
Ka^ jie male ?
Yra pasaulyje kraštas, dėl kurio nuolat ginčijamasi. Ginčija

masi dėl jo valstybinės, ūkinės bei socialinės santvarkas, nesuta
riama ir dėl jo organų vykdomos plačios propagandos. Tai Sovie
tų Sąjunga. Ji atšventė 40 metų sukaktį, bet tebėra taip nepažįs
tama pasaulio. Ji nesileidžia pažįstama. Atsiskyrė nuo pasaulio 
ir užleido geležinę uždangą. Niekas sava valia neišvyks, nepasi
žiūrės pro plyšį iš ten, niekas nekviestas ir nežinomas sovieti
niams organams nenuvyks ten. Viskas, ką pasaulis galėjo suži
noti apie sovietiškąjį gyvenimą, galėjo ateiti tik iš sovietinės 
propagandos įstaigų. Medžiagą skleidė jos pačios arba jų parink
ti “turistai” — vieni idėjiniai komunistai, o kiti naivuoliai, kurie 
ten leidosi vedžiojami, kur juos vedė, kaupė tekiamą medžiagą, 
o grįžę namo iš mandagumo jautė pareigos, pasakyti, ką jie ten 
gero ir gražaus matė. Dažnai jie kalbėjo nuoširdžiai. Jie ištik
tųjų buvo matę gražių dalykų, buvo girdėję dar gražesnių ir visa 
tai kartojo nei nebandydami vertinti viso gyvenimo, nei nepa
stebėję žmogaus priespaudos, skurdo ir vargo, nepastebėję nau
josios oligarchų bei biurokratų klasės, nesidomėdami, kokiomis 
aukomis ir darbo žmonių kančiomis yra pasiekta visa tai, kas 
jiems buvo parodyta.

Pastaraisiais metais sovietų propaganda visais atžvilgiais 
labai suaktyvėjo. Jie užsimojo nustebinti pasaulį savo technikos 
pasiekimais ir ūkine pažanga. Chruščiovo propagandos tezė yra 
vystymas stalininio šūkio: “Pavyti ir pralenkti!” Chruščiovas nei 
neraudonuodamas šaukia: “Jau lenkiame Ameriką!” Pay. Lie
tuvoje teigiama, kad ji pieno jau pagaminanti tiek-, jog vienam 
gyventojui išeina daugiau, negu JAV. Tik nepasakoma, kur jis 
dingsta, kad jo, o ypač sviestuko, gyventojams labai retai tenka 
paragauti.

Šita tezė “jau lenkiame!” ypač išryškėjo Kanados stambių 
verslininkų kelionės po Sovietų Sąjungą proga. Daugumos jų 
grįžusių pareiškimai rodo aiškų nesusigaudymą. Vienas iš jų 
džiaugiasi augšta uranijaus kasyklų technika, puikiomis darbi
ninkų gyvenimo sąlygomis, kitas stebisi nepaprasta plieno pra
monės pažanga, dar kitus stebina oro susisiekimas, geležinkeliai, 
malūnai ir kt. Mes neabejojame, kad tokių gražių įmonių jie tik
rai matė, bet keista, kai jie visa tai atpasakoja tokia forma, lyg 

- tai būtų būdinga visai sovietinei pramonei; kai pasakoja apie 
darbininkų gyvenimo sąlygas, iš vadovų - propagandistų pasa
kojimų, tarytum patys būtų viską patyrę, tarytum pasauliui nė- 
būtų žinoma, kokiose sąlygose gyvena sovietinis darbininkas, 
tarytum niekas nežinotų apie esimą specialių pavyzdinių įmonių 
užsienio svečiams parodyti. Kad Sovietų Sąjunga jau eilę metų 
yra sukaupusi visas Savo , jėgas sunkiajai bei mašinų pramonei 

-išvystyti, kad* tam skiria bilijonus rublių, kad tam yra įkinkytos 
visos krašto pajėgos ir visi žmonės, niekam nėra paslaptis. Bet 
keista, kada vakariečiai specialistai visoje šioje milžiniškoje ma
šinoje nemato triuškinamo žmogaus gyvenimo, laužomos asme
nybės ir nemato kam visa tai daroma. Vienas iš kanadiečių tei
gia, kad sovietų tikslas ne karas, bet ūkinis pranašumas. Gaila, 
kad tas p. McLachlan nepasidomėjo, iš ko tas užsimojimas kilo. 
Juk tik dėl to, kad nebebuvo vilties suvaldyti alkanas ir apdris
kusias minias, kurios. karo metu buvo pamatę vad. kapitalisti
nių kraštu gyvenimą, kurių nebegalėjo įtikinti jokia propaganda. 
Ir dabar, kaip vienas iš kanadiečiu pastebėjo, jie kenčia laisvės 
alki..

Sovietinė propagandos mašina tikrai puikiai veikia. Keletui 
ar keliolikai naivuolių ar simpatilęų ji praskleidžia uždangą, pa
rodo keletą kam pelų ar “Patiomkino kaimelių”, o tie grįžę ir 
šaukia, kokių gražių geležėlių ten. radę, lyg tai būtų tikrasis 
tenykštis gyvenimas. Jį bus galima pamatyti ir pajusti tik tada, 
kai ten galės nuvykti kiekvienas ir laisvai visur dairytis, taip, 
kaip tai galima visame kitame pasaulyje. Kai nebus paslapčių, 
nebus ir ginčų, nebus skirtingų vertinimų.

KAS
P. H. Spaak, Š. Atlanto S-gos 

gcn. sekretorius, buvęs Belgijos 
užsienio r. ministeris, lankosi 
Kanadoj, kur su valdžios parei
gūnais aptaria gynybos reikalus 
V. Europoj ir Kanados įnašą vi
soj gynybos sistemoj.

♦ "
Priverstinę pilietybę pasiūlė 

įvesti Kanados Legijonas savo 
suvažiavime Edmontone. Legi- 
jono nariai yra buvę karų daly
viai. Jų daugumos nuomone, 
naujieji ateiviai po dviejų metų 
turėtų pareikšti norą tapti pi
liečiais ir suėjus reikalaujamam 
terminui išsiimti nedelsiant pi
lietybės dokumentus. To nepa
darę esą turėtų kasmet* regist
ruotis kaip svetimšaliai.

♦ '

L. Shapiro, vienas žymiųjų 
Kanados rašytojų, mirė vėžiu 
eidamas 50 metus: Garsiausias 
jo romanas — The Sixth of June, 
vaizduojąs karą Europoje, kur 
jis buvo korespondentu prie 
Kanados dalinių.

★
Pulk. Įeit. Flint, Jordano - Iz

raelio paliaubų komisijos pirm., 
buvo nušautas prie Jeruzalės. 
Nešinas balta vėliava jis arti
nosi į susišaudymo vietą Mount 
Scopus po to, kai buvo duotas 
įsakymas abiem šalim sustabdy
ti ugnį. Jis norėjo išgelbėti tris 
sužeistus Izraelio policininkus, 
bet nežinomo šaulio kulka patai
kė į jį patį ir vietoje nukovė. 
Jo kūnas lėktuvu buvo atgaben
tas į Outremont, Que., kur ir pa
laidotas. Įvykį tiria speciali JT 
komisija. *

Min. pirm. Diefenbaker, kai*

NAUJO KANADOJE?
bedamas legijonicrių suvažiavi
me Edmontone pareiškė, esą at
ėjo laikas laisvojo pasaulio va
dams pradėti didelę ofenzyvą 
laimėti pasaulio opinijai prieš 
komunizmą. Pasaulinės opinijos 
spaudimo negalės atlaikyti nė 
Chruščiovas. Vakarams reikia 
pozityvios ir dinamiškos pasau
lėžiūros, kuria remiantis galėtų 
atsilaikyti prieš komunizmą ka
rinėje ir ūkinėje srityje. Vaka
riečiai esą turi turėti pakanka
mai ištvermės dabartiniame 
ateities netikrume ir nepasiduoti 
nevilties paralyžiui: “Mes turi
me tvirtai siekti savo tikslo — 
pasaulinės taikos laisvėje, ta
čiau priemonės jam pasiekti tu
ri būti lanksčios”.

Burlingtono tilto per Hamil
tono kanalą statyba jau baigia
ma. Provincijų kelių ministeri
ja tikisi, kad jau ankstyvą ru
denį tiltą galės atidaryti naudo
jimui. Tiltas bus pusantros my
lios ilgio. Jo pastatymas kainuos 
16 milijonų dolerių. Už pervažia
vimą tiltu bus renkamas specia
lus mokestis.

Bedarbių pašalpos prašančių 
balandžio pabaigoj, pagal statis
tikos biuro duomenis, sumažėjo 
16%. Kovo pabaigoj buvo 859. 
639, balandžio—722.252, t y. apie 
137.000 mažiau. Visdėlto šie skai
čiai yra žymiai didesni nei per
nai tuo pačiu metu, kai buvo 
373.609.

Quebec© provincijos liberalai 
savo lyderiu išsirinko Jean Le
sage, buvusį šiaurės sričių ir 
gamtos turtų ministeriu St. Lau-

Kultūrbolševizmo itai
ALMĄUS, 

mūsų bendradarbio Niujorke
Praėjusią savaitę dominavo 

De Gaulle perversmas Prancūzi
joje ir ryškėjo Vakaruos kultūr- 
bolševizmo laimėjimai. Kaip 
prieš 30 su viršum metų Lietu
va, atsiradus tiesioginiame Mas
kvos komunizmo pavojuje Pran
cūzija džiugino tuos, kurie ma
nė, kad lietuvių gruodžio 17 per
versmas jau tapo istorijoj “pil-. 
nai pateisinamu veiksmu”. “De
mokratiją” tebereprezentuoją 
elementai, betgi, taipgi rėmės 
“lietuvišku tautos vado” ekspe
rimentu labai skeptiški De Gaul
le pažadais “suteikti tautai ko
vingą dvasią, o valstybei autori
tetą”. Kaip tada Lietuvoj, taip ir 
Prancūzijoj katalikiškoji visuo
menė skaldės už ir prieš “tautos 
vadą”. Šis, kaip tada ir lietuvių, 
“stiprino viltis Vašingtone”, nors 
niekas iš ątsakomingų pareigū
nų nesiėmė pranašauti tolimes
nių “vado” ėjimų.

Tuo pačiu metu Sovietijos 
valdovai, užplanavę dar Stalino 
laikais, skynė laurus “sovietinei 
kultūrai” — seniau vadintam 
kultūrbolševizmui, technikos, 
ekonomikos ir kultūros atsieki- 
mų kombinacija.

Tuo metu, kai mūsų veiksniai 
ir spauda tebebazavo savo veik
lą Stalino laikmečio šūkiu: “Pri
minkime pasauliui Sovietų tero
rą Lietuvoj!”, pasaulio spauda 
mirgėjo komplimentais sputni- 
kams, smarkiu tempu augan
čiam sovietiniam gerbūviui, 
Moisieįėv Šokio ir Dainos an
sambliui, amerikiečio pianisto 
Van Cliburn pripažinimui Mas
kvoj ... Kai mūsų veiksniai lyg 
tikėjosi užimponu<sti Lietuvos 
valstybės teisę į'suverenumą" ir 
nepriklausomybę, sovietai per 
Maskvos anglišką laidą įtikinę-' 
jo pasaulį, kaip nuoširdžiai jų 
režimas stato Lietuvos pramo
nę, transportą, ūkį. (Girdi, Klai
pėdoj šiuo metu baigiama statyti 
stambiausia Pabaltijyje naftos 
perpom pavimo —s bazė, kurion 
tilps didžiausi tanklaiviai).

Pavojus ne karinis
Vakarų kariškiai nebesirūpi

no Maskvos galimu puolimu ka
rinėmis pajėgomis^ bet vis gar
siau aliarmavo, jog laisvasis pa
saulis žlungąs po sovietiniu eko
nominiu spaudimu. - ./Maršalas 
Montgomery pėrspėąb, kad de
kados bėgyje turės paaiškėti, 
kas laimės finansinį, politinį, 
ekonominį ir prekybinį dviejų

rent kabinete. ».
Tuo tarpu naujasis lyderis yra 

federalinio parlamento narys. 
Kol jis iš ten atsistatydinsiąs ir 
bus išrinktas į provincinį parla
mentą, lyderio pareigas tebeis 
G. E. Lapalme.

Palengvinti imigraciją įsilėi- 
džiant šeimas su senais ir pa
liegusiais šeimos nariais praįso 
Jungt. Tautoms remti draugijos 
suvažiavimas savo rezoliucijoj 
feder. vyriausybei. Taip-pat jis 
prašo vyriausybę įmokėti savo 
dalį įkurdinimui tremtinių, te- 
besančįų Europos stovyklose. 
Tam reikią dar 7 mil. dol.

SmuIkiGs Ontario vietovės 
skundžiasi, kad jose visai nesą 
dantų gydytojų. Pvz. Grey Coun 
ty Markdale vietovėje seniau 
buvę du dantų gydytojai, o da
bar nesą nei vieno. Toronto uni
versitetas gavęs net 50 prašymų 
tokioms vietovėms parūpinti 
dantų gydytojų. O jų labai trūks 
tą. Ontario Dantų Gydytojų 
D-jos suvažiavime konstatuota, 
kad Ontario prov. per metus mi
rę net 39 dantų gydytojai.

Asmens liudijimą turėtų turė
ti kiekvienas kanadietis, sulau
kęs 16 m., pareiškė Y. Dupuis, 
fed. parlamento atstovas. Dabar 
esą kanadiečiai neturi tikrų as
mens tapatybės dokumentų ir jų 
vietoje vartoja antraeilės reikš
mės liudijimus — šoferio, banko 
ir pan., kuriuos labai lengva 
piktnaudoti. Esą tik vagys ir ki
tokie piktadariai nenori asmens 
liudijimų.

sistemų mūšį, o vadovaująs se
natorius Johnson, žinoma, pir
moj eilėj matydamas ateinan
čius rinkimus, kaltino dabartinę 
Amerikos adrtSnistraciją “re
miant diktatorius, nepaisant 
Amerikos laisvės ir principų”. 
Kiti guodė, kad nežiūrint visų 
sovietinių politinių ir kultūrinių 
ambasadorių meilumo, sovietinė 
sistema supuvus. Edward Crank 
schaw NYHTribune skaičiavo 
sovietines ūkirfes ir socialines 
bėdas: ūkis, girdi, skandalingai 
nepajėgia pateiirkinti pramonės, 
nedarbas auga (vakarinėj Rusi
joj, nors Sibiras stokoja darbo 
rankų. (Sibiriečiai labai nepa
tenkinti prievartine darbo jėga, 
kuri, prie pirmos progos, skuo
džia atgal — namo). Crankshaw 
pabaltiečius ir kitus deportuo
tuosius vadina “Europinės Ru
sijos darbo jėgos perteklium”. 
Neatsirado, dejai kas būtų ėmę
sis viešai aptarti “sovietinės dar
bo jėgos pertekliaus” tikrąjį po
būdį. Tiesa, apie tai užsiminė 
gabieji JAV-bių Valstybės De
partamento pareigūnai, kuriuos 
diena prieš tai buvo aplankę Lie
tuvos laisvinimo veiksniai. “Sim 
patingieji Lietuvos bylai” parei
gūnai, Amerikos spaudai papra
šius paaiškinti, ką turėjo galvoj 
Andrew H. Berding, Dulles 
asistentas, kongrese teisindamas 
Little Rock negrų diskriminaci
ją sovietų tautų persekiojimu. 
Valstybės Departamentas spau
dai išskaičiavo.. Krijno .totorių, 
kalmufoąr
bet JAV vyriausybė ir toliau ig
noravo “Sovietų inkorporuotų 
pabaltiečių tautų” pasibaisėtiną 
pokario terorą, kai šios, pirmoj 
eilėj vaduodamosios tų pačių JA 
V-bių “išlaisvinimo” ir chartų 
šūkiais, beprasmingai bandė 
pūsti prieš Rytų vėją.

Atsakomybė didelė
Lietuvos bylą lietė kaikurie 

vokiečiai — ELI Europoj skelbė 
mūsų žiniai dr. Wolfgang Hoep- 
ker rašinį (Das Baltikum im 
Sowketsog” — “Donauwoerther 
Zeitung”, Nr. 89), kuriame pik
tintas! vakariečių “lengvapėdiš
kumu” ir aiškino, kodėl Lietuvoj 
gyventojų yra ir gimsta žymiai 
mažiau nei 1940 m. ir betkurioj 
kitoj sovietinėj respublikoj.

Atsakomybė dėl šitokios taip 
vadinamos “lietuviškos” savižu
diškos iliuzorinės politikos dali
nai tenka išeivijai. Ši atsakomy
bė auga istorinėj perspektyvoj!

Iš Vorkutos neseniai grįžęs 
jaunas vyras paantrino: “Išmo
kau gyventi realybe, ne iliuzijo-

NUTEISĖ KUNIGĄ
Š.m. vasario 14 d. Žūromine, 

Lenkijojt, mirė miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas St. 
Nikiel. Vietos klebonas kun. Sta- 
niaszko nesutiko leisti jį palai
doti katalikų kapinėse, nes bu
vęs netikėlis. Vykdomasis komi
tetas betgi nusprendė, kad lavo
nas bus laidojamas katalikų ka
pinėse ir pranešė savo nutarimą 
klebonui. Tas betgi paliepė iš
kastą duobę užkasti. Laidotuvių 
dieną įvyko net susirėmimas. 
Susirinkusi minia lavono nelei
do laidoti. Vikaras dar pasakęs 
kalbą, kad žmogus netikėlis, ku
rio vaikai nesą krikštyti, negalįs 
būti ladojamas katalikų kapinė
se. Per susirėmimą buvęs sužeis
tas vienas policininkas, 12 žmo
nių suimta. Jų tarpe vikaras 
kun. Czarnecki.

Neseniai visi 12 kaltinamųjų 
stojo prieš, teismą. Kun. Czar
necki buvo rastas kaltu “viešai 
kurstęs minią sutrukdyti laido
tuves ir nubaustas 18 mėn. kalė
jimo. 8 kaltinamieji nubausti 
nuo-6 iki 12 mėn. kalėti, o 3 iš
teisinti.

Winnipcgas. — Manitobos pro
vincijos rinkimai paskelbti bir
želio 16 d. Po federaliniuose rin
kimuose konservatorių laimėji
mų kovo JI d. laukiama kaip iš
eis provinciniai rinkimai šioje iš 
seno liberalų valdomojoje pro
vincijoje.

mis. Bepiga jomis žaisti patogiai 
įsitaisius...” Jis šaipėsi per aša
ras, kad lietuviai, kaip Tolsto
jaus Nachliudovo baudžiaunin
kai savo ponu vis dar nepasitiki 
nepaisant visokių “palengvini
mų”.

Howard Taubman, šiuo metu 
Rusijoj besilankąs žymusis Niu
jorko muzikos kritikas sekma
dienio korespondenciją vardino 
“Kiev Opens Its Gates”. Jis ap
rašė kaip ukrainiečiai entuzias
tiškai sveikinę Philadelphijos 
orkestrą.

Širdį skaudėjo prisiminus, kad 
šitokiems kritikams tebebuvo 
aklinai — ir vėl, ačiū Maskvai, 
ačiū JAV-bių Valstybės Depar
tamento linijai — uždaryti Vil
niaus kultūrinio gyvenimo var
tai, kur kiekvienas akylesnis už
sienio kritikas būtų nustebęs pa
tyręs lietuvių tautos kultūrinį 
gajumą,, energiją ir pasiryžimą 
ateities kartoms išsaugoti savo 
tautos vispusišką palikimą.

LKD NAUJAS CENTRO 
KOMITETAS

Pereitą savaitgalį Čikagoje 
vykęs Liet. Krikščionių Demo
kratų suvažiavimas išrinko nau
ją C. Komitetą. Pasiskirstant pa
reigomis nauju pirmininku iš
rinktas dr. K. Šidlauskas, „besi
verčiąs advokato praktika Čika
goje. Kiti CK nariai: vicepirm. 
Pr. Vainauskas, sekr. P. Maldei- 
kis, ižd .dr. V. Litas, dr. Z. Dani
levičius, K. Pabedinskas, kap. V. 
Zakarauskas, A. Gražiūnas' ir 
St. Dzikas. ' - .

Garbės teismas paliktas senas.
Į reviz. kom. išrinkti: Staniš- 

kis, Alšėnas, Klioris.

Ellen L. Fairclough, naujoji pilietybės ir imigracijos ministerė, 
anksičau buvusi valstybės sekretore.

REPATRIJUOJA Į LENKIJA
(E) Varšuvos radijas pranešė, 

kad per pirmąjį šių metų ket
virtį 8.000 asmenų iš Lietuvos ir 
Ukrainos persikėlė į Lenkiją. 12 
tūkstančių asmenų persikėlė į 
Lenkiją iš kitų sovietų valdomų 
kraštų (Gudijos ir kt.). Gi į prie
šingą pusę repatrijavo per tą 
laiką vos 126 asmenys.

Perkeldinimas vyksta pagal 
Lenkijos - Sovietų Sąjungos re
patriacijos sutartį, kuri numato 
galimumą lenkų' kilmės asme
nims, gyvenantiems sovietų val
domuose kraštuose, persikraus
tyti į Lenkiją. Lenkų spaudos 
žiniomis, tąja sutartim pasinau
dojęs ir tam tikras skaičius ne- 
lenkų asmenų. Esą pastebėtina, 
kad Chruščiovas ypač žydams 
lengvai leidžiąs išvykti į Lenki
ją. Be to, buvę aptikti suklas
toti kilmės dokumentai (metri
kai). Lenkų tautybės asmuo at-

Savaitės įvykiai
Po dramatiškų savaitės įvykių Paryžiuje generolas De Gaulle 

pagaliau įkopė ministerio pirmininko sostan. Jo grįžimas valdžion 
po 12 metų kad ir buvo dramatiškas, tačiau visiškai legalus. Ka- 
riudmenė yra jo pusėje, o Alžerijos parašiutininkai buvo pasiruo
šę skristi Paryžiun ir įstatyti gen. De Gaulle valdžion, tačiau jis 
rūpestingai to išvengė nenorėdamas jokiu būdu tapti diktatorium. 
Kai Korsika prisidėjo prie Alžerijos sukilimo, Pflimlin vyriausybė 
pamate, kad nepajėgs susidoroti su sukilėliais, ir neoficialiai krei
pėsi į gen. De Gaulle. Min. pirmininkas, nežiūrint gauto pasitikė
jimo parlamente, atsistatydino, nes trys dešinieji ministerial išėjo iš
jo vyriausybės. Prez. Coty krei
pėsi į De Gaulle, pavesdamas su
daryti naują vyriausybę. Stipro
kai p&si^riešino socialistai, ir 
kurį laiką nebuvo aišku ar De 
Gaulle kandidatūra praeis, nes 
socialistai parlamente turi 99 at
stovus ir, drauge su komunistais, 
gali užblokuoti jam kelią. Buvo 
netgi galimybė susiformuoti nau 
jam lįaudies frontui, prieš kurį 
būtų išėjusi kariuomenė. Tokioj 
būklėj prez. Coty neįprastu bū
du kreipėsi į parlamentą, pa
reikšdamas, kad kraštas esąs ci
vilinio karo pavojuj ir kad padėM Tunizija skundžiasi >r • • • v • 4 • _ • • • «čiai išgelbėti numatąs vieninte
lę galimybę — gen. De Gaulle, 
jei parlamentas nepritartų šiai 
kandidatūrai, prezidentas tuojau 
atsistatydinsiąs ir perduosiąs pa
reigas parlamento pirmininkui. 
Prezidentas taipgi kreipėsi į bu
vusį Prancūzijos prezidentą V-. 
Auriol, soeialistą, prašydamas 
paveikti savo grupę De Gaulle 
naudai. Pagaliau po ilgų posė
džių socialistų pasipriešinimas 
atslūgo, ir De Gaulle ryžosi pats 
prisistatyti parlamentui. Tai jis 
padarė sekmadienio rytą: pasa
kė 15 min. kalbą, išdėstydamas 
Savo politiką, kurios pagrindi
nis
'vienybę, pertvarkyti konstituci
ją bei pateikti ją tautos balsa
vimui, suspenduoti parlamentą 

skirais atvejais gali išsivežti su 
savim ir nelenkų kilmės šeimos 
narius.

Nors šiandien ir Lenkijoje dar 
nėra laisvės (kraštas tebevaldo- 
mas komunistų), bet gyvenan
tieji sovietų valdomuose kraš
tuose tarp savęs kalba, kad “prie 
Vyslos” vistiek “biskį geriau”, 
tar ir stengiasi repatrijuoti, jei 
tik yra įmanoma.

Buenos Aires. — Naujasis pre
zidentas pasirašė įstatymą, ku
ris leidžia grįžti į kraštą ir Pe
ronui. Daug peronistų jau yra 
grįžę.

Vašingtonas. — Gegužės 26 d. 
JAV laivynas paleido naują 21% 
svaro žemės satelitą, kuris pa
kilo tvarkingai, bet netrukus 
kažkur dingo — arba nukrito že
mėn arba nuėjo į erdves klaidin* 
ga orbita.

6 mėn. Parlamentas pareiškė 
jam savo pasitikėjimą, ir De Gau 
lie pradėjo valdyti su nauja vy
riausybe, kurion įeina ir eilė bu
vusių vyriausybių narių—Pflim- 
lin, Pinay, Mollet kaip vice
premjerai. Tai rodo, kad De 
Gaulle remiasi vidurio grupė
mis. Alžerijoj pasigirdo nepasi
tenkinimo balsų, kur krašt. de
šinieji vadovauja. Jie norėtų 
daug griežtesnių reformų. Pary
žiuje pirmoji de Gaulle valdymo 
diena praėjo ramiai.

Iki 1956 m. Tunizija buvo Pran
cūzijos protektoratu, ir kai po il
gokų kovų prancūzai sutiko duo
ti nepriklausomybę, pagal sutar
tį, pasiliko teisę laikyti apie 
20.000 kariuomenės Tunizijos 
teritorijoje. Dabar gi, kai tuni- 
ziečiai, simpatizuodami* Alžeri- 
jai, nevengia teikti pagalbos, 
prancūzų kar. daliniai ėmė pul
ti ir Tunizijos vietoves. Tunizi
ja pasiskundė JT Saugumo Ta
rybai, reikalauja atitraukti pran 
cūzų kariuomenę. Tuo tarpu Pa
ryžius buvo bejėgis tvarkyti sa
vo kariuomenę Tūnizijoj, nes jos 
vadai ėmė \wkdyti Alžerijos

Libane vakarams palanki vy
riausybė tebekovoja su sukilė
liais. Jo skundas svarstomas 
Arabų Lygos ir JT Saugumo Ta
rybos.

Rinkimai Italijoj
Ir šį kartą vidurio partijos lai

mėjo daugumą — 20 atstovų se
nate ir 52 — atstovų rūmuose. 
Kr. demokratai savo padėtį kiek 
pagerino, gaudami 2.2% daugiau 
balsų, tačiau daugumos nelaimė
jo. Vidurio partijos senate turės 
133 atstovus iš 246, krašt. kairie
ji — 98, krašt. dešinieji — 15. 
Komunistai pasiliko senose, po
zicijose, surinkę 17,5% balsų, 
kairieji socialistai — 13,9%; pa
starieji šį kartą gavo 1,5% dau
giau balsų. Susidomėjimas rin
kimais buvo nepaprastai didelis 
— balsavo 94%, net daugelis dir
bančiųjų Belgijoj, Vokietijoj bu
vo atvykę balsuoti. Ligoniai bu
vo gabenami greit, pagalbos au
tomobiliais į balsavimo būtus. 
Žinoma, daug reikšmės turėjo ir 
įstatymas, pagal kurį balsavimas 
yra priverstinis.

