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Vaiku darželiai
Verbų savaitgaly Toronte vykęs Kanados lietuvių mokytojų 

suvažiavimas apsvarstė visą eilę lietuviškojo auklėjimo bei mo
kymo klausimų. Bendra išvada nebuvo labai džiuginanti. Plačiau 
panagrinėjus buvo prieita išvados, kad mūsų lietuviškajai visuo
menei reikėtų daugiau dėmesio skirti pačių jauniausiųjų auklėji
mo įstaigoms — darželiams. Visi puikiai žinome, kad jau kūdi
kystėje pradedamas formuoti busimasis žmogus. Atliekama tai 
pirmiausia šeimoje, paskiau vaikų daržely ir pagaliau mokykloje. 
Kai mūsų šeimų motinų dalis negali viso savo laiko praleisti na
muose su vaikučiais, bet turi eiti į darbą, vaikučiai pasiunčiami 
į vaikų darželius arbį^pavedami pasaugoti kokiai nors moteriškei, 
deja, ne visada lietuvei. Lietuviškų darželių visoje Kanadoje mes 
teturime vos du — Toronte ir Montrealy, kuriuos abu veda Ne
kalto Prasidėjimo Seserys. Vaikučiai auklėjami lietuviškai, net 
pasitaiką nelietuviukai išmoksta lietuviškai. Dėl to nemažai miš
rių šeimų, kur tik vienas iš tėvų yra lietuvis, kur namuose lietu
viškai nekalbama, savo vaikučius pasiunčia į liet, seselių vedamą 
darželį, kad ten išmoktų lietuviškai. Betgi šiaip dauguma tėvų 
lietuvių seselių pagalba nesinaudoja, todėl darželiams trūksta 
vaikų, o iš to seka ir ūkiniai sunkumai, darželiams tenka verstis 
su mažomis pajamomis. Teisybė, ne visiems tėvams lengva lietu
viškuosius darželius pasiekti. Dažnai daug arčiau, gal net visai 
arti namų yra nielietuviškas darželis ir palinkstama pasinaudoti 
jo patarnavimais. Bet kiek daug tuo būdu atimama iš vaikų ir 
kiek daug praranda patys tėvai, jau pat kūdikystėje užkrėsdami 
savo vaikučius svetima dvasia ir nutolindami nuo to, kas jiems 
-patiems brangu. Laifkydamas lietuvišką darželį vaikutis visą lai
ką būna lietuviškoje aplinkoje. Lietuviškai išmoksta mamytės 
pradėtus mokyti poterėlius, mokosi lietuviškų eilėraštukų bei 
dainelių, lietuviškų pasakų jr lietuviškai su draugais kalba. Kiek 
džiaugsmo-patiems tėvams namie išgirstant jo lietuviškuosius lai
mėjimus! Koks didelis pasitenkinimas justi, kad savo vaikučius 
auklėji taip, kaip patį tėvai auklėjo, kaip tėvų tėvai buvo auk- 
lėjafni, kad gali turėti vilčių, jog tavo vaikas išaugs žmogus su 
savigarbą, žinąs, kas jis yra, o ne beasmenis apsimetėlis slapu
kas, kuris gal net tėvų gėdysis, kokio taip pat niekas negerbia 
ir nevertina. -

Vaikystė neprivalo būti užnuodyta. Ir bereikalo kaikurie tė
vai sakosi pasirenku nelietuviškus darželius tik dėl to, kad norį 
savo vaikus gartiošti mokyklai^Lietuviškieji darželiai vyresniuo
sius savo auklėtinius taip pat ruošia mokyklai. Ir kad gerai pa
ruošia, matome iš to, jog>jų.-auklėtieji vaikučiai mokyklose daž
niausiai būna pirmieji mokiniai. .Lietuviškas jų paruosimas ir 
letuviškos dvasios įskiepi j imas jiems nei kiek nesukliudo.

Mūsų visas lietuviškas auklėjimas bei švietimas turėtų būti 
atremtas į lietuviškus darželius. Nėra laikotarpio, kada vaikas 
nebręstų ir jo lietuviško auklėjimo pradžios negalima nukelti į 
mokyklini amžių. Gaila tik, kad tiek nedaug savų vaikų darželių 
mes turime. O dar labiau gaila, kad jais mažai naudojamasi. Toks 
Torontas turi kelis šimtus darželinio amžiaus lietuvių vaikučių. 
O kiek jų lanko vaikų darželį? Kalėdų, Užgavėnių, Velykų ir ki
tokiomis progomis tėvai su šimtais savo vaikučių ateina kaip sve
čiai į darželio ruošiamas vaikučių šventes bei pramogėles, džiau
giasi jomis, bet ar pagalvoja, kaip būtų gražu, kad ir jų vaiku
čiai tenai nebūtų vien žiūrovai, kad būtų dalyviai to viso gyve
nimo, kuriuo gyvena darželis.

Tiesa, už vaikučių laikymą, mokymą ir maitinimą darželiui 
reikia mokėti nuo $.50 iki $1.50 už dieną. Kaikurie tėvai gal to 
ir neišgali mokėti. Už tai reikėtų visai lietuviškajai bendruomenei 
daugiau paremti darželius, kad jie galėtų bent dalį vaikučių iš
laikyti ir. maitinti be atlyginimo arba nors pigiau. Jie dirba di
delį darbą, o atmenami tik pavienių geros valios žmonių. .

Iš Toronte vykstan
čios Vytauto Maže
lio foto nuotraukų 
parodos: Prelatas 
Pr. Juras įdėmiai 
tariasi su prelatu 
M. Krupavičių, bu
vusiu VLIKo pir- 
mininku.. Paroda 
įrengta ■Prisikėlimo 
parapijos muzikos 
studijoje. Plačiau 
žiūr. S^psL

4IN0TIPUI PIRKTI VAJUS
‘ Tėviškės Žiburių” ir “Žibu- labai svarbaus reikalo prisidės, 

rių” daiBartinis didysis rūpestis i Ko nepajėgiame vienas ar dvie- 
yra, kaip sudaryti kuo didesnę se, visi kartu susidėję lengvai 
sumą įmokėti už perkamą naują padarysime. Ne be reikalo juk 

Įlinotipą. Terminas artėja spar- lietuviai yra talkos žmonės. Tai 
gyvenimo bruožasjčiu žingsniu. “TŽ” bičiuliai ir lietuviškojo

ir mes juo pasitikime.
Brangus bu c ir su didele pa

dėka 'b".s priimtas kiekvienas 
doleris, nes juk ir tūkstančiai 
susideda iš v "■otų. Didelė pa
rama h-'s ir -’ukes 'ir šėrų pirki
mas. .“Žiburių” spaudos bendro- 
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skaitytojai jau yra parodę dide- 
^a'ankumo ir siunčia savo i 
.-s — kas kiek išgali paauko- !

arba Įsigydami “Žiburių” į 
rovės šėrų. Šią savaitę vi-' 
s "TŽ” skaitytojams bus iš- ' 
r’-ėti specialūs laiškai, ku- 
e reikalas dar kartą 
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• no darbo, 
ai oriai dėlLc. iisija. žino, kad mibjon.e- 

rių mūsų tarpe nėra, bet taip 
pat yrą tikra, kad daug yra lie
tuviškojo spausdinto žodžio my- 
lėtojųj kurie reikalą supranta ir širdžiai dėkoja, 
kiekvienas kiek galės prie šio! Vajaus komisija.

■ S
pritarimo ir paramos yra tikri, 
tik prašo to neatidėlioti, neuž- 
delsti ir iš anksto visiems nuo-

Savaitės įvykiai

is or s senelis popiežius Jonas ALMŪS, Į promiso ir broliškumo planu.
XXIII tiesiogiai neminėjo lietu- mūsų bendradarbis Niujorke -Aių dienų tautiškumas yra ne
viu, jo velykinė kalba išsiskyrė ■ ■ _ pakantus, jausminis, reikalaująs
iš Kitų .įžymybių kalbų morali- p 

būti neišgirstas: • ’ . *
“Meldžiamės už tuos, kurie 

tebekenčia praėjusio karo išda
vas ketulioriktais pokario me
tais ir ypatingai meldžiamės už 
tuos, mUms už yisus mieliausius 
kenčiančius brolius iri sūnus, 
kurie prarado savo šeimas, tė
vynę, laisves ir yra gyvieji liu
dininkai tos neteisybės, kuri iš
tiko žmonija nesant tikros tai
kos”. (

“Katalikų Bažnyčios taika, — 
perduodamas ištisai popiežiaus

Vakariečių-sovietų užsienio reikalų ministerių konferencijos 
galimybės gerokai išryškėjo. Vakariečiai įteikė notas Kremliui 
oficialiai siūlydami konferenciją gegužės 11 d. Chruščiovas suti
ko. Vieta dar nesutarta; svarstysimi klausimai irgi dar nenusta
tyti. Sovietai norėtų konferencijoj paliesti, tik taikos sutartį su 
Vokietija ir Vid. Europos karinių pajėgti sumažinimą bei apribo
jimą, o vakariečiai pasiūlė svarstyti visus su Vokietija ir Europos 
saugumu susijusius klausimus. Be to, vakariečiai savo notose mini, 
kad viršūnių konferencija priklaiisysiantL^ujp .užsieniu, r. min. 
korifėienčijos rezultatų. Tai mini ir britą’uoca, tačiau Mata&iiląn 
savo pareiškimuose to nepabrėžia ir savo lankymosi metu JAV įti
kinėjo prez. Eisenhowerj pritarti viršūnių konferencijai net ir tuo 
atveju, jeigu ši konferencija nie- •------------------- —--------------
ko nebūtų pasiekusi. Esą Sov. < ginklai ir instruktoriai jau pra- 
Sąjungoj vienintelis žmogus, su 

aisves nuo išorinių pajėgų bet-1 kuriuo galima derėtis, esąs N.
- ir tai čia pat. Iš- • Chruščiovas. Kiekvienu atveju

dėję plaukti Irakan ir apmokyti 
irakiečius karius.Ikišiol tai buvo 
pavesta britams. Be to, Irakas 

    _____ ___ ...... gavo iš sovietų $137.000.000 pa- 
sutarimas ir bendras silpnumas sėsdami su juo prie vieno stalo, skolą pramonei ir žemės ūkiui 
neišvengiamai veda i totalita-. jei viršūnių konferencijoj ku-įkelti. Pasak gen. Kassim, Irakas 
rizmą, ir tos pačios trokštamos ’ riuo nors klausimu būtų pasiek- 
- - - ..__ ..____________ ta bent principinio susitarimo,

•smulkesni dalykai galėtų būti 
perduoti užsienio r. min. kon-

ne paguoda. Jo balsas negalėjo kalba, • pastebi NYTimes korės- kokia kaina - „ . . , -
u.-..; , Įpondentas, — yra paremta tikė- dav°j nukenčia visi: vidinis ne- vakariečiai esą nieko neprarastų

KAS NAUJO KANADOJE?
Oficialų gedulą paskelbė New

foundland prov. vyriausybė, įsa
kydama iškelti juodas vėliavas 
ant visų viešųjų pastatų. Ir tai 
dėlto, kad Kanados premjeras 
Diefenbaker pareiškė siūlysiąs 
parlamentui baigti specialią pa
šalpą Newfoundlands 1962 m.į 
Pagal sutartį, pasirašytą su fe- j 
der. vyriausybe prieš 10 metų, 
pašalpai terminas nesąs ribotas, 
ir premjero pareiškimas esąs su
tarties laužymas. Feder. vyriau
sybė tai daranti jau ne pirmą 
kartą. Ji atsisakiusi siųsti į New- 
foundlandą papildomos policijos, 
nepaskyrusi teisėjo į vakuojan
čią vietą augšč. teisme. Protes
tą pareiškė ir Newfoundland at
stovai feder. parlamente. 1957- 
1962 m. laikotarpy feder. vyriau
sybė yra nusistačiusi išmokėti 
Newfoundland© prov. $36.500. 
000 specialios pašalpos. Vėliau 
pašalpa jai būsianti išmokama 
pagal visoms provincijoms ben
drą mastą. *★

vaidmenį Igor Guzenkos at
skleistų sovietinių šnipų byloj. 
Jo pradinė alga $17.500. “

★ ★

Indėnų sukilėliai, nuvertę rink 
tąją Brantfordo rezervato tary
bą, feder. policijos buvo suimti 

i ir perduoti teismui. Kaltinamųjų 
;buvo 23, bet tik 15 pateko į po- 
licijos rankas; kiti pabėgo į JAV; 

■ Teisme prokuroras betgi atsi
ėmė kaltinimus perspėdamas, 
kad ateityje feder. vyriausybė 
panašių išsišokimų nepakęsianti 
ir kad atsiėmimas kaltinimų ne
reiškiąs valdžios silpnumo. Pa
bėgę į JAV indėnai per savo ad
vokatą pareiškė norą grįžti Ka- 
nadon. Kiti indėnų vadai, susi- 

i rinkę Miami, JAV, nutarė įsteig
ti jungtinę JAV-Kanados indė
nų respubliką. Jeigu JAV ir Ka
nada jos nepripažins, reikalas 
būsiąs perduotas J. Tautoms.

jimo, minties ir tautų apsispren
dimo teisėmis bei laisvėmis”.

Pasaulietiškai tai vadinama ir 
Vakarų taika. Jos atsakingieji 
saugotojai savo priešvelykinese 
kalbose buvo “praktiškesni”. Ne 
paisant, kad “rytietiškos taikos” 
nešėjai ir Didžiąją Savaitę grie
bėsi smurto bei ginklo prieš 
“senąją” tvarką Tibete, vakarie
čių valstybininkai sakėsi nema
ną ginklu priešintis. NYTimes 
sekmadienį užtikrino “naujo
sios” sovietinės tvarkos vado
vus: “Mes neprisidėsime prie jo
kio kryžiaus karo sunaikinti ko- ~ _ __
munizmą. Tiesa, mes laikomės ^jos apsjspręsti kurioms tautoms 
tam tikrų moralinių principų, nepriklausomybės
neišduodame savo draugų (Pa-ižinti> kurioms ne. Siūlo dėlto va- : 
baltijo tautos, vengrai, tibetie-1dovautis Engelsu: “Niekad savo! 
čiai) ir pilnai pritariam genero-i istor,jos netUrėjusios tautos, ar-L 
lui De Gaulle, pareiškusiam: ,da tautos pavergtos pirmojoj ci- 
“Vienintelis ginčo vertas objek-• vilizacijos stadijoj, neturi gyvy-į 
tas mūsų laikais tėra žmonija,; bingumo, jos niekad nepajėgs 
ji turi būti išsaugota, įgalinta 
gyventi ir progresuoti”.

kėsianti algoms $9.279.000 Opo- pažvmėtina kajba 
zicija šiuo vyriausybes planu 
nepatenkinta, nes jis apimąs tik 
6% visų bedarbių

Viešųjų darbų paramą feder. 
vyriausybė pratęsė iki gegužės 
31 d. Pasak darbo min. Starr, 
vyriausybės planas davęs darbo 
žiemos metu 32.000 asmenų. Fed. 
vyriausybė yra prisidėjusi prie 
jų atlyginimo išmokėjimo 50%, 
o kaikurios provincijos — 25%. 
Nuo 1958 m. gruodžio 1 d. iki 
1959 m. balandžio 30 d. ji išmo-

Popiežius prisiminė pavergtuosius

Jei Eisenhowerio - Macmiltą- 
no konferencijos svarbiausia iš- 

'dava laikėme prezidento įtikini- 
Vašingtonas. — JAV Lenkų;mą. jog Chruščiovas yra tikra- 

Kongreso delegacija įteikė Vals-jsis Sov. Sąjungos valdovas, tai 
tybės Departamentui memoran-' Pynėjusią savaitę stebėjomės <.t- 
dumą, kad tuojau būtų pripažin-j ginsią prancūzų politine inicia- 
tos Lenkijos vakarinės sienos, j *yva. išreikšta Prancūzijos pre- 
Ją priėmęs Rytų Europos skyr.; zidento De Gaulle kalboj. Pyk:> 
diręktorius pažadėjo, kad jų ar-:ap* ,j° ^■‘isa i<ž arąsą leGn- 
gumentai būsią stropiai apsvars-kad r si.apalaidavnno p<>- 
tyti įlitika bus tik tada veiksminga,

į kai sovietai atitrauks savo ka
riuomenę už Uralo kalnų. Pyko 
ant jo vokiečiai už siūlymą pri
pažinti Oderio-Neisses liniją Vo-Didžiosios savaitės proga mal

dininkai užplūdo Jeruzalę ir Ro
mą. Jeruzalėj 5.000 maldininkų 
ėjo Kryžiaus kelius D. Penkta
dienį. Prie kiekvienos stoties 
maldos buvo kalbamos skirtinga 
kalba. Romoje buvo apie 150.000 
maldininkų, kurie dalyvavo sa
vaitgalio ir Velykų apeigose. Po 
Prisikėlimo pamaldų šv. Petro 
bazilikoj, kur dalyvavo 40.000. 
žmonių, popiežius Jonas XXIII 
suteikė palaiminimą 250.000 mi
niai, susirinkusiai šv. Petro aikš
tėje. Palaiminimo apeigos buvo įmes, kad taika, nuoširdumo bei | vietą: 
perduotos per Europos televi- geros valios duktė, pastoviai įsi-j

Įzijų tinklą. L

Jose popiežius iškėlė žmogaus 
asmens vertę, prisiminė paverg- ‘ kietijos-Lenkijos siena. Vasing- 
tas tautas kaikuriose žemės da-1 ^uvo reiškiamas pasitenki- 
lyse. Ten esą laisvė užslopinta, j n’mas- jis pasiūlęs realias 
sunaikinta arba nuolat grasoma, galimybes susiderėti su Mask- 
Jis kreipėsi į tautų vadus, kurie \a, neprarandant pagrindinių 
dąugiausia lemia žmonijos liki- Berlyne ir Vo-
mą ir sakė: “Mes meldžiamės už kietojoj. NYTimes nebijojo uz- 
valstybių vadus, pripažįstančius 5aut* prezidento rašydamas: 
drauge su mumis, kad didis jų ^au senia’. Va^ar^. valstybinm- 
pašaukimas, yra būti ne tautų kai bekalbėjo su šitokia įsmin- 
teisėjais, o vadovais; jų , parei
ga laiduoti pagrindines žmogaus! 
teises”. Toliau popiežius iškėlė Į 
taikos reikalą:

Raitosios policijos vadu, vietoj 
atsistatydinusio L. H. Nicholson, 
paskirtas C. E. Rivett-Carnac. 
Buvęs vadas atsistatydino dėl 
Newfoundland© įvykių. Vykdy
damas sutartį su Newfoundlan- 
do prov. vyriausybe jis buvo be- 
siunčiąs prašytą papildomą poli
cijos būrį pagelbėti esamai po
licijai palaikyti tvarką miška
kirčių streiko metu, bet feder. 
vyriausybė įsikišo ir siunčiamą 
policijos būrį sulaikė. L. H. Ni
cholson policijos tarnyboje iš
buvo 35 metus. Naujasis vadas 
yra gimęs Britanijoj, buvo In
dijoj ir 22 m. amžiaus atvyko j Popiežius pasakė dvi kalbas— pakartotinai dengia baimės de-! piliečiai. Pastarieji nesivadovau- 
Kanadon. Jis atliko reikšmingą D. šeštadienį ir Velykų dieną, besys”. ,—

timi. rimtumu, logiškumu ir 
■ idealizmu ...”
Į Lietuviai politikai turėtų įsi-

“Mes meldžia- sąmoninti šią NYT vedamojo

_ I “Jam tipiška toli pramatanti 
galėtų tautose, kurių horizontą į galvosena, kurios neturi eiliniai

1 ja šitokiu gilios logikos, kom

' pasirinkęs neutralumą, ir su so
vietų parama tapsiąs stipriausia 
arabų šalimi. Irakas turi apie 3 
mil. gyv. 370.000 k v. km. plote 
ir svarbius žibalo šaltinius.

Sukilimas Tibete
1950 m. Kinijos komunistai, 

paėmę valdžią, Įsiveržė ir į Ti
betą, kuris buvo laikomas auto- 
nimone krašto dalimi. Tibetie
čiai priešinosi, jų dvasinis-civi- 
Imis vadas Dalai Lama buvo be
bėgąs Indijon, bet vėliau grįžo 
sostinėn Lhason, kur 1951 m. 
buvo sudaryta sutartis su komu
nistine valdžia. Pastaroji pripa
žino šiokią tokią autonomiją Ti
betui, bet praktikoj nesilaikė. 
Netekę pasitikėjimo Tibeto va
dai pasiuntė raštą Kinijos gu
bernatoriui L’\asoj, pareikšdami 
atsisaką 1951 m. sutarties. Gu- 

i bemotorius pakvietė Dalai La
imą į savo ritmus. Šis-jo mostas 
tibetiečių buvo suprastas kaip 
bandymas suimti Dalai Lamą, 

lir sostinės tibetiečiai sukilo. Prie 
>ju prisidėjo kitos sritys, ir sv- 
ikilimas išsiplėtė. Komunistinės 
i Kinijos vyriausybės pranešim”, 
j sukilimas esns- numalšintas, ta- 
miau kiti šaltiniai kalba apie s”- 

plėtimąsi Nėra tikslių ž;- 
e Drhi Lamą, 23 m., ku,,; 
•■ai laiko Budos įsikū’"'- 
'<epęt ikrirtemis žiniom!*,' 
keturiais vyriausybės ra

inės ir st/' i

laisvės praradimą”.
Laisvės problema ........... ....... ......
Neveltui popiežius, Prancūzi- ferenciįai.~Be to~ viršūnių kon- 

jos prezidentas _ kalbėjo^ apie ferencijos esą galėtų būti daž- 
_ - nesnės.

N. Chruščiovas, dar prieš va
kariečių oficialių notų gavimą, 
pareiškė sutinkąs su užs. r. min. 
konferencija gegužės U d., pri
tariąs, kad ji svarstytų Vid. Eu
ropos nukarinimą ir Atlanto - 
Varšuvos sąjungų nepuolimo su 
tarties pasirašymą. Kancl. K. 
Adenaueris irgi pareiškė sutin
kąs siųsti konferencijon savo 

į vyriausybės patarėjus - stebė- 
j tojus, tačiau neslepia. savo auši

nimo dėl Macmillano siūlo- 
Vid. Europos nųkarinimo, 
tai paralyžuotų V. Vokieti- 
!.arines pajėgas, ypač atp- 

; apginklavimą. Taipgi da- 
• n- rengiasi R. Vokietijos, 
Jnvakijos ir Lenkijos v.y- 

sybių atstovai kaip patarė- 
Vakariečiai sutinka su jų 

••avimu tik kaikuriuos rei- 
s svarstant ir tai tik pata- 
lucju balsu.
^asseris prieš komunizmą
\ Nasserio šalininkų suki-

■ frake nepavyko. Nasseris - nių nr 
: < o kalbose ėmė pulti Irako į tibetk 
n.'crą gen. Kassim. kaltinda-| i-’mo.

■ pasidavus komunistų įta-jįis su 
Esą tai kenksmingas žygis j Į'iais į

arabu nacionalizmui bei jo vie- 1 tfias niet. krašte laisvąjį Tibe

laisvę. Tai tebėra aktualiausia 
tema. Publicistas C. Sulzberger 
džiaugėsi, kad JAV-bės nėra 
“imperija”. Rašė: “Lenino ir Wil 
šono tautinio apsisprendimo idė
jos, pasklidusios masinės infor
macijos dėka, judina tautas, tau
teles nežiūrint ar jos tam pajė
gios ar ne”. JAV-bės nepajėgian-

oūti savarankiškomis”.
Maskva sprendžia į
Jei JAV lenkai ruošėsi siųsti 

Vai šuvon savo meno parodą, tai 
\ ilniaus tyla dėl Niujorke ban- 
~ytti "kultūrinių ryšių” tarp lie- 
uvit! išeivijos ir tėvynės dau- 
,o i ii jau buvo geriausias įro-1 

s, kaip priklausomi esą LT i 
vadai: “Laisvė” Brooklyne 
ė prof. dr. K. Baršausko 

. kad jis jau “devyniose 
e daręs pranešimus apie 

i ; imą su Amerikos išeivi- 
tačiau tos “devynios vietos”ja

tylėjo lyg pelė po šluota. Gal tai 
buvo baimė būti “išvalytiems”. 
Chruščiovas praėjusią savaitę 
išjojo peruolų komsomolų vadą 
Leningrade už pasityčiojimą iš 
B. Pasternako. Gal teisus buvo 
čikagietis lietuvis rašęs: “Ką 
sveikas tiki, to aš netikiu: vie
na, tarp mūsų ir “tėvynės žmo
nių” neperšokam siena — tai, 
ką pats vadini “valdančiąja kla
se”; antra, šitos tėvynėje klasės 
galvosena ne tėvynėj, o ten, ži
nai, tdli, toli — nepasiekiama ir 
nepaveikiama.. Dar nėra buvę, 
kad pelė paveiktu katę”.

Kaip “toli, toli” yra Lietuvos 
likimą sprendžią žmonės, rodė 
Vilniaus radijas tik po 10 savai
čių išdrįsęs pritariančiai komen- 
tutoti popiežiaus patvarkymą ne 
pripažinti Girdvainio ministe- 
riu.

