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Dar apie linotipa^
Skaitytojai, be abejonės, supranta, kad ir leidėjams,ir redak

cijai kiekviename numery, ir dar pirmajame puslapy, kalbėti apie 
tą patį piniginį reikalą nėra malonu. Tačiau mūsų sąlygose tai 
neišvengiama. Laikraščio leidimo techniškųjų sąlygų sutvarky
mas yra pirmaeilės svarbos reikalas. Kaip jau skaitytojams bu
vo pranešta, linotipas jau yra užpirktas ir šią vasarą jis bus pa
statytas “Žiburių” spaustuvėje. Bet tai brangi mašina. Su visais 
priedais ji kainuos apie $16.000. Lietuviškai įmonei ir lietuviškam 
laikraščiui tai didelė suma. Dėl to tai “Tėviškės Žiburių” leidė
jas ir “Žiburių” spaustuvės vadovybė kreipėsi į “TŽ” skaitytojus 
bei į visą lietuviškąją visuomenę prašydami paramos, pakvietė 
įsigyti “Žiburių” bendrovės akcijų-šėrų arba paaukoti, kas kiek 
gali, tam pačiam linotipo pirkimo reikalui. Pavadinta tai buvo 
linotipo pirkimo vajumi, o talkos vaisiai visą laiką skelbiami 
“Tėviškės Žiburiuose”.

Skaitytojai mato, kad atsiliepimai yra gausūs ir didelė da
lis “TŽ” skaitytojų bei šiaip spaudos rėmėjų jau spėjo paaukoti 
arba nusipirkti šėrų. Susirinko nebe taip maža sumelė, tačiau 
jos dar toli gražu nepakanka linotipui nupirkti. Dar nesumesta 
n^25% reikiamos sumos. O būtų labai gera, kad būtų sudaryta 
bent ^0%. Kadangi laikas labai greitai bėga ir iki mokėjimo die
nos nebeliko nei dviejų mėnesių, tai norisi mieliesiems “TŽ” 
skaitytojams bei bičiuliams tą reikalą dar kartą priminti ir pa
prašyti, kad, kas gali, su savuoju įnašu ilgai nedelstų, nes mo
kėjimo terminai yra nustatyti, ir atidėti jų nebus galima. Kiek 
nebus sudaryta atėjus terminui, tiek liks skolos, o už ją teks mo
kėti palūkanas. Ką jos reiškia, mes visi gerai žinome.

Aišku ne visi kiekvienu momentu gali paaukoti keletą do
lerių ar kokį šėrą nupirkti. Daugumai reikia tą numatyti iš anks
to ir atitinkamai kitus reikalus susitvarkyti. Ne visada tai pa
siseka atlikti trumpu metu, dažnai tenka savąjį pasiryžimą net 
kelis kartus atidėlioti. Mes tikimės, kad mūsų mielieji skaitytojai 
neužsigaus, kad dar kartą prašome pasistengti per ilgai neati
dėlioti. -

.•Šia proga taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, lietuviškos 
spaudos mėgėjams, kurie greitai ištiesė savo netuščias rankas. 
Mes juk visi žinome, kad iš lietuviškos spaudos čia dar niekas 
nepadarė gero biznio, žinome, kad ji visa yra paremta ne biznio 
pagrindais, bet gera tautiečių valia. Laikraščio leidimas nėra kie
no nors verslas, bet visų bendras pasiaukojimo darbas. Ir tiems, 

, Jagšį Sai-yra. tiesioginis rūpestis^, malonu
lietuviškoji visuomenė, kad visi supranta, jog tai visų bendras 
jausti, kad greta budi visa skaitytojų masė ir visa sąmoningoji 
reikalas. “Žiburių” linotipo vajaus vykdytojai su dideliu pasiti
kėjimu kreipėsi į lietuviškos spaudos mylėtojus, džiaugiasi, kad 
apsivilti neteko ir tikisi, kad vajaus pabaiga bus tokia pat graži, 
kokia graži buvo pradžia. O tuo tarpu vienas prašymas — neuž- 
delskime, nes reikalas terminuotas.

Padidėjo radioaktyvumas
JAV oficialios įstaigos konsta

tavo, kad Š. Amerikos kontinen
te radioaktyvumas smarkiai pa
didėjo. Mokslininkai , aiškina, 
kad dėl dar spalio mėnesį rusų 
arktikos regione sprogdintųjų 
atominių bombų. Čia tuo tarpu 
radioaktyvumas dar nėra pasie
kęs pavojingo stiprumo. Danai 
gi jau ir su tuo susidūrė.

Į rytus nuo Kopenhagos yra 
maža danų, salelė Saltholm, kuri 
neturi gėlo vandens. Ikišiol gy
ventojai čia ^naudodavo lietaus 
vandenį, kuris nuo stogų suren
kamas į specialius rezervuarus. 
Bet štai neseniai buvo pastebė
ta, kad šis lietaus vanduo iš at
mosferos yra atsinešęs tiek daug 
radioaktyvumo, kad tai nuo per
eito spalio mėn. rusų sprogdi
nimų Novoja Zemlia saloje, į 
šiaurę nuo Baltosios jūros. Danų 
sveikatos organai užkrėstąjį van 
deni vartoti uždraudė ir vande
ni salelės gyventojams pradėjo 
pristatinėti laivais. Taip būsią 
tol, kol būsią įrengti pačioje 
lėlėje specialūs filtrai.

sa-

IR TREMTINIAMS
NEREIKĖS PASŲ

(E) Pabaltiečių veiksniai 
kartotinai yra darę žygių Euro

pa-

■■

L.;į:-

Metropolitan operos gastrolėse Toronte, kurios prasideda gegužės 25 d. dainuos: Zinka Milanov — Cavalleria Rusticana Santuzzo, 
Clifford Harvout — Rigoletto Monterone ir Roberta Peters — Rigoletto Gildą (kitų dainininkų žr. skelbime 10 psL).

pos Taryboj, prašydami, kad 
nuolat gyvenantieji Europos 
kraštuose tremtiniai, peržengda
mi sieną, turėtų tas pačias leng
vatas, kaip turi tų kraštų pi
liečiai, kuriuose tremtiniai turi 
nuolatines gyvenimo vietas. 
Nors ir ilgokai truko, kol šis 
susitarimas buvo priimtas, j iš 
vis dėlto dabar bus įgyvendina
mas. Tremtiniai, kurie turi ga
liojančius pasus pagal vadina
mą Londono susitarimą ir vyks
ta neilgiau kaip trims mėne
siams į sutartį pasirašiusius kraš 
tus, nebus reikalingi jokių vizų. 
Šis susitarimas įgyja galios 
trims Europos Tarybos nariams 
jj pasirašius ir ratifikavus, jei
gu pasirašant daromas ratirika- 
cijos būtinumo rezervas. Euro
pos Tarybos ministerių komite
tas jau yra nutaręs šį susitarimą 
pateikti ET sudarantiems kraš
tams pasirašyti (Doc. 975, pusi. 
18). Tokiu būdu galima laukti, 
kad Europoje gyvenantieji trem 
tiniai galės judėti be vizos ir 
naudotis tomis pačiomis lengva
tomis. kaip ir europinių kraštų 
piliečiai.

Edmontonas. — Albertoj rin
kimai paskelbti birželio 18 d.

KOREGUOS VOKIETIJOS 
rytinę: SIENĄ?

Bonnoje prieš kurį laiką vėl 
pradėjo sklisti gandai, kad So
vietų Sąjunga ruošiantis pada
ryti Vokieti j os-Lenki jos sierfų 
pakeitimų. Šį kartą nekalbama 
vien apie Stettino-Szczecino ati
davimą R. Vokietijai, Lenkijai 
atiduodant už tai Karaliaučians 
sritį ar jos dalį, bet kalbama apie 
perdavimą R. Vokietijai ruožo 
Koeslingo Pamarėje iki Hirsch- 
bergo Silezijoje, tuo būdu ati
duodant beveik trečdalį dabar
tinių Lenkijos vad. vakarinių 
sričių su Stettinu, Kolbergu, 
Kceslinu, Kuestrinu ir Lands- 
bergu.

Dėl šitų gandų pasisakė ir Len 
kijos užsienių reikalų ministeri
jos kalbėtojas, kuris gandus pa
vadino nesąmone. Tačiau jis ne
pateikė jokių kitų argumentų 
kaip savo užsienių r. ministerio 
Rapackio pasisakymą: “Turėtų 
būti praradęs protą, kas kaip tik 
dabar galėtų šitaip galvoti, kai 
siena yra išstovėjusi jau 14 me
tų ir yra sutvirtinta”. 1

ŽIBALAS PO BALTIJOS 
JŪRA?

(E) Fed. Vokietijos gręžimo 
specialistai Baltijos jūros vaka
rinėje dalyje netoli Kielo pasie
kė jau 4.000 metrų gilumą. Dujų 
spaudimas buvęs, nepaprastai 
stiprus. Spėjama, kad Baltijos 
jūros dugne, didžiame gilume, 
yra milžiniški žibalo klodai.

Neseniai Kielę įvyko Baltijos 
jūros okeanografų konferencija, 
kurioje dalyvavo ir Vakarų ir 
Rytų> -mokslininkai. » ~

KAS NAUJO KANADOJE7
nesąs didesnis už visų kitų —[nuopelnus Kanadai, sustodama 
tvirtino dr. Otto Klineberg, JAV i ties įvairių tautybių įnašu.
Columbia un-to prof, ir pasaulio I * *
psichinės sveikatos tarybos pir-! Rinkimus į Manitobos prov. 
mininkas. Savo paskaitoje To-j parlamentą laimėjo konservato- 
ronte jis aiškino, kad psichinių Į riai, pravedę 34 atstovus vietoj 
susirgimų skaičius ateiviuose į turėtų 26. Liberalai neteko 8 at- 
esąs kiek didesnis. Sveikatai iš
laikyti esą reikia, kad asmuo: 
priimtų patį save koks jis yra 
su gabumais ir trūkumais; būtų 
pajėgus bręsti, priimti pasikeiti
mus, prisitaikyti bent minima
liai gyvenamai aplinkai, būti 
pastovus; turėtų tam tikrą laips
nį aūtonomijos daryti sprendi
mus. Kanadoj ateivių įjungimas 
į vietinį gyvenimą galįs tapti 
pavyzdžiu kitiems kraštams.

Laisvųjų credo turėtų būti pa
ruoštas ir paskelbtas visam pa
sauliui — pareiškė premjeras J. 
Diefenbaker, priimdamas garbės 
daktaratą Mount Allison univer
sitete N.B. Tokia deklaracija esą 
parodytų pavergtiesiems ir ne
utraliesiems tikrosios demokra
tijos bei laisvės reikšmę ir būtų 
pagrindu kovoje su materialis
tinėmis vilionėmis. Šiuo metu 
vykstančios idėjinės rungtynės 
dėl Azijos - ir Afrikos žmonių. 
Medžiaginė parama tiems kraš- 1 
tams esanti labai vertinga, ta
čiau ji viena negali išstumti sim
patijų komunizmui, nes pastara
sis moka sėti Įtarimą: esą vaka
riečiai nori papirkti slaptiems 
savo tikslams.

■ ** '' ' '' .

Mažųjų automobilių gamybą 
Kanadoje yra pasiryžusi skatin
ti dabartinė vyriausybė kiek tai 
nuo jos priklauso. Premjeras 
Diefenbaker pareiškė tarsiąsis 
tuo reikalu su G. Motors, Ford 
ir Chrysler bendrovėmis. Šios 
iniciatyvos jis ėmėsi prašomas 
automobilių įmonių darbininkų 
unijos. Mažųjų automobilių iš 
Vokietijos ir Britanijos 1957 m. 
Kanadoj buvo parduota 11% vi
sų parduotų automobilių, 1958 
m. — 18%, 1959 m. numatoma 
parduoti 30%. Vietinė automo
bilių gamyba 1958 m. sumažėjo 
70% lyginant su 1957 m. Jei ma
žieji automobiliai bus pradėti 
gaminti JAV, Kanada nori irgi 
neatsilikti.

Ateivių nusikaltėlių skaičius

J.E. vyskupas Julijonas Steponavičius, valdąs Vilniaus vyskupi
ją. Tverečiaus bažnyčioje Sutvirtinimo apeigų metu 1958 m. Vi
duryje Tverečiaus bažnyčia.

Pavergtųjų seimo telegrama
Ryšium su Čekoslovakijos ir 

Lenkijos satelitinių vyriausybių 
žygiais įsprausti savo atstovus į 
Ženevos konferenciją, Paverg
tųjų. Europos Valstybių Seimas 
gegužės 13 d. pasiuntė telegramą 
valst. sekret. Herteriui. Joje pa
brėžiamas Albanijos, Bulgarijos, 
Čekolsovakijos% Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Vengrijos atstovų gyvybi
nis susirūpinimas europinėmis 
problemomis ir reikalas šių vals
tybių laisvoms vyriausybėms 
dalyvauti v%se dėl šių proble
mų sprendį^o ^derybose. Čeko
slovakijos..

Žydų ateivių skaičius tarp 
1945-1958 m. pasiekė 53.780. Dau 
giausia jų atvyko iš Lenkijos — 
11.514; iš" Vengrijos - 4.648, iš 
Britanijos — 7.597, iš Izraelio —- 
7.348, iš Vokietijos — 2.117, iš 
Prancūzijos — 2.078. Profesiniu 
požiūriu daugiausia jų siuvėjai 
— 3.728, verslininkai —- 2.273. 
Šiuos duomenis paskelbė imi
gracijos ministerė Fairclough, 
kalbėdama metiniame žydų imi
gracijos tarnybos bankete To
ronte. Ta proga ji iškėlė ateivių

Kanadiečiai skundžiasi JAV policija
Hamiltono verslininkas J. E. (grasino jį siųsti kalėjiman ir be- 

Johnson policijos buvo sulaiky- kalbant Užrip-ih ranku orandinps. 
tas Georgia valstijos Long Coun
ty už pergreitą važiavimą nak
ties metu. Policininkas Mitcham

nės vyriausybės — sako telegra
ma — nėra iš tautos, per tautą ir 
tautai, o yra svetimos galybės gražų būrelį vaikaičių. Po $5 
jėga užkartos ir.jos tikslams tar- prisiuntė Jonas Čipkus ir Vla- 
naujančios. Todėl PEV Seimas das Skilandžiūnas iš Sudbury,
neigia toms vadinamoms vyriau
sybėms teisę atstovauti Čeko
slovakijai ir Lenkijai ir prašo 
JAV Valstybės Sekretorių tokias 
sovietų machinacijas atmesti. O 
jei konferencija rastų Lenkijos 
ir Čekoslovakijos dalyvavimą 
konferencijoje reikalinga, tai 
šioms valstybėms atstovauti, ne
sant jų laisvų vyriausybių, turi 
būti pakviesti jų egziliniai veiks
niai, atstovaują šiom valstybėm 
FEV Seime: -—-<r-. Kor.

stovų: gavo 11 vietoj turėtų 19. 
CCF gavo 11, vietoj 10. Vienas 
atstovas nepriklauso. jokiai par
tijai, atidėti rinkimai dviejose 
apylinkėse. Manitobos parla
menta sudaro 57 atstovai.

Gyventojų skaičius Kanadoj 
kovo 31 d. pasiekė 17.340.000. 
Metinis prieauglis — 392.000, t.y, 
2.3%. Prieauglis, palyginti su ki
tais metais, sumažėjo dėl suvar
žytos imigracijos. Nuo 1956 m. 
surašymo priaugo 1.259.000, t.y. 
7.8%. Ontario prov. turi 5.904. 
000; prieauglis nuo 1958 m. bir
želio 1 d. — 101.000. Quebeco 
prov. turi 4.974.000 — prieauglis 
— 90.000.

Automatai, pardavinėją ciga
retes, gėralus, maistą, saldainius, 
1958 m. visoje Kanadoje padarė 
virš $15 mil. apyvartą. Daugiau
sia parduota cigarečių — už $8. 
114.193. Automatų visokiose įmo 
nėse ir pan. pastatyta 17.737.

kalbant uždėjo rankų grandines. 
Johnson žmona ir vaikai nusi
gando. Jis pats, bijodamas šir
dies smūgio, paprašė gydytojo. 
Iš to betgi niekas neišėjo, ir John 
son pakišęs $25 kyšio nuvažiavo.

Grįžęs į Hamiltoną Johnson 
• papasakojo savo istoriją drau
gams, kurie šį reikalą perdavė 
imigracijos ministerei E. Fair
clough. Pastaroji kreipėsi į JAV 
Vlastybės Departamentą, prašy
dama ištirti “Kanados vyriausy
bės svarbų reikalą”. Georgia 
valstijos gubernatorius E. Van
diver ir policijos vadovybė po
licininką Mitcham pateisino. Vie 
tinė organizacija “geros valdžios 
lyga” paskelbė pareiškimą, esą 
Mitcham praeityje pats buvo 
netekęs leidimo vairuoti už gir
tavimą bei pavojingą vairavimą; 
kitu atveju jis buvęs apkaltintas 
už žiauru elgesį su ant plento su- ■ savo pusės jis pasiūlė konferen- 
stabdytais trimis asmenimis, ne-icijai: paruošti dvi atskiras sutar- 
silaikiusiais taisyklių. Jury ko- tis su R. ir V. Vokietija remian- 
misija jį išteisino, o teisėjas ta- tis 1958 m. sausio 1 d. sienomis; 
rė: “Tokie žmonės kaip Tamsta atitraukti svetimas karines pajė- 
daro daugiau gėdos Georgijai nei gas iš visos Vokietijos, apriboti 

kas kitas”. e -----—=---------*

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Toliau .skelbiame lietuviškos 

spaudos rėmėjus, parėmusius “Ži 
burių” spaustuvės linotipo įsigi
jimo vajų aukomis bei nupirku- 
siems šėrų.

AUKOJO:
Torontiečiai Adomaitis Juozas 

ir Vyšniauskas Liudas po $5, 
Liudvika Daubaraitė-Dushko $1.

Iš Hamiltono prisiuntė: $15 
Hamiltono Lietuvių Namų val
dyba; $5 Antanas Obcarskis, po 
$2 Andrius Petkevičius ir Jonas 
Stulgys.

