkai ir krepši
ninkės praėjusį šeštadienį daly
vavo Hamiltono Kovo 9-rių me- 
tu veiklos sukaktuvių varžybose j 4 d , y v
ir pasiekė gražių laimėjimų. Tik ; pravestos pirmosios klubo rung- 
po atkaklios kovos vytietės įvei-1tynės. Programoj: 60 m. bėgi
kė kovingąsias kovietes 35:14. ;mas. šuoliai ir metimai nagai žai- 
Nors pasekmė vienašališka, ta-Mynių programą. Kviečiame vi- 
čiau žaidimas buvo apylygis.‘sus gausiai dalyvauti. Žiūrovai 
Žaidė: Balsytė. O. Žėkaitė 5, { labai pageidaujami. A. S. 
Kriaučiūnaitė 17, Dargytė 3, E. Į 
Žėkaitė 5. Kasperavičiūtė 2, Ur
bonaitė 3, Kromaitė. Vytietės, iš 
visų sukaktuvinėse varžybose

2, Supronas, Žukas 3, 
7, Preikšaitis 24, Igna-

tenisas. Ta pačia proga

AUŠROS ŽINIOS
___ ... . Toronto gimnazijų lengvosios 

dalyvavusių komandų ir klubų, atletikos pirmenybėse praėjusi 
trečiadieni CN Exhibition par
ke,’mūsų jaunieji sportininkai 

ieties

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

a
..'■ii į ■■ 11 ii—" .

į Joseph A. PIs/IIlRS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Runnymede - Annette

$2.500 Įmokėti, 6 didelių kambarių, 
labai gerame stovyje namas. Alyvos 
šildymas, vieta garažui.

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

St. Clair - Oakwood
$5.000 Įmokėti, 10 kambarių atski
ras namas. 3 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vandens ir alyvos šildymo*;.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park

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

Oakwood - Eglinton 
$1.500 įmokėti, atskirps 5 kambarių 
vienos Šeimos namas. Vienas atviras 
morgičius 10 metų. Vieta garažui.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tel. 
LE. 2-3321

Namų (ei 
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius I

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

A. U< I I IS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

R. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namų tel. WA. 1-7672 Nomų tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

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

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

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

Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

Baby Point Paint & Wallpaper
CXU B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.R.W. firmą dažei, sieloms 
popierb, įvatriet taiki ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tol. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 3S1 JANE ST. (prie Annetta).

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

no- 
ga-

na-

Wright Ave. - High Park 
$2.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis 
mas, 2 virtuves, alyva šildomas, 
ražas, narnos be skolų. 

Jane - Annette 
$2.500 įmokėti, 6 komb. mūrinis
mos, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
žaidimų kamb. rūsyje, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

Runnymede - Annette 
$3.600 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas, ilgos išsimokejimo sąlygos.

Windermere - Bloor 
$5.000 įmokėti; 6 komb. otsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomąjį, gražus ididelią kiemas, pilna 
kaina tiktai $15.700.

Humberside Ave. - High Pork 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, naujos Šildymas, garažas, 10 
metų skola.

Quebec Ave. - High Park. 
$5.500 įmokėti, 12 kamb. atsk. mū
rinis n8mas, 3 virtuvės, alyva šildo
mas, privatus įvažiav. did. kiemas.

Indian Rd. Cres. - Bloor 
$5.500 įmokėti, 7-Jcamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, garažas.

-Swansea - Windermere 
£6.000 įmokėti, 7 kamb. * atskiras, 
mūrinis namas, mod. virtuvė,1 vand. 
alyva šildomas, šoninis įvažiavimas, 
garažas, vieno skola 10-čiai metų.

TEL. DARBO LE. 2-4404

Geoffrey St. - Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, alyva 
šildomas, namas be skolų. Skubus 
pardavimas.

Dorvol Rd. - Bloor - High Park 
$7.000 įmokėti, 8 komb. per du 
ougštus, atskiras mūrinis namas, 2 
virtuvės, vand. alyva šildomas, pri
vatus įvažiavimas, garažas, didelis 
puikus -kiemas.

Runnymede - Bloor
įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
namas, 2 mod. virtuvės, 2 
alyva Šildomas, garažas su

$7.500 
mūrinis 
vonios, 
privačiu įvažiavimu, 10 metų skola.

Westminster Ave. - High Park 
$10.000 įmokėti/ 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 4 virtuvės, 
vand. alyva šildomas, šoninis įvažia
vimas, garažas. Seimininkas išvyksta.

Apartamentai
$12.000 įmokėti, 4 .butų apie $500 

mėn. nuomos.
$20.000 įmokėti, 9 butų, apie 

. $12.500 nuomos.
Wasoga Beach

įmokėti, benzino stotis, res- 
- krautuvė, 19 kabinų, gali 
namą. •

įmokėti, maisto produktų

$4.000 
toranos 
keisti į 
$2.500 .
krautuvė su didžiuliu kampiniu skly
pu, galima statyti motelius bei benzi
no stotį. -
$1.000 įmokėti, 6 kamb. vasarna
mis su visais baldais.

NAMŲ LE. 5-1584

Delhi, Ont.
Pavasariniams • parengimams ’ nelikim pasyvūs ir dirbkime 

pasibaigus LB v-ba buvo susi
rinkusi J. Laureckių ūkyje po
sėdžiui. Čia buvo aptarta bėga
mieji reikalai.’ .

Tenka pasidžiaugti, kad pas- 
: kutiniai šokiai davė gražaus pel
no — Si 15 su centais. Jeigu taip 
ir toliau skaitlingai dalyvausi
me, tai daug daugiau atsieksime, 
nei tikime. Gražu, kuomet ir 

: ankstyvesnieji ateiviai skaitlin- 
igai pradeda rodytis lietuvių ra
teliuose. Anksčiau buvo daugiau 
atsiskyrę ir nerangiai Į parengi
mus reaguodavo. Reikalas visų

bendrai.
Toliau. KLB Krašto V-bai pra

šant ir žinomam skautų veikėjui 
Zigmui Paulioniui sutikus, v-ba 
jį paskyrė kultūros bei švietimo 
reikalams, valdybos nario teisė
mis. Kadangi čia daugumoje ta
bako augintojai — buvo apsisto
ta prie miestiečio. Linkime Z. 
Paulioniui sveikatos bei ištver
mės naujose pareigose.

Pabaigai truputį dėl ateinan
čių parengimų. Vienas, gal būt, 
bus didesnis ir įdomesnis. Tai 
r-udlfiiop derliaus nuėmimo 
šventė - balius. Jis įvyks puikioj 
erdvioj ♦ Vokiečių salėj, *■ spalio 
pradžioj. Salė jau gauta, todėl

buvo vienintelės, kurios pasvei
kino sukakties proga Kovo spor- 
♦ininkes įteikdamos joms 25 ro- i atsiekė šiuos laimėjimus 
žes — po rožę nuo visų Vyčio metime J. Valiūnas I-ją ir R. 
krepšįninkių. Krepšininkai, nors į Burdulis III-ją vietą; šokime i 
ir nelaimėjo pirmosios vietos, ta-j tolį A. Žaliauskas III-ja vietą; 
čiau jų pasirodymą tektų vertin-• šokime i augštį A. Žaliauskas li
ti augščiau nei pirmosios vietos ■ ją ir J. Laurinavičius IV-ją v.;

į laimėjimą. Pirmose rungtynėse i trišuolyje A. Žaliauskas II-ją v. 
i nesunkiai įveikiami šėiminin-jir J. Laurinavičius IV; estafetės. 
{kai 51:20. Žaidė: Žukas 4. Preik-• bėgime K. Batura I ir A Mali-! 
įšaitis 17, Supronas 2. Duliūnas i nauskas II. J. Valiūnas. A. Ža-1 , , . ■ . .
į 6, Ąžuolas 2, Gvildys 20. Fina- liauskas, K. Batura ir A. Mali- i ^'ra bendras. Visi bųdarm to pa
ulinėse rungtynėse Vyčio vetera- nauskas,- -laimėję pirmąsias vie-'į1®3 Ąam^no .vaF.aJ turime pa- 
jnai susitiko su garsiąja Vaičių- tas Toronte, kvalifikavosi On-:1? r5isi¥s lr būdami daugiau _ _ . .....

