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Gimtoji kalba
Tėvynėje gyvenadami dažnai skųsdaVomės, kad mūsoji kalba 

, vis dar nepakankamai gryna, kad jos pakankamai dar neišmoks
tame net baigę visas krašto mokyklas. Be abejonės, priežastis tų 
visų negerovių buvo ta, kad per trumpas buvo mūsų literatūrinės 

. kalbos formavimo bei jos apvalymo nuo visokių barbarizmų lai
kotarpis, kad trūkome sava kalba lektūros. Šiandien išeivijoje 

, savos kalbos išlaikymo klausimas dar aktualesnis. Mūsų dabar
tinė kalba jau nebevaloma, bet vėl apnešama svetimomis dulkė
mis. Nebepajėgiame grynai lietuviškai kalbėti net tie, kurie ka
daise mokėmės lietuviškose mokyklose ir tebesame neišmokę gy
venamojo krašto kalbos. Kažkaip nejučia įsipina svetimi žodžiai 
ir svetimos formos. O ką jau kalbėti apie čia augantį jaunimą. 
Didelė jo dalis net kasdieniškuose pašnekesiuose griebiasi sveti
mos kalbos, savosios jiems nebepakanka, nebepajėgia ja išreikšti 
savo minčių.

Kodėl taip yra, tuo tarpu čia neišaiškinsime. Šį kartą užteks 
tą liūdną reiškinį tik prisiminti. Jis rodo, kad lietuvių kalba mūsų 
bendruomenėje yra smarkaus nykimo pavojuje. O kalba juk yra 
viena iš esminių tautybės žymių ir tautinės gyvybės šaltinių. 
Teisybė,* yra tautų, kurios išliko ir savo kalbą praradę, bet tik 
tada, kada buvo kokia nors kita tautinė savybė, kuri jas išskyrė 
iš visos aplinkos. Išliko savo kalbą praradę žydai, išliko taip pat 
airiai, bet tik dėl to, kad ir vienus ir kitus nuo visos gyventojų ma
sės jų gyvenamose šalyse išskyrė jų religija.-Buvo išskiriamasis 

. ženklas. Mes lietuviai, deja, tokio kito išskiriamojo ženklo netu
rime. Kalba yra mūsų ryškiausias ženklas. Ji yra pirmasis veiks
nys, kuris gali padėti ir jaunojoj kartoj ugdyti tautinę sąmonę. 
O ja mes, deja, per mažai tesirūpiname ir permažai apie ją kal- 

■•bame."- ■ •
Tik pereitais metais JAV galutinai tesusiformavo Lietuvių 

Kalbos Draugija, kuri vadovaujama mūsų kalbos specialistų pra
dėjo net leisti bendrinės kalbos laikraštį “Gimtoji Kalba”. Jo 
uždavinys yra saugojimas lietuvių kalbos grynumo ir taisyklin
gumo. Naudingas jis ir reikalingas kiekvienam lietuvių kalbos 
mylėtojui. Kiekvienas ten ras ką pasimokyti ir medžiagos sa
viems pastebėjimams įvertinti. Kaip jau pereitame nr. pastebėjo 
mūsų bendradarbis Al. Gimantas, Kanados lietuviai tuo tarpu 
tinkamo susidomėjimo šiuo laikraščiu neparodė ir labai mažai 
kas jį čia teprenumėruoja — visoje Kanadoje vos 10. Bet tai, be 
abejonės, laikinis reiškinys. Juoba, kad ir čia jau yra kilusi min
tis taip pat sukelti lietuvių kalba susidomėjano sąjūdį. Kaip 
“TŽ'7 jau .bųyą -nsąscšta. ?jaū yra buvęs

. ir ryžtamasi •kurti lietuvių kalbos mylėtojų draugiją. JosjVeikios 
kryptis dar nėra galutinai nustatyta. Ji gal išryškės visiškai tik 
dar po kelių’susirinkimų, bet pagrindiniai bruožai jau aiškūs. Iš 
vienos pusės jos tikslas bus pačios kalbos puoselėjimas, jos tai
syklingumo bei grynumo saugojimas, o iš kitos pusės ieškojimas 
keliu §ki<ą?y*i susidomėjimą ja bei jos meilę čia augančiame jau
nime. Mūsų sąlygose tai gal pats^sunkiausias uždavinys, tačiau, 
be abejonės, pats aktualiausias. Reikia tik sveikinti, kad atsirado 
kas tuo rūpinasi Reikia manyti, kad visa tai neapsiribos tuo ke
liolika asmenų, kurie dabar tuo rūpinasi, o taip pat ir vienu To
rontu. Tai mūsų visų gyvybinis klausimas, labai svarbus visiems 
mums ir visose vietovėse. Ir didelėse ir mažose. Tiesą, dirba kal
bos išlaikymo darbą mūsų lietuviškosios mokyklos. Bet to toli 
negana. Mokytojams į taiką turi ateiti visa visuomenė, visi, kam 
brangi mūsų gražioji lietuvių kalba.
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KAS NAUJO KANADOJE?
Padidinti mokesčiai naujais 

biudžetiniais metais visai eilei 
pozicijų. Pajamų mokesčiai pa
didinti 2' i g
$3.000 per metus nuo liepos 1 d. 
Taipgi padidinti pajamų ir par
davimo mokesčiai senatvės pen
sijoms nuo 2'< iki 3''?.. Bendro
vių pajamų mokesčiai padidinti 
nuo 45'7 iki 47' < nuo 1959 m. 
sausio 1 d. Akcizo mokesčiai už 
cigaretes padidinti 2 et. vienam

1958 m. — 6.6%. Žemės ūkio dar
bininkų skaičius nuo 1952 m. su
mažėjo beveik penktadaliu, ir

gaunantiems virš todėl pajamos žemės ūkyje, skai
čiuojant pagal jame dirbančių
jų skaičių, 1958 m. rekordiškai 
padidėjo.

Bedarbių pašalpą vyriausybė 
planuoja pratęsti nuo 36 iki 52 
savaičių. Prieš 5 metus ji buvo 
mokama iki 52 savaičių, bet bu
vo sutrumpinta ir vietoj to pa
didinta savaitinė bedarbio pašal
pa. Šiuo metu, išsibaigus eilinei 
pašalpai ir tebesant bedarbiu, iš
mokama sezoninė pašalpa nuo 
gruodžio 1 iki gegužės 16 d. Ma
noma ateityje pakelti įnašus be- 

I darbiu fondui 30%. Dabar di
noms paNViu muitai. opeumn® . ... „■ <-oVaitinic inašac vie-lengvatos taikomos iš Britanijos IQZiausias savaitmis *na*as s nam asmeniui yra $1.20, kurio

mien <4 o.r.rc? n f/sHAT-

ralams $1 galionui — apie 12 
et. 25 uncijų bonkai; cigarams— 
$1 tūkstančiui. Tie patys mokes
čiai palikti: alui, automobiliams, 
radijo ir televizijos aparatams. 
Importuotiems alkohol. gėra
lams ir cigarams taipgi medžia
goms pakelti muitai. Specialios !

importuotoms vilnonėms 
ažiagoms. Importuotiems vai
siams. daržovėms irgi padidinti 
muitai. Pasak finansų min. Fle
ming. pateikusio naująjį biudže
tą. .1959-60 m. numatomas $393. 
000.000 deficitas, kuris 1958-59 
m. pasiekė $616.600.000.

!nam asmeniui yra $1.20, kurio 
pusę sumoka darbdavys, o feder 
vyriausybė prideda 20/<.

Sovietų baletas “Bolšoj” gas
troliuos Kanadoj birželio mėn.; 
Toronte — nuo 8 d., Montrealy 
— nuo 15 d. Sutarti su juo suda- 

| rė “Canadian Concert and Ar- 
) lists” pirm. Nikalojus Kudriav- 
jcev, neseniai lankęsis Sov. Są
jungoje. Jis yra gimęs Rusijoje

Fragyvenimo lygis 1958 biu 
(iždiniais metais padidėjo 2,6^, I 
<. atlvginimai — 1.871. Gyvento- 
7 i>- i<'i Pi^-1 karta atsilankė popasiekė SI 096.000.000 pralenkda-, paMk j^..BoBojn

i pė turinti 158 šokėjus ir 87 or
kestrantus. Prieš atvykdama 
Kanadon ji gastroliuosianti JAV 
8 savaites.
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Lietuvių gimnazija Kennebunkport, Maine, JAV, vadovaujama Tėvų Pranciškonų. Plačiau žiūr. 2 
psl. ■ . < / Nuotrauka Vytauto Maželio.

Laisvė nesusitarti

mos 1957 m. sumą, kuri buvo 
$1.467.000.000. Federacinės 
provincinių vyriausybių išlaidos 
buvb didelės ir sudarė deficitą 
$1.046 000.000. kai tuo tarpu 1957 
m. buvo $52 000.000 likutis. Pa
sak finansų min. Fleming, dir
bančiam skaičius 1957 m. buvo 
6.003 0000, o 1958 m. 6.127.000: 
pastoviai dirbančiųjų 1957 m. !mokytojai savo lėšomis nuvyk-lįėg

Mokytojų delegaciją Sovietų 
Sąjungon planuoja siųsti Kana-

Vakariečių vienybė ribojasi 
savais interesais. Britų - vokie
čių vis piktesnis šnairavimas 
priminė priežastis, kodėl kilo 
praėję karai. Viso pasaulio “pro- 
letarijato suvienijimo” siekią 
sovietų valdovai džiūgavo, ma
tydami, jog ir į didžiųjų konfe
renciją vakariečiai atvyksią ne
susitarę. JAV ikišiol taip ir ne
pasisakė. kam pritaria: prancū
zams - vokiečiams ar britams.

Oficiali įstaiga Vašingtone 
skelbė, kad 1958 m. amerikiečių 
-sovietų tarpusavio susiprati
mas sustiprėjęs. Tai esąs nuo
pelnas informacijos įstaigos di
rektoriaus G. Allen. JAV sau
gumo FBI viršininkas H. Hoover 
tą susipratimo stiprėjimą aiški
no kitaip: girdi, “apatija, kurią 
amerikiečių dauguma rodo ko
munizmo grėsmės . akivaizdoj, 
yra aliarmuojanti ir gėdinga”.

Atlanto konferencijoj Vašing
tone europiečiai graudeno nepa
sikliauti britų “svajonėmis”; esą j 
sovietai nepasitenkinsią Rytų’- Į 
Vidurio Europa. Olandas dr. j 

jLuns gąsdino: “Vidurio Europos j 
[neutralizavimas nuo mūsų at
imtu skydą!” D. Acheson, buv. 
prezidento Trumano užs. reikalų 
ministeris, NYT ne tik reikalavo 
ginkluotis, bet atmetė betkokią 
nuolaidų politiką. Visos nuolai
dos Vakarams esą gresia sunai
kinimu.’ Sovietai tesuprantą 
kumštį. Tam pačiam NYT su 
“griežtaisiais” nesutiko žymusis 
publicistas A.Krock. Rašė: “Per- 
dažnai kitus “nuolaidininkais” 
drįsta pravardžiuoti žmonės, ku
rie patys neturi jokių pozityvių 
sugestijų ar tik spiriasi išlaiky
ti status quo naivia viltim, kad 
padėtis nepablogės, o stebuklu 
pagerės“. Tačiau nereikią būti

ALMUS, vima— —--- — — — — 1 _

mūsų bendradarbis Niujorke Lietuvoj—“Tiesa” Vilniuj ve
** damajame “Politinė agitacija'

rašė: “. .. Viskas turi būti per
sunkta socialistinio internacio
nalizmo ir patriotizmo, tautų 
draugystės, kolektyvizmo ir vi
suomeninės pareigos dvasia.... 
nukreipta prieš kapitalizmo at
gyvenas žmonių sąmonėj..

Išeivių spaudai susirūpinus 
Lietuvos architektūros būkle, iš 
anapus atsiliepė “Tiesoj” A.

Norėtųsi

° v •• » Ji avicivi Jivl mūvi

dos mokytojų federacija. Esą 5-6 .“nųolaidininku”. kad matytum, 
i •••''•pln:g Vokietijos suvienijimas be 

r?™ 0!-.3?™*yM’ m. 5-722. j tų Sov. Sąjungon ir ten būtų so-idervbų su sovietais nėra įmano-
GOO. Bedarbių 195/ m. buvo 257. įvietinių mokytojų svečiais 2-3 'mas, jog Berlynas gali būti ad- 
000, gi 1958 m. 405.000, imant j savaites. Panašią delegaciją ka- Iministruoiamas Jungtinių Tau- 
metu vidurkj.Imant nuošimčiais,; nadiečiai mokytojai priimtų Ka-! tų, pripažįstant de facto Rytų 
1957 m. buvo 4.3'< bedarbių, nadoje. Vokietijos valdžią. Viskas, ką

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
ŠERŲ PIRKO:
10 šėrų už $100 pirko Toronte

tipui pirkti ir pirkusius šėrų. \ plačiai žinomoji akių ligų spe-
• • _ 1 x • • 1 • _____\ • 1 _ ><2 _ _ • ±

AUKOJO:
T rcntiečiai: P. Morkūnas au-

vjo $10; J. V. Samulevičiai ir
% yrautas'Prūsaitis po'$5; Lukas
į Ga.taveckas- $3; Vyt. Vaidotas, _______________ ________
i V ladas Sutkus, Ona Spurgaitie- Įęfoterų D-jcs Delhi, Ont. sky- 
I Jurgis Dernentaviciūs, K. rįUs nuo pat pirmųjų “TŽ” 
Priščepionkienė ir K. Dargis po | gyvavimo dienų didelis jų rėmė
jo. T TJoi-t- . J^.. . .

Su nuoširdžia padėka skelbia
me “TŽ” rėmėjus aukojusius Ii-
L

$2; Romualdas Benotas, J. Bart- 
nikas ir Juozas Račys po $1.

Iš kitur prisiuntė:
po $5 — Windsor, Ont., lietuvių 
kapelionas kun. V. Rudzinskas, 
Jurgis Evanauskas iš Campbell’s 
Bay, Que., Jonas Zalatorius iš 
Campbellville. Ont. ir Jurgis Vi- 
’imas iš Otterville. Ont.;

■ 3 Ab h ~ t' s P o v ii 3S i š G r ds -

cialistė ir chirurgė dr. Marija 
Arštikaitytė;

5 šėrus už $5C pirko Hamilto
ne gerai žinomas visuomeninin
kas Alfonsas Patamsis;

Po 3 šėrus už $30 pirko KLK

jas bei visokių darbų talkinin
kas Adolfas Bajorinas;

Po 2 šėrus už $20 pirko taba
ko augintojų tarpe žymus vei
kėjas, Julius Stradomskis, kuris 
kaip kasmet, kartu prisiuntė 
taip pat $10 “TŽ” garbės prenu
meratai; Valeris Sibutis, Fort 
William . Ont.. visuomenininkas

' TŽ” be^drądįn'ris; vigais kul- 
tūriniais rcl' s’ susirūpinęs 
A R. iš Port Arthur, Ont.; toron-’po $2 — E. Linkūnienė iš Vii _ _____ ______7___ 7____

? Lasalle, Que., C. Šakienė ir tietis senesniosios lietuvių atei- 
Tack Butkus iš London, Ont.; V. vių kartos veikėjas Eligijus Na- 
Vainutis iš Sault Ste. Marie/rūšis;
Ont.; A. Rubinas iš Quebec miesj p0’l šėrą už $10 pirko toron- 
to, kuris jau anksčiau buvo pri-, tiečiai: Mykolas Dikčius, Jonas 
siuntęs taip pat $2; įTumosas, Vytautas Marcinkevi-

po $1 prisiuntė A. Kojelaitis čius, Br. Saplys, K. Liutkus, Zig- 
:š West Lome, Ont. ir Vyt. Čiup- mas Girdauskas, V. Orantas ir 
rinskas'iš Windsor. Ont. i Toronto Lietuvių Medžiotojų -

Iš Hamiltono, Ont., $5 prisiun-
*ė L.’P. ir $2 Juozas Bubnys.

Iš JAV prisiuntė po $10 pre
latas Jonas Balkūnas iš Maspeth, 
N.Y., kun. V. Karalevičius iš 
Elizabeth, N.J. ir kun. V. J. So- 
butas iš Scranton, N. Dak.; po $5 
prisiuntė dr. Petras Kazlas, Ma
rion, Ind.; Tėvas dr. T. Žiurai-

~~ Oxford, Mįich.; kun. 
Ant. Dranginis * iš Baltimorės,

;Md. ir kun. Vacys Katarskis iš 
Dayton, Ohio.

Žūklauto jų Klubas; hamiltonie- 
čiai — Pranas Kalvaitis, Antanas 
Pusdešris ir Kazvs Žilvytis; Juo
zas Juodviršis iš Oakville, Ont.j 
Algis. Povilonis iš- Richmond, 
Ont., Antanas Am braška iš Erin- 
dale, Ont., kun. K. A. Matulai- 
riš, MIC, iš Claredon Hills, Ill., 
JAV. Justinas Laureckąs iš 
Delhi Ont., kun. V. Stankūnas iš 
Montreal, Que ,, Tillsonburgo 
Lietuvių Ūkininkų Klubas.

Visiems mūsų darbo rėmė
jams dėkojame. Vajaus komisija.

Savaitės įvykiai

“nenuolaidininkai” siūlo, tėra: 
“ginkluotis bei reikalauti, kad 
kiti ginkluotųsi ir baigti šaltą
jį karą Vakarų pergale...”

Laikas ir aplinkybės
Tuo tarpu laikas ir aplinky

bės šalino Vakarų griežtos poli
tikos vadų įtaką: Dulles, Aden
auerio. Sygman Rhee, Čiangkai- 
šeko. Būdinga, jog pats kančioj 
ris Adenaueris, traukdamasis iš Žmuidzinavičius: 
kanclerio pareigų, išmaningai priminti architektams sumaniau 
priminė: “Kiekvienas, kuris ne- panaudoti architektūrinius lo-1

Sovietų ėjimai Irake randa vis platesnio dėmesio Vakaruose ir 
visame pasaulyje. Pastarosiomis savaitėmis politikų dėmesys bu< 
vo nukreiptas į Berlyną ir įvykiai Irake buvo lyg ir pridengtu 
Vienas Vašingtono -politikų netgi pareiškė, kad sovietai sąmonin
gai tą daro. Dabar jau pastebėta, kad Irake bręsta pirmaeilės svar
bos įvykiai. Gen. Karim Kassem revoliucinė vyriausybė dai* lai
kosi, nugalėjusi nacionalistų grupės opoziciją, tačiau Komunistų 
įtaka auga sparčiais žingsniais. Po to, kai gen. Kassem vyriausy
bė pasirašė savitarpės pagalbos sutartį su Sov. Sąjunga, komunistų 
partija išėjo viešumon kaip pajėgiausia Irako organizacija.^ Jos 
rankose šiuo metu yra liaudies milicija, spauda, radijas ir žymi 
dalis valdžios. Ji taipgi kontro- •------
liuoja mases gatvėse organizuo
dama “taikos” mitingus, kurie 
gali būti nukreipti į visiš.ką val
džios perėmimą. Gen. Kassem 
yra nuolat spaudžiamas vis dau
giau nusilenkti kom. partijos 
reikalavimams. Žiniomis iš Egip
to, šimtai kurdų siunčiami lai
vais iš Sov. Sąjungos Irakan ; 
kaip ginkluoti kovotojai už ko- į 

ne valdžią. Maskvos, ra- | to par

pareigoms. Adenaueris sutiko 
būti kandidatu į prezidentus, 
kad tuo būdu galėtų turėti įta
kos į kanclerio parinkimą ir ap
skritai dabartinės politikos tęsti
numą. Jo išrinkimas prezidentu 
yra beveik tikras. Rinkimai 
įvyks po liepos 1 d. sušaukus tari 
reikalui Bundestagą ir valstijų 
atstovus. Jei išrinktas, preziden- 

ša politinę atsakomybę, privalo įbius amžiais kurtus darbščios ' mumstmę valdžią. Maskv<»s ra-j to pareigas perims apie rugse.!-» 
’ ” * " TT*. mūsą liaudies". O LTSR Archi- dijas paaiškino, kad tai repą Iri-jiTien. vioū? i.iki to laiko Adeną"-

tektų Saj. pirm. A. Cibas pasisa- jantai, daugiausia moterys irįeris pats tvarkys užsienio poli- 
vaikai. Žinant sovietinę taktiką, ■ tiką. kuri, pasak jo, nesikeisia-- 
netenka abejoti, kas tie “repais 
rijantai ”. Atradę sovietai atkel
tus vartus į Vid. Rytus skuba 
jais pasinaudoti ir paversti Iraką 
savo satelitu. Šia realia galimy
be yra susirūpinę ir vakariečiai 
ir arabai, užsidegę nacionalizmo 
idėjomis. Vakariečiams tai reiš
kia žibalo versmių perėmimą so- 

liavimą ir Irano pastūmėjimą ne

galvoti realiai, o ne svajoti. Už
sienio politikoj svajonės už vis
ką pavojingesnės, nes sprendžia
ma netik dabartis, bet ir ateitis. 
Visi žinome, jog užsienių politi
koj iliuzijos žiauriai apvilia. Tuš 
čios būna pastangos klaidas ati
taisyti ...”

Chruščiovas gi Maskvoj šai- 
[pės: “Ne mes, bet Vakarai Ber
lyne turės pirmieji šauti. įrėmęs 
neatsakysime pistoletais — Ru- 
Isai žino kaip kariauti. Mes su
daužysimi sąjungininkų bazes

kė “TB” dar aiškiau: “Visų mū
sų vieta Lietuvoj. Juo labiau lie
tuvių architektų, kurie į Lietu
vos atstatymo ir gražinimo dar
bą galėtų įnešti savo indėlį”.

LIETUVIŲ - LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarp-
tautine diplomatine veikla ir i vje(ų kontrolėn, Turkijos i
įvairiomis konferencijomis, ba-'wiu^auu ^uuyuuuuj UO^ j Njujcrke jvyko VLI

Anglijoj, Prancūzijoj, Italijoj. „. cn<v,iaHn< . ' * it. Ipnkll utraluman,

tiką, kuri, 
ti nė viena jota. Šiuo metu j-; 
išvyko atostogų Italijon. Brit i 
džiūgauja, kad V. Vokietijos po
litika būsianti nuolaidesnė, ta 
čiau Adenaueris tai paneigė ir 
yra susirūpinęs britų “lankstu
mo politika”. Jį palaiko gen. r? 
Gaulle ir manoma, kad šią sa
vaitę įvykstančioj vakarie i u 
užs. r. ministerių konferenci jo ■ 
Londone britu politika. Vokir’ . 
jos atžvilgiu bus modifikuoto

Karas yra baisus sunaikinimas. 
Bet be jo kartais neapsieinama. 
Mes išliksim ...”

Skilimas lietuviuose?
Al. Gimanto straipsnis “TŽ” 

“Skilimas” jau susilaukė reakci
jos. “Vakariečių” lietuvių nuo
monę suvedė “Darbininkas”, o 
“Laisvėje” atsispindėjo “mark
sistų” lietuvių pažiūros. “Darbi
ninkas” straipsny “Gyvai Lietu
vai ar mirštančiai emgiracijai?” 
rašė: “Atkišant, kad ir mažą 
pirštą velniui, kuris laiko užslė
gęs Lietuvą, dar nereiškia kovo
ti už “gyvąją Lietuvą”. Greičiau 
galima prisidėti prie išvadavimo 
vilčių laidojimo...” “Laisvė”, 
gi skelbė, kad “bendradarbiavi
mas įmanomas tik tada, kai iš
eiviai atsisakys planų Lietuvon 
sugrąžinti dvarininkų, buožių, 
kapitalistų ir kunigų' viešpata-

j Ko specialios komisijos ir lenkų 
Tautinės Vienybės Tarybos at
stovų pasitarimas abiem tautom 
rūpimais klausimais. Šalia kitų 
reikalų buvo peržvelgta dabarti
nė tarptautinė padėtis, jos rai
da, kiek ji eventualiai galėtų pa
liesti abiejų tautų interesus ir 
kokių tektų daryti žygių jiems 
apsaugoti. Buvo taip pat nusi
statyta visakeriopai remti Pa
vergtųjų Europos Tautų pastan
gas išplėsti veiklą, joje aktyviai 
reikštis, bendradarbiauti ir de
rinti kur reikalinga, galima ir 
tikslinga už laisvę žygius.

I linės vienybės susilpnlnimą, Iz
raelio pozicijos pagerėjimą ir 
“rytų imperializmo’’ atėjimą. 
Arabų Lyga, Sudano iniciatyva, 
buvo sukvietusi pasitarimą ir 
bandė sutaikyti Nasserį su Kas- 
sem, tačiau nesėkmingai. Pasi
tarime iš 10 narių dalyvavo tik 
6, nes Irakas, Jordanas, Libija 
ir Tunizija atsisakė dalyvauti.