Iš kitur prisiuntė: $10 V. Juo
delis. Juodelių šeima Edmonto- 
ne, Altą., žinoma kaip viena iš 
gražiausių ir nuoširdižausių se
nesnės lietuvių išeivių kartos 
šeimų. Du jų sūnūs — vienas in
žinerijos mokslų daktaras, kitas 
odontologijos daktaras—yra Ed- 
montono universiteto mokomo
jo personalo nariai. Be to, jie tu
ri taip pat jau vedusią gražiai iš
auklėtą ir išmokslintą dukrą ir

Ont., Antanas Žilėnas iš Connis- 
ton, Ont., §3 K. Čepaitis iš Mil
ton, Ont.; po $2 J. Janušauskas 
iš Simcoe, Ont., B. Racevičius iš 
St. Catharines, Ont., ir Izabelė 
Conrad, - iš Whitehorse, Yukon

Iš JAV prisiuntė: $10 M. ir A. 
Jazbučiai iš Jamestowne, N.Y. 
Tai buvę hamiltoniečiai, veiklūs 

Savaites įvykiai
Žeenvos konferencija pirmąją savaitę neparodė Rytų-Vakarų 

suartėjimo ženklų. Sovietų delegacija laikėsi senojo stiliaus ir ne
pagailėjo nei kritikos, ypač V. Vokietijos adresu, nei provokuo

jančių reikalavimų. Pirmomis konferencijos dienomis ji pareika
lavo R. Vokietijai pilno dalyvavimo ir laimėjo tiek, kad abiejų 
Vokietijų delegacijos buvo priimtos konferencijon patariamuoju 
balsu su teise kalbėti posėdžiuose, jeigu keturių didžiųjų kraštų 
užsienio r. ministerial neprotestuos. Abiem delegacijom buvo pa
skirti atsikiri stalai su šešiomis kėdėmis. Reikalavo sovietai pri
imti ir Lenkiją su Čekoslovakija, bet vakariečiai nesutiko ir pa
siūlė ši reikalą palikti atvirą bei svarstyti jį, jeigu iškiltų reikalas. 
Atsikirsdami sovietams jie įro- •-------------------------- ;————
dinėjo, kad nuo Vokietijos nu
kentėjo ir daugiau kraštų, kurie 
betgi šiuo momentu nekviečiami 
konferencijon, nes atsakomybę 
dėl Vokietijos pirmoj eilėj turi 
keturi didieji. Sovietų užs. r. 
min. A. Gromyko pasiliko sau 
teisę šį klausimą iškelti vėliau.

Vakariečių planas
Sutvarkius įžanginius klausi

mus, JAV užsienio r: min. Chr. 
Herter išdėstė vakariečių planą 
Berlyno, Vokietijos sujungimo 
ir Europos saugumo reikalu. Pa
gal jį, Berlynas būtų sujungtas 
laisvų rinkimų keliu prižiūrint 
JT arba keturiem didiesiem. Iš
rinktoji miesto taryba valdytų 
R. ir V. Berlyną, kur pasiliktų 
keturių didžiųjų įgulos, kol visos 
Vokietijos klausimas būtų su
tvarkytas. Vokietijai sujungti 
būtų sudaryta vienų vokiečių 
komisija iš 25 asmenų: 15 vaka
riečių, 10 rytiečių. Ši komisija 
paruoštų vieną bendrą rinkimų 
įstatymą arba du, jei nepavyktų 
susitarti, ir jo priėmimas paves
tas plebiscitui abiejose Vokieti- 
jose. 30 mėn. po rinkimų įstaty
mo priėmimo būtų paskelbti vi
suotiniai rinkimai bendro parla
mento, kuris sudarytų konstitu
ciją ir vyriausybę. Pastaroji ga
lėtų sudaryti taikos sutartį su 
keturiais didžiaisiais. Tada visos 
svetimos karinės pajėgos būtų 
atitrauktos iš sutartos Europos 
srities pagal atitinkamo krašto 
valią. Sovietų kariuomenė būtų 
sumažinta iki 2.100.00, JAV — 
iki 1.700.000.

Sovietų planas
Sovietų užs. r. min. A. Gro

myko iškritikavo vakariečių pla
ną kaip apimantį daugelį dalykų 
ir todėl nepriimtiną. Jo nuomo
ne, reikią telktis ties taikos su
tartimi su abiem Vokietijom. Iš

Vokietijų ginklavimąsi, išlaikyti 

visuomenininkai. Inž. Jazbutį 
hamiltoniečiai gerai prisimena, 
kaip buvusį energingą savo apy
linkės valdybos pirmininką. $5 
Juozas Naujokaitis iš Cleveland, 
Ohio; po $2 Jonas Vėgelis iš 
Hudson, N.Y., ir V. Andriejaus- 
kas-Andrews iš Čikagos.

ŠĖRŲ PIRKO:
Torontiečiai: penkis šėrus už 

$50 pirko kun. dr. Pr. Gaidama
vičius, anksčiau pirkęs du šėrus; 
du šėrus už $20 pirko, ilgesnį lai
ką buvęs bedarbis, tačiau lietu
višką spaudą visada mielai pa- 
remiąs Jonas Rugys.

Po vieną šėrą už $10 pirko to
rontiečiai: Rasa ir Solanda Ren- 
kauskaitės, jaunos mokinės, ku
rios prie spausdinto žodžio išlai
kymo prisideda iš savo santau
pų; Leonida Kolyčienė, anksčiau 
pirkusi du šėrus; žinomas visuo
menininkas Juozas Beržinskas, 
taip pat nuoširdžiai lietuviškais 
reikalais nuolat susirūpinęs ir 
juos nuoširdžiai remiąs inž. Juo
zas Dragašius ir Jonas Daunys.

Iš hamiltoniečių po vieną šėrą 
už $10 pirko siuntinių už gele- 
nės įstaigos persiuntimo įstaiga 
Sakas Parcel Service ir Dionizas 
Stukas.

Iš kitur gyvenančių po vieną 
šėrą už $10 pirko: Izabelė Con
rad iš Yukono, H. Kairienė ir 
Mečys Norkus iš Simcoe, Ont.

Viisems spaudos darbo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame. .

Vajaus komisija.

jos neutralumą; Vokietijos su
vienijimą palikti patiems vokie
čiams, ir, kol jie susitars, iš V. 
Berlyno atitraukti karines įgu
las, paliekant jį laisvu miestu.

Tarpas tarp vakariečių ir, so
vietų planų labai didelis. Todėl 
vakariečiai nesitiki žymesnės pa
žangos. Sovietai betgi skatina 
juos nenusiminti. Pats Chruščio
vas, priimdamas taikos premiją 
Maksvoje, pareiškė, kad vakarie
čių planas atmestinas, nors esą 
ir svarstytinų punktų, o Gromy
ko Ženevoje stengiasi palikti at
viras duris viršūnių konferenci
jai. Sovietinė spauda aštriai puo
la visą vakariečių planą. Savo 
laiškuose Eisenhoweriui ir Mac
millan Chruščiovas išreiškė viltį 
dėl sutarties sustabdyti atomi
nių bombų bandomuosius spro
gimus. Po 7 mėn. derybų kaiku- 
riais punktais jau sutarta; dau
giausia sunkumų sudaro sutar
ties vykdymo kontrolės klausi
mas.

Ginklai Irakui
Britanijos vyriausybė nutarė 

patenkinti Irako prašymą — par- ' 
duoti ginklų, įskaitant tankus ir 
lėktuvus. Nutarimas buvo palan
kiai sutiktas JAV ir Irako kai
mynų: Irano, Jordanijos ir Tur
kijos. Anksčiau vakariečiai ven
gė parduoti ginklus Vid. Rytų 
kraštams, bet įsikišus sovietams 
teko pakeisti taktiką, nes ypač 
Irakas nuo praėjusių metų lie
pos revoliucijos ėmė svirti so
vietų pusėn. Iš sovietų jie gavo 
nemažus kiekius ginklų ir kito
kios paramos kartu su sovieti
niais instruktoriais. Britanijos 
vyriausybė tieks ginklus Irakui 
per trejus metus, tikėdamasi tuo 
būdu prilaikyti jo svirimą sovie
tų įtakon.

Komunistinė Kinija vėl apšau
dė nacionalistų valdomas salas, 
užmušdami 3 ir sužeisdami 8 as
menis.

J. F. Dulles, buv. JAV užsie
nio r. min., sveikata dėl vėžio ir 

susilpnėjo ir esąs arti mirties.
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RELIGINIAME PASAULYJE
* Religija, pasaulėžiūra, poli- jcialinių klasių asmenys, kurie 

tika — tokia tema Salzburge, 
Austrijoje, kalbėjo pre! Otto 
Mauer, platėliau sustodamas ties 
bepasaulėžiūrine politika. Jo 
nuomone, nepriimtinas politikos 
pavertimas mistika, tačiau tei
singos pasaulėžiūros minimumas 
yra būtinas kiekvienai huma
niškai politikai. Pvz. valstybės 
santvarkos forma — monarchija 
ar respublika nesąs pasaulėžiū
ros i klausimas, tačiau kai kyla 
valstybės pobūdžio problema: ar 
ji bus tvarkoma Markso-Hegelio 
idėjomis, ar ji žudys ligonius, se
nelius, paliegėlius ir pan., jau 
aiškiai užgriebiama pasaulėžiū
ros sritis. Kai valstybė tampa 
visagale, pasidaro vieninteliu 
teisės šaltiniu. Čia pasirodo griež 
tas skyrimas pasaulėžiūros jiuo 
politikos ir beprasmis ir pavo
jingas. Tam tikras pasaulėžiūros 
minimumas esąs būtinas visoms 
politinėms grupėms. Kitaip jų 
veikla visumos naudai nėra įma
noma ir veda į savitarpį naiki
nimą.

* Dvasininkų priesaika komu
nistinei konstitucijai buvo įves
ta Vengrijoje 1949 m. Dabar iš
leistas naujas dekretas, kuriame 
3 pastraipoj pasakyta, jog nesi- 
imant iniciatyvos bažnytinei va
dovybei užimti kuriai pareiga- 
vietei per 60-90 dienų, turi įsi
kišti valstybė ir savo nuožiūra 
paskirti.

* Vėlyvų pašaukimų seminari
ja angliškai kalbantiems yra ir 
Romoje — Beda kolegijoje. Ne
seniai čia buvo įšventinti į ku
nigus 14 vyrų, kurių amžiaus 
vidurkis — 46 m. Jų tarpe buvo: 
pulkininkas, - majoras, du buvę 
anglikonų pastoriai, raupsuotųjų 
kolonijos vedėjas, advokatas, 
mokyklos direktorius, keli vals
tybės ir banko tarnautojai, trys 
mokslininkai, vienas brolis ma- 
ristas.

* Metodistų sekta, didžiausia 
protestantų grupė JAV, nyksta 
didžiuosiuose miestuose, bet au
ga užmiesčiuose. Pvz. vien Bos
tone per pastarąjį dešimtmetį iš 
10 jų dievnamių liko uždaryti 
5. Ir tai dėlto, kad metodistų 
sektai priklauso augštesnių so-

'keliasi į užmiesčius, o jų vieton 
veržiasi negrai, kurių metodistai 
nemėgsta.

*. Koptai, viena seniausių 
krikščionių grupių Egipte, Etio
pijoj, Sudane ir Libijoj, turinti 
apie milijoną narių, išsirinko sa
vo patriarchą Mina ai Baramou- 
ssi. Jis laikomas šv. Morkaus 116 
įpėdiniu. Rinkimai buvo paruoš
ti vyr. dvasininkų ir parinkti 3 
kandidatai, kurių vardai buvo

Retas atvejis pasaulio istorijo
je gali būti sugretinamas su šio 
tarpsnio tragiškomis išmieromis. 
Penkiolika praėjusių metų yra 
liudytojais nelemties, kuri su
krečia ne. tik tautų atplaišas, iš
skaidytas pasaulio pakelėse, bet 
ir pačius galiūnus, žadėjusius 
mažutėliams laisvę, taiką, duo
nos ir gerbūvį. Kas prieš 15 me
tų nesidžiaugė kilniais pažadais?

Ir kai atsistojame ant šešio
liktojo laipto atplaišos ir žvelgia
me į praeities pėdsakus, kurie 
mus sukrečia, lyg patį neįtiki
miausią pasaka. Praeities karas, 
pats kruviniausias, nugalėti tiro
ną išūgdė dar aršesnį. Sukurtojo 
tautų kalėjimo sienos sustiprin
tos. Kai pokaryje vakarai džiau
gėsi savo karine stiprybe ir tu
rėjo naikinančios jėgos monopo-

gu kongreso prezidentinės opo
zicijos, kuri užsienio politikoje 
stengiasi sutarti su pozicija.

Pagaliau, daugelyje sričių rin
kėjai turi pasimesti, nes ne vie
noje srityje įvairūs techniški ži
novai galop ima apspręsti gyvy
binius tautos reikalus, sąlygoti 
ne tik vyriausybės, bet ir tautos

sudėti į voką ant altoriaus šv. į Įį net nesumojo jo dalį paaukoti
Morkaus katedroj Kaire. Septy- j 
nių metų berniukas ištraukė iš 
voko Minos kortelę. Jis yra 56 
m., buvęs kelionių biuro tarnau
tojas. 5 metus gyveno dykumo
je, grįžo į Kairą ir čia išsinuo
mojo apleisto, fabriko pastatą už 
3 et. mėn. Kiek aptvarkęs jį ėmė 
laikyti pamaldas ir sakyti pa
mokslus. Netrukus tikinčiųjų 
skaičius išaugo ir pastatydino 
naują dievnamį. Iš čia naujasis 
patriarchas persikėlė į patriar
cho rūmus.

Koptai kildina save iš šv. Mor
kaus, kuris Egipte skelbęs evan
geliją. Bažny t. Chalcedono susi
rinkimo 451 m. jų nuomonė, kad 
Kristus turėjęs vieną prigimtį, 
buvo pasmerkta. Užėjus Islamui, 
koptai sunyko. Ikišiol jie išsau
gojo savo apeiginę kalbą, meną, 
vienuolynus su teologais ir 
ketais, kuriems priklauso ir 
bartinis patriarchas.

NEVIENODI DARBO 
VAISIAI

Ekonomistų apskaičiavimu dir
bančio žemės ūkyje vieno darbi
ninko darbo vaisių Lenkijoje už
tenka išmaitinti 4.6 asmenims, 
Prancūzijoje 8.2 asm., Rytų Vo
kietijoje 8.7 asm., V. Vokietijoj 
12 asm., Šveicarijoje 13.3 asm., 
o JAV 26 asmenims. Be abejo
nės, darbo vaisiai daugiausia pri
klauso nuo ūkio formos bei me
chanizacijos priemonių pritai
kymo. ,

Wiesbadenas. — V. Vokietijoj 
1958 m. gale buvo 52.5 milijono 
gyventojų, neskaitant pustrečio 
milijono vakarų berlyniečių. R. 
Vokietijoje yra 17.4. miL gyv.

as- 
da-

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių. * •

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi
* mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. .
:. Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 

bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

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

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

k 10 kg. cukraus ... .. .. $13.22
10 kg. taukų.......... .. $22.60
10 kg. ryžių .. .. .. .. .. $14.80
10 kg. sviesto............... $31.94

(į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg.
, SIUVAMA KOJINE MASINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

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

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

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

Gyvenę ne Toronte, prašome sovo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 

■ ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešima.
Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

ant laisvės, pažangos ir savojo 
saugumo aukuro. Mes žinome 
daugelį trumparegiškos politikos 
tarpsnių, bet nei vienas nesu
gretinamas su pastaruoju. Jis 
paženklintas nepaprastu neveik
lumu ir laukimu iki vilkas griebs 
pačius didžiausius stručius, ku
rie įkišę galvas smėlyje, uodegų 
lingavimu leido suprasti, jog jie 
yra pavergtųjų “laisvintojai”. Ir 
vilkas savo aukoms padėjo spąs
tus tokioje vietoje, kuri Berlynu 
vadinasi.

PRIE SIENOS
Kodėl vakariečiai karą laimė

ję ir turėję galimybę įgyvendin
ti teisingos taikos sąlygas sukū
rė nepaprastas painiavas, kurios 
nūnai ėmė keršyti? Dalimi į šį 
klausimu atsako A. Tocqueville, 
Naujojo’Pasaulio gerbėjas, 1835 
m. rašytais žodžiais: “Užsienio 
politika nereikalinga nei vienos 
savybių, kuriomis demokratinė 
santvarka pasisžymi. Priešingai, 
ji reikalinga tų, kurių demokra
tinė santvarka pasigenda ... De
mokratinė santvarka nugalėda
ma didelius sunkumus tegali at
likti žymesnį darbą sekti nusta
tytus brėžinius. Ji negali veikti 
paslapčiomis ir turėti kantry
bės”.

Šie žodižai labiau tinka šiam 
amžiui, kaip praėjusiam. Atviri 
svarstymai, ieškojimas partijos 
pasisekimo ateinančiuose rinki
muose, neretas paviršutinišku
mas ir bandymas ne tik skitus, 
bet ir save apgaudinėti netikro
viškais pažadais, trumparegišku
mas, prieštaravimas ir net su
vedžiojimas save pastato prie 
sienos. Priešui sudaromos visos 
sąlygos spirti svyruojančius ir 
skaldyti vakarietišką santarvę.

BANDYMAI
Kiekvieno krašto, o ypač JAV 

vidaus ir užsienio politika gyvai 
susietos. Pagalba užsieniui ir jo 
apginklavimas paliečia krašto 
ūkinį pajėgumą. Iki kurio laips
nio JAV gali pajėgti kitus kraš
tus remti nepažeidę savojo ger
būvio, nesukėlus infliacijos ir 
nenumušus nuotaikos sutabdyti 
dolerio garbinimą, krašto gerbū
vį ir piliečio laisvę? Kuriuo 
laipsniu ateityje galės augti ka
rinis biudžetas nepažeidęs JAV 
tautos ūkio? ,

JAV užsienio politika gyvai 
susieta su rinkėjų ir vakarietiš
ko pasaulio nuotaikomis. Jos ne
sutampa ir neretai kertasi.

JAV vyriausybė kartais turi 
pakelti didelį kapitalo ir įvairių 
užkulisio grupių spaudimą, ne-

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

. .. $21.85 
... $39.60 

$24.45 
$53.45

$2.50)

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

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

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

Medicine Act.

Šie reikalai tarpusavyje susie
ti, kad nelengva surasti siūlo ga
lą, skirti esminius nuo ne esmi
nių dalykų. Štai kodėl net kieto 
būdo vyras J. F. Dulles buvo ne
kartą verčiamas kaitalioti savo 
nuomonę ir kartais pasimesti.

TRYS REVOLIUCIJOS
Sen. J. W. Fulbright, senato 

užsienio politikos komisijos pir
mininkas, pastarojoje Columbia 
universitete pasakytoje kalboje 
iškėlė neabejotinos svarbos, da
lykus. Jis nurodė, kad šiuo metu 
vyksta: tautinė, technikinė if di
desnio gerbūvio revoliucijos. 
Esą, Rusiją visas tris revoliuci
jas panaudoja savo tikslams. 
“Rusai geriau žino už mus, ko 
jie nori ir kiečiau’ dirba savo 
tikslams atsiekti”. Jie ir jų vie
tiniai agentai siekia visur įtikin
ti žmones, kad jie yra jų talki
ninkai, o mes prispaudėjų'rams
čiai. Senatorius įspėja: “Mes at
sidursime didelėje nelaimėje, 
jei galvosime, kad mes turime 
tapti turtingesniais, kai kiti ga
li likti dar biednesniais”. Jis, 
kaip ir JAV saugumo viršinin
kas Allen Dulles nurodė, kad 
nepaprastą pavojų sudaro sovie
tinė ūkinė plėtra, kai Rusijos 
pramoninis pajėgumas kasmet 
auga 9,5%, o JAV 3,6%.

TIKROVIŠKUMAS
Gegužės 7 d. Christian A. Her- 

ter kalba pasižymi nuosaikumu. 
Jis paveldėjo nepaprastą paliki
mą. Nežiūrint jo pirmtakūnų di
džiausio lankstumo veik visi ne
išspręsti klausimai sudėti ant jo 
neperstipriausių pečių. Spauda 
aptarė ir jis pats pasisakė, kad 
toliau tęsiąs ankstesnę JAV^už
sienio politiką. Kas ji per vien?

