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Leidžia 
Kanados Lietuvi? Katalikę 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Taranto

Radijas lietuviškai
e

Mūsų religiniame, tautiniame, kultūriniame ir politiniame 
gyvenime stambią vietą, yra užėmęs spausdintas žodis. Jo reikš
mė yra tiek susijusi su gyvybinėmis mūsų kovomis, kad šiandie
ną nebereikia to aiškinti. Kiekvienas mato, kad jo užgesimas 
reikštų ir mūsų pačių tautinės gyvybės išblėsimą.

Šalia spausdinto lietuviško žodžio yra betgi ir gyvasis, saky
tinis žodis, kuris gana plačiai sklinda ir radijo bangomis. Jį pri
simename kažkaip rečiau ir galbūt mažiau. pabrėžiame, nors jis 
anaiptol nėra apleistas plačiojoj mūsų išeivijoj. O prisimename 
rečiau galbūt dėlto, kad jis yra sunkiau prieinamas, ypač tiems, 
kurie gyvena toli nuo didžiųjų lietuvių kolonijų. Didžiosios ko
lonijos betgi tokias galimybes turi ir yra įsivedusios pastovias 
radijo programas. Kanadoj tokią programą turi Torontas, kitos 
gi Kanados lietuvių kolonijos surengia radijo programas didžių
jų švenčių progomis, kartais net televizijoj. Metus akį į JAV 
lietuvių kolonijas, matyti, kad ištisa jų eilė turi pastovias prog
ramas, o kaikurios jų net po dvi ir tris; Čikaga — netgi — kas
dieninę. Apytikriai imant, jų susidaro apie 20. Neatsilieka nė P. 
Amerika. Pvz. Sao Paulo, Brazilijoj, taipgi yra pastovi “Tėvynės 
garsų” programa. Europoje mūsų tautiečiai pasinaudoja radijo 
bangomis didesnių tautinių iškilmių progomis.

Be to, yra pastovios radijo programos ir Lietuvai: Vatikane, 
Romoje, Madride, Vašingtone. Jos pasiekia mūsų žmones Lietu
voje. Nėra tikslių žinių ar jos pasiekia mūsų tremtinius Sibire, 
nors, yra buvę atsiliepimų ir iš ten, kai plačiau veikė “Amerikos 
Balsas”. Estai savo žmonėms Sibire panaudoja radijo bangas iš 
Formozos. Neteko girdėti, ar šis kelias buvo studijuotas ir iš lie
tuvių pusės.

Galimas dalykas, kad ne vienas mūsų tautiečių yra svajoję 
ar tebesvajoja apie savo trumpų bangų radijo siųstuvo įrengimą. 
Toks savarankus ryšys su Lietuva, žinoma, būtų didelis dalykas, 
tačiau ar jis mūsų sąlygomis įmanomas, tai jau kitas klausimas._ 
Juk čia susibėga ir finanisiniai, ir techniniai, ir teisiniai bei poli
tiniai požiūriai, kurie atgraso planuotojus.

Apžvelgiant didžiųjų lietuvių kolonijų programas, matyti, 
kad jų organizavime vyrauja privati iniciatyva. Organizacijos šio
je srityje mažai tesireiškia. Vienur kitur matyti .Lietuvos vyčių 
vardas, Bendruomenės, bet daugumoje — privatūs asmenys. Gal
būt dėlto, kad radijo programų organizavimas -Amerikoje yra 
pagrįstas komerciniu metodu ir reikalauja iš 
mažo apsukrumo bei lankstumo. Čia reikia r' 

kurie, organizacijoms sudaro L, ’ 
stovią radijo programą be skelbimų mūsų _ 
tų įmanoma. Tokie dalykai dažnai besikeičiančioms organizacijų 
valdyboms sudaro sunkiai sprendžiamų problemų ir nemažos 
rizikos. Privati gi iniciatyva čia parodo daugiau lankstumo ir 
tuo didžiai pasitarnauja gyvajam lietuviškanr<žodžiui išlaikyti.

Yra betgi pavojus esamoms kolonijų radijo pf&gramoms ne
tekti atitinkaųio kultūrinio lygio. Privati iniciatyva, atsiremda
ma tik į vietines sąlygas, yra linkusi perkrauti programą menka
verčiais dalykais, kurie drauge su skelbimais, sudaro kartais 
menkystės Įspūdį. Esant jau gana plačiam programų tinklui 
vertėtų atsakingiesiems sueiti draugėn ir apsvarstyti pastovių 
programų tobulinimo galimybes. Toks susibūrimas galėtų pa
sirūpinti ir pranešėjų kalba bei tarena, įrašytų programų pasikei
timu. jų lygio kėlimu ir pan. Tai sudarytų platesnes galimybes 
skleisti lietuviškam žodžiui bei menui netik vyresniųjų, bet ir 
priaugančios kartos eilėse. ' Pr.-G.

A Š-

EPS

norių ne- 
verslinius

j:

su ir Tėvu
zuikučiams su velykinėmis dovanėlėmis. Apačioje programos dalyviai. Nuotraukos J. Dvilaičio.

Rytai - Vakarai
Svarstom, koks bus naujasis i ALMUS, 'basados pareigūnus'. Jie turi ži-

JAV-biu u9s reik min Kristijo- ' mūsų bendradarbis Niujorke jnoti, kad Pabaltijo tautu prob- 
„as A. Herteris. Neatrodė jis iš ' ; , lem.a atsi‘
tu kurie drista išeiti su nauio-’Herter uzsienill politiką . Pašoma tylos .sąmokslu .

? J i paremta laisvės nrincinais nasal Premija visiems

.JAV-bių užs. reik. min. Kristijo- i

mis idėjomis, nauja programa. 
Neatrodė vertu priešininku tebe- 
kunkuliuojančiam idėjomis, šū
kiais, pranašavimais, grąsinimais 
Chruščiovui. Neatrodė, kad pre-

ALMUS,

‘paremtą laisvės principais pagal

KAS NAUJO KANADOJE’
Imigracijos potvarkis, drau- 

džiąs atsikviesti gimines bei duo 
dąs pirmenybę specialistams, 
buvo aštriai kritikuojamas buv.
imigracijos min. Pickersgill. Esą j 
jis buvęs išleistas tik tam, kad 
siukliudytų italų, lenkų ir kt. 
tautybių ateivius, nes konserva
toriai nusigandę Britanijos pi
liečių sumažėjusios imigracijos, 
kurią pralenkę italai. Ūkiniai 
motyvai esą tik priedanga. Toks 
potvarkis esąs “žiauri diskrimi
nacija”.

★ ★
Netikri $10 banknotai gana 

plačiai pasklido Quebeco ir On
tario prov. Montrealy policija 
surado 1.200, Toronte 100 tokių 
banknotų. Juos platina agentai 
vaikščiodami po krautuves. Vie
nas įėjęs krautuvėn nusiperka 
cigarečių ar pan., kitas su bank-, 
notų atsargomis laukia automo
bily. Gavę, grąžos vienoj vietoj, 
juda jie kiton. Tai vienas pla
čiausiai organizuotų netikrų pi
nigų skleidimo užsimojimų per 
pastaruosius 15 metų. Kartu su 
tuo eina ir slaptas narkotikų 
pardavinėjimas. Geriausias bū
das atskirti netikrą $10 bankno
tą nuo tikro yra palyginimas. 
Tuojau matyti, kad netikrojo 
popieris yra menkesnis; įrašas 
frontinėj banknoto pusėj, apa
čioj, “British American Bank 
Note Company Limited” yra ne
ryškus ir sunkiai įskaitomas; 
.kairioji karalienės akis nepavy
kusi.

Duchaborų grupė “Laisvės sū
nūs”, kuri ištisus metus varė 
propagandą* už grįžimą Sov. Są- 
jungon, nutarė pasilikti Kanado
je. Jų delegacija lankėsi Sov. 
Sąjungoj ir apžiūrėjo įsikūrimo 
vietas, gavo Kanados sutikimą 
išvykti ir darpi finansinę para
mą, bet negalėjo pristatyti ofi-

Premija visiems
Niujorke taipgi stebėjomės, 

kad net “laisvieji” lietuvių kul
tūrininkai dažnai nesuprato 
koks jų ryšys su “Ryšiu tarp lie
tuvių”. Apgailėtinas dėlto buvo 
čionykštės Liet. Rašytojų Sąjun
gos nesiryžimas skelbti, kad jų

mintį, jog visi žmonės gimė būt 
laisvais”!!). 30 eilučių žemiau, 
tame pačiame vedamajame, “Po
litika ir asmenybės”, dienraštis 

lenrusciovui. xNeatroae, Kaa pre- skubinosi patikslinti, kokie tie 
jzidentas-generolas ieškojo politi- principai: “Niekas mūsų krašte 
■ ko su Vakarų-Rytų suderinimo ; nebūtu sutikęs ir nesutiks mes- _ .

iis . gfobalinj ar ribotą karą, kad |i?58 m. premija skiriama^ ge 
išlaisvintų Pabaltijo valstybes 
ar išstumtų rusų tankus iš Buda- 
peėto ...” •

Dar atviriau JAV “laisvės 
principus”, pasak korp. H. W. 
Baldwin, suprantą augštieji Pen-

idėja. Neturėtų , Herteriui būti I 
sunku davesti dabartinę užsie
nių politiką iki sekančių rinki
mų, bet neatrodė, kad JAV gin
tų naujų idėjų lietuvių tūtos at
žvilgiu. Amerikos esamą politi
ką mažų tautų atžvilgiu be gė-

cialaus Sov. Sąjungos sutikimo 
juos priimti. Dabar ši grupė nori 
susigrąžinti buv. savo dvasinį 
vadovą Sorokin, persikėlusi Uru 
gvajun. Kanadoj yra 12.000 du- 
chaborų, kurių 9.000 yra lojalūs 
piliečiai ir tik 3.000 jų nuolat 
kertasi su feder. ir provincine B. 
Kolumbijos vyriausybėmis.

Vėliau kaikurie duchaborų 
vadai paneigė žinią apie atsisa
kymą vykti S. Sąjungom Kres
tova, BG. kolonijos vadovybę 
perėmė moterys, užimdamos 52 
vyrų tarybos vietą. Jos pareiškė 
kovosiančios už jų vaikų grąži
nimą iš bendrabučio - mokyklos ____ _________ __  __ ______________
ir už savo-vado Sorokin parsi-jįasį atitinkamų priemonių —Įtik gerbūvį, lygybę, brolybę, 
kvietimą iš Urugvajaus. Taipgi j pareiškė B. J. Farrel, vienas paš- 'Dėlto ne vien politikai-milijonie- 
jos pareiškė norą išvykti iš Ka- Lo ministerijos pareigūnų. Ypač iriai, kaip pav. John Kennedy, 
nados. esąs kreipiamas dėmesys į An- reikalavo “naujų idėjų”, atsilai-

* * įtilų salas, iš kur ateiną dideli kyti prieš “komunizmo pavojų”.
Sovietų studentai per savo ta-i kiekiai loterijų bilietų. Ministe- Žvalgybos viršininkas Dulles,, 

rybos pirm. N. Diko atsiuntė raš rjja turinti savo sąrašuose 150 mirštančiojo brolis, gąsdino vie-
■* ’ \ ’ _______ _ _______________ ______________ _____ ______

jai, kuriame siūlo pagyvinti bem- iš Antilų galėsią būti konfiskuo-; ir politikus, kad “sovietinis pa- cialus, tačiau manoma, kad jis “ • • • • •* 4-m. 4-mi C

S'- | DalUWlIl, oUpidllLcį dUgbLACJl idi- 

dos aptarė NYTimes. Girdi Mr. Į tagono karininkai. Girdi, “drau-

šalpų ir kt. forma. Tuo tarpu 
Britanijoj 72.9%, o JAV — 55.9

g'iškos karinės pagalbos” vienas 
doleris geriau apsimokąs saky
sim siundant tibetiečius prieš 
komunistus, nei siųsti tankus ir% studentų gauna vyriausybes sprausminius tokiam Irakui.

paramą. I Tuo pat metu pasaulio komu
nistinė spauda pranešinėjo apie

Loterijų bilietai, siunčiami Ka- Chruščiovo kalbas, kuriose jis 
nadon iš užsienio gali būti kon- (kiekvieną tautą ir žmogų įtikinė- 

|fiskuojami pašte ir tam bus im- jo, kad komunizmas atneš jiems 
, ------ —•------ ---[ _|tjk gerbūvį, lygybę, brolybę.

riausiam iš visų lietuvių rašyto
jų, t y. ir Lietuvoje esantiems, 
kur pirmiausia propagandos iš 
rašytojo reikalaujama — “augš- 
to idėjinio turinio”.

Rusų kultūrininkų drąsa rei
kalauti daugiau teisių ir laisvių 
neatrodo sumažėjus po partijos 
nuosprendžio nukirsti jų ligšio
lines pasakiškas, palyginus su 
kitais, algas. “Bolšoi“ baletinin- 
kai nesibijojo pasakoti kaip ne
seniai Vakaruos gastroliavę so
vietų kultūrininkai entuziastiš
kai pasakoję apie vakarietiškas 
laisves. Igor Moisiejiev buvęs 
dėl to iššauktas net pas patį(!) 
“Kultūros” ministerį.

NIX0N VYKS MASKVON
Prezidentas Eisenhoweris pra

nešė, kad viceprezidentas Nixon 
vyks Maskvon atidaryti ameri
kiečių parodos, kuri prasidės lie-

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Su didele padėka skelbiame Mykolas Žūrlyš, Rochester^ N.Y.; 

tolimesnį sąrašą mūsų darbo rė
mėjų aukojusių linotipų fandui 
ii pirkusių “Žiburių” b-vės šėru.

AUKOJO:
Torontiečiai: po $10 — Extra 

Realty Ltd. savininkas Br. Ser- 
I gautis, inž. Gytis M. Šernas, Pet- čiau turėjęs vieną šėrą; 
ras Šalna, matininkas, ir Alek- 5 šėrus už $50 pirko Petras Šal
na vičius Jurgis; po $5 Klemen- Ina, matininkas, turįs savą įstai- 

; sas Dargis, Pranas ir V. Liačas, gą Toronto priemiesty Richvalle, 
' Krasauskas Justas; po $3 — Rut- 
j kauskas Vincas ir Ida Siderąvi- ;
■ čius; po $2 — Stasys Jaseliūnas, 
i A. Kriaučiūnienė, A. Maurušai- 
tienė, Rėvas Jonas, Juozas Žiū- 
rinskas ir A. Vaišvilienė; $1 — 
Kučinskas Zenonas;

Iš kitų Kanados vietovių pri
siuntė: po $10 — Windsoro ateiti
ninkai ir vienos vietovės lietuvių 
grupė, kuri prašo jų neskelbti; 
po $5 — kun. K. Riekus iš Lang
ton, Ont., ir V. Miniauskas iš 
Hawk Junction, Ont.; $3 Nagi- 
nionis Stasys iš Montrealio; po 
$2 — J. Masauskas iš Welland, 

i Ont., ir J. Kasputis iš London, 
Ont.; po $1 — Popikatis iš Ed- 
montono ir Allis Anelė iš St. 
Catharines, Ont.

Iš Sudbury: kun. A. Sabas pri
siuntė surinktų aukų $29. Au
kojo: po $5 — Petras Petrėnas ir
J. Stankus; po $2 Pranas Griško- L. Merkelis, Juozas Žadeikis, jau 
nis, V. Butautas, P. Alkūnas, K. iš anksčiau turėjęs du šėrus; taip 
Rimas, J. Kriaučeliūnas, A. Ja- į pat jau anksčiau pirkusi vieną 
siūhas ir A. Kusinskas; po $1— šėrą, žinoma L. Kat. Mot. D-jos 
L. Kulnys, K. Ramonas, P. Gurk 
lys, V. Stepšys ir P. Mazaitis.

Iš JAV prisiuntė: $20 Stanley 
Gaida, S. Boston, Mass.; po $10^— 
kun. Juozas Tautkus, Omaha, 
____ ; kun-. Jonas ^Pgfcalniškis, 
Brooklyn, N.Y.; kun. Stanislovas 
Aleksiejus, Deming, New Me
xico; kun. Pius A. Lekešis, Mas- 
phet, N.Y.; kun. Viktoras Kalec- 
kis. Grand Rapids, Mich.; po $5 
— Antanas Šalčiūnas, Philadel
phia. Pa.; kun. P. Dzegoraitis, 
Cleveland. Ohio; kun. dr. K. Ge
čys, New York. N.Y.; Jonas Ža
deikis. Čikaga; dr. Juozas Jakš
tas, Cleveland, Ohio; po $2 *—

Branys Prapuolenis, Orland 
Park, Ill.; $1 kun. A. Treška, 
Grand Rapid, Mich.

ŠERŲ PIRKO:
9 šėrus už” $90 pirko Juozas 

Vaineikis, čikagietis, jau anks-

prisiuntęs taip pat $10 aukų.
3 šėrus už $30 pirko torontie- 

tis Kazys Dulevičius;
po 2 šėrus už $20 pirko: duos- 

nūs visiems lietuviškiems rei
kalams torontiečiai Ignas ir Br. 
Jonynai; jau anksčiau vieną se
rą pirkęs ir buvęs vienas pirmų
jų “Žiburių” b-vės organizato
rių St. Dargis; mielas senosios 
kartos ateivis, paremiąs visus 
gerus darbus Petras Strazdas; 
Čikagoje judrus visuomeninin
kas, spaudos ir dalijo darbuoto
jas, jau anksčiau pirkęs du šė
rus, Balys Brazdžionis; Vladas 
Žemaitis iš Longl'ac, Ont.;

po 1 šėrą už $10 pirko toron
tiečiai— inž. Algirdas Šalkaus
kis, inž. Stukas Vytautas, nekil
nojamo turto pardavimo agentas 
A. Bliudžius, Malvina ir Kazys 
Juzumai, Benediktas Zubrickas,

ki ateitininikių veikėja, nuolati
nė “TŽ” rėmėja Stefa Vanagaitė 
• Petraitienė;

Iš kitur prisiuntė: hamiltonie- 
čiai: Juozas Škėnąa ir Jonas 
Pleskūtia^; Doa^ šlurnafiš TiiL r 
sonburg. Ont.; J. Sakalauskas iš 
Surrey Centre, B.C.; iš JAV: Va
cys Račiūnas,’ lietuviškos spau
dos platintojas Clevelande; Wal
ter Twaron iš Philadelphia, Pa.; 
kun. Viktoras Dabušis iš Brook- 
lyno; Pranas Grušas iš Owego, 
N.Y.; '■

Visiems mūsų darbo rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Vajaus komisija.

Savaitės įvykiai
Netekęs vilties greitu laiku pasveikti, J. F. Dulles, JAV valsty

bės sekretorius, atsistatydino. Savo laiške prez. Eisenhoweriui jis 
trumpai išreiškė savo politikos pagrindinę liniją: “Buvau išauklė
tas’tikėjime, kad mūsų tauta nėra vien sau tarnaujanti visuome
nė; ji buvo įkurta su misija pagelbėt suorganizuoti pasaulį, ku
riame vyrautų laisvė ir teisingumas. Šiandieną ši idėja sutinka 
baisų pasipriešinimą iš tarptautinio komunizmo. Tai apsunkino 
išlaikyti mūsų tautinį idealizmą bei pašaukimą ir kartu išvengti 
baisios karo katastrofos”. Šiuose žodžiuose neabejotinai atsispin
di amerikiečio Dulles asmenybė ir jo politika, kuri^atkakliai bei iš
maningai siekė sustabdyti komunizmo plitimą. Per 6 metus, kaip 
užsienio r. ministeris, jis šia 
linkme padarė daug. Deja, ant
rasis jo vėžys, privertęs grįžti li
goninėn, nebeleido tęsti jam sa
vo planų ir tai momentu, kai jo 
patirtis tebėra ypač reikalinga. 
Prez. Eisenhoweris, apgailesta
vęs jo atsistatydinimą, guodėsi 
bent tuo, kad Dulles pasiliks ir 
toliau, kiek galėdamas, patarė
ju užsienio politikos reikaluose.

Nauju JAV užsienio r. ministe- 
riu paskirtas Christian Herter, 
pastaruoju metu ėjęs tas parei
gas. Jis yra 64 m. amžiaus, gimęs 
Paryžiuje, patyręs diplomatas, 
buvęs Massachussets gubernato
rius, senatorius. Neabejojama, 
kad jo paskyrimą patvirtins ir 
atitinkama senato komisija. Už 
jį pasisakė ir pats Dulles, nors 
Ch. Herter sveikata nėra tvirta; 
jau 12 metų kaip jį kamuoja ko-

tvarki, draudižantį vakariečių 
lėktuvams skristi į ar iš Berly
no virš 10.000 pėdų. To esą rei
kalauja saugumas; kitaip galįs 
įvykti susidūrimsa su sovieti
niais lėktuvais. Britai pakluso, o 
amerikiečiai nepaiso. Jau du 
kartu jų C-130 transporto lėktu
vas skrido 25.000 pėdų aukštu
moj ir abu kartu buvo sutiktas 
ir išlydėtas sovietų naikintuvų. 
Amerikiečiai tvirtina, kad nėra 
jokio legalaus nuostato, apribo
jančio skridimo augštį, ir todč’ 
nesą pagrindo paklusti sauvališ 
kam sovietų suvaržymui. Ėst 
transporto lėktuvai C-130 paga
minti didesniam augščiui nei 1° 
000 pėdų. Britai prisibijo, ka ’ 
šis naujas susikirtimas nesua” 
dvtų galimybių susitarti su so
vietais dėl Berlyno. Prisiminti
na, kad jie būgštavo ir tada, k? 
sovietai buvo užsimoję tikrini 
karinius sunkvežimius pakeliui : 
Berlyną, ir leidosi tikrinam 
Amerikiečiai gi nepasidavė ir r » 
48 vai. laukimo ant plento buvo 
lygiai praleisti kaip ir britai

tą Kanados studentų federaci- adresų, kurių siunčiami laiškai ša kalba Vašingtono biurokratus pos 25 d. Jo vizitas nebūsiąs ofi- 

dradarbiavimą pasikeičiant vizi
tais, nuotraukomis, spaudiniais 
ir pan. Kadangi kanadiečių stu
dentų grupė jau anksčiau lankė
si Sov. Sąjungoje, sovietų stu
dentų grupė norėtų apsilankyti 
Kanadoje. Šis pasiūlymas yra 
svarstomas ir galutinis sprendi
mas bus padarytas per Kanados 
studentu federacijos suvažiavi- 
ma spalio mėn. Saskatoone.

★★
Pusės soecialistų, baigiančių 

mokslus, Kanada netenka kas
met. Daugelis jų važiuoja gilinti 
studijų i JAV, Britaniją ir iš ten 
nebegrįžta, nes randa geresnes 
sąlygas. Kaikurie parlamento 
nariai spaudžia vyriausvbę dau
giau susirūpinti specialistų na- jimas. sprogimų vietos nustaty- tema — 
ruošimu ir jų panaudojimu Ka- mas, radijo aktyvių medžiagų i kraštu”. _ . , ___  ________ - ________ ________ ________ __ ___
nados ūkiui bei technikai. Esą veikimas, atominių sprogimų už-1“Rytų-Vakaru kontaktai”. Ren-:lių į šiaurę nuo čia statomas vi- prasidėjo susikirtimas dėl JAV be čia gynybos sekretorius M' 
pastaraisiais metais tik 14% uni- nuodytų sričių apvalymas; visa gėjams yra siūloma pakviesti iš isiškai naujas 8.000 gyventojų lėktuvų, skrendančių į Berlyną i Elroy pasakė, kad net ir netikė 
versiteto studentų naudojosi vy-[tai esą reikalauja ir paruošimo į Vašingtono atitinkamus valsty-'miestukas Thompson, skirtas nustatytais oro koridoriais virš tai užpultos JAV pajėgtų sunai- 
riausybės parama stipendijų, pa-i»r atitinkamų įrankių. bės departamento ir TSRS am- kalnų pramonės darbininkams, i 10.000 pėdų. Sovietai išleido po-'kinti sovietus.

jami. ta proga matysis su Chruščiovu, 
Konfliktas lietuvių ĮMikojanu ir kt. Kremliaus pa-
pasąmonėj - j reigūnais. Yra netgi žinių, kad
Paskutinė sensacija Niujorke ir neoficialių, kad Nixon apian

Ivojus” yra tikras.

Civilinė apsauga numatyta per 
tvarkyti duodant didesni vaid-
menį kariuomenei. Feder. vy- (buvo dr. J. Repeckos pasitrauki- kysiąs ta proga ir kitus Euro-
riausybės sveikatos ir socialinių j mas iš “Darbo” žurnalo, kurį jis pos kraštus. Amerikiečių paroda reumatizmas Gvdvtoin snren
reikalų min. Monteith, kuriam siekęs paversti “faktų, nuomo- Maskvoje buvo sutarta 1958 m.
pavesta tvarkyti civilinę krašto nių, plačių diskusijų tribūna, gruodžio 29 d. ir jai ruošiamasi dabar iis ruošiasi svarbiom
apsaugą, pareiškė, kad numaty- Leidėjai siekę atstatyti savosios su atsidėjimu. JAV vyriausvbę Jr jis^ruošias svarmom

■ ■ ■ ■ ’ - • ■ • •------ ----- nesutikę leisti ir pramones atstovai tam reika- į konferencijom Paryžiuje ir Ze-
lui paskyrė 5 milijonus dolerių.! nevoje. Paryžiuje bal. 29 d. susi- 
Parodoje bus atvaizduotas JAV ,r^ks JAV Bntanijos, Prancu- 
mokslas, auklėjimas, gamyba,, 21J°s ir V. Vokietijos užsienio r. 
žemės ūkis, menas ir 1.1. Atitin-1 meisteriai galutinai aptarti se
kamos patalpos statomos Sokol-1 Y° nusistatymų dėl Berlyno ir 
niki parke. Panaši sovietu paro- • Vokietijos, o Ženevoj gegužes 11 
da. pagal tą pačią sutartį; įvyks d- Pridės keturių didžiųjų uz- 
šią vasarą Niujorko kolizėjuje. vienio r. mimsterių kortferenci- 
Šiuo metu JAV gastroliuoja Ja dalyvaujant ir sovietams.

reikalų min. Monteith, kuriam siekęs paversti “faktų, nuomo-

grupes cenzūrą — 
spausdinti 45 psl. straipsnio “Iš
laisvinimo politikai žlugus — 
kultūrinis ryšys”.