Adenauer į prezidentus
V. Vokietijoj vyksta pasiruoši

mai naujo prezidento rinki
mams. Th. Heuss kadencija bai
giasi, ir stambiosios partijos jau 
išrinko kandidatus: socialdemo
kratai populiarųjį Carlo Schmid, 
krikšč. demokr. — kancl. Aden- 
auerį. Pastarasis buvo siūlęs vie-

Londonas. — Feldmaršalas 
Montgomery pasisakė balandžio 
pabaigoje vyksiąs į Maskvą. Jis. • 
matyt, nori dalyvauti gegužės 1 ną populiariausiu savo ministe- 
d. parade. Iš vyriausybės sferų rių — Ludwik Erhard, 62 m. am-

Berlyno reikalu amerikiečiu 
anglų panainentarų grupė - • 
skelbė siūlymą pavesti v’ ■ 
miestą — rytinę ir vakarinę 
Ii — Jungt. Tautų kontrolei, f 
savaitę JAV, Britanijos, Prn - 
cūzijos ir V. Vokietijos užsie ir 
r. ministerial Londone dar k» 
tą svarstys savo pozicijas sov - 
tų atžvilgiu busimoj Rytų - Vi
karų užsienio r. min. konfer'- 
cijoj. Be abejonės, jie svarst 
ir šį pasiūlymą. JAV atstov 
Herter, einąs Valst. Depart sek
retoriaus pareigas. Dulles s”? 
kata vėl pablogėjo ir jis iš F’ 
ridos vėl grįžo ligoninėn 
šingtone. Manoma, kad nei 
kus jis pasitrauks iš užs. r. m? 
pareigų. '. *

Jau kiek anksčiau prez. Eisr j-
pareikšta, kad jis vyksta kaip žiaus, tačiau partijos nuomone įhoweriui buvę pranešta apie >a 
privatus asmuo. pastarasis numatyats kanclerio blogėjusią Dulles sveikatą.
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VI-OJI LIETUViy DIENA
Krašto Valdybos pasiūlymu, ’ Org. Komitetas puikiai žino

Nelengva rašyti apie kiekvie
ną žemyną, o ypač Afriką, kurią 
Cecil Rhodes šitaip aptarė mir
ties patale: “Kaip maža daryta 
ir kaip ten daug padarytina”. 
Nelengvai pavyko šį uždavinį 
atlikti John Gunther, kuris ke
lionėmis raižė Afriką ir parašė 
stambų veikalą “Inside Afrika”. 
Tai buvo prieš šešerius metus.

Hamiltono apyl. v-ba ėmėsi ini-'esąs reikalingas visų Kanados.'Jis įdėjo daug darbo ir parodė 
ciatyvos rengti Vl-ją Lietuvių lietuvių moralinės paramos šiam nemažo sumanumo aptarti kiek- 
Dieną Hamiltone. Šios visos Ka- dideliam darbui. Stengsimės dė- j vienos srities klausimams, nors
nados lietuvių didžiosios šven- ti visas pastangas Vl-ją Lietu- • neretai darydamas bereikšmių

pravedimo vių Dieną padaryti visais atžvil- nukrypimų. Ir vartant šią knygą
tnrčci hn- criaic viqh KanaHnc 1 iotiixmi crrri- ' stains mintie Voin erraitai Vintą

tės organizavimo ir L
- darbui atlikti valdyba tarėsi bū

sią tikslu sudaryti organizacinį 
LD rengti komitetą, pakviečiant

- Į jį ir daugiau tame darbe paty-

giais visų Kanados lietuvių gra
žiausia švente. Prašome jau da
bar visus ruoštis, sudarant pla- 

_ nūs iš anksto būti tomis dieno-
• rusių asmenų. Komitetas pasi- mis Hamiltone, ta pačia proga

• škirstė pareigomis ir jau pradėjo atnaujinant senas pažintis, ap-
‘ K^rbą- Komitetą sudaro: | lankant savo prietelius ir pažįs-
iHžfąll^Varanavičius — apyL v-bos + T *

pirmininkas,
V. Kazlauskas — org. k-to pir

mininkas,
K. Baronas — I vicepirm. ir 

spaudos inform.,
A. Vainauskas, II vicepirm.,
E. Latauskaitė ir M. Kežinai-

•tytė — sekretorės,
A. Pilipavičius — iždininkas,
E. Kudabienė - meninės da

lies vadovė,
K. Stanaitis - sporto vadovas,

S. Dalius — leidinėlio vadovas,
K. Mikšys — pobūvio vadovas,
J. Pleinys — svečių informa

cijos vadovas.
A. Bugailiškis ir P. Mikalaus

kas — nariai.
Komiteto būstinė ir susiraši

nėjimo adresas: 42 Granton St.,
Hamilton, Ont.

Komitetas jau turėjo du posė- 
aižus, numatyta plati ir įdomi 
šventės programa. LD įvyks, 
kaip jau priimta, Darbo Dienos 
Savaitgaly, rugsėjo 5-6 d.d.

Nutarta išleisti šventės proga 
leidinėlį. Laiko neperdaugiausia, 
todėl prašome visų apylinkių K. 
valdybas sukrusti ir pristatyti į .■ _ .... . . ^... 7. ., , .. ., i v Valaitis, E. Vi tartos, A. Zickus, Ziekus.savu kolonijų veiklos aprašymus p - ' • ■ ...............
ir fotografijas leidinėlio redak- fe ir prie įėjimo neturint galimybės po- 
toriui S. Daliui — 506 Sherman statyti visus numatytus aukoms priimti 
Avė S Hamilton Ont _  iki! stalus, daugelio nuoširdžių aukotojų pa-

' birželio 1 d. Pabrėžiame, kad lai- ! ^džių Š!Qme nėrQ'
ko nedaug ir š’s reikalas skubus. ’ ;c
•Apylinkių valdybomis bus išsiun- :
tinėti tuo reikalu atskiri raštai
artimiausioje ateityje. Taip pat
prašome sekti musų pranešimus viškę padėka.
spaudoje. ? - - fcj ‘

tarnus. Lauksime!
KLB Hamiltono apyl. v-ba.

AUKOS TAUTOS FONDUI TORONTE
Nepriklausomybės šventes proga au

kojo:
$25 — Tėvai Pranciškonai;
Po $10 — P. Regina, J. Strazdas, 

gyd. A. Užupienė;
Po $5 — gyd. Arstikaitytė, kun. P. 

Ažubalis, Bačėnos, 
teris, Br. Čepaitis, S. Čepas, J. Danile
vičius, V. J. Jasinęvičiai, kun. Gaida, 
L. Karbūnas, V. Lukoševičius, A. Ma
sionis, V. Montvilas, kun. Pacevičius, A. 
Paškauskas, B. Sakalas, A. Saulis, Sau- 
lėnas, L. Sendžikienė, V. Sendžikas, V. 
Sonda, Sungailai, A.Šapoka, Treigys, Va- 
dauskienė, Vitalius, Vitkus (Vitkūnas), 
Vyšniauskas, J. Žadeikis, J. Žilys;

$4 — O. Venckaitiefie;
$3 — J. Vaskela;
Po $2 — E. Abromaitis, J. Aukštaitis, 

V. Aušrotas, VI. Sakys, Balsienė, Balte- 
kys, Baltrušis, Basalykas, Brickis, A. Cip
lijauskas, St. Dargis, M. Dervinis, Dič- 
kus, Dulevičius, Jočys, Jackus, P. Jurė
nas, St. Juozapavičius, Kantvydas, J. 
Kirvaitis, Lazys, Ličas, V. Liuima, Martin*’ 
šius, Matukienė, E. Matulis, J. Morkū
nas, B. Matulevičius, E. Narušis,' gyd. 
Norvaišienė, V. Paulionis, J. Petrauskas, 
A. Petkauskas, J. Pikelis, P. Puteris, J. 
Rinkūnienė, A. Sagevičius, F. Senkus, 
*' Simbeiis, Srėbūnas, J. Šarūnas, . P.

j Šernas, J. Tomkūnas, J. Varneckas, M.

Dėl daugelio skubėjimo į minėjimo sa-

J. Bersėnas, Bumeis-

ateina mintis, kaip greitai kinta 
šis žemynas, dar taip neseniai 
buvęs sustingęs. 1

KRAŠTAS IR
ŽMONĖS
Afrikos žemyne galima sutal

pinti keturias JAV dydžio vals
tybes. Jos plotas siekia 1L3 mil. 
kv. mylių. Klimatas įvairus, nors 
vyrauja tropiškas.- Susisiekimai 
blogas. Tik pastaraisiais metais 
dėta pastangų sudaryti platesnį 
geležinkelių tinklą. Nežiūrint 
Afrikos turtingumo- gyventojai 
dideli skurdžiai. Kolonijų tvar
ka siekė iš šio žemyno kuo dau
giau naudos gauti, pasipelnyti, 
bet ne vietos gerbūvį ugdyti. Tik 
pastaruoju metu imta kiek vie
tos rinkomis rūpintis.

Afrikoie gyvena, apytikriais 
duomenimis. 220 mil. vietinių ir 
5 mil. baltųjų. Pusė šio skaičiaus 
baltųjų susitelkė Pietų Afrikos 
Sąjungoje. Gyventojų požiūrių 
Afriką skaidvtina į dvi dalis: 
baltoji ir juodoji. Šiaurės Afri
koje gyvena arabai, kurie yra 
Mahometo pasekėjai. Etiopija 
sudaro išimtį atstovaudama se- 
.mituss. Kaikuriose žemyno vie
tovėse: pa v. Pietų Afrikos Są
jungoje ir kitur yra indų ir kitų 
Azijos gyventojų, kurie yra ryš
kioje mažumoje. Gyventojų dau-
gumą sudaro juodieji.

NERAŠTINGUMAS
Mahometo pasekėjų esama 

apie 60 mil. Jų įtaka didėja, o
1K1

Lietnvię gimnazija jav
Lietuviai, pranciškonai, prieš kykloms nustatytas kursas su 

trejus metuš Atidarę Kenne- < lotynu kalba ir lituanistika.'
Už mokslą ir bendrabutį atly

ginimas tik 100 <lol. metams.
... . . inciuiuiigi gauua inuAuuai gurt

stoti pradžios mokyklą .VaiSu-< būti dalinai arba visiškai nuo

negeroves pašalinti ir gerbūvį 
podidinti.
į Juodoji Afrika neturi vakarie
tiškos istorinės sampratos, netu
ri patirties, neturi visuomeniniu 
sluogsnių,'ji veik be ryškesnio 
kultūrinio ir civilizacinio veido. 
Tautiškumo samprata kitokia, 
kaip vakariečiuose. Tačiau jis 
liepsnoja ir žada daug ką pakel
ti, kad pasiekus laisvės. Ar pa
skelbę nepriklausomybę jau iš
tiktųjų jie bus laisvi?

Ateinančiais metais neciona- 
lizmo aistra padidės, nes sausio

baltuosiuss. Kiekine ame krašte, 
kiekvienoje skirtine i valdomo- 
je k<ę>lQnijoje iškilo, avi 
kiečių tautiniai sąji tižiai, 
joje' Belgijos Eton fe, Nj 
Portugalijos kolonijose pa:.^ 
k ė iega paremti susidūrimai, 
Šaltieji, nors būdaįi mąąujpo- 
je, sugebėjo sudrausminti maiš
tininkus. Neramumai užgniaužti, jiMauvr auna įjauiuvj, 

maištininkai laikinai palaužti, i i d. paskelbia nepriklausomybę 
tačiau visoje Afrikoje bręsta di- Kamerūnas, balandžio 29 d. To- 
desnio mąsto kova už laisvę. ” ...........
Laisvė, kaip nesulaikoma galin
ga liepsna, nelyg potvynis ap
ėmė visą Afriką. Nė tik Alžiras 
veda kovą. Alžiro sukilėliai re
miasi europine patirtimi. Juodo
ji Afrika neturi net mažiausios 
nuovokos apie valstybinį gyve
nimą. Ji mažiausia pasiruošusi 
tuojau savo rankomis viską at
likti. Bet jų vadai ir iš laisvųjų 
valstybių, pąv. Ghanos, pęr radi
ją skelbia: atėjo istorinis mętas

MIKE STERN

Paskutines Mussolinio dienos

go, spalio 1 d. Nigerija ir gruo
džio 2 d Somali j a. Ateinančiais 
metais prasidės tarpusavio rung 
tynęs dėl įtakos: skaldymo ir ap- 
sijungimo. Vyks varžybos ir tarp 
vakariečių gal ne tokiame ap
gailėtiname akligatvyje, kaip 
Artimuose Rytuose. Šauks ryš- 
kesnėn kovon ir Maskva, nes 
ateinančiais metais jai jau bus. 
paranku ištraukti propogandinį 
ginklą iš makštų.

(Bus daugiau)

bunkporte, Mairie, savo gimnazi
ją (High School), kviečia į WįNeturtingi gabūs mokiniai gali 

sius jaunuolius. Šiais metais mokesčio už mokslą atleidžiami, 
pranciškonų gimnazijoje jau į Pirmenybė teikiama norin- 
veikia trys klasės, o nuo atei- tiems stoti į lietuvių pranciško- 
nančio rudens veiks visos ketu- , .................
rios. Gabūs mokiniai, pristatę 
mokslo pažymėjimus, gali persi
kelti ir iš kitų mokvklų. Vietos 
bendrabutyje yra 100-tui moki
nių. (Naujųjų gimnazijos rūmų___
pastato nuotrauka įdėta į šio “T.: Visi lietuviai tėvai, kurie šie-

nu vienuoliją jaunuoliams. Vė
liau jie vienuolijos lėšomis bus 
mokomi ir ruošiami mišijoniė- 
riais, kad tarnautų lietuviams 
tremtyje ir išlaisvintoje Lietu
voje.

Ž. numerio 1 psl. Red.). ilojasi* savo vaikų auklėjimu 
Nuo praeito rudens mokykla krikščioniškoje ir lietuviškoje 

veikia naujose moderniškose pa- dvasioje, prašomi atkreipti dė- 
talpose, kuriose yra bendrabu- piesį į šią gimnaziją. Įstojimo 
tis, klasės, žaidimų salė, biblio- reikalais prašoma kreiptis į gim- 
teka ir laboratorija. nazijos rektorių šiuo adresu: Tė-

I mokyklą priimami tik lietų-!vas Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
viai ir lietuvių kilmės berniu- i Franciscan Monastery, Kenne- 
kai. Mokyklai ir bendrabučiui1' ■ ” • *
vadovauja patys lietųyiąi pran
ciškonai. Gimnazija turi visas 
valdžios mokyklų teises, ir joje 
išeinamas visas vidurinėms mo-

bunkport, Maine, USA.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ATSTOVŲ KELIONĖ

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
delegacija apkeliavo visą pasau
lį skelbdama apie vargą 100 mi
lijonų pavergtųjų. Delegaciją su 
darė PJT pirmininkas Stefan 
Korbonski, buvęs karo meto 
Lenkijos vicepremjeras, J. Ko- 
vano, buvęs Budapešto burmist
ras ir Wilis Masens, latvių dip
lomatas ir buvęs PJT pirminin
kas. PJT, kaip žinia, priklauso 9 
kraštų atstovai: Albanijos, Bul 
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru

' Išvertė PR. ALŠĖNAS 
**

galima sakyti, buvo vieni kitų 
įtarimo vieta. Valerio įtarė, jog 
tai naujai susuktas biurokratų 
lizdas, o Como partizanai taipo
gi žiūrėjo į jį nepasitikėjimo 
akimis.

Praslinko beveik apie dvi va
landas besiginčyjant, pakol Va
lerio patyrė, jog Mussolinis bu
vo pagautas Dongo miestelyje.

Vos tik pulk. Valerio išėjus iš 
prefektūros buvo apsižiūrėta, 
jog dingusi jo mašina ir sargy
binių sunkvežimis. Labai karin
gai nusiteikęs jis grįžo atgal į 
rūmus, tačiau ir šiuo atveju ne
sulaukė jokios simpatijos iš sa
vo oponentų. Pagaliau, jis pa
siekė Oscar Sforni, Tautinio Iš
silaisvinimo Komiteto vietinį at
stovą ir įtikino ji, jog, Valerio 
buvo autoritetingas perimti sa- 

, _ „ - vo žinion visus fašistu belais- 'gyvybes! Supratot? vius.
Atsakymas — buvo: “Supra-1 Tačiau Sforni teaprūpino Va- Į 

tom”... Y . . . jlerio tik naujomis susisiekimo
Po to Neri ir jo mylimoji pa- priemonėmis, o dėl belaisvių su

liko namelį. Mussolinis su Cla- rankiojimo nieko negalėjo pa- 
retta pradėjo “jĮ^ją gyvenimą” dėti. Paliko ju pačių iniciatyvai. 
— nąųjęj. vi ' “k

Tėhaf buvo sift ir jauku. Po Pavažiavus skubiu tempu kiek 
drėgnos ir šaltos nakties bei guo- į ' _ i
lio ant cementinių grindų čia įą kalnuose partizanai atidarė 
buvo tarytum tikras rojus.- Mus- ugnį į Valerio ir jo sargybinius,

(Pabaiga) •
Nedidelis kaimiečio namelis 

susidėjo iš dviejų kambarių: 
virtuvės ir miegamojo. Miega
majame stovėjo didžiulė lova, 
kurioje miegodavo visa šeima. 
Ant sienos kabojo medinis kry
žius, madonos paveikslėlis ir vie 
no iš vaikų pažymėjimas apie 
priimtą Pirmąją šv. Komuniją. 
Viskas įrėminta į medinius rė
melius. Kpt. Neri į šį kambarį 
paskyrė diktatorių ir Clarettą. 
Tuomet jis kreipėsi į tris sar
gybinius:

— Jūs turėsite belaisvį sau
goti kuo budriausiai. Atsakysite 
už nebudrumą savo gyvybėmis. 
Nė vienas negalėsite apleisti šio 
namelio be mano žinios ir leidi
mo. Jokio žodžio ir į nieką, su 
niekuo nekalbėti. Koks nors pra- 

' silenkimas su šiais įsakymais,
_____ mahometonizmas plinta ir tarp dar kartą kartoju, jums kainotų 
Neturėjome juodųjų. Krikščionių užtinkama

Jgoiimybės posirošont aukų lopuose po- apie 21 mil. Kiti yra pagonys.
ir.ti. Bet ir jų nepaskelbtoji: - ?fri’"iečių 2?ęraštin-

cuka parims kova už Lietuvos laisvę. , T; paa k-iu.. -t--
Kaip jau spaudoje buvo skelbta, rink-! S1’ J1^ naudoja 700 kalbų ir tar- 
liovos metu surinkta $720,30. Visiems mių. Sviesuomenes nedaug. Vie- 
oukotojams reiškiame nuoširdžią lietu- tiniai gyventojai turi Savų Ži-

300 jardų, Valerio šoferiui liepė 
sustoti.

— Išlipkite! — sukomandavo 
jis belaisviams.

Išsigandę, jie išlipo. Sargybi
nis atsistojo šalia jų.

Valerio parodė'į maža takelį, , .r . ,
vedantį į Villa Belmonte ir Mus- Irnunijos ir Vengrijos. Jų delega- 
solinis su Clareta keletą žings-'^a aplan^e Japoniją, Korėją, 
nių žengė ten. Šitokie Valerio ^oimoza’ Filipinus, Austrahją, 
gestai jiems buvo labai įtartini ^a.^islan^’ Vietnamą,,Tur
ir jie klausiamai žvelgė į savo •<1-ia' Graikiją ir Italiją ir gal dar 
komanduotoją. i keietą kraštų aplankys.^ Jie bu-

Jokio žodžio netaręs, Valerio i \° ta2P Pat priimti atskiroje au- 
pakėlė savo automata ir pasoau- dienčijoje ir popiežiaus^ kuris 

parodęs dideles užuojautos pa
vergtosioms tautoms, kurių ti
kėjimas, pasak popiežiaus, yra 
jų didžiausias stiprybės šaltinis. 
Delegacija aplankė taip pat ir 
valstybės sekretorių kardinolą 
Tardini, kuris tarp kitko pareiš- 

__ ____ _ __ _ kęs: “Tik teisingumas tegali bū- . 
_kis buvo užmerkta, bet dešinio- J* žmonių Ar tautų santykiavimo 

j ji dar pravira, žiūrinti į savo eg- pagrindu 
■ zekutoriu.
i Clarettai buvo kitas suktelė!

pakėlė savo automatą ir paspau
dė šakutę ..? •

Mussolinis tik spėjo pakelti 
dešinę ranką, tarytum apsigyniu 
mui. Jis ir jo ranka buvo suvars
tyta automato kulkų. Pirmiau
sia jis susmuko ant kelių, o pas
kui apsivertė ant nugaros ir gu
lėjo tylus, bežadis. Jo kairioji 
a!

Spaudos atstovams jie pareiš- 
ė. kad mūsų laikų žmonijos vi

lnas automato, kuris ir. j a pagul- so nerimo pagrindinė priežastis

cc.

Tout© Fond6 Toronto skyrius, 
f *■

Visu rūšių stalių darbai
• ■ ■. . v ■ v.

Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos 
Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai.

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

RESTORANAS “RŪTA”
Notijai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

ir suknelėms medžiagų, priedų %
odos siuntinius, kurie sudaromi

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir 
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 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir t.t.
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novų — gydytojų, teisininkų, 
mokytojų, kurie gabesnieji) va
dovauja tautiniams sąjūdžiams. 
Dauguma gyventojų gyvena nę-' 

i paprastame skurde, nes jų mė
nesinės pajamos vargu siekia $3. 

i Šiose sąlygose kalbėti apie va
karietišką demokratiją tėra sva
jonė. Ghanos politinis veikėjas 
K varne Nkruma atvirai pripažįs-

Naujosios valstybės, nors ir 
skelbia visuomeninį teisingumą 

i ir demokratiškumą išnažĮsta. ta-__
jčiau tikrovė jose neišvengiamas munistai labai sujudo. Ypač vie

nas iš jų, kuris ilgus metus slėpė 
savo identiškumą ir vadino sa
ve pulkininku Valerio. Kaip po
grindžio kovotojas, jis turėjo re
pu taci j ą neatlaidaus keršy toj o 
visiems komunistų priešams, ne 
žiūrint kas jie bebūtų — demo-'būti jo teigimai tikri, bet gali 
kratai, liberalai ar fašistai. {būti ir ne. Kada Bellini dar

Jis buvo apie 35 m. amžiaus, • •
augščiau vidutinio ūgio, prapli
kusiais plaukais, piktomis aki
mis ir tankiais ūsais, padengu
siais visą viršutinę lūpą.

Balandžio 28 d. 7 vai. rytą, ka
da Mussolinis dąr miegojo kai
miečio pirkelėj, pulkininkas Va
lerio sėdd į automobilį ir dvyli
kos partizanų lydimas nedidelia
me sunkvežimyje išskubėjo au
tostrada Como kryptimi. Už .va
landos jis jau beldėsi į Como 
prefektūros duris, kuri šiup urė
tu buvo partizanų žinioje. Tai,

solinis jau 56 vai. nebuvo nusi- 
tada, 
Dučė

Ita:

vilkęs drabužių, t.y. nuo 
kai išvažiavo iš Milano, 
pasiruošė geram poilsiui. Sar
gybiniai — likosi virtuvėje.

Kai tik žinia pasiekė Milaną, 
jog: Mussolinis yra sugautas, ko-

vadizmas”.
KOVA UŽ LAISVĘ
Mau-Mau vietinių sąjūdžio or

ganizacija primena istorinę Ma
fiją, kurios pėdsakai užtinkarpi 

i ir JAV. Jo geležinė drausmė ir 
Į grėsmė būti nužudytu už jos su
laužymą buvo nukreipta prieš

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

yra tik 100 milijonų pavergtųjų 
padėtis, kad negali būti kalbos 
apie naują ramybę, kol paverg- 
tieu^'nebus fejsvi.

dė šalia mylimojo amžinam mie
gui. Mirtis abiems buvo labai 
staigi. Nežiūrint to,' sargybiniui 
dar buvo Įsaky^'oftlikti veiKs-*' 
mą, vadinamą “coup de grace”/ 
iššauti po vieną šūvį į abiejų 
galvas...

Kapitonas Neri stebėjo šią 
šaudymo operaciją, tarytum pri
trenktas. bejausmis. Jam tai bu- Jų lavonai buvo sukrauti į 

_ _ . . vo didžiulis netikėtumas. Dabar sunkvežimį ir nuskubėta Villa
Greitai jie atsirado prie Dongo • buvo įsakyta sargybiniams sau- (Delmonte "kryptimi, kartu pri- 
prefektūros. Tai buvo 2 vai. 10 ! goti lavonus, pakol jie bus pa-! jungti ir Mušsolihio bei Claret- 
min. p.p. Ginkluoti partizanai Įimtk Į tos palaikus. Po to tas sunkveži-

Be jokio pasikeitimo žodžiais, imis, lydimas egzekutoriaus Va- 
Valerio, Neri ir Gianna sulipo Į-lerio. nuvažiavo Milano link, 
maišną ir nuskubėjo į šiaurę . Rytojaus dieną, dar didesniam 
ežero krantu Dongo link.; Tenai | išniekinimui, nužudytųjų lavo- 
Valerio pareiškė kunigaikščiui nai buvo pakarti už kojų žemyn 
Bellini, kad jis turįs įsakymą galvomis miesto centre... 
Įvykdyti egzekuciją ir kitiems; Taip-baigėsi Mussolinio kar- 
fašistinės tarybos nariams. i jera ir jo gyvenimas. Gi Mus- 

•Bellini visai pasidavė egzeku- 'solinio ir jo ministerių žudikas,- 
toriaus valiai. 15 fašistinio kabi- j “pulkininkas Valerio” šiari- 
neto narių buvo išrikiuoti pagal dien yra Italijos senato narys, 
akmeninę mūro sieną netoli eže-J deleguotas komunistų partijos.