Aušros koman- tario gimnazij u pirmenvbėse,' susiklausę dar daugiau galėsime prašome visus rezervuotu si. lai-
- ■ ~~ - •• • atsiekti ir kultūrine], ir ekono-r ką. Pries tai dar bus oficialus

minėj srity. Nebūkim baugūs, skelbimas. A. A-as.

Paieškojimai
Onos Bastytės - Kračikienės, 

kilusios nuo Gelgaudiškio, ieš
ko sesuo Anelė. Atsiliepti šiuo 
adresu: Jonas Kuncaitis, 1398 
Hickory, Windsor, Ont., Canada.

Jonas Mackevičius, gyv. Ka
nadoje, atvykęs iš Austrijos, 
prašomas atsiliepti šiuo adresu: 
V. Butkevičius, Valencia, Calle 
Paez. #90-48, Venezuela.

iio vadovaujama
da. Pradžia atrodė liūdnoka --
atpratusios veteranų rankos sun Couchiching, Ont. 
kiai suvaldo kamuolį, o aušrie- ‘ 
čiai pasekmę negailestingai ke- . ,
lia į padanges ir kėlinys baigia-1 atletikos pirmenybėse praėjusi i 
mas 16 tašku skirtumu. Antram {šeštadieni, kur dalyvavo 12 To-i 
kėliny, pakeitę daug kainavusį renta ir provincijos gimnazijų, I 
tinginių nugalėtą zoninį dengi- į mūsiškiai iškovojo, šokime su 
mą ir įsižaidę. veteranai pamažu ! kartim i K. Batura I ir K. Gai-Į 
atkunta. Pasekmė nežymiai iš
silygina ir likus žaisti 3.5 minu
tės telieka 4 taškų skirtumas.
Pabūgę nenumatyto pralaimėji
mo aušriečiai pradeda šnldyti 
kamuolį ir rungtynės baigiamos 

_  57:54 pasekme — labai vertinga 
{veteranams, bet per daug kukli

kurios ivvks ši šeštadienį Lake;

Etobicoke Jaycce lengvosios Dėmesio 10%

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS

DĖL STATYBINiy MEDŽIAGŲ 
•. ■- . _ < * ' 

kreipkis i lietuvišką firmą

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealtyond), smėlio 
ir kit. medžiagų.

žūtis II vietas; trišuolyje K. Ba-} 
turą II; šuolyje i toli S. Petrą-' 
vičius III: šuolyje i augštį A. Ža-J 
liauskas III; estafetės bėgime K 
Batura L A. Žaliauskas ir S. Pet
ravičius II v. (junior klasėje) ir 
A- Malinauskas I v. (interm. Į 
klasėje).

Iš Hamiltono mūsiškiai krepši
ninkai parsivežė vyrų krepšinio 
nugalėtojų taurę. Pirmose rung
tynėse nugalėjo Rochesterio Sa
kalą 58:42 (26:27) ir finaluose 
Toronto Vyčio veteranus 57:54 
(38:22). Žaidė: A. Vaičiulis 19, 
14„ O. Kulys 7, 17, K. Grigaitis 
6 2, J. Laurinavičius 17, 18, D 
Venckus, R. Gudas 4, Z D. Turk 
5, 2, ir R. Strimaitis 3, 1.

Lengvosios atletikos treniruo
tės perskeliamos pusiau: bėgirųai 
ir šokimai vyks kiekvieną tre
čiadienį Yiuo 6.30 iki 8.20 vai. v. 
Varsity stadijone, o ieties, disko 
mėtymai ir rutulio stūmimai — . 
Rennie parke kievieną sekma
dienį nuo 3 vai. p.p. iki 5 vai. v.

Lauk teniso treniruotės 
pradėtos sekančią savaitę.

bus
ED. KONDRATAS

PIGIAUSI

siuntiniai
Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. S1MINKEVICIUS 386 Durie St.

Vyry ir moterų rūbu 
siuvėjas

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

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

už Jūsų indėlius.
.1

galite "investuoti savo atsargines santaupas ir gauti 10%Jūs
paskolos formoje metinių palūkanų. Arba investuoti į akcijas ir 

dalintis pelnu su kompanija.
Aktyvi, registruota statybos bendrovė, vadovaujama lietuvių, 
reikalinga padidinti darbo kapitalą, pravedimui virš pusės mi
lijono statybos projektui. Jūsų paskola garantuojama visu kom

panijos turtu.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis

BE. 3-0591, Toronto.

ST. CATHARINES, Ont.
I šauksmą padėti vargstan

tiems broliamš Suvalkų trikam
pyje labai jautriai atsiliepė St. 
Catharines lietuvių kolonija. VK 
LS-gos St. Catharines skyriaus 
pastangomis gegužės 13 d. pa
siųsta pirmas tranpsortas su
rinktų drabužių ir avalynės. Ka
dangi susidarė virš 200 svarų 
siuntinys pasiųsta tiesioginiai 
laivu “SS Carlsholm” į Gdynės 
uostą, iš kur pagal susitarimą 
geležinkeliais bus pervežta tie
sioginiai į Punską. Už tą puns
kiečiams dovaną reikalinga vi
są pagarbą ir padėką išreikšti 
St. Catharines aukotojams: V. 
Šukienei, ĮC. Jasudavičiui, A. 
Bogušienei, O. Vilbikaitienei, VI. 
Povilianskui. Br. Ivanauskui, A. 
Šetikui. A. Ališauskienei, B. Ge- 
geckienei. A. Polgrimienei, V. 
Langienei, J. Dilienei ir I. Ša- 
jaukai. Tenka dar priminti, kad

renkama ir ruošiamas jau ir ant
ras transportas. -

Bet žinokime, kad tokiems 
transportams pasiųsti reikalin
ga lėšų. Reikalinga surasti bū
das tas lėšas sudaryti. Tai toms 
lėšoms sudaryti vilniečiai rengia 
tradicines Jonines birželio 21 d. 
St. Stephens Hall, viena mylia 
nuo Wellando ir už kelių mylių 
nuo Niagaros. Jos jau ruošiamos 
iš eilės ketvirti metai. Šiais me
tais tikimės bus įvairesnės ir 
įdomesnės, nes programoj daly
vauja iš JAV žurnalistas Al. Gi- 
mantas, Jonės Kvietytės - Urbo
nienės išraiškos šokio studijos 
mokinės iš Toronto ir žinomo 
muziko P. Armono vadovauja
mas Rochesterio vyrų kvarte
tas. Neužmirškime šioje apylin
kėje vieną iš rimtesnių ir dides
nių parengimų aplankyti.

