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Rinkiminis sąjūdis
Stovime išvakarėse KLB Krašto Tarybos rinkimų, atseit gy

vename priešrinkiminiame laikotarpy, kuris betkurių bendruo
menių gyvenime paprastai būna labai gyvas. Jo metu apsvars- 

. tomi tos bendruomenės aktualieji rūpesčiai, įvertinami keliai, 
kuriais buvo einama lig tol ir iškeliama visa eilė naujų siūlymų. 
Mūsuose gi tyla tebeviešpatauja, nors rinkiminė mašina, kaip 
buvo paskelbta Krašto Valdybos, užsukta jau prieš mėnesį — 
kovo 9 d. aplinkraščiu apylinkių valdyboms. Pereitame “TŽ” nu
mery buvo išspausdinti pagrindiniai nuostatai rinkiminių taisyk
lių, prie kurių prijungtas c. rinkiminės komisijos prierašas apy
linkių rinkiminėms komisijoms pavedąs kandidatų sąrašus Vyr. 
rinkiminei komisijai pristatyti iki balandžio 23 d. Taigi laiko 
labai nedaug, o daugumoje apylinkių dar negirdėti jokio judėji
mo. Gal apylinkių valdybos" bei jų sudarytos rinkiminės komi
sijos kaikur pradėjo ruoštis, bet rinkimai juk ne jų, o visos Bend
ruomenės reikalas. Jai perdaug pašykštėta ir informacijų ir žo
džių. Nežinia net, kada balsavimai bus — nepaskelbta rinkimų 
kalendoriaus. Taip ir kyla pavojus, kad visi rinkimai gali likti 
paprastu biurokratišku epizodėliu dėl kurio rezultatų teks gailė
tis. Po kiekvienų rinkimų apgailestaujame, kad mažoka balsuota, 
bet ar padarome^ kad sekantį kartą prie urnų ateitų didesnis skai
čius? Kol nepadarysime’rinkimų dideliu įvykiu savosios Bend
ruomenės gyvenime,’Kol nesuaktualinsime organizuotumo reika
lo bei pačios Bendruomenės, vargiai ar galėsime pasiekti džiu
ginančių vaisių.

Su savosios Bendruomenės organų buvimu mes kaž kaip ap
sipratome, žiūrime į fai kaip į gyvenimišką faktą, nebenorime tuo 
rūpintis ir net pamirštame viso to vertę mūsajame gyvenime. 
O tai jau negerai. Pirmiausia tuo būdu prarandame auklėjamuo
sius bendruomeninio gyvenimo pliusus, savąjį priaugantį jau
nimą pastatome prieš tuštumą. Be to, argi pačioje bendruomenėje 
nebėra, problemų, kurias reikėtų ir tiktų pasvarstyti visiems ben
druomenės nariams, ne vien kurioms valdyboms. Juk kiekvienas 
pasvarstymas naudingas dvejopai — viena, kad išsprendžiamas 
klausimas arba palengvinamas jo sprendimas, o antra, kad išviso 
išjudinama visuomenė, patraukiamas jos dėmesys į bendruomeni
nius reikalus.

Rinkimų laikotarpis turėtų būti bendruomeninio sąjūdžio 
laikotarpis. Kada gi mes apie bendruomeninius reikalusjoekalbė- 
sime, jei ne rinkiminiame laikotarpy? Argi jau mūsų organizaci
nė struktūra bM veiklos, keliai nebeiškelia jokių abejonių? 
nebėra apsvcu-stytfnų reikalų? Yra pavyzdžiui iškeltas grynai 
praktiškas pasiūlymas perkelti Bendruomenės centrinius orga
nus į Montrealį. Buvo tas klausimas paliestas jau ir pereitoje 
Kr. Tarybos sesijoje, bet iš esmės tesvarstytas vien Kr .Valdybos. 
Kodėl jo nepasvarstyti visai bendruomenei? Juk tai nėra jau taip 
paprastas reikalas. Jis turėtų nemažai praktiškų pasėkų, kurios 
paliestų ir visą Bendruomenę. Tai klausimas tinkąs svarstyti kaip 
tik šių rinkimų proga. Didelis ir labai svarbus yra klausimas apy
linkių atstovavimo Kr. Taryboje. Statutas numato tokiais atsto
vais apylinkės pirmininkus arba juos pavaduojančius asmenis, 
bet ligšiolinė praktika parodė, kad į Tarybos sesijas tepajėgia 

- atvykti vos artimųjų apylinkių pirmininkai bei jų atstovai, o iš 
eilės tolimųjų dar nei vienoje sesijoje nebuvo jokio atstovo. Jų 
balso kitos apylinkės dar nei karto negirdėjo. Pasvarstę gal galė
tume surasti ir šiai padėčiai kokią švelninančią išeitį. Kitaip mes 
silpniname bendruomeninių ryšių tamprumą.

Atsirastų ir daug kitų, kad ir smulkesnių klausimų, bet taip 
pat gyvų ir Bendruomenės gyvenimui reikšmingų. Reikia tik 
platesnio susidomėjimo tuo gyvenimu. Nepakanka, kad tuos rei
kalus žino dirbantieji Bendruomenės organuose, reikia, kad jais 
domėtųsi visi Bendruomenės nariai. Juk demokratijoje gyvena
me, kur viskas iš visuomenės, per visuomenę ir visuomenei... 
Taigi pasvarstykime savo reikalus, bent rinkiminiame laiktarpy 
sukeldami bendruomeninį sąjūdį.

Pavasarėjant.

J A V-bių prezidentas Gettys- 
burge aiškino “kaip svarbu su-

Iš Vytauto Maželio foto nuotraukų parodos Toronte.

Politika ! O ką gi darė jūsų bran- 
bendradarbis Niujorke gi vyriausybė kada vengrai šau-

kėši pagalbos? Absoliučiaiprasti”, jog “geriausia spirtis •; _
prieš komunistus principais. Ne- siūlė pripažinti kom-Kiniją, vie- -ko ^ 
•apsimoka(!) prarasti nei vienos toj ciniškos Artimųjų eRytų naf- !' Komentuoja Tibetą 
laisvų tautų, nės ilgainiui pūtys tos eksploatacijos programos ten ; ----
jos netenkame;..” NATO prai- nuoširdžiai įgalinti J. Tautų gero
kai boj prezidentas kėlė NATO būvio planą. Bevariui soyietiz- 
nųopelnųs išryškinant “Atlanto mas nesąs daugiau karo ar tero- 
Bendruomenės” prasmę ir rėikš- ro sirtibdlįs, .greičiau — ekonomi- 
mę. ■■/• -sV'f'S’Ą-'. -/nis' iššaukimas. To nesuvokus

Lietuviai stebėtojai ' Niujorke Vakarų' laukianti didžiulė eko- 
prezidento, tiek Valstybės De- nominė krizė, 
partamento veiksmuose teįžiūrė- Gal dėlto britų spauda skubi- 
jo augančią britų įtaką. Pasta- nosi aliarmuoti, jog JAV kariš- 
rieji neabejotinai buvo veikiami | kiai pasinaudodami Dulles Ii-

nie-

niu-

rinkiminių nuotaikų. Konserva
toriai rūpinos užbėgti už akių 
darbiečiams atkakliai siūlan
tiems savo naująją vakarietišką 
tarptautinio susipratimo progra
mą. Darbiečių kalbėtojas Bevan

KAS NAUJO KANADOJE?
Giminių atsikvietimas Kana

don vyriausybės potvarkiu su
varžytas nuo balandžio 1 d. Pa-’ 
gal ji, Kanados piliečiai, arba 
pastoviai joje gyveną, negali at
sikviesti: brolių, seserų, vedusių 
sūnų bei ištekėjusių dukterų, 
kurie yra Europos kraštų, Liba
no, Turkijos, P. Amerikos, Mek
sikos ir C. Amerikos valstybių 
piliečiai. Potvarkis apima ir to
kių sūnų bei dukterų, brolių ir 
seserų žmonas ir vyrus su jų 
vaikais iki 21 m. amžiaus. Kana
diečiai betgi gali ir toliau atsi
kviesti: savo vyrą, žmoną, neve
dusius sūnus bei dukteris, tė
vus, senelius, sužadėtinius, ne
vedusius brolvaikius iki 21 m. 
amž, jeigu jie yra našlaičiai. Po
tvarkis neliečia britų piliečių iš 
pačios Britanijos, Australijos, N. 
Zelandijos, P. Afrikos, Airi
jos, Prancūzijos, JAV. Imigran
tų atranka dabar būsianti tvar
koma atsižvelgiant į ateivių tin
kamumą bei reikalingumą Ka
nados ūkiui, šis potvarkis dau
giausia palies italus, kurių imi
gracija pernai viršijo britų: ita
lų atvyko 28.564, britų 26.622. 
Pasak prancūzų spaudos, dėl 
šios priežasties buvęs išleistas 
ii pats potvarkis. Ontario susi
siekimo min. J. Yaremko pasisa-, 
kė prieš potvarkį. Italų vadų 
nuomonės dėl jo yra nevienodos.

547.000, t.y., padidėjo 9.000 nuo 
sausio 21 d. Darbas padidėjo 
daugiausia kaikurioje pramonė
je, namų statyboje, bet nepadi
dėjo miškų pramonėje, pramo
nės mašinų gamyboj, uostuose.

Rinkimai į Manitobos seimą 
paskelbti gegužės 14 d. Konser
vatorių vyriausybė, vad. prem
jero Roblin, neteko jungtinės 
opozicijos pasitikėjimo dėl biu
džeto ir turėjo skelbti naujus 
rinkimus. Seimo sudėtis buvo: 
konservatorių 26, liberalų 19, 
CCF 11, nepriklausomų 1, viso 
57. ...

Newfoundland© provincija pa
minėjo dešimtmečio sukaktį nuo 
įsijungimo Kanados sudėtin. Ta 
proga premjeras Smallwood pa
sakė kalbą, primindamas, kad 
N. sala išbuvo britų kolonija 460 
metų ir Kanados sudėty — 10 
metų; nusiskundė feder. vyriau
sybės neįvertinimu bei permen- 
ka parama salos ūkio plėtojimui. 
Salos gyventojai esą didžiuojasi 
savo britiška praeitimi ir tik 52 
% 1949 m. pasisakę už įsijungi
mą Kanadon. Dešimtmečio pro
ga min. pirm. Diefenbaker pa
sveikino N. specialiu pareiškimu 
per radiją.

Nedarbas sumažėjo vasario m. 
Vyriausybės paskelbtomis žinio
mis. bedarbių skaičius vasario 21 
d. buvo 537.000, t.y. 1.000 ma
žiau nei sausio mėn. ir 26.000 
mažiau nei 1958 m. vasario mėn. 
Dirbančiųjų skaičius pasiekė 5.

Taškų sistema autovežimių 
vairuotojams įsigaliojo Ontario 
prov. balandžio 1 d. po dviejų 
mėn. bandomojo laiko. Kiekvie
nas nusižengimas

skaitomi už pergreitą važiavimą 
iki 10 myl. į vai., nes prov. vy
riausybė rengiasi ant kaikurių 
plentų pakelti leistiną greitį nuo 
50-55 mylių iki 60-65 mylių į 
vai. Vairuotojas, gavęs 12 taškų 
baudą, automatiškai netenka lei
dimo maižausiai 3 mėn.

Užmiršti kolonijos laikus ska
tino prof. A. R. M. Lower iš 
Kingston© mokytojų suvažiavi
me Toronte. Esą jau laikas būti 
savarankiškiems n- nebėgioti įsi
tvėrus britų priejuostės. Reikią 
rasti draugų ir kituose angliškai 
kalbančiuose kraštuose. Ūkinė 
nepriklausomybė dar turinti bū
ti iškovota.

UNOTIPUI PIRKTI
Pritrūkus^viel-os pereitame ”T džinas iš Rochester, N.Y., $2.

Ž” nr. va\ai«^ėmėiu sąrašai ne-
buvo skelbianti, tad šį kartą skel. riKKU.
br* savaičių vaisius: Vienas is pirmųjų “TŽ” skai-

AUKOJO: > jtytojų, dabar gyvenąs Jarvis,
Atsiliepdami* į laiškus skaity- Ont., Petras Lapienis dešimtį šė- 

tojams pirmięji aukų prisiuntė rU už $100; .v .
torontiečiai: po $10 — nuolatinis I Visada jautrus lietuviškiems 
rėmėjas “Tėv. Žiburių” platinto- • reikalams torontietis Jonas Po- 
jas, spaudos kiosko Prisikėlimo vilenskis penkis šėrus už $50.
oarapijoje vedėjas Jurgis Smols- du šėrus — po $20 — pirko 
kis ir visuomeninikas Apolina- nuolatinis spaudos rėmėjas, jau 
-as Sakevičius-Sakus, kuris be turėjęs vieną šėrą, VI. Germana- 
to. dar nupirko ir viena šėra už vičius; daugelio lietuviškų laik- 

10: .„X v
.-/s . f* .Po prisiuntė, ’ nors i

Jias mėnuo Bedarbis Juoz
i n s k a s. P. >*K j z 1 a u ž k a s,

vičius, P. V. Cr-dai
irdziiauskąi Bahs Mc

oarapijoje vedėjas Jurgis Smols-

Jiiozas

us. veistus daugel o orgamza- 
iu narys, ypatingai palaikąs 

yšius su ukrainiečių organizaci- 
omis, Bernardas Naujalis, ku- 
•is taip pat nupirko du šėrus už 

‘■>20 ir Antanas Bernotaitis;
3S — V. Melnykas;
Po $2 — Antanas Norkus, Liu- 

ias Bilkštys, Bronius Kašponas 
” Marija Žemaitienė;

Po $1 — Petras Dranginis ir 
■irgis Kiškūnas.

i raščių prenumeratorius, savo me 
i tu rinkęs aukas šalpos Fondui, 
kuris pats niekuomet neatsisako 

: vieno rimto lietu- 
Jucd-šius Vytau- 

s pastatų remontu 
Simonas Andrie- 

'.ėtas aukojusių są- 
as Naujalis ir visų 

gerų darbų rėmėjas Adolfas Se
koms.

Po vieną šėrą — $10 — pirko 
torontiečiai: senas “TŽ” rėmėjas, 
jau anksčiau pirkęs 9‘šėrus, Al
fonsas Augutis, aukojusių sąraše 
jau minėtas Apolinaras Sakevi- 
čius-Sakus, gail. sesuo Konstan-

■irgis Kiškūnas. •_ ' 'cija Lelešiūtė, Jonas B. Žekas,
Po $5 dar prisiuntė G. Ilgau-! Ona Urnevięięnė, Vytautas Ma

as iš Waterloo, Ont., ir Titas, žulaitis, Jobas’Petrauskas, Algis 
'’THkaitis iš London, Ont. Avižius, Aoolinaras Čepaitis, Jo-
Iš JAV aukų prisiuntė: didy- ^'5 Juodis, Br. Mikšys,_ Juozas 

:s lietuviškas spaudos bei visų 
kultūrinių žygių rėmėjas, šv. 
Antano oarapijos Cicero, Čika
goje, klebonas prel. Ignas Alba-' 
vičius $15; didelis patriotas il
gametis Rochesterio liet, parapi
jos—klebonas,; •* jau pa,-
-ręigų pasitraukęs, kun. Jonas 
Bakšys $l()į kun. Andrius Sen
kus iš Niujorko $5 ir Vyt. Žmui-

La” galy s, Kęstutis Kudirka, 
Alek. Kelmelis ir J. Š. Taip pat 
po 1 šėrą pirko Bronius Barisa iš 
Windsoro. Ont-, Julius Juzėnas 
iš Oakville. Ont. ir Pranas Ka- 
ziukonis iš Woodstock. Ont.

kojusiems ir šėrų pirkusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Vajaus komisija.

ga, siekią nedelsiant iššaukti 
“susikirtimą” su sovietais. (Her
cules transporto lėktuvo per 
augštas skridimas). Šią galvose
ną rėmė britų karinių sluogsnių 
įsitikinimas, jog tik atominis su
naikinimas sovietus išstumtų iš 
Rytų-Centro Europos. Betgi kas 
liktų iš Vakarų Europos? “Susi
pratimo su sovietais” per dery
bas šalininkai pykę ant ameri
kiečių dėl nenoro tikėti šios dip
lomatinės ofenzyvos reikšme.

NYTimes pareiškęs britų pro
fesorius: “Pagaliau, kas gi buvo 
visa ta jūsų pliurpalynė apie iš
laisvinimą prieš šešis metus?

I Tibetiečių sukilimą vieni 
jorkįečiąi vadino “Azijos veng- i 
tais”, kiti “neišvengiama 20 am-; 
žiaus-civilizacijos plėtimosi au-| 
ka”. Būdingas betgi komūnisti-' 
nės taktikos panašumas Pabalti-: 
jo bylai. Iš pradžių nepuolimo 
sutartis, įgulos, o po to visiška 
kontrolė. Treti, laukė, jog “ti
betiečiai mirsią iki paskutinio, 
bet nepasiduosią!” Tibetiečių po
litikai pasirodę apdairesni. Jei 
Lietuvos prezidentui pasitrau
kus kiti to meto politikai šoko 
“gelbėti, kas galima”, leisdamie
si į kompromisus, steigdami nau 
jas laikinas vyriausybes, tuom 
sumaišydami “legalios Lietuvos 
respublikos koncepciją”, tai Ti
beto buvęs premjeras užtikrino: 
“Tegali būti tik viena legali ir 
konstitucinė Tibeto vyriausybė.! 
Ji visada bus ten, kur randasi 
Tibeto valdovas”.

Karo nebus ’
Daugelio nuomone, anglosak

sai derėsis su slavais. Nežiūrint 
(Nukelta į 6 psl.) .

Savaitės įvykiai
Š. Atlanto Sąjungos kraštų delegacijos dešimtmečio proga susi

rinko Vašingtone netik švęsti, bet ir pasitarti dėl gyvybinių prob
lemų. Gen sekretorius P. H. Spaak, apžvelgdamas Atlanto S-gos 
veiklą, pareiškė, kad sovietai šiuo metu meta plačią politinę, ofen- 
syvą prieš Europos vakarus. Jų tikslas pagrinde nesąs Berlynas 
ar Vokietija, o Vakarų santvarkos ir gynybos sistemos sunaikini
mas. Per praėjusį dešimtmetį Atlanto S-ga, nežiūrint vidinių sun
kumų, pajėgusi sulaikyti komunizmo plitimą Europoje. Jis ragino 
S-gos narius padidinti gynybos pastangas, politinį vieningumą ir 
savitarpį bendradarbiavimą visose srityse. Ypač esąs reikalingas 
vakariečių vieningumas Berlyno klausimuose. Jei vakariečiai su
kluptų čia, galėtų pakenkti netik s-gos prestižui bei pajėgumui, 
be ir apskritai Vakarams. Pana-®------ -—--------------------- -------
siu tonu kalbėjo ir prez. Eisen- kad dalis kiniečių karių paliko 
howeris, pirmasis Atlanto S-gos savo dalinius ir prisidėjo prie 
karinis vadas. Esą turint reikalą sukilimo. Tibeto sukilėliai ieško* 
su sovietais, reikia laisvųjų kraš-1 atramos kaimyninėj Indijoj,ta-- 
tų vienybės, kuri esanti Atlanto 
S-gos gyvybės pagrindas. Ši vie
nybė betgi netaip lengvai duo
dasi įgyvendinama praktikoje. 
Tarp 15-kos narių yra tiek skir
tumų, kad jų suvienodinimas 
galimas tik po ilgokų pasitari
mų. Ir šį kartą pvz. dėl Berlyno 
ėjo vienas posėdis- po kito. Pir
miausia tarėsi JAV, Britanijos, 
Prancūzijos ir V. Vokietijos mi
nisterial. Vėliau visi Atlanto 
S-gos nariai. Pasiekus susitari-

čiau pastaroji vengia betkokios. 
pagalbos prisibijodama Kinijos.; 
kuri apkaltino premjerą Nehru 
už toleravimą sukilėlių centro 
Kalimponge. Nehru tai paneigė- 
pareikšdamas, kad Kalimpongas 
esąs tarptautinis šnipų centras, 
ir ten jokio sukilėlių ecntro ne
są. Indija rodo simpatijas tibe- 
tiečiams, sutiko priimti Dalai 
Lamą ir duoti jam politinės prie
glaudos teisę, tačiau nežada jo
kios kitos pagalbos.

Teismas prieš amerikiečius
Politinę audrą Japonijoje su

kėlė vie.no apylinkės teismo 
sprendimas, pagal kurį kaltina
mieji už pasipriešinimą ameri
kiečių karinių bazių išplėtimu! 
buvo išteisinti, neš svetimos k* • 

buvimas krašte es s

BALTIJOS JŪROS BLOKADA
Vašingtono dienraštis “Wa-įvertina kaip langą į Atlantą. Jau 

shinton Evening Star” kovo 28 kelinti metai kaip jie stiprinasi 
d. T ’ ~ ““
jančios blokadą Baltijos ir Juo
dojoj jūroj tuo atveju, jei sovie- ..... .................
tai • užblokuotų vakariečiams |ly. Jo atidarymas sovietiniams! 
priėjimo kelius į Berlyną. Tai!laivams numatomas dar šiais! 
esą būtų priemonė šalia atomi- i metais. Karaliaučius numatomas į 
niu ginklų, kurių JAV galėtų ■ i jungti į vidaus navigacijos sis-! 

j imtis, jei sovietai pradėtų vykdy temą, jungiančią vandens kelius:
i va- Berlynas - Magdeburgas - Ka

raliaučius ir Lenkijos pramonės

nton evening star kovo zo jie - na„r;nHiniai« nunktais ant-
laidoj rašė, kad JAV planuo- ! raeUio pobūdžio nevienodumai>1 1 j u- • t statomi dokai Warnemuende]e, . ..f.. 4 .... ,u..,..J. - ----------- Vokietijoj norima šj uosų; bus palikti svarstyti atitinkamų
... - . padaryti vienu žymiausiu pašau- i oiploraatų grupe, ir pagaliau v>-

ilv. Jo atidarymas sovietiniams!8' P.1’"?’- 'CC.a konfereneijas su 
sovietais, bus dar kartą peržiū
rėti Londone užsienio r. ministe- 
riu konferencijoj, kuri prasidės 
balandžio 29 d.

Dalai Lama paspruko
Sukilimas Tibete prieš komu

nistinę okupaciją tebėra nenu
malšintas. Raud. Kinijos vy
riausybė siunčia mases kariuo
menės, panašiai kaip 1956 m. so
vietai Vengrijon. Sostinėj Lha
sa, atrodo, viskas yra kiniečių 
rankose, tačiau provincijoj, ypač 
pietinėj daly, sukilimas tebeina. 
Kalnuotose Tibeto vietose mo
derniais ginklais aprūpinti ka
riai negali pakartoti Vengrijos

R. Vokietijoje; norima šį uostą |bus Palikli narstyti atitinkamų

M. Duplessis, Quebeco prem-uj savo grasinimą išstumti 
ras, sumokėjo, baudą restora- Į Mariečius iš Berlyno.

Sovietai Baltijos jūrą iš seno miestas Bydgoszcz.
jeras, sumokėjo 
no savininkui Frank Roncarellį 
Montrealy, įteikdamas pastarojo 
advokatui Stein $46.132,53. Jų i 
byla, augšč. Kanados teismo, 
sprendimu, liko galutinai baig
ta, nors Duplessis dar būtų galė
jęs apeliuoti į karalienės teismą 
Londone. Roncarelli, didelis Je
hovos liudininkų sektos rėmė
jas, mokėdavo užstatus už kalė- 
jiman patekusius jehovininkus, 
kurie nesilaikė provincijos po
tvarkių. Premjero Duplessis po
tvarkiu, jam buvo atimtas alko
holinių gėralų leidimas. Dėlto R. 
neteko savo verslo ir pasiskun- 

,dė teismams, kurių sprendimai! retortas Demetrio Vallejo krei 
vertinamas • nebuvo vienodi. Pagaliau buvo 1 pėsi į teismą prašydamas panai

Išvijo sovietų diplomatus
Meksikos vyriausybė įsakė iš

vykti dviems sovietų diploma
tams: laivyno attache pavaduo
tojui kpt N. M. Remizov ir II 
ambasados sekretoriui N. Arse
nov. Jiedu esą įsivėlę į geležin
keliečių streiką. Streikas prasi
dėjęs ant šalutinių geležinkelio 
linijų, bet buvo vyriausybės pa
skelbtas nelegaliu. Unijos sek-

Tadatų ambasados Meksikoj, 
vyriausybė suėmė sekretorių ir 
daugybę streikininkų kaip vei
kusius svetimos valstybės lėšo
mis ir nurodymais. Be to, Mek
sikos vyriausybė ketina reika
lauti Maskvą sumažinti savo 
ambasados Meksikoj personalą, 
kurį sudaro 100 asmenų. Meksi
kos atstovybę Maskvoje sudaro 
tik 6 tarnautojai. Kaikurie Mek
sikos laikraščiai pastebi, kad rei
kėjo ištremti dar tris iš sovietų. _ _ 0 . (iivuuvu vicnuui. a artinau uuvu į pvoi £ vviouia ^laojuamao jJdiidi- idUvui»i uai hw

nuo 2 I7’ . ta$kų. Pvz- pergrei- Į oriteista sumokėti Roncarelliui, kinti vyriausybės pareiškimą ir po vieną iš Lenkijos ir čeko-v. . ~ ivvioia oUillVAvll AvVlIVal C. lull 1 JV111 Vi v j > iciutojr vuo įJdl tzloKiiIld 11 v*di<J *0 Ajvinxijvo ii

tas važiavimas 2 U nusikalsta- $33.123 plius beveik 8 metų nuo-Į apie streiko nelegalumą. Teisė- slovakijos ambasadų. Du ištrem-j
mas apsileidimas 12 t. Iki rug- šimčiai; bendra suma susidarė jas pareikalavo $80.000 užstato tieji per Torontą ir Montrealįit’ 
piūčio 1 d. baudos taškai nebus $46.132.53. lir sekretorius j| pristatė iš sovie- grįžo Maskvon. 'ž

riuomenės 
priešingas konstitucijai. Tokh’ 
sprendimu pasinaudojo opozic 
nė socialistų partija, reikalauda
ma atsistatydinti vyriausybę i" 
nutraukti derybas su JAV de’ 
1951 m. karinės sutarties atnau
jinimo. Premjeras Kiši betgi pa
reiškė, kad apyl. teismo spren
dimas vyriausybės neįpareigojr 
Tiktai augščiausią teismo spre- • 
dimui vyirausybė turėtų paklus
ti, nes tik jis vienas gali aiškin' 
konstituciją. Visdėlto vyriaus- 
bės pozicija rinkimų atveju g 

įvykių. Peipingui ypač rūpėjo Ii nukentėti. Ji ketina apyL te’- 
sugauti Indijon bėgantį Dalai mo sprendimą perduoti apeliac. 
Lamą, Tibeto dvasinį ir civilinį tesmui. 
vada. Tam buvo panaudoti net* Sov. Sąjunga uždraudė užsie 
parašiutininku daliniai. Pastan- ni diplomatų keliones išskyrų*? 
gos betgi nuėjo niekais: Dalai Maskvą ir Leningradą. Spėjama 
Lama pasiekė Indiją per Hima-1 — dėl navasario karinių mane'- 
lajų kalnyną, o vietiniai gyyen- ru. JAV gi uždraudė soviet 
tojai daugeli parašiutininku iš* diplomatų keliones išskyrus Va 
”:udė. Sukilėliai netgi praneša, šingtoną ir Niujorką. ,



Londono turtingas gydytojas 'čioje Niasoje teuždirbama apie « 1 • > • V Tk ▼ • _ __ ’ W "* a > • •

ir Rodezijoje.

vadovų buo pasmerktas. Niasa 
siekia atsiskyrimo nuo Rodezi- 
jos, o visi vietiniai gyventojai
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GEDIMINAS GALVA, sukirpti baltiesiems. Pastarasis 
afrikiečiams taikomas teroro įs-

Leopoldšville ir modernus uos- nes jis pats tokiuo yra. Nasseris 
tas Brazzaville buvo tautinio są- arabų palikuonis. Arabai praei- 
jūdžio telkiniais. Susirėmimuo- tyje paliko toli nemalonius pėd- 
se žuvo 120 žmonių. Tai tik pra- sakus juodajame žemyne. Tačiau 
džia politinės kovos vienoje ge- Nasseris moka žaisti. Kairo ra- 
riausiai sutvarkytų kolonijų.