Kompromiso šiame lietuviška
me skilime išmaningai šoko ieš
koti “Į Laisvę” žurnalo — Fronto 
Bičiuliu vadovybė sumaniusi 

ti be specialiai paruoštų dalinių Baltic Freedom House gegužės 2 
pvz.: artėjančio puolimo perspė- pusiau viešą diskusijų vakarą, —- ------ o-----------j- ,

------ •— -------- *------------ [ _ “Kultūrinis ryšys su Maskvos “Bolšoj” teatro baletas.
Tai dalis problemos | Wirnipegas. — Apie 400 my-'

ti pakeitimai būsią apsvarstyti 
su provincinių vyriausybių ati
tinkamais ministeriais. Tai da
roma remiantis neviešu gen. Įeit. 
Howard D. Green pranešimu 
apie moderniuosius civilinės ap
saugos reikalavimus. Esą dau
geliu atveju neįmanoma apsiei-

JAV gastroliuoja Ja dalyvaujant ir sovietams.
Iki 10.000 pėdų

Tarp amerikiečių ir sovietu

Viena. — Austrijos koalicin/ 
vyriausybė iširo, tad geguž'- 
mėn. bus nauji rinkimai, nors š*' 
parlamento kadencija turėt- 
baigtis tik 1960 m. gegužės mėn.

Detroitas.—Ekonominiam klu-



i
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RELIGINIAME PASAULYJE •
* Religinę būklę Sov. Sąjun- bedieviai, tačiau gyveną pagal 

go j nagrinėjo rusas jėzuitas Ho- 
racek, Romos kolegijos “Russi- 
cūm” rektorius, savo konferenci
joj. Pasak jo, iš 50.000 ortodok
sų dievnanrių prieš revoliuciją 
išliko apie 4.000. Persekiojimas 
tebeina, o bed ieškoji propa
ganda gerokai sustiprinta. Be- f 
dievių sąjungai pavesta vado-į katalikybei, jei ši jai tinkamai 
vaųti. tai propagandai. 1956 m. pateikiama. Žydas jaučiąs, kad 

su jo tikyba yra kažkas netvar
koj.

Kun. J. Schmuelov yra gimęs 
Palestinoj iš Persijos žydų tėvų. 
Karo metu tarnavo kariuome
nėj kaip sanitaras žydų daliny
je, prikl. britų armijai. Graiki
joj pateko vokiečių nelaisvėn ir 
buvo nugabentas Jugoslavijon, 
kur už 7 cigaretes gavo šv. Raš
tą. Amerikiečių 1945 m. išlais
vintas nuvyko Britanijon ir čia 
tapo kataliku. Dabar jis yra Na
zareto rytų apeigų katalikų se
minarijos mokytoju.

* Didžioji katalikų premija už 
romaną šiemet paskirta šveicarų 
rašytojui Maurice Zermatten. 
Tai jau penktą kartą skiriama šį 
Prancūzijos katalikų literatūros 
premija. Autorius Zermatten 
yra parašęs visą eilę romanų, 
pjesių ir studijų. Jis yra švei-

materialistines pažiūras. Didžio
ji dauguma jų mažai ką bežinan- 
ti apie šv. Raštą, turinti savotiš
kas idėjas apie Mesiją bei išga
nymą. Gimtoji nuodėmė jiems 
visainežinoma. Visdėlto, žydo 
siela esanti jautri tiesai, jos ieš
kanti ir nesikratanti priklausyti

jos 400.000 narių visoj Sov. Są
jungoj turėjo apie du milijonų 
propągandinių susirinkimų. Bet- 
kokie religinio pobūdžio susirin
kimai uždrausti. Ortodoksų dva
sininkų 1917 m. buvę 75.000, da
bar apie 35.000 su 12 seminarijų. 
Liaudis tebesanti savaip religin
ga. Pvz. “Raudonoji žvaigždė”, 
karių laikraštis, 1959 m. vasario 
13 d. rašęs, kad tarp kariuome
nėn pašauktųjų buvęs vienas 
jaunuolis su kryželiu ant kaklo. 
Garnizono vadovybė surengusi 
karių sueigą, kurioj buvę “moks
liškai” išalkinta religinių prie
tarų žalingumas. Tas pats laik
raštis 1959 m. vasario 2 d. aiški
nęs paklausimą, kas yra baptis
tai. Filos. mokslų kandidatas I. 
Ivanov savo aiškinime užsimena 
apie pacifistus Sov. Sąjungoj, 
kurie atsisako imti ginklą į ran- „ ___ __ ___
kas. Toks karys esą Nikiforov, [carų rašytojų sąjungos vicepir- 
priklausęs baptistams. Jis tikįs į mininkas, gimnazijos mokytojas 
“dangiškąją tėvynę”, kai tuo tar-.; ~

/

. ttVISKES ŽIBINIAI
m

GEDIMINAS GALVA.

AFRIKA
(Pabaiga)

JUODOJI IR
BALTOJI AFRIKA
Kolonijų santvarka remiasi 

ne žmoniškumu, atsilikusių tau
tų perauklėjimu ir jų gerbūvio 
pakėlimu. Ji išplaukia iš valsty
bės galios stiprinimo, kapitalisti
nes galvosenos ir savinaudos. Di
džiųjų ir kitų kolonijas valdan
čių valstybių sostinėse daugelis 
asmenų gauna iš jų naudos. Ko- 
lonijosna vyksta ne pasipelnan
tieji ir turtingieji, bet praturtė
jimo ir geresnio pragyvenimo 
ieškantieji. Daugelis ten paten
ka ne savanaudiškais sumeti
mais, pav. gydytojai, mokytojai, 
misijonieriai ar mokslininkai. Ir 
jų nemaža dalis daro įtakos Af
rikos pasauliui. Afrikoje kani-

įdedama apie 5 bilijonus dol., 
kurie sudaro apie 20% Afrikos 
gyventojų pajamų.

baltui
NEAPYKANTA
Europiečių veržia smogė af-

iki jų nepriverčia. Tačiau patys 
anglai, pastaruoju metu jau 
ruošiasi pasitraukti iš kolonijų, 
palikus ten ūkio ir kitų sričių 
ryšininkus.

Prancūzų kolonijinė politika

1959. IV. 23. — Nr. 17 (485)

europinė civilizacija ten sukur
ta. Susižinojimo ir susisiekimo 
pagrindai padėti. Sukurtas gy
ventojų saugumas. Europos gy
dytojai talkininkavo ir nūnai tal
kininkauja pažaboti apstybę li
gų — Afrikos pabaisą — ce-ce,' 
maliariją, trachomą, džiovą ir 
kt. Ligoninę statymas, sveikatos 
priežiūra ne tik sumažina vie
tinių mirtingumą, padidino prie
auglių, bet ir pailgino gyventojų 
amžių.

Dėl sausrų ar potvynių neįsi
gali badas, kaip anksčiau dažnai 
yra buvę.

Švietimo srityje padaryta 
pažanga. Aišku, mokyklų tink
las neganėtinas, Kaikuriose sri
tyse, net pav, Alžire, rftokyklo- 

.. _ . mis tesinaudoja prancūzų vaikai, 
-- o—,__ _  — ir šešių vaikų tėvas. Premija pa-Į išimtinais atvejais vietinių prie- 

pu reikią herojiškai ginti savo skirta už jo kūrybos visumą j auglis. Tačiau nepriklausoma 
kraštą.______________________ (naujojo romano “Aretuzo šalti- Liberija, įkurta 1847 m., toli at-

* Balsuoti už komunistus, par- nis” pasirodymo proga. Pastara- 
tijos ar kadidatus, katalikams jame romane autorius vaizduoja 
yra uždrausta. Tokį potvarkį pa
skelbė popiežius Jonas XXIII. 
Komunizmas esąs materialisti
nis, bedieviškas, griaunąs krikš
čioniškąjį tikėjimą, ir todėl ne- 
palaikytinas. Uždraudimas lie
čia visus kraštus ir net tokius 
asmenis ar partijas, kurios nėra. * Budistų misijos yra siunčia- ! sėtini papročiai pamažu dingsta.

munistus. . Uždraudimo tekstas bomis leidžia laikraščius, supa- 
primena, kad Pijaus XII eksko-i žindinančius su budizmo tikyba, 
munika 1949. VII. 1. aktyviųjų ’ Slranriinaviina hndi«tn misiios 
komunistų palieka’ galioje: -Tuo 
būdu joks katalikas negail eiti 
į rinkimus nei kaip komunistinis 
kandidatas, nei kaip balsuotojas.

* Socialinių mokslų katedra

silikusi nuo mokyklų santvarkos 
Alžire. Etiopija tariasi nepri
klausoma nuo Saliamono laikų, 
tačiau iki italų įsibrovimo netu
rėjo net pradžios mokyklų. Ita-

ūkininkų užkampį, kuriame sta
toma užtvanka. Tapę d’arbinin 
kais ir praturtėję ūkininkai ne
tenka savo moralinio atsparu- lai jas pradėjo kurti, 
mo, pasiduoda karčiamos Įtakai,mo, pasiduoda karčiamos Įtakai, Krikščionybės skelbėjai prisi- 
sudarydami daugybę rūpesčių' dėjo prie pažangos dorovinėje 
savo kunigui. ; srityje. Senieji, kartais pasibai-

komunistinės, bet palaiko ko- mos Europon. Jos Įvairiomis kai- j Prietarai silpnėja.
■f“t.— Kaip būtų nemalonus koloni- 

jalizmas, nežiūrint kaip vieti
nius gyventojus beišnaudotų sau 
naudos beieškodamas, jis daug 
ką gero yra padaręs: naujas-kul
tūras skatindamas, kurdamas 
pramonę, o ypač elektros jėgai
nes ir įdėdamas kapitalą Afri
koje. Jei jau neminėti ko kito, 
pav. Kariba 1,2 mil. klv. jėgai
nė ir eilė mažesnių jėgainių 
prancūzų Kamerūne, Ugandoje, 
Konge bei Ghanoje prisidės prie 
Afrikos veido pakeitimo. Nerei
kia pamiršti 30 metų plano že
mutiniame Konge pastatyti 25 
mil. klv. jėgainę, kuriai reikės 
ligi 4 bilijonų dolerių. 25 mil. 
klv. prašoka tris kartus nūdienės 
Prancūzijos elektros gamybos 
pajėgumą. Kasmet į Afrikos ūkį

Skandinavijos budistų misijos 
laikrašty Notto Norman Thelle, 
tos misijoj bendradarbis, rašo 
apie budizmo panašumą krikš
čionybei. Esą budistų užuojau- 

; tos idėja panaši krikšč. gailes- 
Vengrijos katalikų vyskupų nu- į tingumui bei labdarybei. Budis- 
tarimu steigiama Budapešto Te- tai .panašiai kaip ir krikščionys, 
ologijos Akademijoj. Tikybų de- statą prieglaudas, mokyklas, jau 
partamentas jos vedėju paskyrė nimo klubus. Jie perėmę netgi 
“taikos sąjūdžio” šalininką kun. kaikurias krikščionių giesmes ir 

giedą: “Buda yra meilė”, “Gera
sis draugas Buda”. Savo pamoks 
luose budistų kunigai skelbią 
krikščioniškas idėjas. Neturin
čiam aiškiai nustatytos doktri
nos budizmui, aišku, nesunku 
prisiimti ir krikšč. pradus, ypač 
mesijiniais tikslais.

Janos Pfeifer, buv. nedidelės Sa- ! 
mogyvar parapijos kleboną. 
Anksčiau akademija buvo teolo
gijos fakultetas; dabar ji tapo 
autonomine įstaiga Budapešto 
un-to sudėtyje. Ar tai nebus ko
munistų išreikalauta katedra 
marksizmui-leninizmui dėstyti?

* Izraelio kat. kunigas Juozas 
Schmuelov, piramasis ten gimęs, 
rašo laikraštyje “Benediktini- 
sche Monatschrift” apie savo 
tautos likimą. Esą Izraelio atei
tis priklausanti nuo jo santykio 
su Dievu bei Kristaus pripažini
mo kaip Mesijo. Dabartiniu me
tu betgi tiktai 20% išpažįsta sa
vo tikybą. Kiti gi, vadinamieji 
“modernūs žydai”, kad ir nesą

įvairus siuntiniai
j LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Dažai ir sienoms 
pepieris!

Veikos, Šepečio!, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaner 

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

I Š KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

reikmenų įvairius siuntinius^
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 

ir įvairių kitų prekių.
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos Siuntinius, kurie sudaromi 

mūsų krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados.
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pos mus ir apžiūrėti medžiagas, 

bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

kitų

LIETUVIS STOGADENGYS
Denęio iraujos ir taiso visu risiu sto
gus, taip pat deda skardines rims.

Abesf Roofing & Tinsmithing
Company

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

C. SWAN KAS

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

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti perKukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir t f.

10 kg. cukraus ............ $13.22 20 kg. cukraus .. .. $21.85
10 kg. Muku .. . $22.66 20 kg. taukų .. .. $39.60
10 kg. ryžiy .. . ................ $14.80 20 kg. ryžtų......... ......... $24.45
10 kg. sviesto .. ..............$31.94 20 wlesto .. .. .. $53.45

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Vist elektros įrengimai rr potoisymoi 
otliefcomr greitai ir garantuotai.

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

(Į Sibiru iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINI MAŠINA firmos ''Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europa.......v................  $175.00
j Aziją..................   $182.00

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

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

Gyvenų fie Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar eksoresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitas ir sųžiningas.

Visi elektros darbai atliekam’ 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JTTSKKVICnTS. 
Licenced master electrician.
‘ Telef. HI. 7-1801

Toronto

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 CaaiMm St. E., Hamiltan, Ont. Tef. JA. 8-6686. Pawfo V. JuraJtfe.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tot. OS. 3-5315. Ponia M. VentkevHJion*.

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

Sav. A. Kalūza

WINDSOR, ObL
Windsoro Lietuvių Bendru©- tBadikoniai yra šenosios imigra- 

menė turi pakankamai lietuviš-1 ei jos lietuviai, nuoširdūs visuo- 
kumo, nors kartais pasigendama menininkai. B. Badikonis yra

=—j------------ - ------------------— ———— —> j
, ris turi išplaukti iš Jciekvieno in- kaip vicepirmininkas ir reikalų
--  r—f------------- . X....—».*. tn v,., 
ryžtingai eina pirmyn neatsitik- j laimei padedant, po sėkmingų 
dama nuo gausesniųjų lietuvių pastangų susilaukęs iš Lietuvos 
susibūrimo centrų. Ir vistiktai j ten karo užkluptą savo mylimą 
atsiranda nenorinčių matyti gra- žmoną Veroniką. Viesuomet ma- 
žios veiklos, laukiančių jos silp- lonūs p.p. Badikoniai, talkinin- 
nėjimo.---------------------------------- kaujant Birutei Januškienei ir

Šalpos Fondo įgaliotinis Pr. Eugenijai Butavičienei, pobūvį 
Dumčius kartu su visa apylin- paruošė tikrai puikiai ir laikas 

prabėgo labai smagiai. Prie gra
žiai paruoštų stalų nevien pasi-

labiausiai 4 nri^Stardanti n* i ^’’^omenimo solidarumo, ku-(buvęs Windsor© LB valdyboje, 
siMuriait h pA„ ris tUri išPlaukti kiekvieno in- kaip vicepirmininkas ir reikalu
eūriL imJX f diY^° P®)®?^®- Savo veikloje vedėjas, 1955 m. rugpiūčio 24 d.
cūzijos imperijos nariais, tačiau 
daugiau kreipia dėmesio j kul
tūrinę, o ne ūkinę sritį. Jų kolo
nai Alžire buvo visais būdais re-

rikiečių pirmykštei santvarkai, miami, kad, valdydami žymią 
kuri rėmėsi kilčių ir giminių pir-' dalį krašto turtų, pajėgtų valsty- 
mavimu ir animizmu. Silpnos bei talkininkauti kraštą išlai- 
visuomeninio sąveikio šaknys kyti.
nutrūko. Vieton jo auga afrikie- I Belgijos kolopijinė — tėviškos 
ticlrQQ i o ropinio OOlArlic ' .tinklo « Irifun
uuvxurvv. YIVluu ju auga aniMc- otigijub noiopijine - įtvunus . • • rengiasi nravActi
tiskas beveidis, rasinis sąjūdis,' globos santvarka pralenkė kitus i j h x- /o ?. t i
kuris knvoia „« tmsAs kuriu nkiniu aArhū^., taniau drabužių rinkliavą Suvalkų tn-kuris kovoja už teises, kurių ūkiniu gerbūviu, tačiau pamišo > "įy4.4 ^ ziaį paruosių siaių nev^ pas!- 
anksčiau niekuomet neturėjo. , vietiniams suteikti visuomeninių I ka“pl° l ėtumams paremti. Tu- vaisinta, pasilmksmmta bet pa- 

Nedvejotina, kad patys baltie-! teisių. Belgijos Konge vyrauja "nt!e>‘ atlleka"įM drabužių pra- sakyta granų kalbų. Labatfs
ji ne kart, davė pagrindo kovą drausme briguose. Jos reikalai- “5* h^n ST!? r

____ j- i t . . . . . .~ P . . Vvri. o-booo arba betkunam ben- Countv New Citizens Associa-brandinti. Nuosavybės teisių už- • jama ir iš vietinių, 
įgniaužimas, vietinių gyventojų' _____ _
pirmykščių teisių nustelbimas ir dėl eilės priežasčių. Europie- 
jų pažeminimas išugdė kovą. —- ------ “. "

Pietų Afrikos Sąjungoje 90%. į tos įvykių raidą bei tuojau ieš- 
h
čiams. Pietinėje Rodezijbje pusė (būdų su afrikiečiais. Jei jie ne- 

jie tesudaro vieną keturioliktąją Į vinie, ateis metas, kai šieji pa- 

lonijų vietiniai negali įsigyti 
norimos specialybės. Belgai 
vengia vietiniams net metropoli
ją parodyti — bijo, kad; jie ne- 
užsikrėstų europiniu "mintiji- 
;mu”.

Kiekvienas kraštas savaip 
tvarkosi kolonijose. Britai pir
miausia siekia ūkinio įsigalėji
mo. Jie stengiasi kolonijų prie
auglio dalį išauklėti Anglijoje. 
Vietiniams teisių neskuba duoti

WH. 5-6835 arba betkuriam ben
druomenės valdybos nariui.

CBE radijo stoties Windsore 
“Traditional Echoes” pusvalan
džio vedėjui John Jeannette už
sakytas metams “Lietuvių Die
nos” žurnalas. Kor.

Gražus pobūvis
Kai praėjusiais metais J. So- 

daičio vadovaujamas choras ne
atsisakė dalyvauti Vasario 16 d. 
minėjime, vėliau Motinos dienos 
minėjime, choro vadovas ir visi 
choristai už išpildytas progra
mas susilaukė užtarnautos pa
garbos. Ir ne tiktai lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai šį chorą už lie- 

Tuomet būtų ryškus ’ tuviškas dainas gražiai įvertino, 
ženklas, kad vakariečiai atsidūrė Labatt’s kompanija choristams 
naujame^ tragedijos veiksme. Ar pagerbti suruošė vaišes balan- 
jie viską yra padarę, kad to iš- džio 4 d. naujame moderniška- 
vengtų? , me B. V. Badikonių name. Pp.

Afrikiečiai nekenčia baltųjų
. —— --------- j------------------- j. ——I— ’
[Čiams metas suprasti neapykan-

* zuxikw njtĮjmzįįujc įvyKiltį iciiue} uer lui/jau irs-
visbs žemės priklauso eutopie- (koti naujų bendradarbiavimo

k 
žemės priklauso anglams, nors • sugebės suprasti dabarties užda

viau gyventojų. Daugelyje ko- įklausys Maskvos šauksmo: afri-
1 matote, jog esate skriau
džiami. Nušluokite skriaudėjus 
rr patys valdykite savo kraštus. 
Jei Maskvai politiškai nesubren- 
dusioje Afrikoje pavyks suorga
nizuoti tinkamą skaičių talki
ninkų, visą žemyną gali už
gniaužti. r

County New Citizens Associa
tion pirm. Ch. Drakish pareiškė, 
kad choras tarptautiniame pasi
rodyme parodė lietuvių kultūrą 
ir paparočius, savo daina ir spal
vingais tautiniais drabužiais su
dominęs pasirodyme dalyvavu
sius kanadiečius. Dėkojo P. Ja
nuškai už energiją ir gražų ben
dradarbiavimą šioje įvairių tau
tybių organizacijoje nuo pat jos 
susiorganizavimo, J. Sodaičiui ir 
visiems choristams už dalyvavi
mą ir gražų atstovavimą pasiro
dyme lietuvių grupės tautybių 
koncerte ir linkėjo sėkmingo 
darbo ir, jei bus reikalinga, vi
suomet padėti. Windsoro apyl. 
valdybos pirm. Vyt. Kačinskas 
dėkojo šio pobūvio organizato
riams, šeimininkėms ,choristams 
ir choro vedėjui J. Sodaičiui ir 
linkėjo geriausios sėkmės. Cho
ro vadovas J. Sodaitis pareiškė, 
kad lietuviški reikalai jam yra 
pirmoje vietoje ir kur tiktai bus 
reikalinga visuomet pasiryžęs 
padėti. J. Sodaitis yra prityręs 
choro vadovas, ilgą laiką būda
mas vargonininku Birštono, vė
liau Musninkų parapijose, ten 
turėjo suorganizavęs puikius 
chorus, pasitraukęs į Vakarus, 
vadovavo chorams Danijoje, 
Australijoje, Winnipeg© ir čia 
Windsore. Buvęs Windsoro ilga
metis valdybos pirm, ir choro or- 
ganiaztorius Petras Januška dė-

SAULĖTOJI MEKSIK
Negaliu atsigėrėti karštais I stangiau, kaip geresniame To-' apartamentus, matau tūkstan- 

saulės spinduliais ir kvepiančio-( ronto restorane, geresni viešbu-'čius automobilių siuvančius pla- 
mis gėlėmis aerodrome. Tik bal- čiai nuo 6 iki 10 dol. nakčiai. Įčipse gatvėse. Gyvenimas eina į 
tas su raudona juosta Canadian i Mano viešbučio prieškambary-j priekį ir Meksikoj. Kiek toliau 
Pacific oro linijos lėktuvas pri-Jje iškabintos ekskursijų su pilnu \ už miesto matosi negilios pelkės, 
mena, kad prieš astuonias valan- išlaikymu kainos po visą Mek- j kur Į vandenį subridusios karvių 
das yra paliktas toks Toronto- siką. Pavyzdžiui astuonių dienų bandos. Lygumoje, kaip kupstai 
Malton aerodromas, kur nuož- j kelionė į antrą didumu miestą išsimėtę ugniakalninės kilmės 
mus šaltis gnybė nosį ir lėktuvas Meksikoje — Guadalajara kai-i kalnai. Kadaise iš savo kraterių 
vos pakilo per augančias sniego nuoja tik $80. O Įdomybių, ypač jie, gal, spiaudė ugnį ir dūmus,
pusnis. Taip, as jau Meksikos že- j archeologinio pobūdžio pilna j bet šiandie, jei aš gerai įžiūriu,
mėje, apie kurią dar vaikas bū-, Meksika. Mano svajonė pamaty-j vieno krateris ’ šviežiai . išartas, _ 
damas daug skaičiau “Žvaigždu- j ti senovini Maya civilizacijos kituose vandens klanai telkšo. įkojo choristams ir chorvedžiui
tėję”. Kažkur toli Šiaurės vaka-' stebuklą — Chichen-Itza, deja, ! Keturmotoris plėšiasi kiek ga- J. Sodaičiui už sėkmingą talką
ruošė yra Siera Nevados kalnai, šį kartą negalėjo dėl laiko sto- Įėdamas augštyn, bet, deja, per/lietuviškuose reikaluose, nes tik 
kur vargšas Alonzo ieškojo pa- Ros išsipildyti. Palikau kitam maža laiko—tenka praskristi že-. šio choro dėka, lietuviai praėju- 
slėptų lobių. Su kokiu užsidegi- kartui. Imai pro siaurą tarpeklį. Vaizdas siais metais, neskaitant išpildytų
m u tuomet skaitydavau apie į Anksti rytą, dar saulei už dan- reto grožio, tik nepratusiam ke- J programų savuose minėjimuose, 
Alonzo, kad ir po tiek daug me- goraižių besislepiant, šilumos leiviui gal kiek liūdniau, nes oro buvo tinkamai atstovauti taro- 
;’;ų man tas romantiškai skambąs (paveiktas atsikėliau ir ėjau ap- srovės lėktuvą mėto kaip šipulį, 
vardas neišdįį^.t Neišdilo ir no- t žiūrėti miesto. Gątvėję, i£ taksio ! Dešinėje virš debesų iškyla di- 
ras pamatyti ’ šį paslaptingą išlipo vienas mano bendrakelei-(dingas sniegu padengtas 17.883 
Kraštą. vių. Sutiktas pažiūrėjo Į mane pėdų augščio kalnas Popocatė-

Mažiukai ūsoti imigracijos vai keistomis stiklinėmis akimis ir petį. Toliau giliai tarp kalnų Įsi- 
dininkai šūkauja ir mosikuoja raudonai mėlynu veidu, net ne-Į graužusi upė, ant žemėlapio pa
rankomis. Jau pusvalandis, bet atpažino. Atrodo, kad šis vyras žymėta visai lietuvišku vardu — 
šiltos žemės pasiilgusių toron-1 pagaliau išmėgino “tequilos” ar Balsas. Praskrendame, šį kartą 
tiškių ir montrealiečių eilė nesi-[net baisesnės “pulque.” Sakoma, jau augštai iškilę, pro. Sierra 
baigia. Čia staiga prisimenu vėl' kad pirmą kartą “tequilos” išgė- (Madre Del Sur kalnus ir jau virš 
1 nfirničl-o AmoriVo -Irn-r turint ! rt-zv”

i

Imai pro siaurą tarpekli. Vaizdas siais metais, neskaitant išpildytų 
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leiviui gal kiek liūdniau, nes oro buvo tinkamai atstovauti tarp-

— - - . 'l---- - -- O'-
lotynišką Ameriką, kur turint' ręs “gringo” (šiaurės ameriko

nas) pradeda galva lubomis 
vaikščioti. .

