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Sveikinam Hamillona
Normaliais laikais dešimtmetis nekėlė didelio entuziazmo, 

nes buvom pratę atžymėti įvykius kelių šimtų metų senumo.
Kas kita išeivijoje. Visas naujasis kontinentas neturi senų, 

didelių datų, tuo labiau mūsų lietuviškas gyvenimas ypač čia, 
Kanadoj, yra nesenas. Todėl yra visai natūralu pastebėti įvykių 
pirmojo dešimtmečio sukaktis. Ypač kai tam dešimtmety buvo 
eita smarkiu tempu, padaryta daug, ir jojo žymės pasiliks vi
siems laikams.

Prieš 10 metų Hamiltone lietuvių buvo tik atskiros šeimos. 
Apie lietuvių koloniją dar nebuvo galima ir kalbėti. Tik atsikė
lus iŠ Švedijos kun. dr. J. Tadarauskui prasidėjo lietuvių kūrima
sis Hamiltone. Tai buvo 1948 m. Pirmose lietuvių pamaldose, 
kurias jis suorganizavo, buvo įskaitant jį patį, 11 asmenų (lai
mingas skaičius!). Jis pats buvo kanadiečių seselių kapelionas. 
Bet jo galvoj buvo planas medžioti lietuvius ir rengti pamaldas 
nuolat. Taip berengdamas lietuviams pamaldas, jis įtikino vietos 
vyskupą, kad reikia steigti parapiją specialiai lietuviams. Ir lei
dimą tokiai parapijai steigti jis gauna po metų, t.y. 1949 m. gegu
žės mėn. Savo naujai parapijai jis gauna pastatą be langų ir be 
durų (toj pačioj vietoj, kur ir dabar stovi bažnyčia). Mimmalinis 
to pastato įrengimas ir pavertimas kad ir menka laikina bažny
čia kainavo $16.000. Menkas ir neturtingas tai buvo pastatas, bet 
buvo taškas, iš kurio riedėjo visi ateities planai.

Nuo tada ir prasideda kolonijos augimas. Vieni atvažiuoja iš 
šiaurės miškų, kiti iš Vokietijos, ir šiandien jau priskaitoma ligi 
1.200 lietuviškų, “dūšių”. Arba kaip klebonas sako — 350 šeimų.

Nuo tada prasideda formuotis Hamiltono lietuvių ambicijos 
išaugti į tvirtą, stiprią, dinamišką lietuvių bendruomenę — ko
loniją. Jau jie tada pasiryžo įsigyti ir savo individualų veidą — 
valingos ir ryžtingos, o kartu ir vieningos lietuviškos šeimos, ku
rią apjungia sava parapija. ' .

Parapija augo. Senos patalpos darėsi ankštos, nepatogios ir 
ambicingai parapijai neparankios. Net ir salės nebuvo.

Ir štai kyla projektai, nauji, drąsūs, nors ir nepigūs — statyti 
naują bažnyčią. Klebono sumanymui hamiltoniečiai karštai prita
ria. Ir rezultate—1953. VI. 7 nauja bažnyčia, architekto A. Kulpa- 
vičiaus suprojektuota, jau šventinama. Jai išleista $78.000. Sko
los pereitais metais baigtos mokėti. Pereitais metais bažnyčia 
puošniai, lietuviškam stiliuje skoningai dailinnko Žilinsko deko
ruota. Šiandien vienas klebonas jau neapsidirba, turi vikarą 
kun. Jurkšą, kuris ne tik vikarauja, bet suorganizavo chorą, ku
ris ne tik gieda gražiai bažnyčioje, bet koncertuoją savoje ir kito- 
se kolonuose. .... . , ■ m

Hamiltpno'kolonija, ar ne pirmoji Kanadoje, Susiorganizavo 
į Lietuvių Bendruomenę. Šiandien Hamiltone rasi didžiosioms 
bendruomenėms būdingas ir reikalingas draugijas, institucijas, 
klubus ir visa tai, be ko negali apsieiti kultūringa žmonių bend
ruomenė. Hamiltono lietuviai yra ambicingi užsimojimuose, di
namiški-veikime, dosnūs aukomis, vieningi pasireiškimuose ir ne
mano sustoti bei sustingti savo laimėjimuose. Būdinga, kad ir 
pirmoji Kanados Lietuvių Diena įvyko čia.

Hamiltone gal ryškiau negu kur kitur pasitvirtina sena emi
gracinė tiesa — lemiamoji lietuviškos parapijos rolė visame lietu
vių gyvenime. Faktinai aplink ją sukasi visas kitas gyvenimas. 
Prie jos glaudžiasi visi ir gyvenimas čia kaip iš gyvo šaltinio ver
da, kunkuliuoja.

Hamiltono lietuviai yra veiklūs ne tik savo viduje. Jie yra 
seniai Įvertinti ir kitų tautų bei kanadiečių. Tas jiems lengvina 
jų gyvenimą visais atžvilgiais. .

; “Pas mus bedarbių nėra”, — tvirtina klebonas. O kaip gi jie 
bus, jei Father Joe (tokiu vardu yra žinomas kun. dr. J. Tada- 
x'auskas kanadiečių tarpe) žino visas darboviečių landynes ir 
savo “gimines” (visi Hamiltono lietuviai jam yra kaip giminės) 
uoliai'įperša į tvirtas pozicijas.

Tenka palinkėti ir kun. Klebonui, ir visai jo parapijai taip 
kaip ir visai Hamiltono Bendruomenei su visomis organizacijo
mis ne tik užtarnautai didžiuotis pasiektais laimėjimais bei nu
veiktais darbais, bet ir augti dar, stiprėti, ir rodyti pavyzdį kaip 
galima būti vieningiems, darbštiems, ir nešykštiems; parodyti 
kaip galima būti geru lietuviu, geru krikščioniu, kartu būnant 
ir geru šio krašto piliečiu, Hamiltono miesto pavyzdingu ir nuo
lat giriamu gyventoju. J. Matulionis.

KAS NAUJO KANADOJE7
neminimi, matyt, jų skaičius bu
vo žymiai mažeąnis. 55% gavu
sių pilietybę 1958 m. gyvena On
tario prov., 16% Quebece, 11% 
B. Kolumbijoj ir 16% prerijų 
prov. Tik 17.5% jų gyvena že
mės ūkiuose.

Naujas nedarbo draudos įsta
tymas jau pateiktas parlamentui. 
Jame numatoma pakelti 30% 
įmokas nedarbo apdraudos fon
dui, padidinti nedarbo pašalpą 
nevedusiems iki $27 savaitei, ve
dusioms — iki $36, prailginti pa
šalpų laiką iki 52 savaičių, įjung
ti darbininkus, uždirbančius iki 
$5.460 metams, ir kalinius iki 2 
metų kalėjime. Pvz. darbinin
kas, uždirbąs $51 savaitei, ikišiol 
mokėjo nedarbo apd. fondui 56 
et. drauge su darbdaviu; pagal 
naująjį įstatymą turės mokėti 
po 72 et. Jei yra susidariusi pa
kankama suma dviem metam, 
darbininkas nedarbo atveju gaus 
iš apdraudos maksimum $21 sa
vaitei, jei vedęs — $28, iki 52 sa
vaičių. Be to, gaunančiam nedar- 

, bo pašalpą leidžiama užsidirbti 
iš šalies, nemažinant nedarbo 
pašalpos iki nustatytos sumos; 
pvz. gaunąs $23 sav. iš apdrau
dos gali užsidirbti iš šalies iki 
$13 savaitei.

Ketvirtadalis ateivių gavusių 
pilietybę 1958 m., buvo iš kraš- 

* tų už gelež. uždangos: iš 84.183, 
tokių buvo 23.225. Daugiausia jų 
tarpe buvo lenkų — 8.002; buv. 
Sov. Sąjungos piliečių - 5.076; 
jugoslavų — 2.199; vengrų — 
1.651; latvių 1.482; estų — 1.435; 
čekoĮovąkų — 1.327. Lietuviai

Hamfltono lietuvių Vilniaus Aušros Vartų parapijoj bažnyčia, apsupta gausių dalyvių šventinimo 
proga 1953 m. birželio 7 d.

Amerikos kritika
tąjį intelektualinį, dvasinį ir 
moralinį kapitalistinės - egoisti
nės sistemos pajėgumą”, buvo 
kita priežastis. Sovietai triumfa
vo, kad jau pasireiškiąs Europos 
ir Amerikos stambiojo biznio in
teresų susikirtimas. Vašingtone 
buvo kalbama, jog reikią už- 
draustf--eumpieSių auganti im
portą (I), bet apsuk resni pramo
nininkai įrodinėjo, jog patogiau 
būtų stabdyti amerikinę infliaci
ją įtaigojant, kad darbininkija 
pati atsisakytų didesnių algų. Į 
tai piktai atsakė, plieno pramo- 

Amerika, jos vadovybe. I nes darbininkų unijos aršus pre- 
tis” Nelson Rockefeller neseniai i Anglosaksiškas nenoras įsijausti zidentas D. J. McDonald apkąl-

JAV-bių dabartinė užsienių 
politikos linija praėjusią savai
tę buvo aršiai kritikuojama tiek 
Amerikoje, tiek užsienyje. Jei 
stambaus biznio dominuojama, 
respublikoniškoji JAV adminis
tracija- sakė tebesivadovausiąnti 
“savo tiesa” ir “savaisiais prin-

žingsnio”' Ženevos pasitarimuo
se, radosi vis .daugiau, kurie įti
kinėjo, jog Rytų-Vakarų susitai
kinimas visdėlto galimas.

Lietuvoj klausomoj “Laisvos 
Europos” lenkiškoj programoj 
Amerikos “dolerinis kunigaikš-i ji 
lie” Nplcnn "Rorkpfpllpr ripspniai ; A

ALMUS, 
mūsų bendradarbis Niujorke 

kiekvieno intelektualinį, dvasinį 
ir moralinį pajėgumą, o nebūti 
tik baisios mašinos dalimi”. Vil
niaus radijas netruko atsikirsti 
Chruščiovo citata %.!Ląisvė, kapi- 

kas turi pinigų, vadinasi val
džią”. Sovietų propaganda ne
slėpė savo džiaugsmo dėl Wall 
Streeto' nerimo, jog “auksas bė
ga” iš JAV. Girdi, tai įrodymas, 
jog pasaulis prarandąs pasitikė

ki imą

Savaitės įvykiai
Rytų-Vakarų užsienio reikalų niinistcrių konferencija Ženevoje 

prasidėjo su kaikuriais netikėtumais. Pirmiausia Chruščiovas ne- 
pagąilėjo tradicinių grasinimų, besiruošiant vakariečių ministe- 
riams į Ženevą. Besilankantiems Maskvoje V. Vokietijos žurnalis
tams jis pareiškė, kad karo atveju sovietai gretai laimėtų. Jų nuo
stoliai esą būtų dideli, bet vakariečių kraštai būtij nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. V. Vokietijai sunaikinti esą užtęstų 8 vandeni
linių bombų. Sovietinė spauua iš anksto pareiškė, kad vakariečių 
pasiūlymai Berlyno ir kt. klausimais esą nepriimtini, o Vokietijos 
sujungimas netgi nesvarstytinas. Sovietų užs. r. min. A. Gromy
ko, atvykęs Ženevon, dar konferencijos išvakarėse įteikė vakarie
čiams pasiūlymą priimti abi Vokietijas pilnateisiais konferencijų 
nariais. Be to, jis spaudžia vaka
riečius sutikti ir su Lenkijos, Če
koslovakijos pilnateisiu dalyva
vimu, kad tuo būdu išlaikyta ry- 
tiečių-vakariečių lygybė. Vaka
riečiai betgi tam priešingi ir 
kraštutiniu atveju yra linkę siū
lyti Italijos dalyvavimą. *

Konferencijos išvakarėse ir

savo pagrindinius reikalavimus, sipriešinęs pradžiai mažos nuka- 
kurių kietai laikysiąsi. Sovietai rintos srities įvedimui.
reikalausią taikos sutarties su I Alžerijoj padėtis rodo politi- 
abiem Vokietijom, nukarinto nio atoslūgio ženklų. Susirėmi- 
laisvo V. Berlyyno, nukarintos mai tarp sukilėlių ir prancūzų 
srities Vid. Europoje. Vakarie-: karinių pajėgų tebeina. Visdėlto 
čiai gi sutarė reikalauti laips- į Prancūzijoj oficialiuose sluogs- 
niško Vokietijos sujungimo, lais ; niuose jau kalbama apie artėjan- 
vų rankų V. Berlyne, kontro- i čią taiką po keturių su puse me
duojamos saugumo srities Vid. i tų kovų. Pasak de Gaulle, taika 
Europoje. Britų užsienio r. min.: ateisianti, kai pagerės ūkinės 
Llcyd pareiškė, kad vakariečiai ( krašto sąlygos; Tada alžeriečiaj 
šį kartą nesieksią apglostymo patys apsispręsią Prancūzijos 
politikos, nes tai reiškia silpnu- ’ 
mą ar baimę: “Mes nesame silp
ni ir nebijome”.

tai bus bent šiek tiek pozityvūs. 
Numatoma, kad užsienio r. kon
ferencija užtruks dvi savaites. 
Konferencijos proga marš. Mont 
gomery paskelbė du straipsniu 
apie savo pasikalbėjimus su N. 
Chruščiovu Maskvoj. Pasak jo, 
Chruščiovas sutikęs Berlyno 

sovietai ir vakariečiai paskelbė klausimą pavesti J. Tautoms, ne

pusėn.
• Irake Įvyko vyriausybės pa- 

Dar nežinia, sikeitimas. Ilgametis premjeras 
kiek šis tvirtumas bus sėkmin- Rjfai atsistatydino, o .jo vieton 
gas. Prez. Eisenhoweris pareiškė liko paskirtas“ Majali, 43 m., iki- 
yiltj. kad užsienio r. ministęrių - - - • • - -
konferencija ve^ianti'^ v^Sunių 
konferenciją, jeigu jos rezulta-

šioį buvęs karą^Pffc mirdtteriu. 
Buvo manyta, kad Irakui gresio 
nauja krizė, nes Rifai laikomas 
tvirtos rankos politiku, vairavu
siu kraštą sunkiais neramumų 
metais. Paaiškėjo betgi, kad to
kia krizė kai kas negresia. Pasi- 
Kėiiuo iNasseno pozicijai sovietų 
atžvilgiu, matyt, Irakas nori iš
lyginti savo santykius su Jungt. 
Arabų Respublika. Premjeras 
Rifai buvo vienas tų, kurie ko
vojo su Nassėri© užmačiomis, ir 
todėl nebetinka naujajai politi
kai. Irako karalius savo kelionės 
metu JAV išsiderėjo naują para
mą. kuri pakeis anksčiau britų 
duotąją. Kraštas dabartinėj būk
lėj negali išsilaikyti savo ištek
liais.

Afrikos kraštų jungimasis te
bėra gyva idėja. Jos kėlėjas yra 
Ghana valstybės premjeras 
Nkruma, kuris lankėsi pas Gvi
nėjos premjerą ir sutarė pagrin
dinius principus abiejų kraštų 
federacijai. Pagal juos, abu kraš 
tai lieka nepriklausomi ir sava
rankiškai tvarkys užsienio ir gy
nybos reikalus, o kitus — bend- 

_į ros vadovybės valia. Ši federaci
ja būsianti branduolys plačiai 
Afrikos kraštų federacijai. Sun
kumą sudaro ypač tai, kad 12 
kaimyniniu kraštų, buv. Pran
cūzijos kolonijų, priklauso Pran
cūzijos unijai ir nerodo noro dė
tis Į naują federaciją, kuri ūkiš
kai yra dar labai nepajėgi.

Austrijoj įvyko naujo seimo 
rinkimai. Daugiausia atstovų 
pravedė katalikų Volkspartei — 
79, turėjo 82; socialistai — 78, tu
rėjo 74. laisvės partija — 8, turė
jo 6. Komunistai negavo nė vie-, 
no atstovo. Kancleris J. Raab.’ 
ikišiol vadovavęs Volkspartei - 
socialistų koalicijai, pasiruošę; 
ir vėl sudaryti sudėtinę vyriau 
sybę.____________ _

LIET PASIUNTINYBĖS 
VATIKANE PRANEŠIMAS 
Ryšium su gausiais paklausi

mais, kurie yra gaunami iš įvai
rių kraštų, Lietuvos pasiuntiny-

: universalines žmonijos proble- tinęs, jog kapitalistai per pirmą- prie Sosto praneša visuo- 
-- . jį ketvirtį vien plieno pramonėj menės žiniai: ;

( * - ’ gryno pelno turėję $106.585.303! Naujai išleistame “Annuario
atsižvelgiant į nijos gerbūviui ir labui “įrodant To jie pasiekė tedirbdami jmo- pontificio”, kuris yra orientaci- 

:nės 80% pajėgumu, kas reiškia, i njQ pobūdžio leidinys, liečiąs 
jog dalis jų darbininkų buvo be i Katalikų Bažnyčios organizaci- 
darbiais., o dirbantieji dirbo ir jjg. Lietuvos pasiuntinybė yra 
už nedirbančius, pagamindami, jragyta šiuo būdu: LIETUVA. 
Jaugiau. Nepaprastas Pasiuntinys ir Įga-

Britai, gi, viešai plūdo, Vasing- ijOtas Ministeris ... Dr. Stasys 
toną už ginklų pramones Euro- !Qirdvainis, pasiuntinvbės reika- 

iš biznio britų koncernus.
Ieško krizės esmės
Filosofas W. Barrett liūdnai 

išvedžiojo, jog “Amerika jau ne
bepajėgs atgauti iniciatyvos”. 
Įžymusis sen. J. W. Fulbright 
Kolumbijos universitete kalbėjo: 
“Kiekviena tauta nori nusimesti 
rasinį dominavimą, kad būtų sa
vo istorijos autoriais ir išryškė
tų su savo savaima. tautine as
menybe”. Jis kaltino Valst. De
partamentą “bukaprotiškumu”, 
stoka “tartautinės vizijos, vyk
domosios energijos, vieningu- 
mo .

Iš visų kritikų išsiskyrė mar
šalo Montgomery ir socialistų

(Nukelta į 3 psl.)

aiškino komunistų dominuoja-| į
miems kaip laimingi esą “lenkai imas, nenoras imtis tos “free en- 
Amerikoj turį laisvę dirbti kur (terprise” iniciatyvos visos žmo- 
ir ką jie nori, - - •• — : - j—-ką jie nori,

gryno pelno turėję $106.585.303!

Britai, gi, viešai plūdo Vašing- Ministeris Dr. Stasvs
ooj monopolizavimą išstumiant j vedėjas’

' - Pasiuntinybės personalas į šią
laidą nebuvo įrašytas. Taip pat 
buvo padaryta su Lenkijos am
basados personalu. Amb. K. Pa- 
pee irgi figūruoja kaip ambasa
dos reikalų vedėjas.

Šiuo metu yra daromi visi 
žingsniai, kad netrukus turin
čiam pasirodyti diplomatų sąra
še pasiuntinybės personalas bū-Į 
tų Įrašytas kaip ir praeityje. Pa
siuntinybė reikiamu laiku pain
formuos visuomenę apie toli
mesnę dalykų eigą.

Ateiviai Ontario prov. jau ga
lės naudotis viešąja provincijos 
globa bei pagalba lygiomis tei
sėmis su visais kitais piliečiais 
ir tai nuo atvykimo dienos. Tai 
paskelbė imigracijos min. Fair- 
clough ir Ontario viešosios glo
bos min. Cecile. Esą tuo reikalu 
pasirašyta sutartis su feder. vy
riausybe, kuri prisidės prie iš
laidų padengimo. Pagal 1952 m. 
sutartį su feder. vyriausybe, pa
staroji padengdavo 50% ligoni
nių ir viešosios globos išlaidų 
tais atvejais, kai ateivis tapdavo 
reikalingu pagalbos nelaimės ar 
ligos atveju pirmaisiais įsikūri
mo metais. Dabar ligoninių išlai
das feder. vyriausybė padengs 
senąja tvarka, o viešoji globa 
bus teikiama ateiviams per sa
vivaldybių atitinkamas įstaigas siradus konkurencijai, numato- 
kaip ir visiems kitiems pilie- ma, turės daugiau galimybių 
čiams. Pasak ministerio, ikišiol ....................
pagalbos reikalingų ateivių skai
čius buvęs labai mažas. Imigra
cijos min. Fairclough pareiškė, 
kad nuo šiol panaikinama sąly
ga gauti pagalbai, būtent, kai 
ateivį ištinka nelaimė ar liga.

Kun. dr. Juozas Tadarauskas, Hamiltono lietuvių 
Vilniaus Aušros Vartų parapijos organizatorius ir 
klebonas. Gimęs Pašilėj, Ukmergės apskr. Nuo 
1944 m. gyvena užsieny — Švedijoj ir Kanadoj. 
Mokslus ėjo Kauno T. Jėzuitų gimnazijoj, Telšių 
kun. seminarijoj. Teologijos licenciato laipsnį ga
vo Kauno un-to Teol-Filosofijos fakultete, daktaro 

— Otavos universitete.

V. ŽEMKALNIS GRĮŽO 
Į LIETUVĄ

| “TŽ” jau buvo kartą rašyta, 
kad kaikurių šaltinių žiniomis, 

' architektas Vytautas Žemkalnis, 
(kuris gyveno Australijos Mel
bourne, grįžęs į Lietuvą. Dabar 
parašė tai ir abu Australijos laik 

94.400. Didžiausias yra Toronto raščiąi. “Tėviškės Aidai” balan-Panašios sutartys esą planuoja- . ____ T_. ______  ____ ____
mos ir su kitomis provincijomis, un-tas su 12.289 studentais; Mont 'džio 15 d. laidoje rašo, kad jis iš-

CBC — Canadian Broadcast- iumbijos — 10.326, • įskaitant 
ing Company, kaip valdinė bend j 128 vengrų miškininkystės fa- 
rovė. iki šiol turėjo monopolines , kulteto studentus persikėlusius 
teises radijo stočių tinklui visoj 
Kanadoj. Privatinės bendrovės 
tūo tinklu naudotis negalėjo. 
Kanados radijo valdytojų tary
ba nutarė leisti organizuoti pir
mąjį privatinių radijo stočių 
tinklą rytinėse provincijose. At-

menininkai 
lyviai.

Studentų

ir kt. programos da-

Studentų skaičius Kanados 
universitetuose ir kolegijose pa
siekė rekordinį skaičių. 1958 m. 
įsirašė 7 900 daugiau ir pasiekė

realio un-tas turi 11.254, B. Ko- vykstąs balandžio 18 d., o “Mū
sų Pastogė” balandži o 24 d. 
pranešė, kad jis jau balandžio 
11d. išplaukęs į Lietuvą laivu ir 
Melbourne tai esą visaip komen
tuojama.

Žemkalnis, buvęs Vilniaus 
miesto architektas, kurio vado
vybėje buvo paruoštas Vilniaus 
pertvarkymo planas, dirbo Vic
toria valstybinėje statybinio pla
navimo įstaigoje, bet sulaukęs 
65 m. buvo atleistas pensijos ne
spėjęs išsitarnauti. Jis yra buvęs 
Lietuvos kariuomenės nepriklau 
somybės karų kapitonas, Vyčio 
kryžiaus kavalierius, 1941 m. lai
kinosios vyriausybės narys. Jo 
žmona buvo likusi Lietuvoje, 
kur ir mirė. .

Kanadon po sukilimo; Quebeco 
Lavalio un-tas turi 8.360, McGil 
Montrealy — 6.796, Manitobos — 
5.300, Albertos — 5.183. Dau
giausia studentų yra Quebeco 
prov. — 31.000; Ontario prov. — 
27.800. Bendrame studentų skai
čiuje vyrų yra 73.000, mergaičių 
21.000. Humanistinius mokslus 
studijuoja, šiais mokslo metais 
33.296, gamtos mokslus — 7.521, 
technikos mokslus 
dentų skaičius medicinoj, teisėj, 
teologijoj, mene, miškininkystėj, 
muzikoj sumažėjo.

14.826. Stu

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

Pranešame, kad Kanados Lie
tuvių Bendruomenės IV Krašto 
Tarybos rinkimai visose apylin
kėse įvyks šių metų birželio 7 
d., sekmadienį.

Technišku rinkimų pravedimu 
rūpinasi apylinkių rinkimų ko
misijos, KLB Tarybos Rinkimų 
Taisyklių ir Vyriausios Rinki
mų Komisijos parėdvmų rėmuo
se. KLB Krašto aldyba.