KAS TOLIAU?

RELIGINIAME
- * Katalikų išeivijos klausi

mams aptarti 1960 m. rugp. 21-25 
ianatfs tarptauti- 

rganizuoja 
F migracijos 

anados imi- 
T’agrindinė kon

greso te rateivių įjungimas 
Lpasirinkto . krašto gyveniman 
įjdvasiniu požiūriu. Jame bus

PASAULYJE
cijos žemomis kainomis parduo
damos darbininkams, kurie gali 
jas išmokėti per 60 mėnesių. Pir- \ 
moji tokio pobūdžio bendrovė 
“Stollwerk” jau sudaryta; 26% 
akcijų rezervuota įmonės darbi
ninkams, 26% smulkiems vers
lininkams, parduodantiems jos 
šokolado gaminius, 15% laisvai 
rinkai, 5% didmenų prekybinin- 

-LffEBifefcomas -Bažnyčios/ vyskupi- kams ir 34% vartotojams. Socia- 
jos, parapijos vaidmuo ateivių listai pasisakė prieš tokią revo-

• šiame vyksme, vietiinų ir tauti- liuciją, tačiau darbininkai ją su- 
. nių grupių kunigų bendradar- tiko labai palankiai ir tuojau iš- 
•biavimhs, šeimų klausimas, išei- pirko savo akcijas.
•vių paruošimas emigracijai gim-1 * Katalikų skaičius visame pa- 
.tajame krašte ir t.t. Numatoma šaulyje, pagal naujausius Vati- 

- bus apie 300 dalyvių iš įvairių ;kano duomenis, yra 500.386.000.]
pasaulio kraštų. Organizacinio ' Europoj — 233.693.000, Azijoj — t ___ »
komiteto priešaky yra J. J. Nor- 31.858.000, Amerikoj — 208.585. ii pietus. Pietų Afrikos sąjunga

t

- d. Ot

gra

pasaulio kraštų. Organizacinio

-ris, amerikietis, ir prel. A. Ma- 
. louin, kanadietis. Šioje srityje 
jie jau turi patyrimo, lies vado
vavo ir ankstyvesniems 3 kon
gresams, įvykusiems Ispanijoj, 

-Olandijoj ir Italijoj.
* Roma uždraudė paveikslė

lius, skleidžiančius savotišką pa
maldumą į dieviškąjį gailestin
gumą. Šis pamaldumas buvo pra 

-dėtas lenkės vienuolės Fausti
nos Kowalskos, mirusios netoli 
Krokuvos 1938 m. Esą ji turėjusi 
regėjimus ir pagal juos buvęs 
nupieštas Kristaus atvaizdas ir 
platinamas paveikslėliuose su 
atitinkamą malda. Paveikslėliai 
turėjo pasisekimą ypač Vilniu
je. Šv. Oficijos kongregacija, iš- 

,nagrinėjusi anos vienuolės taria-

000, Afrikoj — 23.50O.OOO, Okea
nijoj — 2. 750.000. Ortodoksų vi
same pasaulyje esą 163.200.000, 
protestantų — 254.000.000.

* Ortodoksų bendrija pasauly
je yra susiskirsčiusi į 14 autoke
falinių — savivaldžių grupių — 
Bažnyčių. Žinių agentūros Kipa 
duomenimis, jų gausumas taip 
atrodo: Konstantinopolio šaka 
turinti 700.000 tikinčiųjų su pat
riarchu Atenagoru I, Konstanti
nopolio arkivyskupu; Aleksand- 
riios —- 150.000 su patriarchu 
Kristoforu visai Afrikai; Antio- 
-hijos — 400.000 su patriarchu 
Teodoziju VI; Jeruzalės — 50. 
000 su patriarchu Benediktu I 
visai Palestinai; Maskvos — 50 
mil. su patriarchu Aleksiu visai

mas vizijas bei apsireiškimus, “Rusijai; Gruzijos — 2 mil. su pa- 
kovo 6 d. uždraudė platinti jos Lriarchu Melchižedeku III; Ser- 
rašinius ir paveiklėlius, teikian- .bijos — 7.500.000 su patriarchu 
čius dieviškojo gailestingumo Germanos, kuris yra Belgrado - 
garbinimą tokia forma ir pavedė Karlovcy metropolitas. Pecs ar- 
vietos vyskupams pašalinti tos ;kivyskupas ir visos Serbijos pat- 
rūšies paveikslus, jeigu jie buvo riarchas; Rumunijos šaka turi 12 
vartojami viešam kultui. Tai ro- mil., jos patriarchas yra Justi- 
do seną K. Bažnyčios atsargumą ; nas, kuris yra kartu Bukarešto 
su regėjimus turinčiais asmeni
mis. Neuritis..as jį vertinamas 
galėtų suklaidinti daugybę ti- 
kinčiųjų.- \ i.

* Darbininkų dalyvavimą įmo
nių valdyme ir pelno paskirsty
me energingai kelia Vokietijos 
ir Austrijos katalikų socialiniai 
sąjūdžiai.. Tyrolietis Hezenauer, 
atstovaująs katalikų grupę Aust
rijos seime, suorganizavo drau
giją darbininkų, pirkusių įmo
nių akcijų papiginta kaina. Tuo 
norima apsisaugoti nuo vertel
gų, kurie gali išnaudoti darbi
ninkus nupirkdami jų akcijas ir 
tuo išstumdami juos iš dalyva
vimo-įmonių valdyme. Katalikų triarchą protestantinių pasaulio 
socialinėm idėjom pritaikyti 
praktikoj duoda progos ir nu- 
yalstybinamos nuosavybės, ku
rios anksčiau priklausė Vokieti
jai, bet sąjungininkų buvo atim
tos ir perduotos Austrijos vy-, 
riausybei. Finansų min. Kamitz, 
vienas katalikų darbininkų va
dų, numato tas nuosavybes pa
daryti- visuomeninėmis, oficia
liai priklausančiomis bevardėms 
visuomenės bendrovėms. Jų ak-

$3 per mėnesį. Tie vargšai dėjo 
skatiką prie skatiko ikfr Surinko 
$5.500 delegacijos kelionei į 
Londoną. 1953 m. karalienė Elz
bieta nepriėmė, o kolonijų mi
nisterija jų prašymų atmetė. Jie 
prašė pagerinti gyventojų buitį 
ir leisti nuo Rodezijos atsiskirti 
ir savaimingai tvarkytis. Jie ne
kenčia anglų, o ypač jų sukurtos 
vadinamos Rodezijos sąjungos, 
ir siekia nepriklausomybės.

Delegacijai grįžus netrukus 
prasidėjo sukilimas, kuris anuo
met buvo nuslopintas. Maganga 
mirė. Toliau kovai už laisvę va

rnam likimui yra dingusi ir bal- dovauja J. S. Sangala, V. M. Čir- • >• •. 1 • ar r r a-a a

Kamazu Banda, kilęs iš Niasa 
krašto, čiva giminės, grįžęs į tė
viškę šaukė: kvėca, kvaca, kva- 
ca — laisvės prieauŠris.

Nūdieną ne kvača, laisvės 
prieaušris, bet uhura — sieki
mas nepriklausomybės pradeda 
vyrauti juodajame žemyne. Af
rika juodas žemynas ne tiek dėl 
gyventojų juodosios spalvos, bet 
'dėl baltųjų praeities klaidų, jų 
savanaudiškumo ir svyravimo 
Afrikoje ieškoti draugų, kai ten 
baltųjų priešai stoja kovon. Jan 
Christian Smuts žodžiais, seno
ji Afrika geresniam* ar bloges- 
i 
tieji turi atviromis akimis stebė
ti naują padėtį, kurią patys su
kūrė.

ligose kovose laimėjo nepri- (___„______ __ ,___________
klausomybę šiaurinė, vadinama ] davikais vadina”. Iš Londono 
baltoji Afrika, išskyrus Alžyrą Į Banda persikėlė į Rio de Ooro. 
ir Rio de Ooro. Ypatingą padėtį 
sudaro Etiopija, kuri nūnai per-'] dabartiniu prezidentu dr.- Kva- 
sitvarko. Sudanas ieško kelio 
dairydamasis į šiaurę — Egiptą

dijo siųstuvai visą laiką šaukia 
įvairiomis afrikiečių tarmėmis 
ii siekia apjungti Mahometo pa- 

Afrika — žemynas be savo sekėjus.
kapitalo, be politinio tikrumo, be j Nūnai mes daugelio dalykų 
politinio telkinio, be plataus mo- nežinome. Kur Afrika pasuks? 
kyklų tinklo ir savaimingos, to- Kaip Maskva juodąjį pasaulį pa-

deimantu buvo još Kongo. Bel-lliau siekiančios minties. Tačiau veiks? Nėra mažiausios abejo- 
erai RAnn crvrAsi no tilr tAnvlrc- ; Afrilrnc tfvvanfni'H Trie laKisii ici_ roc ii r^oloiVxrc oTriVioAii i

va, L. M. Marealle, dr. H. K. 
Banda ir eilė kitų. Jie visi šau
kia: “Niasoje mes norime, savai
mingai tvarkytis, o užtai mus iš-

Ten jis susibičiuliavo ai. Ghana

gai iš seno gyrėsi ne tik tenykš
čiais ūkiniais laimėjimais, ku
rie praturtino jų kraštą, bet ir 
talkininkavimu Kongo vieti
niams. Jei belgai didžiuojasi sa
va demokratine santvarka, Kon
go gyventojai “tėviškos rankos” 
drausmingai tvarkomi. Jie dėjo 
didelių pastangų Kongo gyven
toju eerbūvį kelti, juos šviesti ir 
neskirtinuo baltųjų, ši politika, 
visais požiūriais priešinga. ang
lų vedamai, vietinius gyvento
jus atokiai laikė nuo politikos,

atžymėta rasių kova. Naujos 
valstybės — Ghana ir Gvinėja 
įsikuria. Prieš dešimtmetį Afri
koje buvo 4 valstybės, šiandieną 
jau turime dešimtį, kurios ap
jungia 92 mil. gyventojų. Arti 
pusės Afrikos gyventojų jau iš
sikovojo laisvę. Ateinančiais 
metais bus paskelbta Nigerijos 
ir Somali nepriklausomybė. 
Prancūzijos Togo ir Kamerūnas 
netrukus taps savistoviomis 
valstybėmis. Afrikoje turėsime 
14 valstybių, kurių gyventojų 
skaičius siekia 133 mil., t.y. 
daugiau pusės visų Afrikos gy
ventojų. Išskyrus Pietų Afrikos 
Sąjungą kitos valstybės bus 
tvarkomos vietinių.

KOVOS UŽ LAISVŲ
Vadinamas Mau-Mau maištas 

Kenijoje neliko be pėdsakų. Ang 
lai žiauriomis priemonėmis maiš 
tininkus numalšino. Tačiau Ke
nijos kiltys šiandieną jau turi 
teisę išleisti nuostatus savo rei-

me Nkruma, kuris rungtyniauja 
dėl įtakos Afrikoje su Nasseriu.

Niasoje kova pradėta, bet ji 
nebus baigta iki kraštas-išsiko
vos bent autonomiją. Anglams 
telieka viena galimybė palaips
niui trauktis derantis šu vieti
niais ir dalį teisių jiems perleis
ti. Jei šiandieną jie šio žygio ne
padarys, rytoj bus pervėlu, ne- 
lyg Kipre.

VILNIETIS RODEZIJOJE
Rodezijos ir. Niasos sąjungos 

ministeris pirmininkas Roy We- 
lensky, jau “Sir”, kilęs iš Vil
niaus. Juo nepasitiki juodukai, o 
ypač Niasoje.^ Tačiau nemažai 
priekaištų lafn randa ir baltieji, 
kad jis paskubomis suteikia vie
tiniams teisių politikoje ir švie
timo srityje., Jis save vadina 
konservatorišku 'socialistu. Jis 
taria, kad spalva neturinti reikš
mės, nes žmogus turįs būti verti
namas žiūrint jo veiksmų ir lai
mėjimų. Ar kartais jis neturi 
galvoje savųjų laimėjimų?

jo tėvas Mykolas, Vilniaus žy
das, pabėgo nuo karinės prievo-

žygiai, kaip bebūtų svarūs, tėra 
stambiais'lašais Sacharos dyku
moje. Pietinėje Rodezijoje išau
ga milžiniška hidroelektrinė Ka- 
ribos stotis, kuri Afrikos gyve- 

kad 14 mil. kongiečių staiga ne-1 nimą pamažu pakeis. Nemažos 
pasuktų į nepriklausomybę. Pa- įtakos turės Salisbury, Rodezijo

je, pastatytas universitetas, ku
riame ir afrikiečiai galės mo
kytis.

Politinėje srityje vyksta rung 
tyniavimas tarp dviejų prezi
dentų Nkruma — Ganoje ir Nas- 
serio — Egipte. . Nkruma savo 
dvasia yra artesnis afrikiečiams,

staruoju metu karaliaus Bodo- 
uin nurodė, kad Belgijos Kongo 
turi siekti savistovumo. Ir kaip 
tik po šio tolimųjų Belgijos po
litinių tikslų aptarimo vietiniai 
gyventojai pradėjo kovą prieš 
baltuosius, kad paskubinus po
litinių įvykių raidą. Aišku, kad

Afrikos gyventojai vis labiau įsi- nės, kad ji palaikys afrikiečių 
jaučia į tautinį rūbą, jau ne tar- tautinį sąjūdį kovoti prieš bal
dami, bet šaukdami baltiesiems: ] tuosius. Afrikos gyventojų skai- 
apleiskite mūsų žemę ir grąžin-, čius, per ateinantį dešimtmetį, 
kite mums ką išplėšėte. Kaiku- j nuo 220 mil. gali pasiekti 300 
rie, pav. dr. Albert Schweizer į mil. Apie 75% jų jau patys tvar- • 
pasiryžo ankstesnes baltųjų . kysis. Ar tai bus mūsiškio su- 
skriaudas savo pasiaukojimu iš- pratimo demokratinė santvar- 
pirkti. Is jis ne vienas. Tačiau jų ka? Greičiausia — tautinė, bet 

ne demokratinė. Ji gal bus de
mokratinė iš paviršiaus, tačiau 
savo gilumoje slėps atskirų sąjū
džių vadovų įtaką ir senoviškų 
klanų apraiškas, kurios vienu 
šuoliu Afrikoje, nedings. Politinį 
apsisprendimą seks ūkinis pa
kilimas. Dėl žemyno prasidės žy
mios varžybos. Tuo pat metu 
bus daromi bandymai mažas 
valstybėles apjungti. Tačiau es
miniu klausimu liks: kas ryt 
valdys nepaprastą turtų šaltinį 
—Afriką, kuri šiandieną užmerk
tomis akimis bėga į laisvę?

MIKE STERN .

Paskutinės Mussolinio dienos

kalams tvarkyti. Anglai valdi- lės į pietinę Afriką. Ten jis no- 
n’nkai vsžinė’a oo ša!’, '-'aro b”- rėjo deimantus rinkti, bet nera- 

, . , - . ,T , , . raza - pasitarimus su kilčių vai- do. Tuomet stvėrėsi prekvbos
■ - stručio plunksnomis. Galop, vi-'

nijos gyventojai ilgai tenkinsis sai nusigyvenęs, vyko į Rodezi-
Lją aukso ifi||pti.. ^Rpyy .ku^am. 
’duotas •' krikščioniškas Roland 
vardas, ir paskutinis vaikas, dau 
geliu amatų vertėsi iki suorga
nizavo geležinkeliečius į profesi
nę sąjungą. Nuo to meto ėmė

.jos metropolitas; oulgai-ijos — 
6 mil. su patriarchu Kirilu; Grai
kijos 7 mil •’su arkivyskupu 
Teoklitu; Kipro — 350.000 su ar- 
kiv. Makarios; Albanijos — 200. 
000 su metropolitu Paisiju; Len
kijos—-350.000 su Varšuvos met
ropolitu Makarios; Čekoslovaki
jos — 200.000 su Prahos metro-

Ipolitu Jonu. Pabaltijo kraštai gvventoiai ganėtinai pažan- 
nesummetl. ■ gūs 'Ju vadas 'N A Maganga

» .Nnutu ark.vvskupu P. ir S Jaik stėje tenka j v “ y 
Amerikos ortodoksams vietoji-- • •• - -&J”
1958 m. mirusio Mvkolo išrink
tas metropolitas Jokūbas, ikišiol 
atstovavęs Konstantinopolio pa-

šia padėtimj?
1953 m. rpį 

dėjo sąmyšis 
vandenų krašte. Niasoje, kuri 
turi 2,4 mil. gyventojų, veik vie
nų vietinių apgyventą. Nežiūrint 
kaikurių prietarų, pav. jo§ ga
besnieji piktosios dvasios apsės-

prasi- 
ačiųjų

bendruomenių taryboj. Jis yra 
graikas ir jo tikroji pavardė Jo
kūbas Kukuzis. Š. Amerikoj jis 
yra dirbęs kaip ganytojas ir te- 
olgoijos profesorius.

į vergiją. 
Pirmojo jasaulinio karo metu jis 
išsilaisvina ir dalyvauja mūšiuo
se. 1922 m. grįžęs į Niasos kraštą 
patampa tautinio sąjūdžio vadu. 
Sunkus buvo jo darbas. Nors 
tūkstančiai gyventojų- vyko į 
Rodezijos vario ir kitas kasyk
las, bet jų uždarbiai menki. Pa-

Kas keliatės j kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435
BR. STONČIUS

Jau turime naujausiu modeliu
1959 mėty baldu

Mohawk F ur nitu re
2448 DANFORTH AVE. Tel. OX 9-4444 ir OX. 9-4224 

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
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.

V ais t ai Lietuvon ’
IŠGELBtKITF GYVYBES, PABUSKITE SAVO GIMINI MS IR DRAUGAMS VA’STŲ > 

. m y 7 TnTOr▼ vy t itin

WALTMAN’S Patikima Vaistinė

(Tęsinys iš praeito nr )
Kada Mussolinis tęsė čia mi

nimą politinį pasikalbėjimą, par 
tizanai metodiškai surinko iš 
mašinų ir jo palydovų beveik vi
są turtą ir pinigus bendroj su
moj siekiančius apie 40.000.000 
dolerių. Lagaminai su pinigais, 
auksu ir kitomis brangenybėmis 
buvo sunešti į savivaldybės na
mo antrąjį augštą. Buvo mėgin
ta viską suskaičiuoti ir sudary
ti reikiamą dokumentą, bet — 
kur tau? Kas galėjo pajėgti to
kią balansavimo operaciją pra
vesti? Tuo labiau, kad turtas ir 
pinigai dar vis buvo gabenami į 
savivaldybę.

Vakare Mussoliniui buvo pra-

gus, netgi buvo patenkintas — 
“vis ne vienas su savo didžiuliu 
sielvartu”...

Kada ta keistoji operacija — 
bandažavimas — buvo baigta, 
karinė kepurė buvo užmaukš
linta ' ant Mussolinio galvos ir 
itališkos armijos apsiaustas už
dėtas ant jo pečių. Atseit, tai . 
yra italas kareivis, žinoma, par
tizanas, sužeistas kovoj...

Jis buvo palydėtas į vieną iš. 
dviejų automobilių ir pasodin
tas į užpakalinę sėdynę su Cla
retta ir Gianna — iš abiejų pu-

Dviem automobiliais, 3 vai. siu po moterį. Kapitonas Neri 
naktį, jie atsirado Germanino ir vienas ginkluotas sargybinis 
miestelyje. Mussolinis kietai 
miegojo savo celėj, įsikasęs gi-

Išvertė PR. ALŠĖNAS

mentu ir kitomis institucijomis.
Jis, vargšas, matyt, nė galvot 

negalvojo, jog jo galvosenoj yra 
didelė kontradikcija. Jis nenu
vokė, jog komunistinė vyriau
sybė negali būti demokratinė, 
kaip negali būti sąžiningas va-

Kartu su savo palydovu kapt. 
Neri ir Claretta Petacci, Bellini 
paėmė kartu dar Neri mylimą
ją Gianną ir tris ginkluotus vy
rus.

atsisėdo mašinos prieky. Abu 
automobiliai skubiu greičiu va-

nešta, jog dėl jo paties saugu- liau į pamestus jam šiaudus, ant žiavo Como ežero link ir pasuko 
mo, jis būsiąs pervežtas į kitą cementiniu grindų. Su. dideliu į pietus nuo Dongo. Pakeliui ma- 
vietą. Daugelis tolimesnių ir ne
žinomų žmonių, užgirdė apie ne- 
f>apragtąjį belaisvį, ėmė plaukte 
plaukti į miestelį.

Kunigaikštis Bellini apsi
sprendė, jog jis neturįs pakan
kamai jėgų apginti Mussolinį,

girgždėjimu buvo atidarytos ge-, šinos trumpai buvo sulaikytos 
ležinės durys ir šviečiama be- partizanų, bet patikrinus—grer- 
laisviui Hiktarnos šviesa. Tačiau:' ’ ” 
— II Duče miegojo taip kietai,! 
kad į nieką nereagavo. i

Sargybinis pasilenkė ir papur- '

tai vėl nuskubėjo f>ietų krypti- 
: mi. Maždaug pusiaukelėj iki 
iComo miestelio, jie išsuko į že- 
I mesnį purviną keliuką, kuris vė

tė belaisvį už peties. Mussolinis ■ dė į Mount di Tremezzo. Tarp « J - •  — JT. Z. 1 n I-*’ i t "t I Y /S 1 V* l\ /l _nę..^un°< t0 meT0 .en?e jeigu kokie tamsūs gaivalai arba i atsibudo ir žiūrėjo išplėstomis mažų kaimelių Giulino ir Mez-
pohtikuoti ir pritapo P™ lordo koks kįtas partizanų vadas pa-j akimis į sargybinį ir į liktarnos zegra - jie sustojo.
Malvem, 4o ve įau jsiteike Ko- norėtu pagrobti ji. Tas viskas šviesą, tarytum klausdamas: Ten, atrodė, nė gyvos dvasios
ceziios mimstenui pirmininkui į,uvo paaiškinta Dučei, žinoma, — Ir vėl kur nors kitur? ... ; aplinkui nėra. Jokio garso — 
-+r ■ ?^Jrew ..usgins.’ u^is pa- latrai mandagioj formoj, pata- Sargybinis iam pareiškė, jog nieko. Mussolinis išlipo iš maši-
sitraukaamas is pareigų Lionao- Pjan| jam save skaityti karo be-į jis esąs kviečiamas laukan. Be- uos į tamsumą ir purvinu keliu
ną įkalbėjo Welenski paskirti jo 
įpėdiniu. Jo “valstybėje” 7 mil. 
afrikiečių ir 200.000 baltųjų. 
Rinkimuose ir politiniame gyve
nime nusveria baltieji,, nes jie 
atitinka turto reikalavimams, 
kurie nustatyti balsuotojams. Ne

laisvių ir pranešant, jog, kai tik ląisvis sunkiai pakilo ant kojų sekė paskui sargybinį. Claretta 
susitvers demokratinė vyriau-į ir, lygindamas savo labai susi- ■ paėmė jį už parankės ir ėjo kar- 

lamdžiusius drabužius, išsekė i tu. Po keletos minučių kpt. Neri 
paskui sargybinį į kitą kambarį, buvo paprašytas truputį sustoti, 
kur laukė jo eskortas. nes Duče blogai pasijutęs. Sto

jo dešinioji žiauna tuojau at- ka miego, nuolatinė baimė ir 
nuovargis — buvo visiškai nua
linę Mussolinį. Jam sunku kvė
puoti. '

Neri atsakė nekantriai, jog jie 
labai nebetoli turėsią eiti.

Pagaliau, jie pasiekė labai 
menką kaimiečio grytelę. Kapi
tonas ją žinojo gerai, nes labai 
dažnai ją naudojo kaip slėpimosi 
vietą savo partizanavimo karje
roje. Pasibeldė į duris ir mote
ris atidarė jas. Ji pažino Neri iš 
karto ir nieko neklausinėjo. Jis 
pasakė moteriškai į ausį keletą 
žodžių ir įspraudė į delną kelio
lika itališkų lirų. Pastaroji žvilg 
terėjo į subandažuotą Mussolinį, 
tačiau, atrodė, nieko nežinojo 
apie “sužeistojo” asmenybę. Ta
da ji pabudino vyrą ir du vai
kus ir .visi pasišalino į tamsią 
naktį. (Bus daugiau).

sybė,.jis bus perduotas jai, kad 
teismas nuspręstų jo likimą.