Ar įsileis sovietai?
Kai viršūnių konferencijos rei

kalai liko perkelti į uždarus po
sėdžius, JAV pasiūlė Maskvai 
palengvinti turistų įsileidimą. 
Dabar tiek Sov. Sąjungoj, tiek 
JAV daugybė sričių abiejų kraš
tų lankytojams tebėra nepriei
namos. JAV siūlo nuimti drau
dimą nuo 41 srities Amerikoj už 
tokio pat didumo sričių atidary
mą Sov. Sąjungoj. Nors Krem
lius dar nieko neatsakė, tačiau 
kaikurie sovietų diplomatai ne
viešai prasitarė, kad JAV pasiū
lymas einąs pertoli.

Iš Lietuvos persikelia į 
Vakarus

(E) Vokiečių radijo pranešimais 
(gegužės 20 d.) iš Sovietų Sąjun
gos į Vakarų Vokietiją atvyko 70 
asmenų, jų tarpe kelios dešimtys 
iš Lietuvos. Atlikę formalumus 
Friedlando pereinamoje stovyk
loje, jie išvažinėjo pas savo gi
mines įvairiose Vokietijos vieto
vėse.

Šie repatrijantai sovietinių įs
taigų buvę pripažinti esą vokie
čių kilmės ir turį vokiečių pilie
tybę. Šitie 70 asmenų savo ke
lionės dokumentus buvę sutvar
kę jau anskčiau (dar prieš vo
kiečių - sovietų repatrijacijos su
sitarimus), bet jų išvykimas, ga
limas dalykas, buvo pagreitintas 
ryšium su Bonnos - Maskvos su
sitarimais. Manoma, kad iš Lie
tuvos netrukus atvyks didesni 
repatriantų skaičiai.

I
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-rikis oJisjiKsų LAIŠKAI iŠ SIBIROgyvename huo 1949 m. Gyvena- hie Jgerai, pavalgę esame kaip pas mamą prieš Velykas. O ap- sireijgę ešame taip puikiai, kaip per šv. Onos atlaidus gražiausia publika ant Šventoriaus. Vaikui daktarai nori pripažinti tuberkuliozę. Bet jis dar mokosi. Esame Su vyru susenę, visi kaulai braška/ bet reikia dirbti, nes šėitnoje ' esu stipriausia. Rašykite, kč jūs bijote, pas mus laisvė didžiausia, ir kas nori gali rašyti*’. :
.Brolis rašo: “Dirbu miške. Žmona šeimininkauja: prižiūri Ūkį, kurį sudaro viena karvė, kiaulįokas, 14 vištų ir daržo kelios lysės. Į'Lietuvą buvau grįžęs 1946 m. Paskui vėl išvažia-gyvenu Krasnojarske. Čia daug lietuvrų. Padėtis viduj pagerėjo, gal it grįšim į tėvynę,: bet darbo ir čia yra, miškai platūs, perspektyvos didelės”.-
Broliūi laiškas: “Pradžioj, kai čia patekom, aš dirbau miške. Dabar po namus tvarkausi. Gyvenamos vietos pakeitimu nesirūpiname, nes tokiom smulkmenom nėra laiko. Be to, yra kas šituo pasirūpina. Mes daug dirbame, bet išlaidos vaikams už mokslą didesnės, negu mūšų pa-! ba ant drabužių, kitaip neišeina. Visi dirba miške, nes kitokių cjH-bų čia nėra”,.,
15 metų mergaitė rašo savo 

dėdei: “Dirbu prie statybų. Mama serga, tėvelis toli. Ant maisto kaip nors užtėnkam, bet kitokių dalykų tai neįperkame. Teisybę pasakius, nedaug mudviem ir reikia. Blogiau kiek žiemą, kai nėra kuo apsivilkti”..Mergaitė teprašo tik-laiško ir nuotraukos, nes dėdę mačiusi maža būdama. Ir ji su juo atsisveikina šituo posmeliu:Tyliai plaukia mėnulis už šilo, Slėpdamas medžių šakas, Tyliai slenka nebaigtas vargas, Mums ištiesdamas rankas.
' ‘ “M. P”.

> enu

Jef^etūmėtė
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inoj£S$‘ AŠTifa- ______dešimčiai metų į
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K geriausia me- 
i'tąįfte' “Jūsų laiškas 
‘ nfose: ‘Jmana” ’ iš 

perskaičius grau- 
£’£; 'Mari jis priminė

tęn vien skudurai. Visą dieną

GEDIMINAS GALVA

Prancūzija verpetuose
• Charles Dickens “A Tale of Two Cities” žodžiai tinka kiekvienai tautai, bet ypač pokario prancūzams; “Tai buvo geriausi ir bolgiausi laikai, metai kvailybės ir išminties, tikėjimo ir netikėjimo tarpsnis, šviesos ir tamsos metas, kurį lydėjo pavasario viltis ir žiemos neviltis”.Šį pavasarį veiksmingi ieškojo viltingo kelio, o parlamento kalbančiųjų galybę dingo, kaip sniegas saulės atokaitoje. Veiksmingais tapo generolai ir kariai, kurie 1944 m. buvo priversti pasitraukti iš Sirijos ir Libano, tragiškai pergyvenę dienas Dien bienfu 1954 m., negarbingai pakėlę ginklą prieš Egiptą ir atsisveikinę su Maroku bei Tunisu 1956 m. Kai kiekvieno krašto kariai siekia garbės, prancūzus karius lydėjo negarbė. Jie" įstrigo ir Alžyre vesdami ilgas, kruvinas kovas, bet vis dar toli nuo laimėjimo. Prancūzijos didžiausias karinis telkinys Alžyre, per 400.000 vyrų, neramiomis akimis pradėjo ieškoti išeities, kai veik visą mėnesį užtruko naujos Pier-yatr į platų pasaulį. Dabar taip re pfiįmnn vyriausybės suda-

lq££rnč^ū'-įr taip pripratau, jei ręikia kartais išeiti šu kokių rei- 
kalu, tai taip sunku. Jūs klau- s ..Icp juųms atrūksta? Sunkų ‘ tik parašysiu, ką 

‘ ’ i tik kati ne nuo- perplaųnį <ir ap- jfui ir vyr. mer~. 
i/ seuų^enų jau? jamos. Studentai vasarą užsitiir- nėsni^b vaikų . rūbų . apsirengti ’ *■ (jąunesųieji 3. niokosi),.- Turiu. dar;ąteįvėžtą' žįęininį paltą, jau. yej^tį&.ir bę pamušalo. Jš pamūr: šajb. pąsisiūvąų išeiginę suknelęž Iš'ijjrotių. irt piėlynų;gabalų, .ir; trumpą, ties kitokia neišėjo. Ka§- diėįiipiani. darbui iš maiąų paši- siųyati chalatą.’. ‘Maišus .pirkau I dar Šiauiiūdsė, nuo amėrįkoniš- W I červoncus; ūa.mąi-są. Gailą^ jąusųplyso. Labai .man 

buvo, .gvėras. .Vasarą basa,’ o žie- 
riįą? yaiko'Včėį>atus ar., veltinius 
užšiĮnaunū., Kokias senas vyriš- kąš.feėlųe^-’-^- iaip ir merdi jau 9 
mėtai tremtinė. Batų tai' jokių 
neturiu. Baltinių ir neatsimenu 
kada turėjau. iĄš< jaut visai ligo- 
nis, Viską skauda: Bet didžiausia

pėrė^^n^t^^^prieš^T- 
niai iftančys pasidarė duobėti. Sa- 
ko^nusįlpo otganizmas. Jau nu- 
sibodp česteakai ir svogūnai, tie- 
siog-.nevirškįna”. ; <

-Uiušergahtį brolį laišką parašė 
jo.šihč&aj i“Dėkoju ūžt gražią do- 
vaną: (Likau t beveik viena — turiu tifcViėn£: vaikelį; < Vyresnieji 
abu. mirė. f Jų aš- nemarinau, bet 
palaidojau pati. -Dirbu daržiniu- i 
kėžteriu; daug: inspėktų, tik ne- 
tufflmrsu t kuom stiklus piaustyti. 
Reikėtų rėžtuko, bet-kur čia žmo ; gils; 4okį: t-brangų daiktą gausi! 
Vyras -jau* 4 metai nedirba, la- 
bąhserga.- 36 inkstai 'prisipildė 
akmenimis. Ir jau daktaro jam 
nėrą?-Gal: pas jus yra kokių vais-. 
tų, kurie akmenis tirpdo? Sibire Į

sį$
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rymas. Ir kai ji buvo sudaryta prasidėjo visiems iš anksto žinomas sukilimas be kraujo praliejimo. Kam reikia, žudyti, kraštą naikinti, jei nuo spaudimo dreba Palais de Bourbon.
Keistas sukilimasKariuomenės vadovų sambūris Alžyre gegužės 13 d. paskelbia seniai aptartą sukilimą. Korsikoje esą kariai paseka jų pavyzdį, Karininkų komitetai perima valdžią nušalindami vyriausybės skirtuosius. Net vyriausybės patikėtinis gen. Raoul Sa- lan Alžyre taria: “Mes žygiuosime ligi Paryžiaus Champs Ely- sees, kuris bus nuklotas gėlėmis”. . . ( .Dvidešimt penktojo ministerio pirmininko Pflimlin valdžia trumpa. Jo vyriausybė buvo kariuomenės ir de Gaulle šalininkų priversta atsistatydinti. Jis

teturėjo dvi atsparas: 50.000 po
licininkų ir parlamentą. Policija 
tinka miniai suvaldyti, bet ne 
spirtis prieš kariuomenę. O pi
lietinio karo niekas nenori. Jiė 
tebuvo baubu gązdinti vyriausy
bę, tačiau ir gązdmtojai vargu 
lengva ranka jį norėtų pradėti.Parlamentas teįmanė daryti nutarimus, suteikti vyriausybei plačius įgaliojimus, ir net pilies čių teises apkarpyti, kai ji buvo nepajėgi vesti kovos.De Gaulle pakartotinai pareiškė, kad jis nesąs'perversmo šalininku ir nesieksiąs būti diktatoriumi. Tačiau "j is atsitoja už perversmininkų skydo ir nenori būti varžomas.

Gegužės 28 d.Ši diena buvo kritiška. Ministeris pirmininkas P. Pflimlin at- s.istatydino, po eilės nesėkmingų bandymų tartis, kad de Gaulle paveiktų karius grąžinti rimtį. Jam kitos išeities nebuvo, nes parlamento nutarimai gąsdinti sukilėlius bausmėmis, kai Paryžiaus pašonėje esančios įgulos ne svetimos Alžyro sambūriui, tebuvo savęs apgaudinėjimas. Jo vyriausybė padarė viską patarnauti kraštui ir viešpačiui parlamentui. Pačiame parlamente jau atsirado grupių, kurios pradėjo balsuojant susilaikyti. Vyriausybės kaikurie nariai panoro pasitraukti, nes jie, esą, nenorį komunistų balsuose tvirtybės ieškoti.P. Pflimlin gerai žinojo, kad jis yra paskutinis ketvirtosios respublikos ministeris pirmininkas. Jis bandė laimę padaryti, kas galima anuometinėse sąlygose ir savo akimis išvysti pastangų išdavas. Gegužės 28 d. padėtis buvo tikrai apgailėtina. Prancūzija liko bė vyriausybės: Prezidentas Renee Cbty taip pat panoro atsisveikinti su prezidentūra. Komunistai šaukia: de Gaulle fašistas, o iš gatvių ai-- di: de Gaulle krašto išgelbėtojas. .

Charles de Gaulle
Kai Paryžiaus gatvėse minia 

šaukė “Vive de- Gaulle”, pakar
totinais atvejais jis pareiškė: aš 
pasiruošęs pasiimti atsakomybę 
kraštui vadovauti. Jis nudavė 
gyvenąs lyg eilinis pilietis be 
jokio skydo. Jo skydas buvo toli, bet jis leido’veikti laisvai ir sau
giai prie pat Paryžiaus. Jis smerkia perversmą. Kai taria norįs vyriausybę sutvirtinti ir parlamentą pažaboti, primena: aš noriu atsisėsti vyriausybėje teisėtu būdu. Jis nori būti logiškas, tačiau savo žygiuose lieka mistiškas, nes jo planai paliekami ateičiai. Kaip gi jis įsivaizduoja vyriausybei vadovauti, jei konstitucija liks nepakeista, o tikruoju jos ramsčiu ir viešpačiu siekia būti parlamentas? Aišku, de Gaulle ateina ne atsistatydinti dabartiniam parlamentui. Jis ateina jį suvaldyti ir palaidoti ketvirtosios respublikos garsųjį šūkį: “Ce n’ęst que le provisoire qui dure”—tik laikinumas tveria. Prancūzijos vieš pats kiau paklupdomas ant kelių, kaip vyriausybė, nes jis žino, kad pritaręs de Gaulle vyriausybei bus paleistas, nepritaręs turės dingti.Ar de Gaulįe nepakartos, praeities patirties, kurią vJiždžfaj aptaria atsiminimuose: “Šauksmas ateinąs iš istorijos glūdumos ir šalies nuojautos pažink mas leido man pasiimti atsakomybę už turtą —- krašto suverenumą, kuris pasigedo paveldėtojo. Anuomet buvo asmenis teisėtumas. Aš savo vardu tautą galėjau vesti į karą, ją šaukti . vienybėn, įgyvendinti teisėtumą, ‘teisingumą, tvarką ir pareikalauti, kad užsienis gerbtų Prancūzijos teises”.• Jo, laikinojo prezidento galia netrukus baigėsi, kai “šalies nuo jauta” priėmė naują konstituciją, sukūrė silpną vykdomąją galią, o socialistų ir komunistų dės-

tomos sąlygos privertė jį pasi
traukti.Kurį metą jis bendradarbiavo su Maurice Thorez, komunistų vadu, kuris karo metu buvo bėgliu. Jis bandė žvejoti ir Maskvos vandenyse vokiečių tariamų galybę pažabotu Vaisiais vargu galėjo pasidžiaugti Prancūzija.

NuogąstavimasDėl vienos de Gaulle savybės — prancūziškosios savigarbos kėlimo nėra ko abejoti. Kai 1952 m. anglų užsienio reikalų ministeris Selwyn LIbyd per prancūzų tarpininką paprašė jo priėmimo, de Gaulle atkirto: ‘Kodėl jis prašo tarpininkavimo, o tiesiog nevyksta?” Gen. D. Ei- senhoweris būdamas santarvės

šiaurinio Atlanto štabo viršininku pakvietė jį pusryčių. De Gaule atšovė: čia prancūzų žemė ir Eisenhowerio reikalas surasti kelią pas mane.Jis paniekinančiai aptaria ir Šiaurinio Atlanto santarvę: tai ųe santarvė, bet, pažeminimas. Kurioje padėty atsidurs ši'santarvė, jei jis būdamas valdžioje nepakeis nuomonės. De Gaulle dar sudarant vyriausybę Londone ir Bonnoje pasigirdo , aštrūs ir nedraugingi balsai. Vašingtonas tyli, nors gerai žino nedraugingas nuotaikas. Tyli ir laukia, kaip seksis pradžioje, o vėliau spręsti gyvybinius klausimus ir jo svajonę: “la grandeur de France” — Prancūzijos didybę įgyvendinti.
įvairūs siuntiniai

parlamentas dar tragis-
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 kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. ' . •
IŠ ANGLIJOS:Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyt; įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik

rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams kirpti' mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas ir t.t, ir t.t.
STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:

2 košt, orba lengv. mot. paltams vii-, 
nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

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

Iš viso už $173z90

7 yrd. 3
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

1.2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui 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 royono medžiagos 8 yrd. 4

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

Iš viso už $124,60

KEISTENYBĖS DVYNUKU GYVENIMEVadnamųjų identiškųjų dvy- į buvęs paliktas kitam kambary ir nuku problema, nors apie ją • mnWmndaug jau žinoma, toli gražu nėra išspręsta. Pažinti ir atskirti dvynuką brolį nuo dvynuko — buvo ir tebėra didelė mįslė ne tik tė- |vams, mokytojams, bet ir, mokslininkams ilgus mętus dariusiems tyrimus dvynukų pasaulyje. Kalifornijoje vienoje augš- tojoje mokykloje buvę tiriami dvynukai keletą metų. To tyrinėjimo metu tačiau nieko naujo nebuvo surasta, nebent tiems dviems^ dvynukams padaryta nemaža skriaudos ir nemalonumų. Dažnai tie dvynukai buvę išbarti, apkaltinti Uuž nusirašymą vie^ nas nuo kito”, už egzamenuose duotus lygiai tokius pat atsakymus rastu ir žodžiu ir f.t. Mokytojai negalėję atsistebėti, kaip tai galėtų būti?...Galiausiai tos mokyklos direktorius panorėjęs išegmenuo-

egzam enuo j am as kito. mokytoj o. Koks buvo direktoriaus ir mokytojų nustebimas, kai po egzaminų abu broliai iš to'paties egzaminuoto dalyko buvo gavę lygiai tą patį laipsnį. Vadinasi, abieju žinojimąs ^iyo įvertintasabiejų, žinojimas vienodai. Pagaliamųjų rašto darbuose buvusios padarytos lygiai tos pačios klaidos ir į klausimus duoti tie patys atsakymai. ..Jeigu jūs esate gimęs dvynuku, taip jau yra nustatyta, jog būdamas tėvu ar * motina, toli gražu, nesitikėk sulaukti taipogi dvynukų vaikų. Tokia galimybė pasibaigianti su ta pačia generacija. Nedvynukai turi daugiau šansų sulaukti dvynukų.Identiškieji dvynukai, kurie yra persidalinę iš vieno ir to paties kiaušinėlio, yra tiek vienodi savo odos struktūra, jog nuo vieno nuimtas pluoštas odos* • - « <• • v 1 ' 1 -i • XlvAv V IVllv 11 VLaJLI 1 vClO ksl L4.UO LClo vJVAVJOti vieną dvynuką is lotynų kai- įr prįjungtas prįe sužaloto brolio 
Irnhinnl-n Lr-cti turi noniu . Jbos savo kabinete, kai tuo pačiu metu, antrasis dvynuko brolis

GEORGE FEYER’ ŽVILGSNIS Į KANADĄ

I

Kanadiečiai yra labai demokratiški ir labai neformalūs, 
į Tas neformalumas kartais ęlaug galvosūkio 
Į . t nudaro naujai atvykusioms, kurie nėra pratę prie 

w,to^ kad būtų vardu pavadinti kiekvieno sutinkamo
Jmogėus ~ff*įar fuo labiau, kad tie žmonės, kurie 

j . ją * nežino tayo vardo, pavadina, pirmu į galvą papuolusiu 
i Viršuje esančiame

paveiksle, jaunas įstaigos berniukas tik ką pavadino 
“Hei Jack” augštą kompanijos viršininką.

i tniit Sh-.yra įleistas* nes jo-tikras.vardas Herbertas.
t

» i • • • •

‘George Feyėr iivyko i? Vengrijos 1^48 meteis ir pasirinko sau gy
venama vieta Kanada, puikiausi pasaulio kraštų. Šioje paveikslų 
serijoje jis stebi Jio krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; Molson's 
alaus daryklos (Ontario)'bendrovės atsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečių.

OvS°/p

kūno dalies — geriausiai ir gražiausiai priauga..Vifeną iš .'įdomiausių istorijų liečia - dvynukus brolius Fredą ir Edwiną, kurie buvo atskirti vienos savaitės amžiaus. Jų adop tuotojai gyveno tame pačiame meiste. Ir tie berniukai vaikystėje susitikdavę, pažinoję vienas antrą, deja, tik kaip draugai, ne kaip broliai. Įdomioji šitų brolių versija prasidėjo jiems suaugus. Kada Edwinas buvo 20 metų amžiaus jis gavo telefono linijų taisytojo darbą. Bedirbdamas jie ilgą laiką buvo nematęs savo vaikystės ir jaunystės dienų “draugo” Fredo. Tik vieną dieną jo nustebimui nebuvę galo. Iš kito distrikto į jų įstaigą atvyko Fredas. Pamatęs Edwiną, jis paklaūeė: “Ką tu čia dirbi?” “Telefono .linijas tvarkau”, — šis atsakė. “6 tu?”. “Ir aš taip pat”, — buvo atsakymas...Kiek vėliau jie abu vedę. Lygiai tokio pat amžiaus žmonas ir vedybos įvykusios tais pat metais. Abu sulaukę po sūnų, turė- ię po nedidelį šuniuką savo butuose ir, kas charakteringiausia, kiekvenas savo šuniuką buvo pavadinęs vardu “Trixie”..,Gerokai vėliau veinas dvynukus adoptavusių tėvų, visdėlto padaręs pastangų, kad Fredas ir Edwinas sužinotų, kas jie vienas antram yra...Dvynukus, esą, netgi ligos kartais aplankančios tos pačios. Vie-
........... ..  ■■■!■! .................................................... Iii. II Į ■■■!

name kariniame . daliny, tik ne toj pačioj kuopoj, tarnavę du dvynukai broliai. Labai nustebintas buvo gydytojas, kada vienu ir tuo pačiu metu abu broliai gavę infekciją ir tų pačių ausų uždegimą.Identiškųjų dvynukų tarpe pasitaiko ir didelių' mokslininkų. Šveicarijoje, esą, labai gerai žinomi du . dvynukai broliai — mokslininkai Jean ir Auguste Piccard. Jų niekas neatskiria. Pasakojama, jog, tų dviejų mokslininkų buvęs įvykdytas šitoks anekdotiškas triukas. Vienas iš jų nuėjęs i kirpyklą ir pasiprašęs nuskusti jam barzdą. Ta pačia proga jis skundęsis skutėjui, jeig jo barzda esanti tokia tanki, kieta ir greit auganti, kad jis dažnai ją turįs skusti porą kartų per dieną. Pagaliau kirpėjas pasiūlęs mokslininkui, jeigu 24 vai. laikotarpy prisireiktų jam skusti barzdą ir dar kartą — jis tai padarysiąs veltui.. .Nereikėję laukti nė 24 vai. Už keletos valandų vėl tas pats kli- jentas sėdėjęs kirpėjo kėdėj su gana didoka barzda.... Kirpėjas tik patraukęs pečiais, nuskuto klijentą ir pasakė pinigų neimsiąs. Tik rytojaus dieną atėjęs anas dvynuko brolis kirpėjui' paaiškino, kad jis nenusigąstų, nes vakar buvęs skustis ne jis, bet jo brolis... (Pagal “Coronet”). Pr. Alšėnas.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

AHieku visus ougščiou išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

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

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

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

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

šerinės /klijonkės/ 4 .yrd.

Iš viso ųž $81,90

(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalva ir vyrišką ar moteriška)

IŠ DANIJOS:Priimame užsakymus ir siunčiame įvairų maistą, dviračius ir t.t.
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

DVIGUBI:
... 20 kg.

... 20 kg.

... 20 kg.

.. 20 kg.
.. 5rkg.

... 5 kg.

... 10 kg.

... 1 0 kg.

... 10 kg.

... 5 kg.

... 5 kg.

.. 16 kg.

.. 2 kg.

.. 2 kg.

.. 6 kg.
6 kg.

.. 6 kg.
1 kg.
1 kg.

.. 8 kg.

.. . 4 kg.

.. 4 kg.

.. 2 kg.

.. 2 kg.

6 kg.
6 kg.

.. 1 kg.

.. 2 kg.

.. 4kg.
Ikg.

.. 2 kg. 
. 1 

1
.. 1 
.. 1

$17.60

VIENGUBU
1. Taukų ...... ....... 10 kg.

2. Cukraus ... .... . 10 kg.

3. Ryžių ....... ....... 10 kg.

8. Sviesto .... ....... 10 kg.

12. Taukai .....
Cukrus .....

....... 5 kg.

.....i. 5 kg.

13. Sviestas ...
Cukrus

....... 5 kg.

... ... 5 kg.

14. Taukai
Cukrus
Ryžiai .....

....... 5 kg.

...... 21/2 kg.

..... .2/2 kg.

21. Cukrus
Kakao ....'.
Sviestos

......  8 kg.

....... 1 kg. '
.....  1 kg.

23. Cukrus 
Lašinukai 
Taukai 
Arbatos 
Kavos ....

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

...... 3 kg. 

...... 1/2 kg. 

.... . 1/2 kg.

25. Cukraus
Sviesto ....
Ryžių ...t.
Kakao ....
Kavos ....

....... 4 kg.

..... 2 kg.

...... 2 kg.

......  1 kg.

......  1 kg.

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

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

1 kg.
2 kg. / 

.... Vi kg.

$21.50

$18.90

$24.60

$22.40

$25.20

$17.65

$21,70

$12.30

$14.45

$30.90

1 kg. 
y2 kg. 
Vi kg. 
Vi kg. 
Yz kg.

1 kg. 
3 kg. 
3 kg.

2 kg. 
2 kg.
1 kg.
I kg. 
1 kg.

$28.77

36. Šokolado plyt.
Kakao
Kavos .........
Pieno milt.
Nescafe, dėt.
Sviesto .......
Cukraus ....
Taukų ......

38. Sviesto .......
Tautų .........
Kavos .........
Šokoladas
Kakao ......’.
Amerik. -cigoret. 2 kart. (400 cig.l
“ $40.25

42. Taukų

43. Cukraus

44. Ryžių

49. Sviesto

53. Taukai 
Cukrus

54. Sviesto 
Cukraus

55. Taukų 
Cukraus 
Ryžių

62. Cukraus 
Kakao 
Sviesto

64. Cukraus 
Lašinukų 
Taukų 
Arbatos 
Kavos .

$38.80 

$20.95 

$24.65* 
$52.45*

$31.05

$35.80

$31.90

$30.76

$44.95

66. Cukraus ...
Sviesto ....
Ryžių .......
Kakao ......
Kavos

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

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

79. Sviesto t....
Taukų
Kavos
Šokolado
Kakao ......... - -
Amerik. cigarečių 4 kart. (800’c7)

$76.25

$40.90

$45.90

kg.
kg.
kg.
kg.

2 kg.
6 kg.
6 kg.

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

$54.60

Tabako .......... 1 kg.

40. Cigarečių 5 kč»rt. (1000
cig.) ......... ;..... ...... .

41. Tabako 5 dėž. 560 gr.

Vyriškas ar moter. dviratis

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

$16.80

$12.95

$78.00

Tabako ...... . 2 kg.