Pirmųjų lietuvių pamaldų dalyviai su kun. dr. J. Tadarausku 1948
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Į KLB KRAŠTO TARYBĄ SIŪLOMŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS
1. Aleliūnas Antanas, 40 m., ūkininkas, St. Williams, Ont.,
2. Andriuškevičius Kostas, 48 m., agronomas, Montreal,
3. Ankudavičius Algimantas, 30 m., inžinierius, Toronto,
4. Anysas Martynas, 64 m., tarnautojas, Toronto,
5: Augustinavičius Petras, 53 m., statybininKas, Toronto,
6. Augustinavičius Stasys, 68 m., ūkininkas, Tilisonburg, Ont.
7. Augaitis Petras, 42 m., ūkininkas, Tilisonburg, Ont.,
8. Aušrotas Vytautas, 36 m., tarnautojas, Toronto;
9. Ažubalis Petras, 41 m., kunigas, Toronto,

10. Bakšys Stasys, 45 m., darbininkas, Hamilton, Ont., _ 
Balzaras Leonas, 55 ip., darbininkas, Montreal,

12. Baronas Kazys, 38 m., darbininkas, Hamilton, Ont.,
12. Basalykas Antanas, 60 m., ekonomistas, Toronto,
14. Borevičius Jonas, 53 m., kunigas, S.J., Montreal,
15. Budreika Povilas, 50 m., agentas, Toronto,
16. Čepas Silvestras, 37 m. vet. gydytojas, Toronto,
17. Čuplinskas Eugenijus, 31 m., inžinierius, Toronto,
18. Dalius Stasys, 38 m., tarnautojas, Hamilton, Ont.,
19. Dvilaitis Juozas, 42 m., miškininkas, Toronto,
20. Federavičienė Eugenija, 29 m., mokytoja, Winnipeg, Man.,
21. Gustainis Jonas, 37 m., mokytojas, Toronto,
22. Indrelienė Ona, 58 m., šeimininkė, Toronto,

Jasinevičius Juozas, 43 m., inžinierius^ Toronto,

11.

A. ŠALČIUS
Jaunsnos ir senimas... X
“Tėv”n 's Bais*“!” nr. 22. išei

viams skiriamas leidinsy, kuria
me perspausdi iama Vilniaus ra
dijo žinios ir kaikuri repatrian
tams skatinti agitacija, vedama
jam “Kas išdavikas?” rašo:

“Veiksniu snaudoj vis dažniau 
pasigirsta koliojimasis, nervin
as blaškymasis, kurį iššaukia 
va^nė senatvės sklerozė ir be

jėgiškumo simptomai. (Sakysim, 
taip buvo “asmenybės kulto” 
metu?). Beveik nei vienas jų 
’aikraščio ar žurnalo numeris, 
neapsieina be išpuolio prieš jau- 
ią*:a kartą....” (O kaip “Tie- 
•oj”?). Jaunoji karta, girdi, pa
vydinti savo bendraamžiams tė- 
vvnėie “Tėvvnės Balsasį” minė-, 
tam vedamajame kaip tas “puo
las katila iuodą” kursto: “Jau- šytojas, kur j|: 
rimas- turi blaiviau žiūrėti į atėi- būti atpalaidi otas nuo politikos 

.ir biurokratijos.
-  ... -------- r — Mykolas Shekis, pats Rašyto- 

jiems jaunųjų polėkiai nepasie- jų Sąjungos (sekretorius, kom- 
kiami...” O kas, jei šis linkėji- partijos patikėtinis, vienintelis 
mas - raginimas bus išgirstas ir (žydas rašęs ir jau tiek iškilęs 
Lietuvoj? Ar ten “veiksniai” nūdienėj lietimų literatūroj, sa- 
iaunesni kaip išeivijoj? Ar ten vąią

t| ir drąsiau veikti. Nėra ko 
'•'ūkti “senųjų” malonės, nes

kiami

“niekad nėra uvę jokių Vėlinių 
“išmislų” Kai ro karinėse Ne
teisybė, esą ir tai kad pokario

(metu Lietuvis miesteliuose ir 
dramos, kam 
šyta”. Sujudo
rašytojų auklėtojai. Pasklidus 

’Lietuvoj apie
“Amerikos Bakui" ir kitieihs ra
dijams pranešus ir ten susirū
pinta. Sugalvota, — “perspėkim 
jauną talent?, “peržiūrėkim 
marksistiškai”! jo ankstyvesnius 
kūrinius. Bet jšiuo kartu nekar
tota klaida pajiarvta leidžiant J. 
Baltūsiui “Tiąsoj” didžiuliu ra- 
š;niu pagadinti Lietuvai apie ta
lentingą “Lū ndzbergą” išeivi
jai, kuris “šm jižiąs”, o galutinoj 
išdavoj sutinkant su to pačio 
“Liandzbergio

objektyviai para- 
r Vilniuj Lietuvos

dramą gandui —

’ mintimi, kad ra- 
is begA’ventų, turi

partizanės. “Tai gali paliudyti 
kiekvienas Lietuvos gyvento
jas” (!) Sluckis toliau taip susi- 
rie’a su Landsbergio novelės 
herojais, kad net griaudu. Pyk
čiu prasiveržia jo kaltinimas, 
kodėl “Rima” mačiusi tik “rau
donus plakatus kreivomis rai
dėmis, ... raudonus kaspinus ru
saičių plaukuose (girdi, spalvotų 
fotografijų pirmosios okupacijos 
metais nebuvę), o nematęs Že
maitės, Biliūno, Janonio portre
tų ...” Sluckis barasi ant ”Ri- 
nos” koc’ėl ji nemačiusi ir ne- 
pergyvenusi nacinės okupacijos 

o^maro? Ištisomis skiltimis, 
Sluckis, tarytum MVD detekty
vas, aiškina “Rimos”, “jos tėvų” 
>raeitį!

Sluckis literatūrinę kritiką 
oaverčia į “ginčą”, kaip ir,kaiku- 
ie išeivijos laikraščiai. Tvirtu 
sitikinimu jis pareiškia: “Tau- 
'iausteji lietuviai nuėję su ko
munistais, bet ne su nacionalistų 
/adeivomis”. Dėlto: “Lietuvoje 
•ikrai niekas nepatikės Lands
bergio išmislais”. (Taigi: Lietu
voje žino ir komentuoja Lands- 
oergio knygą kad jos ir ne
pardavinėja knygynai). O Sluc
kis keliomis eilutėmis plačiau ne

Vakarietiška kritika
1954 m. rugpiūčio 31 d. The 

New York Times žymusis litera
tūros kritikas Orville Prescott 
aprašydamas Rene Hardy kny
gą “The Sword of God”, išleistą 
Doubleday, girdi, “knygos įdo
mumą sudaro keturi kiti charak
teriai ... Serkov—lietuvis žmog
žudys, buvęs SS legijono narys 
ir Svetimšalių Legijono dezerty
ras”. Šių eilučių autorius pasi
juto užgautas iki širdies gelmių 
ii .tuoj pat pasiuntė nemažiau 
įtikinantį laišką, kaip dabar M. 
Sluckis “Tėvynės Balsui”. Kaip 
galima šitaip šmeižti mano tau
tą, valstybę, žmones ..'. Argi 
Serkov yra “lietuvis”? Orville 
Prescott teikėsi atsakyti:

“Aš apgailestauju, kad randa
te, jog autoriaus įsivaizduoja
mas kūrinyje charakteris krimi
nalistas yra įžeidimas tautai, kai.

■*'.urics nariu šis charakteris yra 
pavadinamas. To kaip tik nėra. 
Visos tautos turi kriminalistų. 
Rašytojas, aprašydamas krimi
nalinį charakterį, turi jį pava
dinti kurios nors tautos vardu. 
Argi Jūs nepastebėjote, kad be
veik visi blogieji asmenys ame
rikiečių filmuose yra amerikie
čiai? Iki šiol, betgi, aš niekad ne
girdėjau, kad Holyvodas įžeidi
nėja Ameriką.

Šis kritikas nelaiko savo už
daviniu ginčytis su autorium dėl 
jo pasirinktų herojų vardų. Su 
pagarba Orville Prescott”.

Aš dabar manau, kad aš kly
dau. Aš taipgi manau, kad parti
jos detektyvas Sluckis klysta. 
Palikime “sielos architektus” - 
rašytojus ramybėj! Jie mums iš
valys ir pastatys gražesnį Lietu
vos dvasinį rūmą! Lai “gyveni
mišką teisybę” skelbia pohti-

23. Januška Petras, 43 m., ekonomistas, Windsor, Ont.,
24. Jasinevičius Juozas, 43 m., inžinierius^ Toronto,
25. Juozapaviičus Stasys, 42 m., agronomas, Toronto,
26. Kardelis Jonas, 66 m., žurnalistas, Montreal,
27.
28. ___ _ _____ , . . ...
29. Kęsgailą Steponas, 48 m., tarnautoj as. Montreal.
39. “ ‘ "
31.
32.
33.
34. . ......... ..
35. Mališka Izidorius, 41 m., inžinierius, Montreal,
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kardelis Jonas, 66 m., žurnalistas, Montreal,
Krištolaitis Juozas, 38 m., darbininkas, Hamilton. Ont.,
Kšivickas Jonas, 49 m., inžinierius, Hamilton. Ont.,

Kvedaras Pranas, 43 m., chemikas, Toronto, 
Liūdžius Antanas, 49 m., notaras, Hamilton, Ont., - 
Lukoševičius Petras, 39 m., agronomas, Montreal, 
Manglicas Kazys, 30 m., sociologas. Toronto, 
Matulionis Pranas, 49 m., ats. karininkas, Winnipeg. Man., 

., inžinierius, Montreal,
Miceika Vladas, 44 m., agronomas, Simcoe, Ont., ■ 
Matusevičiūtė Izabelė, 52 m., redaktorė, Toronto, 
Mikšys Jonas, 54 m,, mokytojas, Hamilton, Ont., 
Narušis Elegijus, 58 m., namų savininkas, Toronto, 
Navikėnas Juozas, 58" m.r ats. karininkas. Montreal, 
Pleinys Jeronimas, 35 m., darbininkas, Hamilton, Ont., 
Pręikšaitis Jurgis, 57 m., inžinierius, Toronto, '
Rimkus Juozas,'51 m., ūkininkas, Vittoria, Ont., 
Rudzinskas Pranas, 47 m., agronomas, Montreal, 
Sakalas-Sakalauskas Balys, 44 m., ekonomistas* Toronto, 
Saplys Bronius, 37 m,, darbininkas, Toronto, 
Simanavičius -Jonas R., 42 m., radijo progr. vedėjas, Toronto. 
Slapšys Algirdas, 32 m,, inžinierius, Toronto, 
Stabčinskas Vladas, 36 m., buhalteris, Toronto, 
Strazdas Jurgis, 53 m., ekonomistas, Toronto, 
Sungaila Juozas, 40 m., med. gydytojas, Toronto, 
Šapoka Adolfas, 53 m., redaktorius. Toronto,

Viktorija, 51 m. mokytoją, Winnipeg, Man,, 
jtoras, 5J m.,,advokatas,^Tpronto^ ;
‘aclovas, 69 m.. Seimo narys, Toronto,

57. Vasys-Vasiliauskas Vacys, 39 m., verslininkas, Toronto.
. . Vyriausia Rinkimų Komisija.

1959 m. gegužės mėn. 6 d.. Toronto.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

' 53.
54. '
55. \

‘56. Vaičeliūnas Juozas, 51 m., ats. karininkas, Sudbury, Ont.,

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms posirink imas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. AugšČiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ K AN A D OS :

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

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 potenkinti.

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

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.

10 kg. cukraus
10
10
10

kitų

Turime perdavimui' kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų

j : “kritiką’ _ j_____
veiksniai” remiasi tik savo tau- tiesiogiai išeiviams ir gal rink-įvijos legendą apie

tos mandatu, o gal dar kuom? tiniams žmonėms Lietuvoj agi- Lietuvos sūnus”, kurie išėję į 
Sakysim, didžiule armija, parti-: tariniam leidfiy “Tėvynės Bal- miškus, o vėliau buvo ištremti

todėl paskelbė pasisakydamas puola neigti išei- 
■ “geriausius

ia ir jos policija? Nagi, paskelb
kit laisvus; laisviausius rinkimus 
Lietuvoje ir visoje TSRS: Tiek 
metu auklėjas, agitavus, argi 
dar “Tėvynės Balsas” tebeitaria, 
kad TSRS “jaunimas” dar vis 
nėra sutapęs su tarybiniu “seni
mu”? ’

Landsbergio polemika: 
Vilniaus versija
Lietuvišką premiją laimėjusi 

Algirdo Landsbergio drama 
“Penki stulpai turgaus aikštėj”, 
paskelbus, jog angliška versija 
šios lietuviškos dramos bus sta
tomą Niujorko žymiam dramos

sę” nr. 22. Sluckis pasiskelbia Sibiran. Kaip dera “literatūros 
“tik dabar gives” Landsbergio vertintojui“, _ Z.
“Ilgoji nakta’, novelių knygą, kaip “Kęstučio” tipo partizanai 
iškeistą 1956 ;m. Londone. (A. pjaustė komjaunuolėms krūtis, 
Venclova jai| kada prisipažino jokiu būdu nesutikdamas su ob- 
šią knygą skaitęs). jektyviu klausimu, kad gal tai

Mykolas Sirckis, Landsbergio ne “partizanai”, o sovietiniai de- 
vienaanižis, fažpgi sutinka, jog ~; - --1 
pastarasis talentingas. “Lands
bergio knygoj jaučiama vakarie
tiško modernizmo ir svetimų 
kalbų Įtaka Įp stiliui. Jo sakinys 
jau nebebūdamas lietuviškai ____ _ _____ , ...___ __ ,
grynas ir skambus, vis dėlto ne- dienas, jam tai palengvintų ati- 
blo'?ai perteikia veikėjo psicho- dengti išeivių romanų hterojų 
logiją, jausmas ir pojūčius“. Iki 

teatre tebejudina svietą. Ne dėl (šiol žymiausiu JAV-bių išeivijos 
savo meninės vertės — ne dėl i rašytoju buvo oficialiai skelbia- 
kaip parašyta, bet k a s para- mas Rojus Mizarą, kurio kny- 
šyta. Kai šis dalykas išeis pašau-! ga net buvo išverstą rusų kai
lio spaudon bus gėda visiems (bon. M. Sluckis tačiau sutinka, 
lietuviams. Vieni puolė neskaitę ! kad Landsbergis gabiai kulti- 
ideologinio brendimo psiehologi- ] vuojąs psichologinį - intuityvinį 
nj motyvavimą. (metodą. Girdi, Landsbergis vy-

Sluckis prisipažįsta esąs ir pats! kušiai kritikavęs ir “mūsų vei- ____  _ s______
paveiktas Landsbergio psicholo- ;kėjų nepakankamus poelgius, jų TSRS gyvenimą • . * • » ♦ . __ 'Į . -s < - -- *

“Ilgoji nakti

šią knygą sk

”, Sluckis išvedžibja,

jektyviu klausimu, kad gal tai 

žertyrai, o Pal vokeičių belais
viai. Juk Sluckis neklysta, — 
jis niekad neklydo! Baigdamas 
Sluckis prašo, kad ateity Lands
bergis savo rašiniuose tiksliau 
žymėtų gatves, vietas, valandas,

“klasę”, priešingumą partijai.
Galiausiai Mykolas Sluckis, 

LTSR rąšvtojų vardu išveda for- 
muię: “Jei rašytojas nesilaiko 
“ištikimybės gyvenimo tiesai”, o 
“jos nėra A. Landsbergio novelė
se. tai... n ė r a ir novelių iš vi
so”. Sluckis patariąs Landsber
giui rašinėti išeivijos temomis. 
Jiems tai Įdomiau. O Lietuvos, 

i, jis meldžias

Vilnietiškos aktualijos
I pasirengta atatinkamai, duodant 
(programą visai dienai, ir pačią 
šventę pavadinant Jaunimo 
švente. Be sporto varžybų, va
kare meninę programą išpildys 
Čiurlionio ansamblis. Kadangi 
laukiama daug svečių iš artimų 
ir tolimų apylinkių (Čiurlionio 
gastrolės Kanadoje bus beveik 
po trijų metų pertraukos) salė 
paimta tūkstanties vietų, kad vi
si atvykę galėtų laisvai tilpti ir 
po programos pasišokti.

K. Baronas.

Vilniaus radijas kovo 16 d. 
pradėjo transliuoti programą iš 
Kauno, kuri į Vilnių perduoda
ma laidais. Iš pradžių teduodama 
15 minučių “Kauno žinių”, o vė
liau bus transliuojama ir meninė 
programa.

Vilniuje pradėjo kursuoti nau
ji “Lviv” markės autobusai, gau- < 
ti iš Ukrainos. Taip pat nauji 
autobusai esą gauti Kaune, Šiau
liuose ir Klaipėdoje. Juose esą 
32 vietos. Į miestus taip pat esą 
pirmą kartą atsiųsta “Moskvič” 
markės taksi.

JAV ir Kanados vilniečių 
suvažiavimas

Detroite įvyksta pirmą kartą 
mūsų emigraciniame gyvenime. 
Tad nenuostabu, kad po penkioli 
kos metų, prisirinko sprendimui 
svarbių ir skubių reikalų. Ir 
kaip girdėti, vilniečiai žada im
tis iniciatyvos, sutaikyti “vilki
nių” ir “tautnių” grupių atsto
vus, siekiant privesti jas prie 
bendro Lietuvos laisvinimo dar
bo. Pirmi ryšiai jau užmegsti ir 
reikia tikėtis, kad iie bus sėk
mingi, nes tom pačiom dienom— 
gegužės 30-31 — Detroite turės 
suvažiavimą ir Tautinės S-gos 
atstovai puošniame viešbuty 
miesto centre. Vilniečiai posė
džiaus Hispanos Unidos salėje, 
užbaigdami šeštadienį bendru 
pobūviu, o sekmadienį iškilmin
ga akademija-posėdžiu su Det
roito org. atstovais ir vietos vi
suomene.

Tradicinės vilniečių Joninės 
rengiamos ir šiemet prie. St. Ca- 

I tharines, Merritton miestelyje. 
Tai jau penktosios. Tad rengėjų

ginio-intuityvinio rašymo. Kny-i miestuose butų viešai buvę šau-Į palikti jam.- Baltūsiui, Guzevi 
goj jis pats puolasi Įrodinėti, kad-domi partizanai, o juo labiau čiui,

EžEBU 8R hniAOliiiii ŽEMĖ
baigiame aplankldami garsiąsias šininkų, bet tiesioginiai įsijungia 

___  5.000 metų senumo pėdas. Jos Ii-(kovon, keisdamas prancūzų tak- 
Jaunas indėnišku vedo bruožu lQ\'°je> hai žmonės ir gyvu-, ti.-cą. jis paspendžia spąstus ko-

* liai bego'isgąsdmti issiverzusioj munistams pagal jų pačių tak- 
■ . ..... . ... ugniakalnio. tiką. Godžiai skaitydamas šia
stovėjo skersai kelio ir sulaikė Ųe Gran Hotel id, tmią ištrauką pajutau, kad
mūsų “Pontiaką . Mano bendra- Ąp?istpjau didžiausiąmė hote- ■; kažkas iš tamsiu tankių krūmu 
keleivis žvejybos priemonių fab-jyje Managuoje. Šis hotelis yra . mane seka. Dar kartą atsisukau 
rikantas iš New Jersey valstijos vienas iš kelių namų mieste, tu- 
braukė be paliovos tekanti pra- rėš daugiau, negu du augštus.

(kaitą ir keikė tuos “laukinius Po 1931 metų žemės drebėjimo, i_____c.__ ___ __  _ ____
(vietinius”. Aš pasikėliau nuo sė- kuris kartu su nuo jo prasidė- didesniu pilku kumpu snapu' 
Idynęs, palikdamas prakaito kla-jjusiais gaisrais sunaikino visą Dabar jis užšoko ant sofos kraš- 
j na, ir paklausiau jaunuolio, kuo'meistą, statomi, tik dviaugščiai: to, įtartinai i mane pažiūrėjo 
j mes galėtume jam patarnauti. | namai. Išsimaudęs vidury hote-i savo didelėmis akimis ir pradė- 
jjis keliaująs Į Granadą ir noris, Ho esančiame baseine su aplink Įo aštrinti snapą. Kas toliau atsi- 
] kad mes jį ir jo “burro pavėžin- augančiais džiunglių medžiais, Į tiko mano tautiečiui, visų vadi
ntumėme. Deja. Ir aš norėčiau pa- (susiradau ramų kampą prie di- ~
matyti šį Įdomų konvistadorų / džiulės palmės. Ant staliuko pri

sisteigtą miestą, bet iki jo dar dėta ispaniškų ir angliškų knygų 
pustrečio šimto kilometrų.

i Karšta nepaprastai Nikaragu- 
oje. Už tai nenorėjau skubėti i 
automobilį ir pažvelgiau į Ma
nages miesto apylinkę. Matau 
žydinčias pievas ir tropinius lie
taus miškus, matau karvių ban
das ir vaikus raitus lenktyniuo- 
jančius po beribius laukus. To
liau horizonte didžiulis Mana- 
gūos ežeras ir už jo, prie Leon 
miesto, rūksta du ugniakalniai. 
Iš vieno taip smarkiai pradėjo 
veržtis dūmai, kad visas hori
zontas pajuodo. Ugniakalnio šo
nas apsidengęs juoda lava. Atro
do. kad atsiradau prie tikrų pra- 

Įgaro kalvių, bet žvelgiant į At
lanto pusę, Nikaragua daugiau 
panaši į laukines džiungles. Tai 
maždaug ir tiesa, nes gyventojų 
didžiuliame plote viso tik pus
antro milijono.

j Savo pasivažinėjimą ir susi- 
; pažinimą su Nikaraguos gamta

NIKARAGVA
Prie kelio i Granada

vaikinas su nedideliu ‘‘burro

.Pasternakui.

rir pamatau jau ant mano sofos 
: krašto betupint} didelį juodą 
paukštį su beveik už save patį Kanados valstybinis 

herbas
namu trumpai “Tex”, deja, ne
spėjau patirti, neš paukštis vis 
arčiau manęs slinko, kol paga
liau užšoko man ant peties. Jau 
laukiau, kada jis išmėgins į ma
ne savo nemenką snapą, kai 
triukšmingas džazo orkestras su
trenkė “Cha-cha-cha” ir mano 
sparnuotas bičiulis dingo, iš kur 
atėjęs.

Nekietos diktatūros kraštas
Nuo valgyklos sienos Į mus 

, —. žvelgė riebus jaunojo Somozos,
tyti amerikonišką “S. E. Post” (dabartinio Nikaraguos preziden- 
žurnalą. Atsiverčiau ištrauką iš t0, veidas. Nikaragua vienintelė 
pagarsėjusios knygos “The Ugly oiktatorinė respublika, belikusi 
American”. Mano ‘ nustebimui Centro Amerikoje. Kad ir dikta- 
vienas pagrindinių didvyrių yra tūra. bet tikrai minkšta, nes šis 
Teksaso ’ lietuvis parašiutininkų i paveikslas ir yra vienintelis re- 
majoras WolČhekas (iš kur tokia ižimo ženklas, kurį patyriau per 
“lietuviška” pavardė?), jis Ant- (rjvi dienas šiame krašte. Net ir 
roio Pasaulinio ir Karėjos karų j dabar nežinau, kaip atrodo šio 
dalyvis, du kartus sužeistas ir i krašto kareivis, nors pusę, arba 
apdovanotas augščiausiais pasi-!gerą dalį šio krašto spėjau apva- 
žymėiimo ženklais. Atvykęs kaip Minėti. Vienintelius policininkus, 
amerikonų stebėtojas prie pran- kuriuos pastebėjau, buvo susi- 

T ’ J ’*’* Įis siekimo tvarkytojai, kuris ir čia 
neklauso savo amerikoniškų vir- perkrautas automobiliais. Kad

ir žurnalų. Štai nemirtingo Niką 
raguos poeto Ruben Dario poe
zija. Tik neseniai buvau aplan
kęs reto grožio jam pastatytą 
marmuro paminklą miesto par
ke. Kaip gaila, kad tiek daug 
neįkertu ispaniškai, kad galėčiau 
gerai suprasti jo poeziją. Nuta
riau, vėliau pasiieškoti angliškų 
vertimų. Dabar tačiau galiu skai

Kiekvienos Kanados 50 
centų monetos antrojoje 
pusėje iškaltas Kanados 
valstybinis herbas.

Tuoj po Ontario, Quebe- 
co, Nova‘Scotia ir New

Brunswick konfederacijos, 1867 m. karališku 
dekretu buvo patvirtintas didžiojo antspaudo 
piešinys, kuris buvo priimtas valstybiniu Ka
nados herbu.

Kai kitos provincijos prisidėjo prie Konfede
racijos, jų herbai buvo įjungti į oficialų her
bą. Šito buvo vaisius, kad, herbe buvo vaiz
duojami devynių provincijų herbai. Tai buvo 
nepraktiška. Todėl 1921 metais lapkričio 
mėnesį buvo patvirtintas naujas herbas.

Kadangi Kanadą sukūrė keturių tautų žmo
nės — prancūzai, anglai, škotai ir airiai, — 
todėl į naują herbą įkomponuoti trys Ang
lijos liūtai, vienas Škotijos liūtas, Airiją sim- 
bolizuojačios kanklės ir Prancūzijos Fleur- 
de-lis. Iš Kanados pusės pridėta klevo lapų 
šakelė

Šiandien į valstybinį herbą žiūrime kaip į 
tradicinį simbolį, kuris mus įkvepia didžiuo* 
tis Kanada ir viskuo kas kanadiška.

.. $13.22
$22.60

.... $14.80
$31.94

20 kg. cukraus .
20 kg. taukų ..
20 kg. ryžių . ..
20 kg. sviesto .

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

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — j Europą ........... . .. $175.00
j Aziją ............................ $182.00

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

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

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

Musu patarnavimas greitas ir sąžiningas.

leg. taukų 
kg. ryiig 
kg. sviesto

. „ $21.85

..... $39.60
..... $24.45

$53.45
$2.50)

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

105 Con’te” St. E., Hatw3tt»n, Ont. Tct. JA. 8-6686. Ponio V. Juroitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. Venskevičienė. «

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

Sav. A. Kalūza

efrzu daliniu Indokinijoje.

