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Rinkimai artėja
Ontario provincijos 25-tasis parlamentas savo paskutiniąją 

sesiją užbaigė ir jau nebesusirinks. Kada bus paskelbti rinkimai 
ir kada jie j vyks šiandien dar niekas nežino. Buvo, tiesa, spėlio
jama, kad ministeris pirmininkas Leslie Frost paskelbsiąs rinki
mus gegužės 4 d., nes tą dieną sukaks 10 metų nuo jo premjera- 
vimo pradžios. Tokiam atvejy rinkimai įvyktų birželio 11 d. Bet 
tai tik spėliojimai.'Gal taip ir bus, o gal ir ne. Vyriausybė, bė abe
jo, vadovausis nė sukaktuviniais sentimentais, bet realiais ap
skaičiavimais. Skelbs rinkimus tada, kada jai atrodys tiksliausia, 
kai momentas atrodys patogiausias valdančiai partijai ir mažiau
siai patogus opozicijos partijoms.

Mūsų lietuvių yra permaža, kad galėtume tikėtis žymaus svo
rio rinkiminėse varžybose, ypač, kad ir tie gyvename gana pla
čiai pasiskleidę, nei vienoje rinkiminėje apylinkėje nesudarydami 
imponuojančio skaičiaus. Apie savą kandidatą tuo tarpu negali
me galvoti. Tačiau rinkiminės kalkuliacijos visada turi didelių 
klaustukų, turi didelių netikėtumų, kuriuose svarbų vaidmenį 
gali suvaidinti ir neperdidelės grupės, o kaikada net individai. 
Del to tai rinkiminės kovos metu su visais skaitomasi ir joje ak
tyviai pasireikšti gali kiekvienas.

Iš lietuvių rinkiminių kampanijų metu iki šiol mažai kas 
pasireikšdavo, jei neskaityti į federalinio parlamento rinkimuo-
se porą kartų CCF vardu kandidatavusio p. Ancevičiaus. Šiaip 
lietuviai rinkimuose nėra turėję jokio žymesnio vaidmens. O tai 
didelė mūsų klaida. Kaip tik rinkiminis laikotarpis teikia geriau
sių progų užmegsti ryšius su politikais ir šiaip įtakingesniais vi
suomenininkais, kurie ir vėlesniam laikotarpy gali būti labai nau
dingi visiems lietuviams. Jei mes patys neisime, niekas neateis 
mūsų ieškoti į namus. O kitu, ne rinkiminiu, metu tokius ryšius 
sudaryti net ir labai norint būtų nelengva. Mes pasidąrysime ver
tinami, su mumis bus skaitomasi visose apylinkėse, kuriose tik 
bus kas pasireiškia. Jei taip bus vienų, antrų ir trečių rinkimų 
metu, lietuvių vardas partijų būstinėse bus žymiai augščiau ver
tinamas, negu rodys toje apylinkėje gyvenančių lietuvių skai
čius, nes daugely vietų ir mažesnės grupės atstovai gali pasiekti 
vadovaujamo vaidmens tarpe visų tos apylinkės neokanadiečių.

Šitokia padėtis laikui bėgant gali kaikam iš apsukresniųjų 
atverti kelią ir į politinę karjerą. Reikia tik energijos ir darbo. 
Lietuviai, kurie jau įsigijo šio krašto pilietybę, įgijo visas politi
nes teises, o kartu ir pareigas bei dalį atsakomybės dėl viso kraš
to ateities, dėl jo politikos. Mes dažnai skundžiamės, reiškiame 
nepasitenkinimo, kad štai tas negerai ir tas taisytina, bet kaž
kodėl manome, kad tai turi kažkaip savaime susitvarkyti. Juk 
kartais nuo vieno mūsų pasisakvmo gali daug kas oasikeisti. GalL 
pav. mūsų pareikštą nuomonę koks* kanuidatas ar parlamenta
ras įvertinti, pripažinti tautos reikalavimu ir imti ją propaguoti 
augštesnėse instancijose bei parlamente. O juk tuo būdu ji gali 
virsti Įstatymu.

Rinkimai artėja. Apsispręskime būti aktyviais jų dalyviais.

Šv. Lauryno jūrkelis atidary-’ gracijos min. Fairclough, 1958 
tas bal. 25 d. ir jau visa virtinė Į m. Kanadon atvyko 124.851 atei- 
laivų juo plaukia į Amerikos že- i vis. o iš aKnados į JAV persi- 
myno didmiesčius. Oficialus ati-! kėlė apie 45.000. Iš JAV į Kana- 
darymas Įvyks birželio mėn. da-i dą persikėlė 10.846 asmenys, 
ly vau j ant karalienei ir JAV pre
zidentui Eisenhoweriui. Jūrkelis 
buvo sena Kanados Svajonė. Jos 
įvykdymas atsiėjo $474 mik, ku
riuos Kanada ir JAV mano su
rinkti iš laivų per 50 metų.

Laisvoji Europa ir pavergtieji

1946-1958 m. laikotarpyje atei
viai Kanadon atsivežė $800 mil. 
grynais ir $300 mil. daiktais. Jie 
įsigijo 248.000 namų ir gerokai 
pakėlė krašto gaminių suvarto
jimą.

Dėl ritualinio skerdimo iškilo 
ginčas tarp feder. parlamento 
žemės ūkio komisijos ir žydų at
stovų. Komisija, gavusi Toronto 
gyvulių globos draugijos raštą 
ėmė svarstyti atitinkamų taisyk
lių išleidimo reikalą. Žydų kon

Imigracijos suvaržymas, drau 
džiąs atsikviesti artimų gimines 
— brolius, seseris, vedusius sū
nus bei dukteris, yra atšauktas. 
Ir tai dėlto, kad pasipylė gausūs 
protestai. Smarkiausiai protesta
vo buvęs imigracijos min. Pick- 
ersgill, pareikšdamas parlamen
te, kad toks suvaržymas esąs 
žiauri diskriminacija, paliečian
ti ypač italus. Imigracijos min. 
ponia Fairclough, atšaukdama i 
suvaržymą, kritikavo liberalus, i 
kurie esą per savo propagandą į 
iškraipę tikruosius suvaržymo 
matyvus. Esą dabartinis imigra- ■ 
cijos įstatymas peržiūrimas ir I 
neilgai trukus būsią įvesta visa • 
eilė naujų pakeitimų.

Žemės palydovą pradėjo reng-. 
Kanados mokslininkai. Jis galės • 
laipinti 50 svarų įrankių, kurie i 
bus panaudoti atmosferos tyri-1 
mui 60-300 mylių augštyje. Pati 
raketa ir palydovo kevalas bus 
pagaminti JAV.

★ ★
Sovietų ambasadorius Arutu- ! 

nian, kanadiečių kartais vadina
mas “Rootin-Tootin”, kalbėda
mas Otavos “Canadian Club” 
nariams, užsipuolė JAV amba
sadorių R. B. Wigglesworth; 
esą jis neturėtų ‘’kišti nosies” į 
sovietų - kanadiečių santykius. 
JAV ambasadoriaus pavardės jis 
neminėjo, bet klausytojams bu
vo aišku, ką jis turi galvoj. Be 
abejonės tai buvo užuomina, lie-1 
čianti JAV ambasadoriaus kalbą 
Toronte, kur jis pasisakė prieš 
sovietų grobuoniškumą prisimin; 
damas tarp kitų ir Pabaltijo 
kraštus.

45.000 ateivių iš Kanados 1958 
m. persikėlė į JAV. Pasak imi-

Europos Taryba, kurią sudaro 
penkiolika V. Europos valstybių, 
b'al. 20 d. Strasburge susirinko 
paminėti savo gyvavimo dešimt
mečio. Pagal statutą, posėdžiuo
se dalyvauja priklausančių vals
tybių ministerial ir patariama
sis seimas. Pavergtųjų valstybių 
reikalams ginti yra sudaryta 
speciali komisija, su kuria pa
laiko nuolatinį rykį Pavergtųjų 
Europos valstybių seimas. Pa
starojo atstovai iš Niujorko — 
Karbonski, pirm., B. Coste, se- 
kret., V. Sidzikauskas, liet, dele
gacijos pirm., — atvyko Str’as- 
burgan dalyvauti pasitarimuo
se. Prie jų prisijungė po vieną 
atstovą iš kiekvieno PEV nario 
Europoje ir krikšč. demokratų, 
prof, sąjungų, socialistinių tarpt, 
grupių atstovai. Pavergtųjų at
stovai įteikė Europos Tarybai

Tarp
“Didieji” vakariečiai tebesi- 

stengia susitarti deryboms su 
sovietais. Peržiūrėjus jų planų 
komentarus, neliko abejonių, jog 
anglosaksams, prancūzams ir 
vokiečiams Vidurio Europa, su 
jos milijonais žmogiškų galvų ir 
širdžKTStebuvo -tik “derybų ir 
spauchmd'^ovietams koziriai”. 
Tuo metu, kai globalinė komu- 
nistij diplomatija virškinimai 
izoliavo Tibetą ir ruošės galuti
niam Irako perėmimui, vakarie
čiai ^guodėsi savo užvis svarbiau
sia korta — “sovietai patys pasi
keis”. Ne be Free Europe tremti
nių įtakos JAV Valstybės De- 

.^kiečiai^iaį laikėsi 
prieš šios kortos lošėjų britų įti
kinėjimus. Stipri ir vis stiprė
janti įtakingų amerikiečių grupė 
tačiau linko pritarti šiai nuo 
Churchillio iki Bevano tezei. 
Ironiškai dėlto atrodė Niujorko 

KAS NAUJO KANADOJE’
greso vadovybė pareiškė, kad ri
tualinis skerdimas esąs huma
niškas. Mozės įstatymas reika
laująs, kad skerdžiamasis gyvu
lys būtų sveikas ir neapsvaigin
tas skerdimo momentu. Cres- 
thol, konservatorių atstovas, žy
dų kilmės, iš Montreal-Cartier, 
pareiškė, kad gyvulių globos 
d-jos raštas esąs peraštrus, ne
pagrįstas, nors žydams būtų pri
imtinas uždraudimas supančioti 
skerdžiamąjį gyvulį ir pakabinti 
už kojos. Į priekaištus dėl anti
semitizmo gyvulių globos d-jos 
atstovas atsakė, kad jos raštas 
esąs nukreiptas ne prieš žydus, 
o prieš žiaurumą.

Pavasario sulaukus Lietuvoje

memorandumą, kuriame prime
na jos ankstyvesnius pareiški
mus apie pavergtųjų tautų tei
sę pasirinkti politinę santvarką 
ir prespėja, kad vakariečių ne
ryžtingumas derybose su sovie
tais gali vesti prie dabartinės 
R. ir Vidurio Europos politinės 
būklės įtvirtinimo. Nuolaidos 
sovietams Berlyno byloje anaip 
tol nepadarysiančios sovietų tai
kingais žmonėmis. Susigyveni
mas su dabartine būkle neiš- 
spręsias V. Europos saugumo. 
Pavergtu interesas reikalaująs, 
kad nebūtų daroma nieko, kas 
galėtų įtvirtinti sovietų okupa
ciją.

Vakarai turį dirbti visų euro
pinių problemų išsprendimui, 
kuris pašalintų jėgos viešpatavi
mą ir grąžintų teise pagrįstą 
santvarką.

kūjo ir koloso
ALMUS, 

mūsų bendradarbis Niujorke

“Lojalumo parade” latvių padė
ka “Už Latvijos užgrobimo ne
pripažinimą”.

Katrie parankesni
Lietuvai?,’ ■
Lietuvos žemių sujungimas 

visiems lietuviams buvo ir tebė
ra aktualus; Vokietijos sujungi
mas tam gali būti nepalankus. 
Kaikurie mano, jog dabartinės 
vakarinės Lenkijos teritorija 
dengia “Maž. Lietuvą” nuo vo- 

rietiškai nusiteikę ir uolūs ka- 
talikai, neaii^ baimės, jog su^ 
vienytoji Vokietija istorine tra
dicija tikriausiai vėl susimestų 
su . sovietais “amžinos draugystės 
ir pagalbos” sutarčiai ne kieno 
kito, kaip tos pačios Lenkijos ir 
Pabaltijo tautų sąskaiton. So
vietai net per “Tėvynės Balsą” 
šitokias baimes priminė. Girdi, 
kas iš tų vakarietiškų laisvių, 
jei Lietuva vėl bus he Vilniaus, 
ir be Klaipėdos; vėl persmaugta 
su Tilže, jei ne blogiau. Vaka
rams tai jokia problema. Mažoji 
Lietuva, tokiam New York 
Times tebuvo tik rusų užgrob
tos Vokietijos sritys, o Vilniaus 
kraštas — “rusų užgrobtos Len
kijos sritys...” Nelaimei, nege
riau orientavosi ir Valstybės 
Departamento gausūs “eksper
tai”.

Ryšiai mezgasi
Amerikiečiai nutarė siųsti 

Maskvon žinomą antikomunistą 
R. Nixon, o britai lenktyniauda
mi pasiuntė prekybos ministerį 
Eccles. NYTimes skelbė rašinius 
apie imponuojantį Sibiro — 
“naujosios Amerikos” supramo- 
ninimą ir priekaištavo Valst. De
partamentui dėl įsileidimo Ame
rikon Raudonosos Armijos dai
nos ir šokio ansamblio, nes ova
cijos bus keliamos šiai unifor
mai. “Ryšio įtaka jautėsi ir ki
tuose. Amerikos žydai, vietoj pi- 
ketavimo su prašymu kreipėsi į 
Miko j aną, džiaugėsi ano pažadų 
išlaikymu, gi Amerikos latvė 
Elza Žebranska, dainininkė, jau 
antra savaitė viešėjo pas nese
niai iš Sibiro grįžusį brolį Rygo
je. Ten ji nuvyko su legaliu V. 
Departamento pasu, vizuotu, ži
noma, sovietų ambasadoj.

Pasiūlymas iš anapus
Jei lietuvių ryšys su tėvyne 

nejuda, priežasties reikia ieško-

BALFo PRANEŠIMAS
BALFo Centro Valdybai nuta

rus, nuo š m. balandžio 20 d. BA 
LFAS nebetarpininkauja maisto 
ir drabužių siuntinių siuntime į 
Sibirą ar Lietuvą. Tokius siunti
nius BALFas užsakydavo- Švei
carijoje (tekstilės siuntiniai nr. 
237 ir “X”) už individualiai tam 
tikslui atsiųstas BALFui aukas.

Taio pat BALFas toliau nebe
bus iš JAV individualinių siun
tinių su Amerikoje gaunamais 
vaistais.

Vaistų siuntimas iš Vokietijos 
(vokiški ir amerikoniški vais
tai) bus vykdomas ir toliau ta 
pat tvarka, kokia Ijuvo iki šiol.

t BALFo Centras.

Hamiltono tautinių šokių grupė laimėjusi Kiwanis klubo festivalyje aukso meda
lius. Iš kairės sėdi: R. Petrušaitytė, A. Gurgždytė-Pietrantonio, S. Verbickas, A. 
Meškauskaitė, R. Banaitis, G. Latauskaitė. Stovi: akordeonistas A. Ulbinas, V. 
Verbickas, Č. Žilionis, N. Stanaitytė, Br. Blekys (grupės seniūnas), V. Miniotai- 
tė, G. Breichmanienė (vadovė), Z. Stanaitis, I. Grabošaitė, N. Verbickienė, E. Gu
daitis, L. Verbickaitė, E. Petrušaitis. Nuotraukoj trūksta K. Bieliūno.

LIN0TIPU1 PIRKTI VAJUS
ti abiejose uždangos pusėse. Ne
sunku buvo įmatyti lietuvių kul
tūrininkų spaudimą reikalaujant 
savitos lietuviškos politikos. Vis 
garsiau atsišaukė kultūrininkai 
iš anapus. Drąsus buvo vadovau
jančių LTSR kultūrininkų pa
siūlymas praėjusią savaitę vie
nam lietuviui dailininkui JA 
V-se iliustruoti lietuvio klasiko 
numatytą išleisti knygą, kuri 
būsianti verčiama į svetimas 
kalbas. Šitokių faktų akivaizdoj 
lietuviai politikai turėtų išdrįsti 
persvarstyti ligšiolines savo gai
res.

Bohna. — V. Vokietijos prezi
dento rinkimai įvyks liepos mė
nesį. Jį renka Bundestagas ir 
antra tiek atskirų kraštų seimų 
išrinktų atstovų, išviso 1.038. 
Rinkimai vyksta Berlyne.

Amsterdamas. —■ Olandų fir
ma Van Zanten en Valk buvo 
perleidusi iRy tų Vokietijos War- 
nemuende uosto darbams 98 dar
bininkus. Didžioji jų dalis netru
kus grįžo į Amsterdamą, nes ne
priimtinos pasirodę darbo sąly
gos.

Otava. — Premjeras Diefenba- 
ker pranešė, kad dalį civilių ap
saugos organizacijos darbo per
ima kariuomenė, ypač apsaugą 
nuo atominių puolimų. 
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Savaitės įvykiai
Nežiūrint artėjančios vakariečių-sovietų užsienio r. ministerių 

konferencijos, taikingos nuotaikos nematyti. Sovietai išsiuntinėjo 
notas V. Vokietijai ir JAV, kuriose grasina nesikėsinti su atominių 
ginklų įvedimu V. Vokietijon. Vašingtonas tą notą pavadino veid
mainiška ir padėjo i šalį. Britai 'šiuo reikalu yra palankūs sovie
tams, ir dėlto kancleris Adenaueris jaudinasi. Taipgi netvirtos 
linijos laikosi britai ir dėl sovietų užsimojimo apriboti skridimo 
augštį vakariečių lėktuvams oro koridoriuose į Berlyną. Jų vy
riausybė oficialiai pareiškė remianti amerikiečių laikyseną, ta
čiau visuomenė, ypač darbiečiai, laiko tai provokaciniu žaidimu. 
Amerikiečiai šiuo metu yra dau
giau susirūpinę britų bailumu 
nei sovietų agresyvumu, nes tai 
kliudo sudaryti vieningą vaka
riečių frontą gegužės 11 d. dery
boms. Jau buvo visa eilė pasita
rimų, bet vieningos nuomonės 
dar neprieita. Tam reikalui bal. 
29 d. Paryžiuj dar kartą susiren
ka vakariečių užs. r. ministeriai, 
jų tarpe ir naujasis JAV užsie
nio r. min. Herter su 14 asmenų 
delegacija. Net senelis Chur
chill, 84 m., pakėlė balsą, kvies
damas vakariečius vienybėn. 
Kartu jis perspėjo, kad vakarie
čiai karu nieko negali laimėti, 
lygiai kaip ir sovietai. Ta link
me bandė sukti pręz. Eisenhowe- 
ris pasiūlydamas sovietams su
stabdyti atominių bombų ban
domuosius sprogimus žemės pa
viršiuje ir erdvėje iki 30 mylių 
augščio. Šį pasiūlymą parėmė ir 
britų premjeras Macmillan, ta
čiau Chruščiovo atsakymas bu
vo “niet”. Buvo žinių, kad pasta
rojo sveikata sušlubavusi — 
buvęs netekęs sąmonės net 4 
kartus, ir dėlto kuris laikas 
atostogaująs, bet Maskva tas ži
nias paneigė. Spaudos žiniomis, 
Kremlius intensyviai rengiąsis

Su didele padėka skelbiame 
naują sąrašą mūsų darbo rėmė
jų aukojusių linotipo fondui ar
ba pirkusių “Žiburių” bendrovės 
šėru.

AUKOJO:
Torontiečiai po $5 — Zigmas 

Dobilas, Eduardas Punkris ir M. 
Pronskaitė; po $2 — J. Janeliū- 
nas, A. Čižikas, K. Ožalas, S. Juk 
nevičiUs, B. Urbelis, St. Juškevi
čius ir Romas Šimkus; po $1 — 
V. Abramavičius ir J. M.

Iš Hamiltono, kur vajų vykdo 
atskira komisija, tiesiog prisiun
tė $5 Adolfas Godelis; $2 J. Ma
čiukas ir $1 Kaz. Bartkienė.

Iš Montrealio prisiuntė $5 Ju
lius Jurėnas, $2 Mečislovas Ol
šauskas ir Si M. Zavadskas.

Iš Tillsonburg P. Augaitis pri
siuntė surinktų $21 aukų kartu 
su $50 Šerams pirkti. Aukojo 
$10 Juozas Pargauskas, $5 Povi
las Vindašius, po $2 — J. Kazo
kas, B. Idas ir Alf. Kairys.

Iš Delhi dr. Br. Povilaitis pri
siuntė pagal sąrašą surinktų $50 
serams pirkti, $4 aukų ir dar $15 
“TŽ” prenumeratoms — C. Mar 
telio, J. Dadurkos ir Alf. Žeber- 
tavičiaus. Aukojo po $2 — Myk. 
Bertulis ir Ign. Samas. (Šėrus 
pirkusieji suminimi žemiau).

Iš kitų Kanados vietovių pri
siuntė: po $5 — kun. V. Skilan- 
džiūnas iš Otavos, A. Skardžius 
iš Sault Ste. Marie; $2 — J. Vyš
niauskas iš*St. Catharines.

gegužės 11 d. konferecijai. Var
šuvoje susirinko posėdžio vad. 
Varšuvos sąjungos nariai, t.y. 
sovietai su savo Satelitais.

Tibeto sukilimas
Pasiekęs saugią Indijos vieto

vę Mussoorie Dalai Lama pareiš
kė pasitraukęs iš Tibeto meke
no neverčiamas. Pradžioje ban
dęs susitarti su kom. Kinijos įga
liotiniu dėl krašto autonomijos, 
tačiau nepavykę, ir kiniečiai pra 
dėję apšaudyti Dalai Lamos rū
mus. Tada jis su 92 palydovais 
pabėgęs. Krašte sukilimas išsi
plėtęs. Kiniečių žiniomis, per 
malšinimo susidūrimus žuvę 
tūkstančiai tibetiečių. Panchen 
Lam& liko kiniečių pastatytas 
Dalai Lamos vietoje kaip pa
klusnus įrankis. Tibeto įvykiai 
sukrėtė komunistų prestižą Af
rikos ir Azijos kraštuose, pana
šiai kaip Vengrijos įvvkiai Eu
ropoj ir Amerikoj. Indijos prem
jeras Nehru, atsižvelgdamas į 
blogėjančius savo santykius su 
Kinija, planuoja sutaikyti Dalai 
Lama su Peipingu ir pakvietė 
kiniečiu atstovą pasimatyti §u 
paeiti Dalai Lama .

Fidel Castro Kanadoj

Iš JAV prisiuntė po $10—J.E. 
vysk. V. Brizgys ir kun. J. Pra- 
gulbickas.

ŠERŲ PIRKO:
10 šėrų už $100 torontietis, di

delis lietuviškos spaudos mylė
tojas ir “TŽ“ rėmėjas Antanas 
Prūselaitis;

4 šėrus už $40 niekad neatsi
sakąs pagelbėti lietuviškai spau
dai, kun. Juozas Pragulbickas iš 
Elizabeth, N.Y., USA;

po 2 šėrus už $20 pirko toron- 
tiečiai White Stanley ir Slapšys 
Algirdas. Kuzmickas Alfonsas iš 
Paris, Ont., Pocius Charles ir 
Augaitis Petras iš Tillsonburg, 
Ont., dr. Br. Povilaitis' iš Delhi. 
Ont., kuris, kaip ir P. Augaitis. 
yra jau aukų skyriuje minėti 
mūsų talkininkai savose apylin
kėse; ..

;‘C 1 serą už $10 pirko: toron- 
tiečiai, abu žinomi visuomeni
ninkai Elena Senkuvienė ir Fe
liksas Senkus, jau anksčiau vie
ną šėrą pirkęs S. P., jau anksčiau 
du šėrus pirkęs Treigys Sergi
jus, Augustaitė Bronė, Kirvaitis 
Jonas, Krakauskas Antanas, Nor 
kus Bronius ir J. Mikalauskas.

Iš Delhi Cipras Matelis ir Ma
žeika Antanas; iš La Sallettc. 
Ont., Albertas Augustinavičius. 
iš Langton, Ont., Marijonas Gri
nevičius, iš Hamilton, Ont., Jo
nas Deksnys, iš Baltimore, Md., 
USA, Juozas Petuška.

Visiems lietuviškos spaudos 
mylėtojams, mūsų darbo rėmė
jams ir talkininkams, aukoju
siems ir šėrų pirkusiems nuošir
džiai dėkojame.

Vajaus komisija.

Kubos sukilėlių vadas, dabar 
min. pirm., lankėsi JAV ir Ka
nadoj. Savo priešų jis atrado ir 
čia. Vieši pasirodymai buvo stip
riai saugomi policijos. Publikos 
jis visur buvo sutiktas triukš
mingai. Savo pareiškimuose vie
šumai Castro pasisakė nesąs ko
munistas ir nemanąs tvarkyti 
savo krašto pagal komunistine- 
teorijas. Taipgi netinkąs jam žo
dis “diktatorius"’. Vašingtone, 
manoma, jis kalbėjęs dėl ga’i- 
mos JAV paramos Kubai, o Ka
nadoje jis teaplankė Montreal’ 
kur daugiausia domėjosi raita a 
Kanados policija. Jo planas a1- •- 
lankyti Otavoje, Toronte l«\r 
neišpildytas dėl žinių iš Kūb ^ 
kur -esą pasirodę neramumo 
ženklų. '

Britanijos karalienės mot’n- 
Elžbieta ir princesė Margam 
lankėsi Romoje ir ta proga b”' 
oriimtos popiežiaus Jono XXT .. 
Kaikurie protestantų laikraš/ - 
pakėlė protestą: esą tai nesu i o 
rinama su karalienės, kaip a”- 
’ikonų bažnyčios galvos, par
komis. Iš karalienės šeimos r - 
sės buvo paaiškinta, kad tai r p 
dagumo vizitas. Oficialų vizi» 
popiežiui padarys karalienė F:' 
bieta II palbūt 1960 m. kai J - - 
kvsis Italiioi. Mat, britų vyrk i- 
svbė su Vatikanu palaiko of ir •» 
liūs santvkius, turi savo am’v 
sadoriu Vatikane, nors nepriir 
pooiežiaus nuncijaus.