Nauja Mussolinio slėpimo vie
ta — buvo nedidelė policijos pa
talpa mažoj gyvenvietėj Germa-
----- - --- ----- r-'-'-’----------------- — 
kęs sau lizdą Alpių papėdėj, ke
letą mylių į šiaurę. Nuvežęs sa
vo žymųjį belaisvį ten ir patal
pinę į celę, kunigaikštis Bellini 
grįžo į Dongo prižiūtėti kitų be
laisvių tvarkymą.

Viena iš belaisvių, graži bru
netė moteris, pagaliau prisipa
žino, kad ji nesanti tuo, kuo pa
sivadinusi,; tikrumoj ji esanti 
Claretta Petacci ir ji norėtų bū
ti nugabenta ten, kur laikomas 
Mussolinis.

— Mano vieta ten, kur jis yra, 
— gražioji belaisvė pridūrė. Ji 
visą laiką verkė labai gailiai, tie
siog, dramatiškai...

Bellini jai pareiškė, kad jos 
noras neįvykdomas. Tuomet ji 
puolė prieš partizanų vadą ant 
kelių, apsikabino jo kojas ir, is
teriškai verkdama, ėmė maldau
ti padaryti tai, ko ji prašanti...

Itališkasis džentelmenas, ku
nigaikštis Bellini, nebegalėjo at
sispirti gražiajai moteriai ir jos 
ašaroms. Truputį po vidurnak
čio, jis nusistatė ją pristatyti pas 
Mussolini. Paliepė jai pasiruoš
ti. Be to, jo ausis pasiekė gan
das. jog kažkas ir iš kažkur su
uodęs, jog Mussolinis randasi 
Garmanino miestely. Taigi jau 
reikėjo ir Dučę perkelti vėl ki
ton vieton...

šiuo kartu buvo nusistatyta 
Mussolinį perkelti į tokią vietą, 
kur jo niekas nebesurastų ir 
apie jo buvimą nebeoatirtu. Jis 
oaSišaukė kapitoną Nerį, 26 m. 
vyrą, einanti jo štabo viršininko 
pareigas. Tas žmogus — buvo 
itin gerbiamas vietinių gyvento
jų ir respektuojamas tų, kurie 
jį pažino.

Neri, kurio tikroji pavardė 
buvo Luigi Canali, buvo pasi
šventęs kovotojas, nuolat riiz- 
kuojas savo gyvybe už idealus, 
savo pokalbiuose šitaip sampro
taudavęs:

— Kai bus išlaisvinta Italija, 
ii bus valdoma demokratiškos, 
laisvai išrinktos komunistįpės

tik rinkimų, .bet kiti įstatymai nįno miesteliūkštis, susisu-

įvairus siuntiniai
j LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, -priedų 
ir įvairių kitų prekių. ♦ « •

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, mezgimo 

mašinos, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkertus, skustuvus, plaukonjs 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.

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

20 kg. cukraus...........$21.85
20 kg. Huką............... $39.60
20 kg. tyftą ................ $24.45

_____  ...... 20 kg. sviesto .. .. $53.45
(J Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, 6 iki 20 kg. — $2.50) 

SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmai "Minerva - 122" (medinis stąliukos 
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europą................................ $175.00

į AžiTą..... .............. ... $1«2.00

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, proSorrfe savo sudarytus iki 17 sva^ gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims i§ Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar *eksoresu. Apmokėsite gavę mūsų pronėŠimg. ' *

Mūsų patomovimos greitos ir sgžirtihgOs.,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA >

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRING ĮSTAIGA: 

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

10$ Camww St. E.. Namibon, Ont. Tel. JA. 8-6696. Poofe V. lotuiHt. 
94 Dougle* St., Sedbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ptenia M. VenskeviNea*.

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

Sav. A* Kalūza

sikišo iš nustebimo, pamačius 
Claretta. Ji puolė prie Dučės, 
apkabino jo kaklą ir kalbėjo:

— Mano vieta tik su tavim ...
Diktatorius, atrodė, buvo tru

putį nepatenkintas ir suglumęs. 
Jis kreipėsi į kunigaikštį Belli- 
nį, klausdamas, kas per priežas
tis tokio ansktyvo viizto?

— Dėl jūsų asmeniško saugu
mo, mes norime jus perkelti į 
dar saugesnę vietą, — paaiškino 
Bellini.

Kapitonas Neri turėjo su sa
vim didelį ritulį bandažo.

— Mes norime panaudoti tai 
ant jūsų,—buvo paaiškinta Mus
soliniui.

— Betgi aš esu visiškai, svei
kas, nesužeistas, — nustebusiai 
prataria Dučė.

— Mes norime jus apibanda- 
žuoti, kad atrodytumėt tarytum 
sužeistas ir kad niekas jūsų ke
lyje negalėtų atpažinti...

Mussolinis atsisėdo. Kapitonas 
ėmė bandažuoti jo galvą, pa
kauši, veidą, o ypatingai — de
šinįjį žandą, kuris turėjo labai 
charakteringą bruožą Mussoli
niui.

Kunigaikščio žodžiai, paga
liau, visiškai įtikino Mussolinį, 
kad reikalinga jį laikyti ko to
liau nuo žmonių, nuo minios ir,] 
svarbiausia, nežinomoj vietoj, 
nes perdaug žmonių, ypač pas
kutiniuoju laiku, neteko sūnų, 
dukterų, motervs vyrų. Jie — 
buvo kankinti fašistinės valdžios 
pareigūnų, kalinti ir tortūruoti. 
Esą, užtektų tik vieno žmogaus 
provokatyvaus balso ir minia 
galėtų Dučę nulinčiuoti...

Iš pradžių Mussolinis atrodė 
tarytum pyktelėjęs ant kuni
gaikščio Bellini, kam pastarasis > 
atvežė kartu Claretta, tačiau 
paskiau, jausdamasis būsiąs sau-

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 atliekam- 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

RESTORANAS “ROTA”
AfMurvtn*

toMkMnl V. M. J. IVANAUSKAI.

Licenced master electrician.
Teief. HI. 7-1601

Toronto
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LIETUVA IR BERLYNASi

J. M. ŠIUGŽDABerlynas štai jau kelintas mė-1 betgi laukti negalima. Pagerėji- niiA ywbl i L i Lrrxc lo. ’ milt kiulnc m fanrtmui mūsų bylos mažiausiai tam duomenų. Priešingai. Žinant Britų užsimojimus betkokia kaina pasiekti padėties stabilizali- jos, matant jų veržlumą per jėgą prie viršūnių konferencijas, galima laukti, kad jie ir konferencijoje dės pastangų daugiau už visus kitus patenkinti Maskvos norus ir vis vardan taikos. Anglų politika niekad nebuvo principinė, bent konservatorių.

nesis nenueina nuo politikos lapų, Ir ne tik juose. Politikų kelionės, konferencijos rodo didelio susirūpinimo dėl Berlyno rytojaus. Chruščiovas uždavė Vakarams didelę mįslę. Vakarai ilgai spėliojo — kodėl duotas terminas 6 mėnesių? Kas čia slepiasi? O Nikita, pasirodo, nustatė terminą pasižiūrėjęs į lubas. Be jokio pagrindo, be jokio plano. Nes ir jis pats nežinojo gerai, kaip reiks tą klausimą spręs- j Politika jiems yra dienos ko- ti, o ypač kaip reaguos užintere- ■ merei  j a. Dabartinis premjeras suoti Vakarai. Gi per 6 mėnesius j Rytų Europos politikoj yra pa- šis tas paaiškės ir jam pačiam vojingiausias asmuo. Bent mū- ir visiems kitiems. Jau tas vienas rodo, kaip lengvai šokdina bolševikai Vakarus ir kaip šie kiekvieną bolševikų piršto kilstelėjimą priima kaip kažką magiško.Kaulas mestas, ir Vakarų visuomenėse, o tuo labiau politi- --------- --------r----------- --------------kų sluogsniuose užvirė kova: nu- j jas ir Prancūzijai suteiks nors sileisti? nenusileisti? eiti į kom-............................promisus? atitraukti armijas? neutralizuoti Vokietiją? sudaryti neutralią-zoną Europoj? ir t.t. Tikrai bolševikai gali tik rankas trinti iš pasitenkinimo, kad ir vėl susipjovė Vakarų žmonės dėl jų triuko. Nereikia Chruščiovui nei naujų planų ieškoti. Vakarų

sų atžvilgiu. Stipriausias mūsų kozyris yra amerikonų Eisen- howeris. Dulles nedalyvaujant ir šita pozicija pasidaro silpnesnė. Prancūzų De Gaulle mūsų reikale didelis klaustukas. Jei bolševikai ir britai kuo nors patenkins jo imperatoriškas ambicišešėlį didybės, kitais klausimias jis gali padaryti daug nuolaidų.O spaudimas Chruščiovo bus nepaprastai didelis. Taigi mūsų reikalai gali atsistoti labai neko- kion padėtin. Ir užtat lietuviški veiksniai — VLIKas, ALTas, diplomatai, o gali ir visa PLB in corpore turi ir labai greit ir la-plepiai prikeps jiems tiek naujų j bai rimtai susirūpinti savo lietu planų, kad galės rinkti patinka-j višku frontu.miausius.Ir kas charakteringa, kad ir vėl koegzistencijos mintys pasipylė kaip iš gausybės rago. Kompromisiniai siūlymai vienas už kitą toliau einantieji. O bolševi- . kas sėdi patenkintas stebėdamas užsuktą kadrilių. Gi čia prakaitas varva nuo redaktorių, parlamentarų, ministerių, ir visokių kitokių politikų plikių — susirūpinimo — kaip rasti liausią receptą nepykdant ševikiško majestoto.O kiek dar jovalo ateity!
nuobol-

Ko mes norime?1— Berlyno klausimo vienokis ar kitokis sprendimas neturi turėti pasėkų Lietuvos likimui.2— Dabartinė padėtis neturi būti įteisinta ir stabilizuota.3— Esame už visų tautų, taigi ir Vokietijos, susivienijmą.4— Paskutiniame kare laimė- ' jusios valstybės turi prieiti prie, taikos sutarties, kuri turi baigti visas laikinas padėtis.5— Sprendžiant Lietuvos kaip ir kitų,tautų tolimesnį, nors ir laikini, likimą turi būti atsiklausiama pačios tautos, o .ne vadovaujamasi okupanto imperialistiniais ir kolonialiniais tikslais.6— Lietuvių tautos kaip buvo taip ir pasilieka vienintelis noras— pašalinamas okupantas ir pati tauta atstato savo nepriklausomą valstybę. Jei kas iš

Ministerių konferencijos, kelionės, prašymai pavergtųjų, raginimai memorandumai ir telegramos, nenorinčių būti pavergtais, mitingai šnipų ir diversantų, taikos mylėtojų, idealistų ir visokių kitokių neišmanėlių raštai ir rezoliucijos.Košė jau užvirta. Ir viskas sukasi. Anot mūsų Gustaičio, “viskas tobulai, p kartu ir atbulai!” ____ ________Kaip ten bebūtų, 4-ių didžiųjų į “didžiųjų ponų” tuo abejotų, konferencija bus. Eisenhowerj i mes galime eiti prie visokių ple- jau prievartauja. Jie kalbėsis, i biseitų, jei tik JTO patikrins tarsis, rašys susitarimus ir nu-'tam garantijas, kad tuo keliu tarimus ne dėl savo žemių, vėl ’ ‘ ’parceliuos svetimas tautas ir tars jų likimą gal dešimtmečiams. Ir bus daromos naujos skriaudos vardan taikos, vardan teisybės, vardan gerbūvio žmonių, kurių nuomonės niekas neklausia šiandien, niekas, neklaus ir rytoj.O mes lietuviai? O lietuvių tauta? O Lietuvos valstybė?Gerai bus, jei bus nieko nepadaryta. Tai bus mūsų laimėjimas, šiandieninėmis sąlygomis geriausias. Šiandien, tokioms nuotaikoms ir sąlygoms esant, mūsų krašto niekas nevaduos, šimto milijonų Europos pavergtų žmonių niekas nebos. Jų vardu kalbės Maskvos ponas. Jis reikalaus šiandieninio faktinio stovio pripažinimo. Jis reikalaus, kad Vakarai vieną kartą liautųsi erzinę (nors ir žodžiu) jųjų grobį ir toliau laimintų Europos Rytų ir dalinai Centro tautų virškinimo procesą.Berlyno klausimo sprendimas velka paskui save ištisą virtinę šiandien nesureguliuotų tarptautine teise klausijnų. Juk visa Europa yra. pabaigto karo bęt nepradėtos taikos ženkle. Berlynas yra kaip didžiulio kamuolio siūlo galas. Pradėjus jį vynioti nežinia kur jis būtų ir sustabdytas. Ir prie ko prieita. Ko gero

būtų prieita prie tikro tautos neklastoto noro. Šitas mūsų sutikimas eiti prie tautos atsiklausi- mo turėtų išmušti ginklą visokiems bolševikų . simpatikams, Vakarų minkšto kaulo politikams ir bendrai visokiems pus- bolševikiams, kurie drumsčia padorių, bet naivių žmonių sąžines. Ir^ kurie remiasi seniai jų pačių sugriauta demokratija ir tautų apsiprendimo principu.Afrikos tautelės baigia išsilaisvinti iš visokių kolonijalinių ryšių, užtat Europos senos tautos turi vilkti rusiškojo bolševizmo okupacijos “saldumus”.Lietuva, sena valstybė, kultūringa tauta, kažkodėl ir šiandien turi vilkti pasėkas Molotovo - Ribentropo arba, tiksliau sakant, Stalino - Hitlerio pakto, sudaryto 1939 m. rengiantis Hitleriui į karą prieš Europą. Hitleris nugalėtas. Stalino kęslai žinomi visam pasauliui, bet jųjų paktas dar ir šiandien galioja. Ir gerasis pasaulis tyli.Girdėti, kad yra žmonių, besirengiančių “iškilmingai” minėti 20 metų šio gėdingo akto sukaktuves. Ar nebūtų gerai išikviesti ir iš Lietuvos kokį nors Paleckį, į šias “iškilmes”? Juk būtų įdomu išgirsti ir raudonąjį bonzą pagarbinant Hitlerio išradingumą.
Trumpiausias kelias į Lietuvą 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:

DALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
Kreipkitės ir mes tuojau jums pasiųsime oro paštu mūsų 

kainaraščius bei kitas informacijas.
posiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir maisto siuntinius.

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

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau posiųsti siun
tinius, nenumožinant net kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiomc visus 
burtis į vienų solidų lietuviškų tautos 
parėmimų.

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

Siunčiame viskq: vaistus, medžio B 
gos, akordeonus, laikrodžius, mašinos® 
įvorios, maistą ir viso kito, kas lei-B 
džioma siųsti. ■

Užsakykite, ir jūsų siuntinys busi 
tuojau pat išsiųstas jo laukiantiems! 
jūsų artimiesiems. ■

Užsakė romia sąžine laukite po-j 
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už i 
siuntinį atsako Baltic Stores Bendrovė.

Nesiboidykitc, jei užsakydami ne
turite iš karto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skubo pir
miau pasiųsti kas užsakyto, 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

TAUTOS FONDO VAJUSįtiek bus atsiekta. Nenuleiskime I rankų, nežiūrint kaip sunkus būtų tas darbas ir kaip ilgai užsitęstų kova. Nesitraukim iš kovos lauko,: nebūkime dezertyrais ir neieškokime tam pasiteisinimo, jo nėra nei vienam. Mūsų bočiai 120 metų išbuvo rusų carų pavergime, bet niekad nenustojo kovoti ir laimėjo prieš milžiną, laimėsime ir mes.TF vajaus proga visos liet, organizacijos, biznieriai, gydytojai, prekybininkai ir kiti verslininkai prašomi aukoti savo organizacijų ar firmų vardu. Vajui pasibaigus pavardės visų aukojusių $2 ir daugiau bus skelbiamos spaudoje. Tad prašome, kad ir Tavo vardas, ar vardas Tavo firmos ten nebūtų praleistas.Visus TF skyrius ir įgaliotinius prašome vajų užbaigus siųsti Centrui: 1. aukotojų sąrašus su išskaitomomis pavardėmis ir kiek aukojo; 2. pasų ir ženklų apyskaitą, t.y. kokiai su-

ijau buvo skelbta, kad kaip! kiekvienais metais, taip ir šie-1 met, yra vykdomas Tautos Fondo aukų vajus visoje Kanadoje. Vajaus tikslas yra telkti lėšas pavergtos tėvynės laisvinimo įeikalams. Šiemet dėl ypatingai šaltos žiemos vajus nukeliamas į balandžio ir gegužės mėnesius. Per tuos 2 mėn. visi Kanadoje esantieji TF skyriai, įgaliotiniai, o kur jų nėra, apyl. v-bos, organizuoja savo apylinkėje visuotinę aukų rinkliavą, atsilankant į kiekvieno lietuvio namus su au-|j kų lapais ir ta proga platina liet, pasus, už gautą auką duoda tai sumai pakvitavimo ženklus, kurie įlipinami į pasą.TF Atstovybė Kanadoje prašo visus TF skyrius ir įgaliotinius tvarkingai pravesti, o visus geros valios lietuvius prašo gausiai vajų paremti, aukojant kas kiek išgali, bet aukokite visi. Jei dėl adreso nežinojimo Tave aukų rinkėjas neaplankė, siųsk auką laiške TFondui, apyl. įgaliotiniui ar apyl. v-bai, nes Lietu-|mai jų turėta prieš vajų, kiek iš- vos laisvinimas yra augščiausias mūsų visų tikslas.Šiandieną mes neturime kitų ginklų ar kelių ją laisvinti, kaip tik laisvas tiesos žodis Lietuvon ir visam pasauliui per radiją ir spaudą, nes tos dvi galybės formuoja viešą laisvo pasaulio opiniją, atskleidžia priešo propagandą ir melus ir yra okupantui baisesnis ginklas, nei tankai. Tą sunkų darbą atlieka TFondas, tad spieskimės apie jį ir remkime jį.; Lietuvos laisvė yra mūsų rankose. Kiek dirbsime, aukosime,

platinta ir koks likutis; 3. pašto perlaidas rašyti V. Vaidoto vardu ir siųsti šiuo adresu: 806 Jane St., Toronto 9, On t.; 4. TF visus pranešimus ir jį liečiančius straipsnius, skelbiamus spaudoje, prašome išsikirpti ir dėl žinios laikyti bylose; 5. lietuviai, gyveną atskirai išsimėtę po plačią Kanadą, prašomi siųsti savo auką TFCentro Atstovybei augš- čiau nurodytu adresu, Jums bus pasiųsti kvitai,.ar liet, pasai su įlipintais ženklais.Nuoširdus ačiū.
TF Atstovybė Kanadoje.

Rezistencija ar
Priešintis ar sandarbiauti?kolaboracija — Į šokį patriotizmą, kuris ieško bet pasirinkimas, kokios galimybės atsitiktiniam Rezistencijos keliasKas pasirinko rezistenciją, turi likti ištikimas valstybinei garbei ir suverenumui, turi atsisakyti betkokio sandarbiavimo ir kompromiso su okupantais bei jų penktąja kolona, su naująja intelektualine aristokratija ar net tais, kurie tik nuduoda kolaboraciją. Tas turi aiškiui stovėti partizanų pusėje ir tų, kurie sudėjo aukas komunistinės okupacijos metu. ’Kariaujantieji neSibroliauja. Dar daugiau: rezistentai turi aiš kiai protestuoti prieš defetisti- nę. politiką, kur ji bedvelktų (Jungtinėse Tautose, Amerikoje...), prieš sambūvį; kritikuoti oportunizmą Amerikos Balse, Laisvosios Europos Komitete; atakuoti primityvų biurokratiškumą visoje eilėje organizacijų, kurios tariamai stovi prieškomu- nistinės kovos priešakyje ir slepia priešus; įsasąmoninti, jog milžiniškos sumos išleidžiamos tiems, kurie pritaria Rusijos su- demokratinimui, o mažosios tautos už geležinės uždangos (kaip parodė Vengrijos atvejis) traktuojamos su abejingu cinizmu.Rezistentai turi griežtai atsisakyti bendradarbiavimo ne tik su komunistų sandarbiautojais, bet ir su tais, kurie svajoja apie nedalomą Rusiją (solidaristai, federalistai ir t.t ). Reikalauti atidaryti vartus to bausaus tautų kalėjimo, kuo yra Rusija visoms mažumoms.Rezistentai nemano atstatyti savo valstybę per atominio karo lavonus, nes jie pasišventę kovai už gyvos tautos interesus. Tačiau žmonijos sunaikinimo ne išvengs ištižusi nuolaidų politika, bet vyriškas jėgos panaudojimas. Deja, laisvasis pasaulis jau kuris laikas įgyvena proti

prieš kurį atsiduria patriotas okupacijos akivaizdoje. Konflikto pradžioje, tiesą sakant, toks pasirinkimas nekelia abejonių: vienintelė tikra patriotui okupacijos primesta galimybė yra rezistencija. Pasirinkęs sandarbia- vimo kelią laikomas tiesiog išdaviku, “kvislingu”, nustoja teisės vadintis patriotu.Konfliktui vis labiau užsitę- siant ir nematant greitos atomazgos, nepaprastai augšta gausiai pralieto kraujo kaina užtemdo pirmykštį aiškumą, darosi sunkiau išskirti rezistenciją ir kolaboraciją, net kyla balsų, smerkiančių pirmosios “beprasmiškumą” • ir ginančių antrosios “patriotiškumą”.Tokia yra dabartinė padėtis. Visu savo painumu ji atsiskleidžia svarstant “sambūvio” ir “kultūrinių ryšių” klausimus. O jie svarstomi ne tik mūsų, bet ir kitų bendros nelaimės dalininkų. Šiame straipsnyje norime supažindinti su žymaus estų kultūrininko bei tautotyrininko 
dr. O. Loorits mintimis, kurias neseniai paskelbė Švedijoje leidžiamas Rahvuslik Kontakt (1959, Nr. 7).

Du žmonių tipai
laiko tėkmėje (Tokia straipsnio antrašte autorius apibūdina dvi visais laikais pastebimas laikysenas. Taip buvo ir visada bus, — rašo jis, — jog kaikam gyvenime labiau sekasi, kai tuo tarpu kiti, pasak liaudies priežodžio, nemoka išsaugoti savo kailio. Vieni asimiliuojasi ir patogiai įsikuria prie įvairių režimų ar įvairiuose pasirinktuose gyvenamuose kraštuose, kiti gi turi sunkumų,'kenčia, net žūsta. Kai serviliškas tipas lankstosi pavėjui, savarankiškas tipas velija palūžti, negu pasiduoti, o net ir priverstas pagaliau pasiduoti,, tai daro su panieka ir iššūkiu, nesižeminda- mas. Vienok abu tipai,gali būti lygiai pateisinti prieš istorijos teismą ir Dievą.T ėvy nė j e nūd ien yra keletas tūkstančių tokių, kuriems buvo gera prie visų režimų. Šalia jų dešimtys ir šimtai tūkstančių kitų tautiečių, kurie kenčia dantis sukandę, tęsdami tautos pasyvų pasipriešinimą, įsiasmeninusį se

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS. .

Mylėkime savąją kalbą! masis. Kiek teko girdėti, busLos Angeles, Calif., gyvenan- bandoma sudaryti bendrą vadd- čio žurn. Algirdo Gustaičio ini- vybę, svarstomi veiklos pagyvi- ciatyva eilėje laikraščių pasirodė dėmesio vertų minčių lietuvių kalbos išsaugojimo reikalais. Ta pačia tema buvo paruošti ir asmeniški laiškai ir išsiuntinėti kaikuriems asmenims JAV ir Kanadoje, kviečiant talkon stoti lietuvių kalbos išsaugojimo sargybom Tegu, sakykime, padėtis ir nėra dar tiek tragiška, bet išeivijos gyvenimo sąlygose vis dažniau susiduriama su reiškįr- labai įdoTfriūs tėv^pasisakymai noje^^ rezistencinėjė taktikoje

masis. Kiek teko girdėti, bus

bendradarbiavimui ar sąmoningam sambūviui tautos interesais.
Ir vis dėlto...Valstybingumo atžvilgiu tokios laikysenos yra tiesiog nesutaikomos. Vieni lieka ištikimi įsipareigojimui tarnauti savo valstybei ir sąžinei, nepriima jokio žeminančio kompromiso su priešais, kiek tai liečia besąlyginį valstybės suverenumo re- speKtavimą. Šiuo požiūriu jie tęsia karo ir priešiškumų veiksmus (vadinasi, jokios kalbos apie “sambūvį”).Kiti priešingai save laiko realistais, konjunktūros politikais ir galvoja apie sandarbiavimą su okupantais su pagirtina paslėpta mintimi (kuri betgi nėra gera moraliniu .požiūriu) palengvinti esamą būklę, net jeigu tai atneštų ir visai smulkių praktiškų permainų, visiškai užmirštant ar net paaukojant valstybinį pripažinimą ir didelę dalį valstybingumo. Tai jie daro, vaduoda- iniesi šūkiu gelbėti, kas dar liko.Užsienyje yra nemažai abiejų pusių atstovų, kaip tai pastebėta, pradėjus lankytis turistams iš anapus. Vienuose pasirodė ser- viliškumas, kiti laikė žalingu dalyku mėgsti santykius, nekalbant ąpie aktyvų bendradarbiavimą su okupantu ir jo tarnais.Šios dvi pozicijos nėra tokios savaime aiškios. Kovoje už valstybės atstatymą esamomis sąlygomis patriotinis idealas nėra toks ryškus, kaip mūsų pažiūros į abu skirtingus tipus. Juos tenka gerai įsisąmoninti ir aiškiai pasirinkti.

Sandarbiavinias iš
patriotizmoKas pasirinko kompromisui pasirengusio patrioto kelią, mano, ___pageidautina, bendradarbiautinimo metodai, Lenkijos lietuvių reikalai, informacija (vėl jaučiamas pagyvėjęs lenkų propagandinis triukšmas savinantis amžinąją Lietuvos sostinę), šalpa ir pan. klausimai.