J. Vilksvė.

Saugesniam važiavimui!

I. Mawrodin
REALTOR

Nerys Toronto Reel Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
DIDELIS PASIRINKIMAS JVAIRIŲ NUOSAVYBIŲ. Sudaro
me paskolas, perkame morgičius, bei parūpiname pinigų įmo- 

kėjimui. GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

$14.75
$23.20

| LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —
• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma

šiną dar šiandien!
• RATŲ BALANSAVIMAS
• PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
• VAIRŲ PATIKRINIMAS

SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI 
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, it 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis
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V. VASIS
raEAL ESTATE

872 Bloor St W. ■ Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
' Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
■!■■■ ■ . I...I      ■ ■ .... w ■ ■       >1 ■ I* I ■ ■■ m —I Į SI a n ■ aunu i

<9

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
Tel. LE. 1*5688

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

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

Sav. V. BLOCK IS :

966 Dundas St. W

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING

■PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS opsilankyti nouįoįe ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.
? 1700 8 QUEEN ST. W. (prie Sunnyside)
• Telefonas LE. 5-6686

— . 1 . ■ ...... ......... '? "■ .■■■' . i.r. ■ . ■ 11

Dėmėsią vasarnamiu savininkai!
Artinasi laikas, kada keliausite į savo vasarnamius (cottages) 

poilsiui NEPAMIRŠKITE:

_Z. Apdrausti pastatą nuo gaisro,-audrų ir kit. nelaimių.

2, Pasiimti Comprehensive Personal Liability draudimą, 
kuris apsaugos jus atsakingume prieš, kitus asmenis dėl 
galimų nelaimingų atsitikimų ant jūsų nuosavybės.

Skubus 
pato mo vimos

Žemos 
kainos.

PRANAS BARAUSKAS INSURANCE SERVICE
Visų rūsiu draudimai

LE 4-3608
83 WESTMORELAND AVE., TORONTO, ONT.

Pirmoji priemonė 
Motina vedusiam sūnui sako: 
— Tu pakalbėk su žmona. Ar

Šeimoje
Kartą mamos ’nebuvo namie, i 

Pusryčių metu vyriausioji jos 
dukrelė aštuoniametė Marytė negalėtumėt jūs taupiau gyven- 

fprie stalo atsisėdo mamos vieto- ti. Reikia juk bent Jack ir san- 
je ir išdidžiai tvarkė mažesniuo- taupų turėti, o jūs nepajėgiai 
sius. Tas nepatiko jos vyriau- skolų išmokėti.
šia j am broliukui. Jis pagaliau ir 
jako:

— Tai tu dabar jau mama!? 
Jei tu mama, taf pasakyk, kiek 
bus 6 kartus po 9?

— Aš dabar užimta, paklausk i 
savo tėvelio, — nei kiek nesu- 
mišus atrėžė Marytė.

Ištikimas šuo
. — Norėčiau nupirkti tą šunį, 
ar jis yra ištikimas?

— Už tą aš galiu garantuoti.
Tris-sykius jį pardaviau ir kiek
vieną kartą jis sugrįžo pas mane.:

— Jau kalbėjau, mama...
— Na, ir ką ji dėl to mano?
— Ji uždraudė man rūkyti...

Jis eitų į dangų
— Mamyte, — pasakoja Jo

nukas, — Kaziukas nemoka 
plaukti, nes jo mamytė neleidžia 
jam net prisiartinti prie van
dens.

— Kaziukas geras berniukas, 
kad klauso savo mamytės, — at
sako motina.

— Tai Kaziukas eitų į dangų, 
jei įkristų į vandenį, — paste
bėjo Jonukas.

SUDBURY Ont
Ten dalyvavo tiek artimųjų jo

RESTORANAS “RŪTA” j
Naujai atidarytas ir naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida- t 
rytas nuc 6 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos, VANDENS TAN
KIAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros

ROSE HEATING
844 Broadview Ave. Krautuvė

VISU RŪŠIŲ REMONTO DARBAI. 
TINSMITH CO.

723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

A. a. Ausenka
(Atkelta iš 5 psl.)

Kun. Antanas buvo entuzias
tingas filatelistas. Be kitų kraš
tų, jis turėjo beveik pilnus Lie
tuvos, Klaipėdos ir Vilniaus 
krašto pažto ženklų rinkinius. 
Susirašinėjo su JAV lietuviais 
filatelistais.

1957 m. birželio mėn. šv. Tė
vas per Konsistorialinę Kongre
gaciją kun. Antaną Ausenką ir 
bao Paulo lietuvių kleboną Ra- 
gažinską paskyrė lietuviais misi- 
jonieriais visai Brazilijai. Nuo 
to kun. Antanui dar padidėjo • 
darbo, kad jis neberasdavo lai- • 
ko nė prisėsti prie savo pamėg-■’ 
tosios filatelijos.

Gal nuo perdidelio įtempimo 
ir perkrovimo nebeišlaikė jo šir- ‘ 
dis, ir šis kilnus kunigas ir tau- ’ 
rus lietuvis peranksti iškeliavo ’ 
ten, iš kur nebegrįžtama. Iškelia- | 
vo palikęs kalnus nebaigtų dar
bų.

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

Priima susitarus telefonu.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo *9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą) .

Dr. E. Zubnene
Danių gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

, Tetefotfes WX-4108
Priėmimo valandose nuo* 9-12. 
3-8, • šeštadieniais 9-12t-(pagal 
susitarimą),, < įkabinėtas-! užda
rytas trediadieniaisi -G-i si j

.•Krlarn! 000.£<
AKIŲ SPECIALISTAS

L LDNSKY. R.O,

i

t>

0

Pritaiko ak|piM$ visiems :oŲų

A. Bernotas. Dr. N. Novošickls 4
Dantų, gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2003

" j defek-

vingumg. Kolba slavų kalbomif.
470 College St. W. Toronto ‘' 

Telef. WA. 1-3924,.Valdovai...
(Atkelta iš 2 psl.) 

kė ir grietinės po 750 gramų kas
dien pristatyti. Sako, jo paties 
karvių pienas liesas. Ir šis paten
kina Barsevičiaus įnorius.

O kokie paklusnūs šoferiai! 
Tai jie Barsevičiaus įsakymu 
statybinę medžiagą į Kauną di
rektoriaus nameliui suvežė. Kai 
šoferis Čepys išsitarė vienam 
kitam, kad jis daug direktoriaus 
kombinacijų žinąs, tai Barsevi- 
čius išsigando. Net iš darbo at- 
eisti ir šitą panorėjo.

— Atleis — netylėsiu, — pa
sakė Čepys.

Direktorius laikinai tapo be
jėgis. Bet ir čia surado išeitį. Če
pys mėgsta išgerti, šampano vai
dinas iki šiol nebuvo ragavęs, 
štai ir maukia dabar jis jį per 
naktis kartus su Barsevičium ir 
Barsevičiene.,

Tai, matot, kokių esti valdovų 
ir valdinių. Ką valdovas pasako, 
tą valdiniai daro. Laimė, kad 
Barsevičius šautuvo neturi, o tai 
lieptų kuriam nors iŠ valdinių Į 
medi lipti, žvirblį pavaizduoti. 
Tikriausiai liptų ir po to iškristų 
pamuštu sparnu ...