OI

<1

Jis priminė siūlęs gen. Sukilėliai kreipėsi pagalbos į I" 
dijos vyriausvbę ir JT. Formoz". 
nacionalistinė kiniečių vyria’’ 
svbė savo paramą jau prade r 
siusti lėktuvais. Tibete yra 1.5A' 
000 gyv. 1.150.000 k v. km. plo'? 
Kinija skelbia sudariusi nar ’ 
vyriausybe su Dalai Lamos ko» 
kūrentu Panchen Lama.

nybei.
Kassim pulti drauge Izraelį, bet 
tas atsisakęs. Pats Kassim į Nas- 
serio kaltinimus neatsiliepia, bet 
už ji atsiliepė N. Chruščiovas, 
pareikšdamas, kad Nasser is esąs 
jaunas, ambicingas žmogus, no
rįs iššokti augščiau savo nosies. 
Tai dar labiau suerzino Nasserį, 
ir jis atsuko savo vėjus prieš 
komunizmą, nors sovietų teikia
mos paramos neatsisako. Pasi
girdo spėjimu, esą Nasseris grįž
tąs i vakariečių nusę, kurie ste
bi Vid. Rytų būklę ne be susi
rūpinimo. Jie yra priversti ieš
koti naujo vardo Bagdado sąjun
gai, nes Irakas, pasirašęs tarpu- 
savės pagalbos sutarti su sovie
tais, ta pačią dieną oficialiai iš-Į netrukus būsią išbandyti nau?rt 
ėjo iš'jos. Ištremtų iš Irako laik- tipo helikopteriai boso forme- 
raštininkų žiniomis, sovietiniai lekią iki 600 mylių per valandą

Otava. — Min. pirm. Diefe"- 
bakes lankantis Otavoje Bri' 
min. pirm. Macmillan pasiū’ 
eventualiai valstybių galvų ko 
ferencijai rinktis Quebec miest .

Vašingtonas. — JAV Kalifo - 
nijoje ir taip pat Prancūzijo5'
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riam todėl pateikiami visi pro-
KLB Kr. Tarybos rinkimų taisyklės

veikę ir kad nelegalu būti jų na
riu. Šis* veiksmas, nepaisant pa-

'pratimo, tačiau įvykiai neuž
temdo čia įveltų konstitucinių

Newfoundlandas paskelbė, kad

buvo sugedusi JAV, todėl netin
kanti I ~ *
uždrausta ir vedėjų (Teamsters) 
■unija.

Jau yra pralieta kraujo me
džio apdirbėjų piketui- linijose,

mo tikslu šios programos turėtų 
būtūi patiektos Pasaulio Lietu-

Newfoundland© byla
— Abiejuose Kanados Smahvood aiškino, kad unija

Newfoundlands), buvo klausimų, 
šia ir vežėju (Teamsters) Newfoui
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2. KLB Krašto Tarybą sudaro:' reikalavimus, Vyr. Rinkimų Ko- 
a) pilnateisiu ir slaptu balsa-1 misija sudaro alfabeto tvarka 

vieną bendrą kandidatų sąrašą 
ir jį paskelbia visų žiniai ne vė
liau kaip 15 dienų prieš balsavi
mo dieną.

25. Skundus dėl kandidatų są
rašo gali paduoti Garbės Teis
mui betarpiai arba per Vyr. Rin
kimų Komisiją kiekivenas pil-

x vimu trejiems metams rinkti at
stovai,

b) Krašto Valdybos nariai ir
c) apylinkių pirmininkai ar,

jiems negalint, valdybos įgalioti
tos apylinkės asmens.

3. Pagal 2 paragrafo ą pastrai
pą 30 atstovų Kanados lietuvių _________ r-
renkama iš bendro kandidatų! nateisis lietuvis per 7 dienas po 

į’i 'suvestinio sąrašo. Rinkimai vyk- j Vyr. Rinkimų Komisijos paskel- 
apylinkėse - ir seniūnijose, bimo galutinio suvestinio kandi-

> Balsavimo teisę turi kiek- datų sąrašo.
vienas pilnateisis Kanadoje gy- 27 KLB Tarlybos atstovų rin- 
venąs lietuvis, ne jaunesnis kaip kimo dieną (baisumą) skiria

(CSc) 
pakraščiuose matome priimant 
griežčiausius įstatymus, liečian
čius darbininkų unijas, kokie ka
da nors buvo išleisti šiame kraš
te. /

Britų Kolumbijos parlamen
tas pravedė įstatymą, kuris tarp 
kitko unijas padaro “teisiškomis 
būtybėmis”. Tai reiškia, kad 
unijos prieš įstatymus bus ly
giai atsakomingos, kaip ir kor
poracijos arba individai. Kaip 
korporacijos gali būti laikomos 
atsakingomis už savo tarnautojų

Mokytojų Dienų rezoliucijos
L Kanados lietuvių Mokytojų) 2. Jos jtwg būti vienokios vi- 

ž Dienų konferencija, įvykusi 1959 soms lietuviškoms mokykloms 
'metų kovo 21-22 dienomis To-

Lietuvių Bendruomenės Kultu- * ikolonijų;

i . • u. x - liestų organizacijų tikrų arba tikkurios buvo tęsiamos nepaisant nukaitimu bei
įstatymo. Karališkoj? Kanados moraiinių klausimų, yrą griežtai 
Raitoji Policija, kuri Newfound- priešingas demokratijos princi- 
laride veikia vietoje provincijos pams. Net ir komunistų partija 
policijos, buvo panaudota dar- nėra uždrausta Kanadoje, nors 
bui, kurio jie labiausiai neken- ši organizacija tikrai yra verta 
čia, būtent palaikyti. tvarką ir . neapykantos.

veiksmus, taip Br. Kolumbijoje ; įstatymą piketų linijose. Imda-

27. KLB Tarlybos atstovų rin-
18 metų amžiaus.

Neturi teisės balsuoti, jeigu 
jis:

a) nėra lojalus demokratinei 
Kanados santvarkai ir kenkia

' Kanadai;
b) kenkia lietuvių tautai ar 

yra priešingas Lietuvos nepri
klausomybei arba pritaria bol
ševikinei ar kitokiai Lietuvos 
okupacijai.

6. Į KLB Tarybą gali būti ren
kamas kiekvienas pilnateisis Ka
nados lietuvis ne jaunesnis kaip 
21 metų amžiaus.

13. Rinkikų sąrašus apylinkė
se sudaro apylinkės valdyba, o 
seniūnijose — seniūnas.

17. Rinkikų sąrašai atidaromi 
patikrinimui 10 dienų prieš bal
savimo dieną.

18. Rinkikų sąrašus atidarius, 
kiekvienas pilnateisis lietuvis 
turi teisės asmeniškai arba paš
tu pasitikrinti ar jis yra-įtrauk
tas į tos apylinkės ar seniūnijos 
sąrašus.

19. Nemažiau kaip 10 rinkikų 
gali sudaryti kandidatu sąrašą i 
Tarybos narius. Sąraše negali 
būti daugiau kaip 30 kandidatų. 
Tas pats rinkikas gali pasirašy
ti tik vieną kandidatų sąraša.

Dėl šitų priežasčių federalinė 
ir unijos turės lygiai atsakyti už ; miesi šio nepopuliaraus uždavi- Kanados vyriausybė atydžiai 
savonarių veiksmu. Reiškia, pa- ' nio, policininkai neišvengiamai peržiūri Newfoundland© įstaty- 
gal naująjį įstatymą ir unijos ---- -------
gali būti patrauktos atsakomy
bėn.

Be to, naujasis įstatymas drau
džia “antrinius boikotu?” (atsi
sakymas liesti prekes, pagamin
tas bendrovės, kurioje nėra uni
jos, arba prieš kurią yra paskelb 
tas streikas),, “antrinius pikieta- 
vimus” (tai yra pikiėtavimas ki
toje vietoje, ne kur vyksta dar
bo nesutarimas), ir simpatijos 
streikus.

įsigyja “streiklaužių.” titulą. mus, norėdama patikrinti ar jie 
Abejose šio ginčo pusėse pasi- nėra priešingi pagrindinėms ka- 

reiškė daug piktumo ir nesusi- nadiečių laisvėms.

ronto mieste, išklausiusi JAV j kose mokyklose visų lietuviškų- 
Lietuvių Bendruomenės Kultu- jų kolonijų;
ros Tarybos paruoštą lietuvis-1 Vieningumo ir sistemingu- 
kųjų mokyklų programų projek- 
tą ir jį palydėjusį platų aiškini-
mą, už ką pareiškiama nuoširdi v.lų Bendruomenes eCntro, ku- 
padėka ir Kultūros Tarybai ir r " " ” .
referentui J. Kreivėnui, ir paly- projektai bei jųjų kriti- 
ginusi jį su Kanados Lietuvių.ka» _ , A x
Bendruomenės Kultūros Fondo 1 tas programa5 turėtų
išleistuoju programų projektu, o [butl Prasyti ir išleisti mokyk- 
taipgi lygiagreta aptarusi lietu
vybės išlaikymo už Lietuvos ri
bų reikalą, kuriam lietuviškoji 
mokykla turi patarnauti, konsta
tuoja:

1. Lietuviškosioms mokykloms 
programos yra būtinos ir, kiek 
galima, skubiau;

MIKE STERN

Paskutines Mussolinio dienos
ii skelbia Krašto Valdyba.

28. Balsavimas visoje Kanado
je vyksta vieną ir tą pačią dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Jei balsuojamame būste nuro- j Tai yra griežtos priemonės, 
dytu laiku būtų dar nebalsavu- nors jos siūlomos ir kitose pro-

rinkimų komisijos nutarimu bal- : JAV-” pagal Taft-Hartley° aktą, antros. Ir su tuo, žinoma,^buvo 
savimo laikas gali būti pratęstas Jos be abejo sutilaukė griežtų ->
iki bus pabalsavę visi susirin- protestų iš darbininkų unijos 
kusieji balsuoti. vadų. Bet jos, greičiausiai, pasi-

29. Balsuoti yra kiekvieno su- liks galioje, nes jos nepažeidžia
sipratusio lietuvio tautiniai ben- Kanados konstitucijos arba pa- 
druomeninė pareiga. Kiekvie-! grindinių Common Law laisvių, 
nas, turįs balsavimo teisę, gali Priešingoje valstybės dalyje, 
balsuoti tik pats asmeniškai. Bal Newfoundland©, padėtis gerokai 
savimo teisė negali būti įgaliota skirtinga ir daug pavojingesnė, 
kitam asmeniui. ... . . [Ten provincijos parlamentas,

38. Rinkinių komisijų nariai, spiriant premjerui Joseph Small 
rinkikų prašomi, paaiškina bal-, wood priėmė įstatymą, kuris 
savimo tvarką. 'faktinai uždaro dvi unijas, bū-

(Tęsinys iš praeita nr.)
Vykstant nuginklavimo ope-

Išvertė PR. ALŠĖNAS

na sąlyga. Vokiečių mašinos tu
rėsiančios pajudėti į priekį tik 

siii, tai apylinkės ar seniūnijos vincijose ir dauguma jų galioja' didokais atstumais viena nuo
. . . . ... . . 11*.   _   — —  _ * _ ______J. _ . T  _ A,. W XX. J. C XX XX Vx X X * .XX

48. Rinkikas dėl ligos, dides
nio atstumo nuo rinkiminės būs
tinės ar dėl svarbių priežasčių 
numatąs, kad negalėsiąs pats as
meniškai atvykti į balsavimo 
būstinę, gali balsuoti paštu. Tuo 
reikalu praneša savo apylinkės 
rinkimu komisijai, kad atsiųstų

tent, “The International Wood
workers of America” ir “The ln- 
ternationąl Brotherhood of 
Teamsters”.

Medkirčių unijai buvo atimta 
teisė atstovauti keletą tūkstan
čiu unijai priklausančių popier- 

nnKimu Komisijai, Kaa arusių m;lkių darbininkų. Tai įvyko 
balsavimo kortelę .ir^yoką. kajp rezultatas ginčo tarp Med- 

’”"yikjr^ju unijos ir milžiniškos Ang- 
kimų komisijai tokiuo apskai- ^-Newfoundland Development 

Siūlomas kandidatas ir siūlv-' Giav4im V ’ kacl; balsavimo korte ę bendrovės .Po to Mr .Smallwood 
oioiuuKu^ML.u,udws_u ..y pautu dar ©nes balsavimo dlen* 

tojai turi outi sumoKeję solicia- ° ‘ - -
rūmo mokestį.

20. Tarybon siūlomų kandida
tų sąraše turi būtūi pažymėta:

Kad jis adresuojamai Vyriau
siajai Rinkimu Komisijai ir kad 
tame sąraše išvardintus kandi
datus siūlo 10 žemiau pasirašiu
sių plinateisių lietuvių. Po to se
ka pats siūlomų kandidatų są
rašas, kuriame pažymima: a) 
eilės nr., b) kandidato pavardė, 
c) vardas, d) kandidato gimimo 
data, e) profesiia ir f) adresas.

Toliau seka 10-ties tuos kandi- 
• datus pasiūliusių pilnateisių lie

tuvių sąrašas, kuriame pažymi
ma: a) eilės nr., b) siūlytojo pa
vardė, c) vardas, d) rimimo da
ta,- e) adresas ir f) siūlytojo sa
varankiškas parašas.

Drauge su kandidatų sąrašu 
įteikiami raštiniai sutikimai bū
ti renkamais Tarybos nariais.

21. Kandidatų sąrašai įteikia
mi vietos apylinkių rinkimų ko
misijai.

24. Iš visos Kanados gautų są
rašų, atitinkančių šių taisyklių

Toki pranešimą turi pasiųsti nu

o ją galėtų pats išsiųsti ne vė
liau balsvimo dienos.

50. Balsuotojas, pažymėjęs ba] 
savimo lapelyje nedaugiau kaip 
30 kandidatų, įdeda lapelį į pri
siųstąjį voką jį užlipina ir įdeda 
i antrą voką, adresuotą Vyr. 
Rinkimų Komisijai, kartu šio 
voko kampe pažymėdamas siun
tėjo pavardę, vardą ir adresą ir 
nevėliau kaip balsavimo dieną 
pasiunčia Vyr. Rinkimų Komi
sijai.

Kandidatų sąrašą apylinkių 
rinkimų komisijos pristato Vyr. 
Rinkimų Komisijai ne vėliau ba
landžio 23 d. 1959 m. Vyr. Rin
kimų Komisijos adresas: J. Sli
žys. 53 Hewitt Ave., Toronto 3, 
Ont.

Vyr. Rinkimų Komisija.

pradėjo, organizuoti grynai New
foundland© uniją, kuri rūpintų
si darbininkų reikalais.

Medkirčių unijai buvo toliau 
uždrausta pikietdbti ‘arba daryti 
susirinkimus. Bet visų, labiau
siai stebino šio įstatymo para
grafas, uždraudžiąs šią uniją ir 
padarąs nusikaltimu jai priklau
symą Newfoundland©.

Tuo pačiu metu, nors dėl tru
putį sikrtingų priežasčių, (Mr.

Kas keliatės j kitą 
butą ir norite pigia, kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

Jau turime naujausių modeliu 
,1959 metų baldų

Mohawk Furniture
2448 DANFORTH AVE. Tek OX 9-4444 ir OX 9-4224 

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 nu 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite į 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.

............    ..> h--v.

Vaistai Lietuvon!
■ HGELBtKITfGYVYBES, PASlUSKITSSAVOGIMINtMSIR ORaUGA.MS VAISTŲ :gg

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 .'C>UNbAS..^iCM!,...O»»i«gfon tampei Lfctwyif. .Naamt

H

loms vadovėliai, kad tuo būdu 
praktiškiausiai būtų sunaudotos 
ir jėgos ir medžiaginiai resursai.

II. Konferencija, apsvarsčiusi 
lietuviškosios mokyklos darbo 
sąlygas ir įvertinusi mokyklos 

I uždavinius, randa reikalo preip- 
tis į bendruomenės organą, į vi
są lietuviškąją visuomenę ir tė
vus, kviesdama gyviau domėtis 
mokyklinio darbo klausimais ir 
ateiti mokyklai į talką. Lietuviš
kajai mokyklai pirmiausia rei
kia lietuviškų šeimų, t.y. vaikų 
tėvų pagalbos. Ką mokykla šeš
tadieniais sėja, tėvai turėtų ug
dyti ir puoselėti visą savaitę, 
padėdami vaikams praplėsti lie
tuviškųjų mokomųjų dalykų 
supratimą bei mokymąsi, o svar
biausia, savo šeimose sudaryda- 
mi tikrai lietuvišką atmosferą.

Konferencija su padėka prisi
mena dabar mokyklų gaunamą 
parapijų, bendruomenės organų 
bei organizacijų pagalbą ir kar
tu prašo visų bendruomeninių 
organų bei lietuviškų organiza
cijų stengtis lietuviškoje visuo
menėje dar labiau gyvinti lietu
viškojo švietimo bei apskritai

jau stovėjo pražilusiais plaukais 
antifašistinis kovotojas Giusep
pe Rubini, naujai išrinktas to 
miestelio burmistru, ir laukė 
Mussolinio bei jį lydėjusių par
tizanų. Tai buvo senosios Itali
jos mokyklos džentelmenas. Jis 
su nekantrumu laukė ir norėjo 
pamatyti taip neįprastą ir žymų 
partizanų belaisvį. Be to, jis vi
sa širdimi troško, kad Mussoli
nis visdėlto nebūtų partizanų 
nei įžeistas, nei sužeistas.

Laukiamieji pasirodė. Aikštė 
buvo užpildyta nustebusių vie
tos gyventojų — moterų, vaikų, 
o tarpe jų ir ginkluotų partiza- lietuvybės išlaikymo klausimus 
nu. Burmistras žemai nusilenkė J dažniau juos keliant į viešumą 
ir prisistatė, kas esąs. Mussolinis i įr Jar gyviau įsijungiant į švieti- 
kažką murmtelėjo ir nustebu- [ mo organų bei mokyklų rūpes- 

• čius.
i III. Lietuviškosios dvasios skie 
pijimo ir lietuviškojo mokymo 
kelyje labai reikšmingą darbą 
atlieka lietuviškieji vaikų darže- 

[ liai, padedą pagrindus ir lietu- 
j viškosios mokyklos darbui. Kon
ferencija dėl to kviečia visą lie- 
i tuviškąją visuomenę dąugiau do

įstaigą. Buvęs itin išdidus dik-; j-u darbu, ragina^ tėvus stengtis 
tatorius įžengė į mažutę provin- j nugalėti visus gyvenimiškus 
cijos miestelio savivaldybes bur- sunkumus bei nepatogumus ir 
mistrui skirtą patalpėlę, tuojau siųsti savo vaikučius į lietuviš- 
nusimetė nuo pečių vokiškąjį ap kus darželius, o visus bendruo- 

; siaustą, numetė jį ant šalimais 
, v-. stovėjusios kėdės ir tarytum 

Mūsšolinfe, pro duęis į vidų su- smukte susmuko i kitą kiek pla- 
— ___ ________  _ žiūro labai nustebusios dviejų tesnį fotelį. Iš abiejų šalių atsi-

rėčiau išvengti bet kokio naujo pariizanų akys. Mat, diktatoriai stojo ginkluoti partizanai.
>savo galybės metais mėgsta la- Burmistras tuojau paliepė 
i'oai daug fotografuotis, daug sa- MUSSoliniui atnešti karštos arba- 
ItrA •»-» 3 t 4- t- o n Ir ii njonnnoli ciAniiAm i vi iv. -r i *tos, užkandžių. Jo buvo noras, 

kad jų krašto buvęs garsenybė, 
nors dabar belaisvis, jaustųsi 
patogiai.

Iš tikrųjų tai buvo begaliniai 
kontrastinga situacija. Juk čia 
sėdėjo buvęs galingas Italijos 
valdovas, o dabar vargingas be
laisvis Mussolinis. Tačiau savo 
laikysena šiuo metu jis to nepa
rodė. Galimas daiktas todėl, kad 
laike paskutiniųjų mėnesių jau 
jis buvo numatęs sau daugelį li- 
kiminių atvejų. Juk kiekvienas, 
net nedaug galvojantis žmogus, 
matydamas žūstant savo galybę, 
ne kitaip pasielgtų. Jis mintyse 
jau buvo pasiruošęs tapti savo 
karinių priešų belaisviu, buvo 
pasiruošęs stoti prieš jų karinį 
tribunolą ir 1.1. Žinojo, kad, grei-' 
čiausiai, jo likimą spręs tie, su 
kuriais savo laiku susirašinėjo 
kaip lygus su lygiais—Churchil- 
lis, Stalinas, Roseveltas... Dėl 
to jis stropiai rinko ir globojo 
dokumentus iš susirašinėjimo su 
jais,” iš kurių galėjo stengtis įro
dyti, jog, jeigu karas vadirftinas 
kriminalu, o jis — kriminalistu, 
tai ir jie tokie patys kriminalis
tai, kaip jis ...

Pagaliau, visdėlto, taip neįvy
ko. Jis, štai, besąs belaisvis savų 
tautiečių, gilios provincijos gy
ventojų. O jo likimas jų rankose.

Pusdienis taip prabėgo ir va
karo vėsa slinko į mažą provin
cijos miestelį. Partizanai, 
ir kalbino jį kalbino labai 
dagiais žodžiais, mandagiu 
Ir Mussolinis atsinešė į 
mandagiai.

Mussolinis netgi leidosi

sutikta, nes ką gi beliko daryti 
vokiečiams?... s-

Pagaliau, didesniais laiko in
tervalais viena po kitos pradėjo 
mašinos riedėti į priekį.

Kai diskusijos tarp partizanų 
ir vokiečių, o paskui — jų nu
ginklavimas vyko pilnu tempu, 
štai kas dėjosi kolonos užpakaly.

Pradžioje z Mussolinis sėdėjęs 
mašinoj tarytum suakmenėjęs. 
Pagaliau, atbėgo vienas iš jo pa
tikimųjų* tarnų ir kažin ką jam 
atraportavo. Mussolinis išlipo iš 
mašinos ir tuojau buvo apsup
tas savo artimųjų draugų.

Persikeitūsiu veidų Dučė pa
sakė:

— Šitokia žinia — buvo lauk
tina. Pagaliau, vokiečiai galuti
nai mus užpardavė priešui.

! — Ką mes dabar darysime? — 
užklausė vienas kabineto narys.

— Nieko kito nebelieka, tik 
pasiduoti, — atsakė Dučė.

— Mums reikėtų stengtis pa
bėgti, — pasiūlė kitas.

— Geriau kovoti iki paskuti
nio kraujo Tašo, negu būti gė
dingai *bąrt^įjfnų sušaudytiems, 

samprotavo' kitas.
■— Viską? beviltiška ... Aš no-

dama:
— Ne, ne, Duče, jūs turite iš

sigelbėti! ... Italų tauta žus be 
jūsų...

Nelaukdama atsakymo, ji nu
bėgo prie vieno vokiečių auto
mobilio, ištraukė iš ten vokišką 
seržanto uniformą ir šalmą. Grį
žusi —- brukte įbruko Mussoli- 
niui į rankas, tardama:

— Vilias, Duče, ir bėk! Jie vor 
kiečiams leidžia pravažiuoti...

Diktatorius, atrodė, ne su di
deliu entuziazmu vilkosi vokiš
ką apsiaustą ir dėjosi šalmą, ta
čiau jis nagalėjo atsisakyti vyk
dyti tai,, ko prašė Claretta. Ji 

! padėjo Dučei apsirengti. Tada — 
* palydėjo iki vokiškos automaši
nos, palaukė kol jis įsėdo, b pati 
— grįžo prie brolio automobi
lio. Tuo pat metu prie Claret- 
tos priartėjo Mussolinio slapta
sis sekretorius ir padavė jai la
gaminėlį su popieriniais pinigais 
ir auksu. Atrodė, jog tai bus ge
riausias planas viskam: ir Mus- 
soliniui, ir bent daliai jo besi- 
vežamo turto, nes Clarettos bro
lis Marcelio turėio su savimi 
padirbtus Ispanijos diplomato 
dokumentus.

Kai tik buvo duotas leidimas 
i pajudėti mašinai, kurioje įsitaisė

ir prisistatė, kas esąs. Mussolinis 'ir dar gyviau įsijungiant į švieti-

siai pažvelgė į kaskart didėjan
čią miestelio aikštėje žmonių 
minią.

Rubini pasiskubino užtikrinti
ii: ■ - ■ ■ '. ..

— Ligi tol, kol aš esu čia bur
mistru, Įstatymas ir tvarka — 
bus prižiūrimi, kaip kiekvieno 
žmogaus akys. .. _____  _ _______ _ ______

Jis palydėjo Mussolini į savo mėtis lietuviškųjų vaikų darže-

kraujo praliejimo, — rezignuo
tai oratarė Mussolini. ■- - . - .

Čia pat, netoliese, stovėjo ir ;v0 nuotraukų atspausti spaudoj, 
Dučės mistress, brunetė Claret- knygose ir, kaikuriais atvejais, 
ta. Ji įsikišo į vyru kalba, tar- išakyti, kad jų paveikslai būtų

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusiu virėju. 

Atidarytos nuo 6 vai. rvto iki 9 vai. vak. . Visi maloniai kviečiami atsilankyti 
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairiuš siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, 

‘ mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir Lt.

10 kg. cukraus ........... $13.22
10 kg. taukų .... ........... $22.60
10 kg. ryžių.....................$14.80
10 kg. sviesto...............$31.94

mezgimo 
plaukams

$21.85 
$39.60 
$24.45 

20 kg. sviesto.............$53.45
$2.50) '

20 kg. cukraus
20. kg. tauki
20 kg. ryžių

lipinami ant tvorų, ant sienų,

meninius organus ir lietuvišką
sias organizacijas kviečia susirū
pinti materialine pagalba pa
tiems darželiams bei šeimoms, 
kurios gal ir norėtų pasinaudoti 
lietuviškųjų darželių patarnavi
mais, bet dėl kurių nbrs priežas
čių to neišgali.

(Į Sibirq iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg.
SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) iškaitant visus mokesčius — i Europą...................   $175.00
j Aziją ...'......................   $182.00

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų

Gyveno ne Toronte, proSome sovo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsokvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gave musų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ TSTAIGį' «

BALTIC EXPORTING CO
CENTRINĖ IŠTAIGA: 

849 College St. Toronto. Ont.. Canada. Telefonas LE. 1-309R

1«5 Connor St. E., Hamlhoa, Ont.Tel. JA. 8-6686. Ponia V. • lutaltis. 
94 Doogloi St., Sudbury, Out. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. Venskevičienė.