Įdomi “Liet. Dienų” 
anketaTame žurnale pradėtidinti ir tęsis per keletą numerių,»spaus-

niais, kurie jau gali sukelti nemažai nerimo. Iš mūsų lūpų vis dažniau išeina nelietuviški arba aplietuvinti svetimi žodžiai, kurie tik darko mūsų gražiąją kalbą ir jokiu būdu neprisideda prie jos gryninimo. Pripažinkime, kad ir visuomenės susidomėjimas savo gimtąja kalba nėra perdidelis. Pažvelkime tik 1958 m. “Gimtosios Kalbos” laikraščio antrąjį numerį, kuriame buvo paskelbtas prenumeratorių sąrašas. Jis labai nelinksmai atrodo. Juk iš visos Kanados teat
sirado tik dešimt tautiečių, ku
rie nepagailėjo vieno dolerio me
tinio prenumeratos mokesčio ir parsikvietė i savo namus šį vienintelį bendrine lietuvių kalba ir jos kultūra besirūpinantį laikraštį. Tik dešimt iš tūkstančių! (Gal trūko platinimo aparato? Red.). Dr. P. Jonikas. “Gimtosios Kalbos” redakcinės komisijos narys, besisielodamas laikraščio išsilaikymo ir visuomenės nesidomėjimo reikalais, viename, laiške skundėsi šių įvairumų ra- šėjui: “Juk jokio biznio iš šio laikraščio nevarome, bet, anot evangelijos, ’’krauname turtą, kuris nerūdyja”.

Šių metų suvažiavimaiPasirodo, ir šie metai lietuviš- kąjame gyvenime bus judrūs ir našūs. Štai, jau žinome, kad Detroite, gegužės mėn. paskutiniosiomis dienomis vyks net du dideli suvažiavimai. Šauniausiame to didmiesčio viešbuty Sheraton- Cadillac vyks Tautinės Sąjungos siemas ir Vilties draugijos suvažiavimas. Tuo pat metu, žymiai kuklesniame Yorba vardo viešbuty savuosius reikalus' svarstys Kanados ir JAV vilniečiai, kurių toks visuotinis atstovų suvažiavimas iš abiejų kaimyninių valstybių bus pats pir-

‘apie lietuvybės išlaikymo pastangas lietuviškose šeimose. Mo tinos ir tėvai pateikia įdomių sugestijų iš savųjų pastangų galimai daugiau lietuviškoje dvasioje auklėti savąjį prieauglį. Labai būdingas vienos motinos pasisakymas apie nedarymą jokių nuolaidų amerikinei aplinkai. Net ir mokykloje vaiko vardas ir pavardė rašoma visiškai lietuviška rašyba, su visais mūsų rašomosios kalbos ženklais ir patys mokytojai stengiasi taisyklingai ištarti jiems svetimą pavardę ir pilnai toleruoja lietuviškąją rašybą. Dėl to neturėta jokio susikirtimo su mokyklos vadovybe. J. Kojelis, vienas “L į skaičių užsienyje, net pačių emi- D” žurnalo Redaktorių, kvietė j grantų tarpe.škuose įvairumuose paraginti tėvus, turinčius naujų ir būdingesnių idėjų lietuviškojo auklėjimo klausimais, atsiųsti savas nuomones tiesiai žurnalo redakcijai. Laukiamos ir tuos pasisakymus iliustruojančios, šeimos gyvenimą vaizduojančios nuotraukos.(nukelta į 7 psl.)

įrengusio patrioto Keną, ma- - . , ■ •>jog leistina, jeigu ne tiesiog n* ParalYziy ir PanlM- i Rinkti: arba — arbasu okupantais ir jų tarnais, kaip Mūsų likimas priklauso nuo su “gerais patriotais”. Jis- jau-. pasirinkimo, nes vieni patys riečiasi visiškai padorus žmogus, j galim pajudinti kalnų. Tie, ku- palaikydamas fyšius su raudo- į rie prisitaiko prie visų režimų, naisiais turistais ir bendradar-: neturi turėti baimės. Jie -ras iš- "biaudamas su mokslininkais iš • eitj kiekvienoje sujauktoje padėtyje. Tačiau jie turi pasisakyti esą patriotai-sandarbiautojai, paskelbti savo slaptą pasirinkimą, prisidėjimą prie sambūvio, mokslinio neutralizmo, titoizmo, gomulkizmo, ateities revoliucijos, demokratizacijos ir t.t.Mums reikia daugiau laiko ir jėgų kūrybos darbui, ne vidaus ginčams. Todėl geriau, užuot vienas kitą stebėjus, atsisakyti mėginimų sujungti dvi nesutaikomas pozicijas ir atsiskyrus ra-

anapus, tardamas, jog mokslas— ne politika; dešinė gali nežinoti, ką daro kairė. Todėl pageidautina keistis literatūra, archyvine ir kitokia moksline medžiaga iš vienos ir kitos pusės, net abiejų pusių įnašais ruošti didesnį tautinį veikalą.Kas gi galėtų abejoti, jog tai daroma ne iš grynos meilės tautai, mokslui, tautinei kūrybai?cum tacent clamant (tylėdami šaukia). Net jeigu keli tūkstančiai prisitaikėlių dabar geriau ekonomiškai gyvena, negu anks-j Kas k t J dėl to'būtu ciau, pagal užsakymą haupsrn- L, £u jsitikinlmaiaami savo ponus, pakėlusius1 r 4jiems algas, tautos masės — šim- taitūkstančių — kenčia vergijoje, prievartos darbuose ir kalė- t. i - i A i . i Jidikveii<icLiiiuiiib iiciiičiiuiiiuiiibNereikia užmiršti, jog ”Z'* j tėvynėje ne visi intelektualai
ar ideologiniai principai? imiai keliauti skirtingom! skryp- Tačiau patriotai-sandarbiauto-j timis.jai užsienyje turi būti pasirengę ; Tokio pasirinkimo reikalautii neišyengiamoms nemaloniomsgyvenantieji laisvėje niekad ne- i gali užmiršti.Mėgindami siuntiniais padėti esantiems už geležinės uždangos, tuo pačiu padedame priešams okupantams, kuriems reikia'užsienio devizų visų pirma tam, kad galėtų padidinti savo šnipų
lengvai leidžiasi į tokį žaidimą. Yra stebinantis skaičius tų, kurie net mirtinio pavojaus grėsmėje moka išsilaikyti tam tikrose labai tvirtose ribose.Iš kitos pusės, kompartija moka kalkuliuoti ir ypač pasitikėti tais, kurie keičia nuomones pa-

turime teisę iš laikraštininkų, politikų, partijų, intelektualų ir t.t. Baigdamas straipsnį autorius reiškia savo numonę, kad tautos interesai labiau reikalauja rezistencijos. Kartu primena šveicarų psichologo Jung pastabą, kad žmogus ilgiau gali gyventi be valstybės, negu be oro, tačiau be laisvės net žymiausi individai nepajėgia atsispirti dėAutoriaus nuomone, šitas faktas kaip tik padeda suprasti pačių sandarbiautojų vidaus tragiką. Ne tik rezistentai, bet ir sandarbiautojai — tiek komunistų, tiek nacių — savo širdyje gali būti geri patriotai. Išskyrus retas išimtis, jų nereikia kaltinti išdavimu. Ypač nūdienių raudonųjų. Reikia lenktis prieš vi-
Ateistinis universitetas į medžiagos Sektiškumas ir jo ideologija”, “Kosmoso struktūra”, “Vatikanas dabartinio imperializmo tarnyboje”. Lektoriais numatyti žinomi Charkovo un-to profesoriai. Paskaitos pa- iliustrujamos filmais ir dijapozi- tyvais.Pastebėtina, kad šitoji draugija “politinėms ir mokslinėms žinioms skleisti” veikia ir Lietuvoje su skyriais visame krašte, betgi dėl jos nesėkmingo veikimo labai dažnai skundžiamasi spaudoje.

Kaip praneša sovietinė spau-J mokslo pažiūra da, Charkovo apygardos draugi- struktūrą"ja politinėms ir mokslinėms žinioms skleisti savo centriniame lektorate įkūrė ateizmo universitetą. Jo paskirti praplėsti horizontus bei papildyti žinias ateizmo propagandą skleidžiančių paskaitininkų. Pirmąją šiame un- te paskaitą skaitė- Sovietų Sąj. mokslų akademijos narys korespondentas V. M. Nikitin tema “Mokslas ir religija apie gyvybės kilmę”. Antrąją paskaitą “Religijos kilmė” skaitė docentas V. M. Petrovas. Kitos -paskelbtos paskaitos: “Dabartinio

Glouditoi gulinčios, vėsios, patogios, 
švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės . . . plokščių siūlių . . . Aplinkui 
visa dastinį įuosmenj, dvigubo priekį 
ir angų stiprūs opsiuvimoi. Tinko prie 
Jersey.

W3-8

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės 
396

Bonna. — Vak. Vokietijoje jau yra 380 masonų ložių su 18.000 narių. 1933 m. visoje Vokietijoje masonų buvo 80.000.
Maskva. — Čia gastroliuoja amerikiečių ledo teatras iš Min- neapolio, o Maskvos Bolšoi teatro baletas balandžio 16 d. pradeda gastroles Niujorke.
Tokio. — Japonijos sosto įpėdinis Akikito susituoks su Mi- shiko Shoda balandžio 10 d. Tuojau po to būsią paskelbtos jo sesers Suga sužieduotuvės su žinomu bankininku Hišanaga Ski- maju.Bonna. — V. Vokietijos gynybos ministeris Fr. Strauss balandžio 12 d. atvyksta į JAV ir 

viešės, ten-ik i balandžio .30 .

gal režimus. Todėl ne kiekvie- moralizuojančiai teroro įtakai ir nas puikus patriotas yra pagar- jai pamažu pasiduoda.bos vertas rezistentas. J. Vidzgiris (ELI).bos vertas rezistentas.
REIKALINGI

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

P r aso m c rašyti —
BROWNEJONES LTD.

Lietuvių Skyrius
1, Norfolk Place, LONDON W. 2 

ENGLAND.

KUKO ALYVA - ANOLVS
Paskambinkite mums dčl: 
KURO ALYVOS ■ MtLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kliįentams.

• OMPANV limits*

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimai žildymo patarnavimas per 90 moty.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME I NAMUS. .Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak. šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS*



x Balandžio U d„ šeštadienį 
HAMILTONO lietuvių parapijos salėje 

bus rodomas lietuviškas garsinis filmas

I HAMILTON, Ont
H. vyr. ateitininkų susirinki-! kie rezultatai: 

mas - arbatėlė įvyks balandžio j Būrelio Nr. 1 vadovo Z. Lau-

L

komedija iš pajūrio žvejų gyvenimo

Kol nevėlu
Priedas: Winnipeg© lietuviai.

Pradžia 4 vai. 30 min. p.p. ir 7 vai. 30 min. vakare.

Paverg toje tėvynėje
(E) Profesinės sąjungos prieš niaisiais Stalino gyvenimo me- 

uždarbių kėlimą. Vakarų pašau- tais, padarė nemaža žalos parti- 
lyje‘ yra įprasta, kad profesinės jos reikalui”. Kitaip tariant, Sta- 

padėtf pagerinti, iškovoti dirban (nežmonišką terorą, bet - dėl to, 
tiesiems geresnius uždarbius, kad perdaug garbės troško. Vil- 
Kitais yra sovietų valdomuose j niaus radijo Stalino garbintojas 
kraštuose. Kaip pranešama iš 
Talino, Estijos profesinių sąjun
gų valdybos pirm. Illison nese
niai vienoje konferencijoje rei
kalavo, kad profesinių sąjungų 
pareigūnai kovotų su visomis 
tendencijomis kelti uždarbius. 
Vyriausias profesinių sąjungų 
uždavinys esąs — kelti gamybą. 
Panašiai jau ne kartą yra pasi
sakę ir Lietuvos komunistiniai 
pareigūnai.

(E) Architektų ir istorikų ko
lektyvas daro ekspedicijas po 
kraštą ir renka seniausios lietu
vių architektūros nuotraukas. 
Be to. aprašoma jų istorija. Lie
tuviškos architektūros pamink
lu nuotraukų esą randama ir 
Maskvos, Leningrado, Lenkijos 
muziejuose. Mokslų akademijos 
statybos ir architektūros insti
tuto darbuotojai paruošė spau
dai 20 spaudos lankų veikalą 
“Lietuvių architektūros paliki
mas”. Knygoje apimtas laikotar
pis nuo pirmųjų lietuvių pilia
kalnių bei gyvenamųjų būstų iki 
1.5-jo šimtmečio. Knygos medžią 
ga būsianti panaudota lietuvių 
architektūros istorijai.

(E) Šakių vidurinei mokyklai 
ministerių tarybos įsakymu su
teiktas Zigmo Angariečio var
das.

(E) Stalinas ir vėl geras. Vil
niaus radijas kovo 5 d. labai šil
tai atsiliepė apie Staliną ryšium 
su jo 6-mis mirties metinėmis. 
Girdi, jis visą gyvenimą kovojęs 
už “darbininkų reikalus”, prieš 
visokius priešus (oportunistus, 
buržuazinius nacionalistus) ■ ir 
prieš visokius kapitalizmo apsu
pimo kėslus. Būdamas “kieto ir 
tvirto būdo”, įgijęs didelį auto
ritetą. Tačiau'“ilgainiui Stalinui 
pradėta' priskirti visos didžiosios 
.komunistų partijos, tarybų vals
tybės pergalės. Tokiomis aplin
kybėmis palaipsniui kilo Stalino 
asmeninis kultas. Su tuo kultu 
susijusios klaidos, ypač paskuti-

jungos siekia darbo žmonii, linas ne dėl to kaltas kad vykdė g =
»4-1 icl’AirAti rJiT'rm'H nci7m Anie Ir o Hot1 - r4oi frt J .

. 12 d. 5 vai p.p. parapijos salėje, galio posėdy nebuvo. Apytikriai 
‘Paskaitą skaitys Iz. Matusevi-;žinoma, kad jis turi apie 15 rė- 
eiūtė iš Toronto. Nariams daly- —" ”
v avimas būtinas. Maloniai kvie
čiame prijaučiančius.

Kuopos valdyba.
MARIJA, GELBEK MUS mal

daknygė neseniai išėjo iš spau- 
jdos. Tai Sibiro tremtinių rašyta 
; maldaknygė, kuri pasiekė Va- 
: karus ir čia buvo perspausdinta. 
Ši maldaknygė liudija nepapras
tą Sibire gyvenančių lietuvių 
dvasios kilnumą. Šioje malda
knygėje maldos yra nepaprastai 
gražios ir kiekvienam lietuviui 
vertėtų ją įsigyti. Ją galima gau
ti po pamaldų spaudos kioske, 
parapijos salėje. Kaina tik $1.

TORONTO VYRŲ KVARTE
TAS, ved. sol. Vaclovo Verikai- 
čio, atvyksta į Hamiltoną gegu-

baigė savo komentarą: “Tačiau, 
nepaisant kaikurių klaidų, Sta
linas buvo tvirtas ir ištikimas 
marksistas - leninistas, ištver
mingas-kaip plienas, revoliucio
nierius, todėl jis istorijoje užima 
prideramą vietą”.

(E) “Atrto-ūkiai” steigiami kai į 
kuriuose Lietuvos rajonuose. Jie 
aptarnauja auto mašinomis įvai
rias įstaigas ir įmones ir yra sa
vo rūšies “auto kolchozai”. Per 
sekančius 7 metus Lietuvos au
to parkas padidėsiąs tūkstančiu 
moderniškų automobilių ir au
tobusų: Mechanizuotas 400 vietų 
autobusų garažfiš bus pastatytas 
Vilniuje. Iki 1960 .metų čia pa
statysią dar 300 vietų krovininių 
mašinų garažą, o vėliau dar du 
didelius garažus.

(E) Tarp Vilniaus ir Rygos 
kelias sutrumpėsiąs 100 km., kai 
bus baigta saikkurių plentų ruo
žų asfaltavimas. Visas autotrans
porto sriautas tarp Vilniaus ir 
Rygos eis per Panevėžį. Kelionė 
autobusu iš Vilniaus į Rygą 
truks kiek daugiau kaip 5 vai.

(E) Rašytojo Juozo Paukštelio 
- Ptašinsko 60 metų sukaktis bu
vo atžymėta “Literatūroje ir gy
venime”, Vilniaus radijo trans
liacijose ir specialiame paminė
jime Kėdainiuose, į kur kovo 2 
d. buvo atvykę, ir Rašytojų Sąj. 
valdybos nariai, kp atstovai ir 
kt. Augšč. tarybos prezidiumas 
Paukštelį “už nuopelnus lietuvių 
tarybinei literatūrai” apdovano
jo garbės raštu.

mėjų. Būr. Nr. 2, vad. Ig. Varno, 
turi 11 narių ir surinko $13.50; 
Nr. 3 — Z. Orvido — turi 4 na
rius, $7; Nr. 4—G. Breichmanie
nės — 10 narių, $22.50; Nr. 5 -r 
H. Rimkevičiaus — 7 narius, 
$7.75; Nr. 6 - V. Navicko. — 15 
narių, $5; Nr. 7—A. Kaušpėdo— 
5 narius, $5.

Iš viso 6 būreliai turi apjungę 
52 rėmėjus, kurie per 3 mėn. su
aukojo $70.75. Prašome geruo
sius tautiečius stoti skautų rė
mėjais, apsidedant nors mažiau
sia per tris mėnesius $1 auka.

Artėjant vasaros stovykloms, 
yra gyvas reikalas sukelti jų iš
laikymui daugiau lėšų. Posėdžio 
dalyviai vienbalsiai nutarė ge
gužės 23 d., šeštadienį, surengti 
Slovakų salėje, 1406 Barton St. 
E. didelį vakarą. Jo meninę pro
gramą atliks jaunimas, vadovau
jamas Irutės Gaižauskaitės - Jo- 
kubynienės. Hamiltoniečiams 
bus didele staigmena jos parašy
tas puikus 1 paveikslo vaizdelis 
“Miško idilija”, kurį ji pati ir re
žisuoja. Bilietų kainos į šį vaka
rą po $1.25 ir moksleiviams po 
50 c. Jie jau pradėti intensyviai 
platinti. Po programos šokiai, 
grojant Benni Feri orkestrui ir 
veikiant įvairių gėrimų bufetui, 
o taip pat ir puikiai loterijai.

Mergaičių skaučių tuntinin- 
kės pareigas, pasitraukus p. Vi
limienei, perėmė energingoji p. 
Bagdonienė, kuri įtraukė savo 
padėjėjomis — draugovių vadė- 
mis visą eilę čia užaugusio jauni
mo. Malonu buvo posėdyje ma
tyti L. Verbickaitę, Grabošaitę, 
G. Latauskaitę, I.. Jokubynienę, 
kurios visu pareigingumu įsijun
gė į įvairius planuojamus dar
bus.

Skautai berniukai turi nenu
ilstamą ir retai pareigingą vado
vą iš jaunųjų gretų — Alf. Liš- 
kauską, nekalbant jau apie patį 
tuntininką J. Trečidką ir jūrų 
skautų vadą A. Pilypaitį.

Žodžiu, paskutinis posėdis pa
rodė, kad mūsų jaunimas lietu
višku veikimu domisi, tik jiems 
reikia vyresniųjų moralinės pa
ramos ir pagalbos.

Į Jungt. V-bes išvyksta skautų 
rėmėjų v-bos ižd. Rupinskas. Iš 

toriavo G. Breichmanienė. Anks- jo šias pareigas perėmė Ad. Tu-

džio 12 d., 8.30 vai v. LN OTCee* I 
fe b-vė duoda puikią programą , 
nemokamai. Visus tautiečius 
kviečiame atsilankyti

Mūsų tautinių šokių grupė, va
dovaujama G. Breichmanienės, 
antradienį, balandžio 14 d., 9.45 
vai. vak. pasirodys Kiwanis klu
bo festivalyje, Westdale United 
Church Paisly N. Prašome lietu
vių minėtu laiku atvykti pasi
žiūrėti jos programos išpildymo.

Sk. St.

St Catharines, Ont.
. Meno mėgėjų grupė “Ginta
ras” ruošia šaunų vakarą su di
dele gražia programa, kuri bus 
išpildyta balandžio 11 d., šešta- 
dien , slovakų salėje, Pager ir 
Welland gatvių kampas. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Veiks turtingas bufetas ir lo
terija. Laukiama svečių ir iš to
limesnių kaimyninių kolonijų. 
Pradžia 6 vai. vak. Reigėjai.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone. St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa-

Lietuviai pasaulyje
! JAV LB Informacijos žinyba, 
įkurta 1959 m. vasario 8 d., jau

ruošiamame šokių vakare išpil
dys programą. Šis Toronto vyrų 
kvartetas su savo vadovu ne tik 
lietuvių tarp yra pagarsėjęs, 
bet ir kanadiškos visuomenės 
plačiai žinomas. Šokių vakaras 
įvyks visai naujoje Knights of 
Columbus salėje, 222 Queenston 
Rd., kuri tik šiais metais atida
ryta. Salė yra labai erdvi ir ne- 

Į paprastai graži. Todėl visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietu
vius kviečia rengėjai iš anksto 
ruoštis šiam vakarui.

“ŽIBURIŲ” SP. LINOTIPUI 
PIRKTI vajaus komisija Hamil
tone po švenčių pradeda savo 
darbą. Ji yra pasiryžusi aplan
kyti visus “TŽ’* skaitytojus ir ne 
skaitytojus, prašydama nupirkti 
tam reikalui po kelis šėrus. Taip 
pat kiekvieną sekmadienį po 11 
vai. pamaldų kiekvienas gali 
kreiptis tuo reikalu į spaudos 
kioską, kur gaus platesnių infor
macijų arba ten pat galės įsigyti 
šėrų ar paaukoti vieną kitą do- 
leriuką tam reikalui. Vajaus ko
misija kviečia visus hamiltonie- 
čius prie šio kilnaus tikslo prisi
dėti pagal savo išgales. J. P.

Skautams Remti D-jos v-bos 
ir skautų vadų bendrame posėdy 
kovo 23. d. Liet. Namuose gyvai 
buvo svarstomas skautiškojo jau 
nimo veikimo suaktyvinimas. 
Pirmininkavo St. Bakšys, sekre-

Niagara Falls, N.Y.
Vitalis Žukauskas į Niagara 

Falls, N.Y., atvyksta gegužės 3 
d. ir šv. Jurgio Netuvių parapi
jos salėje, 1910 East Falls St., 
praves linksmąją sekmadienio 
popietę, rengiamą Buffalo Lietu
vių Klubo ir Vasario 16 gimna
zijai remti būrelio.

Kas nežino, kad švarus ir svei- 
.kas juokas yra geriausias vais
tas įtemptiems nervams nura
minti. Tad' nepraleiskime šios 
retos progos, bent vieną sekma
dienį užmirškime savo kasdie
nius rūpesčius ir praskaidrinki
me savo surūgusias nuotaikas.

Atrodo, kad daugumas Niaga
ros apylinkės lietuvių dar nesa
me girdėję šio gabaus ir talen
tingo lietuviškos komedijos ak
toriaus.

Gegužės 3 dieną, atvykę į Nia
gara Falls, N.Y., galėsime jį pa
žinti ir stebėtis, kaip vienas as
muo gali taip visus užimti ir su
dominti. R. M.

Varšuva. — Čionykštė spauda 
pradėjo vystyti akciją už atsta
tymą karo metu sugriautos ka
rališkosios pilies.

Kur ruošti LD koncertą?
ATSAKYMAS K. BARONUI

nyba yra pastoviai veikianti 
bendruomeniška organizacija. 
Jos tikslas aptarti bendruome
nišką ideologiją, bendruomeniš
ką mintį skleisti bei informuoti 
apie LB sumanymus, jų įgyven
dinimą ir atliktus darbus. Infor-, 
macijos Žinyba apfrna eilę sky
rių: spaudos ir radijo, bėndtuo- 
meniškos minties gilinimą bei, 
įtaigojimą, paskaitininkų, leidi
nių bei medžiagos telkimą (ar-' 
chyvą). Jos būstinė Čikagoje.

Informacijos Žinybos vadovy
bė išrinkta JAV LB Tarybos 
pastarajame susirinkime. Ji ad
ministraciniu požiūriu priklau
so JAV LB C V, kuri tvirtina są
matą, darbo planą bei patvarko 
administracinius reikalus tarp 
Žinybos it JAV LB apygardų, 
kurios betarpiškai santykiauja. 
Žinyba savo srities veikloje yra 
savaiminga.

Informacijos žinybos valdybą 
sudaro: pirm. — Gediminą? Gai
va, pirm. pav. dr. kun. Antanas 
Juška, sekr. — Jonas Jasaitfc — 
7252 S. Whipple St., Chicago 28, 
III. Tel. HAm-loc 4-2165; /

Eilė skyrių, kurie yra valdy
bos narių tiesioginėje priežiūro
je, jau pradėjo savo srities dar
bą.

gūžės 30 - birželio 1 d.d. Detroi
te Sheraton-Cadillac viešbutyje. 
Tuof pačiu metu ten- įvyks ir “Dir 
vą” leidžiančios “Vilties” D-jos 
suvažiavimas.

Vyt. Alseika, atlikęs praktiką 
ir išlaikęs egzamenus nuo kovo 
21 d. paskirtas etatiniu valdinin
ku Los Angelės pašte.

• LN Niujorko’ apygardos apy
linkių atstovų suvažiavime ko
vo 14 d. išrinktoji apygardos val
dyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. J. Šlepetys, vicepirm. 
V. Alksninis ir D. Penikas, sekr. 
A. Giireckas, iždin. A. Maceika,

metu dalinai išspręstas. Nuo pr. 
metų gruodžio 1 d. įsteigti skau
tams remti būreliai parodė gra
žią pradžią. Posėdy paaiškėjo to-

DELHI-TILLSONBURG, Ont
Vietos L. Kat. Moterų D-jos ra akordeono solo, kuriuos atli- 

skyriaus valdyba šaukia visuoti- ko vietos atžalynas P. Augaičio 
nį narių susirinkimą balandžio prižiūrimi. Po to buvo linksma 
12 d., sėkmadienj, Alberto Au- lietuviškų žaidimų, dainų, ra-

telių pyne, kuria mūsų jaunimė
lis tikrai žavėjosi. Per eilę metų 
šioj apylinkėj pasidarė gražiu 
papročiu per velykinę vaikų 
šventę išstatyti parodoj ir pre
mijuoti gražiausius margučius. 
Ir šios šventės proga komisija iš 
ponių Kairienės, Dirsienės ir 
Miceikos Įvertino vaikų margu
čius. Pirmą premiją laimėjo Jo
nas Stonkus už geriausią skuti
nėtą marguti, antra vieta teko 
Antanui Orvidui (svečias iš Ha
miltono) už gražiausiai vašku 
numargintą kiaušinį ir pagaliau 
trečia laimėtoja Rita Augustina- 
vičiūtė už laku numargintą ve
lykaitį. Dovanos už I premiją 
buvo “Eglutės” prenumerata, II 
— lietuviška pasakų knyga ir 
trečia — J. Narūnės “Jaunieji 
Daigeliai”. Dovanas finansavo 
vietos KLK Mot. D-jos skyrius.