Jie tesutiko svečią 'tik palydėti.

i šiaurę nuo Menaggio, besislaps

manydami, jog tai fašistai bėga.
Valerio ir Sforni, visdėlto, li

ko partizanų kulkų nepaliesti.

apsupo juos ir pristatė kuni
gaikščiui Bellini. Valerio tuojau 
oatiekė savo partizaniškus do
kumentus ir paaiškino, kad jis 
turis paliepimą pristatyti Mus- 
solinį į vyriausiąją partizanų 
būstinę Milane.

Kunigaikštis Bellini į Valerio 
žiūrėjo su nepasitikėjimu. Gali

ro ir visi sušaudyti. Pagal įsa- 
galėjusią rutiną ir šiems buvo 
įsakyta suteikti “coup de grace” .
— po atskirą šūvi į galvą...

svarstė vienas sau, kas daryti, 
kiek nuošaliau Valerio jau kuž
dėjosi su kpt. Neri ir jo sužie
duotine, kurie abu buvo pasi
šventę komunistai — susiuodė 
vieni kitus.

Neri tuojau buvo Valerio įti
kintas, jog jis yra kompetetin- 
gas Mussolinį perimti ir įprašė 
ji įkalbėti kunigaikštį Bellini. 
Šis taip ir padarė.

Pagaliau, kunigaikštis sutiko:
— Aš leisiu šiam žmogui pa

imti belaisvius savo žinion, tik 
su sąlyga, kad jūs, kpt. Neri ir 
Gianna, lydėtumėt juos į Mila
ną. '

t Lydimas Neri ir Giannos, Va
lerio skubėjo į vietą, kur- buvo 
paslėptas Mussolinis. Kai jie pa
siekė kaimiečio trobelę, buvo

■ pavakarys. Dučė jau buvo atsi
kėlęs. Baltas bandažas, kuris 
dengė jo galvą, gulėjo ant grin
dų. Claretta — taipogi buvo ap
sirengusi, pasidabinusi. Sargy
biniai jiems buvo padavę valgy
ti: duonos, truputį sūrio ir vyno.

Valerio neeikvojo laiko for
malumams. Jis tik paliepė be
laisviams skubėti prie stovinčio 
purvinam kiemely automobilio.

— Kur mes važiuosime? — 
Musolinis paklausė.

— Aš jus perduosiu alijantų 
karinei vadovybei, — atsakė

• Valerio.
■ Išeinant iš Pričiukės, Musso-
• linis mėgino klausti, kokį nuta- 
irima alnantai yra nedarę ’o
sūnaus Vittorio, o taip — dėl jo 
ministerin Vąlerio autoritetin
gai pareiškė, jog joki nutarimai 
dar nėra padaryti.

t M”ssolinis ir Claretta buvo 
patalpinti į uŽnakalinę automo
bilio sėdynę. Valerio ant kelių 
pasidėjo automatinį šautuvą ir 

įdavė įsakymą šoferiui važiuoti.
• Mašinai dar nepavažiavus nė

SPECIALUS PASIŪLYMAS! 
Tiktai 200 siuntinėlių!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ LONDONE PRANEŠA, kad jai pavyko 
labai žemo kaina nupirkti 4.600 jardų vilnonės (all wool) angliškos medžiagos 
kostiumams. Iš tų medžiagų sudaryta 200 specialių siuntinių, kurių kiekvienų 
sudaro:
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jardo vilnonės (all wool) pilkos su ruoželiais medžiagos, 
jardo vilnonės (all wool) rudos su ruoželiais medžiagos, 
jardu vilnonnės (all wool) mėlynos su ruoželiais medžiagos, taigi iš 
viso 23 jardai vilnonės (all wool) angliškos medžiagos SEPTYNIEMS 
VYRIŠKIEMS AR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS.

Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 150 dolerių. O ka
dangi Lietuvių Prekybgs Bendrovei pavyko supirkti šias medžiagas išimtinai 
žemo kaina ir ji iš to te- •< 4 •
turės labai mažo pelno, tai 1 J J I l f
lo !užn'ini"/ y.UUlcflUo, 
į šiq kaing įskaitant sovietinį muitg, licenziją, draudimo ir vi-sos kitas pasiunti
mo išlaidas. Siuntinio gavėjui nieko nebereikia primokėti.

Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių skaičius yra lobai ribotas 
ir kad norime leisti pasinaudoti juo didesniam skaičiui mūsų tautiečių, prašome 
užsakinėti ne daugiau kaip po vieną tokį siuntinį.

Šio specialaus siuntinio svoris yra 22 Ibs., dėl to kitokių prekių prie jo 
pridėti nebegalima, nes tada siuntinys būtų per sunkus.

Šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienos siuntėjos, vis tiek, ar jis būtų mūsų, 
ar kitų firmų klijentos.

Pareikalavus siunčiame nemokomai medžiagų pavyzdžius. Ta pačia proga 
norime painformuoti, kad esame sudarę 25 skirtingus standartinius siuntinius 
niekam jau nebenuvaržomomis kainomis, svyruojančiomis tarp 29 ir 80 dolerių. 
Pavyzdžiui:

1. tiktai už 29 dolerius jūs galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 614 
jardai VILNONĖS medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

2. tiktai už 32 dolerius galite pasiųsti 6 jardus VILNONĖS paltinės me
džiagos 2 paltams,

3. tiktai už 49 dolerius galite pasiųsti 13 jardų VILNONĖS medžiagos 
4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

o šalia tų yra dar kiti 22 skirtingi standartiniai siuntiniai — medžiagos 
kostiumams ir paltams, batai, megztiniai, vyriškos ir moteriškos kojinės ir kt.

Pareikalavus siunčiame nemokamai savo standartinių siuntinių kainoraš
čius, medžiagų pavyzdžius ir pagrindinį savo katalogą, kuriame yra sužymėta 
apie 600 dalykų. -

Mes garantuojame, kad .
1. siuntinys fikroi posieks gavėjo (jei siuntinys žū^u, mes gražiname pi

nigus orbo be mokesčio pasiunčiamo kitų toki pat s;untinį),
2. visi -su siuntimu susiję mokesčiai apmokami š’čia, dėl to gavėjos, * su

laukęs siuntinio, nieko jau nebeprirpoka,
3. bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, pasirinktos pagal pavyzdžius.

MUMS REIKALINGI ATSTOVAI JAV IR KANADOJE!

"’'LITHUANIAN TRADING COMPANY 
la, Hunt Street, London, W. 11, Gr. Britain

Jau turime naujausių modeliu
1959 mėty baldu

20 kg. cukrous.......... $21.85
20 kg. tauku............. $39.60
20 kg. ryžių . ..............$24.45
20 kg. sviesto ........... $53.45

$1.50, o iki 20 kg. — $2.50)

kg. cukraus .. .. .. $13.22
kg. taukų .. .. $22.60

10 kg. ryžių.....$14.80
kg. sviesto ................ $31.94
(Į Sibiru iki 10 kg. reikia pridėti

SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
ir kojos) iškaitant visus mokesčius — j Europą............................. $175.00

i Aziją......................  $182.00

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

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei'užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.

10

Mohawk Furniture
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.

,4
LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

105 Cenno-i E.. Hamilton, Out. Td. JA. 8-6686. Ponio V. Juroitn. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-S31S. Ponio M. Venskevitien*.

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

Sav. A. Kalūza

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikitę j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.
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Sovietų Rusija ir Kinija
Sov. Rusijos dar labai aštrinąs 
vad. Išorinės Mongolijos klausi* 
mas. Kinija Mongoliją laiko pir* 
muoju kraštu, kur ji gali nu
kreipti savo didžiulį gyventoju 
perteklių, gi Maskva pasiryžu
si ir čia jai duris užtrenkti. Kaip 
tik neseniai Mongolijoje buvo 
pravestas didžiulis valymas ir 
išvalytas visas tas elementas, 
kuris savo akis gręžė į Mao Tse 
Tungą bei Pekingą, o jų vietas 
užėmė Chruščiovo garbintojai. 
Aišku, kad Pekinge tai nebuvo 
malon iai priimta.

Kuo šitos dviejų kolosų var
žybos pasibaigs, tuo tarpu dar 
sunku atspėti, bet jų interesų 
susidūrimas jau šiandien yra 
ryškus.

Vis dažniau ir dažniau pasau
lio spaudoje pasigirsta nuomo
nių apie dviejų komunistinių 
didžiųjų valstybių interesų susi
dūrimus. Pekinas ir Maskva, sa
koma, stovį ant konflikto briau
nos, nes ir Mao ir Chruščiovas 
pretenduoją į pirmuosius komu
nistinio pasaulio autoritetus ar
ba Mao bent nenorįs pripažinti 
visiško Maskvos dominavimo ne 
Europos kraštuose. Iš Hongkon- 
go pranešama, kad Maskva su 
Pekingu faktiškai jau esą pasi
dalinę pasaulį savo veiklos sfe
romis. Taip Maskva davusi su
prasti Pekingui, kad jo bandy
mas įsiterpti į Viduriniųjų Rytų 
bei arabų pasaulio reikalus bū
tų laikomas kišimusi į ne savo 
reikalą. Tuo tarpu rytų Azija 
esanti laikoma Kinijos sfera, iš
skyrus Indoneziją, kur Maskva 
tikisi pirmuoju smUiku groti, 
nors ten jai gerokai pagadinęs 
reikalus Tito. Kinijai Sov. Ru
sijos • brovimasis su savo įtaka į 
Indoneziją taip pat nepatinkąs.Pietų .Azijoje — Burmoje, Ne- paly, Ceilone ir Thailande — lygiagrečiai stipriną savo įtaką abu kraštai. Afrikos erdvę Maskva norinti pasilikti grynai sau ir pasipriešinusi Kinijos bandymui infiltruotis net Ghanoje. Pietų Amerikoje Maskva sau norinti pasilaikyti Braziliją, Argentiną ir Vidurinę Ameriką, kai Pekingas tikįsis įtvirtinti savo įtaką Čilėje, Paragvajuje ir Urugvajuje.Šiuo atžvilgiu reikšminga žinia ateina iš Maskvos. Net du žymūs diplomatai Maskvoje teigia, jog Kremlius įsakęs satelitinėms savo valstybėms sulėtinti tiekimą Kinijai lėktuvų. Be to, Rytų Europos kompartijų centrams esąs išsiuntinėtas bendra- raštis, reikakująs, kad visokiuose mitinguose bei pareiškimuose Kinijos vardas būtų minimas kuo mažiausiai, nes Pekingo režimas esąs reokcijonieriškiau- sias. ' ' “Nesutarimus tarp Kinijos ir

Dar karty dėl spaudos talkininkų prieauglio
Štai ir vėl, beveik po dviejų 

metų tenka grįžti prie senosios 
temos,—mūsų žurnalistinio prie
auglio klausimo — nes stebint 
lietuviškosios spaudos gyvenimą, 
deja, ir toliau nepastebime bent 
kiek didesnio susirūpinimo mū
sų laikraštininkų kadrais. Kai- 
kam, atrodo, šis klausimas išvis 
nėra jokiu klausimu, nes galvo
jama, kad pats gyvenimas jį at
sakys. Esą, niekas iki šiol spe
cialiai nesirūpino žurnalistiniu 
prieaugliu, nesą tad reikalo ir 
dabar šį įsitikinimą keisti

Didesni reikalavimaiBet ar toks sprendimas yra realus? Galima drįsti ir suabejoti. Bene svarbiausias motyvas prieš, būtų tas, jog beveik
Kuo kiti rūpinasi?

Pasiuntinybės Vatikane byla i išlaisvinimo kovai, bet tik bend
radarbiauti su visuomeninėmis 
organizacijomis.

Visi pirmieji “N” tvirtinimai

kaikuriuose laikraščiuose dar vis tebesvarstoma. Ypač dažnai prie jos grįžta “Naujienų” bendradarbiai, o nr. 82 ir pati redakcija dėl to pasisakė, atsiliepdama į prieš dvi dienas tame laikrašty išspausdintą tūlo Alg. Vainiaus straipsnį. Nei Vainiaus straipsny, nei redakcijos pasisakyme naujų faktų neiškeliama, tik savaip įvertinami sausio pradžioje pasirodę oficialūs pareiškimai bei spaudos komentarai.“Naujienų” apžvalgininkas be jokių abejonių tvirtina, kad Lietuvos pasiuntinybės, “kaip diplomatinės misijos posto” Vatikane nebesą. Įstaiga palikusi, bet diplomatinio statuso nebeturinti. Girdvainis esąs paliktas tos įstaigos “prižiūrėtoju”, bet be diplomatinio titulo, o Lozoraitis j r., esąs visiškai išbrauktas iš įstaigos pareigūnų sąrašo. Dėl to apie “dalinį mūsų reakcijos laimėjimą” negalį būti kalbos. Pasiuntinybė dabar nebeturinti nė simbolinės reikšmės. Lietuvos nepriklausomybės simboliu ji buvusi prieš tai,; nes faktiškai, nieko neveikusi. Išviso diploma-tįją negalinti vadovauti Lietuvos

the caribou

Ant kiekvienos kanadiš- kos dvidešimts penkių centų monetos antrosios pusės yra iškalta gražaus caribou galva.Caribou priklauso stirnų giminei ir randasi plačiuose šiaurinės Kanados plotuose nuo Labradoro iki Aliaskos. Jis išsilaiko nederlingose žemėse, kur kitos rūšies stirnos greitai išnyktų. •Kanados eskimai nepaprastai naudojasi caribou. Iš jų kailių daro rūbus ir palapines, maitinasi jų mėsa, palaikydami likučius žiemos ilgiems mėnesiams.
Kas žiemą caribou bandos keliauja į pietus ir sugrįžta į šiaurę anksti pavasarį. Masinis jų judėjimas palengvina eskimams medžioklę.

aiskiai prieštarauja oficialiems Vatikano ir mūsų tenykštės atstovybės pranešimams. Juk aiškiai buvo pranešta, kad Girdvainis vadovauja atstovybei kaip charge d’affaires, o be jo atstovybėje yra dar ir sekretorius. Keistokas apžvalgininko supratimas, kad be ministerio nebėra atstovybės. Kiek pasauly yra atstovybių, kurioms metų metais vadovauja charge d’affaires titulu sekretoriai ar kitokio'titulo tarnautojai! O atstovybės veiksmingumas priklauso nuo žmonių. Tinkamas atstovybės vadovas visuomet atras sritį, kur pasireikšti, nors jo valstybės padėtis bei'jo gaunami ištekliai neleidžia jam vaidinti tokio pat vaidmens, kaip tą gali- daryti kiti diplomatai. Ir visur mūsų diplomatinių bei konsularinių atstovybių pasireiškimas priklauso tik nuo asmenų. Mes gi negalime nei laukti, kad jie galėtų vaidinaikažkokį... ypatingą vaidmenį, kai valstybės padėtis tokia. Bet kaip diplomatų aplinkos žmonės jie gali ten reikštis tiek, kiek sugeba.Mūsų tautinių švenčių parengimus Nepriklausomybės šventei praėjus kritiškiai palietė daugelis korespondentų įvairiuose laikraščiuose, p “Dirva”. Nr. 23 išspausdino tuo reikalu net vedamąjį. Jame teisingai pastebėta, kad minėjimų klaidas priminti reikia ir kad negalima sakyti jog tuo būdu kenkiame pačiam reikalui, “nes jos kasmet mažina dalyvių skaičių, ir blukina pačios šventės reikšmę”.Pasak “Dirvos” vedamojo, pirmoji ir pati didžiausia klaida, tai tų minėjimų ištęsimas iki begalinio nuobodumo. Kalbėtojai, kalbėdami valandą ar daugiau, kartoja visiems žinomus dalykus. “Menininkai, atlieką programą, sudeda jon viską, ką tik yra išmokę, o patys rengėjai taip pat nori pasakyti viską, ką tik jie žino”.,“Antra didžioji tokių švenčių nuodėmė, tai rengėjų noras pasirodyti, darant pranešimus anglų kalba, jos pakankamai nemokant”. Visiškai teising^Knuro- doma, kad reikėtų svetima kalba pranešimus pavesti padaryti jau nuoliams jau čia išėjusiems augštąjį mokslą, kurie kalbą gerai moka.Trečia klaida laikoma perdi- deli pavėlavimai; ketvirta — nesugebėjimas atvesti įtakingųjų vietos politikų bei kitų asmenybių. apie kurių dalyvavimą daug kalbama prieš minėjimą, o minėjime jie nepasirodą. Jei kas met pasiseksią bent vienos klaidos atsisakyti, tai būsią laimėta.
Ryšy su artėjančiais pasitarimais Berlyno reikalu (“akivaizdoje svarbių sprendimų, kuriuos dabar daro. Vakarų valstybės”) “Nepriklausomoji Lietuva” Nr. *14 paragino: “Visi rašykime VL

AL. GIMANTAS
*

kasdien pastebimas vis didesnis 
mūsų skaitytojų išprusimas, pa
stebimas didesnis jų reikalavi
mas ir, pagaliau, tam tikra kon
kurencija iš svetimomis kalbo
mis leidžiamos spaudos ar netgi 
ir iš kaikurių savųjų lietuviškų
jų laikraščių pusės. Gi norint iš
laikyti konkurenciją, ir paten
kinti vis daugiau iš savosios 
spaudos laukiantį lietuvį skaity
toją, jau reikia ir nemažų pa
stangų. Pirmoje eilėje tektų su
sirūpinti gerų (tikra to žodžio 
prasme) bendradarbių prieaug
liu, be kurių vargiai ar galimas 
laikraščio turinio pagyvinimas. 
Be pajėgių bendardarbių, var
giai ar galima būtų kalbėti apie 
tolimesnį mūsų spaudos progre
są. Čia pat ir kyla dar vienas 
klausimas — iš kur gauti tuos 
gerus ir pajėgius bendradarbius?

Pagrindas — mėgėjiškumas
Kaip žinia, galima drąsiai teig 

ti, jog dabartinė padėtis yra to
kia, kad mūsoji spauda tesire- 
mia beveik tik mėgėjine talka. 
Turbūt neužsigaus nei vienas 
betkurio laikraščio bendradarbis, jei aplamai žvelgiant, sakytume, kad bene visus mūsų šios dienos laikraštininkus galima pavadinti tik mėgėjais žurnalistais (savaime suprantama į tą patį būrį įrikiuojant ir šių skilčių autorių). Juk didelė dalis šiandien rašančių “prasimušė patys per save” liaudiškai tariant. Vieni ilgiau, kiti trumpiau, dalis sėkmingiau, kiti blankiau, visdėlto bandome bendradarbiauti savojoje spaudoje. Tiesa, neretas neišvengiame klaidų, kai kuriais atvejais, gal net ir didelių, bet ir .tai, kaip mėgėjams, vis.jau turėtų būti atleidžiama, konstruktyviai pakritikuojama, nurodoma. Tiesa, nebūtinai žurnalistai gimdomi akademinių studijų, kaip lygiai tiesa ar arti jos, kad žurnalizmas gali būti lyg ir pašaukimas. Juk neretai pastebime bendradarbių neabejotinus gabumus, nors ir gerai žinome, kad jokių žurnalistinių studijų nėra nei lankę nei baigę. Bet ir pašaukimas, kad jam būtų geriau pasiruošta, giliau įsisąmoninta ir įsigilinta, yra reikalingas daug žibių, daug kruopštaus darbo, neretai savęs išsižadėjimo, tik sėkmingiau pasitobulinus, daugiau žinių, daugiau praktikos įsigijus.
Per maža dėmesio sauNei į vieną kolegų pirštu nerodant ir savęs neišskiriant, bet sprendžiant iš turimų pažinčių, susirašinėjimų, nesunku pamatyti. kad šios dienos aktyvus mūsų spaudos bendradarbis per- mažai skiria .laiko< dėmesio ir pastangų savęs tobulinimui. Neretas mūsų tegalvojame, kad jau esame pilnais ir laurais pasipuošusiais žurnalistais ir kiekvienas
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Koiok su vėžiu

tikrindami 
savo sveikatą 
ir prisidėdami 
savo įnašu 
DUOKITE DABAR!

CANADIAN CANCER 
SOCIETY

Toronto tikslas sukelti $400.000 
Siųskite įnašus į Toronto skyrių

Canadian Cancer Society,
443 Mt.. Pleasant Rd., Toronto

mūsų parašytas sakinys jau yra 
neabejotina tiesa ir neginčijama 
vertybė. Toks įsitikinimas jau 
iškart stabdo galimą mūsų pa
čių pažangą ir verčia stovėti vie
toje. Neretai tai prisideda ir prie 
beprincipingumo komplekso su
sidarymo prie savotiškos patai
kavimo dvasios. Tokiu atveju 
jau nesunkiai išduodami patys 
pagrindiniai žurnalistiniai prin
cipai, tikra ir vertinga informa
cija, galinti sudaryti neabejoti
nai įdomią žinią, komentarą ar 
pastabą, taip ir neišvysta dienos 
šviesos. Jos vietoje nejučiomis, 
o kaikada ir sąmoningai, perei
name į tuščią pataikavimą. < Ir 
tai, rašančiojo nuomone, priside
da prie pasiekto lygio nusmūkio, 
kaip lygiai ir prie visos spaudos 
informacinio lygio smukimo.

Premijos ir stipendijosKaip derėtų kelti mūsų laikraštininkų pasiruošimą? Ką galima būtų daryti, kad tik užtikrinus ryt dienos lietuviškosios spaudos talkininkų naują ir pastovų būrį? Pasitarus su eile mūsų laikraštininkų, neretas jų pritartų nuomonei, kad mūsų laikraščiai turėtų sudaryti sąlygas kiekvienais metais bent po 3-4 savaites savo ryškesniems bendradarbiams aktyviai padirbėti prie redakcijos stalo. Toliau, turėtų būti mokami bent minimalūs bet nuolatiniai honorarai (tuo būdu redakcijos įgytų teisę iš* savo bendradarbių netik laukti, bet ir reikalauti), kurie įgalintų laikraštininką prenumeruoti daugiau savųjų ir svetimųjų laikraščių, įsigyti jam reikalingų kitų leidinių, trumpų bangų radiją ir t.t. ir 1.1. (Pav. nuolat rašantiems lietuviškojo gyvenimo klausimais ir bandant sekti gyvenimo nuotrupas tėvynėje, vilniškė “Tiesa” yra būtinybė, gi jos prenumerata oro paštu siekia $46. Taipgi būtinybė, kiekvienam bent kiek sekančiam amerikinį ir tarptautinį gyvenimą, tas “laikraščių laikraštis” — “The New York Times”). Gerai nuteiktų ir tikrai paskatinamai veiktų ir kasmetinės premijos už žurnalizmą: korespondetnams, lietuviškų ir tarptautinių įvykių komentatoriams, apžvalgininkams, reportažų autoriams. Kas turėtų imtis iniciatyvos tokias premijas suorganizuoti? Ar tai nebūtų vertingas priedas prie Am. LB paskelbtų spaudos dienų? Gi be- sisielojant mūsų žurnalistinio i prieauglio klausimu, yra būtina Į skirti bent keletą stipendijų j kviečiant ir raginant jaunimą studijuoti žurnalizmą. Bet čia vien tik raginimo ir stipendijos nepakaktų. Svarbiausia, turėtų būti pasižadėjimas, kad -mokslą baigęs, dirbs tik lietuviškoje spaudoje, gi laikraščių leidėjai, iš savo pusės, turėtų taipgi suteikti kokį pažadą, jog baigų-{ šiam tikrai atsiras vietos prie lietuviško laikraščio redakcijos stalo. Pokario metais jau yra keletas asmenų baigusių žurnalistines studijas, bet dėl įvairių priežasčių jie perėjo į komercinę spaudos sritį.
Ar užtenkamai pastangų?Beveik kasdien girdime ar patys kartojame, kad mūsų spauda yra labai svarbus veiksnys lietuvybės išlaikyme, bet, palyginus, kiek mažai jai dėmesio skiriame! Gi čia tektų laukti aukos iš abiejų pusių: iš spaudos, redakcijų, leidėjų, bendradarbių ir pačių skaitytojų. Tiek vieni, tiek kiti, dar turi nemažai galimybių veiksmingai prisidėti prie savosios spaudos ugdymo ii gerinimo. Visi juk galime norėti ir turime pageidauti, kad mūsų spauda neliktų vien tik lietuviškojo gyvenimo veidrodžiu, bet karu ir bandytų formuoti tos pat visuomenės veidą, nuotaikas.