81, Cigarečių 10 kartonų
(2000 aigarečių) ....... :

82. Tabako 10 dėž. 1120
gromų .......................

$29.90

$22.10

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

-j. .eWv - -

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

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

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

A. Kalūza

1



Apie Mažosios Lietuvos studijas
Niekur nei neužsimenama i šimtmečius,Manau Vakarų Komisija yra 

sukurta' mūsų teisių į Mažąją 
Lietuvą įrodymams surinkti, 
medžiagą paruošti ir ją pasauliui 
paskelbti, jį atitinkamai jau iš 
anksto paruošti. Todėl, kai spau
doje buvo paskelbtos tos Komi
sijos paruoštos M. Lietuvos klau
simu studijos temos, šiek tiek 
nustebau. Iš tų temų atrodo, kad 
tai studija, kokios ruošiamos 
apie jau išnykusias arba baigian
čias išnykti tautas, studija pana-

• ši į tas, kokias ruošdavo prieš I 
P.. Karą vokiečių mokslininkai 
apie lietuvybės pėdsakus M. 
Lietuvoje. Mokslo atžvilgiu tai 
vertingas dalykas, bet mūsų pre
tenzijoms į M. Lietuvą pagrįsti 
mažai naudingas, ypač, kad sve
timtaučiai intelektualai jau ir 
esamos literatūros žino, jog ten 
gyveno prūsai, o vokiečiai atsi
kraustė tik užkariavę juos. Gal 
dar toje studijoje atsikertama 
vokiečių nacių, kaip Mortenseno, 
teorijoms, gal įrodoma, priešin-' niam reikalui neturi. Visai kas 

. gai net kaikurių mūsų pačių tei- ‘ 
gimui, kad didesnėj M. Lietuvos 
daly gyveno lietuviai. Bet ar vi
sa tai, kad prieš kelis šimtus me
tų ten gyveno prūsai ar lietu
viai, yra pakankamas įrodymas, 
kad šiandien M. Lietuva turi 
būti sujungta su visa Lietuva? 
Nejaugi manoma, kad pasauliui 
tai jau pakankami motyvai M. 
Lietuvą perleisti mums? O juk 
tikimės, kad Vakarų pasaulis M. 
Lietuvos likimą spręs, tam ir 
ruošiamės; jei spręs vokiečių 
ginklas, tai ir studijos nei flir
tas su jais, negelbės.

t.t.” J 
apie kitokių studijų ruošimą ar 
jų reikalingumą.

- Jei ištiktųjų tik apie tokius 
dalykus, kaip dr. M. Anysas ra
šo, Vakarų Komisijos studijos 
suksis, tai reikia pasakyti, kad 
mes ne tik nesame, bet ir nebū
sime pasiruošę savo teisėms bei 
pretenzijoms ginti.

Visų pirma istorinis pagrin
das mūsų pretenzijoms atpuola, 
kadangi tokio iš viso nėra. Be to, 
jei stebėti paskutinių dešimtme
čių pasaulio nuotaikas, vien isto
riniam pagrindui išviso beveik 
neteikiama jokio pagrindo, bent 
mažoms tautoms jis netaikomas. 
Juk ir mes atstatydami nepri
klausomą Lietuvą nebeišdrįsome 
istoriniais pagrindais savo vals
tybės sienas nustatinėti.

Etnografinis pagrindas, jei tas 
momentas tėra tik kaip senienų 
studijos objektas, taip pat be
veik jokios naudos mūsų politi-

kita, jei tos studijos parodytų, 
jog ten lietuviai ne tik nuo am
žių gyveno, bet ir išliko nors iki 
vakar, o tas vakar tautų gyve
nime gali būti net keli dešimt
mečiai atgal. Todėl mūsų bylai 
ypatingai svarbu atvaizduoti lie
tuvių išlikimą M. Lietuvoje per

> jų gevynimą ir 
veiklą iki paskutjniųjų laikų; ne 
pro šalį nurodyti ir vokiečių pa
stangas lietuvius užslopinti ir iš
naikinti. /

Įsižiūrėję matome, kad šalia 
etnografinio arba, geriau pasa
kius, tautinio pagrindo, kurian
tis naujoms valstybėms ar spren 
džiant kokios teritorijos klausi
mą, Vakarų pasaulis labai daug 
reikšmės priduoda ūkiškiems ir 
geopolitiniams argumentams. 
Ypač anglosaksiškame pasauly
je, kur tautybė sunkiai supran
tama ir at jaučiama, ūkiški ir ge
opolitiniai motyvai kaip tik la
bai vertinami. Žiūrima kuriai 
raliaučiaus uostas tesudarė vos 
apie 1,8%. Gdynės ir Dancigo 
uostai daugiau negu dvigubai 
savo metine apyvarta lenkė Ka
raliaučiaus uostą.

Jei mūsų tautiniai pagrindai 
prieš vokiečių argumentus bū
tų silpnoki, tai šis ūkiškas pa
grindas kaip tik mūsų naudai 
kalbėtų. Be to, mums savo pre
tenzijas'į M. Lietuvą grindžiant, 
jungiant tuos du pagrindus, bū
tent, etnografinį ir ūkiškąjį, 
lengviau išsispręstų ir visų Ryt
prūsių problema, būtent: palikti 
juos taip padalytus, kaip jau pa- 

(Nukelta į 6 psl.)

Nedarbo draudimas Kanadoje
(CSc) Žiemos metu Kanadoje 

ypač paaštrėjęs nedarbas, nu
stumdamas į bedarbių eiles šim
tus tūkstančių kanadiečių, at
kreipė visų dėmesį į įstaigą, apie 
kurią geresniais laikais nedaug 
kas tesidomėjo. Ta įstaiga yra 
Nedarbo Draudimo Įstaiga.

Draudimas nuo nedarbo Ka
nadoje buvo įvestas 1941 m. Įve
dant šią naujovę, teko padaryti 
kaikurių pakeitimų Britų Siau
rės Amerikos Akte (Kanados 
“konstitucijoje”), pagal kurį šios 
rūšies darbai buvo išimtinai pa
likti provincijų valdžioms. Be
darbių draudimą dabar tvarko 
federalinė valdžia.

Atsakant į klausimą, ką be
darbių draudimas apima, rėkia 
pasakyti, kad atėmus tam tikras 
išimtis, šiam draudimui priklau
so visi dirbantieji, .apmokami 
valandiniai, padieniui ar už at
liktą darbo kiekį, nepaisant, 
kiek jie uždirba. Draudirilui taip 
pat priklauso daugumas dirban
čiųjų apmokamų savaitiniai, mė
nesiniai ar metiniai, jei jų už
darbis neviršija $4.800.

Kalbant apie tuos, kurie be
darbių draudimui nepriklauso, 
galime paminėti šias dirbančių
jų grupes l žemės ūkio darbinin
kai, tarnai privačiuose namuo-

se, mokytojai, vyras, dirbąs pas 
žmoną, arba žmona, dirbanti pas 
vyrą.

Įmokėjimus bedarbių draudi
mo sąskaiton moka dirbantysis 
ir darbdavys. Įmokų didumas 
priklauso nuo dirbančiojo gau
namo atlyginimo — mažiausiai 
yra 8 centai į savaitę ir didžiau
sias 60 centų. Įmokos atžymimos 
įlipinant tam tikrus ženklus į 
dirbančiojo darbo knygelę. Tos 
knygelės viršuje yra dirbančio
jo vardas ir nedarbo draudimo 
numeris.

Nedarbo draudimo knygelė 
gaunama Nedarbo Draudimo Įs
taigoje, kai tik asmuo pirmą kar
tą pradeda dirbti darbą, drau
dimo dengiamą. Gavęs knygelę, 
dirbantysis privalo ją įteikti 
darbdaviui, kuris knygelę saugo 
ir lipina į ją nedarbo pašalpos 
ženklus. Išeidamas iš darbo, dir
bantysis knygelę atsiima. Jei jis 
lieka bedarbiu ir nori gauti 
draudimo pašalpą, turi užpildyti 
draudimo įstaigoje tam tikrą pa
reiškimą ir pridėti prie, jo drau
dimo knygelę.

Dirbantysis, kuris turi darbo

AL. GIMANTO

LIETUVIŠKOS PASTABOS
t 

ūkių, įmohių, kultūros įstaigųJųjų tikslai p
šiais metais Kanados vii- darbo pagerinimą. Už sociali 

niečiai lietuviai ruošia savo jau nio lenktyniavimo vystymą, da 
tradicija tapusias Jonines Wel- bo pirmūnų patyrimo pasklejc

Ir
tyniavimo vystymą, ąar- -U- -

landė. Šventės proga ‘ išleista imą' ir jo taikymą' £&hyb6je< 
simpatingos išvaizdos programa, I Rimtai dirbti šį darbą, reiškia 
kurios įžangoje, ’ pavaęMntoie i jį dirbtiįi.ii^užsidegimu, su ini- 
“Mūsų tikslas”, VKLS pašisako ■ ciatyva.'
sekančiai: “...Vilnijoje per kimų, kai laikra$tis.(į>a^it§n|dn; 
dvidešimt metų buvome žiauriai (pasyviai a prašinėdama^įvykius

i pasitaiko atsiti

spaudžiami atsisakyti savos kal
bos — sayos tautybės. Mums 
būtų buvę sunkiau atsilaikyti, 
jei būtumėm neturėję iš laisvė
je gyvenusių lietuvių moralinės 
bei materialinės paramos. Ta pa
rama mūsų dvasią labai sustipri
no. Lenkų valdomose Lietuvos 
žemėse šiuo metu lietuviai dar 
daugiau spaudžiami atsisakyti 
savos tautybės. Mes jaučiame 
lietuvišką pareigą ateiti jiems į 
pagalbą, kad jie pajustų turį lie
tuvišką užnugarį ir pasidarytų 
lietuviškoj dvasioj atsparesni. 
Todėl renkame drabužius, ava
lynę ir jiems siunčiame. Pajutę 
laisvėje gyvenančių tautiečių

nesistengdamas aktyvai, 
u? padėties geri^pį”. S (J'

Is to ir paaisKr.;.vi?a.; 
tis” kodėl sovię^rp^j^ikrŽ^Uj 
daznąį tokie sausiu ir nej^upa^s. 
Vakarų pąsauly, kaįyjaųj^^i 
yra įprasta, ąpte ------
binius ir visus kitus, p^fį. 
mps paprastai r0p ių 
dą ir juos ąęka Įųjįęį-ėn^ 
įdomu ir naudinga,. 
laikraščiams paliekant <.tik: sįj 
rias svarbesnes tų dalykų ^įnias; 
Dar blogiau, kai toji pati ^ięi 
sa” kartais visus 4 puslapius:įi% 
pildo vien tik Chruščiovo gkąfc 
ba, partijos suvažiayįnjo apra
šymu ir t.t. Tokiu būdu nebeli^ 
ka nei vienos eilutės bent men
kiausiai laikraštinei medžiagai, 
kurios kiekvienas skaitytojas.pa-j 
geidautų iš normalaus dienrą|- 
čio. ■..''“'■-7^

R. Kalpoko 50 m. sukaktis;
Mūsų realistinės tapybos žy-į 

miąjam atstovui, daiL Rimtu! 
Kalpokui, šiemet sukanka 50 jn.. 
amžiaus (g. 1908 m.). Meninirl-' 
kas pirmaisiais žingsniais ‘ dailėj 
je seka savo tėvą, tapytoją Pėt; 
rą Kalpoką (miręs 1945. XII. 
5), 1929 m. baigia Kauno mentr 
mokyklą ir vyksta studijas įgi
linti užsienin. 1935 m,“ galiną^ 
Madų Ir industrinės dailės jūįi' 
stituto Monzoje, Italijoje, diplo
mą. 1937 m. dalyvauja parodose’ 
Helsinkyje, Paryžiuje, 1939 in,.. 
Niujorke. Iliustruoja knygas?.’ 
Knut' Hamsuno “Aistrų kovą”,, 
Jack Londono “Saulės • Sūųų;^ ' 
Oscar Wilde “Canterville piliK. 
vaiduoklį”, V. Kumpikevičiūtėš . 
“Vasarą laukuose”. \ 
■ Likęs Lietuvoje, dailininkas 
toliau' reiškiasi ‘ tapyboje;, ypą^ 
peizaže ir portrete. Yra iliustr^-; 
vęš ir dabar ten leidžiamas kn^. 
gas. Šiuo metu Vilniaus Bąiięs, 
muziejuje vyksta ja kūrinių,pa-^' 
rodą. ' ■"• .J

. . r . .-t ■
Pareigos sujiratimas

Dauguma skaitytojų "tikriau^ ' ' 
šiai: bus girdau? apkęiteįnilso Rei- 
Skelton sūnaus mirtį. Apie tai - 
gana plačiai rjffiė^afnerikiwė/4th. 
kanadinė spauda. -Tųoj; .^-•JiaįA* 
dotuyių, žinomas juokdarys^iiS-^ 
rėjb savo eilinę prdgwm^'t^i^ 
vizijoje. Žinodama^ įtėvę-iskaūš- 
mą, pažįstamas kohiikas«A4iifi>a>į v

ies

viroamybis pavergtaisiais ir jie dau-
knygelę ir nori gauti draudimą, i hrantnns savais tautvbo irprivalo atitikti šioms sąlygoms:' S1®“ byang^s savąją tautybę ir 
? turi būti netekęs darbo ne sa- lshks lietuviais Pagal galimybe 
vo noru, 2. turi būti pajėgus rūpinamės informuot! pasauU 
dirbti ir 3. negalįs pats savo dar-1 aPle ,ryUnes. be‘ P‘etmes Llatu- 
u -PorToiion iic t„ri: vos žemes ir Lietuvos sostinębo susirasti. Pagaliau jis turi Toks inforInacjnis leidi'

nys anglų kalba šiais metais iš
eis iš spaudos, tai dr. A. Šapokos

Krikščionys ir atominiai ginklai būti mokėjęs nedarbo įnašus 
t.y. turėti knygelėje ženklų, už 
ziuskii’už1 30g\avaK‘$rPdv“rų'lknyS= “yilnif Li?‘u™ 

metų, t.y. 104 savaičių, laikotar-]■ „ Numa‘yu lr kiti leidi- 
pyje' Be to, bent aštuonias sa- .. . .. ..
vaites turi būti mokėtos pasta-%. Musų vilniečiams galima pa- 
rųjų metų (52 savaičių) laiko- i mke i tlk geriausios sėkmės ir 
t 2? . įkviesti visus lietuvius aktyviau

Iš šios bendros taisyklės yra Pasidėti prie vilniečių tikslų 
išimčių. Viena tokia išimtis yra' įgyvendinimo.
vadinamasis sezoninis nedarbin-į Latviai išrinko naują 
gumas. Jis liečia laikotarpį nuo: valdžią
gruodžio 1 d. iki gegužės 15 d. i JAV latviai — Amerikos Lat- 
Šiai draudimo rūšiai priklauso vių Sąjunga — susirinkę į sep- 
dirbantieji, sumokėję laikotarpy . tintąją metinę konferenciją iš- 
nuo kovo 31 iki gruodžio^ 1 d. rinko naujus vykdomuosius or- 
bėnt už 15 savaičių. Jei pašalpos ganus. Sąjungos pirmininku bu- 
kreipiamaši balandžio ar gegu- Vo perrinktas prof. dr. Peteris 
žės mėn^ tai minimieji penkioli- Lejinš, Marylando ūn-to moko- 
ko&.^^ąiaų įĮnokėjimai gali bū- mojo personalo narys.
ti' skaitomi- nuo pereitų metų Lietuviams būtų pravartu įsi- 
kovo 31 d. i dėmėti, o gal ir latvių pavyzdžiu

Pareiškimus nedarbo pašalpai; pasekti, kad ALS paskyrė $8.500 
gauti reikia paduoti tai Valsty- ' įvairioms premijoms: jįnokslo, li- 
binei Darbo Įstaigai (National, teratūros, dramos ir meno srity- 
Employment Office), kuri yra.Įse. jas galės gauti iškiliausi lat- 
prašančiojo gyvenamajame rajo-i vių kultūrininkai JAV, Kanado- 
ne. Jei toji įstaiga yra toli, pariję, Švedijoje ir Australijoje, 
reiškimą galima siųsti paštu. I .

Nedarbo pašalpos didumas pri- ; * Ruts-vėl amerikinėje • 
klauso nuo to, kiek daug prašan-l spaudoje
tysis yra sumokėjęs nedarbo/ Simpatingoji lietūyaite,-filmų

i šuma svyruoja tarp $6 iki $23 į ! -Kilmonytė, vėl pateko’ didžio- » -' - - - — - -    - - - - ■—-— -- ■ - - -■  *1 ’ - - - —•
i savaitę vedusiam su vienu ar nuotraukos,., buvo pridėti ir ap
akėliais vaikais. Išmokomoji su- Įrašymai, pažymint jos lietuviš-

Galimybė apginkluoti Vakarų 
Vokietijos kariuomenę atomi
niais ginklais sukėlė šio krašto 
visuomenėje karštų diskusijų, 

politinių 
manevrų. Ryšium su tuo septyni 
žymūs vokiečių katalikų teolo
gai išleido viešą pareiškimą, ku
riame plačiai išdėstyti krikščio
niškos taikos politikos reikalavi
mai. Tai dėmesio vertas doku
mentas, turįs bendros reikšmės 
katalikų nusistatymui, spren
džiant šiuolaikinius klausimus.

Taika ir teisingumas
-Krikščioniškoji taikos politika 

remiasi dieviškuoju taikos įsaky
mu, kurio tikslas išsaugoti .žmo
nėms Dievo teikiamas gėrybes. 
Krikščionys atmeta pažiūrą, pa
sak kurios,- karai neišvengiami. 
Priešingai, tarptautinės taikos 
klausimą jie laiko realios politi
kos galimybe ir tuo pačiu įparei
gojančiu uždaviniu.

Tikroji taika yra teisingumo 
vaisius. Valstybė, tarnaujanti 
teisingumui, yra taikos įrankis. 
Jos galybės panaudojimas teisei 
ginti priklauso nuo pavojuje at
sidūrusių gėrybių vertės, nuo 
grėsmės dydžio, kurį, kelia tų 
vertybių ar teisinės santvarkos 
nepripažįstančios jėgos, o taip 
pat nuo užpuolimo bei apsigyni
mo priemonių techniškos būklės.

Faktiškai modernaus karo su
naikinimų grėsmė yra tokia 
milžiniška,, kad žmonija pagrįs
tai dėl to dreba. Dabartinis gink
lų technikos išsivystymo laipsnis 
jau neleidžia pateisinti jos pa
naudojimo anksčiau galiojusiais 
atvejais. Atsižvelgiant į baisią 
naikinamąją modernių ginklų 
galią, jų pavartojimo nepateisi
na net teisėti ūkiniai ar kitokį 
tautiniai interesai, o juo mažiau 
prestižo klausimai.

Apsigynimo teisė
Tačiau yra atvejų, kai apsigy

nimas yra ne tik leistinas, bet 
uždeda pareigą, reikalaujančią iš 
piliečių didelių medžiaginių ir 
asmeninių aukų. Taip yra, kai 
užpuolimas sudaro grėsmę tau
tų moralinei ir fizinei egzisten
cijai; kai kėsinamasi prievarta 
primesti pasaulėžiūrą, beatodai 
riškai persekiojančią visas jai 
priešingas tikėjimo bei gyveni
mo formas ir siekianti paversti 
ištisas tautas mirusiomis sielo
mis; kai paliečiamos sąžinės 
laisvė ir teisė į žmogaus vertą

x . ... lneminint opozicijos Viešumon to savo nusistebėji
mo nekėliau, manydamas, kad ta 
studija yra tik įžanga į tolimes
nes studijas mūsų teisėms ir in
teresams i M. Lietuvą pagrįsti ir 
be to, kad betkokių studijų apie 
M .Lietuvą yra tikrai mažai, tai
gi ir tokios naudingos. Tačiau 
iš dr. M. Anyso “Tėviškės Žibu
riuose” patalpinto straipsnio, ku
riuo jis reaguoja į dr. A. Šapo
kos Klaipėdos sukilimo minėji
mo metu skaitytą paskaitą, ga
vosi vaizdas, kad tos studijos lai
komos labai svarbia, lyg ir vie
nintele medžiaga mūsų preten
zijoms į M. Lietuvą pagrįsti. At
rodo, kad Vakarų Komsijos dar
bai tik apie tą senovę ir suksis. 
Dr. M. Anysas rašo: “Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, 
ankštai bendradarbiaudamas su 
ALTu (čia, matyt, turim agal- 
voj Vakarų Komsija), skatina 
Mažosios Lietuvos žinovus pra
vesti studijas etnografiniu ir is
toriniu atžvilgiu, kurios vėliau 
bus atspausdintos informuoti 
lietuvišką ir gal Svetimąją visuo
menę. Toliau MLRS pageidavi
mu pravedamos studijos apie 
prūsų ir lietuvių giminingumą, 
jų tuomet apgyventus plotus ir

būti suderinti teisėti tautos ai' 
tautų grupės interesai su pasau
liniu taikos reikalu, kiek kurios 
sutartys gali kitoms tautoms 
sudaryti *pavojų ir panašiai.

Tokių ginčytinų klausimų at
vejais yra didelis pavojus pasi
duoti iliuziniams norams, kurie 
pakankamai neįvertina gręsian
čių pavojų bei tikrų sprendimų 
sunkumo. Krikščioniškoji politi
ka turi būti realistinė, nes kur 
yra ginklų, ten jie gali būti ne-

Nusilpęs, pavargęs, nervingas?

si ■
g

Ir
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IRONIZEDI 
YEAST j 

Tuo jaus padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
dos IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies trūks- 
tontį kraują j 
normalų raudo
ną kraują — i 
tokį kraują, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
t v i r t urną ir 
energija.
PER 7 DIENAS 
jausies stipres
nis. |
120 tabL $2. 60 tabl. $1.25

IRONIZEO

Dėmesio 10%
už Jūsų indėlius.

RETA PROGA!____
Jūs galite investuoti savo atsargines santaupas ir .gauti 10% 
paskolos formoje metinių palūkanų. Arba investuoti į akcijas ir 

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

panijos turtu.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis

BE. 3-0591, Toronto.

gyvenimą pagal Dievo žodį. Ta
da galioja Šv. Tėvo nurodymas: 
“Yra gėrybių, turinčių tokios 
svarbos žmonių bendram gyve
nimui, kad jų gynimas nuo ne
teisėto užpuolimo yra visiškai 
pateisinamas. Tauta, kuriai grę- 
sia neteisėtas, užpuolimas ar ku
ri tapo auka, negali likti pasy
viai abejinga, jeigu nori krikš
čioniškai pasielgti”.

Pareiga gintis liečia ne tik tie
sioginiai grėsmėje atsidūrusią 
valstybę, bet taipgi sudaro visos tinkamai panaudoti. Šiuo metu 
tautų bendruomenės solidarumo pasauliui pačią didžiausią grės- 
pareigą. Kol tautų bendruome- mę sudaro moderniausiais kovos 
nės organizacija dar neužtikrina ginklais aprūpinta valstybė, ku- 
tokip. solidarumo, valstybės, ypač 
silpnesnės, gali būti priverstos 
sudaryti gynybos sąjungas. To
kiai sąjungai priklausanti vals
tybė, vykdydama iš to kylan
čius įsipareigojimus, jų tarpe ir. 
apsiginklavimą, atlieka pareigą 
savo piliečių ir tautų bendruo
menės atžvilgiu. ..■ ■■■■

Atominiai ginklai ir 
jų kontrolė

Ir teisėtoje apsigynimo kovoje 
nevisos priemonės leistinos. Do
riškai nepateisinamas vartoji
mas tokių kovos priemonių, ku
rių padarinių negalima pilnai 
sukontroliuoti. Specialistų nuo
mone, toks nėra atominių gink
lų atvejis. Todėl atominių gink
lų panaudojimas nebūtinai turi 
prieštarauti dorinei tvarkai ir ne 
kiekvienu atveju yra nuodėmė.

Perdėta ir nekritiška sakyti, 
jog visos atominės kovos prie
monės nūdien reiškia “ištisų tau
tų savižudybę” ar net “visos [ 
žmonijos”. Tačiau visiškai teisė
tas yra reikalavimas kontroliuo
ti atominių procesų padarinius. 
Taigi turi būti panaudotos visos 
galimybės tautoms išlaisvinti iš 
slegiančių ginklavimosi varžybų.

Nusiginklavimo tikslas—- su
stiprinti taiką pasaulyje, nesu
darant grėsmės tautų saugumui. 
Todėl nepakankamos yra tokios 
priemonės, kaip antai: sustabdy
ti atominių ginklų bandymus, 
vienašališkai atsisakyti atominių 
ginklų, įsteigti demilitarizuotą 
zoną. Visos tokios priemonės 
drauge turėtų būti susietos su 
visuotinę ginklavimosi kontrole. 
Tokia kontrolė yra svarbiausias 
dalykas ir visų valstybių tikros 
taikos valios matas.*

Krikščioniškoji taikos, politi
ka neapsiriboja ginklavimosi 
kontrole, bet reikalauja, šalinti 
tarp tautų esančią neapykantą, 
ūkinius, visuomeninius ir vals
tybinius prieštaravimus bei ne
lygybę, puoselėti solidarumą ir 
lygiateisiškumą. Pastarųjų me
tų patirtis rodo, kad reikia stip
rinti JT autoritetą, apriboti 
to teisę.

Nuomonių laisvė ir 
pavojai

Taikos politikos tikslai 
bendri visiems krikščionims, ta
čiau nuomonių skirtumai yra ga
limi, ieškant praktiškų būdų jai 
įgyvendinti. Krikščionių pažiū
ros gali nesutapti tokiais klau
simais, kokia yra faktiška grės
mė taikai, kiek numatytos prie
monės gali padidinti ar suma
žinti karo pavojų, kaip galėtų

ri neišvengiama istorinės raidos 
pasėka laika bedieviškos pasau- 
rėžiūros\Įaimėjžmą ir tam pasiek-, 
ti bei pagreitinti iš principo nau
doja visas priemones. Dėl to ne
galima pasitikėti derybomis ir 
susitarimais, kol galios tokia 
klaidinga pažiūra.

Lygiai didelį pavojų sudaro ir 
klaidingos alternatyvos, tarsi 
atominis apsiginklavimas prilyg
tų pasirinkimtii tarp savižudy
bės ir pasidavimo komunizmui. 
Tokia pažiūra išreiškiama vulga- _ ________ _ ____ __
riu posakių geriau būti rau-; įnašu pavidale. Apskritai imant, i bei tęievizijos aktorė, Rūta Lee 
donų, negu lavonu”, (“lieber rot. ^uma svyruoja tarp $6 iki $23 į! - Kilmonytė, vėl pateko didžio- 
als tot”) . Toks pasirinkimas gali i savaite nevedusiam ir iki. $30 i j°n amerikinėn spaudon. Be jos 
kilti tik nelygaus apsiginklavi- i savaitę vedusiam su vienu ar nuotraukos,..buvo pridėti ir ap- 
mo atveju. [keliais vaikais. Išmokomoji su-Įrašymai, pažymint jos lietuviš-

Netotalistinių valstybių stip- ’ ma yra ta pati reguliariems ir^^j? kilmę. Paskiausiu metu jai 
rūmą sudaro ne tik ginklai, bet * sezoniniams darbininkams. . Į labai dažnai tenka vaidinti te- 
ir galimybė visiems piliečiams į Pašalpos gavimo ilgumas pri- į levižįjs^į^Įp^ne taip vadinamose 
dalyvauti . politinių ' klausimų klauso nuo to, kiek savaičių pra- į“ Western^'/ šer i jose. , Paskutinį 
sprendime. Todėl, nesuderinama į šantysis yra mokėjęs draudime kartą ją jrtįatė visa Amerika, š. 
su doriniais demokratijos pa-i įnašus. Paprastai tai svyruoja m- gegužės 24 d. “Gunsmoke ’ 
grindais, jeigu viena kuri grupė ■ tarp 12 ir 36 savaičių. Sezoni- programos metu. Spaudos atsi- 
mėgina pasisavinti sąžinės mo- ' niams darbininkams minimumas liepimai buvo visiškai palankus.