K. Kaukas.

Pavykęs koncertas iTen dalyvavo tiek artimųjų jo 
Gegužės 18 d. Christ the King šeimos draugų, kiek galėjo su- 

parapijos didžiojoje salėje įvyko tilpti, J. H. Petkūnai net iš Ha- 
didinjgas dainų koncertas, kurį mįltono. 
puikiai išpildė vis dar kylanti1 ” " ’ ’ v ‘
jaunosios kartos žvaigždė Janina 
Liustikaitė, palyginti, dar nela
bai seniai atvykusi iš Italijos, 
kur mokėsi dainavimo pas gar
siuosius Romos muzikus. Piani-

■ nu akomponavo muzikas kun. B. 
Jurkšas, studijavęs muziką Itali
joje ir Ispanijoje, ir buvęs muzi
kos mokytojų Ispanijoj ir Ko
lumbijos kolegijose.
; Tai pirmas tokio augšto lygio 
koncertas mūsų kolonijoje. Salė 

lĮ buvo pilna. Be lietuvių buvo dar 
; ir kitataučių. Tarp garbingų sve- 
:čių dalyvavo ir miesto burmist- 

.. ras J. Fabbo su žmona, imigra-
• ei jos šefas Smith su žmona, C-ą- 
; nadian Friendship pirmininkė G.
■ Hartman ir beveik visa valdyba, reckaitė. St. Venskevičius ir R. 

keturiolika šv. Juozapo kongre- Zlatkutė. Ta proga vaikams pa- 
gacijos seselių, kurios dėsto mu- mokslą pasakė kun. B. Jurkšas. 
žiką mergaičių kolegijoje ir ki- ■ Pagarba tėvams, kad dar yra są-

' tose katalikiškose miesto mo- moningi lietuviai ir nori matyti 
1 kyklose. Angliškai kalbančioji savo vaikučius pirmuosius tiky- 

publika išreiškė pageidavimą, binio gyvenimo žingsnius žen-
• kad toks koncertas artimoj atei- giančius tėvų pėdomis.
įty įvyktų vienoj iš didižausių ' j Valiukas susiiaukė svečiu- Mažeikių rajonas, 

miesto salių kad netik keletas , bro]io iš Los Angeles CaLj ir dar 
šimtų, bet _keletas tūkstančių ga- Į dau?iau giminių. '

Mirė Ona Rupkalvienė. Ji be-! 
skubėdama rytą į darbą palei 
traukinio bėgius buvo traukinė
lio skaudžiai sužalota. Nuvežta 

į į šv. Juozapo ligoninę šešetą die- 
‘ nu išgulėjo be sąmonės ir mirė, 
i Buvo tik 25 m. amžiaus. Paliko 
j vyrą, kuris dirba INCO kompa- 
! niioje ir pusantrų metų duk
relę. Palaidota gegužės 23 dieną, 
vavo gražus būrelis sudburiškiu 
ir giminių iš Toronto: J. ir H. 
Būčiai. M. Galinaitienė ir E. As- i 
tinienė; o iš Čikagos E. Heskytėį 
ir J. Dimitras. Velionės karstas 
puošė nepaprastai daug vainikų, 
kurių vienas visos Sudburio 
lietuvių bendruomenės vardu.

Sudburiškis.

Kun. B. Jurkšas tarė padėkos 
žodį už parodytą vaišingumą ir 
nuoširdumą ir drauge su visais 
dalyviais sugiedojo šeimininkų 
garbei “Ilgiausių metų”.

Šia proga abu menininkai sa
vo talentais išgarsino lietuvių 
ir Lietuvos vardą taip pat kana
diečių tarpe ir išvyko iš Sudbu- 
rio kupini puikiausių įspūdžių.

Vietinis dienraštis "The Sud
bury Daily Star” gražiai atsitie
sė ir įdėjo nuotraukų iš kon
certo.

Šiemet pirmosios Komunijos 
priėjo gražus būrelis lietuviu
kų: J. Daveikis, Z. Griškonytė, 
V. Kručas, I. Lapienytė, S. Po- 
derytė, D. Remeikytė, E. Skvi-

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniai* 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferrn St J

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Lietuvio advokato 
Įstaiga

OKULISTĖS
Br. BUK0WSKA- - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A

BLKOWSKA, R.O.-
274 RONCESVALLES AVEJ 

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

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

a

A LENCKL B.A., LLA

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St- W-
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

- i i
i
š

t

į

y

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

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

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETTValau fotelius ir 
įvairius kilimus,

"taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

lėių pasigėrėti gražiu ir stipriu , 
lyrinio soprano mūsų pagarsėju
sios tautietės balsu. Pats bur
mistras užtikrino savo paramą, 
kad toks koncertas čia įvyktų 
ateinantį rudenį. j

Programa užtruko pusantros 
valandos, bet praėjo labai grei- j 
tai ir publika vis dar plojo ir bi- į 
savo. Po koncerto kun. A. Sabas 
tarė padėkos žodį abiem meni
ninkams už tokią vykusią ir tur
tingą programą, kur buvo gali- 

. ma su džiaugsmu klausytis lie
tuviu ir pasaulinio garso muzi
kų kūrinių lietuviškai, išskyrus 
vieną ariją iš operos “Mefisto- 
elė” itališkai. Irena Glizickaitė 

į įteikė gražią raudonų rožių 
■ puokštę visų lietuvių vardu. Šo

riams groio Aleksas ir Algis Ku- 
linskiai ir plokštelių muzika. 
Loterijoj laimė nusišypsojo so- 
'istei, kuri ištraukė V. Augusti- 

> ?o lietuviškų vaizdų albumą.
Toks pat albumas su dedikacija 
buvo įteiktas ir burmistrui, ku- 
ris pasiliko ir šokiams.

’ ! Koncertas greitomis buvo su-
- ruoštas liet, bažnytinio komite- 
;. to iniciatyva. Prie parengimo, 
' be bažnytinio komiteto, daug 
. prisidėjo bendr. pirm. A. Ku-

sinsikis, E. Sviežikienė, M. Gli- 
zickienė, St. Tolvaišą, D. ir V. 

? Kriaučeliūnaitės, R. Kačinskas, 
K. Jakubonis, R. Jakubonytė ir 
V. Jasiūnaitė. Tačiau ypatinga 
pagarba ir padėka tenka bažny- 

į tinio komiteto nariui J. Kriauče- 
' liūnui ir jo šeimai, kurios pasto- 
• gėje visą laiką abu menininkai 
Ipatvrė rūpestingą globą ir nuo-

- širdų lietuvišką vaišingumą, o 
taip pat ir L. A Kasperiūnams, 
kurie suruošė tikrai karališkas 
menininkų pagerbtuves - vaišes.

R

Elektros - Electronic

Visi

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

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 

• mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai. pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Toronto. — Ontario aukso ka
syklos per pirmus tris šių metų 
mėnesius pagamino 659.509 un
cijas aukso ir 105.255 uncijas si
dabro, viso $22.584.195 vertės.

Žemiausios kainos Toronte.

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

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van 
dens apšildymo krosneles ir atlie’ku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

S

■BOUWiEASONli

109 Bloor St. Wl^Toronto S. ' 
Tel. WA.,3-9484 5r WĄ. 3-9715 ,

Atteka giminesni
n u oi o t gyvent i ar pa s i s v cc i ūot i.

BILIETAI :
x lėktuvais, laivais, geležinkeliais. . 