Pavestųjų telegramos vakariečiams
Sveikindamas NATO dešimt

mečio sukaktį, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas kovo 31 d. pa
siuntė telegramas Britanijos, JA 
V-bių, Prancūzijos ir V. Vokie
tijos užsienių r. ministeriams. 
Telegramose reiškiamas susirū
pinimas:1. Dėl Vakarų galybių galimo sutikimo su siūlymu įsileisti satelitines vyriausybes į viršūnių pasitarimus, į Vokietijos taikos sutartį, ar į Europos saugumo sutartį. Tatai būtų tolygu sutikti su Vidurio ir Rytų Europos pavergimu ir reikštų atsisakymą užtikrinimo nedaryti nieko, kas prailgintų ar įtvirtintų pavergimą.2. Dėl atkaklių ir nepaneigtų spaudos tvirtinimų, kad viena Vakarų galybė rodo palankumo status quo Rytų Europoje for- liam pripažinimui už sovietų pažadą sušvelninti Berlyno krizę.3. Dėl ženklų, kad Vakarų galybės, užuot siekusios Europoje visuotinio sprendimo ir Europos padalinimo galo, linksta prisimerkti net ir dėl Vokietijos su-' jungimo.Mūsų tautos, sakoma telegramose, viliasi, kad šie susirūpinimai nebus pagrįsti ir kad Vakarų galybės pagerbs savo vieno didžiojo valstybininko užtikrinimą: “laisvasis pasaulis nėra pasirengęs savu saugumu mainin- kauti su pavergtųjų tautų viešpačiais”; kad -savais veiksmais patvirtins vieno iš Atlanto S-gos steigėjų, bu v. JAV prezidento H. S. Trumano neseniai pasakytus žodžius: “pasaulis yra pasimokęs iš Muencheno (1938 m. pasitarimų su Hitleriu), jog paleidžiant “down the river” miestą, ar valstybę, ar tautą, taikos pasiekti negalima”.“Mūsų tautos, baigiama telegramose, nori tikėti Vakarų galybes sutiksiant, kad sovietų sunkumai Rytų Europoje sudaro tvirtą argumentą spausti Europos problemų sprendimą pagal karo metų ir vėlesnių sutarimų, kurių partneris yra ir Sovietų Sąjunga, principus, o ne

pritarinėti padėčiai, kuri netik priešinga teisingumo principui, bet ir būtų Vakarų nuolatinio nesaugumo šaltinis. Mūsų tautos taip pat nori tikėti Vakarų galybes sprantant, kad sovietiniai viešpačiai, kaip visa patirtis ir pastarieji jų siūlymai Vokietijos klausimu rodo, yra interesuota tik tokiu Europos problemų sprendimu, kuris patvirtintų sovietų užgrobimus ir pašalintų kliūtis ir tolimesnei agresijai. Visi sovietiniai siūlymai yra nepriimtini Vakarams. Kiek Vakarai savąjį nusistatymą beat- skiestų, vistiek nebus priimtinas sovietams. Šiokiomis sąlygomis vienintelis realus Vakarams ėjimas — paskelbti savą Europos taikos programą, paremtą teise, o ne tariamu praktiškumu. Tokios programos sutarimas ir nuo latinis propagavimas praktiškai duotų tai, ko dabar pavojingomis nuolaidomis veltui siekiama”. Kor.

ČEKIŠKI GINKLAI Į 
AFRIKAĮ Gvinėją atvyko lenkiškas laivas su čekiškos gamybos ginklais. Kroviny buvę daug šarvuočių, prieššarvinių ginklų ir 8.000 šautuvų. Kadangi Gvinėjai niekas negresia, tai manoma, kad šis krovinys skirtas Afrikos re- voliucijonierių ginklų bazei sudaryti.Kartu į Canakry atvyko 18 čekų “techniškojo” patarėjų personalo, jų tarpe vienas generolas. Pirmasis krovinys be abejonės bus pasiųstas pagal neseniai sudarytą prekybinę sutartį, kurioje numatyta, kad Čekoslovakija Gvinėjai teiks pramonines prekes už žaliavas. Panašias sutartis Gvinėja yra sudariusi taip pat su Sovietų Sąjunga, Rytų Vokietija ir Lenkija.Otava. — Radioaktyvumas Š. Amerikos erdvėje yra pastaru©-- ju metu labai padidėjęs, tačiau tai laikoma laikinu reiškiniu ir dar nepasiekusiu pavojingo laipsnio.

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

Prašome rašyti —
BROWNEJONES LTD. 

Lietuvių Skyrius
1. Norfolk Place. LONDON W. 2

ENGLAND.

Taip panašus gėrimui, kur| 
Diegdavote savo tėvynėje ..

Coca 
Orange 

Cream Soda Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUIPIKNIKAMS, BANKETAMS IR KITOKIOM PROGOM
Skambinkite Toronte

WA. 1-2151 %šiokiadieniaisiki 7 vai. vak.

Suteikdami pragyvenimą tiek eskimams, tiek 
ankstyviesiems imigrantams tolimojoje šiau
rėje, caribou turėjo didelės reikšmės Kana
dos istorijoje. Caribou nepaprastai daug pri
sidėjo prie Kanados šiaurės apgyvendinimo 
ir įdomiausių Kanados gyventojų — eskimų 
išsilaikymo.

The JHouse of Seagram
■ * Distillers since 1857

IKui ir Pavergtoms Jungtinėms 
tautoms ir per juos reikalauki
me”: kad pavergtųjų tautų klau
simas būtų įneštas į užsienių rei
kalų ministerių konferencijos 
darbotvarkę ir kad “Mažosios 
Lietuvos dalis — Karaliaučiaus 
kraštas būtų grąžintas Lietuvai, 
nors ir sovietinei”.

Reikalavimai teisingi, tačiau 
vargu ar tikslu dėl to kreiptis į 
VLIKą bei PJT. Bent pirmuoju 
klausimu ir PJT be abejonės 
niekas neprieštaraus. Abu orga
nai tuo patys jau rūpinasi ir kur 
galėjo savo žodį pasakė. Nei VLI 
kui, nei PJT nėra paslaptis, kad 
visi dori lietuviai trokšta laisvės 
savo tėvų žemei ir laiškai čia 
nieko nepridėtų. Ar ne tiksliau 
būtų bandyti paveikti pav. Ka
nados vyriausybę, kuri pastaruo
ju metu pasirodė aiškiai ieškanti 
kompromisinių išeičių Berlyno 
bei visos Vokietijos problemos 
sprendimui. Čia tai bereikalo ty
li visos mūsų organizacijos bei 
bendruomeniniai organai.

Savi pas savus: 
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:

BALTIC 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.
7 T'Siunčiame viskę: vaistus, medžia

gas, akordeonus, laikrodžius, nešinas 
įvairias/tmaisto ir viso kito, kas lei
džiamo siųsti.

Užsakykite, ir jūsų siuntinys bus 
tuojau pot išsiųstos jo laukiantiems 
jūsų artimiesiems. f

Užsakė romia sąžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, n<$ už 
siuntini atšoko Baltic Stores Bendrovė.

Nesiboidykite, 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 suskaites. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

BALTIC STORES mieloi pasiunčia 
už lobai mažų mokestį (informacijos 
suteikto atskirai paprašius) ir pačių 
tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES būdomos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos dorbos, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumožinont nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vienų solidų lietuviškų tautos 
parėmimų.

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

/

Į privačius butus nepristatoma.

ILI< ALYVA - ANGLYS
Poskombinkitc mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BŲRNERIŲ" APJlLOYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

TMB

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

Nauja Lietuviška Valykla

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

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

Savininkas I* LEVECKIS
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Pavergtoje tėvynėje
(E) 4360 Lietuvos jaunuolių' kų būtų aptarnaujamas jau pa- 

pernai buvo nuvežti į Kazachs-, čiose darbovietėse, bendrose vai 
taną plėšininių derliui nuimti, gyklose. Bendro katilo sistemą 
kaip pranešė Vilniaus radijas 
kovo 3 d. 1-200 Lietuvos jaunuo
lių ten įsikūrę “nuolatiniam dar
bui”.

(E) Marijampolėje atidarytas 
naujas kino teatras “Sūduva”, 
400 vietų.

(E) “Adomas nori tapti žmo
gumi”. Tokiu titulu Lietuvos ki
no studija baigė ruošti filmą 
pagal Sirijos Giros romaną “Bu
enos Aires”, kaip pranešė Vii- __________ __ _____
niaus radijas kovo 5 d. Čia esan- iLkp centro komitetas ir Minis- 
ti atvaizduojama kaimo vaikino ' 
istorija, kurs 1930 m. patenka į 
Kauna, vėliau į užjūrį laimės 
ieškoti. Bet, praradęs iliuziją iš
eiti į žmones, Adomas randąs 
savo tikrąjį gvvenimo kelią dar
bininkų kovoje prieš išnaudoji-.i 
mą. — Esąs baigiamas gaminti | tinimo įmonės būtų geriau ap- 
taio pat meninis kino filmas apie rūpinamos mėsa, pienu, bulvė- 
Julijų Janonį. Pasirodysiąs kovo mįS) daržovėmis”.
pabaigoje. — Gaminama ir eilė — -- - — —
dokumentinių filmų, jų tarpe 
“Jie iš Kauno” — apie pogrin
dininkus “fašistinės okupacijos” 
Jaikotarpv. Be to, dokumentinis 
filmas iš Lietuvos komunistų 
partijos istorijos. — Spalvota ki
no apvbraiža esanti skiriama 
pavyzdingo kolchozo pasieki
mams atvaizduoti.

(E) Kauno valgyklos pertvar
komos, tokiu būdu, kad gyven
tojai piefus galėsią išsinešti i 
namus. Kelios užkandinės bus 
nertvarkytos į pilnas'valgyklas 
Netrukus - bus atidaryta trečia 
“nacionalinių natiekalų” užkan
dinė. Iš viso šiais metais atida
rysią 4 naujas visuomeninio 

' maitinimo įmones. 12-oje maiti
nimo įmonių šiemet nakeičiatnas 
atsiskaitymo būdas. Už patieka
lus bus atsiskaitoma juos pa
ėmus. Prie Maisto pramonės 
technikumo steigiamas specia
lus skvrius. kuriame bus ruošia
mi kulinaruos specialistai maiti
nimo žmonėms. Siekiama, kad 
kuo didesnis . skaičius darbįnin-

Mckslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Suręstos vaistas, kuris oalengvina 

skausmus bei niežėsima ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Soecialiai) — Pirrria 
kartą mokslas atrado r.cują ąvdomąja 
oriemone sutraukti hemoroidus ir pa- 
lenavinti skausmo bei niežėjimą. 
Tūkstcnč’oms ooaeibėjo ši nebrangi ! 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atveju buvo švelniai no- 
fėngvihti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

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

Rosiantis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dvne) —- atrasta garsa:** 
mokslinio instituto.

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

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

norima išplėsti ir į pensininkus, 
vaikus. Kad tų bendrų valgyklų 
patarnavimas žmonėms būtų pa
trauklesnis, numatyta sumažinti 
produktų ir patiekalų kainas. 
Kompartijos ir sovietinės val
džios parėdymu ir kolchozuose 
bus organizuojamos bendros val
gyklos kolchozininkams ir jų 
šeimoms.

(E) “Daugelyje valgyklų val
giai neskanūs” — tai pareiškė

terių taryba savo bendrame pra
nešime maitinimo klausimais 
kovo 1 d. Toliau padėtis apibū
dinama taip: “Žema aptarnavi
mo kultūra, nepašalinti vartoto
jų apgaudinėjimo faktai”. Ne
žiūrima, kad “visuomeninio mai-

(E) Likvidavo Joniškėlio ra
joną, kaip pranešė Vilniaus radi-

HAMILTON, Ont
LIETUVIŲ DIENOS šventės Ferri, tad muzika neabejojamai 

rengimo' vadovu apylinkės vai- bus labai gera.
dyba pakvietė ir patvirtino vai- Prašome pakvietimus įsigyti 
Įdybos sekretorių V. Kazlauską, iš anksto, jų kaina tik du dole- 
Dėl šios priežasties apylinkės riai Galima gauti pas kasihin- 
valdybos sekr. pareigas perėmė Į kę p. Klovienę — 49 Delaware 
E. Latauskaitė, gi V. Kazlauskas 
perėmė vicepirmininko pareigas. 
Užinteresuoti visais šventės ren
gimo reikalaįs turi kreiptis į V. 
Kazlauską šiuo adresu: 42 Gran
ton St., Hamilton, Ont.

RŪTA KILMONYTĖ, žymioji 
filmų artistė, atsakydama į ben
druomenės valdybos pasiteiravi
mą, pranešė, kad principiniai su
tinka dalyvauti Lietuvių Dieno
je, Hamiltone, jei nesutrukdys________________ _______ ___
jos įsipareigojimai. Laiške rašo:ĮgįaU lėšų, valdyba ruošia labai 
“I am truly honoured that you 
thought of inviting me to join 
in this great event, and would be 
delighted if things work out so 
that I can be present. First of 
all you probably know — I go 
as often as I can when invited 
by Lithuanian'and I do not ask 
any salary for any such appear
ance”. Laiško pabaigoje mūsų 
mieloji Rūta atsiprašo, kad laiš
ką rašo angliškai, o ne lietuviš
kai, nes yra labai užimta ir rašo

jęs dar $50; LN prižiūrėtojas sa- 
vanoris-kūrėjas Blankus Vladas, 
metų pradžioje įnešęs $100, da
bar dar pridėjo $400. Tuo būdu 
praėjusi savaitė LN davė $550. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū! *

LN skolos Montrealio bankui 
.... r. ,— .... --------- - . bal. 7 d. atmokėta dar $1.000.
Avė., tel. JA. 8-1327, arba pąs ,Tuo būdu skolos iš $15.000 beli- 
u-itas valdybos nares ir pas J. ;ko tik $1.000/Labai prašome tau- 
Pleinį spaudos kioske. tiečių pasisiūlyti patiems LN na-

PAVASARIO BALIUS. Ha- riais,. paskambinant St. Bakšiui 
miltono at-kų valdyba savo po- JA. 9-4662. Pasispauskime, kad 
sėdy balandžio 6 d. gyvai disku-. bal. 30 d., baigiantis pirmiesiems 
tavo lėšų telkimo galimybes. Lė
šos artėjant vasarai yra labai 
reikalingos, ypač dirbant su jau
nimu. Prasideda įvairios jauni
mo stovyklos, iškylos. Todėl no
rėdama sukelti tam reikalui dau

Lietuviai pasaulyje
Prašome pakvietimus įsigyti

jas kovo 19 d. Dalis vietovių pri-|Pie*U pertraukos metu paskubo- 
---------- ----------------- --------Jmis.skirta prie Panevėžio, dalis prie 

Pasvalio rajono.

WINNIPEG, Man.
Winnipeg© apyl. valdyba, va

dovaudamasi KLB Tarybos Rin
kimų Taisyklėmis § 9, sudarė 
apylinkės Rinkimų Komisiją iš: 
Everesto Federavičiaus, Eugeni
jaus Kalasausko, Kriščiūno, St. 
Bujoko ir Kosto Strikaičio.

10 rinkikų gali sudaryti kan
didatų sąrašą į Tarybos narius 
ii pristatyti rinkimų komisijai.

Kandidatų sąrašus sudarant, 
prašoma vadovautis KLB Tary
bos Rinkimų Taisyklėmis, kurios 
vra paskelbtos “TŽ” Nr. 14 ir “N 
L” Nr. 13. 1959 m.

Tolimesnės informacijos dėl 
rinkimų eigos bus paskelbtos 
pagal reikalą. Rinkimų k-ja.

Balandžio 25 d., 8 vai. vak. KL 
B-nės Winnipeg© apyl. valdyba 
lietuvių parapijos salėje ruošia 
viešą šokių vakarą. Gros gražus 
orkestras, šilti ir šalti išgėrimai 
su užkandžiais. Neužmirškime, 

čia linksmai praleisime laika.
Valdyba. ‘

o

WELLAND, Ont.
Balandžio 5 d. čia Įvyko. Kana

dos Lietuvių Tautinės S-gos 
Wellando skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas. Naujon valdy- 
bon išrinkti: K. Žukauskas, Z. 
Izokaitis ir M. Šalčiūnas. Kan
didatais liko B. Jackevičius ir S. 
Ulbinas. Rev. kom. išrinkti J. 
Žukauskienė ir V. Satkus.

1958 m. senoji valdyba pradėjo 
su $178,28. Nario mokesčio su
rinkta per tą laiką $28,50. Išlaidų 
senoji valdyba per 1958 m. tu
rėjo $93,60 Wellando miesto 
šimto metų sukaktuvių minėji
me lietuvių pasirodymas kaina
vo $52 ir bu v. vals. prezidento A. 
Smetonos penkiolikos metų mir
ties sukaktuvių minėjimas kai
navo $24,41. Raštinės išlaidos 
$1.60. Joninėms ruošti nuomos 
salei (avanso) $25. Dabartiniu 
metu kasoje grvnais pinigais yra 
S103.77.

Be kitų klausiirfų buvo ilgo
kai diskutuotas birželio 20 d. 
Wellande ruošiamų Joninių pik
niko klausimas. Po ilgų diskusi
jų nutarta Jonines šią datą ruoš
ti. Skyriaus valdyba.

PABALTIEČIŲ FEDERACI
JOS KOMITETAS Hamiltone, 
kurios pirmininku šiais metais 
yra J. Varanavičius ir sekretore 
E. Latauskaitė, balandžio 4 d. 
turėjo pirmąjį posėdį ir svarstė 
bendruosius reikalus. Niftarįa 
surengti Baisiojo Birželio depor
tacijų minėjimą birželio 14 d. 
Lietuvių Namų salėje. Nuo de
monstracijų gatvėse, kaip buvo 
daroma anksčiau, atsisakyta. Tą 
dieną kiekviena tautybė turės 
atitinkamas gedulingas pamal
das savo bažnyčiose už žuvusius 
ir kenčiančius savo tautiečius, 
gi vakare 6 vai. susirinks lietu
viai, latviai ir estai Lietuvių Na
muose prisiminti tragiškuosius 
įvykius ir pagerbti tuos, kurie 
žuvo už mūsų tautos laisvę. Į 
minėjimą nutarta kviesti įžy
miuosius Kanados valdžios ir vi
suomenės atstovus.

Pabaltiečių reikalais reikia 
kreiptis į komiteto pirmininką 
šiuo adresu: 35 Homewood Ave., 
Hamilton. J. V.

MOTERYS KVIEČIA Į PO
BŪVĮ. L. Kat. Mot. D-jos Ha
miltono skyrius ruošia puikų šei
mynišką pobūvį visiems hamil- 
toniečiams bei svečiams iš to
liau balandžio 25 d. 7 vai. vak. 
A V parapijos salėje.

Yra maloniai kviečiami daly
vauti visi nežiūrint amžiaus skir 
tumo. Besidižaugiant. atgimusiu 
pavasariu, čia bus gera proga 
jaunimui pasišokti, vyresniems 
pabuvoti ir paviešėti susitikus 
pažįstamus bei draugus. Visi ma
loniai bus pavaišinti šaltais ir 
šiltais valgiais prie paruoštų ir 
gražiai išpuoštų stalų. Be to, lai
ke vakarienės bus įdomi progra
ma, kurią išpildys p. Kudabienė 
Su keliais kitais aktoriais. Di
desnei pramogai bus dar ir lo
terija, kur galėsime išbandyti 
savo laimę. Šokiams gros visų 
taip mėgiamas Beni Ferri orkest 
ras. kuriam vadovaus pats B.

didelį ir įdomų pavasario balių. 
Šio baliaus metu mus visus links 
mai nuteiks savo gražiomis dai
nomis Toronto Vyrų Kvartetas, 
ved. sol. Vaclovo Verikaičid. Be 
to, bus daug įvairių staigmenų. 
Veina iš šių staigmenų, bus trys 
dovanos ponioms it panelėms 
vilkinčioms to baliaus metu gra
žiausiomis suknelėmis. Dovanos 
bus vertingos. Todėl rengėjai 
kviečia iš anksto visas ponias bei 
paneles šiam baliui ruoštis. Taip 
pat rengėjai primena, kad šis ba
lius bus visai naujoje bei mo
dernioje salėje Knights of Co
lumbus, 222 Queenston Rd. Tad 
visi jau iš'anksto, seni-jauni, esa-

LN įsigijimo metams, būtų ir Šį 
skola likviduota.

Sveikiname Aleksandrą Skrip- 
kutę ir Bronių Steponavičių, ba
landžio 4 d. sukūrusius lietuviš
ką šeimą. Linkime jiems gra
žiausios ateities!

Atitaisymas. Praėjusiame “T. 
|Ž.” nr. 15 žinutėje apie Hamilto
no skautams remti būrelius pa
stebėta ši klaida: išspausdinta 
“V. Navicko — 15 narių, $5”, o 
turėjo būti “V. Navicko, 15 narių 
$15”. Sk. St.

Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos reikalai ■ Hamiltone juda 
dideliais žingsniais į priekį. Ir 
nuostabiausia, kad ir LD rekla
ma jau pradėta! Tai vieši pasisa
kymai spaudoje salės reikalu 
sekmadienio koncertui. Jie kar
tu kelia didesnį susidomėjimą 
šia švente, įvairių kalbų ir jau 
automatiškai įjungia mūsų vi-te rengėjų kviečiami skaitlingai . _ ,

dalyvauti šiame pavasario balių- suomenę j LDienų dalyvių tarpą, 
je. Savo atsilankymu paremsite Sestosios Kanados LD Orga-

Vaistai Lietuvon!
V IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Rožykttie, tdefonuokrte or otvykite pos miit. VitM informacije* veltui.

. WALTMAN’S Patikima Vaistinė
r ' 1147 DUNDAS STI- W., 'Ottington kempes (priež Lietuvių Namus) .
V7.w<';';^T-WV.0NA.S> LE. 6-2139.

* - ■ J

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 vaL 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos. 

t

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

njorgičiai.
20 KING ST. E„ HAMILTON 

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

mūsų kolonijos jaunimą. J.P.
LN kinas Delta kovo mėnesį 

davė $979.60 gryno pelno. Su
stojant ties šio mėnesio apyskai
ta reikia pažymėti, kad ligšioli
nė kino operavimo praktika pa
rodė, jog jo perėmimas admi
nistruoti pačiai v-bai žymiai pa
didino LN pajamas. Minimą mė
nesį kinas turėjo pajamų už įėji
mo bilietus $3.220,37, krautuvė
lės pelnas, atskaičius ir algą par
davėjai, $308,68, nuoma iš liet, 
o-jų už salę sekmadieniais J$14, 
komisas už vaisvandenių 
matą $73.30 ir įvairios kit 
jamos $15,31. Iš viso pajamų^įų5 
reta $3.631,66, o išlaidų $2.652,06. 
Stambiausias išlaidų pozicijas 
sudaro filmų nuoma $1.05219, at
lyginimai tarnautojams $993,92 
-ir reklama $239,22.

Rekordinį pelną kinas davė 
balandžio 2-4 dd., kada ėjo “The 
Robe” ir “Demetrius and the 
Gladatiors”. Per tris dienas už 
bilietus gauta $1.098,60. Pelno 
=pie $800. Per taš'-tris dienas ki
nas turėjo 1.020 suaugusių lan
kytojų, 213 studentų ir 407 vai
kus. Išviso 1.640 asmenų, kas su
darė dienos vidurkį 547.

Šią visą savaitę mūsų kine ei
na du gražūs filmai: “Tunnel of 
Love” su Doris Day ir Richard 
Widmark ir “Damn Yankees” su 
Tab Hunter ir Gwen Verdon.

Nuo ateinančio pirmadienio, 
balandžio 20 d., visą savaitę eis 
garsioji “Auntie Maine”, o po jos 
dvi savaites geriausia 1958 m. 
filmą, praėjusią savaitę net 10 
akademinių premijų laimėjusi- 
“Gigi” su Leslie Caron ir Mau
rice Chevalier.

Kad ir labai sunku pasiekti to
kio masto lietuviškto centro įkū
rimo, kokį planuoja hamiltonie- 
čiai, bet taip nuostabiai Dievui 
ir geriesiems tautiečiams pade
dant, tikime, kad savo tikslą pa
sieksime. Šalia stambių LN pa
jamų kiekvieną savaitę ateina 
nauji nariai, įneša savo dalį di
džiajam tautiniam darbui pa
remti.

Naujais LN nariais praėjusią 
savaitę įsirašė Elenutė ir Kle
mensas Sakai iš Buffalo, N.Y., 
įnečę $100, Vegys Ignas, anks
čiau davęs $50, o dabar pridė-

uto-
pa-

nizacinis Komitetas jau turėjo 
du posėdžius sudarydamas šven
tei metmenis. Visuomenę per 
spaudą infomuoti apie šią šven
tę pavesta Org. K-to vicepirm. 
K. Baronui.