Baby Point Paint & Wallpaper
C I L.. B. MOORE, OR. DIAMOND. SELECTONE, O.P.W. doiei, stanoms 
oopieris, ivoirtas toilė; ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%

Kvtačtame otsilonkyti arba skambinti tM. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI _ 351 JANE ST. (prie Annette).

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas.
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone _
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-222(0 

(tarp Howard Pk ir Ronccsvalles)

RESTORANAS “RŪTA”
etWorrteT ir rantai irmatat. Voiątai gaminami rrifvnKta 

AtM«rv*es hvo 6 vai. ryto iki 9 vol. vok. Vhi mo ton ta i kviečiami atsilankyti
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

M

'susidariau teisingą nuomonę, pa
tvirtino mano susipažintas jau
nas kanadietis inžinierius, kuris 
dirba kanadiškose kasyklose Ni- 
karaguoje jau trys metai. Kana
diečiai lyg ir įsteigė čia savo 
“respublikas”. Gyvena atskirai 
nuo vietinių, augina savo karves 
ir kiaules mėsai, kepa sau duo
ną. įsiveža tik konservus. Kana
diečio nuomone čia puikus kraš
tas, tok truputį per karšta. Ki
lęs iš Ruyan. Quebeco provinci
jos, kur kasyklose sakė turėjęs 
savo žinioje ir lietuvių, pasakė 
keleto ir pavardes.

Dar man bebūnant vietinis 
laikraštis parašė, kad preziden
tas Samoza pažadėjo laisvus rin
kimus ir pasakė, kad daugiau nei 
vienas iš Somozos giminės ne
kandidatuosią. Jo tėvas, iš kurio 
jis paveldėjo prezidentūrą, žuvo 

! atentato metu.
J. Pamituviškis.

Che JHouse oj
• Distillers since 1857



nenn vnaruer yra vaizdžiai ;z iki 1D na, dar priklausę priva- 
išreiškęs skirtumą tarp teoretigo ! tiems ūkininkams. Ir nors pati 
ir praktiko. “Jei profesorius su- ‘" 
klysta ir visą savo gyvenimą pa
silieka klaidoje, sykiu suklaidin
damas tūkstanties, ar dešimt 
tūkstančių žmonių protus — ra
šo “Culture, Ecole, Mėtier” au
torius — jis vis tiek nepraranda 
savo vietos ir vėliau gauna ge
rą pensiją. Bet jei ūkininkas du 
kartu iš eilės suklystų sėjoje, 
būtų sužlugdytas. Iš čia tad ky
la taip vadinamas sveikas ūki
ninko protas: jis žino, kad daik
tai turi savo prigimtį, ir jos nie
kad nepakeisi”.

Taigi, žemė yra ūkininkui ne 
tik duosni maitintoja, bet ir 
griežta tiesos mokytoja, bau
džianti už kiekvieną klaidą. Tai 
lengvai suvokia kiekvienas 
žemdirbys, ar jis būtų mokytas, 
ar visiškai bemokslis. Vien tik 
komunizmo ideologai, atrodo, 
nieku būdu nenori sutikti su šia 
žemės realybe. Kartą pasisakę 
už žemės ūkio kolektyvizaciją, 
jie nebeatsižadėjo šito bandymo, 

‘ nors jo pasėkos ir daugiau negu 
aiškiai kalbėjo prieš kolektyvi
zacijos idėją. Ir kokia žiauri iro- 

, nija, kad žemės kalbos nesupra
to ir nesupranta kaip tik ta žmo
nių grupė, kuriai “medžiaginis, 
pojūčiais patiriamas, pasaulis 
yra vienintelė tikrovė” (Stali
nas, Apie dialektinį ir istorinį 
materializmą, 151). Ar šitokie 
“tikrovės” atstovai mums nepri
mena ano H. Charlier profeso
riaus? Juk dar ir šiandien Tary
bų Sąjungos kp ck organas 
“Kommunist” reikalauja, kad be 
jokių atsiprašinėjimų būtų pa
naikinti privatūs ūkiai satelitų 
kraštuose. Mums kaip tik ir įdo
mu trumpai susipažinti su žemės 
ūkio kolektyvizacijos būkle Vid. 
Europoje.

Paskutiniomis žiniomis, Bul
garijoje nusavinta ir kolūkiais 
paversta 92% privačios žemės. 
Čekoslovakijoje 71,5%, Rumuni
joje 52%, Vengrijoje 22%, Len
kijoje 15%.

1958 m. pavasarį Bulgarijos kp 
galėjo pasigirti, kad ji panaiki
no kone milijoną privačių ūkių 
ir ju savininkus suvarė į 3.300 
kolūkius.

Čekoslovakijoje 1958. VI. 1 d. 
buvo 11.740 kolūkių su 3,9 mili
jonais ha žemės. Likęs trečdalis 
žemės, susidedąs iš sklypų nuo

privatūs ūkiai palyginti daugiau 
nuima negu kolūkiai — prieš po
rą metų privačių ūkininkų pylia
vos sudarė pusę viso krašto py
liavų, — vienok nesiliaujama 
spausti laisvuosius ūkininkus, 
kad tik jie įsijungtų į kolūkius. 
Kokia žalinga pačiam kraštui ši 
ūkio politika, pavaizduoja ir tai, 
kad 1956 m. Čekoslovakija turė
jo importuoti žemės ūkio pro
duktų už 2,1 milijardus kronų, 
kai tuo pat laiku apynių, cuk
raus, daržovių eksportas dengė 
tik trečdalį impprto sumos.

Rumunijoje nuo 1957 m. yra 
panaikintos priverčiamos pylia
vos. Kadangi kolūkiai ūkininkų 
nevilioja — šiuo metu Rumuni
joje tėra 2.800 kolūkių su 1,7 mi
lijonų ha, — tai kp išgalvojo ki
tas kolektyvizacijos formas, ku
rios, atrodo, turinčios palengvin
ti perėjimą iš privačių ūkių sis
temos į kolektyvizmą. Viena jų, 
taip •• vadinama “Žemės Ūkio 
Darbo Draugija”, yra subūrusi 
savarankiškus valstiečius, kurie 
tebesiskaito savo žemės savinin
kais. Vien tik sėja, derliaus nu
ėmimas ir pardavimas vykdomi 
bendrai. Kita kolektyvizacijos 
forma yra apjungusi tuos vals
tiečius, kurie perdavė visą savo 
kilnojamą ir nekilnojamą turtą 
nuomą mokančiai žemės ūkio 
gaminių bendrovei. Šios bendro
vės turto knygoje sužymėti 
valstiečiai galioja kaip žėmės 
savininkai. Jie turi mokėti bend
rovės kasai tam tikrą mokestį 
nuo kiekvieno ha. Už inventorių 
bendrovė išmoka dalimis. %gry- 
nų pajamų b-vė išdalina valstie
čiams pagal atlikto darbo vie
netus, likusį ketvirtį, atsižvelg
dama į perduotos žemės ha kie
kį. Jei kuris ūkininkas išstoja iš 
bendrovės, jam yra išmokama jo 
turtui “atitinkanti” suma ir dar 
pusė tos sumos, kuria jis įmokė
jo įstodamas į bendrovę. Tačiau 
ir tokia kolektyvizacijos forma 
netraukė valstiečių: per dvejus 
metus įsikūrė tik 125 tokios ben
drovės.

Vengrijoje kolektyvizacija in
tensyviausiai buvo vykdoma 
1953 m. Tada 1,5 milijono ha pri
klausė 5.224 kolūkiams, kas su
darė maždaug penktadalį visos 
Vengrijos ploto. Imre Nagy vai-
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ar šiaip atsigerti

gryno skonio

S E V E N- VP

Nieko geresnio už 7-up

sviezaus

tinka prie valgio

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu-* 
m ui. Gaivus, citrinos skonio* 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... prie valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Jau turime naujausiu modeliu
1959 metu baldu

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

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

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

TORONTO
PADĖKIME STATYTI 

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMUS 
Ateinančią savaitę bus pradė

tas vajus Lietuvių Vaikų Na
mams. Be vaikų darželio šiuose 
namuose dar veiks įvairaus mo
kyklinio amižaus vaikams litua
nistiniai kursai, vasaros aikšte
lės. Vaikų namams vadovaus N. 
Pr. Marijos seserys.

Žmonės, kurie aplankys Jūsų 
namus, prašydami paramos, tai 
darys iš aukos ir gilios tėvynės 
meilės. Būtų kilnu, kad mes ne
sistengtume atsikratyti rinkėjų 
vienu kitu doleriu, o pagal savo 
pajėgumą paremtume taip 
mums visiems svarbią kylančią 
įstaigą—Lietuvių Vaikų Namus.

Konferencija imigracijos 
reikalais

(CSc) Metropolitan Toronto 
Socialinio Planavimo skyriaus 
Imįgracijos sekcija ruošia pir
mąją viešą kdnferenciją. Konfe
rencija įvyks šeštadienį, gegužės 
23 d., nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
p.p., 146 Dupont St., “Sigh of the 
Steer” patalpose.

Rytinėje sesijoje bus nagrinė
jama' tema “Ar imigracija yra 
reikalinga”. *Nagrinėjimo metu 
bus apklausiama eilė liudininkų.

Po to seks priešpiečiai, kurių 
metu pagrindiniu kalbėtoju bus 
Mr. John Bouch ir Imigracijos ir 
pilietybės ministerijos pilietybės 
skyr. direktorė.

Po piet konferencija dirbs at
skiromis sekcijomis, kurių nu
matomos keturios. Sekcijose 
bus nagrinėjama: imigrantų nuo 
taikos Kanados atžvilgiu, val
džios, bažnyčių bei savanoriškų 
organizacijų reikšmė imigrantų 
kūniniam ir dvasiniam gerbū
viui, imigrantų įsijungimas į 
Kanados bendruomeninį gyve
nimą.

Visi asmenys, kurie tik domi
si imigracijos reikalais, kviečia
mi dalyvauti.

Kanados 26-asis dramos festi
valis vyks gegužės 18-23 dieno
mis Royal Alexandra teatre. Bus 
6 vakariniai ir du dieniniai spek
takliai.

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU

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

ONTARIO RINKIMAI *
Kaip jau “TŽ” buvo skelbta, 

savo premjeravimo dešimtmečio 
proga, min. pirm. L. M. Trost 
paskelbė naujo Ontario parla
mento rinkimus birželio 11 d., 
ketvirtadienį. Netrukus gyven
tojus pradės lankyti balsuotojų 
sąrašų sudarinėtojai. Kiekvie
nas, kas turi 21 metus amžiaus ir 
yra Kanados pilietis turėtų duo
menis apie save palikti kam nors 
namuose, kad jie galėtų būti su
rašinėtojams pateikti ir jam ne
sant namuose. Atsiminkime, 
kad, nebus įtrauktas į sąrašą, 
negalės balsuoti..

Kaip daugumai mūsų skaity
tojų yra žinoma, Hon. John Ya- 
remko kandidatuoja Toronto 
Bellwoods apylinkėj, į kurią įei
na miesto plotas tarp Palmers
ton ir Crawford gatvių nuo eže
ro iki Bloor g. ir toliau į šiaurę 
iki St. Clair tarp Bathurst 
Christie g.

ir

Hamiltono Vilniaus Aušros Vartų bažnyčios perstatymo darbuose: kairėje klebonas kun. dr. J. Ta- 
darauskas ir talkininkai: B. Miltenis, Milaševičius, Seniūnas, St. Panavienė, Palčiauskas, Mickūnie- 

nė ir Augienis. Dešinėje klebonas ir Milaševičius prie altoriaus darbų.
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riuose kituose kraštuose, bet Ka
nados gydytojai nepasirašys 
“žudymais iš pasigailėjimo”.

AMERIKOS KRITIKA
Po

dymo metu daugelis valstiečių 
pasinaudojo leidimu išstoti iš 
kolūkių. To pasėkojel957 m. sau
sio mėn. kolūkių skaičius buvo 
nukritęs iki 2.089 su 0,54 mil. ha. 
Kadar valdžia jį vėl “pakėlė” iki 
2.650. Tokia buvo padėtis 1958 
m. kovo 1 d.

Sukilimo metu panaikintos 
priverčiamos pyliavos nebebu
vo įvestos. Tarybinė Vengrijos 
valdžia pasiryžusi tęsti žemės 
kolektyvizaciją, nors 1957 m. 
kolūkiai davė 45 milijonus fo
rintų nuostolio. Ir tai dar kol
ūkiai naudojo tikrai ne tarybinį 
metodą derliui padidinti: už na
tūrą jie išnuomodavo apylinkės 
ūkininkams nemažus žemės plo
tus.195-57 m. buvo tuo būdu iš- 

| nuomota % kukurūzų, ’/s bulvių 
| ir burokų laukų, % ganyklų, pu
sė dobilienos, vaismedžių sodų ir 
vynuogynų.

Lenkijos ūkininkas yra kol 
kas dar pats laisviausias. Jam 
leidžiama pirkti ir parduoti že
mę. Už pyliavą jis gauna iš val
džios žymiai didesnį atlyginimą, 
negu kituose satelitų kraštuose. 
Valstybinis bankas jį taip pat 
paremia paskolomis. 1956 m. ru
denį Lenkijoje buvo 10.203 kol
ūkiai su 2 milijonais ha žemės. 
Iki 1958 m. pavasario kolūkių 
skaičius sumažėjo iki 1.809. Jų 
žemės besudarė 0,5 mil. ha. Len
kijos valdžia pažadą perleisti jos 
žinioj esančias žemes privatiems 
ūkininkams ištesėjo: iki 1957 m. 
iš 380-000 ha perėjo į ūkininkų 
rankas 70.000. Tų sklypų iki 15 
ha išpardavimas ir šiandien dar 
tebevyksta gana palankiomis są
lygomis.

Arčiau susipažinus su kolek
tyvizacijos padariniais, galima 
tiek pasakyti: žemė 
mašina. Nusavinus įmonę, dar
bininko santykis su mašipa ne
pasikeičia. Tačiau atėmus iš ūki
ninko žemę ir padarius jį papras
tu žemės ūkio darbininku, jo san 
tykis su ta pačia žeme, kuri ne
bėra jo nuosavybė, iš pagrindų 
pasikeičia. “Realistais” save lai
ką komunistai nenori kreipti dė
mesio į šio pasikeitimo gylį ir 
plotį. Už tai jiems nieko kito ne
lieka, kaip sutikti su menku kol
ūkių derliumi, jau nekalbant 
apie pačių kolūkiečių skurdą ir 
iš jo išplaukiantį nusiminimą.

J. Medaitis.

tai ne

Motinos dienos minėjimas 
Toronto lietuvių kolonijoje pra
dėtas šeštadienį lietuviškos radi
jo valandėlės, o sekmadienį iš
kilmingomis pamaldomis visose 
bažnyčiose. Minėjimo aktas įvy
ko po pietų Prisikėlimo parapi
jos salėje. Jį atidarė šventės 
komiteto atstovas mokyt. J. Gus- 
tinis, pakviesdamas T. Placidą 
sukalbėti invokaciją. Turiningą 
paskaitą skaitė jaunosios kartos 
motina Leonida Ramanauskie- 
nė-Mickevičiūtė, iškeldama išei- 
vės lietuvės motinos didžiuosius 
uždavinius, o kartu prisiminda
ma motinų dalią Lietuvoje. Me
ninėje programos dalyje Toron
to šeštadieninės mokyklos VII ir 
VIII skyiraus mokinės suvaidi
no kun. B. Pacevičiaus parašytą 
ir jo paties režisuotą Motinos 
dienai skirtą scenos veikaliuką 
“Tėviškės žiburėliai”. Žiūrovai 
nuoširdžiai įvertino vaidintojus 
ir ypač autorių, įteikiant jam ro
žių puokštę. Keturios jaunos 
mergaitės — E. Malinauskaitė, 
S. Kimsaitė, R. Dargytė ir R. 
Vaišvilaitė — gražiai paruoštos 
Ad. Vaišvilienės, pašoko keletą 
šokių ir kiekviena padeklamavo 
po eilėraštį motinoms. Meninėj 
daly pranešinėjo V. Sakalaitė. 
Minėjimas baigtas kun. P. Ažu
balio žodžiu ir padėka rengėjų 
vardu programos dalyviams ir 
Lietuvos himnu. Motinos dienos 
minėjimas suruoštas apylinkės 
vardų, talkininkaujant abiejų 
kat. ir evangelikų parapijų mo
terų draugijoms, “Dainai”, šeš- 
tadininei mokvklai, ateitinin- v y
kams ir skautams.- Minėjime da
lyvavo per 500 dalyvių.

Toronto skaučių dešimtmetis 
balandžio 19 d. Toronte tikrai 
nebuvo eilinė šventė. Pradėta 
tunto sueiga. Pakviestos buvo ir 
skautės, kurios susirinko pirmon 
sueigon: R. Kuprevičienė, G. La
pienė, R. Kazlauskienė, R. Ake- 
laitiėnė, N. Racevičienė, O. Jur
kienė. Jos įdiegė Toronte lietu- 
višką-skautišką grūdą, kuris au
go, klestėjo ir šiandien atnešė 
gražių vaisių—- virš 200 skaučių. 
Jos buvo apdovanotos lietuviš- ! 
Komis knygomis.

Skautes sveikino Kanados ra
jono vadeivė M. Vasiliauskienė, 
viešnia iš Detroito, socialinio ■ 
skyriaus vadovė Z. Juškevičienė 
ir Brolijos vyr. sk. S. Kairys. Se
sė Keršienė perskaitė sveikini
mus atsiųstus raštu iš Toronto 
skautininkių ramovės per seniū
nę V. Kalendrienę, iš Bostono 
vyr. sk. L. Čepienės, Hamiltono 
skaučių tunto ir iš Niujorko bu
vusio tuntininko V. Abromaičio. 
Taip pat skautininkių vardu se
sė O. Eižinienė pasveikino sesę 
ir brolį Kuprevičius jų dešim
ties metų vedybinės sukakties 
proga ir buvo įteiktos dovanėlės.

Po iškilmingos dalies sekė pa- * 
šnekesys “Skautybė Lietuvoje ir 
išeivijoje”. Skaitė sesė Z. Juške
vičienė. Po paskaitos buvo su
vaidinta “Mirgos” skaučių drau
govės paruoštas scenos vaizdelis 
’Katriutės sapnas”. Vadovavo 
draugininke sesė R. Bleizgytė.

(Atkelta iš 1 pust) 
lyderio Norman Thomas kriti
kos “The New York Times”. Jas 
derėjo pasiskaityti kiekvienam 
besidominčiam daugelio sunkiai 
apčiuopiamais dabarties J įvy
kiais. Lietuviams betgi įsidėmė
tinas buvo maršalo perspėjimas: 
“Tauta, kuri apriboja savo kovą 
užsispyrimu išlaikyti savo lig
šiolinį gyvenimo būdą, bėga iš 
kovos lauko, kai riba būna pasie
kiama”. Norman Thomas, socia
listų daugkartinis kandidatas į 
prezidentus, neturėjęs jokių 
šansų iki amerikinis gerbūvis 
nebuvo niekieno grasinimas, ne
praleido progos tikinti Amerikos 
visuomenę “socialistiniu išsigel
bėjimu”. Straipsniu “Argi mes 
iš tikro tokie teisingi, kaip gal
vojam?” jis prašė, pirmoj eilėj 
anglosaksus, suprasti, jog dau
geliui pasaulio tautų, kurios nie
kad neturėjo progos praktikuoti 
Vakarų civilinę laisvę, tos “lais
vės” praradimas atrodė maža 
kaina palyginus su “žadama tau
tine nepriklausomybe, supramo- 
ninimu, sanitarija ir švietimu”. 
Thomas protestavo prieš Vaka
rų norą apginkluoti vokiečius. 
Girdi, “jei ir pats Pasternakas 
būtų Chruščiovo vietoj, TSRS 
vistiek visomis išgalėmis prie
šintųsi Vakaru siūlomam Vo
kietijos apginklavimiu”. Esą bū
tina demilitarizuoti vidurio Eu
ropą ir palaipsniui, kantriai, 
siekti tarptautinės įtampos su
mažinimo. Aišku, Pabaltijo pro
blema šios politinės krypties ad
vokatų buvo suprantama tik rė
muose “visuotinio išsilaisvini
mo”.

Kvies Chruščiovą
Amerikon?
“The New York Times” žurna

listai įtaigojo Amerikos visuo
menę toleruoti Chruščiovo norą 
atidaryti TSRS parodą Niujorke 
ir pasivažinėti po kraštą. Ta pro
ga buvo iškeliama eilė jo “dory
bių”: esą jis po Maskvą važinė
jąs pats vienas, jis dabai “daug 
dėmesio skiriąs amerikiečių dar
bininkams, menininkams, lan
kąs amerikiečių dar net neati
darytą parodą, jo valia ameri
kiečių operetė “My Fair Lady” 
būsianti rodoma visoj Sovietijoj, 
kad jis jau pielavojąs sovietų 
spaudą už “dogmatišką reporta- 
vimą“. ' ■

Lietuviuos kvietimo mintis vi
saip komentuojama. Vieni pasi
baisėję atmeta, kiti norėtų pra
šytis jo audiencijos, kad išpra
šius “jo asmeniško dėmesio pa
saulio lietuvių kultūriniam ben
dradarbiavimui”.

Otava. — Ir šį pavasarį šiaurės 
Vakarų Teritorijose, į šiaurę nuo 
Port Burwell, buvo užtiktas es
kimų kaimas su 20 žmonių, jau 
be jokio maisto,' laukiąs bado 
mirties. Žiema buvusi tokia sun
ki, kad jie negalėję sugauti nei 
žuvelės. Kai juos aptiko šiaurės 
valdininkai, maisto buvo prisiųs
ta lėktuvais. Pernai taip nuo ba
do mirė 26 eskimai.

Varšuva. — Čia ant stogo 
Grand Hotel įrengta aikštė heli
kopteriams nusileisti, kuris ve
žios keleivius iš aerodromo į ko
telį. Tai bus pirmas hotelis Eu
ropoje su tokuo įrengimu.

Yaremko pirmą kartą buvo 
išrinktas. toję apylinkėje 1951 
m., išstumdamas čia anksčiau iš
renkamą komunistą, ir nuo to 
meto yra visuomenės tarnyboje 
iš pradžių kaip atstovas, o da
bar jau kaip transporto minis- 
teriš.

Nėra abejonės, kad Bell woods 
apylinkės gyventojai išrinks jį 
savo atstovu ir birželio 11 d. rin
kimuose. _ ■ - z-'.y*';- ; : -

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
suvažiavimas įvyko pereitą sa
vaitgalį Toronto Lietuvių Na
muose. Buvo suvažiavę nemažai 
akademikų skautų ir iš JAV-bių. 
Šeštadienį po posėdžių Įvyko 
banketas su pasilinksminimu. 
Visas suvažiavimas buvo užda
ras, viešas buvo skelbtas tik bai
giamasis iškilmingas sekmadie
nio posėdis su gyva dail. A. Ta
mošaičio paskaita apie liaudies 
meną. Gaila tik, kad maža tebu
vo svečių. Matyt, mažoka buvo 
reklamos. Nuostolis, be abejo
nės, buvo abipusis — vyresnioji 
karta nematė rimtas problemas 
svarstančio jaunimo, o jauni
mas nepajuto. jokio dvelktelėji
mo iš vyresniosios kartos pusės. 
Šitos sanveikos nūdien labiau
siai pasigendama, tad ir organi
zaciniame gyvenime gal vertėtų 
lengvinti susitikimo sąlygas. A.

Toronto Daly Star pereito 
šeštadienio nr. išspausdino Amy 
Thompson (kilimo estaitės) il
goką straipsnį apie Toronto lie
tuvius bei jų gyvenimą, paryš
kintą penkiomis nuotraukomis. 
Visa tai užima lygiai vieną pus
lapį. Autorės parinkta gana tiks
lių informacijų apie visą eilę 
torpntiečių lietuvių, besireiš
kiančių įvairiose gyvenimo sri
tyse, suminėta net 18 pavardžių. 
Daugiau suklupta tik ties “Tė
viškės Žiburiais”, kurie pasak 
autorės pasirodą tik kas dvi sa
vaitės. Kita torontiškė lietuviš
koji spauda visai nesuminėta.

The Telegram pereitą penkta
dienį išspausdino eilės Toronto 
gydytojų pasisakymus dėl dvie- I 
jų britų gydytojų peršamo bevil- iPo jų sekė sesių paruošti užkan- 
tiškų ligonių “žudymo iš pasi-įdžiai su kava. Paskiau vyko dai

nos, žaidimai ir šokiai.
Dešimtmetis praėjo puikiai. 

Nuoširdus mūsų ačiū tenka vi
siems šventės dalyviams, kurie 
mus sveikino. Skautiškas ačiū 
visiems atsilankiusiems ir spau
džiame kairiąją iki kito dešimt
mečio. Sesė Dana.

Obels žiedų balius
.ruoštas šv. Jono par. LK Mot. 
D-jos skyriaus, praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Tautinių drabužių 
konkurse premijas laimėjo: Ire
na Kuniutytė (Vilniaus srities 
tautiniai drabužiai), Eug. Jan
kauskienė, .T. Kaknevičienė, Aid. 
Augaitienė ir p. Jurėnienė.

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus

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

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

GAS, VAISTUS, be jokio muito.