«..« io ......= fšię v.airlinima<: nArrliindama«;

kovo 31 d.

nopolį, kad tuo būdu ginčo at-Į yra 13 savaičių, o maksimumas 
veju darytų spaudimą teisėtiems i 24 savaitės.
valstybės organams.

J. Vidzgiris (ELI)
Kai dirbantysis paduoda pa 

(Nukelta Į 7 psl.)

ve-

yra

Allflex Company Ltd.
ALUMINIUM SCREEN WINDOWS AND DOORS.

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

73 Manville Rd., Scarborough, Ont

ATVIRAS
1957 m. gruodžio 1 d. Krašto 

Tarybos suvažiavime - sesijoje, 
iškėliau Suvalkų trikampio bei 
Lenkijos lietuvių šelpimo reika
lą ir Lietuvių Ansamblio į JAV 
ir Kanadą atsikvietimo klausi
mą. Krašto Tarybos nariai, išdis
kutavę mano pranešimą, nu
sprendė, kad tuo reikalu turiu 
susirišti su būsima Krašto Val
dyba, kuri mane į savo posėdi 
pakvies tų reikalų išnagrinėji
mui. Praėjo du mėnesiai — tyla. 
Parašiau laišką KV pirm. p. V. 
Meilui — jokio atsakymo. Tik 
kovo 1 d. privačiame pasikalbė
jime šv. Jono parapijos salėje, 
KV Pirmininkas man pareiškė, 
kad jis paprašys Krašto Tarybos 
suvažiavimo protokolo iš Hamil
tono (hamiltoniečiai sekretoria
vo), kur tas visas reikalas buvo 
užprotokoluotas. O temporal 
Nuo gruodžio mėn. iki kovo mė
nesio Krašto Valdyba posėdžia
vo be svarbaus protokolo, ku
riame yra įrašyti suvažiavusios 
Tarybos atstovų nutarimai, duo
tos naujos mintys, surasti nauji 
veiklos barai !

Šiandieną, kada gaunami šim
tai laiškų, kada žinoma yra sun
ki Lenkijos lietuvių padėtis, šis 
reikalas negali būti ilgiau delsia
mas. VKLS Toronto ir St. Ca
tharines skyriai, pavienės orga- 

. nizacijos. pavieni asmenys jau 
yrargądėję Lenkijos lietuviams. 
O jie'daug neprašo — tik pa
prasčiausių senų rūbų, malda
knygių ir katekizmų. Tačiau 
toks šelpimas yra daugiau parti
zaninio pobūdžio. Lenkijos lietu
vių šalpa turi būti centralizuo
ta j vienas rankas — Kanados 
šalpos Fondo ar BALFo JAV.

VKLS yra politinė organiza
cija. Ji Lenkijos lietuvių ansamb 
lio kviesti negali, nes dabartinė

LAIŠKAS
Lenkijos valdžia jų ir neišleistų. 
Turėjau mintyje Šalpos Fondą 
ar Kultūros Fondą, nes ir savo 
laiškuose iš Lenkijos jie pažy
mėjo, kad ansamblio kvietėja 
būtų kokia nors lietuvių kultū
rinė ar šalpos organizacija. Gal
vojau, kad rasiu paramos pas 
prel. J. Balkūną, PLB Seimo 
Organ. Komiteto pirmininką. 
Lankantis jam Hamiltone taip 
pat išdėsčiau šį sumanymą, ypač 
pakviesti juos pvz. PLB Seimo 
koncerto proga. Juk pasisekimas 
būtų milžiniškas! Tai būtų pir
moji menininkų grupė iš už ge
ležinės uždangos! Ir koks atsa
kymas prel. Balkūno: “Hm... 
kombinuokite, gražus dalykas!” 
Tik tiek...

Nežinau, gal tai KV nusistaty
mas prieš vieną asmenį, bet kuo 
tuomet kalti tūkstančiai lietuvių 
Lenkijoje?

Tačiau iš kitos pusės ,aš visiš
kai nesistebiu. KV nesirūpina 
net savais marškiniais: juk tik
rumoje nežinoma dar yra kas 
bus VI-tos Lietuvių Dienos Ka
nadoje rengėjas.

Su pagarba
K. Baronas, 

VKLS Kanados Krašto Valdy
bos Pirmininkas.

; (Šis vaidinimas perduodamas 
per CBS tinklą).

Iš visos eilės jos pasirodymų 
filme, negalima užmiršti bent 
pačių svarbiausių, tai rolės “Se
ven Brides for Seven Brothers”, 
“Long Hot Summer” (šis filmas 
dalyvavo tarpt. t filmų festivaly 
Berlyne), “Anything Goes” ir 
“Girl on the Rėd Velvet Swing”. 
Malonu, kad. turėdama tiek 
daug darbo, Rūta randa laiko 
dalyvauti ir lietuviškoje veik
loje.

Spaudos tikslai
Sovietinėje Lietuvoje, pasiro

do, visiškai kitaip suprantama 
‘ spaudos paskirtis ir tikslai. Štai, 
/‘Tiesoje nr. 105, vedamąjame, 
apie tai rašoma: “Tarybinis 
laikraštis kiekvienu savo nume
riu turi aktyviai kovoti už kol-

duoti skausmo prišlęgtąhtė^/iirr- 
' visiškai sėkmingai; piavfedėi ju
moro pusvalandį. Tai
rai gražus ir kolegiškas; pasielgi: 
mas, kurį, be abejo/>įvėrtino;iRjr 
Skelton ir patys žiūrovai.obiiliaH11

Šioje vietoje prisimend’kiekį 
panašus atsitikimas lietųVišfcJęV 
jame gyvenime. Prieš keleiąd. 
metų, mirė vieno mūsų hnkra&a-. 
tininko mažametis sūnęlis. ’Siei-;7. 
vartas ir visi kiti rūpesčiai! Or’,’

gų tėvų širdis ir mintis. Bet ir 
tokiu metu, tėvas neužmiršo sa
vosios pareigos lietuviškąja! 
spaudai — jis anksčiau? buvo pa
žadėjęs vienam laikraščiui sku
bia tema rašinį. Pareigos supra
timas privertė žurnalistą sėsti 
prie rašomosios mašinėlės. Apie 
tai, žymiai vėliau, laiške savo 
bičiuliui, jis prisipažino: “... ra
šiau, ašaros riedėjo skruostais, 
neįstengiau susivaldyti,^ bet šiaip 
taip parašiau ir išsiunčiau”. 
Vaikučio laidotuvės buvo sekan
čią dieną. Ir ką galina būtų 
prie to įvykio dar bepridėti?...

Saugesniam važiavimui! gali būti jūsų pačių’

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, if 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko j pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

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

ir Lt. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave.
42 Evelyn Ave.

JA. 9-0613
RO. 9-4612*



jau gauti Lithuanian Home in

Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont
Pirmoji gegužinė. Birželio 8 d., į Jonas, Delhi, Ont., Dumša Juo-

Gyd. Vintas‘ Kauza- mirė iš
tremtas Sibire. Jis tebuvo 55 m. 
amžiaus, nepriklausomybės lai
kais buvo TėisUno'Medicinos In
stituto prof? Ki- Oželio, vyr. asis
tentas, atgaVtts'Vilnių buvo teis
mo gydytojas-ekspertas/ vokie
čių laikais1^' Vilniaus policijos 
gydytojas.”

Tadas GfėJHttš, kadaise studi
javęs bene literatūrą ir buvęs 
Simano D. 
minarijos : 
Žagarės d 
teris. “Švy 
py išspau 
prie skaitf 
kad kolūkr

Maskvos vaisi
vardo uniąąpjlfete, šiemet studir. 
juoja 43 lięt^ygaįj.ęnergętikpg in
stitute 15. Trįmjriazevo vardo že
mės ūkio akademijoje 1'3. Esą jų 
ir eilėje kfft1 rriokyklų.' X c 1

Koiiipožitr 'V?‘ Klovos“ * naujos 
operos “VaiVa” premjera įvyko

PI Pūsiaf, 
. 'hųųu“au^ą‘ 
fu -bęsidžiatigĮanČio,.

Vi loilokovo

rektorių: “Vienas jau pagyve
nęs, gerokai pliktelėjęs, kitas— 
dar jaunas, ne taip seniai gavęs 
pedagogo diplomą”. Vadinasi, 
cas direktorius dar jaunuolis, 
matyt, komjaunuolis ir daro tad 
karjerą.

1 Kolchozus sustambinus jų Lie
tuvoje buvo likę 1787, dabar vėl 
pradėjus smulkinti - skaldyti jau 
yra 2034. 1392 jų pirmininkai 
yra komUnistai, 936 jų tarpe yra 
prisių&tį iš miestų. 1403 kolcho
zuose yra partijos skyriai, daž
niausiai, po 3?6 narius. Didžiau
sias skyrius turi 12 narių. 187 
kolchozuose yra kandidatų į par- 

'444: kolchozuose nėra nei 
vieno komunisto.
••• Prbf. J. Tonkūnas “Tėv. Bal
so” korespondentui pasakojasi, 
kad dabar dirbąs Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo institute Dot
nuvoje. Jo sritis apimanti “pievų 
ir kultūrinių ganyklų,- o taip pat 
ariamose dirvose šienui ir sėklai

sekmadienį, Hamiltono ateiti
ninkai rengia pirmąją šiais me
tais gegužinę buvusiame V. Na- 
rušio ūky, Lake Medad. Šį gra
žioji gamtos vietovė lietuviams 
gerai pažįstama savo grožiu. To
dėl it-ngėjai kviečia visus — jau
nus ir senus — atvykti į šią pir
mąją gegužinę. Čia kiekvienas 
atvykęs galės smagiai praleisti 
laiką: pasijodinėti arkliais, pasi
maudyti ežere ir šiaip gražioje 
pavasario gamtoje praleisti sek- 
madieniopopietę draugų bei pa
žįstamų draugystėj. Be to, veiks 
turtingas bufetas, pryzininis 
šaudymai ir kitokios staigmenos. 
Vaikams bus pravesta įvairių 
žaidimų: bėgimas maišuose, kiau 
šinio nešimas šaukšte, obuolių 
rinkimas ir daug kitokių žaidi
mų. Laimėjusieji bus apdovano
ti įvairiomis dovanėlėmis. Ge
gužinėje gros visiems gerai ži
nomas Bennie Ferrie orkestras.; 
Pradžia 3 vai. p.p. Laukiame vi
sų atvykstant į šią pirmąją ge
gužinę. t Valdyba.

balandžio žT'd. Vilniaus operos augįnam,j daugiamečių žolių ag- 
teatre. Jos sfįsžeras-paremtas ne- rotechnikos klausimus”. Be to, 
‘ > dėstąs- pievininkyštę žemės

Lietuvos' mokykime sistema akad; Kaune. Esąs 'Liet.
tuviš.ka pašėka:

jr — - _____ - ___ _1

dabar yra 11 metų, 4čai -visoje 
Sovietų Saįųngpje
Dviejų Kauno, vidurinių mokyk
lų direktoriai- pasiūlė. įvesti >12 
metų sistemą, .-suskirstant į tris 
koncentrus.jJO >4 ,ipętuš..} Po ant
rojo koncentro mokiniai turėtų 
būti priimamai visas specialias 
viduriniąsiąs\ “mokykla^ o tre- 
viame koncėnjįre ja ūbūtų spe- 
cializuojanįast,— kaimuose į že
mės ūkį, d miestuose net į ketu
rias šakas.: ; pramonės, komerci
nę, matematikos r fizikos - tech
nikos ir klasikinę.

Doc. K. Daukšas, Vilniaus un
to neorganinės cheminės kated- 
os vedėjas, Jįtuvęs • sda6a.sii oriau 
ros vedėjas,-‘pakeltas į profeso
rius.

J. Mickevičiui, Vilniaus peda
goginio instituto direktoriui, su
teiktas docento vardas.

WW • V " *• JĮ

nijos, 18 autobusų važinėja 22 
klm. keliuose; ' pasiekdami ' Pa
juostę, cukraus fabriką, dar sta
tomą linų audinių fabriką, Li- 
beriškio kolchozą. Be to, mieste 
dar yra 10 taksi automobilių.

Vytauto D. gimnazija Vilniuje 
dabar vadinama . A. Vienuolio - 
Žukausko yardo I,yidur. mokyk
la. Betgi į balandžio 12-13 d. įvy
kusį buvušiu.gimnązįjį^ auklėti
nių suvažiavimą 15uvo pakviesti; 
visi jos mokiniai nuo pat jos vei
kimo prad^ps~*I5abar jok 'direk
torių yra 
landžio 6 
kalbėjimą 
čiu, kuri 
1924 m.

Mokslų Akad. narys korespon- 
• lentas. Prieš metus išleidęs 
knygą “Lauko bandymų meto
das”. Kolektyviniame veikale 
“Pašarinės žolės, pievos ir ga
nyklos” parašęs 14 lankų pievų 
skyrių. 1959 m. išeisiąs “Agrono
mijos žinynas”, kuriam rašąs pa
šarinių žolių, pievų ir ganyklų 
skyrių.

Liet, profsąjungų pirmininku 
balandžio 23-24 d. Vilniuje vy- 
kusiame suvažiavime išrinktas 
buvęs Marijampolės rajono vyk
domojo komiteto pirm. Pr. Dob
rovolskis. Buvęs pirm. B. Bara
nauskas nebeišrinktas net prezi
diumo nariu. ■

LONDON, Ont
..„.i.. . .. . Gegužės 10 d. Londono ir apy-

Panevėžy veikia.4 auto.busų Ii-įlinkių lietuviai suruošė gimta
dienio staigmeną M. Statkienei.

Į jaukią Star Temple salę su
sirinko apie 80 senųjų ir naujųjų 
ateivių pagerbti mielą Magdu- 
tę, kuri savo draugiškumu ir 
nuoširdumu visiems yra įsigijusi 
kiekvieno lietuvio meilę ir prie
lankumą.

Malonioje ir draugiškoje nuo
laikoje prabėgo kelios valandos 
ir-visi pasijuto tikrai esą. vienos 

- lino ’ žiedo ir rūtos šalies vaikai.
Įvertino Magdutę senieji atei

viai, su kuriais ji yra daug sun
kių valandų išgyvenusi, o nau
jųjų ji buvo tikra globėja, kol 
surado darbus ij? pastoges. *■ /

Be kitų kalbėjo ii'miesto bur-. 
mistras, kuris iškėlė Mągdutės 
gerąsias savybes ir iš. širdies pa
sidžiaugė Jietų vių. vieningumu.

Po vakarienėj ąpžįSrėjus do
vanas. kūfiorriiš nūvo apdovano
ta solenizantė; pasišokta,’ padai*: 
nuota ir išsiskirstyta su dideliu 
pasitenkinimu, kad buvo rasta 
pr6ga bent dalinai atsidėkoti 
mielai p. Magdutei ir patiems at
sigaivinti lietuviškoje aplinkoje.

N

14 
(ne 

Hamilto

Atidarą

mot

umelis. “Tiesa” ba- 
Nr. aprašo jo pasi- 
u neįgarsintu sve- 
ią mdįcyjfįąl baigęs 

apie svečią ir di-

nauja lietuviška 

ų kirpykla 
EITUTY 
ALON

Main St. E.
i Kenlworth)
nt. Tel. LI. 4-9898

SKELBIMAS
Hamiltono Lietuvių Namams 

skubiai reikalingas prižiūrėtojas, 
sutinkąs juose gyventi. Pagei
daujama vyresnio amžiaus ir su 
šeima. Pirmenybė Lietuvių Na
mų nariams. Pareiškimus siųsti 
Administracijos Komisijos pir
mininkui Alfonsui Patamsiui, 
9 ¥2 Procter Blvd., Hamilton, 
Ont, tel. LI. 5-5316, iki š.m. bir
želio 11 d- Atlyginimas pagal su
sitarimą. HLN valdyba.

Lietuvių Namų idėja apima 
vis platesnius tautiečių sluogs- 
nius, laužo ir griauna pasitai
kančias kliūtis ir artėja prie sa
vo galutinio laimėjimo — gražių, 
didelių, moderniškų ir patrauk
lių Tautos Namų Hamiltone re
alizavimo.

Ir vėl su dėkingumu skelbia
me 3 naujus narius, paskyrusius 
po $100: Dumšą Juozą iš Sim
coe, Ont., Pranckevičių Stasį, 19 
Fairholt Rd. N. ir Juozapavičių 
Alfonsą.

LN akcinis kapitalas savaitės 
eigoje padidėjo net $1.100. St. 
Burdinavičius papildomai įnešė 
$400 ir tapo LN garbės nariu su 
$500. Viktutė Burdinavičienė, 
anksčiau įnešusi šimtinę, dabar 
vėl pridėjo antrą. Tokiu būdu 
Burdinavičių šeima prie LN yra 
prisidėjusi 700. Po $100 įnešė 
Zigmas Kalvaitis, Aidershot, 
Ont., Juozas ir Genutė Žemai
čiai, 42 Carrick St., Dudurka

zas, Simcoe, Ont., Pranckeyičius 
Stasys ir Keršys Antanas.

LN gėlių krautuvės savininkė, 
mokėjusi nuomos $75 mėnesiui, 
šią prekybą pardavė ir su nau
juoju jos valdytoju sudaryta 2 
metams sutartis, pagal kurią jis 
nuo š.m. birželio 10 d. mokės 
nuomos, $100 kas mėnesį.

Sutartis su kino salės nuomi
ninkais baigiasi š.m. birželio 30 
d. Vedamos derybos ją išnuomo
ti dar vieniems metams. LN v-ba 
paprašė $900 mėnesiui. Dabarti
niai nuomininkai, iki šiol mokė
ję $650 mėnesiui, pasiūlė po 
$750. V-ba nusileisti nemano ir 
planuoja, jei negaus $900, kiną 
nuo liepos 5 d. operuoti pati. 
Ged. Skaistys tuo reikalu To
ronto atitinkamose įstaigose su
rinko pajamų ir išlaidų duome
nis ir teigia, kad patiems kiną 
eksploatuojant, LN gautų blo
giausiu atveju $12.000 metinio 
gryno pelno, LN nariai šiuo rei
kalu prašomi pareikšti savo nuo
mones, skambinant Adm. kom. 
pirm. A. Patamsiui LI. 5-5316.

LN skolos Montrealio bankui 
gegužės 30 d- atmokėta $2.000. Ši 
$15.000 LN paskola gauta 2 me
tams iš 6%. Bankas palūkanas 
apskaičiuoja- šiai paskolai kiek
vieno mėnesio 26 d. Šį kartą už 
$15.000 iš 6% už 26 dienas sumo
kėta bankui $65. Birželio 26 d. 
bankas skaičiuos jas taip: nuo 
$15.000 6% už 4 d. ir nuo $13.000 
6% už 26 d. Tuo būdu jam bir
želio 26 d. už 30 dienų reikės pa
lūkanų mokėti $66,34.

LN nuosavybės dokufnentai

1 d. pirkimą uždarant piniginis 
įmokėjimas ir morgičiai buvo 
tokią: nuosavybės bendra kaina 
$173.000. Pirmieji morgičiai; 
$107.000. Įmokėtina suma gry
nais pinigais $66.000.

Uždarymo dieną, t.y. gegužės 
1, LN rekėjo mokėti:

1. Įmokėjimas grynais pini
gais $66.000,

2. Sun Assurance draudimo 
polisas, galiojąs iki 1960 m. sau
sio 1 d. ir buvusio savininko 
pilnai apmokėtas, todėl už likusį 
terminą jam grąžintinas $435,20,

3. New York Underwriters 
draudimas dėl patalpų nuomų 
tuo pačių terminu ir grąžintinas 
už galiojimo laiką bu v. savinin
kui $107,40,

4. New York Underwriters 
draudimo b-vei namų ir invento
riaus draudimas tuo pačiu termi
nu ir grąžintinas už galiojimo 
laiką buv. savininkui $784,

5. Adv. A. Agro atlyginimas ir 
valdžios mokesčiai $1.067,90.

Vįso $68.394,50.
Tą pačią dieną įmokėta:
1. Namų Fondo ir narių pini

gais $50.800,
2. Bank of Montreal paskola 

$15,000,
3. Buv. savininkui priklausą 

mokėti miestui nuosavybės mo
kesčiai už š.m. 4 mėnesius, bet 
jo nesumokėti ir* atskaityti iš 
jam priklausančios pinigų su
mos $1.950,92,

4. Buvusiam savin, permokėti. 
Bank of Commerce už banko ap
šildymą pinigai $145,80.

Viso $67.896,72. Tuo būdu LN: 
liko skolingi adv. A.Argo $497,7.8.

Sk. St.

JONINĖS
Birželio 21 d. ruošiame dide

les Jonines. Jos per keturius 
metus jau įėjo į Niagaros pu
siasalio lietuvių tradiciją. Šiais 
metais jos ruošiamos su ypatin
gu atsidėjimu ir paįvairinta 
programa. Dideliam parengimui 
reikia įdėti nemažai pastangų, 
triūso ir daug darbo, bet rengė-. 
jai laikosi to principo, kad nėra 
joks darbas per didelis ir per
sunkus, kada reikia ateiti į pa- 
galą vargstančiam broliui ir se
sei.

Iš Suvalkų trikampio gauna
me griaudžių laiškų šaukiančių, 
pagalbos. Ten netik suaugę, bet 
ir vaikai alkani ir nuplyšę. Mū
sų, laisvėje gyvenančių lietuvių, 
pareiga ateiti jiems į paglbą.

Todėl renkame drabužius ir

Lietuviai pasaulyje
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Kavolis, sekr. V. Luš- 
pinis, kasin. J. Zakryzas. Ši apy
linkė yra kiek sumažėjusi. Dėl 
palaipsnio stovyklos likvidavi
mo nariai išsikelia į kitose vie
tovėse esančias normalias gy
venvietes.

Luebecko artilerijos kareivi
nių apylinkėje išrinkta nauja 
valdyba: pirm. H. Enzinas, sekr. 
Br. Medelinskas, ižd. Alb. Matu- 
raitis. Rev. kom.: Jurkus, Sta
naitis ir Gudavičiūtė.

Ingolstadto apylinkės seniūnu 
perrinkta H. ^Mečionienė, kandi
datu liko J. Deveikis.

Varelio prieglaudoje gyvenan
tieji lietuviai senukai vietoje 
buvusios seniūnijos persiorgani
zavo į apylinkę ir pasirinko sau 
šūkį “Dievui ir Tėvynei”. Apy
linkės valdybon išrinkti: St. Mo
tuzas — pirm. - sekret., K. Vai
tukaitis — kasininkas, O. Jurai- 
tienė — narys.

Kiel - Preis apylinkės pirmi
ninko pareigas eina J. Parotaitis.
AUSTRALIJA

Bankstowno Liet. Namų sta
tyba jau baigiama. Dalis namų 
jau įrengta ir balandžio 20 d. 
juose pradėjo mokslo metus lie
tuviškoji mokykla. Ją lanko apie 
50 vaikų, vadovauja mokyt. Ge
nys. Kai namas bus baigtas, juo
se pradės veikti lituanistiniai 
kursai. •

Melbourne Liet. Namai už
pirkti balandžio 15 d. Northcote 
priemiestyje. Tai geras mūrinis 
namas su svetaine ir dviem bu
tais. Sklypas nemažas, tad jame 
numatoma įrengti teniso ir krep 
šinio aikšteles.

J. Kulakauskas, “Mūsų Pašto- 
gės” redaktorius dėl širdies vož
tuvų sutrikimo 8 savaites išgu
lėjo ligoninėje. Iš ligoninės iš
ėjo balandžio pabaigoje, bet į 
darbą dar keletą savaičių nega
lėjo eiti. Šiuo metu jis jau turėtų 
grįžti prie, laikraščio redagavimo 
darbo.

Niujorke birželinių įvykių mi- 
hėjfane birželio 15 d. Town Hall 
kalbės kongreso narė Mrs. Edna 
F. Kelly, viena žymiųjų figūrų 
Kongrese, Kongreso narė nuo 
1949 m. Ji yra Užsienio Komisi
jos Europos Reikalų pakomisio 
pirmininkė. ,

Devintasis BALFo Seimas šau
kiamas šiemet lapkričio 29-30 
dienomis, Newa^ke, N.J. Darbo 
komitetui sutiko vadovauti I. 
Jatulis, o garbės pirmininku pa
kviestas Rt. Rev. Msgr. Ignas 
Kelmelis.

Gyd. Aldona Vintartaitė, atli
ko reikalaujamą stažą ir pradė
jo dirbti Čikagos Central Com
munity Hospital. Ji yra baigusi 
Insbrųcko universitetą.

“Terr»s” krautuvėn Čikagoje 
įsiplėšę vagys išnešė įvairių 
brangių prekių už apie $3.000. 
Pavogė importuotus laikrodė
lius, kristalo, sidabro prekes ir 
kt. Krautuvė nebuvo baigta iš
tuštinti, tik kai kaimynų šuniui 
nuolat lojant bute buvo įžiebta 
šviesa.

Pijui Žiuriui Cleveland© Poli
clinic Hospital padaryta sunki 
operacija.

Naują liet, vasarvietę įsigijo 
St. Lūšys bei jo žentas Brutenis 
Veitas. Tai Cape Cod, Mass., pu
šynais ir žalumynais apaugusioj 
saloj, vasarnamis Colonial Inn, 
visai netoli nuo jūros, didelis 
sklypas ir prie pat pušyno. Va
sarojimo sezonas nuo birželio 1 
d. iki spalio pabaigos. Adresas: 
Colonial Inn, Monument Beach, 
Beach St., Cape Cod, Mass.
D. BRITANIJA

Lietuvos, Latvijos, Estijos de
legacijų Pavergtosiose J. Tauto
se pirmininkai — V. Sidzikaus
kas, dr. V. Masens, J. Klesment
— gegužės 20-21 dienomis Lon
done turėjo pasitarimus su-ten 
reziduojančiais Pabaltijo valsty
bių diplomatiniais atstovais.

Iš Great Horton skyriaus ne
gaudama ilgesnį-laiką jokių ži
nių, DBLS centro valdyba pa
skelbė laikanti, kad tas skyrius 
nebeegzistuoja. Jei kas turėtų 
kokių nors to skyriaus bylų ar 
raštų, centro valdyba prašo jai 
prisiųsti.

Lietuvių Sodybos administra
cija praneša, kad vasarotojų yra 
užsirašę nemažai, bet ir šiemet 
.daugiau svetimtaučių, ne lietu
vių. Tik dvi savaitės — nuo lie
pos 26 iki rugpiūčio 9 d., yra 
rezervuotos lietuviams, svetim
taučiai toms dviem savaitėm vi
sai nepriimami.

Antanui Puskunigiui pereitą 
vasarą dėl silpnos kraujo apyta
kos grėsė kojų amputavimas. 
Jam buvo padarytos operacijos. 
Nuo rudens jis globojamas Liet. 
Sodyboje ir palengva sveiksta, 
net jau paeina be kriukių. Jis 
norėtų su lietuvių ekskursija nu
vykti į Liurdą. Jo kelionės iš
laidoms padengti kun. Dauknys 
paskelbė rinkliavą. Kelionė kai
nuoja 22 svarai, o be to, dar rei
kia keleto svarų smulkioms iš
laidoms.