Miestas dar miegojo, šiltas rū
kas kilo augštyn, o ryškūs rau
doni saulės spinduliai nušvietė 
ultramodernių dangoraižių silu
etus. Pagrindinė Meksikos mies
to gatvė, vad. Paseo de la Refor
ma atrodo nepaprastai šauniai: 
viešbučiai, biznio įstaigos, teat
rai. iDeną ir naktį gyvenimas 
čia virte verda. Šiandie sekma
dienio rytas ir gatve tik retkar
čiais pravažiouja ivenas kitas 
taksis. Prie dangoraižių stovi 
Cadillacai ir Lincolnai, o ant 
kampo skardžiu balseliu šūkau
ja maža basa juodaplaukė mer
gaitė su laikraščių pundu ranko
se. Tai vienas iš meksikietiškų 
kontrastų, kurių galima pama
tyti kiekviename žingsnyje.

Pasisukus nuo dangoraižių į 
dangų kyla bažnyčių bokštai. Vi
sos atrodo seniai ‘ statytos ir is
paniško stiliaus. Visai nesenais 
laikais Meksika pasižymėjo ne
paprastu Bažnyčios persekioji
mu. Šiandie pamažu Katalikų 
Bažnyčia grįžta atgal gyveni
mai). Apsilankęs garsioje De 
Zocalco katedroje, tarp kitko se
niausioj bažnyčioj visome Ame
rikos kontinente, mačiau besi
meldžiančių netik moterų ir vai
kų, bet ir uajnų vyrų. Vietos te
levizijoje mačiau, kaip Meksi
kos kardinolas išvvko aplankyti 
provincijos vietovių. Apie tai 
rašė ir vietos laikraščiai. Tačiau 
nei kunigų nei vienuolių su savo 
kunigiškais drabužiais neteko 
Meksikoje sutikti. Kitose Pietų 
Amerikos valstybėse jų sutin
kama visur. Kiek teko patirti, 
įstatymas draudžiąs kunigiškų 
rūbų nešiojimą gatvėje dar ne- 
oanaikintas.

I* štai karštos saulės keturių 
milijonų galvų miestas po mano 
koiomis. Matau visuose miesto 
pakraščiuose griaunamas lūšnas 
ir kylančius daugiaugščius pas
kutinės architektūros kūrybos

reikalo su betkokiais valdinin
kais reikia turėti kalnus kantry
bės. Pagaliau atėjo ir mano eilė 
ii po penkiolikos minučių ėjimų 
nuo vieno iki kito valdininko at
sidūriau prie eilės amerikoniš
kos markės taksių.

Pagrindinės gatvės atrodo 
šauniai ir nepaprastai plačios. 
Kiek horizonte akys užmato, 
dangun stiebiasi nauji modernūs 
pastatai, bažnyčios. Priemiestyje 
paliai gatvę eina augštos tvoros 
—senas ispanų paprotys. Štai ant 
vienos tvoros pamatau žymę, ro
dančią, kad Mr. Dulles buvo čia: 
‘ Dulles go home” užpeckiota di
delėmis raudonomis raidėmis. 
Bet tai ir buvo vienišas prieš- 
amerikoniškas šūkis visame 
mieste.

Žmonių judėjimas gatvėse ne
paprastas. Kaikur vos galima 
prasikimšti. Vieni šauniai pagal 
paskutines madas apsirengę, ki
ti basi. Štai visa šeima, suside
danti iš vyro, žmonos ir penkių 
vaikų, basi, su savimi kiekvienas 
velka skudurinius ryšulius, tur
būt, visas savo žemiškas verty
bes. Mažiausias jų, kokių penkių 
metų, savąjį vos patempia. Ry
šulys nelabai mažesnis kaip tė
vo.

Užėjo noras išmėginti taip 
amerikonų išreklamuotą “tequi- 
los”. Su dviem amerikonais ap
lankiau keletą barų, kurių čia 
ant kiekvieno kampo netrūksta. 
Pasirodo, netaip lengva čia ras
ti sėdimą vietą. Bedarant vieno 
baro tinklines duris iš baro 
skriste išskrido kažkoks Pančo 
ir krito prie mūsų kojų. Mano 
bendrakeleiviams taip ir praėjo 
ūpas išmesti “tequilos”. Čia pri
siminiau su šypsena kelionės va
dovo žodžius, kad girtuokliai 
Meksikoje netoleruojami?

Kadangi už amerikonišką do
lerį čia mokama oficiali dvy
lika ir pusę pezos, kainos ^Mek
sikoje ir neturtingam tdrištui 
prieinamos. Pietūs nekainuoja f <

Ramiojo vandenyno.
J. Pamituviškis.

Otava. — Ruošiantis kalėjimų 
reformai į Europą pastudijuoti 
to reikalo išvyko trijų asmenų 
komisija.

Kairas. — Nasseris vokiečių 
laikraštininkui užtikrino, kad jis 
negalvojęs apie pripažinimą Ry
tų Vokietijos. Pastarosios preky
bos biuro Kaire pakėlimas kon
sulatu nereiškiąs pirmo žingsnio 
ta kryptimi. Egiptas liksiąs tarp 
Rytų ir Vakarų neutralus.

tautiniame pasirodyme. Toliau 
dar kalbėjo choro seniūnas S. 
Kazlauskas, savanoris kūrėjas 
Pranas Dumčius, A. Butavičius, 
J. Kuncaitis, svečias iš Toronto 
Juozas Januška ir detroitiškis 
svečias Jonas Plęskus.

Studentė Bronė Badikonytė, 
vienintelė lietuvaitė studijuojan
ti Windsoro universitete, kartu 
mokytojaujanti Windsoro LB 
išlaikomoje šeštadieninėje mo
kykloje, pasirūpino smagia mu
zika — greta dainų buvo ir pasi
šokta. Pabūvyje dalyvavo virš 
30 asmenų, kurie tikrai dėkingi 
pobūvio organizatoriams La- 
batt’s atstovui Ch. Drakish ir P. 
Januškai, šeimininkėms Veroni
kai Badikonienei, Birutei Janus-: 
kienei, Eugenijai Butavičienei, 
Bronei Sodaitienei ir Bronei Ba- 
dikonytei. Pobūvis baigtas skam 
bia lietuviška daina “Letuva 
brang...” L. L.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Tiktai 200 siuntinėlių!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ LONDONE PRANEŠA, kad įoi pavyko 
lobai žema kaina nupirkti 4.600 jardų vilnonės (all wool) angliškos medžiagos 
kostiumams. IŠ tų medžiagų sudaryta 200 specialių siuntinių, kurtu kiekvteng 
sudaro:

6»/i
6»/a
10

RESTORANAS "RŪTA”
Naujai atidaryto* ir nevfal įrengto*. Velg’oi gaminami pritmHiv virėju. 

Atid***t»* nuo 6 **1. ryto iki 9 vol. vok. V«i maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W. TORONTO. Telefonas LE. 9-4393

Savininkai V. N. J. IVANAUSKAI.

jardo vilnonės (oil wool) pilkos su ruoželiais medžiagos, 
jardo v H non ės (all wool) rudos su ruoželiais medžiagos, 
jardų vilnonnės (all wool) mėlynos su * ruoželiais medžiagos, torigr H 
viso 23 jardai vilnonės (all wooD angliškos medžiagos SEPTYNIEMS 
VYRIŠKIEMS AR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS.

Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 150 dolerių. O ka
dangi Lietuvių Prekybos Bendrovei pavyko supirkti šias medžiagas išimtinai 
žemo kaina rr ji iš to te- įKKKĮ 4 •
turės labai maža pelno, tai 9 1 ft B I ’Wil
S ™™ už""1 " i y UUlClillDj 
į šių kainų įskaitant sovietinį muitų, licenzijų, draudimų ir visos kitas pasiunti
mo išlaidos. Siuntinio gavėjui nieko nebereikia primokėti.

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

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

Šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, vis tiek, ar jis butų musų, 
ar kitų firmų klijenfas.

Poreikalovus siunčiame nemokamai medžiagų pavyzdžius. To pačia proga 
norime painformuoti, kad esame sudarę 25 skirtingus standartinius siuntinius- 
niekom jau nebenuvarŽomomis kainomis, svyruojančiomis tarp 29 ir 80 dblertų. 
Pavyzdžiui:

T. tiktai už 29 dolerius jus galite pasiųsti tokį siuntinį, korį sudaro 
jardai VILNONES medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems kosfrumoms,

2. tiktai už 32 dolerius galite pasiųsti 6 jardus VILNONIS paftvffės me
džiagos 2 paltams,

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

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

Poreikalovus siunčiame nemokomai savo standartinių siuntinių kainoraš
čius, medžiagų pavyzdžius ir pogrindinį savo katalogų, kuriome yra sužymėto 
apie 600 dalykų.

Mes garantuojame, kad
1. shmfmy, tikro* p<M»elts ąavėfo (jei siuntinys žutu, mes grąžiname ph 

nigas arba be maketlio pašiusiame kitą tokį pat siuntinį),
2. visi su siuntimu susiįe mokesč’ai apmokomi iMio, to gavėjo*, •«- 

laukęs siuntinio, nieko įau nebeprimoka,
3. bus sionžrarmo* tik užsakytosios medžiagos, pasirinktos pagal pavytdžius. 

MUMS REIKALINGI ATSTOVAI JAV IR KANADOJE!

^ LITHUANIAN TRADING COMPANY 
la, Hunt Street, London, W. 11, Gr. Britain
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kaip bus su Vasario 16 gimnazija? TORONTO
“Turime konstatuoti, kad visa 

rėmėjų būrelių sistema susilp
nėjusi, nors mes kito pagrindo, 
kaip būrelių reguliarūs /našai, 
iki šiol gimnazijos pastoviai ir 
planingai veiklai neturime ir ne
turime kokiam kitam stambes
niam pajamų šaltiniui vilčių”. 
Taip rašo š.m. kovo 19 d. laiške 
gimnazijos direktorius dr. J. 
Grinius. Gimnazijos padėtis yra 
ne juokais pablogėjusi, kad jau 
prašo siųsti nesvarbu kiek, nes... 
“krautuvės ir firmos, kurioms 
esame vis ilgesnius laiko tarpus 
skolingi už teikiamas gėrybes, 
vis griežčiau ir įžūliau reikalau
ja skolų apmokėjimo”. Atsiliep
damas į graudų laišką KLB Šal
pos Fondas sugraibęs $150 pa
siuntė. Bet ką reiškia $150 įstai
gai, kaip Vasario 16 gimnazija, 
kuri kasdien turi maitinti kelias
dešimt burnų ir mokėti visas ki
tas bėgamas sąskaitas. Tai tik la
šas jūroje. Vienam žmogui gal 
to pakaktų, bet ne mokyklai.

Liūdnoka darosi pagalvojus, 
kad visi geros valios tautiečiai, 
patrijotinių motyvų vedami su 
entuziazmu šoko'organizuotis į 
būrelius, bet vos keliems me
tams praėjus, atvėso ir pamažu 
traukiasi į užpakalį nebevykdy- 
dami ankstyvesnių įsipareigoji
mų. Jei rėmėjų būreliai savu 
laiku nebūtų suteikę tiek daug 
vilčių, gal gimnazijos vadovybė 
būtų kitaip susitvarkiusi, pasi
ieškojusi kitokių pajamų šalti
nių ir dabar jai netektų stovėti 
prieš krizę. Buvo pasitikėta sa
vų tautiečių ryžtu ir ištverme, 
bet gerokai apsivilta. O visdėl
to nesinori tikėti, kad tiek būtu
me piniginiai ir moraliai subied- i 
nėję, kad nebepajėgtume numes- ' 
ti kelių skatikų mokslo siekian
čiam jaunimui. Taip pat nema
nome, kad būtų pamiršti lietu
vybės interesai ir Vasario 16 
gimnazijos egzistencija būtų są
moningai pasmerkta. To nėra 
nei pas vieną. Visi sutinkame ir 
pritariame, kad gimnazijai rei
kia duoti, bet laukiame, turbūt, 
iš kažkur ateinančio paragini
mo. Pasiraginimas yra geras da
lykas ir vietoje, bet kurkas pat
variau atrodo, kai iniciatyva ei
na iš apačios. Taip paprastai da
roma laisvoje visuomenėje ir rė
mėjų būrelių veikimą turėtų at
statyti patys nariai.

Toliau cituojame jų pačių laiš
ko žodžius apie Kanados būrelių 
padėtį: '■

“Iš Kanados būrelių kelia rim
to rūpesčio būreliai Nr. 6 — p. 
Jankaitienės, Toronto; Nr. 9 — 
Morkūno, Toronto; Nr. 12 ir 13 
— Rimo, Sudbury; Nr. 62 — A. 
Plėnio, Toronto; Nr. 63 — V. Ko- 
lyčiaus, Toronto; Nr. 77 — J. Us- 
valto. Toronto; Nr. 116 — Kudu- 

> kio, London, Ont.; Nr. 141 — Ja
nuškos, Windsor, Ont. Kaip ma
tote, daugumas Toronto būrelių. 
Keliais mėnesiais atsilikę yra 
Nr. 88 — Skrinsko, Vancouver,

Nr. 84 — dr. E. Norvaišienės ir 
B.C., bei Lėlio Nr. 107 būreliai. 
Atsilikęs su įnašais yra Nr. 136 
— Sendžiko, Toronto. Dėl šių, 
visdėlto nemažo skaičiaus būre
lių, esame labai susirūpinę, ,nes 
jau pergyvenome Australijos 
būrelių visišką susilikvidavimą. 
Kad nebūtų nesusipratimų, rei
kia su dėkingumu paminėti dar 
labai .gerai veikiančius brolių 
Kuolų būrelius — Nr. 4 Maž. 
Liet. Bičiulių ir Nr. 14 “Varpo”- 
ir mums tiesiog siuntinėjančius 
Hamiltono, Princetono, Montre- 
alio ir Winnipego būrelius, iš 
viso dešimt dar gerų Kanados 
būrelių”.

Gimnazijos vadovybės išskai
čiuotas būrelių sąrašas nėra vi
sai tikslus. Tiesa, tie būreliai sa
vo laiku veikė ir siuntinėjo pini
gus, bet kaikurie iš jų prieš me
tus kitus nustojo veikę oficialiai, 
todėl jų išviso nereikėjo minėti. 
Bet, matyt, gimnazija vis dar 
turi vilčių, kad jie atgis, todėl 
nenori taip lengvai išsižadėti.

Nors gimnazijos rėmėjų gre
tos gerokai praretėjo, visdėlto 
tenka pripažinti didelį nuopelną 
tiems buv. nariams, kurie regu
liariais įnašais gimnaziją rėmė. 
Jei kurie pastaruoju laiku dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių iš 
rėmėjų tarpo pasitraukė, jų au
ka neliks be žymės. Gimnazijos 
išlaikymas nėra vien organizuo
tų būrelių pareiga. Prie to darbo 
kviečiamas kiekvienas jos liki
mu besisielojąs tautietis. Esant 
gerai iniciatyvai, visai nesunku 
būtų suorganizuoti naujus bū
relius, kurie nelyginant pava
duotų pavargusius ir tuom už
pildytų atsiradusias spragas.

V. Sonda.

Monika ir dr. Br. Povilaičiai 
iš Delhi, Ont., pereitą sekmadie
nį lankėsi Toronte ir aplankė ei
lę savo bičiulių.
Saulaukė naujų šeimos narių: 

balandžio 18 d. Bronė ir Kostas 
Žiobai sūnaus, o Birutė ir Ka
zimieras Čepaičiai dukrelės, ir 
Marija ir Pranas Besaspariai 
sūnaus.

Stasė Prapuolenytė, 
poetė, buvusi “TŽ” moterų sky
riaus, o vėliau žurnalo ’’Moteris” 
redaktorė, susižiedavo su John 
William Chamberlain Bunker, 
sūnumi Stanley W. A. Bunker ir 
Mrs. Eva E.Bunker iš Dunstable, 
Beds, Anglija. St. Prapuolenytė 
yra kilusi nuo Kybartų, iš Slibi
nų km., duktė velionio Juozo ir 
Bronės Prapuolenių.

Jų sutuoktuvės įvyks gegužės 
9 d., 9 vai. rytą, šv. Mykolo ka
tedros šv. Jono koplyčioje.

JOHN YAREMKO 
lietuviams gerai pažįstamas uk
rainiečių kilmės Ontario parla
mentaras ir transporto ministe- 
ris, pereitą ketvirtadienį savo 
namuose surengė jaukų priėmi
mą mažumų laikraščių redakto
riams. Kadangi šią vasarą tikrai 
turės įvykti Ontario provinciniai 
rinkimai, tai po gerų poros va
landų laisvo išsikalbėjimo p. 
Yaremko pasisakė ir kaip jis su
pranta savo kaip parlamentaro 
bei vyriausybės nario padėtį ir 
uždavinius. Pirmiausia jis pa
brėžė, jog būdamas vyriausybės 
nariu jis prisiimąs atsakomybės 
dalį ir už jos veiksmus. Jo po
žiūriu dabartinė p. Frost vyriau
sybė esanti gera ir per 10 metų 
jos valdymo (gegužės 4 d. išpuo
la p. Frost premjeravimo de
šimtmetis) Ontario gyvenimas

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

pasiuntė TF Valdybai Niujorke 
$2.500 Kanadoje surinktų aukų. 
Pinigai skirti išimtinai išlaiky
mui ELTOS Informacijų pen
kiom kalbom, monitoringo ir ra
dijo valandėlių Vatikane, Romo
je ir Madride.

Ta proga TF Atstovybė širdin
gai dėkoja visiems geros valios 
lietuviams taip gausiai aukoju
siems pavergtos Tėvynės vada
vimo reikalams. Laisva ir nepri
klausoma Lietuva yra ir bus mū
sų visų vyriausias tikslas ir troš
kimas. TF Atst. Kanadoj.

Šv. Juozapo ligoninėje Toron
to lietuvių Caritas pirm. Alek
sandrui Kalūzai padaryta nuga
ros operacija. Ligonis jaučiasi 
gerai. Jau dešimt savaičių toje 
pat ligoninėje po operacijos gy
dosi S. Klumbys, kuris neužilgo 
tikisi grįžti į namus. Emilija 
Juškienė iš šios ligoninės per
kelta į gretimai esančią senelių 
ligoninę Our Lady of Sorrows.

Valstybinės parodos Toronte 
(CNE) moterų skyriaus vadovy
bė praneša, kad jau yra nustaty
ta kokios premijos bei kokie at- 
žymėjimo ženklai ir už ką yra 
numatyti duoti šių metų parodos 
metu dalyviams Moterų pastate. 
Yra didžiulis galimų išstatytų 
dalykų sąrašas. Įvairių amatų 
mėgėjai gali su juo susipažinti 
iŠ anksto ir apsispręsti ką kuris 
galėtų išstatyti. Bus ir jaunuolių, 
taip pat vaikų 9-13 m. foto mė
gėjų varžybos. Jaunuolėms bus 
specialios pajų kepimo varžybos. 
Paroda bus nuo rugpiūčio 26 d. 
iki rugsėjo 12 d.

Dėl visokių informacijų bei 
dėl Prize List rašyti šiuo adresu: 
Mrs. Elsa Jenkins, Manager, Wo- ... . .
men’s Division, Canadian Natio- £ra . zymif Pažengęs pirmyn.VĖL BUVO PO POLIAUS

. ledu
Kaip neseniai pranešta Va

šingtone, atomine energija varo
mas povandeninis laivas “Skate” 
vėl po ledu praplaukė per šiau
rės polių, išbūdamas po ledu 12 
dienų, išviso padarydamas 3.090 
mylių. Per tą 12 dienų laivas 
net 10 kartų buvo iškilęs į. viršų 
prakirsdamas ledo sluogsnį. Vie
ną kartą tbuvo iškilęs kaip tik 
geografiniame poliaus taške. Ten 
kapitoną J. Calvert ir jo įgulos 
106 vyrus per radiją pasiekė 
sveikinimai jūrinių operacijų 
vado admirolo Burke.

Kelionės, kuri buvo slepia
ma iki paskutinio momento, 
tikslas buvo įrodyti povandeni
nio laivo sugebėjimą operuoti 
poliarinėje srityje betkokiose są
lygose ir betkurioje vietoje. Ši 
kelionė įrodė, kad povandeninis 
atominis laivas gali kiekvienu 
momentu betkurioje poliarinės 
srities vietoje iškilti virš ledų ir 
reikalui esant iššauti raketą. Be 
to, žinoma įrodyta, kad nesun
kiai apačia ledų galima pasiekti 
ir sovietines sritis.

nal Exhibition, Toronto 2B, Ont., 
telefonas EM. 6-7551.

The Telegram balandžio 13 d. 
atspausdino Pr. AlŠėno laišką 
prieš Toronto naujosios rotušės 
statybą. Esą Toronto miestui vi
siškai netiktų tokia ultra mo
derni rotušė. Be to, Toronto mo
kesčių mokėto j ams tai būtų ne
pakeliama finansiškai. Toronto 
miestui, esą, pilnai turėtų užtek
ti rotušės, kuri kainuotų ne dau
giau $10.000.000, kai turimų pla
nų statybos rotušė kainuotų ma
žiausiai $25.000.000. "

Keli Toronto miesto tarėjai 
pastaruoju metu pareiškė nepa
sitenkinimo, kad burmistras 
Phillips priimdamas augštuosius 
svečius netinkamai traktuojąs 
priėmimo metu dalyvaujančius 
kontrolierius ar tarėjus. Taip 
kontrolierė Newman per Itali
jos ambasadoriaus vizitą jautu
sis visiškai apeita. Ją burmist
ras trumpai pristatęs “Tai kont
rolierė Newman”, vengęs įtrauk 
ti į pasikalbėjimą ir ji jautusis 
lyg penktas vežimo ratas.

J tarėjų pastabas burmistras 
atsakė, kad jis nesiduosiąs mo-

Labai 
patogios .

kojinės

komas. Vizitai esą jam asmeniš
kai daromi ir jis tik iš manda
gumo pakviėčiąs tarėjų. New
man į tai atkirto, kad kodėl tie 
vizitai daromi rotušėj, o ne jo 
bute, jeigu jie privatūs?...

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

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

panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytumėte 
skirtumą. 10S-8

BEAUCHAMP’S LINIMENT 
nuo artričio 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 Proprietary or Patent 

Medicine Act.

Ypač esą daug padaryta naujųjų 
kanadiečių padėčiai sustiprinti. 
Prieš 10 metų padėtis buvusi 
daug blogesnė. Ir mažumų spau
dos padėtis yra pasikeitusi. Se
niau su ja visai nebuvo skaito
masi, o dabar ji jau laikoma di
džiajai spaudai panašiu veiksniu.

Kaip neokanadiečių kilmės 
žmogus, p. Yaremko sakėsi jau
čiąs pareigos visada jiems pa
gelbėti — ne vien ukrainiečiams 
ir ne vien Bellwood rinkiminės 
apylinkės gyventojams. O tokių, 
kurie į jį kreipiasi esą daugybė. 
Tai buvo matyti ir-iš red. paro
dytos krūvos laiškų bei įvairių 
dokumentų, iš plataus susiraši
nėjimo su įvairiomis įstaigomis 
prašytojų reikaalis. Prisiminda
mas, kam jam yra tekę pagelbė
ti, p. Yaremko tarp kitų pami
nėjo ir porą lietuviškų organiza
cijų bei keletą lietuviškų šeimų.' 
Jis stengiąsis visiems padėti, nes 
jaučiąs, kad neokanadiečių esąs 
laikomas savu žmogumi.

Tenka pastebėti, kad daugelis 
jo suminėtų dalykų redakto
riams jau iš kitų šaltinių buvo 
žinomi, tad teko tik padėkoti ir 
nuoširdžiai palinkėti busimuo
siuose rinkimuose p. Yaremko 
išlikti Bellwood apylinkės atsto
vu. Redaktoriai tikrai nuošir
džiai pažadėjo jam savo paramą.

Po oficialaus pasikalbėjimo 
ledaktoriaį pateko į valgomąjį 
maloniosios ponios Yaremko 
globon, prie kulinarinėm verty
bėm traukiančio stalo. Buvo tad 
tai ir formalus susitikimas,- ir 
mielas laisvas pasisvečiavimas.

Atitaisymas. Pereitame “TŽ” 
Nr. Gurevičių šeimos užuojauto
je J. J. Beržinskams įvyko nema
loni klaida išspausdinta: “Juos 
ir jų tėvus giliai užjaučiame”, o 
turėjo būti: “Juos ir jų šeimas 
giliai užjaučiame”.

Pp. Gurevičių ir pp. Beržins- 
kų atsiprašome.

“TŽ” administracija.

SUDBURY Ont
Bendruomenės vakaras atsiga

vęj imo proga įvyko balandžio 11 
d. ukrainiečių gražiojoje salėje. 
Šokiams grojo geras orkestras, 
veikė lietuviškas bufetas ir nuo
taika buvo tikrai puiki. Be sud- 
buriečių šokių vakare dalyvavo 
dar Ramonai, Kazlauskai ir Jo
mantai iš North Bay.

J. Českauskaitė, senesniųjų 
lietuyių imigrantų duktė, įstojo 
į šv. Juozapo seselių vienuolyną, 
kurios rūpinasi ligoninėmis ir 
švietimu. Neseniai buvo iškil
mingos įvilktuvės North Bay 
katedroje. Pasiėmusi naują Ro
žės vardą pradėjo dviejų metų 
naujokyną šv. Juozapo kolegijo
je ant Nipissing ežero kranto 
prie North Bay.

Lietuviai Sudbury vis geriau 
ir geriau ekonomiškai įsitvirti
na. Jau mažai beliko šeimų, ku
rios neturėtų nuosavybės. Šį pa
vasarį P. A. Mazaičiai nusipir
ko trijų augštų. mūrinį namą ar
ti CPR geležinkelio stoties, neto
li miesto ceritro ir tik keletą 
žingsnių nuo gražiojo Bell par
ko prie Ramsay ežero. Taip lai
mingai atpuola jiems rūpintis 
pirkti vasarnamį, nes čia visi pa
togumai vietoje.

B. Dūda ir P. Gurklys mieste 
jau turi seniai pasistatę dvejus 
mūrinius namus, kurių vienas 
34 kambarių, be to, Georgian 
įlankoj, Manitoulin saloj, 100 
mylių nuo Sudburio, pirko 400 
akrų pusiasalį su apie ketvertą 
mylių paplūdymio. Ilgainiui ten 
bus galima padaryti didelį ku
rortą. Reikia pastebėti', kad Ma
nitoulin sala yra didžiausia gė
lųjų vandenų sala pasauly.