★

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškame ir kanadiŠkame stiliuje.
įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

gailėjimo”. Iš eilės apklaustų 
gydytojų griežčiausiai prieš pa
sisakė dr. A. Pacevičius: “Medi
kų reikalas yra gyvenimą prail
ginti, bet ne žudyti. Ne mums 
priklauso spręsti, kas turi gy
venti ir kas mirti. Gal kitaip 
galvojama Britanijoje ir kaiku-

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

kainarašeius bei kitas informacijas.

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.

Nuoširdžiu padėką reiškiu gydytojai 
A. Užupienci už taip rūpestinga priežiū
rą prieš ir sulaukus mums sūnelio.

O. Sergoutienė.

Siunčiame viską: vaistus, medžia
gas, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
įvairias, maistą ir visa kito, kas lei
džiama siųsti.

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

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

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

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstoigo, kuri pajėgia pigiausiai

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

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

BALTIC STORES būdomos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yro Šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos podėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumožinont nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vieną solidų lietuvišką tautos 
parėmimą.

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



TĖVIŠKAS ŽIBURIAI

“Victoria Day” proga, šį pirmadienį, gegužės 18 d., ruošiamas 

didelis šokiu vakaras 
“Brant Imt” Burlington, Onta, gražiose patalpose.

Veiks įvairus bufetas, turtinga loterija, šokiams linksma Benni Ferri muzika ir kitokios staigme- 
nos, paruoštos O’Keefe b-vės. Pradžia 7.30 vai. v.

Maloniai kviečiame'visus Hamiltono, Toronto ir kitų visų vietovių lietuvius gausiai atsilankyti ir 
kartu linksmoje nuotaikoje užbaigti ilgąjį savaigalį. < '

TF At-bės Hamiltono skyr. valdyba.

Pavergtoje levyneje į
Kun. Vincentas Gergelis, ma- premijas po 50.000 rb. gavo estų 

rijampoliečių pažįstamas kaip baldų fabrikas “Standart” ir 
marijonų gimnazijos kapelionas Maskvos C. baldų konstruavimo 
ir bendrabučio vedėjas, mirė biuras. Dvi trečios premijos po 
Marijampolėje balandžio 22 d. (30.000 rb. paskirtos dviem Mask- 
nuo pūslės vėžio. ’ [vos įstaigom. Paskatinamųjų

Velionis buvo gimęs apie 1880 premijų buvo 15—trys po 15.000 
> ir dvylika po 10.000 rb.

Tauragnuose kolūkio centre
m., Živavodės kaime, Igliaukos 
parapijoje, kunigų įšventintas 
1905 m. Jis buvo vienas iš pir
mųjų kunigų stojusių į atnaujin
tą marijonų vienuoliją, kurį lai
ką yra buvęs provincijolu. 1944 
m. buvo likęs klebonu Marijam
polėje, o pastaruoju metu klebo
navo Liškiavoje.

(E) “Miršta dievai”. Tokia te
ma Vilniaus radijuje kovo 7 d. 
vėl buvo perduota ateistinė pa
skaita, tikinant, kad kriščiony- 
bės mitai yra išaugę iš Egipto 
mitologijos. Apaštalų pasakoji
mams visai nėsą galima tikėti,, 
nes jie vieni kitiems prieštarau
ja- .. : ’

(E) Lenkų spaudos žiniomis, 
Lietuvos ir Lenkijos filmininkai 
gamina kolektyvinį filmą apie 
lenkų karius, kurie 1939 m., vyks 
tant Lenkijos-Vokietijos karui, 
gausiai perbėgo į Lietuvą.

(E) “Leninskaja Smena” (Al
ma-Ata, Kazachijoje) II. 21 d. 
numeryje, kurio iškarpą gavo- 
“Eltos Inf.” redakcija, aprašo 
Vilniaus liaudies dainų ir šokių 
ansamblio gastroles. Kazachsta
ne, Dviejų mėnesių laikotarpyje 
duodami lietuviški koncertai 
“plėšininių užkariautojams” (at
vežtiems iš Lietuvos ir iš kitur). 
Pakeliui esą duoti keturi koncer
tai ir Dzeskasgane (garsios vario 
kasyklos, pagarsėjusios anksčiau 
savo baisumai darbo vergams 
lietuviams ir kitiems). Ansamb
lis koncertavo taip pat kažku
riose Užkaukazės ir Ukrainos 
vietovėse. Kaip žinoma, tas pats 
ansamblis pereitais metais lan
kėsi Lenkijoje ir Rumunijoje, o 
dalis buvo nuvykusi į Briuselį.

Lietuvos 1. ūkio tarybos baldų 
pramonės projektavimo biuras 
už sekcinių baldų projektą trijų 
kambarių butui Maskvoje vyku
siame naujų baldų pavyzdžių 
konkurse laimėjo 15.000 rb. pa
skatinamąją premiją ir 10.000 rb. 
premiją už “vad. priesieninių 
steležinių baldų komplektą tri
jų kambarių butui”. Trečia pa
skatinamoji oremiia 7.500 rb. pa
skirta už lietuvišką garnitūrą 
virtuvei.

Konkurso pirmoji premija ne- 
nnskirta niekam. Dvi antrąsias

HAMILTON, Ont.
DALYVAUKIME! Hamiltono 1 Nuostoliai lietuvių bažnyčioje, 

at-kai gegužės 16 d. ruošia di- Gegužės 8 d. dienos metu buvo 
džiulį pavasario balių - šokius, užsidegęs AVA bažnyčios šoni- 
naujoje ir gražioje Knights of nis altorius. Pavojus buvo gana 
Columbus salėje, 222 Queenston greit pastebėtas, ir klebonas 
Rd., kuri randasi šalia naujosios kun. dr. J. Tadarauskas buvo 
Ryan Bishop berniukų mokyk- pirmasis gaisrininkas atbėgęs 
los, t.y. Queenston Rd. ir Park- gesinti besiplečiančio gaisro. Pa
dalė gatvių sankryžoje. Baliaus griebęs kibirą ėmė vandenį iš 

.metu programą išpildys sol. V. zakristijoj įvesto krano ir pylė 
Verikaitis ir Toronto Vyrų Kvar [jį į gaisravietę. Kaimynai, pa- 
tetas. Programos pradžia punk-'stebėję rūkstar®ius dūmus pa- 
tualiai 8 vai. vak. Be to, bus ren-' šaukė gaisrininkus, bet kol šie

esą įsikūrę 14 kolūkiečių šeimų. kamos įryS gražiausios suknelės, atvyko, ugnis buvo užgesinta
Paskutiniai įsikūrę S. Ambarys, 
J. Paukštė, P. Šakalys ir S. Švec-
kus. Jau 10 metų Tauragnuose tinya loterija ir savas bufetas,

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

veikianti vidurinė mokykla ir 
ligoninė, kurioje dirbą 2 gydyto
jai ir 7 “vidurinio medicininio 
išsilavinimo žmonės”. Esą bai
giami statyti kultūros namai su 
200 vietų sale. Veikiąs mokytojo 
Jurgaičio vadovaujamas 30 žmo
nių choras.

Šeduvos “Auksinės Varpos” 
kolūky gyvenanti 111 metų mo
teris Driežienė. Ji dar atliekanti 
kaikuriuos namų ruošos darbus, 
prižiūrinti darželį.

Didelis vargas su indais, rašo v -
“Tiesos” Nr. 63 T. Ridikaitė. Vii- /okm vakarą vasaros sezono 
niuje Dzeržinskio gatvėje 1956 , at^ymo Proga, Victoria Day 
m. buvęs keramikos indu kios- ,g.eSuz^ 18 d., pirmadieni, gar- 
kas, bet jo nebesą, nes statybiniu Brant- Inn patalpose, Bur 
medžiagų kombinatas, kuriam Ont <Viet°ve aPie
iis priklausė, nusprendęs, kad 110 mylių nuo Hamiltono Toron- 
iie neapsimoką ir liovęsis juos i t0„ kryptimi prie 2-jo kelio, prie 
gaminti. “Pirkėjams liko indu ir ®ze.rv ' , ., ,.
universalinės parduotuvės - ra-I . Užbaigiant ilgąjį savaitgali ge
so Ridikaitė. - Užeikime į jasJ rausia proga bus linksmai ir ge- 
Universalinės parduotuvės indų ■ f^sioje nuotaikoje praleisti lai- 
skyriuje pilna žmonių. Žadėjo ką atvykus j sj vakarą. Čia bus 
gauti indų komplektų.“ i galimybe susitikti su visais savo

“Kitą rytą ištikrųjų pasirodė !r tolimesniais bi-
lentynose keletas importinių ka- i ciu^iais lr kartu pasivaisinti, 
vos servizėlių, nei labai brangių, 
nei taip pigių. Į kieno rankas jie 
pateko, tie tapo laimingi. Ir čia 
nieko nuostabaus. Tie, kuriems 
nepasiseka arba kas neturi lai
ko nuolat vaikščioti į parduotu
ves, rimtai susiduria su indų 
oroblema. Ji ne tik neišpręsta, 
bet iš esmės ir nejudinta”.

Uždarius dailiosios keramikos 
cechą, kurio indai buvo pardavi
nėjami minėtame kioske, specia
listai šios srities neturį kur pa
sireikšti, o gaminių neįmanoma 
gauti. Kad lietuviai sugebą, ro
dąs lietuviškų gaminių iš molio 
“pasisekimas Briuselio parodo
je, molio dirbinių pareikalavi
mas liaudies dailininkų meno 
parodoje - pardavime, vykusia
me Vilniaus Dailės muziejuje. 
Daug kas norėję įsigyti ąsočių, 
puodukų, grafinų, taurelių, bet 
viską nupirkęs muziejus.

Iš molio dirbamų puodynių 
rajonuose gaminama nevisur. 
Kaikur jų perteklius, kaikur 
trūksta, o į krautuves dūžtamų 
indų nepriima, nes nesą tinka
mo supakavimo, tad jų galima 
esą pirkti tik turguose. Tuo bū
du Lietuva verčiantis indų im
portu. 1958 m. buvę importuota 
indų už 11 milijonų rublių. Bet 
norint patenkinti paklausą, esą, 
reikėtų importą padidinti bent 
trigubai. Ridikaitė kviečia imtis 
indų gamybos pačioje Lietuvoje.

Tzupyk 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. Liudžious 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. Ll. 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.

Toronto liet. Vyrų Kvartetas su sol. V. Verikaičiu, kurie šį šeštadienį dainuos Hamiltono ateitininkų 
{ruošiamame Pavasario Baliuje. (Žiūr. skelbimą 8 pusi.).
{becko akordeonų studijos moki-; 
'niai — Beniušis ir Prunskis, pa
grodami keletą dąjykų.

Klubo įsteigimo iniciatoriui 
K, Baronui valdyba įteikė spor
tininko stovylą su įrašu.

i Svečių matėsi ne tik iš Kana
dos, bet ir JAV — iš Ročesterio,
St. Louis ir kt. Ta pačia proga 
sportininkai nuoširdžiai dėkoja 
visiems atsilankiusiems ir prisi- 
aėjusiems prie šios šventės pra- 

| vedimo — kun. dr. J. TadarauS- 
kui. J. Gustainiui. už gražias tau
res VI. Kybartui ir Z. Bolskiui, 
loterijoje padėjusiam K. .Mik
šiui, vyr. teisėjui J. Bulioniui, o 
visiems svečiams parėmusiems 
mūsų klubą savo gausiu atsilan
kymu.

Laimingas lietuvis A. Tėvelis 
pereitą savaitę pinigus jau ga
vo. Jie Į banka buvo pervesti 
angliškais svarais. Tokiu būdu 
gavosi ne 140. bet “tik” 135 tūks
tančiai doleriu. : K. B.

kurioms rengėjai įteiks vertin- [ Sudegė šoninis altorius su šv. 
gas dovanas. Taip pat bus ver-; Antano statula ir apdegė siena.

i Bažnyčia apdrausta, ir apdrau- 
dos b-vė gana greitai sutvarkė 
gaisro paliestas vietas.

Spėjama, kad gaisras kilo iš 
voty vinių lempučių, kurių vie
na sprogusi ir iškritusi ant alto
riaus, •-■'■■■■■'./

LN v-ba bal. 28 d. posėdy pri
ėmė šiuos svarbius nutarimus:

Visuotinį LN narių susirinki
mą šaukti sekmadienį, birželio 
21 d. Tuo reikalu nariams bus 
išsiuntinėti pranešimai su die
notvarke, apyskaitomis, balan
sais, sąmata ir kontrolės komi
sijos aktu.

“Tėv. Žib.” ir “Neprikl. Liet.” 
paskyrė aukas linotipams įsigy
ti po $15. Šiomis kukliomis au
komis LN v-ba reiškia redakci
joms padėką už didelę pagalbą 
spaudoje LN darbe..

Dviejų butų nuomotojams pa
prašius šaldytuvu ir Nutikus mo-, „
keti nuomos mėnesiui $5 dau- priklausomoje. Lietuvoje, kurie 
giau, v-ba nutarė juos nupirkti.!
Iš viso dabar LN turi 9 naujus į 
šaldytuvus, kainavusius po $156.!

Kino vedėjui G. Skaisčiui pa
skyrė $30 reprezentacijai ryšium 
su filmu užsakymu.

V-ba patvirtino dviejų LN 
narių pareiškimus, atšaukian-

Lietuviai pasaulyje ‘
Šokiams gros Bennie Ferrie or
kestras.

Kviečiame visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius skait
lingai dalyvauti šiame pavasa
rio baliuje, kur savo atsilanky
mu paremsite mūsų jaunimą. 
Pelnas skiriamas jaunimo rei
kalams — stovykloms ir išky
loms. Laukiame Jūsų atsilan
kant. Hamiltono at-kų v-ba.

LINKSMA IR JAUKU BUS, 
kas atsilankys į ruošiamą links-

SAVI PAS SAVUS!
žodžiai, kuriuos girdėjome ne

i betgi paliko žodžiais, neprigijo 
mūsų širdyse.

Lietuvoje savo prakaitu išlai
kėme šimtus tūkstančių svetim
taučių. Atėjus okupacijai, gerai 
atsimenu, kaip jie mums atsily- : 
gino. Praėjo eilė metų ir vėl da
rom tas pačias klaidas.

VI Kanados Lietuvių Diena 
i ruošiama Hamiltone. Iškilo kon-

JA VALSTYBĖS Į S-ga perkėlė savo būstinę į, Vi-
Detroito LB buvo numačiusi i la Belos mokyklos rūmus. Šie 

pirkti namus. Buvo sustota prie pastarieji taip pat bus tuojau re- 
buvusio geležinkeliečių viešbu-! montuojami, nes pastatas po 30 
čio, kuris turi apie 30 kambarių, [metų egzistencijos reikalauja 
virtuvę, didelį vestibiulį ir apie {pagrindinio remonto. Viena salė 
150 vietų salę. Balandžio 25 d. bus išdekoruota lietuviškais mo- 
a. buvo pakviesti bendrovės na- tyvais. Joje bus įrengta biblio- 
riai ateiti namo apžiūrėti ir pa- teka ir skaitykla. S-ga turi apie 
reikšti savo nuomonę. Daugumai 
pasisakius neigiamai, nuo tų na
mų pirkimo susilaikyta, dar ieš
koma kitų parduodamų namų. 
Už šiuos namus prašoma $25.000.

Detroito skautai — Baltijos 
tuntas — gavo JAV skautų va
dovybės charterį, pagal kurį jie 
įeina į JAV kongreso bendrą 
skautų’globą, bet lieka lietuviš
kas vienetas.
VOKIETIJA

Vykd. Taryba ir “Elta” dar 
kartą prašo atkreipti dėmesį kad 
jų naujas adresas dabar yra: 
Reutlingen, Gratianusstrasse 11.
BRAZILIJA

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
viena iš seniausių organizacijų 
šioje šalyje, persitvarko, kad iš
laikytų ir išsaugotų dar užsiliku
si jos globoje nejudomą turtą — 
3 gražius pastatus, kurių konser
vavimas ir išlaikymas duoda

porą tūkstąnčių įvairiausio turi
nio knygų.

Ateityje S-ga yra nusistačiusi 
Vila Belos mokyklos rūmuose 
padaryti didelę salę su dviejų 
augštų moderniška scena deko
racijoms pakelti ir kit. Šitie dar
bai bus galima pradėti pabaigo
je šių metų arba pradžioje se
kančių. ŠiuOs remontus atlikus 
S-ga vėl turės gražią ir nemažą 
salę visokiausiems kultūriniams 
parengimams, susirinkimams, 
.minėjimams ir kit.

Vila Anastazijos mokyklos rū
mai taip pat yra persitvarkymo 
stadijoje — daromas remontas, 
dažoma ir pan. Nors pernai ten 
buvo lietuviškas veikimas kiek 
susilpnėjęs, bet už tai šiais me
tais persitvarkius rėmėjų būre
liui veikimas yra gyvas ir finan
sinė padėtis yra gerame stovy.

Veiks įvairus ir pigus bufetas, 
į bus galima ir savo laimę išmė- 
I ginti, nes bus turtinga loterija; 
{prie geros Benni Ferri muzikos 
į linksmai pasišokti. Geniausiems čius jų ankstybesnius prašymus 
šokėjams bus duodamos premi- grąžinti jiems įneštus pinigus, ; 
jos; be to, visi dalyviai dalyvaus viso $900. Pirm. St. Bakšys mi- certo salės klausimas. Salė yra 

nėtiėms nariams išreiškė padėką, tinkama Lietuvių Namuose, ku- 
Duoti B-nės v-bai, jai prašant, ri kainuoja SlOO^ar mažiau. LD 

LN vieną kambarį nuolatiniam {rengimo komitetas būtinai užsi- 
naudojimui be atlyginimo. iSpydė Palace kino patalpas imti

Išnuomoti LN kino salę B-nėsJ įr mokėti 3400, o gąl ir daugiau, j dvį ęatves -r ^ua Lituania’ pa;jP^ųjų «pyuri^ų^ixetuvi«H>a 
v-bai Motinos dienos minėjimui. .Keista. Kooel taip lengvai s v ai$-; leį Mokf)S mokvkla sąjungai A s
geg. 10 d. ir Trėmimų minėjimui jiomąsi pinigais? Atrodo. t>ena- (pnka... m6kėti už šiu0S darbus : ’ 14o7 , Drouillard
-birželio 14 d., paimant po §20. [niomenes valdyoa jų neturi per. 150 tųkstančių kruzeirų. Kad iš- ^š^v^So a^A^ldvba

ir gausių dovanų paskirstyme, 
kurias suteikė alaus bendrovė 
O’Keefe.

Tad maloniai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir kitų vie
tovių lietuvius su savo artimai
siais atsilankyti į šį parengimą. 
Atsilankiusieji tikrai nesigailės. 
Pradžia 7 v.v. Laukiame.

TF At-bės Hamiltono sk.
Ruoškimės paskutiniems pa

vasario šokiams. Kasmet Hamil
tono skautų vadovybė organi
zuoja jaunimui stovyklą. Tam 
reikalinga materialinė parama. 
Todėl H. Skautams Remti D-ja 
gegužės 23 d. ruošia paskutinį ši 
sezoną šokiu vakara. Didžiosios 
ir mažosios aktorės, kurių viso 
yra 23, jau ruošiasi — renkasi re
peticijoms kelis kartus savaitėje. 
I. Jokubynienės rūpesčiu ir dar
bu visi rūbai jau gatavi; labai 
skoningi ir gražūs. Ne tik I. Jo- 
kubynienė, kuri parašė ir reži
suoja “Miško idiliją”, bet ir vi
sos vaidintojos, įdeda daug šir
dies ir darbo. Būtų labai malo-

Paskirti Kovai su vėžiu d-jai 
810 auką.

Nauji LN nariai. Antruosius 
LN gyvavimo metus pradėjo įsto 
darni nariais tautiečiai iš kaimy
ninių kolonijų: po S10 Įnešė Ma- j----- -- ■ -
iniic C’tyyt'hc ic s>iiirnipnp .lo.cc- kine. įSeoanciziau

WINDSOR, Ont.
zj * T " * ■ i ' * ■ • ■ ■ “Inspektorius atvyksta” 3 v.vadovvbei. Įvairus mokesčiai pj Hamiltono Liet. Teatras 

valstybiniai .r savĮvaldybmia. ;^Aaį.uras.. rodvs windsorie. 
via be galo augsti. Pvz. isasM- čia detroftieėiams ir visiems 
tavus Vila Betoje pale, mokykla |piačiuju apvlinkiu lietuviams

Linksmavakari
,, .. x _... įeiti iš sunkios finansinės padė- 

Issixaibeuis su LD rengėjais,, ^;es> kuvo prieita išvados, kad 
taip ir neteko isgirsti^rtmto, |jk komerciniai eksploatuojant 

. ,XT ,,"+ 2"" ' nejudomą turtą, galima juos is-
Su.es. Paminėjo, 'ad jajkv|j jr be deficito suvesti biu- 

kedes truputi mmkstesnes Fa-.' 
____________ ,____ .... — neži
nau, gal ir minkštesnės. Bet at

: paskutini šį sezoną ir tikisi gau- 
vi saus atsilankymo. Pradžia 6 v.v. 

mindo kodėl atsisakom 'Lietu-i1 A 2 ‘ -v J Po vaidinimo šokiai, Miss Kor-&ikiuu. ncuti .disisxmuu. ,u<cių nežudomą turtą, galima juos is-:, , ' , •• - J į back vadovaujamam orkestrui
----- • — — ~-U- grGjant. Veiks turtingas bufetas, 
cizetą metų gale. & J

Sąjungos nusistatymas išnuo- . ..
------ ------o, .v, —j— . ... . , . Nmoti dalį nejudomo turto buvo vaudamas Windsoro lietuvius, 

ka Ignas ir Galdikas Kazys, abu siminkimė. mie.i ponai, k<am$j<-G pra(jėtas vykdyti nuo šių metų dalyvavo naujųjų kanadiečių 
iš St. Catharines, Ont.; papildo- neuzdirbam sėdėdami minkštose pra<jžios. išnuomojant Mokos rū- pasirodyme balandžio 8 d. ir 
mai antrąjį šimtą savo 12 metų foteliuose, bet turimė gerai pa- mus privatinei pradžios mokyk- akordeonu išpildė keletą lietu- 
dukrelės Nijolės vardu įteikė ; jodinti. muskulus. Dar mmėjo. j įaj jr vaikų darželiui. Dabar ei- ' i-j -
geroji Šernienė Saliute iš Till- kad ve-animb sistema pasenusi. v.^ rQmų atnaujinimo darbai, 
sonburg, Ont. Viso pirmąją ant- Jas tiesa, bet kinas veikia JaVl Išnuomavus Mokos rūmus. L. 
ruju LN metu savaite gauta eile metų. Lankosi daugiausia j o
■--- —• ■ kanadiečiai, bet skundų negau- • 1 - ....... ....... ..... ■

narna ir neboikotuojama. Mes fondui. Kiekvienam lietuviui

telis Ciprus iš Delhi; Šiurnienė 
Onutė, Tillsonburg, Ont.; Šajau- 
ka Ignas ir Galdikas Kazys,

Marciukaitis Vytautas, atsto-

■dėdami minkštose i prajžios, išnuomojant Mokos rū-

Dar nimėjo. į įaj jr vajku darželiui. Dabar ei

$500. Visiems v-bos vardu siun
čiame ypatingą padėką. i. . ... x • • , . , ., , . < , .. . . XT . • • i • jau taip islepom. atrodo, kad ne reikėtų perskaiyti patalpintą T

Visuotinis^ LN narių susirinki- :jabrjkuose dirbam,' o kur nors I g” nr. 17 straipsnį “Geros valios 
mas jvyks LN kino saloje sek-1 rojuje po palme sėdim ir gau- i lietuviai”, kuriame rašoma apie

- ,mad ienį, birželio 21.d. 4 va . p.p, jjom ke ptus karvelius iš dangaus .į N eprildausomvbės Akto signa-
nu, kad į vaidinimą - pasilinks-(Visi nariai būtinai nusistatyki- Savi pas savus! Tų žodžių taro prof. M. Biržiškos šių die-
minimą susirinktų ne tik tėve- me jame dalyvauti. Sk. St. prasmė aiški. Todėl susiprask!-i nų vargingą gyvenimą. Tikrai
liai, bet ir visi įvertintų jaunuo- Sporto kiubo dešimtmetis pra- me bent kartą ir praktikoje vyk-| parodytumėm savo gerą valią,
sius ir savo buvimu paskatintų jabai «ražiai. Be sportiniu dykimė, užmirškim asmenines i oravesdami LD koncertą LN sa- 
juos dirbti toliau, laikytis vienoj rungtyniu vakare įvyko didelis sąskaitas. Pirmoje vietoje lietu- įėję, nežiūrint, į tai, kad gal tek- 
lietuviškoj, skautiškoj šeimoj. rįprezentaJn;ame vie5. T.. '.............. ' .........