Maotsetungo, kom. Kinijos p e 
zidento vieton išrinktas Lu. K’ 
pasiliko partijos bosu.
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VI-OJI LIETUVIŲ DIENA
Kanados Lietuvių Dienos, ren- siuoj u Molotov-Ribentropo pak- 

giamos kiekvienais metais kitoje tu ir 1939 m. rugsėjo 1 d. pasau- 
vietovėje, šalia mūsų tautinių linio karo pradžia. Taigi VI LD 
švenčių, yra taip pat vienos di- politiniu trimitu ir būtų 1939 m. 
džiausiu šio krašto iškilmių. Ir rudens įvykiai, juo labiau, kad 
ne tik Kanados lietuvių, bet ir šią sukaktį neužmirš atžymėti ir 
netolimų JAV apylinkių, nes visi pasaulio laikraščiai, radijai 
tikrumoje, abiejų šių valstybių J ir televizija. Mums lietuviams 
mūsų tautiečiai gyvena tom pa- * * ’ ” " '
čiom nuotaikom, taip pačiais sie
kimais.

Tačiau Kanados LD daug kuo 
skiriasi nuo JAV lietuvių ren
giamų — JAV tautiečiai per 
lengvai uždeda šią iškabą prie 
kiekvienos gegužinės, parapijos 
pobūdžio mugės, tuo tarpu Ka
nados lietuviai čia mato ne tik 
suvažiavimą iš tolimesnių Kana
dos plotų bendram pasilinksmi
nimui, susitikimui ir pasidalini
mui, išgyventų išeivijos dienų 
įspūdžių, bet taip pat mato LD 
tautiniai-^olitinį atspalvį. Tokio 
pobūdžio jos turėtų būti ir JA 
V-se. Bent Illinois ar New Yor- 
ko valstijose, panašios šventės 
galėtų įvykti.

Tuo tarpu šiame krašte visam 
jo gyvenimui stipriausią toną 
duoda dvi provincijos: Quebec 
ir Ontario, kur ir lietuviai yra 
daugiausiai susikoncentravę. 
Kiekvienas stipresnis tų provin
cijų tautinių mažumų garsas, ai
du atsiliepia vietiniuose parla
mentuose ar net federaliniame 
parlamente. Tai yra vienas mū
sų siekimų, vienas mūsų tikslų, 
išgarsinti lietuvio vardą, Lietu
vos pavergimą.

Po I Kanadoj LD Hamiltone, 
vietos dienraštyje — The Hamil
ton Spectator, 1953 m. rugsėjo 10 
d. — tilpo eilė nuotraukų, ilgas į. _ ... .
aprašymas šios šventės. Pasisa- • tokie persekiojimai. Asylo teisių 
kymas dėl LD šventės burmistro Ibūsi^ nebeduodama ypatingai 
L. D. Jackson: “Aš siūlyčiau vi-' jūreiviams ir tiems, kurie at- 
siems pasiklausyti ir pamatyti jų vykstą sū laikinomis vizomis ir 
šokius ir dainas... Aš buvau gi-, norį JAV pasilikti. _
liai sujaudintas jų pasiryžimu. 1 • -enki; org'’nizacįįos, ypač vad. 
Aplamai, jie atlieka didelį Įnašą Lenkų . Kongresas tuo reikalu 
į kultūrą ir muzika. Aš niekad Vra įteikęs savo memorandumus, 
negirdėjau taip puikiai giedant tačiau didelių vilčių, kadrai bū- 
God save the Queen, kaip giedo- pakeista, beveik nėra. Ypatm- 
jo lietuviu choras. ..” £ai rūpinęsis atbegelių globa

Taip, mes esame ir paliksime 'vad. Lenkų Imigracinis Komite- 
gerais šio krašto piliečiais, ta- ^s, taip pat eilė kitų orgamza- 
čiau nepamiršime savojo gimto- erių, atrodo savo veikimą turės 
io krašto, jo kančių-/motinos iš- sulaikyti, 
mokytos kalbos, nes kaip tas 
pats burmistras viename Vasa- LENKŲ REPATRIACIJA 
rio 16-tos akte pareiškė — tik tas 1 PRATĘSTA
iš atvykusių į Kanadą bus geras. Pagal Lenkijos ir Sovietų Sąj. 
pilietis, kuris nepamirš taip pat lsutartį norinčiųjų iš Sovietų Są- 
ir savo gimtosios kalbos. O mei- x "
lę jai, dar didesnį įdiegimą 'jau
nosios mūsų atžalyno krūtinėse 
kaip tik duos LD.

Gaila, kad pereitais metais. 
Lietuvių Diena, dėl labai men
kų priežasčių, buvo užmiršta ir 
neįvyko. Tautinėje plotmėje, 
politiniu atžvilgiu, ji buvo mums 
labai svarbi, nes bendrai galėjo
me atšvęsti 40-metį Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo, šv. 
Kazimiero ir Kudirkos sukaktis. 
Tačiau ir šiemetinė šventė bus 
surišta su dideliais pasaulio įvy
kiais, surišta su atkurtosios Lie
tuvos pavergimo pradžia — gar-

Ne vienas tikrovę išvydęs (nežino kur Berlynas. Ne dėl pS- 
amerikietis šviesuolis kalba dar sibaisėtinų praeities klaidų, bet 

ateities netikrumo, kai Rusija 
sumaniai įrikiuoja Berlyno klau
simą vakariečiams suskaldyti.

VAKARIEČIŲ 
NESUTARIMAS
Nuo lapkričio mėn., kai buvo 

paskelbtas Maskvos reikalavi-

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

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

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SWANKAS

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimoi ir patoisymai 
atliekami greitoi ir garontuotoi.

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

Visi elektros darbai atliekam 
greitai ir ©neinamomis 

kainomis

VICTOR EI FCTDIC 
CONTRACTING CO.

V. JURKEVIČIUS.
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

šiuos įvykius reiktų taip pat nu
šviesti, turint susitarimų fotoko
pijas, ar net gyvus liudininkus 
pasitarimų su rusais, kaip gen. 
St. Raštikį, dr. VI. Viliamą ir kt.

Laiko nedaug, o pats VI LD 
Komitetas taip pat to reikalo ne
išriš. Tad gal šį klausimą spręs
ti padės vadovaujantieji veiks
niai, pasisakymai spaudoje, Ka
nados Politinis Komitetas ar net 
Pabaltijo Federacija. Projektų 
gali būti daug ir įvairių, tačiau 
viena formulė .šio įvykio atžy- 
mėjimui LD turi būti surasta.
' K. Baronas.

pavergtųjų tautų reikalais. Ra
dijo paskaitininkai atvirai pri
kaišioja, kad vyriausybės vyrai 
daug žadėję, bet mažai tesėję. 
Jie žadėjo laisvę pavergtiesiems, 
tačiau piršto nepajudino juos iš
laisvinti. Jie darė pakartotinus mas vakariečių karinius dalinius 
neapgalvotus žygius Artimuose,iš Berlyno atitraukti, iki N. S. 
Rytuose, kurie išslydo. Jų skeįb- j Chruščiovo išvykos į Leipcigo 
tasis Azijos tikrumas dvelkia ne- mugę ir rytinį Berlyną, jis buvo 
tikrumu. Garsintasis idealizmas į esminiu propagandininku, kurio 
sutapdinamas su idealiu kapita- žodžių vakariečiai nespėjo aiš- 
lo įdėjimu. Nereikia stebėtis, | kinti. Parvykęs Maskvon staiga 
kad visa tai mato net jaunojo af- (nutilo. Jį pakeitė vakariečiai sa- 
rikietiškojo tautiškojo sąjūdžio , vo nedarniomis kalbomis. Nedar 
atstovai, kurie save vadina tik- 'numas išvirto į politinį nesutari- 
raisiafe idealistais. Ir vienas jų!mą, kurio šaknys toliau siekia, 
atvirai tarė amerikiečiams: “Mes “ 
kentėjome. Dabar .aukojamės 
bendram labui. Mes negalime 
pasiaukojimč iš jūsų pasimoky
ti, kadangi jūs jo neturite”.

Panašiu, labai apgailėtinu ke
liu “suvienyta” Vokietija. Šią il
gą istoriją,. kuri JAV mokesčių 
mokėtojams daug milijonų at
sėjo, reikėtų pavadinti tikrai ap
gailėtina. Ne dėlto, kad 39% 
amerikiečių ir 75$ niujorkiečių

Lenkijos bėgliy nebepriims
JAV imigracijos įstaigos, susi-*-------------------------

tarę su Valstybės Departamen
tu, paskelbė, kad lenkams, ku
rie lig šiol neišgavo asylo — po
litinių pabėgėlių — teisių, jų ne
beduos ir kad tokie asmenys turi 
išvykti patys arba būsią išsiųsti, 
iei jie yra atvykę į JAV po 1956 
spalio mėn. JAV priėję išvados, 
kad po pasikeitimų, kurie Len
kijoje įvyko po 1956 m. spalio 
mėn., nebesą pagrindo lenkams 
kur nors ieškoti asylo teisių. To
kios teisės būsią duodamos tik 
tokiems asmenims, kurie galėsią 
įrodyti, jog grįžus į Lenkiją 
jiems grėstų areštas ar kokie ki-

dar daug neužsiregistravusių, o 
po kovo 31 d. dar daug neišvy- 
kusių. Lenkų oficialūs šaltiniai 
skelbia,. kad išvykti būsią gali
ma ir vėliau. Dėl to JAV Care 
organizacija pasiūliusi į repat- 
rijantų priėmimo centrus pa
siųsti apie 400 paketų su paklo
dėmis, antklodėmis ir maistu. 
Betgi iš sovietinių šaltinių tuo 
tarpu tu.o reikalu dar nepaskelb
ta nieko.

PRATĘSTA

; jungos repatrijuoti į Lenkiją re- 
Į gistracijos terminas baigėsi 
‘gruodžio 31 d., o grįžtančių jų iš
vykimo paskutinis terminas bai
gėsi kovo 31 d. Betgi pasirodė, 
kad po gruodžio 31 d. pasiliko

STAIGMENA LONDONE
Dar niekad nebuvo čia tokio.. .

ŠOKIŲ VAKARO,
koks įvyks pirmąjį gegužės šešta
dienį, V. 2., gražiojoj O.F.T. salėj, 
555 Dundas St, prie William St. 
Orkestras — geresnės sudėties, ne
gu betkada. Bufetas su visų rūšių

SKIRTINGI KELIAI
Vakariečiai pergyvena ryškią 

tarpusavio nepasitikėjimo ligą. 
Šios ligos priežastis — neturė
jimas ryškių, toliau siekiančių 
visuotinų tikslų. Kiekviena va
karietiška valstybė siekia savo 
artimųjų uždavinių. Kiekviena 
vakarietiška valstybė siekia puo
selėti savo autoritetą, kaip po
kario metu neišryškėjo vakarie
čiuose toliau numatančios politi
kos autoritetas. Refleksų-atsikir- 
timų politika atsisakius kilniau
sio — pavergtųjų išlaisvinimo 
prado veda į puoselėjimą savojo 
saugumo, nelyg Miuncheno 
tarpsnyje. Bėda anuomet sulip
dė gretas frontuose kovoti, ta
čiau politikoje jos buvo ne tik 
padrikos, bet gi, net paliko už
nuodytus pėdsakus. Juokinga 
kalbėti apie Šiaurinio Atlanto 
santarvės stiprybę, kai Prancū
zija atšaukė Viduržemio karinį 
laivyną iš jos vadovybės. Char
les de Gaulle jau anksčiau aiš
kiai pasisakė, kad jis neprašo, o 
reikalauja atitinkamos Prancū- 
jos įtakos santarvės vadovybėje. 
Numanu, kad karo laivynas rei
kalingas neužbaigtai bylai Alžy
re vesti. Tačiau ne vien tuo pa
grįstas minėtas sprendimas.

• Anglija ir Prancūzija aiškiai 
susikirto dėl ūkinių reikalų ir 
sudarymo europinės ūkinės są
jungos branduolio. Tačiau žy
mia aštresnis susikirtimas yra 
įvykęs dėl karinių ir politinių 
dalykų vidurinėje Europoje. Pa
ryžius ir Bonna aiškiai sutarė, 
kad negalima daryti jokių nuo
laidų Vokietijai nuginkluoti. 
Abiems sostinėms nepriimtina 
ir lanksčioj! politika, kurią pri
mygtinai anglai perša.

Kai penktoji Prancūzijos res-

terija. Pradžia 8 vai. vak.
Plačiau žiūr. “T2” praeitos sa

vaitės numery. Lauksime!
Rengėjai.

TORONTO

kaip Berlynas. ..
Prez. Eisenhoweris leidosi 

Macmillano įtaigojamas. Angli
jos ministeris pirmininkas ėmėsi 
nedėkingo vaidmens aiškinti: 
mes turime veikti, kad būtų vil
kas sotus ir avinėlis nepaliestas. 
Kaip galima atsiekti, šio tikslo? 
Gi lanksčia—flexible—politika. 
Lanksčiai galima šnekėtis apie 
Berlyną, nuginkluoti vakarinę 
Vokietiją įr patalkininkauti Ru
sijai įgyvendinti Adam Rapacki, 
esmėje pačios Maskvos, planą 
nuginkluoti vidurinę Europą. 
Galima susigaudyti Harold Mac
millan planuose, kad jam rūpi 
ne tiek būti Chruščiovo talkinin
ku, bet paruošti dirvą šįmeti- 
niuose rinkimuose Anglijoje 
konservatoriams laimėti. Gali
mas dalykas, kad jis tylomis sam 
protauja: laimėsime ar ne, 
Maskva pasiderėti galima.

JAV SVYRAVIMO 
SŪPUOKLĖSE
Jei vakar buvo taip, šiandieną 

jau kitaip. Rytinės Vokietijos publika svajoja apie grandeur -

Pagalba tėvams
Tėvai skundžiasi neturį laiko 

savo vaikus ne tik lietuviškai 
skaityti ir rašyti pamokyti, kaip 
kad buvo caristinės Rusijos val
dymo laikais, bet net daugiau su 
jais pasikalbėti. Už tai nors kiek 
i pagalbą tėvams atėjo “Tėvynės 
Prisiminimų” radijo valandėlė. 
Jos vedėjas J. R. Simanavičiui 
mielai sutinkant, Toronto apyl. 
Kultūros Fondo įgaliotinio pa
stangomis per šią radijo valan
dėlę (šeštadieniais 5-6 vai. vak. 
banga 1400) įvesta pačių vaikų 
išpildoma programa, kad vaikai 
klausytų nors per radiją lietu
viškai kalbant ir turtintų savo 
kalbos žodingumą. Todėl reikė
tų tik, kad tėvai primintų savo 
vaikams tos radijo valandėlės ar 
bent savo programos pasiklau
syti. Čia jie išgirs ne tik įdomių 
dalykų, bet nemažai lietuviškų 
žodžių, kurių namie iš tėvų ne
išgirsta. Taip bus palengvinta 
vaikams lietuviškai susišnekėti.

o su

Vašingtonas nepripažįsta. Bet 
Berlyno klausimu buvo nusista
tę tartis, kaip su Rusijos šalimi. 
Anksčiau tvirtino, kad Vokieti
jai suvienyti esminė sąlyga tėra 
laisvi rinkimai. Vėliau pasiro-

didybę, kai ji kietai kovoja už 
pažeistojo Prancūzijos autoriteto 
sutvirtinimą, kai įvairiausiais, 
net prieštaraujančiais posūkiais 
bando ne tik pačioje Prancūzi
joje ryžtą ugdyti, bet ypač Af
rikos žemyne saitus su metropo
lija sutvirtinti, negalima lordo 

'spręsti. Valstybių pirmūnų pasi- Eeaverbrocko pareiškimą laikyti 
tarimas sąlygotas užsienio rei-! išmintingu: “Macmillan imasi 
kalų ministerių pasitarimo sėk- 1 vadovauti vakarams, nes kito to
me. Dovydo stovykloje JAV kio valstybininko vakariečiai 
prezidentas buvo Macmillano neturi”. Vadiname vadovavimu, 
įtikintas, kad reikia derėtis su kai vadovą kas seka. Kas jį seka 
Rusija, nors užsienis, reikalų mi- vakariečiuose? Geimas dalykas, 
nisterių pasitarimas būtų bergž- kad ir pats Masmillan ilgai me
džias. Šie svyravimai, įvykę pa-įgalės sekti savo pėdsakų, nes jis 
starųjų mėnesių tėkmėje, vaka-' mėgsta suktis ratu, nelyg anuo- 
riečiuose išugdė dar didesnį ne- ; met Chamberlain, kai tarp 

jungoje betkokių prekių ar ža-' sutarimą. Šiaurinio Atlanto san- Miuncheno ir Londono prasivėrė 
liavų pirkti už tokią pat sumą, tarvės dešimtmečiui atžymėti bedugnė. Ar Macmillan yra tik- 
už kokią Sovietų Sąj. pirks jos (Vašingtone įvykusiame pasitari- ras, kad jis pasaulio istorijoje 
kviečių. Kanada betgi aiškina, ,me visi sutarė — paliksime ka- nesuvaidintų panašios tragedijos 
kad ji to pasižadėti negalinti, 
nes jos pirkliai gali pirkti prekes 
niekieno nevaržomi ir vyriausy
bė negali nurodyti, kur jie ką 
turi pirkti. Taip susitarimo ir 
nepasiekiama.

KANADA SU SOVIETAIS 
NESUTARIA

Kanados prekybos sutartis su 
Sovietų Rusija pasibaigė vasario 
mėn. Jau sausio mėnesį buvo 
pradėti pasitarimai dėl naujos 1 dė, kad esą, nors nenurodyta, ki- 
prekybos sutarties, tačiau iki ; tų sąlygų minėtam klausimui 
šiol prie susitarimo neprieita.

Pagal buvusią sutartį Sovietų 
Sąjunga buvo pasižadėjusi Ka
nadoje pirkti bent 50 milijonų 
bušelių kviečių, perkant kasmet 
bent 400.000 tonų. Sovietų są
junga šitą pažadą išpildė. (Kvie
čių tiek nupriko. (Betgi K&nada 
Sovietų Sąjungoje permažai te- 
pirko. Sovietai reikalauja, kad 
Kanada pasižadėtų Sovietu Są-

rinius dalinius Berlyne, tačiau antro veiksmo, jei galėtų šian- 
kiekvienas numatė skirtingus dieną Paryžiuje surasti Dalla- 
būdus šiam tikslui siekti. ' dier? ' (Bus daugiau)

įvairus siuntiniai
Visu rūsiu stalių darbai

C- ,4*
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

į LIETUVĄ, Latvija, Estija, Ukrainą 
Lenkiją ir U.S.S.R.

RESTORANAS "RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų.

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.
Siunčiome Jūsų sudorytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 

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

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

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

bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

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

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams

Darbo kojinės
. . $21.85

.. $39.60
. $24.45

$53.45
$2.50)

kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.
10 kg. cukraus .. $13.22 20 kg. cukraus ..
10 kg. taukų ........... $22.60 20 kg. taukų ..
10 kg. ryžių .. $14.80 20 kg. ryžių..........
10 kg. sviesto .. .. $31.74 20 kg. sviesto .. ..

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

ir kojos) iškaitant visus mokesčius — i Europa.... ......................... $175.00
i Azija.......................   $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.

Gyvenę ne Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gave musų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINt ĮSTAIGA:

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

105 Caanon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Panto V. Jarmtis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Pania M. VenskevUienė.

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

Sav. A. Kalūza

sustiprintos kulnys ir pirštai

ji

NAILONU
Štai geriausias pirkinys ii 
gesniam nešiojimui — la^ 
bai patogios — ekstra vepu į £ 
tingos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės. Yra 
įvairiausių rūšių, tinkamų 
įvairios rūšies darbams.

Taip pat apatiniai-viršutiniai rūbai 
Garsūs nuo 1868 m. ws im

Ninagaros pusiasalio 
“Gintaras”, 

pakviestas Toronto moksleivių 
at-kų, pereitą sekmadienį pasi
rodė Prisikėlimo salėje. Tai vai
kų šokėjų grupė — 14 mergaičių 
8-13 m. amž. iš St. Catharines ir 
Niagara Falls. Beveik pusantros 
valandos užtrukusi programa su 
sidėjo iš stilizuotų lietuviškų 
tautinių šokių ir poros baletų. 
Visus šokius ir baletus paruošė 
pasišventusi tam darbui grupės 
vedėja S. Ulbinienė. Pijaninu 
akomponavo R. Ulbinaitė. Ka
dangi tuo pačiu laiku kitoje sa
lėje vyko Maironio minėjimas, 
žmonių į koncertą susirinko tik 
apie šimtą. Pabaigoje T. Rafa- 
elis, OFM, šiltu žodžiu padėkojo 
šokėjoms, vadovei, pianistei ir 
grupės globėjui T. Barnabui Mi
kalauskui, OFM. Vedėja ir akom 
paniatorė buvo apdovanotos gė
lėmis. Po koncerto moksl. at-kės 
suruošė jaunosioms šokėjoms 
kuklias vaišes.

“Gintaro” šokėjos paliko gerą 
įspūdį torontiškiams žiūrovams. 
Skoningai pasiūti vienodi dra
bužiai (I-je programos dalyje 
tautiniai, Il-je — jūreivių) su
darė jaukų vaizdą. Šokių išpil-

DARBAI WASAGOS
STOVYKLAVIETĖJE

Praėjusią savaitę buvo pradė
ti stovyklavietės praplėtimo ir 
pastatu darbai. Buldozeris sujun , , -. -TT1
gė naująją stovyklavietę su se- dyme jautėsi stipri vadoves Ul- 
nąja ir išlygino vietas pastatams: S1 šokėjos į sa-
dviem miegamiesiems (60 iš 24 '° ^.ar^3 rik pastangas,
pėdų) ir salei (84 iš 40 pėdų). į 
Kiekvienas miegamasis talpins 
30 lovų, o salėje bus įrengta vir-•. , . , ± - . . .,
tuvė bei kambariai stovyklos . sokl4 koį£erty- 71 pa’ 
Štabui. Senajame bakare bus Gintarą oronte su
įrengti kambariai eventualiems nauiu rePer^uaru‘ 
stovyklautojų susirgimams ir 
virėjoms. Naujoje stovyklavietė
je taip pat bus paruoštos pasto
vios vietos palapinėms. Stovyk
lavietės planus paruošė arch. V. 
Petrulis ir inž. P. Čeponis. Sta
tybos darbams vadovauja rango
vas P. Regina. Visi darbai numa
tomi atlikti ūkišku būdu, talki
ninkaujant vaikučių tėvams bei 
jaunimo-mylėtojams.

Praėjusi šeštadienį, vadovai;- Į c?ūnu.
jant P. Reginai ir tMkininkau- sutikimas užtruko net pen- 
Gieiraičiui. A. Laurinavičiui, B. iket« valandų-nuo 6.30 iki 11.M 
Putnai, J. Ruseckui. V. Stuikiui (V v' 31S susipazi-
ir A. Žutautui, buvo išlietos sa- nlm0 kokliu, uztrukusm po
les grindys. Šios savaitės bėgyje |r? val- ° tohai! Pne
bus galutinai paruošti pamatai 
miegamiesiems įr tikimasi šeš
tadienį, susilaukus gausaus tal
kininkų būrio, sudėti grindis bei 
pastatyti salės sienų stulpus.

Tėveliai, kurie numatote nau
dotis stovyklaviete, bei visi no
rį prisidėti- prie jaunimui sto
vyklavietės įrengimo, prašomi 
atvykti savaitgaliais į talką. Ga
lį padėti šį šeštadienį, prašomi 
paskambinti į kleboniją. Maši
nos išvyks nuo klebonijos 7 ir 
7.30 vai. ryte.

Cadilakų bilietų šakneles pra
šom grąžinti iki birželio-pabai- 
.gos, o $5.000 loterijos — iki ge
gužės galo.

Dar turime virš 100 Cadilakų 
loterijos knygučių ir apie 300 
$5 000. Visi lietuviai maloniai 
prašomi prisidėti prie šių lote
rijų bilietų platinimo, kad neap
sunkindami save pačių bei para
pijos galėtume įrengti gražią 
stovyklavietę mūsų jaunimui.

bet ir širdį. Gaila, kad nedidelis 
skaičius torontiečių galėjo pasi- 

| gerėti tokiu gražiu lietuviškų

SU VYRIAUSYBĖS NARIAIS
Pereitą ketvirtadienį, balan

džio 23 d., mažumų laikraštinink. 
klubas — Ethnic Press Club — 
Royal York naujojo priestato 
Alberta Room surengė priėmimą 

į Ontario vyriausybės nariams. 
I Dalyvavo premjeras L. Frost, 
i keletas kabineto narių, parla
mentarų ir šiaip augštų parei
gūnų. . ' ;; /

Susitikimas užtruko net pen-

Maironio paminėjimą 
pereitą penktadienį suruošė To
ronto LTS Korp! Neo-Lituania 
TLN. Apie Maironį kaip patrio
tinį poetą paskaitą skaitė Aldona 
Augustinavičienė, atvykusi iš 
Cleveland©. Kaip ir visada, pre
legentė puošniu ir sklandžiu žo
džiu publiką sužavėjo. Po pa
skaitos sol. A. Ščepavičienė, 
akompanuojant D. Ščepavičiū- 
teį per du kartu padainavo ke
turias daineles. R. Merkelytė pa
deklamavo Maironio “Jūratė ir 
Kastytis”, o A. Bušinskaitė “Va
karas ant Keturių Kantonų eže
ro”. Minėjimą užbaigė padėkos 
žodžiu čionykščių neo-lituanų 
pirm. inž. M. Meiliūnas.