Esą vakariečiai vykstą į Že
nevą su šiais tikslais:

a. padaryti bent menką pažan
gą siekiant teisingos, taikos,

b. pasipriešinu,, įtusijos kęs- 
lams vakariečius suskaldyti,

c. ištirti sovietų nusistatymą 
geresniam tarpusavio sutarimui,

d. siekti’ susitarimo išlaikyti 
turimas sritis,

e. sušvelninti tarpusavio įtam
pa- ,

Visi šie siekimai imti iš pase
nusių ginklų politinio sandėlio. 
Nesvarbu, kad nesumini, jog Že
nevoje prie derybų stalo vaka
riečiai sėda ne savo valia, bet 
Rusijai ultimatumu privertus. 
Mes jaučiame Herterį didesnėje 
prezidento įtakoje, kaip jo pirm- 
takūną Dulles. Ir šiuo atveju 
nekeičia padėties, kad jo at
šauktas ankstesnis prezidento 
įsipareigojimas betkuriose sąly
gose pirmūnų pasitarime daly
vauti. Per trumpą laiką prezi
dentas jau sugebėjo tarti-ryšium 
su pirmūnų pasitarimu: ne, taip, 
ne. Ar paskutinį “ne” jau mes 
galime laikyti tikru?

Mums skaudu, kad JAV jau 
neturės drąsos net prisiminti Že
nevoje rytinės Europos likimo. 
Tačiau turime pažymėti, kad 
Hertef. per tikroviškus akinius 
žiūri į Ženevos pasitarimus ne- 
puoselėdamas bergždžių vilčių. 
Jei ištiesų Ženevoje nesuras jo
kio sprendimo nūdienėms pai
niavoms, galime klausti: kas gi 
seks toliau?

Kavos ir cukraus 
plantacijų žemė
Ši mažiausia Lotynų Ameri

kos valstybėlė gyvena beveik 
ant kalnų ir prigesusių ugnia- 
kalnių briaunų. Neatrodo, kad 
dabar ramūs ir viršūnes debesė
liais prisidengę smailūs kalnai 
būtų buvę tokie ramūs praeity
je. Praskrendant pro vieną kraš
tą, matėsi šonu nutekėjusi juo
da .lava. Miškai aplinkui išdegę 
ar pavirtę lava. Kituos kalno 
šonuos žaliuoja tropiniai miške
liai ir papėdėje matosi kaime
liai.

Aerodromas augštai kalnuose 
ir labai mažytis. Imigracijos val
dininkai, kaip įprasta, pirmiau
sia įleido diplomatus, paskui, jau 
mano nustebimui, savos valsty
bės piliečius. Likusius surikiavo 
pagal valstybes. Tikriausiai ne 
alfabetu, nes aš su kanadišku 
pąsu buvau pats paskutinis. Tu
rėjau laukti lygiai valandą, kol 
praslinkau pro niekur neskuban
čius imigracijos ir muitinės val
dininkus. Nors tiek nepikta, kad 
jie labai mandagūs.

Pustrečio milijono gyventojų 
valstybėlė praktiškai verčiasi 
kavos ir cukraus švendrių augi
nimu. Didelę rolę krašte vaidi
na amerikoniškas kapitalas. 
Krašto turtas yra keliolikos tur
tingų rančerių rankose. Sostinės 
miesto San Salvador apylinkė
se neužtikau kavos plantacijų. 
Jos daugumoje prie Ramiojo 
vandenyno, čia tik žaliavo cuk
rinių švendrių laukai ir juose 
triūsė, nei kiek neskubėdami 
karštos saulės nukepintais vei
dais ir plačiabrylėmis šiaudinė
mis skrybėlėmis apsidengę peo- 
nai. Norėdamas būti tikslus, tu
rėčiau parašyti, kad daugumas 
sėdėjo didelių tropinių medžių 
pavėsyje ir, turbūt, laukė ženk
lo, kada galės pajudėti į augš- 
čiau kalnuose stūksančias savo 
trobeles.

Išganytojo žemė 
if miestas
Salvador ispaniškai reiškia Iš

ganytojas. El Salvador valsty
bės sostinė yra San Salvador. 
Apsistojau, dėkui Pan Ameri
can oro bendorvei, moderniau
siame pasaulyje hotelyje El Sal
vador, kuris randasi augštokai 
pavažiavus į kaina, El Salvador 
ugniakalnio papėdėje. Į hotelį 
veda puiki autostrada su ryš
kiomis spalvomis žydinčių me
džių gyvatvore. Hotelyje nuo 
sienų dekoracijų, baldų iki iš
orės architektūros —viskas ult- 
ramodernu. Tame pačiame Kote
lyje svečių patogumui yra visų 
didesnių oro linijų įstaigos, ban
kas, paštas, krautuvės. Padavus 
pasirašyti, svečių registro knygą, 
užmečiau akis į šiandie atvyku
siųjų Užsiėmimus: TACA oro li
nijos inspektorius, rančos savi
ninkas, JAV aviacijos pulkinin
kas, fabrikantas. Pasidarė ne

drąsu įrašyti savo kuklų užsb- 
ėmimą. Staiga šovė mintis gal
von: kodėl neįrašyti ispaniškai? 
Iš anglų kalbos išvertus ispaniš
kai gali būti paskaitytas nema
žas šiška. Taip ir įrašiau “offi
cial de...” Buvau tikras, kad 
užgiedos švarią sumelę. Čia vėl 
buvau nustebintas, nes puikus 
kambarys su dviem lovom ir vo
nios kambariu, puikiu balkonu— 
tik $9 parai. Valgykloje Pietų ir 
Šiaurės Amerikos bei europiškų 
valgių pasirinkimas. Kainos tru
putį brangesnės’negu Kanadoje, 
maždaug kaip Niujorke.

Lietuviškas rytas
Keliaudamas po svetimus kraš 

tus ir dažnai keisdamas vietas, 
kartais pabudęs nesusivoki, kur 
atsidūręs. Šis rytas . man buvo 
lyg sapnas. Girdžiu ir nenoriu 
tikėti: vienas po kito pranašiš
kais balsais pradeda giedoti gai
džiai. Jų balsai tokie tolimi ir 
melancholiški. Nejaugi aš po vi
sų kelionių staiga atsiradau savo 
mieloje tėviškėje? Vaikystės pri
siminimai nors trumpam mo
mentui grįžta, kol blankioje ryto 
šviesoje neišnyra ugniakalnių si
luetai.

Vėliau, kai prie puikaus mau
dymosi baseino kepinau savo iš 
šaltos Kanados žiemos pabėgusį 
kūną, galėjau stebėti kalnų ta
keliais kopiančias basas moteris 
su didžiuliais moliniais puodais. 
Augštai užgesusio ugniakalnio 
šlaituose ganėsi karvės, avys, 
girdėjau žvengiančius arklius. 
Moterys, aišku, kasdien turi neš
ti vandenį, nes iš lavos vanduo, 
deja, neteka. Žmonėms, taip sau
sakimšai susispaudusiems mažo
je valstybėlėje, gyventi reikia. 
O jei imtų kada ir vėl pasidary
tų aktyvus Išganytojo vardo ug- 
niakalnis? Vargu tai įvyktų, nes 
vienintelis kas.8 minutės veikęs 
ir didžiausias turistų puntas EI 
Salvadore — Izalco ugniakalnis 
prieš metus staiga sustreikavo ir 
iki šios dienos, tyli, nors elsalva.- 
doriečiai, ypač aplinkui esančių 
hotelių ir restoranų savininkai, 
dūksta iš pašėlimo.

Taksiai nebrangūs. Už aštuo
nis dolerius pasisamdžiau dviem 
valandom ir pasileidau į El Bo
queron — prie San Salvador ug
niakalnio kraterio. Krateris 
6.000 pėdų augštyje ir yra my
lios pločio ir pusės mylios gylio. 
Gilyn nusileidus (rasi durnių, 
kurie tai bandytų daryti), sako
ma, galima matyti mažą kraterį, 
kuris liko po paskutinio išsiver
žimo 1917 metais. Į šiaurę, kur 
anksčiau mačiau iš lėktuvo visas 
ugniakalnio šonas juoduoja su
akmenėjusia lava. Kaip didinga 
nuo šio ugniakalnio viršūnės pa
žvelgti į San Salvador ir į kitus 
jo papėdėje įsikūrusius miestus. 
Nuo čia gali matyti beveik visą 
El ’ Salvador valstybę, kuri at
rodo tokia romantiška ir graži.

Prie vulkaninės kilmės ežero

Ilopango begeriant alų ir besi
grožint gamta, prie staliuko pri
ėjo viduramžis ponas ir ispaniš
kai prisistatė esąs senjoras Bos- 
combe iš Houston, Texas. Toliau 
pasikalbėjimą vedėm angliškai, 
nes jis kalbėjo ispaniškai dar 
blogiau už mane. Ponas Bus- 
combe esąs statybinių medžiagų 
vaizbūnas ir dabar jam reikalin
ga 15 prityrusių aligatorių me
džiotojų, kuriuos jis dykai nu
vešiąs į Britų Honduras. Staiga 
vėl pagalvojau apie prof. Pakštą, 
ko gero jis galėtų surasti penkio- 
liką lietuviškų tarzanų, kurie 
pradėtų lietuvių perkėlimo į 
džiungles akciją,

Lietuva Ei Salvadoro 
televizijoje
Deja, atėjo momentas palikti. 

gražiąją El Salvador valstybėlę. 
Vietinis oro linijos pareigūnas iš 
mano bilieto gražiai perskaito 
mano pavardę ir pastebi, jog aš 
turįs būti graikas (tai jau ne 
pirmas toks triukas). Kai atsa
kiau, jog lietuvis, jis sako: “Tik
rai malonu, nes prieš dvi savai
tes mūsų televizijoje- mačiau 
kaip Lietuva gražiai gyveno, ko
kie gražūs tautiniai drabužiai, 
tautiniai šokiai. Vėliau Lietuva 
atiteko rusams”. Kadangi nieko 
nežinojau apie tokio filmo gami
nimą (nesuradau apie tai iki 
šiandie), maniau^ kad tai koks 
bolševikų propagandos triukas. 
Klausiau, ar tai ne rusų gamintas 
filmas. Salvadorietis atsakė,- kad 
šis filmas kaip tik antikomunis- 
tiškas, be to, jo žodžiais: “Mūsų 
prezidentas senjoras pulkininkas 
Lemus yra didelis antikomiųjis- 
tas ir tokių filmų neleistų savo 
krašte”.

J. Pamituviškis.

ESĄ LENKUOS TAI 
NELIEČIA

Popiežiaus patvirtintas Šven
tosios kongregacijos draudimas 
katalikams balsuoti už komunis
tus arba jų sąjungininkus, Lem- 
kijoje iškarto nebuvo paskelbtas, 
betgi po kurio laiko partijos ofi
ciozas “Tribūna Ludu”, paskel
bė, tai išspausdindamas italų ko
munistų dienraščio L’Unita. puo
limus prieš Vatikaną. Kartu 
“Tribūna Ludu” pastebi, kacf po
piežiaus draudimas neliečiąs 
Lenjos. Tuo tarpu ten tas ir ne
aktualu, nes rinkimai bus tik 
1961 rii; Kaip atsimename,' 
ruosiuose rinkimuose Lenkijoje 
buvo keletas ir katalikų kandi- 
datų, be to, su Bažnyčios digni
toriais Gomulkos. buvo sutarta, 
kad katalikai balsuotų, už visą 
sąrašą kandidatų, neišbraukda
mi ir komunistu.

Bonna. — Vokiečiai kaltina 
lenkus, kad jie anksčiau Vokieti
jai priklausiusiose žemėse už 
Oderio ir Neisės naikiną vokie
čių kapines. Lenkijos valdžia 
kaltinimus atmetė.

PRANEŠIMAS

Pasirinkusiems
Kanadą

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

Abest Roofing & Tinsmithing 
. Company

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

C. SWANKAS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SEtECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienom* 
popieri*, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

SKYRIAI:
105 Canaan St. E., Hamilton, Ont. Tai. J A. 8-6686. Pania V. JaraM*.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Td. OS. 3-5315. Ponia M. VentkevičienA 

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

Sav. A. Kalūza

* 2

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas ‘
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone

2102 DUNDAS ST. W. TeL LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Kad padėjus tiems, kurie pasirinko Ka
nadą, plačiau susipažinti su savo pasi
rinktuoju kraštu, The Citizenship 
Branch of the Government of the Prov
ince of Ontario ruošia visą eilę brošiūrų.

Šios brošiūros bus atspausdintos kelio
se kalbose ir jos specialiai parengtos 
naujiesiems ateiviams susipažinti su vi
suomene, kurios tarpe dabar gyvena. 
Jose bus nušviečiamos mokslo galimy
bės, susisiekimo įstatymai, gerbūvio ir 
kitokių pagalbos tarnybų patarnavimai 
teikiami Ontario vyriausybės įstaigų. 
Šiose brošiūrose bus nurodyti Pilietybės 
įstaigų skyrių adresai įvairiose provin
cijos vietovėse.

Ši naujoji Pilietybės įstaiga specialiai 
įsteigta padėti naujiesiems ateiviams 
įsijungti į kanadišką gyvenimą. Tai bus 
lyg tarpininkas tarp federalinių ir pro
vincijos vyriausybės organų, kuris pa
tarnaus naujiesiems piliečiams. Čia bus 
nurodoma kaip užpildyti pilietybei gau
ti prašymą po penkių metų gyvenimo 
Kanadoje, kaip nustatyta pagal federa- 
linius įstatymus. Šie dokumentai bus 
užpildomi nemo^amaL Pilietybės įstai
ga taip pat patars, kaip išmokti anglų 
kalbą, išaiškins vietos įstatymus, susi
siekimo ir sveikatos reikalavimus ir, 
reikalui esant, nurodys, kur kreiptis pa
galbos; praktiškai bus rūpinamasi vis
kuo, kad pasirinkusiems Kanadą padė
ti geriau įsikurti naująjame krašte.

Ontario provincijos vyriausybė maloniai kviečia visus, pasirinkusius Kanadą, 
pasinaudoti šios įstaigos patarnavimu, kai tik iškyla reikalas. *

RESTORANAS "RŪTA"
Naujai atidarytas ir naujo! įrengta*. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

DEPARTMENT OF THE PROVINCIAL SECRETARY
Province of Ontario

HON. MACKINNON PHILLIPS, M.D. ROMKT CUDNtY,
Provincial Secretary and Registrar General Deputy Pravieciel Secretary
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VAKAR EMIGRANTAS, RYTOJ..
V AK, BERLYNO BURMISTRAS WILLY BRANDT

Chruščiovo ultimatumu iš- 
šouktoji Berlyno krizė plačiai iš
garsino šio miesto laisvosios da
lies burmistro vardą. Willy 
Brandt šiuo metu simbolizuoja 
pustrečio milijono žmonių ryž
tingumą laisvai gyventi ir dirb
ti. O prieš penkerius metus net 
patiems berlyniečiams jis buvo 
dar visai nežinomas. Tačiau jo 
iškilimas į pirmąsias vokiečių 
politikų eiles nėra atsitiktinis. 
Willy Brandt išėjo kietą gyve
nimo mokyklą. Anksti įsijungęs 
pasipriešinimo kovon, jis subren 
do emigracijoje ir tuo požiūriu 
gali būti pavyzdys ir padrąsini
mas ne vienam pavergtųjų 
kraštų jaunuoliui, atsidūrusiam 
panašiose sąlygose. Ypač dabar,] 
kai sistematingp politinės emi
gracijos juodinimo poveikyje ir 
pačiuose emigrantuose ima silp
nėti jų kilnios paskirties sąmo
nė.

Jaunas nacių

1916. XII. 18 d. Liubeke gimė 
berniukas, kuris neturėjo laimės 
turėti tėvą ir jau tuo pačiu, atsi
dūrė nuskriaustųjų pusėje. Jis 
vadinosi Herbert Karl Frahm. 
Pradėjęs mokytis ir dirbti, dar 
gimnazistas prisidėjo prie vie- 

• tos socialdemokratų. Čia jam di
delės įtakos turėjo žymus vokie
čių socialistas, didelis Hitlerio 
priešas ir vėliau jo auka — Jur 
liūs Leber. Naciams užgrobus 
valdžią, dvidešimtmetis jaunuo
lis jau buvo smarkiai jiems įsi
pykęs ir 1933 m. ryžosi bėgti 
Norvegijon. Greitai pramokęs 
šio krašto kalbos, pradėjo isto
rijos studijas Oslo un-te, gavo 
pilietybę ir pasivadino Willy 
Brandt. Kaip norvegų studentas, 
1936 m. grįžo Vokietijon, įsirašė 
Berlyno un-to klausytoju ir at
sidavė pogrindžio darbui. Vėliau 
pradėjo organizuoti norvegų par 
ramą ispanų respublikonams ir 
sovietų užpultiems suomiams.

Norvegijai kapituliavus 1940 
m. gegužės mėn., pateko kaip 
karys vokiečių nelaisvėn. Gesta
po neatpažintas, iš nelaisvės pa
spruko į Švediią. Čia nuo 1942 
m. iki karo pabaigos vadovavo 
norvegų - švedų spaudos tarny
bai. Vedė norvegę. Po karo kurį 
laiką buvo norvegų spaudos ko
respondentas ir sekė Niurnber-I 
gp bylą. 1946 m. paskirtas spau
dos attache prie Norvegijos ka
rinės misijos Berlyne. Tačiau 
jau pirmosiomis dienomis sugrį
žęs Vokietijon atnaujino savo 
ryšius su vokiečių socialdemok
ratais. Tuometinis jų vadas dr. 
•Kurt Schumacher jį paskatino 
visas iėgas paskirti atgimstan
čiai gimtojo krašto demokrati
jai. 1948 m. atsisakė Norvegijos 
pilietybės ir atgavo vokiškąją.

Berlyno blokados metu 1948-9 
m. atstovavo Berlynui Vak. Vo
kietijos soc.-dem. partijos vado
vybėje. Nuo 1949 m. Bonnos 
parlamento narys. 1950 m. išrink 
tas į Vak. Berlyno senatą ir 1957 
m. rugpiūčio 30, Otto Suhr mi
rų. s,tapo burmistru.

Skandinaviškojo 
socializmo šalininkas
Willy Brand savo idėjomis 

yra artimas skandinavų socialis
tams bei anglų-darbiečiams, pri
klauso reformų siekiančiam par ; 
tijps .sparnui. Jo ūkinė progra
ma neteikia perdaug reikšmės 
suvalstybinimui, bet reikalauja

teisingiau paskirstyti valstybės 
lėšas, užtikrinant pilną socialinį 
aprūpinimą ir visiems prieina
mą augštąjį mokslą. . Užsienio 
politikoje, jo nuomone, Vak. Vo
kietija turėtų daugiau bendra
darbiauti su kitais kraštais ir 
remti naujai besikuriančius kraš 
tus. Bendrai sakoma, kad Brandt 
savo mintimis stovi arčiau Aden 
auerio krikščionių demokratų, 
negu Ollenhauerio socialdemok
ratų partijos..