P. Petrėnas, kuris jau pastatė 
keletą mūrinių namų, seniai pa
liko kasyklas ir dabar gerai ver
čiasi kaip rangovas.

Jaunimo tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Nijolės Bawks 
ir Audronės Podery tės, daro 
gražią pažangą. Pirmą kartą pa
sirodys scenoj Motinos Dienos 
minėjimo proga, gegužės 16 d.

naujojoj suomių salėj, o vėliau 
rudenį Canadian Friendship pa
rengime, kur lietuviai vieną va
karą išpildys visą meninę dalį.

Dr. St. Pacevičius iš Toronto 
pavaduoja tris savaites dr. Mor
gan. Malonusis daktaras apsilan
kė pas dr. J. O. E. Pudymaičius, 
J. M. Kriaučeliūnus ir susipaži
no taip pat su kitais Sudburio 
lietuviais. Sudburiškis.

Dar dėl IN C O streiko
Šių metų kovo 10 d. INCO dar

bininkai išsirinko naują unijos 
vadovybę. “Tėv. Žib.” Nr. 12 p. 
Maineris savo korespondencijo
je iš Sudburio dėl šių rinkimų 
rezultatų labai džiūgauja. Ta
čiau patys darbininkai ne labai 
patenkinti, nes į naują unijos va
dovybę įėjo beveik visi kompa
nijai palankūs žmonės. Ir di
džiausių naujos vadovybės gar
bintojų entuziazmas po labai 
trumpo laiko pradėjo keistis, 
kai kompanijos bosai pujutę, 
kad nebėra kas stipriai gina dar
bininkų reikalų, kaikuriose vie
tose padidino darbo tempą ir pa
sunkino darbo sąlygas. Bet ypač 
dabar pastebimas vietinės kil
mės darbininkų protegavimas 
naujų ateivių sąskaiton, kurių 
skaičiuje yra ir lietuviai. Kom
panija jau prieš kelius metus vis 
dėjo pastangų panaikinti vyres
niškumo (seniority) teisę, bet 
iki šiol nepavyko, nes unijos va-' 
dovybė dėl to kietai kovojo. Ta
čiau ar pavyks dabartinei — 
sunku pasakyti, nes dabartinis 
prezidentas streiko metu kalbėjo 
ir agitavo, kad darbininkai pa
jaustų kompanijos reikalavi

mams ir grįžtų į darbą be jokių 
sąlygų.

Aš visai nesistebiu, kad p, 
Maineris taip rašo, nes ir jis 
streiko metu kur tik įmanyda
mas lietuvių darbininkų tarpe 
kėlė nepasitenkinimą unijos va
dovybe. P. Maineris dejuoja, kad 
tai buvo nevykęs streikas. Įdo
mu, kuria gi prasme nevykęs? 
Ar kad darbininkai prarado 
daug .pinigų? Jeigu p. Maineris 
nors kiek būtų pagalvojęs, tai 
būtų supratęs, kad kiekviena ko
va yra reikalinga aukų. Šiuose 
kraštuose darbininkai yra labai 
daug sudėję aukų (ne vien pi
nigais, bet sveikata ir gyvybė
mis), kol pasiekė tai, ką dabar 
turi. Ir šis mūsų streikas yra įna7 
šas į kovą, kad darbininkai būtų 
laikomi ne tik kaip darbo jėga, 
kraunanti 'fabrikantams milijo
nus, bet ir kaip žmonės, kurie 
turi jausmus ir savo troškimus^ 
Gaila, bet p. Maineris yra vie- 
nas iš tų ateivių, kurie galvoja,, 
kad darbininkų ir darbdavių’ 
santykiai turėtų remtis paklus
numu darbdaviui.

Kai dėl komunistų, tai manau, 
kad p. Maineris jau turėtų žino
ti, jog ne unijos ir ne darbi
ninkai kalti, kad pasauly privi
so tiek daug komunistų. Kalti 
yra tie, kurie į nieką neatsžvelg- 
dami siekė ir dabar tebesiekia 
tik pelno.

Baigdamas, aš linkiu p. Mai- 
neriui suprasti, kaip darbininkui 
yra sunku ir skaudu, kai jis iš 
niekur nebesulaukia nei para
mos, nei užuojautos.

Vi. Žinta...

Sudburio ir apylinkės lietuviams!
Jūsų sudarytus siuntinius/ prieinamiauAomis sąlygomis, per- 
siunčiu į Lietuvą ir už jos ribų. Taip pat priimu užsakymus: ge
riausių angliškų medžiagų, avalynės, maisto, vaistų ir kitų 
galanterijos prekių. Viši siuntiniai garantuoti ir išsiunčiami iš 
Sudburio tiesiog Europon.

ANAPUS, GIFT PARCEL SERVICE
135 Lourdes St., Sudbury, Ont.

Telefonas OS. 4-1605. Atstovas A. Kusinskis.

S, J, L, Enterprises skelbia

DIDŽIAUSIA
DRABUŽIU ATSARGU

ISPARDAVIMA

S J.L. Enterprises perkelia savo didžiules augštos

kokybės vyriškų drabužių atsargas ir

daugybę reikmenų visai šeimai.

kurias neįmanoma visas išvardinti, iš sandėlių

išmėtytų po visą Kanadą į vieną centrinę

vietą ir todėl dabar siūlo tiesiai

visuomenei - pigiau nei urmo kaina

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

kainaraščius bei kitas informacijas.
Siunčiame viską: vaistus, medžio- 

gas, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
įvairias, maistą ir visa kita, kas lei
džiama siųsti. r

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

Užsakę ramia sųžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už 
siuntinį atsako Baltic Stores Bendrovė.

Klesibaidykite, jei užsakydami ne
turite iš karto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skubo pir
miau pasiųsti kas užsakyto, o tik pas
kui suveda sąskaitos. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
Šu savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nį įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

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

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kod siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumgžinont 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.

Jau turime naujausių modeliu
1959 metų baldų

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.

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

Šimtai tuksiančiu doleriu
vertes puikiu, vyrišku,, moterišku

ir vaikišku drabužiu

50 žingsnių į ytus nuo Spadina gatvės.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 9 v. v

Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v.



Pavergtoje tėvynėje
Agronome Izabelė Jackevičiū- 

’tė^Sleivienė mirė Lietuvoje ba
landžio 4 d., sulaukusi 48 m. Ji 
baigė Dotnuvos ž. ūkio akademi
ją 1933 m., o pastaruoju metu 
buvo Veterinarijos akademijos 
fiziologijos katedros asistentė. 
Jos vyras dr. Juozas Šleiva taip 
pat agronomas gyveno pačių pa
sistatytuose namuose Viliampo-

(E) Į Lietuvą buvo atvykusi 
komisija atrinkti geriausius Lie
tuvos menininkus ir meno ko
lektyvus, kurie Sovietų Sąjun
gos sąstate turės dalyvauti ko
munistų rengiamame 7-me “jau
nimo ir studentų festivalyje” 
Vienoje, Austrijos sostinėje. At
rodo, ka'd lletttviuš dalyvius ir šį 
kartą Vėf’pašieps už visasąjun
ginės Mąskvos vėliavos. (Tuo 
tarpu' Austrijos sostinėje įvyko 
jau kelios austrų jaunimo de
monstracijos prieš tą ruošiamą 
festivalį. Buvo pabrėžta, kad tai 
grynai komunistinis parengi
mas) .

(E) Varo rinkti seną laužą. 
Komjaunuolių centro komitetas 
per laikraščius, radiją ir kitokiu 
būdu reikalauja plačiu mastu 
įsijungti į seno laužo rinkimo 
kampaniją. Įsakymas duotas 
Maskvos centrinių įstaigų. Uo
liausiai rinkusiems laužą po me
tų būsią skiriamos ypatingos 
premijos: automobiliai, foto apa 
ratai ir kita.

Daugelis buvusių kolūkių pir
mininkų, o taip pat įvairių įmo
nių vedėjai Palangoje esą pasi
statę namus, kurie per žiemą 
stovį tušti, o vasarą juos nuo
modami gerai uždirbą. Dėl to 
Palangoje esą didelio susijaudi
nimo, nes daug žmonių neturį 
butų, o vykdomasis komitetas 
niekaip nepajėgiąs tų didžiūnų 
namus užimti.

Tarybinis studentas, Vilniaus 
universiteto laikraštis išspausdi-

ni aprašymą universiteto parti
nio biuro išplėsto posėdžio, ku
riame buvę apsvarstyti lietuvių 
literatūros katedros darbo re
zultatai. Visa eilė kalbėtojų puo
lė “kaikuriuos katedros dėsty
tojus”, teįvardindami tik buvu
sią katedros vedėją M. Lukšienę, 
kurie atkakliai laikęsi “neteisin
gų pažiūrų, liguistai reagavo į 
kritiką, nedarė iš jos tinkamų 
išvadų". Kaip to rezultatas nu
rodomas universiteto jaunųjų li
teratų almanachas. Esą jame 
“kaikurių jaunųjų literatų eilė
raščiuose bei straipsniuose pasi
reiškė svetimų nuotaikų. Alma
nache buvo beidėjiškų dekaden- 
tizmo, miesčioniškumo nuotaikų, 
formalizmu apkrėstų poezijos 
kūrinių bei idealistinių pažiūrų 
šviesoje parašytų kritikos dar
bų”. Kaikurie dėstytojai “ne- 
principingai, netikusiai auklėjo 
jaunuosius literatus, taikstėsi 
arba net palaikė nesveikas jų 
kūrybos tendencijas. Kaip pa
brėžė kalbėtojai, almanachas jo
kiu būdu neatspindi mūsų žva
lios, komunizmo idealams atsi
davusios tarybinės studentijos 
nuotaikų”.

“Už rimtas klaidas katedros 
mokymo - auklėjimo bei moksli
niame darbe atsakomybė tenka 
ir prorektoriui mokymo reika
lams E. Meškauskui bei fakulte
to dekanui J. Palioniui, kurie 
taikstėsi su katedros darbo trū
kumais, nedėjo reikiamų pastan
gų jiems pašalinti...”

Posėdy kalbėjo: prof. B. Prans 
kus, akad. K. Korsakas, teisės 
mokslų fakulteto dekanas J. žė
ruolis (jis labai karštai akcenta
vo savo komuniStiškumą ir lie
tuviškumą), dėstytojai L. Lisėn- 
kaitė, J. Bielinis, studentai A. 
Trakymas, V. Dėnas, R. Sadaus
kas, J. Stepšys, R. Trimonis.

Pagal bolševikinę logiką, mat, 
kai kas parašo iš širdies, tai “pa
sireiškia svetimos nuotaikos”.

Dar dėl patalpų LD koncertui
Spaudoje buvo pasirodę kele

tas straipsniu dėl salės LD kon
certui Hamiltone. Mano nuomo
ne, tos abi salės koncertui yra 
tinkamos ir vieną iš jų teikės 
pasirinkti, tik- klausimas, kurią?

Kaip jau žinoma, visi kalba
me apie lietuvybės išlaikymą 
tremtyje, bet praktikoje kur rei
kia to nepadarome. Aš manau, 
kad neturėjo kilti klausimo Pa
lace ar Lietuvių Namai, bet ka
dangi iškilo tai pažiūrėkim, kas 
gausis rengiant LD koncertą 
Lietuviu Namuose ir 
atveju Palace.

Lietuvių Namai 
yra nupirkti sunkiai 
mūsų pačių pinigais.

ryti iš parengimo, kaip žinome, 
yra nelengva. Žinoma tų $300 
Lietuvių Dienos rengėjams iš 
savo kišenės nereikės mokėti. 
Kitu atveju jie kitaip galvotų.

Gaunasi įspūdis, kad jų gal
vosena maždaug yra tokia: ateis' 
žmonės, surinksim pinigus už j 
įėjimą, atsiskaitysim su Palace 
kinu, gausim pakvitavimą ir rei
kalas baigtas; nes vistiek mes 
ant pelno nesimušam. Pareiga 
atlikta.

Žinoma pareiga bus atlikta, 
bet labai blogai. Man. atrodo, 
kad lietuvių sunešti pinigai tu
rėtų būti atiduodami lietuviams, 
o ne svetimtaučiams.

Pinigo mums trūksta. Iki šiol 
sekėsi visokios rinkliavos po na
mus, bet jos gali smarkiai su
mažėti, kuomet pinigai lengvai 
atiduodami svetimtaučiams.

Mano siūlymas būtų toks: LD 
koncertui salę imti Lietuvių Na
muose ir tuos $300 tuojau paskir
ti lietuviškiems reikalams t.y. 
$200 Hamiltono jaunimui ir $100 
apmokėjimui persiuntimo išlai
dų už siunčiamus siuntinius Su
valkų trikampio lietuviams.

Iš to bus tikrai didelė nauda: 
palaikvsim Liet. Namus, jauni
mas džiaugsis vasaros stovyklo
je ar panašiai, 25 šeimos Suval-

blogiausiu

Hamiltone 
uždirbtais 

_ Perkant 
juos nevienam buvo sunku skir- , 
tis su šimtine, kita, bet lietuviš
ką reikalą rėmė daugumas kiek 
galėdami. Dauguma tikėjosi, kad 
įsigijus savus namus daugiau 
nebereikės po -svetimus kampus 
trankytis, bet praktikoje pasiro
do yra kitaip. Matyt, tokia trem
tinio dalia—tik melstis yra rei
kalaujama toje pačioje bažny
čioje, o visi kiti grvnai lietuviš
ki reikalai gali būti atliekami 
paš svetimuosius ir dar žinoma 
neveltui, brangiai sumokant.

Palace kino patalpos kainuo
ja $400. Lietuviu Namai prašo 
$100. Gaunasi $300 skirtumas, kų trikampyje, gavusios po siun- 
Suma ne taip jau maža. Tokią tinį, tikrai bus dėkingos LD ren- 
sumą surinkti aukomis ar pada- gėjams Hamiltone. F. R.

Vaistai Lietuvon!

HAMILTON, Ont
LlNOTlPUI PIRKTI VAJAUS suaukojo šešių nuolatinių rėmė- 

KOMISIJA Hamiltone pradėjo jų būrelių nariai:
savo darbą. Šėrų pirko: 5 šėrus i Būr. Nr. 61, vadov. St. Pilipa- 
už $50 KLK Moterų D-jos Ha-įvičiaus $60,50, Nr. 1?L J. Keži- 
miltono skyrius; 3 šėrus už $30 
J. Pleinys; po 2 šėrus už $20 J.
Mikšys ir J. Kėžinaitis; po 1 Še
rą už $10 B. Grajauskas, V. Nar
kevičius. Aukojo linotipui įsigy
ti J. Mačys $2.

Vajaus komisija širdingai dė
koja pirkusiems šėrus ir auko
jusiems ir kartu kviečia visus 
“TŽ” skaitytojus prie šio vajaus 
prisidėti. Visais vajaus reikalais 
prašome kreiptis į J. Pleinį — 

|87 Sanford Ave. S., JA. 9-5129. 
Sekmadieniais po pamaldų spau
dos kioske galima šiuo reikalų 
gauti visas informacijas ir ten 
pat įsigyti šėrų arba paaukoti 
tam reikalui vieną kitą doleriu- 
ką. Vajaus k-ja Hamiltone.

SKUBĖK, nes gali nelikti Vie
tos į vakarienę, kurią ruošia KL 
Kat. Moterys šį šeštadienį 7 Vai. 
vak. AV parapijos salėje.

AŠ kiekvienam patariu — jau
nam ir vyresniam į šią vakarie
nę nueiti. Kiek žinau, moterys 
ypatingai nepaprastą vakarienę 
ruošia. Bus daug valgių. Girdė
jau, kad bus karštos dešros Su, 
troškintais kopūstais. Mmm, la-‘ 
bai skanu! Stalai bus apkrauti 
ir luš nuo namuose keptų tortų 
ir kitokių skanumynų.

Taip pat bus kuo ir užsigerti
- neleis jums trokšti.

Tad eikime, eikime kaip pas 
tikras savo seseris, jos kiekvie
no mūsų laukįa, šiltai priims, rū
pestingai mums patarnaus. MėS 
jausimės, kaip broliai Suėję į sa
vo tėviškę. Parapijos salėje tik- 

,rai pasijuntame kaip namuose, 
kaip motinos glėbyje. Bent ke
letą valandų pailsėsime, užmirš
dami kasdieninius rūpesčius.

Lai pavasariška šilima ir 
sprogstą medžių lapai pabudina 
mus iš gilaus žiemos miego ir 
šaukia gyvent, gyvent... ‘ Taip 
reikia gyvent ir reikia kartais 
pasilinksmint. Todėl būkime šį 
šeštadienį parengime kur bus šo
kiai loterija kas nors gražaus su
vaidinta scenoje ir kitokių links
mybių.

Sakau iki pasimatymo nes esu 
tikra kad prie gražiai išpuošto 
stalo pasimatysime. Katalikė.

Į Krašto Tarybą Hamiltonas 
išstatė aštuonis kandidatus: St. 
Bakšį, K. Baroną, St. Dalių, J. 
Krištolaitį, J. KšiVickį, A. Liū
džiu, J. Mikšį ir J. Pleinį. Kada 

! įvyks rinkimai šiuo metu dar 
nežinoma, tačiau hamiltoniečiai 
iš anksto prašomi juose gausiai 
dalyvauti.

Klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 
kas paguldytas į ligoninę opera
cijai. Mūsų kolonijos dvasios 
vadui, linkime greitai pasveikti.

Sporto klubo “Kovas” dešimt
metis gegužės 2 d. bus atžymė
tas didelėm sporto žaidynėm, į 
kurias pakviesti sportininkai iš 
Detroito, Clevelando, Ročesterio, 
Montrealio ir Toronto. Vakare, 
Royal Connaught viešbuty ren
giamas didelis balius, kuris kaip 
ir Atvelykio šeštadienį, bus gau
sus įvairiom staigmenom. Ko
kios jos — kiekvienas įsitikins ir 
pamatys atsilankęs. ’ K. B.

Skautams remti būrelio Nr. 1 
vadovamią iš Z. Laugalio per
ėmė Juodis Marcijonas. Prime
name mieliesiems tautiečiams, 
kad šiuo metu net 25 bilietų pla
tintojai stengiasi Skautams Rem 
ti D-jos vakarą, įvykstantį ge
gužės 23 d., Slovakų salėje, 1406 
Barton St. E., padaryti pačiu sek 
mingiausiu. Įsigykime bilietus 
iš anksto.

Vasario 16 gimnazijai balan
džio 13. d pasiųsta $293,50. Juos

.vivxauo ii r. ai, u. įvežti
’naičio, $36; Nr. 18, Z. Orvilo, 
$32; Nr. 82,' A. Dalangausko, $60; 
Nr. 178, J.Bajoriūno, $54; Nr. 184, 
J. Mikšio, $51.

Matome, kad iki pilnos būre
lių normos trūksta dar $66,50. 
Maloniai prašome tautiečių atei
ti į pagalbą stojant į būrelius 
nariais. Būrelių vadovus prašo
me pakalbinti šiuo reikalu lietu
vius it pasistengti būrelio aukas 
pakelti iki $60. Šie pinigai yra 
suaukoti geraširdžių artimą ir 
tautą mylinčių tautiečių per 
gruodžio, sausio ir vasario mė
nesius. Tamstoms visiems gim
nazijos vardu nuoširdus dėkui!

Nelaimės. Kovo mėnesį neti
kėta nelaimė ištiko mieląjį Stan
kų Joną, 225 Hess St. S. Eida
mas slidžiu šaligatviu jis krito 
ir sulaužė virš alkūnės rankos 
kaulą. Gydosi namuose ir kelis 
mėnesius negalės dirbti.

Šio mėnesio pradžioje, remon
tuodamas Concession Garage 
masiną, susilaužė rankos kaulą 
garažo Savininkas Bolskis Zeno
nas. Gydosi namuose.
. Prieš pora savaičių skaudi ne
laimė ištiko Urbonavičių Kazį, 
kurį einant gatve palietė maši
na ir sulaužė koją. Jis taip pat 
gydosi namuose — 74 West Ave. 
North.

Linkime jiems visiems greitai 
pasveikti ir kartu su mumis svei 
kaisiais džiaugtis beauštančiu 
pavasariu.

Kelias savaites išgulėjęs ligo
ninėje ir dabar grįžęs iš jos bai
gią sveikti namuose Slučka Po- 
vilasj 483 King William St.

ŠVi Jurgio minėjimą Hamilto
ne balandžio 26 di, sekmadienį, 
ruošia Nemuno ir Širvintos skau 
tų tuntai.

11’ ,yal. iškilmingos pamaldos. 
Skautai ir skautės pamaldose 
dalyvauja organizuotai.

1 va 1. p.p. parapijos salėje 
skautams ir svečiams vaišės.

2.30 vai. p.p. toje pačioje salė
je iškilminga sueiga. Po sueigos 
meninė dalis ir pasilinksmini
mas."

Šventės metu parapijos salė
je bus skautų darbelių paroda. 
Jos proga yra paskelbta visa ei
lė konkursų tarp skilčių. Dalis 
skautų įsijungė ir į lietuviško ra
šinėlio laisva -tema konkursą. 
Konkursų laimėtojams bus įteik
tos dovanos.

Mūsų skautiškas jaunimas ir 
jų vadovai maloniai kviečia vi
sus tautiečius šioje švėSteje 
Skaitlingai dalyvauti. \

LN narių šeima padidėjo net 
6 naujais nariais. įnešusiais ben
droje sumoje $710. Nuoširdžiai 
dėkojame tabako augintojams 
Vindašiams iš Straffordville, 
Ont., iš kurių šeimos net 3 as
mens įstojo LN nariais su $50: 
Virginija 12 metų su $200, Ed
mundas 14 m. su $200 ir jų ma
mytė Emilija su $100. Iš Hamil
tono nariais įstojo Dramos bū
relis “Aukuras” su $100 ir Kę- 
siūnas Antanas, anksčiau įnešęs 
$40, dabar dar pridėjęs $60, Že- 
bertavičiųs Alfonsas iš Harley, 
Ont., prieš kurį laiką davęs $50, 
dabar pridėjo ir antrą pusšimtį. 
Visiems LN v-bos vardu lietu
viškos ačiū.

Dar'trūksta kelių šimtų atmo
kė j imui Montrealio bankui pas
kutinės skolos. Gerieji tautie
čiai, palengvinkime LN organi
zatoriams ir patys tuojau pa- 
skambikime pasisiūlydami na
riais St Bakšiui JA. 9-4662. Taip 
būtu malonu, kad su pirmaisiais 
besibaigiančiais bal. 30 d. nuo 
LN įsigijimo metais, nukristų

Balandžio 25 d., 7 v. v. A V parapijos salėje
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS

Kviečiami visi atsilankyti į parengimą, nes šį kartą ypatingai bus 
skanūs užkandžiai ir smagūs šokiai.

BGELBtKITE GYVYBES, PASIVSKT115W8IR MMįKAMŠ
RoEykife, tdefonuoitite ar atvykite pa$ mus. Vir>s informacijos veltui.

WALTMAN’S Mta Mitinė
1147 BUHDAS ST. M Ossington kampas (prici Lietuvfo Namus)

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
(įduodamo! paskolos iki $3.000, morgičių paskolos H 7% iki SO % forto Ttrtfo. 

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Mlnden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudiious ištaigoje II ougšte, tel. JA. 7-SS7S. 

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

-------  . . .11 ^L.. _rllr ’ f ~ ~ '

LAUKIAMAS SENIMAS IR JAUNIMAS.
BUS LOTERIJA SU LABAI DAUG IR GERŲ FANTŲ.

Vakarienės metu programą scenoje atliks keli “Aukuro” aktoriai. 
Šokiai prasidės anksti ir jiems gros Beni Ferri orkestras 

SU PAČIU B. FERRI PRYSAKY.
Įėjimas tik du doleriai.

LAUKSIME JŪSŲ ATSILANKYMO.
H. L Kat. Moterų D-ja.

nuo mūsų pečių ir viena sunkes
nė našta.

Žinomi mūsų kolonijos versli
ninkai Shur-Heet Sales savinin
kai Elenutė ir Antanas šimkevi- 
čiai kelių savaičių savo atosto
gas praleido pas Antano dėdę 
Floridoje Adolfą Paleckį. Jam 
atsidėkodamas A. Šimkevikius 
tuojau užsakė savo dėdei “Tėv. 
Žiburius”.

Prieš keletą mėnesių A. Šim- 
kevičius smarkiai sirgo. Atosto
gos Floridoje jo sveikatą žymiai 
pataisė.

Šia proga vėl primename ha- 
miltoniečiams prašydami atei
nančiam kūrenimo sezonui aly
vą savo krosnims užsisakyti iš 
Shur-Heet b-vės per LN Fondą. 
Už kiekvieną naują klijentą NF 
gauna $10 komiso. Visais būdais 
prisidėkime prie greitesnio LN 
išmokėjimo.

Naujas verslininkas. A. Nor- 
ris-Naruševičius prieš keletą 
mėnesių nusipirko Hamiltono 
miesto centre puikią alinę — 
Grand House, James ir Gore gt. 
kampe. Apsilankiusiam Jūsų ko
respondentui jis tuojau įteikė 
penkinę, prašydamas užprenu
meruoti “TŽ”, nupirko bilietą į

BUFFALO LIETUVIŲ KLUBAS ir
VASARIO 16-os GIMNAZIJAI REMTI BŪRELIS 

kviečia visus į

VUALIO ŽUKAUSKO SPEKTAKLĮ.
Jis įvyks sekmadienį, gegužės 3 dieną, 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos salėje,

1910 East Falls St., Niagara Falls, N.Y.
Pradžia 4 vai. po pietų.

Po spektaklio bus šokiai, veiks baras ir užkandinė.
Rengėjai.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Atvyko iš Lietuvos Antanas 
Igaunis, 77 m. amižaus, buvęs 
policijos valdininkas. Jo atvyki
mu rūpinosi žmona Valerija, 
sūnus Antanas, duktė Julija 
Puodžiukaitienė, šeimos bičiuliai 
dr. K. Valiūnas, vicekonsulas A.

__ ? t Simutis ir kt. Buvo rūpintasi net
Skautų Rėm. D-jos vakara gegu- R metus, o nulėmė Adlai Steven- 

1 • • . !sono asmeninė intervencija Mas
kvoje. Igaunis atvyko lėktuvu iš 
Maskvos į Niujorką balandžio 10

žės 23 d. ir pažadėjo ūž mėne
sio kito, kai tik atstums degamas 
skolas, įsijungti LN nariu. Ta -
proga noriu atkreipti tautiečių d- Jo žmona gyvena Waterbury,

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

Naujai atidaryta
dešry gamykla ir krautuvė

JOOSTEN’S MEAT LIMITED

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

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

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

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 Porto 
Joosten, jau gerai pažįstamo vokiečiams ir lietu
viams savo geriausiais gaminiais Toronte.
Čia pat parduodami įvairūs importuoti skanėsiai.