Programa bus vakaro pradzio- būtyje, dalyvaujant beveik 400 veju pas svetimtaučius eikime. 
;e, taip kad ir mažesnieji galėtų sveįių Trumpos programos me- Daug kalbėdami apie lietuvybę.' 
atsilankyti. Jiems ten bus įdo- įu, susirinkusius sveikino pirm, g praktikoje remdami svetimuo- 
mu, nes tai jaunųjų pasaulis — _ _______ ........
gėlės, saulė, mėnulis, sliekas, vo- paramą sportininkams, o vujų tarpe, tuo pačiu kenkiam 
veraitės, žiogai ir skruzdės, ka- yp3c vietos parapijos klebonui •, lietuvybės išlaikymui, 
ralaitė, velniai ir raganos — vi- fųun. dr j. Tadarauskui, klubo I. Broliai ir -sesės, palaikykime 

, ra pąslaptingoji miško karalija. Garkės Nariui, ta pačia proga Lietuvių Namų salę LD koncer- 
Pačios mažiausios skautukės ir įtekdamas nuo sportininkų lie- tui ir neatiduokime nei vieno 
skautukai pašoks tautinį šokį, tuviškų raštų albumą. Taip pat cėnto svetimtaučiams, o geriau 

•Gal tai busužuomazga mažųjų žudynių nugalėtojams buvo savajam 
; tautinių šokių grupei. I įteiktos taurės: VI. Kybarto tiems Si

Savi pas savus! Tų žodžių ; taro prof. M. Biržiškos šių die

užmirškim asmenines ■ oravesdami LD koncertą LN sa-

- viski reikalai. Tik blogiausiu at- tu kiek ir susispausti (taip mano 

svečių. Trumpos programos me-i Daug kalbėdami apie lietuvybę.

pasirodyme balandžio 8 d. ir

mu, nes tai jaunųjų pasaulis K. Stanaitis, dėkodamas visiems sius nustojam pasitikėjimo sa- 
, oJvųjų tarpe, tuo pačiu kenkiam

įteikdamas nuo sportininkų lie- tu i ir neatiduokime nei vieno 

jaunimui, vargstan-

Org. K-tas). Juk tikrą skaičių 
svečių iš anksto tiksliai nusta- 
tvti negalima, o atsilankiusiems 
bus maloniau savo lietuviškuose 
namuose.

Malonūs tautiečiai, iki LD dar 
toli, gal tuo reikalu pasisakytu
me daugiau?

K. Lukoševičius.
Padėka

viškų melodijų. Gausiai susirin
kusiai publikai (apie 550 asme
nų) išpildymas ir melodijos pa
tiko ir susilaukta gražių atsilie
pimų. Programoje dalyvavimu 
lūpinosi Windsoro LB valdyba.

Dantų gyd. D. Naikauskienei 
ir jos pirmgimei dukrelei balan
džio 26 d. P. ir B. Januškų na
muose buvo suruoštas pagerbi
mas — baby shower.

Pobūvį suruošė odontologė ko
legė Eugenija Butavičienė ir Bi
rutė Januškienė. Dr. D. Naikąus- 
kienė pernai baigė Halifaxo uni
versitetą ir tuojau pradėjo dirbti 
Windsore. Čia už savo patarna
vimus ji lietuvių ypač pamėgta. 
Todėl ir pobūvis buvo vienas iš 
skaitlingiausių, o dovanų gausu
mas ir vertingumas parodė atsi
lankiusių nuoširdumą. Dr. D. 
Naikauskienei palinkėta geriau
sios sveikatos, o mažajai — svei
kai ir didelei užaugti.

Gegužės pirmosios paradas,
5 buvo savajam, . jaunimui, va^n- Už oHoikytos gedu|ingOS poomldastruoštas Kataliku Pagalbos Or- 

i <- *.<_?*. iciuiuo. v i. TCybsrto tiems Sibire, Lietuvoje. VoRieti rengiont §v. Jurgio minėjimo ir nemoka-1 (y^njzdciios prseio su ussiseki“
1 Kas buvo šv. Jurgio minėjime, (Economy Meat Market krautu- joje ir kitur, kur pagalba reika- mai leista minėjimui pasinaudoti salėją Fiseno-e nėr miestą dalv- 

’ ’ ‘ ••••'• rrončinln H n os i? kuriu tikrai pausime kun- dr. J. Tadorouskui nuoširdus skou- mu‘ c<lsen o.'6 per miestą aaiytrepsimo ji .ja. is kurių trnrai gausime vavQ apje 35 Q00 tikinčiųjų5 0(be abejo, pastebėjo kiek daug vės sav. j gavo vyrų krepšinio ,lin«a.
‘kruopštaus darbo įdėjo skautės komanda Aušra. Z. Bolskio (Con padėkos žodį ir Dievas mums už 

į , tai atlygins. Š.
SAVŲ NAMU REIKALU 

Perskaičius

I I 
ir skautai ruošdami parodėlę ir'cession garažo sav.) — moterų 
kaip patys džiaugėsi savo darbo komanda Vytis, Kanados SA — 
vaisiais. Tačiau jie laukia paska-įstalo teniso Vytis ir paties HL 
tinimo ir paramos iš mūsų. To-:SK Kovas skirta taure laimėio 
dėl gegužės 23 d. visi atsilanky- Hamiltono jauniai. Dar žodžiu 
kime į Sk. Remti D-jos, vakarą, klubą sveikino PLB pirm. J. 

(Ne tik praleisite smagiai laiką. Matulionis. Vyčio klubo vardu 
pamatysie gražią programą, bet-inž. Pr. Gvildys, raštu Detroitas, 
ir paremsitė mūsų jaunimą. įMontrealio Tauras ir kt. Meni-

Sk. Remti D-jos valdyba, nėję programoje pasirodė V. Ba-

Homiito->o bankeliui "Talko" ir Ha- vėliau wkusiose pamaldose Jack 
miltono Liet. Namų Fondo valdybai pa- son parke skaičius padvigubėję 
skyrus Homiltono skoutų-čių veikimui, ♦j^i,
poremti po $25 reiškiome nuošridžia i prisidėjo tiek pat Z1UTO- 

ūvų. Eisenoje dalyvavo ir lietu-
Širvintos ir Nemuno Tuntoi Hamiltone, viai. Kor.

Tž” nr. 17 F. R. Jskoutiškg podėką. 
straipsnį“ Dar dėl natalpų LD ' 

ai bei pašiūly- ALYVA - ANGLYS

A. GARKŪNAS

RADIO-T.Y. Technikas, Hamiltone
Skambinti vakarais JA. 8-2682

koncertui”, reikia į
F. R. išvedžiojimai _ r 
mai vra labai rimti ir LD Org. 
Komitetas turėtų į tai atkreipti 
dėmėsi, nežiūrint į tai kad gal 
tame komitete vra nusiteikusių! 
prieš LN arba ių pirmininką.

I Aš prie F. R. pasiūlvmo norė- 
. čiau nridėti ir savo pasiūlvmą.
kad iš tu ^300 skirtumo nuo nuo- i 
moiant koncertui salę LN LD i 
rengėjai paskirtu tam tikrą su- i 
mą prof. M. Biržiškos paramos

Paskambinkite mum* dėl: 
KURO ALYVOS MtLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO.KROSNIŲ ■
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klientams.

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdoon 1-2221 
Patikimos lildymo patarnavimus pur 90 moty.
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flaniltoRO jaunimas nepamirš
Ryšium su skautų Globėjo šv. tingai šlamėjo seni ąžuolai slėp- 

Jurgio šventės paminėjimu, įvy- darni senų lietuvių dejones, kau
kusiu balandžio 26d., skautams čias ir skausmus, nes jų gimtą 
buvo paskelbtas rašinėlio lietu-Į šalį prispaudė sunkus caro jun- 
viška tema konkursas. Jame da- gas. Lietuvos sienos traukėsi ir 
lyvavo 8 moksleiviai. Rašiniams < šiaurėje. Sodybose nebeskambė- 
Dremijuoti k-ja iš G. Breichma- jo linksmos dainos. Lietuviškos 
nienės, Ig. Varno ir St. Bakšio knygos buvo spausdintos ir skai- 
juos įvertino sekančiai: " *

I premiją $5 gavo 15 m. Gedi
minas Breichmanas už rašinį 
“Lietuva — mano gimtasis kraš
tas”.

II premija $4 teko Arūnui Sto
siu!, 14 m., už “Žalgirio mūšį”.

III premija $3 Onutei čėsnai- 
tei, 14 m. už “Kauną”.

IV premijos po $2 paskirtos 
dviems — 14 metų Liucijai Ka
minskaitei už “Lietuvą” ir 11 m. 
Birutei iPalčiauskaitei už rašinė
lį' ta pačia tema “Lietuva”.

Premijoms lėšas viso $16 pa
skyrė Hamiltono skautams rem- 

' ti d-jos valdyba.
Šia proga su mūsų pradedan

čiųjų autorių kūryba supažindi
name lietuviškąją visuomenę.

- ’ Sk. St

G.
Breich- 
manas, 
15 metų.
I premija

tomos krauju.
Užgaudė Varpas liepimu 

aiškiausiu
Tarytum jisai žmogaus 

lūpas gavo 
Kelkite, kelkite, kelkite, 

kelkite.
Ir iškilo iš po rusų pančių Lie

tuvos didvyriai ir tautos žadin
tojai: Simonas Daukantas, vysk. 
Motiejus Valančius, dr. Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka ir 
Maironis. Nors ir daug prie
spaudos patyręs lietuvis veržėsi 
i laisvę.

Lietuviai esame mes gimę, 
Lietuviai norime ir būt.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
istorijoj atsivertė naujas lapas— 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybė. Didžiųjų Lietuvos vy
rų pasirašytas Nepriklausomy
bės Aktas buvo patvirtintas sa
vanorių karžygių krauju. Jie at
mušė bermontininkus, lenkus ir 
rusus ir sukūrė nors ir mažą, bet 
tvirtą' Pabaltijo valstybę. Po 
Lietuvos sodybas, slėnius ir 
miestus skambėjo Maironio dai
nos. Kilo nauji pastatai, pamink
lai, mokyklos, universitetai, ope
ra ir teatras. Lietuva užmezgė 
prekybos ir kitus ryšius su kai
mynais ir atsistojo šalia kitų 
kultūringų Europos tautų. Jos 
krepšinio komanda laimėjo Eu
ropos pirmenybes. Du narsūs la
kūnai, Darius ir Girėnas, išgar
sino savo tėvynę perskrisdami 
Atlantą nors ir negrįždami į sa
vo gimtą šalį. Nepriklausomybės 
laikais Lietuva išaugino genijus 
kaip Čiurlionį, Stasį Šalkauskį 
ir kitus. Tačiau neilgai džiaugė
si Lietuva savo atgauta laisve. 
Atėjo/tamsi naktis Lietuvos isto
rijoje — rusai pagrobė tą mažą 
žemelę kraujuotom rankom. Jie 
išdraskė Lietuvos sodybas, išnai
kino kryžius ir koplytėles kryž
kelėse, prie kurių lietuvis ieško
jo paguodos po sunkių dienos 
darbų. Nuplėšta buvo nuo Gedi
mino pilies trispalvė ir jos vie
toj iškabinta raudona žvaigždė. 
Mylimuosius išbarstė po Sibiro 
tundras. Kiti pabėgo nuo raudo
nojo siaubo ir išsiblaškė po pla
tų pasaulį. Geležinė uždanga pa- i 
slėpė Lietuvą nuo laisvo pa
saulio.

Nebešlama Lietuvos giriose i 
šimtamečiai ąžuolai, juos iškirto 
ir išnaikino svetimieji. Tačiau 
niekas neįstengs pakreipti ra
mios Nemuno vagos, neišnaikino 
upių, laukų ir slėnių grožio, ne- 
išdildys lakštingalos ar viever
sėlio giesmės. Liūdnas dainas 
dainuoja pavergtos sesės ir bro
liai žvelgdami į mus, ištrūku
sius į laisvę. O mūsų mintys 
skrenda į gintaro šalį prie Bal
tijos jūros.
O, tėviške, koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai.
To neišreikš nei vienas raštas, 
Tai pasakys vieni jausmai.

Bet aš žinau:
Pakilsi tu iš naujo
Pakilsi tu kaip titnagas stipri. 
Jei plaks karštai kaip mažas 

paukštis saujoj

šalies

Arūnas 
Stosi us, 
14 metų.
II prem.

LIETUVA — MANO 
GIMTASIS KRAŠTAS

Yra danguj žvaigždelė,
Kuri visų šviesiausia. 
Yra šalelė žemėj, 
Kuri visų gražiausia.

Prie Baltijos smėlėtų krantų, 
-kurie puošiasi jūros išplautais 
auksiniais gintarais, yra šalis — 
mano tėvynė — Lietuva. Per 
jos žalius slėnius, laukus ir lan- 

. kas, apausgusias karklais, ber
žais ir gluosniais raitosi dideliais 
.vingiais kaip sidabro juosta spin
dinčios upės. Jų skaidriai žiban
tis vanduo slenka lėtai, tyliai, 
ramiai — lyg sapnas. Šimtai ma
žesnių upelių bėga, skuba, ritas 
mesti tyrą vandenį į galingąjį 
Nemuną.

Mūsų kraštą puošia ne , tik 
upės, bet ir tankūs, ošiantys miš
kai. Jie kaip gamtos ganyklos 
yra namai daugeliui gyvulių ir 
paukščių. Tarp braškančių klevo 
lapų kukuoja raiboji gegutė. O 
šlamančio šimtamečio ąžuolo 
viršūnėje kekena genys durda
mas savo aštrų snapą į kietą 
ąžuolo žievę.

Prieš kelis šimtus metų šių 
galingų ąžuolų pavėsyje ruseno 
šventoji ugnis, kurią kurstė ir 
saugojo Lietuvos dukros - vaidi- 

. lutės. Tais laikais Lietuva ne
buvo mažas Pabaltijo kraštas. 
Jos žemės tęsėsi nuo Baltijos li
gi Juodųjų jūrų. Jos narsius ka
rius į garbingus žygius vedė pir
mas karalius Mindaugas ir jo 
įpėdiniai Gediminas ir Vytautas 
Didysis. Plačiai sklido Lietuvos 
-vardas, kaip Mindaugas karūna
vosi Lietuvos karaliumi, kai Ne
ries ir Vilnelės, upių santakoje 
iškilo didinga Gedimino pilis, 
kurios viršūnėje plevėsavo tri
spalvė, kai Vytauto Didžiojo ka
riuomenė sutriuškino galingąjį 
Kryžiuočiu Ordiną prie Žalgirio.

Tyliai ošė senos girios, paslap- Nors bent viena lietuviška širdis.

ŽALGIRIO MŪŠIS
I dalis: Aštrenos pilyje

Didžiojoje Aštrenos dvaro pi
lies salėj buvo ruošiama didelė 
puota. Į šią puotą buvo pakvies
ti ir daugelis Lietuvos didikų. 
Pilies vaivada Vingėla sveikino 

• svečius tuo pačiu laiku maloniai 
žiūrėdamas į savo sūnų Liutau
rą, kuris tik neseniai buvo grį
žęs iš Vilniaus. Galų gale atvyko 
ir lauktasis svečias, galingas 
Trakų vaivada Bielskus su savo 
gražuole dukra Skirsmunte, ir 
pradėjo tekėti putojantis midus 

taures.
Prasidėjo šokiai. Šokėjai kei

čiasi savo šokėjas. Atėjo ir Liu
tauro eilė šokti ’su Skirsmunte. 
Jis pažiūrėjo į jos akis ir visas 
sudrebėjo, lyg drugio krečimas. 
Skirsmunte pamačius tai, užkal- 
no jį:

— Kas yra Tamstai, ar sergi?
— Tu man akimis pataikei į 

širdį ir esu mirtinai sužeistas, — 
atkirto Liutauras.

Daugiau laiko jau nebuvo kal
bėti, nes vėl keitėsi šokėjai. Bet 
Liutauras jau prarado norą šok
ti. Dabar jis rymojo prie stulpo 
ir akimis sekė Skirsmuntę.

Šokiams pasibaigus pamačiusi 
susimąsčiusį Liutaurą Skirsmun 
tė priėjo prie jo. Nedaug laukęs 
jaunuolis paprašė Skirsmuntės 
rankos. Bet jis gavo šitokį atsa
kymą:

— Aš tekėsiu tik už karžygio. 
Pagarsėk karo žygiuose ir aš bū
siu tavo. Girdžiu, kad greitai 
bus karas su kryžiuočiais. Paimk 
į nelaisvę arba nukauk vieną iš 
žymių kryžiuočių ir mano tėvas' 
leis man tekėti už tavęs.

— O ar tu lauksi manęs? — 
susirūpinęs paklausė Liutauras. 

; — Lauksiu, tik perilgai neuž
truk, — atsakė Skirsmunte.

Po šitų keistų sutartuvių Liū-

^•v.r J. ’

Cenacle vengrių seselių koplyčios altorius, prie kurio buvo 
atlaikytos pirmosios lietuvių pamaldos Hamiltone.

Pirmoji Hamiltono VAV lietuvių bažnyčia

tautas buvo išrikiavęs trimis ei
lėmis. Pirmutinėje eilėje buvo 
visi žemaičiai, išskyrus Liutaurą 
su savo būreliu, kuris Vytautui 
sutikus buvo. vienas iš pirmų j ų I 
puolėjų prieš kryžiuočius. Liū- į 
tauras vis galvojo apie Skirs- ' 
muntės paskutinius žodžius: “Aš 
tekėsiu tik už garsaus karžygio”.

Staiga už lietuvių linijų pasi
girdo trimitų garsai. Žemaičiai 
puolė su baisiu įniršimu, bet jie 
negalėjo pralenkti Liutauro. Su 
galingu šauksmu, jis, kaip žai- 
oas, puolė pirmyn į kryžiuočių 
eiles. Paskui jį sekė jo būrelis

Kultūros ir knygų pasauly

Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje ..

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

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

Į privačius butus nepristatoma.

vaistai Lietuvon!
;&ELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

rtoiykitc. *eL.tonuokitė cr atYyk:?c po s mus. V,»>s informooiot vdtui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
J147 DUNDAS ST. W., Oitinętor kompos (prici Ltrtu.iy Namuti

TELEFONAS Įt. 6-2139

.tauras pasidarė labai linksmas ir (rinktų vyrų. Priešais jį kryžiuo
čių eiles suiro. Kryžiuočiai pa
matę tokį drąsų lietuvį, momen
taliai sumišo, bet jau buvo per 
vėlu kryžiuočiams sutraukti sa
vo linijas. Liutauras jau buvo 
tarp jų su savo vyrais. Jo ietis 
sutrupėjo į kryžiuočių krūtines. 
Nieko nedelsdamas griebėsi ka
lavijo. Ten, kur švystelėjo kala
vijas. krito vokietis. Nuo Liu
tauro pagaliau pradėjo šalintis 
visi kaip avinėliai nuo liūto. 
Stipriausi ir geriausi kryžiuočių 
kariai be jokios gėdos, galvas 
nulenkę bėgo nuo jo.

Nors ir retino kryžiuočių ei
les vistiek Liutauras nebuvo, pa
tenkintas. Jis keletą sykių buvo 
matęs kryžiuočių magistrą ir vi
saip stengėsi jį pasiekti. Buvo 
matyti, kad ir magistras norėjo 
susikauti su juo, bet kariai ne
leido jiems kautis, stojo į tarpą. 

Po kiek laiko Liutauras prasi
mušė į tą vietą, kur po Lietu
vos vėliavą kovojo ir pats Vy
tautas. Čia Vytautą jau buvo 
oradėję spausti kryžiuočiai. Ri
teriai jau ruošėsi pribaigti Vy
tautą. Laimei pribuvęs, kaip žai
bas Lūtauras įsibrovė į jų tarpą. 
Švystelėjo kruvinu kalaviju ir 
kryžiuočių didikas virto nuo žir-

vos galėjo sulaukti kol puota pa
sibaigs ir svečiai išsiskirstys. Tik 
tada jis galės pradėti ruoštis ka
ro žygiui. Kai po keletos savai
čių atėjo ir Vytauto Įsakymas, 
kad Aštrenos pilies kariai vyk
tų Į Lietuvos kariuomenę, Liu
tauras nieko nelaukęs tą pačią 
dieną išvyko.

II dalis: Karas
Galinga Lietuvos ir Lenkijos 

kariuomenė su savo sąjunginin
kais tvarkingai išsirikiavusi žy
giavo greitai, kad galėtų pasiek
ti Žalgirio slėnį.

Vytautas jau seniai buvo nu
matęs tą vietą kaip patogiausią 
kovai. Liepos penkioliktą apie 
vidurdienį, kariuomenė sustojo 
girios pavėsy prieš Žalgirio slė
nį. Kryžiuočiai, nieko blogo ne
nujausdami, Marienburgo pily
je ūžė, puotavo, bet neilgai. Sku
bi žvalgų atnešta žinia sudrums
tė net ir linksmiausius svečius: 
"Lietuviai jau laukia pasiruošę 
kovos lauke!”

Tuo būdu Lietuvos ir Lenki
jos kariuomenė buvo paskirsty
ta į dvi dalis. Lietuviai dešinia
jame sparne, o lenkai kairiaja
me. Lietuvių kariuomenę Vy-

Gražiame LAKE SIMCOE ežero* krante puiki vieta vasarojimui, savaitgaliams, 
išvykoms, visokiems parengimams, gegužinėms-piknikams, ištaigingai įrengta 

adi vki i 405 LAKE shore rd , keswick, ont.
LLHnLim LUUUE. Telefonas: ROCHES POINT 430 W.

Tik 40 myliu nuo Toronto, 1 ’/i mylios į šiaurę nuo Keswick.
Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami porai .ar 
savaitėms. Veikia restoranas, snack boras, didelė salė parengimams su likerių 
teise. Puiki vieta maudymuisi, žuvovimui ir 1.1.

Savininkai JONAS BARONAITIS ir CO.

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius {autuvus.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto

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

J go. Kryžiuočiai, pajutę, kad ko- 
Iva nelygi, kad jie galėtų kautis 
| su tokiu narsiu kariu, kuo grei- 
Įčiausiai atsitraukė. Išgelbėjęs 
Vytautą Liutauras vėl lėkė į tas 
vietas, kur sunkiausios kovos 

'ėjo, vis dėdamas pastangas su
rasti kryžiuočių magistrą.

Jau kryžiuočių eilės pradėjo 
krikti, nes nauji lenkų pulkai 
buvo įtraukti į kovą, o kryžiuo
čiai jau nebturėjo rezervų. Stai
ga Liutauras atsirado akis į akį 
su magistru. Buvo matyti, kaip 
abudu dėl to labai nudžiugo.

Ordeno magistras iš karto 
norėjo įvytu žirgu parmušti Liu
tauro žirgą ir taip be didelių pa
stangų užmušti jį. Bet Liutauras 
buvo atsargus — patraukė savo 
žirgą truputį į šoną ir kryžiuo
tis pralėkė pro šalį. Magistras 
vėl su baisiu riksmu puolė Liu
taurą, bet šį sykį dar blogiau iš
ėjo — Liutauras spėjo išmušti iš 
jo rankų skydą. Dabar magist
ras metė klastą ir rimtai kibo į 
Liutaurą. O šis irgi negaišo. Ma
gistro kalavijas taip ir ieškpjo 
silpnų vietų Liutauro šarvuose, 
bandydamas rasti plyšį. Bet Liu
tauras be reikalo kalavijo ne
naudojo. Gavęs progą, surinko 
visas savo jėgas ir smogė. Smū
gis pataikė į šalmą ir perskėlė 
jį. Magistras mostelėjęs rankas, 
nukrito nuo žirgo.O-

■ Kryžiuočiai, matydami savo 
vadą nukautą, prarado ūpą kau
tis. Jų eilės visai pakriko ir jie 
pasileido bėgti. Bet jau buvo per 
vėlu. Nepastebėti rusų ir toto
rių pulkai užėjo kryžiuočiams iš 
užpakalio, ir tik dabar kryžiuo
čiai pasijuto apsupti. Kaikurie, 
metę ginklus ir žirgus, pasidavė 
į lietuvių rankas. O kiti žuvo 
nuo kerštingų lietuvių kalavijų. 
Kova pasibaigė.

Vytautas ir Jogaila jodinėjo 
po kovos lauką. Jis atrodė bai
sus. Baugu buvo žiūrėti į kalnus 
lavonu sumaišytų su žirgų kū
nais. Toliau, kryžiuočių stovyk
loj, jų kariuomenė puotavo kry-; 
žiuočių paruoštoje puotoje. Kry
žiuočiai net ir nemanė, kad jie 
pralaimės ir dėl to buvo paruo
šę didelę puotą.

Kryžiuočiai nuo laiko jau ne
beturėjo jėgų, kad jie galėtų dar 
sykį Lietuvą pulti.

Taip baigėsi viena iš garsiau
sių Lietuvos kovų dėl laisvės.

Liutauras vėliau, su pačio Vy
tauto palaiminimu, vedė Skirs- 
mantę. Iš jų kilo vieną iš galin
giausių senovės lietuvių gimi
nu’. Jų vaikai ilgai valdė Trakų 
pilį ir aplinką.

(Bus daugiau)

VYTAUTO MAČERNIO 
POEZIJA

Šiemet spalio mėn. 7 dieną su
kanka 15 metų, kai Lietuvoje 
žuvo poetas Vytautas Mačernis, 
viena ryškiausių savo literatūri
nės kartos asmenybių.

Karų ir pirmųjų okupacijų 
metais Vytauto Mačernio kūry
ba nebesuspėta išleisti atskiro
mis knygomis. Tik po rašytojo 
mirties, 1947 metais, Romoje te- 
išspausdinta nedidelė dalis jo 
poetinio palikimo bendru “Vizi
jų” vardu. Pačioje tėvynėje vi
sais pokario metais ir ligi šiol 
krikščioniško-humanistinio mąs
tymo kupina Mačernio poezija 
okupantų nebeleidžiama skelbti.