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

. Taigi, jo charakteringas veidas 
jau buvo rėžte Įsirėžęs į kiekvie
no italo,„ netgi paprasčiausio kai
miečio, tamsiausio beraščio pro
vincijos gyventojo, atmintį. Visų 
akys ir visur jį galėjo atpažin
ti ar iš jo paveikslo, ar iš gy
vos fizionomijos.

Partizanai nepasakė nieko, tik 
staiga — kažkur dingo. Musso- 
liniui šiurpas perėjo per nugarą 
ir jis dar giliau įtraukė savo gal
vą į vokišką apsiaustą.

Nė minutei nepraslinkus, prie 
mašinos prisistatė partizanu va
das, kunigaikštis Bellini. Už jo 
— buvo keletas ginkluotų parti
zanų.

— Dučė, malonėkite išlipti iš 
mašinos, — labai mandagiai pra
tarė kunigaikštis.

Mussolinis, be jokio pasiprie
šinimo. numaukšlino nuo galvos 
vokišką šalmą, paliko jį ant sė- 
dvnės. išlipo iš automašinos, 
klausiamai-žiūrėdamas į parti
zanų vadą,- tarytum klausda
mas: “Ką toliau turiu daryti?” 

Kunigaikštis Bellini nieko ne
pasakė, tik pamojo ranka ir Mus 
solinis pradėjo žengti į priekį 
nurodyta kryptimi- Jis ėjo par
tizanų lydimas Dongo miestelio 
link, kuris buvo čia pat — visai 
netoli.

Pradėjus žengti miestelio gat
ve. iš visų pusių girdėjosi pus
balsiai tariamas žodis: “Dučė”. 
Vietovės gyventojai skendo di
džiausiam nustebime. Jų žo
džiuose ir nusistebėjime vienok litines kalbas su sargybiniais, 
nebuvo justi jokios pagiežos, gal burmistru ir kitais. Jis kalbėjo 
daugiau užuojautos. Jų nuotai- apie Angliją, JAV, Sovietų Rū
ką — paveikė ir Mussolinį. Jis siją, teigdamas, jog Stalinas yra 
oakėlė galva augščau, o jo de- ir pasiliks didžiausia politinė fi-» 
šinysis žandikaulis, pagal bend-jpūra savo dabartinių partnerių 
ra charakteringą iam manierą, į tame, pakol jis bus pripažintas 
tarvti’m išsikišo j priekį...

Praleidę vokiečių mašinas Bei Stalinas galvojąs ir tvirtinąs, 
linio partizanai pradėjo krėsti . jog karai vedami dėl politinių 
itališkaii Dučės, palydovų kon- [tikslų, ne militarinių. Churchil- 
voių. Kaikurie iš Mussolinio pa- j lis pripažistas šita tiesą taipo- 
lydovu. nelaukė' partizanų kra- gi, tačiau jis negalįs pernešti sa- 
tos, pabėgo i kalnus ar patraukė vę nereal’Stiško partnerio Roo- 
kitais keliais — nė patys nežino- ševelto galvosenos...
darni kur. Taigi, į tuos, kurie dar Į Po kurio laiko Duče, palietęs 
matėsi bebėga, partizanai prade- *—" x 
io šaudyti. Dučė visa tai girdėjo.
šitai ir vėl prislėgė jo kiek pa
gerėjusia nuotaika.

Mažutėj miestelio aikštėj, ga
vęs žinią apie šitokią staigmeną,

jeigu 
man- 
tonu. 
juos

1 po-

vieninteliu karo laimėtoju. Esą

savo švarko kišenę, pajuto kc at
siminė, kad jis dar tebeturįs sa
vo uniformini pistoletą su sa
vim. Jis ištraukė jį ir padavė la
bai nustebusiam sargybiniui.

(Bus daugiau)

Izraelis plėstis 
negalvojęs

Ryšy, su masiška Rumunijos 
žydų imigracija į Izraelį, arabų 
pasaulyje pastaruoju metu pasi
girdo būgštavimų, kad priplū- 
dus daugiau gyventojų Izraelis 
ieškosiąs būdų savo teritorijai 
praplėsti. Kairo radijas taip pat 
pastebėjo, kad Izraelio gyvento- . 
jų augimas stiprina jį ir dėl to 
arabams jį sunaikinti būsią jau 
sunkiau.

Tačiau arabai neturi priemo
nių imigrantų antplūdį į Izraelį 
sulaikyti. Tai žinodamas,’ pats 
Nasseris savo vienoje viešoje 
kalboje bandė arabus raminti, 
stengdamasis paneigti žydų imi
gracijos Izraelin svarbą. Izraelis 
taip pat. stengiasi arabų įtarin- 
gumą mažinti. Izraelio užsienių 
ministerijos generalinis direkto
rius užginčijo, kad Izraelio gy
ventojų skaičiaus augimas auto
matiškai sukeltų ekspansinius 
siekimus. Izraelis neturįs jokių 
plėtimosi siekimų. Esą, jeigu Iz
raelis pav. aneksuotų Gaza sritį, 
iam kiltų problema, kur dėti 
šimtus tenykščių arabų, kaip 
juos absorbuoti. Izraelis visai 
negalvojus apie plėtimąsi aratbų 
sąskaitom

SP. B-VĖS “Ž“BURIAI” 
ŠĖRININKŲ ŽINIAI

Už 1958 metus Šerams priklau
somi dividendai, kas pareikš no
rą atsiimti, išmokami š.m. ba
landžio mėn. laikotarpyje.

Praėjus skelbiamam laikui, 
neatsiimti dividendai, bus įrašy
ti į kiekvieno šėrininko asmeni
nę sąskaitą ir užskaityti naujam 
šėrui. Bendrovės valdyba.

Visi: elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

TeleL HI. 7-lfi01
Toronto

T
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LIETUVIŠKI APMASTYMAIMESK# PABŪGO UOTO
» žuazinių nacionalistų laikraštis išspausdino įdomius dokumentus, kurie parodo, kokį vaidmenį užgniaužiant Tąrybų valdžią Pabaltijy suvaidino Vakarų imperialistai ..Sulyginant, kas įdėta ir kas išleista, ryškėja priežastys, verčiančios “Šarūną” ir jo bendrus laikytis taip provinciališkos, taip dogmatiškos galvosenos. “Šarūnas” nedrįso pasakyti, kad straipsnis buvo A. Šalčiaus, buvo pasiūlytas “TŽ” tikslu 1918 metų byloj duoti balsą amerikiečių valstybininkui maskvinių kaltinamam “kruvina intervencija” bandžius užgniaužti “lietuvių liaudies revoliuciją”. “Šarūnas* iš pat pirmųjų sakinių nedrįsta cituoti tokių Hooverio tvirtinimų: “Kai tik susiorganizavome, pradėjome remti Pabaltijo tautas maistu, medicina ir drabužiais ...” “Šarūnas” toliau ištisai nuo “Tiesos” skaitytojų nuslepia Suomijos bylą bei Hooverio pastabą: “Niekad anksčiau neteko girdėti tokios žmoniškos kovos už prisikėlimą, tokiomis sunkiomis sąlygomis...” Rūpestingai išleidžia “Šarūnas” tokius prezidento . Hooverio žodžius: “Pagal pajūrį, kuris yra laisvas nuo bolševikų invazijos, mes daliname maistą, bet užnugaryje siaučia chaosas”. “Šarūnas” ypač rūpestingai nutyli ir tokį Hooverio pareiškimą: “Vokiečiai tebelaiko Lietuvą ir reikėtų kad(Nukelta į 7 psl.)

Tenka pripažinti, jog pastaruoju metu pastebimas aiškus nuomonių pasidalinimas, lyg ir skilimas, svarstant santykių su tėvyne reikalus. Šio reiškinio nederėtų perdaug pūsti, didinti, bet nebūtų reikalo ir jį mažinti, nedavertinti. Viena tautiečių pusė galvotų, jog tokiu būdu nederėtų daugiau plėsti dabar esamus ryšius su svetimųjų tvarkomu kraštu, kiti gi, priešingai, reiškia įsitikinimą, kad tokie santykiai plėstini ir palaikytini.

Kodėl Ryga, 
ne Vilnius?Ponia Tobi Frankelienė, NY Times vieno korespondento Mas kvoj žmona, rašo, kad Rygos Madų Rūmai vadovaują sovietinėms madoms. Latviai, tiesa, visad lenkė lietuvius šioj, kaip ir daugelyje kitų, sričių. Jei pavyzdžiui Lietuvoj “valdančioji klasė” išeiviams kultūrininkams teturi tik neapykantą ir įtarimus, tai Rygoj jau kelinti me- 

1... išeivių dramatur- 
C Bet grįžtant prie kai, darbininkai, studentai ir (madų; kaip būtų gera jei atsi-

noma, j Sibirą, nes j rytus nėraKarys diplomatas, kuris 1945 m. buvo priverstas “laisvai” stoti į svetimšalių legijoną ir kariavo Indokinijoje ir Alžire, o dabar dirba laivyne, iš Hong Kohgą duoda pluoštą žinių apie padėtį Kinijoje. Tų žinių santrauką čia pateikiu:“Pasauliniam komunizmui prą dėjus rusų rankomis tempti savo kruvinąjį tinklą į neaprėpia- dus, svarbiausia Mao Tse Tungą. mus Kinijos plotus, Stalinas; To plano įvykdymui Kremlius ėmęs įkalbinėti Mao Tse Tungą j pasiuntė į Kiniją šimtus žvalgų! . • — ir agitatorių, kurie vykdo tenjtai didelius valymus. Netik ūkinin- Į SU kuriniai kai, darbininkai, studentai iri' ~ - A ,amatininkai, bet net ir atskiri! rastH hetuviskų moteriškų, ku-

nizmo nurodymais, tuojau reagavo ir iš pradžių įpiršo Kinijos komunistų kongresui įvesti ir vykdyti gimimų apribojimą.Sekančių tų juodųjų viršūnių sumanymu buvo planas — diskredituoti Kinijos kom. partijos jiems nebepatinkamus va-
skubiai tiesti geležinkelį per Mongoliją, kur Rusija jau buvo pradėjusi tokį geležinkelį vesti Ulon-Batoro kryptyje, tikslu pasiekti Kiniją prie Tsiningo miesto. Be to, rusai suprojektavo ir Stalinas kartu siūlęs Mao pradėti bendrą, iš abiejų galų, tiesimą antro strateginio geležinkelio per Sinkiango provinciją, iš Lunchow Kinijoje, per Ha- mi ir. Umruchi į Alma-Ata Kirgizijoje.Mao, nors ir komunistas, betgi kaip atsargus kinietis, ilgai svyravęs ir nepasitikėdamas "rusais, ne tuojau pradėjęs tų strateginių geležinkelių tiesimą. Tik po to, kai su žymiaisiais Kinijos komunistais jam tekę tuo reikalu išaiškinti, geležinkelių darbai, nuo 1953 metų, buvo pradėti. fNepasitikėjimas buvęs išsklaidytas tik po to, kai žymusis Kinijos komunistų partijos vadų penketukas, su garsiąja komuniste Sun-Yatsen, pavieniai išsikalbėję su Mao ir jį įtikinę, kad tie geležinkeliai bus rėikalingi pačiai Kinijai, kadangi kinų tauta po kiek metų nebegalės sutilpti ir išsimaitinti savo šalyje, kur jau ir dabar yra gyvenam perankšta. Todėl kinams nebūsią kito kelio kaip _ tik žengti į beveik neapgyventus kolosališ- kus Sibiro plotus. Jie net tvirtinę, kad Sibiras esąs kinų žemė.Dabar, pirmoji geležinkelio linija jau užbaigta ir naudojama, o kita būsianti gal ,tik po keleto metų baigta.Komunizmas komunizmu, o jo vyriausias vadas vistik turi duo-., ti savo vergams galimybę gy- Į m yenti. Ir kol geležinkeliai stato-' mi, Mao pradėjo galvoti apie tik-; Otava. — 1958 m. Kanadoje resni reikalą — tautinį komu- darbovietėse buvo 256.323 nelai- nizmą — ir jau projektavo kai- mingi atsitikimai. 1957 m. buvo miečiams duoti daugiau laisvės. 268.796, bet sužeistųjų gydymui leisti naudotis po sklypelį že- buvo mažiau išleista nei 1958 m. mės, kad užsiauginti būtiniausio; Nuo Workmen’s Compensationmaisto ir paruošti maisto pramonės darbininkams.Bet slaptoji pasaulinio komunizmo žvalgyba sužinojo Kinijos komunistų vadų svajones apie Sibiro plotus. Kremliui buvę perstatyta, kad tikrai neužilgo kinų bus iki bilijono žmonių ir jie turės kur nors veržtis — ži-

kius, tik jau tikisi ir kaikurių dalykų pirmoje eilėje laisvo įvažiavimo ir išvažiavimo Lietuvon, abipusio ir lygaus pasikeitimo kult, vertybėmis, k.a. knygomis, muzikos kūriniais, dailės parodomis ir t.t. Kitu atveju, tikrai būtų tuščias laiko, gaišinimas, jei siekiant artimesnių santykių su Lietuvos žmonėmis, vien tik dėl sovietinamo krašto autoritetų kaltės padėtis liktųsi tokia pati ir iš visos tos iniciatyvos ir toliau tejjūtų vienapusiška kryptis.
Kas remiami:
tauta ar jos engėjai?Tiesa, šiandien mes dažnai kalbame apie galimą bolševizmo rėmimą, bet ar šiandien, tiesiogiai ar netiesiogiai, mes jo neremiame? Kiek milijonų dolerių sumokėta už paramos siuntinių įsileidimą? Už kiek milijonų gėrybių nuplaukė per Atlantą Lietuvos ir Sibiro link? Padedame savo artimiesiems, nuperkame jiems aprangą, apavą, padedame įsigyti namus, retesniais atvejąis net automobilius ar motociklus. Aišku, negali atstumti savo sesers ar brolio rankos, neišgirsti jų prašymų, bet ar nemaža dalis amerikiečių lietuvių dovanų, neprisideda prie gerbūvio krašte kilimo? Ar net nuotaikų apraminimo? Kai vargas akis bado, yra laiko ir noro pagalvoti apie visą padėtį ir jaučiamą neteisybę, gi sotus ir apsirengęs žmogus vis maižau turi progos domėtis visa aplinka, mažiau jautrus jis tampa ir jį supantiems reiškiniams.Pagaliau, reikėtų visu rimtumu išsiaiškinti ir sekantį dalyką: ar artimesnis santykiavimas su Lietuvos žmonėmis, tikrai stiprina ten esančią' dabartinę santvarką? Kad ir padėtis nevisai tokia pati, visdėlto būtų įdomu palyginti ir plačiau sužinoti, kaip santykiavo šio kontinento lietuviai su kraštu, dar carinės okupacijos metais, t.y. prieš I-ąji did. karą? Ar ir jų santykiavimas rėmė caro valdžią? Taip pat derėtų bent kiek patyrinėti ir baltųjų rusų emigracijos ir jų elgesio variantus. Teko girdėti (ar tai tiesa, netenka čia dabar spręsti), kad šiuo metu rusų emi grantai jau baigia išmirti, gi tai reiškia lyg ir rusiškosios išeivijos išnykimą, nes jaunimas, daugumoje žvelgiant, sąmoningai ar ne, buvo lengvai atiduotas gyvenamai aplinkai ir nutautėjimui. Išties, apie rusiškąjį jaunimą

“Šarūno” galvojimas ir būdas, Kuriuo jis pateikia visą šią medžiagą. Šio didžiulio dienraščio redaktorius slapstosi po slapy- vardėmis, tarytum ir jam pa; čiam nėra smagus melo ir tendencingo apšmeižimo uždavinys.Kaip ir visada, nuslėpdami laikraščio vardą ir autorių, “Tiesos” redaktoriai tik sužadina skaitytojų smalsumą Faktas lieka faktu, kad “T“ skaitytojai nuolat patiria, jog tas “kanadiškas klerikalų, buržuazinių nacionalistų” laikraštis drįsta ir gali spausdinti rašinius savo bendradarbių, kurie drįsta pakritikuoti ne tik savo valstybę, ____  bet ir veiksnius. “Šarūnas”, tiek kinti lietuves tėvynėje, kad tie | pripratęs prie savojo gyvenimo Keliolika svarų lašinių ekstra grožio nei kiek nepriduoda ir net sveikatą gadina. Žinoma, lietuvės pavyzdį iš Maskvos iki šiol gaudavo ne kitokį. Bet neseniai ir pats Nikita Chruščiovas nusišaipė, kad nesą reikalo visoms atrodyti ūkininkėmis. Gaila, kad lietuves amerikoniškos mados ir figūros išlaikymo menas turės pasiekti per Maskvą. Šią vasarą ten vyks šiosios amerikiečių “civilizacijos” paroda ir Tobi Frankelienė spėja, kad tai sukels didesnę sensaciją nei “sputnikas”. Išeiyės lietuvės turėtų jausti solidarumą informuoti savo tautietes apie vakarietiško gyvenimo moteriškas paslaptis.
“Iškalbingi pripažinimai”Pasiskaičius “Tiesos” 1959 vasario 19 nr. tilpusį Stasio “Šarūno” (Laurinaičio? — vieno šio

rios rastų ryšį su kaunietėmis ir vilnietėmis, turinčiomis balsą moteriškų drabužių madų kūrime Lietuvoj ir joms siųstų šios srities literatūrą. Būtų taip pat gera, jei jos rastų reikalinga įti-
komunistai, vyrai ir moterys, suvaromi į stovyklas, jų vadinamas “komunas”, sužymimi numeriais ir verčiami dirbti tik už menką pavalgymą. Tos “komunos” tai yra rusiško tipo priverčiamųjų darbų stovyklos. Be to, masės kinų tiesiog žudomos buktai už šnipinėjimą ir krašto išdavimą. “Komunose” turima tikslą išnaudoti žmones darbams, o po to juos sunaikinti. Gi svarbiausia, tuo žygiu nustatyti prieš Mao ir jp penketuką kiniečių mases, kad Kinijoje kiltų riaušės naujoms skerdynėms, kad milijonai, kiniečių žūtų ir ilgesniam laikui Kinija būtų bejėgė.Kremlius tą planą tebevykdo. O praeitą vasarą ir Molotovas ilgai dirbo Kinijoje. Kartą, Pei- pinge Molotovas savo bendradarbiui prasitaręs: “Bijom, kad visų priešų mes vistiek nesunaikinsime! Jie dar užkurs mums pirtį”.Čia Hong Konge žinoma, kad nors Mao jau traukiasi, bet jau [didžioji pusė kiniečių kalba apre“jų” Sibirą ligi Uralo. O neapy-p«“^kanta rusams tarpe kinų auga į 250.000 egz. dienraščio redakto- ’ valandomis. Kiniečiai jau laukia susitaikymo su Chiang Kai Šėku ir apie tai ramiai kalba net komunistai. Aiškėja, kad susikirtimas dabar viešai draugiškų Rusijos ir Kinijos komunizmų neišvengiamas”.Iš tų žinių, atrodo, kad, “keisis 

i rūbai margo , svieto”, tik nežinia
I. Visgailis.

jų” Sibirą ligi Uralo. O neapy-

Board veikimo pradžios, t.y. per 44 metus, užregistruota 4.771.956 nelaimingi, atsitikimai, kurių gydymui išleista $582.419.071.Otava. — Kanados vyriausybė naftos pramonės firmoms jau pardavė 3.5 milijono akrų savo šiaurės plotų. Už juos gauta 6.5 milijono dol.

m.
riaus) rašinį pajunti gėdą, kad šitokie dalykai įmanomi lietuviškoj žurnalistikoj. Pasigendi “kultūrinio ryšio” norisi šitokį žurnalistą pakviesti atvažiuoti ir susipažinti su padėtim vietoje. Norisi, kad kuo daugiau žmonių Lietuvoj galėtų pasiskaityti “Tėviškės Žiburius“ patys, be ’’Tiesos” pagalbos. Tikėkimės, kad gal šito “Šarūno ’’rašinio ne bus pastebėjusios nei rusų, tiek amerikiečių monitorgo tarnybos — tai visai nekaip rekomenduotų lietuvius aplamai..Net patys rusai Maskvoj ne taip seniai pripažino prezidento Hooverio nuopelnus badmečiu padedant išsaugoti TSRS nuo bado šmėklos. (Gal dėl šito straipsnio JAV-bių paštas visai eilėj “Tiesos” prenumeratorių Niujorke prisiuntė oficialų užklausimą ar jie tikrai norį gauti šitą sovietų “propagandą” ?A-Š.).Reikšmingas, betgi, Stasio

LENG VI A PA TINI AI B AL TINI A1

būdo, matyt, nepajėgia suvirškinti, kad “kažkoks šalčius” — “Hooveris lietuviškomis temomis” autorius, būtų savo iniciatyva praleidęs ištisą vakarą atsitraukęs nuo savo mielos šeimos ir taip būtino poilsio, kad pasidalintų su broliais lietuviais, čia ir anapus, tik ką išleistos svarbios knygos mintimis!Stasys ’’Šarūnas” aiškina: “Du dešimtmečius sėdėdami prie valstybės vairo jie bandė pavaiz duoti laikiną buržuazinės santvarkos pergalę kaip tautos kovos rezultatą... Matyt, norėdamas pareikšti padėką šeimininkams, Kanadoje leidžiamas bur-
Moterys Kanados viešajame gyvenime

' Jei jau spręsti iš mūsų spaudoje telpančių pasisakymų, ne- i tenka abejoti, kad dauguma rašančių pasisakė prieš. Bet žinant, kad eilėje laikraščių neįstengia prasiskverbti priešingi pasisakymai, nebūtinai reikėtų daryti išvadą, kad išvis visuomenės opinija yra priešinga santykių suintensyvinimui. Visas reikalas kiekvienam būtų kurkas aiškesnis, jei mūsų laikraščiai leistų nesikarščiuojant, bet plačiai, galimai išsamiau išdiskutuoti visą reikalą, leidžiant pasisakyti ir tiems balsams, kurie šiandien eitų už santykių pagyvinimą. Kodėl neišgirsti jų argumentų? Kodėl, net jų pakankamai neišklausius, tuoj pat apšaukti kul- tūrbolševizmo skleidėjais, raudonųjų talkininkais ir pan. Jei priešingai galvojančių tiesa tokia tvirta ir nepajudinama, regis, tikrai nebūtų reikalo bijoti išgirsti ir priešingus balsus.
Jaunųjų nuomonėJei pasiklausai jaunesnės kar- . tos veikėjų, paskaitai jų rašinius,. pabuvo j i jų susirinkimuose, neretai gali išgirsti pageidavimą, kaip tik galimai daugiau patirti apie tikrąją padėtį krašte, neperdėtą ir nepervertintą, bet, galimai tikresnę. Atrodo, kad išeivijos jaunimo tarpe būtų ir tokių, kurie norėtų užmegzti bent korespondencinius ryšius su tokiu pačiu jaunimu Lietuvoje. Pagaliau, ir mūsų tarpe vis daugiau girdis balsų teigiančių,, kad dabartinis, visiškai vienpusiškas ryšys, vis ryškiau tarnauja mūsų taip labai bijomai raudonųjų propagandai.. Ir tai vyksta dėl to, jog sovietinamos Lietuvos tvarkytojai taip labai užsisklendę ir nebenori įsileisti laisvojo pasaulio lietuvių bent savųjų aplankyti, bet, žinoma, jie labai patenkinti, kai išeivijoje jau beveik kiekviena šeima nusi ten išleistomis knygomis, medžio ir gintaro išdirbiniais, plokštelėmis ir pan. Gi jei iš šios pusės lyg per stebuklą pasiekia juos viena kita plokštelė, knyga, tai jau skaitome dideliu dalyku. Padėtis yra nenormali, bet ji patarnauja sovietiniams interesams ir todėl jų iniciatyva palaikoma tokia ir toliau.

Ne už vienpusiškus, 
bet tik abipusius 
santykius

tario parlamento rūmų, tai galima tikėtis, kad neužilgo jos bus iškeltos ir prie Ontario mokyklų.';:";;Ir kadangi Ontario visą laiką buvo rezistencijos tvirtovė prieš pakeitimą “Union Jack” į Kanados “ensign” arba bet kurią kitą vėliavą, tai šitas duoda pagrindo manyti, kad tai yra pradžia ilgos polemikos užbaigos.Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad ji baigta. Toli nuo to. Bus dar daug tokių, kurie šauks, kad kanadiškas “ensign” toli gražu neatstoja tikrosios Kanados vėliavos.Visgi nėra negalima, kad Mr. Frost paskutinių savaičių bėgyje nebūtų pasitaręs Šiuo reikalu su ministeriu pirmininku Die- fenbaker. Visiškai galimas dalykas, kad juodu privačiai sutarę, jog būtų geriau dabar jau pradėti leisti plevėsuoti Kanados “ensign”, kuri yra plačiai žinoma ir naudojama, nors nėra oficialiai patvitririta, nei rizikuoti tęsti ilgus ir skaudžius ginčus dėl visiškai naujo vėliavos projekto.