Malonu pranešti, kad LDienos 
meninėje programoje sutiko da
lyvauti žinoma filmų aktorė R. 
Kilmonytė, neimdama jokio ho
noraro, o tik paprašydama ap
mokėti kelionės išlaidas sau ir 
motinai. Taip pat sutikimas gau
tas Toronto Varpo, Hamiltono 
Tautiniu Šokiu ir Aukuro. Lau
kiama atsakymų ir iš kitų kvies- 

dalyvių.
alės klausimas šeštadienio 

pobūviui dar sprendžiamas. Nu
matytos trvs milžiniškos salės 
(dvejos kareivinės) taip, kad vi
si .svečiai galėtų laisvai tilpti. 
Palace kino salė sekmadienio 
koncertui išnuomojama už $400.

Lietuvių Namų kinas, kaip te
ko patirti, žada rodyti R. Kilmo- 
nytės filmą, pakviečiant ją pa
sirodyti scenoje. Lietuvių Dienų 
Org. K-tas yra tam priešingas, 
nes ši filmų aktorė yra kviečia
ma atlikti meninę programą tik 
Lietuvių Dienos progą ir šven
tės rengėjai apmoka visas jos iš
laidas. Be abejo, tam galima su
rasti išeitį — apmokant išlaidas 
pusiau.

Į KLB Krašto Tarybą kandi
datuoti sutiko šeši hamiltonie- 
čiai K. B.

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
išduodomos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
' DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6:8 vai. vakaro, Minden 

Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA. 7-5575.
Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Naujai atidaryta
dešrų gamykla ir krautuvė

JOOSTEN’S MEAT LIMITED
16-A EVANS STREET - 

(netoli Wellington - Cannon Streets, užpakalyje 
naujos Dominion krautuvės)

HAMILTON, ONTARIO. Telef. JA. 8-6667

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

JA VALSTYBES
Dr. Vyt. Vygantas Pax Roma

ną reikalais išskrido į Europą. 
Jis dirba American Airlines oro 
susisiekimo kompanijoje.

St Jankus, kuris kovojo su fe- 
deraline valdžia dėl teisės sėti 
kviečių, kiek jam pačiam reikia, 
pardavė savo ūkį iš varžytynių 
už $30.300 ir ruošiasi vykti Aust
ralijon, kur vėl ūkininkausiąs 
arba versiąsis amatu.

Dr. J. P. Kazicko ir dr. J. K. 
Valiūno bendrovė “Neris Inter
national Ine.”, padalinta į tris 
šakas — Neris International Ine., 
Neris Transcontinental Corp, ir 
Neris Carbon & Oil Corp. — jau 
yra išsiplėtusi plačiai po visą pa
saulį. Neris International turi 
savo skyrių Maniloje, Filipinuo
se. Abiejose firmos įstaigose jau 
dirba keliolika tarnautojų. Kaip 
amerikinė spauda rašo dr. J. K. 
Valiūnas kažkuriais biznio rei
kalais tarėsi ir su Jordano kara
liumi šiojo lankymosi JAV pro
ga. Tai įvyko Jordano ambasa
doje Vašingtone, kur karaliaus 
lankymosi proga buvo surengtas 
diplomatinis priėmimas.

Ant. a.a. V. Kvieskos kapo 
prof. G. Galvos iniciatyva ruo
šiamasi pastatyti nors kuklų pa
minklą. Tam jau sudaryta ir ko
misija.
VOKIETIJA .

(E) Bonnoje įvyko kovo 21 d. 
PET (Pavergtųjų Europos. Tau
tų) Seimo delegatūros Vokieti
jai prezidiumo posėdis, kuriame 
dalyvavo generolas Hennyey, dr. 
P. Karvelis ir pulk. Jakobsen. 
Nutarta imtis visos eilės žygių _______  ______ _________
atkreipti viešosios opinijos dė- J lidarumo mokesčio. Iš tos sumos

• • J *1\ X • j’ '. • • ' •

Lietuvos jaunius A. Venckus (iš 
Paryžiaus). Pirmininkavo prof. 
Glaser. Paskaitas skaitė Fed.Vo- 
kietijos parlamento narys prof. 
Jordan ir kt.

(E) Išvietintų svetimšalių sto
vyklas Vokietijoje panaikins iki 
1961 m. Tai nutarė Fed. Vokieti- 
ios kraštų ministeriai pabėgė
lių reikalams. Jų konferencijoje 
dalyvavo ir Jungt. Tautų augšta- 
sis komisaras pabėgėlių reika
lams dr. Lindt. Stovykloje esan
čius išvietintus svetimšalius 
(heimatlose Auslaender) numa
toma palaipsniui apgyvendinti 
naujai statomuose namuose.

Kovo 24 d. Ženevoje prasidėjo 
konferencija,- kurioje dalyvauja 
apie 24 valstybių atstovai ir kuri 
sieks susitarti dėl svetimšalių be 
pilietybės (kad jų įpilietinimas 
būtų lengvesnis, kad jų skaičius 
būtų sumažintas ir pan.). Kon
ferencija tęsis numatomai ligi 
balandžio 17 d. Jau 1954 m. J. 
Tautų globoje buvo sudaryta 
konvencija asmenų be piliety
bės ūkinei, socialinei ir teisinei 
padėčiai pagerinti. Tačiau ją ra
tifikavo dar tik dalis valstybių. 
Ji įsigalios, kai bus ratifikuota 
atitinkamo skaičiaus valstybių.

Penki lenkų žvejai mažu lai
veliu atbėgo iš Dancigo į Kielą. 
Jų kelionė buvo labai varginan
ti ir truko bemaž 8 dienas.

mesi, kad numatomų pasitarimų 
su Sovietų Sąjunga proga lais
vasis pasaulis reikalautų iš Mas
kvos atstatyti laisvę ir nepri
klausomybę kraštų, kuriuos Mas 
kva pavergusi. Kovo 23 d. į Bon- 
ną atvyko PET Seimo narys, 
Latvijos delegacijos pirm. dr. 
Masens, kuris specialios PET 
delegacijos sudėtyje neseniai 
lankėsi Azijoje ir Australijoje 
ir, be to, Vatikane. Bonnoje pd- 
sėdžiavo su PET delegatūra Vo
kietijai.

(E) NEI (Nouvelles Equipes 
Internationales) jaunių pokal
biai* įvyko Bonnojė kovo 20-21 
d.d. Buvo gvildenama tema: 
Žmogaus asmenybės ugdymas 
moderniame pasaulyje. Lietuvos 
ekipą atstovavo dr. P. Karvelis,

AUSTRALIJA
Austrai. LB Krašto Taryba 

pereitų metų sesijoje nustatė, . 
kad visi bendruomenės nariai tu
ri mokėti 10 šilingų metams so-

10% paskirta PLB Valdybai, o 
likusieji 90% dalinami pusiau: 
apylinkės reikalams ir Kr. Val
dybai.

Kun. J. Petrauską kovo 10 d. 
d. Hume autostradoje, Australi
joje, ištiko nelaimė. Jo vairuoja
ma mašina nuvažiavo nuo kelio 
ir atsitrenkė į medį. Su juo va- 
žaivo trys keleiviai. Iš jų vienas 
užmuštas, du sunkiai sužeisti, o 
jam pačiam įlaužtas kiaušas.

Adelaidės lietuvių namams ten 
viešėdami p.p. Bačiūnai įteikė 
Am. L. Tautinės Sąj. dovaną 200 
svarų. Šiemet pasiųsta dar 25 
svarai. Namai yra įsigyti bend
ruomenės vardu. Tuose namuo
se organizuojama biblioteka pa
vadinta J. Bačiūno vardu.

Skvr. narei
GEN. ŽEMAITIENEI ir jos vyrui,

Lietuvoje mirus jos mylimai mamytei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

K. L. Kat. Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius.

Vienas iŠ Ontario valdžios pranešimų serijos...

N elaimės

20.360
UGNIES SUNAIKINTA 
KVADRATINIŲ MYLIŲ MIŠKŲ

Kadangi vienas trečdalis mūsų pagrin
dinės pramonės produkcijos (ir taip pat 
vienas trečdalis mūsų pajamų) priklau-' 
so nuo miškų, Ontario žemių ir miškų 
ministerija yra išvysčiusi vis veiksmin
gesnę miškų apsaugą, kuri per praėju
sius keturius dešimtmečius sunaikina
mų miškų akrų skaičius vidutiniškai su* 
mažino: — 

1919—1928 447
1929—1938 .....  275
1939—1948 .... 193
1949—1958 ....... 75

akrus 
akrus 
akrus 
akrus

Kai šia linkme dirbant buvo pasiekta, 
kad 1958 m. .vidutiniškai per kievieną. 
gaisrą buvo prarandama 24 akrai, pasi
rodė priešingu liūdnų reiškinių gaisrų 
skaičiaus vidurky tame pat laikotarpy:

........ 1.127
........ 1.668
........ 1.236
........ 1.372 
geriausios gaisrų

■ 1919—1928
1929—1938
1939—1948
1949—1958 ....

Nežiūrint pasaulyje
kontrolės, gaisrų skaičius tragiškai pa-

Ontario Department of Lands and Forests
Hon. J. W. Spooner Hon. lotlie M. Frost, Q.C, LLD.

MMHBt

ir jų priežastys

HON. J. W. SPOONER

kilo praėjusiais metais net iki 1.558. Tuo 
būdu keturiasdešimt metų laikotarpyje 
yra buvę 54.027 gaisrai, per kuriuos bu
vo sunaikinta 13.030.715 akrų (20.360 kv. 
mylių).

96% dėl nerūpestingumo
Pagrindinė miškų gaisrų priežastis yra 
nerūpestingumas. Per praėjusius metus 
jis pasiekė tragišką skaičių: 96 procen
tai visų gaisrų kilo dėl nerūpestingumo. 
Praėjusių trisdešimt metų laikotarpyje 
dėl rūkytojų ir stovyklautojų kaltės bu
vo sunaikinta daugybė akrų:—

Dėl rūkytojų
Dėl stovyklautojų— 1.952.546 akrai

Pagrindinis miškų bruožas yra toks, kad 
beveik visi jie auga valdiškose žemėse, 
visi priklauso mums visiems. Kiekvie
nas gaisras yra nuostolis stovyklauto
jams, žve'otojams ir medžiotojams ir 
taip pat kiekvienam mokesčių mokėto
jui. Jums reikalingi miškai. Miškams 
reikalinga jūsų globa.

387.447 akrai

PKIMS MMOSTMt
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KHY60S
dorybė, tėvynes meilė privalo 
būti ypatingoj lietuvių kunigų 
globoje. Betgi, deja, nevisada ir 
nevisur ji tinkamai įvertinta ir 
vykdoma.

Dabartiniame visokių banga
vimų pilname lietuvių išeivių 
gyvenime šis didelio patrioto, 
politiko ir visuomenininko vei-

IMJU
M. KrupuvUUus, LIETUVIŠKOJI 
IŠEIVIJA. 1959. R.N.9. Salezie
čių spaustuvė. Castelnuovo Don 
Bosco - Italia. Kieti viršeliai, 140 
psl. Kaina nepažymėto.

. Didysis kovotojas dėl Lietu
vos laisvės ir tėvynės meilės 
šauklys, buvęs VLIKo pirminin
kas prel. M. Krupavičius savo 
knygą dedikuoja “Tau, kryžiuo- 

: jamoji Lietuvėle”. O ji visa yra 
ne kas kita, kaip himnas seno
sios tėvynės ir tautos meilei. Ją 
autorius suskirstė į 6 skyrius, 
kuriuose aptarta išeivija apskri
tai, politinė išeivija, jos klystke
liai, jos tikrieji tikslai ir uždą-- 
viniai, pagaliau išeivio, tėvynės 
metės problema ir kuhigo san
tykis su išeivijos patriotiniais: 
uždaviniais.

Politinė išeivija ne savo kai
liui išgelbėti atsirado, bet didę-. 
lei misijai — kalbėti pavergtos 
tautos vardu, rūpintis jos laisve 
ten, kur ji pati negali. Jau vien 
savo buvimu ji yra protestas’ 
prieš krašto pavergėją, bet stip
ria pajėga ji virsta susicementa- 
vusi į tautinę bendruomenę, skir 
tą ir laisvės kovai ir tautiniam 
išsilaikymui. Kovoti dėl tautos 
laisvės jokių įgaliojimų nereikia, 
bet mūsų centrinis kovos orga
nas VLIKas ir jų turi tiek savo 
kilme, tiek Lietuvos rezistenci
nio centro sprendimu. Bendra 
vadovybė yra būtina. Jos išny
kimas būtų bloga atestacija išei
viams, reikštų, kad nutauto arba 
išdavė tautos reikalą pasidavę 
bolševikinėms agentūroms. Au
torius tiki gerųjų simptomų lai
mėjimu, nors išvardina ir dau
gelį ryškių išeivijos ydų. Išeiviui 
esą trys keliai: nutauiimo, grį
žimo pavergton tėvynėn ir ište- . , 4. v _
sėjimo. Grįžimas nėra heroiz- lietuvio .k^rio-dar-
mas, bet kapituliacija okupan
tui. Ištesėti ir grumtis viską au
kojant ant tėvynės aukuro yra 
heroizmas,- net didesnis už žu
vimą, kuriam reikia tik akimir
kos sprendimo. Išeivija, norėda
ma išlikti, turi išlaikyti savo 
kalbą, tautos papročius ir savą 
tikybą. To siekiant pirmasis šu
las yra šeima, spauda - lietuviš
ka knyga, bendruomeninis ry
šys. Patriotizmas yra moralės 
postulatas, tėvynės meilė yra 
moralinė prievolė, įsakoma krikš 
čionybės, iškelta jos autoritetų, 
bažnyčios tėvų bei teologų.

biąsias išeivijos probelmas yra 
labai laiku pasirodęs ię; he abe
jonės, daugeliui duos progos la
bai rimtai susimąstyk. Kurgi ei
name ir ką privalome?

Marius KotBiikis, IŠĖJUSIEMS 
NEGRĮŽTI.* Išleido TprrcĮ. Virše
lio aplanką? Alg. ’ Kurausko. Su
rinko ir atspaude Draugo ir M. 
Morkūno spaustuvės, J 958 m. 
Spausdinta 1 500 egz. Kieti ka- 
lenkoro viršeliai. 540 psl. Kai
no $5. - ;

Dar tik 1957 m. Kariliškis pa
skelbė savo sodrųjį romaną Miš
kais ateina ruduo, dėl kurio jo 
gerbėjai bei bičjuliai buvo su
kėlę demonstracijų per Liet. Ra
šytojų D-jos premijos įteikimą, 
o štai ir liauja knygą, taip pat 
gražiai išleista; taip pat gražiu 
stiliumi parašyta ir lengvai skai 
tomą. Gal norėdamas sumaišyti 
recenzentus, autorius “Priean
gyj6” pasako, kad tai nesąs nei 
romanas, nei atsiminimai, nors 
rašoma, be abejonės, apie jo pa
ties išgyventus įvykius veik ta
me pačiame kelyje, kuriame Ra
mojus ėjo “lenktynių: su šėto
nu”. Visdėlto tai atsiminimai ka
rio, kuris stoikįškai ir su šypse
na, kartais pereinančią j ironiją 
ar net sarkazmą, vaizduoją pa-

LIETUVIS STOGADENGYS.
Dengia naujus ir taiso visu rūiių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SWANKAS

ČESNAKAS - SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo jr skonio 
kapsulės, turinčios grynas Česnako sul-; 
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa-’ 
lengvinąs skausmą, malšinąs ArtriČia ir' 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti- 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai; 
caro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės. 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

Kas keliatės į kitę 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

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

. perštėjimo.
Beauchamp’s Liniment Co.

54 Mocdonell Ave., Toronto 3, Ont. 
Tel. LE. 2-6417.

No. 22404 The Proprietory or Patent 
Medicine Act.

Susitikite Lenkijai 
ŠU savo gfcninėmis
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Nešetoniniu laiku

FOUR SEASONS 
TRAVEL

J jWMBIoor.5t. Te ranto 5.

Tol. WA. 5-5555

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

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

laisvi į pokarinės Vokietijos 
kelius.

Toks yra Katiliškio šių kario 
gyvenimo vaizdų kelias. Yra ten 
visokių vingių ir tiek gausu gilių 
žmogiškų pergyvenimų, kad ne
lengva būtų kur literatūroje tiek 
rasti. Tai ne įvykis ir ne nuoty
kis, bet įvykių ir situacijų gale
rija. Ir visa ji tos pačios vienti
sinės nuotaikos, kas rodo tikrus 
išgyvenimus, ne vėlyvesnių išra
dingų apgalvojimų vaisius.

Tarptautinis Eucharistinis Kongresas
Popiežiaus Pijaus XII pažadą, 

kad 37-tasis tarptautinis Eucha
ristinis kongresas galės būti ren
giamas 1960 m. Bavarijos sosti
nėje Miunchene, Jonas XXIII 
patvirtino. Nuolatinis Pasaulinių 
Eucharistinių Kongressų Komi
tetas Romoje 1958 m. pabaigoje 
painformavo viso pasaulio kardi
nolus, arkivyskupus ir vysku

pus. Bažnyčios hierarchai yra
AJbiiws BoraMuskos, KALVOS paprašyti paruošti savo vyskupi- 
IR LANKOS. Tolimo Suvoikijos jos kunigiją ir tikinčiuosius ben- 
fcjmpeiio ž"jo^s ir gomto Kny- d Eucharistiniam Kongreso 

šventimui ir kuo gausiausi!, ja-
Copyright by Author. 156 psi. 
Kaina $2.

Pereitų metų Aidų literatūros 
premijos laureatas Alb. Bara
nauskas, jau “Sniego platumom” 
bei perijodikoj pasižymėjęs kaip

biniuko išgyvenimus;, savo nuo
taikomis primenančius Remar
que Vįakarų fronte nieko naujo. ■.

Pradeda jis atsisveikinimu su 
tėvais Mūšos apylinkėse ir ve
da pagautą skaitytoją kartu su 
savo ginklo draugais į Žemai
čius ir per juos, o nuo Sedos ne
laimingų kautynių jau pabėgo- 
mis toliau į vakarus, per Kretin
gą, vakarinėn ■ pusėn Nemuno, 
kur pagaliau visi jie paverčiami 
apkasų kasėjais. Pamatome gy
vą, kad ir nešaudančiq, bet fron- ■ 
to karių gyvenimą, — pasak jo 
vieno didvyrio, su nuo jo neat
skiriamom “mergom ir utėlėm”. 
Čia nėra jokios rutuliojamos in-j 
trigos, bet tik kasdieniškas fron-: 
to gyvenimas “šėtono paunks- 
mėje”, kuris Katiliškio pasakoji
me taip dažnai priverčia nusi
kvatoti, nors ir jauti kaip jis. 
pats kentėjo ir kaip užjautė sa
vojo likimo bendrus ir visus pa
kelėje sutiktus nelaiminguosius 
— žmones ir net gyvulius.

Padirbėję keliose vietose, fron 
tui stumiantis, jie per pusnynus 
nuo Mozūrų pelkynų nuklampo- 
ja iki Dancigo, kur yėl gauna: 
ginklus, pergyvena apgultį, bet: 
paskutinį momentą laivu išve
žami iš to pragaro ir išlaipinami \ 
Danijoje, kur netrukus sušilau-: 
kia karo pabaigos. Keleto savai
čių belaisvių gyvenimo jie para-: 
gauja iš Danijos atvesti į Vokie
tiją, paliai Husum miestą, iš kur 
autorius su draugu vieną gražią- 
dieną nieko nesiklausę pasileido

tojo kaimo žmonių bei jų gyve
nimo vaizduotojas, šiame rinki
ny pateikia eilę gamtos bei ap
linkos vaizdų. Daugelis jų ne
abejotinai pateks į chrestomati
jas. x

Išviso rinkiny išspausdinti 
penki dalykai. Jų pirmajame iš
keliamas iki pamišimo šykštaus 
senelio krautuvininko tipas. 
Žmonės dar vaizduojami pasku
tiniame apsakyme “Durpkasių 
dienos Stirnabalėje”, tačiau ir 
čia daug daugiau gamtos bei lie
tuviškojo kaimo buities, kaip ir 
visuose trijuose kituose pasako
jimuose, kurių dviejuose žmo
gaus veik nėra. t Pasakojime 
“Šniokštimas ir šlamesiai” au
torius taip gyvai atpasakoja nak 
ties garsus girdimus miegant 
klėtyje, kamaroje ir seklyčioje, 
kad kiekvienas, kam teko tai 
pergyventi, visa tai galės taip 
gyvai vėl pajusti, kad kartais 
net pagaugai nueis per nugarą. 
O kiek kaimiškų rūpesčių bei 
kiek skirtingų reagavimų rasi
me “Žmonėse vidurvasario per
kūnijos metu”, kai tenka šokti 
gelbėti šieno ar patiems sprukti 
nuo liūties sriauto bei žegnotis 
žaibų blykčiojimuose.

“Paupiai, karklai ir čiurleni
mas” tarytum papildymas to pa
ties vaizdo autoriaus Baranaus
ko “Anykščių Šileliui”. Čia pa
juntame visą paupio gyvenimą 
įvairiais metų laikais, įvairiose 
vietose, esant prie upės žmogui 
ir įvairiems gyvūnėliams ar tik 
vandeniui jr karklams.

Leidykla, berods, nauja. Ją ga
lima tik sveikinti. Ne visoms pa
siseka savo darbą pradėti to
kios vertės leidiniais.

meisto aikštėje pontifikalinėms 
pamaldoms ir palaiminimui šeš 
tadienio vakare numatyta proce
sija su žvakėmis.

Savo viršūnę EK pasieks sek
madienį, rugpjūčio 7 d. Apie 11 
vai. bus visų bendrai švenčia
mos pontifikalinės Mišios, per
duotas popiežiaus žodis; apie 15 
vai paskutinės pamaldos ir už
baigiamoji procesija.

Prieš ir po kongreso bus ren
giami Kristaus kančios vaidini
mai Oberammergau ir Erl mies
teliuose.

Tokia programa pramatyta 
rengėjų išleistame prospekte.

Šiam milžiniškam kongresui 
pravesti plaukiama milijono ka
talikų) š.m. vasario 26 d. buvo 
sudarytas Miunchene vietinis 
EK komitetas. Jam pirminin
kauja kardinolas J. Wendel. Ko
mitetas susideda iš pirmininkų 
ir pavaduotojų 21 komisijos, ku
rios netrukus pradės veikti kaip 
antai: programos, liturgijos, pa
talpų. finansų, meno, kongreso 
aikštės, susisiekimo meno paro
dų, misijų parodų, spaudos, ra
dijo, televizijos, filmų, svečių, 
sekcijų, jaunimo, Caritas, svei-

me asmeniškai dalyvauti.
Vatikano sprendimą dėl Eu

charistinio Kongreso vietos Vo
kietijos katalikai sutiko su dide
liu džiaugsmu. Mat nuo 1881 m., 
kada buvo pradėta rengti tarp
tautinius Eucharistinius Kongre
sus, vokiečių žemėje jis įvyko 
tik vieną kartą—1909 m. Koelne.

Nors iki EK yra dar daug lai
ko, bet vokiečiai jau dabar pra
dėjo vykdyti paruošiamuosius 
darbus su jiems būdingu siste
mingumu ir tikslingumu. Miun
cheno ir Freisingo kardinolas 
Joseph Wendel išsiuntinėjo savo 
ruožtu kvietimus į 1960 m. tarp
tautinį EK Miunchene visiems į katos, maisto aprūpinimo ir ce- 
katalikų Bažnyčios arkivysku
pams ir vyskupams.

Ne visi kardinolo kvietimai 
galėjo pasiekti adresatus. Keli 
jų, adresuoti hierarchams Vid. 
Europoje, sugrįžo atgal su pašto 
prierašu “nepristątoma”.

Lietuvon kvietimų nebuvo pa
siųsta. Straipsnio autoriui pasi
teiravus tuo reikalu EK sekreto
riate, buvo paaiškinta, kad į Lie
tuvos hierarchus žiūrėta kaip į 
tuos, kurie paštu nepasiekiami.

37-tas tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas bus pradėtas 1960 
m. liepos 31 d. iškilmingomis pa
maldomis visose Miuncheno baž
nyčiose. Kartu bus atidaryta ke
liolika didesnių parodų. Pirmoji 
savaitės pusė pramatyta įvairių 
tarptautinių katalikiškų organi
zacijų posėdžiams, religinių fil
mų seansams, koncertams, senų 
ir naujų Miuncheno bažnyčių 
lankymams ir k. Savaitės vidury 
at wks popiežiaus legatas. Jo 
sutikimu prasidės visiems bend
ri kongreso parengimai.