Conn. '
Atvyko iš Lietuvos pas vyrą 

tietį. Iki šiol mes susieidavome Marių Kielą žmona Emilija Kie- 
kitose panašiose vietose, nes ne- lienė su 15 metų sūnumi Arvy- 
buvo savos. Sk. St. Idu. M. Kiela gyvena Čikagoje

Hamiltono vyr. ateitininkų vi- Maryland. . .
šuoliniam susirinkime, b?lan-i . “0 J>ela nu° zrnonos ats,lsįy- 
džio 12 d. AV parapijos salėje re 1^44 m. vos 6 men. po vedybų, 
dalyvavo 29 nariai. Valdybos 
pirm. J. Pleinys pateikė gana il
gą darbotvarkę, tačiau susirin
kusieji neturėjo laiko nuobo
džiauti.

Su susidomėjimu susirinku
sieji sekė p. I. Matusevičiūtės 
kalbą, kurioje ji labai vaizdžiai 
nagrinėjo ateitininkų idealus 
šių dienų praktikoje. Kalbėtoja 
įtikinančiai įrodė, kad ateitinin
kas pirmiausia turi siekti augš- 
to išsimokslinimo, pilno idėjinio 
subrendimo, tvirto moralinio pa
grindo, gero savo tautiečių ir 
gyvenamos aplinkos bei kultū
ros pažinimo, o tik tada įsijungti 
į visuomeninį gyvenimą. Vien 
tik geru pavyzdžiu ateitininkas 
gali padaryti didelės visuomenei 
įtakos, tačiau, būdamas gerai 
paruoštas gyvenimui, jis gali iš
kilti į vadovaujamas vietas ir 
gali tapti visuomeninio gyveni- 
movairuotoju. Tačiau vienas iš 
didžiausių ateitininko uždavinių 
yra išauginimas naujosios kar
tos, kuri pilnai pajėgtų užimti 
senesniųjų ateitininkų vietas, 
kad ir kuriamasis ateitininkijos 
darbas būtų užtikrintas ateičiai. 
Tam uždaviniui atsiekti reikia 
mūsų jaunimui teikti ir morali
nę ir materialinę pagalbą. Kal
bėtojos žodžiai nebuvo balsas 
dykumoje — susirinkusieji, nors 
ir nepasiruošę, visdėlto suaukojo 
Saleziečių gimnazijai $12.25.

Kun. dr. J. Tadarauskas pa
reiškė pasigėrėjimą ir padėką 
p. L Matusevičiūtei už jos nuola
tinę paramą įvairioms organiza
cijoms. Nepagailėjo gražių žo
džių ir ateitininkų kuopos val
dybai ir jos nariams, kurie savo 
veikla palengvina parapijos dar
bą. Iš valdybos pirm. J. Pleinio 
metinio pranešimo matyti, kad 
valdyba ir nariai turėjo gerokai 
oadirbėti, kad galėtų surengti 
tiek įvairių minėjimų ir kultūri
nių parengimų, kurie kaikada 
ir nemažų nuostolių davė, o vis
dėlto kuopos kasininkas S. Ver
bickas patvirtino, kad kasoje 
dar vra per $200. Revizijos ko- 
misija^ nors ir gana griežta, ne-

dėmėsi, kad mūsų susitikimams 
geriausia vieta pas savąjį tau-

o sūnus gimė, kai tėvas buvo 
jau Vokietijoje. Kielos ilgi rū
pesčiai dėl žmonos ir sūnaus iš 
leidimo pasibaigė laimėjimu tik 
po.to, kai į patį Chruščiovą tuo 
reikalu kreipėsi Maskvoje lan
kęsis Adlai Stevenson.

BALFas per pirmuosius šių 
metų tris mėnesius pajamų turė
jo $22.560,99. Į tą sumą įeina au
kų bendrai šalpai $14.214,83, Va
sario 16 gimnazijai $6.196,65, pa
bėgėlių transportacijai $1.023,11, 
nario mokesčių $738 ir kt. Išlaidų 
buvo $14.719,13. Bendrai šalpai 
išleista $9.677,72, imigracijai bei 
įkurdinimui $1.302,49, gėrybių 
surinkimui bei persiuntimui 
$1.010,59, administracijai bei ki
toms išlaidoms $2.727,33.

Visokių gėrybių per tą patį 
metų ketvirtį gauta už $142.474, 
000 — drabužių ir avalynės iš JA 
V-bių vyskupų 59.650 svarų už 
$89.475, iš JAV lietuvių 24.484 
sv. už $36.726, pieno miltelių 54. 
000 sv. už $6.775, kvietinių mil
tų 160.000 sv. už $9.160 ir knygų 
455 egz. už $338.

Išleista per tą patį laiką gėry
bių už $116.158,00 — pasiųsta Vo
kietijon 59.650 sv. už $89.475 dra 
bužių ir avalynės, 54.000 svarų 
pieno miltelių už $6.775, 160.000 
sv. kvietinių miltų už $9.160 ir 
knygų už $338, Lenkijon pasiųs
ta 6.940 sv. drabužių ir avaly
nės už $10.410. Be to, pasiųsta 
įvairių siuntinių su gėrybėmis ir 
vaistais iš Muencheno pavie
niams asmenims į Lietuvą, Sibi
rą, Lenkiją ir kt. kraštus išviso

A. LIŪDtlUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai it teb 
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. t, HAMILTON

Telefonai: 
Įttafcas JA. 7-557S 
Namy FU. 3-8928

galėjo surasti valdybai priekaiš
tų, turėjo pasitenkinti tik for
maliais “kabliukais”. Po tokių 
pranešimų, žinotfft, nė negalėjo 
kilti “karštų” diskusijų. Visi tu
rėjo vieną mintį ~ palikti tą pa
čią valdybą ir revizijos komisiją 
ir toliau tęsti sėkmingai dirbamą 
darbą. Reikia pasidžiaugti, kad 
susirinkimui pavyko perkalbėti 
it valdybą ir revizijos komisiją 
likti savo pozicijose. Valdyba ir 
toliau lieka šios sudėties: J. Plei- 
nys, A. Grajauskaitė, G. Bakai- 
tytė, T. Verbickaitė ir S. Ver
bickas. Į reviizjos komisiją įei
na G. Repčienė, K. Bungarda ir 
K. Gudinskas.

Linkėtina valdybai ir toliau 
tęsti darbą tuo pačiu ryžtu ir 
sėkmingai atšvęsti savo veiklos 
dešimtmetį. Didelė padėka ten
ka valdybai ir visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie susirinkimo pa
įvairinimo skoningais ir gar- 

Idžiais sumuštiniais ir kavute, 
i ' Dalyvis.

$36.545,12 vertės.
Am. Liet. R.Kat. Federacijos 

kongresai šaukiami kas dveji 
metai. Šiemet toks kongresas 
įvyks Niujorke Padėkos dienos 
savaitgalyje Commodore viešbu
tyje.

Amer. Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų Sąj. valdybos pirminin
ku išrinktas inž. Ant. Novickis.

Čikagos liaudininkų valdyba: 
pirm. Zigmas Dailidka, sekr. A. 
Kučys, ižd. A. Luneckas.

L. Valstiečių Liaudininkų Sąj. 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 5-6 
d.d., Darbo dienos savaitgalyje, 
Clevelande.
VOKIETIJA

Vok. Kr. Tarybos rinkimų ko
misija, paskirta vasario 27 d., 
pareigomis pasiskirstė šitaip: 
pirm. Ei ■ Kasperavičius, vicėp. 
K. Miškinis, sekr. B.Skeirys, na
riai B. Lukšaitis ir B. Miškele- 
vičius.

Paskutinis terminas pristatyti 
pilnateisių (susimokėjusių soli
darumo mokestį už 1958 m.) bal
suotojų į Kr. Tarybą sąrašus Kr. 
Valdybai buvo balandžio 15 d.

Kr. V-bos pirm, ir Vasario 16 
gimnazijos direktorius vasario 10 
d. buvo nuvykę Bonnon. Pabė
gėlių ministerijoje juos priėmė 
p. Lueder. Po gana malonaus 
ir ilgo pasikalbėjimo LB ir Va
sario 16 gimn. reikalais, p. Lue
der buvo įteiktas prašymas gim
nazijos ir B-nės parėmimo rei
kalu. P. Lueder buvo labai ma
lonus ir pažadėjo kiek galima 
šiame reikale padėti. Pasiūlė pa
ieškojimams subsidijos pasitei
rauti Vokietijos Raud. Kryžiaus 
Vyr. Valdyboje Bonnoje. Pirm, 
nuvykęs minėton įstaigon kalbė
josi su p. Leusch tuo reikalu. 
Paprašė įteikti prašymą ir pa
žadėjo taip pat paremti.

Saleziečių vasaros stovykla , 
prasideda liepos 15 d. ir tęsis iki 
rugpjūčio pabaigos. Vykstantieji 
registruojasi šiuo adresu: Rev. 
dr. S. Petraitis, Instituto Salesia- 
no, Castelnuovo Don Bosco (As
ti), Italia.

Memmingene 1959 metams iš
rinkta apylinkės valdyba: pirm, 
dr. kun. J. Petraitis, sekr. M. 
Girdvainienė, ižd. A. Dasys.

Weinheimas. Vasario 15 d. 
b-nės narių metinis susirinkimas 
valdybon išrinko: pirm. E. Simo- * 
naitį, ižd. A. Žolyną ir sekr. J. 
Stankaitį. Rev. kom.: pirm. dr. 
J. Remeika ir narys E. Kavolis.

šalpos komisijon perrinkti tie 
patys: M. Pūkytė ir J. Stankaitis.

Diepholze visuotinio narių su
sirinkimo išrinkta nauja apyl. 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Kavolis, ižd. A. Zakry- 
zas ir sekr. V. Lušpinis.

Vilius Fejus mirė Rumbecke, 
sulaukęs 86 m. amž. Buvo kilęs 
iš Vaitkaičių km., Šilutės apskr.

Bernardas Muraškevičius mirė 
kovo 2 d. Varely; gim. 1877. XI. 
2 d., Bartininkų vis., Ožkabalių 
km. Gyveno Kybartuose.

VEDYBOS
l«i Mtrifo *mH, raMifo /vokfoEfo *

VtbYBV BIURĄ. "WAUM* 
859 COLLEGE ST., Totwfc, Om. 

Tofofotm Lt. 2.3481. 
InfomodRn kasdien nuo 6-9 «o« ♦ 
Atsakymams mitu pridėti 31. Mote 
rims iki. 35 m. omž.. tarpininkavimo*



GEROS VALIOS LIETUVIAI**
Ar nepamiršome Nepriklauso

mybės akto signataro, buvusio 
/ Vilniaus universiteto rektoriaus, 

Vilniui vaduoti sąjungos pirmi
ninko prof. M. Biržiškos?

Paskendę kasdieniuose rūpes
čiuose, iš naujo kurdami su
griautą gyvenimą, gal ir pamirš
tame pareigą rūpintis tais mūsų 
nepirklausomybės kūrėjais, ku
rie, kartais ir savęs išsižadėda
mi, buvo mums tėvynėje sudarę 
gražaus kultūrinio gyvenimo 
sąlygas ir medžiaginės gerovės 
pagrindą.

Prof. M. Biržiška didžiai nu
sipelnęs Lietuvai, kaip retas ku
ris, einąs 77-sius metus, globo
jąs našlę dukterį ir jos tris vai
kučius, sunkiai verčiasi iš socia
linės globos pašalpos. Bet ir var
gą vargdamas neapleidžia lietu
viškos dirvos: tvarko, rengia 
spaudai savo brolio prof. Vaclo
vo Biržiškos palikimą tautai.

Mes atsimename, kad lietuviš
koji visuomenė užpirko prof. M. 
Biržiškai namus Los Angeles, 
bet ar nebūsime pamiršę, kad 
dar eilę metų tenka mokėti ban- 

• kui skolą, čia primename var
gingą senatvę profesoriaus, bet 
drauge pasakome, kad jis visą 
savo gyvenimą, darbą ir ištek
lius aukojo Lietuvai.

Gavęs žemės ir .miško, kaip 
Nepriklausomybės akto signata
ras, visa tatai drauge su savo 
santaupomis paskyrė gimtajam 
Viekšnių miesteliui: pastatė ten 
ligoninę, kuri paliko Viekšhių 
^pasididžiavimu ir lyg paminklu 
dr. Antanui Biržiškai, • kuris 50 
inetų kukliai tarnavo Viekšnių 
.apylinkei ir davė Lietuvai tris 
'.sūnus profesorius — Mykolą, 
Vaclovą ir Viktorą Biržiškas.

Gal jau pradedame pamiršti 
prof. M. Biržiškos mokslinius 
ir visuoinėninius darbus, o čia 
^gimęs ir augęs jaunimas, nėjęs 
Lietuvos mokyklos, neką težino 
apie prof. M. Biržišką. Todėl čia 
-primintina ir jaunajai kartai 
apie šį šviesųjį jaunimo auklėto
ja, kuris tiek daug sielojosi, rū
pinosi ir dirbo, kad priaugan
čioji karta pasisavintų tuos gra
žius tėvynės meilės idealus, ku
riais buvo gyventa atkuriant ne
priklausomą Lietuvą, tuos hu
maniškus ir demokratiškus prin
cipus, kuriems jis paskyrė visą 
gyvenimą.

Prof. M. Biržiška yra tasai 
taurusis lietuvis patriotas, nenu
ilstamai kovojęs dėl Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai. Jis buvo 
Vilniui vaduoti sąjungos kūrė
jas, ilgametis jos pirmininkas; 
visada ir visur žadinęs meilę 
mūsų sostinei, rėmęs Vilniaus 
krašto lietuvius kovoje su kraš
to užgrobėjo smurtu.

Prof. M. Biržiška vertė di
džiojo poeto Adomo Mickevi
čiaus ir kitų Lietuvos mylėtojų 
kūrinius tiktai tam, kad tokia 
pat tėvynės meilė degtų prisike
liančios Lietuvos jaunimo šir
dyse.

Tasai kūrybingas kruopštus 
mokslininkas yra parašęs tomų

tomus, kuriuose,iškėlė į dienos 
šviesą, archyvų dulkėse užsigu
lėjusius, bet mums labai svar
bius praeities raštus. Iš tikrųjų, 
tik profesorių Vaclovo ir Myko
lo Biržiškų dėka, mes sužinojo
me, kokią turėjome savą origina
lią literatūrą, sužinojome, kad 
tais laikais Vilnius buvo kultū
ros centras visai Rytų Europai, 
kad Vilniaus universitetas davė 
eilę didžių vyrų ne tik mums, 
bet ir mūsų kaimynams. Tie 
dviejų brolių darbai yra didelis 
įnašas . šakotoms lituanistinių 
dalykų studijoms, ir tarptautine 
reikšme.

Pradininku grupė ir Lietuvių 
profesorių draugijos valdyba 
Amerikoje kviečia lietuvių vi
suomenę susirūpinti sudaryti 
prof. M. Biržiškai paramos fon
dą ir garantuoti mūsų didžia
jam mokslininkui ir visuomeni
ninkui patikrintą rytojų ramiai 
dirbti tą brangų Lietuvai darbą.

Veiksmu įrodykime, kad mu
myse dar plazda karšta lietuviš
ka širdis, kad mes mokame tin
kamai vertinti ir pagerbti Lietu
vai nusipelniusius didžiuosius 
vyrus.

Aukas prašome siųsti Lietu
vių profesorių draugijos Ameri
koje iždininko vardu: Prof. St. 
Dirmantas, 4241 South Maple
wood Ave., Chicago 32, Ill., USA.

Pradininkų grupės vardu: 
prof. VI. Šilkarskis, prof. P. Jo
nikas, prof. A. Rukuiža, dr. V. 
Daugirdaitė-Sruogienė, dir. A. 
Rūgytė, prof. K. Gedvilas, mo
kytoja S. Gedvilienė ir Lietu
vių profesorių d-jt>s Ameriko
je valdyba:. M. Krikščiūnas ir 
St. Dirtnantas.

MES EINAM J DARŽELI 
GATVELĖMS IR TAKAIS ...
Atsilankius darbo metu į Ma

fijos Nek. Pr. seserų vedamą- lie
tuvišką vaikų darželį Toronte, 
heretai išgirsi ir tradicinę jo 
dainelę “Mes einam į darželį...”.

Ištikrųjų, kas gi yra čia mini
mas darželis, ką jis duoda ir ko 
jis pageidauja ?

Šiame kontinente daugeliui tė
vų darželis yra vieta, kur jie 
vykdami į darbą gali be rūpes
čio palikti savo mažuosius. Ta
čiau šis darželis vien tuo nesi
tenkina. Čia yra ne tik globos, 
bet ir auklėjimo įstaiga.

Darželyje dirba keturios vie
nuolės seserys, kurios eina ne 
tik rūpestingos motinos parei
gas, bet ir geros mokytojos. Jų 
globoje vaikai žaidžia, valgo ir 
ilsisi. O kartu ir kruopščiai dir
ba ruošdamiesi pirmajam litua
nistinės bei angliškosios mokyk
los skyriui. Be to, darželį belan
kydamas vaikas palaipsniui iš
moksta drausmingumo. O ben
dradarbiaudamas su kitais savo 
amžiaus vaikais įgyja socialumo 
bei gražaus bendravimo savybių.

Vaikų gabumams puoselėti 
yra ruošiamos įvairios pramogė
lės bei pramogos, kuriose jie tu
ri progos įvairiai pasireikšti. Ap
skritai, visą šio darželio darbo 
lauką supa giliai religinė bei lie
tuviška dvasia.

Būtų gera, kad lietuviškoji vi
suomenė atkreiptų dėmesį į šį 
vienintelį Toronte lietuviškąjį 
vaikų darželį ir bent retkarčiais 
jį paremtų, kad ir kuklia savo 
auka.

Gi tėvai, norintieji savo vai
kams duoti gerus religinius bei 
tautinius pagrindus, patariami 
kreiptis į Marijos Nek. Pr. sese
ris: 46 Delaware Ave., telef. 
LE. 4-5773. L. Meldutis.

Kultūros ir knygų pasauly
Kada į Ameriką atvyko pir

mieji lietuviai? Tokia tema JAV 
universiteto studentams rašyti 
doktorato disertaciją siūlo Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugi
ja (2401 West 63rd St., Chica
go, Ill.). Tokiams studentui vie
nas JAV lietuvis pažadėjęs duo
ti stipendiją. Kol studija nebus 
baigta, mecenato vardas nebus 
skelbiamas. Reikalą tvarko Ame 
rikos Lietuvių Istorijos D-jos 
pirm. Juozas P. Varkala, kuris 
tuO reikalu kreipėsi į Pennsylva- 
nijos un-to profesorių dr. A. 
Senną, prašydamas imtis vado
vauti tam darbui. Prof. Sennas, 
kuris yra kalbininkas, tuo rei
kalo susirišo su savo sūnumi is
toriku dr. Alfred Erich Senn, 
kuris Rutgers universitete dėsto 
istoriją. Jei Pennsylvanijos un- 
tas nesutiktų vadovauti šiam 
darbui, tada vadovybę perimtų 
Rutgers universitete. Taip pra
neša ALID-jai artimos naujie
nos.

Ištikrųjų ar nebūtų geriau, jei 
vadovavimas šiam moksliniam 
darbui atiektų tam universite
tui, kuriame atsirastų lietuvis 
akademikas, kuris to darbo no
rėtų imtis. Be to, čia ne vien 
Amerikos istorijos klausimas, 
bet ir Lietuvos, tad gera būtų, 
kad tyrimai būtų atliekami ten, 
kur lengviau pasiekti ir lietuviš
kuosius šaltinius.

Dail. Adomas Galdikas daly
vauja South Carolines valstijos 
rinktinėje parodoje The Colum
bia Museum.

ralijos LB Kr. Valdyba nuspren
dė pastatyti paminklą. Kadangi 
tam reikėtų bent 200 svarų, tai 
Kr. Valdyba dar pernai paskel
bė tam reikalui rinkliavą. Betgi 
tuo tarpu tesą surinkta vos treč
dalis reikiamos sumos.

V. Doniela, Sydnejaus univer
siteto pasiųstas j Europą studijų

V. ŠMAIŽIENĖ

Lituanistikos Institutas Ford
ham universitete šią vasarą pra
dės jau trečią semestrą. Jis vyks 
nuo liepos 6 d. iki rugpjūčio 15 d.

Pagal un-to reikalavimus rei
kia, kad būtų bent 25 studentai. 
Registruotis instituto vadovybė, , - - -
pakvietė jau vasario mėn. Užsi- st«d javo Freibur§e>
registravo, deja, vos 13 studen- 
tų, tad trūksta bent 12. Dėl to 
registracija pratęsta iki gegužės 
5 d. Užsiregistravusiems garan
tuojama stipendija užsimokėti 
už mokslą. Pragyvenimui stipen
dijų Institutas nepajėgia duoti. 
Institute dėstoma lietuvių kalba 
ir visi lituanistiniai dalykai.

Būtų gera, kad« ir Kanados 
akademinis jaunimas susidomė
tų šia galimybe geriau pažinti 
lietuviškąją kultūrą ir taip pat 
nuvyktų vasarą ten pastudijuoti. 
Visais reikalais kreiptis šiuo ad
resu: Lithuanian Program, Ford
ham University, New York 58,

Dėl uošvės f
Mane, kaip uošvę, sudomino p. 

Šmaižienės straipsnis “Uošvė”. 
Straipsnis yra aktualus, bet jis 
reikalingas patisklinimų.

Autorė tvirtina, kad pas lie
tuvius uošyės išjuokimas bei jos 
negerbimas yra nepopuliarus. 
Tai netiesa. Argi autorė negir
dėjo net lietuviško populiaraus 
posakio “Uošvė į namus, tylos 
nebebus”.? Kaip ir kitos tautos, 
taip® ir lietuviai su uošvės ųžka- 
binėjimais neatsilieka.

Bet kėisčiausia, kad autorė 
uošvę lygina su motina. Uošvė 
nėra motina ir nėra jokia krau
jo giminyste surišta su žentu ar 
marčia. Uošvės “laipsnį” ji įgyja 
Visai atsitiktinai. Jeigu jos duktė 
nebūtų susipažinus su Petru ar 
Jonu, jei nebūtų už vieno ar kito 
ištekėjus, jos motina liktų be 
uošvės titulo.

Pagaliau Uošvė niekad negali 
būti gimine ir dėl to, kad tas 
vardas nėra amžinas, — jeigu 
žento žmona, t.y. jos duktė ar jis 
pats miršta, ji nustoja “uošvės” 
vardo. \

Įstatymai irgi uošvės gimine 
nepripažįsta. Jeigu pa v. žentas 
daro paskolos dokumentus dėl

Atletiškos J
sporto kelnaitės |g 

372 w
Visi veiklūs vyroi vertina Wat- 
sono atleto maišelius su trigubu 
prilaikymu. Ėldstiškas juosmuo 
—• nepalyginamas patogumas 
vyrams. Specialistų pasiūtos. 
Lengvai plaunamos — nereikia 
lyginti. Ilgam nešiojimui. Tin
ka prie Jerseys.
W1-8 *

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

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

siuntinys gautas Lietuvoje.
TALKOJE užsakius —‘ siuntinys išsiunčiamas sekančią dieną it pasiekia adre

satą Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ Siunčiamos siuntinys yra opdraudžiafnos lt įmokami visi kaštai: 

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

štai keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio:
100% vilnonės medžiagos vyrų or moterų kostiumams (viso* medžiagos 
turi (bustą (tašą “Mėde I* legteed —■ AH W*aF), ĮvOirlų spalvų, 
už vieną jardą ..........................   $ 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų Suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vieną jardą ..............................................    $ 3.80
"Črombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vffeną jardą ........... S 13.50
Vilnonė megtta Suknelė, lygių Spalvų .........................  $28.40
Jaunosios vestuvinis oprėdos, pilnas komplektdš .......................................... $51.60
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai ............-....................................................$ 8.60
Šveicariškas ”Čymo" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, nerūdy- 
jėnčio plieno, ontimognėtinfS, hermetišku uždaru, nebijąs sukrėtimų .... $56.80

(Sužymėtose kainose yni jskoityte* sovieHnft siuntimo licen
zijos mokestis ir persMtMhno (Baidos. Už kiekvieną siuntinį papil
domai mokomas nežymus potamovimo mokestis).
Jokių kitų paslėptų mbkesėių nemokote jei siunčiate per TALKĄ. 
Be čia sužymėtų prekių, per TALKĄ galite užsakyti vaistus, maistą 

ir įvairias kitos galanterijos prekes.

Rašykite dar šiandien: 
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ 

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

Gr. Britain.
M*—**

ižemės ar namo, tai aptariamas 
tik jo ir jo žmonos uždarbis, bet 
niekad uošvės.

Dabar dėl tos vadinamos pa
juokos uošvės adresu spaudoje 
ar kalboje. Visų pirma ta pajuo
ka yra visaknekalta ir be jokios 
ironijos. Pagaliau iš uošvės nie
kad nesijuokia jos sūnūs ar duk
terys, bet daugumoje žentai ir 
tai ne visi.

Autorė uošvę teisina, nors sa
ko, kad pažinojusi šeimų, kurias 
uošvės išardę. Bet . , norėdamos 
gero... Gėri “norai”, jei iširo 
šeimos!

Autore pataria uosvems negy
venti naujai vedusiųjų šeimoje 
bent penkis metus. Gal ir tiesa, 
bet ta aksioma netinka visoms 
uošvėms. Yra uošviu, kurios nie- 
kada negali pas žentą kraustytis. 
Tai daugumoje vienturčių duk
rų uošvės. Ir štai dėl ko. Papras
tai vienturtė duktė motinai yra 
didelis turtas ir ji saugo ją kaip 
savo akį. Ji nori kad jos duktė 
ištekėtų ir už turtingo, ir už 
mokyto, ir už gražaus, žodžiu, 
jis turi būti lyg ne šios žemės 
princas. Vienam ar kitam duk
ros kavalieriui, ji pati, ar per 
kitą asmenį įsako pas dukrą ne
silankyti, o jai su juo neusitikti. 
Bet dažnai dievaitis Amūras pa
daro išdaigą. Žiūrėk dukrelė - 
vienturtėlė teka už vyro, kurį 
mamytė buvo paprašiusi išeiti ir 
neužeiti. Ir vargas toms uoš
vėms, kurios pas jį nusikrausto 
gyventi. Jis visą gyvenimą ne
užmirš, kad uošvė jo nemėgo, o 
dabar spraudžiasi drauge gyven
ti. Jis jos niekada nemegs, jis 
vengs su ja net pasikalbėti.