Būdinga, kad Chruščiovui be
silankant R. Vokietijoje OUen- 
haueris paskubėjo priimti kvie
timą susitikti su sovietų prem
jeru. Laisvojo Berlyno burmist
ras tokį patį kvietimą griežtai 

] atmetė. Iškviestas Bonnon pasi
aiškinti, jis pirma aplankęs kanc 
lerį Adenauerį ir tik po to susi
tikęs su socialdemokratų parti
jos vadovais. Dėl to daugiausia 
jaudinosi Maskva, ta progą iš
liejusi daug piktų žodžių Brand- 
to atžvilgiu. O tai jau ženklas, 
kąd Kremlius jame įžiūri pavo
jingą priešą

Tuo tarpu Vak. Be'rlyno krikš
čionių demokratų vadas Fritz 
Klauck yra pareiškęs, kad jeigu 
W’illy Brandt perimsiąs vokiečių 
socialdemokratų vadovybę, tai 
būsianti nelaimė Adenaueriui ir 
krikščionims demokratams, bet 
geras dalykas Vokietijai. Dabar, 
kai Adenaueris jau rengiasi pa
sitraukti iš ligšiolinių pareigų, 
tie žodžiai gali tapti pranašiški.

J. Vidzgiris.

Pastarajame Lenkijos kompar
tijos kongrese neišvengiamai tu
rėjo būti iškeltas ir kolchozų 
klausimas. Valstiečiams jie yra 
tikras baubas ir kiekvienas par
tijos ar vyriausybės įtartinas 
pasisakymas jų tarpe sukelia 
panika, kuri tuojau paralyžuo- 
ia betkokius naujus užsimojimus 
žemės ūkyje. Lenkijos valstie
čiai aiškiai nuo kolchozų nusi
gręžė. Kaip rašo Varšuvos “Zie- 
liony Standar” jaunimas sudaro 
maždaug 20% visų valstiečių 
skaičiaus, tačiau kolchozuose 
tesą vos 4-5% jaunimo, o viso
kiose organizacijos žemės ūkio 

[rajonuose jaunimo tesą vos 1%- 
Jaunimas nuo visų tų partijos 
programų stengiąsis laikytis 
nuošaliai.

Dėl vidaus nuotaikų ir dėl to, 
kad iš Maskvos labai kreivai 
žiūrima į kolchozų sužlugdymą, 
partijos kongrese tą klausimą 
teko aiškinti. To darbo ėmėsi že
mės ūkio ministeris Ochab. Pa
sak jo, vyriausybės linija ne
versti prievarta eiti į kolchozus 
atsiliepusi teigiamai į derlių, 
nors dar nesą pasiekta to, kad 
būtų galima išsiversti be javų 
importo — už paskolą iš JAV ir 
už dolerius iš Kanados. Partija 
kartosiant. Ji laikantis nusista- 
stalininės epochos klaidų nebe- 
tymo kurti savanoriškus kolcho
zus. Partija visada • paremsianti 
smulkiuosius ir vidutiniuosius 
ūkininkus jų kovoje su stambiai
siais - buožėmis. Kad dabar vei
kią kolchozai lengviau atsisto
tų ant kojų, jiems esą numatyta 
visokių palengvinimų. Kolchozų 
mokesčiai būsią sumažinti, taip 
pat būsią sumažintos prievolių 
- duoklių naštos, namų bei ūkio 
trobesių statybą perimsianti

Iš prisiųstų leidinių ir laiškų 
apie mūsų sostinę, galima susi
daryti šiokį tokį Vilniaus vaiz
dą. Tiesa, negalima visko imti 
už tikrą pinigą, tačiau albumuo
se ar knygose, kaip “Vilnius Ta
rybų Lietuvos sostinė”, tarpe 
propaganda persunktų eilučių, 
galima išskaityti daug sakančius 
sakinius. Pirmiausia, tai Vil
niaus sunaikinimas. Mat karo 
metu, jame vyko stiprios gatvių 
kovos, dėl ko nukentėjo dau
giausiai senamiestis. Jo atstaty
ti nepavyko (ir greičiausiai ne
mėginta), tad daugumas senų 
namų, paverstų griuvėsiais, iš
vežta sunkvežimių į užmiestį, o 
tuščios vietos apsodintos žole iš 
didesnių plotų padarant skverus. 
Ir tam surastas pasiteisinimas. 
Esą senamiesčio gyventojai gy
veno labai nehigieniškose sąly
gose, namai buvo suspausti, tad 
dabar pasidarę truputį laisviau, 
daugiau vietos ir saulės.

Knygoje “Vilnius — Tarybų 
Lietuvos sostinė” J. Jurginis ir 
V. Mikučionis rašo, Vilniaus 
miestas nebūsiąs vien tik Lietu
vos sostinė, bet jame turės iš
sivystyti ir pramonė. Autoriai 
išvardina ir pramonės šakas, ku
rios numatytos Vilniuje dau
giausiai plėsti, atsižvelgiant į tai,

ŠIS TAS APIE DABARTINI VILNIJI
Sopickio straipsnį “Silpnėjantie- 
ji tautybių konfliktai”. Palietęs 
dabartinėje Lenkijoje gyvenan
čias mažumas, jis rašo: “Pabai
gai, keletą žodžių apie lietuvius 
ir slovakus. Draugas A. Slaw, 
budrus komunistinės sistemos 
sargas tautybių atžvilgiu atiden
gė “Nowe Drogi”, kad Seinuose 
yra blogai. Nei iš šio, nei iš to, 
jis primeta, kad lietuvius nutau
tinti nori... vyskupijos kurija. 
Tačiau pripažino, kad taip pat 
ten reiškiasi gyvai lietuviškasis 
nacionalizmas, palaikomas emi
grantų siuntiniais iš JAV, Kana
dos ir Va. Vokietijos. Autorius 
tvirtiną kad šia priedanga yra 
perspekuliųojama svetima ideo
logiją Nežinoma, apie ką čia 
kalbama. Blogai būtų, jeigu bū
tų rengiamasi prie naujo Lenki
jos dalinimo. Bet tai dar vienas 
geras pavyzdys, konkrečios pa
ramos tautiečiams parubežio sri
tyje”, — baigi aautorius.

, K. Baronas.

kų, statybos mechanizmų, žemės 
ūkio ir tt. Nebus užmiršta ir 
tradicinė' sostinės pramonė — 
odos ir avalynės, kailių. Tačiau 
kur daugiausiai gaminiai eis, ga
lima daryti išvadą iš baldų fab
riko “Vilnius”, kuris, kaip tie 
patys autoriai sako, gaunąs už
sakymų ir iš kitur. Pasirodo, kad 
vilniečiai pagamino baldus re
prezentaciniams pastatams Mas
kvoje — viešbučiui Ukraina ir 
daugiaaugščiui pastatui Kom
jaunimo aikštėje.

Vilnius užimąs pirmą vietą 
Lietuvoje metalo apdirbimo pra
monėje. Kaunas statybinių me
džiagų, Šiaulių rajonas — cuk
raus ir linų, o Klaipėda—žuvies 
ir celiuliozės. Neapsieita knygo
se ir be peikiamo “kapitalizmo” 
laikų ii\sostinės silpnos pramo
nės. Tačiau užmirštama, kai ru
sai pirmą kartą 1939 m. rudenį 
okupavo Vilnių ir sunkvežimių 
kolonos vyko į SS su įvairiu Vil
niaus turtu, fabrikų mašinomis 
(pav, visiškai išrinktas radijo 
fabrikas) ir tik darbininkams 
atsigulus Vilniaus elektrinėje 
ant jos mašinų — ji paliko svei
ka. 1944 m. besitraukdami vo
kiečiai išsprogdino Vilniaus 
elektrinę. Miesto gyventojai švie 
są dabar gauna iš naujos elekt-

kad jis guli labai geroje geogra- Įrinės, pastatytos netoli Panerių
• • n - J • . Ve T *  — Ve * . •'T  J, — -finėję padėtyje, netoli Leningra

do ir Maskvos. Taigi, mūsų sos
tinėje nutarta išvystyti mašinų 
gamybą ir tokių mašinų, kurios 
reikalauja mažai žaliavos, bet 
daug darbo — elektros skaitliu-

Kolchozai Lenkijoje
valstybė, būsią sumažintos nuo
mos už naudojimąsi Mašinų sto
čių mašinomis.

Pagaliau Ochab pridėjo, kad 
revizionistai “idealizuoja smul
kų privatinį ūkį”, bet partija su 
tokiomis pažiūromis kovosianti. 
Tai rodytų, kad Lenkijoje yra 
grupės asmenų, kurie reiškinius 
nori vertinti grynai ūkiniu po
žiūriu, o ne pagal partijos dok
triną. Tuo tarpu ir partija to 
laikosi — gindamosi nuo bado 
leido kolchozus išdraskyti. Ar ji 
nuoširdžiai kalba apie pastan
gas grįžti į kolchozus, dar sun
ku tuo tarpu pasakyti. O gal tai 
tik raminimas Maskvos, kuri se
niai įtartinai žiūrinį naują Len
kijos kelią?

Jeruzalė. — Penki čionykščiai 
kunigai gavo popiežiaus leidimą 
daly -Mišių naudoti žydų kalbą.

AL. GIMANTAS

Ne iš to galo pradėjom
PATIKSLINIMAS AL. GIMANTUI APIE ČIKAGA

“TŽ” Nr. 18 Al. Gimantas ra
šo apie lietuviškus keistumus 
Čikagoje spręsdamas iš spaudos. 
Vietoje faktai yra visai kitoki.

Niekad nedalyvavę JAV poli
tikoj, susibūrę inž. A. Rudžio 
kandidatūrai j kongresą praves-' 
tb tikrai golvojome, kad neparti
niam kandidatui galima laimėti 
rinkimus. Dirbome, raginome, 
pašventėm daug laiko spaudoje 
ir per radiją, kabinėjom plaka
tus, bet po rinkimų sužinojome, 
kad mūsų darbas buvo bevertis, 
nes labai retai kam be partijos 
galima prasimušti į politines 
vietas. JAV einama ne tautybių 
vardais j politiką, o bendrai. 
Kiekviena partiia išrenka dele
gatus ir jų tik iš eilės sąrašų iš
renkami geriausi. Įeiti į politinę 
veikla be partijų palaiminimo ir 
išrinkimo veik neįmanoma.

Kad inž. A. Rudžio meras ne
įtraukė i demokratų sąrašą, bu
vo priežasčių. Inž. Rudis kiek 
seniau dirbo kartu su respubli
konais ir tam pačiam merui pir
mą kartą rinkimuose nei kiek 
nepadėjo, o veikė priešingai. 
Dar ir daugiau įvairiu kabliukų 
buvo, kuriu nei spauda nei vi
suomenė nežino. Bet visų svar
biausia politikoj reikia daug 
dirbti, kad visuomenė — ne vien 
lietuviška — žinotų. Politikoj 
reikia užaugti — pradėti nuo

veiklos partijoj įvairiuose že
mesniuose postuose, iškilti augš- 
čiau, pabuvoti miesto taryboje 
ir apskrityse bei savos valstybės 
atstovu, tada tik mėginti į kon
gresą. Gaila, kad mūsų politinė 
veikla pradėta ne iš to galo.

Ko bijotis mums partijų? Ke
lias atviras. Jei turime gerų ga
bumų ir mokslo, drąsiai galima 
jose veikti ir kopti augštyn — 
tik pamažu.

Al. Gimantas apgailestauja, 
kad lietuviai demokratai suren
gė $100 garbingus pietus merui, 
kai savam kandidatui tiek lėšų 
sukaupta nebuvo. Ištikrųjų inž. 
Rudžio kandidatūrai paremti ne 
pinigų trūko. Propaganda buvo 
išvystyta nemaža, visi lietuviai 
atidavė balsus už savą, bet ką 
gi saujelė prieš šimtus tūkstan
čių. Veikti reikia ne tiek savų 
rateliuose, o su visa mase. Kan
didatu tapti partijoj nereikia 
šimtatūkstantinės. Reikia pasi
reikšti jos aparate ir masėse. 
Todėl reikia dėtis į veikiančias 
partijas ir jose veikti. O gerai, 
kad jų čia tik dvi, o ne dešimtys.

Turime eiti kartu su gyveni
mu to krašto, kuriame gyvenam. 
Lietuviškos širdies ir tėvynės 
meilės mums niekas neišplėš ir 
nereikalauja kad mes tautiškai 
nustotume gyvenę.

Bal. Brazdžionis.--'

santykiai yra gerai pažįstami, 
kuriems prieinami galimi infor- 

. maciniai šaltiniai. Tokia medžia- 
; ga būtų labai brandžiai pasitar

navusi objektyviai informacijai, 
būtų padėjusi giliau išaiškinti 
taip rūpimus klausimus ir, grei
čiausiai, jau iš anksto būtų at
ėmusi galimybę nekatalikiškoje 
spaudoje pasirodyti eilei kaika- 
da beveik į isterinį šauksmą iš
virtusių straipsnių, smarkiai pri
sidėjusių prie nevienybės ten
dencijų mūsų visuomenėje.

Paegidavimai
Tautiečiai šiandien domisi vi

sa Lietuvos-Vatikano santykių 
raida, jiems įdomu žinoti, kodėl 
neturima šiandien lietuvio kar
dinolo (galvojama, kad visos ka
talikiškos tautos turėtų būtį at
stovaujamos kardinolų kolegijo
je), kai Bažnyčios kunigaikščiu 
skrybėles gauna Afrikos ir Azi
jos tautos, krikščionybę pažinu- 
sios vėliau už lietuvius, norima 
žinoti, kaip iš Vatikano pusės 
laikomas konkordatas su Lietu
va: galioja ar nutrauktas, kokia 
oficiali Vatikano laikysena Vil
niaus arkivyskupijos atžvilgiu. 
Pagaliau, gandai plač'ai vaikšto, 
kad Lietuvos pasiuntinio degra
davimas buvęs atliktas ne Vati
kano iniciatyva, bet. esą, to pa
geidavo ar bent sugesti j onavo 
dabartinė bažnytinė hierarchija 
Lietuvoje. Jei tai būtų teisybė, 
žinoma, jau visiškai kitoje švie
soje pasirodytų mums taip ne
suprantama byla. Ir keno gi ki
to, pirminis reikalas, svarbus už
davinys, visus tokius neaišku
mus ar gandus patikrinti ir po 
to paskelbti, jei ne mūsų kata
likiškos spaudos?

Ar tik neapsijuokėme?
Kaikuriais atvejais kaikurie ir 

katalikiškų laikraščių bendra
darbiai neišlaiko saiko, kaikada 
ii save ir savo laikraščius pasta
to beveik linksmon padėtin... 
Ar ne panašiai buvo su Vatika
no išleistais Aušros Vartų Die
vo Motinos pašto ženklais? Kada 
tą grynai lenkišką iniciatyvą ir 
Vatikano panaudojimą savo im
perialistinei akcijai, kaikas iš 
mūsų rašėjų ėmėsi aiškinti, kaip 
“nepaprastai tėvišką Vatikano 
rūpinimąsi Lietuva”. Kiti auto
riai aiškino, kad konkordato kai
kurie punktai labai palankūs. 
Lietuvai dėl Vilniaus eventua
laus grįžimo. Gal ir taip, bet bū
tų labai įdomu patirti, kaip Vil
niaus arkivyskupija buvo mini- 

(nukelta j 7 psl.)

Ir savi dūmai akis 
graužia...

Vincas Trumpa neperseniausiai 
“Aiduose” yra pasakęs, kad jis 
netikįs, jog problemos nutylėji
mas galėtų būti jos sprendimas. 
Esą, kurapkos taktika niekada 
neduodą labai gerų rezultatų. O, 
turbūt, niekas negalės paneigti, 
kad problemų yra ir jų tylėjimu 
neišbrauksi. Panašia linkme jau 
teko ne kartą ir mums išsitarti 
šio laikraščio skiltyse. Malonu 
pabrėžti, kad tokias mintis la
bai palankiai sutiko ir patys 
skaitytojai, teikęsi atsiųsti eilę 
laiškų su savuoju pritarimu. Da
lis jų kvietė ir toliau bandyti 
kelti tokius reikalus ir proble
mas, kurias, kita proga Juozas 
Girnius, taipgi “Aiduose”, yra 
apibendrinęs šitaip: “Tie, kurie 
esame šiek tieš turėję reikalų su 
redakcijomis, žinome, kad dau
giau baiminamasi pačių idėjų. 

•Nors ir kraštai buvo šaukiama 
prieš cenzūrą ten, kur niekas jos 
nereikalavo, tačiau neviename 
mūsų laikraščių cenzūra mėgia
ma daugiau, negu ji normaliai 
priklauso redaktoriaus parei
goms. Nestbijoma rutininių nie
kų, bet baiminamasi kritiškes- 
nių idėjų” (Pabraukimas šio 
straipsnelio autoriaus).

Kaikam iš mūsų atrodo, kad 
įvykiai susiję su tolimesne Lie
tuvos pasiuntinybės prie Vati-. 
kano egzistencija yra jau baig
ti, tačiau mūsų spaudoje vis pa
sirodo straipsnių tuo klausimu 
ir šiaip tautiečių tie klausimai ir 
toliau labai gyvai ir karštai dis
kutuojami. Stato klaustukus 
orie klausimo, ar lietuvių kata
likų spauda atliko savo informa
cinę pareigą, pateikdama tikslių 
žinių bei faktų apie visą tą įvy
kį. Trūkstant informacijos kai
kam duodama progos net su pa
sigardžiavimu ir perdėjimu ko- 

■ mentuoti Lietuvos pasiuntinybės 
bininkais ir naucįovmasis nekva- i likimą, ta pačia proga pasišai- 
lifikuotais darbininkais. luant iš Vatikano, religijos, šv.

Buvę taip pat daug priekaištų Tėyo ir visų lietuvių katalikų, 
medžio bei popierio ir kt. pra- ” 
monės vadovams. Mieste nebu
vęs tinkamai sutvarkytas elekt
ros energijos tiekimas, taip pat 
aprūpinimas maistu. Žuvų kai
nos negalėjusios būti sumažin
tos, nes planas likęs neįvykdy
tas, o tai svarbiausia dėl to, kad 
uostas nepajėgęs reguliariai pri
imti ir iškrauti žvejų laivai. Kai 
žvejai matę, kad jų darbu mažai 
tesirūpinama, jų' darbo entu
ziazmas kritęs.

SOVIETUOS VALDANČIOJI 
KLASĖ

(CSc). Įdomių faktų apie So
vietų Sąjungą paskelbė Toronto 
laikraštis “The Outlook”. Tame 
straipsnyje peržvelgiama Sovie
tų Sąjungos valdančioji klasė ir 
randama, kad ji apima 15% vi
sos tautos, bet sunaudoja 35% 
visų pajamų. Toliau nurodomą 
kad tame krašte apie 75% gy
ventojų yra eiliniai darbininkai 
žemės ūky ir pramonėje. Jiems 
tenka 62% valstybės pajamų. 
Bet įdomiausias faktas, ypač tu
rint galvoje Sovietų propagandą, 
yra tas, kad vidutinis darbinin
ko realusis atlyginimas, t.y. jo 
pajamos proporcijoje su pirkimo 

> galia, yra net visu trečdaliu ma
žesnis, negu buvo caro laikais, 
prieš 40 metų.

Ryšium su pramonės išvysty
mu Vilniuje, numatomas ir di
delis miesto perplanavimas. At
rodo, kad padaryta arch. Žem
kalnio plano kopija (žiūr. Augs
burgo “Žiburiai” 1946 m.) pada
linant miestą į pramonės kvar
talą, rezidencinį, numatant pra
vesti magistrales ir t.t.

Apie Seinų lietuvius :'
Anglijos lenkų laikraštis 

“Dziennik Polski” š-m. balan
džio 1 d. nr. patalpino platų St.