Dalvviu buvo apie 150 ir visi 
iš salės išėjo atsigavę su pakelta 
nuotaika, dėkingi organizato
riams už mielą popietę.

Susižeidė. Darbovietėje, įjun
giant elektros-jungiklį, sužeistas 
Mamertas Duliūnas. kuriam ug
nis palietė veidą ir dešinę ranką. 
Daktarų ligoninėje po širdies ne
galavimo paguldytas p. Daug- 
vila.

pietų stalo su eile kalbų, kurio
se iš klubo atstovų pusės buvo 
pasisakyta, ko naujieji ateiviai 
ii ypač jų spauda laukia iš vy
riausybės, o augštieji svečiai pa
sisakė, kaip vyriausybė ir jie pa
tys asmeniškai vertina naujuo
sius ateivius bei jų spaudą. Il
gesnę kalbą pasakė pats premje
ras Frost. Pradžioje pastebėjęs, 
kad laisvė visuomet išeina nu
galėtoja, priminė, kad ir dabar
tinė eilės tautų priespauda pra
eis, nes pasaulis negali būti pu
siau laisvas ir pusiau vergijoje. 
Toliau premjeras kalbėjo apie 
didįjį šio krašto žmonių uždavi
nį sukurti didžiąją Kanadą. Šia
me darbe esą vienodai vertingas 
visų čia atvykusių tautų įnašas. 
Iš jų atsineštųjų kultūrų derinio 
bręsta kanadiškoji kultūra. Kai 
vienas iš kalbėjusių klubo atsto
vų (italas lanuzzi) savo kalbo
je prasitarė apie tautas sulydi- 
jantį Ontario katilą, premjeras 
antroje kalboje — dėkodamas už 
Išrinkimą klubo garbės nariu bei 
įteiktąjį diplomą — vėl akcenta
vo Kanados kultūros jungisio, 
bet ne lydinio charakterį. Ištik- 
rųjų čia nėra neatvykusių — tik 
ne visi tuo pačiu metu yra atvy
kę. Jis pats pagal kilmę škotas, 
žmona jo airė, o dar jo tėvas bu
vęs aktyvus valdybos narys 
“Škotijos sūnų draugijoje”.

Iš kitų augštųjų svečių kalbė
jo: Ontario valst. sekretorius 
Hon. Phillips, M.D., transporto 
min. J. Yaremko, min. Macauly, 
Grossman, MP, švietimo minis- 
teris Dunlop kalbų nebesulaukė.

Susitikimas, aiškus dalykas, 
ypač laikraštininkams buvo la
bai naudingas ne tik dėl pra
plečiamų pažinčių, bet ir pade
dąs aiškiai perprasti vyriausybės 
pozicijas opesniais klausimais. 
Kadangi artėja naujo parlamen
to rinkimai, tai tas išsiaiškini
mas pageidautinas ir vyriausy
bei. Tai buvo trečias mažumų 
laikraštininkų susitikimas su 
premjeru, bet pirmas tokio pla
taus masto. Tai rodo, kad ma
žumų spaudos vaidmuo juo to
liau tuo labiau pripažįstamas ir 
vertinamas.
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Knadoje gyvenantiems lietuviams 
z Garbingajam Kauno Arkivys
kupui ir pirmajam Lietuvos baž 
nytinės provincijos Metropolitui 
Juozapui Skvireckui, didelių 
nuopelnų asmeniui visai mūsų 
tautai ir ypatingai katalikams, 
šių metų birželio 24 d. sukanka 
60 metų nuo jo pašventimo į ku
nigus ir liepos 13 d. sukanka 40 
metų nuo pašventimo į vysku
pus.

Šiuo metu Jo Ekscelencija 
Garbingasis Jubiliatas yra silp
nos sveikatos. Paprašykime jam 
Veišpaties palaimos ir pagalbos

VILNIETIŠKOS AKTUALIJOS
pakelti amžiaus ir tremties naš-

Kreipiuosi į visame pasaulyje 
esančius lietuvius kunigus, kata
likiškas ir visas kitas lietuvių 
organizacijas ir yisus lietuvius 
šią sukaktį paminėti ypatingai 
maldos būdu. Nebus nieko ne
tinkamo, jei šalia maldos kur 
įvyks ir kitokio pobūdžio minėji
mų. Gerbiamieji kunigai ir pa
sauliečiai visuomenininkai savo
se vietovėse nuspręskite, kur ir 
kas būtų tinkama ir įmanoma.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje 
Vysk. V. Brizgys.

Kaip atrodo dabar Vilnius lenkui
E. Wazzeczuk “Žycie Warsza-1 septyni lenkiški rajoniniai laik- 

wy” laikrašty išspausdino savo —x---i - -----
įspūdžius iš lankymosi Vilniuje.

Vos atvykęs, jis ištempęs au
sis klausytis ar daug kas Vilniu
je kalba lenkiškai. Iš pradžių

1 girdėjęs kalbant tik lietuviškai 
ir rusiškai, tik viešbučio resto
rane nusiklausęs, kad gretimo 
stalo kaimynai kalbą rusiškai ne 
rusišku akcentu, o po kurio lai
ko nugirdęs vieną lenkiškai kai
mynei sakant. Atrodę, kad tai 
buvusi lenkiškai lietuviška kom
panija. Gatvėje lenkiškai kal
bančių sutikęs tik vieną vyres
nio amžiaus porą, o vėliau tris 
jaunuolius krautuvėje kalban
čius grynai vilnietiškų akcentu 
lenkiškai. Stoty informacijos tar 
nautoja taip pat su juo kalbėju
si lenkiškai, viešbuty užkalbinęs 
lenkiškai telefonistę ir ji tik nu
sistebėjusi, iš ko pažinęs, kad ji 
lenkė.

Kiek lenkų dabar yra Vilniu
je, jam nepasisekę nustatyti. 
Esą laikoma, kad Vilniaus kraš- 

. te jų esą apie 300.000, o pačia
me Vilniuje apie 20 ar 30 tūks
tančių, atseit 10% miesto gy
ventojų. Septyniuose rajonuose 
lenkų esąs žymus procentas. Esą

raščiai, o Vilniuje dienraštis 
“Czerwony sztandar”. Į Vilnių 
kasdien atvežą 5.500 egz. laikraš
čių iš Lenkijos, ir jie greit būną 
išperkami. Taip pat turį didelį j 
pasisekimą lenkiški žurnalai. 
Esą knygynuose ir lenkiškų kny 
gų, bet tų autorių, kurie dabar 
Vilniuje labiausiai ieškomi, kaip 
tik negalėjęs rasti. Tai Prus, 
Orzeszkowa, Kraszewski, Sien
kiewicz, Mickiewicz. Lenkų įstai 
gos turį tų autorių knygų dau
giau pasiųsti.

Vilniaus krašte veikią apie 300 
lenkiškų mokyklų, pedagoginis 
institutas ir kelios dešimtys vi
durinių mokyklų.

Vilniuje esą gana daug vei
kiančių bažnyčių. Jis pats buvęs 
užėjęs į vieną ir radęs pamal
das. Prie Aušros Vartų klupoju- 
si grupė moterų. “Tikintieji, o 
gal būt ir kaikurie netikintieji, 
pagerbdami kitų piliečių reli
ginius jausmus — praeidami nu
siima kepures”.

Naujos ■ statybos miesto nesu
gadinę. Vyraująs senasis tonas, 
taip kad tose gatvelėse esą gali
ma įsivaizduoti ir Mickevičių su 
draugais ar Slovackį...

Lenkijos valdžia nepageidąu- 
ja didelių siuntų, todėl ir VKLS 
Kanados Krašto Valdyba, patarė 
geraširdžiams lietuviams, Suval
kų trikampio tautiečius remti 
pavieniais siuntiniais. Tą patį 
daro ir VKLS skyriai JAV. Ta
čiau, pasirodo, ~kad Lenkijos val
džia ėmėsi atitinkamų priemo
nių šių siuntinių sustabdymui, 
priversdama Punsko lietuvių 
gimnazijos vardu siųstų 10 siun
tinių atsisakyti ir juos atgal grą
žinti siuntėjams. Be abejo, Be 
abejo, be piniginio nuostolio 
VKLS Detroito sk. valdybai (rei 
kėjo apmokėti persiurttimo ir 
grąžinimo išlaidas), čia padary
ta didelė skriauda ir neturtin
giems moksleiviams. Tokios len
kiškos represijos lietuvių at
žvilgiu nepraeis tylomis JAV ir 
Kanados vilniečių suvažiavime 
Detroite gegužės 30-31 d.d. ir jų 
užkirtimui bus surastas kelias, 
nes pav. trys didelės siuntos iš 
Kanados, nors pradžioje buvo 
sulaikytos ir apdėtos 3.000 zlotų 
muitu, padarius atitinkamus žy
gius, pasiekė adresatus.

Šiaip, Suvalkų trikampy, ak
tualijų nėra daug, nes nuotaikos 
keičiasi kiekvieną dieną. Žada
ma statyti naują kleboniją, nes 
karo metu ji sudegė. Taip pat ir 
bažnyčios pastatas, karo metu 
kiek nukentėjęs ir dėl savo am
žiaus, gerokai sunyko.

Gripas perėjo gan aštrioje for
moje ir iš Punsko parapijos į 
kitą pasaulį nukeliavo du lietu
viai. Sakoma, kad tai gripas, ta
čiau ištikrųjų nežinoma kokia tai 
liga, nes arti gydytojo nėra, o 
ligonius gydo felčeris.

Kalbant apie Suvalkų trikam
pį, atrodo, kad ir šiapus Atlan
to papūtė “suvalkietiškas” 1920 
m. kvapas. Tai mūsų veiksnių 
paslaptingi pasitarimai su len
kų Tautinės Vienybės Taryba ir 
kaip sakoma, nuspręsta bendra-

darbiauti kur reikalinga ir tiks
linga laisvės žygiuos. Tačiau tfei- 
singai a.a. rašytojas Ig. Šeinius 
pasakė: eidamas tartis su lenku, 
šautuvo į kampą nestatyk! Mūsų 
veiksniai tai aiškiai užmiršta, 
galvodami, kad lenkai į pasitari
mus rimtai žiūri. Niekuomet! 
Juos drąsiai, tuo atžvilgiu, ga
lima sulyginti su rusais!

Štai, pav. Toronto lenkų žings
nis, paskelbiant “Vilniaus Die
ną”. Ar tai nėra geras įrodymas 
VLIKui ir kt. veiksniams, kad 
jų pasitarimai su lenkais, tai 
statymas namų iš smėlio... Ar 
tai nėra įrodymas naujos želi- 
govskiados? Nebūkime tokie 
naivūs ir su lenkais kalbėkime 
ir bendradarbiaukime tik tuo-

met, kada atkurtoje neprikl. 
Lietuvoje Vilnius bus jos ribose.

Pasitarimo VLIKo su lenkais 
reikalu griežtą protestą parašė 
VKLS Kanados Krašto Valdyba, 
nes Vilniaus krašto lietuviai ge
riausiai pažįsta mūsų pietų kai
myną ir žino, kad jis vieną kal
ba, o visai ką kita galvoja.-

K. Baronas.

Paskutinįs Vilniaus šv. Mika
lojaus parapijos klebonas kun. 
Valiukėnas serga džiova. Jam 
skubiai reikalinga parama. Tuo 
pasirūpino Čikagos ir Kanados 
vilniečiai, tačiau būtų malonu, 
kad ir kiti mūsų tautiečiai pri
sidėtų prie jo ligos pašalinimo.

Atsarginės tėvynės reikalu
(ATSIŠAUKIMAS SUTRUMPINTAS)

Toronto istorijoje didžiausia pramoga
Rengia Allied Arts Komitetas paremti

DRAMAI - OPERAI - BALETUI

MONTE CARLO

KARNAVALA

Bičiuliai ar 
apsimetėliai?
Daug įvairių keistumų galime 

pastebėti nūdienės tarptautinės 
politikos padangėje, nemažiau 
savotiškų reiškinių matome ir 
lietuviškajame gyvenime. Štai, 
dar taip neseniai, ne vien tik či- 
kagiečių, bet ir kitų tautiečių 
JAV, dalinai net ir Kanadoje, 
žvilgsniai buvo nukreipti Čika
gos pusėn, kurioje buvo bando
ma pravesti pirmąjį lietuvį JAV 
i Kongresą. Prisimename visą tą 
istoriją ne vien dėl patirtos ne
sėkmės, bet ir kaip gerą pamoką 
ateičiai. Visi nurijome gana 
kartų grūdelį patyrę, kaip Čika
gos demokratų partijos vadai ig
noravo lietuvių sugestijas, net 
nesiteikė priimti lietuvių dele
gacijos. Taip pasielgė, tuometinis 
ir dabartinis Čikagos meras J. 
Daley, kuris šiaip jau, brangin
damas kiekvieną rinkiminį bal
są, visur save pristato dideliu 

, lietuvių draugu ir bičiuliu (pa
našiai, žinoma, elgiasi ir su kitų 
tautybių amerikiečiais). Bet, j au 
būtų mums pats laikas supras
ti, kad kiekvienu atveju (tas tai
kytina ne tik Mr. Daley, bet ir 
visiems kitiems politikams no
rintiems lietuvių balsų) mums 
reikalingi ne vien tik gražūs žo
džiai, bet ir konkretūs darbai, 
bent minimalus skaitymasis ir 
su lietuviškaisiais interesais. 
Kaip jau žinome, Daley lietuvio 
vieton parinkus sau artimesnį 
kandidatą, mūsiškiui liko tik 
vienas kelias bandyti laimę rin
kimuose bepartyviu kandidatu. 
Ir, toli gražu, ne A. Rudžio kal
tė, kad pirmasis bandymas ne
pavyko.

Partijai pinigai ir 
garbė, lietuviams...
Šį kartą mus domintų nesena 

žinia amerikinėje lietuvių spau-

Lietuviškieji keistumai Čikagoje
AL. GIMANTAS

-doje apie šaunų ^banketą, kurį 
Čikagos lietuviai demokratai 
suruošė tam pačiam merui J. 
Daley. Maža to, tie pietūs ar ban
ketas paliko ir gražaus pinigo 
tos partijos naudai — bene $125. 
000. Ar netenka stebėtis tais lie
tuvių veikėjais, kurie taip greit 
užmiršę -patirtą Daley nepalan
kumą lietuviams, šiandien lyg 
ir bando jam meilintis šimta
tūkstantine suma.

Lietuviškoji reprezentacija 
per ukrainietišką meną
Tenka stebėtis ir tuo, jog nu

tarus padovanoti merui paveiks
lą lietuvių demokratų vardu, bu
vo parinktas kažkokio ukrainie
čio kūrinys, lyg toje pat Čikago
je ar kur kitur nebūtų pajėgių 
lietuvių tapytojų. Ir toji “sukel
ta” suma ir tas paveikslas kaž
kaip dvelkia lyg ir kažkokiu ne
susipratimu, ne kiekvienam lie
tuviui suprantamu.

Dievuliau mielas, juk jei lie
tuviai galėtume savąjam kandi
datui sumesti visai rinkiminei 
propagandai ir akcijai vesti šim
tatūkstantinę, kažin ar bereikėtų 
abejoti jo laimėjimu. Deja, bent 
iki šiol mes politiniame gyveni
me (JAV ir Kanadoje) dar taip 
mažą patyrimo turime, neturi
me nei geros organizacijos, nei 
lėšų. Tie trys dalykai ir būtų 
patys svarbiausi norinti tinka
mai pristatyti rinkėjams lietu
vių kilmės asmenį, siekiantį vie
nos ar kitos politinės vietos.

Ar galima surinkti 
šimtatūkstantines?
Bet jau dabar turime aiškių 

faktų, jog lietuviai gali, jei tik 
yra noras ir pasiryžimas, sumes
ti net ir labai žymias sumas. Bū
dinga ir tai, kad tą aštuntadalį 
milijono sunešė vos šimtinė be

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

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

gas, akordeonus, laikrodžius, mašinos 
įvairias, maistą ir viso kita, kas lei
džiama siųsti.

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

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

Nesibaidyk ite, jei užsakydami ne
turite iš karto visos reikalingos pini
gu sumos, nes Baltic Stores skuba pir
miau pasiųsti kas užsakyta, o tik pas
kui suveda sąskaitas. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

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

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumažinant nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vieną solidų lietuvišką tautos 
parėmimą.
JBALTIC*STORES būdamos lietuviš
kos visada geriau sušikalbės su lie
tuviu lietuviškai.

Galite laimėti $10.000 pinigais ir 
daugybę kitų laimėjimų.

• ŽAIDIMAI • BINGO • GRAŽUOLES RINKIMAI • 
• LAUKO KAVINĖS •

Pasidžiaukite vienintele proga, kurią pateikia Ontario 
Breweries ir Distillers.

Įėjimas $1 asmeniui. Bilietai gaunami Automotive Buildinge. 
Visi bilietai suteikia jums galimybę laimėti didžiąją 'premiją- 
Laimėtojui nebūtina dalyvauti, kad $10.000 dovaną atsiimtų.

AUTOMOTIVE BUILDING, CNE 
gegužės 1 ir 2 dienomis. Pradžia 6 vai. vak.

tegorija būtų žymiai gausesnė, 
ypač iš Brazilijos ir iš kitų Pie
tų Amerikos kraštų; galbūt ir 
iš Vokietijos, nors tenykščių lie
tuvių nuotaikos mums dar neži
nomos. Trečion kategorijon la
biausiai tiktų Šiaurės Amerikos 
lietuviai.

Pirmiausia reikalingas visų 
trijų kategorijų narių suorgani
zavimas ir sutelkimas lėšų ūkio 

tybę, kurios augštoji misija būtų specialistų delegacijai į Britų 
išgelbėti lietuviškos išeivijos li
kučius, sukurti ramią prieplau
ką lietuvių kalbai ir kultūrai 
svetimosios okupacijos metu.

Išsilaisvinusiai Lietuvai nau
jas lietuviškos etniškos žemės 
priedas irgi tikrai būtų labai 
naudingas.

Šitų motyvų skatinami, mes 
ir pradėjome naują Žaliosios At
žalos (arba Dausuvos — vardas 
dar nenusistovėjęs) sąjūdį. 1958. 
III. 26 susiorganizavo Vašingto
ne pirmasis klubas, vėliau Či
kagoje, Detroite, Brooklyne ir- 
Baltimorėje. Brazilijos lietuvių 
septynios žymiosios organizaci
jos per savo valdybas nusprendė 
sutartinai veikti atsarginę tėvy
nę steigiant. Brazilijoje jau pra
dėta apskaičiuoti apsisprendę 
vykti žmonės ir jų kapitalai. Va
šingtono klubas apsiėmė laikinai 
eiti kaip ir centrinės valdybos 
pareigas. Būtų labai svarbu, kad 
naujų klubų priaugtų daugerio
pai. Be tinkamos organizacijos ir 
sutelkto kapitalo mums neįma
noma su Br.Honduro valdžia už
vesti tinkamas derybas ir rei-

Ilgesni stebėjimai rodo, kad 
lietuviška išeivija tirpsta per 
metus vidutiniškai po 2%, ogi 
jos kultūrinis pajėgumas silpnė
ja truputį sparčiau. Šita mūsų 
išeivijos padėtis ^verčia ieškoti 
logiškos ir lemiančios išeities: 
sukurti savą mažą etnišką teri
toriją, kuri galėtų palengva vys
tytis į mažą lietuvišką autono
minę, pusiau nepriklausomą vals

Houdurą nusiųsti. Tad ir ieško
me naujam sąjūdžiui organizuo
tų rėmėjų ir pavienių narių.

Atsarginės tėvynės sąjūdžio 
reikalais prašoma kreiptis į cent
rinį sekretorių: Dr. A. P. Ma
žeiką, 4718 Park Lane, Washing
ton 23, D.C.

Prof. K. Pakštas.

Monte Carlo karnavalas
Kanada nėra kraštas, kuris ga

lėtų girtis klestinčiu menu. Ta
čiau pastaruoju metu kultūri
ninkų sferose rodoma didelių 
užsimojimų. Torontas šioje akci
joje neabejotinai pirmauja. Čia 
veikia ir didieji meniniai kolek
tyvai, kaip opera,, du dramos 
centrai ir baletas. Jų veiklai pa
remti jau treti metai iš eilės or
ganizuojami vad. Monte Carlo 
karnavalai -^ milžiniško masto 
pavasarinės pramogos, kurioms

tuvių, tiesa, finansiškai pajėgių. 
Bet ir tai gali būtūi geru įrody
mu, jog ne šimtinė, bet kelioli
ka tūkstančių tautiečių, rimtam 
ir remtinam reikalui galėtų su
mesti gal net ir milijoną. Lietu
viai nesame nei šykštūs nei abe
jingi bendriesiems reikalams. 
Šlubuotų nebent tų reikalų ne- 
visada tinkamas pristatymas ir 
tonas. Prievarta ir varu vargiai 
ar čia ką pasieksi. Aiškus ir 
konkretus reikalo pristatymas, 
išaiškinimas, bet ne rezignuo- kalingą “sutartį pasirašyti.“ 
j antis verkšlenimas, bus tikrai 
veiksmingesne priemone už kai- 
kada patiriamus grasinimus, “iš
braukimus iš lietuvių gretų” ir 
panašius prievarta ir pasityčio
jimu aidinčius būdus.

Mažesnės ar didesnės reikšmės 
rinkimai yra kiekivenais metais. 
Todėl jiems turėtume būti pa
siruošę visada ir visur. Kai pra
dedama jais rūpintis tik mėnesį 
kitą prieš, kažin ar. ir didelės 
pastangos suskubs atnešti $t- 
geidaujamą laimėjimą. Jei būsi
me pakankamai sąmoningi ir 
pajėgūs savųjų tarpe, visai ki
taip skaitysis ir svetimieji. Ypač 
vidinėje krašto politikoje nesun
kiai pastebime, kad silpnieji, iš- 
sibarsę ar pigūs pataikūnai yra 
visiškai nereikalingi ir su jais 
nesiskaitoma. Paskiausieji lietu
viškieji keisti nutikimai Čika
goje taipgi galėtų būti gera pa
moka ir kitų vietų lietuviams.

C. valdyba Vašingtone ir Bra
zilijos liet, organizacijų pirmi
ninkai galvoja, kad visas atsar
ginės tėvynės sąjūdis galėtų tu
rėti trejopos rūšies narių:

1. Kurie važiuoja ir turi pa
kankamai savų pinigų;

2. Kurie pinigų neturi arba la
bai mažai turi;

3. Kurie pritaria idėjai ir su
tinka savo akcijomis arba auko
mis paremti neturtingesnių tau
tiečių įkurdinimą.

Manome, kad pirmoji narių 
kategorija negalės būti gausi — 
bent keletas tuzinų. Antroji ka-

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Toronto liet, tautinių šokių grupės “Gintaras” šokėjų grupė. Iš 
kairės į dešine: Juozas Rusas, Margareta Simanavičiūtė, Dana 
Jurkšaitytė, Dalia Tamulionytė, Nijolė Pušinskaitė ir Viktoras 
Narušis. “Gintaras” dalyvaus Allied Arts Monte Carlo karnavalo 
programoje. (Žiūr. skelbimą).

lygių Kanadoje dar niekad nėra 
buvę. Karnavalo pelnas skiria
mas keturiems meniniams vie
netams paremti; 1. Central On
tario Drama League, kuri vei
kia nuo 1945 m. ir kasmet ruošia 
dramos festivalius Hart House 
teatre ir yra išauginusi visą eilę 
aktorių, žinomų ne tik Kanado
je, bet ir užsieniuose. 2. National 
Ballet of Canada, įkurtas 1951 
m. ir apvažinėjęs ne tik visą Ka
nadą, bet ir JAV. 3. The Opera 
Festival Association of Toron
to. veikianti nuo 1946 m., išau
gusi iš konservatorijos operos 
klasės, kasmet pastatant! po ke- 
lėtą naujų operų — iki šiol pa- 
stačiusi jau 27. 4. Crest Theatre 
Club, Įkurtas 1957 m., pastatęs 

Hfe i jau arti 80 scenos veikalų.
1 ...i Šitoms organizacijoms parem- 

'vl -iki šiol per karnavalus yra su-1 rinkta jau arti $75.000. Šiemet 
F; J i toks Monte Carlo karnavalas 

: Įvyks šį penktadienį ir šeštadie- 
i nį, gegužės 1 ir 2 d.d., Parodos 

* O ’ Automotive paviljone —. Auto- BMI; motive Building, CNE — nuo 
6 vai. vakaro (žiūr. skelbimą).

Visi, kas atvyks Į karnavalą 
su Įėjimo bilietu dalyvaus lote
rijoje, kurioje kas nors laimės 
$10.000. Be to, dar yra daug ki
tų laimėjimų. Jų tarpe ir Creed's 
krautuvės kailiniai.