Baigiant jaunimas pasivaišino 
prie mamyčių paruošto gausaus 
bendro stalo. Šitokios lietuviš
kos, sakytume, prošvaistės mūsų 
jaunajai kartai, besigrumiančiai

gustinavičiaus ūkyje. Pradžia* 2 
vai. p.p. Vykstama tiesiai iš lie
tuviškų pamaldų. Susirinkimo 
tikslas peržvelgti vienų metų 
veiklą ir nustatyti gaires atei
čiai. Pakviestas svečias iš To
ronto vienuolis Tėvas Placidas 
praturtins susirinkimą paskai
tėlė.

Numatyta ir vaišės - arbatėlė, 
kurias atsineša pačios narės.

Susirinkimui patalpa erdyi, 
pavasario saulėta, bundanti gam 
ta žavi, viliojanti išvykai. Tad 
visos ne tik narės, bet ir prijau
čiančios ar norinčios tapti narė
mis nuoširdžiausiai kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti.

Susirinkimo vieta — Alberto 
Augustinavičiaus ūkis — randa
si prie Brandfordo kelio apie 3 
mylias į šiaurę nuo Delhi prie 
geležinkelio pervažos.

KLKM D-jos sk. v-ba.
Vaikų “Margutis” šios apylin

kės jaunimui įvyko kovo 31 d., 
Velykų antrą dieną, Courtlando 
miesto salėje. Dėl nepalankaus su svetima aplinkuma, yra ne- 
oro dalyvių nebuvo gausu, ta- įkainuojamas turtas ir būtinos 
čiau šventė praėjo linksmoj lie- surengti kiek tik įmanoma daž- 
tu visko j nuotaikoj. Programoje 
buvo apie 10 puikių deklamaci
jų, vienas piano dalykėlis ir po-

Motinos dienos minėjimas ruo
šiamas apyl. v-bos antrą gegužės 
sekmadienį, t.y. 10 d., Liet. Na
muose. Programą atliks liet, 
mokyklos mokiniai. Organizaci
jos prašomos paruošti skaitlingų 
šeimų motinoms po dovanėlę.

Nauju LN nariu įstojo su $100 
Paulius Gečas iš Paris, Ont. Nuo 
širdus ačiū!

Užsisakykime alyvą savo kros
nims per Namų Fondą iš savo 
tautiečio Ant. Šimkevičiaus, ku
ris pagal susitarimą nuo kiekvie
no naujo alyvos klijento išmo
kės LNFondui po $10 ir vėliau 
kiekvienais metais po $3. Jis sa
vo alyvos klijentąms duoda įvai
riems krosnių pataisymams bei 
jų dalims 10% nudlaidą, palik
damas kainą alyvai tokią pačią, 
kaip ir kitos b-vės.

Užsakydami alyvą iš Shur- 
Heet Sales savininko A. Šimke
vičiaus palaikome savąjį tautietį 
ir paremiame* L’etuvių Namu 
sunkų darbą. Neatidėliodami 
skambinkime St. Bakšiui telefo
nu JA. 9-4662.

Ateinantį sekmadienį, balan-

niau. šios šventės rengėjai buvo 
KLK Mot. D-jos skyrius ir lie
tuvių bendruomenė. Dalyvis.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos. •

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

T’

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo^4-19 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.

Naujai atidaryta
dešrų gamykla ir krautuvė

JOOSTEN'S MEAT LIMITEDi

16-A EVANS STREET
(netoli Wellington - Cannon Streets, užpakalyje 

naujos Dominion krautuvės)
HAMILTON, ONTARIO. Telef. JA. 8-6667

Geriausios rūšies mėsa ir dešros, f
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.

Mes lietuviai esame savotiškai 
keisti žmonės: nuolatos kalbame 
ir rašome apie vienybę, pasiau
kojimą tautiniams reikalams, 
palaikymą savųjų, bet praktiš
kame gyvenime savo darbais 
dažnai padarome diametraliai 
priešingai.

Hamiltonietis K. Baronas “T 
Ž” nr. 13 straipsnyje “Delta ar 
Palace kinas?” primygtinai įro
dinėja, kad LN kino salė VI-ios 
LD sekmadienio koncertui per 
maža ir reikią nusamdyti šiam 
reikalui Palace kiną, turintį apie 
2.000 vietų.

Visiškai sutikčiau su šia K. 
Barono nuomone, jei Delta ir 
Palace mums lietuviams būtų 
tik tuo, ką reiškia jų vardai, t.y. 
tik kino salės, tik viena dvigu
bai didesnė. Betgi dabar padėtis 
radikaliai pasikeitusi. Delta ta
po Lietuvių Mamais, o Palace 
yra mums lietuviams, kaip ir 
anksčiau, tik Palace. Stebiuosi, 
kad K. Baronas, buvęs 2-jus me
tus laikinojoje LN valdyboje ir 
Hamiltone žinomas kaip vienas 
veiklesniųjų lietuvių patrijotų, 
apie tai visai neužsimena.

K. Baronas, norėdamas įrody
ti, kad LN salė per maža, atsirė
mė į vaikus. Esą jų koncerte bus 
net 300, o dar choristų apie 100 
— štai ir 1.400, kurių Delta jokiu 
būdu nesutalpins. Aš manyčiau, 
kad vedant rimtas diskusijas 
operuojama tik dokumentaliais 

i faktais, bet'jokiu būdu ne prie- 
i laidomis. Kas liečia šiuo atveju 
i Hamiltono lietuviškąjį jaunimą

narys organizac. reikalams A. 
Varnas, narys ūkio reikal. E. 
Čekienė.

Pabaltijo Moterų Tarybos su
važiavimas, įvyko kovo 14 d. 
Niujorke Pabaltiečių laisvės na
muose. Buvusi pirmininkė L. 
Bieliukienė, V. čečetienė, V. 
gas perdavė latvei L Druvai. Į 
lietuvių atstovybę išrinktos: L. 
Beilinkienė, V. čečetienė, V. 
Leskaitienė, dr. M. Kregždienė, 
S. Narkeliūnaitė, A. Zubk'uvie- 
nė ir E. Čekienė.

Inž. Ant. Varnas užsienio ka
trų veteranų Niujorko skyriaus 
pakviestas vadovaus visų tauty
bių lojalumo paradui Niujorke 
balandžio 25 d.

Inž. Pranas Drąsutis, po sun
kios ir ilgos ligos, mirė kovo 26 
d. Clevelande. Buvo gimęs Pet
rapily 1906 m., 1924 baigė Pane
vėžio gimnaziją, 1928 m. baigia 
elektros inžineriją ir iki 1932 m. 
dirba VD universitete elektro
technikos laboratorijoje, 1934 m. 
apgina diplomą, 1935 m. Vidaus 
reikalų min. referentas elektros 
reikalams, 1937 m. Elektros 
b-vės direktorius, 1940-1941 m. 
elektrifikacijos planavimo, o 
1941-1944 energijos valdybos 
viršininkas ir VD un-te adjunk
tas. Į JAV atvyko iš Vokietijos 
1948 m. ir dirbo Electric Illumi 
nating Co.

Brazilijos pramoninko P. Ši
monio dukra Irena jau seniau 
gyvena ir dirba Niujorke, o da
bar atvyko metams čia ir antroji 
duktė Elena.

Čikagos mero R. J. Daley pa
gerbti ir jo perrinkimui paremti 
suruoštose “$100 lėkštės” pietuo
se dalyvavo 125 pramoninikai ir 
biznieriai. Pietūs įvyko kovo 19 
d. Bismark viešbutyje.
VOKIETIJA A/

(E) Lietuvos Raudonasis Kry
žius yra gavęs didoką kiekį peni
cilino. Tautiečiai, kuriems šie 
vaistai reikalingi, ar kurie norė
tų jų pasiųsti į Lietuvą, prašomi 
kreiptis į" Liet. Raud. Kryžių 
šiuo adresu: Liet. Raud. Kry
žiaus valdyba, Reutlingen, Gra- 
tianusstr. 11, W. Germany.

Jurgis Butvilą, gyvenąs Pin- 
neberge, susilaukė iš Lietuvos 
savo žmonos Valentinos.

WINDSOR, Ont
Rinkimams į KLB Kr. Tarybą 

pravesti yra sudaryta apyl. rin
kim. komisija, į kurią įeina E. 
Zatorskis, G. Butavičienė ir M. 
Žilinskas. Kandidatų sąrašai į 
Tarybos narius pristatomi komi
sijai — 364 Caremon Ave., Wind
sor, Ont., — kuri patikrinusi ar

nas pasisako palaikąs Palace ki
ną ar James gatvės kareivines, 
kaip dvi geriausias vietas. Aš ne
palaikau. Žiūrėdamas iš lietu
viško taško, aš sakau, kad sekma 
dienio koncertui geriausia vieta 
yra Liet. Namai. Aš prilėidžiu, 
kad gali būti- iki 1.500 dalyvių, 
bet tam atvejui tūriu čia pat ir 

,išeitį: padarykime LN 3-čią ar 
4-tą vai. jaunųjų talentų koncer
tą, o 8 vai. 
programą. Ir vi 
Nereikės išmesti apie $500 už ki
no salę svetimiesiems (apie tiek 
kainuotų Palace ar Capitol) ir 
visi hamiltoniečiai ir svečiai bus 
patenkinti.

Į visus gyvenimo įvykius aš 
stengiuosi žiūrėti visu gilumu. 
Ir šiuo atveju — Liet. Namų iš
jungimas iš tokio didelio kolo
nijai tautinio įvykio, juos visiš
kai nuvertina. Kada suvažiuoja 
iš visų kampelių po- vieną- kitą 
lietuvį, kiekvienas kolonijos tau
tietis, o-juo labiau kiekviena or
ganizacija nori prisidėti prie 
gražesnio ir . pflhėsbio lietuviš
kos bendruomenės repreženta- 
vimo. Tad ką jau kalbėti apie 
didžiąją LN narių šeimą. Tris 
metus, kaip kregždės, lipdę ply
tą prie plytos ir neseniai' atidarę 
lietuviškam' naudojimui sekma
dieniais puikiu didelę salę su mb' 
derniškai įrengta scenay jiė di-įšokėjai, italų ir lenkų solistai, 
džiojo tautinio sąskrydžiu metu 
nustumiami kaip tie Vaikai kai
mo Vestuvėse, uŽpečkin. Tai bū
tu tikrai didėlis- moralinis smū
gis daugeliui kolonijos tautiečių. 
Be to, prisimintina, kad “žodjS 

Lietuviško centro kūrime dar 
nenueita nė pusės kelio ir Lietu
vių Namų darbo' palengvinimui 
didžiausiu talkininku yra jų aki
vaizdus populiarinimas, Būvimo
ji Vl-ji LD ir yra toji didžioji 
proga.

Baigdamas šias savo mintis, aš 
kreipiuosi į LD organizatorius 
su lietuvišku prašymu: nedary
kite jau pačioje pradžioje pa
grindinės klaidos, išjungdami L. 
Namus iš Vl-sios LD Šventės. 
Jei organizaciniam LD‘ komite
tui techniškai būtų per sunku 
programą išplėsti, panaudojant 
LN, paveskite tai padaryti pa
čiai LN v-bai, hr pamatysime, 
kad busimoji LD bus viena iš 
darniausių ir gražiausiai pavy
kusių mūsų kolonijos švenčių!

. vakaro suaugusiems i kandidatai ir siūlytojai atitinka 
Ir visi bus patenkinti, [rinkimų -taisyklėms, persiunčia

Vyr. Rinkimų Komisijai Toorn- 
te iki balandžio 23 d.

Tautybių pasirodymas rengia
mas County New Citizens Asso
ciation šeštadienį, balandžio 18 
d., italų salėje 750 Erie St. East. 
Bankiėtas prasidės 6 vai., o kon
certas 8 v.v. Tai jau dešimtas iš 
eilės toks bendras visų tautybių 
subuvimas ir pasirodymas. Da
lyvaus Ontario transporto minis- 
tėris John Yaremko, parlamen
to nariai Paul Martin, G. Spen
cer, Dick Trasher, M. C. Davies, 
Arthur Reaume, teisėjai Albert 
Gordon ir Joseph Legries, mies
to burmistras M. J. Patrick, dau
gelio miesto įstaigų ir įmonių 
vadovybės. Koncerte dalyvauja 
26 tautybės su įvairia ir įdomia 
"programa. Pažymėtini ukrainie
čių, vokiečių ir serbų chorai, 
vengrų, lenkų, rusų ir kroatų

io koncerte nepriskaičiuosime o pavyzdys patraukia-”
oaugiau 100. Tai yra augsciausi " 
jaunimo dalyvavimo betkurioje 
iki Šiol buvusioje liet, programo
je (išskyrus Kalėdų eglutę) da
viniai.

K. Baronas būsimam LD kon
certui 1.000 suaugusių dalyvių 
duoda, kaip garantuotą mažiau- 
siĄ skaičių. Duok Dieve! Bet aŠ 
esu santūresnis ir remiuosi 
duota tame pačiame “TŽ” 13 nr. 
Sk. St. buvusių penkių LD sta
tistika, iš kurios matome, kad 
paskutinėje LD Niagara Falls 
koncerte buvo tik 761 svečias. 
Gi Niagara Falls yra žymiai pa
trauklesnė vieta už Hamiltoną!

K. Baronas tegia, kad “Jau 
pirmoje LD dalyvavo apie 1.500 
.(sekmadienio koncerte) asmenų, 
tad kodėl šis skaičius šįmet turi 
būti dvigubai mažesnis? Kaip 
tik priešingai. Jis dvigubai padi
dės!” Betgi nuo I-sios LD lietu
vių skaičius Kanadoje nepadidė
jo, tad iš kur koncerto dalyviai 
iš 1.000 (tiek buvo I-je LDieno- 
ie) padidės net iki 3.000? Jei taip 
iau įvvktų — būtų didžiausias 
lietuviškas atgimimas Kanadoje.

Baigdamas straipsnį K. Baro-1 J

čefcoslovakų sokolų organizaci
jos mergaites su gimnastikos 
Numeriais ir dar daug kitų gra
žių pasirodymų. Po koncertinės 
dalies — šokiai. Bus bufetas. Šo
kiams groja garsusis serbų or
kestras, dalyvavęs Jugoslavijos 
karaliaus Petro sutikimuose jo 
vizitų Amerikoje ir Kanadoje 
metu.

Įėjimas į banketą ir koncertą 
$2, o į koncertą tiktai $1. Bilie
tais geriausia apsirūpinti iš anks 
to — gaunami per P. Janušką.

Pp. Naikauskai kovo 30 d. su
laukė didelio šeimyninio džiaugs 
mo — pirmgimės dukrelės. Tė
vams dantų gyd. D. Naikauskie- 
nei ir inž. S. Naikauskui nuošir
dūs sveikinimai, o jauniausiajai 
Windsoro lietuvaitei daug lai
mės.

B; Balaišhii padaryta sunki 
nugarkaulio operacija. Operaci
ja pasisekė, bet dar teks kurį lai
ką pasigydyti namuose.

F. Dominui padaryta vidurių 
operacija. Ligonis dar tebėra 
Hotel DEU ligoninėje.

Taupyk Ir sfcoftnkfe bankelyje “Talka” 
IWwdaiMRF0wkalM M $8.M$ meigllių pmMm H 7% 50% turte vert**.
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II. Į čia nemylėjo? Kas kaltas? Tu,
Jaunieji, vyras ir mergaitė, su- miela uošvele. Niekas nieko kito 

kūrę savo šeimą, pradeda ne tik ir nekaltins, tik tave.
Po kelių metų, kada jaunųjųnaują gyvenimo lapą, bet visai

narna, nauju pavadinimu kny-' gyvenimas nusistovės, kada jie 
gą. Visa, kas buvo iki šiol nesu-{pilnai viens kitą pažins ir su
grįžtamai dingsta. Ateina nauji pras, tada, jei yra reikalo, gali 
rūpesčiai, naujos problemos. I gyventi ir su jais. Jei tu ir ne
viena iš didžiausių gi suprasti, sugebėsi būti pilnai tokia, kaip 
susigyventi viens su kitu. i “ J

Čia pat biudžeto planavimas, sparus, jie daugiau pasitikės sa- 
buto Įrengimas, laisvalaikių su- vimi ir viens kitu.
naudojimas, o naujai šeiminin
kei maitinimo, švaros ir kitokie 
namų rūpesčiai. Ir visa abiem 
jauniem žmonėm nauja, iki šiol 
nepatirta. Charakteriai gi ir sko
nis ne visada sutampa. Katras 
tad turi katram nusileisti?

Yra žmonių net esminiuose 
klausimuose mokančių padaryti 
gražių nuolaidų mylimo žmo
gaus labui ar vardan sugyveni
mo. Tačiau yra tokių, kurie dėl 
menkniekio nežengs žingsnio at
gal. Dar blogiau, yra tiek vyrų, 
tiek moterų net neturinčių tuo 
ar kitu klausimu savo nuomonės, 
bet jei antroji pusė galvoja vie
nai© — iie būtinai galvos priešin
gą:. Liūdniausia, kad panašūs 
reiškiniai išryškėja dažniausiai 
tik po vestuvių. Prie tokio žmo
gaus prisitaikyti labai nelengva 
ir -reikia daug daugiau laiko. 
Dažniausiai tai būna mažmožiai, 
neesminiai dalykai, kaip apsi
rengimas, pasirinkimas kino fil
mo, antrosios pusės draugų kri
tikavimas, nemėgimas ir pana
šiai. Gyvenimo gi pradžioje jų 

. pilnai užtenka, kad apsiniauktų 
dangus, kad kiltų audrelės ir 
kad ašarotų akys.

Tačiau tai praeina. Visa greit 
pamirštama. Po kelių metų nuo
širdžiai juokies atmindamas, 

:J dėl ko anuomet verkei.
Apgyvendinkim gi tuos jauna

vedžius pas mamą. Reikia nepa
prastai ta prasme išsiauklėjusios 

• motinos, kad ji mokėtų tų maž
možių nematyti ir Į juos nesi
kišti. Reikia, kad ji gerai atmin
tų savo povestuvinę nuotaiką, 
kiek malonumo ji turėjo žinoda
ma, kad ji dabar šeimininkė, 
kad ji gali tvarkytis, kaip tik no
ri ir kaip jai patinka. Čia vėl ma
ma turi visiškai susilaikyti nuo 
savo patarimų, ką pirkti ir kur 
nupirkus pastatyti. Neturi duoti 
patarimų, kur eiti, kiek ir kam 

. pinigų išleisti. Nebe tavo namai, 
motin, ir nebesikišk. Taip, kaip 
nuėjusi Lsvetimus, kajxnynystėi| 
atsikėlusių žmonių namus ir ne
pradėsi nurodinėti, taip nedaryk 
ir su savo vaikais.

Tačiau, kada ir ko jie tavęs 
klaus — patark kukliai, nuošir
džiai ir neprimesdama jiems sa
vo valios. Visada gali parodyti, 
jog malonu, kad tavęs klausia, 
tavimi pasitiki. Taip pat nieka
da neparodyk jog esi Įžeista, kad 
be tavo patarimo tą ar kita pa
darė. Nematyk ir dukros nuo 
ašarų paraudusių akučių, jei ji 
norės tau pasiskųsti — būk tik
ra, ji pati tai padarys.

Dabar gal viens iš pačių sun
kiausių uždavinių — mokėk žiū
rėti i marčią ar žentą taip, kaip 
i savo tikrą vaiką. Tavo gimdy
tieji vaikai nėra patys geriausi 
ant žemė.s Jie yra tik tavo my
limiausi. Kaip tokiems tu ir au
kojaisi. už juos meldeisi, dėl jų 
sielojaisi. Tokiu pat mastu pri
imk i savo šeimą ir tą, kurį tavo 
vaikas pasirinko. Jei tai suge
bėsi, tai bus vienas iš kertinių 
akmenų tavo vaikų laimei kurti.

Taigi matant, kokie sunkūs už 
_ daviniai, uošvele, tavęs laukia, 

savo pačios ir savo vaikų‘labui, 
negyvenk su jais kartu! Jei ne
sugebėsi būti pagal čia parašytą 
“receptą”, būsi labai nelaimin
ga, jausies paniekinta ir beviltiš
kai pražuvę atrodys tau tavo 
vaikai. Tavo gi vaikai bus, kaip 
tarp kūjo ir priekalo, nei bartis 
su tavim, nei be tavęs tvarkytis. 
Kadangi daugiau tiesos pripa- 

. žinsi savo gimdytam vaikui, ant
rasis jausis dvigubai niekinamas 
ir skriaudžiamas. Tuo būdu ir 
ima rogės slysti pakalnėn. Vietoj 
didėjančio darnumo tarp jauna
vedžių ima atsirasti praraja. O 
kas gi jos norėjo? Katras katro

minėjau, tavo vaikai jau bus at-

Kaip mielai atsimenu savo a.a.: 
uošvę, kuri ilgesnį laiką gyveno 
su mumis. Tai buvo paprastutė 
kaimo moteris, bet aš ją tikrai 
statyčiau pavyzdžiu ne vienai iš 
mūsų uošvių, kurios inteligentė
mis save vadina. Ne didelio 
mokslo čia reikia, ne didelės am
bicijos, bet gilios širdies, didelio 
iautrumo, pagarbos ir didelės 
didelės meilės abiem ne tik sa
vajam vaikui.

Tad ir pradėkim ta linkme 
auklėti save ir savo dukras. Pa
kelkim lietuvės uošvės vardą ly
giagrečiai su motina, nes ji juk 
tik motina ir yra.*

V. Šmaižienė.

Koncertai tolimose lietuvi; kolonijose
Gausesnės lietuvių kolonijos no talentų, vertų viešo dėmesio, 

turi daug progų pamatyti ir iš- Salrff ste Marie koncertas 
girsti mūsų dainininkus. Vieni jvyks balandžio 25 d. didžiulėje 
jais pasigėri, kiti juos pakriti- Technical School auditorijoje, o 
kuoja ir beveik visuomet njūsų 
dainininkų koncertai Įvyksta 
savųjų siaurame ratelyje. Labai 
retas atsitikimas, kad mūsų or
ganizacijos imtųsi iniciatyvos 
mūsų meno talentus ir svetim
taučiams parodyti. Kitas reiški
nys, tai kad beveik visi meniniai 
parengimai, sukasi aplink Toron
to - Čikagos ašį, kai yra daug lie
tuviškų salelių išmėtytų plačio
je Kanadoje ar JAV, kur žmo
nės taip pat išsiilgę augštesnio 
lygio meno parengimų.

Pagirtinas pavyzdys tenka 
Sauit Ste. Marie, Ont., LB apyl. 
valdybai bei jos pirmininkui A. 
Vanagui ir Sudbury, Ont., baž
nytiniam komitetui su kun. A. 
Sabu priešakyje už jų iniciaty
vą suruošti solistės Janinos Lius
tikaitės koncertus mišriai lietu
vių ir svetimtaučių publikai. 
Tuo jie nori parodyti, kad ir 
mes lietuviai turime iškilių me-

Sauit Ste. Marie koncertas

Sudbury — balandžio 26 d. nau
jos Marymount Kolegijos erd
vioje salėje.

Pagirtina taip pat tolimo Ka
nados miesto, Edmonton, Alber
ta, Liet. Bendruomenės valdyba, 
kuri, berods, pirmą kartą toje 
aoylinkėie ryžosi suruošti solis
tės J. Liustikaitės koncertą. Ži- 

Įnant, kad tarp Toronto ir Ed- 
montono yra apie 2.000 mylių ir 
pačiai lietuvių kolonijai esant 
ten negausiai, jų ryžtas yra tik
rai didelis.

Koncertas Edmontone Įvyks 
balandžio 18 d. Lietuvių Namų 
salėje.

Nors dar nėra galutino susita
rimo, bet, atrodo, kad ir gretimo 
Calgary miesto lietuviai pasi
naudos solištės viešnage Alber
toje ir taip pat suorganizuos pa
našų koncertą to miesto ir jo 
apylinkių lietuviams.

TORONTO SKAUTĖMS 
DEŠIMT METŲ

Jau 1948 m. vos išlipusios Ka
nados krantuose skautės pradėjo 
burtis Į vienetus, oronto pirmą
ją steigiamąją sueigą gegužės 
mėn. sušaukė viena iš pirmiau 
atvažiavusių ps. R. Jasiūūnaitė- 
Kuprevičienė. Susirinko 6 skau
tės. Nežiūrint mažo skaičiaus 
buvo nutarta steigti draugovę ir 
Įsijungti Į skautiškąjį darbą vi
sas naujai atvykstančias seses. 
Draugovė pavadinama “Kun. 
Birutės”' vardu. Joje veikia tik 
viena “Ramunių” skiltis. Rudenį 
įsisteigė antroji “Kregždžių” ir 
jaunesniųjų skaučių skiltys. Tuo 
metu draugovėje jau buvo 25 
skautės.

1949 m. pavasarį, skaučių skai
čiui nuolat augant, jau pradeda 
veikti daugiau skilčių.

1950 m. balandžio mėn. drau 
govė pertvarkoma į skaučių sky
rių ir jai priklauso 51 skautė. *

1951 m. vasario mėn. įsikuria 
tuntas, kuriam vadovauja sk. St. 
Šileikytė-Draugelienė.

1953 m. tuntą perėmė sk. V. 
Kalendrienė ir vadovavo iki 1957 
m. gegužės mėn. Po to perėmė

ps. D. Keršienė, kuri vadovauja 
ir dabar.

Daug galima būtų kalbėti apie 
skaučių veiklą, bet taktai kaioa 
patys. Sueigos, iškylos, stovyk
los, minėjimai/ suvažiavimai ug
do skautiškąją dvasią. Tie 16 m. 
rodo kad skaučių tuntas pilnai 
pateisina savo buvimą ir daro 
didelę žymę Toronto kultūrinia
me ir visuomeniniame gyveni
me.

Norėdamos atšvęsti dešimtme
tį, skautės ruošia minėjimą su 
programa ir arbatėle. Paskaitė
lę apie skaučių ideologiją skait- 
tys viešnia sesė iš Čikagos vyr. 
sk. Z. Juškevičienė, o sesė Kup- 
revičienė papasakos apie pirmuo 
sius įspūdžius.