(CSc) Kanadiečiai beveik tiek pat laiko ginčijasi dėl Kanados vėliavos, kiek ir dėl himno.Turime, arba turėjome, tuos, kurie stipriai laikosi minties, kad jeigu vartosime kitokią vėliavą nei Didžiosios Britanijos “Union Jack”, tai tuo pačiu pareikšime nepasitikėjimą Britanijai ir susilpninsime Commonwealth ryšius. Tai yra maždaug tie patys asmenys, kurie tvirtina, kad “God save the Queen” yra tinkamiausias himnas Kanadai.Yra ir tokių, kurie sako, kad Kanados “ensign”, daugumai kanadiečių pažįstama, kaip raudona vėliava su “Union Jack” kairiame kampe’n- 'herbu viduryje, turėtų būti pripažinta Kanados vėliava. (Ji jau yra priimta ginkluotųjų jėgų ir Kanados vyriausybės naudojama užsieniuose, tačiau nėra oficiali pagal įstatymus). Yra dar ir tokių, kurie sako, kad Kanada privalo turėti visiškai naują vėliavą, be “Union Jack” ar kokių kitokių simbolių, kurie reikštų, kad Kanada nėra pilnai savarankiškas kraštas. Mes nemėginsime čia pareikšti savo nuomonės arba vienaip ar kitaip argumentuoti, bet pasakysime, kad turėjome šimtus šimtų planų.Mūsų spėjimu visi šie ginčai jau yra arti pabaigos. Pats reikšmingiausias įvykis liečiąs vėliavos klausimą paskutinių 30 ar 40 metų raidoje tik ką įvyko. Ontario vyriausybė staiga vietoje “Union Jack” vėliavos stiebe prie Queen’s Park—parlamento rūmų Toronte — iškėlė raudonąją Kanados vėliavą.Vėliava iškelta pačio premjero Frost parėdymu. Ponas Frost pareiškė, kad jis ir jo brolis po šia vėliava kovojo Pirmojo Pasaulinio karo metu ir kad daugelis šią vėliavą laiko Kanados vėliava.Kodėl tai yra reikšminga? Dėl to, kad vienas iš pačių stipriausių “Union Jack” rėmėjų buvo tas pats Mr. Frost ir jo provincijos konservatyvų vyriausybė. “Union Jack” vėliavos plevėsuoja jei ne visose, tai daugumoje pradžios mokyklų. Jei Kanados “ensign” liks plevėsuoti prie On-

vienu ar kitu būūdu apsirūpi- ■ akaruose mažai girdima.

LENKŲ KANKINYS I 
PALAIMINTUOSIUSUžsienio lenkų pastangomis, per Apeigų Kongregaciją buvo kreiptasi į popiežių Joną XXIII su prašymu, kad būtų pradėta beatifikacijos byla kankinio Maksimilijono Kolbes, mirusio pastarojo karo metu Auschwitze - Oswiecim. Popiežius savo sutikimą davė, ir jau pradėtas rinkimas atitinkamos medžiagos įrodančios Kolbes didvyrišką krikščioniškumą. M. Kolbe, kilęs iš Lodzės, buvo konventualų — pranciškonų šakos — vienuolis, drauge su eile lenkų kunigų ir žydų išgabentas į Auschwitz koncentracijos stovyklą. Čia jis garsėjo savo drąsa. Kai kartą sto vykios viršininkas iš surikiuotos eilės asmenų išrinko vieną lenką mirčiai, jo vieton pasisiūlė Kolbe, norėdamas išgelbėti aną tautietį — šeimos tėvą. Nacionalsocialistų viršininkas sutiko, ir Kolbe buvo nužudytas 1941 m. rugpjūčio 14 d. Koncentracijos patalpa, kur gyveno Kolbe, dabar paversta paminklu.

Gyvąjai Lietuvai ar 
nykstančiai emigracijai?Ir išvis, neretai vis dažniau patys sau statome klausimą: ar esamų galimybių ribose tikrai darome viską, absoliučiai viską ir geriausią, galimai daugiau padėti Lietuvai ir jos žmonėms? Kartu reikėtų išsiaiškinti ir tai, ar noras prisidėti ir padėti grei-Ičiau atstatyti karo nualintą kraš tą, jau automatiškai yra padė- _ . j imas so vietij ai? Matyt, tokių arŽinoma, veltui butų kalbėti panašių minčių kamuojamas, apie santykių pagyvinimą jei vienas ”vyresnės" kartos moksli- . • ninkas ir visuomenininkas, tū-Reikėtų galvoti, kad tie, kurie lam musų laikraštininkui perei- galvoja pagyvinti tuos santy- (nukelta j 7 psl.)

KURO ALYVA - ANGLYS

jie ir toliau liktų vienapusiškais.galvoja pagyvinti tuos santy-

ir patvaresnių visuomet 
su P c n m a n o gaminių

Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" . APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių, aptarnavimas savo klijentams.

aoaoAHv muito*

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metų.

■s

saw

Išsprendžia pažasčių 
prakaitavimo problemą

Penmans lengvi medvilniniai Balb
riggan apatiniai baltiniai sugeria... 
padeda išlikti nesuprakaitavus ir pa
togiai apsaugo jūsų brangius rūbus 
nuo suprakaitavimo. Jie glaudūs 
nespaudžia juosmens. Populiarios rū
šys vyrams ir berniukams. Geriau 
tinkančių 
prašykite • 
ženklu. M

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS. BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151šiokiadieniaisiki 7 vai. vak.
Į privačius butus ncpristatonia.

985 College St. Tel. LE. 1-5166
Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.

PRIIMAME IR PRISTATOME J NAMUS.Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
Savininkas L. LEVECKIS

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus
PER

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520.

Greitos, patikimas patarnavimas, siuntiniai pasiekia gavėjų per 6-8 sav. 
Persiunčiame ir gatavus rūbus, batelius, opot. rūbus, odų, VAISTUS, SIU
VAMAS MAŠINAS, AKORDEONUS, jūom įrankius ir kt. Nesvarbu koks 
susidarytų siuntinio svoris ar dalykų skaičius. Ii provincijos galite prisiųsti 
savo sudarytus siuntinius mūsų adresu ir mes sutvarkę pasiųsime. MUITAS 
IR KITI MOKESČIAI sumokami pas mus, gavėjos gavęs siuntinį nemoka 
nieko. Turime didelį poirinkimų įvairių dalykų siuntiniams, temomis kai
nomis. Taip pat siunčiame PINIGUS | LENKIJĄ, STATYBOS MEDŽIA

GAS, VAISTUS, be jokio muito.



Pavergtoje tėvynėje
S. Olšauskas, nepriklausomos 

Lietuvos laikų meteorologijos 
stoties Kaune vedėjas, dirbęs 
taip pat prie okupanto, mirė va
sario 25 d. Kaune, sulaukęs 67 
metų amžiaus.

Jis gimė 1892 m. Prienų mies
te mokytojo šeimoje, 1912 m. bai 
gė gimnaziją Kaune, o 1917 m. 
Maskvos universiteto fizikos fa
kultetą. Nuo 1923 m. dirbo Lie
tuvos meteorologijos tarnyboje.

Jo duktė Irena Olšauskaitė 
yra viena iš Valstybinės groži
nės literatūros leidyklos redak
torių.

Filmų festivaliai, esą žemės 
ūkio žinioms skleisti, vykdomi 
Lietuvoje nuo kovo 1 d. iki ge
gužės 1 d.. Kolūkių, tarybinių 
ūkių ir traktorių remonto stočių *

gaivinti). Ir Trakuose ir kitose 
to rajono vietovėse jnumatyta 
atidaryti daugiau krautuvių. 
Numatyta paleisti po kraštą dar 
ir “kilnojamųjų krautuvių”.

(E) Partijos pamokslai Lietu
vos žurnalistams. Kovo viduryje 
Vilniuje keletą dienų posėdžia
vo “pirmasis Lietuvos žurnalistų 
suvažiavimas” (sovietiniais lai
kais). Sąjunga dabar turinti apie 
450 narių (laikraščių, radijo ir 
leidyklų, darbuotojų). Be dele
gatų, į suvažiavimą atvyko ir 
augščiausios tarybos prezidiumo 
pirm. J. Paleckis, eilė kompar
tijos veikėjų ir “broliškų respub
likų’’ atstovų. Partijos centro 
komitetas ryšium su konferen
cija paskelbė ilgą pasveikinimą, 
kuris labiau panašus į partines 

darbininkams rodomi žemės instrukcijas žurnalistams. Cent- 
.ūkio filmai.

(E) Vienas iš stambesnių in
ternatų Lietuvoje šiemet prade
damas statyti Panevėžyje. Čia 
bus surinkta apie 1.000 kolchb- 
zininkų vaikų ir, juos atskyrus 
nuo tėvų, bus apmokomi ir auk
lėjami komunistinėje dvasioje. 
Tokių internatų numatyta pa
statyti didelį skaičių.

(E) Lietuvoje dabar esą 2.175 
kolchozai, pranešė .Vilniaus ra
dijas lapkričio 29 d. Reorgani
zuojant MTS, kolchozai nupir
kę 7.800 įvairių traktorių, dau
giau kaip 500 grūdinių kombai
nų ir kitu mašinų.

(E) “Nenusausinta nė vieno 
hektaro”, skundėsi kaikurių Ši
lutės rajono kolchozų delegatai 
partinėje konferencijoje. Drena
žo laukia tame rajone 12.000 ha. 
Rajone esą 5.000 ha visiškai su- 
pelkėjusių pievų. Grūdų kitais 
metais tame rajone numatyta 
gauti tik 10 cnt. iš hektaro.

(E) Radviliškis be pirties. Pir
tis jau trečias mėnuo remontuo
jama, o gyventojams esą pata
riama vykti į Šiaulių pirtį, rašo
ma “Tiesos” 282 numeryje.

Veislinių arklių turgus įvykęs 
Šiauliuose vasario 17 d. Buvę 
pristatyta 170 lietuviškosios sun
kiosios veislės ir 20 žemaitukų 
veislės arklių. Atvykę iš tolimų 
Sovietų Sąjungos sričių ’pirkė
jai (turbūt sovchozų ir kolcho
zų įgaliotiniai) nupirkę 124 ark
lius.

(E) “Koldūninė” šiemet pra
dėsianti veikti Trakuose, kaip 
pranešė Vilniaus radijas. Be ki
tų įmonių, vienoje Trakų ežero 
saloje būsianti atidaryta vasaros, 
kavinė. (Anksčiau turistai nusi
skųsdavo, kad atvykę į Trakus 
neturį kur užeiti užkąsti, atsi-

ro komitetas įsako žurnalistams 
‘ karštai ir nesutaikomai kovoti 
prieš buržuazinę ideologiją, 
prieš betkuriuos buržuazinio na 
cionalizmo . pasireiškimus”. Įsa
ko taip pat duoti “ryžtingą atkir-

PIGIAUSI

siuntimai

$1’4.75

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —- 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių
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.

HAMILTONE!! - «*»»-•
Ateik - su žmona ar savo simpatija . 
Tiesiai iš darbo ar iš ivami|, bet ateik Į didelį sportininkų

PAVASARIO BALIU
kuris įvyks šį šeštadienį balandžio 4 d. puikioje Royal Connaught salėje.

Daug staigmenų. Turtinga loterija. Grojau V. Babecko orkestras

Pradžia 7 vai. 30 min. va k HLSKKovas

HAMILTON, Ont.

____ r ______ ___ ______ kų — 102 Ontario Ave., 
tį Vakarų imperialistams ir jų*ton, tei. JA. 8-5090. 
agentūrų skleidžiamiems šmeiž
tams”. Tų komunistams negeis-

Rinkiminė komisija. Šiais me-1 mas. Šventėje dalyvaus daug 
tais vyks KLB Krašto Tarybos jaunimo iš kitų lietuviškų kolo- 
rinkimai. Hamiltono apyl. val
dyba, šios apyl. rinkiminės ko
misijos pirmininku pakvietė J. 
Stonkų ir nariai: A. Bugailiškį 
ir P.. Mikalauską. Visais rinkimi
niais reikalais prašoma kreiptis 
į komisijos pirmininką J. Ston- 

Hamil-

Apyl
x Rinkiminės komisijos tmų pasireiškimų krašte mato- §imas Pranešama kad 

mai gausiai yra, jei taip masy- Kr Tar^ Hamiltono
viai žurnalistai šaukiami į kovą 
su jais.

•(E) Pabaltijo ir Baltgudijos 
5-ji augštųjų mokyklų studentų 
mokslinė techninė konferencija 
įvyks Kaune kovo "24-29 d. At
vyksią pranešėjai ir iš Maskvos, 
Uralo ir kitų sričių. Konferenci
jos metu būsią perskaityta virš 
100 pranešimų.

(E) Elektrotechnikos fakulte
te iš 600 klausytojų yra apie 60 
moterų. Pastarais metais radijo 
technikos specialybę baigė Ro
ma Urbonavičiūtė, Laima Straz- 
daitė ir kitos.

(E) Lietuviški gintaro išdirbi
niai buvo rodomi neseniai įvy
kusioje Leipcigo mugėje. Dabar 
Lietuvos gintaro meisteriai ruo
šia išdirbinius būsimai Niujor
ko parodai, į kur būsią išsiųsta 
apie 20 Įvairių gintaro išdirbinių.

Fort William, Ont.
Vosario 16 gimnazijai ir kun Berta- 

šiau atsilankymo proga aukojo:
$27 —- J. Danėnas;
Po $11 -— H. Poškus ir V. Bružas;
Po $10 — A. Diglys ir E. Jasevičiūtė;
Po $9 — Suslavičius ir V. Sibulis;
$8 V. Leveris?:
Po $7 — V. Dirsė, V. Kalėdas, J. 

Kazlauskas, Lazdinis, A. Bagdonas, Kru- 
paitis;

Po $6 — F. Statkus, K. Kaminskas;
Po $5 —- V. Radauskas, H. Kava

liauskas, J. Vaitkaitis, J. Pargauskas, 
Bielskis, J. Dautartas, J. Žvirblis, A. An
driušis, E. Kavaliauskas, V. Zujus, L. V. 
Girias, J. Misevičius;

Po $4 —- A. Mitalas, J. Dikinis, J< 
Škėma;

Po $3 — Žukauskas, A. Savickas, L. 
Radzevičius, A. Jonaitis, Jakubauskas, 
Stukonis, Raulickas, A. Galiauskas, J. 
G. Aukštikalnis, M. Avelis K. Jakaulė- 
nas;

Po $2 — A. Galvozas, C. Davis, Jean 
Champ, Ramanauskas, St. Kniukšta, Pa- 
žemeckas, Giedraitis, St. Ramon, J. Zig
mantas, J. Tumosas, Grudzinskas, J. 
Osila, V. Gurtajus, J. Girulis, A. Reraei- 
kis, V. Benstas, R. Šefleris, K. Jasiule- 
vičius, J. Pranevičius;

Po $1 — A. Balasevičius, Vilkas, Če
ponis, E. Ja kštys, Balionis, S. Girulis, S. 
Gimbutis ir J. Paukštys;

50 et. — Donat Hward.

Vasario 16 gimnazijai ir seneliams 
bei ligoniams aukų surinko:

H. Poškus $81,50, V. Zujus $51, V. 
Jonaitytė $22, P. Bružienė $22, Aukš
tikalnis $20, J. Škėma $10, L. V. Gi
rins $10, V. Sibulis $4.

PLB seimo žeklelių išplatinta 36. Juos 
plotino p. Bružienė.

Visiems aukotojams ir rinkėjams, o 
taip pat ir parengimų rengėjoms taria
me nuoširdžiausių padėką už jūsų duos- 
numą ir pasiaukojimą. E.

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
išduodamos paskolos iki $3.000, morgičiu paskolos ii 7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antrodieniois ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

prane- 
į KLB 
apylin

kės Rink, komisijai kandidatų 
sąrašus, bei jų raštiškus sutiki
mus būti renkamais reikia pri
statyti iki š.m. balandžio 18 d. 
7 vai. vak.

Ne mažiau 10 rinkikų gali pa
siūlyti nedaugiau kaip 30 kan
didatų vienam sąraše. Siūlyto
jas gali pasirašyti tik vieną kan
didatų sąrašą. Siūlytojai ir kan
didatai privalo būti apsimokėję 
solidarumo. mokestį. Siūlytojas 
(rinkikas) privalo būti ne jau
nesnis 18 m. ir kandidatas — 21 
m. amž. Sąrašai privalo atitikti 
KLB Tarybos rinkimų taisyk
lėms. Apie atidarymą pasitik
rinimui rinkikų sąrašų, rinkimų 
datą bei vietą bus pranešta vė
liau. Rinkimų komisija.

H. Liet. Kat. Moterų D-jos sk. 
praneša Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, kad vartotų rūbų va
jų dėl Suvalkų trikampio nori 
užbaigti balandžio 15 d. Neišpil
dytų prašymų dar yra labai 
daug — apie 70 laišku. Todėl 
valdyba labai prašo mielus tau
tiečius paaukoti kiek kas galėtų 
vartotų rūbų. Ilgai nedelsiant — 
ne vėliau balandžio 15 d. prista
tyti į surinkimo vietą pas p. Ka
činskienę — 308 Queen St. S., 
tel. JA. 7-5825 arba pas betkurią 
skyriaus narę, kas kurią pažįs
ta. Galima ir palikti parapijos 
salėje rūbinėje. Jei kam tas 
nepatogu, skambinkite minėtu 
telefonu, bus paimta iš namui 
Už bendradarbiavimą visiems 
nuoširdus ačiū.

Be to, valdyba praneša visuo
menei, kad jau ruošiamasi sky
riaus tradicinei šeimų vakarie
nei, kuri įvyks balandžio 25 d., 
parapijos salėje, taip pat šauni 
ir smagi kaip kitais metais. Šo
kiams groti užprašytas Benni 
Feri orkestras, ponia Kudabie
nė sutiko paruošti programą ir 
renkami fantai loterijai. Iš anks
to visus kviečiame nepraleisti 
progos dalyvauti.

Jaunimo šokių vakaras atve
lykio sekmadienį parapijos sa
lėje, 58 Dundurn St. N., rengia
mas skautų DLK Vytauto drau
govės prasidės 5 vai. p.p. Kvie
čiame visą lietuviškąjį jaunimą 
skaitlingai Į vakarą atsilankyti. 
Po ilgesnės pertraukos ši skau
tų iniciatyva sveikintina. Pra
šome visus tėvus paraginti savą
jį atžalyną šiame jaunimo pobū
vyje dalyvauti.

Skautų globėjo šv. Jurgio šven 
tės iškilmingą minėjimą Hamil
tono skautai ir skautės ruošia 
sekmadienį, balandžio 26 d., AV 
bažnyčioje. Tą pačią dieną po 
pietų parapijos salėje įvyks ofi
cialioji dalis ir pasilinksmini-

nijų, tuo būdu ji bus geriausia 
proga sudaryti‘lietuviškų pažin
čių. Į šventę kviečiamas visas 
Hamiltono jaunimas, o taip pat 
ir vyresnieji.

Vl-sios Liet. Dienos rengimo 
reikalu apyl. v-ba kovo 24 d. bu
vo sušaukusi pirmąjį organizaci
nio komiteto posėdį. Į jį apyl. 
v-bos kvietimu įėjo šie asme
nys: A. Vainauskas, St. Dalius, 
K. Stanaitis, Jer. Pleinys, M. 
Keženaitytė, K. Baronas ir visa 
apyl. v-ba. Į k-to sąstatą^ buvo 
pakviestas ir LN v-bos pirm. St. 
Bakšys, bet kadangi k-tas dau
guma blsų nusprendė Lietuvių 
Namų salės LD sekmadienio kon 
certui neimti, jis įeiti į organi
zacinį k-tą atsisakė, motyvuoda
mas, kad šis sprendimas yra vi
siškai be pagrindo ir labai bus 
skaudus Liet. Namų nariams ir 
juo skaudesnis jam pačiam.

Posėdžio eigoje buvo sudaryti 
pirmieji metmens šiai didžiajai 
Kanados lietuvių šventei. Ašt
riausiai buvo diskutuojamas sa
lės sekmadienio koncertui klau
simas. Nežiūrint didžiausių St. 
Bakšio prašymų ir svarbiausių 
argumentų koncertui imti LN 
salę, nuspręsta ieškoti kitos sa
lės, pirmoje eilėje bandyti iš
nuomoji kurio , nors didesnio ki
no salę. Posėdžio eigoje St. Bak
šys pranešė, kad, pasiteiravus 
Čapitol kine, kuris turi apie 
2.000 vietų, sužinota, kad sek
madieniais jo nuomavimas kai
nuotų apie $500.

Šį savaitgalį LN kine rodomi 
grandij oziniai filmai “The Ro
be” (Kristaus gyvenimas ir mir
tis) ir jo tęsinys “Demetrius and 
the Gladiators”. Abu filmai spal
voti ir tęsiasi 4 vai. Ketvirtadie
nį ir penktadienį seanso pradžio 
7.30 vai. vak., o šeštadienį 3 se
ansai be pertraukos, kurių pir
mas prasideda 1 vai. dieną.

LN kinui reikalinga valytoja. 
Atlyginimas $20 savaitei. Dėl 
sąlygų teirautis pas-kino vedėją 
G. Skaistį kasdien nuo 6 iki 11 
vai. vak. arba tel. LI. 5-4576.

Liet. Namuose esanti kirpyk
la, pasikeitus savininkams nuo 
balandžio 1 d. mokės pirmus 6 
mėn. po $30, o vėliau po $35 mė
nesiui. Sutartis sudaryta su nau-

j u nuomininku 3 metams. Iki- 
šiol už ją buvo gaunama po $25 
mėnesiui. Sk. St

VISI SUSITINKAME šį šešta-’ 
dienį Royal Connaught viešbu-. 
čio puikioje salėje, dideliame; 
sportininkų pavasario baliuje! 
Sportininkų parengimai visuo
met džiaugdavosi dideliu pasi
sekimu, tad ir balandžio 4 d. pa
vasario balius bus neeilinis, nes 
jam mūsų kolonijos jaunimas 
paruošė daug įvairių staigmenų. 
Paremkime gražias Kovo spor
tininkų pastangas, sukeldami iš 
parengimų reikalingą jiems su
mą pinigų treniruotėms, išvy
koms į kitas kolonijas, invento
riaus nupirkimui ir 1.1. Vienas 
antras doleris, nepastebimai iš
leistas prie įėjimo ar loterijos, 
leis kiekvienam atvykusiam prie 
puikios muzikos užmiršti savai
tės vargus ir rūpesčius. Baliaus 
pradžia 7.30 vai. vak.

Lietuviškus filmus J. Žukaus
kas ir K. Baronas kovo 21 d. ro
dė Detroito lietuviams. Juos ste
bėjo apie 250 asmenų, Ta pačia 
proga K. Baronas turėjo posėdį 
su Detroito VKLS sk. valdyba, 
nes gegužės 30-31 d. toje lietuvių 
kolonijoje yra šaukiamas JAV ir 
Kanados vilniečių suvažiavimas.

Lietuviai pasaulyje
' Leopoldas Dymša, buvęs Lie
tuvos konsulas Karaliaučiuje, 
mirė kovo 25 d. Stamforde, Con. 
Po karo jis buvo prie Britų oku
pacinės valdžios atstovas lietu
vių reikalams.

Buvo; gimęs 1893 m. Raseinių 
ąpskr., baigė Londono un-to ko- 
mrecijos fakultetą, kaip artileri
jos kapitonas, 1919-22 m. buvo 
ryšio karininku prie Įvairių ka
rinių misijų, o vėliau Lietuvos 
vyriausybės atstovas prie Klai
pėdos okupacinės valdžios, 1935- 
6 m. pasiuntinybės patarėjas5 Ry 
goję, 1936-40 m. gen. konsulas 
Karaliaučiuje; Amerikoje dirbo 
Care įstaigoje Niujorke.
'Pulk. Petras Jurgaitis, buvęs 

Lietuvos kariuomenės pulko va
das ir porą metų karo mokyklos 
viršininkas, 1932 m. išėjęs Į ats. 
keletą metų buvęs Biržų m. bur
mistru, mirė kovo 19 d. Cleve- 
laride. Buvo gimęs 1894 m.

Buvęs DiKngeno’ liet, tremti
nių stovyklos direktorius pulk. 
C. Malsie, dabar gyvenąs Los 
Angeles priemiesty Norwalk ir

TILLSON BU RG. Ont. ,esąs pa^yžuotas, norėtų pasi- 
’ keisti laiškais su jo administruo

toje stovykloje gyvenusiais lie
tuviais. Jo adresas: Mr. C. Mal
sie, 11414 McClaren, Norwalk, 
Cal., USA. „

VOKIETIJA
Vok Kr; Valdybos sudėtis šiek 

tiek pasikeitė. Kovo 12 d. išemi
gravus į JAV Kr. Valdybos pir
mininkui K. Drangai, valdybon 
įėjo kandidatas Stp. Wykintas. 
Valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. E. Simonaitis, vice- 
pirm. V. Sutkus, Sekr. kun .dr. 
J. Aviža, iždin. J. Stankaitis, na
rys Stp. Vykintas.

Pirmasis povelykinis pasilinks 
minimas - šokiai įvyks balan
džio 4 d., šį šeštadienį, Tillson- 
burge Columbus salėje. Šokiai 
bus prie geros muzikos, paįvai
rinti dideliu laimės šuliniu, bu
fetu, kuriame galėsite ir atsigai
vinti ir pasdstiprinti-užkąsti. Pra 
džia 7 vai. vak. Rengėjai vietinė 
lietuvių parapija. Pelnas skiria
mas bažnyčios, kurioje mes tu
rime lietuviškas pamaldas, rei
kalams.

Visus lietuvius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Rengėjai.

Otava. — Birželio mėn. Lon
done įvykusiame Š. Atlanto kon
grese Kanadą atstovaus 18 par
lamentarų — 13 konservatorių, 4 
liberalai ir 1 CCF. Delegacijai 
vadovaus Harry Jones, iš Sa- 
skatchewano, Kanados Š. Atlan
to Sąj. parlamentarų sąj. vykdo
mojo kom. -pirmininkas.

GENOVAITEI ir JUOZUI ŽEMAIČIAMS,

Lietuvoje mirus jos brangiai mamytei, 

reiškia širdingą užuojautą

A. E. Keršiai.

WELLAND, Ont
suruošusios V-ją Kanados Lietu
vių Dieną ir Niagaros pusiasalio 
lietuviu bendruomenės' dešimt
metį.