Iš karnavalo įdomybių pami
nėtini visokie žaidimai, rungty
nės, gražiuolių paradas, šokių 
varžybos, bingo ir 1.1, ir 1.1. Poil
siui įrengtos lauko kavinės.

Na, pastebėtina, kad progra
moje pasirodys ir lietuvių tauti
nių šokių grupė “Gintaras”.

Otava. — CPR paprašė vyriau
sybės leidimo panaikinti kaiku- 
riuos keleivinius traukinius, nes 
jie jau nebeapsimoka. Galvoja
ma net apie transkontinentinio 
traukinio panaikinimą.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

HON. MACKINNON PHILLIPS, M.D,

Pranešimas

Pasirinkusiems
Kanada

Jau turime naujausiu modeliu 
1959 metų baldy

Mohawk Furniture
LIMITED

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.

Per praėjusius 13 metų apie 1.000.000 
žmonių iš daugybės kraštų pasirinko ap
sigyventi Ontario. Jie atvyko ‘iš savo 
gimtųjų kraštų beveik visi savanoriškai 
padėti išvystyti šią didžiulę provinciją 
ir kartu pasidalinti neribota jos ateitimi.

Ontaro provinicijos valdžios noras yra 
padėti šiems geriems žmonėms — tapu
sioms kanadiečiais — įsikurti, padėti 
jiems suprasti jos tradicijas, džiaugtis 
jos klestėjimu ir tapti natūraiizuotais 
piliečiais.

Ir kad visa tai įgyventi, naujas Piliety
bės skyrius įkurtas ir jau veikia Toron
te provincijos sekretoriaus įstaigoje par
lamento rūmuose.

Šis naujas skyrius veiks kaip ryšininkas 
tarp ministerijų — tiek federalinės, tiek 
provincinės, kurios teikia patarnavimus 
mūsų naujiesiems piliečiams ir darys 
viską, ką jis galės padėti jiems, kad tap
tų tikrais kanadiečiais. Išgyvenus pen
kis metus, kaip reikalauja federalinės 
valdžios nustatytas įstatymas, padės 
jiems veltui užpildyti ir paruošti reika
lingus popierius pilietybei gauti
Reikalui esant informacijos dėl moky
mosi anglų kalbos ir pilietybės, įstaty
mų, judėjimo ir sveikatos reikalų, socia
linės apsaugos ir apie visa kita, kas pa
dėtų laimingai įsikurti naujiesiems pi
liečiams,. bus teikiamos šio pilietybės 
skyriaus.

Ontario Provincinė Valdžia maloniai kviečia visus pasirinkusius Kanadą savo 
kraštu pasinaudoti šiomis naujomis galimybėmis, kada tik bus reikalas.

DEPARTMEHT OF THE PROVINCIAL SECRETARY
Province of Ontario

A
Hon. Mackinnon Phillips, M.D. Hon. Leslie M. Frost, Q.G

HtOVWOAl SCOtRMT ANO KKtsnAR GENCtAl P1IMI UMNRTBt
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HLSK KOVAS, šį šeštadienį, gegužės 2 d., švenčia savo gyvavimo dešimtmetį šia programa: pasaulyjeLietuviai
JA VALSTYBĖS

BALIUS
Konkursiniai šokiai, loterija ir kt. staigmenos

Groja V, Babecko orkestras

10 vai. ryto Central Commercial mokyklos tri
jose salėse (Sanford Ave. N. ir Barton) pra
dedamos žaidynės, dalyvaujant sporto klu
bams iš Clevelando, Detroito, Ročesterio, 
Montrealio, Toronto ir Hamiltono.
11 vai. ryto VAV parapijos salėje (58 Dundurn 
St. N.) stalo teniso turnyras.
3 vai. p.p. baigminiai susitikimai.

7 vai. 30 mine vak. reprezentacinio Royal Con
naught viešbučio Crystal salėje įvyksta didelis 

sportininkų ir visuomenės susiartinimo

Pavergtoje tėvynėje
Skulptorius Bronius Pundziussą, žurnalo “Komunistas” redak- 

po sunkips ligos mirė balandžio torių buvusį organizacinio biu- 
11 d. Vilniuje. Jis buvo gimęs !ro pirmininką; pavaduotojais J. 
1907 m. rugsėjo 5 d., Pievesių Civilkaitę, “Komjaunimo ties- 
km., Tirkšlių v., Mažeikių ap., sos” redaktoriaus pavaduotoją ir 
studijavo Kauno meno mokyklo- J. Mitalą, radijo ir televizijos ko- 
je ir Paryžiaus taikomosios dai- miteto "pirmininko pavaduotoją, 
lės augšt. mokykloje. Pastaruo-' buvusį organizacinio komiteto • A 1 • 1 ’ • T* • 1 . . . . a.

HAMILTON, Ont
SVEIKINAME CLEVELANDO, DETROITO, ROČESTERIO, 
MONTREALIO IR TORONTO SPORTININKUS ATVYKU
SIUS KARTU DŽIAUGTIS MŪSŲ KLUBO GYVAVIMO DE
ŠIMTMEČIU, LINKĖDAMI GRAŽIOS KOVOS IR SVETIN
GAI PRALEISTI LAIKĄ HAMILTONE.

HLSK KOVAS.

j u metu dėstė Vilniaus dailės 
institute.

Aktorius Napoleonas Berno
tas, sužeistas auto katastrofoje, 
mirė balandžio 7 d. Jis buvo gi
męs 1914 m., 1938 m. baigė Klai
pėdos pedagoginį institutą, kurį 
laiką mokytojavo, 1940 m. įsto
jo į Vaidilos teatrą Vilniuje. Po 
karo dirbo Telšių, paskiau Klai
pėdos teatruose, o pagaliau Vil
niuje buvo vienas filmų studijos 
organizatorių.

Mykolas Kulakauskas, Jona
vos vargonininkas, mirė sulau
kęs gilios senatvės.
- Cvirkos gimimo 50-mečio pro
ga Sovietų paštas išleido pašto 
ženklą — 40 kapeikų — su jo at
vaizdu. Ženklo autorius betgi ne 
lietuvis, o rusas, Maskvos dai
lininkas Zavialovas. Tuo būdu 
jau yra išėję sovietiniai pašto 
ženklai su keturių lietuvių at
vaizdais: Mickevičiaus Kapsuko, 
Salomėjos Nėries, Žemaitės ir 
dabar Cvirkos.

(E) Nubaudė už nepristaty- 
mus “broliškoms respublikoms”. 
Prie ministerių tarybos veikian
ti “Tarybinės kontrolės komisi
ja” nubaudė atleidimu iš tarny
bos Klaipėdos faneros gamyklos 

“direktorių V. Skupą už tai, kad 
fabrikas kitiems ekonominiams 
rajonams (suprask: kitoms so
vietinėms respublikoms) nepa
kankamai pristatė faneros, o la
biau aprūpino fanera savo kraš
to įmones. Gamyklos vyr. inži
nieriui A. Ščetinui išreikštas pa
peikimas. Atleistas iš darbo taip 
pat ir gamyklos direktoriaus pa
vaduotojas A. Stukas. Komisija 
nubaudė (nepasakyta kuria 
bausme) ir Liaudies ūkio tary
bos popieriaus ir medžio apdir
bimo pramonės valdybos virši
ninko pavaduotoją A. Zabrods- 
kį, kad nesiėmė priemonių tuo 
įeikalu.

Liet, žurnalistų suvažiavimas, 
vykęs kovo pirmoje pusėje, iš
rinko į valdybą: pirm. J. Karo-

narį. Išviso valdyboje net 35 na
riai.

Išviso į sąjungą priimta 452 
nariai, pasiskirstę į publicisti
ką, feljetonistų ir foto korespon
dentų sekcijas.

Suvažiavime reiškėsi šie as
menys: Eltos direktorius D. Ro
dą, “Tiesos” red. G. Zimanas, 
“Komjaunimo tiesos” red. A. 
Laurinčiukas, “Kauno tiesos” 
red. J. Leonavičius, “Šluotos” 
red. J. Bulota, “Panevėžio tie
sos” red. A. Dagelis, Skaudvilės 
rajono “Leniniečio balso” red. 
P. Martinkus, Joniškio raj. “Ta
rybinio balso” red. E. Džiaveč- 
ka, “Valstiečio laikraščio” kultū
ros skyr. vedėjas A Stiklaitis, 
“Tėvynės balso” atsakingas sek
retorius V.. Dausa.

Stalino laikais parašyta visa
sąjunginės komunistų partijos 
istorija jau seniai nebeatitinka 
dabartinėms Kremliaus pažiū
roms. Chruščiovas įsakė pasku
bomis parašyti naują istoriją, ta
čiau jos paskelbimas — bent jau 
Lietuvoje — vyksta labai nedrą
siai, laikraštinėmis tąsomis, lyg 
laukiant, kad dar bespausdinant 
teks kaiką vėl pakeisti. Naujai 
perrašytos istorijos pirmi šeši 
skyriai buvo atspausdinti Vil
niaus “Tiesos” prieduose, 7-sis, 
8-sis ir 9-tasis skyriai buvo pa
skelbti žurnale “Komunistas”. 
Palyginus su ankstesniu “trum
puoju kursu”, naujasis istorijas 
varijantas yra gerokai trum
pesnis.

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

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

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

A. UGDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
įstaigos JA. 7-5575 
Namu FU. 3-8928

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

Kas keliatės Į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

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

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

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

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

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

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

Šį šeštadienį į Hamiltoną su
važiuoja apie 100 JAV ir Kana
dos sportininkų, atšvęsti vietos 
sporto klubo gyvavimo dešimt- 

■ mėtį. Be sportininų žaidynių, va
kare įvyks didelis sportininkų ir 
visuomenės susiartinimo balius, 
kurio metu bus įteiktos laimėto
jams taurės, pravesti konkursi
niai šokiai ir kt staigmenos.

Mieli hamiltoniečiai ir artimų
jų apylinkių lietuviai kviečiami 
savo atsilankymu sportininkus 
paremti juo labiau, kad tai yra 
neeilinis mūsų kolonijos įvykis į 
kurį taip pat pakviesti Kanados 
lietuvių vadovaujantieji asme
nys. Žaidynių pradžia 10 vai., o 
bliaus 7 vai. vak.

Tautinių šokių grupė, Kiwanis 
muzikos fetivalyje, užėmė pirmą 
vietą ir tuoj pat gavo eilę-kvieti
mų pasirodyti pas svetimtaučius. 
Berods pirmas toks pasirodymas 
yra numatytas pas vokiečius, jų 
rengiamoje pavasario šventėje. 
Grupės vadovė yra G. Breichma
nienė.

Klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 
kas po operacijos grįžo į namus.

Šeštoje Kanados LD Hamilto
no meninės grupės — choras, 
Aukuras ir tautiniai šokiai pa
sirodys kartu pastatydami “Pa
baigtuves”. K. B.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS Hamiltone įvyks gegužės 
10 d., antrą gegužės mėn. sek
madienį, sekančia tvarka: 11 
vai. pamaldos Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje; 4 vaL p.p. 
motinų pagerbimas Lietuvių 
Namų salėje. Programoj — svei
kinimai, kun. dr. Pr. Gaidama
vičiaus paskaita, dovann įteiki
mas, Hamiltono šeštadieninės 
mokyklos mokinių pasirodymas.

Hamiltono ir jo apylinkių 
mamytes ir visuomenę širdingai 
kviečiame dalyvauti. Šia proga 
hamiltoniečius prašome painfor
muoti bendruomenės valdybą 
apie žinomas daugiavaikes ma
mytes pranešant telefonu LI. 
5-7623 valdybos sekretorei E. 
Latauskaitei. Apyl. valdyba.

HAMILTONO AT-KAI, norė
dami sukelti daugiau lėšų artė
jant vasarai, kad galėtų išvysty
ti didesnį veikimą su jaunimu, 
ruošia tam reikalui gegužės 16 d. 
pavasario balių - šokius. Prog
ramą išpildys plačiai žinomas 
Toronto Vyrų Kvartetas, ved. 
sol. Veclovo Verikaičio. Šis kvar 
tetas didesnėse Kanados liėtuvių 
kolonijose. ir daug kartų buvo 
pakviestas į JAV koncertams. 
Taip pat kvartetas ir solistas V. 
Verikaitis yra gerai žinomi 
kanadiškosios visuomenės su sa
vo koncertais per televiziją ir 
radiją. Todėl hamiltoniečiams ir 
apylinkių lietuviams bus gera 
proga išgirsti kvartetą ir solistą. 
Šiame baliuje bus taip pat pre
mijuojamos trys gražiausios suk
nelės. Tad ponios ir panelės yra 
kviečiamos iš anksto šiam baliui 
ruoštis. Be to, veiks įdomi ir 
turtinga loterija. Veiks savas 
bufetas ir šokiams gros Bennie 
Ferrie orkestras, šis balius įvyks 
visai naujoje bei modernioje 
Knights of Colūmbus salėje, 222 
Queenston Rd. Ši salė randasi 
visai šalia naujosios Ryan Bi
shop berniukų mokyklos, t.y. 
Queenston Rd. ir Parkdale gat
vių sankryžoje.

Rengėjai kviečia hamiltonie
čius ir apylinkių lietuvius daly
vauti šiame baliuje - šokiuose, 
kur savo skatlingu atsilankymu 
paremsite mūsų kolonijos lietu
viškojo jaunimo veikimą.

Taip pat rengėjai prašo mielų 
tautiečių paaukoti loterijai fan
tų. Nors ir menku prisidėjimu 
padėsite suruošti šią loteriją įdo
mesnę ir įvairesnę. Turintieji 
fantų prašomi atnešti sekmadie
niais i soaudos kioską arba pa
skambinti J. Pleiniui—-JA.9-5129, 

[fantai pagal susitarimą bus pa
imti iš namų. Rengėjai jums 
bus labai dėkingi, jeigu jūs vie- 

inu kitu fantu prisidėsite pre

šos loterjos. J. P.
Tautos Fondo Hamiltono sky

rius, kaip ir kiekvienais metais, 
per Viktorijos dieną rengia pa
silinksminimą — šokių vakarą. 
Šis tradiciniu virtęs pasilinks
minimas bus pirmadienį, gegu
žės 18 d. Brant Inn salėje, Bur
lingtone. Visi iš anksto kviečia
mi rezervuoti šią dieną TF ren
giamiems šokiams, kuriuose da
lyvaują niekuomet nėra apvilti. 
Prie įėjimo visiems dalyvaujan
tiems bus maloni staigmena - do
vana, kurią atvykusieji p.atirs 
vietoje.

Tautos Fondo rengtas žiemos 
metu Kaukių balius galutinai su 
vestais daviniais davė $504 gry
no pelno.

Lietuvių Enciklopedijos vyg- 
domojo vajaus metu į prenume
ratorių eiles įsijungė J. Eidu
kevičius, W. Kažemėkas ir A. 
Obcarskis. Dar galima užsipre
numeruoti lengviausiomis sąly
gomis įmokant už pirmą tomą 
ir gaunant visus išleistus tomus, 
susitariant dėl tolimesnio mo
kėjimo. Norintiems užsisakyti 
arba sutvarkyti mokėjimo reika
lus Hamiltone patarnauja LE at
stovas St. Dalius —,506 Sherman 
Ave. So., tel. FU. 5-8602. Dabar 
kada yra gautas XVII tomas 
ypač prašomi atsilikusieji mokė
jimuose prenumeratoriai atsily
ginti, nes skolų užtęsimas labai 
trugdo ir apsunkina Enciklope
dijos leidimą. Norintieji apmo
kėti už LE prašomi paskambinti 
nurodytu telefonu, ir bus atvyk
ta į namus paimti pinigų.

Bankelis “Talka” kovo mėn. 
padarė nemažą apyvartą ypač 
gausiam paskolų pareikalavime. 
Mėnuo baigtas turint šėrų šąskai 
toje $123.492,64. Depozitų , s-toj e 
$2.876,06. Išduota paskolų iki ko
vo 31 d- $111.977,20 ir morgičių 
paskolų $11.400. Iš viso išduota 
$123.377,20, Kasoje grynais pini
gais $1.592,50. Balansas suvestas 
$130.798,73. Tad prieš keletą sa
vaičių buvęs spaudoj ilgas strai
psnis perdėtu susirūpinimu įtai
gojęs ieškoti naujų kelių nelietu
vių tarpe išskolinti pinigus, atro
do, buvo perdėtas ir nereikalin
gas, nes bankeliui nebeužtenka 
pinigų savo nariams lietuviams 
čia vietoje aptarnauti. Bankelio 
valdyba savo posėdyje svarstė, 
kad yra reikalas kuo daugiau 
narių-taupytojų pritraukti. Per 
kovo mėn. Kredito komitetas lai
do išduoti naujų paskolų $19.300. 
Per tą patį laiką įstojo 6 nauji 
nariai, tad dabar turime 321 na
rį ir 137 skolininkus. Dabartiniu 
pavasario metu yra didelis pa
skolų pareikalavimas, tad norin
tieji gauti paskolas prašomi iš 
anksto užpildyti pareiškimus, o 
neatidėlioti paskutinei dienai, 
nes pirmeiji užpildę pirmeiji ir 
gaus paskolas.

Nevisi lietuviai žino, kad auto 
mašinų draudimą atlieka CUNA 
Mutual Ins,. kurioje visos Kredi
to unijos yra apdraudusios savo 
narius. Šis draudimas anksčiau 
Ontario provincijoje nebuvo ga
limas gauti. Kadangi draudimas 
yra kooperatinis tai kiekvienas 
savo mašiną apdraudęs gale me
tų dividendo pavidalu gauna at- 
gal apie 10-15% įmokėtos premi
jos. šis draudimas nėra nei kiek 
brangesnis kaip kitose draudimo 
kompanijose, o su gaunamu at
gal dividendu yra pigesnis, tad 
patartina visiems bankelio na
riams, kurie turi mašinas ir bai
giasi draudimo laikas pereiti 
prie CUNA kooperatinio draudi
mo. Norintieji apdrausti maši
nai visas informacijas gaus ban
kelyje arba betarpiai tegu krei
piasi į CUNA Automobile Insur
ance, 430 Whitney Ave., tel. JA 
8-7071. J. D.

Mūsų tautinių šokių grupės 
grakščiosios šokėjos ir puikūs 
šokėjai i§ Kiwanis klubo fešti- 
valio. kuriame jie dalyvavo ba
landžio 14 d., parsivežė kiekvie
nas po auksinį medalį. Grupės 8

šokėjų poros pašoko “Malūną”, 
ir buvo įvertinti 89 taškais, t.y. 
gavo didžiausį įvertinimą iš vi
sų tą vakarą dalyvavusių šiame 
festivalyje. Šia proga viena žy
mi Hamiltono škotų veikėja pa
kvietė mūsų Tautinių šokių Gru
pę išpildyti programą jų orga
nizuojamame .šią vasarą sąskry
dyje. Grupės vadovė yra ener
gingoji G. Breichmanienė.

Hamiltono korespondentas K. 
B.‘ “TŽ” Nr. 16, š.m. bal. 16 d., 
rašydamas apie LD koncerto 
programą, su entuziazmu pažy
mi: “Malonu pranešti, kad LD 
menįnėje programoje sutiko da
lyvauti žinoma filmų aktorė R. 
Kilmonytė, neimdama pokio ho
noraro, o tik paprašydama ap
mokėti kelionės išlaidas sau ir 
motinai”.

Pasiteiravus TCA sužinota, 
kad vienam asmeniui kelionė 
lėktuvu I ’klase iš Los Angeles 
iki Malton ir atgal kainuoja 
$306,70, kas sudarytų dviem as
menim $613,40. O kur dar vieš
bučio išlaidos, kurias R. Kilmo
nytė LD rengėjų prašė taip pat 
apmokėti.

Nuostabūs atsitiktinumai LN 
darbe. Tik prieš keletą dienų 
pripuolamai iš S. Ročienės su
žinojau šį įdomų atsitikimą, ku
ris tampriai susijęs su LN. Ji 
pareiškė, kad tik LN dėka jos 
mažoji Ritutė pateko į Italijos 
vienos stambios firmos išleistą 
sieninį kalendorių ir už tai ga
vo $100.

Viso to istorija tokia. Tik pra
dėjus organizuoti LN, dar 1956 
m. spalio 17 d., Ročiai jų nariu 
įrašė savo vienturtę dukrelę Ri
tutę, įnešdami jos vardu $100. 
Ji buvo tuo metu jauniausia na
rė ir savo įstojimu užbaigė pir
mąjį dešimtį tūkstančių dolerių. 
Šia dviguba proga jos graži nuo
trauka buvo įdėta į “TŽ” 43 nr. 
iš 1956 m. spalio 25 d. kartu su 
aprašymu.
- Kelioms savaitėms nuo to ap
rašymo praėjus, S. Ročienei dūk 
relės nuotrauka buvo grąžinta, 
kurią ji įsidėjo į rankinuką. Vie
noje italo krautuvėje ji šią nuo
trauką pripuolamai išsiėmė ir ją 
pamatė krautuvės savininkas, 
kuriam ji taip patiko, kad pa
prašė S. Ročienės Ritutės nuo
trauką duoti Italijoje leidžia
mam kalendoriui ir už tai po 
dviejų mėnesių S. Ročeinė gavo 
iš tos firmos $100 čekį.

Albinutė ir Alfonsas Pilipavi
čiai balandžio 18 d., vestuvių de
šimtmečio proga, surengė savo 
draugams irpažįstamiems puikų 
priėmimą, kuriame dalyvavo net 
35 svečiai. Trumpomis oficialio
mis kalbomis sukaktuvininkus 
sveikino J. Stonkus, St. Bakšys, 
K. Mikšys ir svečias iš Toronto 
p. Marcinėnas ir G. Skaistys. Vi
si kalbėjusieji vaizdžiai iškėlė 
sukaktuvininkų retą gerumą ir 
jų pasiaukojimą lietuviškame 
bare.

Apie 20 sukaktuvininkams šia 
proga įteiktų dovanų pakietų po 
pusvalandžio pavirto į puikiau
sią kristalo kolekciją.

Tegul ir ateityje tebūnie, bran 
gieji Pilipavičiai, jūsų lietuviš
ki darbai tokie skaidrūs ir nuo
širdūs, kaip tos kristalinės dova
nos.

Hamiltono centrinis knygynas, 
Mian St. W. ir Park St., savo ini
ciatyva nupirko 50 lietuviškų 
knygų. Kviečiame tautiečius, o 
ypač besimokantį jaunimą, už
sukus į šią biblioteką, paimti 
pasiskaitymui ir vieną kitą lie
tuvišką knygą.

Klevaitė Margarita, mūsų ko
lonijos gabioji mažoji pianistė, 
Kiwanis klubo festivalyje už 
puikų skambinimą gavo aukso 
medalį.

Skautams remti būrelis Nr. 1, 
vadovaujamas M. Juodžio, turi 
daugiausia narių ir pristatė di
džiausią sumą — $23. Visiems 
rėmėjams ir gerajam M. Juo
džiui mūsų jaunimo vardu nuo
širdus ačiū! -

Lietuvių Namų v-ba nuošir
džiai dėkoja mielajai A. Skais- 
tienei įstojusiais nariu su $100 
ir vienam tautiečiui papildomai 
įnešusiam irgi $100. Visa pasku
tine savaitę gauta LN $200. 
. Su didižausiu džiaugsmu pra
nešame, kad praėjusią savaitę į 
LN grąžino Montrealio bankui 
paskutinį $1.000 skolos. Prieš

i

BALFo VEIKLA I METŲ 
KETVIRTY

BALFas paskelbė savo pirmų
jų trijų šių metų mėnesių veik
los apžvalgą. Joje konstatuoja
ma, kad nūdien didelių išteklių 
niekas nebeduoda, kaip buvo tuo 
jaus po karo, bet tenka verstis 
rankiojant centus, o šelpiant per 
eiti į individualinę šalpą. BAL 
Fo seimo yra numatyta tuo bū
du Lietuvai išleisti $45.000, o 
Lenkijai ir Sibirui po $15.000, 
bet dabar- jau matyti, kad tų su
mų bus per maža.

Per pirmus 3 mėn. išsiųsta 738 
siuntiniai j Lenkiją ir 474 į Lie
tuvą, išviso už $10.273,20. Dėl to 
BALFo vadovybė nusistebi, kad 
atskirų vietovių entuziastai pra
šo BALFą prisiųsti kartotekoms 
medžiagą, nes jie nori tiksliau

dalyta tik $63 (Kalėdų eglutėms, 
seneliams ligonims 1958 m. gale 
buvo išdalinta 4.000 DM).

Gėrybių visokių pervežta į Vo
kietiją ir išskirstyta už $116.158 
— 59.650 sv. apdaro, 54.000 sv. 
pieno miltelių, 160.000 sv. miltų 
ir 455 egz. knygų. Pervežimą lai
vais apmokėjo Vokietijos val
džia, kitas išlaidas BALFas.

Drabužiai ir knygos buvo su- 
koti JAV lietuvių ir gauti iš 
NCWC, omaistas — JAV val
džios dovana.

Prof. dr. Pr. Skardžius, žino
mas kalbininkas, balandžio 3 d. 
Brooklyne susituokė su Brone 
Dičmoniene. Prof. Skardžius dir
ba Kongreso bibliotekoj Vašing
tone.