Antroje savaitės pusėje, ry
tais, Miuncheno bažnvčiose cele- 
bruos pontifikalinės Mišias įvai
rių tautų ir ritualų vyskupai. Va 
karais visi kongreso dalyviai 
rinksis talpiausioje Miuncheno

Siuntiniai Į Lietuvę ir kitus kraštus

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

Greitas, patikimos patarnavimas, siuntiniai pasiekia gavėja per 6-8 sav. 
Persiunčiame ir gatavus rūbus, batelius, apat. rūbus, odą, VAISTUS, SIU
VAMAS MAŠINAS, AKORDEONUS, įvoin įrankius ir kt. Nesvarbu koks 
susidarytų siuntinio svoris ar dalykų skaičius. Iš provincijos galite prisiųsti 
savo sudarytus siuntinius mūsų adresu ir mes sutvarkę pasiųsime. MUITAS 
IR. KITI MOKESČIAI sumokami pas mus, gavėjas gavęs siuntinį nemoka 
nieko. Turime didelį patrinkimą įvairių dalykų siuntiniams, žemomis kai
nomis. Taip pat siunčiame PINIGUS J LENKIJĄ, STATYBOS MEDŽIA

GAS, VAISTUS, be jokio muito.

lebravimo.
Kongreso sekretoriatui vado

vauja vyskupas dr. J. Neuhaeus- 
ler. Sekretoriatas rūpinsis kon
greso dalyvių patalpinimu Miun 
chene, bilietais i kongreso paren
gimus ir 1.1 Jo adresis: Eucha- 
ristischer Kongress, Muenchen 
33, Brieffach. Telegramų adre
sas: Eukongress Muenchen. Tel. 
Nr. 28225.

Spaudos žiniomis, kitų tautų 
katalikai jau taip pat sudarinė
ja EK komitetus, kurie, bendra
darbiaudami su vietiniu Miun
cheno EK komitetu, tvarkys vi
sus, su kelione į Miuncheną, su
sijusius reikalus. .

J. Medaitis (ELI).

Kultūros ir knygiį pasauly
MARIJAMPOLIEČIŲ 

DĖMESIUI
Baigusieji 1934 m. Marijam

polės Rygįškių Jono gimnaziją 
ruošia Clevelande š.m. gegužės 
30-31 d.d. 25 metų sukakties mi
nėjimų, kuriame dalyvauti yra 
kviečiami visi bendraklasiai su 
savo šeimomis, buvusieji moky
tojai, o taip pat ir tie klasės 
draugai bei draugės , kurie ilges
nį laiką yra buvę toje pačioje 
laidoje, bet dėl įvairių prie
žasčių minėtos gimnazijos nėra 
baigę. Suvažiavimo rengėjai ne 
visų adresus žino, todėl labai 
prašome kaip galima greičiau 
atsiliepti šiuo adresu: Juozas 
Vaišnys, 2345 W.~ 56th St., Chi
cago 36, Ill.

Lietuvių Dienų žurnalas, kurį 
leidžia A. Skirius, o redaguoja 
dabar Bern. Brazdžionis, balan
džio 5 d. atšventė 10 metų su
kaktį. Anksčiau keletą metų to 
paties leidėjo buvo leidžiamas 
taip pat iliustruotas “Kaliforni
jos lietuvis”.

(E) Suvalkuose pradės eiti 
‘ Seinų žinios”. Laikraštis skiria
mas dabartinės Lenkijos ribose 
gyvenantiems lietuviams.

Keturi lietuviai dailininkai — 
V. Ratas, H. Šalkauskas, A. Šim
kūnas ir L. Urbonas — dalyva
vo Sydnejuje Moderniojo meno 
draugijos suruoštoje parodoje, 
kuri vyko nuo kovo 18 iki ba
landžio 2d.

A. Merkelis rašo monografiją 
apie Antaną Smetoną, kurią iš
leis Tautinė Sąjunga.

Dail. Sofijos Bacevičienės kū
rinių paroda Romos Parodos 
rūmų meno galerijoje vyko ko
vo 9-23 d.d. Tai jau ne pirma 
dailininkės paroda Italijoje.

Inž. Kabaila, buvęs Melburno 
Technikos koledžo lektorius, pa
ėmęs 1 metus atostogų, išvyko į 
Sydnejaus universitetą įsigyti 
magistro laipsnio, kuris atidarys

Prisiusta paminėti
Lux Christi, 1959 m. kovas, Nr. 
1(30). 112 psl.

Turinys: kun. dr. P. Jatulis 
Jonas XXIII — optimistas; kun. 
VI. Budreckas — Aktyvus tikin
čiųjų dalyvavimas giedotu Mišių 
metu; Kl. Razminas 
tas metropolitas; kun. P. Bajer- 
čius — Pamokslai; Z. Ugninis — 
Ką Brazilijoje galvoja apie kuni
gus?; Tautinės parapijos proble
ma — vertė J. C.; Liturginė ter
minija; kan. dr. Z. Ignatavičius
— Liturginiai klausimai, Knygos 
ir žurnalai.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1959 
m., kovas, Nr. 3, 65-96 psl.

Lietuvių Dienos, 1959 m. ko
vo mėn., Nr. 3(92), X metai, 26 
pusi.' •' . ■

Turinys: St. Kairys — Sava
jam kraštui ir saviesiems; Pasi
kalbėjimas su VLIKo vicepirm.’ 
J. Stikliorium; Pasikalbėjimas 
su “Naujienų” red. dr. P. Grigai- į 
čiu; A. Landsbergis — Dvi see- j 
nos iš “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”; O. V. de L. Milašius, 
Meilės opoteozė; Iš Milašiaus po
ezijos; Lietuvybės išlaikymo šei- i 
mose problema; J. J. Bachunas
— Toks buvo A. Vanagaitis; Se-

natoriai ir gubernatoriai Vasario 
16 proga, foto reportažas; Pr. 
Pauliukonis — Worchesterio lie
tuviai; Pulk. lt. Špokevičius — 
Liet, jaunimas kovose prieš oku 

tų ivusių [pantus; Knygos ir autoriai; Vei- 
Jubilia- Į dai ir vaizdai; Ką veikia skai-

tytojai; English section.

jam duris į profesūrą. Kartu iš
vyko ir jo žmona žinoma daili
ninkė V. K. su trejetu vaikų.

Į Melburno K. Technikos ko
ledžą įstojo dar keli lietuviai: R. 
Krasauskaitė į taikomosios che
mijos II kursą, V. Adomavičiuss 
į metalurgijos II k., V. Savickas 
j vidaus išplanavimą, A. Švilpa 
ir V. Kemėšis į susisiekimo k., 
K. Gvalda į elektros inžinerijos.

Melburno universitete studi
juoja šie lietuviai: Kristina Brė- 
dikytė mediciną, Rasa Jakutytė 
socialinius mokslus, Pranas Ba
cevičius architektūrą, Irena Ta
mošaitienė humanistinius m., 
Kazys Zdanavičius mediciną, 
Rūta Laisvėnaitė humanist, m., 
Jurgis Mikolajūnas mediciną, Ir
ma Laisvėnaitė humanist, m., 
Arūnas Staugaitis mediciną, Liu 
cija šeštakauskaitė humanisti
nius m., Algimantas Žilinskas 
humanist, m., Kristina Česnaitė 
humanistinius mokslus.

Karališkajame Melburno Tech 
nikos Koledže studijuoja šie lie
tuviai: Birutė Antanaitytė me
diciną, Algis Bulokas architekt., 
Davis Bitė architektūrą, Algis 
Kazlauskas inžineriją, Kristina 
Stankūnevičiūtė vidaus dekora
ciją, Vytas Alekna architektū
rą, Romas Padgurskis inžineri
ją, Narcizas Ramanauskas inži
neriją, Elena Zdanavičiūtė pri
taikomąjį meną, Leona’s Vaičai
tis inžineriją, Antanas Kęsmė- 
nas architektūrą.

Iš buvusios Faruko senienų 
kolekcijos, kaip skelbė spauda, 
didysis ’ mūsų kolekcijonierius 
bei numizmatas dr. Al. Račkus 
pirkęs kažkokį pinigą, kuris no
rimas priskirti net Mindaugui, 
nors iki šiol buvo manoma, kad 
vakarietiško kalimo monetos 
Lietuvoje bus atsiradę mažiausia 
.po šimto metų Mindaugui mirus. 
Lenkas kolekcijonierius inž. E. 
Kucharskis taip pat iš Faruko 
kolekcijos pirkęs tarp kitko retą 
Zigmanto III medalį, gamintą • 
Dancige. Jo vienoje pusėje pats 
Zigmantas III, o kitoje Lenkijos, 
Lietuvos, Švedijos ir Vazų her
bai. Iki šiol šių medaliu buvo 
žinoma nedaug.

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

T*

Už 1958 metus Šerams priklau
somi dividendąi, 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 
Šerui. Bendrovės valdyba.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne Avė., Toronto

Be rankovių 
Sporto jerseys 

su elastiniu 
juosmeniu 

kelnaitės.

KELNAITĖS — JERSEYS 
T- BALTINUKAI VYRAMS

KITI

GP-9-1A

IŠEIGINĖS ir 
SPORTO KOJINĖS

KELNAITES IR 
JERSEYS 

BERNIUKAMS
Penmans turi kokybę 
atlaikančią Šiurkštų, 

nerūpestingą nešiojimą 
motinos ir n<5ri 
savo veikoms.

GAMINIAI:
Merino "95" apatiniai;

Merino "71" apatiniai; litai pamiriela apatiniai;
Raamaas golfo kojinte; Perimant piratinės; Penmont megztiniai.

W MU M t* *

KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea-

lūs gėrimas kiekviename su

sibūrime. Prie valgio, skanius
, LENGVI 

APATINIAI 
BALTINIAI

Apsougo jūsų ; 
brangius viršuti
nius rūbus nuo 

prakaito - 
pagelbsti 
išsilaikyti 
vėsiai ir ' 
patogiai.

Gaunami įvairių 
modų.

;Sx^žį:;:x:;

&

T.-Boltinėliai su 
nailonu pastiprinta 

opypkokle. 
Puikiausi apatiniai 

su elastiniu 
juosmeniu kelnaitės.

patiekalus padaro dar skanes

niais. Paslaptis?! Seven-up

šviežus, citrinų-lime skonis.

MOTERŲ ir MER
GAIČIŲ APATINIAI 
RŪBAI 
Boltinukoi ir 
kelnaitės 2-4 
ir 6 m. omž. 
mergaitėms. 
Baltais pakraš 
Čiais megzti
boltinukoi ir kel
naitės 8-16 metų 
amžiaus mergaitėms. 

ž Moterų baltiniai ir 
g- kelnaites 
g mažo - vidutinio - 
B didelio dydžio.

T. BALTINIAI
darbo kojinės

S

A

Jūs mėgstate jį 
jis mėgsta jus!

PIGIAUSI

siuntiniai

KŪDIKIAMS 
APATINIAI RŪBAI 
— sujungtiniai, apvyniojamo 
stiliaus ir susegami prieky, 

• medvilniniai baltinėliai.
Dydžiai nuo 3-6-9 mėnesių iki 

1 ir 2 metų amžiaus.

| 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.

Janlque Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St W., Toronto 
Tel EM. 4*4025

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt
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Mann & Martel
REALTORS

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirą biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne

I $2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras ♦ 
, mūrinis namas su garažu, 2 moder

niškos virtuvės, nepereinami kamba-
I t ai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga- 
¥ užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didelė moderniška virtuvė, oly-

* va apšildomos.
-1 j< h* • St. Clair - Oakwood

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly* 
va Šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette • High Park Ave.
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

- Bloor - Quebec
1 $5.500 įmokėti, 12 kambarių otski- 
. ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga- 

? /ožois ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas?

s noujcs pečius, geros pajamos.
Both u r st - Davenport Rd/ 

$6.00$ įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

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

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

Jane - Bloor
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, varidė- 
niu alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Blodr: * •

Oakwood • Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos tripleksas. Vi
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. 'Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. <3era vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS •

Darfco telef. tE. 4-8481 
N«mu tek LE. 6-1410

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

Bloor - Ossington
$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas. 1 atvira skola 10 metų.

College - Do vercourt Rd.
8 kambariai — 2 augštai

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

Bloor - St. Clarens Ave.
2 atskiri butai x

10 kambarių —- 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. Art: prie bažnyčios, apsi
pirkimo, mckykių.

Annette - Evelyn Ave., - Runnymede 
$5.000 įmokėti,* mūrinis, atskiras, 7 
dideli kambariai, garažas,; cementuo
tas įvažiavimas, 3 minutės iki ka
talikų mokyklos.

Bloor - Gladstone
$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. 
Pi'nc kaine $18.500.

Bloor - Runnymede
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kambariai, 2 virtuvės, garažas. 1 at- 
vica skola balansui, , >

Bloor - Runnymede
$8.000 įmokėti/ mūrinis, atskiras; 12* 
kambarių per 2 augštus, padalyti į 
2 atskirus butus, 2 garažai, 1 atvira 
skola 10 metų.

Roncesvalles - Morton 
6 butai — 1 skola

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Homy 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. PETERS Ltd.
; REALTORS

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST TELEFONAS LE. 2-3321

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

St. Cloir - Ookwood 
$10.000 įmokėti, 12 lobai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

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

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

Jone - Wilson 
$1.000 įmokėti, naujas vieno augšto 
mūrinis, 6 dideiių gražių kambarių 
namas. Privatus įvažiavimas. Iššimo- 
kęjimcš 25 metams.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MAR1JOŠIUS
Įstaigos tek Namų tek
LE. 2-3321 RO. 2-5543

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

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

Tvarkome visus morgičiu reikalus.

I. MAWRODIN Realtor ^dk»ist- w-
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

1

Ken WILES Ltd.
‘ REALTOR

1190 BLOOR ST. W. (prie Brock Ave.). TEL. LE. 7-3173 
Didiiavrios pesirinkimes Ramu • biznių visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Sunnyside - High Prk. Blvd. 
$4-5.000 įmok., 8 kamb. mūr. na
mas, vand. olyva šild., 3 yirt.^ pato
gus ir geras nuomav. Arti kraut, ir 
susisiek. Vienas morg. balansui.

Westminster • Roncesvalles 
$7*8.000 įmok., 9 did. kamb., gra
žios išvaizdos namas, vand. alyva šil
dom., 2 virt., 2 garažai, plotus šon. 
Įvož. Loboi švorus iš lauko ir vidaus. 
Rosite! raukit?

Willard - Bloor
$8.000 įmok., 8 did. komb. per du 
ougštus, dviejų Seimų nomos, priv. 
įvož., garažas, nomos arti Bloor. Ide
alus gyventi ir nuomoti. Retas pirki
nys. Geros išmokėjimo sąlygos.

Delaware - Bloor
$8-10.000 įmok., 11 kotbb., origin, 
dupleksas, vand. alyva Šild. 2 garaž. 
Arti Bloor kraut, ir susisiek. Dideli 
kamb. Puikus nuom. Vertos dėmesio.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui \
S. JOKŪBAITIS

Įstaigos tai. LE. 7-3173 Rarapina morgižius. Nomų tai. LE. 4-0773

SPORTAS
FASKo

Naujasis Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas, darydamas 
pirmąjį kontaktą su Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos na
riais, jaučia pareigą padėkoti vi
siems išreiškusiems jam savo pa
sitikėjimą balsavimo keliu.

FASK-tas pasižada dėti visas 
pastangas, kad sąjungos nariai ir 
toliau turėtų sąlygas fiziškai la
vintis ir sportuoti mūsų trispal
vės ženkle.

Todėl FASK-tas kviečia visus 
^aiungos narius, remti ir plėsti 

sąžiningai 
vykdyti ŠALFASS nuostatus, 
nuoširdžiai domėtis lietuviška 
sportine veikla ir savo sporti
niais pasireiškimais kelti lietu
vių ir Lietuvos vardą šiame sve
tingame krašte. s

Savo pirmame posėdyje 1959 
m. vasario 27 d., Niujorke, nau
jasis FASK-tas pasiskirstė pa
reigomis šitaip:

Vakselis Aleksandras, pirm., 
Birutis Algirdas, vicepirm., 
Kepenis Jaroslavas, gen. sekr., 
Ruzgas Algirdas, sekr., 
Brazauskas Kazys, iždin.
Oficialus naujojo FASK-to ad

resas yra: Jaroslavas Kepenis, 
gen. sekr.. 360 Palmetto Street, 
Brceklvn 27, N.Y.. USA. Telef.

, mūsų organizaciją,

Visi šiuo laiku veikią FASK-to 
.potvarkiai, nuostatai, susitari- 
imai ir pan. pasilieka ir toliau 
galioje. Eventualūs papildymai, 

į pakeitimai ar panaikinimai bus 
! aplinkraščiais pranešami vi
siems sporto vienetams ir sporto 
administraciniams organams.

FASKomitetas Niujorke.
AUŠROS ŽINIOS

Devynius metus lietuvių lauk
toji pergalė realizavosi. Praėju
si savaitgalį Toronte įvykusioje 
Kanados Pabaltiėčių IX-je spor
to šventėje lietuvius atstovau
janti Aušros vyrų krepšinio ko
manda nugalėjo Kanados latvių 
krepšinio rinktinę ir liko nau
juoju KPSF meisteriu. Taip pat 
lietuviams atiteko jaunių ir mo
terų krepšinio meisterystės.

Penktadienio rungtynėse Auš
ros krepšininkai nugalėjo estų 
rinktinę 76:39. Žaidė: A. Bunti- 
nas 21, J. Laurinavičius 12, R. 
Gudas 13, K. Grigaitis 19, R. Juo 
zaitis 10, D. Venckus 1 R. Stri
maitis 2.

Šeštadienio finaluose Aušros 
ir Hamiltono Kovo jauniai nu
galėjo latvių jaunių rinktinę 60: 
56. Žaidė: iš Aušros — A. Jan
kauskas 23, R. Gudas 24, R. Bur- 
dulis 3, A. Klimas 5. V. Janule- 
vičius 4, A. Žaliauskas; iš Ko
vo — Stankevičius Bieliūnas ir 
Dirvaitis 1.

Aušros mergaitės, papildytos 
vytietėmis O. Kriaučiūnaite ir 
O. Žėkaite, nugalėjo latvių mo
terų rinktinę 44:16. Žaidė: G. 
Uogintaitė 15, D. Simonaitytė 4, 
A. Šapokaitė 4, B. Siriūnaitė 4, 
A. Sapijonytė, A. Grigaitė 4, J. 
Gataveckaitė, O. Kriaučiūnaite 
10, O. Žėkaitė 3.

Vyrų krepšinio finaluose Auš
ta nugalėjo latvių rinktinę 67: 

12. Žaidė: A. Buntinas 26. J. Lau- 
įrinavičius 13, A. Jankauskas.20, 
! R. Gudas 6. K. Grigaitis I. D. 
i Venckus. R. Juozaitis, A. Kli
mas.

A. Buntinas, A. Jankauskas ir 
R. Gudas kitą savaitgalį vyksta į 
Čikagą Amerikos pabaltiėčių 
sporto šventei.

Tinklinio čėmpijonatai atiteko 
estų rinktinėms. Latviai šįmet 
turėjo pasitenkinti vien stalo te
niso meisterystėmis.

TORONTO
Tautinių drabužių konkursas 

— obels žiedų balius
Gegužės 9 d. K L K Moterų 

D-jos šv. Jono Kr. par. skyrius 
rengia savo tradicinį “Obels 
žiedų balių”. Ta proga, panelės 
ir ponios, kurios gali, kviečia
mos dalyvauti pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Juk tai mūsų 
brangiausias ir gražiausias pa
puošalas. Grožisi svetimtaučiai 
juos pamatę. Kodėl nepasipuošti, 
kodėl nepasidžiaugti pačioms? 
Kam laikyti spintose? Ateikime

Šį šeštadienį 7 v.v. muzikos 
studijoje įvyks Aušros Tėvų - 
rėmėjų būrelio arbatėlė. TJP.

VYČIO ŽINIOS
9-tųjų žaidynių I-jo rato var

žybose suaugusių klasėje vytie- 
čiai laimėjo 8 pirmas vietas. 
Tarpklubinėse pirmenybėse Vy
tis tapo šio rato nugalėtoju 
surinkęs 175 taškus, palikdamas 
Clevelando Žaibą antroje vieto
je su 78% taško.

Stalo teniso pirmenybių, pus
finalio baigminiuose peržaidi- Į visos, kas galime. Kas norėtų 
muose Vytis I Įveikė Cosmopoli- Įsigyti naujus, yra galima labai 
tans bendra dviejų rungtynių lengvomis sąlygomis. Turime 
pasekme 23:19. | audėjų čia pat Toronte, kur ga-

Krepšinio draugiškose rungty- j lime pačios nueiti išsirinkti, ko- 
nėse vytietės Įveikė latves 58:19. kius norime. Suinteresuotas pra
žaidė: Kilotaitytė 2, E. Žėkaitė' šome kreiptis Į skyriaus valdy- 
6, Kasperavičiūtė 5, Dargytė 7, " 
O. Žėkaitė 25, Kriaučiūnaite 13.

Arbatėlė žaidynių laimėtojams 
pagerbti įvyks šį penktadienį, 
balandžio 17 d. 7 v. v. šv. Jono 
par. salėje. Kviečiame visus na
rius, rėmėjus ir bičiulius atsilan
kyti. Arbatėlė bus paįvairinta 
trumpa programėle ir šokiais.

Treniruotės St. Christopher 
salėje balandžio mėnesiui nusta
tomos sekančiai: 12-1 vai. vaikų 
krepšinis, 1-2.30 mergaičių krep
šinis, 2.30-3.30 vyrų krepšinis, 
3.30-5 vai. futbolas. A. S.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname mūsų klubo stalo 

tenisininkus — A. Grajauską, 
Braslauską, ir Navicką — iško
vojusius ŠA lietuvių žaidynėse 
antrą vietą.

Klubo dešimtmetis bus šven
čiamas gegužės 2 d. didelėm žai
dynėm, Į kurias pakviesti šie 
sporto klubai: Detroito Kovas, 
Clevelando Žaibas, Ročesterio 
Sakalas, Montrealio Tauras, To
ronto Vytis ir Aušra. Vakare, 
Royal Connaught viešbutyje 
rengiamas bendras sportininkų 
ir visuomenės susiartinimo va
karas. Pakviesti’ sporto klubai 
prašomi savo dalyvavimą pra
nešti iki balandžio 20 d. HLSK 
Kovas adresu — 95 Delaware 
Ave., Hamilton.

Atvelykio šeštadienį rengtas 
sportininkų pavasario balius ne
sutraukė didelio svečių skai
čiaus, tačiau praėjo labai links
moje nuotaikoje. Taip pat gauta 
apie $100 peilio. Visiems atsilan
kiusiems, q ypač mūsų klubo 
Garbės Nariui kun. dr. J. Tada- 
rauskui sportiškas ačiū už gau
sius paaukotus fantus loterijai.

Naujos sportinės uniformos 
nupirktos moterų ir jaunių krep
šinio komandoms. K. B.

Jaunimo stalo teniso turnyre 
Leningrade (jis buvo visos So
vietų Sąj.) į finalus pateko Že
melis ir nei vieno pralaimėjimo 
nepatyrusios Balaišytė ir Rama
nauskaitė.
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RCMOLKAN
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bą: Be to, gražiausiems kostiu
mams bus įteiktos dovanos.

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

Apylinks valdybos 
kasininko pareigas, vietoje atsi
statydinusio inž. P. Lėlio, per
ėmė valdybos narys Stasys Dab- 
kus, gyv. 112 Geofrey Avė.

Praėjusį šeštadienį Prisikėli
mo par. salėje Bendruomenės 
rengtas parengimas praėjo silp
nai. Nors parengimo pelnas buvo 
numatytas šeštadieninės liet, 
mokyklos bei vaikų darželio pa
rėmimui, j parengimą atvyko 
maža dalyvių. Valdybai gau
nasi Įspūdis, kad visuomenė ben- 
ruomenės valdybai stato daug 
reikalavimų, kiekviena proga 
daugelis prašo, paramos, bet kai 
valdyba ką užsimoja suruošti tos 
pačios visuomenės labui, daugu
ma lieka labai abejingi. A.

P a d ė k a
Mūsų sunkiose skausmo valandose 

a.o. vyrui ir tėveliui Antanui Mičiūnui 
mirus, liekame dėkingi mums visoke- 
riojai padėjusioms bei užjautusiems: Tė
vams Pranciškonams — klebonui Placi
dui Tėvui Modestui, Tėvui Steponui už 
dvasinį patarnavimą bei užuojautas.

Karsto nešėjams: p.p. A. Biveiniui, E. 
Čuplinskur, P. Eidukaičiui, J. Juršiui, P. 
Laurinaičiui, V. Vaidotui. Draugams už
prašiusiems šv. Mišios už a.a. vėlę: p.p. 
J. A. Grikiniams; A. L. Krakauskams, 
P. R. Laurinaičiams, Lėliams, Nevaraus- 
kams, J. O. Petrauskams, Polikaičiams,
O. Sirgiedienei, V. T. Slėniams, U. Ži
linskienei.

Visiems dovanojusiems gėlių, kurių 
gausumas ir gražumas prie velionies 
karsto liks mūsų atminty ilgiems me
tams: p.p. A. Biveiniui, B. B. Čepaus- 
kams, E. Čuplinskui, p. Cuplinskienei,
P. V. Dunderams, P. O. Eidukaičiams, 
O. A. Jakimovičiams, J. A. Juzukoniams, 
p.p. Kairiams, P. R. Laurinavičiams, p.p* 
Lengnikams, L. M. Levcckiams, A. D. 
Siminkevičioms, P. G. Stripiniams, V. J. 
Sventoraičicms, I. A. Mawrodin E. Ru- 
dzitis, M. Kramar.