Atrodo, kad Jonines Wellande 
ruošia Tautinė Sąjunga.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
, sent by

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

Tel. LI. 4-7239

Pasirodžius spaudoje polemi
kai dėl ruošiamų Joninių Wel- 
lande (dar nepasisako, kas ruo
šia) ir Merrittone VKLS St. Ca
tharines skyriaus KLB Wellan- 
do apylinkės valdyba randa rei- ( 
kalą patikslinti visuomenę, kad 1 Taip pat pranešama, kad Wel- 

lando apylinkės valdyba sudarė 
Welando apylinkėje rinkimams 
pravesti į Krašto Tarybą sekan
čios sudėties rinkiminę komisiją: 
B. Andriušis, J. Kutka ir J. Staš
kevičius.

Rinkiminė komisija, apylin
kės bendruomenės narius, visais 
su rinkimais susijusiais reika- 

j lai informuos betarpiai vėliau* 
! Be to, Wellando apylinkės vai 
dyba kviečia savo ir artimesnių 
apylinkių lietuvius į ruošiamą 
linksmą šokių vakarą, kuris 
įvyks balandžio 4 d. 7 vai. vak. 
jaukioje pp. Sinkų Crowland ko
telio salėje. Žinoma, veiks ska
nių valgių ir neblogų išgėrimų 
bufetai. Wellando apyl v-ba.

ji jokių Joninių neruošia.
Ji parengimų ir kitais reika

lais glaudžiai bendradarbiauja 
su St. Catharines apylinke, ko 
pasėkoje bendromis jėgomis yra

Naujai atidaryta
dešrų gamykla ir krautuvė

JOOSTEN’S MEAT LIMITED
16-A EVANS STREET 

(netoli Wellington - Cannon Streets)

Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

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

HAMILTON, ONTARIO. Tclef. JA. 8-6667

S Geriausios rūšies mėsa ir dešros

Tik nuosavi gaminiai prityrusio mėsininko iš Vo
kietijos — gamyklos ir krautuvės savininko pono 
Joosten, jau gerai pažįstamo vokiečiams ir lietu
viams savo geriausiais gaminiais Toronte.
Čia pat parduodami įvairūs importuoti skanėsiai.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, < 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
NamV PU. 3-8928

Menuningęno apyl. valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. kun. dr. J. Petraitis, sekr. 
M. Girdvainienė, ižd. A. Dasys.

Luebecke seniau veikė net 3 
atskiros apylinkės — Luebeck - 
Artilerie, Luebeck - Messen ir 
Bad Schwartau, — bet gyvento
jų skaičiui sumažėjus pernai vi
sos susijungė į vieną apylinkę. 
Kadangi lietuviai gyvena labai 
išsimėtę, tai apylinkės valdybos 
rinkimai buvo pravesti kores- 
pondenciniu būdu. Dar gruodžio 
14 d. visuotiniame susirinkime 
'buvo pastatyta 14 kandidatų ir 
išrinkta rinkiminė komisija iš 
trijų asmenų. Vasario 26 d. bal
savimuose buvo išrinkta valdy
ba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. Pr. Liegus, vicep. 
D. Statkus, sekr. J. Pyragas, ižd. 
B. Medelinskas, ūkio r. ved. M. 
Loenhardt. Rev. kom.: Pr. Kot- 
kis, VI, Klevečka ir W. Naujoks. 
Iš 128 turėjusių teisę, balsavo 
102. .
D. BRITANIJA

Londono šeštadieninėje mo
kykloje kovo 7 d. pradėtas dar
bas su naujais mokytojais. Da
bar moko kun. A. Kazlauskas, 
kun. P. Dauknys, P. Menortienė.

Londono liet, sporto ir soc. 1 
klubas šiemet grąžino 442 sv. 
skolų, betgi jų liko dar 5.162 sv. 
Savo patalpas visokiems minėji
mams ir susirinkimams klubas 
duoda veltui. Pasitraukus 7 me
tus išbuvusiam pirm. Z. Jurui, 
į valdybą išrinkti: pirm. J. Paru
lis, sekr. V. Lagunavičius, kasin. 
A. Paukštys, o klubo komitetan: 
P. Balutis, P. Senkuvienė, B. 
Namajuškienė, J. Vikanis, J.Gru 
piljonis, A. Jankūnas. Rev. kom.: , 
Z. Juras, S. Kasparas ir J. Še- 
meta.

REIKALINGI
BROWNEJONES LTD. - Gift Parcel
Service Firmai, Lietuviu Skyriui
ATSTOVAI KANADOJE.

r a-š y t i —
BROWNEJONES LTD.

Lietuvių Skyrius
1, Norfolk Place, LONDON W. 2 
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Montrealio Lietuviu Teatras Hamiltone
PUSL.

Nepaprastai gražiai mes kal
bame ir rašome apie motiną. Ne
girdėt, rodos ir juokų, anekdo
tų, žeminančių motinos vardą. 
Nors pasitaiko žemėje jų ir iš
sigimusių, tokių baisių, kad net 
kartais žinių pasiklausius krau
jas ima stingti. Tačiau motinos, 
kaipo tokios, vardas nenukenčia. 
Mūsų širdyse ji visada lieka sa
vo augštumoje, visada lieka 
motina.

Tuo tarpu visai kitoje plotmė
je stovi uošvė. Kodėl? Kas gi ji 
yra? Ogi ta pati motina, kurią 
mes garbiname ir augštiname. 
Ta pati, kuri savo vaiką gimdė, 
ant rankų nešiojo, augino ir mo
kė. Jos meilė nei kiek nepasikei
tė net ir tada, kada jos dukra ar 
sūnus išskrido iš gimtojo lizde
lio ir savo šeimą sukūrė. Tat ko- 

. dėl gi jos vardą valkiojame ne
švankiuose anekdotuose? Kodėl 
kvatojamės jų klausydami? Man 
atrodo, tik dėl to, kad esame dar 
nesubrendę, nepasiekę tam tik
ro kultūringumo taško.

. Žinau, jūs pasakysit, kad tai 
netiesa. Jūs pasakysit, kad su 
uošve negalima sugyventi, kad 
ji kišasi į nesavo reikalus, ardy
dama jauną šeimą... Dar daug, 
daug jūs pasakysit.

Tiesa ir tai. Aš pati žinau šei
mų, kurios palaidojo savo tikrą 
šeimos šilimą tik per uošvės pa
stangas. Bet, ar ji norėjo tai šei
mai blogo?

‘ O, kiek yra žentų ir marčių, 
kurie uošvės Į namus nebeįsilei
džia? Kiek yra šeimas sukūru
sių vaikų, kurių uošvės, našlės 
senatvės sulaukusios tebedirba 
dėl duonos kąsnio, ir tiek terei- 
kalingos, kad norint kur išeiti, 
už dyką prie vaikų per naktį 
pasėdėtų? Kiek yra uošvių sene
lių namuose, kada vaikai ištai
gingai gyvena? Jos gi yra moti
nos. Ar pagalvojo kas, ką jos iš
gyveną savo skurdžioje vienat
vėje?

Nėra dviejų žmonių vienodai 
galvojančių, vienodai spren-

visa, žinoma, esu skaičiusi, bet 
tiek, kiek skaičiau ir girdėjau, 
pasityčiojimų, paniekos uošvei 
neteko rasti. Tiesa, martelė daž
nai skundžiasi savą anyta, daž
nai pasigenda motinėlės. Tai la
bai natūralu. Juk motinos nepa
vaduos niekas. Ne tik motinos, 
bet ir gimtų namų, savo šeimos 
tradicijų. Viskas miela ir bran
gu, ko nebetekai, o naujas gy
venimas atneša naujų rūpesčių, 
naujų problemų, taip, kaip ir 
džiaugsmų.

Uošvės niekinimas yra mums 
svetimas. Tai yra svetima dulkė 
teršianti mūsų kultūrą. Jei taip, 
tai laikas jos nusikratyti. Laikas, 
kad nebebūtų pasityčiojimų 
spaudoje ir laikas, kad mes pa
tys ta prasme persiauklėtume. 
Mūsų dukterys, mūsų anūkės 
taip pat vieną dieną bus uošvės. 
Ar negražiau būtų, kad mes vie
toj tyčiojęsi ir niekinę pradėtu
me savo vaikus auklėti’

Mūsų dukra turėtų žinoti, kad 
jei ji išteka, tai nereiškia, kad 
ji atima tėvams sūnų, broliams 
ir seserims brolį. Ji nueina į 
mylimo žmogaus šeimą ir turi ją 
papildyti, o ne skaldyti. 
Taip pat sūnus. Jis turi žinoti, 
kad dabar turi dvi motinas ir 
du tėvus. Taip, pat daugiau bro
lių ir seserų.

Nesugyventi nėra joks menas. 
Sugyventi gi, žmones suprasti, 
mylėti juos tokius, kokie jie yra 
— tai yra gyvenimo menas.

Paprastai tėvą ilabai nenorom 
su savo vaikais skiriasi. Tačiau 
auklėkim ir save. Žinokim, kad 
vaikai nėra mūsų nuosavybė, 
bet paskola, kurią turim grąžin
ti gyvenimui. Juo gražiau ir ge
riau sugebėsim tai padaryti, juo 
laimingesni būsim ir mes patys 
ir mūsų vaikai. Juo geriau, bus 
atlikta mūsų žemiškoji pareiga.

Kad visa, ką šiame straipsne
lyje minėjau, lengviau būtų pa
siekti, atminkit vieną pagrindi
nę taisyklę — negyvenkite su 
savo naujai sukūrusiais šeimą 
vaikais bent pirmuosius penke-

Kovo 1 d. Lietuvių Namuose!me, Vytauto, mirties akivaizdoje,|kuotas. Vaidmeniui trūko apdai- 
Hamiltono lietuviai pamatė B.' choro giesmių garsai žiūrovus linimo.
Sruogos “Milžino paunksmę” — sujaudino. Šioje nuotaikoje Aks- Tebūna atleista rašančiam už
III veiksmų istorinę kroniką, šis tino monologas prašėsi didesnio gal perdrąsų nagrinėjimą, 
veikalas net normaliose sąlygo- Įsijautimo arba net ekstazės, kas kartu noriu pridėti, kad ši '--- ....-------------------------- „_____________ _— h ket- 

nebuvo pilnumoje pasiekta. Dar veriukė nešė didžiąją dalį spek- 
norėtųsi pridurti dėl pačios iš- taklio pasisekimo, 
vaizdos ir grimo. Švitrigaila at- į-------_ _ __ _ Z—'—
rodė per jaunas. Greičiau galima ria~Vytautas Šabalys, ‘Poznanės 
būtų patikėti, kad jis Jogailos, vyskupas. Šis aktorius mėgėjas 
sūnus ar net gi anūkas, bet tik labai natūraliai sukūrė malo
ne brolis. Bendrai paėmus, J. naus vyskupo vaizdą. Gal kai- 
Akstinas paliko šviesų ir stiprų kur skambėjo truputį per mono- 
įspūdį sukurdamas savaip Švit- toniškai, bet aktorius Sabalys 

aiškiai su dideliais gabumais.
Gabus kolektyvo narys V. Ker

se nelengvas pastatyti, bet vis
dėlto Montrealio teatras ryžosi 
dar kartą išbandyti savo jėgas ir 
sugebėjimus. Dėka aktorės, ra
šytojos ir, kaip matome šian
dien, režisorės B. Pūkelevičiūtės, 
mūsų stipraus rašytojo B. Sruo
gos veikalas “Milžino paunks- 
mė” pasirodė rampos šviesoje.

Jau trečią kartą Montrealio 
Lietuvių Teatras aplanko Ha
miltoną. Jeigu pirmasis veikalas ___  _ _______ ___ ________ ______ _____ ____ _
rr.A- Škėmos Živilė - nesu- (enjęa pripažinti, kad aktorė re- vaidmuo — Mykolas Kornicas
kele reikiamo dėmesio arba ant- žisuodama tą veikalą ir jame vai vadinamas Siesčencu.
roJ° — Borutos BaltaraS!° dindama susidūrė su sunkiu už- judesiais ir kalboje. -----------
malūnas — pastatymas pasirodė javįniu todėl save ji čia šiek pabrėžti, kad visdėlto trūko rei-
nevisiems priimtinas, tai jau - • • • • - • - --- ’ " -
"Milžino paunksmsė” pastaty
mas buvo stipriai Įvertintas ir 
Montrealio idealistai paliko di
delį, negreitai pamirštamą Įspū
dį žiūrovų širdyse. Vytauto as
muo dar ir šiandien yra mumyse 
gyvas. Jo genialumas perėjo per 
istorijos puslapius ir tvirtai pa-

vaizdos ir grimo. Švitrigaila at- Iš kitų aktorių mėgėjų išsiski-

rigailą.
B. Pūkelevičiūtė Sonka-Sofija

Jogailos IV-ji žmona. Be abejo belis, kuriam atiteko dėkingas

Laisvas
Norėčiau

tiek nuskriaudė ir jos Sonka ne7 kiamos pagarbos karaliui. Ir Ker 
buvo visapusiškai tobula. Balio belio sukurtoji rolė priminė 
Sruogos karalienė Sofija buvo baugiau drąsų berną negu tiesų 
daugiau moteris negu karalie-1 riterį.

Neblogą Įspūdį paliko A Ur-nė. Savo moteriškumu suvilioja 
ne vien tik- riterius, bet ir patį bonas, suvaidinęs net dvi roles.
Zbignievą. Toji karalienė nemo- Aktorius atrodė charakterinis su 
kėjo savęs pastatyti tinkamoje j komizmo priemaišom. (Kalėji- 

.... - - T . . , . .- augštumoje dvariškiu tarpe ir mo sargas).
sihko mumyse. Jeigu lenkai jau- jos pačios akivaizdoje bu-

ažiančių tą ar. kitą gyvenimo riš metus. Kodėl, parašysiu ki- 
problemą. Nuomonių skirtumas 
buvo ir bus. Tat, kaip mes drįs
tame niekinti motiną papusią 
uošve? Ar jau mes taip pavyz
dingai mokame sugyventi su sa
vo draugais, su savo kaimynais? 
Ar mes jų neapkalbame, nekri
tikuojame ir, kartais, nešmeižia- 
me už ką nors? Ar mes dedame 
pastangų, kad visiems, su ku
riais gyvenime susiduriame, gre 
ta mūsų būtų gera, jauku ir ma
lonu? Ne!. Dar kartą ne! Mes 
vertiname tik tuos ir saldliežu- 
vaujame tiems, kurie mums pa
taikauja, kurią.'mus giria. Dar 
geriau, vertiname tuos, iš kurių 
turime vienokios ar kitokios 
naudos. Nutrenktume Į paskuti
nių priešų eiles tuos draugus, 
kurie mums mūsų klaidas, mū
sų blogus darbus, mūsų paiku
mą išdrįstų mums prieš akis pa
kloti. Tik mes geri, mes teisūs, 

./ mes sąžiningi, mes pavyzdingi.
J Pagaliau, jei žvelgti į mūsų 
' tautos istoriją, Į tautosaką. Ne

tą kartą. V. Šmaižienė.

Redakcijai prisiųsta
Eglutė, Vol. 10, No. 3, 1959 m. 

kovas, 30 psl.
Naujais metodais tvarkomas 

šis vaikų laikraštėlis tikrai pa
traukliai’atrodo ir vaikų yra mė
giamas. Šio puošniaūs, puikiai 
iliustruoto laikraštėlio metinė 
prenumerata tik $4, o atskiras 
Nr. 40 centų. Adresas redakcijos 
ir administracijos: Eglutė, Im
maculate Conception Convent, 
RFD 2, Putnam, Conn., USA.

Pelėda Nr. 1(34), 1959 m. pa
vasaris, 20 psl.

Oberammergau. — # Kristaus 
kančios vaidinimų rengimo ko
miteto parėdymu nuo gavėnios 
pradžioj čia visi vyrai, kurie da
lyvaus vaidinimuose nebeskuta 
barzdų, o moterys nebeina Į gro
žio salionus plaukų šukuotis. 
Vaidinimas įvyks 1960 m.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškamc ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
A Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (habitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

tė jo slegiamą paunksmę, tai 
mums toji punksmė kėlė pasidi
džiavimą.

Veikalo turtingas tekstas, įdo
mūs charakteriai, puošnūs rūbai, 
žiūrovus žavėjo. Birutės Pūkele- 
vičiūtės visas pastatymas paro
dė didelį kruopštumą ir sugebė
jimą: teisingai perduotos nuo
taikos, gerai paskirstytos rolės.

Labai malonus faktas, kad ša
lia B. Pūkelevičiūtės yra stiprūs 
ramsčiai Montrealio kolektyve 
aktoriai: K. Veselka, J. Akstinas, 
L. Barauskas, kurių dėka veika
lo išpildymas Įgavo profesionali
nį veidą.

Lenkų karalius Jogaila — K. 
Veselka atliko rolę nepaprastai 
šiltai. Jo sukurtas Jogaila pasi
darė mums savas, suprantamas 
ii net užuojautos vertas. (Klau
simas ar toks ir buvo Jogaila?). 
Jo diktuotas laiškas buvo per
duotas taip paprastai ir nuošir
džiai, jog tikrai kiekvienas žiū
rovas kartu su juo pergyveno. 
Aktorius Veselka nesinaudoja 
nei efektais, nei ypatingu spal
vingumu, bet užkrėtė visus gi
liu Įsijautimu ir paprastumu.

Jau visai kitos spalvos — L. 
Barauskas, kuriam atiteko bene 
didžiausias vaidmuo Zbignevo 
Olesnickio Krokuvos ^vyskupo. 
Šio aktoriaus darbas kruopščiai 
apgalvotas ir kiekvienas jo ju
desys bei sakinys buvo įvairus 
ir Įspūdingas. Jeigu Jogaila (Ve
selka) mus sujaudino, tai Kro
kuvos vyskupas (Barauskas) 
mus žavėjo. Barauskas vaidme- 
ny lenkų patrioto vyskupo, ku
ris naudojosi žeminančiom prie
monėm savo tikslui pasiekti, aiš
kiai sukūrė neigiamą personažą. 
Pati išvaizda: rūbai ir grimas — 
labai teatrališki, kartais primin
davo daugiau demoną, negu vys
kupą. Būtų galima šiek tiek su
švelninti. Prisimenant Barauską 
iš kitų vaidmenų, beabejo tenka 
pripažinti, kad tas talentingas 
aktorius su puikia sceniška iš
vaizda ir sodriu balsu yra įvai
rus. Jo daviniai jam palengvina 
sukurti betkokią rolę.

Jau kas kita su J. Akstinu. Ma 
loni ir smulki išvaizda, visdėlto 
nevisai atitiko Švitrigailos vy
riškam būdui. Bet aktorius nau
dojosi kitom priemonėm, būtent 
— dideliu scenišku temperamen
tu ir mokėjimu užkrėsti ir per
duoti jausmus per rampą. Aud
ringas Švitrigaila buvo žiūrovų 
mėgiamas ir laukiamas. Pilies 
kalėjimo scena praėjo labai ge
rai. Švitrigaila, pilnas neapy
kantos ir pagiežos visiems, per 
Akstiną praskambėjo nuostabiai 
įtikinančiai. Paskutiniame veiks

vo šmeižiama ir pajuokiama. Pa
teisinti kaipo karalienės jos ne
galima, bet B. Pūkelevičiūtė, 
gal ir sąmoningai stengėsi išdi
dumu karališku padengti žemi
nančias Sonkos priemones. Tarp 
kitko per dažnai nešiojamos ka
rūnos. Stipriai praėjo jos scena 
“netekėk už seno”. Šioji gabi 
profesionalė aktorė stipriai per
davė savo jausmus ir Įtikino žiū
rovus.

Veselkos sukurtas Hinča pir
mam veiksme, buvo labai karš
tas gal net kiek perdėtas, bet 
visdėlto Įtikinantis.

Bronė Malaiškienė vaidino 
Liuciją Zbignievo dvaro šeimį-

Trumpiausias kelias į Lietuvę per Londoną 
Kam siųsti per svetimtaučius, jei D. Britanijoje yra lietuviška ir 
tik vienintelė tokia įstaiga, per kurią jūs galite pasiųsti siunti
nius saviesiems į Lietuvą, Sibirą ar kitur. O tokia įstaiga yra:

BALTIC STORES BENDROVĖ

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūsių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SWANKAS

(Savininkas Z. Juras)
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.

Kreipkitės ir mes tuojau jums pasiųsime oro paštu mūsų 
kainaraščius bei

Siunčiame viską: vaistus, medžia
gos, akordeonus, laikrodžius, mošinos 
(varias, maistų ir visa kito, kas lei
džiamo siųsti.

Užsakykite, ir jūsų siuntinys bus 
tuojau pat išsiųstas jo laukiantiems 
jūsų artimiesiems.

Užsakė romia sąžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už 
siuntinį otsoko Baltic Stores Bendrovė.

Nesiboidykite, jei užsakydami ne
turite iš korto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skubo pir
miau pasiųsti kos užsakyta, o tik pas
kui suveda sąskaitos. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius _ 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti* 
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

kitas informacijas.
pasiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir maisto siuntinius.

BALTIC STORES mielai pasiunčia 
už labai mažų mokestį (informacijas 
suteikia atskirai paprašius) ir pačių 
tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kod siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumožinant nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vieno solidų lietuviško tautos 
parėmimo.

BALTIC STORES būdamos lietuviš
kos visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyveno nč»a is orbo atvykstan- 
ft:: '■ / tfais <<■■ ■ ■ j

Huvykti galimo laivu <"Batory*r kas

4as* t" .. \: f’f

FOUR SEASONS

Ili^iBloor St. W„ Toronto

Td. WA. 5-5555

Lietuviams patarnauja įstaigoje tek: 
WA. 5-5555 ir namuose tel. 

LE. 6-4681.
Musų vienintelis užsiėmimas —

Kultūros ir knygę pasauly
“Tėvynės garsų” radijo valandė
lę—dvi valandas sekmadieniais. 

V. Tamašauskas Vasario 16 d. 
proga Londono Lietuvių Namuo
se buvo suruošęs Lietuvos paš
to ženklų parodą — išstatęs sa
vo rinkinį.
DAINININKŲ KONKURSAS
Dirva gegužės 2 d., Clevelan- 

de, rengia jaunųjų dainininkų 
konkursą. Laimėtojams paskir
tos trys premijos: $300, $200 ir 
$150. Rengėjai taip pat numato 
konkursą laimėjusiųjų koncer
tus surengti ir kitose lietuvių 
kolonijose.

Konkurse gali dalyvauti mo
terys ir vyrai, nevyresni kaip 28 
m., iš anksto pranešę apie tai 
Dirvai, bet ne vėliau, kaip iki 
balandžio 18 dienos. Įsiregistruo
jant reikia pranešti balso rūšį, 
kur mokosi dainavimo, tikslų 
adresą ir vieną fotografiją, tin
kančią laikraščiui.

Visi konkurso dalyviai, atvy
kę į Clevelandą, gaus rengėjų 
parūpintą nakvynę lietuvių šei
mose ir čia neturės jokių išlaidų.

Konkurse dainininkai turės 
padainuoti po tris savo pačių 
pasirinktas dainas. Viena iš jų 
turi būti lietuvių kompozitorių 
kūrinys, gi dvi kitos gali būti ir 
svetimtaučių kūriniai. Dvi iš tri
jų dainų turi būti dainuojamos 
lietuviškai, trečioji gali būti 
dainuojama ir originale kalba.

Visiems konkurso dalyviams 
bus parūpintas akompaniatorius. 
Norintieji gali ir savo akompa
niatorių atsivežti. Jei kuris iš 
konkurso dalyvių numato sun
kumų kelionės išlaidas apmokė
ti, apie tai tuoj praneša Dirvai. 
Rengėjai stengsis ir tuos sunku
mus nugalėti.

Dirva — 6907 Superior Ave., 
Cleveland 3, Ohio, USA.

Kun. Vyt Bitinas, Šv. Kazi
miero kolegijos prefektas, yra 
atvykęs iš Romos į JAV pas se
serį į New Haven, Conn. Kovo 
12 d. jis atšventė 10 metų ku
nigystės sukaktį.

Kun. St. Žilys, keletą metų 
gyvenęs Kanadoje, 1957 m. išvy
kęs į Romą vėl tęsti studijų Gre- 
gorianumo universitete, kurį 
baigė 1948 m., š.m. kovo 9 d. pui
kiai apgynė disertaciją “Marijos 
įvedybų šventės kilmė” ir gavo 
teologijos daktaro laipsnį.

Vincas Ramonas paruošė nau
ją savo kūrinių rinkinį “Šalti 
vandenys”. JĮ leidžia Liet. Kny
gų Klubas.

Nastutė Umbrozaitė, Anhurst 
kolegijos Putname paskutinio 
kurso studentė, kolegijos vaidy
bos konkurse laimėjo geriausios 
artistės konkursą ir gavo taurę. 
Ji studijuoja matematiką, yra 
lietuvaičių studenčių “Dainavos” 
klubo sekretorė-iždininkė, veikli 
ateitininkių draugovės narė. Jos 
tėvai gyvena Brooklyne.

Aleksandras Boguslauskas, iš 
Austrijos į Braziliją imigravęs 
lietuvis agronomas, yra “Luft
hansa” oro bendrovės tarnauto-

ninkę. Šioji aktorė mėgėja, nors'jas Sao Paulo, atostogų proga 
turėdama dėkingą išvaizdą ir ne J atskrido į JAV ir Kanadą aplan- 
blogą balsą, visdėlto trūko Įsi- kyti savo pažįstamų bei bičiulių, 
jautimo, ypač pamišimo scenoje. Sao Paulo jis veda lietuvišką

Zaremba — Zigmas Lapinas, .
' ~ i • ' • V • i 1 j 1 ■ ' 1bent kelių pakeitimų. Didelį įs

pūdį paliko Z. Lapino sukurtos 
giesmės ir kit. Geras ir užbaig
tas S. Ilgūno grimas.