Salomėja Narkeliūnaitė birže
lio 19 d. išskrido su pabaltiečių 
ekskursija į Europą.

pasiųsti kelias dešimtis siunti-' Or. J. Mačys, buvęs prof. Ma-
šimtus.
i BAL 

iuntė 
inktus 

kiek 
ių iš 

pa

nių, o BALFas siunčį 
Vasario 16 gimn 

Fas per tuos 3 mėn. 
$6.196,65, daugiausia s 
kun. Suginto, be to, dtt^ 
maisto, avalynės ir drab 
BALFo išteklių. Gimanzij 
dėtis yra sunki ir BALFas 
na jos bičiulius sukrusti gelbėti.

Saleziečių gimnazijai Italijo
je pasiųsta $970, o Punsko gimn. 
dar mažiau, o jai reikėtų dau
giau padėti, jei būtų lėšų. Vo
kietijos vargo mokyklėlėms iš-

metus užtraukta $15.000 laikina 
skola tuo būdu jau likviduota. 
Nuo mūsų priklauso, kad ir LN 
pirmieji morgičiai, kurie iš 6% 
ir atviri ir kurių terminas už 9 
metų, būtų atmokėti per atei
nančius 3 metus.

Grąžinus Montrealio bankui 
skolą, visų mūsų vardu didžiau
sia pdėka tenka: Alf. Patamsiui, 
F. Krivi ns k ui, G. Skaisčiui, A. 
Jankūnui ir St. Bakšiui, kurie 
savo parašais ir užstatydarni sa
vo nekilnojamąjį turtą suteikė 
galimybę reikiamu laiku tą pa
skolą gauti.

LN Delta kine šią ir visą atei
nančią savaitę rodoma geriau
sias metų filmas “Gigi”, laimė
jęs pirmą kartą filmų istorijoje 
daugiausia akademinių premijų. 
Kviečiame visus ją pamatyti.

Sk. St.
Skelbiant ŠF auku vajaus apyskaitą 

per klaidą i aukojusių sąrašą nepateko 
šie aukotojai:

Po $5 — A. Simms;
Po $3 — E. Boguslauskas, V. Kaz

lauskas;
Po $2 — P. Kunčinas, B. Ydas, I. 

Petrūnas, B. Pakalniškis, P. Juškevičius, 
J. Švabaitis, V. Norris, Z. Laugalys ir 
V. Sol iki is.

Geruosius tautiečius už Šią nemalo
nią klaidą nuoširdžiai atsiprašome.

Hamiltono ŠF valdyba.

Padėka
Mūsų 10-ties metų vedybinio gyveni

mo sukakties proga už sveikinimus ir la
bai gražios ir vertingas dovanas nuošir
džiai dėkojame: L. Kat. Moterų D-jos 
Hamiltono skyriui, pp. Morcinėnams iš 
Toronto ir hamiltoniečiams pp. Klevams, 
Jonikams, Rimkams, JurguČiams, Ston- 
kams, Krivinskams, Kochankams, La- 
buckams, Urbonavičiams, Ročiams, PI ju
rams, Skaisčioms, Šimkevičiams, O. K. 
Mikšiams, Bakšiui, Mikelėnui, Liaugmi- 
nui, Švabaičiui ir Brasui.

Pp. Jonikienei ir Klevrenei už didelę 
pagalbą ruošiant vaišes.

Alb. ir Alf. Pilipavičiai.

žylio asistentas, dirbęs. Colum
bia, Ohio, persikelia į Cleve- 
landą.
VOKIETIJA

FED VOKIETIJOS NUSI
STATYMAS PABALTIJO 

KLAUSIMU
(E) Balandžio 2, 3 ir 4 d.d. 

Bonnoje posėdžiavo Pabaltijo 
Taryba, kuri, kaip žinoma, trem
tyje taria ir koordinuoja visų 
trijų Baltijos valstybių politikos 
žygius jau nuo 1945 m.
.Balandžio 4 d. visų trijų Pa
baltijo valstybių delegatai Ja- 
kobsen, Liepinš ir dr. Karvelis 
atsilankė Auswaertiges Amt, 
kur įteikę notą, turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą ir gavo patikrini
mą, kad Federalinės Vokietijos 
vyriausybė Pabaltijo valstybių 
požiūriu laikosi ir laikysis savo 
ligšiolinio nusistatymo.

Lietuviškų kuopų talka Vasa
rio 16 gimnazijai. Jau eilė metų, 
kaip lietuviai, dirbantieji lietu
viškuose daliniuose pas ameri
kiečius padeda darbu ir pinigu 
Vasario 16 gimnazijai ar šiaip 
remia lietuviškus reikalus. Ypa
tingai jų parama krypo į gimna 
ziją. Daugiausia nuopelnų tek
tų priskaityti Švecingeno kuo
pai. Ji arčiausiai gimnazijos gy
vendama be piniginės paramos 
ii atliko labai daug gimnazijos 
remonto darbų. Vien tik 1958 m. 
šios kuopos vyrai ištinkavo ir 
nudažė rūmų koridorius, atski
rus bendrabučio kambarius, val
gyklą, salę ir baraką. Išdirbo 
vien šiems reikalams 10-12 vyrų 
virš dviejų mėnesių. Kaikurie 
kuopos vyrai prie šių darbų at
likimo prisidėjo savo laisvalai
kiu. Bet ne tik darbu, ir medžia
gomis, k.a. dažais ir pan. patys 
aprūpino. Jų pastangomis iš 
amerikiečių karo vadovybės Hei 
delberge buvo nemokamai 'šios 
medžiagos gautos, sutaupant di
deles sumas pinigų. Šioje sri
tyje ypatingai pasitarnavo kuo
pos vadas J. Valiūnas. Remon
to darbus prižiūrėjo Itn. K. Ben- 
doraitis. Darbą ir medžiagą tek
tų įkainoti iki apie 12.000 DM.
BRAZILIJA

Kun. Feliksas Jakubauskas, 
gyvenęs Rio de Janeiro, persikė
lė į Šao Paulo vyskupiją, kur 
paskirtas šv. Motiejaus parapi
jos klebonu.

MARCELEI PETRAUSKIENEI mirus Lietuvoje,

sūnums Baliui ir Antanui Petkauskams, liūdesio valando

je, nuoširdžią užuojautą reiškia
Mečys Zubrickas ir 
Bronius Mackevičius.

A. A. ALGIRDUI MOIGIUI mirus Čikagoje,
jo sesutei GRAŽINAI LASTAUSKIENEI reiškiame gilią 
užuojautą

Stanių šeima.

Ponias J. KURAUSKIENĘ h- ŽULIENĘ, 
su šeimomis, jų brangiai motinai a.a. Klimienei Lietuvoje 
mirus, širdingai užjaučia

J. ir P. Matulioniai.



NAUJOS KNYGOS
• Prieš 16 metų Amerikoje mirė J žum. Vladas Mingėla reikalų 
didelis lietuvių švietėjas, kulta- vedėjas. •

Abu komitetai pasiryžo kun.
A. Miluko monografiją išleisti.

rininkas - visuomenininkas kun. 
Antanas Milukas. Tai didelio 
masto asmenybė, kurio nuopel- Visuomenės prašome Šį darbą 
nai tautai tiek aiškūs, kad jis j aukomis paremti. Paaukoję $5 
lygintinas su dr. J. Basanavi-, dar prieš knygos išleidimą, gaus 
jčium, dr. V. Kudirką, kan. Tu-Į tą knygą kietais viršeliais ir va- 
jnu-Vaižgantu, ar prel. Jakštu- dinsis prenumeratoriais; pauko- 
Dambrausku. Deja, kun. A. Mi- ję $10 ar daugiau, vadinsis rė- 
luko nuopelnai, vos 16 metų po mėjais; paaukoję $100 ir daugiau 
jo mirties, paskandinti užuomar- — mecenatais, o paaukoję kelis

aukomis paremti. Paaukoję $5 
dar prieš knygos išleidimą, gaus

I rii°s maldas, giesmes ir Marijos 
liaudies mene*vis-

jo mirties, paskandinti užuomar
šos gelmėse. Laikas jį prisiminti 
ir jo nuopelnus Lietuvai; ypač 
Amerikos lietuviams svarbu jį 
iškelti, įvertinti ir perteikti atei
nančioms kartoms.

Šio milžino gyvenimo ir darbų 
studija jau parašyta. Žurnalistas 
Vladas Mingėla dar Lietuvoje 
gyvendamas domėjosi kun. Mi
luko veikla, o po karo atvykęs į 
Ameriką, kun. Miluko neberadęs 

‘ gyvo, pasiryžo parašyti mono
grafiją, kurioje būtų įamžinti to 
didžiojo lietuvio darbai ir nuo
pelnai. Savo pažadą jis įvykdė.

Nors kun. A. Milukas pats, vie
nas sugebėjo išleisti virš 180

šimtus — garbės mecenatais.
Mecenatų, rėmėjų ir prenume

ratorių pavardės bus atspaudin- 
tos knygoje, o garbės mecenatų 
— atspausdinti ir atvaizdai.

Aukas ir prenumeratas malo
nėkite siųsti šiuo adresu: L. Min- 
gėla, 153 E. Parkhurst PL, Det
roit 3, Michigan. Tel. TO.7-0153.

The Detroit Bank and Trust 
Co yra užvesta taupymo sąskai
ta Nr. JR—N 58389.

■ Kun. A. Miluko monogra
fijai išleisti komitetas. •

nys Nr. 5, Roma 1958. Spaudė 
Fausto Foilli, tiražas 2.500 egz. 
Lėšos Mons. Pr. Juro. 446 psi. 
Kaino $5.

Išeivijoje tokių stambių vei
kalų nedažnai pasirodo, o juo la
biau taip rimtai, moksliniu me
todu savo temą gvildenančių. 
Autorius rašo su šiltu jausmu, 
sklandžiai, gyvai ir laikydama
sis grynai mokslinio istorinių 
tyrimų metodo. Pasiėmęs išnag
rinėti Marijos garbinimą Lietu
voje nuo seniausių laikų, auto
rius savo darbą padalina į dvi 
dalis. Pirmojoje, užimančioje 
maždaug pusę knygos, jis išnag
rinėja Marijos garbinimo litur
giją apskritai ir Lietuvoje — 
šventes Marijos ir Jai skiriamas 
pamaldų, toliau apžvelgia Ma
rijos vardo brolijas, vienuolijas, 
procesijas bei keliones į garbini
mo vietas, dar toliau aptaria Ma-

Skambėkit dainos laisvos

ką pradėdamas nuo seniausių 
laikų.

Antrojoje dalyje, kuri prasi
deda .217 psl., apžvelgiamos Ma
rijai pašvęstos vietos Lietuvoje 
— bažnyčios, stebuklingieji pa
veikslai ir pagaliau Marijos šven 
to vės pagal vyskupijas. Jų Vil
niaus arkivyskupijoje autorius 
surado 18, Kauno—7, Telšių vys
kupijoje — 8, Panevėžio — 6, 
Vilkaviškio 6, Kaišiadorių — 
7. Be abejonės, tai nėra visos, 
betgi tai bus žymiausios, apie 
kurias autoriui pasisekė rasti ži
nių jo peržiūrėtoje gausioje li
teratūroje.

Kiekvieną iš čia. suminėtų 
klausimų autorius yra tyręs nuo 
dugniai ir nuo seniausių laikų. 
Lygiai bendruosius' klausimus 
aiškindamasis, lygiai atskirų vie 
tovių praeitį apžvelgdamas au
torius stengiasi būti išsamus ir 
objektyvus. Dėl to jo veikalas 
ištiktųjų yra labai gausus aruo
das žinių iš Lietuvos kultūrinės

knygų, bet jam skirto vieno lei
dinio išleidimui tenka šauktis 
visų Amerikos lietuvių pagalbos. 
Kun. A. Miluko monografijos iš
lydimu rūpinasi šie komitetai:

Garbės komitetas: (alfabeto 
tvarka) prel. Jonas Ambotas, 
Juozas J. Bachunas, prel. Jonas 
Balkūnas, dr. Adolfas Darnusis, 
prel. Pranciškus M. Juras, preL 
L. J. Mendelis, Anthony J. Ru
dis, prel. Konstantinas Vasys.

Darbo komitetas: Tėvas dr. 
Tomas Žiūraitis, OP, pirminin
kas, prof. dr.. Justinas Pikūnas 
•vicepirm., inž. Vytautas Kutkus 
sekret., Lidija Mingėlienė kasi
ninkė. rašvtoja Alė Rūta ir Ma
tas A. Milukas iždo globėjai,

BEAUCHAMP’S LINIMENT 
nuo orinčio ir reumatizmo skausmų, 
lumbago, muskulinių šono ir nugaros 
skausmų, neuralgijos, nutrynimų, per
tempimų, nušalimo, nelygios odos, 
vabzdžių- j kandimo, 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 Macdonell Ave., Toronto 3, Ont. 

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

Medicine Act.

pilnu technišku parengimu, dis
ciplinuotai ir pilname sąskam
byje. Tai nuopelnas maestro Fe
likso Girdausko, kuris dar kartą 
pasirodė, kaip stiprus ir patyręs 
choro dirigentas.

Tenka taipogi pripažinti V. 
Laurinaičio balso nuopelną, ku
ris mus įtiknio Ūdrio arijos in
terpretacija, Nepomucevo “Tro- 
vas” ir Verdi Germanto ariją iš 
operos “Traviata”.

Malonu buvo išgirsti ir mūsų 
kolonijoj gerai pažįstamą K. 
Ambrozevičių, šį kartą įsijautu
siai padainavusį du svajingus 
romansus — J. Cosmo “Rudens 
lapai” ir Bellini “Nakties sva
jonės”.

Panelė H. Ehlens parodė savo 
muzikinį išsilavinimą balso mo
duliacijose, padainuodama ari
jas iš operų “Samsonas ir Dail
ia”, “Linksmoji našlė” ir ‘‘Nor
ma”, Bet ypatingai maloni staig
mena buvo boso Benedito A. da 
Silva pasirodymas, kuris padai
navęs Haendelio “Ombra mai 
fu”, lietuviškai padainavo St. 
Šimkaus “Oi kas” ir Hermano 
“Karžygiai”. Jo malonus jaunas 
balsas* gera lietuviška tarena, 
kuri taip nelengva svetimtaū- ■ 

, ....V/, M V V St* VO dVlLcXi iO, UZ^-Ogė '
•lėti ir visos dainos buvo atliktos publiką entuziazmu. Svetimtau-

S. Paulo Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choras pasitiko 
Lietuvos pavasarį su daina. Toks 
liko įspūdis pabuvojus balandžio 
11 d. koncerte. V. Zelinoje. Čia 
teko išgirsti visai naujas dainas, 
daugumoje naujų kompozitorių, 
kurių vieni likę Lietuvoje, kaip 
A Račiūnas, V. Klova, J. švedas, 
gi B. Budriūnas JAV-bėse. Taip 
pav. labai įdomiai sukomponuo
ta A Račiūūno daina “Per girią 
giružę”, kuri įgavo visai naujo
višką lyrinį, dalinai Čiurlionio 
įtakoje, charakterį. Įspūdinga 
Ūdrio arija iš operos “Pilėnai” 
verčia manyti, kad V. Klovos šis 
veikalas turi būti labai įdomus 
ir papildo Lietuvos operos re
pertuarą tikra lietuviška opera. 
Pilname subrendime esantį gir
dime ir Budriūną, kurio “O Ne
mune” ir “Gyvent” duoda pajus
ti kompozitoriaus veržlumą, 
audringą būdą, vietomis sakytu
me vagnerišką savo reikalavi
mais chorui, kuris paverčiamas 
instrumentu, turinčiu atlikti 
techniškai labai nelengvą užda
vinį, reikalaujantį iš choristų 
geros klausos ir stiprių balsų. Ir 
džiugu pabrėžti, kad nežiūrint 
LKB choro dalyvių skaičius su
mažėjimo, sunkumai buvo nuga-

ir vietovių istorijos. Ir ypač ver
tinga, kad jis niekur nemini fak
tų, nenurodydamas savojo šalti
nio.. Dėstymo būdas taip pat ro
do, kad visa Lietuvos praeitis 
jam artima. Reikėtų laukti iš jo 
daugiau istorinių darbų.

Autoriaus išvadų trumpai pa
minint jo darbą, žinoma, neįma
noma aptarti, nes tai nėra vienos 
problemos aiškinimas, bet studi
ja apie daugybę bendresnio ir 
siauresnio pobūdžio klausimų. 
Kadangi yra pridėtas asmenvar
džių ir vietovardžių rodyklės, tai 
šiąja gausia surinkta medžiaga 
daug kam nesunku bus pasinau
doti ir kitus klausimus aiški
nantis.

• Knyga yra išspausdinta gera
me popiery, gausiai iliustruota 
ir dar prijungtas sąrašas lietu
viškos literatūros apie Marija —•• 
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TELEVIZIJOS - RADIO TAISYTOJAS I
Kvalifikuotas, pigiai dirbąs, turįs dvidešimt metų patyrimo. 
Naujos televizijos lempos—picture tube—$35. Metams garantija.

VICK’S TV. Telefonas LE. 2-7629.

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

THE

COVFAMV LtMITSO

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

tis prie gerų norų gali išmokti 
■lietuvių tarenos, tuo tarpu mūsų 
' tautiečiai randa, kad lietuvių 
I kalba yra persunki jų vaikams 
ir trukdo kitas kalbas išmokti. 
Daug kam vertėtų tuo pavyzdžiu 
pasekti. _ Mergaičių choras gra
žiai išpildė “Maringa” ir Liado- 
vd “Išlydėk mane į kelią”. Akom 
paniotorės Irene Adomavičiūtė 
ir p-lė Zapereckaitė savo uždavi
nį' atliko gerai, parodydamos pa
žangą piano technikoje.

Šis koncertas lietuvių koloni
joje S. Paulyje yra tikras kultū
rinis įnašas Į čionykštį gyveni
mą. H. D.

numenu.
Šimas Miglinas, LIETUVA SO
VIETINĖS AGRESIJOS DOKU
MENTUOSE. Išleido Tremtis. 
Spauda ir įrišimas leidyklos. 
Memmingenas, 1958. 88 psl. 
Kieti kalenkoro viršeliai. Kaina 
nepažymėta.

Simas Miglinas bus pirmasis, 
kuris Lietuvos bolševizmo bylą 

i pradėjo nagrinėti ir spaudoje 
iiusyio^ti panaudodamas pačius 
dokumentus. Tiesa, negirdėtų, 
naujų dalykų čia nerandame, 
tačiau gera, kad visą Lietuvos ir 
bolševikinės Rusijos santykių 
raidą bei nuolatinę grėsmę Lie
tuvos nepriklausomybei liečian
čius dokumentus jis surinko į 
vieną rinkinėlį ir su savais ko
mentarais pateikė skaitančiai 
mūsų visuomenei.

Pirmiausia autorius taikliai 
įvertina tariamąjį bolševikų pa
sisakymą už tautų apsisprendi
mo teisę dar 1917 m. Priėjęs iš
vados. kad ši teisė buvo žadama 
pripažinti tik toms tautoms, ku
rios įkurtų komunistines san
tvarkas ir dar tada norėtų lais-

vai gyventi, bet ir tai tik tada, 
jei partija pripažintų, jog tokis 
išstojimas savarankiškam gyve
nimui “tikslingas”, autorius to
liau taip pat oficialiais doku
mentais pavaizduoja kokią ak
ciją bolševikinė Rusija vystė 
prieš Lietuvos nepriklausomybę. 
Iš pradžių norėta likviduoti be
simezgančią nepriklausomą vals 
tybę krašte suorganizuojant ir 
išvystant komunistų sąjūdį, vė
liau buvo to siekiama pasiun- 
čiant raudonąją armiją, o kai ir 
tai nepasisekė, buvo bandyta 
įuosti vidaus perversmus ir pa
galiau prieita prie aneksijos 1940 
m. Ypač gausiai dokumentais 
autorius pavaizduoja laikus nuo 
Ribbentropo-Molotovo pakto iki 
galutinės aneksijos.

Autoriui už tokį leidinėlį ga
lime būti dėkingi, o gera būtų, 
jei pajėgtume išleisti visus šio 
laikotarpio dokumentus, taip 
ryškiai pavaizduojančius raudo
nąją agresiją. Jie būtų labai 
naudingi mūsų dabartinėse pa
saulio informavimo pastangose, 
o gali dar labiau būti reikalin
gi eventualioje diplomatinėje 
veikloje. Tai būtų labai puikus 
uždavinys mūsų diplomatinės 
tarnybos likučiams, kai jie ne
sugeba rasti rimtesnio darbo 
kaip dalyvavimas įvairiose arba
tėlėse bei priėmimuose. Juk tik 
jie vieni ir teturi dar išlikusius 
diplomatinius archyvus ir oficia
lius leidinius. Turi, bet...

Stasys Santvaras, ATIDARI LAN 
GAL Rinktinė Ivrika. Išleido 
Juozas Kapočius 1959 m. Virše
lį ir skyrių pvadinimus darė dail. 
Telesforas Valius. Atspausta 800 
egz. Spaudė Liet. Enciklopedijos 
Spaustuvė Boston, Mass., 168 
psl. Kaina $3.

St. Santvaras Lietuvoje pla
čiau buvo žinomas kaip daini
ninkas, operos solistas, negu 
kaip poetas, nors jo pirmasis po
ezijos rinkinys — Saulėtekio 
maldos — išėjo dar 1924 m. Pa
kalnių debesys išėjo 1936, Gies
mės apie saulę ir sielą 1938 m., 
o Laivai palaužtom burėm jau 
tremtyje Vokietijoje 1945 m. 
Taigi Santvaras priklauso jau 
prie vyresniosios kartos mūsų 
poetų. Jo vienas rinkinys pava
dintas taip pat “Atdari langai” 
likęs Lietuvoje nespausdintas, o 
dar vienas rinkinys “Aukos tau
rė” iki šiol čia nesulaukė leidėjo.

Rinktinėje telpa po gerą 
pluoštą iš visų čia suminėtų rin
kinių, išskyrus Lietuvoje liku
sį “Atdari langai”. Iš naujausio 
nespausdinto leidinio čia išspaus 
dinti 24 eilėraščiai. Tai tokios 
pačios .nuotaikos kaip ir anks
tesnieji Santvaro eilėraščiai, mie 
Ii lietuviškajai dvasiai, bet be 
pigios patetikos ir manieros, 
nuoširdūs autoriaus išgyveni
mai bent kiek atmiešti simbo
lika.

Rinkinys gražiai ir skoningai 
išleistas, taip, kad Santvaro mė
gėjams teiks pasitenkinimo ir

Kultiros ir k
DĖMESIO STUDENTAI! |

Pp. Tamošaičiams mielai su
tikus, jų ūkyje šią vasarą ir vėl 
įvyks studentų suvažiavimas.

Tad visi rezervuokime Domi
nion Day savaitgalį šiai išvykai!

KLSS Centro Valdyba.
Čikagoje organizuojamas nau

jas meno ansamblis, kuris veiks 
prie Jaunimo namų.

P. Liet Inž. Archit. Sąjungos 
C. Caldyba paskelbė savo sąjun
gos nariams konkursą Lietuvos 
atstovybės rūmų Brazilijoje. Pa
teikiamos ir sąlygos: 2.5 ha skly
pe (arpe Graikijos ir Indijos at
stovybių) rūmai ne mažesni kaip 
20x30 metrų su patalpomis at
stovybei ir atstovo butui. Pasta
tas, be įrengimo, turėtų kainuoti 
apie $50.000.

Saulis Elisonas, grįžo iš Korė
jos, kur atliko karinę prievolę. 
Išėjęs iš kariuomenės jis ruošis 
istorijos daktaratui.

Ukrainistikos studijų reikalo 
tvarkymas Toronto universitete 
gali būti pavyzdys parodąs kaip 
galima būtų įkurti panašų studi
jų centrą ir kitai kuriai tauty
bei. Kaikas ir iš lietuvių khrtais 
tokį klausimą iškelia. Pasirodo,, 
kad kelias tam atviras, bet įvyk
dyti tai ne taip lengva.

Švenčiant ukrainiečių įsikūri
mo Kanadoje 60 metų sukaktį, 
1951 m. Toronto ukrainiečių or
ganizacijos nusprendė jubilie
jaus proga įkurti prie Toronto 
universiteto ukrainistikos kated- 
lą. Universitetas sutiko tokią ka
tedrą įkurti, jei tam reikalui bus 
sudarytas specialus $100.000 fon
das. Ukrainiečiai pasiryžo tokią 
sumą surinkti. Deja, jiems pasi
sekė surinkti tik $10.000. Tą su
mą įteikus universitetui buvo 
sudarytas ukrainistikos studijų 
fondas — pradėta duoti stipen
dijos studentams, studijuojan
tiems ukrainistikos dalykus ir 
prie slavistikos skyriaus pradė
ta skaityti Ukrainos literatūros 
kursas su seminaru ir Įkurta uk
rainiečių kalbos lektūra. Tuo bū
du ukrainistikai yra paskirta kas 
savaitę po 6 vai. Literatūros kur
są skaito prof. J. Luckis, o kalbą 
dėsto lektorius D. Jevliv. Yra 
taip pat sudarytas specialus uk
rainistikos skyrius universiteto 
bibliotekoje. Jau buvo apgintos 
dvi disertacijos iš ukrainistikos. 
Stipendijų reikalui rėmėjų gru
pės fondą didina maždaug po 
$1.000 kasmet. Bėda betgi yra su 
studentais. Jų trūksta. Per tuos 
keturis metus tėra buvę 35 stu
dentai, šiemet yra 9, kurie klau
so ukrainistikos kursus. Kultūri
ninkai ukrainiečiai dėl mažo 
studentų skaičiaus yra labai su
sirūpinę ir varo viešą akciją; ra
gindami tėvus ir jaunimą dau
giau domėtis savuoju kultūriniu 
židiniu.

nygu pasauly
“Lietuvių Dienos” savo de

šimtmetį paminėjo literatūros 
vakaru-koncertu balandžio 5 d. 
Los Angeles, Calif.