Ncscxoninio meto nuolaidos!
Pesus <r vizas

FOUR 'SEASONSKi 
ftH^TRAVEKSSM

-

■5/'

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

i elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairiau vasarnamius. 
TeL LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 
Say. D.KAUNAITt

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — >

advokatas ir notaras.
Kalba slavų ^afbbmlš.^^

1147 Dundas St. W.. Toronto
Telefonai: LE. 4-S431 ir .LE. 4-8432

' SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. naiuų* 
WA. 4-9501. BE. 3į-P97^

r

i

A. P. GARAŽAS
1539 PUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 5-9130

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

?

_ ----------

A. LIŪDŽ1US, B±TĮ
VIEŠASIS.NaTĄBĄ^

(Notary’ Public)'V.
'Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,• Av. < ' ’5 >morgiciai. ’

■r

91 Roncesvalles Avė., .Torontą 
Telef. LE. 6-5613 .. /į J

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

t . '

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

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

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. ' 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE. 
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar pro^kite mūsų kainoraščio 
paštu. t

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo>kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto 

pn« Gladstone

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai Į ’

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informocįjos' kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž./tarpininkavimas

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

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pasi- 

riukimat.

I 
o

Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO

Sav. VL. TARVYDAS 
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Naulu stabdžiu idėilmas tik ’18.00

DĖMESIO! DĖMESIO!

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1661
Toronto

P. ŠALNA’ 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4658. DARBE* WA. 1-9541

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD.. Toronto. TeL RO. 6-4063

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Potkolo 1 asm, iki $3.000. Patfcalat, indėliai ir gyvybė apdrautža.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

i

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-2 vai. vok. 
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

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

Telefonas U. 2-8723

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 

, ten . gyvenančiais arba atvyksian
čiais iŠ Lietuvos.

'Nųvyktr-gelim
trėnesj. ■ Ncscxonemu laiku nuolai- 

.■ t/-*/?/;7 •.

Užsisakykite < vietas /pigiauS'Oi Tr

FOUR SEASBtSW2r,.»fr-i '?-;TRAVEL-:-
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■I a
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8 PUSU

TORONTO, Cnt.
Birželio 14 minėjimas,Šv. Jono Kr. parapijos žinios Birželio 14 minėjimas,

— Šį sekmadienį švč. Trejybės kaip ir kiekvienais metais. Baltu 
šventė. Pamokslai kun. dr. J. Federacija ir šiemet rengia 1941 
Gutausko. Ateinantis penktadie- metų išvežimų minėjimą sekma

dienį, birželio 15 d. Programoje 
dalyvaus trijų tautybių chorai ir 
menininkai. Numatomos radijo 
ir televizijos programos. Toron
to lietuviai iš anksto raginami 
tą sekmadienį rezervuoti savo 
artimųjų pagerbimui ir viešam 
protestui.
šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 

mėnesiniai narių susirinkimai, 
vasaros laike, šaukiami kiekvie
no mėnesio pirmą ketvirtadienį 
8 yal. vak. klebonijos priestato 
11-me augšte.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 5 d., ketvirtadienį, 8 v.v. 
klebonijos priestato Il-me augš
te. Susirinkime valdyba patieks 

‘ šešių mėnesių veiklos ataskaitą 
oei numatytų darbų planą. Re- 

Jvizijos ir parengimų komisijos

vai. Šeštadienį 8.30 vai. ryto ge-l Prašome visų narių atkreipti 
dulingos pamaldos už Sibire mi- dėmesį į šį susirinkimų pakeiti-

* rūsį kankinį a.a. kun. Joną Staš- mą ir skelbiamu laiku dalyvauti, 
kevičių.

— Sutuokti Tadas Dambraus- 
. kas ir Imhard Bruessow. Tai bu

vo pirmos sutuoktuvės parapijos 
koplyčioje Wasagoje.

— Pakrikštyta: Birutė Leoka
dija Nakrošiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Motinos Dienos Novenos 

Mišios yra lakomos kiekvieną 
rytą 8 vai., o gegužinės pamaldos 
— 7.30 v. v. Baigiantis gegužės 
mėnesiui kviečiami visi kuo gau
siau dalyvauti šios novenos ir 
gegužinių pamaldų bendroje 
maldoje.

— Šį trečiadienį ir šeštadienį 
yra metų ketvirties pasninkas.' 
Tai dalinis pasninkas, kada gali
ma valgyti mėsiškų valgių tik 
vieną kartą dienoje, o kitus du 
kartu galima tik užsikąsti ir tai 
ne mėsiškų valgių.

— Mūsų parapijos gyvavimo 
penkmetis sueina šiomis dieno
mis. 1953 m. gegužės 22 d. Tėvai 
Pranciškonai atvyko į Torontą 
steigti šios parapijos, o gegužės 
31 d. tais pačiais metais jau bu
vo atlaikytos pirmos pamaldos 
“Parkdale” kino teatre. Dėkoja
me Augščiausiam už Jo palaimą 
šiuose sunkiuose kūrimosi me
tuose. Esam dėkingi visiems lie
tuviams prisidėjusiems malda, 
auka ir darbu prie parapijos au
gimo ir klestėjimo. Vėliau bus 
nutarta ar šis penkmetis bus ko
kiu nors būdu atšvęstas.

— T. Placidas yra išvykęs šią 
savaitė j Pranciškonų vadovybės 
posėdžius. Nauji pranciškonų pa
skirstymai bus žinomi jau šią 
savaite. Klebono pareigas šią sa
vaitę eina T. Steponas.

— Kas yra užsisakęs T. Saba
liausko knygą “Nuo Imsrės iki 
Orinoko”, gali ją atsiimti iš pa
rapijos knygyno.

— Sutuokta: Anicetas Lukoše
vičius ir Aldona Gudanayičiūtė.

Čikagos liet, operos gastroiė
Toronte jos kvietėjui yra davu
si $1.527,02 nuostolio. Bilietų bu
vo išparduota 833.

Pinigiškai tai neapsimokėjo, 
bet buvo padaryta neblogos lie
tuvių reklamos — du Toronto 
dienraščiai — The Globe and 
Mail ir The Telegram — šim-

nis — pirmasis birželio mėn. — 
7.30 vai. vak. šv. Mišios.

— Gegužinės pamaldos, kurios 
buvo laikomos kas vakaras visą 
gegužės mėnesį, baigiamos šį 
šeštadienį 7.30 vai. vak. Džiugu, 
kad šiais metais gegužines pa
maldas tikintieji gausiau lankė 
kaip per pora praėjusių metų.

Pirmosios išpažinties ir Ko
munijos vaikučių iškilmės šiais 
mteais įvyks birželio 15 d. 9.30 
vai. pamaldų metu. Būtų gera, 
kad ir jųjų tėveliai ta pačia pro
ga priimtų Švenčiausįjį.

— Parapijos komiteto posėdis 
įvyks šį ketvirtadienį, gegužės 
29 cL, 8 v. v. klebonijoje.

— Kun. dr. J. Gutauskui sa
vaitei išvykus į JAV, šiokiadie
niais šią savaitę par. bažnyčioje 
rytinės pamaldos vyks 7.30 ir 8 narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.

l

f*
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MONTREAL, One.

Šalpos Fondo valdyba.

Vaišės prie naujai įsigytų mažų staliukų. 
Geras orkestras, bufetas.

Pajamos — Suvalkų trikampio ir Vokietijos lietuvių šalpai. 
Įėjimas $1.00.