Tad minint 15 metų sukaktį 
nuo poeto tragiškos mirties, lais
vajame pasauly dabar išleidžia
mas vienoje knygoje pilnas V. 
Mačernio poezijos rinkinys. Lei
dinį redagavo Kazys Bradūnas. 
Knygos įvadą parašė Alf. Ny- 
ka-Niliūnas. Medžio graviūro
mis iliustravo dail. Paulius Au
gius. Leidėjas — poeto bendra
amžis bičiulis med. dr. Albinas 
Šmulkštys. Spausdina M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje.

Tai bus didelio formato apie 
300 psl. puošni knyga, apimanti 
Vytauto Mačernio Vizijų ciklą, 
Metų sonetus, gausius pavienius 
eilėraščius ir nebaigtas poemas.

Tikybos vadovėlis, kurį išleido 
Saleziečių spaustuvė Italijoje, 
Vokietijos liet, mokyklų vai
kams yra dalinamas veltui, o 
Anglijoje pardavinėjamas labai 
pigia kaina. Vadovėlio išleidi
mui, mat, buvo gauta JAV vys
kupų paramos. Kitų vadovėlių 
įsigijimas Vokiętijos ir Anglijos 
liet, mokyklose yra sunkiai 
pasiekiamas.

Anglijos lietuviai kelia klausi
mą ar negalima būtų pritaikyti 
kraštams knygų kainas. Esą pvz. 
JAV vidutinę knygą galima nu
sipirkti už 1 valandos uždarbį, 
tuo tarpu Anglijoje už ją tenką 
atiduoti visos dienos uždarbį. 
Esą, ar negalima būtų taip su
tvarkyti knygų pardavinėjimą, 
kad visur žmogus už knygą mo
kėtų pagal uždarbio vidurkį.

Valetinnas Ramonaitis, Cara- 
case pasireiškęs kaip laikraščių 
bendradarbis šaržistas, karika
tūristas ir iliustruotojas, iš Ve- 
nezuelos atsikėlė į Čikagą ir gy
vena Bridgeportp kolonijoje.

Jaunųjų dainininkų konkurse 
gegužės 2 d. “Dirvos” suorgani-

valdybos žodis lietuviams, tele
grama dėl L. pasiuntinybės Va
tikane, PLB Kultūros Tarybos 
pirm, pranešimas, trijų valdybų 
posėdžio pranešimas, PLB val
dybos adresai, Kraštų valdybų 
adresai, L. šimučio, J. Bachuno 
pasisakymai, PLB vald. dėl PLB 
idėjos ir organizacijos, dėl anke
tos Kr. valdyboms.

ĮSIDĖMĖTINAS LEIDINYS
Kanados Baltų Feder, spaus

dina propagandinį leidinėlį ang
lų kalbą tinkamą platinti birže
lio deportacijų minėjimo ir ki
tomis progomis. Leidiriėlis susi
deda iš trijų siaurų lapų su nuo
traukomis ir žemėlapiais. Spaus
dinimo ir persiuntimo išlaidoms 
padengti suinteresuotos organi
zacijom prašomos prisiųsti $5 už 
kiekvieną šimtą vienetų šiuo ad- 
lesu: E. Čuplinskas, 106 Wilt
shire Avė., Toronto 9, Ont. Če
kiai turi būti išrašyti Baltic Fe
deration in Canada vardu.

NAUJI SKIEPAI
Toronto Connaught laborato

rijos yra pagaminę naujus skie
pus, pavadintus DPT-polio, ku
rie apsaugo net nuo keturių biau 
rių ligų: nuo difterijos, kokliušo, 
piktojo mėšlungio ir nuo polio- 
melyčio. Tai didelis patogumas, 
nes nereikia tiek daug skiepiji
mo injekcijų, kurios taip baido 
ypač vaikus.

Šitie skiepai gydytojams duo
dami veltui, tačiau tuo tarpu jų 
yra pagamintų tik mažiems vai
kučiams, kuriems ypač svarbus 
ių veikimas prieš susirgimą kok
liušu. Toliau tais keturgubais 
skiepais bus skiepijami mokykli
nio amžiaus vaikai.

Varšuva. — Dabartinėje Len
kijoje yra 4 pravoslavų vysku
pai, 166 parapijos ir du vienuo
lynai — vyrų Jablecznoje ir mo
terų Siemiatycziuos.

Redakcijai prisiųsta
Aidai, 1959 m. balandžio mėn., 

Nr. 4(119), 145-192 psl.
Turinys: V. Jagminas — Nau

jos erdvės lietuvių tautai jieš- 
kant; P. Stelingis— Amžinybės 
idėja Miguel de Unamuno kū
ryboje; J. Matusas — Odų ir kai
lių gamyba sen Lietuvoje; C. 
Grincevičius — Burmistro ožka; 
St. Santvaro ir St. George eilėr.; 
Kronikos skyriai. Nr. iliustruo
tas R. Viesulo, A. Galdiko, A. 
Elskaus, J. Pautieniaus, T. Va
liaus darbais.

PLB Valdybos Žinynas, Nr. 1,
zuotame Clevelande dalyvavo 6 j 1959 m. balandžio mėn., 16 psl. 
dainininkės, visos iš JAV. Buvo* Lituanus, March 1959, vol. 5,
dar užsiražę, bet neatvyko *— C. 
Batus, neatvykęs dėl tetos mir
ties ir Irena Protasevičiūtė su
sirgusi.

Sprendėjų komisija — Sofija 
Kudokienė, VI- Braziulis-Braziu- 
levičius ir Andrius Kuprevičius. 
— pirmą premiją, $300, pripaži
no Daivai Mongirdaitei iš Bos
tono, II — $200 — Julijai Lui- 
zai, clevelandietei, o III—$150— 
Nerijai Linkevičiūtei, čikagietei. 
Čia pat dar buvo suorganizuota 
$150 IV premija, kuri buvo pa
dalinta po lygiai likusioms trims 
konkurso dalyvėms: čikagietėms 
Elenai Blandytei, Genovaitei 
Maczis ir Reginai Malcanaitei - 
Petrauskienei.

Tokį pat konkursą “Dirva” to
liau organizuosianti kasmet.

PLB valdyba išleido pirmąjį 
numerį savojo ’’Žinyno”, kuria
me išspausdintos PLB seimo re
zoliucijos, PLB konstitucija,

No. 1, 32 psl..
Turinys: Hope in Faith; Th. 

Remeikis —- A model for the 
Study of Soviet Education; dr. 
A. Klimas — Lithuanian and the 
Slavic Languages; J. Audėnas— 
The Cooperative Movement; P. 
Jurkus — The Artist Povilas Pu
zinas; J. Savickis — The Red 
Shoes; Book Review.

BEAUCHAMP’S LINIMENT 
nuo orinčio ir reumatizmo skausmų, 
lumbago, muskulinių- šono ir nugaros 
skausmų, neuralgijos, nutrynimų, per
tempimų, nušalimo, nelygios odos, 
vabzdžių įkandimo, gerklės skausmų. 
Nurodymai: gausiai išsitepkite, gerai 
įtrinkite ir geresniam veiksmingumui 
pakartokite 4 kartus. Sunkesniais at
vejais pakartoti ryta ir vakarę. 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.

Visu rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauįi baldai, įvairiu spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

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

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

elektros jrengtmoi Ir potoisymoiVisi
otlrekomi greitoi ir garantuotoi.

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

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

WALLY’S GARAGE
S ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadii»a-Coltege/
Sav. VL. TARVYDAS

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

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

Nauja Lietuviška Valykla

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

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

Savininkas L. LEVECKIS



TtVISKtS ŽIBURIAI=

Martel ltd
SPORTAS

1199 Bloor SL W Telef. LE. 4-8481
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 
{mokėjimo. 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, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

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

St. Clair - Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

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

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

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

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

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

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

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos; tripleksos.
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

rū-

18 
Vi-

Ossington - Bloor 
$11.800 pilno ko i no, mūrinis, atski
ras, 5 kambariai, 2 virtuvės, gara
žas, šoninis įvažiavimas. Idealus vie
nai šeimai.

Dundas • Gladstone Ave. 
1 atvira skalo balansui 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai 
garažas, tuoj pat galima užimti. Kai
na tik $14.900.

Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs 
kambariai, moderniška virtuvė. Ge
ras 
ne.

namas lietuvių mėgiamam rajo- 
Kaina $15.500.

Jane - Onnette 
3 metų senumo

$3.900 įmokėti, mūrinis, 6 liuksusi
niai kambariai, moderniška virtuvė, 
privatus įvažiavimas, 
Idealus šeimai, prie 
susisiekimo.

Dupont - St.
1 atvira ckola _ _____ ,

$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, 2 gara
žai. Tuoj pat galima užimti. Kaina 
$ 1 4.900.

Dundas - Brock
8 kambariai — 2 ougstai 

$2.000 įmokėti, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, 2 garažai. Kaina 
$15.900.

Hewitt Ave. - Indian Rd. 
$2.500 įmokėti, 8 dideli kambariai, 
2 virtuvės. Namas puikiam stovyje. 
Geriausias nuomavimas visame mies
te. Gražus kiemas. Lgbai gerų plytų.

Roncesvalles - Pearson
2 butai — 2 augštai 

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 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.

Bloor - Indian Rd.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
2-jų butų. Kaina $19.900. Garažas.

Annette - Runnymede 
$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
butų, 12 kambarių, 2 augštai. Arti 
prie katalikų mokyklų. 1 skola balan- 

■ sui. ..

gražus kiemas, 
pat mokyklos,

Clarens 
10 metų

riai, 2 moderniškos virtuvės, 2 garo-

T. STANUL1S
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

GOLFAS yra pasidaręs labai 
populiarus Šiaurės Amerikos 
kontinente, tačiau lietuvių tarpe 
labai nedaug paplitęs. Priežastys 
minimos dvi: viena — tai esąs 
senų žmonių sportas, antra — 
labai brangus.

Kad tai ne senų žmonių spor
tas, matome jau vien iš to, jog ‘ 
golfo aikštėse randame įvairaus 
amžiaus vyrų ir moterų, nuo 15 
iki 60 metų, ir, sakyčiau, didesnė 
dalis žemiau 40 metų. Sulošti 
vienai partijai tenka suvaikščio
ti apie 4-6 mylias, ir tai reikia 
skaityti geru sportu betkurio am 
žiaus kojoms.

Išlaidos nėra didesnės negu, 
įsakysim, medžioklės ar žvejy
bos, Lazdų setą pradžiai galima 
įsigyti už $40-50, kurių užtenka 
gana ilgai. Žinoma, yra lazdų ir 
už $200-300. Sviedinukai — 50ct. 
vienas yra ir brangesnių. Mokes
tis už aikštę darbo dienomis 
$1.50, savaitgaliais $2.50.

■Būtų naudinga, jei lietuviai 
golfo mėgėjai (esantieji ir busi
mieji) bandytume susirišti ir 
pažaisti kartu, gal ir padėti pra
džioj vienas kitam. Torontiečiai 
skambinkit vakarais RO. 6-2845.

■ ■..■ ■■. H. S. ‘
KOVO ŽINIOS

Kovo dešimtmetis buvo atžy
mėtas žaidynėm, kuriose hamil
toniečiai pateikė eilę staigmenų. 
Pirmiausia, jubiliato jaunių krep

- šihio komanda įveikė Kanados 
Į SA meisterį Ročesterio Sakalą 
146:39. Taškų pelnė: Kronas 4, 
įDervaitis 11, Bieliūnas 4, Savic- 
,kas 13, Stankevičius 2, Vizbaras 
12. Vyrų krepšinio komanda, po 
dviejų pratęsimų, nugalėjo To
ronto Vytį 61:56. Moterų koman- 

Įda, pradžioj rngtynes vedė prieš 
daugkartinį ŠA meisterį net 17: 
7, tačiau rungtynes pralaimėjo 
Vyčio komandai vieno taško 
skirtumu 27:28. Ir čia paskutinė
se sėkundėse D. Prunskytei me
tus kamuolį, jis apsisukęs tris 
kartus apie lanką, iššoko atgal, 
taigi prie truputį daugiau laimės 
šis susitikimas Hamiltonui galė
jo taip pat baigtis vieno taško 
persvara. Svečiams taškų dau
giausiai laimėjo Kriaučiūnaitė— 
11 ir Žėkaitė — 8, o Hamiltono 
Kovui: Bakaitytė 8, Miniotaitė 
y, Prunskytė 10.

Stalo tenise vyko aštri kova 
tarp dviejų nuolatinių varžovų
— Vyčio ir Kovo ir baigėsi to- 
rontiečių pergale 5:4. Kovui du

taškus laimėjo Braslauskas, įvei
kęs Rautinšą ir Nešukaitį, o po 
vieną tašką Grajauskas ir Na
vickas, nugalėję Rautinšą.

Baigmėje Kovo vyrų krepši
nio komanda, sustiprinta keliais 
Vyčio žaidėjais, buvo nugalėta 
Toronto Aušros 59:48. Bendrai 
paėmuš, hamiltoniečiai savo de
šimtmečio proga parodė gerą 
žaidimo klasę ir stiprią laimėji
mo valią.

Pozicinis krepšių metimo kon
kursas buvo pravestas visose 
komandose. Vyrų grupėje nuga
lėjo E. Petrušaitis, moterų L. 
Virbickaitė ir jaunių Bieliūnas. 
Laimėtojams klubas su įrašu 
įteikė lietuviškas knygas.

FASK-tas su Kovo pasiūlymu 
Kanados Lietuvių Dienos proga 
Hamiltone rugsėjo 5-6 d.d. su
rengti pirmas vyrų ir moterų 
krepšinio ir stalo teniso rungty
nes tarp JAV ir Kanados lietu
vių rinktinių.

Jaunučių mergaičių, iki 13 m., 
stalo teniso treniruotės vyksta 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. v. parapijos sa
lėje. Jau užsiregistravo 8 mer
gaitės. Laikas yra labai patogus, 
nes daroma pertrauka geguži
nėms pamaldoms, tad ir atvyks
tant i bažnyčią, tėveliai gali at
sivežti treniruotėms ir dukras.

K. B.
IŠ VISUR

Po pasaulio stalo teniso pir
menybių, kuriose visas pirmas 
vietas užėmė Azijos tautos, nu
tarta sureguliuoti raketes. Tarp
tautinė stalo teniso iederacija 
priėjo sekančio nutarimo: rake
tė gali būti betkokio dydžio, for
mos ir svario. Jos paviršius turi 
būti tamsus ir neturi veikti var
žovo regėjimo. Raketė turi būti 
iš tvirto ir visur užpildyto me
džio, (jame negali būti tuštu
mų). Jeigu raketė iš vienos ir 
kitos pusės kuom nors apmušta, 
šis apmušalas gali būti: 1) iš pa
prastos gumos su dančiukais, ne 
storesnis kaip 2 mm (dančiukų 
turi būti nedaugiau kaip 50 ir 
ne mažiau kaip 10' viename kv. 
cm.), 2) iš kempinės sluogsnio 
padengto paprasta guma su dan
čiukais. Šis apmušalas turi būti 
ne storesnis kaip 4 mm. Prieš šį 
nutarimą balsavo daugelis Azi
jos tautų, o taip pat Švedija, Ju
goslavija ir Kanada. •

Pasaulio bokso meisteris F. 
Patterson lengvai nugalėjo ang-

lą Londoną 11 rounde k.o. Meis
teris pareiškė, kad šis susitiki
mas jam buvęs geru apšilimu 
prieš švedą Johansoną. Šių dvie
jų boksininkų susitikimas nu
statytas birželio 25 d. JAV.

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. EUROPOS
Joseph A. PETERS Ltd.

REALTORS 
Narys Toronto Real Estate Board.

SPORTO
ŽINIOS

DUTZ WARING1162 ST. CIAIR AVE. WEST

Quebec - Dundas 
$1.500 įmokėti, 6 didelv kambariai, 
2 modernios virtuvės, naujas pečius. 
Vienas atviras morgičrus 10-čiai m.

Oakwood - St. Clair 
$6.000 įmokėti, labai gražus atski
ras 7 kambarių namas. Vandens ir 
alyvos šildymas.

Clendenon - Bloor 
$5.000 įmokėti, ^atskiras 7 kamba
rių namas, 2 virtuvės, vandens ir aly
vos šildymas. Garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321

Wilson - Kcclc 
$4.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių 
2 metų senumo namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas. Vienas atviras morgičius 15-koi 
metų.

Oakwood - St. Cloir 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, atskiras 
namas, 2 virtuvės, 2 vonios, Garažas.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti. Atskiras didelių 9 
kambarių namas, 2 virtuvės, van
dens ir alyvos šildymas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOŠ1US

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

The Globe and Mail dienraštyje yra skelbiamos 
sporto žinios iš Britanijos ir Europos prityrusių 
sporto rašytojų.
C. HARRY DUTZ, buvęs redaktorium keleto vo
kiečių sporto leidinių, rašo šeštadienio sporto sky
riuje pavadintame European Sportlights. Jis patei
kia sporto žinių santraukas kas šeštadienį iš di
džiosios dalies svarbiausiųjų Europos laikraščių.
ED WARING aprašo Kanados futbolą (soccer) ir 
taip pat veda savaitini kas antradienį skyrių pava
dintą ’Over ’Ome.

Jūs rasite pilniausias Europos sporto žinias

IŠ LIETUVOS
> Į pasaulio ledo rutulio pirme- 
i nybes Čekoslovakijoje, buvo iš

vykusi ir turistų grupė iš Lietu
vos, jų tarpe ir keletas lietuvių. 
Tačiau sprendžiant iš vilniškio 
“Sporto” reportažų, nuvykę lie
tuviai, tarpe savęs kalbėję rusų 
kalba. Apie tai P. Keidošius štai 
kaip rašo: “Išgirdęs, kad su ben
drakeleiviu kalbuosi rusiškai, 
vienas pagyvenęs keleivis priėjo 
prie mūsų ir šypsodamasis pa
sakė — “soviety chorošo!”

Latvijos futbolo meisteris 
“Sarkanais metalurgs” viešėjo 
Kretingoje ir sužaidė draugiškas 
rungtynes su vietos Meliorato- 
rium. Laimėjo svečias 2:0.

Vilniaus miesto moterų stalo 
teniso pirmenybes laimėjo šešio
likos metų Nijolg Ramanauskai
tė. Antroji vieta teko vienuoli
kametei L. Balaišytei, kuri viso
je S. Sąj. yra skaitoma, kaip bu
simoji pasaulio meisterė.

Lietuvos “Spartako” Draugi
jos plaukikai dalyvavo “visasą
junginėse” varžybose Maskvoje. 
Surinktais taškais lietuviai bu
vo septintoje vietoje, aplenkda
mi tik tadžikus ir azerbeidža- 
nięčius. Iš lietuvių geriausiai pa
sirodė A. Urbonas, nuplaukęs 
100 m. L st. per 1 min. 0,9 sek. ir 
užėmęs baigmėje trečią vietą.

Sov. Sąjungos vyrų krepšinio 
pirmenybes greičiausiai laimės 
gruzinai arba Kijevo KKI ko
manda. Lietuviai, pradžioje ėję 
be pralaimėjimų, vėliau pradė
jo žaisti labai nesėkmingai ir len 
telėje gali atsidurti tik 5-7 vie
toje. Įdomiausia, kad ir pereitų 
metų S. Sąj. ir Europos meiste
ris ASK Rygos komanda, nepa
sižymėjo geru žaidimu (nežiū
rint trijų rinktinės žaidėjų — 
Valdmanio, Muižnieko ir Kru- 
minšo) ir randasi lentelės uode
gėlėje. Be abejo, prie lietuvių 
nesėkmės reikia pridėti vidurio 
puolėjo Lauritėno (SS rinktinės 
žaidėjas) iš vienos pusės puikus 
žaidimas, iš kitos... pražangos 
ir aikštės apleidimas. Tuo tarpu 
tinkamo pakaito nėra. Tą spragą , 
užpildyti- nutarė St. Stonkus 
(buv. geriausia SS žaidėjas) ieš
kodamas tarpe jaunų krepšinin
kų augštų, gerų vidurio puolė
jų. Ir tokius du jis surado: pen- 

^kiolikametį Gediminą Budreiką, 
| kurio ūgis yra 1,88 (ir dar augs!) 
j žaidžiantį krepšinį Klaipėdoje, 
| ir tauragiškį Antaną Pocevičių, 
gim. 1942 m., tačiau jau lygų su 
A. Lauritėnu, nes turi 1,96 m. 
augšeio. Greičiausiai jie abu bus 
atkviesti į Kauną.

Sov. Sąj. žurnale “Liogkaja 
atletika” “visasąjunginės” kate-' 
gorijos teisėjas G. Jelenski nu
statė šį 1958 m. geriausių pasau
lio lengvaatlečių sąrašą: Bystra- 
va, Balas, Mathews, Zatapkova, 
Birutė Zalagaitytė - Kalėdienė. 
Įdomiausia, kad rusas čekę Za- 
topkovą pastatė prieš lietuvaitę, 
nors mūsų Birutė atsiekė pasau
lio rekordą.

Boksininkas R. Tamulis iško
vojo S. Sąj. • meisterio vardą ir 
greičiausiai su jos rinktine at
vyks į Šveicariją Europos pir
menybėms.

PIGIAUSI

siuntiniai
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527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Jone - Annette 
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūr. na
mas, kvodrot. planas, 2 mod. virtuv., 
naujos alyvos šildymas, gražus di
delis kiemas.

Indian Rd. - Bloor k
$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, 2 mod. virtuvės, kvodrot. pla
nas, didelis kiemas, arti Bloor ir Ron- 
cesvalles, turi būti parduotas.

Swansea • Bloor 
$5.000 įmokėti, 6 komb. ir rūsyje 
apart., atskiras mūr. bungalow, 5 m. 
senumo, centre hall plano, 2 vonios, 
priv. įvaž., lengvos išsimok. sąlygos.

Indian Rd. - Howard Park Rd. 
$5.000 įmokėti, 8 komb. atsk. mūr. 
namas, 2 mod. virt., 2 vonios, vond. 
alyva šildom., didelis kiemas, šeimi
ninkas išvyksta iš Kanados.

Jane - Annette 
$5.500 įmokėti, 6 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvodrat. plonas, mod. virtu
vė, vand. alyva šild., 10 m. skola, 
pilna kaina prašoma tik $18.900.

Humberside - High Park 
$6.000 įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, 4 vonios, 4 virtuves, naujas 
alyvos šildymas, pajamingas — ge
ras nuomavimui. 10 metų skola. Kai
na $19.800.

Glenloke - Bloor 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, 2 mod. virt., 
vand. alyva Šild., 15 metų skola.

Rusholme Park Cres - College 
$6.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, kvadrat. planas, 2 mod. virt., 
alyva šildom., 1 skola 10 metų.

Rusholme Rd. * College 
$6.000 įmokėti, 9 komb. per 2 augš- 
tus, atsk. mūr. namas, kvadrat. pla
nas, 2 mod. virt., vand. alyva šild., 
garažas, ilgos išsimokejimo sąlygos, 
turi būti parduotos.

Jane • Bloor 
$7.000 įmokėti, 7 komb. ątsk. mūr. 
namas, kvadrat. pianos, vond. alyvo 
šild., modernus viduje, gražus kiemas, 
viena skola 10 metų, palaimas.

Runnymede - Annette 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. duplek
sas, karšto vand. šild., geras nuoma
vimui, didelis gražus kiemas, 10 m. 
skola.

Rusholme Rd. - Bloor 
$10-12.000 įmokėti, 14 kamb. 3-jų 
butų atsk. mūr. namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, didžiulis gražus sklypas, 
puikus nuomavimui, ilgos ir lengvos 
išsimokejimo sąlygos.

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

Delhi, Tillsonburg
Lietuvių Ūkininkų klubo de

šimtmečio sukakties minėjimas 
- pobūvis kovo 18 d. praėjo labai 
sėkmingai. Visos vietos prie sta
lų buvo užimtos ir didžioji vo
kiečių salė buvo pilna laike pro
gramos ir šokių. Nuotaika buvo 
itin draugiška ir iškilminga. Va
karienės metu klubo pirm. 
Dambrauskas trumpai pristatė 
vakaro programą bei kalbėto
jus ir tarė padėkos žodį susirin
kusius.

Pirmas kalbėtojas p. Ignaitis 
nupiešė klubo steigimo ir veiki
mo paveikslą, pabrėžė jo kilnius 
tikslus ir nuopelnus. P. Senkus 
kalbėjo iš Bendruomenės pusės, 
jausmingai pasveikino klubo 
valdybą ir narius ir palinkėjo to
liau tęsti tautišką ir visuomeniš
ką darbą šioj apylinkėj kaip san
darus ir energingas organas.