Dalyvavo vietiniai menininkai. 
Pirmoje dalyje: solistė H. Swag- 
gart, violenčelistas Viktoras 
Dapšys, vyrų oktetas “Daina”, 
vadov. komp. Br. Budriūno. Ra
šytojai Jurgis Gliaudą, Alfonsas 
Gricius ir Juozas Tininis.

Antroje dalyje: tie patys so
listai ir oktetas. Rašytojai: Da
nutė Mitkienė, Algirdas Gustai
tis ir Aldona Nasvytytė.

Pranešėja — Nida Žibutė Bal
sytė.

Klausytojams pritrūko didelė
je salėje sėdimų vietų. Publika 
literatūros vakaru-koncertu bu
vo patenkinta.

/ “LD” vyr. red. yra poetas Ber
nardas Brazdžionis — pradėjęs 
ir užbaigęs tas iškilmes. “LD” 
leidėjas — Antanas Skirius. Prie 
žurnalo dirba keletas kitų re
daktorių.

Lasvųjų estų dienraštis eina
Kovo 31 d. sustojo ėjęs vie

nintelis laisvajame pasaulyje 
gyvenančių estų dienraštis Stock 
holms - Tidningen Eestlastele. 
Jis buvo prisiglaudęs prie to pa
ties vardo švedų dienraščio ir 
buvo leidžiamas kaip jo priedas 
ištisą penkiolika metų. Dienraš
čio pirmas numeris pasirodė 1944 
m. rudenį, kai Švedijon atvyko 
daugiau kaip 25.000 estų pabėgė
lių, pasitraukusių nuo antrąkart 
atslenkančios bolševikų okupa
cijos.

Stockholms-Tidningen iki per
nai metų buvo liberalų partijos 
dienraštis. Jo leidimą perėmus 
valdančiajai socialdemokratų 
partijai, nors ir buvo užtikrintas 
tolimesnis estiškojo priedo lei
dimas, tačiau vyriausybės oficia
li politinė linija negalėjo būti 
suderinta su laisvųjų estų sieki
mais. Kaip žinoma, Švedijos ofi
cialiems sluogsniams nėra jokio 
“Pabaltijo klausimo”, o pabėgė
lių atžvilgiu čia vykdoma asimi
liacijos politika.

Paskelbus iš anksto, ’ jog nuo 
antrojo šių metų ketvirčio su
stabdomas estiškojo dienraščio 
leidimas, tuojau paskubėjo savo 
pikta džiaugsmą pareikšti “mi- 
chailovinis komitetas” iš Rytų 
Berlyno. Bet jo džiaugsmas bu
vo peransktyvas. Dar prieš ba
landžio 1 d. pasirodė pirmas nu
meris naujo estų dienraščio Ees- 
ti Paevaleht (Ėstų dienraštis). 
Jį leidžia savo priedu švedų pro
vincijos laikraštis Eskilstuna - 
Kuriren. .

Olga Čechovą, rusų rašytojo 
Antano Čechovo našlė, mirė 
Mskavoje kovo 22 d. sulaukusi 
88 metų amžiaus. A. Čechovas 
mirė prieš 55 metus.

Siuntiniai į Lietuvę ir kitus kraštus

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų 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

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

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

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

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

GAS, VAISTUS, be jokio muito.

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

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

siuntinys gautos Lietuvoje.
TALKOJE užsakius — siuntinys išsiunčiamas sekančią dieną ir pasiekia adre

satą Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ siunčiamos siuntinys yra apdraudžiamos ir 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 ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi įaustą įrašą "Made in England — All Wool"), įvairių spalvų,

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

išviršine išvaizda-

Redakcijai prisiųsta
Stasys Džiugas, Neklaužados. 

Eiliuota pasaka. Iliustravo VL 
Stančikaitė. Saleziečių leidinys 
su JAV LB Kultūros Fondo pa
rama R.N. 8. Castelnuovo Don 
Bosco — Italia. 1958 m. 28 pusi. 
Kaina nepažymėta.

Aidai, 1959 m. Nr. 3, 97-144 psl.
Turinys: V. Trumpa — Kartos 

problema santykių su kraštu per 
spektyvoje; J. Girnius — Pasi
priešinkime kultūriniam nuo
smukiui; ž. Mikšys — Saulė ir 
žaliuojantis medis religinio me
no šviesoje; Al. Baronas — Ka
ruselė; B. Brazdžionio eilėr.; Jo
nas Matusas — Odų ir kailių ga
myba senovės Lietuvoje iki XVI 
a. pabaigos. Platūs kronikos sky
riai.

Laiškai Lietuviams, 1959 m. 
balandžio mėn., vol. X, No., 4, 
97-128 psl.

Darbas, visuomenės mokslų, 
meno ir literatūros žurnalas, 
1959 m. Nr. 1, 40 psl. Kaina $1.

Skautų Aidas, 1959 m. balan
džio mėn., Nr. 4, 24 psl.

Saleziečiu balsas, 1959 m. Nr. 
1, 32 psl.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5168

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

SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

už vieną jardą .................    ;.............................................$ 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vieną jordą .................................................................................. ........... $ 3.80
"Crombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vieną jordą .............$13.50
Vilnonė megzto suknelė, lygių spalvų ............................................................. $26.40
Jaunosios vestuvinis oprėdos, pilnos komplektas .......    $51.60
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai ................. ........................... . ..................$ 8.60
Šveicariškos "Cyma" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, tterūdy-
jončio plieno, ontimognetinis, hermetišku uždaru, nebijąs sukrėtimų $56.80

(Sužymėtose kainose yra įskaitytas sovietinis maitos, siuntimo licen
zijos mokestis ir persiuntimo išlaidos. Už kiekvieną siuntinį papil
domai mokomos nežymus potamavimo mokestis).
Jokių kitų paslėptų mokesčių nemokote jei siunčiate per TALKĄ. 
Be čia sužymėtų prekių, per TALKĄ galite užsakyti vaistus, maistą 

ir įvairios kitos galanterijos prekes.

Rašykite dar šiandien:
TALKA PREKYBOS BENDROVE 

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

Gr. Britain.

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR BARGAIN TEXTILE

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

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

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

M** 
Ncsezontniu Taiku

vietas pigiousJai Jr
Įj- ž'S? .

1

0?}BToorStžY.,Yoronto5^s
TeL WA. 5-5555 
V.BAČĖNAS

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

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas

kelionių tvarkymas.

Coca 
Orange 

Cream Soda Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais 
iki 7 vai. vak.

I privačius butus nepristatoma.



Manu & Marteli
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 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

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

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didelė moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.
i; St. Cloir - Oakwood
$3.500 įmokėti,. 6 kambarių mūri
nis, namas,. 2 virtuvės, vandeniu aly
va^ tirdamas, garažas ir privatus įva
žiavimas. ‘

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

Bloor • Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamos su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
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. Cloir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Morion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, Vandeniu alyva šildomas, di- 
dėli; ©ražžs ' kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jone - Bloor 
$22.900 pilna kaino, 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 naujos 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 telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Annette - Runnymede 
10 metų skola 6’/z % 

$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai; garažas, moderniška virtuve. Pir
mų kartą paduotas pardavimui. Pui
kiame stovy tiek iš vidaus, tiek iš lau
ko. Kaina $14.900.

Annette - Runnymede 
$3.000 įmokėti, mūrinis, *6 švarūs 
kambariai, kaina $K>,300. Garažas. 
Savininkas serga ir nori kuo skubiau
siai parduoti.

Annette - Clendenon 
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
dideli kambariai, 2 virtuvės, 2 vonios, 
15 metų atvira skola balansui. Dvi
gubas garažas, gražus kiemas.

Indian Rd. • High Pork Blvd. 
2 atskiri butai

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,-11 
didelių kambarių, 2 vonios, 3 virtu
vės, vand. alyva šildomas. Garažas.

Annette - Runnymede 
Dviejų butų

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 1 1 
kambarių, 2 vonios, 2 virtuvės, van
deniu alyva šild. Kaina tik $19.000.

Roncesvalles - Pearson 
2 butai -— 2 augštai 

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, padalyti į 2 atskirus bu
tus, 3 garažai, vandeniu alyva šildo
mas. Pilnai išnuomotas.

Bloor - Jane
10 metų skola - 2 augštai 

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
did. kambariai, 2 garažai, arti Bloor. 
Kaina tik $17.900.

Jane - Bloor 
$6.000 įmokėti, atskiras, šiurkščių 
plytų ligi pat stogo, 7 gražūs kam
bariai, garažas, privatus įvažiavimas.

Bloor - Indian Rd.
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 
kambariai, 3 moderniškos virtuvės, 
garažas. Parduodamas su visais bal
dais. Puikus pajamų namas. Arti 
Bloor.

Swnsea
9 kambariai - 2 augštai ’ 

$24.900 prašoma kaino, mūrinis, at
skiras, garažas, privatus įvažiavimas, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildo
mas.

T. STANULIS
- 1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

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

Joseph A. PE TERŠ Ltd.
REALTORS

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

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

i. St. Clair - Oakwood
$6.000 Įmokėti, 9 didelių kambarių 
atskiros 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 įmokėti, 1 1 didelių kambarių 
namas, 3 virtuvės, 2 vonios, vandens 
ir alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas ir dvigubas garažas.

JoneEglinton 
$2.000 įmokėti, naujas 6 kambarių 
namas, 2 vonios, gražus kiemas.

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

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname Hamiltono LSK 

Kovas švenčiantį savo gražios 
veiklos dešimtmetį.

— Aušros vyrai krepšininkai 
šį savaigalį vyksta į Hamiltoną 
dešimtmečio šventės turnyrui.

— Šį antradienį Prisikėlimo 
salėje Church lyga rengia nuga
lėtojų pagerbimo banketą. Visos 
trys Aušros prieauglio koman
dos bus apdovanotos taurėmis ir 
’’crestais”.

— Šį šeštadienį. Wejlande 
įvyks Ontario CLBA banketas. 
D. Laurinavičius su krepšininkė
mis vyks parsigabenti taurės. 
Laimingos kelionės!

— Klubo nariai ir rėmėjai pra
šomi savaitgaliais į talką Wasa- 
gos stovyklavietės statybai. Ma
šinos šeštadieniais išvyksta nuo 
klebonijos 7 ir 7.30 vai. rytą.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės vėl žaidė drau

giškas rungtynes su latvėm ir 
laimėjo 65:19. Žaidė: E. Žėkai
tė 4,' O. Žėkaitė 16, Dargytė 6, 
Kilotaitytė 2, Kasperavičiūtė 10, 
Kriaučiūnaitė 27.

Kovo dešimtmečio žaidynėse 
vytiečių dalyvaus vyrų, moterų, 
jaunių krepšinio komandos ir 
stalo tenisininkai.

Stalo teniso baigminiuose per- 
žaidimuose Vytis III pralaimė
jusi antras rungtynes liko gru
pės vicemeisteriu. Vytis I pra
laimėjusi pirmas rungtynes šį 
trečiadienį žada atsigriebti prieš 
Masaryk. Pr. Gvildys praėjusį 
savaigalį dalyvavo Pabaltiečių 
stalo teniso ■ varžybose Čikago
je. Praėjusiose žiniose įsibrovė 
klaida: K. Ališauskas individu
alinėse varžybose užėmė 10-tą 
vietą.. •

Lengv. atletikos treniruotės 
pradedamos gegužės 5 d. Rennie į 
Parke. Jos vyks antradieniais ir 
ketvirtadienais nuo 7 v. v.

Treniruočių St. Christopher 
salėje daugiau nebebus.

Futbolo rungtynės su Golden 
Mile įvyks šį sekmadienį Bloor - 
Christie stadijone. A. S.

KOVO ŽINIOS
Neeilinis įvykis laukia šį šeš

tadienį Kovo sportininkų ir at
vykusių svečių iš Cleveland©, 
Detroito, Ročesterio, Montr.eea- 
lio ir Toronto: tai vietos sporto 
klubo dešimtmečio minėjimo 
proga rengiamos žaidynės, ku
rios savo dalyvių ir sporto klu
bų skaičiumi bus tik kiek ma
žesnės už ŠA Lietuvių Žaidynes 
Detroite. Galima drąsiai tvirtin
ti, kad pasekmės Hamiltone bus 
užantspaudavimu tų visų rung
tynių, kurios įvyko prieš tris sa
vaites Detroite. Bet gali įvykti 
ir eilė staigmenų, juo labiau, kad 
HLSK' Kovas ŠA žaidynėse da
lyvavo tik su stalo teniso ko
manda, tuo tarpu Į Kanados jau
nių krepšinio rinktinę buvo pa
kviesti net penki Kovo žaidėjai.

Kaip bebūtų, gegužės 2 d. lau
kiama įdomios kovos.

Naujom uniformom pasipuoš 
Kovo moterų ir jaunių krepšinio 
komandos dešimtmečio proga 
rengiamose žaidynėse.

Krepšinio rungtynės įvyksta 
Commercial mokyklos (Sanford 
Ave. N.) salėse ir grečiausiai 
pirmi susitikimai įvyks tarp Vy
čio, Aušros ir Kovo, todėl šių klu 
bų sportininkai prašomi nevė
luoti ir punktualiai būti salėje. 
Iki pietų laukiami ir kitų mies
tų atstovai. Vyr. žaidynių teisė
ju pakviestas J. Bulionis.

Iš toliau atvykusioms sporti
ninkams bus parūpinta nakvynė. 
Kreiptis prašoma į valdybos na
rius E. Petrušaitį ir A. Meškaus- 
kaitę. K. B.

Cleveland© LSK “Žaibo” mo
terų tinklinio komanda išsikovo 
savo miesto pirmenybėse pirmą
ją vietą bei meisterio titulą ir 
gavo teisę dalyvauti JAV tink
linio pirmenybėse, kurios įvyks 
gegužės 6-10 d. Des Moines, Io
wa. Ten bus atrinkta komanda 
Pan-Amerikos žaidynėms vasa
ros pabaigoje Čikagoje.

Žaibo tinklininkių komandą 
sudaro: Aušra Barzdukaitė (ka
pitonė), St. Juodvalkytė, E. Ka- 
jackaitė, Jūratė Laikūnaitė, Aid. 
LiUtkutė, Astra Orintaitė ir Ro
ma Staniškytė. Komandai vyks
tant žaidynėms už 700 mylių, be 
abejonės, susidarys "daugiau iš
laidų, tad klubo vadovybė krei
pėsi į Clevelando lietuviškąją vi
suomenę prašydama aukų.

Sovietų Sąj. stalo teniso tur
nyre kovo 26 d. buvo sudaryti 
stipriausių tenisininkų dešimtu
kai. Į jų tarpą įėjo 8 lietuviai. 
Pirmąja So v. Sąj. rakete pripa
žintas kaunietis Paškevičius. Be 
jo į geriausių dešimties tarpą dar 
įeina: Saunoris, Zablockis, Bal
takis ir Čepaitis. Į dešimtuką 
stipriausiųjų moterų stalo teni- 
sisčių įeina šios lietuvaitės: Ra
manauskaitė, Žilevičiūtė ir' Tva- 
ronaitė.

Lietuvos tinklinio žiemos pir
menybėse Panevėžyje, kurios 
pasibaigė kovo 14 d., moterų 
grupėje pirmą vietą užėmė Kau
no pedagoginio instituto koman
da, nepralaimėjusi nei vienų 
rungtynių. Antrą vietą laimėjo 
Kauno kūno kultūros instituto, o 
trečią Vilniaus pedagoginio ins
tituto tinklininkės.

Vyrų grupėje I v. užėmė KK 
instituto, II KP instituto, o III 
Vilniaus pedagoginio instituto 
tmklininkai. Vyrų grupėje lai
mėtojai turėjo po pralaimėjimą.

Sovietu Sąj. krepšinio pirme
nybėse Kauno Kūno Kultūros 
Instituto ir tokio pat Kiivo insti
tuto komandos po septynių susi
tikimų turėjo po 6 taškus. Tų 
dviejų komandų susidūrims Kii- 
ve kovo 24 d. pasibaigė kaunie
čių pralaimėjimu 48:38.

A. S T A N Č I K A S
Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus

Darba ir dalis garantuoju 90 dienų.
LE. 1-1602

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOSIUS

Įstaigos teL Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.

Cigar krautuvė su namu 
$5.000 įmok., St. Clair - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 kamb., viršuj 
4 kamb. su atskiru įėjimu, atskiros 
namas, plotus įvažiavimas, garažas, 
alyva Šildomas, geri morgičiai. Kaina 
$21.900.

Alaus kotelis
$20.000 įmok., 50 mylių nuo Toron
to, puikioj vasarvietėj prie Lake Sim
coe, žiema-vasara geros biznis, 
15.000 galionų, 11 kambarių nak
vynėms, restoranas. Per penkius me
tus išsimokės. Skubiai anglas parduo
da dėl ligos. Puikus pirkinys vienai ar 
dviem šeimom. Be morgičių.

Gazolino stotis ir forma
$5-8.000 įmokėti, 47 mylios nuo 

Toronto, prie Lake Simcoe ežero, val
diško parko ir plento, kampinis. 18 
akrų žemės tenka padalinti į mažus 
sklypus butų apie 500 arba į 10 
akrų sklypus. Visa kaina apie 
$19.000. Moderniausiai naujai įreng
ta gazolino stotis su graažu ir mo
derniausiu range banqalow atskirai.

J. taškelis
RO. 9-9488

J. Pi kšil ingis
RO. 6-9941.

Indian Rd. - Howard Park 
$6,000 įmok., atskiras, didelių ir Švie
sių 13 kambarių, 2 virtuvės, centrinis 
koridorius, visos grindys kietmedžio, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildo
mos, rūsy nebaigtos dviejų kambarių 
butas, prie gero susisiekimo. Tai 
aristokratiškas namas. Gal parduos 
už $23,000.

Runnymede - Annette 
$2.500 įmok., mūrinis, atskiras, pla
tus įvažiavimas, garažas, moderni 
virtuvė, vandeniu alyva šildomos. Bū
tinai reikia parduoti, nes išvyksta sa
vininkas. Kaino tik $13.500.

Danforjh - Logon
$3.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, išilg. koridorius, visi 
kambariai dažyti, pirmo augšto grin
dys kietmedžio, antras ir trečias — 
plytelėmis išklotas, vand. alyva šildo
mos. Veranda ir balkonas, lobai jau
kus ir geras namas, prišaky parkos, 
netoli mokyklos, plaukimo baseinas. 
Geras morgičius. Parduoda anglas dėl 
išvykimo j Kalifam. Kaina $13.900.
A. Bliudžius P. Budreika

WA. 1-7672U. 5-4229
F. Jonynas V. Morkis

EM. 4-9641 BE* 34U2

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

$6.000 įmokėti, gazolino stotis, garažas, 7 kamb. namas, 2 vasar
namiai, virš akro žemės, auganti vietovė, tik 15 mylių į šiaurę 
nuo Toronto. Skambinti ST. DARGIUI, telef. LE. 4-9211 arba 
RO. 6-9683.

$16.200 pilna kaina su mažu įmokėjimu. Bloor-Windermere ra
jone, 6 kambarių, atskiras mūro namas, vieta garažui. Skambin
ti A. DIMITRIJEVUI, LE. 4-9211.

$22.000 pilna kaina, Bloor-Dovercourt kampinė didelė krautuvė, 
turi būti greitai parduota. Skambinti B. SERGAUČIUI, telef. 
LE. 4-9211

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

I. MAWRODIN Realtor StTOT w
Greitas rr sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČICNAS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmM dažai, ticnomt 
popterit, įvairia* tailė* ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

•♦  '' ,  ,

Delhi, tillsonburg
Gegužės 9 d., šeštadienį, Delhi 

lenkų salėje ruošiamas paskuti
nis šiame sezone šaunus KAR
TŪNO BALIUS. Moterys ir mer 
gaitės kviečiamos dalyvauti su 
kartūno sukniom, nes numato
ma bent tris geriausias premi
juoti. .

Svečių malonumui bus geras 
orkestras, veiks įvairus bufetas 
ir gausi fantais loterija. Balių 
rengia KLK Moterų Draugijos 
naujai išrinkta valdyba talkinin
kaujama vietos bendruomenės. .

Pradžia 7 vai. vakaro.
Dalyvaukime visi ir būkime 

punktualūs, juk tat paskutinis 
mūsų “pasispardymas” prieš di
džiuosius sodinimo darbus.

Rengėjai.
Lietuvių Namų statybos rei

kalas atrodo jau pasiekė tą taš
ką, kur bus baigtos nuolatinės 
kalbos ir posėdžiavimai ir priei
ta prie konkretaus darbo. Aną 
sekmadienį šios apylinkės lietu
viai buvo susirinkę Courtlando 
miesto salėje galutiniam spren
dimui. Laikinoji namų statymo 
komisija pranešė kas padaryta 
iki šiol ir planus tolimesniam 
darbui. Jau yra sudarytas Lietu
vių Namų bendrovei “čarteris” 
ir pasiųstas valdžiai tvirtinti; 
“Čartery” sakoma, kad Lietuvių 
Namų bendrovę sudaro akcinin
kai lietuviško gimimo kanadie
čiai gyveną pietų Ontario pro
vincijoj. Bendrovė organizuoja
ma pelno pagrindais.

Buvo pateiktas ir įstatų pro
jektas, kurį, žinoma, tvirtins pir
masis akcininkų susirinkimas.

Įstatuose numatyta akcijos - 
šėraibdviejų rūšių: bendrinė (co
mmon) akcija, kurios dydis $1 
ir paskolos lakštas (prefered 
share) $100 vienas. Kas įsigyja 
vieną bendrąją akciją, tas turi 
pirkti ir vieną paskolos lakštą. 
Bendrine akcija duoda teisę bal‘atrodo J'na- i darbe irgi neliks abejingi, suoti (1 akcija 1 balsas),, o uz Į^tuvis^^ parajnja^ ^roao,^na >rad j dideli darba vien 
paskolos lakštus jų turėtojas tu
ri gauti palūkanų ne mažiau 5%. 
jei bendrovė turi pelno. Vienas 
asmuo gali įsigyti ne daugiau 5 
akcijų. Organizacijom akcijų 
skaičius nėra apribotas, tačiau 
organizacija, pirkusi kad ir dau
giau kaip 5 akcijas, teturi tik 5 
balsus.

Toliau laikinoji valdyba pra-- 
nešė apie sklypo stovį, kuris tal
kos būdu esąs jau išvalytas, iš
rauti kelmai ir išlygintas; prie
do iš jo gauta, maždaug, šešių 
tūkstančių vertės statybinės me- 
dižagbs. Patį sklypą Tillsonbur- 
go Lietuvių Ūkininkų Klubas 
bendrovei perleidžia už. 25 ak
cijas. .

Susirinkimas po gyvų diskusi- ____ _________ —.. .
jų laikinosios statymo komisijos akcijų šeimai. Be to, męs esame jų atsilankymą ir suteikimą mū- 
nuveiktus darbus priėmė ir ener padėję Hamiltono lietuviams jų ;
gingai pritarė vykdyti akcij'ų namų įsigijime, tai, kaip nesiti-

ESTATES

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 lengva skola, greitas užėmimas.

Liko tik 1 naujas namas 
Jane - Baby Point 

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

Swansea - Bloor 
$5.000 įmokėti, tiktai 5 metų senu
mo 6 Kamb.; atskiras mūrinis bun
galow, centre hall plano, 2 kamb. 
rūsyje, 2 vonios, privatus įvažiavimas, 
ilgos išsimokėjimo sąlygos^ 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. atskiros, 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
mod. virtuvė, vand alyva šildomas, 
garažas,. gražus kiemas, arti susisie
kimo, ilgos išsimokėjimo sąlygos, pil
na kaina $18.900.

P. KER

Indian Rd. • Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios virtuves, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomos, 
didelis kiemas, geros nuomavimui, 
šeimininkas išvyksta iš Kanados.

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

Quebec
įmokėti, 9 kamb.. atskiros 

namas, kvadratinis planas, 2 
3 virtuvės, alyva šildomas,

Ave. - Bloor
$6.000 
mūrinis 
vonios, 
privatus įvažiavimas, ilgos išsimoke- 
įimo sglygos, arti Bloor St.

High Park - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
eugštus dupleksas, vond. 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 viduje, 3 
garažai. Gera nuoma, nebus ilgai.

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

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

platinimo darbą ir kiek galima keti, kad ir jie mus tam pačiam 
greičiau pradėti namų statybą, reikale parems. O taip pat mūsų 

Visos šios apylinkės organiza- artimieji kaimynai kaip Rodney, 
cijos, kaip Bendruomenė, Ūki- Londono, Woostocko bei Inger- 
ninku Klubas, KLK Mot. D-ja ir ,'solio lietuviai mūsų didžiajam

Tad visi į didelį darbą vienin-mu įsigijimui karstai pritaria. lad visi j aiaeų aaroą vienm- 
Tiesa, iki šiol šioj nedidelėj ko- gai sukibę pastatykime šioj apy- 
lonijoj, tos visos organizacijos Iinkėj lietuvybės išlaikymo cent- 
neparodė didelės tarpusavio' rfl- pastatykime lietuvišką pa- 
meilės ir bendravimo, tačiau da-; minklą, kuriuo džiaugsimės ne 
bar, atrodo, tas didžiulis namų i tik mes, bet ir ateinančios hetu- 
isicriiimn nžHavinvs suiun^s vi- vių kartos. Tautietis.