Papievis, DBLS Halifax sky
riaus iždininkas, išvyko į Kana
dą. . •

Liet. Namų virėjas Skribi- 
nauskas susirgo odos liga ir tu
rėjo iš to darbo pasitraukti. LN 
ieško naujo virėjo.
VOKIETIJA

Augsburgo apylinkės visuoti
niame susirinkime seniūnu per
rinktas Jonas Čekauskas, o sekr.
— Martynas Strelcovas. Apylin
kės kontrolieriumi perrinktas 
Jurgis Petkūnas.

Hanau apylinkė dėl emigraci
jų labai sumažėjo ir kurį laiką 
beveik neveikė. Sekančiai ka
dencijai perrinkta senoji valdy
ba — V. Meškauskas, Vi. Pu- 
niška, J. Kliukas ir kandidatu G. 
Gudaitis. Revizoriumi išrinktas 
H. Septynius.

Krefeldo apylinkės valdybon 
išrinkti: J. Spranaitis, J. Baie- 
ris, M. Gricius, P. Kavaliauskas. 
Apylinkės pirm, liko J. Spranai
tis. Rev. kom. išrinkti A. Nolis ir 
J. Saukaitis.

Diepholzo nauja apylinkės

avalynę ir jiems siunčiame. Pir
masis drabužių ir avalynės trans 
portas 200 svarų iš St. Cathari
nes pasiųstas gegužės 13 d. To
ronto skyrius yra pasiuntęs daug 
daugiau. Vien tik drabužių per
siuntimui susidaro nemažos su
mos. Aukų rinkti nedrįstame, 
nes rinkėjų ir šiaip jau labai 
daug įvairiausiems reikalams. 
Šiais metais tikimės iš Joninių 
didesnių pajamų. Jei pavyks ga
lėsime suteikti rimtesnę pagal
bą vargstantiems ir verčiamiems 
nutautėti Suvalkų trikampio lie
tuviams.

Męs tikime, kad lietuviai mū
sų darbą įvertins ir šiame reika
le mus parems, atsilankydami į 
didįjį Joninių parengimą.

Joninių meninėje programoje 
dalyvauja iš Rochesterio muz. 
P. Armono vadovaujamas vyrų 
kvartetas ir iš Toronto moder
naus išraiškos šokio meisterė 
Jonė Kvietytė - Urbonienė su 
savo studijos mokinėmis. Šokių 
choreografija ir kostiumus pa
rengė Jonė Kvietytė. Be to, dar 
bus Jonų sveikinimas, vainika
vimas, žaidimai ir šokiai, gro
jant Vyt. Babecko vadovauja
mam lietuviškam orkestrui “Ai
das”.

Taip pat, mielai sutiko Joninė
se dalyvauti ir tarti žodį svečias 
iš JAV, mūsų populiarusis žur
nalistas Al. Gimantas.

Parengimas prasidės 5 vai. po 
pietų, meninė programa 6 val.v.

Joninės vyksta St. Stephen’s 
Hall rytinėje Wellando dalyje, 
Main East Street ir Port Robin
son Road kampe, lygiai viena 
mylia nuo Wellando ir tik už 
kelių mylių nuo Niagaros.

Ten pat salėje galima bus įsi
gyti vokų su Vilniaus vaizdais.

VKLŠ St Catharines sk.

SUDBURY, Ont.
Šeštadieninės mokyklos moks

lo metų užbaigimas įvyks bir
želio 8 d., sekmadienį, Christ the 
King parapijos didžiojoj salėj. 
Po pažymėjimų ir dovanų įtei
kimo bus meninė dalis: vaidini
mas, deklamacijos, baletas ir 
įvairūs muzikos numeriai. Po to 
bus šokiai visiems. Veiks bufe
tas. Niekam- atskiri pakvietimai 
nebus siunčiami. Visi lietuviai 
maloniai prašomi parengime da
lyvauti. Pradžia 7 v.v. Parengi
mą globoja bendruomenė, kuri 
tą mokyklą išlaiko.

Irena ir Karolis Balčiūnai jau 
kelinta savaitė atostogauja JAV. 
Ta proga kiek ilgiau paatosto
gaus ir gražiojoje Floridoje.

Sudburiškis.
Padėka

širdingai dėkoju visiems Sudburio lie- 
tuviams, kurie parodė daug nuoširdumo 
ir užuojautos o.o. mono žmonos Onos 
skaudžioje nelaimėje, ir tiem, kurie jq 
lankė, dalyvavo laidotuvėse, padovanojo 
gėlių, ar kuriuo nors kitu būdu prisidė
jo prie laidotuvių iškilmingumo, gimi
nėms iš Toronto ir Čikagos, o ypoč Sud
burio apylinkės bendruomenes valdybai, 
atsiuntusiai grožių gėlių vainikų, kun. 
Ant. Sabui, J. Aniolienei, A. Zlatkui, 
KJ. Žukauskui ir A. Ribinskienei, užpra
šiusiai Mišios. Andrius fUipkalvis.

ARGENTINA
(E) Tautos Fondo valdyba Ar

gentinoj pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — Ignas Padvalskis, vice- 
pirm. — Vladas Cibavičius. sek- 
ret. - ižd. — Liudas Stašaitis, 
sekr. pavad. — Severinas Juk
nevičius, iždin. — Jurgis Gilvy- 
dis, pavad.— Jonas Čikštas. Val
dyba išleido atsišaukimą į tau
tiečius, ragindama visus solida
rumo mokesčiu ir aukomis remti 
Lietuvos laisvinimo darbą.

(E) Argentinos Lietuvių Cent
ro statomiems rūmams iki 1956 
m. pabaigos buvo suaukota 53. 
690 arg. pezų, o 1957 m. jau 107. 
865, viso 161.555 arg. pezų. “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, pra
nešdamas apie tai, t.k. pabrėžia, 
kad klysta tie, kurie kaltina mū
sų jaunimą lietuvybės meilės 
stoka. Jaunimas noriai aukojas 
ir Basanavičiaus vardo namų 
statybai.

Argentinos Gitaristų D-jos pa
rodoje, vykusioje balandžio 7-26 
d.d. Gathychaves parodos salė
je, ypatingo susidomėjimo susi
laukė K. Runimo gitaros. Šio 
lietuvi ogitaromis jau buvo su
ruošta keletas koncertų ir dar 
naujų ruošiama.
BRAZILIJA

Piliečių teisių sulyginimas
Š.m. balandžio 25 d. S. Paulo 

Aųtomovel Club patalpose dr. 
Arnaldo Felmano iniciatyva, 
buvo suruoštas žymiems Brazi
lijos politikams piėmimas - va
karienė. Dalyvavo fed. parla
mento pirm. R. Mazilli, deputa
tas C. Cabral ir be kitų J. Čiu- 
vinskas, K. Ambrazevičius, lie
tuvių kolonijos šulas kun. P.Ra- 
gažinskas, J. Lukoševičius, inž. 
Cimbleris, kilęs iš Lietuvos St. 
Vancevičius, naujo žurnalo “Gin 
taras” redaktorius. ’

Vakarienės metu buvo išsikal
bėta Brazilijos natūralizuotųjų 
piliečių teisių įstatymo klausi
mu, kuris yra pateiktas Brazili
jos parlamentui. Jei natūrali- 
zuotieji piliečiai gaus lygias tei
ses Brazilijos piliečio, tai galės 
būti dėkingi dr. Arnoldo Felmo- 
nui (kilusiam iš Lietuvos), kuris 
buvo to klausimo iniciatorius.

SIMCOE - DELHI, Ont
Tabako augintojai turi dabar 

pirmąjį didesnį sezoninį darby
metį —s tabako sodinimą. Tie 
darbai prasideda apie gegužės 20 
d. ir baigiami apie birželio 10 
d. Suprantama, kai užgula žmo
gų didesni rūpesčiai, tada ir jo 
visos mintys ir pastangos kon- 
trdntruojąsi .tik juose.

Kad ii? tokiu nedėkingu laiku, 
visdėlto gegužės 23 d. Hamiltono 
Liet. Namų atstovai Jonas Mi
kelėnas ir St. Bakšys vėl aplan
kė šiąs apylinkes vis tuo pačiu 

—- prašyti na
riais į HLN.

Jono Mikelėno,, kuris dirba na
mų pardavėju Kronas ,- Valevi
čius įstaigoje, nuoširdžios pagal
bos dėka, ir šį, kelionė LN buvo 
sėkminga, nes įjls čia gyveno 
apie 8 metus ir visus lietuvius 
gerai pažįsta.
7 Pirmiausia sustojome ties pui
kia Juozo Dumšos rezidencija, 
Simcoe. Tai augštaitis kilimo 
nūo Stačiūnų, į Kanadą atvykęs 
1927 m. Savo sumanumo ir pa
stangų dėka šiandien jį matome 
ekonomiškai įsikūrusį, kad kaip 
patarlė sako, “tik gulbės pieno 
tetrūksta”. Jie betgi neatitrūko 
nuo savo tautos reikalų, bet vi
somis progomis juos palaiko. 
Pripuolamai čia radome ir šios 
apylinkės liet, parapijos kleboną 
kun. Rickų. Nuoširdaus pokal
bio metu išaiškėjo, kad lietuviš
kas darbas čia varomas visu in
tensyvumu. Tillsonburge yra 
liet, mokykla su 40 mokinių, ku
rių daugumą sudaro senųjų atei-

i&Š tautiniu reikalu

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

j PARCEL SERVICE
Į’šiįg -

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

Tel. Lt 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. it daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nėlio įpilams ir kitko.

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

The Centre of Real Estate

Į Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

vių ar čia gimusių lietuvių vai
kai. Puikiai veikia tautinių šokių 
grupė, visu rimtumu vėl pradė
ta planuoti savų Liet. Namų įsi
gijimas.

Hamiltoniečiams užsiminus at
vykimo reikalą, mielasis Juozas 
tuojau pasirašė HLN $100 čekį, 
pažymėjęs, kad anksčiau plana
vę su-žmona stambiau prisidėti, 
bet dabar apsisprendę statyti 
Simcoe modernišką viešbutį, tad 
laikinai norį suvaržyti išlaidas. 
“Bet aš manau čia dar ne vis
kas — pagyvensime ir dar tais 
reikalais susitiksime”. Šia proga 
ir kun. Rickui įteikė stambesnę 
auką.

Ponios Dumšienės namuose 
neradome. Patyrėme tik, kad 
Juozo nuolatinė ir artimiausia 
džiaugsmų ir vargų dalininkė jo 
žmona, yra irgi augštaitė nuo Jo
niškio, pagal tėvus Leketaitė. 
Priimkite gerieji Dumšai visos 
HLN v-bos ir visų narių gra
žiausią padėką bei nuoširdžiau
sius linkėjimus Tamstų ateities 
darbuose!

Atvykę į Delhi pasukome į 
plačiai žinomų Dudurkų kiemą. 
Naujai statyta modemiška ir di
delė vienos šeimos rezidencija 
tik peržengus slenkstį jau pasa
ko, kad jos šeimininkai praeities 
dienų neleido vėjais. Atvykėlius 
pasitiko giedri, jaunutė ir nuo
stabiai nuotaikingo būdo jau čia 
gimusi Anelė Pranckevičiūtė - 
Dudurkienė, kurios tėvai ir 2 
broliai gyvena Hamiltone. Kiek 
vėliau iš tabako ūkio grįžo ir 
šeimininkas — Jonas Dudurka, 
su Lietuva atsisveikinęs gra
žiausiuose jaunystės metuose — 
1928.

Po ilgesnio pokalbio, pavai
šinti delhietiška skaidriąja, ha- 
miltoniečiai su dideliu dvasiniu 
pakilimu atsisveikino gavę dar 
vieną Hamiltono LN narį. Įteik
damas $100 čekį, šeimininkas pa
tikrino: ’’Manau, kad tuo dar šis 
reikalas nesibaigs...”

Ilgai gyvuokite mielieji Du- 
durkai ir priimkite visų hamil- 
toniečių LN narių vardu giliau
sią padėką. Sk. St.

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

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-849I. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka. telef. LI. 94572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas. . , . 

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

Aujhi procentoi už indžiu*. Sumažinti procentai už paskola*. 
Indėliai, peakolot ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktodieniois nuo 6 vai. vok. iki 8 vol. vak., notaro A. Liu- 
džious ištaigoje (II ougftos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

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

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE,

AR KEISIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ •
Iki 8 kambarių namui apšildyti, vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PLAN. 150-170 dot per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
Išsimokėjimas net iki 3 metu! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų!

Jų patyrimu galima pasitikėti, tiesa?
P.S. Pečiai geriau išsivalo tik sustojus kūrenti, negu rudenį.

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

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

l t



Sukaktuvininkas P. Celiešius A. Tyruolis
KLEVO SAPNAS 

Baladė
Palei mielą, jaukų namą
Žalias klevas dailiai šlama;
Virpa atdūsiai auksiniai 
Brangiai žemei ir gimtinei.
Bet štai vieną tylią naktį, 
Kai nustojo lapai plakti, 
Kai užsnūdo, nelingavo, 
Tokį sapną jis sapnavo:
Iš gimtinio žemės rato
Jis save išrautą mato,
Dar keisčiau—jo šaknys remia 
Dangų, gi viršūnė — žemę.
Ir širdy Laimingo klevo,
Kurs gražiai namams žaliavo, 
Kilo sielvartas siaubingas — 
Kad jis amžiais žuvęs dingos.
Siera žemė joks pavilgas
Jo viršūnei ir neilgas
Jo šaknų danguj būvimas — 
Ne iš ten jis peno imas.
Ar baidykle pastatytas 
šitaip? Kai išauš jau rytas, 
Joks paukštelis Dievo ploty 
Neatskris į jį giedoti.
Bet sutvisko, sudundėjo
Dangūs, ir nno trenksmo, vėjo
Vėl pabudo žalias klevas:
O kaip mielas kampas savas! -
Ir vėl palei mielą namą 
Klevužėlis dailiai šlama, 
Virpa atdūsiai auksiniai 
Brangiai žemei ir gimtinei.

V * * • . - '

KoHiros ir kitygg pasauly
Liet. Rašytojų D-jos valdybos 

rinkimai vykdomi koresponden- 
ciniu būdu. Jie turės būti baigti 
iki birželio 13 d. Birželio 14 d. 
jau bus tikrinami balsai. Dabar
tinės valdybos rūpesčiu valdyba 
greičiausiai bus renkama iš Niu
jorke gyvenančių rašytojų, kur 
yra sutikę kandidatuoti šie ra
šytojai: K. Grigaitytė, P. Jur
kus, A. Landsbergis, Pr. Naujo
kaitis, J. Tysliava, S. Zobarskas, 
L. Žitkevičius.
* DBLS centrinis skyrius turi 
biblioteką, kurios knygos siun
tinėjamos paštu, skaitytojams 
tik apmokant persiuntimo išlai-

Krėvės 
Statymo 
praneša 
nei, kad 
ant Krėvės kapo Fi
ladelfijos šv. Kry
žiaus kapinėse jau 
pastatytas. Jį pagal 
aręhit. Jono Mulo- 
ko projektą iškalė 
skulptorius Petras 
Vaškys. Paminklo 
pašventinimas bus 
birželio 7 d. Pa
minklas pastatytas 
laisvojo pasaulio lie 
tuviškosios visuo
menės aukomis, ku
rių surinkta JAV-se 
$1517,95, Kanadoje 
— $301,87, Australi
joje — $74,30, Bra
zilijoje — $11 ir Ar
gentinoje — $5. Iš 
viso—$1.910,12. Ko
mitetas, kurį suda
rė A. Jurskis, M. 
Krasaukaįtė, V-Ma- 
ciūnas, V. Mykolaitis, K. Ost-iziejus, K. Andruškevtfius, P. Augoitis, 
rauskas, J. Puzinas ir A Vasys, ?• Akstinavičius

ir., S.. Bakšys, P. Baltuorus, S. Banelis, S. 
Baužys, P. Bernotas, S. Bovkečus, P. 
Budreika, S. Bujokas, M. Bukauskas, P. 
Daugėla, J. Demereckas, J. Domeika, P. 
Dumčius, A. Grajauskaitė, P. Grigaravi
čius, V. Janavičius, M- Januška, P. Ja
nuška, J. Janušauskas, D. Jurkus, V. 
Kačergius, J. Kožemėkas, E. Kazlauskas, 
V. Kastytis, y. Kybartas, A. Kiršonis, V. 
Kožu,kou>ka.itė, J. Krivickis, A. Kuolas, 
L. Kuunapuu, V. Laniauskos, Lourikai- 
tis, E. Lengnikas, P. Lileikis, J. Liutkus, 
J. Lukoševičius, K. Lukošius, A. Mažei
ka, V. ir M. Miceikai, K. Mikšys, V. Mo- 
rozas, A. Mingėla, S. Naikauskas, Nor
gėlas, V. Narkevičius, Naruševičius, T. 
Normantas, A. Patamsis, A. Petraitienė, 
J. Pleinys, J. Prokapas, A. Pruselaitis, 
L. Racevičius, M. Račys, S. Račiukaitis, 
Radauskas, J. Rostopkevičiaj, S. Remei- 
kaitė, A Riekus, P. Rudinskas, M. Sa..., 

■V. Stabingis, K. Stanaitis, L. Stankevi
čius, B. Staškevičius, B. I. Statkevičius, 
J. Strazdas, J. Svitas, A.. Šapoka, P. Ši- 
melaitis, J. Škėma, A. Šukaitis, L. Ulbi
nas, J. Urbonas, A. Vainauskas, K. Va
laitis, J. Vorkovičius, A. Vazaiinskos, 
J. Vieraitis, E. Zatorskis, A. Zelionis, 
A. Z orius, J. Žemaitis, A. Žiogas, J. 
Žvirbls, Y.

Paminklo 
Komitetas 
visuome- 

pąminklas

nuoširdžiai dėkoja maloniems 
aukotojams.

Žemiau pateikiamas Kanados 
aukotojų sąrašas, ribojantis au
kojusiais nemažiau kaip $1 ir at
prašant už eventualius netikslu
mus, nes ne visos pavardės buvo 
lengvai išskatiomos aukų lapuo
se.

$51,55 — KLB Montrealio apylinkė;
$31 — KLB Toronto apylinkė;
$25 — KLB Krašto Valdyba;
$14 — Edmontono lietuviai per kun. 

B. Jurkšę;
Po $5 — dr. Kaveckas, J. Kontenis, 

V._ Meilus, A. Pabedinskas, “J. Strazdas, 
Sudbury Liet. Bendr. valdyba;

$3.75 — Londono, Ont., lietuviai;
Po $3 — K. Grigaitis, KLB Wellando 

apylinkės, A. Pacevičius;
Po $2 — V. Bartninkas, J. Bulionis, 

K. Bungarda, M. Grincevičiai, B. Guoga, 
E. Jasevičiūtė, J. Karaliūnas, V. Kėži- 
naitis, A. Laugalis, J. Lukoševičius, Ma
tulaitis, A. Mitalas, B. Povilaitis, kun. 
K. Riekus, I. Vainavičius;

$1.10 — J. Širvaitis;
Po $1 — J. Adomaitis, G. Ambro-

Daugybė sukakčių ateina ir 
praeina. Vienos jų atžymimos 
siauruose bičiulių rateliuose, ki
tos gi susilaukia platesnio dė- 
nesio. Prie pastarųjų reikėtų 
skirti ir kun, dr. Petro Celie- 
šiaus 25 m. kunigystės sukaktį, 
kurią jis atšventė birželio 1 d., 
nes jo asmuo neabejotinai yra 
vertas plačiosios viešumos dė
mesio. Jau Lietuvoje jis reiškėsi 
kaip stiprus intelektualas, pajė
gus veikėjas, darbštus auklėto
jas bei mokytojas. Dar ryškes
niais žingsniais jis ėmė eiti išei
vijoj, kur jo vardas iškilo filo
sofinėj ir literatūrinėj raštijoj.

Kun. C. yra dainingosios Dzū
kijos sūnus iš Jėzno valse. Apu- 

‘šoto k., gimęs 1906 m. rugpjūčio 
1 d. Gimnaziją baigė 1928 m., ku
nigų seminariją bei teol.-filosofi- 
jos fakultetą Kaune 1933 m. Vi
karavo Giedraičiuose, Kaišiado
rių vyskupijos vietovėj, kartu 
eidamas ir vidurinės mokyklos 
kapeliono pareigas. Beveik iš
imtinai auklėjimo darbui jis ga
lėjo atsidėti Aukštadvary, kur 
nuo 1935 - 1940 m. buvo vid. mo
kyklos ir mergaičių žemės ūkio 
mokyklos kapelionu. Ten jisai 
dėstė netiktai tikybą, bet ir lo
tynų k. ir matematiką. Netur
tingiems mokiniams savo inicia
tyva buvo įsteigęs bendrabutį ir 
ten priglaudė nevieną mokslo iš
troškusį jaunuolį. Nuo 1941 m. 
jis perkeltas Merkinėn klebonu 
ir dekanu, nes Aukštadvaris 
kaip kapelionui pasidarė nebe
prieinamas dėl sovietinės oku
pacijos.

Atlaikęs pirmąjį bolševikmetį 
II-jo nebematė, nes staiga užėju
si karo banga nunešė į vakarus 
su daugybe tautiečių. Kaip ir vi- j 
si kiti, matė daug vargo tuose 
vakaruose, tačiau jis buvo vie
nas tų, kurie mokėjo tą vargą 
paversti palaima. Su guviu kun. 
Ig. Urbonu jis nukako į Bonną ir 
čia pasinėrė į filosofines studi
jas. Kad ir būdamas vyresnio

Gerbiamieji,
Neseniai girdėjau papasakoji

mą apie asmenį, turėjusį mažą 
sodnelį, kuriam jis pašventė vi
są savo liuosą laiką. Kiekvienas 
jo draugų jį aplankydamas bu
vo įpareigotas atnešti kokį nors 
želmenėlį šitame sodnelyje pa
sodinti, kol šitas sodnelis buvo 
pilnas visokiausių gėlių ir krū
melių. Jis jį pavadino draugin
gumo sodnu.

Manau, kad Kanados Pabal
tiečių Moterų Taryba, mus čia 
sukviesdama, tikėjosi, kad ir 
mes atsilankiusieji -įdėsime kokį 
indėlį į pabaltišką sodną, kad 
draugingumas tarp mūsų kaimy
ninių tautų augtų ir klestėtų. Ši
tas turėtų galioti netik mums, 
bet ir ateinančioms kartoms.

Negaliu pasakyti, kad mūsų 
tautų nepriklausomybės laikuo
se mes daug rūpinomės mūsų ar
timiausiais kaimynais. Ir tuo
met mes turėjome tokį draugin
gumo sodnelį, bet kiekvienas iš 
mūsų rūpinosi tik savo sodnu, 
nežiūrėdamas į jo kaimyną. Bu
vo išsiplėtusi nuomonė, kad mū
sų tautos iš seniausių laikų gy
veno atskirai ir nesirūpino savo 
kaimynais.

Žiūrėdamas atgal į istoriją, aš 
esu gavęs įspūdį, kad senovėje 
taip nebuvo ir kad mūsų tautos 
niekuomet negyveno taip atsi
skyrusios viena nuo kitos, kaip 
mūsų geriausiuose nepriklauso
mybės laikuose. Aš kartoju:

Niekuomet mes nesame bu
vę taip atsiskyrę kaip mūsų 
nepriklausomybės laikotar
pyje.
Turbūt nieko negalime dėlto 

kaltinti. Mes buvome perdaug 
užmti mūsų reikalų, turėjome 
tiek daug darbų atlikti, tvarky
ti mūsų pačių sodną, kad labai 
mažai laiko teliko kitiems rei
kalams.

Bet taip nebuvo visuomet. 
Anuose senuose laikuose, apie 
kuriuos aš noriu papasakoti, 
draugingumas ir geri santykiai 
egzistavo tarp mūsų prabočių. 
Kaip tik tuomet pastebime ben
drumo jausmą tarp mūsų protė
vių. Tai yra šviesi žvaigždė mū-. 
sų tamsiame istorijos horizonte.

Grįžkime į 11 ir 12 šimtme
čius, į vieną svarbiausių laiko
tarpių mūsų istorijoje. Man gim
nazijoje besimokinant, buvo aiš
kinama, kad santykiai tarp lat
vių, lietuvių ir estų tais laikais 
nebuvę labai draugingi. Gali 
būt, būdavo kokių savitarpinių 
kivirčų, bet tai buvo be abejo 
vietiniai ginčai tarp įvairių gen
čių vadų ir seniūnų, diktuojami 
asmeninio keršto ir neapykan
tos.

Jeigu mes atskleisime kitą is
torijos lapą, tai matysime visai 
priešingą vaizdą. Jūs matysite, 
kad musu trijų tautų prabočiai 
yra kovoję petis į petį visuose 
mūsų istorijoje taip fatalisti- 
niuose karuose, jie laikėsi kartu, 
jie rėmė ir padrąsino vienas

Pabaitiečių santykiai žiloje senovėje
Pabaltiečių Federacijos gar
bės pirm. ukn. Lūšio kalba 
Toronto Pab. Moterų Tary

bos arbatėlėje kovo 16 d.

kitą.
Jie buvo pažinę bendrą prie

šą ir jie turėjo tą patį jausmą 
ir meilę savo tautų ir kraštų 
laisvei. Leiskite man trumpai 
duoti kelius pavyzdžius* šiuo rei
kalu.

1187 m. kuršių gentės latviai 
kovojo kartu su estais. Įsiveržė į 
Švediją ir sunaikino švedų pre
kyvietę Sigtuna, Maleso ežere.

1206 m. livų vadas Edes Akko 
organizavo prieš vyskupą Alber
tą koaliciją iš Thoreidos livų, 
latvių ir lietuvių. Koalicijos 
centras buvo Holmo pilis, oku
puota livų. Bet Akko pralaimėjo 
kovą ir žuvo. ' S

Noriu pažymėti, kad livai bu
vo estams artima gentis, gyve
nusi Baltijo spajūryje nuo deši
niojo Dauguvos kranto ligi Gau
jos upės įtakos į Baltijos jūrą. 
Livų vardas reiškia žmones, gy
venančius pakraštyje. O livai 
vadindavo latvius “laeti”, reiš
kia miško valytoj ais.

Germaniški prekiautojai ir 
užkariautojai pirmiausia susidū
rė su livais, 1100 m. įžengdami į 
Rygos įlanką ir Dauguvos žiotis, 
todėl ir kraštą pavadino “Livo
nija”, pagal to pakraščio gyven
tojus.

1210 m. kuršiai sumušė Bal
tijos jūroje vyskupo Alberto lai
vyną. Jie organizavo sąjungą su 
lietuviais prie’š vyskupą ir su 
skaitlingais laivais apsupo Ry
gą, ją pakartotinai puldami, nors 
ir be pasisekimo.

Iš mums nežinomų priežasčių 
lietuviai 1212 m. nesusijungė su; 
Autini  jos latviais ir livais, kai 
šitie puolė Kardininkų Ordiną, 
kuris apiplėšė jų kraštą. Po sun
kių mūšių sudaroma taika ir lat
viai vėl atgauna savo teises.