Trečias kalbėtojas p. Kuolas Mickus, V. Mitrikas^ L? Ar- 
labai sudomino visus savo tema mąlis; §3 — A. Grušys; po $2 — P. 
ir retorika. Jis nušvietė lietuvio 'Grušys. J. Zarūnas. L. Lalacman 
tris charakteringas ypatybes:! ir E. Laikops (latvė); po $1 — A. 
vaišingumą, darbštumą ir nuo: Bekintis, A. Sidrabs, R. Novickį 
amžių palinkimą dainai. Būda- ir T. Kozak. Viso Vasario 16 mi
mas choristas, jis meniškai nu- nėjime suaukota $60.
rodė kaip lietuvis žemdirbys vi-Į Jau ketveri metai, kaip Wa- 
sur — tėvynėj ir čia — su daina j wos lietuviai aukoja Tautos Fon
ema į darbą ir į poilsį, laisvėj ar j ^ui. Nors koloniją yra labai ma- 
pavėrgtas — dainuoja. Baigda-■ fa, tačiau suaukota suma rodo 
mas pabrėžė, kad su daina mes: pasiryžimą irnorą visų lietuvių 
ir į tėvynę grįšim. savo aukomis paremti pavergtos

Klubo valdybos vardu visiems tėvynės vadavimo darbą.
trims kalbėtojams didelis ir šir- Širdingai dėkoju visiems Wa
dingas ačiū. ' wos apylinkės lietuviams ir lin-

Visa minėjimo programa su-;kiu, kad ateityje mūsų mažoji 
sidėjo iš Varpo choro repertua- kolonija stovėtų Kanadoje pir- 
ro. Čia tariu atskirą ypatingą moie vietoje.
padėkos žodį St. Gailevičiui ir J Turiu pažymėti, kad Wawoje 
visiems choristams, kurių dainos randasi tik šeši viengungiai ir 
ilgai aidės mūsų širdyse. j šešios mišrios lietuvių šeimos.

Reiktų ilga sąrašo, jei išvar-' J. Vinslovas TF įgaliot.

dinčiau visas ponias, kurios taip 
uoliai pasidarbavo ruošiant ir 
pateikiant vakarienę. Joms ten
ka didelė padėka ir užsitarnavo 
ypatinga pasižymėjimo bei pa
garbas.

Minėtina, kad Carling Brewe
ries aukojo du prizus loterijai, 
taip pat ir Labatts prisidėjo.

Toks vakaro pasisekimas bu
vo svarbūs ir džiugus reiškinys 
visam klubui. Pasirodo, kad vi
suomenė pritaria ir remia klubo - 
egzistavimą, tuo pačiu priduoda 
klubui daugiau entuziazmo bei 
iniciatyvos ateičiai. ‘

Sekretorius C. P.

WAWA, Ont.
Tautos Fondui aukojo:

Po §10 — L. Banelis ir J. Žilys, 
po §5 — J. Vinslovas, B. Jacka,

dingas ačiū

MORRIS
A. T.

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

Komercinė forma 
$12-15.000 įmokėti, 100 akrų kerti
nis ūkis tarp dviejų plentų, Vi mylios 
nuo Keswick ir ežero, 42 mylios nuo 
Toronto, 5 akrai statybinio miško, 
naujos trobos (modernus tvartas kai
navo $12.000), gyvenamas namas su 
visais miesto patogumais, prie plen
to žemė gali būti parduodama skly
pais, kaimynas gauna $4.000 už ak
rą, produktai parduodami tiesiog var
totojoms, galima pirkti su visom ūkio 
mašinom ir gyvuliais. Kaina $30- 
32.000, ūkis be morgičių.

Danforth - Logon 
$3.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, išilg. koridorius, visi 
kambariai dažyti, pirmo ougšto grin
dys kietmedžio, antros ir trečios — 
plytelėmis išklotas, vand. alyva šildo
mas. Veranda ir balkonas, lobai jau
kus ir geras namas, prišoky parkas,
netoli mokyklos, plaukimo baseinas. 
Geras morgičius. Parduoda anglas dėl 
išvykimo į Kolifom. Kaina $13.900.

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229 WA. 1-7672

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641 BE. 3-8162

Cigor krautuvė su nomu 
$5.000 įmok., St. Clair - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 kamb., viršuj 
4 kamb. su atskiru įėjimu, atskiras 
namas, platus įvažiavimas, garažas, 
alyva šildomas, geri morgičioi. Kaina 
$21.900.

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

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

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

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE
PASKAMBINKITE Į PLATINIMO SKYRIŲ 

EM. 8-7851 DĖL PRISTATYMO Į JŪSŲ NAMUS.

899 BLOOR ST. W. - TEL. LET 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4 9211

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —
* Maistas —■ Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

$14.75

Ken WILES Ltd.

$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

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių or 
lenkų k./r telefonvokite or atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ **WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Out. 

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

f. •• * » e k ' w

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

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 
patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Sunnyside
$2.500 įmok., 7 komb. mūr., 2 virt., 
gražūs komb., arti kraut, ir susisiek. 
Skubus pardavimas .

Annette- Runnymede
$3.000 įmok., 6 kamb. rupių plytų, 
atsk. 15 m. senumo, moderniškai 
įrengtas namas. Priv. įvaž., garažas, 
vand. alyva šild., vieno skola balan
sui. Puiku!

Annette - Keele St.
$4.500 įmok., 13 kamb. mūr., atsk.
3 butai su atsk. įėjimu, įrengtas rū
sys, vieta garažui. Žemo kaina. Pa- 
siteiraukit.

Bloor •’ Indion Grove
$5.000 įmok., 10 komb. atsk., mūr., 
gražios išvaizdos, 3 virt., vand. alyva 
šild. Garažas. Arti Bloor.

Christie - St. Cloir
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, meniškos statybos namas, 2 virt, 
mod. įrengt. Priv. įvaž., garažas.

Bloor • Kennedy Ave.
$7.000 įmok., gražus 7 komb. mūr. 
atsk., 2 mod. vrit., vond. alyva Šild. 
Geros išmok, sąlygos. Vertas dėmesio. 

Bloor - Delaware
$8.000 įmok., gražus 11 komb. orig. 
dupleksas, vand. alyva Šild., 2 gara
žai. Idealus 2 šeimoms. Positeiraukit.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

», Telefono **
ht. LE. 7-3173 namę LE. 4-0773

Annette - Jone 
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
ougštų, vienos šeimos namas. Pato
gios mokėjimo sąlygos.

Annette - Jone 
$3.000 įmokėti, rūkalų krautuvė - 
cigor store. Gero proga norinčiom 
pradėti verstis prekyba.

St. Clair - Dufferin 
$5.000 įmokėti, 2-jų augštų, 9 kam
barių namas su 3 kambarių butu rū
sy. Yra garažas su privačiu įvažiav.

Dundas - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių nomas, 
Yra garažas. Arti susisiekimo. Vie
nas morgičius.

Bloor - Jane 
$7.000 įmokėti, 7 kambarių namas, 
ramioje gatvėje, netoli susisiekimo ir 
krautuvių, geros mokėjimas.

Oakwood - St. Clair 
$9.500 įmokėti, 10 kambarių dup
leksas, be to, 3 kambariai rūsy. Labai 
geros nuomavimui. Arti susisiekimo, 
mokyklų ir krautuvių.

Indian Rd. • Geoffrey 
$10.000 įmokėti, 12 kambarių, 3 
ougštų namas, yra garažas su priva
čiu įvažiavimu. Vienos morgičius 10 
metų.

A. Stančikas
7*elefona i *

jjt. LE. 7-3173 n«mę LE. 1-1601
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V. VAŠI S
REAL ESTATE

L W. Telefonas LE. 1-4605 -pspr v ■
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 

-b ’
ANN-TTE - BE.TE5FORD

$34)00 jmokėti, pusiau otsikros, dvi 
modernios virtuvės, švarus dažo.s da
žyti kambariai, nauja Šildymo sute
mo, su garažu, skubiai reikolnigo 
parduoti, savi:iii.kas išsikelia į B»a.n- 
fordą.

D JNDA5 - BLCOR
$4.500 įmokėti, 7 kam /oriai per du 
augštus, kvadi etinio plano, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, viena sko
la balansui.

BLOOR - GLADSTONE
$5.000 įmokėti, 1Q koenborių, gero 
rr.ū o, 3 virtuvės, oru alyva apšildo
mos garažas, g ns ajamų narna* 
vertas dėmesio piikinys.

HOWARD PX. • INDIAN GROVE
$8.000 Įmokėti, 10 gražių kom'xjriu 
per du ougštus, vandeniu alyva ajšil 
aomcs, gražus dideli; kiemas, priva
tus ivaž avimas, vienas morgičius ba- 
Insui.

Jūsų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W. • • Tel. LE. 1-5688

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

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

Sav. V. BLOC KIS

SUDBURY Ont.
Komunistai užvirė košę 

Triukšmingas INCO darbinin
kų susirinkimas jvyxo gegužės 7 ; 
d. Kaip jau spaudoj buvo rašy
ta, po nevykusio stieiko komu
nistinė darbininkų unija prakišo 
rinkimus. Su didele balsų per
svara laimėjo antikomunistinis 
blokas. Pralaimėję- dabar viso
kiais būdais, demagogija, grasi

nimais, šmeižtais nori vėl atgau
ti prarastas pozicijas. Raudonųjų 
af*»"tai išsijuosę dirba žodžiu ir 
raštais, kad tik vėl galėtų atgau
ti darbininkus. Dabartinis nau
josios vadovybės pirmininkas 
Don Gillis ir visa valdyba paro-! 
dė daug energijos ir drąsos. Ne-. 
seniai pašalino iš pareigų buvusį 
unijos jaunimo stovyklos vado
vą, kuris skiepijęs jaunuoliams 
komunistines idėjas ir ėmęs di-1 
delius pinigus. Naujoji valdyba 
paaiškino susirinkime, dėl ko jį 
atleido. Dauguma pritarė. Pas
kiau pranešime finansų sekreto
rius pranešė apie neaiškumus su

• $180 000 ir $100.000 ir apie komu- 
Inistinę infiltraciją. Tatai sukė- 
: lė labai didelį susinervinimą bu- 
' vusios valdybos narių tarpe. Ko
munistai jau iš anksto nujautė,

TtVISKtS ŽIBURIAI

Kaip gi taip?...

J. S. DARLING REAL ESTATE 
A. KAUNACKIS

Siūlo vasarvietes, gazolino stotis, ūkius kylančiam ALMAQUIN 
rajoi.e. P/iRRY SOUND apylinkėj su $2-3.000 jmo^ėjimu. Čia 
ras.t rt;mų, sveiką, užtikrintą darbą ir gyvenimą.

Teirautis: A. KAUNACKIS,
E.R. 1, MAGNETĄ WAN, ONT., TEL. 2 R 15.

TESUA REAL ESTATE Limited♦

S€5 Bicor St. W
$6.000 Įmokėti, College - Davenport, 9 kambarių, gerų plytų, at
skiras namas, 3 moderniškos virtuvės, garažas, privatus jvažia-. 
vimas
$6.000 Įmokėti, Symington - Dupont, 7 kambarių, gerų plvtų na
mas, 2 moderniškos virtuvės, 2 nauji garažai. Malonu pasižiūrėti.
$10.000 Įmokėti, High Park rajone, gerų plytų atskiras duplek
sas, 14 kambarių su 2 butais rūsyje. •

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

7 PUSL.

Monologas Į Kaip gi taip?...
Tėvel, kas yra monologas. Mažąjį Vytuką mamytė nusi- 

;— Monologas?... Na, pavyz- vedė bažnyčion. Kiek laiko pasė
džiui, kai aš su mama kalbuo- žvelgęs jis klausią mamytės: 
si... Į - O ką čia tie visi žmonės

veikia?
— ššš. <. vaikeli, jie meldžiasi.
— Meldžiasi?... Kaip gi taip,

Rožytė...
— Mergaitė tai tikra rožytė.
— Ar kad su dygliais?... be pižamų?

Ir vaikui nuostabu
— Tėveli, kodėl tu vedei ma-

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

- LE.4"3608

UAUTOMOBILIU,N 
k! INOJ AMO TURTO 
GYVYBES 
NELAIMINGU ATSITIKIMU. PRANAS BARAUSKAS

, DĖMESIO MOTORISTAMS!

^RAMBLER automobilius 
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAU
BAI, dažymas, isiaisymas. Turime baterrų,,padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521 

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W„ pirma gatvė kairėn už Kippling). 
~ Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

Vi. Žintos komunistiniais šmeiž- . 
tais ir melais užkrėstas straips- 

, , x , . .. - v nelis klaidinąs lietuvišką visuo-; kad tas susirinkimas jiems neza- j menę Suprantama> raudonieji
1 ir toliau nesnaus ir visais fron- 

tais varys savo žalingą propa- 
veiklesnius darbininkus. Kažkas ^Vsūsiririkimo proga Į Sud- • 
'skambindavo telefonais ir rasy- buy }uv0 įtraukta nemažai 
aavo anoniminius laiškus su į^tvbinė3 poliCijos. Dalyvis, 
grasinimais. \ j "

Susirinkimas buvo labai triukš Darbo reikalai gerėja i. 
mingas. bet komunistų agentai TNCO jau yra priėmusi daug .
ii jų suklaidinti ar papirkti dar- nauju darbininkų ir nikelio pa- 
bininkai sudarė tik mažumą ir reikalavimas tarptautinėj rin- 
šis didysis susirinkimas buvo koj Šįmet yra didesnis negu per- 
vel antikomunistinio bloko Naująja unijos vądovvbe 
triumfas. Tik finansų sekretoriui

;R Pairier išeinant iš unijos sa- 
jl»s viekas iš komunistinių paka
liku smogė i sprandą ir šis su
griuvo be sąmonės. Greitoji na-

1 rnihn jj nuvedė Į ligoninę, bet 
didėliu sužalojimų nepadaryta. 
Policija tardo įtartinus asmenis. 
Maskvos agentai ir toliau kelia 
nepasitikėjimą naująja valdyba 

'darbininkų tarpe ir leidžia gan- 
įaiis, kad naujoje valdyba bus 
: priversta atsistatydinti. Tačiau 
komunistų melai, šmeižtai, gra
sinimai ir smurto veiksmai ati
daro akis ir abejingiesiems ir 
vargu ar jų nn”ai išsipildys. Gai-

: la. kad ir “TŽ” buvo pasirodęs

ida nieko gero. Dėl to jau prieš 
(savaitę stengėsi Įbauginti nau
josios valdybos narius ir kitus

PARDUODAMI:
98 AKLAI prie kelio, į v j <a j 
rus r. u o Barrie. 5 kamb. gyv.; 
nam.as. didelė daržinė, riebaus ; 
molio žemė. $11.000 pilna kai į 
na ir tik $3 000 Įmokėti. <

J
100 AKRŲ taip pat į vakarus! 
nuo Barrie. 8 kamb. mūrinis į 
namas, didelė daržinė. Juodoj 
riebaus molio žemė, labai tin-i 
ka braškėms aug uti. Vienas ; 
ūkio žemės- kamnas lengves
nės žemės, kur dabar savinin- i 
ko yra r ~ -cc n a ■ 0'0 kąlėdi-j 
nių eglučių. Jo-' b ”' tinkamos! 
p^rdavi~",: - ais metais.,
Tik $8.009 su $3.00) Įmokėji- 
mu. _ . ■
100 AKRŲ prie k^lio Į rytus j 
nuo Stayner. 5 kamb. gyvena
mas namas, nemaža daržinė 
su geležiniais ra*^sč ais: rie
baus molio žemA 5:9.509 su 
$4.000 Įmokėjimu.
Dėl ūkių -
pieninių — te.ira'’i’-;!ės

TIMON HAGOS
REALTOR

RJR. 2, NEWMARKET.

nūs ’r v <iu

Tel. Bradford PRospeet 5-3443

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

R O. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

' NATURAL GAS

Pigiausia naudoti

APŠILDYMUI

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gvvvbė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5 30 9 vai. vak
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 • 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta

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

Telefonas LE. 2-8723

vai. vok,

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
DarhjBc tiiotas.

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

NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI 

lengvi ’šsimof'AHmai per 
• 5 metus

mokant kartu su mėnesine 
gazo sąskaita.

$14.60 pilnai įrengs jums dujų kros- 
nį, įskaitant darbą ir medžia
gą prijungimui prie artimiau
siu vamzdžiu rūsyje.

$ 5.60 per mėnesį įrengs gas con
version bumerį. Jis tinko 
daugumai krosnių.

Perkeitimas gali būti Įvykdy
tas per kelias valandas. 
Jrengimoi visokių rūšių namų 

apšildymams.
VELTUI KROSNIŲ APTARNAVIMAS 
Gas Company neturi vaikštančių po 
namus pardavėjų, nei piršejų per te
lefoną. Informacijų apie prekiauto
jus, įgaliotus Ontario Fuel Board, 
parduoti ir įrengti natūralių dujų 
įrengimus kreipkitės žodžiu ar raštu 
į Sales Department. 59.38

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys ,
CONVERSION BURNERS — gezo ir alyvos. VANDENS TANKAI — garo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vosoroi ir žiemai. KROSNYS "Gvrney" — 
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.

VALAU FOTELIUS
ir jvoirius kilimus,

fnta pot išimu rašalo dėmev Sutaisau
iširusius galus ir pradegintas kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengio naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat dedo skardines rinos.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SWAN KAS „

ŠILDYMO KONTRAKTORIOS
Visų rūšių Šildymas ir jvafrids pompos.

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS

Anonimas
Jonuką kartą tėvelis nusivedė 

į parodą. Ten prie vieno paveiks- mytę? — klausia septyn-ametė 
lo jis išskaitė parašą “Anoni- dukrelė.: - - -- - - - m as .

— Tėveli, ką reiškia “Anoni- 
mas ?

—Parašas “Anonimas” reiš
kia, jog tas dailininkas nenori, 

i kad kas žinotų, kad jis tą pada
rė. . . .

Po kurio laiko tėvas grįžęs iš o taip pat kitų miestų -.paštai 
darbo rado sudaužytą veidrodį, sulaikąs iš komunigtimų k^štų

— Kas tai padarė? — klausia' ■ ateinantį paštą — laikraščius, 
Į knygas, žurnalus. Prieš sunai
kinant paštas pranešąs gavė
jams, kad pašte esą gauta iš už
sienio atėjusios propagandinės 
literatūros, kuri būsianti adre
satui pristatyta tik jam pareiš
kus, kad jinai jam reikalinga.

Civilių Teisių Gynimo Sąjun
gos Illinois skyrius paskelbęs, 
kad Čikagos universiteto “Socio- 

i logijos” žurnalo redaktorė Mrs. 
Huges paštą už tai traukianti 
teisman ir reikalaujanti, kad jai 
būtų pristatyti sulaikyti iš Če
koslovakijos atsiųsti moterų ir 
jaunirino žurnalai,, o be to, pri
teistas $1.000 už padarytus nuo
stolius susijusius su literatūros 
sulaikymu.

Panašių bylų esą ruošiamasi 
iškelti Niujorke, Kalifornijoje ir 
Vašingtone. Esą. JAV nesą tokio 
įstatymo, kuris leistų paštui taip

supykęs tėvas.
" — Anonimas, tėveli, — atsakė 

Jonukas. .

Gera vieta
— Ar teatre turėjot gera vie- 

tą?
— Ne. Niekas mūsų nematė.

Kas tai yra komunizmas?
— Komunizmas tai yra san

tvarka, kuri stengiasi tobulai iš
spręsti visus sunkumus, kurių 
niekad nėra nekomunistinėse 
antvarkose. ,

Nuo pat pradžios
^’-vrvbn b 'oje teisėjas klau

sia liudininką: -
ar tamstai teko girdėti jų 

ginčą nuo pat pradžios?
— O kaip gi, pone teisėjau. Aš 

prieš dešimtį metų dalyvavau jų 
vestuvėse...

Ur. E. Žakienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
Šeštadieniais pagal susitarimą

— Matai, net vaikas stebisi 
— tėvas -pastebi žmonai.

KOMUNISTAI KELIA
Bylą paštui

JAV išeiną lietuvių komunis
tų laikraščiai rašo,, kad Gųtągos,

į Dr. V. Sadauskienė
DANTĮ! GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
1 (2-ras namas nuo Roncesval 

les), Toron to.-

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

ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

darbininkai tuo tarpu yra paten
kinti. Tačiau vienas senosios ko
munistinės unijos valdybos na- L 
rys yra viešai pareiškęs: “Mes 
pralaimėjome ė’-imą, bet re ko
vą”. Taigi, pralaimėjus e ji dar 
mano atsigriebti ir deda visas 
pastangas, kad tik apšmeižtų 
naująją unijos vadovybę ir kel
tų nepasitenkinimą darbininkų 
tarpe. Atrodo, kad ir “TŽ” Nr. 
17 t lipęs Vi. Žintos straipsnelis 
yra parašytas šitų gandų įtakoj, f 

i Kiekvienas blaiviai galvojąs 
pilietis .džiaugiasi, kad pagaliau 
darbininku mulkintojai ir ver- 
gijos ruošėjai prakišo. NauioĮoi ( 
unijos vadovybėj yra .ne kom-J
partijos žmonės, bet Sudburio komunistines iniciatyvas. Žino- 
katalikli universiteto tam tyčia ma, prie -senos vadovybės pralai- j 
paruošti darbininkai, kurie nuo- mėnmo daugiausia prisidėjo jos 
širdžiai rūpintųsi teisingu darbi- pačios klaidos, neteisybės ir ne- 
ninkų ir darbdavių klausimų iš- taktai. Tačiau antrasis svarbus 
sprendimu. Žinoma, gali ir ten veiksnys buvo — tai katalikų 
įsibrauti darbininkų priešų, bet universiteto kursų įsteigimas, - 
tuo tarpu dar yra per anksti tą kur brendo ir buvo paruošta an- 
nauiata valdžią pulti. Dar nete-: tikomunistinė vadovybė.
ko girdėti iš rimtų šaltinių, kad i Jei Vi. Žinta pats būtų lankęs 
dabar bosai labiau spaustų ir pa- tuos kursus, tai tikriausiai taip 
našiai. Kas liečia vyresniškumo neapgalvotai nerašinėtų. V. Ž. • 
panaikinimą, tai dar visai nėra kei'tai užbaigia savo samprota- . 
ko jaudintis. Naujoji valdvba rimus, verkšlendamas, kad dar

bininkai niekur nesulaukią užuo 
jautos. Čia reikia griežtai skirti 
du dalykus: darbininkus ir ko
munistinį vadovybę. Darbinin
kai susilaukė daug užuojautos ir 
simpatijų, bet ne komunistinė 
vadovybė. Aš manau, kad Vi. Ž 
vra gerai žinomas vyskupo A. 
Carter laiškas, kur įpareigojo vi
sus šios parapijos kunigus skirti 
dalį savo kuklių algų darbinin
kams šelpti' ir Visoj Sault Ste. • 
Marie Įsakė kunigams visose pa
rapijose suorganizuoti šalpos ko
mitetus streikuojantiems darbi
ninkams šelpti Kiek sunkveži
mių su drabužiais ir maistu va
žiuodavo į Sudburi iš visų vys
kupijos kampų, o per Sudburio 
centrinę katalikų labdaros Įstai
gą daugiau kaip per treietą mė
nesiu kasdien būdavo sušelpia
ma šimthi žmonių. Rašant reikė
tų visiems labiau apgalvoti, tu
rėti daugiau objektyvumo ir ne- 
sivaduoti vien tik jausmais ar 
dirbtinai sukeltomis nuotaiko
mis. Maineris.

SUDBURIEČIAI, *

Per<iu”čiu į Lietuva ir kitur vaistus 
ir laikrodžius pigiausiomis kainomis. Vyr. 
or mot. žveic^rtiftci 17 akmenų laikro
džiai už $20.75, o taip pat ir visokius 
kitokius siuntinius. Kreiptis: A. Kusins- 
Iris, 135 Lourdes St., Sudbury, Ont. Td. 
4-1605.

ko jaudintis. Naujoji valdvba 
neblogiau gins darbininkų inte
resus. Ko verkšlenti be reikalo? 
Nepasitenkinimas senąją valdy
ba *urėio stiprų pagrindą, nes 
buvo žinoma, kad tai komunisti
nė vadovybė, kuri gauna in
strukcijas iš Maskvos ir remia

is» elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS,
I .icenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Susitikite Letikijoj 
su savo girtiiriėmiš 
•iii įjjVenončiois orbo atvykstan- 

ciois iš Lietuvos.

Nuvykti galimo laivu "Botory" kas 
N csez6y*ftfH»;

■■ 1

•. “ .‘“į1.';’. .. .••. •• ’ 4 į/ • ‘ • ’•.’ '•:: ‘ • - v :••• ••' ? ’' - . , • ’• “‘% j. sj/įj |

' pigiauvai' ir

FOUR SEASONS 
TRAVEL

' 4 09. Bloor St. . 5.SS ■

Tel. WA. 5-S555 
V.BAČĖNAS 

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

LE. 6-4681.
Musų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

Kas keliatės į kitę 
butą ir norite pigio kaino per-: 

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

Taisau RADIO ir TELEVIZI JOS aparatus
Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANČIKAS Tel. LE. 1-1602

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 1
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

t

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)
Darbo valandos susitarus 

telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumo. Kolba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924
Otava. — CNR deficitas perei

tais metais pasiekė $51.600.000, 
t.y. 22.000.000 daugiau negu 1957 
metais.

Dažai ir sienoms 
popierts!

Valkas, Šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper 

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

George BEN, B.A. !
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3. Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

A. P. GARAŽAS
. 1S39 DUHOAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rOšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd
ro mafic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-913D

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

AL DŪDA
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TORONTO, Cnt.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį, sekmadienį Mišių 

metu buyo paminėta Motinos 
diena. Pritaikintus pamokslus 
sakė kleb. T. Placidas ir T. Pau
lius. Solistei T. Stratos paskuti
niu momentu nebegalėjus at
vykti, įspūdingai giedojo sol. V. 
Verikaitis ir par. choras. Daug 
parapijiečių, ypač iš jaunimo 
tarpo, priėmė šv. Komuniją.