Minėjimas Įvyks balandžio 19 
d. su pamaldomis 11 vai. šv. Jo
no Kr. bažnyčioj. Po to 4 vai. p.p. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje 
minėjimas. Kviečiamos skautės- 
tai skautų tėveliai ir visuomenė 
atsilankyti. Į minėjimą atsilan
kys ir pirmosios skautės, nes 
dauguma jų jau nebedirba skau
tiško darbo, yra sukūrusios šei
mas.

P.S. Tuntų vardu reiškiu sese-

rišką - skautišką ačiū parėmu- 
siems aukomis stovyklai: Prisi- 
Draugijos sk. 525 ir bankeliui 
kėlimo parapijos KLK Moterų 
“Parama“ $100.

ps. D. Keršienė 
Šatrijos skaučių tuntininkė.

“AMERIKOS BALSO” 
PROGRAMŲ LAIKAS

Iš Vašingtono “Amerikos Bal
sas” kasdien duoda lietuvių kal
ba pusvalandžio programą 11.30 
ryto — 11, 13, 16, 19 ir 25 met
rų bangomis. Lietuvoje ji girdi
ma 19 vaL 30 min. (Čikagos lai
ku — 10.30 ryto, Los Angeles —
8.30 ryto, Buenos Aires — 12.30 
p.p., Melbourne — 2.30 ryto).

Programa kartojama du kartu: 
1.30 p.p. Vašingtono laiku — 

25- mtr. ganba’ (Lietuvos laiku 
21.30; Čikagos 12.30 p.p., Las An-. ■ 
gėlės — 10.30 ryto, Buenos Ai
res — 2.30 p.p., Melbourne —
4.30 ryto). ' . ;i.

10 vai. vak. Vašingtono laiku 
—25.31 ir 49 mtr. bangomis (Lie
tuvos laiku 6 vai. ryto, Čikagos < 
— 9 vai. vak., Los Angeles — 7 
vai. vak., Buenos Aires — 11 v. 
v., Melbourne — 1 vai. p.p.)

Kultūros ir knygų pasauly
Almaus meno galerijoje — 77 

Steamboat Rd., Great Neck, N. 
Y., balandžio 5-26 d.d. vyksta 
Anne Orling kūrinių paroda.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų seimas įvyks balandžio 
12 d. Brocktone. Šios organizaci
jos pirmininkas yra didysis lie
tuvių kultūrininkų rėmėjas ir 
kultūros darbuotojas prel. Pr. 
Juras.

Čiurlionio ansamblio 20 metų 
sukakčiai paminėti ruošiama mo 
nografija. Jai išleisti komisiją 
sudaro: Ona Mikulskienė, Juo
zas Stempužis, Edvardas Karnė- 
nas. Vyt. Raulinaitis ir Aleksas 
Laikūnas.

Dail. V. Igno tapybos ir grafi
kos paroda atidaroma balandžio 
25 d. Čiurlionio galerijoje Čika
goje-

Ignas Sakalas čekoslovakų fi
latelistų klubo parodoje kovo 
21-22 dd. Čikagoje laimėjo I pre
miją ir gražią Įgraviruotą lente
lę. Jis buvo išstatęs 30 albumi- 
nių lapų su Įvairiomis lietuviš
kos filatelipos retenybėmis.

Kipro Bielinio knyga “DIE- 
NOJANT”, spaudos draudimo

Angliškas žurnalas apie 
Šv. Kazimierą

“Amerikos Balsas“ paminėjo 
iliustruotą anglų kalba žurnalą 
vaikams, “Treasure Chest”, ku
ris sausio numeryje įsidėjo 24 
piešiniais iliustruotą apysaką — 
“Geležinę uždangą prasklei- 
džiant — šv. Kazimieras — Lie
tuvos patronas”. Pasakojimas 
prasideda jaunojo Kazimiero su
sitikimu su jam paskirtu moky
toju - istoriku kanauninku Dlu
gošu. Baigiasi vaizdu, kai Kazi
mieras ilgėdamasis Lietuvos, 
kad ir silpnas keliauja į Vilnių, 
bet sunkiai suserga Gardine. 
Iliustruotas apsakymėlis vai
kams baigiamas pastaba, kad 
Kazimieras prašė jo sukurtą 
giesmę apie Mariją įdėti į jo 
karstą. Pastebima, kad jis palai
dotas Vilniuje ir kad popiežiaus 
Adriano III-jo buvo paskelbtas 
šventuoju.

“Treasure Chest” leidžia Geo. 
A. Pflaum, Bubi. Inc., 38 W. 5th 
St., Dayton 2, Ohio.

Los Angeles Dailiųjų Menti 1 
Klubas kovo 21 d. susirinkime 
diskutavo, lietuviško romano 
problemas.- Kalbėjo eilė.s-DMK laikų, atsiminimai jau išėjo. Šio 
narių ir kviestųjų svečių — prof. 
M. Biržiška, B. Brazdžionis, Br. 
Raila, J. Gliaudą, Alg. Gustai
tis, J. Tininis, dr. G. Valančius, 
dr. Pr. Raulinaitis, D. Mitkienė, 
Br. Budriūnas ir kt. Nusiskųsta 
lietuviško romano tematikos 
siaurumu, pernelyg nuobodžiu ir 
jaunimui neįdomiu kaimo vaiz
davimu. Rašytojai pakaltinti 
patriotiškumo stoka. DMK na
rys Br. Raila, sulaukęs 50 metų, 
guvo pagerbtas kolegų. Sveikini
mo žodi tarė Ąlg. Gustaitis.

Sekančiam laikotarpiui Dai
liųjų Menų Klubo pirm, išrinkta 
Elena Tumienė.

Br. Jonušas paskelbė paaiški
nimą, kodėl taip ilgai nepasiro
do jo įgrotosios maršų plokšte
lės. Tai atsitikę dėl to, kad fir
ma, kuri gamino plokšteles, pa
dariusi klaidą — klaidingai su
numeravusi maršų eilę. Buvę 
pasiųsta plokštelės pataisyti, bet 
prisiuntusi vėl nepataisytas, Te
kę trečią kartą siųsti, o gal net 
teksią reikalauti per teismą.

Prof. A. Rukuiža yra surinkęs 
daug medžiagos apie Panevėžį 
ir jo mokyklas. Panevėžiečių su
sirinkimas kovo 22 d. Jaunimo 
Namuose Čikagoje išrinko komi
siją, kuri rūpintųsi tos medžia
gos išleidimu. Į komisiją įėjo 
pats prof.- A. Rukuiža, P. Žilys 
ir A. Vadopolas.

Čurlionio ansamblis metinia
me susirinkime išsirinko naują 
valdybą, į kurią Įeina: J. Nasvy- 
tis, Dž. Staniškis, Z. Gobis, Arv. 
Kižys, R. Apanavičius, J. Citu- 
lis ir V. Urbaitis. Ansamblis ki
tais metais švęs savo dvidešimt
metį, nes įsikūrė dar Lietuvoje. 
Pernai ansamblis koncertavo 13 
kartų.______

leidinio prieduose skaitytojas 
ras įdoftiių žinių: kaip prieš 100 
metų kaikurie Kauno gubernijos 
dvarininkai patys naikino savo 
dvaruose -baudžiavą, pereidami į 
samdomą darbą; kaip nustatinė
jo jiems atlyginimą ir kt. Iš kito 
priedo -— “Maskolių darbai Kra
žiuose” — patirsite, kaip kražie- 
čiai grūmėsi su kazokais ir kaip 
jie buvo teisiami Vilniaus mies
te. Knvgoje yra daug ir kitų do
kumentu.

Kny?ą išleido Amerikos Lie
tuviu Socialdemokratų Sąjungos 
(LSS) Literatūros Fondas. Lei
dinys 464 psl., Įrištas i kietus 
viršelius. Jo kaina $6.

Kur nėra knygynų ir knygų 
platintojų, leidinį galima užsi
sakyti paštu, prisiunčiant čeki 
ar money orderį $6, šiuo adresu: 
K. Bielinis, 70 Fifth, Ave., 9th 
floor, New York 11, N.Y;, USA.

Toronte šią knygą galima 
gauti pas: J. Novogrodski — 87 
Windermere Ave.; Januševičių 
— 335 Roncesvalles Ave.; Aug. 
Kuolą — Liet .Namuose; Ber- 
žinsko krautuvėje — 1212 Dun
das St. W., o be to, knygynų 
kioskuose. LSS Lit. Fondas.

kojinės Td. WA. 5-5555

Lietuviams patarnauja įstaigoje td.: 
WA. 5-5555 ir namuose td. 

LE. 6-4481.
Mūsų denintdis užsiėmimas —

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

Beauchamp’s Liniment Co. 
54 Macdonell Ave., Toronto 3, Ont. 

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

Medicine Act.

ONTARIO HOSPITAL
INSURANCE pažymėjimas
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yra jūsų vertinga nuosavybė
JIS YRA JŪSŲ TAPATYBĖS PAŽYMĖJIMAS LIGONINEI

KAIP JUO NAUDOTIS... Hospital
Draudimo Pažymėjimą parankiui ir jei būtų reikalinga ligoninės pagalba 
jums ar jūsų šeimos nariams j j turėsite parodyti į ligoninę priimančiam 
tarnautojui.

TIKTAI VIENAS TOKS PAŽYMĖJIMAS yra išduodamas kiekvienam 
apsidraudusiam asmeniui ir kiekvienai apsidraudusiai šeimai.

Atsargumo dėliai turėtų kiekvienas šeimos narys pasižymėti savo ligoninės 
draudimo pažymėjimo NUMERĮ, kad staigiai Įvykus nelaimingam įvykiui 
ar susirgimui, galėtų pateikti jį ligoninei.

KA JIS DUODA.

Labai 
patogios 

kojinės
Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenončiais arba atvyk sta n- 

1$ ’$ ĄI.ctu

Nuvykti galimo laivu "Batory" kas 
iMHlL nuolo • -
<los.

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5.

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

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

panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytumėte 
skirtumą. -• ^,^...„403-8 a

WA. 4-3301

Ontario Hospital draudimu negali pasinaudoti slaugymo bei namų ligonys, 
t.y. asmenys, kurių sveikatos stovis nepateisina panaudojimo ligoninės 
patalpų bei patarnavimo ir kurie gali būti prižiūrimi namuose ar pana
giose patalpose, kurios nėra pripažintos ligoninėmis^

Jūsų pažymėjimas ir sumokėti mokėjimai suteikia 
jums ir jūsų šeimos nariams galimybę pasinaudoti esminiu ligoninės pa
tarnavimu ir standartine palata tik pripažintose ligoninėse tiek dienų, 
kiek dėl jūsų sveikatos stovio bus reikalinga ligoninės priežiūra.

Pasinaudojimas baigiasi kada gydytojas nustato, kad ligoninės priežiūra 
daugiau nereikalinga. • •

Ambulatorinis pacientų patarnavimas nėra draudimo padengtas, IŠSKY
RUS pavojaus atvejį, kada ambulatoriniam pacientui suteikiama pagalba 
laike 24 vai. po nelaimingo atsitikimo.

Pasinaudoti ligonine turi būti gydymuisi reikalinga

Išanksto sumokėti mokėjimai reiškia pirmyn APMOKĖTA 
APSAUGĄ

Yra labai svarbu, kad jūsų Ontario Hospital draudimo mokėjimai būtų 
sumokami TĖRMINO DIENĄ AR PRIEŠ TAI. Reikia laikytis reikalauja
mų mokėjimo periodų iš anksto, kas laiduos jums saugumą tiems laikotar
piams, jei kada jums gal bus neįmanoma laiku sumokėti.

Tiesiog mokantieji už tris mėnesius iš anksto vienu mokėjimu apmoka už 
šešius mėnesius pirmyn.
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ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
HOSPITAL INSURANCE DIVISION 

135 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO 7, ONTARIO.



TtVISKtS ŽIBURIAI *

LTD.
SPORTAS

METINES PABALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖS

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

ivnno

rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

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

Bloor. - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
gražj didelė moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.

' ' ’' u^.: St. Cloir Oakwood .
$3.500- įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Pork Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiros mūrinis 10 
kambariu narnos su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apŠidomos, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos. z

Bathurst - Davenport Rd. 
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu Jr privačiu įvažiavimu, 3 mo
demiškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti. 

St. Cloir - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Morton • Roncesvolles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di
deli gražus kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jone - Bloor 
$22.900 pilno kaino, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje" Visai arti Bloor.

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

B. SAKALAS
.SAKALAUSKAS x

Darbo telef. LE. 4-8481 
Nomu.tėl. LE. 6-1410

6

ru-

18 
Vi-

Runnymette - Annette
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, garažas, 
įvažiavimas. Kaina $15.900.

Bloor • Ossington
$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiras,
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas. 1 atvira skola 10 metų.

College - Dovercourt Rd.
8 kambariai — 2 augštai

$3.500 įmokėti, mūrinis, 2 modemiš
kos virtuvės, garažas. 1 atviro $ko- 

Savininkos pirko.

Bloor • St. Clarens Ąve. 
2 atskiri butai 

10 kc m barių — atskiras 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, 2 moderniš
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.

Annette - Evelyn Ave., - Runnymede.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
dideli kambariai, 
tas įvažiavimas, 
talikų mokyklos.

Bloor -
$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
didelių kambarių, vieta mašinai pa
statyti, 1 atvira skola 10 metų. Arti 
parko ir Bloor.

High Park
1 atvira skola 10 metų 

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, garažas, didelis kiemas. 
Pilno kaino $ 18.500.

Bloor - Runny mede
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 virtuvės, garažas. 1 at
vira skola balansui.

į •
Bloor • Runnymede

$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 12 
kambarių per 2 augštus, padalyti į 
2 atskirus butus, 2 garažai, 1 atvira 
skola 10 metų.

Roncesvolles - Morion 
6 butai — 1 skola

$10.000 Įmokėti, mūrinis, 20 kamba
rių, 3 garažai. Pajamos $5.000 
metus. Viskas išnuomota.

Io.

garažas, cementuo-
3 minutes iki ko-

Gladstone

per

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PE/TILRS Ltd.
REA LT O R S 

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

St. Cloir - Bathurst 
4 atskiri butai — 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 mėnesiui.

1162 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. Cloir - Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvožiavir 
mas, mūrinis garažas.

Parkdale
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuvės, 2 vonios. Vienas at- • 
viras morgičius 10-čioi metų.

Jane - Wilson
? $1.000 Įmokėti, naujas vieno augŠto 
j mūrinis, 6 dtdeilų. gražių kambarių 

namas. Privatus įvažiavimas. Išsimo- 
kėjimas 25 metams.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARI JOŠEUS
Įstaigos teL Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Į i O•N T REALTY LTD.
SS9 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-G381

| Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
I kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
i Tvarkome visus morgičių reikalus.

rMAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČICNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

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

Paciftc Avė. • Bloor 
$2.500-3.000 įmok., 8 komb. otsk., 
3 virt., va nd. šild., 2 vonios, 2 gara
žai, priv. įvož. žaidimų komb. rūsy
je, namas arti Bloor ir be skolų. Jum 
tikrai patiks!

Quebec Ave. • Bloor 
$5-6.000 įmok., mūr., otsk., 6 did. ir 
gražūs komb., mod. virt., vond. šild., 
lobai švarus did. kiemas šoninis pla
tus įvož., 2 garažai, erti High Parko.

Dundas W. • St. Clarens 
$6.000 prašoma kaina už sklypq tirv
komę 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. jvaž., 
did. kamb., vond. šild., puiki vieta, 
skubus pomirt. pardavimas namas be 
skolų. Reikia remonto.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

Parūpinu morgičius.
telef. RO. 6-924L Namų telet LE. 4-07»

vas), 3. Nasvytis (Žaibas), 4. 
Mačiulis (Sakalas).

Moterų dvejetas: 1. S. Kaspe- 
ravičiūtė (Vytis), 2. A. Urbo
naitė (Vytis), 3. Juodvalkytė 
(Žaibas), 4. Laikūnaitė (Žaibas).

Vyrų dvejetas: 1. Gvildys - J. 
Nešukaitis (Vytis), 2. Avižienis- 
Ripkevičius (Neris), 3, Mačiulai- 
tis - Kazakevičius (Sakalas), 4. 
Nasvytis (Cleveland© Žaibas) - 
Gerulaitis (Detroito Kovas).

Moterų dvejetas: 1. S. Kaspe- 
ravičiūtė - A. Urbonaitė (Vytis), 
2. Juodvalkytė - Laikūnaitė 
(Žaibas).

Mišrus dvejetas: 1. Gvildys - 
Kasperavičiūtė (Vytis), 2. Rau- 
tinš (Vytis) -Juodvalkytė (Žai
bas), 3. Nešukaitis - Urbonaitė 
(Vytis), 4. Nasvytis - Laikūnai
tė (Žaibas).

Mergaičių vienetai: 1. G. Juk
nevičiūtė (Aušra), 2. D. Augai- 
tytė (Aušra),. 3. E. Sabaliaus
kaitė (Vytis).

Jaunių vienetas: 1. Malašaus- 
kas (Sakalas), 2. Repšys (Saka
las), 3.-4. Stirbys (Vytis) ir 
Lapkus.

Šachmatai: 1. Toronto Vytis, 
2. Čikagos Neris, 3. Detroito Ko
vas, 4. Niujorko LAK.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname mūsų jaunąsias 

krepšininkes ir stalo tenisistes 
išsikovojusias bei apgynusias 
Š. Amerikos lietuvių meisterys- 
tes.

Aušros krepšininkės priešfina- 
linėse rungtynėse nugalėjo Niu
jorko LAK 39:22 ir finaluose — 
Toronto Vyti 32:31 (19:15). Žai
dė: B. Siriūnaitė 4, 6, A. Šapo- 
kaitė 5, 2, G. Uogintaitė 17, 10, 
D.Simonaitytė 2,6, A.Sapijonytė, 
R. Gataveckaitė 11, 6, J. Gata- 
veckaitė, E. Juškaitė, A. Grigai
tė, D. Matelytė, B. Ožalaitė, A. 
Rekštytė.

G. Juknevičiūtė tretį kartą iš 
eilės apgynė ŠAL mergaičių sta-

įvyksta šį penktadienį ir šešta
dienį, balandžio 10-11 d., Centri
nėje YMCA — 40 College St.

Pirmenybių tvarka:
Penktadienį, balandžio 10 'd.:
7 vai. v. moterų tinklinis (lie- 

viai - estai).
8 vai. v- vyrų tinklinis (lietu

viai - latviai),
9 vai. v. vyrų krepšinis (lietu

viai - estai).
Šeštadienį, balandžio 11 d.:
4 vai. p.p. jaunių krepšinis (lie 

tuviai - latviai),
530 vai. p.p. (mažojoj salėj) 

.moterų krepšinis (lietuvės - lat
vės),

5.30 vai. p.p. (didžiojoj salėj) 
moterų tinklinio finalai,

6.30 vai. v. estų moderniosios 
gimnastikos grupė,

7 vai. v. paradas, Ą
7.30 vai. v. vyrų tinklinio fi

nalai,
9 vai. v. vyrų krepšinio finalai.
' PS Federacija.

j IX Š AMERIKOS LIETUVIŲ 
| SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ I RA

TO NUGALĖTOJAIS LIKO: 
j. (neoficialūs duomenys) 
į Vyrų krepšinis: ( Detroito Ko
vas, 2. Waterburio Gintaras, 3. 
Čikagos Neris, 4. Niujorko LAK. 

j Moter! krepšinis: 1. Toronto 
Aušra, 2. Toronto Vytis, 3. Niu
jorko LAK, 4. Montrealio LSK 
Tauras.

Jaunių krepšinis: 1. Čikagos 
Neris, 2. Clevelando Žaibas, 3. 
Toronto Aušra, 4. Rochesterio 
Sakalas.

i Jaunių krepšinis:’ 1. Detroito 
Kovas, 2. Čikagos Aras, 3. Cle
velando Žaibas, 4. Toronto Auš
ra.

f Vyru tinklinis: 1. Bostono Dai
nava, 2. Clevelando Žaibas, 3. 
Toronto Vvtis, 4. Hartfordo 
Grandis.

Moterų tinklinis: 1. Čikagos _____v
Neris, 2. Clevelando Žaibas I, ‘1O teniso meisterės vardą. D. Au- 
3. Clevelando Žaibas II, 4. To- gaitytė — išsikovojo II-ją vietą, 
ronto Vytis. Aušros vyrai pralošė prieš

j Mergaičių tinklinis: L Cleve- naująjį ŠAL meisterį Detroito 
Kovą 78:65(29:26). Žaidė: A.Bun- 
tinas 20, A. Jankauskas 7, G. 
Gudas 14, J. Laurinavičius 18, 
R. Strimaitis 6, R. Juozaitis, R. 
Juodikis, D. Venckus.

Aušros jauniai, pralošę ŠAL 
meisteriui Čikagos Neriui 51:59 
(29:31) ir nugalėję Kanados L. 
meisterį Rochesterio Sakalą 69: 
45, gavo III vietą. Žaidė: A. Jan

•lando Žaibas, 2. Čikagos Neris, 
3.-4. Čikagos Aras, Detroito 
Kovas.

Stalo tenisas
Vyrų komandinis: 1. Toronto 

Vltis, 2. Hamiltono Kovas, 3. Ro
chesterio Sakalas, 4. Čikagos Li- 
tuanica.

Moterų komandinis: 1. Toron
to Vytis, 2. Clevelando Žaibas,

TORONTO
Lietuviai ABN

Jau eilę metų lietuviai Toron
te oficialiai dalyvauja ABN (An 
tibolshevik Bloc of Nations), ku
riame žymią rolę vaidina ukrai
niečiai. Pernai rudenį, atsilan
kiusiam ABN centr. komiteto 
pirm. Y. Stetzko, ABN suruošė 
spaudos popietį, banketą ir kon
certą Massey Hali,* kurio progra
moje dalyvavo ukrainiečiai, lie
tuviai, latviai, slovakai ir bulga
rai, o koneerte buvo 2.000 su vir
šum klausytojų.

Lietuvių dalyvavimas šitoje 
i organizacijoje yra svarbus ne tik 
i stiprinime mūsų laisvinimo ko- 
! vos, bet ir atnaujinime mūsų 
• senųjų ryšių su ukrainiečių tau- 
ita, kuri kelis šimtus metų ėjo 
i kartu su Lietuva, kuri dėl savo 
i skaitlingumo ateities politikoje 
gali būti svarbus faktorius.

Balandžio mėn. pabaigoje bus 
renkamas naujas ABN prezidiu
mas. Norėdami, kad lietuviai ši
toje organizacijoje skaitlingiau 
pasireikštų, dabartiniai lietuviai 
atstovai ABN praėjusį penkta
dienį buvo sukvietę atstovus ligi 
šiol ABN nedalyvaujančių gru
pių pasitarimui.

Paaiškėjo, kad 7 politinės gru
pės sutinka dalyvauti būsimuo
se rinkimuose ir palaikyti nuo
latinius atstovus ABN organiza
cijoje. Bet reikėtų dar kitų trijų 
politinių grupių, kad lietuviai 
po ukrainiečių ABN būtų stip
riausiai atstovaujama tautinė 
grupė.

Yra numatytas prieš rinkimus 
dar kitas posėdis balandžio 19 d. 
4 vai. p.p. Liet. Namuose. Visos 
suinteresuotos politinės grupės 
yra prašomos šitame pasitarime 
dalyvauti.

Reikalingų informacijų galima 
gauti iš dr. Kaškelio telef. RO. 
9-9488 (namuose) arba LE.4-8459 
(Morkio Real Estate). A.

International Institute, nau
juosius ateivius globojanti orga
nizacija, pustrečių metų buvusi 
įsikūrusi St. Andrews Club pa
talpose 415 Jarvis St, balan
džio mėn. gale persikels į naujas 
didesnes ir moderniškai įrengtas 
patalpas 9 Brunswick Ave.
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CMOLKA
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527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

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

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

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

Swansea - Bloor 
$5.000 įmokėti, už ta 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 sąlygos, tikrai nerasite geresnio 
pirkimo puikiame Swansea rajone.

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

P. KEI
TEL. DARBO LE. 2-4404

Rusholmc Rd. .• Bloor 
$6.600 įmokėti, už tą puikioje gat
vėje, 10 kamb. atskirą mūrinį, nomą, 
kvodrotinis plonos, 2 mod. virtuvės, 
vond. alyva Šildomos, dvigubos mū
rinis garažas, 200 pėdų ilgio kiemas, 
moži mokėjimai, 10 metų skola, pui
kus nuomavimui.

Fern - Roncesvolles
$6.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas, kvodrotinis plonos, 2 vonios, 
3 virtuvės, vond. alyva šildomas, gra
žus didelis kiemas, dvigubas garažas, 
pusiau baigtos žaidimų kamb. rūsy
je, geros nuomavimui.

Quebec Ave. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 9 komb. atskiras 
mūrinis nomas, kvodrotinis plonos, 
3 virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
gražus kiemas, privatus įvažiavimas, 
gražus namas puikiame High Porję 
rajone, ilgos išsimokejimo sąlygos.

Rusholme Rd. - College 
$8.000 jmokėti už tą 10 kamb. at
skirą mūrinį namą-dupleksą, vond. 
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
rna, ultra mod. virtuvė, vond. šildy
mas, privatus įvažiavimas, dvigubas 
garažas, viena skola likučiui.
BERIS

- - - NAMŲ LE. 5-15S4

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 Kd. ir Lisgar), Toronto

3. Toronto Aušra, 4. Čikagos Ne--kauskas 28, 25, R. Gudas 16, 27, 
ris. I A. Klimas 0, 1, J. Zentinš 0, 8,

Vyrų vienetas: 1. Gvildys (Vy- R. Burdulis 7. 8, A- Laurinavi- 
Tis), 2. Šoliūnas (Detroito Ko-; čius, J. Kanapka, V. Butkevičius.

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

$3.500 pilna kaina, 10 akrų žemės, 600 pėdų prie H way 48 ir ge
ležinkelio, 1 mylia į šiaurę Mt. Albert miesto. Skambinti ST. 
DARGIU! 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.

$9.000 įmokėti, 12 kambarių gyvenamas namas ir kiti ūkininka
vimui būtini pastatai, 3 akrai žemės, 7 mylios į šiaurės vakarus 
nuo Toronto. Skambinti ST. DARGIUI — LE. 4-9211, arba 
RO. 6-9683.