Jau tilpo “TŽ” iš mūsų apy
linkės straipsnis apie KLK 

Lietuviškų namų pastatymas Į D-jos skyriaus veiklą. Tačiau 
ir įrengimas laikinosios statymo negalima nepaminėti ir nepasi- 
valdybos apskaičiavimu atsieitų džiaugti tą dieną atvykusiom 
apie 50-60 tūkstančių, Tuo tar- mielom viešniom ir gerb svečiu 
pu kai mūsų apylinkėje esama į Tėvu Placidu, OFM, iš Toronto, 
apie 400 suaugusių* lietuvių. Taf 'Tas'būrelis torontiškių mūsų gy- 
jei bent po 1 akciją pirkę suda- į venime buvo lyg ta saulutė nu
rytume apie $40.000 kapitalą. O skaidrinus dangų po tamsios, ap- 
esama šioj apylinkėj stipriai; simaukusios dienos. ,v.;.
ekonomiškai stovinčių lietuvių, ■ Mieloms^ viešnioms ir svečiui 
kurie pirks ir no tūkstanti dol. tenka nuoširdžiausia padėka už 

su skyriui moralinės paramos, 
bei tiek daug džiąugsmoT Tiki
me, kad tai nepaskutinis viešėji
mas mūsų apylinkėje tarp mielų 
svečių.

Ypatingai dėkojame gerb. Tė
vui Placidui už tokią gražią pa
skaitą. Prelegentas labai jaut- • 
fiais žodžiais ir gražiais pavyz
džiais skatino moteris nenusto
ti dirbti, primindamas, tad šian
dien moters ir motinos laukia di
deli uždaviniai — mūsų jaunimo 
katalikiškas ir lietuviškas auk
lėjimas.

KLK Mot. D-jos Centro Val
dybos vardu skyrių nuoširdžiai 
sveikino p. Sungailienė, perduo
damą gražiausius sveikinimus 
Centro V-bos pirm. Z. Daugvai- 
nienės. Po sveikinimų A. Sun
gailienė apibūdino tos gražios 
moterų organizacijos didžiulius 
darbus tėvynėje ir pabrėžė, kad 
gerai organizuota ir energinga 
moterų organizacija turi didelį 
balsą visuomenėje, o tuo pačiu 
išvaro gilią vagą kultūriniame 
bare.

Tad, norint dažniau suruošti 
tokius susirinkimus-šventes, kūr 
moterys gvildena įvairiausius 
šiandien liečiančius moterį klap- 

. simus ir gina moters teises, kvie
čiamos visos, be jokios išimties, 
apylinkės moterys jungtis į vie
ną moterų šeimą. Kilnus darbas, 
pradėtas dar mūsų gimtinėje, ir 
šiame kampelyje turėtų būti tę
siamas. Tenelieka nė vienos apy
linkėje lietuvės moters ar mer
gaitės, kuri nebūtų šiose eilėsfe.

Baigiant norėtųsi išreikšti di
džiausią padėką pp. Alb. Augus- 
tinavičiams, o ypač jaunajai šei
mininkei, darbščiausiai skyriaus 
valdybos narei, už duotas pa
talpas ir parodytą tokį nuoširdų 
lietuviška vaišingumą. Dalyvė.

WINNIPEG. Man.
SOLIDARUMO MOKESTI sumokėjo Sc 
bendruomenės narioi: po $4—kun. kleb.- 
J. Bertošius ir Tadas Lukoševičius; po $2 
— Pranas Matulionis, Juozas Demerec- 
kas, Vera Zavadskienė, Petras Kumpaus- 
kos, Vincas Micpovilis, Alfonsos Balčiu* 
nos, Mykolas Bukauskas, JuozdŠ Miko- . 
louskas, Stasys Romončouskos, ’ Golinoi- 
tis, Mykolas Jonuško, Jonas Milošaus- 
kos, Jonas Bezis, Henrikas Kuproitis, 
Juozas Vaitekūnas, Jonas Skamaročius, 
Kleinys, inž. Adolfas Maciūnas, Jurgis 
Krutulis, Alfonsas Paškevičius, Kostas 
Klova; Antanas Kai^vs ir Kostas Strikai- 
tis. Viso surinkta $54.

Sumokėjusiems nuoširdus ačiū.
J. Demereckos, v-bos iid*

įsigijimo uždavinys sujungs vi
sus į vieną stiprią lietuvišką 
šeima.

TESLIA REAL ESTATE Limited
865 Bloor St. W. Tel. LE. 4-7525

$10.000 įmokėti, High Park rajone, gerų plytų, atskiras, 14 kam
barių, dupleksas, 2-4 kambariai rūsyje, 2 atskiri vandeniu alyva 
šildymai, 2 mūriniaii garažai.
$10.000 įmokėti, Swansea-Bloor rajone, naujas 7 kambarių, ge
rų plytų namas, 2 keturių gabalų prausyklos, pilnai įrengtas 
“recreation” kambarys.
$6.000 įmąkėti už šitą 7 kambarių, gerų plytų atskirą namą, St. 
Clair-Northcliffe Blvd., 2 modernios virtuvės, 2 vonios, gara
žas su privačiu privažiavimu ir 1.1.

Skambinti Mrs. SEMATAT
įstaig. tel. LE. 4-7525. Namų tel. RO. 9-3119

Ken WILES Ltd.
REALTOR

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausios pasirinkimas namų - biznių visąmK .Tprpnte.^ Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių"sutvarkymas.

Oakwood - Eglinton 
$3.000 įmok., gražus mūr. 5 kamb. 
bungalow, 3 kamb. rūsyje, 2 vonios, 
2 virt., garažas. Arti susisiekimo.

Bloor - St. Clarens 
$4.000 įmok., 8 kamb. mūr., 2 virt., 
alyva šild., 2 garažai. Labai švarus. 
Arti Bloor. 10 metų išmokėjimas. Ne
pereinami kambariai.

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmok., 7 kamb. otsk. mūr., 
vand. alyva šildomas, 2 virt., 2 vo
nios, garažas. Lengvos išmokėjimo 
sąlygos. Vertas dėmesio.

Westminster • Roncesvalles 
$7.000 įmok., 9 gražių kamb., gra
žus mūras, 2 virt., vand. alyva šild., 
2 garažai. Ideali vieta. Skubus pard. 

Clendenon - Bloor
$7.000 įmok., 7 did. kamb., rupių 
plytų, atsk., 15 m. senumo, 2 virt., 
romi vieta, garažas. Vienas iŠ grožių 
namų tome rajone.

St. Clair • Ookwood
$8.000 įmok., 10 kamb. rupių plytų, 
origin, dupleksas, labai gražus iš lau
ko ir vidaus. Arti krautuvių.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius

Telefonai:

įst. LE. 7*3173 namų LE. 4-0773

Queen - Dovercourt 
$500 įmokėti, mūrinis, 6 kambarių 
namas. Geros nuomavimui.

Jėne - St. Marcus
$3,000 įmokėti, keletos metų senu
mo 6 kambarių namas. Puikus vienai 
šeimai.

Ossington - Davenport 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, arti su
sisiekimo, įvažiavimas, garažas, neto
li mokyklos, krautuvės.

Dufferin - Davenport
$6.000 įmokėti, dupleksas po 5 kom- 

. barius augŠte, kiekvienam butui at
skiros apšildymas.

Verta didžiuotis 
nusipirkus šį 10 kambarių nomo 
Bathurst - Eghnton rojone. Tik 
$5.000 įmokėti, o likutis “ vienas 
morgičius 10 metų.

A. Stančikas
Telefonai:

įst. LE. 7-3176 namų LE. 1-1602

pastatykime lietuvišką pa-

I



JV, ~~ 4UC. JO Ą'TOUJ

$8.500 {mokėti, 9 komborioi per tris 
ovg&us, kvadratinis tonas, gero m j- 
ro, dideli .erovūs kom oriai, puiki 
vieta nuornavimui, aiti susisiekimo ir 
mokyklų.

$6.000 įmokėti, 7 konvxxioi per dų 
ougitus, kvodrotinio plono, vondeniu 
alyva apšildomas, gero -muro, priva
tus ^valiavimas su mūriniu garažu, 
le-iOi geras pnkmys.

V. VA SI S
REAL ESTATE

College - lad on Grove
A8J8OOįmokėti, >0 grožių komborių 
per du augštus, von deniu olyvo op- ' 
šildomos, grotus didelis kiemos, pri
vatus jvožiovimos.

$3.000 jmokėti, pusiau atskiras, dvi* 
modernios virtuvės, Švęųus. dažais iš
dažyti kambariai, nauja.šildymo sijo
tame, su goražu, skuba* reikia par-, 
duoti, savininkas keliasi i" Brand-* 
fordę.

J. GUDAS - LE. 1-4695, namų LE..4-7199.
A -------- ..... ... --------- ,

Uetuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
?966 Dundas St. W., - - TeL LE. 1-5688

Valome, dažome, (audžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS- į

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

Sav. V. BLOC KIS

9

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. ST ANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

LE.43608

AUTOMOBILIU N
KILNOJAMO TURTO 

-gyvybės 
MAIAMKGU ATSITIKIMU. PRANAS BARAUSKAS

DfcMESIO MOTORISTAMS! -

Pranešame, kad jau parduo-
dame naujus 1959 metu “ MIIIVtllVlntllfO -

kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto-j 
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje ąt-< liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO'DAR- - 
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida. e

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 33521

(Islington, važiuojont iš miesto Dundas St. W„ pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. D’JNDŽ’AI.

Sudburio Ir apylinkės lietuviams!
Jūsų sudarytus siuntinius, prieinamiau£omis sąlygomis, per- 
siunčiu į Lietuvą ir už jos ribų, iaip pat priimu užsakymus: ge
riausių angliškų medžiagų, avalynės, maisto, vaistų ir kitų 
galanterijos prekių. Visi siuntiniai garantuoti ir išsiunčiami iŠ 
Sudburio tiesiog Europon.

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

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

SUDBURY, Ont. I Vancouver, B.C
A TTQ*r'miarQc RakrTindr ac w ▲ Ki/*Aiivrn aiii/acA. A. Karmieras Beržinskas,' 

‘ sulaukęs gražaus 93 metų am
žiaus mirė Stakiuose, Lietuvo-

VANCOUVERIO AUKOS 
TAUTOS FORDUI

Laike Vasario 16 d. minėjimo Br. ko- 
je. Tai buvo šviesus lietuvis, ku- J kimbi jos lietuviai aukojo Tautos Fondo 
ris išaugino penkis sūnus ir tris 'eik<įoms: p* $15 Kartočius ir 
\ ** v jencikos; $12 J. A. Sakalauskai; po $10
aukte^ls. Visiems pasistengė Macijauskas, K1 Skrinskas; po $5 P. 
duoti kiek galima geresnį iŠ- I Boronos, K. Miniota, E. Smilgis, J. Du- 
mokslinimą. Septyni iŠ JŲ suku- dėnas, J. Urbonos, T. Kartouskiene, P. 
re seimas. Ona Urmene ir Anta
nas, kuris jau mirė, buvo bol-

tikrindami

— Apie ką šiandien buvo pa
mokslas? — klausia žmona vyrą.

— Apie nuodėmes.
— Tai ką kunigas sakė.
— Jis kalbėjo prieš nuodėmes.

savo sveikatą 
ir prisidėdami 
savo įnašu 
DUOKITE DABAR!

CANADIAN CANCER

Mokytojas:
— Paimkim sakinį “Arklys ir 

kumelė ganykloje”. Ko sakiniui 
trūksta?

Vienas mokinys:
— Trūksta mandagumo.' Ku

melę reikėjo suminėti pirma, ji 
‘ leidė”.

Klaida
Kaltinamasis nori

Ne visai mandągps svečias
— Išgerkime už gražias ponias, 

kviečia vienas iš svečių.
— O, ne! — prieštarauja kitas. 

— Pirmiausia išgerkime , už šei
mininkę ...

Stolionis, J. ^Raudonis, S. B. Ndkvošai; 
to $4 B. Vileita ir M. Vilkas; po $3 B. 

j Radzevičius, M. ArtimaviČius, V. Dio- 
ševikų ištremti į Sibirą. Kazys kOs, po $2 S. Stanulienė, A. Smilgis, E. 
gyvena Lietuvoje, o visi kiti Ka- Greoter, j. Cesiūnas, R. Priekšotis, A. 
nadoje. Pranas gyvena Saska- ^roser- ° Gulbinienė, A. Kaulius, P. 

toone, Jonas ir Juozas Toronte,: po R Rodzevičiūtė, F. Skrinskas, P.
Marija. Striškienė Sudbury, o jukr>a, j. Kaciukevič lys, A. Šmitienė, J. 

■ Stasė Zarankienė Hamiltone. Jo Gulbinas, A. Negražis2 B. Žukauskienė, 
žmona Barbora mirė 1948 m..
Lietuvoje. Gedulingos giedotos'. Viso suaukota $157, kūne pasiųsti 
šv. Mišios, kurias užprašė jo 
•i»ktė M Striškienė, buvo at

laikytos Sudbury.
J. Vabuėlas nusipirko namus.

X. Y., S. Deveikis, J. Baltrušaitis.

V. Vaidoto vardu Tautos Fondo Atstovy
bei Kanadoje. To proga reiškiame di- 

. dėlę podekę visiems geraširdžiams au- 
• KOtoįams.

K. Skrinskas, TF įgaliotinis.

Toronto tikslas sukelti $400.000
Siųskite įnašus į Toronto skyrių *

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

WINDSOR, Ont.
VVndsoriečiai choristai, kvie

čiami kaimynų, Rodney apyl.

Teisėjas:
įkalbėti, kad tuos peilius ir šaųkš 
tus restorane pavogei per klai
dą?

Teisiamasis: — Tikrai taip. 
Aš maniau, kad jie sidabriniai.

Gudrus Jokūbas
— Klausyk, Jokūbai, — klau

sia Jonas, — kodėl, tu taip neti
kusį tabaką rūkai, kai vyksti 
parvežti gydytoją pas ligonį?

— Taigi, kaimyne, — atsako 
Jokūbas. — Žinai, gydytojas ne
gali pakęsti netikusio tabako dū
mų. Kai tik aš užsirūkau savo

cianu Kaimynų, riouney apyi. • nynke iis tuoiau siekia i kišenių lietuvių ūkininkų - tabakininkų, i ,ę’J tuo3au iel4a i Ris^nj
w . _ *- * ir niiAfla man cfora mcrara tAlrigegužės 10 d. daro ten išvyką ir Motinos dienos minėjime išpildys programą bei pamaldų metu pagiedos. Reta lietuvių vietovė tegalėtų pasidžiaugti turinti tokį pastovų ir veiklų ehorą, kaip ■ vvindsoriečiai. Susiorganizavo jis 11952 m. atvykus iš Vanėouverio Senoji valdyba yra nuomonės, gabiam, pasišventusiam ir ener-WELLAND, Ont.

Motinos dienos minėjimą ruo- mą atvyks gausiai, šia apylinkės valdyba šį sekma-' °—*7 —.. 
dieni, gegužės 3 d., salėje, ku- nevarginti susirinkusių, jei ne-Ringam chorvedžiui J. Sinkui. rioje laikomos pamaldos lietu- būtų kvorumo, vienos valandos 1 Choro repertuare atliekamos dainos ir giesmės, pagal dainininkų skaičių, gražiai išpildomos. Šitai paliudija atsiliepimai, kas tik kada chorą girdėjo. O jo veikla tikrai pagirtina-— septintus metus sekmadeiniais pamaldų metu bažnyčioje xgieda, daugeli kartų išpildė programą savuose įvairiuose minėjimuose, vai. p.p. įdainavo ir svetimtaučiams. BeĮ šį susirinkimą atskiri kvie- torontiškio “Varpo”, iš Kanados timai nebus siuntinėjami, nes Čikagos Dainų šventėje tik . _ . _ valdyba mano, kas jaučiasi esąs Windsoro choras tedalyvavo..širdyje, visas švelnumas, koks i.lietuviu'' kam pne širdies lietu- Labai gaila, kad kaikas prisi- viš'ki reikalai, tas skaito ir lietu- dengęs solidarumo, vienybės ir . w. - - ,2— laikraščius, i kuriuos ir hetuvybes apaštalo vardu megi-rvęs užmiršimas, koks tik galimas jej^e susirinkimo reikalu ko- . r a choro veiklą-žaloti. Kiekvie-

katalikėmis. Minėjimas ‘ laukimu, kad susirinkimas pagalviams(prasidės 11.30 vai. pamaldomis statutą būtų teisėtas. Šis vaidi- : ir dienai pritaikintu pamokslu.t Pamaldas laikys ir pamokslą pa- . sakys Tėvas Barnabas -Mikalaus- lo^s, O?M. Paskaitą skaitys E.Be.’sėnienė.Motina kiekvienam žmogui yra brangi ne tik už gyvybės dav mą, 6et ir už silojimąsi sa-» vo vaikų fizine bei dvasine gero- '!.še. Motinos varde slypi visa mei- •i lė, kuri tik gali tilpti žmogaus

nimas nieko gero neduoda, ne- norintieji atvykti neatvyksta ir po valandos, atvykusiųjų dauguma nėr tą valandą išsiskirsto. Todėl valdyba dar kartą pabrėžia, kad susirnkimas prasidės tuoj po pamaldų, t.y. apie 12.30

(ir duoda man gerą cigarą, tokį, kokį pats rūko.
Teismej— Bet gi keista, — sako teisėtas, — jūs sakote tą pundą radote, o čia prieš jus stovi žmogus, kuriam jūs tą pundą pavogėte? ...— Kaip tai keista, pone teisėjau? Radau tą pundą ir pasiėmiau, o tas žmogus tada .miegojo...

Netiki žodžiu— Ką tamstai skauda — klausia gydytojas paciento.— Skauda krūtinę.— Prašau nusirengti.— Negi tamsta netiki žodžiu?.». mano

JIE VYKDĖ ĮSTATYMĄ
Massachusetts valstijoj kadai

se buvo priimtas įstatymas, kai 
važinėjantieji x‘gasmobiliais’', 
kaip tada buvo vadinami auto
mobiliai, negali važiuoti grei
čiau 5 mylių , per valančią, o ya- 

.žiriėjant per miestą prieš “gfes- 
mobilį” turi feiti žmogus ir skam
binti skambučių. 00t

Du Harvardo.uriiyersįte^o tu 
dentai teisininkai pernai vieną 
dieną nusprendė įvykdyti tą Jįs- 
tatymą Bostone. Jų viertas'Sedo 
prie vairo ir važiavo *5' mylių 
greičiu, o antrasis ėjo prieky 
skambindamas skambučių. Aiš
ku, kad sųsitrukdė tos gatvės 
judėjimas —7 iš paskos' važiuo
jantieji jaudinosi, pyko, signa
lizavo, bet studentai nekreipė 
dėmesio. Pagaliau juos sulaikė - 
policininkas ir pareikalavo su
mokėti baudą už gatvės judėji
mo trukdymą. Studentai atsisa
kė. Byla atsidūrė teisme.

Teisėjas buvo priverstas stu
dentus išteisinti, tačiau sekan
čioje provincijos parlamento se
sijoje senasis įstatymas apie 5 
mylių greitį ir skambutį buvo 
panaikintas.

-lik įgalimas pasiekti šioje žemė- , 
4?e visas savęs išsižadėjimas, sa- vjgvus laikraščius, į kuriuos irįsivaizduoti. respondenciją. Kam nesvarbi lie-■ Todėl, brangindami savo ma" tuviška spauda ir le.uviški rei •myciųat' inimą bei pagarbdam Įkalai, to ir šimtas kvietimų i su- ctar gyvas esanč.as, suairi .kime ■ sirinkimą neatveš.skaiili-gxi.

■ • •) ■ - •

Apylinkės visuotinis narių su
sirinkimas šaukiamas gegužės 17 d. buvusioje Kolumbo Vyč ų salėje tuoj po pamaldų lietuviams^ katalikams, tai yra apie

Apylinkės valdyba.

nas rimtesnis windsorietis žino du pasirodymus kito choro, kuris tegyvavo tik 3 mėnesius ir jo i dirigentas daug ko pasiekti ne- ! t"rėio nei laiko, ypač kai jo sudėty buvo chore niekad nedainavusių. Nereikia iš mažo kažką

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST(prie Dundas)
Telefonas LE 2-4108Priėmimo valandos: nuo 9-1? ir 3-8 vai. v. šeštadieniais pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roneesval- 
les), Toronto.

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

Skubos TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11-vai. vak. 1

RO. 6-9367 - V. Semaška

rietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. (netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITF

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-afyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefanas JLE. ,3-4908.

«r

TAUPYK ir SKOLINIUS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

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

DARBO VALANDOS: .- ;

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiodieniois ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vol. ryto uždaryto.

Būstinė: Lietuviu Namai, T129 Dundas St. W-, Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių ?

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva — Anglys
CONVERSION BURNERS — gozo ir olyvo*. VANDENS TANKAI — gozo ir aly
va*. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" 
gozo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gozo or elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KOMTOAKTOMUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-8123
ANT. JUOZAPAITIS

• vu»ių. iNereiKia is mažo ts.az.na 
SL CatnarineSy Oni» j didelio padaryti ir klaidinti lie- 1 iuviškos spaudos skaitytojus.Nereikia taipgi ir seno choro choristus į savąjį vilioti. Ko gero neužilgo , neturėsime . nei vieno choro. Tiesa dažniausia karti.

Choristas.
. • AUKOJO TAUTOS FONDUIL’etuvis yra kultūringas ir or- : nę dalį specialiai pritaikintą tai į Vasario 16-sios šventės minėjimo me- 

-ir Tautos Fondo vajaus laike Wind- salio vaidintojų būrelis “Ginta-: so-o ir apylinkes lietuviai aukojo: ras”, vadov. Ulbinienės. Moti- Po $10 Dr. Ablėnos Vytautas, inž. nos bus specialiai pagerbtos. Mi-! Art°nos' ięž. Naikauskos St.;nėiimas įvyks punktualiai, nes Į . Po.,55 ~ čiuprinskos Dumčius Pr., sale yra išnuomota terminuotai. ■ Misteu?kos Zigmas, dr. Naikauskienė Visi lietuviai kviečiami į šią tra-' d., Sinkus J., švobouskos Feliksos, inž.

Be kitų darbotvarkės punktų bus naujos apylinkės valdybos, revizijos komisijos ir kitų organų rinkimai.
Motinos dienos minėjimą apylinkės v-ba ruošią gegužės 10. d.11 vai. slovakų salėje Welland ir Page kampas. -Paskaitą skaitys Wellando i bet ji reužslepiama.• j apyl. pirm. Stankevičius. Meni- 

r»_ ' no doii ęinppialinritailrinto tpiganizuotas žmogus, būtų labai t dienai išpildo Niagaros pusia- skaudų, jei Wellando lietuviai ” ......................... ‘nepaklustų šiems lietuviui įgimtiems jausmams ir apylinkė liktų neorganizuota. Valdyba tiki, kad Wellando lietuviai Šiuos įgimtus lietuviui jausmus puo-selė;a ju klauso ir i taip svarbu i dicinę lietuviu šventę skirtą Į Vošėekouskos Petras, Zatorskis Edvardas;
! Po $2 — Badikonis Br., Dubauskaskiekvienam lietuviui susirinki

VEDYBOS
*ei vitONte votfi, rašykite /vokiečių or 
;et»kų i./, telefonaokrte ar atvykite 
umaaHkai j

VEDYBŲ "WALDI"
859 COLLEGE -ST., Toronto, Oat. : 

Telefonas LE. 2-5461.
Jnfomacijos-.kasdien nuo 6-9 vai. ,v. 
Atsakymams raštu-pridėti Mofe-

♦ms iki 35 m amž tarpininkavimas

t

k'

1

motinų pagerbimui. ĮĄIf., Juškouskos Ant., Kuricoitis Jnoos, 
_ 2t., Rožouskos J., 

.., Pundzius V-, Ši- 
' nc|:c-5 M., Tourinskas St., Vakauzos V., 
Želionk Ant., Kačinskas Vyt.;

$1.50 — Dumčius Romualdos;
Po SI — Bolaišis B., Boltulienė E., 

u, Eidukas P., Guzevičius A.,

z Taut- 
, ig00-

Paskutinis sį sezoną linksma- Pouloitt5 Art., Piksrys St vakaris ruošiamas St. Catharines Liet. B-nės gegužės 23 d. slovakų salėje Welland Ave. irPage kampas. Pradžia 7 vai. y. Sųtovič:us A., ... ..Šokiams gros gera muzika, veiks į Koztauskos S., Rudokos Pronos, Stotke bufetas su įvairiais gėrimais.!vičius J-■ širvoitis-J., Sodoitis J B-nes valdyba kviečia atsilanky- : tov č:us v • 
ti Wellando Niagara Falls ir ki- Į 50 centu -— Borisas Bronius, tų kolonijų lietuvius.

Apylinkės valdyba.

JAU tP-ATS 'LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE
< UOBERT STREET, TORONTO

/prie Spadino-College '
Sav. VL. TARVYDAS

-Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
stabdžių įdėjimas tik $18.00

CGmrtntyotas darbas. Lietuviams pigiau negru kitur.
NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

■■■■—--■■■r —- ------------------- ------------- -- 1 . .......................— 1 ■

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dtmdas St. W-, Toronto

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

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
čia pot galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.'