Klaipėda 1958 metais
Pastarojoje kompartijos kon

ferencijoje Klaipėdoje- buvę 
konstatuota, kad statybos plano 
1958 m. buvę išpildyta tik 74%, 
tad apie 6.000 kv. metrų gyve
namojo ploto namų buvę pasta
tyta mažiau, negu buvo numaty
ta plane, betgi pinigų buvę iš
leista keletą milijonų rublių 
daugiau. Pasirodę, kad planai 
buvę netikę ir neūkiški. Statybą 
betgi labiausiai trukdęs trūku
mas geležies. Buvusi labai smar
kiai kritikuojama “Liaudies 
ūkio taryba”, kuriai buvę priki
šama nepalaikymas ryšių su dar-

Tautiečių tarpe kyla ir visa 
eilė kitų klausimų, artimai susi
jusių su Lietuvos-Vatikano san
tykiais. Tenka labai apgailestau
ti, kad bent iki dabar katalikiš
koje mūsų spaudoje nepasirodė 
rimtų, gal net studijinio pobū
džio straipsnių, kurie visu rim-. 
tumu ir objektyvumu būtų ban
dę prakalbėti taip aktualiomis 
temomis. Žinoma, tokių balsų 
lauktina iš autoritetingų asme
nų, kuriems Lietuvos-Vatikano

.AIMEK

arba kitas pinigines dovanas viso vertes
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Pavergtoje tėvynėje
LTSR ministrų kabinete da

bar užsienio reikalų min. yra K. 
Preikšas, sveikatos min. Alf. 
Dirsė, švietimo min. M. Gedvilą.

Anąkart “TŽ” buvo parašyta, 
kad Gedvilą paskirtas sveikatos 
min. Taip neteisingai “Vilnis” 
buvo išspausdinusi iš Lietuvos 
siųstą telegramą.

Prie Novaraisčio pelkyno, Kaz
lų Rūdos rajone, esąs išaugęs 
durpyno darbininkų miestelis. 
Raistas esąs nusausintas prieš 
trejis metus. Miestely esanti sa
va elektros šviesa, esąs klubas- 
skaitykla, kas penktadienį čia 
esą demonstruojami kino filmai, 
dažnai organizuojamos išvykos į 
Kauno teatrus. Neseniai esąs 
įsteigtas medicinos punktas ir 
pašto agentūra.

Jurbarke jau senokai esanti 
įrengta skerdykla, kuri per die
ną galinti apdoroti iki 100 gal
vijų, betgi ji nenaudojama. Ne
toliese stovinti atremontuota 
“Nemuno” vartotojų kooperaty
vo dėšrinė. Tačiau gyvuliai iš 
Jurbarko esą gabenami skersti į 
Tauragės mėsos kombinatą (bu
vęs “Maistas”), o mėsa į Jurbar
ką atvežama iš Tauragės ir Kau- 

'■■■ ■' . no. -C
Kazys Masiliūnas, buvęs švie

timo viceministeris, dabar dirba 
Lietuvos veterinarijos akademi
joje Kaune.

Dėl “Don Kichoto” lietuviško
jo vertimo “Tėvynės Balse” pa
sirodė buv. “Sakalo” b-vės di
rektoriaus Ant. Kniukštos laiš
kas, kuriame teigiama, kad “Don 
Kichoto” P. Andriušio vertimas 
Lietuvos švietimo ministerijos 
buvęs atmestas kaip nevykęs. 
Jau būdamas valstybinės leidyk
los direktoriaus pavaduotoju A. 
Kniukšta 1941 m. vėl grįžęs prie 
to rankraščio . paprašydamas 
Churginą jį sutvarkyti — “tęsti 
vertimo darbą”. Ant išėjusios 
knygos buvę parašyta, kad Chur 
ginas redagavęs, bet taip buvę 
parašyta tik dėl to, kad dėl ge- 

, stapo neįmanoma buvę parašyti,' 
jog vertė Churginas, kai Pulgis 
Andriušis turėjęs ryšių su oku
pantu.

Kam tokio laiško reikėjo, sun
ku atspėti. Turbūt, jo pageidavo 
Churginas. Bet kam dar reikė
jo inkriminuoti ryšiais su oku
pantu P. Andriušį?

Kolūkiai ir balius kelia rašo 
“Tiesos” korespondentas iš Ute
nos. Ten Radeikių kolūkis ata
skaitinio susirinkimo proga pa- 
siskerdę buliuką, meitėli, basi’ 
darę naminės, bet naminė buvu
si konfiskuota. Tuo tarpu Nau
jasodžio . kolūkiui pasisekę. Jie 
naminę patys išgėrę. Ten veik 
tradicija tapę Įvairias progas ap
laistyti namų darbo skystimėliu.

Utenoje daug kas prekiaują 
namine degtine. Černiauskienės

butas Vilniaus gatvėje turgų ir 
algų išmokėjimo dienomis virs
tąs tikra smukle. Taip pat tuo 
verčiantis L. Svirskienė Biru
tės gatvėje, I. Bagdonavičienė ir 
kt. Kovojant su namine su gy
ventojais buvę organizuojami 
pasikalbėjimai—gydytojas, pro
kuroras, teisėjas ir kt. plačiai 
aiškinę alkoholizmo žalą šeimai 
ir visuomenei, bet tai negelbėję. 
Su ta negerove turį kovoti par
tinės organizacijos, komjauni
mas, profsąjungos, įstaigų vado
vai, mokyklos. Taip esą Kuktiš
kių kolūky. Jei kuris kolūkietis 
pradedąs girtauti, kolūkio pirm, 
ar partinės organizacijos sekre
torius su tokiuo pasišneką atvi
rai, o jei tai negelbsti imąsi 
griežtesnių priemonių. Ten ir pa
tys kolūkiečiai kovoj ą su degtin
dariais.

“Vilniaus šiltadaržių kombi
natu” vadinama dešiniame Ne
ries krante už miesto esančių 14 
didžiulių šiltadaržių miestui au
ginančių daržoves. Šiemet jie iš
auginsią 400 tonų daržovių, t.y. 
maždaug arti 2 kg. kiekvienam 
miesto gyventojui. Šiltnamių plo 
tas šiemet sieksiąs 12.000 kv. 
metrų, būsią 8.000 inspektų lan
gų. Po 7 metų būsią išauginama 
trigubai įvairių daržovių. “Švy
turiui” tai atrodo labai daug.

J.Matuliui, LTSR mokslų aka
demijos pirmininkui, kovo 19 d. 
sukako 60 metų.

Stasys Kudirka, Alytaus ligo
ninės vyr. gydytojas, taip pat 
išrinktas į LTSR augšč. tarybą.

LTSR architektų sąjunga da
bar turinti 148 narius. Jos pir
mininku yra Albertas Cibas 1939 
m. baigęs Kauno VD universite
to technikos fakultetą. Iš senes
niųjų architektų “TB” sumini: 
S. Stulginskį, -F. Bielinską, K. 
Kaušinį, A. Lukošaitį, J. Perą, 
P. Viliūną, V. Zubovą, A. Joki- 
mą ir V. Ražaitį.

Paremkime savąjį jaunimą - 
dalyvaukime ateinantį šeštadienį, gegužės 23 <L, 
Slovakų salėje, 1406 Barton St E., ruošiamame

Pamatysime 1. Jokubynienės parašytą ir jos režisuojamą
“MIŠKO IDILIJĄ”,

kurią suvaidins Hamiltono jaunimas.
Po programos ŠOKIAI, grojant Benni Ferri orkestrui.
Veiks įvairių gėrimų bufetas su karštais užkandžiais.

Didelė ir turtinga loterija.
Pelnas skiriamas jaunimo vasaros stovykloms remti.

Pradžia 7 v.v. punktualiai. Įėjimas $1.25.
, Hamiltono Skautams Remti D-jos valdyba.

HAMILTON, Ont
Saleziečių liet, gimnazijai ge

gužės 11 d. iš Hamiltono gerašir
džių tautiečių aukų pasiųsta 
$184,75. Juos sudėjo: Kat. Mot. 
D-jos būrelis, vadov. D. Jonikie
nės, $73,50, Z. Orvido būrelis $51, 
ateitininkų būr., vadov. J. Pici
nio, $60,25. Pirmųjų dviejų bū
relių įnašai yra už gruodžio, sau
sio ir vasario, o at-kų už sausio - 
kovo mėn.

Malonu padėkoti mielajai R. 
i Rimkevičienei, vadovavusiai ateį 
tininkų būreliui pusantrų metų 
ir dabar perdavusiai vėl prieš ją 
buvusiam vadovui J. Pleiniui, 
kuris su nauja energija ėmėsi šio 
sunkaus artimo meilės darbo. 
Atskirą gimn. vardu padėką siun 
čiame D. Jonikienei; kuri su
rinktomis aukomis viršijo būre
lio normą net $13,50 ir šį darbą 
dirba jau apie pora metų.

Kaip matome, po ilgesnės per
traukos Salez. gimn.- rėmimas 
grįžo į tvirtą padėtį — 3 būre
liai peržengė po eilės metų savo 
trimėnesinę normą, kuri yra 
$-180. Linkime būrelių vadovams 
šioje augštumoje laikytis ir atei
tyje.

Kiek blogiau su. Vasario 16 
gimn. rėmimu — vis dar yra bū
relių nepilnos sudėties. Kreipia
mės i būrelių vadovus ir geruo
sius tautiečius su prašymu tą 
padėtį pagerinti. ‘

Padėkime savajam jaunimui.

iškviesta 11 .mamyčių, kurias 
jautriais žodžiais pasveikino šeš
tadieninės mokyklos vedėjas J. 
Mikšys ir jo mokinės, {teikda
mos po gražią gėlių puokštę. Į 
mamyčių sveikinimą tuojau įsi
jungė organizacijų atstovai, 
įteikdami prezidiumo nariams, 
mamytėms, vertingas dovanas.

Pagerbimo aktas buvo baigtas 
labai įdomia, turininga ir pa
vyzdžiais vaizdinga kun. dr. P. 
Gaidamavičiaus paskaita, visų 
išklausyta su didele atyda.

Antroje pagerbimo dalyje sce
noje pasirodė šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, kurie suvadi
no kun. B. Pacevičiaus parašytą 
vaizdelį “Tėvynės žiburėliai”.

Parapija atšventė dešimtmetį
Pereitą sekmadienį Hamiltono 

Aušros Vartų Dievo Motinos lie
tuvių parapija iškilmingai pa
minėjo 10-ties metų sukaktį.

Minėjimas pradėtas vietos vys 
kupo Mišiomis, per kurias gra
žiai giedojo kun. Br. Jurkšo ve
damas parapijos choras. Bažny
čia buvo pilnutėlė žmonių. Nors 
prieš savaitę buvo kilęs gaisras, 
bet bažnyčioj jo žymių nebema
tyti, viskas vėl sutvarkyta ir at
naujinta.

Po Mišių kun. klebonas dr. J. 
Tadarauskas padėkojo vyskupui 
už atsilankymą, pažadėjo para
mą vykdant vyskupijos statybos 
programą, pabrėžė, kad lietuviai 
nori pasilikti lietuviais ir gerais 
katalikais. Vyskupas savo pa
moksle pagyrė kun. dr. J. Tada- 
rauską, kaip uolų ir atsidavusį 
savo parapijiečių reikalams ku
nigą, iškėlė parapijos nuveiktus 
darbus.

Apie 5 vai. p.p. prasidėjo ofi
ciali minėjimo«dalis parapijos 
salėje. Joje dalyvavo vyskupas, 
apie 10 kunigų, vietos organiza
cijų atstovai, kviestiniai svečiai, 
kurių tarpe buvo nemaža ir to- 
rontiečiu. Pirmininkavo inž. J.

Lietuviai pasaulyje

Niagara pusiasalio Joninės

A. UGDŽIUS, B.L.
VIESASIS. NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat .
20 KING ST. E., HAMILTON 

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

Penktosios Niagaros pusiasalio 
Joninės—Jaunimo šventė, įvyks 
birželio 20 d. Merritton, Ont., 
prie St. Catharines. .

Prieš penkis metus buvo užsi
mota duoti Niagaros pusiasalio 
lietuviams bent vieną didesnę 
tautinę prošvaistę. Buvo pasi
rinkta Joninių diena, kuri riša- 
ši su žila Lietuvos praeitimi. Jos 
kiekvienais metais augo, didėjo 
ir švęsdami penkmeti esame pa
jėgūs iškviesti didžiausi lietuvių 
tautos reprezentantą LTM Čiur
lionio ansamblį, kurį ryškiausiai 
apibūdina muz. Žilevičius šiais 
žodžiais:

“Jis visur ir visada dainavo 
apie Lietuvos kaimą, girias, pie
vas, sodus, gegutę, lakštutę. Apie 
mergelę lelijėlę, apie bernelį do
bilėlį. Visose dainose atsispindė
davo tėvynės meilė, jos kančios, 
vargai, pasiryžimas laimėti ko
voje ir grįžti į savo tėvynę... 
Kiek jis ašarų išspaudė klausy
tojams, kiek prisiminimų sukėlė 
apie Lietuvą, gimtinę, kiek 
džiaugsmo valandų jis suteikė 
tūkstančiams juos" girdėjusių. 
Čiurlioniečių koncertai tremti
nių išvargintoms ir nužmogin
toms sieloms buvo lyg rasa vys
tančiai žolei”.

A. GARKŪNAS

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

Jei anksčiau Jonines gausiai 
lankydavo, tai šiemet tikimės 
dvigubo svečių skaičiaus. Atsi
lankydami pasisemsime tautinės 
stiprybės ir pagerbsime mūsų 
tautos didįjį reprezentantą Čiur
lionį; C

Čiurlionio iškvietimas yra ne
paprastai didelis įnašas šios ko
lonijos kultūrinei veiklai. Tam 
Įvykdyti reikalinga didelių pa
stangų ir pasiaukojusio nuodug
naus darbo, surišto su nemažo
mis išlaidomis. Per ketverius 
metus vilniečiai neapsunkino vi
suomenės — nesikreipė, bet šie
met esame priversti kreiptis vi
sų lietuvių paramos geresniam 
palaikymui ir sustiprinimui mū
sų tikslų. Prašome, kiek ir kuo 
kas gali, prisidėti su auka tą die
ną rengiamai loterijai. Tikime 
gera širdimi, kad kreipiantis 
šiuo reikalu nieks neatsisakys ką 
nors mums paaukoti. Pirmieji 
aukotojai jau atsirado ne tik St. 
Catharines, bet ir Toronte. Au
kotojams reiškiame giliausią pa
dėką ir tikimės, kad jie ne pas
kutiniai.

Pelnas skiriamas išlaikymui 
savo tautybės pietų okupuotose 
žemėse.

Kad St. Catharines vilniečiai 
ir Torontui ir apylinkei yra ne
svetimi, vienokiu ar kitokiu bū
du pagal išgales prisidedą, tą pa
tvirtina Toronto skautai reikšda
mi padėką už $100 ir dešimtys 
gautų padėkos laiškų.

VKLS St. Catharines sk.

Šį šeštadienį, gegužės 23 d., Skau 
tų Rėmėjų D-ja ruošia žiemos 
parengimų uždarymą — puikius 
šokius su gražiu I. Jokubynie
nės vaidinimu. Džiaugdamiesi 
spalvingu gegužiu, svyrant bran 
ažioms įvairiaspalvių alyvų žie
dų puokštėms, kurios atneš da
lelę pavasariškos nuotaikos ir į 
salę, mes netik gražiai praleisi
me savaitgalio popietę, bet ir pa- 
remsime liet, jaunimą, kurio 
tautiniam ugdymui tas vakaras 
ruošiamas.

Tarpe vakaro įvairumų — pir
mą kartą bufete turėsime skanių 
karštų užkandžių, kuriuos pui
kiai paruoš N. Sadauskaitė. Pri
mename mūsų svečiams savo 
įprastą vakarienę sujungti su šo
kiais salėje. Dėl kitų informaci
jų prašome paskaityti šiame pus
lapyje esantį skelbimą.

Tad visi, kas tik laisvi, šį šeš
tadienį renkamės Į slovakų salę, 
1406 Barton St. E. - /

Sveikinam naujuosius LN na
rius, prisidėjusius su šimtinėmis: 
Armoną Petrą populiaraus lietu
vių Concession Garage dalinin
ką; Mikelėną Joną, Kronas-Va- 
levičius įstaigos nekiln. turto __ ______ - - ___ -
pardavėją; Jakučinską Petrą, iKšiyickas. Kalbėjo vyskupas, jo 
nors ir retomis progomis pasiro- I geenralinis vikaras, kun. .. C. 
dantį mūsų liet, programose so- Tadarauskas. PLB pirm. J. Ma- 
listą, ir nuoširdų buvusį hamil- 
tonietį Tiškevičių Česių iš Ot
terville, Ont., kuris įnešė jau 
antrą šimtinę.

Iš viso savaitės bėgyje gauta 
$400. Visiems nuoširdus ačiū.

Pataisymas. “TŽ” 20 nr., ra
šant apie naujus LN narius, įvy
ko nemaloni korektūros klaida. 
Išspausdinta: “... įstodami na
riais tautiečiai iš kaimyninių ko
lonijų: po $10 įnešė...” Turėjo 
būti: po $100 įnešė Matelis Cyp
rus iš Delhi; Šiurnieriė Onutė, 
Tillsonburg, Ont.; Šajauka Ig
nas ir Galdikas Kazys abu iš St. 
Catharines, Ont.;' papildomai 
antrąjį šimtą savo 12 metų duk
relės Nijolės vardu įteikė Šer- 
nienė Saliute iš Tillsonburg,Ont.

Mieluosius tautiečius už šią 
klaidą atsiprašome.

Savi Liet. Namai, kaip parodė 
geg. 10 d. Motinos dienos minė
jimas, yra taip patogūs ir mieli, 
kad ir didžiausi jų neprieteliai 
atsidūrę salėje tyli. Buvo per 
šimtą vaikų, o triukšmo jokio! 
Jei kuris mažulėlis verkia — čia 
oat krautuvėlė su skanumynais. 
Ji per minėjimą pardavė saldu
mynų už $28, žodžiu, “visur yra 
gera ir patogu, bet niekur nėra 
taip miela, kaip po savo stogu”.

Sk. St.
Motinos diena Hamiltonoe pa

minėta gegužės 10 d. 11 vai. V. 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje atlaikant už mamytes šv. 
Mišias. Turiningą ir prasmingą 
pamokslą apie motinos reikšmę 
pasakė klebonas kun. dr. J. Ta
darauskas.

4 vai. p.p. LNamų salėje įvyko 
motinų pagerbimo aktas, kurį 
įvedamuoju žodžiu pradėjo ben
druomenės pirm. J. Varanavi
čius. Į garbės prezidiumą buvo

. dr. J. 
Tadarauskas, PLB pirm. J. Ma
tulionis, vietos apylinkės pirm ir 
kt. Vietos klebonas anglų kalba 
pasakyto  j kalboj suminėjo tuos 
asmenis, kurie daug prisidėjo 
prie parapijos sukūrimo. Vysku
pas iškėlė kun. dr. J. Tadarausko 
veiklumą, energiją, ypač beieš
kant darbo savo tautiečiams. Ga
le oficialiosios dalies buvo me
ninė dalis,- kurioje giedojo pa
rapijos choras, vedamas kun. Br. 
Jurkšo. Solistė J- Lhistikaitė 
kartu su vyrų choru išpildė po
rą Verdi kompozicijų. Išpildy
mas darė labai malonų įspūdį. 
Po to mišrus choras pasigėrėti
nai padainavo kelias liaudies 
dainas.