' ----------------------------------------------------------------

A. T. ,{Z -.
Real Estate and Business Broker

1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
Roncesvolles • 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 saltonas, 
tai cinderclinis namas. Kaina: vietoje 
$24.000 tik $19-20.000. Savinin
kas išvyksta.

Roncesvolles - 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 įėjimas į antrą augštą. Vand. 
alyva šildomos, didelis rūsys, didelis 
kiemas su gatvele, krautuvė naujai 
gražiai įrengto. Galimo tik nuomoti. 
Visa kaina ca. $24.500.

Kotelis 
$10.000 įmok., Hotelis su 18 miega
mųjų, didelė valgykla, virtuvė, snock 
boros, 18 kabinų, patarnautojoms 
namas iš 4 miegamųjų, gyvenamas 
namas iš 7 kamb., moderni virtuvė, 
vonia, garažas, 3 akrai žemės su me
džiais, 200 pėdų Loke Simcoe ežero 
fronto, gera maudymosi ir žuvovimo 
vieta, visas inventorius ir įrankiai, 
be morgičių, visa kaina 6pie $45.000, 
palikimas, įvertintas $55.Č00. Nuo 
Toronto tik 41 mylia.

Formo 
-$2.000 įmok., 100 okrų*(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 Wosogos lie
tuviškos bažnyčios 6 mylios), tinko 
gozo stočiai ir restoranui, išilgai lau
ko meksfolto kelias į aerodromą. Mor
gičius 10 m. 5'/2%. Kaina $10.000.

A. Bliudžius
LE. 5-4129

F. Jonynas
EM. 4-9641

P. Budreika
WA. 1-7672

V. Morkis
BE. 3-8162

J. Kaškelis
RO. 9*9488

I. Pikšilingis
RO. 6-9941.

“Daily Star” 
balandžio 3 d. atspausdino Pr. 
Alšėno laišką “Sky high Toron
to”, dėl nuolat didėjančių nuosa- i 
vybių mokesčių. Autorius rašo: j 

“Kiekvieni metai, apie šį laiką, ■ 
laikraščiai pradeda • spėlioti, ke-

A. Jankauskas ir R. Gudas yra 
pakviesti į ŠAL jaunių rinktinę 
balandžio 25 d. Čikagoje įvyks
tančioms pabaltiečių krepšinio 
pirmenybėms.

Jaunių tinklinio rungtynės ne
įvyko.

Nuoširdus ačiū svetingiesiems 
detroitiečiams ir musu mielie-
siems rėmėjams bei šoferiams, 
pagelbėjusiems šioje jaunimo iš
vykoje. T. P.

liomis milėmis šiemet bus pakel- ■ 
ti Toronto namų savininkams 
rhokesčiai? Norėtųsi paklausti: 
ar ne laikas būtų baigti šios rū
šies “šposus”? Namų savininkai 
jau seniai laukia vienokios ar ki
tokios pertraukos šitame reika
le. Žinau eilę kraštų, kur metai 
iš metų namų savininkai moka 
tokio pat dydžio nuosavybių mo
kesčius, gi Torontas — ruošiasi 
pasiekti dangaus augštumas”...

t Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams Pran

ciškonams už skelbimus per biuletenį, 
leidimą veltui naudotis sale, ruošiant Ve
lykų Bobutės sutikimą.

Gilus ačiū poniai Birutei Mažeikienei 
už sutikimą pabūti Velykų Bobute ir už 
gražiai atliktą rolę.

Dėkojame ponioms: Jovienei, Krivic- 
kienei, Pefrauskinei, Puterienei ir Sirną- 
r.avičienei ruošiant šia vaikų šventę. J. 
R. Simanavičiui už nuolatinius skelbimus 
per radiją. Visiems geradariams, kurie
darbais ar aukomis prisidėo prie šios 
šventės nuoširdus lietuviškas ačiū.

Nekaltai Pr. Švč. M. Marijos seserys.

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju 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 dožui, sienoms 
popieris, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

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 Spūdino-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. - TEL. DARBE: WA. 1-9541
9 ~♦

DERĖSIS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

j ką bešnekėtų generolai ir admi
rolai, daugelio anglosaksų poli
tikų Įsitikinimu laikas, ekonomi
nė revoliucija ir kultūriniai ry
šiai keičia sovietų politinę gal
voseną efektingai ir pozityviai. 
Britai rūpinęsi, jog pasaulio vie
šoji opinija turinti suprasti, jog 

j derybos su sovietais ir užtęsimas 
“jokiu būdu nesąs kitas Muen- . 

■chėno pasidavimas!” O H. E. Sal 
lisbury iš NYTimes išvedžiojo, 
kad vakariečių nenoras kalbėtis 

■su Chruščiovu pripažįstant jo 
■troškimą “status quo” Europoje 
tereikštų, kad sovietijos laisvėji
mo evoliucija būtų sustabdyta.

Chruščiovas turi Sovietijoje 
i stiprią politinę opoziciją. Tai 
l daugiausiai komunistiniai vadai 
iškilę Stalino-Molotovo laikais. 
LTSR vadovų politinis sugebėji
mas laviruoti tarp šių dviejų 
grupių Maskvoj buvo vis dau
giau stebinantis, žinant jų pa
stangas lietuviškos kultūros ir 
krašto ūkinio atstatymo planus. 
Buvo manoma, kad gal dėlto LT 
SR valdovų nenori leistis į “kul
tūrinių ryšių su išeivija” nuo
tykius kad bijo “provokuoti”. 
Vakarų pasaulio pramonės ir sta 
tybos atsiekimų jie tedrįso mo
kintis tik per Maskvą. Tas pats 
A. Sniečkus rado betgi reikalin
ga aštriai užsipulti Joną Dovy
daitį — rašytoją, už “vieningo
sios srovės” (lietuvių vienybės) 
teoriją, kurią jis skleidęs roma
ne “Pasmerktieji”. Dovydaitis 
nedarąs jokio skirtumo “tarp lie
tuvių, kurie didvyriškai kovojo 
prieš vokiškuosius okupantus, ir 
tarp tų, kurie padėjo-šiems žu
dyti mūsų žmones”. Neįtikėtina 
betgi, kad LTSR valdovai nesu
prastų, kad jei ne Hitlerio - Sta
lino suokalbis nebūtų buvę nei 
“lietuvių, kurie žudė “jų” ar 
“anų” žmones”. Lietuviai būtų 
taikingai darbavęsi žmogiškosios 
gerovės naudai.

“Melagis melavo...”
“Tėvynės Balsas” tvirtino, jog 

“T2” meluoją tvirtindami, kad 
užsieniečiai negalį lankytis Lie
tuvoje. Girdi, ten neseniai lan
kęsis net Life korespondentas. 
Gi Life redaktorius Gene Far
mer, balandžio 3 d. rašo: “Mūsų 
kartotekose neradau jokios ži
nios, kad Life atstovas būtų nuo 
cat 1940 metų lankęsis Lietuvo- 
jg .a

ČESNAKAS - SVEIKA
Potiklauskite doktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pea ries yra mažos, be kvoįo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako Sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorfes turi savyje 
Jolkylomide, kuris yra žinomas’kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
ooro — dar Šiandien nusipirk iš vaistinės 
,Adom$ Garlic Peorles DžiaugpigjįJ^pa- 
rdores. * .
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Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
866 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

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

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

Sav. V. B LOCK IS

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

TAISAU
RADIO ir

TELEVIZIJOS
APARATUS

LE. 1-1602

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

AUTOMOBILIU.
KILNOJAMO TURTO
GYVYBĖSNELAlMlMGU ATSITIKIMU

lt.4-3€0&

PMMS BARAUSKAS

DĖMESIO MOTORISTAMS!

RAMBLER automobilius
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’Al.

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2994

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovas

H. RAŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas. 
Telefonas L€. 3-4908.

ir

Ir vėl fluoridavimas
Švedijos valdžia paskyrė moks 'biznis, ij.politiniai motyvai. Kaip Čepas Vytautas, inžinierius, gy- 

i lininkų komisiją, kurios prie- gaila, kada biznis įsimaišo į svei- venęs Kaune ir dr. Pajaujis Jua- 
žiūroje buvo padaryta rimtų ty- ' ^atos; reikalus ir dar užsideda zas, gyvenęs Telšiuose ar Klai- 
rimu laboratorijose ir prieita iš- n?**5®10 ir pažangos kaukę! Alne- pėdoje, ieškomi Agotos Mačiu- vados, kad fluoriduoti vandenį, u A *4 I . j

- «i norm afmAtnc pranų g-ve Nr. 3-1.yra žalinga žmogaus sveikatai.1 
Tad projektas buvo jau sertiai 
atmestas. Šveicarija — taip pat 
atmetė. Naujosios Zelandijos 
castarai juokiasi iš vandens flu- 
oridavimo naudas dantims kaip 

|iš naujųjų laikų burtininkų ra- 
I ganių išradimo. Didžiausias pa- 
• šaulio miestas Niujorkas nušvil
pė vandens fhioriduotojtis. Dau

gelis Amerikos miestų, po kele- 
į tos metų bandymo, patyrė, kad 
fluoriduotas vanduo kenkia ma
šinoms, gyvuliams ir žmonėms 
ii juo atsikratė. Bet to pseudo- 
mekslininkai neboja. Jie lenda 
įžūliai visur. Nežiūrint didelių 
jų pralaimėjimų pasaulio spau- 

j da -apversta vandens fluoridavi- 
mo propaganda. Tačiau laikraš
čiuose pasirodė ir priešingų bal 
sų. Rimti daktarai yra išleidę 
gana storų knygų, kur paduoda 
vandens fluofidavimo žalingus 
duomenis Amerikoje. Ontario

I nrovincijoj norėjo paskutiniu 
laiku net įstatymų kėliu praves
ti priverstina vandens fluorida-

■ vimą. Pagarba provincijos svei- 
j katos ministeriui dr. Dymond, 

kuris rimtai pasipriešino tokiam 
nedemokratiškam projektui. Jei 
vaikų dantims ir būtų sveika, 
tai kam eikvoti vandenį laisty
mui, skalbimui ir suaugusiems, 
kuriems fluoriduotas vanduo 
yra nereikalingas ir pagal pa
čių fluoridavimo šalininkų tei
gimus Miesto vandentiekis tu
ri teikti gyventojams sveiką 
oryną vandenį, o ne -vaistus. Flu 
orą negalima lyginti su chloru, 
’-•”ris tik dezinfekuoja vandenį.

.Fluoras vandens nedezinfekuo- 
i’-j ir virinamas neišgaruoja.
Kam reikia vaistų, gali vaisti
nėje nusipirkti. Ekonomiškai iš
eis daug pigiau, negu visą — ir 

; gėrimui nenaudojamą — vande
ni fluoriduoti. Kam visas tas 
triukšmas ir išpūsta propaganda 
spaudoj? Jei terūpėtų tik žmo-

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kreditą Kooperatyve “PARAMA”

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

DARBO VALANDOS: '

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

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

Telefonas U. 2-S723
-............— - - - ■ -- - - _- ■ - - - -- ------------------

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'. - ' ..................................................... . . --UL 

--    - - - ----- —      — - . ~ - — 2. ■ ■

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNER'S — ir atyvor. VANDENS TANKAI — gozo ir aly
va*. VĖSINTUVAI toir eon4JHoiert) varnai ir iiemai.' KROSNYS "Gurney" -u 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gozo or elektros. Visu rūiiu remonto dorboi.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visu rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St.* Toronto.. Telef. LE* 4d612?
ANT. JUOZAPAITIS__ ~ ...

Sovietinių prekių reklama *
Tarybų Latvijos laikrašty ne

seniai buvo šitaip reklamuojamo 
saldainių rūšis:

— Pirkite saldainius NN. Iš 
vieno jų popierėlio dar galėsite 
padaryti visą kibirą mėlyno van
dens baltiniams skalauti!,.. 
Keikvieno raudonojo popierėlio 
užtenka keturiems šokių vaka
rams skruostams parausvinti...

Puiki proga
Šeimininkai išleidžia svečius. 

Šeimininkė ir sako vyrui:
— Tai atrodo labai darni pora 

Jis per visą laiką nepasakė nei 
žodžio...

Ar verta bevargti?
Laidotuvių namų savininkas 

irie savo įstaigos durų susitiko 
išeinančią senutę ir pasiteiravo, 
iek jai metų.
— Šimtas jau ir du, vaikeli, — 

atsakė ji.
— Taip, taip, — pastebėjo šei

mininkas,— ar ne perdaug var
go beeiti į namus?...

Europa keturiose formulėse
Grįžęs iš kelionės po Europą 

dramaturgas Thornton Wilder 
savo įspūdžius sutraukė į ketu
rias formules;

— Anglijoje yra viskas leisti
na, kas nėra uždrausta.

— Vokietijoje yra viskas už
drausta, kas nėra leistina.

— Prancūzijoj yra viskas leis
tina, net ir kas uždrausta.

— Sovietų Rusijoje yra viskas 
uždrausta, net ir kas leistina.

Ji nieko geresnio neverta
Parvažiavo iš Amerikos vie

nas išeivis į Lietuvą. Parsivežė 
nemažai turtelio, o ypač drabu- 

l žiu. Pagyvenęs porą mėnesių pas 
broli kolūky, jis pasijuto skau
džiai apsigavęs, vaikščiojo nusi-

i nereigjp
mos ‘ flūbYinas, kai prasidėjo 
vaidins'fluoridąvimas, jau spė
jo net dvigubai pabrangti... Jei 
•r caugųina nubalsuotų už, net liai CNR įvedė naujovę, kad už
ii tuo atveju nebūtų galima van-: kelionę, jei jos kaina prašoka 
dens fluoriduoti, res tai būtų ! $100, galima bus mokėti dalimis, 
mažumų teisių pažeidimas ir tuo' pradžioje sumokant tik 10%. Į 

: būdu nemoralus veiksmas.
Turtuoliu ir daktarų tarnaitės 

pasakoja, kad jų ponai galionais 
vežą vandenį iš šaltinio, o ki
tiems peršą fluoriduotą. Mies
tuose, kur vanduo jau fluori- 
duojamas, ir mūsų tautiečiai,____________  ____ r_____ _
vartoja šulinio vandenį arba ve- Į vykdomojo komiteto pirminin- 
,žąsi galionais iš šaltinių, nes kas N. F. Ignatov. Abu esą kalti- 
bendras vanduo užterštas žiur-! narni ruošę sąmokslą prieš N. 
kių nuodais. ' A. Čemerys. 'Chruščiovą.

Lietuviškieji įvairumai
pasauly skaitomas žurnalas lei- į 

idžiamas įvairiomis kalbomis, ■ 
įvairių lietuviškųjų klausimų kodėl tad, negalėtų būti lietuviš- 

kėlimas,- ypač kaip jie atrodo kosioš laidos? Ir dar vienas L. S. 
.vairiose • lietuvių gyvenamose . pasiūlymas dėl komikų. Šiaip ar; 
vietovėse^ būtų visiškai neįma-į taip jaunimas mėgsta ir skaito I _ „ . . . 
nomas be pačių skaitytojų tai- Į komikus. Taip jau čia įprasta.1 minęs ir pradėjo apsileisti. Nė 
kos, iš kurių vis jau vienas kitas Kodėl tad nepabandžius kuriai barzdos nebesiskuto kasdieną, 
pasistengia atsiųsti savų pasta-' 
bij. Neseniai teko gauti laišką iš 
tautiečio L. Š. gyv. Duvernay, 
?. Q., kuriame jis kviečia spau
doj iškelti visą eilį dėmesio ver- 
.ų reikalų. Juos čia ir norima būtų skaitomi ne tik lietuviukų, _
rumpai paliesti. Tas skaitytojas, bet ir kitataučių vaikų, kurie [pametei,"’kad galvą autu apsivy- 

pav., norėtų žinoti, ar kas iš lie-. gal tik pirmą kartą sužinotų apie ' 
iUvių pusės yra daroma, kad Lietuvą. .
Zrancūzijos paštas išleistų spe- į Lietuviškaisiais reikalais besi- 
jialius pašto ženklus O. Z. Mi- į 
ašiaus sukakties' proga, kuri,!

šiaip jau, Prancūzijoje gana pla- 
,člai minima. Mintis yra visiškai 
vietoje, nes mūsasis Milašius i

■ laikomas žymiu prancūzų poetu 
i ir, kaip laiško autorius rašo, Mi- 
• iašiaus vardas figūruoja kiekvie
name gimnazijos Vadovėly, šalia 
Moliero, Hugo ir kt.

Toliau minėtas tautietis rūpi- 
' naši dėl šv. Kazimiero pašto

Otava. — Kanados geiežinke-

Kelionės išlaidas įeina ne tik bi
lietas, bet ir nakvynės ir kelio
nės čekiai.

Maskva. — Kaip praneša spau
da, neseniai Maskvoje suimti du 
augšti pareigūnai r partijos sri
ties sekretorius I. Kapitanov ir

Amerikoniškoj mokykloj

•įtAtkelta iš 3 psl.) 
Skaitytojo balsas

tų komikų leidyklai pasiūlyti siu 
žetus iš Lietuvos istorijos, k.a. 
Vytauto išsivadavimo iš kalė j i- 

I mo, lietuvių partizanų kova su 
' maskoliais ir pan. Tie tekstai juk

į Lietuviškaisiais reikalais besi
sielojančio tautiečio sugestijos 
■turėtų atkreipti netik kitų skai
tytojų dėmesį, bet ir tų asmenų 
ar įstaigų, kurios gal jau yra 

| bandžiusios veikti minėtomis 
kryptimis. Tokiu atveju būtų 
naudinga* patirti ir tokias nuo
mones.

KANADA MOKYS KITUS
riu sveikata tai viso to nebūtu nasj, de.L K^?m“ero Pasto į Europos migracijos tarptauti-Sle.™’ ženklo išleidimo Vatikane. Esą, Į . A„r „. Už visos tos komedijos slepiasi

VALAU FOTELIUS
ivoirius kil'mus,

totp oat išimu rašalo demes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE 3-4912 
P. KARALIŪNAS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

r ei kaklaraiščio nebesirišo. Pa
galiau vieną dieną kaimynai jį 
pamatė einanti apsivyniojusį gal 
vą nešvariu autu iš brolio klum
piu-

— Argi tu; brolau, Skrybėlę

niojai? — teiraujasi sutiktas kai
mynas.

—- Kad ta galva nieko geresnio 
ir neverta .'.. — burbtelėjo ame
rikonas ir nuėjo sau susigalvo
jęs.

i7~'“ T*T.77—x I V"1- uis komitetas, kurio butinė yrai kad neatsitiktų taip, kad lenkai j . .... . _ ,
neužbėgtu mums už akiu, kaip z-enevoje, kreipėsi į Kanados 
tai buvo su Aušros Vartų Dievo vyriausybę, prašydama suorga- 
l.'ctinos ženklų sęrijay Mes gi nizuoti Brazilijos, Ispanijos, Ita- ‘ 

j turime net labai pajėgių meni- ’ 
; ninku, kurie galėtųjų tokio ženk 
jlo projektą paruoš^

Taipgi tam pačiam skaitytojui 
būtų įdomu žinoti, ar buvo ban
dyta užmegsti kokį ryšį su Ed.

i Sullivan televizijos programa, 
į jai siūlant Čiurlionio ansamblio 
i pasirodymą? Taip pat, jis galvo
jų, kad gal būtų galimas ir “Rea- 
■ ders Digest” lietuviškosios lai- 
!dos pasirodymas. Esą, tas plačiai

Dr. E Žakienė 
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4188
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. y. 
šeštadieniais pagal susitarimą

nio prdga'rfiūkytojį.. #šję£ąą?v|u- 
kams jo gerąsias ypatybės:

— Washingtonas buvo toks 
žmogus, kurį galima būtų pava
dinti vienu iš sąžiningiausių, 
vienu iš nuoširdžiausių, vienu iš 
garbingiausių, vienu iš manda
giausių ir t.t. žmonių. Dabar pa
sakykite, vaikai, kokiai vietai 
toks žmogus galėtų tikti?

Pakėlė ranką maža mc gyte.
— Aš manyčiau, kad jis ge

riausiai tiktų būti geros žmonos 
geru vyru ...

Sovietų laivas “Baltike” 
kursuojąs tarp Leningrado ir 
Londono, turi penkias klases ke
leiviams — liuksusinę, pirmą, 
antrą, trečią ir turistinę. Pana
šaus dydžio “kapitalistinis” lai
vas paprastai turi dvi klases. O 
Leninas tvirtino, kad ekonomi
nė nelygybė yra grynai kapita
lizmo padarinys.

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

TALKOS Prekybos Bendrovę Londone.
TALKA siuntinio siuntėjui persiunČid siuntinio gavėjo parašu pakvitavimo, kad 

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

sato Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ siunčiamos siuntinys yra apdraudžiamas ir įmokami visi koštai: 

sovietinio muito mokestis, išperkama siuntiniui licenzija ir apmokami visi 
persiuntimo mokesčiai. Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia ji atsiimti vie
tiniame pašte — nemokant jokiu popHdomų mokesčių.

Štai keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio: x
100% vilnonės medžiagos vyrų ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi jaustą įrašą "Made in England — AH Wool"), įvairių spalvų,
už vieną jardą ..... $ 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vieną jardą ......................... ......... .................................................. $ 3.80
"Crombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vieną jardą .......... $13.50
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų ......       ..... $26.40
Jaunosios vestuvinis oprėdas, pilnos komplektas ..............     $51.60
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai .... '............ 1- .......................... $ 8.60
Šveicariškas "Cyma" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, nerūdy- 
jančio plieno, antimognetinis, hermetišku uždaru, nebijąs sukrėtimų $56.80

(SužymėtoSė kainose yra įskaitytos sovietinis Jftaitas, siuntimo licen
zijos mokestis ir persiuntimo išlaidos. Ųž kiekvieną siuntinį papil
domai mokamas nežymus patarnavimo mokestis)..
Jokiu kitų paslėptų mokesčių nemokote^ siunčiate per TALKĄ.
Be Čia suŽytnėtų prekių, per TALKĄ gatiTė užsakyti vaistus, maistą 

ir įvairias kitas galanterijos > prekes.

Rašykite dar šiandien:
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ

Skyrius Nr. 19 '•
1, Ladbroke Gardens, London W. 11. 

Gr. Britain.
*------------- -------------------------------------------------------------- —- ■ '

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪDŲ 

siuvėjas 
1113 Dundas SL W. Toronto

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

ŽOKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547
Cm *fa tfaite wfatokyti tetvwft*. nfaforwi ' fa«A«eklikfat laotnvv*.

lijos ir Graikijos imigracijos vai Į 
dininkams kursus. Tuose kraš- j 
tuose imigracinės problemos esą j 
sunkiai sprendžiamos dėl to, kad ; 
trūkstą išmokslintų valdininkų. į 
Iš imigracinių kraštų Kanada i 
geriausia susitvarkanti su tomis 
probelmomis, dėl to anų keturių 
valstybių valdininkų grupėms 
būsią naudinga susipažinti su f 
Kanados imigracijos Įstaigų dar- i 
bo metodais. Šitie kursai bus ; 

į pravesti Otavoje, Fort Erie, To
ronte, Montrealy, Halifaxe ir 
; Quebece. Po teoretinio supažindi 
jnirno, kursantai bus pavežioti po 
' kraštą pamatyti, kaip imigrantai 
į kuriasi. Kursai kainuosią 60.000 
• dol., kuriuos padengs anas tarp- 
I tautinis komtietas.

Dr. V. Sadauskienė
' • DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

fes),Toronto.'

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

fa. i ■■N.M ail i i h—
LIETUVIS STOGADENGYS

Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gas, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Td. H0. 4-8252.

C. SWANKAS
mu, ..i . ... i r' ui,

VEDYBOS
Jei norite vėsti, pelykite /vokiečių ar 
kflnkų >./, telef anuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VĖDYBŲ BIURĄ **WALW
8S9 COLLtGE ST., Torontą, Ont. 

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

* VELTUI.
n iiUiinrohrt^afi , n* ■■■ ■ <■< iki

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-10S0
44 Gvyėfte Are., Toronto

Dažai ir sienoms 
po pierls!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

A. P. GARAŽAS
1539 OUHOAS ST. W. 

/prie Duff erm/

Sav. AHTANAS PASItfVWUS 
TeWfonW U.’S-9iH

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

■ ž

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Kabinetas^ “LE.-“4-4451 -
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W, Toronto 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D* ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. N. Novbšickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
‘ Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

» LIETUVIO ADVOKATO Į
ĮSTAIGA j

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, ( 
(arti 61oor ir Yong gatvių)

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas ■— 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria aklų nervus, kurie daž- 
hai sukelia galvos skoudejimq ir ner- 
vingumg. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronte 

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

DRAUDIMAS

RO. 9-4612
GENERAL INSURANCE

Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti i

Didžiuli Pavasario Baliux
ŠĮ šeštadienį, balandžio 11 d., Prisikėlimo parapijos salėje.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. Įėjimas « $1.50.
Rasite: žavię muzikę, šaunię nuotaikę, vertingų fantų loteriję, 

gausų bufetę ir tikrę iietuviškę nuoširdumę!
Atsilankydami paremsite Iietuviškę judėjimę, kultūros ir švietimo 
darbę ir už tai Jums visiems bus dėkinga Jūsų laukianti Pavasa
rio baliuje KLB Toronto apylinkės valdyba.

MONTREAL, Oue.
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1 Paskaita vole liet, politines 

paminklinės len.tos pašventinimo į sroves, buvusi numatyta pereitą 
iškilmės vyks tokia tvarka: I sekmadienį, dėl jaunimo išvy-

Balandžio 25 d., 6 vai. vak. AV I__e _
salėje bus paminklinės lentos yra atkelta į šį sekmadienį ir 
akto pasirašymas - akademija, o 
vėliau bendra vakarienė.

Balandžio 26 d.. 11 vai., AV

kos j sporto žaidynes Detroite,»

TORONTO.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Po Velykų atostogų tikybos 

pamokos vaikams tęsiamos sek- 
mądieniais po 9.30 ir 11 vai. pa-
maldų.

— Šį sekmadienį pamokslai 
kun. P. Ažubalio. Pabaldų metu 
gieda altoriaus berniukai, kurie 
ruošiasi giedojimui gegužinėms 
pamaldoms.

— Naujai susiorganizavęs pa
rapijos vyrų sambūris pirmąjį 
viešą pasirodymą turės gegužės 
pirmąją, šv. Juozapo Darbinin
ko šventėje; po vakarinių pamal
dų parapijos salėje įvyks vieša 
akademija, kurios metu paskai
tą apie krikščioniškąjį darbo su
pratimą skaitys J. Matulionis.