W. A. LENCKI,Teisininkas —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato

t

i vtčius !., Širvaitis J., Sodoitis J 
i kevičius Alb., 
tav’Čius V.;

50 centų -
Iš v;50 suaukota $128. Šios aukos yra 

♦ K~*nv škoįo solidarumo ženklas ir susi
pratimo liudytojas. Tautos Fondo • nuo
širdi padėka visiems Windsoro ir apylin
kės geros valioj lietuviams už aukas 
Lietuvos Jo svinima reikalams.

P. Januška, TF įgaliotinis.

Paieškojimai
Sapiežinskas Zigmantas, sūnus 

Petro, gimęs 1917 m. Kaune, at
vykęs i JAV ar Kanadą, ieško
mas giminių iš Lietuvos. Pra
šomas atsiliepti ar žinantieji 
apie jį pranešti “Tėviškės Žibu
rių” administracijai.

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.

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

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

$14.75
$23.20

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Boy & Richmond/

Room 901

Telefonas EM 2-2585

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORK1S

. DANTŲ LYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

Gr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS /

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont. \(Starkma'n vaistin. namuose)Darbo valandos susitarus . telefonu. -

TEL. WA. 3-2003

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., ^Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

OKULISTĖS
■ . • • . i

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

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

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

Akių specialistas
L. L.UNSKY, RX).

Pritaiko -akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir -ner
vingumų. Kolba slavų kolbomis. 
476 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų ruiių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

.aaraaac >
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KARIŪNO BALIUSTRADICINIS
MONTREAL, Owe.

* Įvyks šį šeštadienį, gegužės 2 d., Prisikėlimo parapijos salėje.
KETURIOMS GRAŽIAUSIOMS kartūno suknelėms skiriami vertingi pri- DAINIETĖS NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA savo atsilankymu paremti

senelius bei ligonius Vokietijoje ir Suvalkų trikampio lietuvius.
Įėjimas $1.50 Pradžia 7.30 vaL vak.šokiai. GROS “CUBANA” ORKESTRAS.

TORONTO* Cnt#
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį penktadienį, gegužės 1 

' d., švenčiama šv. Juozapo Dar
bininko diena. Vakare 7.30 vaL 
iškilmingos pamaldos, kurių me
tu giedama gegužės mėnesio 
Dievo Motinos litanija. Po pa
maldų parapijos salėje įvyks ge
gužės pirmosios minėjimas.

— Visą gegužės mėnesį 7.30 v. 
vakarais parapijos bažnyčioje 
laikomos gegužinės pamaldos 
Dievo Motinos garbei: iškilmin
gu tonu giedama Marijos litani
ja, trumpa konferencija, palai
minimas švenčiausiuoju. Sekma 
dieniais gegužinės pamaldos jun
giamos su 9.30 vai. pamaldomis. 
Būtų gražu, kad gražus lietuvių 
būrelis kiekvieną vakarą rastų 
laiko prie Aušros Vartų Dievo 
Motinos altoriaus susitelkti, jun
giantis šiose gražiose gegužės 
mėnesio tradicinėse pamaldose 
su brangiąja tėvyne. Negalint 
atvykti kas vakarą į bažnyčią, 
gegužines pamaldas kviečiami 
praktikuoti šeimose.

4'"' —Nuo šio sekmadienio 12 vai.
pamaldų pradedamas vaikučių 
parengimas pirmajai, išpažinčiai 
ir Komunijai. Pamokos vyks 
antradieniais ir penktadieniais 
6.30 vai. vak. (prieš gegužines 
pamąldas), o sekmadieniais po 
11 vai. pamaldų. Iki šiol kas sek
madienį vykusios vaikučiams ti
kybos pamokos pakeičiamos ta 
prasme, kad nuo dabar pamokų 
turinys taikomas tik besiruo
šiantiems šiais metais prie sak
ramentų. Vaikai, iki šiol lankę 
tikybos pamokas iš įvairių viešų
jų mokyklų, gali ir toliau daly
vauti šiose pamokose. Pamokos 
po 9.30 vai. sekmadienio pamal
dų nutraukiamos. Pakartotinai 
raginami lietukai tėvai parodyti 
tautinio susipratimo, leidžiant 
savo vaikus pirmąj ai išpažinčiai 
tik lietuviškai. Gyvenantiems 
tolėliau; ar silpniau kalban
tiems lietuviškai bus padedama, 
atitinkamai prisitaikant prie ap- 

. linkybių.
—Gegužės mėnesi šv. Mišio

se ypatingu būdu šeimos prisi
mena savo tėvus, ypač mirusius. 
Šį sekmadienį pamokslai kun. P. 
Ažubalio: “Marija — didžioji 
Tarpininkė”. Pamaldų metu da
roma bažnyčios remonto rink- 

' liava.
— Šauniai praėjo parapijos 

banketas. Kas jame dalyvavo, o 
K ’ dalyvavo tikrai gražus būrys 

svečių, turėjo progos dar kartą 
įsitikinti, kad parapijos moterys 
moka suruošti gražius pokylius. 
Padėka joms, o taip pat aktyviai 
talkininkavusiam Vyrų Sambū
riui. Dėkojama sol. V. Verikai- 
čio kvartetui, muz. St. Gailevi- 
čiui ir “Liton” bendrovei už sim
patingą stereofoninę muziką.

Šv. Jono Pašalpinės D-jos 
gegužės mėnesio susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 3 
d., 3 vai. p.p. muzikos studijoje 
virš “Tėv. Žiburių”. Visi d-jos 
nariai, o taip pat prijaučiantieji 
maloniai kviečiami dalyvauti su
sirinkime. Valdyba.

“DAINA” KVIEČIA
visus Toronto ir apylinkių lietu
vius šį šeštadienį atsilankyti i 
Prisikėlimo parap. salėje rengia
mą Kartūno Balių. Keturios gra
žiausios kartūno suknelės bus 
premijuojamos: gintariniai karo
liai, lapės kailio rankinukas, pa
veikslas, pusmetinis sušuka
vimas. Visus linksmins geras or
kestras, gausus bufetas, loterija.

Dainietės laukia jūsų gausaus 
atsilankymo ir paramos sene
liams bei ligoniams Vokietijoje 

- ir lietuviams Suvalkų trikampy.
Pradžia 7.30 v. v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos metinis bazaras 

praėjo pakilioje nuotaikoje ir 
didžiausiame pasisekime. Lote- 
rijon buvo paleista beveik 900 
fantų. Svečiai nuo pat pietų nau
dojosi baro ir turtingo bufeto gė
rybėmis. Atrodo, kad bus likę 
apie $1.500 pelno, kuris pagal 
ankstyvesnį par. komiteto nuta
rimą paskirtas laikinosios baž
nyčios dažymo išlaidoms pa
dengti.

• — Nuoširdžiai dėkojame para
pijos komitetui, KLK Mot. D-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus po
nioms ir fantų aukotojams už 
sėkmingą bazaro bei šokių pa
ruošimą ir pravedimą. Dėkojame 
taip pat visiems, kurie savo da
lyvavimu ir aukomis bazarą taip 
nuoširdžiai parėmė.

— .Šį penktadienį ” prasideda 
gegužės mėnuo. Tradicinės Ge
gužinės pamaldos bus laikomos 
kiekvieną vakarą, 7.30 vai. Sek
madieniais jos bus laikomos 
tuoj po 11 vai. Mišių. Kviečiame 
visus Gegužinėse pamaldose 
gausiai lankytis, kartu giedoti ir 
pasimelsti. Savo maldose Dievo 
Motinėlės globai ypačiai paves
kime Lietuvos, pavergtų tautie
čių ir savo, jaunimo reikalus.

— Kaip kiekvienais metais, vi
są gegužės mėnesį laikoma Mi
šių novena už gyvas ir mirusias 
motinas. Novenos laiškai išsiun
tinėti praėjusią savaitę, kuriuos 
galima grąžinti paštu, asmeniš
kai ar pasinaudojant sekmadie
ninių rinkliavų krepšeliais. No
venos intencijos bus surinktos 
pirmų Gegužinių-pamaldų pra
džioje, ši penktadienį. Grąžinant 
intencijas auką pridėti nėra bū
tina, bet kurie ką nors paaukos, 
tiems iš anksto nuoširdžiai dėko
jame. Visos gautos aukos bus 
panaudotos vaikučių stovykla
vietės statybos ir jos pagerini
mo . reikalams. Motinos ’ novenos 
Mišios bus laikomos kas rytą vi
są gegužės mėnesi, 8 vai. Be to. 
Motinos novenos intencijos bus 
prisimintos ir Gegužinių pamal
dų metu.

-— Daugelio parapijiečių pra
šomi, šiais metais laikysime no
vena ir už gyvus' bei mirusius 
tėvus birželio mėnesi. Novenos 
Mišios bus laikomos kiekvieną, 
rytą, 8 vai. Atskirų novenos laiš
kų tam tikslui nebus siuntinėja
ma. Prašoma pasinaudoti tais pa
čiais intencijų lapeliais, kurie 
pridėti prie Motinos novenos.

— Šis penktadienis yrapirmas 
g egužės mėn. Šv. Mišios laiko
mos 7, 7.30 ir 8 vai. ryte bei 7.30 
vai. vak. Po vakarinių Mišių — 
gegužinės pamaldos. Išpažinčių 
klausoma visų Mišių metu.

— Dauguma katalikiškų mo
kyklų pradėjo vaikučių registra
ciją sekantiems mokslo metams. 
Kadangi katalikiškose mokyklo
se naujai priimamų vaikučių 
skaičius visados-yra ribotas dėl 
vietos stokos, prašome tėvelius 
savo vaikučius tuoj pat užregist
ruoti. Ta pačia proga primename 
griežtus Toronto vyskupijos nuo 
status, kuriais tik labai rimtos 
priežastys tėvus atleidžia nuo 
pareigos siųsti savo vaikus i ka
talikiškas mokyklas.

—Su apgailestavimu primena
me. kad paskutiniuose sekma
dieniuose nekatalikiškas gimna
zijas lanką mokiniai pradėjo ap- 
leidinėti religijos pamokas, ku
rios dėstomos po 10 vai. Mišių. 
Atostogos dar neprasidėjo, ir 
gimnazistai minėtas pamokas 
turi lankyti punktualiai ir regu
liariai. Šia proga prašome ir 
mielų tėvelių bendradarbiavimo, 
kad religijos pamokos būtų lan
komos.

Toronto Dramos Sambūris “Sietynas 
gegužės 2 d., 7 vai. vak.

šv. Jono Kr. parapijos salėje rengia

metini vakara
PROGRAMOJE — DVIEJŲ VEIKSMŲ LINKSMA KOMEDIJA. 

PO VAIDINIMO ŠOKIAI IR BUFETAS. 
Toronto visuomenė nuoširdžiai prašoma dalyvauti.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 

Kanados Krašto Valdybos nariui 

ANTANUI PETKAUSKUI,
jo mamytei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Vilniaus Kr. Liet. S-gos 
Kanados Krašto Valdyba.

JUOZĄ ir JONĄ BERŽINSKUS
su jų šeimomis, tėveliui minis Lietuvoje, nuoširdžiai už
jaučia

VI .ir Jurg. Kriaučeliūnai.

— Kitą savaitę lankysime pa
rapijiečius Westono rajone.

— Kitą savaitę parapijos cho
ro repeticijų nebus.

— Parapijos biblioteka šį sek
madienį bus atidaryta po 10 ir 
11 vai. Mišių.

— šį sekmadienį parapijos sa
lėje kino nebus.

— Parapijos ir kolonijos jau
nimas kviečiamas dalyvauti po
puliariuose jaunimo šokiuose, 
kurie daromi kiekvieną sekma
dienį parapijos salėje ir kuriuos 
praveda pats jaunimas. Šį sek
madienį šokiai prasidės 7.30 v.v.

— Praėjusį sekmadieni po pas
kutinių Mišių muzikos studijoje 
buvo įdomus KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus susi
rinkimas, kuriame dalyvavo mo
tinos su savo dukromis. Sociali
nėje srityje dirbančios skyriaus 
na’rės Z. Butkevičienės paskaita 
apie motinos ir jaunuolės duk
ters santykius susilaukė diskusi
jų, kuriose labai gyvai dalyvavo 
ir motinos ir dukros. Mergaitės 
ypačiai nusiskundė šiltesnių su 
motinomis ryšių bei abiejų tėvų 
joms reiškiamo didesnio pasiti
kėjimo stoka. Mergaičių nuomo
ne, kanadietės mergaitės auklė
jamos perlaisvai ir tėvų kontro
lė esanti nepakankama. Mergai
tės auklėtinos griežtesnėje ir lie- 
viškoje atmosferoje. .

Linkime skyriui dažniau
ruošti panašių motinų-dukrų su
siėjimų ir išsikalbėjimų.

Gegužės pirmosios minėjimas
Gegužės pirmoj i yra skiriama 

darbo žmogui. Popiežius Pijus 
XII gegužės pirmosios globėju 
paskyrė šv. Juozapą Darbinin
ką. Naujai susiorganizavęs šv. 
Jono Kr. par. vyrų sambūris ge
gužės pirmąją iškilmingai minės 
iškeliant darbininką ir darbą 
krikščioniškųjų principų švieso
je. Šventei numatyta sekanti 
tvarka: penktadienį 7.30 v. v. 
pamaldos šv. Jono Kr. bažnyčio
je, po pamaldų salėje vieša pa
skaita“ Darbas, žmogus ir krikš
čionybė”, kurią skaitys visuome
nininkas Jonas Matulionis. Me
ninėje dalyje deklamuos akto
rius Steponas Ramanauskas ir 
dainuos sol. Vytautas Bigauskas. 
Po oficialiosios dalies pobūvis- 
šokiai ir bufetas. Minėjimas vie
šas. Visi Toronto lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Įėjimas nemo
kamas.

su-

Tautinių drabužių konkursas 
jau čia pat — kitą šeštadieni, ge
gužės 9 d., įvykstančiame KLK 
Mot. D-jos šv. Jono Kr. parapi
jos skyriaus ruošiamame “Obels 
žiedų baliuje”. Ponios ir panelės 
prašomos pasiruošti. Gražiausių 
taut, drabužių savininkėms bus 
įteiktos dovanos.

Pranešimas
Pranešama Investment Club 

“Akcija” nariams, kad klubo na
rių metinis susirinkimas šaukia
mas 1959 m. gegužės 10 d. 3 vai. 
p.p., 1113 Dundas St. West, p.p. 
Kondrotų namuose, sekančiai 
dienotvarkei apsvarstyti:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. V-bos pranešimas: a. Pirmi

ninko, b. kasininko,
3.1958 m. pelno paskirstymas,
4. Narių skaičiaus didinimas,
5. V-bos rinkimai,
6. Klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas,
8.. Klubo nariams vaišės.
Visi klubo nariai prašomi bū

tinai atsilankyti ir punktualiai.
Investment Club “Akcija” 

Valdyba.
Yrą laiškas iš Lietuvos A. Lau

ciui, siųstas į 962 Bloor St. W. 
Rašo Z. Pocevičienė. Kaunas. 
Garelio 14-4 (Tulpių 12-4).

Atsiimti “T2” administracijoj.
Ignui Budriui yra laiškas iš 

Lietuvos, adresuotas Rusholrhe 
Rd. 63. Toronto 3, Ont. Rašo V. 
Budrys, Ragevišikių km., Kre
tingos paštas. Atsiimti “TŽ” ad
ministracijoje.

I

Moksleivių ateitininkių — 
gimnazistų susirinkimas šaukia
mas sekmaidenį, gegužės 3 d. 6 
vai. Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoje. Po susirinkimo šo
kiai parapijos salėje. Valdyba.

Jaunesniųjų ateitininkių 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 3 d., 4 vai. p.p. Prisi
kėlimo par muzikos studijoje. 
Narės kviečiamos skaitlingai da
lyvauti.

Mergaičių popietė 
įvyks šį sekmadienį, 3 vai 
Prisikėlimo par. muzikos 
dijoje.

“Tėvynės prisiminimų” 
šio šeštadienio radijo programė
lėje kalbės Tėvas Steponas, OF 
M. Bus taip pat programėlė vai
kams. Speciali Motinos dienos 
programa bus kitą šeštadienį, ge
gužės 9 dieną.
Rinkimams i KLB Kr. Tarybą 

Toronte įteikti du kandidatų są
rašai, išviso 35 kandidatai. Kiek 
teko girdėti, C. rinkiminė- komi
sija yra gavusi sąrašus iš* Hamil
tono, Sudburio ir, turbūt, iš 
Montrealio, kur buvo žadama 
pastatyti apie 15 kandidatų.

Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje pirmininkas V. Vaido
tas išvyko kelioms savaitėms 
atostogų. Šitame laikotarpy fon
do'reikalais jį pavaduos dr. M. 
Anysas, 67 Sussex Avė., telef. 
WA. 2-8980. ‘

p.p 
stu-

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU

Torontiečiai “Tėviškės žibu
rių” bičiuliai, kurie galėtų prisi
dėti prie lino tipo 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.
IEŠKAU ŠEIMININKĖS DARBO tabako 
ūkyje pas viengungį. Jau kelis metus 
esu ta darbą dirbusi. 255 Indian Rd., 
Toronto 3, Ont. Tel. L E. 2-7602.

REIKALINGA INDŲ PLOVĖJA restora
nui "Rūta". Telef. LE. 6-4393.

REIKALINGA MOTERIS tabako ūkyje 
rauti tabako daigus. R.R. 2, Baltimore, 
Ont. Tel. 4.R.4, Baltimore. Rašyti ar 
skambinti A. Mikalauskas. •

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

Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su baldais, ir kambarys ;u vir
tuve su baldais ar be baldu. LE. 4-5039.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte. High Park rajone, galima virti, 
yra garažas. Tel. LE. 4-7787.

Išnuomojamas kambarys su baldais l-me 
augšte ir virtuvė rūsyje. Atskiras įėji
mas, yra garažas. 22 Havelock St. Tel. 
LE. 4-8575.

Išnuomojamas kambarys Delaware gt. 
Tel. LE. 3-3045.

PARDUODAMAS ŪKIS: 100 akru su tro
besiais, 30 myliu nuo Toronto, viena my
lia nuo 27 kelio. Teirautis: 889 Dun
das Str. W. Tel. EM. 8-2039.

Metinis Toronto Simfoninio Orkestro
VARTOTŲ DALYKŲ

TREČIADIENI, GEGUŽĖS 6-ta DIENĄ 
WEST ANNEX COLISEUM CNE

nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. Įėjimas 25< iki 2 vai. p.p. 
Po 2 vai. p.p. veltui.

200 TONŲ VARTOTŲ DALYKŲ.
>

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 Avė

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Gegužinės pamaldos A V baž- 
nyčioje visą gegužės mėnesį 
vyks 8 v.v., tik šeštadieniais 7 v., 
v., o sekmadieniais tuoj aus po 
sumos.

Šį penktadienį, pirmą gegužės 
mėn., AV bažnyčioje Mišios 8 
vai. vakare.

AV parapijos metinė šventė 
įvyks gegužės 9 d. Specialus ko
mitetas jau vykdo pasiruošimus. 
Parapijiečiai prašomi prisidėti 
prie loterijos fantais ar pinigi
nėmis dovanomis.

KLK Mot. D-jos Montrealio 
skyriaus ruošiama ekskursija į 
Otavą įvyks gegužės 17 <L (ne 
gegužės 16 d., kaip buvo minė- 

|ta). Vadovauti sutiko mūsų 
įgerb. klebonas Tėvas J. Borevi- 
jčius, S.J. Norintieji aplankyti 
Kanados sostinę ir dalyvauti 
tulpių žydėjimo šventėje prašo
mi pasiruošti iš anksto. Kadangi 
kelionė įvyks autobusu, tai ren
gėjoms labai svarbu žinoti no
rinčių dalyvauti skaičių, todėl 
kurie domisi tuo reikalu prašo
mi neatidėliojant pranešti: - A. 
Zubienei tel. PO. 6-5421, V. Ot- 
tienei PO. 7-5415 ar L. Balnie- 
nei RA. 2-0580. Bilietų kaina 
vienam asmeniui tiktai $5 į abi 
puses. Mielai kviečiame visus 
dalyvauti.

N. Pr. seselių rėmėjų būrelis
Prieš kelias savaites, balandžio 

5 d., įsikūrė Montrealyje N. Pr. 
seselių rėmėjų būrelis. Ameri
koj tokie būreliai sėkmingai vei
kia beveik kiekvienoje lietuvių 
koloniioj nuo pat seselių įsikū
rimo šiame žemyne.

Montrealy seselėms parama 
iki dabar .buvo organizuojama 
pavienių asmenų, kuriems pri
klauso didelis įvertinimas ir dė
kingumas. Šiandie seselės Mont- 
realv kuriasi pastoviai: išaugo 

i naujas pastatas, pritaikytas vie
nuolynui ir darželiui, o reikalui 
esant ir mokyklai. Seselės veda
ir dirba šeštadieninėj mokykloj, Aug. Myl 
išlaiko dvi grupes vaikų darželio klubo yicėpirm. pasidarė įgalio- 
ir kiek sąlygos leidžia daly vau 
ja bendro! parapijos ir visuome

jimai yra kuklūs — $1 metams.
Reikia tikėtis, kad Montrealio 

lietuviai, jautrūs kiekvienam 
svarbesniam Savo kolonijos įvy
kiui, neatsisakys savo kuklios 
paramos ir N. Pr. seselėms ir 
kiekvienas taps rėmėjų būrelio 
nariu.

Montrealio seselių rėmėjų bū
relio valdybą sudaro: pirm. Ir. 
Lukoševičienė — PO- 6-1210, vi- 
cepirm. E. Intienė — PO. 8-9971, 
sekr. J. Ladyga — ME. 1-5397, 
ižd. Br. Staškevičius—PO.9-1557, 
narė K. Šemogienė — PO. 6-9964.

Būrelio valdyba. .
LK Kūrėjų - Savanorių S-gos. 

skyrius pereitą šeštadienį AV. 
parapijos salėje surengė žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pamink 
linės lentos pasirašymo akade
miją. Meninėje dalyje akt. L. 
Barauskas recitavo V. Krėvės 
apysaką Apie Arą ir akt. J. Aks
tinas paskaitė ištrauką iš Pulgio 
Andriušio įspūdžių iš Tauragnų 
krašto. Sol. G. Čapkauskienė, 
akompanuojama piano muziką 
studijuojančio, jauno pianisto R. 
Keturkos, padainavo dvi liet, 
liaudies dainas, tris dainas iš-, 
pildė akomponuojama pianistės; 
Siegrist. Programą užbaigė p. 
Judzentavičiūtė paskambinusi 
Chopino etiudą F-Moll ir Rach- 
maninovo prelijūdą Cis Moli. Po 
meninės dalies sekė užkandžiai- 
vakarienė. Publikos buvo apie 
šimtą. Paminklinė lenta, įkom~ 
ponuota į šoninį altorių, sekmai 
dienį tapo pašventinta, ir Mišias 
laikęs klebonas Tėvas J. Bore- 
vičius, SJ, pasakė atitinkamą; 
pamokslą.

M. šokių festivalyje baL 
24 d. Forume Montrealio skautų 
vyčių taut, šokių grupė, vadov. 
J. Piečaičio, laimėjo pereinamą
ją taure už geriausiai sušoktą 
konkursinį Kanados taut, šokį 

i “vilnų karštuvai”.
AV Tauro sporto

tiniu Londone, Anglijoje, vei- 
,« ___ _______  kiančios siuntinių už gel. uždan-
ninėj veikloj? Visa ši veikla rei-1 gos siuntimo b-vės “Lithuanian 
kalinga platesnės, nuolatinės ir i Trading Co.” ir priima užsaky- 
organizuotos * paramoj. Šito pa- mus medžiagų, drabužių, maisto, 
sekoj ir įsikūrė Montrealy rėmė- vaistų, odos, laikrodžių, akorde- 
ju būrelis, kuris veiks pagal Ame cnii persiuntimų Į Lietuvą.
rikoj įkurtų ir veikiančių būre- Tauro krepšininkės laimėjo 
lių statutą. Rėmėjų isipareigo- Immaculate Conception krepši-

George BEN, B.A. 
ABVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

•i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės j v

HOME LOAN — Investm. • 
atstovą St. Prakapą

Telef.: EM. 8-6813 or RO. 7-9088
I- mi morgičiai 6Vi % -7% be bonų.
II- ri morgičiai 10% 5-iems metams 
be bonų. Perimame morgičiųs. Laiki
nos paskolos statybininkams 1 % per 
mėnesį.

Taip pat Londono siuntinių įstaigos 
''Tauras" atstovas. Turiu didelį pasi
rinkimą medžiagų pigiau nei kitur. 
Vaistams ir kt. kainos sumažintos. Pa
gal susitarimą atvažiuoju į namus su 
pavyzdžiais. Užsakymai garantuoti.

nio turnvrą, finale nugalėdamos 
NDG 48:14.

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. VV.
VI. 2-8501

D. N. Ba*trukon:s 
F. Yasutis 
A. Markevičius 

Budriūnas 
P. Adomonis 
P. Baltuonis

CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035 
RA. 2-2472
LA. 6-2084

Sekite mūsų skelbimus opie poskirus- 
objektus 'NL', /TŽ', 'Stor', 'La Press'.

BALTIC MOVERS
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real;, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard St. E., Toronto 

Tel. HO. 1-5200.

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

INDIAN RD.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas, didelis daržas. Viso $26 000. imnkėti $8 000

DUPLEKSAS (Parkdąle)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500, Įmokėti $5.000.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