Dabar dėl sugyvenimo. AŠ irgi 
pažįstu uošvių, kurios žentams 
yra tikri “mediniai piūklai”, ir 
beveik visur yra kaltos tik uoš
vės. Tų priežasčių yra tiek daug, 
kad aš tik dalelę jų suminėsiu.

Uošvė A. — mėgsta tvarką. Ji 
tvarko ir žento darbo kambarį. 
Po aptvarkymo žentas neranda 
plaktuko, peilio ar plunksnos: 
Ieško, keikiasi, pagaliau klausia 
uošvės. Uošvė Užmiršo, kur tuos 
daiktus “sutvarkė” ir padėjo. Vi
si ieško valandomis, ko\ suranda.

Uošvė B..— mėgsta su dukra 
šnabždėtis. Žentas jaučia. Ko
kios čia paslaptys? Koks čia 
prieš jį sąmokslas? Prasideda 
ginčai.

Uošvė C. — mėgsta įsakymus 
ir reikalavimus. Reikia to, rei
kia ano ir t.t. Žentas sako ki
taip. Ginčai.

Uošvė D. — blogai gamina val
gį. Žentas susiraukęs suvalgo 
porą šaukštų ir nueina nuo sta
lo* Uošvė pyksta. Žentas už ke
purės ir skersai gatvę į taverną. 
Ten jam skanesni šalti konser
vuoti liežuviai.

Bendrai, tiek uošvės, tiek žmo
nos turi įsidėmėti, kad jei žėn- 
tas-vyras sėdi restorane ar ta
vernoj, tai šeimoj kas nors ne
tvarkoj. Tai ženklas, kad jam 
namai neįdomūs, kad juose jis 
pasigenda šeimyniškos šilumos, 

i kad jam įgriso “surūgę” žmonos 
lat uošvės veidai. V. Bl-nė.

S usitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

Nuvykti ąoiimo laivu 'Batory ' kes 
rrėnęsj; Ncsezcniniu laiku nuoloi-

• • • •' \ v'' -'•••

vietas pigiausiai ir 
geriausiai per

WUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5. ’

Tel. WA. 5-5555 
V. BAČKAS- 

Lietuviams betarnauja ištaigoje tel. 
WA. 5-5555 ir namuose tel. 

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

Tarptautinės parodos Čikago
je lietuvių pavilionui rengti ko
miteto pirmininkas yra Ad. Ba- 
liūnas. Jis rūpinasi visais su pa
roda susijusiais reikalais. Dr. Jo
seph B. Jerome ruošia informa
cinį leidinį apie Lietuvą, kuris 
bus platinamas tarptautinės pa
rodos metu. Be šio informacinio 
leidinio bus išleistas ir komerci
nių skelbimų leidinys.

Į parodos atidarymą jachta at
vyks Anglijos karalienė Elzbie
ta II. Jos pasitikti išvyks jachtą 
vilkstinė. Jų tarpe bus ir lietu
vių jachta.

Prof. Ve. Biržiškos “Aleksand- 
ryno” I t. pirmiejie šeši lankai 
buvo atspausdinti jau prieš porą 
savaičių. Leidžia JAV Kultūros 
Fondas.

Birutė Jokubaliskaitė, Argen
tinos lietuvaitė, ištekėjusi už 
Urugvajaus gėn. konsulo Indijai 
Orlando Pėdragosa Nadal, gy
vena New Delhi ir ten sėkmin
gai reiškiasi kaip išraiškos šokio 
šokėja bei studijuoja sanskrito 
kalbą ir politinę ekonomiją 
siekdama doktorato. “Delhi 
Weekly” žurnalas pernai gegu
žės 3 d. buvo įdėjęs Birutės at
vaizdą savo viršely ir aprašė jos 
biografiją.

Gražvydas Bačėlis, inž. Zeno
no Bačelio sūnus, baigė Macken
zie universitete inžinerijos stu
dijas.

Ant a.a. Jurgio Kalakausko - 
Kalakonio, buvusio “Mūsų Pa
stogės” redaktoriaus kapo Aust-

Ilosofijos daktaro laipsnį Frei- 
burgo un-te. Balandžio 23 d. jis 
grįžta į Sydnejų, kur pradės 
dirbti universitete.

JAV LB Centro Valdyba išlei
do V. Cižiūno 10 psl. leidinį 
“Bendruomenės apylinkė ir jos 
veikla”.

Saleziečių gimnazijos mokyto
jai nori suorganizuoti “Jaunimo 
biblioteką”. Sudaryta ir komi
sija: pirm. Pr. Gavėnas, sekr. St. 
Šileika, iždin. kun. A. Tranavi- 
čius, saleziečių įstaigos ekono
mas, ir du Tarybos nariai—kun. 
K. Budavičius ir dail. V. Alek
sandravičius.

H. Nagys paruošė naują eilė
raščių rinkinį.

Toronto Vieš. Bibliotekos mu
zikinis skyrius, veikęs centrinė
je, kovo 26 d. buvo uždarytas, 
nes perkeliamas į naujas patal
pas — į buvusio 1923-1930 m. 
Ontario premjero, o vėliau Ka
nados Augšt Komisaro Londone 
Hon. Howard G. Ferguson na
mus 559 Avenue Road prie St. 
Clair. Namai tuo tarpu yra iš
nuomoti 4 metams, o po to nu
matomi nupirkti. Naujoje vieto
je muzikinė biblioteka atidaro- 

, ma balandžio 2 d., o specialios 
atidarymo iškilmės įvyks balan
džio 18 d. Ji veiks kasdien, išsky
rus trečiadienius, 12-8.30 v.v., o 
šeštadieniais 10- vai. v. Šiuo 
metu muz. bibliotekoje yra apie 
25.000 muzikiniai dąlykai, tame 
tarpe 2.400 plokštelių.

Tuose pačiuose namuose įsi
kurs ir Muzikos Centras, kurio 
uždavinys skatinti visokią mu
zikinę veiklą.

KNYGŲ SAVAITĖ
Visoje Kanadoje populiarinta 

per du mėnesius knygų savaitė 
įvyko balandžio 12-18 d.d. Ta

Iš už jūrių, iš už marių 
Skaisti saulė patekėjo. 
Ir paukštelių ryto giesmės 
Pagiryje suskambėjo.
Obelės, štai baltutėliai
Tyliai skleidžiasi žiedeliai, 
O rasotą dobilėlį, 
Jau bučiuoja ten drugeliai.
Debesėliai, kaip plunksnelės, 
Štai mėlynėj padraikyti. 
Ryto grožis sielą kelia 
Dievo sosto aplankyti.
Cit! Kas ten laukais rasotais, 
Kaip šešėlis baltas slenka? 
Rugiagėlės ir ramunės 
Jam iš tolo galvą lenkia.
Ir Šešėlis tyliai plaukia 
Nuo vienos širdies i kitą. 
Jo gi niekas ten nelaukia, 
Jo nesitiki šį rytą.
Vien pagieža, vien pavydas, 
Kerštas broliui, kerštas tėvui... 
Kur tokioj širdy berasi 
Nors kamputį Seniui - Dievui?
Ir Senelis atsiduso, 
Tyliai ašarą nušluostė, 
Ir obels baltutį žiedą 
Susimąstęs Jis paglostė.
— Žeme mano, miela žeme, 
Kas iš to, kad tu išpuošta?
Kad žmogus, karalius tavo 
Jau apleido savo sostą!
Ir Dievulis taip pravirko, 
Kad net girios nuaidėjo, 
Tik žmogaus širdis ledinė 
Nei nematė,. nei girdėjo...

proga buvo ir naujiesiems atei
viams priminta, kad Toronto 
viešosiose bibliotekose yra 20.000 
svetimomis kalbomis knygų. 
Specialus alfabetinis katalogas 
rodo, kuriuose bibliotekos sky
riuose kokios knygos yra. (Kaip 
“TŽ” nekartą buvo priminta yra 
ir lietuviškų knygų skyrius). Į 
namus skolinamos įvairiausios 
knygos, taip pat meno bei mu
zikos leidiniai ir žemėlapiai bei 
atlasai Tuo būdu viešosios bib
liotekos patarnavimai yra labai 
platūs ir plačiai prieinami.

Dėmesio
Toronto namu

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džiptėksuoju ir 

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

--- ----------------------------- ------ ' - --------------------------------------- - - ■ • ■ • ...

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

THE

COMFAMY '

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 modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
.................................................... ............I —

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė! ,
BLOOR BARGAIN TEXTILE

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

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

savininkams
Visas Toronto Hydro Electric Sistemos personalas ir 
pagal sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra 
leistina įeiti į jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti 
visą darbo metą oficialų ženklą.

BADGE EXPIRES

HYDRO
DEC 31 U

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamasis)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės 
spalvos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų 
sistemos tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti 
skaitliukus ir .kitus elektros įrengimus, naudotojų pa
talpose.

,C59>
'BADGE EXPIRE

HYDRO
DEC 31 V

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tar
nautojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, 
siųstų atlikti darbą naudotojų patalpose.
Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnautojas 
ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų namus, 
turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, prieš įleidžiaht 
į savo namus

ŠIS SKELBIMAS YRA SPAUSDINAMAS
JŪSŲ APSAUGAI

TORONTO HYDRO - ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrę 
saugiai, švariai, moderniškai.
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TtVIŠKtS ŽIBURIAI

Klanu K^arteluo.
REALTORS 

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

SPORTAS

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

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

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

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 apšidomos, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

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

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 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 privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di- 

• deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma- užimti.

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

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. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
' - SAKALAUSKAS

Darbo tclcf. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Jane - Annette 
$1.900 įmokėti, mūrinis, 6 kamba- I 
riai, 2 moderniškos virtuvės, naujo 
alyvos krosnis. Tuoj galimo užimti.

Bloor - Runnymede
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai, alyva šildomas, vieta ga
ražui. Kaino $15.900.

Annette - Clendenan
1 atvira skola 15 metų 

$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 9 
kambariai, 2 virtuvės, dvigubas ga
ražas, didelis kiemas, 2 vonios, geras 
išnuomavimui.

Roncesvalles - Fem Avė.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, garažas. Kaina $15.900.

Indian Grove - Annette 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, 1 skola 10 metų. 
Kaina $16.900.
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Sunnyside - Roncesvalles
10 metų atvira skola 

$5.000 įmokėti, atskiras, 10 kamba
rių, 2 vonios, garažas. 4 puikūs kam
bariai pirmame augšte savininkui. 
Kaina $21.900.

Parkdale
1 atvira skola balansui 

$7.000 įmokėti, 11 didelių kambarių, 
atskiras, vieta 3 mašinoms arba ga
ražams. Geras pajamų namas.

High Park
$3.000 įmokėti, 6 kambariai, kvad
ratinis planas. 1 atvira skola ba
lansui. Kaina $’5.900.

Windermere - Annette 
$13.900 pilna kaina, mūrinis, 6 kam
bariai, garažas. Savininkas išvažiuo
ja į Angliję. Geras pirkinys.

Runnymede - Annette 
$20.900 pilno kaina, atskiras, mūri
nis, 11 kambarių, 2 virtuvės, 2 vo
nios, 2 atskiri butai, priedo 2 kam
bariai.

!! DĖMESIO!!
Skubiai reikalinga 6 kambarių namas 
šiaurėje ir centriniame rajone 8-10 
kambarių namas.

T. STANIULIS
. 1159 ST. CLAIR AVE.
LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastuinėte 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

St. Clair - Oakwood
Atskiras 8-nių didelių kambarių dve
juose augštuose namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Kilimai nuo sienos 
iki sienos, privatus įvažiavimas ir 

J mūrinis garažas.
St. Clair - Oakwood

$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
atskiras mūro namas. 2 mod. virtuvės, 
vandens ir alyvos šildymas. Privatus 
įvažiavimas.

St. Clair - Oakwood
$8.000 įmokėti, 9 gražūs kambariai 
ant 2 ougštų. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas.

TELEFONAS LE. 2-3321

High Park - Bloor 
$6.000 {mokėti, 1 1 didelių kambarių 
namas, 3 virtuvės, 2 vonios, vandens 
ir alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas ir dvigubas garažas.

Jane - Eglinton 
$2.000 įmokėti, naujas 6 kambarių 
namas, 2 vonios, gražus kiemas.

Keel - Lawrence 
$4.000 įmokėti, naujas 6 kambarių 
bungalow. Skolos mokėjimas išdės
tytos 25 metams. Labai geroje vie
toje, arti visiems patogumams.

TINKLINIO RINKTINES 
PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖMS
Š. Amerikos Lietuvių FASK- 

to pavedimu, vyrų ir moterų re
prezentacinių tinklinio komandų 
sudarymu, 1959 m. Š. Amerikos 
Pabaltiečių žaidynėms, š.m. ba
landžio 25-26 d. Čikagoje, rūpi
nasi Centrinis Tinklinio Komi
tetas, kuris, savo ruožtu, paskyrė 
Zigmą Žiupsnį (Čikagos LSK 
Neris), sudaryti moterų rinkti
nę ir Algirdą Bielskų (Clevelan- 
do LSK Žaibas) sudaryti vyrų 
rinktinę.

Į moterų tinklinio rinktinę 
yra pakviesta šios žaidėjos: A. 
Barzdukaitė, A. Liutkutė, St. 
Juodvalkytė, E. Kajackaitė, I-. 
Besperaitytė, J. Laikūnaitė (vi
sos Clevelando LSK Žaibas); O. 
Blandytė, B. Laurušonienė, M. 
Raudienė ir A. Loye (visos Či
kagos LSK Neries).

I vyrų tinklinio rinktinę pa
kviesta: V. Eikinas (Bostono LS 
K Dainava), G. Grajauskas 
(Hartfordo LSK Grandis), A. 
Racka (Detroito LSK Kovas), 
J. Kaunas (ASK Lituanica), Z. 
Žiupsny s (Čikagos LSK Neris), 
R. Babickas, A. Liutkus, M. Lek- 
nickas ir J. Zorska (visi Cleve- 
•ando LSK Žaibas). Mažąs rink
tinės dalyvių skaičius iš rytinio 
pakraščių klubų (Bostono ir 

: Hartfordo) yra grynai dėl dide
lių. kelionės išlaidų.

Centr. Tinklinio K-tas.
Š. AM. PABALTIEČIŲ 

PIRMENYBĖS ČIKAGOJE
Prieš tris metus* Amerikos 

kontinente buvo atgaivinta lais
vės gyvenimo metuose ir trem
tinių stovyklose vyravusi pabal
tiečių sportininkų bendradarbia

vimo idėja, sporto žaidynių for
ma. Pradžioje jos buvo kuklaus 
pobūdžio, o vėliau kasmet vis 
įgavo platesnę apimtį. Šiemet 
čia tinklinio susitikimuose pir
mą kartą pasirodys estų koman
da. Taip pat į programą įtrauk
tas ir jaunių krepšinis.

Įdomiausiu punktu bus vyru 
krepšinis, kuriame susitiks tik 
lietuviai ir latviai. Paskutinieji 
yra nusinešę laimėjimą pirmo
se varžybose, tuo tarpu mūsiš
kiai yra laimėję antrąjį susitiki
mą. Iki šiol vyrų tinklinį abu 
kartus yra laimėję latviai, kai 
pas moteris ir vieni ir kiti yra 
pasidalinę po vieną pergalę. Vy
ru stalo tenisą, pirmu kart pra
vestą praėjusiais metais, laimė
jo lietuviai.

Šiemet Jietuvių vyrų krepši
nio komanda bus sudaryta įmie- 
šiant ir kaikurių naujų veidų. 
Čia pasirodys 4 Detroito Kovo 
krepšininkai, kurie neseniai lai
mėjo Š. Amerikos meisterio var
dą vyrų grupėje. Komandoje 
vieną iš pagrindinių vietų taip 
pat užims 4 Čikagos Neries at
stovai, o prie jų dar bus 3 Litua- 
nicos, 1 Toronto Aušros ir 1 Wa- 
terburio Gintaro krepšininkas.

Jaunių krepšinio rinktinė bus 
sudaryta iš Čikagos Neries, Cle
velando Žaibo, Detroito Kovo, 
Čikagos Aro ir Toronto Aušros 
krepšininkų. Vyrų tinklinyje 
pagrindą sudarys Clevelando Žai 
bo, o moterų tinklinyje Cleve- 
lando Žaibo ir Čikagos Neries

atstovai ir atstovės.
Kiek teko girdėti, latviai šioms 

varžyboms labai stipriai ruošia
si, nes jie nori atsirevanšuoti 
už praėjusiais metais patirtus 
pralaimėjimus krepšinyje ir sta
lo tenise. Mūsų rinktinės jau 
buvo sudarytos sporto žaidynių 
metu Detroite, tačiau dauguma 
žaidėjų, gyvenančių kitose vie
tovėse, Čikagoje galės atsirasti 
tik kelias dienas prieš pirmeny
bes ir tik tada pradėti treniruo
tes.

Pirmenybėms yra numatoma 
tokia programa:

Balandžio 25 d., šeštadienį:
1 vai. vyrų tinklinis lietuviai

- estai,
2.30 vai. p.p. jaunių krepšinis 

lietuviai - latviai,
4 vai. vyrų.tinklinis latviai - 

estai.
Balandžio 26 d., sekmadienį:
1 vai. vyrų tinklinis lietuviai

- latviai,
2.30 vai. moterų tinklinis lie

tuviai - latviai,
4 vai. iškilmingas aktas,
4.30 vai. vyrų krepšinis lietu

viai - latviai.
Lygiagrečiai abi dienas vyks 

ir stalo tenisas: šeštadienį pavie
nės varžybos, sekmadienį — ko
mandinės.

Pirmenybių vietą — Foster 
parke, 8300 So. Loomis.

E. Šulaitis.
AUŠROS ŽINIOS

Aušros valdyba ir sportinin
kai nuoširdžiai dėkoja Tėvų-Rė- 
mėjų būreliui už jaukų šeštadie
nio vakarą — vaišes, suruoštas 
žiemos sezono užbaigimo proga.

Šį žiemos sezoną ypatingai 
veiklūs buvo krepšininkai-ės. Jie 
sužaidė 154 lygų bei draugiškų 
rungtyness ir išsikovojo 14 čem- 
pijonų bei I-jų vietų: Vyties de
šimtmečio turnyre — vyrai ir 
mergaitės; Kanados lietuvių tur 
nyre — vyrai, mergaitės ir jau
nučiai; mergaitės — CYO, Onta
rio CBLA ir Š. Amerikos lietu
vių čempijonatus; jauniai - jau
nučiai Church lygos Juvenile, 
Midget ir Bantam klasių čempi
jonatus.

— Vasaros sezono treniruotės 
numatomos pradėti už poros sa
vaičių. Lauko teniso treniruotės 
vyks High Parke, lengv. atlėti- i 
kbs — Varsity stadijone ir Swan
sea parke. Lauko teniso sekci
jai vadovaus D. Laurinavičius.

— ŠĮ savaitgali Čikagoje įvyks 
tančiose Š. Amerikos Pabaltiečių 
krepšinio pirmenybėse Aušrą at
stovaus A. Buntinas, A.Jankaus
kas ir R. Gudas.

— Gegužės 10 d. tuoj po pa
maldų vyks draugiškos krepši
nio rungtynės tarp Niujorko At
letų ir Aušros.

— Kitą antradienį, balandžio 
28 d., Prisikėlimo salėje Church 
lyga rengia ’’nugalėtojams pa
gerbti banketą. Šių metų nugalė
tojais išėjo St.Christopher Hause 
(Senior. Intermediate, Junior ir 
Minor Bantam) ir Aušra (Juve
nile, Midget ir Bantam).

VYČIO ŽINIOS
Tinklinio pirmenybėse vytie- 

čiai Įveikė Tridento 2:1. Žaidė: 
Balsys, Balnis, Baliūnas, Barš-

ktėis, Supronas, Žukas.
Krepšininkių draugiškos rung

tynės su Peterborough praėjusį 
penktadienį baigėsi lygiomis 33: 
33. Žaidė: Dargytė 2, Lorencaitė, 
O. Žėkaitė 6, Kriaučiūnaitė 13, 
E. Žėkaitė 2, Kasperavičiūtė 7, 
Carol 3. Vyrų ir moterų koman
dos dalyvaus Hamiltono Kovo 
dešimtmečio žaidynėse.

Stalo teniso pirmenybėse abi 
komandos pateko į baigminių 
peržaidimų finalus. Šį antradie
nį Šv. Jono Kr. parap. salėje Vy
tis I žaidžia pirmas rungtynes 
prieš Sokol M. Vytis II, laimėju
si prieš Harmonie antrąsias pus
finalio rungtynes 12:9 irgi pate
ko į finalą. Šiose rungtynėse 
Vaičekauskas pelnė 6 taškus. Už
baigus pirmenybes individuali
niuose laimėjimuose gerai pasi
rodė E. Vaičekauskas, iškopęs į 
3-čią vietą su 73:17 laimėj imu 
santykiu. Ališauskui teko 190-ta 
vieta su 44:40 pasekme.

Futbolo treniruotės jju vyk
domos High Parke antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 5.30 v.v. 
ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto. 
Pirmąsias pirmenybių rungtynes 
vytiečiai žais gegužės 3 d. prieš 
Golden Mile vienuolikę. Šiais 
metais pirmenybės bus vykdo
mos naujame stadijone prie 
Shaw gatvės į pietus nuo Bloor. 
Gegužės 17 d., ilgo savaitgalio 
metu, vytiečiai žada aplankyti 
Čikagos futbolininkus.

Lengv. atletikos treniruotės 
numatomos pradėti dviejų savai
čių bėgyje.

Lauko teniso treniruočių tvar
ka bus paskelbta gavus leidimą 
aikštelėms.

Arbatėlėje praėjusį penktadie
nį atsilankė apie 50 svečių, ku-

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.

Windermere - Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 modernios virtuvės, alyva šildo
mas, garažas plačiu įvažiavimu. 10 
metų lengvo skola, greitas užėmimas.

Liko tik 1 naujas namas 
Jane - Baby Point 

$3.500 įmokėti, puikios statybos, tri- 
plekso plono, 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 plano, 2 kamb. 
rūsyje, 2 vonios, privatus įvažiavimas, 
ilgos išsimokėjimo sęlygos, didelis 
sklypas.

Jane - Baby Point 
$5.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuves, 2 
vonios, vand. alyva šildomas, kvadra
tinis planas, garažas su plačiu įvažia
vimu, didelis gražus sklypas.

' 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.

P. K E
TEL. DARBO LE. 2-4404

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios virtuves, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomas, 
didelis kiemas, geras nuomavimui, 
šeimininkas išvyksta iį Kanados.

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

Quebec Ave. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kamb. atskiros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
vonios, 3 virtuves, alyva šildomos, 
privatus įvažiavimas, ilgos išsirnokė- 
jimo sęlygos, arti Bloor St.

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

Keele St. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 14 kamb. naujas 
tripleksas, atskiras, mūrinis, vand. 
alyva šildomas, modernus vidųje> 3 
garažai. Gera nuoma, nebus ilgai.

Indian Rd. - High Park 
$10.000 įmokėti, 16 kamb, atskiras 
mūrinis namas, 4 vonios, 5 virtuvės, 
alyva šildomas, didžiulis sklypas, ga
ražas, ilgos Išsimokėjimo sęlygos, 
BERIS

- - .... NAMŲ LE. 5-1584
rie pasidalino žaidynių įspū
džiais. J. Strazdas ta proga SLA 
236 kuopos vardu įteikė $50 čekį.

Mūsų rėmėjai: SLA 236 kuopa 
$50, Kirkilis $33,50, Šulcas $25, 
Jokūbaitis $18,50, Juškelis $10, 
Kalūza, Zubrienė, Dubinskas 
(Hamilton), Urbaitis, Šimonis ir 
Dailidonis po $5, Beržinskas, 
Krasauskas, Paškevičius, Čiūžas 
ir Vitkūnas po $2. Visiems nuo
širdus ačiū. A. S.

KOVO DEŠIMTMETIS
Kaip ūkininkas pavasarį išėjęs

į laukus džiaugiasi gražiu der-j . - , ... - . , . ,.,v. . ,
lium, taip Hamiltono LSK Kovo' lynese’ tad ir nenuostabu, kad dažnai su didžiausiom kliūtim, 
sportininkai, švęsdami savo klu-1 Paskutines pabaltiečių pirmeny- j tačiau veda prie bendro tikslo 
bo įkūrimo dešimtmetį, gali bes Toronte, buvo ftrauxti i^ie-j mūsų tautos išlaikymo. O kol 
džiaugtis gražiais, soortiniais. tuviP rinktinę šie žaidėjai: Der-; bus gyva tauta, bus laisva ir tos

čiosios Vietos laimėtojai. Galima ■ sų kolonijos gyventojams me- 
drąsiai sakyti, kad šie žaidėjai . džiaginiai negali atsilyginti. Jie 
ir toliau garbingai atstovaus Ko- ' dvasiniu ir fiziniu stiprėjimu, 
vą tolimesniame jo gyvavime, j ugdymu savo širdyse lietuviškos 
atkreipdami dėmesį ir į prie-; meilės mūsų kraštui, mūsų kal- 
auglį. Žaidėjai yra: Braslauskas, į bai, duoda tas vertybes, kurios 
A. Grajauskas, G. Paltarokas, A. į didžiosiose jūros bangose, išei- 
Tėvelis, Navickas ir Z. Stanaitis. įvijos lietuviškame gyvenime, vi-

Vyrai krepšininkai, ypatingai sų mūsų vertinamos kaip bran- 
mūsų jauniai, jau parodė “kietą 1 giausia dovana, kaip didžiausia 
kevalą” kitoms komandoms, . padėka mūsų visuomenei.
Nors neseniai susiorganizavę, ta- i Žengiant į antrąjį dešimtmetį 
Čiau gražiu savo žaidimu, tinka-' linkime HLSK Kovas nepamesti 
mom fizinėm sąlygom, puikiai ; jau nueito kelio, kuris dažnai 
užsireprezentavo įvairiose rung-į būna ir sunkus ir erškėčiuotas,

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOSIUS

Įstaigos tek Namų tel
LE. 2-3321 ' RO. 2-5543

MORRIS
A. T. "

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGICIUS 
• ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

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

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

Dundas - Do ver court
$4.500 įmok., 6 kamb. ir krautuvė— 
cigar store ir snack boras, 2 virtuvės, 
atskiras įėjimos į ontrę augštę. Vand. 
alyva šildomas, didelis rūsys, didelis 
kiemas su gatvele, krautuvė naujai 
grožiai įrengto. Galima tik nuomoti. 
V»sa kaina co. $24.500.