Už taip kultūringai praleistą 
vakarą hamiltoniečiai palieka 
Montrealio teatrui labai dėkingi. 

Vaičiūnaitė ir F. Sidaravičiųtė. To Įvykio kaltininkai buvo Lie- 
K. Veselkos dekoracijos buvo J tuvių Namai. Salė buvo pilna 

gerai išspręstos. Taip pat buvo; žiūrovų ir S. Bakšys gėlėmis ir n 3 • !. • •*. • • • — i • v i •  • t •
NeDa.

aktorius geros išvaizdos, bet dar 
turįs mažai patyrimo ir atrodė 
netikras savo uždavinyje.

Rumbaudą, Lietuvos didžiūną, 
gerai atliko Steponas Kęsgailą. 
Taip pat malonų Įspūdį paliko R. 
Simaniūkštis, V. Skaisgirys, V.

Juozo Akstino antroji rolė ka-1 labaiskoningi turtingi rūbai. Gal, žodžiu padėkojo svečiams, 
ralius Sigismundas nebuvo taš-' Jogailos ir Švitrigailos norėtųsi II-

VIEŠAS PRANEŠIMAS1

svarbus visiems
1959 metų pavasarį Consumers 

Gas Company vėl prašo 
jūsų pagalbos

Ypatingai šalta praėjusi žiema daug giliau Įšaldė žemę, kaip kad paprastai 
būdavo. Ir kai šiltesnei temperatūrai esant šis Įšalimas pradės atsileisti, 
žemės judėjimas bus daug didesnis, negu būdavo kitais metais.

V The Work Departmental daugumoje savivladybių yra jau perspėję dėl 
patirtų gatvių bei grindinio sugadinimų, kurių dar ir daugiau atsiras. Su
trūkusių kelių, vandentiekio ir t.t. pataisymai kasmet kainuoja tūkstančius 
dolerių ir spėjama, kad šiemet kainuos daug daugiau negu kitais metais. 
Daugelio mylių dujų linijos yra pakastos žemėje, taip pat kaip ir kanaliza
cijos, vandens vamzdžiai ir telefono kabeliai yra įrengti ir išlaikomi metų 
metus pagal moderniausią inžinerijos ir operavimo praktiką. Visi šie po
žeminiai Įrengimai priklausys nuo žemės spaudimo ir judėjimo, kai tik pa
šalas pradės leistis.
Kur buvo naujai išvesti dujų vamzdžiai, ten gal pasirodys nemažai įdu
bimų bei žemės išlinkimų. Kiekvienas toks pievų, takų, kelių ar išvažia
vimų sugadinimas bus ištaisytas, kai tik oras tam bus palankus.

Šitokiose nenormaliose sąlygose ir galimybė natūralių dujų vamzdžiams 
prakiurti padidėja. Todėl ir The Gas Company prašo visų bendruomenės 
piliečių pagalbos sekti vamzdžių prakiurimus, kurie kitaip gali likti ne
pastebėti.
Dujų vamzdžių prakiurimams sekėjų grupės nuolat patruliuoja, patikrin
dami gatves, vamzdžių mazgus, pastatus. Kad veiksmingesnė būtų tokia 
apsauga, mes prašome jūsų bendradarbiavimo, kad tuojau praneštumėte 
KIEKVIENĄ NEĮPRASTĄ UŽUOSTĄ KVAPĄ. Be to, nedelsiant turi 
būti pranešami dar ir tokie reiškiniai:

1. Kiekvienas pastebėtas vandens burbuliavimas and žemės ar gatvėje.

2. Kiekvienas užuostas kvapas, kurio kilmė nėra aiški, ar tai būtų pasta- 
» tuose ar lauke.

• ,

3. Kiekvienas jūsų nenormalus krosnies veikimas, nežiūrint kuro — jei 
atrodytų, kad veikia ne taip, kaip turėtų veikti.

Rūsio grindyse vandens nubėgimas turi būti patikrinamas, žiūrint, kad 
ten būtų vanduo. Kanalizacijos dujos, natūralios dujos ir kitos degančios 
dujos gali lengvai Įeiti į namą per rūsio vandens nubėgimo angas, jei jos 
yra sausos. Įpilkite kibirą vandens Į sausus rūsio grindų vamzdžius, kad 
vanduo pripildytų nubėgimo angas ir apsaugotų nuo dujų įėjimo.

Jūsų prisidėjimas prie šios apsaugos programos labai sveikintinas. Prašo
me pagelbėti mums, o jūsų geriausias patarnavimas bus pranešant apie 
KIEKVIENĄ NENORMALŲ KVAPĄ kiekvienu laiku, dieną ar naktį.
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TtVISKtS ŽIBURIAI
SSECI

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

ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
ok.elę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - St. CIarens Ave. 
2 atskiri butai 

10 kambarių — atskiras 
1 atviro skola 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 2 modemiš
kos virtuvės, 2 vonios, 2 krosnys, 2 
atskiri įėjimai, dvigubas garažas. Sa
vininkas pirko. Naudokitės proga, jei 
norit gyventi prie būsimo požeminio 
tramvajaus. Arti prie bažnyčios, apsi
pirkimo, mokyklų.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 

Į atskiras mūrinis namas su garažu, 
■ j.graži didele modemiška virtuvė, oly- 

; s j • £ ,vq opš.’lcomas.
- 4?: - P0*1, -O’kwood

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis romes, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Pork Ave.
$5.'žw0 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių nomos su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva epšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojou ga- 

■ ūmo užimti.
Bloor - Quebec

' $5.530 įmekėri, ' 12 kambarių atski
ras, graž.ų plytų mū.-onamas su 2 ga
ražais ir privačiu Įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Batbursr— bavenport Rd. j Pilna kaino $18.500. 
'ū.-v-vV įmokėti, tik. kelių metų se

is 9 komisarių namas su 
ivačiu įvažiavimu, 3 mo

derniškos v.tuyės. 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau gcl'ma užimti. 

St. Clair - Gakwood
S6.0CC frnokėH, 6 kemberių atskiras 

; namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair. a

Marion - Roncesvalles
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane - Bloor 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių

privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande- 
rū-

College - Rusholme Pork Cres. 
$2.750 įmokėti, mūrinis, 8 kombo- 
rioi, 2 virtuves, vieta garažui. Kaina 
$14.900. Tuoj pat galima užimti.

Bloor - Otsington 
$3.900 įmokėti, mūrinį atskiras, 6 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas. 1 atviro skola 10 metų.

High Park 
1 atviro skolo 10 metų 

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, garažas, didelis kiemas.

urr«o Annette - Evelyn Ave., - Runnymede 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
dideli kambariai, garažas, cementuo
tas įvažicvamcs, 3 minutės iki ka
talikų mokyklos. MX

Humberside Ave. - High Pork Ave. 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 3 virtuvės, garažas. Kai
no $22.900.

St. Clair - Bathurst 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 7 
dideli šviesūs kambariai kvadratinis 
planas, garažas. Kaina $21.900.
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gražus mūrinis namas su garažu ir 

niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių modemiškos tripleksas. 
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su

sekimo.

B. SAKALAS
SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-848) 
Namu tel. LE. 6-1410

18 
Vi-

College - Dovercourt Rd. 
8 kambariai — 2 augštoi 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 2 modemiš
kos virtuvės, garažas. 1 atvira sko
la. Savininkas pirko.

Annette - Runnymede 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 1 
atviro skola 10 metų, 2 vonios, aly
va šildomas.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mu ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
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Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Bathurst 

j 4 atskiri butai — 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 mėnesiui.

Jane - Wilson
$1.000 įmokėti, naujas vieno augšto 
mūrinis, 6 dideilų gražių kambarių 
namas, privatus įvažiavimas. IŠsimo- 
kejimas 25 metams.

Bloor - Jane
$5.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
7 kambarių namas. Karšto vandens 
ir alyvos šildymas. Garažas. 1 atvi
ras morgičius 10-čiai metų.

1)82 ST. CLAIR AVE. WEST
Jane - Lawrence 

$1.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo
kykla ir susisiekimas. Morgičius 25 
metam,.

St. C'eir - Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

Porkdole
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuvės, 2" vonios. Vienos at
viras morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Istaigos teL 
YE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

’joint realty ltd.
SS9 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

L MSGSrn Realtor wt
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

. nekilnojamo turto transakcijose.
A . M I Č IŪ N A S

Ken WILES Ltd.
REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Didžiausias namų-biznrų pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

Dundas W. - St. CIarens 
$6.000 prašoma kaino už sklypų tin
kamų krautuvės statybai. Puiki proga 
statybininkams arba norintiems in
vestuoti į žemę. Skambinkite dar 
šiandien. ;

Indian Rd. - Howard Park 
$7.-8.000 įmok., 11 komb. mūr. na
mas, sklypas 40 iš 157, priv. įvaž., 
did. komb., vond. šild., puiki vieta, 
skubus pomirt. pardavimas namas be 
skolų. Reikia remonto.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS 

Parūpinu morgičius.
įstaigos telef. RO. 6-924L * Namų telef. LE. 4-0773

\ Pacific Ave. - Bloor 
$2.500-3.000 įmok., 8 komb. atsk., 
3 virt., vond. šild., 2 vonios, 2 gara
žai, priv. įvaž. žaidimų komb. rūsy
je, namas arti Bloor ir be skolų. Jum 
tikrai patiks!

Quebec Ave. • Bloor 
$5-6.000 įmok., mūr., atsk., 6 did. ir 
gražūs komb., mod. virt., vond. šild., 
lobai švarus did. kiemas šoninis plo
tus įvaž., 2 garažai, arti High Parko.

IX Š. Amerikos LSŽ VYKS 
SEKANČIOSE SALESE

1—St. Andrew High School, 
Larkins ir Wagner gt. kampas, 
vyrų, moterų ir jaunių krepšinis.

2 — Holly Redeemer High 
School, 5671 W. Vemor High
way prie Junction, vyrų, mote
rų ir jaunių krepšinis. 

į 3 — St. Hedwig Recreation, 
5661 Konkel prie Junction (tarp 

j Vernon Hwy ir Michigan) — 
jaunučių krepšinis ir mergaičių 

‘krepšinis.
j 4 — Patton Park Recreation, 
2301 Woodmere (prie Vernon 
Hwy) — vyrų ir moterų tinkli
nis ir šachmatai.

5— GAR Building, 1942 Grand 
River (Grand River ir Cass kam 
pas) — visos stalo teniso var
žybos.

6— Šv. Antano bažnyčia, 1910 
25th St, pamaldos, informacija.

7— Yorba Hotel, 4020 W. La- 
fayete, tel. TA 5-2250 (Mr. Jus
tinas Kirvelaitis) — nakvynės ir 
informacija (iki šeštad. ryto).

j 8—Ukrainian Hall, Michigan 
‘Hwy ir Martin kampas, — šeš- 
itadienio šokiai.

Toronto, Hamiltono ir 
Montrealio klubų pirmieji 

susitikimai:
1. Vyrų krepš.:
Toronto Vytis 

Gintaras, 9 vai. St 
Įėję,

Aušra - D. Kovas, 9 vai. Holly 
Redeemer salėje,

LAK - M. Tauras, 10.30 vai., 
St. Anrew.

2. Jauni  ii krepš.:
Aušra - Aras - Neris rungt. lai

mėtoju, 3.30 vai. p.p., St. And
rew salėje.

3. Moterų krepšin.:
Aušra - LAK, 1 vai. p.p., Hol

ly Redeemer salėje,
T. Vytis - M. Tauras, 1 vai. pp., 

St. Andrew salėje.
j 4. Jaunučių krepšin.:
i Aušra - D. Kovas, 9 vai., St. 
Hedwig salėje.

5. Vyrų ir moterų tinklinis:
T. Vytis - D. Kovas (vyrai), 

11.30 vai., Patton Park. Reckr.,
T. Vytis - Žaibas I (moterys), 

10 vai. Patton Park Recr.
6. Mergaičių tinklinis:
T. Vytis - Žaibas, 12,30, St. 

Hedwig.
7. Stalo tenisas: GAR Build.

AUŠROS ŽINIOS
Detroite įvykstančiose IX-se 

Š. Amerikos liet. sp. žaidynėse 
Aušra dalyvaus'su vyrų, jaunių,' stebusi įtraukimų Montrealio 
jaunučių ir moterų krepšinio ko- Tauro vyrų ir moterų krepšinio 

Smandomis; jaunių tinklinio ko- komandų, kurios KSA pirmeny- 
‘ manda; moterų stalo teniso ko-'bėse nėra dalyvavusios, taigi ir

Waterburio
Andrew sa-

manda ir jaunių bei mergaičių 
individualiais žaidėjais.

Šią savaitę treniruotės vyks 
šia tvarka: antradienį — 1 vai. 
p.p. — pradedantiems, 3 vai. p.p.
— jaunučiams Aušra Midget, 5 
vai. p.p. — mergaitėms, 7.30 v.v.
— Ontario CBA finalai: Aušra 
Bantam - Brantfordo St Bazils, 
8.30 v.v. - draugiškos krepšinio 
rungtynės tarp Aušros jaunių ir 
CYMCA latvių; ketvirtadienį — 
1 vai. p.p. — pradedantiems, 3 v. 
p.p. — jaunučiams, 5 v. p.p. — 
mergaitėms, 7.30 v.v. — jau
niams ir vyrams. Stalo tenisi
ninkai treniruojasi susitarę tar
pusavy. Tinklininkams treniruo 
čių laikas bus praneštas asme
niškai.

Sekmadienį po Atvelykio, ba
landžio 12 d., Toronto lietuvių 
jaunimui aušrietės rengia Sek
madienio popietę. Programoje: 
kinas, pavasario šokiai ir arba
tėlė.

Church lygos nugalėtojų pa
gerbimo banketas įvyks balan
džio 28 d. Prisikėlimo salėje. 
Banketą rengia Church lygos 
vadovybė.

Visi Aušros klubo nariai pra
šomi aktyviai įsijungti į Aušros 
Tėvų-Rėmėjų būrelio leidžiamos 
loterijos bilietų platinimą. Bilie
tų knygučių galima gauti pas: 
T. Paulių, B. Sakalą, J. Tamulio- 
nį, A. Šapijonį, J. Bukšaitį, J. 
Uogintą ir E. Šlekį.

VYTIĘČIŲ ŽINIAI
Šį ketvirtadienį 8 vai. vak. šv. 

Jono Kr. par. salėje įvyks va
žiuojančių į žaidynes susirinki
mas. Susirinkime bus įteikti ad
resai, galutinai suskirstytos ma
šinos bei suteikta kitokia infor
macija. Prašome visus atsilan
kyti, o ypatingai mašinų savinin
kus. LSK Vytis.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname mūsų klubo stalo 

tenisininką A. Tėvelį, laimėjusį 
140 tūkst. dol.

Kovo dešimtmetis bus atžy
mėtas gegužės 2 d. didelėm spor 
to žaidynėm, į kurias pakviesta 
Toronto Aušra ir Vytis, Detroito 
Kovas, Ročesterio Sakalas ir 
Montrealio Tauras.

Vakare įvyksta visuomenės ir 
sportininkų susiartinimo vaka
ras Royal Connaught viešbučio 
salėje. .

Kovo klubą ŠA žaidynėse Dėt 
roite atstovauja vyrų stalo te
niso komanda. Valdyba yra nu-

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE, 4-9211

$3.500 pilna kaina, 10 akrų žemės, 600 pėdų prie Hway 48 ir ge
ležinkelio, 1 mylia į šiaurę Mt. Albert miesto. Skambinti ST. 
DARGIUI LE. 4-9211 arba RO. 6-9683.

$22.000 pilna kaina, Bloor-Jane, 10 kambarių, atskiras gerų ply
tų namas, garažas, labai geras pirkinys. Skambinti B. SERGAU- 
ČIUI, LE. 4-9211.

$2.000 įmokėti, Bloor-Shaw, 11 kambarių, atskiras mūro namas, 
garažas, 3 virtuvės, 2 vonios 10 metų morgičius. Skambinti B. 
SERGAUČIUI, LE. 4-9211.

MORRIS
... .. A. T> ... ■

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.

Roncesvalles - Dundas 
$2.500 įmokėti, plytų ir akmenų na
mas, liuksusinis 7 kamb., 2 viršmo- 
demios virtuvės, du atskiri butai, 2 
mod. vonios, visos kietmedžio grindys 
su kilimais, dvi sienos veidrodinės, iš
taigingas recreation room su baru, 
karšto šalto oro - alyva šildymas, 
tuščia krautuvė, buvo grožio salionos, 
tai cinderelinis namas. Kaina: vietoje 
$24.000 tik $19-20.000. Savinin
kas išvyksta.

Roncesvalles - Constance 
$5.500 įmok., 8 kamb. oru šildomas, 
kietmedžio grindys, 2 virtuvės, gara
žas, kaina $ 18.000.

Dundas - Dovercourt 
$4.500 įmok., 6 kamb. ir krautuvė— 
cigar store ir snack baras, 2 virtuvės, 
atskiras įėjimos į antrų augštų. Vand. 
alyva šildomas, didelis rūsys, didelis 
kiemas su gatvele, krautuvė naujai 
gražiai įrengto. Galima tik nuomoti. 
Viso kaina ca. $24.500.

Kotelis
$10.000 įmok., Kotelis su 18 miega
mųjų, didelė valgykla, virtuvė, snock 
boras, 18 kabinų, patarnautojams 
nomos iš 4 miegamųjų, gyvenamas 
namas iš 7 komb., moderni virtuvė, 
vonia, garažas, 3 akrai žemės su me
džiais, 200 pėdų Loke Simcoe ežero 
fronto, gero maudymosi ir žuvovimo 
vieto, visas inventorius ir įrankiai, 
be morgičių, viso kaina apie- $45.000, 
palikimas, įvertintas $55.000. Nuo 
Toronto tik 41 mylia. **•'**••

v ■ fe Ferma
$2.000 įmok., 100 akrų (22 akrai 
gero miško), nepergeriausios visos tro
bos, su visais gyvuliais — paukščiais 
ir ž. ūkio įrankiais —• mašinomis - 
traktorių, elektra, geras vanduo, prie 
pagrindinio plento (nuo Wosagos lie
tuviškos bažHyčios 6 mylios), tinka 
goto stočiai ir restoranui, išilgai lau
ko meksfalto kelios į aerodromų. Mor
gičius 10 m. 5!^%- Kaina $10.000.

A. Bliudžius
LE. 5-4229

F. Jonynas
EM. 4-9641

P. Budreika
WA. 1-7672

V. Morkis
BE. 3-8162

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

jų pajėgumas nėra žinomas. Įdo
mu būtų išgirsti KSA vadovo 
pasisakymą tuo reikalu. Juk Ko
vo valdyba jokio oficialaus raš
to neparašė, kad Detroite su mo
terų krepšinio komanda .nedaly
vaus. Kodėl toks ankstyvas ha- 
miltoniečių nubraukimas?

Kanados jaunių krepšinio ir 
stalo teniso pirmenybės visose 
grupėse, pravestos Hamiltone 
kovo 14 d. valdybai atnešė $92 
nuostolio. Didžiausią išlaidų po
ziciją sudarė salių nuoma, teisė
jai, vakarienė. K. B.

Į J. ŠARKIO PRAEITĮ 
PAŽVELGUS

Neseniai sukako 40 metų nuo 
I buv. pasaulio bokso meisterio 
Jack Sharkey-Žukausko sporti
nės karjeros pradžios. Ta proga 
pažiūrėkime į jo nueitą kelią, 
pasinaudojant ankstesnių dienų 
spaudos ištraukomis.

Kiap žinome, jis sporto srityje 
pradėjo reikštis 1918 m., o la
biausiai išgarsėjo 1926 m., įvei
kęs tada nenugalimą boksinin
ką Harry Wills. Pasaulio bokso 
meisterio vardą laimėjo 1932 m.

Po pergalės prieš Harry Wills, 
Šarkis užkariavo amerikiečių 
sportinės spaudos puslapius. Iš 

I turimų negausių anų dienų laik- 
Įraščių ištraukų tai galima ir da- 
;bar pamatyti bei įsitikinti. Štai, 
1928 m. gruodžio 16 d. Niujorko 
“The World” savo antraštėje 
duoda tokį Šarkio pareiškimą — 
“Will Battle Every Man Who 
Stands Between Me and Title”, 
Says Sharkey”. Čia telpa gana 
platus aprašymas apie mūsų bok 
sininką ir trys nuotraukos. Skai
tant šiuos žodžius galima pama
tyti, jog jau ir tada į Šarkį buvo 
kreipiamas didelis dėmesys.

Kitas dienraštis — “Evening 
Graphic” 1930 m. gegužės 19 d., 
visą puslapį davė Šarkio apra
šymui, jį pailiustruodamas di
džiule jo nuotrauka. Čia vieno
je iš antraščių laikraštis pažymi: 
“Lithuanian Won’t Return to 
Birthplace Until He’s Champ”. 
Taip pat šiame, straipsny James 
W. Jennings aprašo ir apie Šar
kio tėvus,, kuriuos žurnalistas 
aplankė jų gyvenamoje vietovė
je (tada jie gyveno Binghamp- 
tone, N.Y.). Pažymėtiną, jog 
Šarkio tėvai vadinasi Žukauskų 
(išspausdinta Kukauskų) vardu 
ir kad, pagal Žukauskienės, jos 
vyras Lietuvoje buvęs batsiu
viu, nors jis pats teigęs, kad dir
bęs ūkininko darbą.

Apie juos straipsnio autorius 
rašo: “The mother, hospitable, 
humorous, kindly, witty, is Jack 
at this best moments. The fa
ther, indemonstrative, seems to 
hide some smoldering fire”.

“Vienybė” antrašte “Žmonės 
Sharkey pamylėjo” rašė: “Per
eitą penktadienį, kuomet Shar
key buvo perstatytas Madison 
Square Gardens publikai tą die
ną vykusių kumštynių, publika 
jam sukėlė nepaprastas ovaci
jas, kokių dar iki šiam laikui 
Sharkey nėra gavęs. Ir iš tiesų, 
mūsų Juozas nusistebėjo, nes to
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527 Bloor St W. Telef. LE. 2-44M 
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.

Liko Hk 2 NAUJI NAMAI 
$3.500 įmokėti, puikios statybos, 6 
nepereinamų kambarių, kvadratinio 
plono, plius žaidimų kamb. rūsyje, 2 
vonios, privatus įvažiavimas, 20 me
tų lengva skola, naujame lietuvių 
mėgiamame rajone Jane-Baby Point. 
Kos tikrai norite puikų namq nusi
pirkti, paskambinkite, pilna kaina 
tiktai $16.500.

Porkdole rajone 
$4.000 įmokėti, labai geram nuoma
vimo rajone, 9 kamb. mūrinis namas, 
3 virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
kryžminis planas, puikus viduje, pra
šoma kaina tiktai $17.600, eis pi
giau.

Indian Rd. - Bloor 
$4.000 įmokėti, už tq 6 kamb. mū
rinį namą, naujas alyvos šildymas, 2 
mod. virtuvės, gražus kiemas, netoli 
nuo būsimo požeminio traukinio.

Swansea - Bloor
$5.000 įmokėti, už tq tiktai 5 metų 
senumo puikų 6 didelių kambarių ir 
buto rūsje, bungalow, didžiulis skly
pas, privatus įvažiavimas, 2 vonios, 
2 virtuvės, lengvos ir ilgos išsimokėji- 
mo sqiygos, tikrai nerasite geresnio 
pirkimo puikiame Swansea rajone.

' Runnymede - Bloor 
$6.500 įmokėti, 7 komb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, garažas, 10 m. skola.

Rusholme Rd. • Bloor 
$6.600 įmokėti, už tą puikioje gat
vėje, 10 kamb. atskirą mūrinį namą, 
kvadratinis plonas, 2 mod. virtuvės, 
vand. alyva šildomas, dvigubas mū
rinis garažas, 200 pėdų ilgio kiemas, 
maži mokėjimai, 10 metų skola, pui
kus nuomavimui.

Fern * Roncesvalles
$6.000 Įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
narnos, kvadratinis planas, 2 vonios, 
3 virtuves, vond. alyva šildomas, gra
žus didelis kiemas, dvigubas garažas, 
pusiau baigtas žaidimų komb. rūsy
je, geras nuomavimui.

Quebec Ave. - Bloor
$7.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
3 virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
gražus kiemas, privatus įvažiavimas, 
gražus namas peikiame High Park 
rajone, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Rusholme Rd. - College 
$8.000 įmokėti už tą 10 kamb. at
skirą mūrinį namą-dupleksą, vand. 
alyva šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, dvigubas garažas, didelis gra
žus kiemas, netoli nuo naujosios baž
nyčios.

Jane - Bloor
$8.000 įmokėti už puikų 14 metų 
senumo 7 kamb. atskirą mūrinį na
mą, ultra mod. virtuvė, vand. šildy
mas, privatus įvažiavimas, dvigubas 
garažas, viena skola likučiui.