1236 m. rugsėjo 22 d. kardinin
kų ordinas, susijungusių žemga
lių ir žemaičių (lietuvių gentis 
artimiausia latviams) buvo prie 
Saulės visiškai sumuštas. 1260 
m. liepos 12 d. sujungtos žem- 
galiečių, kuršių ir lietuvių pa
jėgos sumušė prie Durbės, Kur
še sujungtas Livonijos ir Prūsų 
Riterių Ordino pajėgas. /

Po dvidešimt metų, 1280 m., 
oaskutinis žemgalių kungas mū
šy netoli Rygos paėmė į nelais
vę Livonijos ordino maršalką ir 
i į kaip dovaną pasiuntė Lietuvos 
kunigaikščiui Viteniui. O 1290 
m., kai buvo sugriautos pasku
tinės pilys Rakte ir Sidrabenė, 
žemgaliečių kariuomenė, kartu 
su moterimis ir vaikais, daugiau 
l00.000(?! Red.) asmenų, pasi
traukė į Lietuvą, kur buvo drau
giškai priimti ir traktuojami 
kaio broliai ir seserys.

Baigiant tfOMu dar papasako
ti apie

vieną didelę meilę latviško 
kungo ir lietuviškos kuni
gaikštytės.

Visvaldis buvo Latgali jos valdo
vas, didžiausios latvių provinci
jos 11 ligi 13 šimt. Jo žmona Bi- 
ruta buvo duktė lietuviško' ku
nigaikščio Daugeručio. Visval- 
džio rezidencija buvo Jersikės 
pilis Dauguvos dešiniame kran
te. Jersikės pilies vardas išveda
mas iš vikingų prekybinės vie
tovės su Graikija. Pilyje ir mies
te tada buvo be graikų’bažny
čios daug prekybinių pastatų ir 
sandėlių, pastatytų latvių, lie
tuvių ir rusų pirklių.

Pirmoji ponia arba karalienė 
šitos viešpatystės buvo minėtoji 
Biruta, Lietuvos kunigaikščio 
Daugeručio duktė, ištekėjusi už 
Visvaldžio.

1209 m. rudenį Visvaldis buvo 
išvykęs. Jam nesant, pilis buvo 
užpulta ordino riterių, išdavimu 
paimta, apiplėšta ir sunaikinta. 
Miestas buvo sudegintas, o ku
nigaikštienė Biruta paimta į ne
laisvę ir nugabenta į Rygą, kur 
vyskupas Albertas norėjo ją pri
versti stoti į vienuolyną.

Tai buvo baisus smūgis kun- 
gui Visvaldžiui, kuris sugrįžęs 
rado pilį ir miestą sudegintą. Tai 
matydamas, pasak kronisto, Vis
valdis šaukęs:

Jersikė, Jersikė, mano tėvų 
palikimas, sudeginta ir su
naikinta!
Niekas negalėjęs jo sulaikyti 

surasti ir išlaisvinti savo žmoną. 
Jis asmeniškai atvykęs į Rygą 
pas vyskupą Albertą. Sąlygos už 
Birutos paleidimą buvo sunkios: 
pasiduoti ordinui ir beveik pu
sę savo valdų užpuolikams ati
duoti.

1209 m. spalio 4 d. kungas Vis
valdis pasirašė pasidavimo do
kumentą. Kartu su išlaisvinta 
žmona jis grįžo į Jersikę. Pilis 
buvo atstatyta, miestas pasta
tytas.

Bet niekas nesulaikė pirmyn 
besiveržiančio ordino. Neilgai po 
to prasidėjo nauji puolimai ir 
vėl buvo sugriauta Jersikės pi
lis. Birutos tėvas, Lietuvos ku
nigaikštis Daugerutis, 1213 m. 
buvo nuvykęs į Didįjį Naugar- 
dą ir ten su kniaziu Mstislavu 
sudarė draugingumo sutartį, ben 
dromis jėgomis atremti Livoni
jos ordino veržimąsi. Grįžtant 
jis buvo užpultas Livonijos ordi
no brolių, paimtas į nelaisvę ir 
nuvežtas į Cesio (Wenden) pi
lį. Ten jis buvo laikomas sura
kintas ir už jo paleidimą buvo 
reikalaujama didelės pinigų su
mos. Nesulaukdamas išlaisvini
mo Daugerutis pilyje nusižudęs 
arba gal buvo nužudytas.

Taip pasibaigęs vienas etapas 
glaudaus bendradarbiavimo tarp 
estų, lietuvių ir latvių giminių.

amžiaus, jis sugebėjo netiktai in
tensyviai dirbti mokslinį darbą, 
be ir susigyventi su jaunesniais 
studentais. Savo jėzniška tarena 
Celiešius būdavo dažnai aiškina 
filosofines problemas vokie
čiams studentams, nevengdamas 
artimo akademinio bendradar
biavimo. Vokiečiai ir kiti vadin
davo jį Celizijum, kuris jiems 
imponavo savo originalumu. 
Domėjosi juo ir profesoriai dėl 
tos pačios jo savybės — origina
laus mintijimo. Savo disertaci
jai jis buvo pasirinkęs Dun Sko
tą ir jį betyrinėdamas atrado, 
kad garsusis prof Heidegger 
savo filosofijoj nėra jau toks 
originalus ir pvz. laiko klausime 
artimas Don Skotui. Įteiktoji fi
losofijos fakultetui disertacija 
buvo įvertinta kaip geriausia 
per praėjusius 15 metų. Baigęs 
mokslus filosofijos daktaro laips 
niu, Celiešius 1950 m. pasiekė 
Čikagą ir čia, jos rytuose India
nos -valstijoj, įsikūrė kaip lietu
viškos parapijos vikaras ir jos 
mokyklos mokytojas.

Naujam pasauly ir naujoj vie
toj kun. P. Celiešius parodė jau 
labiau šakotą ir platesnio masto 
veiklą. Jis apsirūpino atitinka
mais mokslo šaltiniais bei litera
tūra. Kruopščiai atlikdamas sa
vo pareigas parapijai ir mokyk
lai, jis rado energijos ir laiko pa
teikti lietuviškajai spaudai savo 
mintijimo vaisius įvairiose sri
tyse. Jo pavardė ėmė dažnokai 
rodytis ir Liet. Enciklopedijoj, ir 
“Aiduose”, ir “Drauge”, ir “Tė
viškės Žiburiuose”, ir “Laiškuo
se Lietuviams”... Mėgdamas 
savarankišką mintį, jis visur ją 
ir skleidė, netik kaip filosofas, 
bet ir kaip .literatūros bei meno 
kritikas. Negana to, jis aktyviai 
dalyvauja Čikagos katalikų in
telektualų sambūry - klube, ir 
jo surengtuose cikluose yra skai
tęs nevieną paskaitą. Jis tebėra 
pilnas energijos, turi mokslinių 
užsimojimų it tik reikia palin
kėti jiems geriausios sėkmės. P.
Redakcijai prisiųsta
Viktoras Gidžiūnas, OFM, Šv. 

Kazimieras, Tėvų Pranciškonų 
leidinys, Brooklyn, 1958. Tiražas 
3.000 egz., 48 psl. Kaina nepa
žymėta.

Aidai, 1958 m. gegužės- mėnuo, 
Nr. 5(110), 153-240 psl.

Turinys: K. J. Čeginskas — 
Bendrosios ir metodinės pasta-* 
bos tautinio atgimimo klausimu; 
Motiejus Gustaitis . — Gedulių 
rauda; A. Landšbefgiš — Vėjas 
gluosniuose; Pr. Gaidamavičius 
— Religinis žmogaus polėkis; J. 
Augustaitytė-Vaičiūnienė — ei
lėn; St. Pilka — Vienas iš ne
daugelio pats save pralenkęs. 
Apžvalgų skyriai.

Moteris, Nr. 2(11) balandis - 
birželis, 1958 m .

Turinys: Kun. Pr. Gaidamavi
čius — Dvasinė motinos pasiun
tinybė; E. Tumienė — eil.; Kun. 
B. Pacevičius — Šv. Cecilija ir 
religinė muzika; A. Aukštaitė - 
Navikevičienė — eil. ir biografi
ja; M. Indrišiūnaitė — Moterys 
Lietuvai prisikeliant; L. Miėži- 
nienė — Didmiesčio pavojai liet, 
jaunimui; Gražina Tulauskaitė— 
poetė laureatė; Iš vysk. Sheen 
raštų — Vedusiųjų mielė; Van
da Ramūnė — Senė ir senelis; E. 
Tumienė — Joninių naktį (bala
dė) ; K. Keblinskienė — Šių die
nų lietuvė katalikiškoje akcijo
je; J. Narūne — eilėn; Motina 
ir duktė; S. Bubelienė — eil.; 
Moterų veikla plačiame pasau
ly; Toronto LMŠ Grupė “Dai
na”; Čikagos moterų veikla; 
Mergaičių kertelė; LKM D-jos 
skyrių veikla; Pro memoria; Ma
dos; Šeimininkėms — veda Br. 
Pabedinskienė.

Rinktinė, Nr. 1, Nida Press, 
London, 80 psl.

Europos Lietuviui ir Nidos 
Knygų Klubui skaitytojai sko
lingi jau apie 2.000 svarų. Ka
dangi abiems reikalams labai 
trūksta apyvartos kapitalo, tai 
skolininkai prašomi greičiau 
skolas atsilyginti, nes be pini
gų veikla yra neįmanoma.

Aldona Šlepetytė, žinomoji 
baleto šokėja, pasirodė ir kaip 
gabi mokslininkė. Vasario 7 d. 
jai Niujorko universitetas sutei
kė filosofijos daktarės laipsnį už 
disertaciją “Lietuva O. VZ. Mi
lašiaus kūryboje”. Balandžio 18 
d. specialiose iškilmėse jai įteik
tas dar atskiras garbės pažymėji- 
jmas už augšto lygio mokslo pa
siekimą.

Prof dr. Z. Ivinskiui gegužės

Poilsio ir studijų dienos
Lietuviu Fronto Bičiuliai JAV 

ruošia Poilsio ir Studijų dienų 
savaitę ALRK Jaunimo stovyk
lavietėje prie Detroito (Man
chester, Mich.) rugpjūčio 10-17 
dienomis. Ne tik bičiuliai, bet 
ir jų artimieji — draugai kvie
čiami joje dalyvauti.-

Popiečiais ir vakarais, prie lau 
žo- ar salėje, skambės daina, vir
pės smuiko stygos, virtuozo pirš
tų užgautos, pinsis montažai, o 
muzikos akordai ir seniausiems 
“nuodėgulius papadėsna pa
kiš...” Stovyklos oficiozas, hu
moristų redaguojamas, kedens 
dienos aktualijas.

Susikaupimo - tylos vakarą 
mintyse liesimės su mūsų gyvai
siais žiburiais - partizanais, jung 
simės į vieną grandinę su kritu
siais, kenčiančiais ar kovojan
čiais ...

Savaitė praūž ne dangoraižių, 
bet ąžuolų pavėsy. Studijūosim 
ir kaupsimės. Sportuosim ir 
maudysimės. Dainuosim, bičiu- 
liausim ir krykštausimi •

Žmogaus rankos nepaliestos 
laukų platybės, kalniūkščiuose 
Įrėžtos žvyrduobės ar molėti 
šlaitai,, senas ąžuolynas, susisu
kusių juodalksnių slepiamas 
upelis, obelų kamienais ir ša
komis besisteibią laukinės ro
žės, pievoje dūzgią bitutės ir slė
nyje telkšąs “Spyglio” ežeras — 
kiekvienam bylos apie gimtąjį 
kraštą, pakartos tėviškės vasa
rą. Tikrai, kas ieškos, tikra to 
žodžio prasme, poilsio — jį čia 
ras!

Stovyklon suvažiuojama sek
madienį, išvykstama šeštadienį 
ar sekmadienį. Kviečiamos šei
mos. Joms bus bandoma suteik
ei esamose aplinkybėse pačios 
patogiausios stovyklavimo - va
sarojimo sąlygos. Šeimos, turį 
jaunesnių negu 6 metų amžiaus 
vaikų, galės gauti privačius kam 
barius Manchester (keletas my
lių nuo stovyklavietės). Jauni
mo priežiūrai (vyresniųjų ir ma
žųjų grupėms) bus angažuoti as
menys, kurie sudarys ir praves 
programas, moderuos - prižiūrės 
jų laisvalaikį.

Savaitinis mokestis (įskaitant 
registraciją, maistą ir pastogę 
$25 suaugusiems, $15 vaikams 
(iki 15 metų amžiaus imtinai). 
Esant šeimoje daugiau vaikų tik 
$12.50 vaikui.

Norį atostogauti — nedelsiant 
registruojasi (ne vėliau liepos 1 
d.) pas LFB savo skyrių valdy
bos narius arba betarpiškai pra
neša LFB Detroito -skyr. sekre
toriui (atostogaujančių skaičius,

Hanoveris. — čia tremtinių 
vokiečių sąjunga stato vad. Ry
tų Namus, kuriuose bus įrengti 
visokių jų organizacijų centrai, 
įstaigos ir biblioteka.

Šiuo metu jis dirba archyvinių 
tyrinėjimų darbą Romoje.

Kristina Škėmaitė, žinomo ra
šytojo A. Škėmos dukra, gegu
žės 3 d. poezijos skaitymo kon
kurse, kurį pravedė Niujorko 
universitetas, laimėjo antrą vie
tą. Konkurse dalyvavo 200 mo
kinių iš visos Amerikos augŠ- 
tesniųjų mokyklų. Ji baigia Wa
shington Irving High School ir 
yra mokyklos žurnalo Sketch* 
book redaktorė. ; '

gūžės 16 d. iš Niujorko išplaukė į, 
Italiją pagilinti dainavimo stu
dijų Milane. Po trijų mėn. stur 
dijų ji dalyvaus Florencijoje dai
nos pasirodyme, paskiau kon
certuos Romoj ir Briusely. ';

Minesotos įstojimo į JAV 100 
metų jubiliejaus iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos atstovas p. Ra
jeckas, o festivaly ir vietos lie
tuviai. Jie pasirodė su pora tau
tinių šokių ir parodėlę, - kurios 
eksponatų daugumą parūpino 
konsulas Daužvardis. Pasirody
mas tad buvo kuklus, neš ir lie
tuvių ten nedaug, o iš kitur pa
ramos nebuvo gauta.

Kun. dr. B. Kavolis priimtas 
Jungtinės Luiterionių Bažnyčios 
Amerikoje Illinois šinpĮė bariu. 
Iki šiol sinodas rūpinosį\bąžiyfi- 
ne veikla vien tik anglų kalba 
ir vie agliškds paramos bei jų 
kunigai buvo - šio šihąip nariai: 
Tuo tarpu kitos tautinės para
pijos ir dvikalbės parapijos sų 
jų kunigais dalyvavo kituose tos 
pat bažnyčios sinoduose.

.Tuo dr. Kavolio priėmimu Il
linois sinodas praplėtė savo veik 
lą už anglų kalbos ribų. Ši baž
nyčia Amerikoje laiko pamaldas 
17 kalbų.'

Dr. Kavolis priimtas jam pa
čiam prašant, Kanados sinodui 
jį pervedus Illinois sinodo žinion 
ir sakytos bažnyčios prezidentui 
iš Niujorko bei Pasaulio Liute- 
rionių Sąjungos pirmininkui 
specialiai rekomenduojant.

amžius, lytis, vaikų amžius, at
vykimo laikas): Jonui Buitkui— 
8025 Logan, Detroit 9, Mich. Te- 
lef. VI. 1-2596.

Iš anksto planuokim savo ato
stogas taip, kad ši nepaprasta ir 
daug žadanti savaitė nebūtų iš
braukta iš jūsų ir taip jau pilko 
gyvenimo. Dr. V> Majauskas, .

LFB PSD savaitės vadovas.

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS

Paimkite 
gydančios

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

ANDREWS
LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

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...

voiiuodomi

1 SUPERonf/nenta/ onfinenfaf
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien
į Rytus ir į Vokorus — aptarnaudami:

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

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

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

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
j Canadian National atstovus.

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ 
kreipkis į lietuvišką firma 

MODERN STONE C0.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. 3-1911
• . '• ■ ■

Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), snūHio 
ir kit. medžiagų. ? > \ H

ŽUKLAV1MO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME* 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čie pat galima užsisakyti laivams motoras bei įvairius medžioklinius fcshma. ’

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO MAŠINOS * 

TELEVIZIJOS APARATAI * I
* KROSNYS

★ LINOLEUMAS
★ VAIKŲ BALDAI
★ ĮVAIRŪS KILIMAI★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Vaistai Lietuvon!
■■ : " ■ . - " .

IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 
of otvyjkftie p-cs /nos V»nfcr«vr<ii<»ro^ • •♦tu*

7'. A-:-.' :■ • • '■ '• ■ ' '

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
t 147 OUNI>A> ST W.r

T E L £ F C N a S L E 6 2 . i 9
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Mann & Martel Ltd.
1199 Bloor St W Telef. LE. 4-8481

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas.' Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. 

-' Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
Į Dundas - Sorauren
$3.000> įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su .2 virtuvėm,, nepereinami 

;kambariai. 'Arti susisiekimo.

.. Indian Rd. - Annette
$3^5000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 

įnaĮrftSK 2 virtuvės. Alyva-apšildomas, 
įgo^ž&’d^engvos mok^imo sąlygos.

\ College - Margueretta 
•$4.000 įmokėti, 7 kambarių < mūro 
‘namas su Ž * moderniškom''virtuvėm, 
jnepėreinami kambariai.
[ . St. Cloir • Vinona
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
narna?" su "2 moderniškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Bloor - Indian Rd.
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, 2 virtuvės, 2 vonios. Pilna kai
no $14.500.

Parkdale
9 kambariai — 3 virtuvės

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas. Pajamos $160 menesiui. 
Atvira skola 10 metų. Vandeniu aly
va Šildomas.

SPORTAS

Indian Grove • Annette 
$17.500 pilna kaina, 6 kambarių at- 
kiras mūrinis namas su garažu, 2 
moderniškos 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 pilno kaina, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai.

Bloor - Dovercourt
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, 2 virtuvės, Pilna kaina 
$16.500.

College - Roxton Rd.
2 butų — 10 kambarių

$4.000 įmokėti, mūrinis, 2 virtuvės, 
2 vonios, 2 garažai, 2 atskiri butai, 
vandeniu alyva šildomas. Prašo 
$18.500.

Bloor - Dovercourt
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 vonios, labai arti 
prie Bloor. 1 atvira skola 10 metų.

Bloor - Beresford 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių 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, atskiros mūrinis namas su 

* garažu, vandeniu alyva apšildomas, 
2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti.

St. Clair > Lauder 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
ougštus mūrinis atskiros namas, van
deniu alyva šildomas, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui. . ; „

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

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

Bloor - Runnymede
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai, privatus įvažiavimas, ga
ražas, naujas stogas.

Annette - Runnymede ’ 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
"kambarių, 2 virtuvės, garažas, 3 vo
nios. Pajamos 230 mėnesiui.

Bloor - Oakmount Rd. 
13 kambarių — 3 vonios 

$10.000 įmokėti, rauplėtų plytų, at
skiras, garažas, privatus į važiavimas, 

atvira skola 10 metų.1

Roncesvalles - Constance 
14 kambariu - :3 virtuvės

$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, .2 
vonios, 2 garažai. Pilno kaina $26. 
500. Tuoj pat galimą, užimti.

Annette • Clcndenan
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
2-jų butų, dvigubas garažas. Pilna 
kaina 25.500.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

.. Darbo teteL LE.

Narnų tcL LE. 6-1410

T. STANULIS
___1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namu RO. 2-5543

Bloor - 6 Points
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, keturių 
metų senumo nomas labai gražioje 
vietoje, dvigubas sklypas, žemės sa
vininkas viską naujai perdekoruoja. 
Pilna kaina $17.000. Lobai gerų 
plytų, atskiros su garažu, privatus 
įvažiavimas.

Queenswoy • Algie Avė.
$10.000 įmokėti, 10*kambarių per 
2 augštus, dvi virtuvės, du po keturis 
gabalus vonios kambariai. 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. - Dundas St. W.
$2.900 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvės, geros mokėjimo sąlygos. Na
mas geram stovyje, arti prie susisie
kimo. Pilna kainįj tik $14.500.

Carling Ave. - Bloor
$2.500 įmokėti, 6 kambarių su 2 
virtuvėm, mūrinis namas, alyva šil
domas. Arti susisiekimo, tuojau gali
mo užimti. Pilna kaina $15.000.

Bloor • Lansdowne
$2.500 įmokėjimas, 6 kambarių, mū
rinis geram stovyje namas su garažu. 
Prie pat didelių gatvių, geros susi
siekimas. Pilna, kaina $14.900.

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

Dufferin - Dundas
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
namas, dviejų augštų mūrinis, priva* 
tus įvažiavimas, kambariai visi di
deli. Viena skola 10 metų atdaro. 
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 kaine $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. f

. • •• ■

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

- Aleksas
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

LAUKO TENISO VARŽYBOS
Kanados Sporto Apygardos pa

vedimu komandines lauko teniso 
varžybas dėl Toronto Liet. Na
mų taurės praveda TLSK Vytis. 
Šios varžybos ■ bus tiktai vyrų 
klasėje ir yra skaitomos Liet. 
Žaidynių dalimi. Du žaidėjai ga
li sudaryti komandą. Pirmeny
bės įvyks birželio 7-8 d.d. To
ronte — Lakeshore teniso aikš
tėse (Lakeshore Blvd. - Dowling 
Ave.). Pradžią 9.30 vai. ryto bir
želio 7 d., šeštadienį. Burtai trau 
kiami žaidimo vietoje 9.15 vai. 
dalyvaujant komandų kapito
nams. Registracijos mokestis — 
$6 vienai komandai. Bus žaidžia
ma Slazinges firmos sviedinu
kais. Prašytume komandas re
gistruotis iš anksto šiuo adresu: 
TLSK Vytis, c/o Pranas V. Gvil
dys, 25 D’Arcy St., Toronto 2B, 
Otnario.

Pipynė Paryžiuje gegužės vi
dury vykusiose lengvosios atle
tikos varžybose, suorganizuotose 
Prancūzijos darbininkų sporto 
federac., dalyvaujant daugiau
sia sovietinio bloko sportinin
kams, 1500 metrų bėgime užėmė 
pirmą vietą — tą atstumą nubė
go per 4 min. ir 39 sek.

Sovietų moterų krepšinio rink
tinės, kuri dalyvavo Lenkijoje 
vykusiose Europos moterų krep
šinio rungtynėse, treneriu buvo 
lietuvis krepšininkas S. Butau
tas. Rinktinėje iš 12 dalyvių vie
na buvo lietuvaitė — G. Tule- 
Vičiūtė.

Draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Lenkijos komandos 
“Legija” ir Kauno “Žalgirio” 
įvyko balandžio 29 d. Kaune. Žai 
dimo metu kauniečiai vedė, bet ■ 
nedideliu skirtumu ir rungtynės į 
pasibaigė 76:75 “Žalgirio” nau
dai. Su Kauno -“Nemunu” “Le- 
gijos” rungtynės pasibaigė ly
giomis -71:71. .

Respublikos bokso pirmenybė
se, Panevėžyje, pasibaigusio
se balandžio 29 d., komandinėje 
įskaitoje nugalėtojo vardas teko 
Kauno ekipai, antroje vietoje li
ko vilniečiai, trečioje šiauliečiai.

Asmeninėje įskaitoje nugalė
tojais tapo (pradedant lengviau
siu svoriu): Zurza — kaunietis, 
Uosis ir Avricevičius — vilnie
čiai, Skačkovas — kaunietis, Ru
gys — vilnietis, Tamulis — kau
nietis, Pozniakas — vilnietis, 
Antanavičius ir Murauskas — 
kauniečiai, Iržikevičius — vii-; 
nietis.

Jonas Pipinė yra paminėtas Į 
sovietų atstovybės Vašingtone 
leidžiamame žurnale USSR, š.m. 
Nr. 6(20), 63 psl., aptariant lie
pos 27 d. Maskvoje vyksiančių 
lengvosios atletikos Sovietų Sąj. 
ir JAV varžybų dalyvius. Ame
rikiečiams dar nepažįstamų spor 
tininkų tarpe yra minimas ir Jo- Į 
n as Pipinė, paminint, kad jis 
“from Lithuania”, kuris būda
mas 16 metų nubėgęs 1500 met
rų per 4 min. ir 24 sek. Pereitų 
metų “Tarptautinėse jaunimo 
žaidynėse” jis nugalėjęs du pa
saulinius rekordininkus — če
kų žvaigždę Stanislav Jungwirth 
ir garsųjį vengrų bėgiką Istavan 
Rozsavolgyi ir pasiekęs naują 
Sov. Sąj. rekordą nubėgdamas 
metrinę mylią per 3 min. 4.1 
sek. Jo apibūdinimas baigiamas, 
berods, klaida: “Jonas dabar stu
dijuoja Kauno Pedagoginiame 
Institute”. Ištikrųjų pedagoginis, 
institutas yra Vilniuje, ne Kau
ne. ' * ■

Saunoris tarptautiniame stalo 
teniso turnyre. Maskvoje pralai
mėjo Kalugos mqkšĮęiviui G. 
Averinui 0:2 ir iš turnyro iškri
to; nes jis vyksta vieno minuso 
sistema. .

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.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuve, alyva Šildomas, 
priv. įvažiav. šeimininkas išvyksta.

Runnymede - Annette
$3.400 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas, geros išsimokejimo sąlygos.

Windermere - Bloor
$4.500 įmokėti/ 6 kamb. atsk. mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, didelis kiemas, pilna kai
na tiktai $15.700.

Indian Rd. - Bloor
$4.500 įmokėti, .6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
dvigub. garažas, viena skola 10 m.

Indian Rd. Cresc. - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mū
rinis namas, 2 virt., priv. įvažiavimas.

Swansea - Windermere
$6.000 įmokėt, 7 kamb. atskiras mū
rinis namas, mod. virtuvė ,vand. alyva 
šildomas, garažas 1 skola 10 'metų.

Indian Rd. Bloor
$6.000 įmokėti/ 8.karnb. per 2 autgš- 
tuš, atskiras* mūrinis namas, vond. 
alyva šildomas, privatus įyožiavmas, 
garažas, didelis gražus kiemas, geros 
išsimokejimo sąlygos, žema kaina.

Clendanon - Bloor
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 'augš- 
tus, atskiras mūrinis namas, vand. 
alyva šildomas, mod. virtuvė, gara
žas, namas be skolų.

Geoffrey - Roncesvolles 
$5.000 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, alyva 
šildomas, namas be skolų.

Humberside - High Park 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis narnos alyva šildomos, dvi 
vonios, 2 virtuvės, garažas, viena 
skola 10-čiai metų.

Westminster Ave. - Indian Rd.
$8.000 įmokėti, 13 komb. atskros 
mūrinis narnos, 2 vonios, 4 virtuves, 
vond. alyva šildomas, garažas, lobai 
geros nuomavimui, šeiminnkos iš
vyksta.

Wright Ave. - Roncesvalles 
$10.000 įmokėti, 12 komb. atskiros 
mūrinis nomos, 3 vonios, 4 virtuves, 
vand. alyva šildom., priv. įvožiovim.

Apartamentai
$10.000 įmokėti, 4 butų, $500 nuo

mos į mėnesį.
$20.000 įmokėti, 9 butų, apie 

$12.500 nuomos į metus.
Wasaga Beach

$4.000 įmokėti, benzino stotis, resto
ranas, krautuvė, 19 kabinų, gali keis
ti į namą.
$2.000 įmokėti, maisto produktų 
krautuvė - valgykla su dideliu kam
piniu sklypu, galima statyti motelius 
bei benzino stotį. Galima tuojau ir 
nuomoti.
$800 įmokėti, 6 kamb. vasarnamis 
su visais baldais.