Visiems pareiškusiems užuojautas raš
tu bei žodžiu, lankiusiems koplyčioje ir 
palydėjusiems į amžino poilsio vieta — 
kopines.

Žmona, duktė ir sūnus Mičiūnai.

WINDSOR, Ont.
Ruošiamame Essex County 

New Citizens Association tauty
bių pasirodyme balandžio 18 d., 
lietuvius atstovaus akordeonis
tas virtuozas Marčiukaitis Vy
tautas. Praėjusiais metais tokia
me pasirodyme dalyvavo J. So- 
daičio vadovaujamas choras, ža
vėjęs publiką dainomis, buvo 
rodomas televizijoj, vėliau kvies 
tas Į įvairius pasirodymus, kaip 
Brotherhood savaitės programos 
išpildymui ir kitur. Kor.

Windsoro lietuviai choristai 
balandžio 4 d. E. V. Barisų nau
juose namuose surengė gražią 
vakarienę su skaniais patieka
lais savomis lėšomis ir savu triū
su. Choristų su svečiais ir choro 
rėmėjais dalyvavo apie 28 asm.

MORRIS
Real Estate and Business Broker

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

ir SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.
Roncesvalles - Dundos 

$2.500 įmokėti, plytų ir akmenų na
rnos, liuksusinis 7 kamb., 2 viršmo- 
dernios 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 salionas, 
tai cinderelinis namas. Kaino: vietoje 
$24.000 tik $19-20.000. Savinin
kas išvyksta.

Roncesvalles - Constance 
$5.500 įmok., 8 komb. oru šildomos, 
įūe t medžio grindys, 2 virtuvės, gara
žas, koina $18.000.

Dundas - Dovercourt
$4.500 įmok., 6 komb. ir kroutuvė— 
cigar store ir snack boros, 2 virtuvės, 
atskiras įėjimas į antrų augštų. Vand. 
alyva šildomos, didelis rūsys, didelis 
kiemas su gatvele, kroutuvė naujai 
grožiai įrengta. Galima tik nuomoti. 
Visa koina co. $24.500.

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9441

WA. 1-7472

BE. 3-8142

H otelis
$10.000 įmok., Hotelis su 18 miega
mųjų, didelė valgykla, virtuvė, snack 
baras, 18 kabinų, patarnautojoms 
nomos iš 4 miegamųjų, gyvenamas 
nomos iš 7 kamb., moderni virtuvė, 
vonia, garažas, 3 okroi žemės su me
džiais, 200 pėdų Loke Simcoe ežero 
fronto, gera maudymosi ir žuvavimo 
vieta, visas inventorius ir įrankiai, 
be morgičių, visa kaina apie $45.000, 
palikimas, įvertintas $55.000. Nuo 
Toronto tik 41 mylia.

Forma
$2.000 įmok., 100 akrų 122 akrai 
gero miško), nepergeriausios visos tro
bos, su visois gyvuliais — paukščiais 
•r ž. ūkio įrankiais — mašinomis - 
traktorių, elektra, geros vanduo, prie 
pogrindinio olento (nuo Wasogos lie
tuviškos bažnyčios 6 mylios), tinko 
gazo stočiai ir restoranui, išilgai lau
ko meksfalto kelias j aerodromą. Mor
gičius 10 m. 5^%. Kaina $10.000.

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 4-9941.

Vakarienė pradėta malda. Ją 
sukalbėjo kun. V._ Rudzinskas. 
Vakarienę paruošė choristės šei
mininkės ponios Emilija Barisie- 
nė, Valė Tautkevičienė, Zofija 
Zatorskienė, Eugenija Pakaus- 
kienė ir kitos.

Per vakarienę kalbėjo: klebo
nas kun. V. Rudzinskas, iškelda
mas choro lietuvybės ir katali
kiškumo vaidmenį, LB organi
zatorius ir pirmasis jos pirmi
ninkas E. Zatorskis, Juozas Ra
dauskas, Radio programų EBC 
iniciatorius, mokytoja Marija 
Dumčiuvienė, chorvedis Juozas 
Sinkus, Juozas Mikelskas. Labai 
gražiai ir. energingai pravedė 
programą miškininkas Vytautas 
Barisas. Emilijai ir Vytautui Ba- 
risams, kurie veltui davė patal
pas ir visapusiškai rėmė šį rei
kalą, tenka didelė garbė ir pa
dėka.

Vietos kunigas yra labai dė
kingas choristėms bei choris
tams, choro seniūnui Albinui 
Tautkevičiui, choro vedėjui Juo
zui Sinkui ir visiems choro rė
mėjams. Mūsų choristų skambūs 
balsai ir giedamos giesmės baž
nyčioje kelia žmogaus sielą prie 
Dievo. Tad Windsoro lietuvių 
chorui linkime ilgiausių ir gra
žiausių metų! Dalyvis.

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat iiimu raiala dėmes. 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.

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.

Dovercoutr Rd., - Dundas 
$1.000 įmokėti tiktai už 6 kambarių 
namą, 2 modernios virtuvės, naujas 
Šildymas, kietmedžio grindys, žaidi
mų kamb. rūsyje, garažas, viena sko
la 10-čiai metų, pilna kaina tiktai 
$10.400. Turi būti parduotas.

Liko tik 1 naujas namas 
Jane - Baby Point

$3.500 įmokėti, puikios statybos, tri- 
plekso plano, 6 kamb., mūrinis, žai
dimų kamb. rūsyje, 2 vonios, priva
tus įvažiavimas, 20 metų skola, pil
na kaina $16.500.

Swansea - Bloor
$5.000 įmokėti, tiktai 5 metų senu
mo 6 kamb., atskiras mūrinis bun
galow, centre hall plono, 2 komb. 
rūsyje, 2 vonios, privatus įvažiavimas, 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, didelis 
sklypas.

$5.000 įmokėti, 6 komb., atskiras 
mūrinis
vonios, vand. alyva šildomas, kvadra
tinis planas, garažas su plačiu įvažia
vimu, didelis gražus sklypas.

High Park - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus dupleksas, vand. alyva šil
domas, 3 garažai, namas be skolų, 
viskas išnuomota, pastatas maždaug 
20 metų senumo.

Quebec - Bloor
$5.000 įmokėti ar mažiau, už tą-pui-

Jone - Baby Point

namas, 2 mod. virtuves, 2

TEL. DARBO LE. 2-4404

kų 6 kamb. atskira mūrinį namę, 
kvadratinis planas, ultra mod. virtu
vė, vand. olyva šildomas, garažas, 
visai arti Bloor, namas be skolų, pui
kus pirkinys.

Jane- Annette
$5.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, vand alyva šildomas, 
garažas, gražus kiemas, arti susisie
kimo, ilgos išsimokėjimo sąlygos, pil
na kaina $18.900.

Rusholme Rd. - College 
$6.000 įmokėti, 9 kamb. per 2 ougš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, kvadratinis planas, vand. 
alyva šildomas, garažas, visai arti 
prie Prisikėlimo bažnyčios, turi būti 
parduotas. <

Quebec Ave. - Bloor
$6.000 įmokėti,. 9 kamb. atskiros 
mūrinis narnos, kvadratinis planas, 2 
vonios, 3 virtuves, alyva šildomas, 
privatus Įvažiavimas, ilgos iŠsimokc- 
jimo sąlygos, arti Bloor St.

Keele St. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 14 komb. naujos 
tnpleksos, atskiros, mūrinis, vand. 
alyva šildomos, modernus viduje, 3 
garažai. Gera nuoma, nebus ilgai.

Indian Rd. - High Park 
$10.000 įmokėti, 16 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 4 vonios, 5 virtuvės, 
alyva šildomas, didžiulis sklypas, ga
ražas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

NAMŲ LE. 5-1584

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

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

$22.000 pilua kaina, Bloor-Janc, 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. DARG1UI — LE. 4-9211, arba 
RO. 6-9683. ;

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

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

europietiškome irkanadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms*

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

*

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
Č.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONĖ, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popieris, įvoirios toiles 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* 
miausia kaina.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVICIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles) —-
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friir. 'i

anfliioPF Telefoną, L-E. 1-4)50$
Didelį pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemes TfiHyjįyMns 

į n sMmbinti:
• J. GUDAS — LE- 1-46115, namų LE. 6-7109.

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 
966 Dundas St. W. - - Tej. LE. 1*5688

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

Jūsų patogumui natar^auiame nuo 8 vai, rvto ik-i 7 vai. vakarų.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V

Kvalifikuotas technikas taiso

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

j. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

DAUGIAU ŠILTO 
VANDENS 

PIGIAUSIA KAINA
< ' TEIKIA

f NATURAL GAS
4

NUOMOJMAS 
vandens 

ŠILDYTUVAS

Tjfc 51,75 į mėnesį
(dujos ekstro)

Pilna garantija

TAISAU
RADIQ ir

TĘį-EVI^I^S
APARATUS

LE. 1-1602

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

Patarnavimas, priežiūra ir 
įrengimas.

(Koikuriois otvejais gali tekti primokėti 
už ekstro vamzdžius).

3 kartus greičiau sušildo vandenį 
ir kamuoja pigiau.

Gos Cotnpany neturi vaikštančių po na- 
: mus pardavėjų, nei piršėjų per telefoną 
Informacijų apie prekybininkus įgaliotu 
Ontario Fuel Boarį parduoti ir į engti 
natūralių dujų įrengimus kreipkitės tele
fonu ar rašykite į Sales Department.

59-37

UAUTOMOBILIU N
KILNOJAMO TURTO 
GYVYBĖS
XQAIMHfGU ATSITIKIMU

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
ienku k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j
* VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
ntormocijos kosaten nuo o-V yoi > 

Atsokympms raštu pridėti $1. More 
nnh ik» 35 m nmi ^nrpminkovimos 

• VELTUI.

LE4'3608

PRANAS BARAUSKAS
DĖMESIO MOTOĮUŠTAMS!........ "

p7±m^d.Ku, 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. DUNDŽIA1.

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD 
Atstovas

H. ROžAITIS
✓

Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 
patarnavimas.

Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskolo 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 530-9 vai. vak. 
Antradieniais —
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

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

Telefonas LE. 2-8723
■ ■■-—■II ■!.■■■ '| ■■■11,1.11 I „■■į ........... I ■■■■ III. H.—.........
- - - --------- - - -- ----------- ---------------

nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vok. 
uždaryta.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys -
CONVERSION BURNERS — gezo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gaxo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gumey" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College Si.. Toronto. TNef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Sudburio ir apylinkės lietuviams!
Jūsų sudarytus siuntinius, prieinamiauJtomis sąlygomis, per- 
siunčiu j Lietuvą ir už jos ribų. Jaip pat priimu užsakymus: ge
riausių angliškų medžiagų, Avalynės; maisto, vaistų ir kitų 
galanterijos prekių.; Visi siuntiniai garantuoti ir išsiunčiami iš 
Sudbuciu tiesiog Europon. v •

51^ ANAPUS, GIFT PARCEL SERVICE
x 135 Lourdes Sjt., Sudbury, Ont.

TelefotiėŠ OS. 4-1695. ■ . Atstovas A. Kūsinskis.
; ,'s.. ,V 'i ... .. ’.i "
'EfTl

| SUDBURY OnL Delhi, Tillsonburg
_ . -ii * Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin• Damų ir muzikos koncertas;- — . . » 7

' A 1 vi J Xi Arli A
kų Klubui, kuris turi nemažą 
skaičių narių, suėjo jau dešimt 
metų. Ta proga šis vienetas ba
landžio 18 d., 6 vai. vak. Delhi 
miestelyje, German Hall (ge
riausioj vokiečių salėj) turės iš
kilmingą vakarienę, koncertą ir 

■ šokius.
Vakarienės metu bus svečių,

'įvyks balandžio 26 d., sekmadie
nį, mergaičių Marymount Kole
gijos didžiojoje salėje. Koncer
tuos jau gerai Sudburio lietu
kams pažįstama solistė Janina 

Liustikaitė — lyrinis sopranas 
—ir muzikas pianistas kun. Bro-'
mus Jurkšas. ŠĮ kartą duos visiš- ‘ v ...
kai naują programą, pritaikytą kurie praneš bei supažindins su 
mišriai publikai. Pusė dainų bus L'k. Klubo trumpa istorija be:

veikla.
Turim pasikvietę ir yra suti

kęs atvvkti iš Toronto visiems 
gerai žinomą garsų, galingą 
“ Varpo” chorą, vedamą St. Gaj- 
levičiaus. Jis jus sužavės savo 
menu ir trumpai dainomis nu
kels*} gimtąją kraštą — Lietuvą.

Moterys iau antra savaitė kaip 
triūsia apie valgius, kad kuo ge
riausiai pagaminus ir kad nelik
tų alkanų. Jos pačios viską gami
na ūkiškų būdu, lietuvišku sko
niu, tad stalų turtingumas bus 
didelis. Sunku čia viską sumi-

Aktorė Sarah Bernhard
Garsio i Prancūzijos aktorė 

Bernhard senatvėje nusisamdę 
Paryžiuje butą 3-čiame namo 
aųgšte, ,

■į " Vieną vakarą pasibeldė į jos 
duris vienas iš garbintojų visas 
išraudęs, -smarkiai besi kilnojau.-,, 
čia krūtinę nuo lipimo laiptėis ir 
sakčč 1 „.z;

*— Madame, kodėl jūs pasirin
kote butą taip augštai?
. — Mielas drauge, tai beliko tikiu.
vienintelis kelias, kuriuo aš pri-' _ Tai tamsta turite suprasti, 
verčiu savo garbintojų širdis su- kad be kvito aš negaliu išeiti iš 

g.o teismo salės. Per Paskutinįjį 
Teismą aš būsiu klausiamas: 
“Audrieiau, tu gyvas būda nas 

“Taip”, — aš atsaky
siu ir už tai pabaudą sumokė
jau. Taigi, nebedera daugiau 
manęs bausti. “Q kur tavo kvi
tas?”- — toliau manęs paklaus. 
Tai ką aš tada darysiu, pone tei
sčiau? Manote, kad aš turėsiu 
laiko lėkti į pragarą ir ieškoti 
tamstos arba buhalterio, kad 
gavus kvitą?

Teisme
Vienas amerikietis buvo tei

siamas už girtavimą ir turėjo su
mokėti piniginę baudą. Jįg su
mokėjo priteistąją sumą ir pa
prašė teisėją’Išduot i kvii?ą. Tei
sėjas atsisakė kvitą duoti. Tada 
nuteistasis kreipėsi dar kartą į 
teisėją šitaip argumentuodamas. 
“ — Pone teisėjau, ar tamsta ti
kite į Paskutinįjį Teismą?

— Taip, — atsako teisėjas, —

plakti smarkiau...
Svečiuose

Nustebęs svečias, pastebėjęs «jrtavap’ 
šeimjnirko sūne’į kalantį vinis į s 
virtuvės apynaujį stalą, sako:

— Tai ne mano reikalas, bet ar 
amstai neatrodo, kad tai yra 

•jerbrangus žaidimas leisti vai
kui kalti vinis Į stalą?

Besišypsąs šeimininkas taria 
svečiui:

— Ne; visiškai neperbrangus. 
Aš vinis perku didmėnų parduo- 
uvėjė.

Kam ji sunkiną gyvenimą?
Septyniametis Juozukas krei

piasi į senelį:
— Seneli, aš manau, kad sesuo 

Marija mieliau eitų pasivaikščio
ti,. vietoje mus mokinusi kate
kizmo ...

— Gal būt...
— O manai, kad man geriau 

vaikščioti i katekizmo pamokas, 
negu žaisti?

— Aš manau, kad tu mieliau 
žaistum.

Kurį laiką pagalvojęs Juozu
kas pastebi:

— Ir kam žmonės taip sunkina 
savo gyvenimą?...

he.uviŠKai, pusė kitomis kalbo
mis. LĮaĮpniai kviečiame visus 
Sudburio ir apylinkių lietuvius 
kuo gausiausiai dąjyvaųti ir at
švęsti kuo daugiausiai svetim
taučių. Tuo būdu tikimės vienu 
šūviu nušauti du zuikius: išgar
sinti lietuviškus talentus sveti
mųjų tarpe išgarsinant Lietuvos 
vardą kaip talentingos ir muzi
kalios tautos ir paremti lietu
viškus talentus ekonomiškai.

Pradžia 7.30 vai. vak. Prie įėji
mo — aukų lapas. Atskiri pa
kvietimai niekam nebus siunčia-. .
mi, išskyrus miesto galvas. {rėti. Jos pačios nuo savęs kvie.- 

“Liet. bažn. komitetas. čia pagerbti jų triūsą ir patiems 
- - įsitikinti — neapsivilsit!

Algis Kūsinskis laimėjo pirmą ' Kadangi toks Įvykis Liet. Ūk. 
vietą Sudburio katalikų mokyk- , Klubo sitorijoj pirmą kartą, tad 
Iii- konkurse kaip geriausias kai- ruošiamasi visomis jėgomis ir 
kėtojas. labai visiems prieinamai. Prie

Pakrikštyta Vanda Liucija iėJimo kainos bus pridedamas 
Skvereckaitė. i^ar vienas doleris, už kurį sve-.

■' ičias pasivaišins ir pasišoks. Gaus
“A'-apus”, lietuviška siuntinių visus šaltus, šiltus bei saldžius 

oęršiuntimo įstaiga, kuriai Sud- i užkandžius ir kietus - minkštus 
byry atstovauja Aleksas Kusins-J bei šiltus gėrimus. Todėl prašom 
kis, vis daugiau ir daugiau pasi-jvisūs savas tos dienos vakarie- ' 
naudoja mūsų tautiečiai, nes jau i-,es palikti sekančiai ir viena 

„i ^..-..^.*.1 j įkartą Į daugeli metų susiburti
masiškai, pasidalinti pergyveni
mais bei susipažinti naujų veidų.

Kviečiame visus labai pung- 
tualiaį, lygiai šeštą vai. bus pra
dedama vakarienė, nes laikas 
bus ribotas. Nepamirškit, turim 
chorą, o be to, ir pasišokti norė^ 
sim. Kad . išvengus skubėjimų i 
bei susigrūdimų, pageidaujame 
bent pusę valandos rinktis anks- į 
čiau. .Kas gali, dar anksčiau — L 

i dar geriau. Jeigu atsirastų pa-į 
i valgiusių ir norinčių išgirsti tik ; 
koncertą ir pasišokti, tiems Įėji- ■ 
mas tik pusė kainos. {

Taigi, visos čia esančios apy
linkės ir tolimesnės, kaip Rod- į 
i nev. Woostock. Niagara Falls. į 
Hamilton bei Toronto, paskirki
te tą vakarą mums ir apsilanky- 

■ kite. Niekur šiomis dienomis 
iinu v nėra per toli, kai gyvena
me atomo amžiuje. , 

į Šiam ypatingam vakarui garsi 
Carling Breweries Ltd. skiria 

į durų prizą.
Tad geros sėkmės iki balan

džio 18-tos. Lauksime pasirodant 
i jūsų veidų Rengėjai.
, Lietuvių Namu Statymo Vyk- 
idomoii valdyba praneša, kad sa
lvę veikimu priėjo prie liepto 
ųgalo. Dabar atėjo laikas šokti į 
patį namų statymo projekto re- 

jąlizavimą Todėl t ° m tikslui šau- 
‘kiame visuotini Šios apylinkės 
i susirinkimą balandžio 19 d. 4 v. 
i p.p. Ten valdyba parodys savo 
įveikimo rezultatus ir nuopelnus, 

i čarterio pasirašytus punktus ir 
įstatus, idomų šėrų sutvarkymą 
bei ypatvbes. Šis susirinkimas 
bus galutinis ir turės nulemti 

.namu statymo eiga.
Todėl maloniai kviečiame vi

sus atvykti į Courtlando mieste
lio salę ir savo dalyvavimu pri
sidėti prie to taip svarbaus mū
sų aovlin^ės visuomeninio ir 
tautiško užsimoiimo.

C. P., sekretorius.
SL Catharines, OnL
Meno mėgėjų grupės “Ginta

ras” vakaras, balandžio 11 d„ pra 
ėjo su dideliu pasisekimu. Gausi 
publiką su pasigėrėjimu sekė 
jaunų mergaičių išpildomą pro
gramą. Tai nenuilstančios vei
kėjos S. Ulbinienės nuopelnas 
ir sugebėjimas taip sumaniai 
paruošti meninę programą su 

i mažomis mergaitėmis, ši grupė 
į jau yra pakviesta Į Torontą, kur 
i balandžio 26 d., sekmadienį, 4 
j vai. p.n., Prisikėlimo parapijos 
.'salėje išpildys programą. Toron- 
ito lietuviu visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti ir pama
tyti Niagaros pusiasalio jaunimą 
su gražia menine šokių, plasti- 
kos ir baleto programa.

ii abejingieji Įsitikino, kad pi
giau ir greičiau patarnauja. 

; Siuntiniai tiesiai iš Sudburio, be 
i jokių tarpininkų, eina Į Europą.

Sudburiškis.

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per *

TALKOS Prekybos Bendrovę Londone.
TALKĄ siuntinio siuntėjui persiunčia siuntinio gavėjo parašu pakvitavimo, kad 

siuntinys gautos Lietuvoje. f ’
TALKOJE užsakius — siuntinys išsiunčiamas sekančio dieną ir pasiekia adre

satą Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ siunčiamos siuntinys yra apdraudžiamas ir Įmokami visi kaštai: 

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

štai keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio:
100% vilnonės medžiagos vyrų ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi įaustą įrašą "Mode in England — All "Wool"), įvairių spalvų, 
už vieną jardą . . .. .. , S 8.50
100% vilnonės medžiagas 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 aprėdas, pilnas komplektas ...........    $51.60
Vyrų Nylor.o viršutiniai marškiniai $ 8.60
Šveicariškos "Cyma" (Triplex) rankinis la krodis, 17 akmenų, nerūdy
lančio plieno^ antimagnetinis, hermetišku uždaru, nebijąs sukrėtimų $56.80

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

ir Įvairias kitas galanterijos prekes.

■ Rašykite dar šiandien:
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ 

Skyrius Nr. 19 z
1, Ladbroke Gardens, London W. 11. 

Gr. Britain.

vie

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS ! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE
S ROBERT STREET, TORONTO

- /prie Spadifia*College^’ • -
' ' Sav. VL. TARVYDAS.. C

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

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas SL W., Toronto

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

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams matarus bei jvoirius medžioklinius Šautuvus.

Įsitikinti — neapsivilsit!

kartą i daugeli metų susiburti

Dl E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 
. ■ ' ’ '

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 

šeštadieniais pagal susitarimą

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST W..
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
' ĮSTAIGA i

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pąieškajimąi
Agota Velykięnė - Karęckaitė 

iš Vilkelių km. Panevėžio ap., 
ieško savo brolio Povilo Karecko 
atvykusio Į Kanadą 1928 ar 1929 
metai. Atsiliepti — K. Rapševi- 
eius, 6920 S. Rockwell St., Chica
go 29, Ill., USA.

Ignas Krivickas, gyv. Dagilių 
kaime, Rokiškio apskr., mirė po 
ilgos širdies ligos. Liko liūdinti 
žmona Marcelė Krivickienė - 
Kirstukait.ė ar Krivaitė. Teko 
girdėti, kad čia yra gimimų. Ar 
negalėtų kas našlę sušelpti?

IJągilietis.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
DjvP. NĮORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. >

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

Dr, N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo lO vai. ryto iki 6 v.v.
...i— - 1 '. y ■■ . r.11.1, 1 . S
Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dtiffcrin/ r
Visu rūšių mechaninis automobiliu 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 
romatic transmisijas.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, ąuto ir ' 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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TORONTO, Cnt pamokos bei gimnazistų religi
jos pamokos vyks įprasta tvar-

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos vaikučių pirmo

sios išpažinties ir.šv. Komunijos 
iškilmės įvyks birželio 14 d. Tė
vai *prašomi užregistruoti vai
kus, kurie šį pavasarį rengiasi 
išpažinčiai, nes artimiausioje 
ateityje susidariusiai grupei bus 
pradėtos specialios tikybos pa
mokos. Vaikams, gyvenantiems 
toliau nuo bažnyčios arba turin
tiems sunkumų dėl lietuvių kal
bos, bus paskirtas lakas pagal 
galimybes.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldų metu giedos parapijos 
choras ir altoriaus berniukai. 
Pamokslai kun. B. Pacevičiaus.

— Parapijos patalpose šį sek
madienį vyksta susirinkimai: po 
9.30 vai. pamaldų — Marijos 
vardo mergaičių sodalicijos; po 
11 vai. pamaldų — KLK Moterų 
Q-jos skyriaus ir 3 vai. — Gy
vojo Rožančiaus narių. Sekma
dienio vakare nuo 7 vai. iki 11 
vai. jaunimo pobūvis.

— Antradienį iš parapijos baž
nyčios palaidota a.a. Marija 
Akelaitienė. Velionės giminėms 
gili užuojauta.