šj šeštadienį, gegužės 31 d., 8 vai. vak
šv. Jono Krikdytojo parapijos salėje

KLB TORONTO APYL. SALPOS FONDAS
rengia paskutinį šiame sezone

TEATRO BALIUS 
įvyks gegužės 31 d. Aušros Var
tų parapijos.salėje. Jo linksmai 
ir reto originalumo programai 
atsidėjęs ruošiasi visas dramos 
kolektyvas. Mūsų teatralai, ke
letą metų, nuoširdžiai. dalyvavę 
kitų organizacijų vakaruose, 
koncertuose ir pobūviuose, šį 
kartą patys kviečia lietuvišką 
visuomenę į savo balių, kurio 
pelnas skiriamas B. Sruogos 

pastaty-

Kanados Rajono skaučių , Į ‘ “Dainos” Grupės I Pirmoji gegužinė
vadovių bei vyr. skaučių susirinkimas įvyks birželio t d. i Birželio 8 d., sekmadienį, bu- 

saskrvdis kuriam dalyvavo Ha- 3 vai. p.p. pas Mariją Pociene, vusiame V. Narušio ūkyje/Lake 
* 1 IzUaC 1X7 A Q l-T *1 i 1 f 'llmiltono, Montrealio ir Toronto, 

skautės įvyko gegužės 17-18 d.d.' 
Toronte. Į sąskrydį buvo atvy
kusi LSS Seserijos vyriausia 
skautininke L. Čepienė iš Bosto
no ir Seserijos vadijos vyr. sk. 
skyriaus vadovė s. A. Kamiene 
iš Čikagos.

Šiltu žodžiu sąskrydį sveikino 
LSS Brolijos vyriausias skauti
ninkas S. Kairys.

Pirmoji gegužinė

Medad, Hamiltono at-kai rengia 
didžiulę gegužinę. Toronto lietu
viai kviečiami skaitlingai daly
vauti. Kiekvienas atvykęs ras 
daug malonumų ir smagiai galės 
praleisti laiką gražioje pavasa
rio gamtoje.

Laimingiausių bendro gyvenimo dienų 
džiaugsmo mieliems “TŽ” talkininkams

ALDONAI GUDANAVICIŪTEI ir
ANICETUI LUKOŠIUI,

ir saulėto

sukūrusiems šeimą, nuoširdžiai linki
“Tėviškės Žiburiai”.

Mieliems draugams
ALDONAI GUDANAVICIŪTEI ir ANICETUI LUKOŠIUI, 
sukūrusiems lietuvišką šeimą, geriausios sėkmės naujame 
gyvenime linki

120b Carlton, telef. WA. 3-6328.
Valdyba.

Jaun. skautų-čių stovykla
Skautų-čių tėveliai prašomi 

jau dabar pradėti registruoti 
vaikus stovyklai, įmokant $2 
reg. mokesčio? Likę $13 sumo
kami prieš važiuojant. Regist
ruoja draugininkai-ės per suei
gas, taip pat galima ir per tun- naus, V. B. Butrimai — sūnaus, 
tininkus: D. Keršienė —■ LE. 
6--2781, H. Stepaitis — RO.6-2845.

Kar*. Liet. Kat. Federacijos 
posėdis įvyko praeitą šeštadie
nį. Tarp kitų reikalų nutarta 
Lietuves Kankinių . Kryžiaus 
Midlande tolimesnę globą bei 
priežiūrą palikti KLK Federaci
jos Toronto skyriui. Prieš vasa
ros sezoną numatyta užbaigti 
aplinkos aptvarkymo darbus, už
dėti užrašą ir perdažyti patį kry
žių. Jei bus gautas sutikimas 
Mdilando šventovės administra
cijos, numatyta išleisti lietuviš
kojo kryžiaus' atvirutę, kurį bū 
tų pardavinėjama ten pat kios
ke, ir specialų leidinėlį apie lie-

Naujagimiai -
V. B. Šarūnai susilaukė sū-

P. G. Stripiniai — dukros; S. M. 
Jakubaičiai — dukros.

Dėl ligos, geromis sąlygomis, PARDUO
DAMA BATŲ KRAUTUVĖ lietuvių gyve- 
narnom rajone 
let. 2-7607.

870 College St., te-

Išnuomojamos kambarys II ougšte vie
nam asmeniui su maistu ar be maisto. 
Yra vieta mašinai. RO. 9-0775.

“Milžino paunksmės 
mui. Dramos Teatras tiki, kad 
montreališkiai įvertins jo didelį 
darbą ir skaitlingai dalyvaus 
šiame parengime. Tas aktoriaus 
iau asmeniškas suartėjimas su 
žiūrovu netik labiau sustiprins 
tarpusavio ryšius, be kurių jokie 
teatro egzistavimas nėra įma
nomas, bet ir bus didelis morali
nis atpildas abiem. Prie jaukios 
žvakių šviesos, gražiai dekoruo
toje salėje, malonu bus sekti ei
lę komiškų vaidinimėlių, nutiki
mų, linksmai išgyventi . nenu 
trūkstamą virtinę staigmenų, 
Atvyks kolchozininkaą su save 
bėdomis, pasirodys senbernis si 
meile ir piršlybomis, egzotiškų 
kraštų šokėja, paskutinių nau
jausių madų paradininkai, dai
nininkai... Atvykusieji galės 
išbandyti laimę vertingoje lote
rijoje. kuriai, remdami mūsų te
atro darba. savo paveikslus pa
skyrė dailininkai: J. Akstinas. 
V. Remeika, A. Tamošaitis, K. 
Veselka. Gros geras orkestras,

Išruomojoma vienam asmeniui salionas Į vyks nuotaikingi Šokiai, O bufe- 
ir miegamasis su minkštais ir^ k'^ąis te —■ vaišės. Pradžia 7.30 vai. V. 

punktualiai. Pavėlavę neturės 
progos pamatyti iškilmingo ati
darymo.

Nepraleiskime veltui šito va
karo, o atvykime pabendrauti 
su mūsų teatralais, nes sekantis 
jų balius bus tik ateinančio, pa
vasario pabaigoje. Pakvietimai 
kainuoja tik $1.50. Jie gaunami 
pas visus Montrealio Lietuvių

Jonas ir Stasys Prakapai.

Mielus
ALDONĄ GUDANAVIČIŪTĘ ir ANICETĄ LUKOŠIŲ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina
L. J. Geniai, 
J. Šarūnas, 
A. Kairys.

ALDONA GUDANAVIČIŪTĘ ir ANICETĄ LUKOŠIŲ.

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

P. A. Armolavičiai.

konferencija bei paroda — Roy
al York Hotel; Raštinės reikme
nų d-jos konvencija — Queen 
Elizabeth Bld. tom pat dien.; 26- 
31 d. Metropolitan operos gast
rolės — Maple Leaf Gardens; 
29 d Toronto archidijecezijos 
katalikių moterų lygos konven
cija; 30 d. Kanados šokių mo
kytojų draugijos konvencija — 
Palace Pier.

_ , Kanados Chemikų Instituto
tams tūkstančių savo skaitytojų I (CIČ) suvažiavime gegužės 26

Šio mėn pabaigoje Toronte Į, Pranešimas
įvyks: 26-28 d.d. Kanados Che-Į North Sylva Co. Ltd. valdy
muos Instituto 41-oji metinė ba praneša, savo akcininkams,

pranešė apie ne eilinį Toronto 
mažumų gyvenimo įvykį — ope
ros pastatymą, įvertindami jį 
teigiamai.