? P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Apie Mažosios Lietuvos studijas
(Atkelta iš 3 psl.)

šaulio didieji Potsdamo konfe
rencijoj suprojektavo, nes Maž. 
Lietuva teisėtai '.mums turėtų

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.

Joseph A. PR'IRRS Ltd.
■ R E A L T O R S

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

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

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, atskiras 5 kambarių 
vienos šeimos namas. Vienos atviras 
morgičius 10 metų. Vieta garažui.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

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

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

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

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

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!0

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

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

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

FOUR' ijRAVEi. '
iggj 09 Bloor ;S^«^gĮ4>rbnto-.^S

sf^Atvezai tgimmem^
fi'Siiolo t g y vehtF:^^

Jdtf uv.ajš/' /idlvd*,-' įdažinkeiMis;'^
'' ,d Nesezoninio meto nųoloidos!

Po sus rr vizos parūpiname <

į FOUR SEASONS 
TRAVEL

priklausyti kaipo mūsų tautos 
dalis, o Karaliaučius su jo apy- 
valstybei priklausant ta teritori
ja geriau augs, tarps, kuriai 
valstybei priklausant tos terito- 
jos gamtinės sąlygos, natūralūs 
turtai geriau bus išnaudojami ir 
kurios valstybės egzistencijai ta 
teritorija labiau tarnautų, labiau 
reikalinga. Juk ne kitokiais mo
tyvais buvo sukurtas ir lenkų 
koridorius/-Todėl šalia studijų 
apie M. Lietuvos lietuviškumą 
visu uolumu turi būti ruošiama 
medžiaga ar M. Lietuva labiau 
tarps, jos gamtinės sąlygos, Ka
raliaučiaus uostas, keliai pilniau 
bus išnaudojami būnant jai su 
Lietuva, mums ant kelio į pa
saulį ar Vokietijos užkampyje ir 
ar ekonomiškai ji labiau reika
linga mūsų valstybės stipresnei 
egzistencijai bei pažangai ar Vo
kietijos. O visa tai kalba mūsų 
naudai. Juk tokių mažų valsty
bių uostai kaip Ryga savo meti
ne apyvarta buvo toli pralenku
si Karaliaučių, o Klaipėdos uos-

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi, elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwynnc Ave., Toronto

ED. KONDRATAS ♦

Vyry ir motery rūbų 
siuvėjas

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

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

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožoi, sienoms 
popicris, įvairios failės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį bizrfį 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 rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A.HdLh
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Namų td. WA. 1-7672 Namų td. EM. 4-9641

ir EM. 6-0091

tas pasivijęs, gi pačios Vokie
tijos uostų prekių judėjime Ka- 
čiams Į kokią nors konferenciją 
kaip “deus ex machine” bus pri
statyta. Gali atsitikti, kad pa
staruoju atveju ji būtų ir visai 
linkėmis kaipo savaime ūkiškai 
turįs priklausyti tam, kas valdo 
M. Lietuvą su jos natūraliu už
nugariu.

Aišku, kad Vakarų Komisijos 
uždavinys paruošti medžiagą 
svetimtaučius įtikinti mūsų tei
sėms į M. Lietuvą. Todėl taip 
pat aišku, kad tos Komisijos pa
ruošta medžiaga pirmoje eilėje 
turi būti svetimtaučiams ir iš
leista. Reikia, kad ta medžiaga, 
išreiškianti tikrą tiesą ir mūsų 
eisę iš anksto, ilgesnį laiką eg

zistuotų pasaulio protuose ir są
žinėse, kol ateis momentas tą 
teisę įgyvendinti. Nebus Vakarų 
Komisijos uždavinys išpildytas, 
jei ta medžiaga bus išleista lie
tuviams Įtikinėti, o svetimtau- 
jau bereikšmė, nereikalinga. Pa
vyzdžiui, gali atsitikti, ir tai la
biausiai galimas atvejis, kad SS 
subyrėjimo metu vakariečių ka
riuomenė būtų tame regijone ir, 
vakariečiams nesant iš anksto 
susipažinus su medžiaga, įrodan
čia mūsų teises į M. Lietuvą, 
kariniai daliniai, karinės okupa
cijos gali būti taip paskirtstytos, 
kad paskui jau jokios konferen
cijos situacijos nebepakeistų. 
Taigi “gal”, kaip dr. M. Anysas 
rašo, išleisti tą medžiagą ir sve
timomis kalbomis, Vakarų Ko
misijai neturėtų būti nė klau
simo.

Žinoma, svarbu būtų, kad tos 
studijos būtų išleistos ir lietuvių 
kalba, nes žinių apie M. Lietuvą 
tikrai mažai turime ir. mes pa
tys. Bei, jei Vakarų Komisija 
negalėtų to padaryti, reikėtų 
rasti būdų, kad kas kitas, pvz., 
kad ir Maž. Liet. Bičiulių D-ja, 
jas lietuvių kalba išleistų.

A. BLIUDŽIUS 
Namų tel. RO. 7-1948 

V. MORRIS

Prie progos keletą žodžių dėl 
dr. M. Anyso užsipuolimo MLB 
D-jos. Kad “ji yra kažkaip užsi
dariusi”, pilnai sutinku, bet, kad 
tik vieną paskaitą per paskuti
nius keturis metus būtų suren
gusi, kaip matyti iš spaudos, ne
tiesa. Jei jis turi galvoj Toron-

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. S1M1NKEVIČIUS 386 Durie St

| B. SERGAUTIS REALTOR 1
i . ... . '

visiems savo klijentams, kolegoms ir bičiuliams praneša, kad atidaryti nauji 
.moderniški offisai

L Mawrodin
REALTOR

No rys Toronto Real Estate Board

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

kėjimut GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

RO. 7-3121 A. MI6IŪNAS RO. 7-3121

989 BLOOR St. W.
LE. 4-9211 _

355 DANFORTH AVE
HO. 1-7515

J Real Estate Agentai
prašom aplankyti naujus airconditioned offisus. Mūsų agentų mėnesinio J 

į uždarbio vidurkis yra virš M.000. S

to skyrių, tai jis jau įvairiausio
mis temomis buvo suruošęs apie 
M. Lietuvą paskaitų; paskuti- 
niuju laiku jų neberuošia dėl to, 
kad visuomenė paskaitų- iš viso 
nebelanko. Jei 15-25 žmonės ir 
tai tie patys, kurie jau turi žinių 
apie M. Lietuvą, kurie yra tos 
problemos entuziastai į paskaitą 
atsilanko, tai jos nėra tinkamas 
būdas supažindinti mūsų tautie
čių su M. Lietuva. Reikia nau
doti ir kitus būdus, o tai nepa
reina nuo vieno skyriaus. Užper
nai Toronto skyrius tam tikslui 
naudojo ir radio, kiek jėgos lei
džia naudoja spaudą. Tiesa, kai- 
kas randa reikalo kalbėti apie 
Vokiečių ordino, prūsų nukaria
vimus, apie Vytauto kovas, bet 
iš to mažai naudos. Mūsų tautie
čiai apie tas kovas jau iš mo
kyklos suolo žino. Bet tuo jų ži
nios ir pasibaigia apie M. Lietu
vą; po to, jų manymu, ten gyve
nę tik vokiečiai. Taigi klausimas, 
kokios istorijos reikalinga...

L. Tamošauskas.

4 •
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V. VASIS
REAL ESTATE

SnjHor SL W. Telefonas LE. 1-4609
Didelišstatytoms.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

; ^J.GUDAS v. VASILIAUSKAS
—■ I ■ ■■ ■ H— . .................. I I ■! I nu 1^.1 .fwn »ai U nu

Baltics
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA

■ 966 Dundas St. VV. - - Tel. LE. 1-5688
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. i

PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
■Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOCKIS ■

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
, WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS opsilankyti naujoje k modernioje WANQQ5
> ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plauku dažymė^ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B.QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
■ ' Telefonas LE, 5-6686 J . ‘

•■ • - ---------------- ------

Patarnavimas
oufomobil ų, namų, baldų, 
GYVYBĖS, pensijos plonų, 
sveikatos ir kt.

DRAUDIMUOSE

’ - 2 i 4 
' I., . ,■

Dasiprotėjo... I
■Sovietų okupuotoje Rytų Vo-f 

kiėtijoje vienoje mokykloje mo
kytojas nori palaipsniui įvesti į vyrai labiau mėgstate apgaudi- 
oafnoką apie Neroną, kurs pade- nėti moteris, negu' ką kitą, — 
gė Romą, taigi pasakoja:

— Šiandien noriu su jumis pa-'
kalbėti apie labai suktą žmogų.) - 
Gal net atspėsi te, ką turiu gal
voje, jeigu smulkiau jį apibū
dinsiu. Tai valdovas, tironas, di
delės tautos vadas, kuris savo 
žmones įklampino į nelaisvę ir 
skurdą, su fanatiška neapykan
ta jis persekiojo visus krikščio
nis... ’ '
• Tuo tarpu iš suolo pakilo kom
jaunuolis ir sušuko:

• — Drauge profėsoriau, jeigu 
jūs dar ir jo vardą pasakysite, 
tai atsidursite Sibire!

Negalima lyginti
Kartą Ohio atstovas JAV kon

grese John M. Vorys, lankyda
masis Paryžiuje, amerikiečių 
klube pareiškė, kad Sovietų už
sienio r. ministeris Andrey Vi
šinskis tai “sena nuodinga ožka”.

Prancūzų gyvulių apsaugos 
draugijos pirmininkas tuoj 
reiškė protestą: “Ožkos yra 
kalti gyvuliai, o nuodingų 
.ų iš viso nėra”...

Tada nesuprato 
. Pas advokatą ateina vyriškis 
ir ima pasakoti:

— Noriu apskųsti kaimyną už 
įžeidimą, nes jis pasakė, jog ma
no snukis panašus į angliško 
buldogo snukį.

— Hm, o kada jis tą pasakė?
— Prieš du metus.
— Ką? Du metus? Ir tamsta 

tik dabar nori jį skųsti?
— Nes aš tik vakar pamačiau 

parodoje anglišką buldogą...

...draudimas
(Atkelta iš 3 psi.) 

reiškimą pašalpai gauti, nuo se
kančios savaitės jis pradeda taip

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

kitų draudimo bendrovių.

RESTORANAS “ROTA” !
Naujai atidarytas ir nau)ai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida- ■ 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi mdlonioi kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. VV., TORONTO, TEL. LE 2-9621 j

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite" 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

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

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van 
dens apši’dymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

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

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto' 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie f

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

Nai*'U stabdžiu idėiimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietu viayns pigiau'negu kitur.

TEL NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA 1-9541

pa- 
ne- 
oz-

— Jei tamstos norit būti nuo- vadinamą “šelpiamąjį laikotar- 
širdūs, turit prisipažinti, kad jūs M - Normaliai tas laikotarpis tę-Į 

r ™ siasi 52 savaites. Po to, jei jis
" dar turi teisę gauti pašalpą ir 

toliau, visa jo byla turi būti iš
■ naujo persvarstoma. Tam tikrais < 
'atvejais šelpiamasis laikotarpis į 
gali būti ir trumpesnis.

Sezoninė šalpa yra vykdoma 
tik tam’ tikrą laikotarpį, kuris, '• 
kaip sakyta, tęsiasi nuo gruodžio 

i 
jokia sezoninė šalpa nevykdoma. Į 

deda už savaitės nuo pareiškimo- 
padavimo. Viena savaitė yra va-1 
dinamas laukiamasis laikotarpis.!

Pašalpą gaunantysis gali bū
ti diskvalifikuotas laikotarpiui 
iki šešių savaičių. Diskvalifika
cijos priežastys gali būti šios: 
1. paaiškėjus, kad jis pats metė • 
darbą be rimtos priežasties, 2, i 
kad jis buvo iš darbo išmestas 
už blogą elgesį, 3. kad jis atsisa-1 
ko priimti jam siūlomą tinkamą 
darbą i” negali to atsisakymo 
rimtai paaiškinti. Šalia viso to, 
nedarbo pašalpa nemokama strei 
kuojanVems, ir tas nemokėjimas 
gali tęstis visą streiko laiką.

Asmuo, kuris nedirba pilną 
savaitę, gali taip pat gauti ne
darbo pašalpą, tik tos pašalpos 
didumas apsprendžiamas atsi
žvelgiant Į jo buvusį uždarbį.

; reiškia savo nuomonę maloni po-'
'njutė pnė stalo. j

Ką įdtą?! O ar dar yra kas
: kitas? . — atsiliepia vienas iš 
įvyru, . .

Pavyzdinga šeima
— Ar jūsų tėvelis prieš pat ’ d. iki gegužės 15 d. Kitu metu 

mirtį dar turėjo sveiką protą? ; ’ ’
— Dar nežinome. Jo testamen- , Šelpiamasis laikotarpis prasi-1

tas bus perskaitytas tik už sa- ’ ’ *
vaitės...

Draugas priglaus
— Mes norim lovos su dviem 

kambariais...
— Aš manau, jūs norite kam

bario su dviem lovom, patai
sė juos patarnautojas su šypse
na.

Jie sutinka, ir po keletos mi
nučių abu draugai net nenusi
rengę išsitiesia ant tos pačios 
.ovos.

— Žinai, Jonai, kažkas guli 
mano lovoj, — sako vienas po 
Kiek laiko.

— Na, kai tu paminėjai, man 
rodos, kažkas ir mano lovoj iš- 
sit.esęs.

— Ką tu į tai, kad mudu juos 
išmestumėm?

Kambaryje pasigirsta sunkaus 
mūšio garsai...

— Jonai, aš savo jau išgrūdai,
— paskelbia garsiai kvėpuoda
mas pirmasis.

— Gerai, bet aš nepajėgiau 
nugalėti savojo —- jis mane ant 
grindų išmetė, — atsako ant
rasis.

— Tai niekis, tu ateik ir at
sigulk pas maųe...

Paieškojimai
Elenos Navikienės, Juozo žmo

nos, ieško Liucija Brogienė, gy
venanti Lietuvoje, Biržuose. At
sišaukti į “TŽ”.
. Marijona Skirkevičiūtė - Mu
rauskienė, gyvenusi Wallacebu- 
ry. Ont.. Hotel, ieškoma pusese- 
rės iš Lenkijos. Atsiliepti šiuo 
adresu: K. Skirkevičius, Punsk-, 
Seijny, woj. Bialystok, wies 
Szslinokiemie. Poland.

Ralkevičiūtė Irena, duktė Juo
zo, ieškoma Liudmilos Rakuzi- 
naitės - Tumonienės iš Lietuvos. 
Atsilieoti ar žiną anie ią praneš
ti: Rakuzinas J., 60. Clarke St., 

reikšdami geriausius linkėjimus kų. Mašimr į darbą paleidžiama į Geelong - Newtown, Australia, 
Į_lyic. _ '

Labatt šelpia Sibiro lietuvius
Šiomis dienomis milžiniškos niškai 21.600 bonkų alaus Dirba 

alaus gamyklos Londone atsto- trys pamainos darbininkų, taigi 
j vai Įteikė šios apylinkės Šalpos 24 valandas per parą, ir per tą 
Fondo Įgaliotiniui $200 čeki Si- ; laiką viena mašina pagamina 
piro lietuviams šelpti, kartu iš-■ daugiau negu pusę milijono bon- į

Šalpos Fondui ir visiems ’ lietu- tiek, kiek jų tuo momentu rei- 
viams. • * ; ; įkia. Reikalui esant dabartinė

Ne vienam lietuviui yra tekę produkcija gali būti patrigubin- į 
girdėti John Labatt Limited ta jau turimomis mašinomis. '

Kas prieš porą metų buvo dir-i 
bama rankomis, dabar beveik 
viskas atliekama mašinomis. 
John Labatt Ltd. gaminamas 
alus laikomas vienas iš geriau
sių ne tik Kanadoje, bet ir vi
same pasaulyje ir-yra 'apdovano-' 
tas daugeliu aukso medalių pa
saulinėse parodose k.t. Anglijos 
Londone, Paryžiuje, Australijoj, 
•Jungtinės Am. Valtybėse, Kana
doje ir daugely kitų vietų. -

Jsidėmėtinį nepaprastai pui
kūs šios firmos santvkiai su sa
vo darbininkais ir tarnautojais. 
Ji turi seniausia darbininku uni- c

varną, gražius apie šią bendro
vę atsiliepimus ir gardžiuotis jos 
alučiu Tačiau arčiau šią gamyk
lą pažįsta ir daugiau smulkmenų 
apie ją žino gal tik Londono lie
tuviai.

Ši firma savo pradžią sieja su 
maža šeimos masto prekyba, pra 
dėta 1828 m. Jos steigėju ir ug
dytoju laikomas John Labatt,, 
senelis po II Pasaulinio Karo 

.mirusiųjų John Labatt ir Hugh 
i Labatt. Ši bendrovė ypač sukles
tėjo po II Pas. Karo, kai pradėjo 

[vykdyti modernizavimo ir išplė
timo programą. Ji 1946 m. To
ronte nupirko Capland' alaus ją iš visų alaus gamyklų. Nuo

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti -LE. 3-4912
" P. KARALIŪNAS

tik nori: kad ir po vieną dolerį 
į mėnesį! Be to, kasdien visi 
darbininkai nemokamai gauna 
nustatytą normą alaus.. Yra Jtr<s 
tokių tarnautojų, kurie jau se
niai nedirba, bet už ypafangūš 
nuopelnus įmonei reguliariai te-- 
bėgauna pilną algą įprasta tvar-> 
ka. Dar viena svarbi ypatybė 
Labatt Ltd., kad ši firma skiriat: 
stembias sumas labdarybei. Bu- 
vp laikas šios firmos alus buvoį! 
išvežiojamas paprastu arkliniu • 
rėžimu, o dabar tas yra atlieka-? 
ma dideliais auksinės spalvos* 
sunkvežimiais. Keitėsi įmonės 
oaiėgumas, bet jos principai li
ko tie patys. Pagrindinis: “Rū
pinkis savimi, bet nepamirkš ir.

i kitų!” Šiam principui pamatus 
ji padėjo 1859 m. paaukodama 

jraiuyuiuiu ; ucvujla. ncpcioiczrkiaxxici ovaivuc. * v / . n .. . -
ir puikaus alaus, bet dėl ' Tačiau pora lietuvių vis dėlto Y^&sams tais metais
iu kitu voatvbiu. Vos tik ’ vra tu laiminmiiu skaičiuie. Pa- svarų miltų. Dabar ji ne

gamyklą. 1953 m. Winnipege įsi-;unijos įsteigimo, t.y. 1907 m., li- 
gijo Shea’s — didžiausią gamyk- gi dabar nėra buvę ne tik nei 
lą visoj Mnaitoboj, 1956 m. pa- vieno streiko, bet ir jokio rim- 

! statė šešių ir pusės milijono do- tesnio ginčo su darbininkais, 
j ierių gamyklą Montrealy ir čia čia eilinio darbininko atlygini- 
1 Londone išplėtė fabriką, prista- maff yra augščiausiąs Londone ir 
tydama dar naujų pastatų už 12 neretai yra pusantro karto di- 
milijonų dol. Be to, dar stambios dešnis, negu kitų šiame mieste 
sumos išleistos naujoms maši- dirbančių darbininkų atlygini- 
noms ir bendrai visai gamybai mų vidurkis. Todėl darbininkų 
sumoderninti. Tačiau ši bendro- , veržimasis į šią Įmonę yra toks 
vė yra labai populiari ne dėl didelis, kad gauti joje darbą yra 
savo milžiniško gamybinio pajė- ; beveik nepasiekiama svajonė, 
gumo ir * " ~
kaikurių kitų ypatybių. Vos tik ' yra tų laimingųjų skaičiuje. Pa- 
įėjus į gamyklą, į akis metasi ke- klausęs jų, 
turi dalykai: gamybos masyviš- darbo sąlygomis, jie man nedve- 
kumas, modemiškos mašinos, jodami atsakė: “Nė kalbos nė- 
nepaprastai puikios sąlygos dar- ra: už šią darbovietę nėra- ge- 
bininkams (gražios valgyklos, resnės Londone”. Darbininkai, 
poilsio kambariai, sporto aikš- išdirbę tani tikrą metų skaičių, 
tės ir kiti patogumai) ir tiesiog i gauna atitinkamas dovanas, k.t. 

■ nuostabi švara. Todėl supranta- žiedus, laikrodžius,. pailgintas 
fna, kodėl kaikurie asmenys, su- ' atostogas iki 4 savaičių ir kt. 
sižavėję ta švara, po apsilanky- Tris metus išdirbę darbininkai 

'mo šioje gamykloje keičia alų: gali gauti iš pačios įmonės (ne 
'pradeda gerti Labatt gaminį iš kredito unijos) paskolą pir- 
vietoj anksčiau vartoto kurio mam namui), rodos ir automaši- 

' nors kito alaus Viena mašina nai) pirkti ligi $500 be jokių pa
per valandą pagamina viduti- ' lūkanų ir gali mokėti po kiek

ar jie patenkinti

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų -medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Do ver court Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.
 - f .

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

31 A HERMAN AVE Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL. ČIŽIKAS
Iš SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6-4063

TAISAU

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

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

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA Ir CHtRURGt

Moterų ir vaikų ilgos, gimdymo 
pagalba.

41 HXW1TT AVĖ.
(prie Roncesvalles - Dundas St )

* Kabineto telefonas LE. S-15S1

Priima susitarus telefonu.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. N. Novošickis
> - - • ’ ’ ’ ?v- ■ ■

Dantų gydytojas ' -<
459 BLOOR ST. W., 

Toronto, Ont.
(Starkman vaistinės 

namuose).
Darbo valados susitarus 

telefonu
Tėl. WA. 3-2003

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo ,9-12 ir 3-8 vai* V, 
Šeštadieniais pagal susitarimą

AKIŲ SPECIALISTAS^ u

L LUNSKY. R.0r

t? o noi' 
Pritaiko akinius visiems akių detect. 

okkj nervtę, Jum* daž 
nai sukelio'&rfvos skaudeilfhų it,Mr".
v ingumg. ’ K olbo slavų'kolbSrnh
470 College St W- Toronto.

—i I 11 i i

Raftini: lt 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir ieitadieniai* 
pagal susitarimg

1081 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

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

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Pioom 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W.. Toronto 
Telefonai: LE. 4-d43k ir/LE. 4-8432

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferįn/

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

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-

BEJNAR, R.O. '
WIKTOR1A

BUKOWSKA, R.O. * 
274 RONCESVALLES A VE., 

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

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

W. A LENCKI, B.A., ULB.
Teisininkas —r . 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W. -i<
Room 107

Telefonas EM. 6-4132
Toronto

alMlii
LIETUVIO ADVOKATO 

ĮSTAIGA
NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef..namų:
WA. 4-9501. BE. 3-09^8

A. LluOilUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary, Public) . v i 
Advokatas iš Lietuvos!’»

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
■ '' '■ ?/

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

' tik kasmet Kalėdoms dovanai 
sftmčia didelius alaus kiekius- 
kariuomenei, ypač esančiai už-, 
jūryje, bet ir stambiomis sumo
mis remia įvairias labdarybės 
organizacijas, ligonines, švieti
mo ir kultūros įstaigas, naujųjų 
ateivių bendrąjį švietimą ir 
ąmatų mokymą ir daug kitų in
stitucijų. Neretai gatvėse mato
me Labatt Ltd. firmos paauko-l 
tas naujas auto mašinas tokių 
organizacijų loterijoms. Patys 
firmos pareigūnai užsiminė, kad 
dėka šitų žmoniškumo, artimo 
meilės principų įmonė išaugo ir j 
praturtėjo.

John Labatt Ltd. nuo pat lie
tuvių čia susiorganipavimo reiš
kė ir tebereiškia jiems dideles 
simpatijas. Porą sykių ji lietu
vius buvo pasikvietusi, aprodė 
fabriką ir pavaišino: alus dova
nai kiek tik kas norėjo. Mūsiš
kiai jiems atsilygino padainuo
dami lietuviškų dainų.

Šalpos komisija Londone krei
pėsi ne į vieną turtingą bendro
vę ar multimilijonierių, bet 

'stambesnės aukos sulaukė tik iš 
John Labatt Ltd. D. E. F.

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio it televizijai-skyrių, 

TAISO

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, - vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Visi elek'tros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000, Poskolot, indėliai ir gyvybė apdrausta

DARBO VALANDOS:

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

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

Teflonas IX 2-8723

DAŽAI IR SIENOMS > - 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont ■ 

Tel EM. 4-2715

VEDYBOS> .* - Y * ’ * .

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

VEDYBŲ BIUBĄ "WAL0I" 
859 COLLEGE ST„ Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui., -

P.ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor! 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir 1.1.

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

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj3 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais arba atvykstan- - 

žiois H Lietuvos.

mįir toMfr- J 

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

EASONS 
VEIM*';
N., Toronto 5.
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želio mėnesį. 7.30 v.v. šv. Mišios. 
Sękmadienį švenčiami Dievo 
Kū>fo iškiltnės. Pamokslai kun. 
B, Pacevičiaus. Pamaldų metu 
rinkliava bažnyčios skoloms mo
kėti.

Pirmosios 
mės įvyksta b 
vii. pamaldų metu; Šventės pro
gramos aptarimui šį sekmadienį 
po 12 Vai. pamaldų prašomi Su- 
sirihkti pasitarirųūi tėvai, kurių 
vaikučiai šį pavasarį rengiasi iš- 
kilmėms.

— Šią ir. kitą savaitę Vykstant 
mėtinėms kunigų rekolekcijoms, 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio pamaldos bažnyčioje įvyks 
8 vai, ryto.

— Rengiamasi iškilmingai pa
minėti liūdnąsias birželio 1349 
d.d. lietuvių deportacijas. Pa
maldose su Vėliavomis pranešė 
dalyvausią par. moterys, kūrėjai 
savanoriai, šauliai. Organizuoja
ma/ kad per iškilmes prie žuVu- 
siems paminklo įvairių organi
zacijų atstovai padėtų po jožę, 
viso 17 rožių, simbolizuojančių 
17 deportacijos metų.

— Praėjusi ketvirtadienį įvy
kusiame par. komiteto posėdyje 
buvo spręstas bažnyčios dekora
vimo klausimas, pakviečiant į 
talką komisiją iš keletos meni
ninkų ir architektų. Wasagos 
vasarvietėje nutarta sudaryti 
keletos asmenų Wasagos “para
pijos” komtietą, kuris reprezen
tuotų lietuvius vasarvietės ka
nadiečių įstaigose, o kartu talki
ninkautų lietuviškų pamaldų ir 
parengimų orgariižavime. Lietu
viškosios radio valandėlės reika
lu komitetas priėmė tokią rezo
liuciją: “Šv; Jono Kr. par. komi
tetas, susipažinęs su kun". Kle
bono donacija radio valandėlės 
vadovybei, ryšium su jos ture-' 
tais nuostoliais iš Čikagos pa
kviečiant lietuvišką operą ir pri
pažįstant, kad su operos pasiro
dymu lietuviams Toronte ir jo 
apylinkėse buvo padaryta dide
lė reklama, nutarė užgirti. pada
rytą donaciją ir ta. pačia-proga 
kviesti Toronto lietuvių organi
zacijas prisidėti nuostoliams pa
dengti”. -

—Dėkojama Reginai Piniaus- 
kienėi jau kelintą kartą skonin
gai pasiuvusiai naujus liturgi
nius drabužius. Geradarė savo 
darbą aukoja parapijai.