— Didysis pavasario parapijos ‘

įvyks AV parapijos salėje po 
klebonija 12 vai. Visi, kas tais 

----------— — .. —, iklausimais domisi, prašomi at-_ • 
bažnyčioje paminklinės lentos ’ silankyti.
pašventinimas. M. skautų-čių stovykla šiemet

Pastaba: vakarienės kortelė-1 įvyks liepos 11-19 d.d.
mis prašoma apsirūpinti iki ba-j Dr. H. Nagys pereitą savait- 
landžio 18 d. imamai. įgali buvo išvykęs į Baltimorę,

LK Kūrėjų-Savanorių S-gos kur buvo susirinkę reikalų ap-.
Montrealio skyr. valdyba. : tarti “Literatūros lankų” kolek

tyvas. “LL” numatomi leisti JA' 
V-bėse arba Kanadoje.

Pirmoji Komunija AV parapi
joje įvyks balandžio 26 d. Tėvus 
klebonas prašo tinkamai pasi
ruošti.

REIKALINGI dupleksai, tri- 
pleksai ir keturių šeimų namai' 
pardavimui.

PARDUODAME Vile Lasalle 
dupleksą: 4 ir 5 atskiri kamba
riai. Pusiau atskiras, naujas, mo
dernus. Nuomos $75, viršutinia
me augšte. Kaina $17.500. Gry
nais $4.000.

PARDUODAME Rosemounth 
6th Avė., prie St. Zotique, naują 
4 šeimų po 4 atskirus kambarius 
narna. Nuomininkai apsišildo. 
Najaniu $3.200. Grvnais $12.000. 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

P. Adamonis. VI. 2-8501.

Šeštadieninė mokykla , KLB Krašto Tarybos rinkiniams 
po Velykų švenčių pamokas pra-: Toronte organizuoti ir vykdyti 
deda šį šeštadienį, balandžio 11 apylinkės valdyba sudarė rinki- 
d., 9 vai. ryto.. Mokiniai uoliai minę komisiją: pirmininkas inž. 
ruošiasi Motinos dienos minėji- Jonas Krivickas ir, nariai: J. Če- 
mui.

Visi kvieoėaroi į didžiulį 
pavasario balių

KLB Toronto apylinkės valdy
ba; vykdydama lietuvybės iš-

I jaunimą vaišins “Aušros” mer- 
I gaitės.
i — Kitą antradienį, balandžio 

Prisikėlimo parapijos žinios i 14 d. virimo - kepimo kursai bus 
- Šį sekftiadienį, lydimas eko- i paskutinį kartą. Bal. 19 d., sek- 

nomo, neoficialiu vizitu vienuly-; madienį, po pietų bus jų užbai- 
ną ir parapiją lankys D. Gerb- girnas.
Pranciškonų Provincijolas Tėvas '— Balandžio 25 d. rengiamam
Viktoras, OFM, ir per 11 vai. parapijos bazarui fantai paskuti

nėmis dienomis pradėjo plaukti 
labai gražiai. Jei taip toliau eis, 
teikia manyti, kad bazaras bus 
įdomus ir sėkmingas. Kviečiame 
ir prašome visų paramos. Kas 
neranda fantų namuose ar ne
žino, ką būtų galima nupirkti, 
prašomi savo auką duoti pini
gais, už kuriuos bazarui reika
lingų daiktų bus galima parū
pinti.

— Dėmesio visoms organizaci
joms, kurios ateityje Prisikėli- 

dienio šokius: pranešame, kad 
šokių metu loterijos su bilietu
kais leidžiamos daryti tik tada, 
kada tam tikslui gaunamas spe-

Mišias sakys pamokslą.
— Baigus Velykų atostogas šį 

sekmadienį vėl tęsiamos Pirmos 
Komunijos ir katechetinės pa
mokos vaikučiams bei religijos 
pamokos nekatalikiškas gimna
zijas lankantiems gimnazistams. 
Po 10 vai. Mišių vaikučiai pa
mokoms renkasi į kavinę, o gim
nazistai — į kleboniją.

— Parapijos biblioteka veikia 
po 10 vai. Mišių. . '

— Kitą savaitę lankysime pa-„U.JUW Hi či „ ši gatvėse- Alba- mo parapijos salėje rengs šešta-komiteto banketas jvyks balan-r aP J eclus siose_^at\ ese Aioa ~ • -
džio 25 d. Pobūviui organizuoti ny. Brunswick. Kendal., Grange
šią savaitę šaukiamas komiteto, 
parapijos moterų būrelio ir vyrų 
sambūrio atstovų posėdis.

— Šią savaitę vizituojami lie
tuviai Swansea "rajone prieš tai 
susiskambinus telefonu.

— Šiam savaitgaliui kun. B. 
Pacevičius su tearo mylėtojų bū
reliu “Sietynas” išvyksta su “Be 
vardžiu” gastrolei į Brooklyną. 
Mieliems aktoriams linkime ge
ros sėkmės.

— Tradiciniai jaunimo pobū-

Brant, Argyle, Pembrooke ir 
Sherbourne. j

— Šį sekmadienį po paskuti
nių Mišių muzikos studijoje šau
kiamas Prisikėlimo parapijos 
Vyrų Draugijos visuotinis susi
rinkimas. Nariai ir bičiuliai kvie 
čiami dalyvauti. Tikimasi, kad 
šiame vyrų susirinkime daly
vaus ir Pranciškonų Provincijo
las: ■'

— Po ilgokos pertraukos ši

Ukrainiečių jaunimo organiza
cija šį trečiadienį, balandžio 8 d., 
8 vai. vak., Massey Hall ruošia 
didžiulį simfoninį koncertą.

Motinos dienos minėjimą
rengia KLB Toronto apylinkės 
valdyba, talkininkaujama mote
rų ir jaunimo organizacijų. Šven 
tei organizuoti iš apylinkės val
dybos paskirti kun. P. Ažubalis 
ir Br. Saplys. Minėjimas įvyks 
gegužės 10 d. Prisikėlimo para
pijos salėje.

Lietuvių kalbos mylėtojų 
susirinkimas įvyko pereitą penk
tadienį Liet. Namuose. Gal dėl 
pablogėjusio oro susirinko tik 
keliolika asmenų. Išsikalbėjus 

Į Clevelandą. Čia kviečia jūrų j apie organizacijos uždavinius 
skautai. -buvo išrinktas laikinis organiza-

T . „ . ,v Šeinis komitetas: inž. Dragašius, i
Jone, Kviety te sui savo israis-Įj. Kralikauskas ir dr. J. Sun

kos šokėjų grupe išvyksta gast- ,7ajia 
rolėms i Detroitą. Koncertas J” >
ruošiamas BALFo, įvyks balan-į Lietuvių bankelio “Parama” j 
džio 11 d., 7 vai. vak. ispanų sa-iKredito komitetas kreditams. Baltic movers 
Įėję. Grupė šoks 12 šokių, J. * skirstyti posėdžiui rinksis kas i bci<Įu perveiirnos Toronte ir tolimomis 
Kvietytė — 5 solo šokius. penktadienį, 5 vai. vak. Kredito • d.:stonfciio-r.is. Visos vežamas turtas ap-

Prieš savaitę išraiškos šokio prašytojai minėtam komitetui dro“st«- VcžiUoį=m kas savaitę i Mont- 
grupė turėjo CBC-TV audition prašymus įteikusieji prieš pęse- ' ^į ;Xry k am,ton<!' 
skirtą jauniems talentams. Gru- dį galės leistą jiems paskolą 30 dewson ST. TEL. LE.4-1403 
pė padarė labai gerą įspūdį ir/gauti tą pačią dieną. Toronto
yra pakviesta dalyvauti progra
moje “Showcase for Tomorow”. 
Ši nauja savaitinė, programa pra
sidės rugsėjo mėnesį. TV filma
vimo departamento vadovai šita 
proga matę mūsų merginas buvo 
sužavėti jų disciplina bei reper
tuaro šviežumu ir siūlo jas kele
tui jau dabąr vykstančių TV 
programų.

Šiuo metu grupė šalia regulia
rių šokio pamokų ir repeticijų 
dar studijuoją autentiškus ispa
niškus šokius pas Elvirą Lopez. 
Netolimoje ateityje prie progos 
galės juos pademonstruoti ir lie
tuviškajai visuomenei.

Jonas Lebedžiūnas, torontie-

sekąs, P. Kažemėkaitis, J. Ma
sionis ir A. Gurevičius. Komisi
jos pirmininko adresas: 180 
Lambton Avė., tel. RO. 9-9464.

Apylinkės valdyba.
laikymo ir kultūrinį darbą mūsų I Toroll(0 L Dram()S Sanlbaris 

kasmet turi dide lų | “Sietynas”, vadovaujamas kun.
išlaidų. Tenka piniginėmis pa
šalpomis remti šeštadieninę mo
kyklą, vaikų darželį, meninius 
vienetus, vasaros jaunimo sto
vyklas ir 1.1. Šių išlaidų šiemet 
bus apie $1.000. Lėšoms sukelti 
apylinkės valdyba šį šeštadienį, 
balandžio 11 d., Prisikėlimo pa
rapijos salėje ruošia didelį pava
sario balių. Žadame žavią “Olim 
pia” orkestro muziką, malonią 
nuotaiką, vertingų fantų loteri
ją ir kitus malonumus. Pradžia 
7.30 v. v. Įėjimas $1.50.

Nuoširdžiai kviečiame į balių 
; Toronto 

į ir apylinkių tautiečius-tes ir tuo 
prisidėti prie medžiaginių ištek
lių sudarymo mūsų dirbamam 
darbui. Apylinkės valdyba.

B. Pacevičiaus, balandžio 17 d. 
išvyksta į Brooklyną, kur šv. 
Antano parapijos salėje pastatys 
savojo vadovo scenos veikalą 
“Bevardis”. “Sietyną” kviečia 
“Darbininkas”.

“Sietynas” gegužės 23 d. yra 
pakviestas su tuo pačiu veikalu

cialus miesto majoro leidimas į alsiiankvti ‘ malonius 
rastu. Taip pat pranešame, kad, 
fantų tarpe, net ir gavus loteri-;
jai leidimą, negali būti svaigi- j 
namų gėrimų. Abu dalykai yra 
tvarkomi specialių miesto ir pro
vincijos įstatymų. Rengėjai ma
loniai prašomi Į tai atkreipti dė
mesį. .

1 j- '"c i " •• “f — Pakrikštyta: Juozo ir Kos-sekmadienį 5 vai. p.p. parapijos; JaouWa,,5dukrelė Vida Ma-
■ rija, Alberto ir Lidijos Ųngeičių

“Happy Road“ su Gene Kelly ir1 
Barbara Laage. Be to. juokingi i jr Gedimin„

. 7“ ŠĮ sekmadienį po kino bus į mundas Vincentas. Antano ir 
šokiai jaunimui, i kuriuos kvie- o v J . . . i Reginos Ulbu sūnūs Rimas An-ciamas parapijos jaunimas irC
svečiai Iki šiol iaunimo sekma-* tanas bei Benedlkto lr Nijolės svečiai, iki s!oi jaunimo sekma . Kašinsk ūnu Darius Edmun- 
diemo šokiai buvo be tampres-p 
nės organizacijos. Šį sekmadienį į aas‘
jie bus paimti jaunimo Sekma- J Iš “DAINOS” VEIKIMO 
dienio Klubo žinion. Klubas rū-Į Mėnesinis susirinkimas įvyko 
pinsis ne tik įdomiu šokių prave- į balandžio 5 d. pas nares Nijolę 
dimu, bet taip pat kultūrinės • Kaveckienę ir jos mamytę St. 
programos sudarymu. Šį sekma-' Statkevičienę. Dalyvavo 20 na- 
dienį pasilinksminti susirinkusį I rių.

Į !• Padėkos laiškų už kalėdines 
; dovanas iš senelių prieglaudų, li- 
ligonių ir vargingų šeimų gauta 
Į18 ir vienas laiškas juoduose rė- 
Į mėliuose. Tai pranešimas, kad 
| viena iš seniausių “Dainos” glo- 

[ i Pelinių Elena Krasevičaitė, po 
• i ilgos ir sunkios ligos sanatori- 
į j joje paliko šį pasaulį sausio 31 
i d. Palaidota vasario 4 d. Wer- 
i' mels Kirchen, Vokietijoje. “Dai
lina”. ją šelpė per 10 metų, o iš jos 
’ gaudavo laiškelius pilnus dėkin- 

gurno ir meilės, skausmo ir dide- 
lio ilgesio lietuvybei... Dainie-

■ Įtės jos atmintį pagerbė atsistoji- 
j mu. Pranešime rašoma, kad už 
paskutinę “Dainos” dovaną $5, 
siųstą Velykoms, nupirktas vai
nikas ant jos kapo.

Valdyba pranešė, kad rinklia
vos šv. Velykų proga prie abie
ju bažnyčių davė gražius rezul
tatus — šv. Jono $55,05, Prisi
kėlimo $93,82. Parapijų klebo
nams ir visiems aukotojams šir
dinga padėka.

Kartūno tradicinis balius jau 
čia pat - gegužės 2 d. Prisikėli
mo par. salėje. Ponios ir panelės 
kviečiamos siūdintis kartūno 
suknias, trys gražiausios bus 
premijuotos. Stalai bus rezer
vuoti. Užsakyti prašome per 
pirm. Lapaitienę — 278 Ellis 
Ave., RO. 2-5246, arba pas narę 
L. Novogrodskienę—RO. 9-8846.

Privačiai įteiktos aukos: L. 
Į Šalna $3, K. Rusinas $2: kun. P.
Ažubalis apmokėjo $4 už pasiun
timą siuntinio į Suvalkų trikam
pį. Ačiū visiems.

i Dovanų paskirta: dr. Stelmo
kui $10. nes savo gautą kalėdinę 
dovaną jis panaudojo deguonio 
aparatėliui užpirkti, kad galėtų 
kiek lengviau alsuoti. Gal kole
gos gydytojai galėtų prisiminti 
vargšą sanatorijoje kenčiantį 
jauną liet, gydytoją. Jis trokšta 
ne tik sveikatos, ne tik medžia
ginės paramos, bet ir moralinio 
sustiprinimo.

įvyks balandžio 12 d., 2 vai. p.p. 
Liet. Namuose. Bus padarytas 
pranešimas apie organizatorių 
suvažiavimą, aptarti jubiliejinio 
parengimo reikalai ir kt.

Nariai ir prijaučiantieji kvie-

. ■ . — _JttUUUUv pvuu- 1 Ies -Janulaičių auKreie viaa ivia-
vim vyksta parapijos salėje kas Įsale-1e., bub r<*d°mas ^omUb ir hija, Alberto ir Lidijos Ungeičiu 
sekmadienį nuo 7 v. v. Lietuvis- ’ sūnus Viktoras Albertas, Albino

į ir Mai tos Radžiūnų dukrelės Li- čiami dalyąvųti. Valdyba. 
: na Zita ir Dana Irena, Gedimino »« • - . . ..
jr Irenos Smolskiu sūnus Ray- To.

jronte balandžio 26 d., 4 vai. p.p.
Lietuvių Namuose ruošia lietu
vių tautos dainiaus Korp! Neo- 
Lihuania garbės nario Maironio • 
minėjimą. Paskaitą skaitys 
Korp filisterė Aldona Augusti- 
navičienė iŠ Clevelando. Progra
mą paįvairins daina sal. A. Šče- 
pavičienė.

“Tėvynės prisimmimu į tis, kilimo kėdainiškis, kuris jau 
radijo programoje į senokai rūpinosi grįžimu į Lie- 

praeitą šeštadienį dėl techniškų j tuvą pas motiną, yra pasiryžęs 
kliūčių neįvyko pirmoji progra- išplaukti laivu '”Batory” gegu- 

vaikams - jaunimui, kurią žės 7 d.
turėjo išpildyti vaikų darželis . . ... . . . .
vadovaujamas Nek. Prasidėjimo ' ,r N- Kasniskai pereitą ses- 
sesėliu. Ši programa bus trans- įtadieni, balandžio 4 d., Prisikeh- 
iiuojama ši šeštadieni. i“? parapijos bažnyčioje pakriks

“Krikščionis pasaulyje” prog- Į tijo sūnų Dariaus Edmundo var- 
ramoj šį šeštadienį kalbės kun. Jais.. Krikstotėvais buvo: toron- 
dr. Pr. Gaida-Gaidamavičius. ; liete Aldona Rusimene ir roces-

Programos vedėjas J. R. Simą-; ^rietis Stasys Masiulis. Krikšto 
navičius nuoširdžiai dėkoja vi-Jkko Tėvas Augustinas, 
siems padėjusiems pravesti pir-: OFM. Vakare Įvykusiam knks- 
ma atvelykio vakarą radijo prog ! pobūvyje (o34 Windermere 
ramai paremti. ' £ve-L dalyvavo gražus skaičius

Baliuje atsilankė apie 300 rė- B- ir N. Kasmskų gimimų, drau- 
mėjų. Jiems nuoširdi padėka. 
Radijo programa turėjo pelno 
$128.85. Tėvams pranciškonams 
nuoširdi padėka už papiginimą 
salės specialiai radijo programai.

Radijo vedėjas.
Šv. Jono Kr. parapijos 

vyrų sambūris
Atvelykio sekmadienį šv. Jono 

Kr. parapijoj praėjo vyrų orga
nizavimo ženkle. Pamaldų metu 
turiningą pamosklą “Parapija ir 
organizacijos” pasakė kun. dr. J. 
Gutauskas. Po pamaldų parapi
jos salėje įvyko steigiamasis vy
rų susirinkimas. Prasmingą žo
dį tarė par. komiteto pirm. J. 
Matulionis, apibūdindamas orga
nizuoto vyro misiją parapijoje, 
ii pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti mokyt. A. Rinkū- 
ną, o sekretoriauti V. Montvilą. 
?o to sekė papunkčiui vyrų sta
tuto priėmimas. Statutą paruo
šė Ant. Gurevičius. Sąjūdis pa
vadintas “Šv. Jono Kr. parapijos 
vyrų sambūriu”. Sambūrio glo
bėjas Dievo tarnas arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius - Matulaitis. 
Naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Vytau
tas Montvilas, vicepirm. Anta
nas Čirūnas, sekr. Jonas Andriu
lis. iždin. Pranas Kundrotas ir 
parengimų vadovas Katfys Kak-

* Į nevičius. Rev. kom. išrinkti: An- 
j Dainietės dar vis platina loto- tanas Rinįtūnas, StęĮjpnas Pus
tuos bilietus, kurių traukimas 
įvyks Kartūno baliuje. Leimėji- 
mai: laikrodinis radijas, automa
tinis “toasteris” ir plaukų džio
vintuvas. Prašome šią loteriją 

{paremti.
Džiaugiamės susilaukę naujos 

narės — O. .Jakimavičienės.
Sekantis susirinkimas jvvks 

{gegužės 10 d.. 3 vai. p.p. pas Jan- 
kaitienę — 60 Evelyn Ave.

Į Dėkoiame mieloms šio susirin- darbo vertę, o kartu atremiant 
i kimo šaimininkėms už gražų bedieviškuosius gegužės 1 d. re- 
priėmimą. '* ” ” ‘

kasis jaunimas maloniai krečia
mas sekmadienių vakarus pra
leisti kultūringoje lietuviškoje Prįedai- , 
dvasioje. Z

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. Sta
sio Jaseliūno vėlę.

— Sutuokta Josef Lindshalm 
ir Hermiųa Įpnayičiūtė. Pakrikš
tyta Daina Viktorija Draugelytė.

Torontietė Aid. Tarvydienė su 
dukrele' kovo 31 d. išskrido į 
Braziliją atostogų pas- savo te

Pranešu giminėms ir jo pažįstamiems, kad š.in. kovo
19 d. Člevelande mirė-mano dėdė atsargos pulkininkas

A. t A. PETRAS JURGAITIS.
Iškilmingai palaidotas kovo 23 d. iš šv. Jurgio baž

nyčios Kalvarijos kapinėse. „
Liūdinti

M. Kirlytė - Basalykienė.

ANTANUI MIČIŪNUI mirus, 
velionies žmonai Jadvygai Mičiūnienei, dukrai Janinai, sū
nui Eugenijui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

S. M. Putrimai, 
I. J. Morkūnai, 
A. Kisielius.

ANTANUI MIČIŪNUI mirus,

jo žmoną, sūnų Eugenijų ir jo šeimą, bei kitus gimines

giliai užjaučia ir kartu liūdi •

P. R. Laurinaičiai.

ANTANUI MIČIŪNUI mirus, 
liūdesio valandoje jo žmonai, dukteriai ir sūnui su jų šei
momis, bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

O. P. Eidukaičiai, 
J. E. Gudai.

A. t A.
ANTANUI MIČIŪNUI mirus,

jo žmonai, dukteriai ir sūnui su šeimomis reiškiame giliau 
šią užuojautą

Paulionienė ir 
Kliorikaičiai.

ma

vaškis ir Pertas Kaitys.' Sambū
rio dvasios vadas — kun. P. Ažu
balis. Sambūris bus nuolatinėje 
globoje parapijos kcRnfteto, ku
rio pirmininkas J. Matulionis' 
sambūriui pažadėjo nuolatinę 
moralinę globą ir pagalbą. Pir
masis organizuotų vyrų pasiro
dymas įvyks gegužės 1 d. šven
čiant šv. Juozapo Darbininko 
šventę, iškeliant kirkščioniškąja

voliucinius šūkius. A.

į tijo sūnų Dariaus Edmundo var-

Praplėtė biznį j
į. Lietuviškos drabužių valyklos ; 
■ “Baltica” say. V. Blockis, pra-į 
i olėsdamas bizni nupirko skal- [ 
jbyklą King St. W. ir jau priimi- i 
{nė j a įvairių rūšių skalbinius sa- i 
jvo turimoje rūbų valykloje 966 j 
i Dundas St. W. į

1 Velykų Bobutės atsilankymas t 
pereitą sekmadienį Prisikėlimo : 
par. salėje praėjo gražioje nuo-Į 
taikoje bei dvasioje.

Viso to parengimo centras bu- i 
vo Velykė, kiškučiai ir gaidelis i 
su vištyte. Velykų Bobutės ro-; 
lę labai motiniškoje dvasioje at-! 
liko B. Mažeikienė. Ji papasąko- Į 
jo vaikučiams pasakėlę, paklau- ' 
sė kiek jų skaito “Eglutę”, kiek ; 
lanko lietuviškąjį darželį.

Velykų Bobutė vaikus apdo-. 
vanojo gražiomis dovanomis, 
mažiesiems teko margosios pin
tinėlės su saldumynais, o didie- j 
siems dūdelės ir margaspalvės L

gų ir prietelių, jų tarpe pp. Ig
nas Podėlis ir Stasys Masiulis su 
poniomis iš Amerikos. p.al.

Praėjusį savaitgalį sunkiai su
žeistas darbovietėje ankstyves
nės imigracijos lietuvis J. Dab- 
kis. Ligonis paguldytas Western 
ligoninėje. Šv. Juozapo ligoni
nėje senokai guli Emilija Juškie
nė, Stasys Klumbys ir A.- Sįčiū- 
nienė. Šv. Mykolo ligoninėje gu
li Jonas Ignatavičius.

Moksl. ateitininkų arbatėlė
Praėjusį sekmadienį Prisikėli

mo par. patalpose įvyko bendras 
Hamiltono ir Toronto mokslei
vių ateitininkų susirinkimas su 
arbatėle. Dalyvavo visas šimtas 
gražaus lietuviško jaunimo, ku
rio pusę sudarė moksl. at-kai, o 
antrą pusę svečiai iš Hamiltono 
ir Toronto. .

Jaunimo dvasią uždegančią 
paskaitėlę skaitė Toronto vyr. 
at-kų pirm. Sep. Pusvaškis. Gau
sius dalyvius pasveikino Toron- 
'o moksl. at-ku dvasios vadas 
T. Rafaėlis, OFM. Meninę dali 
atliko Toronto moksl. at-kai: 
Laima Švėgždaitė padeklamavo 
Maironio eilėraštį, D. Daugvai- 
“»vtė, J. Treigys, V. Sakalauskai
tė, JL Mačkeraitė ir K. Raudys 
nuotaikingai suvaidino T. Rafa- 
ėlio parašytą ir režisuota vieno 
veiksmo komediją “Auksinės 
žuvelės”.

Susirinkimą užbaigus ateiti
ninkų himnu, jaunimas pasistip 
rino užkandžiais ir gražiai links
minosi iki 10 vai.
Unuomoįomos kambarys su baldais I* 
auąite. Yra aarožas. 119 Bdlwoods 
Tcl. EM. 6-3461.

Un«omciam«< Hiah Park rajone b”t«- 
ii 2-iy kambariu ir virtuvės su at*ki»> 
(ėjimu, pirmame oupite. Skambinti RO. 
7-4917, po 6 vai. rak.

*x--o-.n;Ama$ fronting kambarys su bal
dai* vi«Mm asmeniui. Skambinti po 5 
<al. vok. LE. 4-7159.

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą SI. Prakapą 

Tel. EM. 8-6813 ar RO. 7-8579. 
l-rr.i morgtaoi 6'2^ "7% bonų. 
Ihn murgičiai tC% 5-<cms metams 
be benu. Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos statybininkams I % per 
menesi.

Taip pat patarnauju siuntiniu į Lietu
vą užsakymais. Vaistai, maistas, me

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

MILNES FUEL OIL CO. 
otstovas 

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

rūš?u augliu pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Atitnisynias. Pereitame “TŽ’t 
kepuraitės. Viso to jaunimėlio i hr. per klaidą buvo sumaišytos 
susirinko virš 300. j antraštės. 3 .pšl, vietoje “Moterys

Šiai vaikų šventei vadovavo i Kanados viešajame gyvenime”* 
Nek. Pr. Švč. Marijos seserys ir turėjo būti antraštė: “Ginčas dėl 
vienuolyno rėmėjos. Būtų gera, Kanados vėliavos”. ' .
kad tokių parengimų būtų ir i Skaitytojus dėl nemalonios 
daugiau. Dalyvis, i klaidos atsiprašome.

susirinko virš 300.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

■ WASAGOS VASARV1ETFJE
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.

INDIAN Rb.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas, didelis daržas. Viso $26 000. įmokėti $6.000 

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vande uu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500, įmokėti $5.000.

RLOOR - .DUNDAS
8 kambariai per 3 augštus, modemiškos virtuvės, 2 garažai, nau
jas apšildymas, visa $19.300, įmokėti $5.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