—Gegužinės pamaldos sekma
dieniais laikomos po 11 vai. Mi
šių, o šiokiadieniais — 7.30 v. v.

— Sudažnintos Pirmos Komu
nijos pamokos daromos sekma
dieniais po 10 vai. Mišių bei ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
7.15 vai. vak. Pamokas dėsto Ma
rijos Nek. Pr. seselės. Jau pra
dėti ir. egzaminai, kuriuos veda 
T. Rafaėlis. Pirma Komunija 
bus birželio 7 d., 9.30 vai.

— Pirmosios Komunijos vai
kučių tėvų susirinkimas pereitą 
sekmadienį sudarė komitetą iš 
šių asmenų: Sakalauskienės, Gri 
gaitienės, Mačionienės, Juzuko- 
nienės, Avižienėš, Urbonienės, 
Vadauskienės, Butėnienės. Ko
mitetas rūpinsis iškilmingais 
vaikų pusryčiais, kurie įvyks 
tuoj pat po vaikučių Pirmosios 
Komunijos.

Mergaitės, kurios eis prie Pir
mosios Komunijos iškilmių me
tu dėvi: baltą trumpą suknelę, 
baltas pirštines, baltą trumpą 
(iki liemenuko) velionuką, bal
tus batukus ir baltas trumpas 
kojines. Berniukai: mėlynas il
gas kelnes, baltus marškinius su 
ilgomis rankovėmis, juodus ba
tus, mėlyną varlikę po kaklu.

Visiems vaikams bus išdalin
ti vienodi rožančiai su škaplie- 
riuku, papuoštos žvakės, lietu
viškos maldaknygės, rožė.

Bendrųjų pusryčių metu visi 
vaikučiai gaus Pirmosios Komu- 
ios pažymėjimą ir paveiksliukus 
su išspausdintomis pavardėmis.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas birželio 21 d. Pa
ruošiamosios pamokos jau pra
sidėjo. Prašome iki šiol dar ne-: 
užregistruotus ir pamokų nelan
kančius vaikučius tuoj užregist
ruoti ir leisti į paruošiamąsias 
pamokas, kurios daromos kiek
vieną antradienį ir ketvirtadienį 
7.15 vai. vak. Vaikučiai atveda
mi į kavinę iš kiemo pusės. Mie
luosius tėvelius prašome iš anks 
to pasirūpinti Sutvirtinimo sa
kramento tėvais arba “kūmais”, 
kurie pagal Bažnyčios potvar
kius turi būti patys priėmę Sutv. 
sakramentą, praktikuoją katali
kai, bent Išmetu amžiaus ir tos 
pačios lyties, kaip Sutv. sakra
mentą primantieji.

— Šį penktadienį Kanadoje 
švenčiama taip vad. Canadian 
Citizenship Day. Ta proga To
ronto katedroje įvyks didelės 
iškilmės 8 vai. vak. Iškilmingas 
Mišias laikys J.Em. Kardinolas, 
o pamokslą sakys J.E. vysk.Mar- 
rocco. Iškilmėse dalyvaus fede
ralinės, provincijos ir miesto 
valdžios atstovai. Savo parapi
jiečius kviečiame gausiai daly
vauti. KLK Moterų D-jos Pri
sikėlimo par. skyriaus narės pa
rapiją atstovaus pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

— Šį šeštadienį yra Sekminių 
vigilija. Tikintiesiems leidžia
ma vieną kartą valgyti mėsos, o

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį švenčiamos 

Sekminės. Pamokslai kun. dr. J. 
Gutausko. Šeštadienį, sekminių 
išvakarėse, parapijos salėje 
įvyks parapijos Sekminių pobū
vis, į kurį maloniai visi kviečia
mi atsilankyti.

— Vaikučių katekizacija Pir
majai Komunijai vyksta sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų, o 
antradieniais ir ketvirtadieniais
6.30 v.v. Gražus vaikų būrys 
lanko tikybos pamokas, kurias 
praveda kun. dr. J. Gutauskas. 
Pirmosios Komunijos priėmimo 
iškilmės įvyks birželio 7 d. laike
9.30 vai. pamaldų.

— Gegužinės pamaldos vyksta 
kasdien, šį trečiadienį, maldos ir 
atgailos dieną pamaldos 9 vai. 
rytą giedotinės Mišios aukoja
mos Marijos intencija už perse- 

- ^Ujamas tautas.
— Ryšium su Toronte vyku

siu skautų akademikų suvažia
vimu šv. Jono Kr. bažnyčioje 
praėjusį sekmadienį įvyko spe
cialios skautams pamaldos.

— Wasagoje pradedami vasa
ros sezonui pasiruošimo darbai. 
Numatoma vasarvietėje įgyti 
naujų patalpų. Jų klausimas 
svarstomas šios savaitės parapi
jos komiteto posėdyje.

— Sveikiname Lorreto gimna
ziją bebaigiančias lietuvaites, 
kurios Sekminėse turi gimnazi
jos baigimo iškilmes.

Jaunesniųjų mergaičių 
ateitininkių arbatėlė 

ir susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, gegužės 17 d., 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. muzikos studi
joje. Narės kviečiamos visos da
lyvauti.

TĖVŲ DĖMESIUI
Mergaičių vasaros stovykla, 

Putnam, Conn., JAV, prasideda 
birželio 28 d. ir baigiasi liepos 
26 d. Registracija į šią stovyklą 
baigiasi birželio 1 d.

Lietuvaičių vasaros stovykla, 
Manchester, Mich., vyks liepos 
12-26 d.d.

Šioms stovykloms vadovauja 
. Nek. Pr. Švč. Marijos seserys. 

Pagrindinis tisklas yra ne tik su
daryti mergaitėms sąlygas iš
vykti iš dulkėtų miestų į gražią 
gamtą, bet gerai suplanuota pro
grama padėti joms augti-savo tė
vų žemės pažinime ir meilėje, 
padėti joms dvasiniai bręsti bei 
ugdyti savo sugebėjimus ir cha
rakterį.

Informacijų prašome kreiptis 
LE. 4-5773, 45 Delaware Ave.

Mokslo metai mokyklose 
eina prie pabaigos. Ir šiemet vi
durines mokyklas baigs nema
žai lietuviukų. Iš berniukų ka
talikišką De Lassalle mokyklą 
baigia Julius Treigys, šv. My
kolo — Jonas Sungaila. Iš mer
gaičių bene daugiausia baigia
mojoje klasėje lietuvaičių yra 
Loreto College: Vida Kizytė, 
Dalia Kviecinskaitė, Rita Mer- 
kelytė, Dalia Skrinskaitė, Nijolė 
Ščepanavičiūtė.

Šį sekmadienį įvyks šios kla
sės vad. graduation iškilmės šv. 
Petro bažnyčioje (Bathurst St. 
i šiaurę nuo Bloor). Dalyvavi
mas šiose iškilmėse yra laisvas. 
Iš lietuvaičių, berods, ne visos 
jose dalyvaus.

Išvykstantiems savaitgaliui laimingos kelionės;
bet kodėl nepasidžiaugti paliekantiems mieste 
atsilankant į PASKUTINI SEZONO

Sekminių Baliu
ŠI ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 16 DIENĄ, 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
* . S Š *' ė

Šaunus bufetas, gera muzika. Salė papuošta Sekminių berželiais.
Visiems iki malonaus pasimatymo Sekminių baliuje.

Pradžia 8 vaL vak. įėjimas $1. Parapijos komitetas.

MONTREAL, Cue.

PADĖKA

- Už mon suruoštę priešvestuvinj pobūvi ir prabongiq dovaną nuo- 
Širdžiai dėkoju iniciatorėms ponioms — Aleksienei, AperoviČienei, Demi- 
kienei, Grigaitienei, Januškienei, Kairienei, Kerberienei, Liorencienei, 
Liuimienei, Margienei, Matulionienei, Meiluvienei, Narušienei, Ožolienei, 
Pobedinskienei, Radzevičiūtei, Rusinienei, Saplienei, Senkuvienei, Simono- . 
vičienei, Šalkauskienei, Šapokienei, Sendžikienei, Tamulaitienei ir Valienei.

Mano nuoširdi padėka taip pat visoms pobūvio dalyvėms už atsi
lankymą, gausios ir vertingas dovanos, pareikštus linkėjimus ir parodytą 
nuoširdumą.

Visoms giliai dėkinga
Danutė Šėepavižiūtė.

T. Inžinierių ir Architektų 
Sąjungoje gautas per dr. K. 
Graižinį, Lietuvos įgaliotą mi- 
nisterį Urugvajuje, raštas apie 
numatomą statyti hodroelektri-' 
nę stotį ir užtvanką zonoje Sal-!______ __________  __________
to Grande. Platesnių žinių gali-j and Mail pasirodė vėl jo ilgas 
ma gauti pas inž. J. Sližį — 53 straipsnis “Rusia Blames the 
Hewitt Ave., Toronto. Tel. LE. West for New German “Impe- 
1-8760.

Dr. Pr. Ancevičius, šiuo metu 
baigiąs magistro studijas Toron
to universitete, vis dažniau ir 
dažniau pasireiškia Toronto di
džiojoje spaudoje. Pereitą šeš
tadienį, gegužės 9 d., The Globe

straipsnis “Rusia Blames the

rialism”.

____  VKLS Krašto Valdybos nariui
ANTANUI PETKAUSKUI,

jo brangiai motutei Lietuvoje mirus, skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą

VKLS St Catharines skyrius.

Mielam prieteliui 
ANTANUI PETKAUSKUI, 

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiu gilią užuojautą ir sykiu 
liūdžiu ' .

Ignas Šajauka.

Į Hamiltoną! Visi Į Hamiltoną!
Hamiltono at-kai gegužės 16 d., 7.30 vai. vak. ruošia

Pavasario Baliu^ - šokius 
kurie įvyks naujoje Knights Of ColUITlbuS Salėje, 

Programą išpildys baliaus metu sol. V. VERIKAITIS ir jo veda
mas Toronto Vyrų Kvartetas. Programos pradžią punktualiai 8 v.v.

Trims gražiausioms suknelėms skiriamos vertingos dovanos, 
{vairi loterija, savas bufetas. Gros Bennie Ferrie orkestras.

Visi

222 Queenston Rd

ov

Nuoširdžiai visus kviečiame savo atsilankymu paremti mūsų jau
nimą. - Hamiltono at-kai.

kitus du kartus — tik užsikąs
ti ne mėsiškų valgių.

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius, kurie 
buvo nerasti namuose ar anks
čiau dėl didesnių nuotolių ap
leisti. Prieš lankydami, kunigai 
su kiekvienu susisieks telefonais.

— Pakrikštyta: Vytauto Juo
zo ir Stasės Žemaičių dukrelė 
Silvija Loreta, Broniaus ir Da
nutės Vaidilų dukrelė Rasa Ma
rija, Kazio ir Birutės Emilijos 
Kiaunių sūnus Saulius Kazi
mieras, Juozo ir Onos Genančių 
dukrelė Nijolė Ona, Antano ir 
Danutės Mičiūnų sūnus Darius 
Antanas ir Petro Vyto bei Vale
rijos Kasiulių sūnus Paulius Ri
čardas.

Visi kviečiami į talką
Darbai T. Pranciškonų N. Wa- 

sagos stovyklavietėje sparčiai 
varomi pirmyn. Praėjusią sa
vaitę buvo sudėtos antrojo mie
gamojo grindys, sustatyti busi
mosios salės kambarių ir virtu
vės sienų rėmai bei sustatyti pir
mojo miegamojo sienų rėmai ir 
paruošta medžiaga stogui.

Nuoširdžiai dėkojame talkinu
siems: P. Reginai, B. Putnai, V. 
Bendoriui, R. Burduliui, A. Če
poniui, H. Chvedukui, A. Dilkui, 
A. Daukšai, V. Gvaldai, J. Grei
čiūnui, R. Juozaičiui, A. Rama
nauskui, S. Ramanauskui, J. Ta- 
mulioniui, T. Tarvydui, S. Tel- 
šinskui, P. Žaliauskui. Jei ir šią 
savaitę pagalba bus tokia gausi, 
tikimės uždėti pirmajam miega
majam stogą, o antram — susta
tyti sienas ir paruošti langus ir 
duris. Galį pagelbėti savaitės 
bėgyje arba ilgajame savaitga
lyje, prašomi paskambinti Pri
sikėlimo parapijon ir susitarti 
dėl važiavimo. Norintiems pra
leisti stovyklavietėje ilgąjį sa
vaitgalį bus sudarytos galimy
bės pernakvoti ir sekmadienį iš
klausyti š v. Mišių. Talkininkams 
maistas duodamas vietoje.

Gegužės 30 d. yra numatoma 
didžiulė stovyklavietės darbų 
apžiūrėjimo gegužinė. Vykime 
visi, kas galime, patalkininkauti 
ir prisidėkime aukomis, kad iki 
gegužinės dienos didžioji darbų 
dalis jau būtų atlikta. Kas baigė 
platinti loterijos bilietus, prašo-. 
mi grąžinti šakneles. Kurie dar į 
neišplatino, prašomi paskubėti. 
Dar yra gerokai abiejų loterijų 
knygučių, kurios laukia savano
rių platintojų.

A.A. sol. K. Orento kapo 
paminklas . . 

pašventintas pereitą sekmadienį 
Toronto Vilties kalno kapinėse, 
kur dalyvavo velionio žmona ir 
gražus būrelis bičiulių, pagelbė- 
jusių realizuoti lėšų telkimą ir 
patį projekto įvykdymą. Antk’a- 
ois yra meniškas: juodo akmens 
be įprastos metrikos, įgraviruo- 
ta lyra ir stilizuotas lietuviškas 
kryžius. Projektas dail. Tel. Va
liaus. Ta pačia proga visi daly- 
vusieji aplankė ir muz. a.a. An
tano Dvariono kapą, ant kurio 
tas pats komitetas prieš 9 metus 
taip pat pastatė antkapį.

Psichinių ligų draugija šį ket-i REIKALINGA indų PLOVĖJA restora- 
vitarienį, gegužės 14 d., gailės- WUI ' ^Mta • Tel- 6-4393.

nepamiršti, kad KLK Mot. D-jos 
Montrealio skyriaus ruošiama' 
ekskursija į Otavą įvyks gegu
žės 17 d., Ly. šį sekmadienį Ke
lionė vvks autobusu. Norintieji 
dalyvauti renkasi prie Aušros 
Vartų parapijos 8 v. ryto punk
tualiai. Kviečiame visus tą dieną 
skirti savo kultūriniam akira
čiui praplėsti ir tuo pačiu už
miršti savo kasdieninius rūpes
čius ir pailsėti lietuviškoj ap
linkoj, tarp lietuviškų veidų. 
Dėl informacijų teirautis pas A. 
Zubienę, tel. PO. 6-5421, V. Ot- 
tienę PO. 7-5415 ir L. Balnienę 
RA 2-0580. Laukiame skaitlin
gai susirenkant. Sk. valdyba.

LAS skyr. visuotinis susirinki
mas šaukiamas gegužės 17 d., 
sekmadienį, 12 vai., AV parapi
jos salėje. Bus renkami valdo
mieji organai ir aptariami kiti 
svarbūs reikalai. Visiems na
riams dalyvavimas privalomas. 
Taipogi malpniai kviečiami ir 
nauiai norintieji mūsų organi- 
zacijon įstoti. Valdyba.

DLK Vytauto klubo valdyba 
ir bordirektoriai nuoširdžiai 
kviečia Montrealio lietuvius ge
gužės 16 d., šeštadeinį, 7 vaL v. 
atsilankyti į klubo rengiamą, 
pirmininkų pasikeitimo proga, 
vakarienę. Pobūvio pabaiga —

DEZERTYRAS
Naujausias lenkų filmas iš na*

Montrealy pirmą kartą 
rodomas “MELODY” teatre 

gegužės 15, 16, 17 ir 18 d. d.
Be to, įdomūs priedai.

tingųjų seserų mokyklos patai- REIKALINGA MOTERIS tabako ūkyje ankstyvas rytas. Veiks bufetas 
pose 50 St. George St. rengia routi tabako daigus. R.R. 2, Baltimore, su visų rūšių gėrimais.
Columbia univeristeto prof. Otto 
Klineberg paskaitą “Psichinės 
ligos ir imgiracija”.

J. Vaičeliūnas, autorius atsi
minimų iš karinės tarnybos lai
kų bei knygos apie didžiuosius 
karo vadus, grįždamas į Sudbu- 
rį, Ont., iš atostogų Niujorke, 
pereitą trečiadienį buvo sustojęs 
Toronte ir ta proga aplankė “T. 
Ž.” redakciją.

i Ont. Tel. 4.R.4, Baltimore. Rašyti ar 
skambinti A., Mikalauskas.

REIKALINGA MOTERIS prie 2 mokyk
linio amžiaus vaikų (6-7 m.). 65 Oak- 
mount Rd. (High Park). RO. 2-3993.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, be 
baldų, II augšte. LE. 2-8531.

Dėl salės riboto talpumo bilie
tus, kurių kaina asmeniui $2, 
prašome įsigyti anksčiau.

Iki pasimatymo seniausios 
Montrealio lietuvių organizaci
jos patalpose, 2159 Št. Catherine 
St. E. Valdyba ir bordirekt.

Betkokios rūšies išeiginiai (for
mai) drabužiai vyrams — $10. 
Visiškai nauji drabužiai vyrų ir 

moterų skyriuose.
MIDTOWN 

FORMAL RENTALS
635 St. Clair Ave. W. LE. 5-9743

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

BALTICMOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard St. E., Toronto 

Tel. HO. 1-5200.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Motinos dienos minėjimą SU- 
Tel°ULEte4-4088CldU" 12 Ru$ho,me R<*-! ruošė praeitą sekmadienį Aūgšt. 
.. ' ----- — ----— ■■■ Lituanistinių kursų vadovybė.
Išnuomojamas frontinis kambarys su Jjs pradėtas iškilmingomis pa- 

.. . n Te|-1 maldomis A V bažnyčioje, kurių
----------------------- ____________ metu giedojo sol. J. Pauliūtė. Po 
PARDUODAMAS ūkis 50 akrų su trobe- pamaldų parapijos salėje įvyko 
siais, netoli Jarvis miestelio, prie 3 ke- literatūrinė ir meninė programa, 
I’ *------ i ■ ■■*. ._____________________________________ -
Rašyti: S. Roy, R.R. 3, Jarvis, Ont. Tel. 
RO. 7-9138.

baldais vienam asmeniui, II augšte. Tel.! 
RO. 7-5652.

lio. $2.700 įmokėti, pilno kaino $7.000.1

kūnaitės ir Z. Lapino. Scenoje 
paveikslas motinos ir vaiko, pieš 
tas V. Remeikos. Po programos 
svečiai pavaišinti kava su pyra
gaičiais.

Antanas Keblys, AV parapijos 
choro solistas, dalyvavo Otavos 
miesto muzikos festivalio varžy
bose ir, kaip pranešė “Montreal 
Star”, Vokaliniame konkurse lai
mėjo antrą vietą.

Lietuvė reprezentacinėse pa
reigose. Praeito šeštadienio “The 
Gazette” savo priede įdėjo treč
dalį puslapio aprašymo ir nuo
trauką Mrs. Kaestli-Augevičiū- 
tės, kuri yra Montrealio konsu- 
liarinio korpuso dekano, Šveica
rijos konsulo Frederick J. Kaest- 
li žmona. Pažymėta jos lietuviš
koji kilmė, kad ji ištekėjo dar 
nepr. Lietuvoje, kur Mr. Kaestli 
buvo šveicarų diplomatinėje tar 
nyboje. Pabrėžtas jos pamėgi
mas muzikos ir jos aktyvus da
lyvavimas miesto kultūrinėse 
organizacijose ir meniniuose pa
rengimuose. J. P.

{ DTK Vytauto Nepr. klubą 
gegužės 3 d. įstojo 13 montrea- 
liečių nariais: inž. Dainius E., 
inž. Kličius A-. stud. Piečaitis V., 
šeidys J., Žižienė M., Žižys V., 
Sakavičius F., Kličius P., Otto 
K., Markevičius A., Lasienė J., 
Masys A. ir Jakubauskas P.

Naujuosius narius nuoširdžiai 
sveikina ir linki visiems, _ypač 
jauniesiems. įsijungti į aktyvią 
klubo veiklą.

Klubo valdybos ir bordirekto- 
rių vardu P. Šimelaitis, sekret.

PARDUODAME: Bellechasse 
St., Rosemount, 6 šeimų po 3 at
skirus kambarius namą su cent- 
raliniu šildymu, augštu rūsiu.

PARDUODAMAS Lincoln automobilis 
1954 m. Visas automatinis, geros dėl 
60.000 mylių arba mainomos ant piges
nio $5-600 vertės. Tel. LE. 3-0381, 
skambinti po 5 v.- v.

PARDUODAMAS ūkis 78 akrai Ahmie 

ežero krante, 17 mylių nuo Brucks Falls, 

8 kambarių mūrinis namas, elektra, van

duo, gera vieta vasarnamiams. Kaina 

$10.000.

M. Putman, R.R. 1, Magnetawan, 

Ont. Tclef. 2 R 2 arba 2 R 15.

PARDUODAMA GAZOLINO STOTIS, 
pilnai Įrengtas garažas, 7 kambariu gy- 
venamas namas su visais patogumais, 
augančiam Magnetowon miestelyje. Me
tinė apyvarta $50-60.000.

I Teirautis A. KAUNACKIS, J. S. Dar- 

ling Real Estate, R.R. 1 Mognetowan, 
Ont. Telefonas 2 R 15.

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

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

Tel. LE. 4-7838 173 Westminster Ave,

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

į kurią susirinko apie 250 para
pijiečių. Minėjimą • pradėjo A. _ 
Lit. . kursų vedėjas dr. Nagys, i Pajamų $5-400. įmokėti $15.000. 
įdomią ir rūpestingai paruoštą District Estate Brokers

P. Adamonis VI. 2-8501paskaitą apie motiną lietuvių
tautosakoj skaitė dr. M. Ramu- DĖMESIUI: Draudžiame namus 
nienė iš Otavos. Paskaita buvo; ir visus objektus nuo gaisro ir 
iliustruojama jautriomis, būdin- ■ nelaimingų atsitikimų. Taip pat 
gomis ištraukomis iš lietuviško
sios poezijos, padavimų, legendų 
ir liaudies dainų. Lietuvių tau
toje motina buvo daugiau ger
biama ir augščiau vertinama, 
negu kaimyninėse germanų ir 
slavų tautose. Lietuvių tautosa
koje moters-motinos meilė turi 
dieviškumo atspalvį. Vaiko 
šauksmas iššaukia motiną, net 
iš kapinių, kuri savo kūdikiui 
pagelbėti išsižada amžinos ra
mybės. Motinos meilė tik viena 
tenugali mirties saitus. Motinys
tei mergaitė Lietuvoje būdavo 
rengiama nuo mažų dienų, ir šis 
motinos kultas būdavo net sie
jamas su religinėmis apeigomis. 
Už tai liet, liaudies, dainose iš
reikštas toks ilgesingas prisiriši
mas motinai.

Meninę dalį atliko A. Lit. kur
sų mokiniai. Programa pradėta 
choro deklamacijomis ir daino
mis. solo partiias atliekant R. 
Grybaitytei. R. Navikėnui, akom 
ponuojant R. Piešinai. Eilėraš
čius deklamavo V. Ambrozaity- 
tė. akomponuojant E. Knystau- 
f.ui. Mergaitės šoko stilizuotą 
liaudies šokį, choras atliko dvi 
dainas akomponuoiant R. Navi
kėnui. Minėjimas buvo pareng
tas ALK lektorių B. Lukoševi
čienės, B. Malaiškienės, B. Vait-

parūpiname paskolas be atskiro 
atlyginimo.

District Estate Brokers, 
P. Adamonis VI. 2-8501.

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

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

D. N. Boltrukonts 
F. Yasutis 
A. Markevičius 
A. Budrtūnas 
P. Adamonis 
P. Baltuonis

Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ'f 'Star', 'Lo Press'.

Liaudies Balsas rašo, kad “po 
nepilnai pasekmingo žieminio 
vajaus ir dabar sutiktų netikėtų 
apie $1.000 išlaidų dėl linotipo 
būtiniausiai rekalinso pataisy- \ 
mo” ši vasara būsianti nepapras- \ 
tai sunki. Kad galėtų sudurti ga
lą su galu, LB “būtinai reikalin
ga $2.500 vasarinės paramos”. 
Paramos reikią sukelti parengi
mais - piknikais- gegužinėmis.

Maskva. — Čia suimtas vienas 
zoologijos sodo tarnautojas, ku
ris vogęs grūdus, duodamus 
drambliams, ir mėsą, duodamą 
liūtams.

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

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prakapą 

Tekt.: EM. 8-6813 ar RO. 7-9088
I- ml morgičiai 6’/i% -7% be bonų.
II- ri morgičiai 10% 5-iems mėtoms 
be bonų. Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos stotybin inkams 1 % per 
mėnesį.

Toip pot Londono siuntin y įstaigos 
"Tauros" atstovas. Turiu didelį pasi
rinkimą medžiagų pigiau nei kitur. 
Vaistams ir kt. kainos sumažintos. Pa
gal susitarimą atvažiuoju į namus su 
pavyzdžiais. Užsakymai garantuoti.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus Į 
LI E T U V Ą 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 VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigte nųp 1900 m.

A L GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario it 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 morgičius. ‘ .

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

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