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

Forma
$2.000 įmok., 100 akrų (22 akrai 
gero miško), nepergeriausios visos tro
bos, su visais gyvuliais — paukščiais 
ir ž. ūkio įrankiais — mašinomis - 
traktorių, elektra, geras vanduo, prie 
pagrindinio plento (nuo Wosogos lie
tuviškos bažnyčios 6 mylios), tinka 
gazo stočiai ir restoranui, išilgai lau
ko meksfalto kelias į aerodromę. Mor- 
gičius 10 m. 5Vi %. Kaina $10.000.

A. Bliudžius
LE. 5-4229

Jonynas
EM. 4-9641

P. Budreika
WA. 1-7672

V. Morkis
BE. 3-S162

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

E-XTRA Realty Limited
TELEFONAS LĘ. 4-9211

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

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

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

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL LE. 4-Q381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas h* sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, ČR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų ticnom* 
popieris, įvairios taites ir kiti reikmenys- DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 

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

džiaugtis gražiais, sportiniais, 
vaisiais. Ir ne tik sportiniais lai
mėjimais: išeivijos gyvenimo są
lygos jiems stato ir kitus reika
lavimus, tai lietuvybės palaiky
mo ir mūsų kultūrinio gyvenimo 
puoselėjimo ir propagavimo vie
tos gyventojų tarpe, nuo ko ne
atsiliko ir Hamiltono sportinin
kai, patys rengdami koncertus, 
pobūvius lietuviškoje dvasioje, 
gyvai dalyvaudami ir vietos ben
druomeniniame darbe.

Kada 1949 m. liepos 12 d. per 
35 vietos kolonijos sportininkų 
susirinko steigiamajam klubo 
susirinlčimui, jie tvirtai pasiryžo 
eiti neprikl. Lietuvos sportinin
kų numintu keliu, visuomet ir 
visur akcentuodami pirmoje vie
toje lietuvio vardą ir tuo pačiu 
garsindami mūsų tėvynę. Su 
džiaugsmu reikia pripažinti, kad 
hamiltoniečiai, įrašę ant savo 
krūtinių. “Kovas” vardą, jį gar
bingai gynė ne tik savame mies
te, ne tik tarpe lietuviškųjų klu
bų, bet taip pat atstovaudami 
mūsų jaunimą prieš svetimtau
čių klubus, visuomet kalbėdami 
'tarpe savęs lietuvių kalba.

Nedavėme jokių pasaulio meis 
terių, tačiau atsiektom pasek
mėm krepšinyje, stalo tenise, 
plaukyme, šachmatuose ir lauko 
tenise galime drąsiai didžiuotis. 
Be abejo, į pirmą vietą tenka 
statyti Kanados, Ontario prov. ir 
Hamiltono miesto šachmatų 
meisterį Povilą Vaitonį, kuris, 
būdamas mūsų klubo nariu, yra 
lygiai brangus visiems pasaulio 
lietuviams, kaip iškiliausias iš
eivijos sportininkas, gindamas 
šalia šio krašto spalvų ir mūsų 
tėvynės. Šiam sportininkui yra 
tik vienas mūsų klubo linkėji
mas — išlaikyti meisterio vardą 
kuo ilgiausiai.

Negalima pamiršti ir mūsų 
krepšininkių — klubo pažibos: 
L. Bakaitytės, L. Bartkutės, I. 
Grabušaitės, V. Miniotaitės, A. 
Meškauskaitės, R. Petrušaitytės, 
D. Prunskytės, N. Stanaitytės, L. 
Virbickaitės ir A. Žemaitytės. 
Jos, šiemet dalyvaudamos Ha
miltono krepšinio lygoje, paklup 
dė ne vieną komandą, su savo 
stipriom žaidėjom, tačiau tik pa
tyrimo stoka, neleido patekti į 
tolimesnius baigminius Ontario 
prov. lygos žaidimus. Mes tiki
me, kad ateinantieji metai bus 
mūsų krepšininkėms dar sėk- 
mingesni ir Kanados Lietuvių 
Sporto Apygardoje mes jas ma
tysime jau ne trečioje vietoje, 
bet vienu laiptu augščiau.

Vyrų stalo teniso komanda — 
vienas stipresniųjų klubo rams
čių. Tai ŠA Lietuvių Žaidynių 
vice-meisteas, Hamiltono mies
to dvejeto vice-meisteriai ir tre

vaitis, Bieliūnas, Visbaras, Kro
nas ir Stankevičius.

J. Giedraitis, daug kartų lai
mėjęs ŠA Lietuvių Žaidynėse 
pirmas vietas, buy. Kanados re
kordinės estafetės narys, kol kas 
vienas garsina Kovo vardą mū
sų ir kitose kolonijose. Tikime,_ ________ _________
kad į šią sporto šaką bus atkreip- iriose dalyvauja Detroito, Cleve- 
tas taip pat dėmesys ir J. Gied-hando, Ročesterio, Montreealio 
raičio pėdomis paseks daugiau — ..... ,
hamiltoniečių.

Lauko tenisas taip pat gražiai 
vystosi hamiltoniečių tarpe.

Negali būti kalbos, kad spor
tinis gyvenimas Hamiltono ko
lonijoje, be visų vietos lietuvių 
paramos, būtų neįmanomas. At
silankymas į rungtynes, pobū
vius — suteikia kMibui.materija- 
linės ir finansinės paramos, už 

; ką visi sportininkai taria nuošir
dų, sportišką ačiū. Taip pat ir 
vietos organizacijoms — KLB 
Hamiltono apyl. valdyboms, 
bakeliui “Talka”, o ypač vietos 
VAV parapijai ir jos klebonui 
mūsų klubo Garbės Nariui, kun. 
dr. J. Tadarauskui, kuris HLSK 
Kovas sportininkus yra daugiau
siai parėmęs finansiniai. O spor
tininkai už šią visą paramą mū-

tautos žemė-; «
Šiuo metu HLSK Kovui vado

vauja: pirm. K. Stanaitis, vice- 
pirm. A. Meškauskaitė, sekr. K. 
Baronas, ižd. E. Petrušaitis ir 
narys V. Miniotaitė.

Ši valdyba gegužės 2 d. rengia 
dešimtmečio proga žaidynes, ku-

ii Toronto klubai ir vakare Ro- 
vai Connaught viešbutyje didelį 
sportininkų ir visuomenės susi
artinimo balių. Mūsų sportą my
linti visuomenė ir visas jauni
mas kviečiamas ir .žaidynėse ir 
baliuje dalyvauti. K. Baronas.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
— LFK Lituanicos futbolo ko

manda Illinois (Peel) Cup var
žybose laimėjo pirmąsias dvejas 
rungtynes. Ji nugalėjo Norve- 
gians 5:1 ir vengrų Red-White- 
Green 3:0. Balandžio mėn. 19 d. 
ši komanda pradėjo pirmenybių 
rungtynes “National Soccer” ly
gos I-je divizijoje. .

— LSK Neries moterų koman
da dalyvavo Illinois AAU tink
linio varžybose, kur po 3 rung- 

(nukelta į 7 psl.)

Ken WILES' Ltd
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Dundas W. - Howard Pk. 
$2.000 Įmokėti, 8 kamb. namas ont 
Dundas gatvės, tinka grožio salionui 
ar kitom bizniui. Labai švarus. Pra
šoma kaina $15.000. Reta proga.

Sunnyside - Queen 
$2.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, 2 
virtuvės, gražūs kambariai, labai šva
rus. Prašoma kaina žema. Ideali vie
ta nuomavimui.

Indian Gr. - Bloor 
$5.000 Įmokėti, 10 did. kambarių, 
3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, geras išplanavi
mas. Arti Bloor.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 13 kamb. labai gra
žus, didelis sklypas, namas be skolų. 
Vertas dėmesio.

Indian Rd. - Wright Ave.
$10.000 Įmokėti, 13r kambarių, 4 
virtuvės, 3 vonios, arti parko. Galimo . 
tuoj užimti.

St. Helens - Bloor

$2.000 Įmokėti, 6 kambariai, 2 virtu
vės, arti susisiekimo ir krautuvių. Ge
ros mokėjimo sąlygos.

Spencer Avenue

$3.500 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, 8 kamįjoriai, garažas, įvožia- 
.vimas. Puikus pirkinys.

St. Clair - Oakwood

$6.000 Įmokėti, 12 kambarių, atski
ras, mūrinis, arti susisiekimo, krau
tuvių ir mokyklų.

S. Jokūbaitis
Parūpino morgičtus

Oakwood - Davenport

$10.000 įmokėti, 10 kambarių, dvie
ju adgštu dupleksas, 2 garažai, 4 
šaldytuvai, 2 elektrinės plytos. La
bai gražioje ir romioje vietoje. Ge
ras susisiekimas, arti mokyklos.

A. Stančikas
Telefonai:

įtr. tg.-73V3

Tdefo<M«:

jsf. LE*-7“3176



V. VA SI S
REAL ESTATE

672 Bloor SL W. Telefonas LE. 1-4605
Didėti* pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jū'ų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - L«. 1-46.15, namų LE. $-7109.

B a 11 i c a
Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 

966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 

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

- Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. B LOCK IS

LONDON, Ont | Delhi, Ont
Iškilmingas šokių vakaras ' mokslą iręiirbo kaip RN Kai kalbama apie veiklias or. 

Šis pasilinksminimas grįzi- Victoria ligoninėje., Vyresnioji ganizacijas žvilgsnis nejučiomis 
mas į gražiąją salę, kurios jau sesuo Gražina T. baigė umversi- * a . (|ideles hetuviškas ko_ 

v.enas seaiai pasiilgo. Pats tetą ir mokytojauja gimnazijoje. Atrod tai ir turi būti
vakaras irgi tokio masto, kokio Abi pasižymėjo ne tiK pavyzdm- kai nedidelėj ir dar po pla- 

; beveik niekad neturėjome. Jis gu mokymusi, bet ir savo gro- - -
i išpildys visus keturius šokių va- žiu ir mokyklose būdavo išren- 
į karui skiriamus reikalavimus — karnos grožio karalaitėmis. Jau- į 
bus: pasigėrėtina salė, puiki eu- nasis, V. ir V. Gudelių sūnus, bai į 
-opinės ir modernios šokio muzi- gė Vakarų Ontario universiteto! 
kos, atliekamos padidinto lietu- chemijos fakultetą tiksliųjų 
vių mėriamia’isio orkestro, ko- mokslų bakalauro laipsniu — B. 
kios sudėties šioje salėje lietu- Sc. ir dabar dirba atsakingose 
viams dar niekad nėra grojęs; chemiko pareigose Imperial Oil 
trumpa ir įdomi programa ... ^ 
su staigmenomis, loterija ir bu
fetas su visų rūšių gėrimais. Tie 
'-eturi kertiniai akmenys suda
rys užtenkamus ramsčius vaka-

čią apylinkę išsisklaidžiusioje 
kolonijoje randi organizaciją, 
kurios darbštumas ir energija 
prašoka betkokius palyginimus, 
yra tikrai nekasdieniškas reiški
nys.

Pavyzdys yra Liet. Katalikių 
Mterų D-jos Delhi skyrius. Įsi
kūręs vos prieš aštuonis mėne
sius, suorganizuotas M. Povilai- 
tienės ir būrelio aktyvesnių apy
linkės moterų, teturįs apie 30 na
rių, kurioms kartais prisieina 
vykti į susirinkimą ar posėdį po 
25 mylias, nežiūrint blogo oro ir 
užpusytų kelių, tačiau per šį

Vaiko filosofija
Kalbasi ąštuoniametis Jonu

kas su šešiamečiu Petruku.
— Ar žinai, už ką senis vel

nias muša jauną velniuką? — 
klausia Jonukas.

— Nežinau, — atsako Petriu-

— Tai tu dar kvailas. Ogi už 
gerus darbus...

' Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. ST A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

. Y

TAISAU ------------------- i
L E. 1-1602RADIO ir Į

TELEVIZIJOS
APARATUS

LE. 1-1602
J .

Darbas ir dalys garantuojamos raštu
A. STANČIKAS

Co. Ltd., Sarnijoje. Jaunieji ga
vo daug vertingų dovanų. Šios 
iškilmės daug kuo buvo pana
šios į praeitais metais įvykusias 
E. K. ir G. T. Petrauskų šaunią-

m pagrindui — gausiems sve- ■ 'ias vestuves. Grojo tas pats or- 
č!ams, kurių šioje salėje niekada 'kestras. Baigiantis puotai jau- 
netrūksta. Jauna ir veikli mūsų nieji išskrido į Bermudą poves- 
v:suomenininkė Birutė Ratkevi-Tuvinei*kelionei.
čiūtė pažadėjo pakviesti daug , Priešvestuvinę staigmeną jau- 
javnimo. Dalis šio vakaro kaip i.ajai suruošė Danutė ir Birutė 
‘ik ir bus specialiai skirta lie- Ratkevičiūtės, padedamos savo 
tuviškam jaunimui. Iš viso to tėvelių. . D. E.
išplauks puiki nuotaika, kuri pa- į KUn

Oe-sins ir iš tolimesnių vietų at- j ų k elionas 
vykimą. ■ I ų

<:;<! &>nniK Tralrarac ivvkc nir- ! penniasuesimi. nievų AumS?ot« tatnimuMuja scsiauiciimei vai- 
maii v ‘Jubiliejų. Ta proga pereitą ket-įkų mokyklai. Šitokiuo darbų są-

aaatyroe coc a v - virta(jįer j Londono vyskupijos , rašų galėtu didžiuotis ir betkuri ■
kunigai jubiliatui suruošė iškil- skaitlingos didelės kolonijos or- 
mingus pietus ir kalbėtojai gra-: ganizacija.
žiai apibūdino kun. J. Danieliaus : Pažymėtina, kad Draugijai 

vakaro a3meni- Lietuvių kunigų vardu priklauso ir senosios ir naujosios
kalbėjo Tėvas Rafaėlis, OFM. Be kartos moterų, o joms mielai tal- 

mūcn iširimui J0 vaišėse dalyvavo dar kun. K. kininkauja ir tos, kurios dėl vie- 
paremti. —JUos atei-ne' 

i kurto “in”^tu!eNt.^rS iubili^ žada pa«"b“ atskiro’ Balandžio 12 d. įvyko skyriaus 
t__ j seniau matyti mūsų mis iskllmemls- susirinkimas gražiai sutvarkyta-
j prieieiiai, nauji svečiai ir visi, ! ,, . _ , me Alberto ir Elenos Augustina-
, kurie mėgsta gražioj aplinkoj - 51. Catharines, U H t. -vičių ūkyje. Dalyvavo skyriaus

m^ij gegužės šeštadienį, t.y. ge
gužės 2d, Odd Fellows Temple 

je, esančioj pagrindinėj mies 
to gatvėj (plento Nr! 2 tęsiny), 

Dundas St, prie William St.

, pelnas skiriamas Europoje be- 
1 simokančiam

IE.4-36O8

AUTQM081UU NAMU
MŪRIJAMO TURTO
©YVYBĖS”
MSAIMlMGU ATSITIKIMU PWWS SAMUMAS

DĖMESIO MOTORISTAMS!

RAMBLER automobiliifs
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., pirmo gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J.'DUNDŽIAI.

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

•

Sav. D. KAUNAITL

OILS LTD. ’ 
Atstovas »•

H. ROžAITIS
Greitas kura-afyvos pristatymas tr 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
■ Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Fadtafq T asm. Her Palatos, tndėfiar rr gyvybė aadre^ta.

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

vol. vok. 
voL vok. 
uždaryra.

Ont.

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 — 9010 >e olyvo*. VANDENS TANKAI — gezo ir oly- 
vo». VtSINTUVAI (oir conditioner*) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
#e«O ir efektro*. ŠALDYTUVAI — goxo or elektros. Visų rūživ 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 K0NTRAKT0R1DS
Visų rūšių šildymas ir jvalrios pompos.

m College SL. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPATTIS

ito'i1 • ~........................... i 1................ ■ .......... ... i, ■ į ....

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.) 

tynių iškrito iš tolimesnių susi
tikimų. Nerį čia atstovavo mer
gaičių tinklinio komanda sustip
rinta keliomis žaidėjomis iš mo
terų komandos — dabartinio Š.

ENCf ..
Reikalingiausias daiktas

Anglijos politikų žmonų tar
pe buvo paleista anketa su klau
simu:

— Koks reikalingiausias daik
tas jūsų namų ūkyje?

— Mano vyras! — atsakė de
šimts žmonų.

• Po susirinkimo
- Kodėl diskusijų metu nei 

neatidarei burnos?
— O kaip gi? Daug kartų bu

vau atvėręs, kai žiovavau...
Gimnazijoje

Gimnazistė giriasi draugėms, 
kad namuose jai su seserimi mo
tina leidžianti mokintis šeimi
ninkauti: virti, kepti ir t.t.

— Ar leidžia jums motina ir 
suvalgyti ką isvetdatę^.ir iške
pate? — klausia draugės.^ o*
- Ar leidžiat* Ji priverčia mus 

suvalgyti.-.. ■ otų. 11
' .'I,

Aukojasi dėl tėvo...
Kaimynas buvo valdžios nu- 

baustas už neleidimą sūnaus Į 
mokyklą. Vytukas tai girdėjo.

Kai jis pats pradėjo lankyti 
mokyklą, kartą užėjo pas senelį, 
gyvenusį kitame bute. Senelis 
paklausė ar patinka mokykloj.

— Patikti tai nepatinka, bet j 
mokyklą einu todėl, kad apsau
gojus tėtį nuo kalėjimo...

SU??gto2„ipa' Ameriors lietuvių meisterio, rengimus, Kalėdų eglutę apylin- - — -
kės vaikams, padėjo Bendruo
menei surengti Nepriklausomy- 
bė?.S.n,ė? o.”?,!”’’ .?aS!“n.‘.ė ;iT J^unto Centre^“

— Čikagos LSK Neris gražiai 
’ žsirekomendavo IX Š. Ameri- 
los Lietuvių Sporto Žaidynėse 

, Detroite. Ji laimėjo du meiste
rio'ir du vicemeisterio titulus.

— Pataltiečių žaidynėms, ku
rios Įvyks balandžio 25-26 d.d., 
vra sudaryti organizacinis bei 
varžybini? komitetai. Organiza
cini komitetą sudaro: pirm. P. 
Petrutis, A. Visockis, E. Šulaitis, 
J. Degutis, Z. Navickas; varžy- 
binį: R. Puodžiūnas krepšiniui, 
A. Čerekas tinkliniui, K. Žulpa 
stalo tenisui.

SP. B-VĖS “Ž“BURlAl” 
ŠERININKŲ ŽINIAI

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

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

— Vid. Vakarų sporto apygar
dos ruošiamas Cleveland© Gran- 

' dinėlės koncertas įvyks gegužės
; siuntinių į Suvalkų trikampį, j 

J. Danielius, Londono parėmė pinigine auka “Moters” 
______ E ___ , atšventė žurnalą ir “Tėviškės Žiburius” ir 
• penkiasdešimt metų kunigystės talkininkauja šeštadieninei vai-

j kviečiami seniau matyti mūsų 
j prieteliai, nauji svečiai ir visi -

narės, skyriaus dvasios vadas 
kun. K. Riekus ir svečiai: Toron
to Prisikėlimo parapijos klebo
nas Tėvas Placidas, OFM ir bū
relis Centro Valdybos ir Toron
to Prisikėlimo parapijos skyr. 
narių. Po gausių ir skoningų vai
šių buvo aptarti skyriaus reika
lai ir išrinkta nauja' valdyba, : 
kurion įeina: E. Grincevičienė.! 
B. Dirsienė, A. Rugienienė, V. 
Kupetięnė, M, Ožalienė, O. Šiur-1 
nienė ir N. Racęvičierė. i

Nepaslaptis, kad pagrindiniai i

Parapijos' išeivijos gyvenime yra lietuviš-

čio 1 d. Ji ivvks jau vi- č:os organizacijos. Delhi KLK' 
labai gerai žinomoje St.1 Mot. D-jos skyrius yra gyvas pa- .

i vyzdys, kiek šviesos ir kultūrin-i 
Nutarta taipgi .paminėti šiais judėjimo į. apylinkės gyveni

mo dešimtmetį/Tėvai Pranciš- bet energinga ir darbšti mote-
A. S-nė.

vvko i Niagaros pusiasali ir St.;
Maria ir kanadietis solis-. Catharmeje atiaarė vienuolyną VŲiliiam Ont. tikslu aptarnauti sios apylinkes ■ uri vvtiiidFii, Ufil>

velį, nesantį šiapus gelež. už- Į lietuvius. Šis_ minėjimas įvyks Motinos dienos minėjimą mū- 
dangos, pavadavo dėdė J. Eidė- iYe^ai rudeni. Sąryšyje su sio. de- g apylinkė ruošia gegužės 2 d. 
nas. j šimtmečio minėjimu bus įskelta Ilain salėje “Artona’?, Simpson

Pavakariais puikioj Adminis-I m*ntis įsigyti vargonėlius. St.. Fort William. Ont. Pradžia 
tration Bidg. salėj, Queens par-į Vykdant siuos darbus bus duo- - vai va;: Kviečiame visus da- 
ke, įvyko vestuvinė puota, daly- aama smulkesnių žinių pras-int 
vaujant daug svečiu. Iškilmėms ‘ glaudaus bendradarbiavimo is 
u iceliu taktu vadovavo pir- parapijiečių puses. Koresp.

masis pabrolis E. K. Petrauskas, 
o jas filmavo dr. O. Nakas. Pa
reikšta daug gražių sveikinimų 
ir linkėjimų žodžiu ir raštu iš! 
arti ir toli, net ir iš Švedijos.

Kun. Danielius iškėlė sunkiai 
dirbančių tėvų pasišventimą, 
aprūpinant jaunuosius puikio
mis profesijomis — tvirtu laidu 
į šviesią ateitį. Julija Narakienė, 
atvykusi į šį kraštą viena su 
dviem mažom dukrelėm, suge
bėjo jas abi aprūpinti naudingo- 

, mis profesijomis, šių vestuvių 
j jaunoji Regina J. baigė gail. se-

!sms<»iai pasišokti, lietuviškai oa- 
j1 dainuoti ar atsigaivinti šaltu alu- 
! čiu. Kviečiami visi, visi, kurie 
| pritaria šio vakaro tikslui: vis- 
: ka<= lietuviškam jaunimui!

; Taim. kaip paprastai būdavo, 
nuo Toronto ligi Detroito visi į 
Londoną! D. E. kaip ir praeityje, metinę Niaga

11 ■ .
j Reginos Julijos Narakaitės ir 
Arvydo Kazimiero Gudelio iš
kilmingos vestuvės įvyko balan
džio 11 d- šv. Petro katedroje.

“ Juos sutuokė kun. J. Danielius.
J Dalyvavo dvi gėlių mergaitės 
; ii žiedų berniukas — I. ir ar. O.
i i Nakų dukrelė ir D. ir M. Chai- 
' naUaKų vaidučiai. Pirmoji pajau- 
inių pora — jaunosios sesuo Gra-

ransku, o antra ir trečia: Biru-

Parapijos komitetas, pirminin
kaujant S. ŠetiKui, savo posėdy
je balandžio 12 d. pranciškonų 
vienuolyne aptarė lietuvių para
pijos išlaikymo galimybes. Per- 
zveigę finansinį parapijos stovi 
priėjo vieningos minties ruošti, 

los pusiasalio lietuvių šventę. 
Šio parengimo pelnas yra tvir
čiausias parapijos išlaikymo pa
grindas. Parapijos komitetas ra
do, kad anksčiau numatyta bir- nien- ir ttaceviciere.

želio 6 d. nėra tinkama dėl dvie- \ v ~
jų greta ruošiamų gegužinų, tau- lietuviškumo ir kultūros židiniai 
tininkų ir vilniečių. ;
Švente nukeliama į vidurvasarį, hos parapijos ir prie^jų veikiam- 

liauonu v dlAULldl. JTilJUlVJl ĮJOJCH-Z- ;

! nių pora ^— jaunosios sesuo Gra- ’ 5}ems r
‘žiną T. su vyru Edmundu K. Pet S„epehns salėje, Wellande. 

tFRatkevSiūtė "su" Algimlntu - metais lietuvių'parapijos įsteigi- mą gali įnešti, nors ir nedidelė. 
Eimantu ir Danutė Ratkevičiūtė - . . „„„„„
su inž. R. Bajoru. Danutė Švil- ko?ai 1949 m- balandžio 4 d. at- , rv organizacija.
paitė sugiedojo Bach-Gounod 
Avė '

' tas porą giesmių. Jaunosios tė-
1* - * • 1* . v ■■ i

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaino per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3^1435
BR. STONtIUS

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pot išimu rašalo demes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

TAUTOS FONDUI PASIŲSTA $125. 
•j 17, kuriuos sudaro: Vasario 16 d. mi
nėjimo pelnas $36,1 8; už. vieną pasą $1; 
aukų surinkta $87,99.

Aukojo: $10 — Žukauskas; po $5 — 
dr. Jasevič^ūte, Kaminskas, Andriušis, 
Danenas, Poškus, Bružas, Bortkevičius; 
po $3 — L. Radzevičienė, Kolibutas, A. 
Jonaitis; po $2 — Erslovas, Krikščiūnas; 

. Tvoronovičius, Bagdonas, A. Giedraitis; 
Vaitkaitis, Krupoitis, Cibulis; po $1 — 
Jakštys, Savickas, Motulonis, Kęstutis 

; Erslovas', Ramonas, Suslavičius, Stukonis, 
Zujus, Baltrušaitis, Zemonavičius, Ja
kubauskas: 50 et.—-McKinnon, X. ir Y.; 
49 cf. -— Peter Yak.mok.