Dirigentas A. Kučiūnas šio 
pirmojo pasirodymo rezultate 
yra pakviestas atvykti diriguoti 
Toronto simfoninį orkestrą. Tai 
taip pat nemažas lietuvių lai
mėjimas.

Padeda padengti “Rigoletto” 
nuostolius

KK Liet. Mot. D-jos Prisikė
limo parapijos skyrius, norėda
mas nors maža dalimi prisidėti 
prie Rigoletto operos pakvieti
mo susidariusių nuostoliu pa
dengimo, pereito sekmadienio 
susirinkimo nutarė paskirti “Tė- 
vvnčs Prisiminimu” valandėlei 
$50. ‘ AI. K.

Dantų gydytoja Danutė 
Natkcvičiūtė - Naikauskicnė 

šį pavasarį pabaigė Halifax uni
versitetą gaudama, teises Kana
doje verstis dantų gydytojos 
praktika. Praėjusią savaitę ji iš
laikė egzaminus ir gavo teisę 
verstis praktika Ontario provin
cijoje. Dantų gydytoja Natkevi- 
čiūtė - Naikauskicnė kabinetą 
atidaro Windsorc.

kad 1958 m. birželio 7 d. 10 vai. 
ryto Lietuvių Namų priestate, 
235 Ossington Ave.. Toronto, 
šaukiamas metinis susirinkimas 
sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Praeito susirinkimo protokolo 
skaitymas, 3. Valdybos praneši
mas: a) pirmininko, b) iždinin
ko, 4. Balanso priėmimas, 5. Pa
jamų - išlaidų sąmata 1958-59 m. 
6. Pietūs. 7 Vaidybos rinkimai. 
8. Einamieji reikalai, 9. Susirin
kimo uždarymas. Valdyba.

Vak. Vokietijos prezidentas 
prof. Th. Heuss'ir užsienių rei
kalų ministeris H. von Brentano 
gegužės 31 d. lankvsis Toronte 
ir aplankys vokiečių draugiją 
Harmonie 410 Shcrbourne St.

Tą pačią dieną bus priėmimas 
pas Ontario gubernatorių. Se
kančią diena svečiai išvyks Į 
Otavą. Gegužės 30 d. jie trumpai 
aplankys Niagara Falls,- kur su
sitiks su Hamiltono ir viso NF 
pusiasalio vokiečiais.

Kareivis užpuolė lietuvi
Torontietis Vytas Butrimas. 

biįcHo" 3 ’T P^SioT aikščiJišiuo metu gyvenąs savo ūkyje 
Queen Elizabeth pastate rengia P™ Colhngwoodo, yaziuoda- 
savo tautini Pavasario festivali Įant ,masl"a PIcntu uniformuote 
su plačia menine programa. V i:’9™™ buvo paprašytas pave

izėti. Po keletos minučių ncpazis- 
TŽ Nr. 20 išspausdintoje pa-itamasis, grasindamas ginklu, iš 

dėkoje vietoje Trukanavičiams i mašinos savininko perėmė vairą 
turėjo būti B. Trukanavičiui. t ir pasuko jam pageidaujama 

_ ... > kryptimi. Važiuojant dideliu
; greičiu mašina neteko pusiau- 
i svyros ir apsivertė. Uniformuo- 

r C 13 staigmenos - pobūvio, tas užpuolikas pabėgo. Masino: 
Taip pat visoms dalyvavusioms ir įtei- sutaisymas kainuosiąs per $700. 

Policija visgi surado ir suėmė 
Jūsų nuoširdumos ir gražios dovanos užpuoliką

d., kuris įvyko Toronte, dipl. 
chem. vaist. Stepas Kairys ir 
Toronto un-to prof. dr. Ė. M. 
Mcadc pateikė savo darbą tema 
“12-kctostearinės rūgšties este- 
rų skilimas Claiseno reakcijos 
poveikiui”. Darbas atliktas Can
ada Packers laboratorijoj, kur 
St. Kairys dirba kaip tyrimų 
chemikas.

Inž. A. Petravičius
su šeima gavo vizą į JAV ir at
einančią savaitę išvyksta nuola
tiniam apsigyvenimui į Kalifor
niją.

Toronto italai gegužės 3 1d

ir miegamasis su i 
baldais. Telef. EM. 4-9641, arba EM. 
6-°° 91.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė su 
baldais ir šaldytuvu. Yra garažas. 22 
Hayclock St. Tel. LE. 4-8575.

Iaviškus’kryžius bei Lietuvą kaip 
kryžių kraštą, kuris būtų pade-;  ------ -—-- - —
tas turistams pasiimti kartu SU Į Išnuomojami trys kambonoiI ir virtuvė II 
kita šventovėje platinama infor-suaugusiems Dundos - L.sgor 
macine medžiaga.

į Lietuvių maldininkų kelionės “ 
I į Midlandą klausimas dar nevi- 
: sai aiškus. Šventovės administ
ratoriai yra pranešę, kad lietu- 
pviams skirtąją dieną ten lanky-1 
i sis apaštališkasis delegatas, tad ' 
i lietuviams reikia pasirinkti kita' Boidu pcrvežimos Toronte ir tolimomis 
diena. KLK Fcd‘ valdvba mana, pistonc-jomis^ Visos vežamos turtas op- 

kad lietuviams kaip tik geriau- i rccli, Uondono, windsoro, Hamilton,, 
šiai tiktų ten vykti ta pačią die-1 North Bay, Sudbury ir kitur.
ną, kai lankysis apaštališkasis 30 DEWSON ST.___ ___ tel. LE.4-1403
delegatas J.E. arkiv. Panico. Ar 
tai galima bus įvykdyti, teks i 
dar aiškintis. !

. '/ ;■ .• ■••• ' ••. ’• - į !

Vestuvės
Pereitą šeštadienį susituokė: 

du “TŽ” bičiuliai, nuolatiniai 
ekspedicijos talkininkai — Al
dona Gudanavičiūtė, neseniai at-Į 
vykusi iš Brazilijos, ir Anicetas 
Lukošius. Smagi vestuvių puo
ta įvyko T. Liet. Namuose. Da
lyvavo apie 60 svečių.

Jaunavedžiai po vestuvių iš
vyko pakeliauti po Kanadą. Grįž-! 
ti žada po savaitės. i

studijavo Kaune Vytauto Did. 
un-te teisių mokslus. Iš Valsty
bės- Kontrolės jis perėto diplo- • 
matinėn tarnybon į užsienių rei
kalų ministeriją. Padirbęs kele
tą metų centre, busimasis dakta- ; 
ras St. Daukša buvo pasiųstas į * 
Lietuvos pasiuntinybę Paryžių- • 
je, kur baigė Sorbonos un-te tei
sių fakultetą ir įgijo teisių dak- • 
taro laipsnį. Buvo augštas pa
reigūnas, didelio takto diploma- < 
tas, o dabar puikus advokatas - 
Montrealy. kur turi didelį pasi
tikėjimą ne tik lietuvių, bet kitų < 
tautybių tarpe. Linkime jam il
giausių metų ir sėkmingos veik
los lietuviškoje tautinėje dirvo-* 
je. Kl. G. :

Namų statybos rangovas Ga- 
baliauskas iš jo pastatytų penkių 
namų Ville Lašale j e keturis par
davė, o į penktuosius pats per
sikėlė gyventi. Lietuvių staty
binė bendrovė “Linda”, kuriai 
Gabaliauskas vadovauja, neto
liese nuo jo gyvenamos vietos 
ViUe Lasallėje netrukus • pradės 
stati šešis dviaugščius namus. 
Žemės sklypai bendrovės jau 
nupirkti ir. leidimai išrūpinti.