— Sutuokti: Stasy$ Jakubaus
kas ir Marija Balkūnaite.
Išganytojo liuteronių bažnyčioj,. 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, birželio 8 d. 1 vai. p.p. 
įvyks lietuvių evangelikų pa- 
maides,.atlaikomos iuri. A.,Tra
kių atvykstančio - iš Čikagos/; 
Prašome visus lietuvius evangė- 
1 i k us kuo sk a i 11 ingia u s ia i, atfii-; 
lankyti. , ?

. EV. Liut- Liet. Parapijos \ 
! Taryba Toronte. -
Nauja lietuviška bendrovė

. Pereitą savaitę Toronte pra
dėjo veikti naujai suorganizuo
ta prekybos bendrovė Liton of 
Canada Ltd. B-vės branduolį su
daro: K. Grigaitis iš Toronto, inž. 
J. Kšivickas iš Hamiltono, J. Ma
tulionis. dr. A. Pacevičius, inž. 
J. Preikšaitis, J. Senkus ir inž. 
St. Šalkauskis iš Toronto.

Bendrovė turi plačių tikslų — 
pirmon eilėn importas iš Euro
pos (Anglija. Vokietija ir kt) 
muzikos kabinetų, rentgeno apa
ratu ir kitu medicinos instru
mentų. radio aparatų, tape-re- 
corderių ir kt.

Bendrovės būstinė 2223 A 
Dundas St. W., Toronto. Telefo
nas, LE. 1-4881.

■< Pranešimas
North Sylva Co. Ltd. valdy

ba praneša savo akcininkams, 
kad 1958 m. birželio 7 d. 10 vai. 
ryto Lietuvių Namų priestate, 
235 Ossington Avė., 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. Valdybos rinkimai, 
8. Einamieji reikalai, 9. Susirin
kimo uždarymas. Valdyba.

Į LKD studijų klubų 
suvažiavimą

Čikagoje pereita savaitgalį iš 
Toronto buvo išvykę penki at
stovai: J. Matulionytė, - D. Mi- 
lalaitė. inž. A. Ankudavičius, K. 
Manglicas ir V. šadreika.

Prisikėlimo parapijos žinios
— S.m- gegužės 26-28 d.d. įvy

kusiuose ’ liet, pranciškonų vy
riausios vadovybės posėdžiuose 
Kennebunkporte, Me., Toronto 
Prisikėlimo ’ parapijai paskirti 
kunigai: klebonas — iki šiol pa-

‘ * fravęs. T- Placi- 
T- -Modestas Ste- 

paitis, OFM, paskutinius kelis 
metus religinio žurnalo “Varpe
lis” redaktorius ir laikraščio 
“Darbininkas” korektorius; pa
rapijoje iki šiol dirbę T. Stepo
nas ir T.Paulius palikti savo vie
tose; be to, atkeltas anksčiau To
ronte dirbęs ir paskutiniais 
metais pranciškonų gimnazijoje 
Kennebunkporte, Me., mokyto
javęs T. Rafaėlis. T. Vytautas iš 
Toroptę iškeltas į Brooklyną, N. 
Y. firojis Hortulanas paliktas ir 
toliau zakristijono pareigose. T. 
Placidas klebono pareigas ofi
cialiai perims suvaikščiojus pa
skyrimo raštams ir prisistačius 
j.Em. Toronto Kardinolui. Nau
jai parapijos darbams paskirti 
kunigai atvyks ir savo pareigas 
perims po rekolekcijų, maždaug 
antroje ar trečioje šio mėnesio 
savaitėje. Išvykstančiam T. Vy
tautui parapijos vadovybė ir visi 
parapijiečiai nuoširdžiai dėkoja 
už darbą, pasiaukojimą ir pa
stangas parapijos dvasinėje ir 
materialinėje statyboje. Gi nau
jam tėvelių sąstatui linki svei
katos, sėkmės ir ištvermės atsa
kingame Dievo vynuogyno dar
be.

— Šį sekmadienį, birželio 8 d., 
po intensyvaus 8 mėnesių pasi- 
ruošimo, virš 60 parapijos vaiku
čių specialiose 9.30 vai. Mišiose 
eis Pirmos Šv. Komunijos. Tė
veliai, broliai ir sesutės, gimi
nės ir artimieji labai prašomi 
šiose iškilmėse dalyvauti ne tik 
kaip pasyvūs stebėtojai, bet kaip 
tikri jų dalininkai — visi su vai
kučiais priimdami Komuniją. 
Toks tėvelių ir artimųjų daly
vavimas iškilmėse labiau negu 
gražiausias žodinis paruošimas 
jautriose, vaikučių sielose gali 
palikti gyvenimui neišdildomą 
įspūdį, kad Komunija yra tikrai 
kažkas nepaprastai didingo ir 
vertintino; Generalinė Pirmos 
Komunijos iškilmių . repeticija 
bus’šį šeštadienį, 4.30 vai. p.p. 
bažnyčioje. Po to — vaikučių iš
pažintis. ^Tėveliai ir artimieji 
prašomi prieiti išpažinties laike 
repeticijos arba po vaikučių iš
pažinties. Prašome jokių būdu 
neatidėti: i išpažinčių sekmadie
niui,, nes kunigai visų išpažinčių 
vargu suspės' išklausyti. Be to, 
kad išvengtume nesklandumų ir 
kad Pirmos Komunijos iškilmes 
padarytume atmintino gra- 
zumo, mielųjų tęvelių> vaikučių 
ir?,jtį artimųjų labaiprašome lai
kytis nuĮsištytos ir Susitartos 
tvarkos ’iki mažiausių-smulkme
nų; Po visų išlčilifihi bažnyčioje 
Ą?- Ą. Komunijos
pusryčiai parapijos salėje, ku
riuose dalyvauja visi Komuniją 
priėmę vaikučiai, jų tėveliai ir 
artimieji.

— Dėl Pirmos Komunijos iš
kilmių šį sekmadienį pakeičiama 
Mišių tvarka. Salėje Mišių šį 
sekmadienį nebus. Paskutinio- 
mis valandomis užsiregistravus 
nenumatytai dideliam - skaičiui 
dalyvių bendriems Pirmos Ko
munijos pusryčiams, kavinėje 
visų nebebus galima sutalpinti, 
užtat bendri pusryčiai bus sa
lėje. Įpratę Mišias klausyti salė
je 11.30 vaL, prašomi eiti bažny
čion, kur bus laikomos Mišios 
lyg’a* 12 vai. Taigi šį sekmadie
nį Mišių tvarka bus sekanti: 8, 
9(!), 9.30(!), 11 ir 12(!) vai.

—: Birželinės pamaldos, pa
švęstos ŠVehč. Jėzaus Širdžiai, 
laikomos kiekvieną rytą po 8 v. 
Mišių, išskyrus sekmadienius, 
kada jos laikomos po 11 vai. Mi
šių ir išskyrus penktadienius, 
kada jos laikomos vakare 7.30 v. 
Kaip gegužės mėn. meldėmės už 
savo gyvas ir mirusias motinas, 
taip šiame birželio mėnesyje pa
veskime maldoje Dievo globai 
savo gyvus ir mirusius tėvus. 
Dalyvaukime pamaldose skait
lingai, ypačiai penktadienių va
karais. •

— Šį ketvirtadienį yra Dievo 
Kūno šventė, bet jos iškilmės 
nukeliamos į sekmadienį. Ket
virtadienį Mišių išklausyti pa
reigos nėra, bet būtų girtina, jei 
kas tai galėtų padaryti.

— šį penktadienį, pirmą birže
lio mėnesi. Mišios vakare 7.30 v.

— Prašome visų, kurie patys 
turite arba žinote, kur galima 
gauti darbo, visados tuoj pra-

f

Si sekmadienį, birželio 8 d., 3 vai. p. p. buvusiame V. Narušio 
ūkyje Lake Mędad Hamiltono ateitininkai rengia šiais metais

VEIKS TURTINGAS BUFETAS, GROS BENN IE FERRIE ORKESTRAS. PRYZINIS ŠAUDY- 
. ; * MAS. VAIKAMS ĮVAIRŪS ŽAIDIMAI. , ’ -

Rengėjai kviečia Ilaniiltpno, Toronto ir kitų apylnikių lietuvius skaitlingai dalyvauti šioje gė? 
gūžinėje, kur kiekvienas linksniai praleis laiką?

. ** **

nešti parapijos raštinei, nes dar
bo ieškančių tautiečių visada tu
rime. Taip pat ir tie, kurie ieko- 
te darbo, prašom pasiteirauti 
klebonijoje kadangi neretai mes 
turime galimybių pagelbti.

— Laikas registruoti vaikučius 
vasaros stovykloms. Pranciško
nų stovyklavietėje N. Wasagoje 
ruošiamų stovyklų informacijos 
gaunamos klebonijoje.

— Pakrikštyta: Rimą. Loreta 
Beliūnaitė, Paūla Elena Ėleraitė’.

Subatvakaris
šv. Jono Kr. par. salėje buvo su
ruoštas KLB Toronto apyl Šal
pos Fondo valdybos pagelbėti 
Suvalkų trikampio ir Vokietijos 
lietuviams. Svečių buvo susi
rinkęs gražus būrys. Dalis jų 
nuoširdžiai įsijungė. į darbą pa
talkindami rengėjams parengi
me.

Šeštadieninės lietuvių 
mokykla

mokslo metus užbaigia šį šešta
dienį, birželio 7 d. Mokiniai ren
kasi 9 vaL ryto mokykloje. Po 
pirmos pamokos, 10 vai. organi
zuotai eina į šv.-.Jono Kr. bažny
čią. 10.15 vai. ryto pamaldos su 
mokiniarrts pritaikintu pamoks
lu. Po pamaldų-11 vai. mokiniai 
skirstosi namo. ♦*

» Sekmadienį; birželio 8 d., 4 v, 
p.p. Prisikėlimo parapijos salė
je įvyks mokslo metų užbaigi
mas. A. Rinkūnas mokinių tėvus 
sbpažindins trumpai su projek
tuojama mokykfos reforma. Me- 
nįrfę dąlį' atlikSYnokyklos moki
niai. Skyrių mokytojai išdalins 
mokslo metu pažymėjimus. Po 
oficialios dalies bus pravedami 
vaikams lictuyiški žaidimai, o 
mokyklos tėvų komitetas jau
nuosius pavaišins.

STASĮ JAKUBAUSKĄ,
< ir ■ ' " : i '•

MARYTĘ BALKŪNAITĘ 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki laimingos ateities

MARYTĘ BALKŪNAITĘ

STASĮ JAKUBAUSKĄ, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir linki daug 
laimės

E. S. Čepai,
I. J. Naccvičrai, 
M. j. Zubrickai,
J. Č. Valiukai.

Šv. Juozapo ligoninėje šį pir
madienį Emilijai Juškienei pa
daryta vidurių operacija. Po sek 
mingos operacijos išbuvusi toje 
pat ligoninėje virš mėnesio, p. 
Galinienė grįžo į savo namus. 
Savaitės pradžioje po sėkmingos 
operacijos iš General ligoninės 
grįžta E. YČienė.

Dabokime šviesas
Gegužės 26 d. įsigaliojo visa

me Ontario naujos judėjimo tai
syklės. Jos tarp kitko liečia ir 
pėsčiuosius, ypač perėjimą sker
sai gatvę. Pirmiausia pereiti lei
džiama tik gatvių sankryžose. 
Griežtai draudžiama pereiti ta
da. kai judėjimas sulaikytas rau
donų šviesų. Perėjimas skersai 
gatvę prie raudonų šviesų bau
džiamas $5.

I   j-  ^--.7 ■  ---------------------------------- . —■ 

Gražiausios suknelės I raščiai; Krėvė-Mickevičius, Vin- 
Puikiai pavykusiame “Dainos” I ta 

grupės kartūno baliuje svečiai Nelė- 
nuotaikingai praleido vakarą be- Būtų gera, kad Toronto lictu- 
klausydami sol. V. Verikaičio ir viai pradėtų stropiai tomis kny- 
jo vedamo kvarteto dainų ir be- gomis naudotis. Jei jos nebus 
sigrožėdami tiek daug baliuje imamos skaityti, bibliotekos ad- 
dalyvavusių ponių kartūno suk- ministracija. be abejonės, liausis 
nelėmis. Sprendimo komisijai lietuviškas knygas pirkusi.

Toronto viešojoje bibliotekoje, 
214 College St., nuo birželio 2 
iki 14 d. vyksta Australijos kny
gų paroda.

J. R. Robertson Gallery, įėji
mas iš 20 St. George St., vyksta 
W. Pope (1811-1902) paukščių 
paveikslų (akvarelių) paroda.

Toronto viešoji biblioteka 
1115 Queen St., kurioje koncent
ruojamos visos knygos svetimo
mis kalbomis, yra įsigijusi naujų 
lietuvišku knygų: Alantas Vy
tautas — Svetimos pagairės. No
velės, apsakymai, feljetonai; Bū- 
davas. Stasius — Loreta ir Už
draustas stebuklas; Daubaras 
Br. — Duonos bejieškant; Dovy
dėnas Liudas — Per Klausučių 
ulytėlę; Kirša, Faustas — Šven
tieji akmenys. Didaktiniai eilėr

cas —Rytų pasakos; Mazalaitė, 
Saulės takas.

nclcngva buvo atrinkti gražiau- f 
sias. tačiau po pusvalandžio — 
skelbiamas sprendimas: pirmą 
dovaną laimėjo p. Kundrotienė, 
sekančias: L. Kupstienė, K. Le- 
lešiūtė ir D. Ščepavičiūtė. Jos 
buvo apdovanotos gražiomis do
vanomis. Charakteringa, kad vi
sos laimėjusios savo elegantiš
kas sukneles pasisiuvo pačios. 
Vakarą paįvairino originaliai 
pravesta turtinga loterija.

Atsargiai su dviračiais. Reikią 
uždrausti iki tam tikro amžiaus 
vaikams važinėti dviračiais mies 
to gatvėmis. Toronto miesto ta
ryboje pasiūlė burmistras Phil
lips, vis nepamiršdamas prieš 30 
metų žuvusio savo vyresniojo 
sūnaus, kuris sunkvežimio buvo 
užmuštas eidamas įmesti į dė
žutę laišką.

Statistika rodo, kad daugiau
sia nelaimių su važiuojančiais 
dviračiais atsitinka vaikams. 
Taip pvz. Ontario prov. pernai 
buvo užmušti 32 dviratininkai. 
Iš jų 21 buvo vaikai žemiau 15 
metu amžiaus. '•

Tikri lietuviški gintarai]
AR GALI BOTI GERESNĖ LIETUVIUI DOVANA. UŽ GINTARINIUS IŠDIRBINIUS. KAIP. 
TIKRI GINTARINIAI KAROLIAI, BROŠKUTĖS. ŽIEDAI. AUSKARAI, KANDIKLIAI IR 
KITA? IR VISA TAT JŪS GALITE GAUTI

, 996 Dundas St. W. - šalia Rūtos valgyklos
Be to, ten pat rasite ir tautinius rūbus bei tautiniais ornamentais išdirbtų odinių piniginių bei 

užrašų knygutėms odinių viršelių.
■ ■ ............. ■ "" ■ h ..............  . . ...... ................ ■ ■ n . .......... .... ........ i —......-

MONTREAL, Cue
Augšt, lit kursų, trečios abi

turientų laidos išleistuvių po- 
šeštadienį, birže-

Kuopos valdyba.,
..1,1 uit

K. Liet. Kat. Kultūros D-jos 
valdyba

išrinkta visuotinio narių susirin
kimo, pirmajame savo posėdy 
pereitą penktadienį pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Vyt. Kriščiū
nas, vicepirm. kun.dr. J. Gutaus
kas ir T. Placidas Barius, OFM, 
sekr. V. Sonda, iždin. S. Čepas, 
platinimo reikalams Vyt. Aušro
ta, parengimų reikal. J. Jasine- 
vičius.

United Appeal, tai yra sujung- 
, tų karitatyvinių organizacijų, 
šių metų vajaus tikslas —r • su
rinkti $8.750.000, ,-t.y. $175.000 

, mažiaukaip .buvo numatyta; 
pereitais, metais, . bet . $516.000 
daugiau, kaip ištikrųjų buvo su
rinkta 1957 m. 

'z ' 9 * ' * ' •

PARDUODAMAS biznio namas lietuvių" 
rajone. LE.<5-9727.

Dėl ligos, geromis sąlygomis, PARDUO
DAMA BATŲ KRAUTUVĖ lietuvių gyve
namam rajone — 
lef. LE. 2-7607.

Išnuomojami be baldų 2 kambariai ir 
virtuvė. Skambinti LE. 6-4046 po 5 v.v.

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir 
virtuvės 1 augšte, ir 1 kambarys su at
skiru įėjimu. 62 Kenneth Ave. ’ Telef. 
RO. 9-5866.

870 College Št., te-

Išnuomojami 3 butai: ’ 4 kambarių, 3 
kambariu ir 2 kambarių, be baldų. 25 
Rusholme Pk. Cres. Tel. EM. 6-2402.

Išnuomojamas 6 kambarių namas Jane 
Bloor rajone. RO. 6-5857, kreiptis po 
6 vai. vak.

PARDUODAMAS gilus vaikų vežimėlis 
gerame stovyje. Tek LE. 3-3045.

6 kambariu vasarnamis Lake Simcoe ra
jone (arti Krilovičiaus vasarvietės) išnuo
mojamos visai vasarai ar savaitėms, šil
tas ir šaltas vanduo, pilnai įrengta virtu
vė ir kiti patogumai. Skambinti 
CH. 1-3159.________

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovano sau ir kitam: medžio* su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi. .. • ■ ' • $

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

BALTIC MOVERS ; , 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kos savaitę į Mont
real), Londoną, Windsoro, HamHtong,: 
North Boy.'Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas . 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

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

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

Naujai atidaryta lietuviška maisto 
krautuvė 1326 Dundas St. W• (prie Atlantic rest.) 
Šviežus ir rūkyti maisto gaminiai ir kitos prekės. Tel. LE. 2-8497. 
Atidaryta kasdieni vai. ryto iki 9 v. v. Sav. P. V. Dundenai.

"ATLANTIC" RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. Toronto TEL. LE. 1-9347

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

būvis jyyks šį š
,lįo 7 d^'Į v.v., .A—.,—. , , .
ršp. salėję. Programoje: ates
tatų įteikimo aktas, vaišės, šo
kiai. Sekmadienį abiturientai ir
I kursas dalyvaus AV parapijos
II vaL pamaldose. . , 

Seselės pradėjo vaikų darželio
ir vienuolyyno statybą. Statybai 
vadovauja inž. 'Vyt. klibas.

. DLK Vytauto D. klubo pašal- 
pinės sekcijos susirinkimas bus 
šį penktadienį, birželio 6 d., 8 v. 
vak., klubb patalpose. Tai yra 
paskutinė diena vajaus paleng
vintų sąlygų įstojimui į klubą. 
Susirinkime bus baigiami mo
kėti už šėrus- akcijas dividendai 
(20%) už 1957 m. Taip pat bus 
galima įsigyti šėrų. (Akcijų įsi
gijimo galimybėms informacijų 
suinteresuotieji gali gauti pas 
serų - akcijų sekretorių K. Gu
džiūną, RA. 8-0343).

Montrealiečiai - lietuviai kvie-; 
čiami stoti nariais į DLK Vy
tauto D. ‘ klubą.

Lietuviškų mokyklų mokslo 
metų užbaigimo1.iškilmingas ak
tas įvyko praeitą sekmadieni 
AV parapijos salėje. Aktą pra
vedė Rosemotinto =ttfcjkyk W 
kytoia P. Blauzdžįūpįen^. • v

Metų..- baigimo* Jpąžynftjiinąį 
buvo įteikti. 68 AV parapijos ir 
78 Rosemounto mokyklos moki
niams. ’

AV parapijoj dėstė: sesuo Lo
reta (I pareng sk. su 15 mok.), 
Paršąuskienė (I sk., su 20 mok.), 
Jokūbaitytė (II sk., :su 10 mok.), 
sės. Felicija (III ir IV sk., su 15 
mok.), Blauzdžiūnas (V ir VI 
sk., su 8 mok.)? '

Rosemounto parapijoje dėstė: 
Baltuonienė (I pareng. sk., su 
13 mok.), Navikėnifenę. (I ir II 
sk., su. 29 mok.), Blauzdžiūnas 
(III ir IV sk., su 24 mok.), Kavo- 
liūnaitė (V ir VI skū su 12 mok.)..

• Mokyklos ų^bąįgitpO' atestatųs- 
gavo AV parapijos-Jwk.~Ąį.JA,-'. 
Bulota, J. Šimelaitytė, R. Gry
baitė ir K. Ambrozaitis. Rose
mounto — V. Ambręžaitytė, R. 
Lietuvninkaitė, N. Gudžiūnaitė 
ir J. Rudzevičiūtė. Jiems buvo 
įteiktos - dovanos — Augustino 
Lietuvos albumai. . .
; Aktas buvo užbaigtas dviem 
lietuviškom dainom, kurias pa
dainavo jungtinis mokyklų cho
ras, vadov. mokyt. Navikėnie- 
nės. Po tp svečiai, kurių buvo 
susiri/ikę apie ,70 ir vaikučiai bu- 
o pavaišinti kava su užkan
džiais. ‘ .

Teatro balius gegužes 31 d. A. 
VartųĄpdrbpijos. salėje progra
mos puošnumu ir publikos gau
sumu’, sulaužė Montrėalyje bė- 
prasidedančią susidaryti tradici
ją, kad montrealiečiai' nesidomi 
jaunimo rengiamais pasilinksmi
nimais? ' Tai buvo šviesus pra- 

’giodrul-ys,’? kųrįo montrealiečiai, 
ilgai neužmirš. '

Programoje subtiliai praskam
bėjo B. Pūkeluvičiūtės specialiai 
šiam baliui sukurta, ilgoka, hu-

moristiško stiliaus, perpinta šar
žais ir satyra, eilėmis parašyta.' 
poema, šauniai perskaityta J,.. 
Akstino. B. P. montrealiečius . 
nustebino savo satyrinės plunks- 
nos lengvumu, irodvdama. kad • 
ir šiame žanre ji toli gražu ne • , 
mėgėja. Į satyrą tartum gyvieji C 
paveikslai tapo įpinti puikiai pa-' 
ruošti ir kruopščiai surepetuoti * 
atskiri programos numeriai. Pir- . 
muoju, parodijuodamas išstoji-; 
mus vieno populiaraus Toronto. 
kvartęto, pasirodė kvartetas iš 
Veselkos, Urbono. Barausko i^ 
Simoniūkščio. Fortepijonu paly
dint Z. Lapinui. Antruoju ėjo' 
egzaltuota ultra sentimentali, di
namišką melodekmacija (melo' 
deklamacija) meilės prisipažini
mo tarp Potencijos (V. Vaičiū
naitė) ir Ignacijaus (Barausko). 
Kolchozininko pasipasakojimą 
apie apsilankymą visasąiunginė- 
ie pirtyje gabiai atliko Sabalys. 
Ketvirtuoju buvo triumfališkas 

r Bacho jžengimąs. pro užpakali
nes salės duris. Bachas1 (Vesel
ka) iš pergamento perskaitė 
įmantriai skambančią ištikimy
bės deklaraciją “gyvybės gėri-

< mųi” vynui. Toliau į salės vidu
rį įriedėjo gondola ant ratukų. 
Tai‘ buvo meistriška Maironio 
poerjips “Jūratė ir Kastytis” in- 
'^dėnhzacrįažvejys Simaniūkš- 
t!§, q Jūratė auksu žėrinčiame 
undinės kostiume, Barauskas.' 
Toliau pasirodė grakšti lotynų 
Amerikos hacijendu šokėja (Ma- 
laiškienė). Paskutiniuoju nume
riu, kandžių, bet humoristiškai 
triumfališkų poemos omentarų 
aptarta ir palydėta, pasirodė 
naujausių -madų parodija. Ketu
rių pagrindinių naujo stiliaus 
suknelių gyvais modeliais pa
buvo — Veselka, Urbonas/Sima- 
oiūkštis ir Barauskas. Šis nu
meris privertė madas pažįstan
čią publiką, pamiršus betkokį . 
i’tikėtą,. kvatotis pilvus susi
rėmus. ? •• ■- 1

os sūsirinkb virš 250. 
Salė buvo, skoningai dekoruota 
girliandomis, sienos papu'oštos J. 
Akstino šaržais, o ant staliukų 
gėles ir žvakės. Šokiams grojo 
Seymour Forman ansamblis, iš 
trio išaugęs į kvartetą ir paga
liau, šiek tiek “sueuropėjęs”. Ir 
pelno, sako buvę per $500.

Montrealis turėtų tapti 11-ta 
provincija, pareiškė G. Loiselle, 
Montreal - Ste. - Anne atstovas 
fed. parlamente. Esą Montrealio 
sala turi 941.647 balsuotojus, t.y. ' 
daugiau nei 8 prcv'nciios. Tada 
būtų lengviau tvarkyti miestą, 
nes nereikėtų Quebcco vyriau-' 
sybės 
miesto 
Dabar 
dėti iš

patvirtinimo vykdant 
statybinius ir kt. planus.- 
esą planai negali paju- 
bylų. .
—-o-—— .

Otava. — Kanados raitoji po
licija gegužės 23 d. atšventė sa-. 
vo 85 metų sukaktį. Ji įkurta: 
1873 m. gegužės 23 d. ;

Tokio. — Japonijoje rinkimus 
laimėjo lig šiol valdžiusi liberalų 
partija.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI
GYVENAMUS NAMUS/ APARTAMENTUS, 

ŽEME STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ), 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirštoji Mo.tre.ly Lietuviu Real Estete Įstaiga 

Nanai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE St. W., Telefonas PL. 8S01 
MŪSŲ tlKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI 

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075 V. LIESUNAITIS

I F. YASUTIS ‘ LA. 1-7879
A. MARKEVIČIUS OR. 1-89S1

J. SKUČAS
E. YAFFE -

PO. 6-6719 
RA. 2-6152 

Sekretorė.

TAUPYK, SKOLINKIS 
. savo kredito kooperatyve ° LITĄ S ”

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

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

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

A L GARBENS
REAL ESTATE

1611 Blaer St W. - - Toronto, Ont
Kanado*, Ou^no ir Toronto Real Estate Boards narys

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

Užsakymai priimami ir paštu.

mirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
mtrų tr įvairią reikmenų krautuvėn

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

GLENLAKE - INDIAN KP.

$22.500,, atskiras dupleksas, JI kafr>lx)rįų,.2 moderniškos 2 vonias,
diedelis daržas, olyvo Šildomos, jmokėH $8.000.

BABY POINT

$18.700, grožus ątskrros nemos, 6 komborkri ir žoidrmo komlwys rūsyje, von- 
deniu - olyvo šildomos, gorotos, įmokėti $3.000. . . •

RUNNYMEDE - ANNETTE L ,

$16.900, 7 kambario*, pusiau atskiros, gerom stovyje, olyvo šikhmos, gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienas morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
...... .......... .  ................ ...........................—