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

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

nesitikėjo. Dabar, sako, turėsiąs! Kalino Kūno Kultūros Insti- 
geresnį ūpą”. tuto krepšininkai viešėjo Rytų

Kaip' daugelis atsimena, šis į Vokietijoje, ktfr nepralaimėjo 
pirmasis Šarkio bandymas dėl' nei vienų rungtynių, bet grįžu- 
pasaulio meisterio vardo jam ne sius juos sumušė 72:69 Lenin- 
buvo sėkmingas. Tą kartą jis grado Spartako krepšininkai va
dei neaiškių aplinkybių buvo sario 23 d. Tai buvo didelė staig- 
diskvalifikuotas ketvirtame run-imena.^ Vykstančiame Sovietų 
de. Tokiu būdu laimėtoju išėjo ; Sąj. čempijonato turnyre , kau- 
Schmelliftgas, tačiau po dvieju niečiaį dar nebuvo turėję jokio 
metų Šarkis jam atsilygino ir; pralaimėjimo. Į turnyro lente- 
pelnė pasaulio meisterio vardą, i 1& jie buvo įsirašę 8 taškus iš 4 
Tada visa spauda dar plačiau ir; rungtynių. Dėl to gana įtemptai 
daugiau rašė ir minėjo mūsiškio buvo laukiama rungtynių, su 
pavardę. pereitų metų Sovietų Sąj. čem-

Mums šiandien yra smagu pa- pijonu Rygos KASK vasario 24 
žvelgti į šio sportininko praeitį, į d- Kauno sporto haleje. Nuo siu 
kurį yra išmarginta gražiais lai- > rungtynių turėjo priklausyti ku- 
mėjimais ir palinkėti jam ilgiau- p7s iš tų dviejų ^pretendentų to
šių metu. Edvardas Šulaitis. : bau sieks krepšinio aukso me-

‘ ' dalio. Kauniečiams pasisekė si

rado Spartako krepšininkai va-

Vašingtonas. — Lenkija pra
šo JAV $220.000.000 paskolos. 
$154.000.000 būtų skirti naujiems 
žemės produktų užpirkimams,

kartą. Jie latvius sukūlė 15 taš
kų skirtumu 72:57. Ypatingai 
gražiai sužaidęs Stumbrys ir 
puolėjai Lauritėnas, Matačiūnas 
bei Buzelis.

REMONTUOJU PASTATUS
•iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuo j u ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420.

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

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

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR BARGAIN TEXTILE

973 BLOOR ST. WEST (prieš Ukrainska Knyha siunt. b-vę) 
Telefonas LE. 6-5037.

Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti į naujai atidarytą teksti
lės gaminių krautuvę. Siuntiniams į tėvynę čia rasite medžia
gų vyriškiems,* moteriškiems ir vaikiškiems rūbams prieina
miausią Jcaina.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

ŽIEMA — t.y. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodine-College >
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058.

Sov. Sąjungos rankinio ko
mandų turnyre Charkove, kuris 
skiriamas šios sporto šakos 50 m. 
jubiliejui Rusijoje, Kauno mo
terys nugalėjo visas savo varžo
ves, tame tarpe ir pernykštes S. 
Sąj. čempiones Odesos rankinin
kes 9:4. Tuo būdu kaunietės' iš-
kovojo pirmą vietą geriausių so
vietų komandų tarpe. Geriausia 

i žaidėjo pripažinta Fauste Bim- 
bienė, kaunietė.

Kauno vyrai iškovojo III vietą.

B ALT IC MOVERS ' 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 

; draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real;, Londono, Windsorq, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

ČESNAKAS - SVEIKA 
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko, 

česnakas yra natūralus antiseptinis va'is-
tos, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Peorles yra mažos, be kvaįo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Jalicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričia ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tukstpnčiai 
aoro — dar šiondien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa-
dores

TTL. DARBE.’*1-9M1------

BEAUCHAMP’S LINIMENT 
nuo ortričio ir reumatizmo skausmų, 
lumbago, muskulinių šono ir nugaros 
skausmą, neuralgijos, nutrynimų, per
tempimų, nušalimo, nelygios odos, 
vabzdžių įkandimo, gerklės skausmų. 
Nurodymai: gausiai išsitepkite, gerai 
įtrinkite ir geresniam veiksmingumui 
pakartokite 4 kortus. Sunkesniais at
vejais pakartoti rytą ir vokorą. Ne
paliks jokių žymių: nei pūslių, nei 
perštėjimo.

Beauchamp’s Liniment C®. 
54 Mocdondl Avė., Toveato 3, R>M. 

Tel. LE. 2-6417.
No. 22404 The Proprietary or Potent 

. Medicine Ach ' *
v

1
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LIETUVIGKA RŪBŲ VALYKLA 
Dundas St. W. - • Tel. LE. 1-5688

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

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

Sav. V. BLOCKIS

Lietuviški apmąstymai
(Atkelta is 3 psi.) «ti kaip išmano ?avo tautai, nėra .

■jiems būtų įsakyta nesikišti į jau tokie “atsidavę imperialistų kos Kongreso komiteto posėdyje , 
vietinės vyriausybės formavi- tarnai”. Kada “Šarūnas” ir kiti buvo pasiūlyta, Kad Taikos Kon- 
mąsi...” Mat, čia jam nesipu- išdrįs patys įsitikinti kad “Tė- Ž*eso įtaria* Kanadoje jsiparei- 
čia “meliodija”. ■ viškės Žiburiai” nesėdi niekieno,' F.ot^ patikrinti bibliotekas, ar

į “Šarūnas” nei cituoti ir ko- bet "tik- savo skaitytoju kišenėj ? ^noimos knygos apie taiką pa- 
mentuoti nedrįso Hooverio pas-’Kada-j iępat i kės, kad “TZ” bei> kankarnai reklamuojamos ir ar 

_ kutintų sakinių: “Komunistų įdradarbiai nesėdi? net kišenėj tų pakankama^ jų yrą apyvartoje . 
’r! prievartoje šiose trijose valsty- pačių7 *‘TŽ”, nes už dienos darbą 1’ Rmląa atkreipti demesj į rak 

bėcę ten buvo baisių likvidacijų, I Jie geriausiu atveju gauna tiek, t
deportaci ų į Sibirą ir koloniza- i kiek juodadarbis už gerą valan- ” 
cijos rusais era. Tos valstybės • dą. Gal tada “Šarūnas” bandytų Taikos Kongresas, buvo sukurta 
betgi ir vėl kurią dieną gali grįž-; ieškoti priežasčių verčiančių dar sovie*4 .P?.1. *^os lrankis lr 
tl vakaru civilizaciion. Tautos, toki pražu būri lietuviu kultū- tokiu yra ligi šiai dienai.

(CSc) Neseniai Kanados Tai-į

v ifW s

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. S T A N I O N I S
& GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

ti vakarų civilizacijom Tautos, tokį gražų būrį lietuvių kultū- 
kurios branduolys išlaikė tūks- rininkų sielotis kuom? O gal 
tančių. metų svetimų priespaudą kartais, tada “Šarūnui” ateitų 
taip lengvai nežūsta”. į šarūniška mintis pasvarstyti, jog

Kodėl “Šarūnas” neprotestuo- jį ir anuos riša visdėlto viena 
, i a oel šitokio “šmeižto”? O gal 

ir jis sutinka, jog ii tikro būta
| teroro ir smurto? Gal ne taip
jau baisiai nusikalto lietuviai

► pasitraukę nuo teroro ir “impe
rialistų agentų” kaip Berija, De-

' kanazovas ir kitų NKVD-istų 
sauvaliavimo laikinai į .Vaka
rus?

; TAISAU
i RADIO ir LE. 1-1602

TELEVIZIJOS 
\ APARATUS

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.
A. . STANČIKAS

AUTQM08IUU 
tlLNOJAMO TURTO 
Gjm'BĖS

, KĖLAIM1MGU ATSITIKIMU PRANAS BARAUSKAS

DĖMESIO MOTORISTAMS!

IIMBLER autemobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at- 

' liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 

■reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.
MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling).
Sav. V. ir J. DUNDŽ’AI.

*■ *. - A usivyle* *- x
Kariuomenės užsiėmimų aikš-

aplanko inspektorius. Apžvelgęs, 
klasę, jis klausia mokytoją: 
Į*'— ‘Ar turite kokį nepaprastų- 

patM.mvaj.mx J4 jx« aWvax^ . b mokini?
. Re.kia atkre.pt, dėmesį j tak-," _ Jįs me.

pralenkę visus kitus.fcune viena saxa yra ir ^anaaos Jomjką mokytojas iššaukia 
prie lentos ir inspektorius klau
sia:

— Kokie yra trys didžiausi So
vietų. Sąjungos išdavikai?

— Stalinas, — atsako mokinys.
— Gerai. O kas dar?
— Malenkovas.

Maskva. — Sovietų Sąjungoje 
pradedama įvesti pirkimai su iš- 
aėstytu išsimokėjimu. Pirmos 
tokios krautuvės atsidarė Ode-

kiuotės savąjį naujokų skyrių:
- Žengte, matš' Kairėn! Deši

nėn! Aplink! Kairėn! S .yrius... 
stok! — tik skamba ir skamba 
komandos.

Staiga iš rikiuotės išsiskiria 
vienas naujokas, nubloškia į šalį 
šautuvą ir eina sau. Nustebęs 
puskarininkis šaukia:

— O. kur tu eini?
— Užtenka. 'Aš nenoriu klau

syti žmogaus,, kuris pats nežino, 
ko nori...

idėja? Gal tada atsirastų tarp
lietuvių tolerancija, bent tokia, Įspję ir Zaporožėje. Perkant rei- 
kaip Lenkijoj tarp kardinolo ir Ida įmokėti 25% vertės, o išmo- 
kcmpartijos ar Maskvoj, su Pa- dėjimas paskirstomas nuo 4 iki 
sternaku? 10- mėnesių.

_____  I AtkeltaTš 3 psi.) mą> mūsų visuomenės tarpe. Ap-
O visdėlto smagu, kad. vaka- tą mėnesį yra pareiškęs, jog, jo- lamai,, klausimas yra vienas iš 

ro oarbas taip ir nenuėjo niekais.. mes (išeivijos intelek- deglių, reikalaująs gilesnio jo
Pasiskaitę ir pasiliko Gal ir LT tualai> daugiau , galėtume būti pąžinmao, visapusiško vertinimo. 

'SR žurnalistikoj vieną dieną bus naudingi gyvąjai Lietuvai, negu j cietjžK jau čia būtų svarbu sku-
po truputį išmirštančiai emigra
cijai.

Sprendžiant iš. eilės pasisaky
mų gautų iš krašto, mūsų bičiu
liai Lietuvoje mielai palaikytų 
su mumis ryšius, tik jie baisiai 
bijo, ir gerai žino, kodėl jie bi
jo. Šioje vietoje tiktų klausti ar 
_ie bijotų ir tada, jei uždanga 
šiepianti Lietuvą . nuo likusios 
pasaulio dalies būtų nuimta? 

muoti. Lai “Šarūnas” ima “Tie- dei būtų pasiektas normalus ir 
įsoj” ir- išalkina, kaip jis mano,

panaikinta “bekonfiiktiškumo“ 
įsakas, kas žino, pravers. Tada, 
gal kartais, geresnis žodis susi- 

i ras kolegoms lietuviams laikraš
tininkams, kurie sekmadieniais 
ir vakarais ne taip laimingi kaip 

. “Šarūnas”, rankioja medžiagą^ 
idant lietuvių tauta žinotų bent 

j tai kas ją liečia, jei jau ji nepa
jėgia ne tik kitus, bet ir save 

, kultūringai ir broliškai infor-

■ ai pravertė pabaltiečių kultūri- kraštais, ’ _ • _ _ ’ l_ i- _ •_  • _ 441__ * _ iTTiGuniam su klėstė, im ui tie “buržu
aziniai” 20 metų, ar jos būtų ly
giai taip. smarkiai pasimušusios 
augštyn būdamos kitomis a la 
Karelijos respublika, paveldėto
mis iš caro? Mums jauniesiems 
šis klausimas įdomus. Atsaky- 
kit. Taigi, kodėl nedrįstat atva
žiuoti Amerikon, Kanadon ir iš 

t arčiau pažinti “t uržuazinių na- 
’ cionalistų”? Juk čionykščiai žmo 
: nės turėję progos pasikalbėti su 

jūsų, augštais pareigūnais vi
siems skelbia: “Ne toks jau vėl-j Pateikus visus šiuos sampro- 
nias baisus, kaip jį maliavoja”. tavhnus, kai kam gali atrodyti, 
Gal tada paaiškės, jog ir tie “bur i kad šis autorius besąlyginiai sto- 

vė'ų. už minėtų ryšių plėtimą. 
Nebūtinai. Šio rašinio tikslas bu
vo bent konspektiniu būdu grei
tomis pateikti netaip jau retai 
girdimas nuotaikas ir iškelti ne- 
ginčijamą tais klausimais skili-

žuaziniai nacionalistai”, kurie 
- metų metai, be algos, be meda

lių. be karjeros partijoj ir vy
riausybėj, rašo- lietuvišku druku 
j ir iš paskutinio, stengiasi tąrnaų-

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas <
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak. ‘

RO. 6-9367 - V. Semaška

PADAROMI 
minkšti baidai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni, labai nigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

mą> mūsų, visuomenės tarpe. Ap-

bėti su išvadomis, kiek, lietu
viškųjų interesų vardan, nuodug 
niai Kylančią problemą išnagri
nėti, bet jokiu būdu neatidėti ar 
bėgti šalin, kaip vi§ dar pastebi
ma mūsuose tokia tendencija. 
Kodėl turėtų būti vegiamos, kai- 
kam nemalonios, gal aitrios, bet 
gyvos temos, savuoju turinių 
itin svarbios ir aktualios? Gi 
vienašališki, vienbalsiai sprendi
mai, niekados nepasižymi šian
dien. taip mums reikalingu su
manumu. AL Gimantas.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. > 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Posfcola 1 asm. Uli $3.000. Paskolai, indėliai ir- gyvybė oodrousto.

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063 t
................................................U ■ I....................... V ............................ .. .......

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — 90x0 ir alyvos. VANDENS TANKAI — goža ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioner!) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" —.

* 90x0 ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo or elektros. VHq rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas Ha 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO. KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompom

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

— Chruščiovas...
— Jis tikrai visais metais pra

lenkęs kitus... — pastebėjo in
spektorius mokytojui.

Gailestingas
— Mamyte, duok man 10 cen

tų. Aš duosiu tam vargšui žmo
geliui. '

— Gerai, vaikuti, kad. esi gai
lestingas. Imk dešimtuką. ~ 
kur tu tą vargšą matai?

— Nagi ten, mamyte, 
kampo pardavinėja .ledus.

■ . Baisu!
— O kaip baisu! — atsiduso 

daili poniutė. — Už dešimts me
tų juk būsiu jau penkiais metais 
vyresnė...

Teatre
Vyriškis vaidinimo metu kal

basi sau su greta sėdinčia mo
terim. Užpakaly jo sėdintis pa
silenkia ir sako:

— Atsiprašau, pone, aš nega
liu sūprasti nei žodžio...

— Bet kas tamstai rūpi, ką aš
kalbu su savo žmona? — atsiker- mą atskirai ar visą erdvę po 
ta priekinis. |gau^uvu.

Bet

prie

MHSSTAS PO VOŽTUVU
Kanados arktikos rytinės sri

ties Frobisher miestas, kuris da
bar turi 1.900 gyventojų ir kurio 
paskirtis yra pasidaryti pagrin- 
■i’ne tarpkor.tinentinio. susisie
kimo per polių stotimi, turi di
lelę šalčio nugalėjimo proble
mą. Tokiam klimate sunkus yra 
normalus žmonių gyvenimas ir 
>unki- namų statyba. V.ešųjų 
darbų ministerijos šiaurės sta
tybų skyriaus vedėjas G. B. 
Pritchard- paskelbė planą ten 
sudaryti dirbtinę oazę. Techniš
kai tai esą įmanoma.

Dirbtinė oazė būsianti skirta 
Frobisher miestui įkurti. Tam 
numatoma pastatyti maždaug 
Vz mylios skersmens 800 pėdų 
augščio plastinės medžiagos ku
polą, kurio viduje būtų statomas 
daugiaaugščių. namų miestas, 

j Tokia “pastogė” esą kainuotų 
'apie $10:000.000. Esą dar nenu
statyta kaip būtų geriau tokį 
miestą apšildyti—kiekvieną na-

oxlras santykiavimas su užsienio 
, išeivijoje gyvenčiais 

.^etuviais? Atsiklausus keletos 
mūsų mokslininkų nuomonės, 
strodo, bent jų dalis visai nesi- 
taidytų duoti savo mokslinių 
rasinių dabartinei Lietuvos spau 
dai- ir, anot vieno, “Čia nematy
čiau nieko blogo, nebijočiau ir 
mūsiškių “rabinų”. Kitas net pa
sisakė (plačiai mums pažįstamas 
profesorius), jog jis sutiktų Lie
tuvoje išleisti* ir vieną stambų . . « - ________ - ,
savąjį mokslinį veikalą. Į darbdaviams numušti dirban

čiųjų atlyginimą. Viešosios nuo
monės įstaigos surinktais duo
menimis apie 75% apklaustųjų į 
pasisakė prieš arbatpinigius. I 

Nežiūrint to, arbatpinigiai i 
gyvuoja. Tad mums nelieka nie
ko kito daryti, kaip tik pripa
žinti arbatpinigius kaip nema-j 
lonų paprotį ir ... jį tęsti. Pato
gumo' dėliai duodame šiame 
krašte įprastų arbatpinigių len- 

■Itelę. ' ;
T Restorano - valgyklos pada- ' 
'• vėjui — 10-15% nuo sąskaitos. ' 
■j’ Miegamojo vagono patarnau- 
toiui — 50 et.

; Stoties nešikui — 25 et. 
Batų valytojui — 10 et.

Į Durų skambučio atsakyto j ui 
* _ 35 centai:
ii Skrybėlės saugotojui rūbinė- 
je _ io-25 et.

!: Taksi — mažiausia 15 eentų.
' Kaikas duoda arbatpinigių ir 

; kirpėjui 15-20 centų ar daugiau, 
' bet tai nėra visuotinis reiškinys, 
; nes kirpėjai ir taip ima pakan- 

karną užmokestį. Yra asmenų, 
; kurie niel-.am * arbatpinigių ne
duoda, arba duoda labai retai. 

■Kaip pavyzdį galime paminėti 
John D. Rockefeller^, vieną tur- 

; tingiausių pasaulio žmonių, ku
ris niekam nedavė arbatpinigių 

; daugiau kaip 10 centų.

ARBATPINIGIAI
(GSc} Arbatpinigių paprotį 

mažai kas. mėgsta, bet jis yra įsi
galėjęs beveik visuose kraštuo
se. Kanada taip pat nesudaro iš
imties. Šis nemalonus paprotys, 
kaip sakoma, '“nemalonus davė- 
iui ir pažemina gavėją”. Be to, 
jis duoda progos kaikuriems

Nei už, nei prieš

Or. 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

i
i
Jk. V. Sadauskienė

DANTŲ GYDYTOJA
Kfr GRENADIER RD.

(2-ras namas- nuo Roncesval- 
: les}. Toronto. '

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 

: ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi- 
! tarimą}.

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus 

Skambinti LE. 3-4912
P; KARALIŪNAS

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

TALKOS Prekybos Bendrovę Londone.
TALKA siuntinio siuntėjui persiunčia siuntinio gavėjo parašu pakvitavimą, kad 

siuntinys gautas Lietuvoje.
TALKOJE užsakius —- siuntinys išsiunčiamas sekančia dieną ir pasiekia adre

satą Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKA siunčiamas siuntinys yra apdraudžiamas ir įmokami visi kaštai: 

sovietinio muito mokestis, išperkamo siuntiniui licenzija ir apmokami visi 
persiuntimo mokesčiai. Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia jį atsiimti vie
tiniame pašte — nemokant jokių papildomų mokesčių.

Štai keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio:
, 100% vilnooės medžiagos*vyrų ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi įaustą įrašą "Made in England — All Wool"), įvairių spalvų, 
už vieną jardą .......      S 8.50

: 100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vieną jardą ........      ?T..’......      $ 3.80

. "Crombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vieną jardą ....... $13.50
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų ...............      $26.40
Jaunosios vestuvinis aprėdas, pilnas komplektas ...................................... $51.60

L Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai .................................... $ 8.60
• Šveicariškas "Cymo" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, nerūdy- 
«jančio plieno, anti magnetinis, hermetišku uždarų, nebijąs sukrėtimų $56.80

(Sužymėtose kainose yra Įskaitytas sovietinis muitas, siuntimo licen
zijos mokestis ir persiuntimo išloidbs. Už kiekvieną siuntinį papil
domai mokamos nežymus patarnavimo mokestis).
Jokių kitų, pašieptų mokesčių nemokate jei siunčiate per TALKĄ. 
Be čia sužymėtų prekių, per TALKĄ pahte'užsakyti vaistus, maistą 

ir įvairios kitas golanteciįos prekes.
* Rašykite dar šiandien:

TALKA PREKYBOS BENDROVĖ
; Skyrius Nr.

1, Ladbroke Gardens, London W. IL
Gr. Britain.

VYRIŠKU IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kttua SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis
• . 4. *■ * ** ■ ■■ '

gausite tik:

J. Beržinskas
|Į| 1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
III čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius iautuvuo,

VEDYBOS
Jei norite vesti> rttylrite /vokiečių ar 
lenkų k./# tel'efonuokite ar atvykite 
atmemškai J

VEOYBJŲ BtUM "WALDf'
SM COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE.
Informacijas kasdien nuo 6-^ vol vc 
Atsakymams raštu, pridėti. $.F, Mote
rims iki 35 m nmf tarpininkavimas 

VELTUI.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
otliekomi greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyime Ave., Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voikos, iepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dutferin/
Visų raitų medianinis automobilių 
remofiru*. opec. ruraamanc • oya* 
romotic transition|os.

Suv. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Tetefeirat LE. 5-4130

W. A. LENCKI,
: B.A.; ~£.t.B. :

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kabinetas: LE. 4-4451

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą. 4
1082 BLOOR Toronto 4.

(į rytus nuo Dufferin St.)

r Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
t /kampos Boy & Richmond/

, ' Room 901
Telefonas EM. 2-2585

i Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

■ (Starkman vaistin. namuose)

t Darbo valandos susitarus 
: telefonu.

TEL. WA. 3-2003

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA J

i SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, 
’ Carti Bfoor ir Yong gatvių)

1 Tetef. įstaigos: Tefef. namip 
| WA. 4-9S0L BE. 3-0978 t

OKULISTĖS
;Bn Bukowska-BEJNAR, R.O.

Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
1 274 RONCESVALLES AVE.
i (prie Geoffrey St.)
! TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

Akrų specialistas
L. LUNSKY, R.O.

GEORGE BEN, B.A. 
minininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pritaiko, akinius visiems akių defek
tams, Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skaudėjimų ir ner- 

:vingumąk Kolba: slavų kolbomis. 
47# COLLEGE ST, Toronto 

Tetef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. .savaitėje

.. ; ' X7;<: z O

GENERAL!INSURANCE
Turto draudhnas. (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

atkre.pt
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TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—Didžiosios savaitės pamaldos 

gausiai buvo lankomos tikinčių
jų, o Prisikėlimo pamaldose da
lyvavo rekordinis skaičius. At
rodo, kad lietuviai mėgsta Pri
sikėlimą anksti rytą. Šios tradi
cijos šioje bažnyčioje bus laiko
masi ir toliau, gi Velykų vigili
jos, šeštadienio pamaldas perke
liant į šeštadienio vakarą.

— Už įdėtą darbą ir aktyvų 
dalyvavimą bei pagalbą švenčių 
proga dėkojame parapijos cho
rui ir jo dirig. muz. St. Gaile- 
vičiui, solistėms A. Ščepavičie- 
nei ir V. Žemelytei, KLK Mot. 
D-jos parap. skyriui, Gyvojo ro
žančiaus narėms, klūpėjusioms 
prie Kristaus karsto mergai
tėms ir visiems kuo nors prisi- 
dėjusiems prie Viešpaties Prisi
kėlimo švenčių iškilmingumo.

— Didžiosios savaitės pamal
dose gražiai reiškėsi altoriaus 
berniukai, jau gerokai prasilavi
nę gregoriniame giedojime, su
giedodami velykinį Vidi aquam 
ir kitas giesmeles prie Kristaus 
Karsto. Berniukai ir toliau bus 
tobulinami giedojime.

— Atvelykio sekmadienį pa
mokslai kun. dr. J. Gutausko 
“Krikščionis vyras ir jo misija 
parapijos gyvenime”. Po 11 vai. 
pamaldų įvyksta steigiamasis 
parapijos vyrų susirinkimas pa
rap. salėje. Labai kviečiame vi
sus mielus lietuvius vyrus, kurie 
lankosi šv. Jono Kr. bažnyčioje, 
Įsijungti į parapijos vyrų sąjū
dį. Vyrų draugijos tikslas bend
romis jėgomis plėsti par. veiklą, 
organizuotai prisidėti prie lietu
viškųjų idealų ugdymo koloni
joje, bei socialinio teisingumo 
Įgyvendinimo šeimose ir darbo
vietėse. Susirinkimo metu par. 
moterys pavaišins susirinkimo 
dalyvius kavute.

— Šį penktadienį, pirmąjį ba
landžio mėnesį, vakarinės Mi
šios 7.30 vai.

Par. komiteto posėdis įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 2 d., 
7.30 vai. vakare par. klebonijoje. 
Posėdžio metu bus svarstomas 
vyrų kuopos įstatų priėmimas, 
balandžio 25 d. parapijos paren
gimas ir kiti einamieji reikalai.

— Tikybos pamokos vaiku
čiams pradedamos šį sekmadie
nį po pirmųjų ir 11 vai. pamaldų.

— Pakrikštyta: Dana Elena 
Vasiliauskaitė, Ona Danutė Jo
nynaitė ir Cynthia Nijolė Greer

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykos, kurios taip pat yra 

parapijos vardadienis, buvo at
švęstos labai iškilmingai, ypačiai 
Prisikėlimas. Jau D. Šeštadienio 
ugnies ir vandens pašventinimo 
iškilmėse 10.30 vai. vak. tikin
tieji dalyvavo labai gausiai, o 
Prisikėlimo pamaldose lygiai 12 
vai. naktį, laikinoji bažnyčia vi
sų žmonių nebesutalpino. Su ap
gailestavimu norime painfor
muoti, kad Prisikėlimo metu at
skirų Mišių salėje negalime lai
kyti, nes tam Kardinolas neduo
da leidimo. Prisikėlimo pamal
das ir šv. Mišias laikė T. Modes
tas, o pamokslą sakė ir tikinčiuo- 

■ sius svekino kleb. T. Placidas.
Sol. V. Verikaitis ir parapijos 
choras labai gražiai giedojo nau
jai paruoštas Mišias ir velykines 
giesmes. Solistui ir savo chorui 
nuoširdžiai dėkojame.