Visos parapijos gyvavimo 10 
m. iškilmės praėjo sklandžiai ir 
labai pakilioje nuotaikoje. G.

Padėka
KLB Hamiltono apylinkės valdyba 

nuoširdžiai dėkoja Gerb. kun. dr. J. Ta- 
darouskui už atlaikytas pamaldas ir tu
rininga pamokslą Motinos dienos proga 
gegužes 10 d. Reiškiame širdingą padė
ką kun. dr. Pr. Gaidamavičiui už vaiz
dingą paskaitą ir kun. B. Jurkšui, mo
kyklos vedėjui J. Mikšiui, mokytojai A. 
Grajauskaitei už gražiai paruoštą mo
kyklos mokinių vaidinimą.

Dėkojame visoms lietuviškoms organi
zacijoms apdovanojusioms motinas, šir
dingai dėkojame šiems lietuviams versli
ninkams, kurie prisidėjo prie dovanų pa
skyrimo: nekil. turto pardavimo įstaigos 
savininkams p.p. Kronui-Valevičiui, Eco
nomy Meat Market krautuvės savininkui 
V. Kybartui, Artistic Stone Ltd. savi
ninkams Kažemėkams, Concession Ga
rage savininkams Z. Bolskiui ir P. Ar- 
monui. Širdingos ačiū visiems prisidėju- 
siems prie šios gražios šventės parengi
mo, gi poniai Latauskinei — už paruo
šimą valdybos svečiams vaišių.

Galutinė nuoširdi padėka visiems taip 
skaitlingai atsilankiusiems minėjime ir 
tuo pačiu pagerbusiems mūsų brangias 
mamytes. Hamiltono apyl. v-ba.

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

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

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

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

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by 

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

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

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

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

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai 10 ryto -1 Vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
DLOOR 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.

Gloudžkji gulinčios, vėsioj

W3-8

patogios. 
Svclnous narinio iš šukuotos medvil
nes .. . plokščių siūbų . . Aplinkui 
visų elastinį juosmenį, dvigulę priekį 
ir ongg stiprūs apsiuvimoi. Tinko prie 
Jersey.

■■■

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės 
396

JA VALSTYBĖS
Am. LB Kr. Tarybos sesija 

šaukiama liepos 4-6 d.d. Čikagoj.
Vyčių seimas įvyks Detroite 

rugpjūčio 23-26 d.d.
Vilniaus Kr. Liet. Sąj. skyrių 

atstovų suvažiavimas įvyks ge
gužės 30-31 d.d. Detroite, Hispa- 
na Unida viešbuty — 35700 W. 
Verner ir 25 St. kampas. Posė
džių pradžia 10 vai. ryą .t .

Darbotvarkėje numatyta: or
ganų bei skyrių atstovų prane
šimai, spaudos reikalai, šalpos 
reikalai, Vilniaus bičiulių sąjū
džio klausimas, rezol. bei sveiki
nimai. Sekmadienį numatytos 
pamaldos ir vieša akademija su 
A. Juknevičiaus pranešimu “Že
ligovskio žygio į Vilnių padari
niai”. šeštadienį pranešimus dar 
padarys ALDevenienė ir A.Dun- 
dulis apie ateities gaires bei są
jungos įstatų keitimą.

Am. Liet. Tautinės Sąj. seimas 
įvyks gegužės 30-31 d.d. Detroi
te, Mich., Sheraton-Cadilac vieš-

naujinamo 50 metų sukakties iš
kilmėse Čikagoje Aušros Vartų 
bažnyčioje iškilmingose pamal
dose gegužės 10 d. atgiedojo vie
tos arkivyskupas Merer. Be to, 
dalyvavo dar 4 vyskupai—vysk. 
MacNamara; Čikagos augzilia
ras Hillinger, vysk. Brizgys ir 
vysk. Rancans ir daug augštų 
dvasininkų. Pamokslą pasakė 
prel. Pr. Juras. Po Mišių buvo 
iškilmingi pietūs parapijos salė
je. Jubiliejinės iškilmės bus tę 
siamos kitose vietose, kur yrt 
TT Marijonų įstaigų, šią vasarą 
ir rudenį.

Kun. J. Angelaitis, šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Clevelande 
klebonas, šventė savo kunigystės 
25 metų sukaktį. 10 vai. įvyko iš
kilmingos Mišios, o 5 vai. p.p. 
Moterų Sąjungos surengtas ju
biliato pagerbimo pokylis-su me
nine programa.

Ant. a.a. inž. St. Radzevičiaus 
- Radžio kapo paminklas pašven
tintas gegužės 10 d. Paminklo

buty. Seime numatyta taip pat projektą paruošė inž. J. Mulo-
paminėti mirusius pirmuosius 
ALTS pirmininkus — a.a. A. 
O1Į ir M. ColneyAukštikalnį ir 
sąj ungos dešimtmetį.

Programoje numatyta: šešta
dienį — registracija, atidarymas 
(10.30 vai.), sveikinimai, sąj. de
šimtmečio ir mirusių pirmininkų 
paminėjimas, darbo prezidiumo Linkus*^ 
ir komisijų sudarymas, organų ’ . z
pranešimai, “Tautinio darbo de- BRAZILIJA •

klausimas, komisijų ir Brazilijos LB valdyba, pasi- 
Vilties D-jos posėdžiai, banke- traukus iš pirmininko pareigų J. 
tas — Į ateitį .žengiant, meni-.Antanaičiui, persitvarkė. Pirmi
nė dalis, šokiai”. ninko pareigas perėmė kun. P.

Sekmadienį: pranešimas apie Ragažinskas, vicepirrh. Jonas 
LNT ir LNF veiklą, atstovų AL Jodelis, sekr. Stasys Vencevičius 
Te ir BALFe pranešimai, sąj. įr st. Jurevičius, iždin. Juozas 
ateities veiklos aptarimas, orga- j Baužys ir Juozas Lukoševičius, 
nų rinkimai, komisijų posėdžiai, Tai senosios imigracijos atsto- 
skyrių veiklos apžvalga, komi- vaj Kultūros reikalams komisi- 
sijų pranešimai, rezoliucijų pri- ją pavesta sudaryti Halinai Mo- 

šinskienei, o finansų kom. Juo- 
T. Marijonų kongregacijos at- zui Baužiui.

SUDBURY Ont.

kas. .
Labdarių sąjunga Čikagoj pra

plėtė senelių globos namus nau
jais gražiais pjriestatais, kurie 
kainavo per pusę milijono dole
rių. Pašventinimas numatomas 
birželio mėnesį. Labdarių sąjun
gai vadovauja kun. Anicetas

rinimo”

emimas.

Pralošę komunistai pyksta
Naujoji INCO darbininkų val

dyba nesnaudžia. Pasiknisusi po 
komunistinės unijos valdybos 
knygas be $180.000 ir $100.000, 
kur nesueina, randa dar ir kitų 
spragų, kaip praneša vietinis 
“The Sudbury Daily Star”, V. 8., 
paduodamas oficialų pakutinio 
visuotinio susirinkimo praneši
mą. Iš 1955 m. nuslėpta $4.200 už 
mašinos pataisymą ir tos maši
nos panaudotą gazoliną ir alyvą. 
Pasirodo, kad tuo metu to šofe
rio, kuris pasirašęs, Sudbury vi
sai nė nebūta. Be to, rasta dar 
du skridimai lėktuvu į Europą. 
Čekiai išrašyti, bet nepažymėta 
nei kas skrido, nei kokiais rei
kalais. Ir nėra jokio nutarimo ar 
kito rašto, pateisinančio tas ke
liones. šitie atidengimai sukėlė 
didelį pyktį raudonųjų agentų 
tarpe.

Atleido buvusį sargą, kuris 
tvarkė darbininkų unijos vasar
vietę prie Richard ežero. Jis 
gaudavo apie $6.000 per metus ir 
turėjo du padėjėjus. Paklaustas 
visuotiniame susirinkime, už ką 
jis gaudavo per metus tuos 
$6.000, tik nevykusiai mėgino iš
sisukinėti, kad visa salė pradėjo 
net kvatoti. Turimomis žiniomis 
jis skleidė ir skiepijo komunisti
nes idėjas jaunimo tarpe. Komu
nistai dėl sargo Reid atleidimo 
labai niršo, nes tai buvo puiki 
ir labai nuošali vieta jų susirin-

LONDON, Ont.
St. (Highway Nr. 2 tęsinys) prie 
William St., grojant tam pačiam 
padidintam orkestrui, su visai 
nauja, dar nematyta ir negirdėta 
programa. Numatomas ir nau
jai suorganizuoto choro pasiro
dymas. Veiks loterija ir turtin
gas bufetas su visų rūšių gėri
mais. Pradžia 8 vai. vak. vasaros 
laiku. Rengėjas — Londono liet, 
choras. Pelnas skiriamas šio cho
ro lėšoms sudaryti. Reikia grą
žinti skolą už pirktąjį pianiną, 
reikia lėšų parūpinimui gaidų 
didesniam repertuarui sudaryti. 
Ligi šiol paskutiniąsias išlaidas 
dengdavo pats chorvedis muz. J. 
Petrauskas. Už jo darbą ir tą au
ką jam priklauso- didelė padė
ka. Dengti tas išlaidas apkrau
nant choro narius mokesčiu bū-

kimams. Jei rinktųsi kur mies
te, tai labai kristų į akį kaimy
nams. Kaikurie komunistai rėkė, 
kad toks naujosios valdybos pa
sielgimas esąs neteisingas. Ko
kie jie juokingi ir be logikos. Jei. 
darbininkų daugumos teisėtai iš
rinkta valdyba turi teisę tarnau
tojus pasamdyti, tai ji turi teisę 
ii atleisti, be jokio visuotinio 
narių susirinkimo.

Ir kitų tarnautojų dauguma 
yra visi fanatikai komunistai. 
Pvz. užvaizdai (stewards) prieš 
paskutinį visuotinį unijos narių 
susirinkimą nieko darbininkams 
nepranešė, sąmoningai tylėjo, 
kad kuo mažiausiai susirinktų 
antikomunistų. Pranešė slapta 
tik saviesiems, kad visi daly
vautų ir galėtų šeimininkauti su 
sirinkimo salėje. Kai susipratę 
darbininkai jiems priminė, kad 
reikia neužmiršti pranešti vi
siems apie susirinkimą, tai kai-• 
kurie supyko ir pradėjo pado- \ 
riems darbininkams net grasin
ti. Tuo geri darbininkai yra la
bai pasipiktinę. Visdėlto šį kar
tą komunistai pasirodė tik lašas 
jūroje ir visuotinis susirinkimas 
iškilmingai patvirtino ir užgytė 
naujosios valdybos žygius. Ko
munistai laimi arba smurtu ar
ba ten, kur tamsumas, o kur jau 
įeina šviesos spindulių, tai, kaip 
kokie šikšnosparniai, pradeda 
lįsti į kampus. Naujausi gandai, 
tai kad naujoji valdyba ketinan
ti atiduoti jaunimo stovyklą baž
nytinėms organizacijoms globo
ti. Kadangi yra darbininkų įvai
rių tikybų, tai nori skaldyti dar
bininkų unijos vienybę religiniu 
pagrindu. Net susirinkiihe nau
jąjį pirmininką Don Gillį išva
dino Hitleriu ir fašistu. Tai jau 
seniai žinoma raudonųjų gies
melė, kad kas ne su jais, turi bū
ti fašistai ar naciai. Nieko nau
jesnio dar nesugebėjo išgalvoti.

Dalyvis.
SUDBURIEČIAI,

Pcrsiunžiu į Lietuvę ir kitur vaistu* 
ir laikrodžius pigiausiomis kainomis. Vyr. 
ar mot. iveicorHki 17 akmenų laikro
džiai už $20,75, o taip pat ir visokius 
kitokius siuntinius. Kreiptis: A. Kusins- 
kis, 135 Lourdes St., Sudbury, Ont. Tel. 
4-1605.

į

tuviams krūvon susiburti. Ta
čiau vien moralinės paramos ne
užtenka. Reikia padėti sudaryti 
sąlygas tokiems vienetams veik
ti ir išsilaikyti. Neužtenka tik 
džiaugtis ir gero linkėti, reikia 
aktyviai veikti — praktišku bū
du ateiti pagalbon. Tokia proga 
kaip tik bus gegužės 30 d. Atvy
kusieji laimės dvigubai: parems 
kultūrinį vienetą ir paskutinį 
kartą gražiojoj salėj linksmai 
pasišoks, šią salę nėra lengva 
gauti. Todėl ir kitas pasilinksmi
nimas joje greičiausia ivyks tik 

žės paskutinį šeštadienį, t.y. V. jreiti ir pačios bendruomenės apy vėlyvą rudenį, jei toks ten iš vi- 
30, toje pat gražiojoj Odd Fel-įlinkės likimas — būti ar nebūti, 'so dar įvyks. Ligi malonaus pa- 

D.E.

Tautmių šokių išvyka
M. Chainausko ir B. Ratkevi

čiūtės nuoširdžių pastangų dėka 
suorganizuota tautinių šokių gru 

'pė V. 10 turėjo malonią išvyką 
i pas Rodney lietuvius. Jie ten pa
šoko keletą tautinių šokių Moti
nos dienos minėjime, tinkamai 
atstovaudami Londono lietuvius. 
Malonu stebėti jų jaunatvišką 
nuotaiką ir didėjančią pažangą. 
Nuoširdieji šeimininkai visus be 
išimties minėjimo dalyvius ska
niai pavaišino. Puiki V. Ignai- 
čio paskaita ir turtinga progra- 

jma atitiko M. dienos reikšmę ir 
'prisidėjo prie minėjimo pasise
kimo. D. E.

Paskutinė proga pasišokti z
Gegužės 2 d. įvykęs nuotai

kingasis šokių vakaras buvo di-
[delė ir maloni staigmena ne tik :tu lyg ir perdaug. Jie gaišta lai- 
' Londonui, bet ir jo apylinkėms, j ką, turi kelionės išlaidų važinė- 
Apie 150 puikiai nusiteikusių ! darni į repeticijas. Taigi dar daur 
svečių buvo visiems lyg naujie- giau iš ju reikalauti — tikrai ne- 
na, mūsų mažai kolonijai ne- patogu. Choras buvo šiltai sutik- 
įprastas reiškinys ir pats di- tas ir įvertintas Vasario 16 nu
džiausiąs betkada buvęs skaičius nėiime. Visi džiaugėsi savomis 
mūsų pasilinksminimuose, ne-J pajėgomis, nes tik jomis ir gali 
skaitant gegužinių. Tokiu pasi- remtis mažos kolonijos veikla — 
sekimu ir didžiosios apylinkės jos lėšos per mažos kviestis stam 
ne visada gali didžiuotis. jbius meno vienetus iš didmies-

Toks na t vakaras įvyks gegu- čių. Nuo tokių vienetų gali pa-

’ '•'.f'- ~ O J y OV MU1 p J ■

lows Temple salėje, 555 Dundas mes tik jie sudaro galimybę lie- simatymo Londone.
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“Ar nežinot? Mes—lietuviai! 
Mūsų kraštas — Lietuva, 
Mūsų ženklas — baltas Vytis 
Ir trispalvė vėliava”
Laibų balsiukų choras pasitin

ka svečius ir tėvelius atėjusius 
aplankyti vaikų darželio. Toliau 
- daina: “Kaunas gražus meis- 

x tas, Vilnius mūsų sostinė...”, 
paskiau giesmė — “Marija Dievo 
Motina, aš esu Tavo vaikas...” 
vėl eilėraščiai ir vėl dainos... 
Paprastai, grečiau išsibaigia lan
kytojų laikas, negu mažųjų dai
nos ir eilėraščių kraiteliai. Pa
keltas deklamatorių rankutes ir 
prašymus pasireikšti, tenurami- 
na tiktai pažadas, kad bus dar 
sekanti proga.

Kas dar nesate aplankę vaikų 
darželio Toronte, nuoširdžiai 
kviečiame. Adresas lengvas at
minti ir surasti: 46 Delaware 
Ave.x Toronto, Ont.

Tačiau, kaip galima, artimiau
sioj ateity, mes norime šį adresą 
pakeisti. O tai padaryti galime 
tik su Jūsų pagalba. Todėl ir 
šaukiamės visų lietuvių skubios 
talkos. Jūs, kurie matėte dabar
tines darželio patalpas, atjaučia- 

' te ir suprantate šį reikalą. O 
tiems, kurie nesate lankę mūsų 
įstaigos, norime nors trumpai iš
dėstyti padėtį. ‘

Dabartinis namas nėra pritai-

Pastatykime namus Lietuvos atžalynui!
lietuviškai įstaigai. Juk nuo ma
žųjų tinkamo auklėjimo priklau
sys jų sąmoningumas Dievo ir 
Lietuvos atžvilgiu. Lietuvybės 
išlaikymo klausimas svetimųjų 
aplinkoje ir įtakoje visiems 
mums yra lygiai jautrus ir gy
vybingas, telkiąs visus bendrom 
pastangom.

Darželio patalpose pramatome 
sąlygas įvairiems kursams, mo
kyklinio amžiaus vaikų lituanis
tiniam lavinimui bei auklėjimui. 
Tie namai bus Lietuvių Vaikų 
Namai.

Taigi, savo darbu ir savo už
darbio auka, bendromis jėgomis 
statykime namus lietuviškąj am

kytas vaikų darželio įstaigai. 
Namas yra permažas sutalpinti 
esamą skaičių vaikų. Seserims 
yra sunku dirbti, sunku vykdy
ti darželiams skirtąją programą, 
neturint kambarių, kur atskiros 
grupelės galėtų sekti jų amžiui 
pritaikytą kursą ir žaidimus. 
Nėra salės kur vaikučiai galėtų 
parėkauti, nes šios vietos kai
mynai nepritaria nei vaikų links 
mybei, nei pačiai įstaigai ir ne
praleidžia progos žodžiu pareikš
ti tą savo nepasitenkinimą. Se
serys yra priverstos net kieme 
raminti vaikų džiaugsmo prasi
veržimus.

Visa tai jau yra pakankama________ ______________ ____
priežastis ieškoti darželiui pato- 1 atžalynui. Gi mūsų padėka Jums 
gesnės vietos. Tačiau ši priežas- ’ ” * ' -■*»
tis dar nėra bėda palyginus su 
miesto valdžios spaudimu. Įvai
rūs inspektoriai, ugniagesių, na
mų, vaikų darželių atstovai, reiš
kia savo reikalavimus, namų 
pertvarkymo reikalu, • paskirda
mi net datą, kada šie darbiai tu
ri būti atlikti.‘Mes vis stengėmės 
sušvelninti jų įsakymus remon
tais ir pertvarkymais, tačiau da
bar jų reikalavimai pasidarė 
mums nebeįmanomi.

Todėl kreipiamės į visus lie
tu viuss Kanadoje, PADĖKITE 
mums pastatyti naujas, tinka
mas patalpas šiai taip svarbiai

bus malda, kad Viešpats atly
gintų Jūsų dosnumą.

’ Nekaltai Pr. Marijos Seserys.