Nuošircžiai dėkojame visiems aukoto
jams ir rinkėjams. Apyl. voldyoa.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST " 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Šeštadieniais pagal"susitarimą

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

Lietuvio advokato

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodina-Colleqef
Sav. VL. TARVYDAS

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

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4958. TEL. DARBE: WA. 1-9541

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas 
1113 Dundas St Wn 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
Čm aimokyti loivomi motoru* bei poiriv* mediiokliniu* ioutuvu*.

Straffordvilie, Ont.
Didelė padėka geriesiems Vindašiams

Tęsdami milžiniškos apimties Hamil
tono Liefuvių Nomų galutinį otbcigimę 
mes visą laiką posit.kejome, kad tau
tiečiai mūsų darbo parems, bet Tamstų 
įsijungimas į juos prašoko betkurios vil
tis. Gyvendami apie 70 mylių nuo Ha
miltono, Jūs nepalyginamai jautriai rea
gavote į šį tautinį darbo už daugelį mū
sų hamiltoniečių. Tamstų šeimos mažoji 
Virgniija atėjo nare su $200, gerasis 
Edmundas su $200 ir mieloji p. Emilija 
Vindašiene su $100. Priimkite brangūs 
Vindašiai mūsų giliausią padėką!

Hamiltono LN valdyba.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
> kompos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co, Ltd,

*35 Queen St W., Toronto 
Tel EM. 4-4025

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

$14.75
$23.20

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

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

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 J.

Dr* P- MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais .ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

■ * '

TEL. WA. 3-Ž003

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

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

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

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritorko odinius visiems okių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sakelio galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/
V

Visų rūšių mechonfats automobilių 
remontas. FordomotK • Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA
——R—-P——RPP
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Visi kviečiami atsilankyti j Prisikėlimo par. salę, kurioje šj šeštadienį, balandžio 25 d. rengiamas 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

MONTREAL. Cue

Metinis Bazaras ir Pasilinksminimas
1 vai p.p. bazaro pradžia. Įėjimas visiems laisvas.
Virš 700 gražiausių fantų. Pilnas baras nuo pat 

pietų. Turtingas bufetas ir vėdarai

VISI KVIEČIAMI. VISI LAUKIAMI.

Pertrauka 
nuo 6 iki 7 vai.

7 vai vak. šokių pradžia. Papigintas įėjimas —• tik 
$1. Didelis ir geras orkestras. Fantų traukimas. 

Baras ir bufetas su vėdarais.

TORONTO. Ont

Pirmoji šv. Komuniją AV baž
nyčioje įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 26 d. 10 vai. Klebonas 
prašo tėvelius globoti mažuosius 
ypatingai malonia globa, kad jie 
gražiausioje nuotaikoje sutiktų 
pirmą kartą savo dieviškąjį Tvė
rėją ir Išganytoją. Nuoširdžiai 
prašo ir tėvelius tą dieną įsijung
ti į šventės džiaugsmą, dalyvau
jant šv. Komunijoje. Po iškilmių 
vaikučiams bendri pusryčiai pa
rapijos saląje.

Pirmos Komunijos vaikučiams 
išpažintis ir repeticija įvyks šeš
tadienį 3 vai. p.p. Dalyvavimas 
visiems vaikučiams būtinas.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklinės lentos pašventini
mo -iškilmės prasidės šį šešta
dienį, AV parapijos salėje 6 v.v. 
akto pasirašymu-akademija, po’mais. Nuo sumanymo sudaryti 
kurios seks vakarienė. Montrealyje Krašto Valdybą

Sekmadienį, balandžio 26 d., Seimelis nutarė atsisakyti, tad 
11 vai. įvyks pats paminklinės pasiruošimai tam nutraukti”, 
lentos šventinimas. | Tikrumoje Seimelio posėdyje

Žuvusiems už Lietuvos laisvę nei Hamiltonas, nei būsimos Kr. 
paminklinės lentos šventinimo Valdybos sudarymo klausimas 
proga rengiamos vakarienės me- nebuvo užsimintas nė vienu žo- 
tu, šį šeštadienį, balandžio 25 d., *džiu ir apie jokią konkurenciją 
AV salėje meninėje programo-j nebuvo kalbėta. -Abiejų kores- 
je dalyvauja sol. Š. Čapkauskie-; pondencijų aliuzijos tuo klausi
nė, akomp. p. Siegrist, V. Ju- mu yra grynas korespondentų 
dzentavičiųtė, dramos aktoriai prasimanymas, nieko neturįs 
J. Akstinas, L. Barauskas ir pia- bendro su buvusiomis Seimelio 
nistas R. Keturka. Lietuviškos posėdžio diskusijomis ir nutari-

Ryšium su “NL” Nr.15 ir “TŽ” 
Nr. 16 tilpusiomis koresponden
cijomis apie š.m. balandžio 4 d. 
įvykusį Montrealio Seimelio 
plenumo posėdį, to posėdžio pre
zidiumas randa reikalinga pada
ryti viešą pareiškimą:

“NL” korespondencijoje sako
ma: “Kadangi, kaip iš spaudos 
galima spėti, Krašto Valdybą tu
ri noro perimti Hamiltonas, tai 
kad nebūtų konkurencijos, nu
tarta į rinkimus eiti normaliu 
būdu, nenorint konkuruoti Ha
miltono”.

“TŽ” visa korespondencija su
sideda tik iš dviejų sakinių, bū
tent: “Apylinkės Seimelis savo 
apylinkės rinkimus nutarė su
jungti su Krašto Tarybos rinki-

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS METINIS

POKYLIS - BANKETAS
balandžio 25 d., 7.30 v. v.

PAKVIETIMAI GAUNAMI: pp. Kau- 
naičių Beauty salione, p. J. Beržinsko 
krautuvėje, klebonijoje ir prie įėjimo.

Kaina $2 asmeniui

Prisikėlimo parapijos žinios
— Visus nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti į parapijos metinį ba- 
zarą, šį šeštadienį parapijos sa
lėje. Bazaras prasidės 1 vai. p.p. 
ir tęsis iki vėlumos. Tarp 1 ir 6 
vai. kviečiame atsivesti ir vai
kučius.

Po pertraukos, 7 vai. prasidės 
šokiai, kurių metu gros puikus 
orkestras, veiks baras ir turtin
gas bufetas ir visi galės pamė» 
ginti laimės bazare. Įėjimas į 
bazarą po pietų — laisvas, o į 
šokius ir vakarinį bazarą — tik 
vienas doleris.

— Praėjusį šeštadienį bazaro
fantų lietus praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Buvo sunešta apie 
300 gražiausių fantų. Svečius su
tiko ir vaišino KLK Mot. D-jos 
valdybos narės, parapijos komi
teto atstovai ir kunigai. Visiems 
atnešusiems fantus ir bazarui 
aukojusiems pinigais, nuošir
džiai dėkojame. Tikimės, kad iki 
šiol nesuspėję, savo numatytus 
fantus atneš dar šią savaitę. Pra- Į 
šome visų prisidėti. I

— Ši sekmadienį, 4 vai. p.p. ■ -—r-j—---- —- — --— - —
parapijos salėje St. Catharines prisidėti prie vaikučių stovykla- Šį sekmadienį, tuoj po pasku- 
meno mėgėj’ų grupė “Gintaras” vietės praplatinimo ir patobuli- 'r ’■“1

: išpildys įdomią programą. K vie- nimo. Prie tam reikalui pinigų 
čiama visa Toronto visuomenė, sukėlimo kiekvienas gali labai

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamaldos lai

komos pagal naująjį laiką. Pa
mokslai kun. dr. J. Gutausko.

r— Šv. Juozapo Darbininko 
šventė įvyks gegužės 1 d. penk
tadienį. Vakarinės pamaldos 7.30 
vai Po pamaldų parapijos vyrų 
Sambūris rengia viešą šventės 
akademiją, kurios metu J. Ma
tulionis skaitys paskaitą.

— Ateinantį sekmadienį vie
nuoliktos vai. šv. Mišios auko
jamos už Oną Vanagaitytę - Ky
bartienę.

— Vaikučiai pirmai Komunijai 
registruojami iki gegužės pabai
gos. Gegužės mėnesį tikybos pa
mokos bus dažniau. Vaikams, 
kurie gyvena priemiesčiuose ar 
iš kaimyninių miestelių, tikybos 
pamokos bus taikomos pagal su
sitarimą su tėvais. Lietuviai tė
vai skatinami pirmajai išpažin
čiai leisti savo vaikus tik lietu
viškose parapijose.

— Parapijos kat. moterų susi
rinkime paskaitą skaitė Iz. Ma
tusevičiūtė “Marijos kultas”. 
Viešnia iš Čikagos visuomeni
ninke Z. Juškevičienė supažindi
no moteris su najzpi§įais vaikų 
auklėjimo metodais. ir vi- i 
sada, susirinkimas buvo paįvai- 
nntas kavute. Nutarta aktyviai į ypač jaunuomenė. Pelnas skiria- ' lengvai prisidėti platindamas i 
isiiuneti i naraniios rengiama 'K.—s  cqnnn Ri_ I

įvyks šį šeštadienį,
Programoje:

Sol V. Verikaičio kvartetas, akomp.
muz. St. Gailevičiaus. Nepralenkiama 
savo puošnumu parapijos moterų pa
ruošta vakarienė. Šokiai, grojant šau

niam orkestrui
PARAPIJOS KUNIGAI IR KOMITETAS MALONIAI KVIEČIA VISUS MIELUS LIETUVIUS 

ATSILANKYTI.

BALANDŽIO 26 D., ŠĮ SEKMADIENĮ, 4 vai p.p.
Lietuvių Namų didžiojoje salėje rengiamas

LIETUVOS ATGIMIMO DAINIAUS

MAIRONIO MINĖJIMAS
Paskaitą skaito ALDONA AUGUSTINAVICIENĖ.
Meninėj daly solistės A. ŠČEPAVICIENĖS dainos 

ir jaunimo deklamacijos.
Visą Toronto visuomenę, o ypač jaunimą maloniai kviečia
silankyti LST Korp! Neo-Lithuania.

Motinos ir dukterys

at

— Parapijiečiai labai raginami

. .. . , . - laUUUVlllCUt. X ±11CXkJ OI\111«- v --- ~-------------—

įsijungti į parapijos rengiamą mas jaunimo stovyklos reika-; Cadillacų ir $5.000 loterijas. Bi- 
banketą. lams. lietai gaunami klebonijoje. Šiuo
.T Gauta dail. Tek Valiaus, — šį sekmadienį salėje dėl laiku loterija eina labai gerai, 

pieštų Vytauto Didžiojo paveiks- “Gintaro” pasirodymo filmas ne- bet loterijos knygučių dar turi- 
lų. Jų galima veltui įsigyti prie bus rO(įOmas. ~ me ir dar ieškome platintojų.
1_ — X x _ 1  _ JI * ’ u — __ - . - . .vbažnyčios šį sekmadienį po pa
maldų.

Po “Gintaro” meninės pro- Kuo daugiau turėsime pelno iš 
. . ... ... . 'gramos, maždaug 7 vai. v., bus loterijos, tuo mažiau patys save

— Be tiesioginiai parapijinių . į^adiciniai šokiai jaunimui. Pa- apsunkinsime. Be to, jau iš anks- 
reikalų, į parapijos kleboniją, raniifiS- ir ųojonii0S jaunimas to prašome ir savanoriškos fizi- 
kreipiasi įvairiais socialiniais ar 
visuomeniniais reikalais daug 
letuvių. Būtų gera, kad prieš tai 
būtų pasiskambinama telefonu.
Būtų galima sutaupyti daug lai
ko, paskirstant reikalų tvarky
mą mieste iš anksto. Patogiausia 

. skambinti vakarais nuo 5 iki 8 v.
— Prašoma nepamiršti, kad šį 

šeštadienį parapijos salėje įvyks 
metinis parapijos pokylis-balius. 
Visi, kas jaučia šiai parapijai 
simpatijų ar dėkingumo tai įro
dys savo atsilankymu.
Išganytojo liuterionių bažnyčioj, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe balandžio 26 d. 1 vai. p.p. 
įvyks pamaldos, kurias atlaikys 
kun. A. Trakis. Tuojau po pa
maldų įvyks bažnyčioje pasita
rimas parapijos reikalais. Malo
niai prašome Toronte ir apylin
kėse gyvenančius evangelikus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Be to, pranešame iš anksto, 
kad sekančios pamaldos įvyks 
gegužės 17 d. 1 vai. p.p., kurios 
bus laikomos kun. Dilio. Po šių 
pamaldų įvyks visuotinis para
pijiečių susirinkimas, parapijos 
tarybos ir rev. komisijos perrin
kimas. LEL parap. taryba.

to prašome ir savanoriškos fizi
nės pagalbos, kurios reikės labai i 
gausiai. .Pradiniams darbams sa
vanoriai vyksta jau šį šeštadienį 
8 vai. ryto. Kurie galėtų. pagel- 

įbėti, maloniai prašomi paskam- 
i binti į kleboniją. Nauji stovyk- 
' lavietės planai skubiai ruošiami 
inž. P. Čeponio ir archit. V. Pet
rulio. Statybos pra vedimu ir 

į fondo sukėlimu rūpinasi T. Pau
lius ir Aušros Tėyų-Rėmėjų Bū
relis.

Pasukime laikrodžius
Dienos šviesos taupymo laikas 

. _ ... - . (prasidės balandžio 26 d., šį sek-
— Šiomis dienomis bus išsiun- madieni, 2 vai. ryta ir baigsis 

tinėti laiškai, prašant tikinčiuo- spaij0 25 d. 2 vai. rytą. Tuo bū- 
sius prisidėti prie Motinos ir Tė- laikrodžius reikės pasukti 
vo Mišių novenos. Ankstyves-^viena■ valandą pirmyn šį sekina
mais metais būdavo laikoma tikj^ienf, 2 vai. rytą. 
Motinos novena. Šiemet, ragina
mi tikinčiųjų, laikysime Mišių 
noveną ir už tėvus. Gegužės mė
nuo skiriamas Motinos, o birže
lis — Tėvų Mišių novenai. Mi
šios bus laikomos kiekvieną rytą 
S vai. Norį prie šių novenų pri
sidėti. prašomi savo intencijas 
mums grąžinti kiek galima anks
čiau. Gautos aukos bus panaudo
tos išimtinai vaikučių stovykla
vietei N. Wasagoje pagerinti.

rapijos ir kolonijos, jaunimas 
maloniai kviečiamas atsilankyti. 
Šie šokiai yra pasidarę labai po
puliarūs ir į juos susirenka virš 
100 mergaičių bei berniukų.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius Don 
Mills iy Willowdale rajonuose 
bei likusiose gatvėse į šiaurę nuo 
St. Clair tarp Dufferin ir Yonge 
gatvių.

Praėjusį sekmadienį T. Ra- 
faėlis parapijos darbe pavadavo 
sergantį Hamiltono kleboną kun. 
dr. J. Tadarauską. D. Gerb. kle
bonui linkime greitai pasveikti.

Mielą narį

jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Toronto Dramos Sambūris “Sietynas

ONAI JAKUBAUSKIENEI - GIRDZIJAUSKAITEI mirus, 
jos broliui Izidoriui ir žmonai reiškiame gilią užuojautą

Jurkšaičiai ir Mažonai.

ANTANĄ ir BALĮ PETKAUSKUS,

jų brangiai mamytei mirus, giliausią užuojautą reiškia

Vilniaus Kr. Liet. S-gos 
Toronto skyr. Valdyba.

ANTANĄ ir BALĮ PETKAUSKUS

jų mamytei mirus Lietuvoje, giliai užjaučia

Ipolitas Krasauskas.

L1NOTIPO 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
ryti ir sekmadieniais po 10 ir 11 
vai- pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

Po 11 vai. pamaldų galima tai 
atlikti ir “TŽ“ administracijoje. 
Kam patogu, šiokiadieniais į ad-

dainos, muzikos ir žodžio gerbė
jai kviečiami atsilankyti.

LKKS S-gos M. skyrius.
Lietuviai tarptautiniame dai

nos ir šokių festivalyje Forume. 
Tai. nepaprastai gražus įvykis, 
kurį ruošia Montrealio mokyklų 
komisija. Pelnas skiriamas tau
tinių mokyklų reikalams —- ir

mais. Pr. Rudinskas
Seimelio posėdžio pirmininkas.
A. Blauzdžiūnas, sekretorius.
Birutė Cilijauskaitė gavo Bryn 

Mawr College stipendiją $2.000, 
i skiriamą studijoms užsieniuose, 
i Kitais metais ji vyks į Ispaniją 
įruošti daktarato disetraciją iš is
panų literatūros. Menų magist
ro —- M.A. — laipsnį Montrealio 
universitete ji gavo 1956 m., 
1957-9 m. dirbo Bryn Mawr ka- 
legijoje.

Inai Šipelytel draugės aną šeš
tadieni surengė mergvakarį dr. 
Šemogos viloje Villę Lasalėje. 
Dalyvavo apie 80 viešnių.

Tauro šaunios krepšininkės, 
kurios dalyvauja Immaculate 
Conception Montrealyje krepši
nio lygoje, bal. 11d. prieš latvių 
studenčių komandą laimėjo rung 
iynes 45:16.

Tauro krepšininkai ir vėl lai
mėjo Immaculate Conception 
krepšinio lygoje prieš Loisir. Rė
zų ta tas buvo tikrai įtikinantis 
mūsų naudai 43:23. Tuo mūsų 
krepšininkai įėjo į finalą, kurį y 
žais šį ketvirtadienį Immaculate 
Conception sporto centre.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
Ville Lasalle, J. Milot St., 4 at
skirų kambarių, naujame nanie, 

1 $68 mėnesiui.
| REIKALINGI dupleksai, tri- 
'pleksai ir keturių šeimų namai 
pardavimui.

P. Adamonis, VI. 2-8501. 
DISTRICT ESTATE BROKERS

Be žinomų tamstoms mūsų 
įstaigoje dirbančių agentų, dir
ba ir daugiau. Gal teko ar teks 
su jais susidurti:

P. Baltuonis, Y. Gallet, M. 
Roth, p-lė E. Kandt, B. Nutkie- 
vich, W. Fromer.

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus Star ir La 
Presse.

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių parduoda namus per mūsų 
įstaigą. Kovo mėn. parduota:

4 šeimų Rosemount, 43rd Avė., \ 
Cottage, Outremont, Durocher

Street,
Triplex, N.D.G. Old Orchard 

Street,
3 units, Central, St. Urbain St.
Norėdami parduoti kreipkitės: 

DISTRICT ESTATE BROKERS
VI. 2-8501 P. Adamonis.

ministraciją galima užeiti bet-(lietuviškai mokyklai. Festivalis 
kuriuo metu. įvyks balandžio 24 d., vakare,

Forume. Bilietų kaina 25 et.
A V parapijos metinė Šventė ir 

REIKALINGA MOTERIS ateinanti j na- iškilminga vakarienė įvyks ge
nius prižiūrėti du vaikus. RO. 6-5326. i gU£gS 9 d., šeštadienį? Visi pa

šaukia nariu susirinkimą. Kvie-f Hnuomojami 2 kambariai ir virtuvė’fWečia! if. bičiuliai
augšte ir kambarys su virtuve lll-me prašomi prisidėti prie S1OS 
augšte. Bloor - Manning rajone. Tel. šventės rengimo. Kiekviena pa- 
le. 4-4506. jgalba bus labai svarbi, ypatin-
~ ‘ r “ Igai dovanėlės loterijai, kuri ža-
lšnuomo,omas kambarys v.engung.u, rja būti ypatingai turtinga.

. Vaikų darželis rengia gražią 
programą gegužės 31 d. po pietų 

~ AV>salėje. Į ją galėtų įsijungti 
ir kiti vaikučiai 4-6 m. amž., ku
rie nelanko darželio. Tėvai, ku
rie norėtų savo vaikučius įjung
ti į šį gražų pasirodymą, prašo
mi kreiptis į seseles.

J.E. vysk. V. Brizgys atvyksta 
į A V parapiją suteikti Sutvirti
nimo saramentą birželio 6 d.

Aukojo AV parapijos statybos 
fondui: KLK Mot. D-ja — $150, 
Tretininkų D-ja $150, inž. Iz.Ma- i 
liška $100, dr. J. Šemogas $100, 
Agota Žilinskienė $60, GR D-ja 
$50, Adolfas Jurijonas $50. Ka
zimieras Otto $50. Pr. Kličius 
$50, Morta Pečkaitienė $50, Vik
toras Dargis $50. Vienas parapi
jietis patyręs A V Marijos užta
rimą paaukojo $50, kitas paty
ręs šv. Antano užtarimą paau
kojo $100. Jono Ūso šeima paau
kojo $68 bažnyčios amžinos ug
nies lempai. Klebonas aukoju
siems nuoširdžiai dėkoja.

Ekskursija į Otavą
KLK Moterų D-jos Montrea

lio skyrius gegužės 17 d., tulpių 
žydėjimo šventės proga, rengia 
ekskursiją į Otavą. Norintieji 
dalyvauti, prašomi pasiruošti iš 
anksto. Dėl tikslesnių informa
cijų kreiptis į A. Zubienę tel. PO 
6-5421, V. Ottienę tel. PO. 7-5415 
ir L. Balnienę — RA. 2-0580.

Ta pačia proga pranešame, 
kad ta pati draugija birželio 27 
d. rengia tradicines Joninių iš
kilmes. L. B.

tinių Mišių, Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje KLK Mot. 
D-jos Prisikėlimo par. skyrius

jčiamos ne tik narės ir prijau
čiančios, bet ir visos kolonijos 
moterys. Prašome taip pat atei
ti kartu su savo paūgėjusiomis i 
dukromis, nes socialinėje srityje 
dirbanti narė Z. Butkevičienė i 
skaitys įdomią paskaitą apie mo-! 
tinų ir dukrų tarpusavius san-' 
tykius. Po paskaitėlės bus dis- i 

Į kusijos. Be to, bus improvizuota 
i programėlė ir kavutė.

Sk. valdyba.
Dainos balius

jau čia pat — gegužės 2 d. Po
nios ir panelės prašomos nepa
miršti pasiūti kartūno sukneles, 

i Jos bus-premijuojamos.
Toronto teatras “Sietynas"’ 

gegužės 2 d., šeštadienį, šv. Jono 
Kr. par. salėje ruošia vakarą, 

i kurio metu žada parodyti daug 
staigmenų. Po programos pasi
linksminimas.

baldais, II augšte, atskiras įėjimas, ga
lima naudotis virtuve. Yra garažas. Tel. 
LE. 6-6480.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui su baldais III augšte. $5 savaitei. 
339 Ossington Avė. Tel. LE. 6-4566.

Išnuomojamas butas iš 2 kambariu ir* 
virtuvės suaugusiems, II augšte, yra 
plyta ir Šaldytuvas. Prie gero susisieki
mo, High Park rajone. Tel. RO. 6-0753.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas . 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Motinos dienos minėjimui 
paskaitininke pakviesta šį pava
sarį įgyjanti gimnazijos mokyto
jos teises Leonidą Ramanauskie- 
nė-Mickevičiūtė.' Meninėje prog
ramoje šeštadieninės liet, mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
kun. B. Pacevičiaus, suvaidins 
Motinos dienai taikomą scenos 
veikaliuką.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Toronto skyriaus 

visuotiniame narių susirinkime 
išrinkta nauja skyriaus valdyba 
bei rev. kom., kurie pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirm. Antanas 
Basalykas, vicepirm. Jeronimas 
Cicėnas, sekr. Ipolitas Krasaus
kas. kasininkas Bronius Prons- 
kuš, narys Vacys Skrebutėnas. 
Kandidatais liko Bronius Saplys 
ii Kostas činčikas.

Į rev, kom. įėjo J. Budrys, K. 
Balčiūnas ir A. Telyčėnas.

I Skyriaus valdybos adresas: 
;1006 Dundas St.W., Toronto, Ont. 
i Šv. Jono Kr. parapijos knygy
ne jau gautas naujas, seniai lauk 

į tas “Literatūros Lankų” nume- 
' ris. Mažinant knygyno invento- 
jrių, knygos platinamos papigin- 
įtai. Kviečiame aplankyti sek
madieniais po pamaldų.

Raudonasis šešėlis—The Crim
son Shadow — parodąs tikrąjį 

i komunizmo veidą bei jo žiauru- 
; mus Mutual Cooperation League 
rūpesčiu bus rodomas šią savai
tę: trečiadienį, bal. 22 d., 8 v. v. 
ukrainiečių salėje 362 Bathurst, 

! penktadienį, bal. 24 d. , 8 v.v. 
i makedoniečių salėje 17 Regent 
i St. E. ir sekmadienį, bal 26 d., 3 
vai. p.p. vengrų klube College 
ir Brunswick g. kampe, įėjimas 
iš Brunswick gatvės.

' Hon. E. D. Fulton ir dr. J. W.J 
Kuchercpa padarys viešus pra-' 
nešimus Ęumberside Collegiate į 
patalpose. 280 Quebec Avė., šj 
ketvirtadienį, balandžio 23 d.. 8 

jVal. vak. Visi kviečiami daly- 
(vau 11

Kad grindys gražiau atrodytų, išsi
nuomokite mūsų lengvai operuoja
mus GRINDŲ SANDĖRIUS, EDGE- 
RIUS ir VALYTOJUS.

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard St. Ė., Toronto 

Tel. HO. 1-5200.

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londonu, Windsorq, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

MILNES FUEL OIL CO. • 
otstovos

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prakaua 

Telefonas EM. 8-6813.
I- mi morgičioi 6Y2% -7% be bonų.
II- ri morgičioi 10% 5-iems metams 
be bonų. Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos statybininkams 1 % per 
mėnesi.

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

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

V. KUZMA HAULAGE
DABAR LAIKAS PAGERINTI JŪSŲ DARŽĄ IR ŽOLĘ.

Pristatau juodą žemę, plytoms smėlį, lime stone gravelį priva
žiavimams. Atlieku žemių išvežimą.

Tel. LE. 4-7838 173 Westminster Ave

TELEVIZIJOS - RADIO TAISYTOJAS
Kvalifikuotas, pigiai dirbąs, turįs dvidešimt metų patyrimo. 
Naujos televizijos lempos—picture tube—$35. Metams garantija.

VICK’S TV. Telefonas LE. 2-7629.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

“LITAS” veikia sekmadieniais 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 Real 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 - RŲNNYMEDE
12 kambarių per du augštus, gražus pastatas, arti Bloor gatvės. 
Prašoma kaina $29.900 su mažu įmokėjimu. 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 kambarių, atskiras, dviem šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500. įmokėti $5.000.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