— Nuoširdžiai dėkojame para
pijos ir kolonijos organizacijoms 
už pavyzdingai atliktą Švenčiau
sio adoraciją, taip pat visiems, 
kurie gėlėmis ir darbu prisidė
jo prie velykinio kalėjimo, kars
to ir altorių papuošimo. Be to, 
nuoširdžiai dėkojame tiems, ku
rie savo dovanomis praturtino 
klebonijos velykinį stalą. Die
vas visiems teatlygina!

—Per ištisas dvi savaites prieš 
šventes buvo lankomi Toronto 
kolonijos ligoniai, aprūpinami 
Sakramentais ir apdovanojami 
pakietėliais. Aplankyta virš 60 
namuose, mieste- ir aplinkiniuo
se miestuose sergančių. Vado
vaujant T. Steponui, ypačiai 
nuoširdžiai talkino KLK Mote
rų D-jos Prisikėlimo par. skyr. 
narės ir parapijos tretininkės.

— Šią savaitę kalėdoj ama 
Dundas, Adelaide ir Davenport, 
o kitą - Clinton, Manning, Euc
lid, Palmerston, Markham ir 
Bathurst gatvėse.

—Kitą antradienį, 7.30 v.v. pa
rapijos kavinėje tęsiami virimo - 
kepimo kursai. Įeiti į patalpas iš 
kiemo pusės.

— Šį sekmadienį parapijos bib
lioteka bus atidaryta po 10 vai. 
Mišių.

— Šį sekmadienį nei Pirmos 
Komunijos, nei katechetinių pa
mokų vaikučiams, nei religijos 
pamokų gimnazistams nebus. 
Visos minėtos pamokos prasidės 
balandžio 12 d.

— Visą šią savaitę muzikos 
studija naudojama V. Maželio 
foto parodai.

— Šį šeštadienį parapijos sa
lėje “Tėvynės prisiminimų” ra
dijo valandėlės vakaras. Kadan
gi prie šios valandėlės yra prisi
glaudusi ir religinė valandėlė

“Krikščionis pasaulyje”, 
nieko

vardu
kuriai už naudojamą lai 
nereikia mokėti, mes kviečiame 
savo parapijiečius dėkingumo 
vardan šį vakarą gausiai parem
ti.

— Kviečiame visus vaikučius 
. ir tėvelius gausiai atsilankyti į 
parapijos salę ir pamatyti Vely
kų Bobutę, kuri pas mus atvyks 
šį sekmadienį, 3 vai. p.p. Bus įdo 
mi programa, žaidimai ir dali
namos dovanos. Marijos Nek. 
Prasid. seselėms nuoširdžiai dė
kojame už triūsą ir neišsenka
mą išradingumą.

— Balandžio 11-13 d.d. para
pijoje ir vienuolyne neoficialiu 
vizitu lankysis D. Gerb. Pran
ciškonų Provincijolas T. Vikto
ras su Provincijos ekonomu T. 
Klemensu.

— Parapijos bazaro data, ba
landžio 25-ji, artėja šuoliais, bet 
fantų teturime vos 100. Gi įdo
maus bazaro negalima surengti, 
jei nėra nei 600 fantų. Kviečiame 
visus į talką, prašydami dovanė
lių. Kurie nieko parankiui netu
ri ar nesugalvoja, ką nupirkti, 
gali bazarui aukoti ir pinigais. 
Mūsų išmaningos ponios žino 
daug išpardavimus turinčių 
krautuvių ir suaukotus pinigus 
mokės gražiai sunaudoti.

— Loterijos jaunimo stovyklai. 
Aušros Tėvų - Rėmėjų Būrelis 
ėmėsi iniciatyvos praplėsti ir 
patobulinti N. Wasagos stovyk
lavietę. Dar šiais metais jie yra 
numatę pastatyti porą gyvena
mų barakų ar saliukę. Šiam rei- i

Gražus lietuviškas susibūrimas
ŠI ATVELYKIO ŠEŠTADlENį BALANDŽIO 4 DIENĄ, PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALĖJE

PIRMAS 
GRANDIOZINIS BALIUS

Pradžia 7.30 v. v. Didelis orkestras — “Olym
pia”. Turtingas bufetas. Staigmenos — neti
kėtumai! Vienas laimingas įėjimo bilietas. 
Šiame baliuje fotografijos meisteris Vyt. Ma
želis darys portretus. 1959 metų Toronto gra

žuolė dalyvauja!

įėjimas tik $1.50.
Visus maloniai kviečia Radijo Programa 

“Tėvynės Prisiminimai”.

kalui yra platinamos dvi didžiu-1 - o k Hamiltono
les loterijos. V ienoje yra leidžia-.

VELYKĖ JAU ČIA PAT j “Tėvynės prisiminimų” radijo
Šį sekmadienį, balandžio 5 d.,, programoje šį šeštadienį prade- 

3 vai. p.p. Velykų Bobutė atva-; dama speciali jaunimo progra- 
žiuoja į Prisikėlimo parapijos 
šalę. Visus vaikus Velykų Bo
butė apdovanos gražiomis ir 
skaniomis dovanomis.

Nepraleiskime šios puikios 
progos. Dalyvaukime šioje gra
žioje Velykų Bobutės tradicinė
je šventėje. Tai yra visų Toron
to lietuvių vaikų bendroji 
šventė.

Lietuvių kalbos mylėtojų 
susirinkimas

šaukiamas šį penktadienį, balan
džio 3 d., 7.30 yal. v. T. Lietuvių 
Namuose — 1129 Dun<jas St. W. 
Kviečiami lietuvių kalbos spe
cialistai ir tos kalbos mylėtojai. 
Tikslas — aptarti nuolatinio kal
bos puoselėtojų būrelio įkūrimą.

Iniciatorių grupė.

imėlė. ŠĮ pirmą kartą ją išpildys 
vaikų darželis.

Religinėj programėlėj “Krikš
čionis pasaulyje” šį šeštadienį 
kalbės kun. dr. Pranas Gaidama
vičius.

“Tėvynės prisiminimų” vedė
jas prašo atidžiai paskaityti ir 
skelbimą apie šį šeštadienį ruo
šiamą didžiulį balių radijo prog
ramai paremti.

Pobūviai jaunimui
Prieš gavėnią sėkmingai vykę 

šv. Jono Kr. par. salėje, atnauji
nami atvelykio sekmadienį, ba- i 
landžio 5 d. 7.30 v; v. Į jaunimo Į 
pobūvius kviečiamas visas lietu-! 
viškasis jaunimas. Jaunimo po- 
būviai-šokiai bus paįvairinami 
kultūrine programa ir kavute. 
Tikimasi, kad pobūviams vado
vaus patyręs jaunimo bičiulis 
Vytautas Žutautas. Pobūviai 
rengiami grynai lietuviškojo 
jaunimo susibūrimo tikslu.

Pobūviams rengti komitetas.
Didingas pavasario balius

ateitininkų
moksleivių bendras susirinkimas
- arbatėlė įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 5 d., 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Bus 
Įdomi programa ir šokiai. Kyie-, _
čiami ir neateitininkai - svečiai < rengiamas Toronto LB apylin- 
moksleiviai. [kės valdybos balandžio 11 d., šeš

tadieni. Prisikėlimo par. salėje.
Vilniaus Krašto Lietuvių [ Gausi ' programa, 'lietuviškas or- 

S-gos ' Toronto skyr. visuotinis j kestras, bufetas. Pajamos skiria- 
nariU- susirinkimas Įvyks balan- mOs lietuviškųjų jaunimo Įstai- 
džio 5 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. gų Toronte palaikymui: šešta- 
Liętuvių Namuose II augšte - dieninei mokyklai, vaikų darže,- 
priestate. Maloniai kviečiami vi- j ijuį įr jaunimo stovykloms. Visi 
si nariai ir prijaučiantieji daly-J kviečiami gausiai atsilankyti, 
vauti kuo skaitlingiausia.

Skyr. valdyba.

Foto mėgėjų

ma 12 automobilių Cadilacų ir 
12 kitų mašinų laimingų bilietų 
platintojams, o antroje $5.000 ir 
$500 laimingo bilieto pardavė
jui. Nuo Cadilacų knygutės sto
vyklai lieka $5 ir vienas bilietas 
arba $1 platintojui; nuo $5.000 
loterijos stovyklai lieka $3.25, o 
platintojui — 2 bilietai arba $1. 
Šiuo metu i platinimo darbą jau 
yra įsijungę virš 100 asmenų. Pa 
rapijos vadovybė ir Būrelio val
dyba maloniai kviečia visus pa
rapijiečius Įsijungti į ši gražų 
darbą ir neapšunkinant nei pa
rapijos, nei parapijiečių naujom 
piniginėm naštom, paruošti gra
žią stovyklavietę mūsų vis gau
sėjančiam jaunimui. Bilietų ga- i __ _
įima gauti klebonijoje, pas B. susipažinimo arbatėlė rengiama [verslas, bet menas. Tuo gali įsi-

Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje 

vyksta

Vytauto Maželio
FOTO DARBŲ

PARODA
Išstatyta apie 100 eksponatų— 
portretų, peisažų, laisvų šū
vių. Įėjimas laisvas. Paroda 
lankoma kasdien 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.
Fotografas yra atsivežęs vi
sus portretavimui reikalingus 
įrankius bei šviesas ir portre
tuos greta parodos Įrengtoje 
studijoje, taip pat butuose.

Norintieji pasidaryti gerų 
individualių, šeimos ar vaikų 
nuotraukų, prašomi skambin
ti tel. LE'. 4-1274.

vauti kuo skaitlingiausia.
Foto meno, paroda

Pasirodo, kad fotografavimas 
tai nėra mėgėjų žaidimas ir ne

MONTREAL, Cue
Sekantį penktadienį — pirmą 

balandžio mėnesį — šv. Mišios 
bus ir vakare 8 vai.

Tradicinė Juozapinių vakarie
nė Juzių ir Juozų pagerbimas, 
įvyks šį šeštadienį, balandžio 4 
d., AV parapijos salėje. Šeimi
ninkės ruošia skanią vakarienę, 
skambės melodinga muzika, 
veiks bufetas ir jauki nuotaika. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Pelnas skiriamas AV sta
tybos fondui. . ' . . .

Šį sekmadienį visoje Montrea- i diezas ir A. Žukas,
lio diecezijoje bus speciali rink- ‘ Seimelioprezidiumas jau ren- 
liava katalikų akcijos reikalams, ka kandidatus j Kr. Tarybą, pa-

Ekskursija į Detroitą, kuria brėždamas, kad teksią perimti ir 
ruošia AVSK Tauras, išvyksta i vadovybę, kai Torontas 
balandžio 3 d., 3 vai. p.p. nuo AV > Padaręs PLB centru. .
bažnyčios. Vykstam specialiu, į Užsakai AV bažnyčioje pa- 
moderniu autobusu. Grįžtama skelbti Jauv Verbų sekmadienj 
balandžio 6 d., pirmadienio rytą.; Juozo Lukšio su Prane Stul- 
Dar vra kėlios laisvos vietos, j ginskaite.
Ekskursijos reikalais kreiptis į klebonas dekoia architek- 
Tėvą Borevičių tel. PO. 6-5755. tui J- LadYgai ir seselėms uz pa-

Į Pirmoji Komunija AV para
pijoje įvyks balandžio 26 d. Su
interesuotų vaikučių tėveliai la
bai prašomi padėti vaikučiams 
tinkamai pasiruošti šiai šventei.

M. Liet. B. seimelio posėdis 
šaukiamas balandžio 4 d. 6 v.v. 
AV parapijos posėdžių salėje po 
klebonija.

Sudaryta rinkiminė komisija 
pravesti KLB Kr. Tarybos rinki-, 
mams Montrealyje. Į ją įeina A. 
Gabaliauskeinė, J. Šiaučiulis, J.

galbą dekoruojant bažnyčią, 
skautamš-vyčiams už dalyvavi-

[T. Liet. Namų administratorius mą sargyboje — adoracijoje^prie 
'G. Kapteinis atsistatydino. Jo Kristaus grabo, iaunimui už da- 
j vieton priimtas Pranas Šopaga, lyvavimą procesijoje Velykų ry- 
■O jo pavaduotoju Antanas Kim- tn viriome anVnnisioma 0ėl#>s
sa.

1958 m. Kanados Tautinės Parodos
— CNE — lietuvių skyriaus apyskaita
Pajamos:
Auka Toronto apylinkės v-bos
Auka iš Medžiotojų klubo
Auka "Paramos" kred. koop.
Auka Kultūros Fondo
Auka Skautų tėvų ir rėmėjų

1 Auka "Gintaro" skautų tautinių
šokių grupės informacinio lo
pelio spausdinimui

Anoniminė auka # .w , * . . . .. ,
Vyr. skaučių loterijos pelnos 112.70 mas tuometinę politinę situaciją

Sl 00.00 , 
15.00 
50.00 
50.00 
50.00

100.00 •
7.00

tą, visiems aukojusiems gėles, 
ypatingai EI. Vaupšienet, surin
kusiai šiam tikslui $17. KLK Mo
terų D-jai už $10, GR D-jai už 
$10 ir p. Bendžiūnienei už $5.

Klaipėdos pagrobimo 20 metų? 
sukakties paminėjimą suruošė 
aną sekmadieni Maž. Liet. Bi
čiulių D-jos skyr. A V parapijos 
salėie. Dr. A. Lvmantas skaitė 
Įdomią akademinio pobūdžio 
paskaitą, vaizdžiai išlukštenda-

Sakalą. J. TamulionĮ. J. Bukšai- 
tį, A. Sapijoni ir T. Paulių.

Šalpos grupės “Daina"’ 
susirinkimas

Įvyks balandžio 5 d., 3 vai. p.p., 
pas narę N. Kaveckienę — 429 
Brock Ave., tel. LE. 6-3194. Na
rės prašomos atnešti fantų kar
tūno baliaus loterijai. Kor. ,

L A S Kanados vietininkija 
ruošiasi atšvęsti savo gyvavimo 
dešimtmečio sukakti. Esą, pla
nuojama dešimtmeti atšvęsti 
kartu su vietininkijos suvažia
vimu birželio mėnesį. Ta proga 
renkama medžiaga apie vietinin
kijos padalinius — apie jų įsi- 
steigimą, steigėjus ir veiklą.

Raud. Kryžius davėjų lauks
Balandžio 6 ir 7 d.d. 67 Colle

ge St. 12-3.30 ir 5.30-8 v.v.
Balandžio 9 d. Fairlawn Uni

ted Church, 28 Fairlawn Ave., 
2.30-4.30 ir 6.30-8.30 v. v.

Raudonasis Kryžius dabar pa
rūpina kraują Toronto ligoninių 
ligonims veltui, dėl to jis prašo, 
kas gali, paaukoti kraujo taip 
pat veltui.

■ šj šeštadienį Prisikėlimo para- | tikinti kiekvienas aplankęs Vyt. 
pijos muzikos studijoje 6 vai. v. ; Maželio foto darbų parodą, per 

Toronto lietuviu Caritas i Velykas atidarytą Prisikėlimo 
Velykų-švenčiu proga aplankė !p^°.s. muzikos studijoje

1 & i Vos jejęs į studiją lankytojas
i apstulbsta atsidūręs prieš šimti- 
nę su kaupu meniškų nuotrau- 

;ku, žvelgiančių nuo visų salės 
Isienų. Yra ten gamtos ir techni
škos pasaulio vaizdų, bet dėme- 
isio centre yra žmogus. Maželio 
esama pirmiausia portretisto, 
portretisto menininko, kuris pa
jėgia atskleisti žmogų su jo per
gyvenimais, nuotaikomis pajė
gia atskleisti žmogų su jo per
gyvenimais, nuotaikomis bei cha 

i rakteriu. Kiekviena nuotrauka 
duoda ką nors nauja tiek studi
jiniu požiūriu, tiek techniškuo
ju. Tai ne amatininko, bet meni
ninko darbai, kurie bus įdomūs 
ne tik mūsų foto meno mėgė
jams, bet ir visai Toronto vi
suomenei, kuriems Vyt. Maže
lio vardas pažįstamas jau ir iš 
nuotraukų tilpusių lietuviškoje 
spaudoje. Kaikam gal teko gė
rėtis jo nuotraukomis ir ameri
kietiškuose žurnaluose bei di
džiuosiuose dienraščiuose kaip 
NYTimes arba NHTribune.

Mums šioje parodoje taip pat 
Įdomu pamatyti visą galeriją pa
čių žymiųjų Įvairių sričių mū
sų žmonių, kurių vardus taip 
dažnai randame spaudos pusla
piuose — ir politikų, ir meninin
kų ir kitų kultūrininkų. Visa jų 
galerija. Kaip neužeiti visu tuo 
pasigėrėti, kai įėjimas laisvas.

Vyt. Maželis savo parodą ža
da čia palaikyti dar bent sa
vaitę, o jei reikalai jo neiškvies 
kitur, tai gal net ir dar antra.

K.

per penkiasdešimt lietuvių To-1 
ronte ir kaikuriuos užmiestyje. 
Įteikta velykinių dovanėlių, o 
neturtingieji ir pinigais sušelpti. 
Caritas žinioje yra pora šeimų, 
kurios reikalingos dažnesnės me 
džiaginės paramos, o taip pat 
aplankymo. Vienai senutei lie
tuvei reikalingas butas pirmame 
augšte. Prašoma pranešti Cari
tas pirm. A. Kalūzai tel 
1-3098 arba šv. Jono Kr. kle
bonijoje EM. 4-7646.

Skautų akademikų suvažiavi
mas ruošiamas Toronte gegužės 
9-10 d.d. Lietuvių Namuose. Ta 
proga numatoma suorganizuoti 
ir studentų meno darbų parodą.

Apie psichinių ligonių gydy
mo sistemą Kanadoje kalbės YM 
- YMHA auditorijoje, Bloor ir 
Spadina kampas, balandžio 7 d. 
8.15 vai. v. Ontario sveikatos 
min. dr. M. B. Dymond. Paskaitą 
ruošia Psichinių ligonių globos 
d-ja.

LE.

NAUJAUSIO LENKŲ FILMO PREMJERA KANADOJE 
TEATRE “ASTOR” — 653 YONGE — balandžio 2, 3 ir 4 d.d. 
Seansai nuo 54>0 vai. v., o šeštadienį nuo 12.30 vai. be pertraukos.

DEZERTER
.7

PRIEDAI: premijuotas pasakiško grožio spalvbtas filmas "Karlsbade 1956"; 
"Mano brplis Bambukas"; "Cirkas po -atviru dangumi", šokių filmas "Ma- 

zowsze" ir vaikams "Cartoon". Visi priedai spalvoti. 
Pagarsinkite žiną apie šiuos filmus tarpe savo bičiuliu!

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1914.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Daiį T. Valiaus 
grafikos darbu paroda atidaro 
ma balandžio 17 d. Paryžiuje Le , 
Soleil dans la Tete galerijoje. Ji: 
užtruks iki balandžio mėn. pa
baigos.

Tautinių drabužių konkursas
— obels žiedų balius

’ Gegužės 9 d. KLK Moterų 
D-jos šv. Jono Kr. par. skyrius 
rengia savo tradicinį 
žiedu balių

———— ir Lietuvos vyriausybės beviltiš- 
Vis° $484.70 jįas pastangas, aukojant savo in- 

5300 00 teresus eiti į nuolaidas grobio iš-' 
io'oo .troškusiai hit’ėrinei vyriausy- 

, ...... 50.00 bei, kad t’k kaip išsaugotų savo
į informacinio lopelio sposdinimas i 25.00 tautini sūvėrėnum.ą ir apgintų 
x-. - ’ . . ' , 20.00 Į savo valstvbinc teritoriją. Visa

. OėkoroGiios medžiagos .r darbas 27.1 v j jau
' buvo pradėjus suktis ir gėrio bei

Skirtumas.— $81.94 — padengtos >š,Vokietija nebenorėjo pripažinti. 
Į 1958 m. Vyr. skaučių Kaziuko mugės'‘ - - - -

S. Zubrickaitė, 
Toronto vyr. skaučių 

"Birutės" d-ves draugininke

; Išlaidos: •
’ Parodos vieta
j Draudimas
. Manikenai

! Įėjimai r .
: t
) Visos kitos išlaidos -
Į ■■■■■■■ _ _
t Viso S566.64 * asrneniniii laisvių imperialistinė

: pelno.

“Obels 
Ta proga panelės 

ir ponios, kurios gali, kviečia- 
; mos dalyvauti pasipuošusios taū- 
i tiniais drabužiais. Juk tai mūsų 
: brangiausias ir gražiausias pa-^ 
puošalas. Grožisi svetimtaučiai 
juos pamatę. Kodėl nepasipuošti, 
kodėl nepasidžiaugti pačioms?1 
Kam laikyti spintose? Ateikime 
visos, kas galime. Kės norėtų 
Įsigyti naujus, yra galima labai 
lengvomis sąlygomis. Turime 
audėjų čia pat Toronte, kur ga
lime pačios nueiti išsirinkti, ko
kius norime. Suinteresuotas pra
šome kreiptis Į skyriaus valdy
bą. Be to, gražiausiems kostiu
mams bus Įteiktos dovanos.

Tat iki pasimatymo tautinuo- 
se drabužiuose “Obels žiedų ba
liuje”. Rengėjos.

Padėka
Poniai L. Karbūnienei ir Elb. Šadeikie- 

nei kaip iniciatorėms ir ponioms prisi- 
dėjusiomš p. p. Ščepanavičienei, Karkie- 
nei; Puniškienei, Dambrauskienei, Arū- 
nienęi, Jurkšaitienei, Dalindaitei, Če- 
ponkienei, Tumosienei, Sabaliauskienei, 
Roubienei, Bieliūnienei, Staneikienei, 
Dundurienei, Grigaliūnienei, Paulauskie
nei, Meškauskienei, Kuchalskienei, Ku
dirkienei, Kerberienei, Matulevičienei, 
Kasperavičienei, Saimininkaitei, Valan- 
čiuvienei ir Dvilaitienei suruošusioms 
man staigmenos pobūvį - baby shower, ir 
įteikusioms piniginę dovanų, nuoširdžiai 
dėkoju.

Taip pat širdingas ačiū p. J. Indriu- 
laitienei ir jos dukrelei poniai Nijolei 
už paštu atsiųstą naujagimiui dovaną.

I M. Vaitkevičienė.

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prakapą 

Tel. EM. 8-6813 ar RO- 7-8579.
I- mi morgičioi 614% - 7% be bonų.
II- ri morgičioi 10% 5-iems mėtoms 
be bonų. "Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos statybininkams 1 % per 
mėnesi.

Taip pat patarnauju siuntinių j Lietu
vę užsakymais. Vaistai, maistas, me

džiagos ir visa kita.
Taipogi pranešu, kad yra gauto daug 
naujų pavyzdžių, o kainos vaistams 
ir visam kita yra žymiai sumažintos.

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

jis paskaitos paaiškėjo, kaip ma
žai tebuvo tuolaikinė Lietuvos 

Į vadovybė pasiruošusi realiems 
[ pasikeitimams Europoje. Kalbė- 
i toją pristatė ir minėjimui vado- 
■ vavo dr. V. Pėterait-is. Publikos, 
Į deja, tesusirinko apie 40. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.
t ' O .

į REIKALINGI dupleksai, tri- 
pleksai ir keturių šeimų namai 

j pardavimui.
DISTRICT ESTATE BROKERS 

J P. Adamonis. VI. 2-8501.

F

Distrid Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VL 2-8501

N. Baltrukonis
Yasutis
Markevičius
Budriūnas
Adamonis

CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
R-A. 2-8035 
RA. 2-2472 
apie paskirus

P.
Sekite mūsų skelbimus
objektus .'NL', ZTŽZ, 'Star',.- 'La Press*

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS klubui ar 
susirinkimams, pokšyliams ir panašiai — 
35714 College St. Pilnai Įrengtos ir H- 
dekoruotos, 214 augšto pastatas, įrengta 
valgykla, ventiliacija, šaldytuvai. Tele
fonas RO. 9-2423.

GERA PROGA. Dėl išvykimo iš Toron
to parduodama puse kainos bensal su 
motoru 14" su 4 piūklais, belt sender 
rankinė mašina. 3", grinder su motoru 

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be. ir aliuminijaus storm durys. Tel. LE. 
baldų. J 5 Indian Rd. Cres. I 1-5476, skambinti po 6 v. v.

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB|1010 JŪSŲ RADIJĄ
'7 jp'

kas sekrriadieni 3.30 iki 4 val. p.p.
* & «

Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupės žy
mesniųjų vyru ir moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tų. kurie yra atvykę iš visų pasaulio dalių, 
pasirinkę Kanadą savo tėvyne.

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

/z

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

“LITAS” veikia sekmadieniais U-l vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2718, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543
WASAGOS VASARVIETĖJE

Gražus vasarnamis ir žemės sklypai prieinama kaina. Skambin
kite A. Garbeniui

BLOOR - RUNNYMEDE
12 kambarių per du augštus, gražus pastatas, arti Bloor gatvės. 
Prašoma kaina $29.900 su mažu įmokėjimu. Balansui 10 metų 
atviras morgičius. r<"

INDIAN RD.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas, didelis daržas. Viso $26.000. įmokėti $8.000

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vnnde'iu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18 500. įmokėti <5 000.

BLOOR - DUNDAS
8 kambariai per 3 augštus. moderniškos virtuvės, 2 garažai, nau
jas apšildymas, viso $19.300, įmokėti $5.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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