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai - naujos atpigintos kainos

Naudodamiesi ta didžiule parama,* kuri ligi šiol buvo mums 
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautiečių, 
Lietuvių Prekybos Bendrovė dabar gali jau tikrai iš esmės su
mažinti kainas praktiškai visiems tiems daiktams, kurie siunčia
mi į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O dabar Bendrovei dar malo
nu pasirodyti visuomenei su savo nauju, padidintu, iliustruotu 
katalogu lietuvių kalba. Esame taip pat atspausdinę katalogus 
latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduotos kainos 
siu dalyku:

1 ‘ ‘ "
2

Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir vai' 
kams.
Visokių rūšių odos.
Gatavi batai. ' .
Įvairūs laikrodžiai.
Foto aparatai.

nos yra nuo $39.00 iki $1.120.00

3
4.
5.
6.
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kai

nos yra nuo $39.00 iki $1.120.00
8. SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos.
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri tin

ka visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptus mezgimo 
siūlus.

10. OLYMPIA RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS su šių kalbų
raidynais: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokie
čių it anglų * ' ' ’ 7 "

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, JAV, Vokietijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Sov. Sąjungoje.

Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal betkuria kalba 
rašytus receptus.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad vi

sados galima gauti dar kainoraštį mūsiškių standartinių siunti
nių, kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntinių kainos yra 
tarp $29.00 ir $80.00

Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiun

timu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį su
daro 6% jardo VILNONĖS medžiagos 2 vyriškiems ar moteriš
kiems kostiumams.

2. Už $32.00 (įskaitant visus'minėtuosius mokesčius) galite 
pasiųsti 6 jardus VILNONĖS medžiagos 2 paltams.

3. Už $49.00 (įskantant minėtuosius mokesčius) galite pa
siųsti 13 jardų VILNONĖS medžiagos 4 vyriškiems ar moteriš
kiems kostiumams

4. Už $79.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pa
siųsti 23 jardus VILNONĖS medžiagos 7 vyriškiems ar moteriš
kiems kostiumams.

O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standartinius 
siuntinius su VILNONĖMIS medžiagomis, pamušalais, batais, 
megztiniais ir kt.

Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums specia
liai gamina vienas didžiulis britų1 audimo fabrikas ir žymi jose 
“Made in England”, o tai padidina jų vertę Lietuvoje.

Siuntėjų prekės:
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųsti į 

Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntėjams pa
geidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta prekių, pa
sirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors standartinis siun
tinys. ■ ■ ■

Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be perkro- 
vinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniškai per 3-5 
savaites. Pageidaujant mes siunčiame ir oro paštu.

Mes užtikriname, kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus ar nemoka

mai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame 

Londone, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašymu 

ar pavyzdžiais būna užsakytos.
Mokėjimai:
Mokėjimus mes priimame.
a)
b)
c)
d)

asmeniniais čekiais, 
banko čekiais,
tarptautiniais piniginiais orderiais, 
britų piniginiais orderiais, 
kelioniniais čekiais, 
pašto orderiais.f)

Mes siūlome:
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius per 

kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių įsipareigojimų 
paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių ir kitokių 
informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su mūsų 
kainomis ir mūsų prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugelio 
lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad didesnė apy
varta mažina kainas ir kad mus remdami jūs sutaupote apsčiai 
savo pinigų.

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

ANDY THOMPSSON SU Į goję — Ontario pilietybės vyres-
ŽMONA AMY niuo j u valdininku. Liberalams iš

Andy Thompson yra liberalų i rinkus federalinio parlameto at- 
kandidatas Toronto Dovercourt Į stovu savo lyderį L. Pearsoną, 
apylinkėje. Anksčiau jis 7 metus |Thompsonas pasidarė jo ypatin- 
buvo pilietybės bei imigracijos 
ministerijos tarnautoju, pabai-

II-ji Lietuvi; Dieni Hamiltone
Gegužės 12 d. LD organizaci

nio komiteto pirm. V. Kazlaus
kas, KLB pirm. J. Varanavičius 
ir kun. dr. J. Tadarauskas buvo 
priimti miesto rotušėje Hamil
tono- burmistro L. D. Jackson. 
Lietuvių atstovai nušvietė mūsų 
tautiečių gyvenimą šiame pra
moningame Kanados mieste, pa- 
reikšdami kartu užuojautą bur
mistrui dėl jo pergyventos ligos. 
Nors miesto galva dar nėra vi
siškai pasveikęs (vaikščioja su 
lazdelėm), tačiau jis gyvai do
mėjosi lietuvių gyvenimu. Su
pažindinus su rengiama Kana
dos Leituvių Diena, L. D. Jack- 
son prisiminė įvykusią šventę 
Hamiltone 1953 m. Paprašytas 
būti Kanados LD Garbės Glo
bėju, burmistras mielai sutiko, 
kartu pareikšdamas, kad šioje 
šventėje dalyvausiąs su pęnia. 
Šiuo oficialiai ir skelbiame, kad 
VI-tosios KLD Garbės Globėju 
yra- Hamiltono miesto burmist
ras L. D. Jackson (His Worship 
L. D. Jackson Mayor of the City 
of Hamilton).

Tautiečiai, rašydami apie šią 
šventę anglų spaudoje, ar būda
mi angliškai kalbančios visuo
menės tarpe, gali ir net privalo 
tai pažymėti. Be to, p. Burmist
ras kas savaitę turi spaudos ir 
radijo konferencijas, kuriose at
stovai supažindinami su numa
tomais miesto darbais ir svar
besniais įvykiais. Ir čia p. Bur
mistras pasiūlė šią šventę iš
garsinti, nes kaip pranešė L. D. 
Jacks^g, tai-nėra vien, tik lietu
vių uždaras įvykis, bet taip pat 
svarbūs ir reikšmingas viso Ha
miltono miesto įvykis.

Lietuvių delegacija buvo už
klausta. kurioje salėje įvyks sek
madienio koncertas. Atsakyta, 
kad vieta dar nenustatyta. Tuo- j 
rųet p. Burmistras pats pasiūlė 
virš 1.000 žiūrovų talpinančią 
Westdale salę, sumokant $60. 

•Board of Education. Tačiau po 
vizito pas burmistrą, nuvykta į 
Palace kiną (talpina 2.007 sve
čius, šalia kino yra lengvų ma
šinų statymo aikštelė, viduje 
veikia vėdinimo sistema, pats 
pastatas randasi miesto centre) 
ir jis paimtas sekmadienio kon
certui už $200.

Paskutiniame LD org. k-to 
posėdyje nutarta į Garbės Ko
mitetą be jau sutikusio p. L. D.

gų reikalų asistentu, daugiausiai 
dirbdamas su mažumomis. Ir 
šiaip jis labai plačiai reiškiasi 
visuomeninėje veikloje, taip pat 
radijo ir spaudoje.

Jo žmona Amy Riisna, kurią 
jis vedė 1958 m., yra estaitė, ži-

TORONTO
LENKUOS LIETUVIAI i- Medž. Federacija. Visiems na- 

SVEIKINA Įriams yra išsiuntinėtos “Molson”
Iš dabartinės Lenkijos Szcze- 1 anketos su visomis varžybų tai- 

cino, vokiečių vad. Stettin, ba- syklėmis, informacija ir premi- 
landžio 21 d. atvyko į Torontą'jų sumomis. Viskas verta rimto 
pas savo gimines Jonušų šeima dėmesio, o laimės klubo nariams 
— tėvai su dukterimi. Ten jie bus. Kartu įdėta ir mūsų klubo 
gyveno nuo pat karo meto. Pa- anketa, pagal kurią klubas skiria 
sirodo, tiek Szczecine, tiek apy-! tam pačiam tikslui ekstra $50 
linkėse ir visoje Lenkijoje iš-' dovaną už sugautas klubo narių 
blaškytų lietuvių yra nemažai, 'didžiausias žuvis, pagal tas pa- 
Visi, kas išgyveno Lenkijoje 10 čias “Molson” varžybų taisykles, 
metų yra laikomi piliečiais ir Visiems dalyvaujantiems geriau- 
apie grąžinimą į Lietuvą dabar sios sėkmės, 
nebekalbama, nors pirmaisiais 
metais po karo kaikas net varu 
ten buvę išvežti. Szczecine žino
mų lietuvių esą per 100, o kiti ir 
nebendraują su savaisiais. Vi
sur, kur yra daugiau lietuvių, 
veikia liet, draugijos, kurios 
priklauso Varšuvoje suorgani
zuotam lietuvių centrui.

Janušams išvykstant Szczeci- 
nc lietuviai prašę perduoti nuo
širdžiausius linkėjimus Kanados 
ir viso laisvojo pasaulio lietu
viams.

T. Medžiotojų-Žuklautojų 
klubas

prašo visus savo narius dalyvau- 
iti iviuisun aiueies žuvies, vai- 
I žybose, kurias praveda Ont. Žuv.

Jackson, kviesti: J.E. vysk. J. F.
Ryan,_J.E. vysk. V. Brizgįkun. nMn0 Torūnto estų visuomėni.

ninko dukra. Ji tarpkitko rašo 
straipsnius apie. Toronto mažu
mas “Star” dienraštyje. Pereita
me “TŽ” numery kaip tik buvo
paminėtas jos straipsnis apie iti “Molson” didelės žuvies, var- 
lietuvius.

dr. J. Tadarauską, kun. A. Trakį, 
Imigr. ir Pilietybės min. E. Fair- 
clough, Ontario premjerą Hon. 
L. Frost, radijo komentatorę E. 
Hyder, kar. maj. R. G. Seville, 
gen. konsulą V. Gylį, PLB pirm. 
J. Matulionį, Kr. V-bos pirm. V. 
Meilų, NL red. J. Kardelį ir TŽ 
red. dr. A. Šapoką.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas savo raštu iš š.m. ba
landžio 30 d. oficialiai įgaliojo 
Hamiltono LSK Kovą surengti 
vyrų ir moterų krepšinio ir stalo 
teniso rungtynes, tarp Kanados 
ir JAV lietuvių rinktinių. Šios 
varžybos bus pirmos tokio po
būdžio šiame kontinente, tad FA 
SK-tas nutarė joms iš anksto pa
siruošti, kviesdamas Kanados 
Sporto Apygardą ir JAV rytų 
ir vakarų apygardas gražiai su 
HLSK Kovas bendradarbiauti.

Artinasi atostogų laikas. Ne 
vienas mūsų važiuosime aplan
kyti giminių ar savo pažįstamų. 
Mes prašome visų, besilankant 
kituose miestuose, garsinti Lie
tuvių Dieną, kartu sutariant su 
giminėmis ir pažįstamais, dar 
kartą pasimatyti rugsėjo 5-6 d.d. 
Haųiiltone, nes ši šventė bus di
džiausia iš visų įvykusių.

Malonu, kad LD rado gyvą at
garsį ir mūsų spaudoj e. Jau TŽ 
ir NL vienaip ar kitaip pasisakė 
pp. St. Bakšys, K. Lukoševičius, 
G. Skaistys, Šk. St., F. R. Š. ir 1.1. 
Visi jie prisidėjo tik prie LD 
reklamavimo. Laukiam daugiau 
ir visiems iš anksto dėkojame. 
Tik gaila, kad visi tie asmenys 
yra klaidingai patalpų klausi
mu informuoti. tad ir savo pas
kutiniame posėdyje LD org. ko- i 
mitetas nutarė duoti spaudai vie
šą paaiškinimą, kad mūsų visuo
menė nebūtų toliau klaidinama.

LD Informacija spaudai 
(K. Baronas).

Wiesbadenas. — Emigruojan
čių vokiečių skaičius pastarai
siais metais pradėjo aiškiai ma
žėti. Sumažėjęs taip pat į Vokie
tiją imigruojančių skaičius.

Wiesbadenas. — V. Vokietijoj 
statistikos biuro duomenimis 
moterų yra 3.10 milijono dau
giau kaip vyrų, vyrų 24.7, o mo
terų 27.8 mil.

žūk
Toronto Lietuvių Medžiotojų-Žuklautojų klubo šių metų val
dyba. Stovi iš kairės: Alg. Kazilevičius — ižd., J. Masionis — žuk- 
lautojų sekc. vadovas, Eug. Kuchalskis — medžioklės sekc. va
dovas. Sėdi iš kairės: Alek. Braziukaitis — klubo pirmininkas ir 
A. Čeponis — sekretorius. Foto ir klišė Vyt. Maco.

Macas.
JOSEPH M. GOULD 

yra oficialus liberalų kadidatas 
provinciniuose rinkimuose Bra- 
condale rink, apylinkėje. Perei
tame parlamente šią apylinkę 
atstovavo Arthur Frost, konser
vatorius, kuris dabar jau nebe- 
kandidatuoja dėl nesveikatos. Jo 
vietoje konservatoriai parinko 
Menzies.

Bracondale apylinkę sudaro 
miesto dalis į vakar, nuo Trinity 
apylinkes. J. M. Gould anksčiau 
yra buvęs 5 metus maždaug to 
paties rajono atstovu miesto ta
ryboje. Iš profesijos jis yra ad
vokatas, gimęs, augęs ir dabar 
su šeima tebegyvenąs šiame ra
jone. K .

Pirmoji ukrainiečių ligoninė 
Toronte jau įkurta. “Šv. Andrie
jaus Ligoninės Draugija” nupir
ko tam reikalui vad. Stratcona 
Hospital namą 32 Gothic Ave., 
prie pat Quebec Ave. Ligoninę '~ 
organizuoja Ukrainiečių Medi
cinos draugija, kuri apjungia 
ukr. gydytojus, dantų gydytojus 
ir farmacininkus. -

Baltų vokiečių savišalpos d-jos 
Toronto skyrius turi vasaros 
stovyklą Sprinhurst vasarvietė
je, kur siunčiami vasaroti dau
giausia vaikai. Šiems metams 
draugijos valdybon išrinkti: 
pirm. E. C. Sacce, yicepirm. H. 
Kroeger, ižd. E. Glaeser, sekret. 
Kain Feyerabend, Lydia Hasen- 
fuss, E. Redlich, dr. R. Wendt, 
P. R. Lehbert.

Greičiausiai augančios bend
ruomenės Kanadoje yra kaikurie 
Toronto priemiesčiai. Pvz. North 
York 1945 m. turėjo 25.100 gy
ventojų, gi 1957 m. jau turėjo 
182.942. Scarboro ir Ėtobicoke 
atitinkami skaičiai yra 21.274 ir 
110.306 bei 24.100 ir 151.885.

Neapibrėžtas protavimas
Per savaitę sutarę, kokios for

mos bus stalas, tarytum tai sim
bolizuotų jų politiką (kampuotą 
ar apvalią), sutarę kiek bus kė
džių už jų, didieji užs. reikalų 
ministerial stebino pasaulį pro
paganda. Visus nešė sovietai. Ne 
tik elegantiškiausių kostiumu, 
skrybėle, jis lipšniausiai kalbė
jo su žurnalistais dėl būtino rei
kalo žmoniją išvaduoti iš “ligšio
liniu isitikinimu”. Žinoma, ne 
sovietinių. Amerikiečių baze pa
keitimams Vokietijoj buvo “lais
vi rinkimai”. Gromyko tik sakė, 
jog “Ar jums patinka, ar ne,'Ry
tų ir Vakarų pasaulio siena pa
siliks”. Pasaulio dėmesį jis ga
biai nukreipė į Rytų vokiečius, 
pakiršino lenkus ir Čekus prieš

BREWERY LIMITED 
TORONTO

Visada yra melas 
džiaugi 

ir juoktis

nio puolimo prieš jį, ne tik tebe
sąs gyvas ir sveikas, bet jo, ver
tėjo. re autoriaus Šilerio(!)., pa
vardė buvo iškelta reklamoj, pra 
nešančioj Maskvos Dramos Te
atro naująjį “Marija Stuart” 
pastatymą.

Ne be Chruščiovo įtakos net 
kom. Kinija sušvelnino savąjį 
“komunalinį gyvenimo būdą”. 
Chruščiovas “Amerikos kariams 
veteranams” pareiškė, kad netru 
kus laikas ateis, kad kiekvienas 
galės važinėti kur kas nori ir net 
jau dabar esą nemaža tokių, ku
rie nori grįžti atgal Sovietijon.

Chruščiovinės “laisvės” kai- 
kurių kolūkių pajamas tiek pa
kėlė, jog Chruščiovas viešai iš
reiškė baimę, ar “kulokinė” (buo 
žinė) dvasia neatgimstanti? Jis • 
dėlto kvietė nukirsti šias paja
mas “visų labui” — sunaudoti 
“agrogradų” — žemdirbių mies
telių statybai su teatrais, kinais, 
butnamiais, kanalizacija ir van
dentiekiu. (O tik prieš kelias sa
vaites “Ekenomikos Problemos” 
sovietinis magazinas išvedė, kad 
net geraisiais 1956 m. vidutinis 
sovietinio žemdirbio uždarbis 
tebuvęs metams 1.300 rublių ar
ba $10 mėnesiui).

Permainos Lietuvoj
Keli pastarieji mėnesiai tebe- 

liudijo permainas Lietuvoje. Ji 
tebebuvo uždaryta. JAV-bių lie
tuviai laikraštininkai taip ir ne
susilaukė sovietinės vizos savo 
lėšomis aplankyti vasarą Lietu
vą, bet LTSR spauda liudijo 
“laisvėjimą” ne tik ūkiniam gy
venime. Ne vien reportažuos 
apie “spekuliantus”, kurie pir
ko karakulius Armėnijoje ir par

tis. kad Departamentas pritarė Į davinėjo dešimguba kaina Lietu- 
eilės Amerikos žurnalistų pastan voj, ar vežė iš Lietuvos giminių 
goms visomis išgalėmis stiprinti prisiųstus “deimantus”, “odas” 
Amerikos-Sovietų kultūrinį ben- Armenijon. Ypač džiugino lietu- 
dravimą. Tokio milijoninio tira
žo “Daily News” Niujorke veda
mojo skatinamas ir toliau “er
zinti sovietus reikalavimu sugrą
žinti laisvę Rytų Europos vals
tybėms, įskaitant Lietuvą”, bu
vo ignoruotas. NYTimes iš Mas
kvos buvęs ištremtas korepon- 
dentas Salisbury, dabar vėl Mas
kvoj, įtikinėjo, kad kultūrinio 
bendradarbiavimo rezultatai jau 
dabar esą labai jaučiami. Dar ne
baigtas Amerikos paviljonas 
Maskvoj esą jau yra maskviečių 
susidomėjimo centras. (Bet jis 
siutino britus, kurie išstumti iš 
Europos rinkų nori bizniauti su 
sovietais).

B. Pasternakas, po viso politi-

ALMUS, 
mūsų bendradarbis Niujorke

vakariečius už “nenorą” įsileis
ti į mitingą. Gromyko lanksčiai 
siekė “lygus su lygiu” derybų. 
Pirmuoju uždaviniu buvo anot 
J. Reston iš NYTimes, “dramati
zuoti Rytų Europos priskyrimą 
sovietams”, kurie nebepasiten- 
kino vakariečių tyliu pritarimu 
dabartinei kontrolei.