Vytiečių arbatėlė 
Detroito žaidynių nugalėtojams 
pagerbti įvyks šį penktadienį, 7 
vai. vak. šv. Jono Kr. par. salė
je. Arbatėlėje bus galima pama
tyti laimėtojų taures, o po trum
pos programėlės įvyks šokiai. 
Arbatėlėje laukiama daug atsi
lankant rėmėjų ir bičiulių. S.
Toronto LAS skyriaus valdyba 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą Lietuvių Namuose, II augš
te, balandžio 19 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p.

Nariai ir prijaučiantieji pra-j 
šomi dalyvauti. Valdyba. I

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį para

piją ir vienuolyną neoficialiai 
lankė Pranciškonų Provincijolas 
T. Viktoras ir Pranciškonų Pro
vincijos ekonomas T. Klemen
sas. T. Provincijolas, kalbėdamas 
H ir 11-30 vai. Mišių metu, pa
lietė labai opią tremties temą— 
lietuviško auklėjimo ir lietuviš
kų mokslo įstaigų svarbą išeivi
joje. Be to, abu svečiai labai pa
sigėrėjo didele parapijos finansi
ne pažanga ir skubiu skolų mo
kėjimu. . i

— Parapijos Vyrų Draugijos 
visuotinis susirinkimas praeitą 
sekmadienį muzikos studijoje 
vos talpino parapijos vyrus. Su
sirinkimas buvo šauktas aptarti 
statuto bei kitų besikuriančios 
organizacijos reikalų. Iš susirin
kimo eigos ir diskusijų buvo aiš
kiai matyti, kad parapijos vyrai 
gyvena ir jaučia aktualiausius 
organizaciūos ir mūsų kolonijos 
rūpesčius. Draugijos veikla rem
sis laikinu statutu, kol pats gy
venimas duos jam paskutinius 
formulavimus.

.— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius liku- par. klebonijoje yra parapijos 
sius rytinėje miesto dalyje ir bazaro fantų lietus. Svečiai kle- 
Scarborough. bonijoje bus laukiami nuo 2 vai.

— Sukūrusius šeimos židinį p.p. iki 9 vai. vak. Kurie iki šiol 
Vincentą Trumpą ir Brigitą Aš- dar neatnešė bazarui skirtų fąn- 
mytę nuoširdžiausiai sveikinam, tų, galės tai padaryti dabar. Ku-

—Praėjusį šeštadienį buvo pa- rie savo fantus jau atnešė, turės 
gerbtas parapijos choras, ku- progos pasisvečiuoti ir aplanky-

— Oficialių virimo - kepimo 
kursų užbaigimo nuspręsta ne
bedaryti. Dėkojame labai nuo
širdžiai KLK Moterų D-jos Pri
sikėlimo par. skyriui ir kursų 
lektorėms už kursų pravedimą.

— KLK Moterų Draugijos Pri 
sikėlimo par. skyriaus narių su
sirinkimas bus balandžio 26 d., 
sekmadienį, po 11 vai. Mišių mu
zikos studijoje.
- šį sekmadienį, 5 vai. p.p. 

parapijos salėje bus rodomas fil
mas iš II Pasaulinio karo “The 
Dam Busters” su Richard Todd 
ir Michael Rergrave. Be to, links 
mi priedai.

— Šį sekmadienį, po filmo pa
rapijos salėje (ne muzikos stu
dijoje!) bus šokiai jaunimui, į 
kuriuos visas parapijos ir koloni
jos jaunimas nuoširdžiai kvie
čiamas. Praėjusį sekmadienį 
jaunimo pasilinksminimą labai 
gražiai pravedė Algis Žutautas. 
Dalyvavo labai gausus jaunimo 
būrys. Visus pavaišino jauno
sios aušrietės. Panašūs jaunimo 
pasilinksminimai bus kiekvieną 
sekmadienį iki vasaros pradžios.

— Šį šeštadienį Prisikėlimo

BALANDŽIO 18 D. ŠV. JONO. KR. PARAFUOS SALĖJE 
Toronto kūrėjų - savanorių pavasarinis

Šokiams gros orkestras “Melodia”, o protarpiais bus duodama 
europejinės muzikos kūriniai.

Už gražiausias ir originalias sukne
les bus SKIRIAMI PRIZAI.

LOTERIJA. - BUFETAS.
? Visus kviečiame savo atsilankymu 

paremti mūsų laisvės kovų invali
dų ir vargan patekusių k.-savano- 
rių varomą savišalpos darbą.
Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas 1 dol. 

Kūrėjai-Savanoriai.

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU

Torontiečiai “Tėviškės Žibu
rių” bičiuliai, kurie galėtų prisi
dėti prie linotipo vajaus kiek pa
aukodami arba nupirkdami “Ži
burių” b-vės šėrų, gali tai pada- 
yti ir sekmadieniais po 10 ir 11 

vai. pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

Po 11 vai. pamaldų galima tai i 
atlikti ir “TŽ” administracijoje. 
Kam patogu, šiokiadieniais į ad
ministraciją galima užeiti bet- 
kuriuo metu.

Ponios ir po nei ės, or jau siūdi
natės kartūno suknias "Dainos" 

baliui — gegužės 2 dieną? 
Jos bus premijuojamos.

; ..

Mielą valdybos narį

HCNTREAL. Cue
“Žiburių” linotipo vajui iš 

Montrealio pirmasis šėrą pirko 
kun. V. Stankūnas, pirmą auką 
$2 prisiuntė vilasalietė E. Lin- 
kūnienė. Abiems nuoširdus ačiū! 

į DLK Vytauto klubo šėrininkų 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, balandžio 19 d., 2 vai. 
p.p. klubo patalpose. Po susirin
kimo bus išmokami dividendai 
už 1958 m. Dividendus už šėrus, 
įsigytus prieš 1958 m. sausio 1

I KLB Toronto apylinkės žiniai
Prašome sudaryti kandidatų į 

KLB Krašto Tarybą sąrašus ir 
pasiųsti iki š.m. balandžio 23 d. 
šiuo adresu: KLB Toronto apy
linkės rinkiminė komisija, 180 
Lambton Avė., Toronto 9, Ont. 
Tel.

T. liet, medžiotojų - žuklau 
tojų klubas

d. klubas išmoka $4.245. Šėri- 
ninkų yra 849. Mokama dividen
do net 207<. Bet norintieji gauti 
dividendą prieš tai turi pakeisti 
šėrus. Kol šėrai nepakeisti į nau
jus dividendą atsiimti ngalima.

Klubo narių verbavimo vajus 
tęsiamas iki birželio 1 d.

Klube šokiai vyksta kas penk
tadienį, šeštadienį ir sekmadie
nį. Salė organizacijų susirinki
mams bei posėdžiams, susitarus 
su klubo pirmininku dėl laiko, 
duodama nemokamai.

Apyl. 1. seimelis savo apylin
kės rinkimus nutarė .sujungti su• •••• • v • 1 • į • Z V-O X A AXXkX-Z A A VAM * A V VA A t %* jD W

narių susirinkime išrinko naują j Kr Tarybos rinkimais. Nuo su- 
valdybą, kuri pasiskirstė parei-'m o sudaryti Montrealyje 
gomis šitaip: A. Brariukaitis Valdybą seimelis nutarė at- 
pirm., A. Čeponis sekt., Kuchals- sjS3fcytit taį pasiruošimai tam 
kis medžiotojų sekc. vadovas, J. 
Masionis žuklautojų sekc. vad., 
A. Kazilevičius ir toliau liko ka
sininku. Valdyba pakvietė V. 
Macą talkininkauti spaudoje ir 
klubo parengimų propagandoje. 
Br.Mackeviėių, buv. v-bos pirm., 
kvietė ir toliau palaikyti ryšį su 
Kanados Medžiotojų - Ž'uklauto- 
,ių Federacija ir joje atstovauti

RO. 9-9464.
Apyl. Rink. Komisija.

Šv. Jono Kr. parapijos 
tradicinis pokylis

Pernai įvykusio jubiliejinio 
banketo pavyzdžiu, balandžio 25 
d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. pa- ______________________
rapijos salėje rengiamas įspū- į lietuviųį klubą. Medžiotojų sek-

nutraukti.
Šv. Kazimiero bažnyčioje per

eitą Šeštadienį susituokė F. Stul- 
ginskaitė su J. Lukšu.

REIKALINGI dupleksai, tri- 
pieksai ir keturių šeimų namai 
pardavimui.

PARDUODAME Vile Lasalle 
dupleksą: 4 ir 5 atskiri kamba
riai. Pusiau atskiras, naujas, mo-

Akademikų skautų suvažiavimas 
įvyks gegužės 9-10 d.d. Toronte. 
Ta proga ruošiamas banketas, į 

v . ... r- --- kurį norima sukviesti Toronte ir
riam muzikos studijoje buvo su-j ti kleboniją. Atsilankiusius pri-j apylinkėse gyveną nebeaktyvūs 
rengtos kuklios vaišės. Parapijos ; ims parapijos kunigai, par, ko-į akademikai skautai. Kadangi 
chorui dar kartą reiškiame nuo- mitetas ir Kat. Moterų D-jos na-i daugelio adresai nežinomi, šį 
širdžiausią padėką. Taip paturės. Prašome visus atsilankyti, i pranešimą prašome laikyti kvie- į 
kviečiame kitus balsingus vy- _ p ’j 
rus ir moteris-prisidėti prie mū- šeštadienį, balandžio 25 d. Visi 
sų parapijos choro. kviečiami pamėginti, 11_ 1_,

— šį sekmadienį vaikučių Pir- linksmai ir įdomiai praleisti lai
mes Komunijos ir katechetinės ką ir paremti parapiją. Bazaras 
■MBWKKHRKSraKHV' pradės veikti maždaug pietų me- 

I tu ir tęsis net ir per šokius. Pil
nas bufetas su įvairiais gėrimais 
ir gardžiais valgiais veiks taip 
pat nuo pat pietų. .

— Praėjusį sekmadieni kleb. i „ , ,n ■, > j- ■
T. Placidas ir KLK Mot.' D-jos !_ Balandžio 19 d, sekmadlen; p.

J Pociaus ūkyje įvyks šaudymo
jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

KLB Toronto apylinkės valdyba.

JONO ir JUOZO BERŽINSKU

, mylimam tėvui mirus.

juos ir jų tėvus giliai užjaučiame

Gurevičiu šeima

L Tėvui ir uošviui
A. t A. KAZIMIERUI BERŽINSKUI Lietuvoje mirus,

jo sūnus Joną ir Juozą su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučia

I. M. Pranevičiai.

Tėvui ir uošviui
" ■—Š

A. t A. KAZIMIERUI BERŽINSKUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnums Jonui ir Juozui su šeimomis nuoširdžią užuo
jautą reiškia

A. ir A. Kazanavičiai

Parapijos bazaras bus kitą

laimės,

dingas tradicinis parapijos po- Įcijos vadovas suorganizuos ba- dėmus. Nuomos $75, viršutinia- 
kylis - vakarienė. Parengimui Įiandžio 26 d., sekmadienį, 1 vai. r-------
ruošti buvo sušauktas specialus Į p.p. prįe Lietuvių Namų narių ir nais $4.000.
susirinkimas: parapijos komite- suinteresuotų asmenų iškylą į Į PARDUODAME Rosemounth 
to, moterų ir vyrų^sambūrio at- Scarboro klubo šaudyklą Reuge:6th Avė., prie St. Zotique, naują

namą. Nuomininkai apsišildo. 
Najamu $3.200. Grvnais $12.000. 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

I*. Adamonis. VI. 2-8501.

kylis - vakarienė. Parengimui i fandžio 26i d.~ sekmadienį, 1 vai.

susirinkimas: parapijos komite- suinteresuotų asmenų iškylą į

stovų. Parapijos ponios asmeniš
kai ruošia vakarienei specialius 
patiekalus. Programoje dalyvau
ja menininkai, p pokylio metu 
linksmieji broliai pradžiugins 
svečius. Rengėjų patogumui, pra 

i Soma įsigyti pakvietimus iki bir- 
ų. - želio 23 d-, ketvirtadienio vaka-

, . ... .. . jio. Pakylis yra viešas. įėjimasBanketo, kuris susidės is pri- Į $2 asmeniui.
ėmimo, iškilmingu pietų, pa-r Pakvietimus prašoma įsigyti 
skaitos ir šokių, mokes is $ as- ^gajjm3į anksčiau. Jie gaunami 

i klebonijoje, parapijos knygyne

me augšte. Kaina $17.500. Gry-

Valley priziniam šaudymui iš 12 i 4 šeimų po 4 atskirus kambarius 
calibro medžioklės šautuvų. Klu-’ 
bas parūpins šaudmenis atvyku- 
siėms asmenims veltui. Kviečia
mi visi kuo uoliausiai dalyvau
ti. Taip pat susirinkimas vien
balsiai užgyrė reikalą padėti j
“Tėviškės Žiburiams” linotipo į Vašingtonas. — JAV raketų 
vajuje— nuperkant šėrą, kas ir Į bazė ruošiama įrengti Singapu- 
padaryta. Ateičiai žūklės vado- ‘ re. Malą juose Italijos komunis- 
vas sudarys žuvautojams premi- -tai pradėjo šaukti, kad tokią ba- 
joms gauti taisykles ir pačias do- <zę ruošiamasi įkurti ir prie Ve- 

. . __ . vanas paskelbs už sugauta di-lnecijos. •
i po pamaldų, o taip pat p. Kad- džiausiąs žuvis per ateinantį se-' Berlynas. — čia pasklido gan- 

‘ zoną. Visi nariai ir suintėresųo-i du, kad būsiniojoje užsienių rK 
j žinsko krautuvėje. tl kviečiami suaktyvėti ir klubo ; ministerių konferencijoj Gromi-

i Parapija stengiasi visada tai- į veikiai paskirti dėmesio. ! ko , patarėju būsiąs Molotovas, 
; kininkauti tiek pavieniams as-\ Vyt. Macas. J kurį jau dabar Chruščiovas esąs
meninis, tiek ir organizacijoms. . i išsišaukęs "pasitarti Berlyno rei-
Pokylio rengėjai tikisi, • kad To-,; . Toronto scenos meno trupė , balais.
ronto lietuvių visuomenė entu- "Sietynas pereitą šeštadienį ■ - ------------------ -------------.--------

: zistiškai sutiks parapijos metinįgastroliavę. Brooklyne, kur T, r 
! parengimą ir savo gausiu atsilan Pranciškonų spaudos^ vakare ;

Į

Švėiitcį'nmgti kdasT dramą “Bevardis".
Savišalpos reikalams. Bandė apiplėšti

ypač Vokietijoje gyvenančių Į Praėjusio ketvirtadienio po-; 
Įpietę į J- Beržinsko krautuvę | 
; iėjęs nepažįstamas vyras ir nusi- |

ėmimo, iškilmingų pietų, pa-
i

meniui. Apie dalyvavimą pra
nešti ne vėliau gegužės 1 d. Bi-

22 mvenport : uaičiu'g^S^alione "r J. Beri
Rd., WA. a-7880. '

ASS Toronto sk. v-ba.
Dėmesio šauliams

Centro Valdybos su Prisikėlimo! sauayinu
par. skyriaus atstovėmis lankėsi 22 .kalibro šautuvų.
Deihi-Tillsonburg-Simcoe KLK V,s“s suinteresuotus „taiklaus 

įiloterų D-jos skyna s visuoti- utį Išvyksime nuo Lietuviu kymu parems parapijos vedamą i vaidino kun. B. Paceviciaųs 4 v. , 
niame susirinkime Aueustmavi- -y, ® , r. , - ! a. \ j iNamu punktualiai 1.30 vai. p.p. misiją.i iniame susirinkime Auguštinavi- 

l ičių ūkyje prie Delhi. Sužavėti 
H skyriaus gražia veikla, linkime 
H šiam jaunam skyriui ir jo nau
jai išrinktai valdybai sėkmės ir 
Dievo palaimos. Dėkojame taip 
pat už malonų priėmimą ir šir
dingą svetingumą.

mo sekcijos vadovas.
Toronto skautėms 10 metų 
Balandžio 19 d. visa visuome

nė, skautės-tai kviečiami atsilan
kyti j minėjimą, 4 vai. p.p. šv.

Toronto Vyrų Kvartetas jJono Kr. parapijos salėje.
ši sekmadienį, balandžio 19 d., j Paskaitą apie ideologiją skai- 

’ ils viešnia is Čikagos vyr. sk. Z. 
Juškevičienė. Po to arbatėlė ir 
šokiai. Tuntininkė.
Meno mėgėjų grupė “Gintaras”, 
vadovaujama S. Ulbienės, iš St. 
Catharines, pakviesta mokslei
vių ateitininkų, atvyksta į To
rontą balandžio 26 d., sekmadie
nį, ir 4 vai. p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje išpildys Įdomią 
programą. Kviečiama visa To
ronto lietuviškoji visuomenė, 
ypač jaunimas ir vaikai..

Įėjimas — laisva auka. Jei liks 
kiek pelno, jis bus skiriamas jau
nimo stovyklos reikalams.

JONĄ ir JUOZĄ BERŽINSKUS su jų šeimomis, jų tėveliui
A. t A. KAZIMIERUI BERŽINSKUI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

J. J. Pikšilingiai

MARIJAI AKELAITIENEI* mirus, 
skaudaus liūdesio valandoje

dukterims Laimutei ir Konstancijai, sūnums Jonui ir Vytui 
ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

St. A. Petraičiai, 
J. A. Vanagai, 
Z. J. Klevinai, 
J. K. Kaknevičiai.

MARIJAI AKELAITIENEI mirus, 
liūdesio valandoje jos dukroms Konstancijai ir Laimutei, 

sūnums Vytautui ir Jonui ir jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuojautą

A. ir V. Bartnikaičiai.

koncertuos per CBC radiją (CBL I 
740 banga). Tai bus Trans-Cana- 
da Talent Show programos pus
finaliai (semifinals). Programa 
bus transliuojama iš CNE Queen 
Elizabeth teatro. Įėjimas laisvas. 
Būtų gera, kad dalyvautų kuo 
daugiau lietuvių.

Lenkiška “Vilniaus diena”
Lenkijos rytinių žemių sąjun

gos Toronto kuopa balandžio 19 
d., šį sekmadienį, ruošia “Vil
niaus dieną”. Mat, 1919 m. ba
landžio 19 d- Lenkijos kariuome
nė pirmą kartą okupavo Vilnių 
išstumdama iš ten rusus bolše
vikus.

Programa šios “VD” numatyta 
tokia:: šeštadienį 7 vai. rytą šv. 
Kazimiero bažnyčioje (156 Ron
cesvalles Avė.) Mišios Vilniaus 
krašto ir jo gyventojų intenci
ja. Sekmadienį, bal. 19 d., 3 vai. 
p.p. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje minėjimas, kuriame H. Pie- 

jkarskis skaitys paskaitą “Vil- 
1 niaus kraštas bei jo gyventojai” 
f ir bus paskaityta ištraukų iš Pil- 
isudskio raštų, liečiančių Vilnių, 
i Po to bus vaišės, kurių metu bū- 
i.sią parodyti du filmai iš Vilniaus 
krašto bei jo folkloro ir pagrota 
atitinkamų plokštelių.

Įėjimas būsiąs nemokamas.
Reikia manyti, kad lenkiškų 

nuotaiki/ pasižiūrėti nueis ir ke
letas lietuvių, ypač vilniečių.

A. A. M. Akelaitienė
Balandžio H d. Queen Eliza

beth ligoninėje mirė a.a. Marija 
Akelaitienė. 58 metų amžiaus. 
Velionė pradėjo nesveikuoti 
prieš metus, o paskutinį mėnesį 
praleido ligoninėje. Kilimu ji 
nuo Marijampolės. Toronte gy
vena jos du sūnūs ir dvi dukros. 
Palaidota iš šv. Jono Kr. baž
nyčios antradienį Toronto Vil
ties Kalno kapinėse, šalia savo 
vyro, a.a. Stanislovo Akelaičio, 
mirusio.prieš septynerius metus

Jonas ir Juozas Beržinskai per 
eitą savaitę gavo liūdną žinią, 
kad Lietuvoje. Stakiuose. Rasei
nių apskr., mirė jų tėvelis Ka- 
įzimieras Beržinskas.

Antanas Mičiūnas, kilęs iš Za
rasų. policijos tarnautojas, po 
sunkios paralyžiaus ligos, sulau
kęs 59 metu amižaus, mirė kovo 
31 d. Palaidotas iš Prisikėlimo 
bažnyčios balandžio 4 d. Park 
Lawn kapinėse.

Alovės ir Augustinas Kuolai 
gavo žinią iš Lietuvos, kad ten, 

iRadiškių km. Jūžintų valse., mi
rė jų tėvelis.

740 banga). Tai bus Trans-Cana

TPŠ Kuopos Taiklaus šaudy-
o
laisvės kovų invalidų bei sana- j 
torijose esančių kūrėjų-savano-. . ..
rių šalpai Toronto savanorių i pirkęs degtukų, bandė vaidinti ? 
skyrius kasmet daro su kultu- i Nesant daugiau žmonių ; 
rinėmis programomis pobūvius, j krautuvėje, nepažįstamasis pri-1 
Toks pavasarinis pobūvis i vyks ėjęs prie krautuvės savinin- 
balahdžio 18 d. šv. Jono Kr. pa-i ko. atstatė revolverį ir parcika- j| 
rapijos salėje. Be kitų progra- Į lavo pinigų. J. Beržinskąs betgi į- 
mos įvairenybių, rumunų pr- 
kestras‘‘Melodia”, kuris gros ir 
šokiams, išpildys keletą euro
pinės muzikos kūrinių. Ponioms 
ir panelėms už gražiausias ir ori
ginaliausias sukneles bus skiria
mi prizai. Tvarkingam šokių pra 
vedimui yra pakviesti tos srities 
žinovai. Taigi, vakaras žada bū
ti originalus ir įdomus ne tik 
jaunuomenei, bet ir pagyvenu
siems.

Sol. J. Liustikaitč
pereitą savaitę išvyko į ilgą kon
certinę kelionę vakarų Kana- 
clon. Numatyti penki jos kon
certai: balandžio 17 d. Calgary, 
bal. 18 d. Edmoritone, bal. 22 d. 
Winnipege, bal. 25 d. Sault Ste. 
Marie, bal. 26 d. Sudbury.

Solistei visur akomponuos 
kun. Br. Jurkšas. _______

Išnuomoįomos kambarys viengungiui su 
baldais, II augšte, atskiras įėjimas, ga
lima naudotis virtuve. Tel. LE. 6-6480.

MILNES FUEL OIL CO. 
otstovas 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į - -

HOME LOAN — Invest™, 
atstovo St. Prakapa 

Td. EM. 8-6813 ar RO. 7-8579.
I- mi morgičioi 61/2% - be bonų.
II- ri mergišiai 10% 5-iems metams 
be bonų. Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos r statybininkams 1% per 
mėnesį.

Taip pot patarnauju siuntinių į Lietu
vą užsakymais. Vaistai, maistas, me

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

Važiuojančius j Sudburj ir galinčius pa
imti vieno asmenį prašau pranešti tek 
LE. 6-7008 K. Padymaičiai.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte ir kambarys su virtuve lll-mc 
augšte. Bloor - Manning raojne. Tel. 
LE. 4-4506.

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė, su 
baldais ir šaldytuvu. Yra garažas. Tel. 
LE. 5-1843.

PARDUODAMAS NAMAS Baby Point 
rajone, 7 kambariai, dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas, didelis kiemas. 
Tel. RO. 6-5217,skambinti po 4 vai. p.r

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Pbm.B.

M

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LI E T U V Ą tr kitus Europos kraštus.

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

» \

, Mes turim^daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žnlė. “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VIS? 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5«IW4.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

F

Nesant daugiau žmonių į

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St.
VI. 2-8501

N. Baltrukohis
Yasutis
Markevičius
Budriūnas 
Adamonis

W.

6- 5075
2-7879
7- 4097

CR. 
LA. 
RA 
RA. 2-8035

staigiu mostu išmušė užpuolė- 
iui ginklą, o kitos rankos smū-' 
giu paguldė jį žemėje. Atvykusi 
policija užpuolėją atpažino kaip 
nuolatinį vagiliuką. Policijai ge- w ,
rokai teko pasidarbuoti, kol bu- 3cldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
vo surastas ginklas, užpultojo iš- ‘ distancijomis. Visas vežamos turtas ap
muštas ir nusviestas tarp prekių draustos. Važiuojam kas sovoitę į Mont- 
kitame krautuvės kampe. Pasi-i^L Londono Windsora, Hamiltoną, 

rode, kad j vamzdi jau buvo neis i3Q dewson st. TEL LE.4-1403 
tas šovinys. Toronto

apie paskirus 
La Press*

P.
Sekite musu skelbimus 
objektus 'NL', 'TŽ\ 'Star

BALTIC MOVERS

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543
WASAGOS VASARVIETĖJE

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

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

INDIAN RD.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas. didelis daržas. Viso $26 000. Įmokėti $8.000

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem Šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500, įmokėti $5.00<L

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