McGill universiteto geologijos 
studentas R. Jurkus vasaros dar
bams komandiruotas į Kanados 
šiaurę, Ungava Bay. Vidurinės 
mokyklos abiturientas, pianistas 
R. Keturka vyksta darbams prie 
aviacijos bazių šiaurėje. Loyola 
College inžinerijos studentas G. 
Vazaiinskas šiuo metu dalyvau
ja pavasariniuose žemės matavi
mo praktikos darbuose Mount 
Gabriel de Brandon. Šiuose kur
suose jau antrus metus praktiką 
atlieka ir dabar eina instrukto
riaus pareigas kitas McGill uni
versiteto inžinerijos studentas 
R. Knystautas.

Jau trečias iš eilės šokių vaka
ras suorganizuotas Montrealio 
Skautų Tėvų Rėmėjų komiteto 
AV parapijos salėje geg. 17 d.

kareivio buvo paprašytas pave
izėti. Po kelctos minučių nepažįs-

Nuoširdžiousię podėkq reiškiame mie
loms šeimininkėms už surengimp mums 
pnešvestuvines staigmenos - pobūvio.

kasioms ta proga mums dovanas.

bus mums visada brangus prisiminimas.
Rosemarie ir A. Vaičiulis.

Minis F. ROŽEVIČIAUS mylimam tėveliui,

jam ir jo šeimai gilaus liūdesio valandoje, reiškiame nuo-

širdžią užuojautą

O. A. Pieniai,
J. Pieniai,'
B. Kudzmavičiai.

BALTIC MOVERS

North Boy, Sudbury ir kitur.

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visu 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527.

Kas keliatės Į kitę 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu
■ . LE. 5-4247. .

BR. STONČIUS

RESTORANĄ “ATLANTIC”

nuo birželio 1 dienos, sekmadienio,

atidaro naujas savininkas P. E. Heikiai
kuris turėjo “Baltic” restoraną,

ir prašo visus buvusius ir būsimus klijentus atsilankyti.

1330 Dundas St. W. Tel. LE. 1-9347

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS l’hni.B.

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

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
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, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

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

MARGIS DRUG STORE
įsteigta nuo 1900 m.

Dramos Teatro aktorius, “Ne- praėjo be laukto pasisekimo. Su- 
priklausomos Lietuvos” redakci- surinkusios publikos skaičius vos » 
joj ir prie. įėjimo. įgalino rengėjus padengti vaka- 

Tad iki pasimatymo pirmąją- ro - baliaus rengimo išlaidas, 
me Teatro Baliuje! V. Komiteto buvo dirbta, ruoštasi

Ir. ir P. Lukoševičiai neseniai ! * n«sįviltf- JW Pat užsigavo 
įsigijo namus Ville Lasalle. 1 komitetas, kad is.skautų vadovy- 
" n’ -a z- • « u a bes ir is pačiu skautų, kuriuElena Žemaityte ir Robert Ei- naĮldai -is HvflkarPS hn^n rpn^ 

j vidgc sutuokti A V bažnyčioje.
Dr. St. Daukšai 50 metų f 

Plačiai žinomas Montrealyje •1 
! advokatas dr. Stasys Daukša, š. ( 
! m. balandžio 30 d. sulaukė 50 m. ja Emilijai Moticienei už gražią 
i amžiaus. Ta jo sukaktis praėjo į 
veik nepastebėta. Verta pažymė
ti, kad tas asmuo yra daug nu
sipelnęs mūsų išeiviams Austri
joje ir Vokietijoje. Jis kurį lai
ką gyveno Bregenze ir gynė lie- 

į tuvių reikalus prieš prancūzų 
okupacinę valdžią.

Dr. St. Daukša gimė 1908 m. 
Žemaitijoje. Baigęs gimnaziją.

ELWARD MOTORS
LTD.

naudai šis vakaras buvo reng
tas. nesiteikė atvykti net vienas - 
kitas atstovas.

A V parapijos klebonas dėko-

Parduodami automobiliai 
Įvairių firmų nauji ir vartoti 

gerame stovyje, geromis 
išsimokėjimo sąlygomis.

Tcl. LE. 6-0840
Atstovas J. LIEPA.

raudoną kapą paaukotą’ bažny
čiai; Jonui ir Onai Ūsams už 
menišką pastovą amžinos, ugnies . 
lempai prie altoriaus; pp. Luko
šių šeimai už gėlės Mafijos al
toriui.

LK Motervs plačiai užsimojo 
gražiam tradiciniam Joninių ba
liui, kuris ivvks birželio 21 d. 
vakare. . ■

Lietuviai yra pakviesti daly
vauti didingame šv. Jono para
de. Tuo reikalu visuomenės at
stovų posėdyje dalyvavo Tėvas 
St. Kulbis, red. J. Kardelis, D. 

'Jurkus ir klebonas Tėvas Bore-, 
i . v. ,vicius.
I Archit. V. Zubas vadovaus 
seselių naujo vaikų darželio sta- 

Jtvbai.
Tėvas J. Borevičius, SJ, skaitė 
Otavoje paskaitą Motinos Die
nos proga.

Parduodami sklypai vasarvietėje
Naujai paskirstyta 95 sklypai po 75x200 pėdų dydžio. Dar nei 
vienas sklypas nėra parduotas. Šie sklypai yra rezervuoti lie
tuviams. Apsilankykite ar paskambinkite savininkui W. DOW
NER tel. 85 J 2, Wasaga Beach. Per metus bus parduodama ne 
daugiau 20 sklypų. Pardavimo kaina $500. Įmokėti pradedant 
nuo $50

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS” •t t *

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

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

P»nn. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Biocr St. W. - - Toronto, Ont. .
Kanados, Ch.. ari o ir Toronto Real Estate Boards narys

Kanados ukraniečių katalikų 
kongresas įvyks Toronte birže
lio 28-30 d.d.

i 6 kamborių vasarnamis Lake $imcaa ra- 
. jane (arti Krilaviiiaus vosarvietės) tinua- 
I majamas visai vasarai ar savaitėms, šil
tas ir šaltas vanduo, pilnai įrengta virtu
vė ir kiti patogumai. Skambinti 
CH. 1-3159.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9-1543

kiti
I4K ><< a ■ ti m

GLENLAKE - INDIAN RD.

$22.500, atskiras dupleksas 11 konMxwiu, 2 modemiškos v ii tuvis, 2 vonios, 
diedelis daržas, alyva šildomos, įmokėti $8.000.

Lietuvi, Kandies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovano sau ir kitom: medžio su- 
veneriniai drožiniai. Siuntinėjimai nedo- 
vovrLDAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — ‘ 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausiu* ir 
moderniausius nam, dažymo darbus. Tol. 
RO. 9-70*4.

nepamiršktte užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

BABY POINT
* »$18.700, gražus atskiros namas. 6 komlorioi ir žaidimo kambarys rūsyje, van
deniu - alyva vldomas, garažas, įmokėti $3.000.

✓/
1212 Dundas SL W. Tel. LE. 2 9547 

J. BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

RUNNYMEDE - ANNETTE . \

$16 900, 7 kambariai, pusiau atskiros, getam stovyje, alyva ifkkvrm, gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienos morgičius 10 metų balansui

■L
PASITEIRAUKITE DtL KITŲ NUOSAVYBIŲ. ,