Amerikiečių politika
JAV Departamentas gi ištiki

mai laikės John F. Dulles (jis 
silpo ligoninėj) 1950 metų “pa
gerintos containment” politikos. 
Visi mažieji ir didieji buvo iš
kilmingai mokomi, jog jokia “ne
utralumo arba išsijungimo poli
tika komunistų atžvilgiu yra ne
įmanoma”. Tai kartojo NYT, 
kad kitam vedamajam įtikinėtų, 
jog “tik amerikiečių ir sovietų 
susipratimas ir geresnis viens 
kitų supratimas įgalins taiką”. 
Paskatinti sovietus į šitokį ben
dradarbiavimą praėjusį savait
galį visoj Amerikoj buvo de
monstruojami masinio legalizuo
to žudymo tobuliausi instrumen- 

jtai, parodą, kaip visu įkarščiu 
(.skubinama dar baisesnių ginklų 
ieškojimas ir gaminimas. (Birže
lio 6 bus nuleistas pirmasis ra
ketas šaudąs JAV-bių atominis 
povandeninis). . •

Jei tas pats Valstybės Depar
tamentas nematė reikalo net at
sakyti į savo piliečių pasiteira
vimus, kodėl nedaroma žygių 
užtikrinti laisvą judėjimą tarp 
Amerikos ir sovietų kontroliuo
jamo Pabaltijo, nebuvo paslap-; . . . « « ■»—k. . • a • I

viški eilėraščiai jaunų, naujų ta
lentų, arba tokio dail. S. Kra
sausko medžio rėžiniai romanui 
“Parduotosios Vasaros”.

Jei kaikuriems išeivijos laik
raščiams “kultūrinio santykia
vimo” tema tebebuvo visiškas 
tabu, tai daugelį stebino Brook
lyn© “Laisvė” vis dažniau pasi
rodanti su objektyvia išeivių kul 
tūrinio gyvenimo informacija. 
“Laisvė” pvz. nesibaidė infor
muoti, kad R. Viesulo kūrinys 
“Viena Akim Aklas Vilkas” ne
seniai buvo nupirktas Moder
naus Meno muzėjaus, nors Lie
tuvoj Viesulas buvo kaikieno 
“reakciniu abstrakcionistu“, “tep 
koriu” vadinamas.

r I



Hamiltono jaunimas nepamirš tėviį šalies
(Tęsinys iš praeito nr.)

Onutė 
Čėsnaiiė, 
14 metų. 
III prem.

KAUNAS t
Puikiame Nemuno 

santakos slėnyje bei 
augštus Nemuno krantus stovi 
Kauno miestas, lyg koks pa
veikslas gražiuose rėmuose. Di
delis judėjimas į miestą vedan
čiuose keliuose, plačiai išsišako
jusi geležinkelio stotis, gausūs 
garlaiviai Nemune, nuolat kylą 
lėktuvai jau iš karto rodo, kad 
čia ne eilinis miestas. Ir iš tikrų
jų! Daugelį metų, ištisus šimt
mečius Kaunas buvo vienas iš 
svarbiausių Lietuvos miąstų. Jis 
buvo net ir laikinoji Lietuvos 
sostinė. Tup metu Kaune buvo 
vyriausia Lietuvos valdžia — 
Lietuvos prezidentas, seimas, 
ministerijos, vyriausias teismas, 
kariuomenės vadovybė ir kitos 
svarbiausios Lietuvos valdžios 
įstaigos.

*• Be valdžios įstaigų Kaune bu
vo susispietusių ir daug svarbių 
mokslo ir meno įstaigų. Kaune, 
veikė Vytauto Didžiojo Univer
sitetas, kuris ruošė Lietuvai gy
dytojus, inžinierius, teisininkus, 
mokytojus ir kitus reikalingus 
mokslo žmones. Buvo keliolika 
gimnazijų ir daugybė kitokių 
mokyklų. Kauno teatras savo 
operomis, baletu ir. kitokiais vai
dinimais buvo garsus toli už Lie
tuvos sienų. Net garsūs Ameri
kos lietuvių dainininkai važiavo 
į Kauno teatrą dainuoti. Meno 
galerijoje buvo surinkta geriau
sių Lietuvos dailininkų paveiks
lų ir skulptūrų, o Karo ir kituo
se muzėjuose dalykai iš Lietu
vos praeities.

Toks didelis miestas negalėjo, 
žinoma, būti be didelių krautu
vių ir fabrikų. Fabrikai įsikūrę 
daugiausia Kauno priemiesčiuo
se, gamino arba paruošė reika
lingiausias prekes: maistą, dra
bužius. avalyne, smulkius gele
žies dirbinius, stiklą, degtukus, 
popierį ir daugelį kitų kasdieni
nių reikmenų. Lietuvos maisto 
gaminiai, švariai paruošti, geri 
ir nebrangūs pasiekdavo iš Kau
no ir svetimus kraštus — Vokie- 

- tiją, Angliją ir net tolimąją Ame 
riką. Kaikurie iŠ tų fabrikų pri
klausė Amerikos lietuviams, grį- 
žusiems į Lietuvą ir čia apsigy
venusiems.

Kaunas yra senas miestas, 
toks senas, kad net tikrai nežino
ma, kas ir kada jį yra įkūręs. 
Žiūoma. tik, kad labai seniai, 
maždaug prieš 600 metų, Kaunas 
jau buvo stipri pilis. Tą pilį bu-

ir Nėries 
iškopęs .j

vo pasistatę lietuviai, norėdami Inas bažnyčių ir katedrų. Dažnai 
apsiginti nuo savo nuolatinių 'nuvargęs keleivis randa" ant kai- 
priešų — vokiečių kryžiuočių, 
kurie atplaukdavo Nemunu iki 
čia. Per eilę metų Kauno pilis 
vra mačiusi daug ugnies ir krau
jo: kartais vokiečiams pavykda
vo pilį paimti ir cfa patiems įsi
kurti. Paskui lietuviai pilį vėl 
atsiimdavo. Vėliau apie pilį pra
dėjo augti miestas. Dabar iš bu
vusios garsiosios pilies likę tik 
griuvėsiai. .

Netoli pilies, yra taip pat sena 
Kauno katedra. Jos rūsiuose yra 
palaidota daug žymių lietuvių— 
vyskupų ir rašytojų. Ten palai
dotas ir garsusis IJetuvos dai
nius prel. Mačiulis-Maironis.

Liucija 
Kamins- 
kaitė, 
14 metų. 
IV prem.

LIETUVA
Kiekvienas žmogus jaučia vė

jelio pūtimą švelniausią, dangų 
mėlyniausią ir gėlių žydėjimą 
gražiausią tik savo tėvynėje.

Už. banguojančių jūrų ir toli
mų kraštų yra mūsų tėvynė 
Lietuva, kurią mes dar visai ma
ži palikom.

Lietuva nėra didelis kraštas. 
Ji randasi Rytų Europoje. Iš va
karų pusės plauna jos krantus 
Baltijos jūra, o Rusija, Lenkija, 
Vokietija ir Latvija yra jos kai
mynai.

Lietuvos sostinė Vilnius yra 
žinoma savo istorine praeitimi. 
Ten randasi apie 40 bažnyčių, 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia yra 
žinoma savo meno išdirbiniais. 
Vilnius guli ant Nėries ir Vilne
lės krantų.

Lietuva nėra turtingas kraš
tas. Daugumas jos gyventojų 
yra ūkininkai. Lietuvos istorija 
ir praeitis yra labai įdomi ir 
graži. Garsūs senovės vardai 
kaip Kęstutis ir Birutė apdai
nuoti dainose.

Žaliuoją, tankūs miškai puo
šia Lietuvos žemę, šnabždėdami 
beržai, eglės, pušys, ąžuolai ir 
drebulės sudaro šiuos gražius 
Lietuvos rūbus. Per dienas ši
tuose miškuose ir pievose skam
ba paukščių čiulbėj imas. Kregž
dės, pempės, lakštingalos ir ge
gutės skraido Lietuvos padan
gėje.

Dažnai mes užmirštam kalbėti 
lietuviškai, bet atsiminkime, kad 
lietu viii kalba yra viena iš se
niausių kalbų, be to. ji yra mū
sų gimtoji kalba, kuria kalbėjo 
mūsų protėviai.

Daugumoje lietuviai yra kata
likai ir Lietuvos kraštas yra pil-

mo kebo koplytėlę ar kryžių,, 
kurie simbolizuoja didelę lietu
vio meilę Dievui.

Lietuvos upės ir ežerai kartu 
su miškais gražina Lietuvos gam 
tą. Vasarą jie atmuša saulės 
spindulius, o žiemą pasislepia po 
ledais.

Dažnai vasaros vakarais, kai 
darbas baigtas, prie senos ba
kūžės girdisi daina. Tos lietuviš
kos dainos skamba kiekvieno lie
tuvio širdyje. Jos apsako jo gy
venimą ir darbą, jo džiaugsmus 
ir liūdesius. Kaikurios liaudies 
dainos yra labai senos. Nors dau
gumas žmonių gyveno paprastai, 
bet lietuviai buvo laimingi. Pa
vasarį soduose kvepėjo obelų’ ir 
vyšnių žiedai, kai saulės spindu
liai šildė pavasario gėles ir dygs 
tančią žolę. Vasarą po pievas ir 
gurguliuojančius upelius bėgio
jo basi vaikai ir jų juokas skam
bėjo po miškus.

Ten žiemą sniegas dengė lau
kui ir bažnyčių bokštus, kur Ka
lėdų naktį rinkosi pamaldoms 
lietuviai. Per ilgas žiemos naktis 
vėjas daužė langus, o už jų gir
dėjosi močiutės pasakos.

Kiekvienas lietuvis tremtyje 
ilgisi sugrįžti į savo kraštą, į tą 
namelį, kur jis gimė ir augo. 
Viskas jam ten ir miela ir jau
ku, nes ten jo tėvynė.

Birutė 
Palčiaus- 
kaitė, 
11 metu. 
IV prem.

LIETUVA
Vilnius — Lietuvos sostinė. 

Vilniaus katedroje yra palaidota 
daug žymesniųjų tautos vadų. 
Vilniuje yra labai graži bažny
čia, pavadinta šv. Oonos bažny
čia. Ji labai gražiai atrodo nak
ties metu. Kai Napoleonas ėjo į 
Rusiją, jis sakė, kad jis norėtų 
ją pasiimti i Paryžių. Vilniuje 
v ra Gedimino pilies griuvėsiai— 
garbingos Lietuvos praeities liu
dytojas. Vilniuje yra daugiau 
kaip trisdešimt gražių bažnyčių 
ir šitame mieste Aušros Vartai 
yra garsiausia Lietuvos švento
vė. Viršuje, koplyčioje, stebuk
lingasis Dievo Motinos paveiks
las. Čia renkasi žmonės iš visos 
Lietuvos padėkos maldai ar pa
guodos ieškoti.

Kaunas
Kaune yra daug gražių bažny

čių. Viena yra Įgulos bažnyčia. 
Ją galima matyti nuo Vytauto 
kalno. Yra Kaune DLK Vytauto 
D. paminklas Augštoje Panemu
nėje. Gražus Vytauto Didžiojo

Planuojant ir plečiant Ontario ateitį!

“Ontario provincijos vyriausybė didžiuo
jasi savo provincijos išsiplėtimu paskutinių 
metų bėgyje... progresas bus tęsiamas ir to
liau. Tuo pačiu laiku vyriausybė rūpinasi 
ir visuomenės atskirų asmenų gerbūviu”.

Hon. W. M. NICKLE, Q.C., ’ 
Minister of Planning and Development 

for the Province of Ontario.

Laike paskutiniųjų dešimts metų, kai Ontario išaugo daug grei
čiau, negu betkuri Šiaurės Amerikos dalis, provincija kasmet pri
imdavo po 150.000 naujųjų ateivių. Ontario dėkinga šiems atei
viams už jų didelį įnašą ir prisidėjimą prie provincijos išvystymo 
ir gyvenimo lygio pakėlimo.

Ontario piliečių gerbūvis buvo ir bus ateityje pagrindinis Plana
vimo ir Darbų Vykdymo Departamento uždaviniu. Atsiminkite — 
šio departamento paslaugos yra prieinamos kiekvienam provin 
cijos gyventojui. ,

■ ą

Dėl platesnių informacijų rašykite — Director, Mr. A. V. Crate.
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ONTARIO DEPARTMENT OF PUNNING A DEVELOPMENT
Hm. U«ll« M. Q.C, LLD.•mum

Kun. Jeronimas Žaloms, MIC Kun. Jonas Žaloms, MIC Kun. Antanas Gražulis, MIC
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Auksiniam jubilėjui trys kunigai

Dvynukai ir vienas
Tėvai Marijonai šiais metais 

mini auksinį kongregacijos at
naujinimo jubilėjų. Ta proga 
gegužės 23 d. Tėvų Marijonų se
minarijos koplyčioje Claredon 
Hills, Ill., vysk. V. Brizgys įšven 
tins į kunigus tris klierikus: 
dvynukus Joną ir Jeronimą Za- 
ionius ir Antaną Gražulį.

Jonas ir Jeronimas Zaloniai, 
MIC, gimė 1932 m. balandžio 27 
d. Plymouth, Pa. Įstojo į Tėvų 
Marijonų kongregaciją 1950 m., 
filosofijos ir teologijos kursus 
baigė Tėvų Marijonų seminari
joje, Claredon. Hills, .ir Grand 
Seminaire de Št. Sulpice, Mont
real Kanadoje. Jie atlaikys pir
mąsias škilmingas šv. Mišias ge
gužės 31 d. s v. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, Lynwood, Pa.

Jaunųjų marijonų tėvai, And
riejus ir Ona Zuloniai, yra Ame
rikoj gimę ir augę ir per ilgus 
metus gyveno Pensylvanijoje. 
Šiuo laiku jų tėvas Andrius dir
ba dienraščio “Draugo” spaustu
vėje, o motina eina virėjos pa
reigas Tėvų Marijonų vienuoly
ne; jaunesnė sesutė Sally Ann 
lanko šv. Marijos, Jūros Žvaigž
dės, parapijos mokyklą, greta 
Tėvų Marijonų vienuolyno Či-

kagoje. ’
Antanas Gražulis, MIC, gimė 

Cumbola, Pa., 1926 m. balandžio 
21 d. Baigęs Blythe Township 
augštesniąją mokyklą, jis įstojo 
i laivyno Seabee šaką ir 1944-46 
m. tarnavo Okinawa salose. Iš 
ten jis vyko į Marianopolio mo
kyklą tęsti mokslų ir įstojo į Tė
vų Marijonų kongregaciją 1950 
m. Filosofijos mokėsi Tėvų Ma
rijonų seminarijoje ir teologijos 
Grand Seminaire de St. Sulpice, 
Montrealyje, Kanadoje.

Pirmąsias iškilmingas šv. Mi

Muzėjus ir Laisvės statula. Yra 
dar ir mūzėjaus bokšte Lietuvos 
nepriklausomybės 20-mečiui pa
minėti Amerikos lietuvių pado
vanotas Laisvės Varpas.

Senamiestyje, tarp Nemuno ir 
Nėries upių yra istorinių pasta
tų: Vytauto bažnyčia, Kauno ka
tedra, Jėzuitų bažnyčia, senoji 
rotušė ir daug daugiau.

Prie Kultūros muzėjaūs yra 
pabūklas nuo laisvės kovų (1919 
iki 1921). Toliau yra paminklas 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
Nežinomo Kareivio kapas — lie
tuvių tautos laisvės, tėvynės 
meilės ir ištvermės šaltinis lai
ke visų okupacijų. Yra didelė 
aikštė Kaune, pavadinta Vieny
bės aikštė. Kaune yra labai di
delis bankas, pavadintas Žemės 
Banko Rūmai.

Jeigu vyras nori būti kunigas, 
tai yra Kunigų Seminarija ir šv. 
Trejybės bažnyčia. Lietuvoje 
yra ir hotelių — Kaune yra Trijų 
Milžinų viešbutis. Kūno Kultū
ros Rūmai — Lietuvos sporto 
lopšys. Iš čia kilo Lietuvos krep
šininkai, garbingai laimėję Eu
ropos meisterio vardą.

Jeigu kas nors pamatytų Vy
tauto D. tiltą per Nemuną, tai 
jis galvotų, kad tas tiltas labai 
gražus. Dar yra Kaune Preky
bos ir Pramonės Rūmai. Yra dar 
ir Užsienių reikalų ministerija.

Gražioji Lietuva
Kiekviena lietuvaitė labai sau

goja savo gėles darželyje. Lietu
voje yra labai gražių ganyklų.. 
Ant Lietuvos pajūrio yra žvejų 
laivelių ir smėlio kopų. Lietuvo
je yra lietuviškų kryžių. Jie puo
šia Lietuvos sodybas ir .kryžke
les. Nors aš ir nebuvau Lietuvo
je, man vistiek (kai mamytė pa
pasakoja) yra gražu. ; -

NAUJOS
Stasys Džiugas, NEKLAUŽADOS. 
Eiliuota pasaka. Iliustravo VL 
Stančikaitė. Saleziečių leidinys 
su JAV LB Kultūros Fondo pa
rama, RN8. Saleziečių spaustu
vė Castelnuovo Don Bosco — 
Italia 1958, 28 psl. Kieti virše
liai. Kaina nepažymėta.

• • . ■ ’ - • , • ■

Tęį saleziečių leidyklos užpla
nuotos Jaunimo bibliotekos šeš
tojo skyriaus, pavadinto “Kiškio 
lūpos — mažųjų pasaulis”, pir
masis leidinys.

Džiugas vaikų literatūroje ne 
naujokas. Tai jau terčioji jo 
knygutė, antroji išleista salezie
čių. Šioji yra ne originali, bet 
sekimas vokiškos liaudies pasa
kos apie nepaklusnius vaikučius. 
Pasakojama, kaip motina išei
dama į mišką kalėdinės eglutės, 
palieka vaikus vienus namie, 
įsakydama jiems niekur neišeiti. 
Vaikai betgi neišeknčia ir išei- 
na pažaisti su sniegu. Ten juos 
prisivilioja vilkas, pasiūlęs pa
sivažinėti jo rogutėmis, ir nusi
veža į savo namus miške, kur 
ruošiasi juos išsikepti ir suėsti. 
Dar vežamų išsigandusių vaikų 
šauksmą miške išgirsta motina, 
kiškučiai jai nurodo, kur vilkas 
vaikus nusivežė ir padeda juos 
išvaduoti.

Pasaka parašyta, sklandžia ei
liuotą kalba ir gausiai iliutsruo- 
ta — kiekviename puslapy yra po 
iliustraciją. Kaip visada, Stanči- 
kaitės iliustracijos gražios ir pri
taikytos vaikų galvojimui bei 
skoniui. Tuo būdu ši knygutė 
bus miela dovanėlė vaikams. 
Vaikai mėgs ją pavartyti, mėgs 
klausytis skaitomą, o paaugesni 
ir patys mielai paskaitys.

I. Narūne, JAUNIEJI DAIGE- 
LIAI. Eilėraščiai vaikams. Išlei
do Liet. Knygos Klubas. Spaudė 
"Draugo" spaustuvė, 1959 m. 
Švietimo Tarybos aprobuota. 56 
psl. Kaina $1.30.

Nedažnas svečias pastaraisiais 
laikais vaikams skirta knygutė. 
O J. Narūne pasirodo jau su ant 
rąja. Pirmoji buvo “Gntarėlė”, 
išėjusi dar Kolumbijoje 1957 m.,

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981

Trumpiausias kelias į Lietuvą per Londoną
- Kam siųsti per svetimtaučais, jei D. Britanijoje yra lietuviška ir 

tik vienintelė tokia įstaiga, per kurią jūs galite pasiųsti siunti
nius saviesiems j Lietuvą, Sibirą ar kitur. O tokia įstaiga yra:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

kainaraščius bei
Siunčiame viskq: vaistus, medžio- 

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

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

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

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

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

kitas informacijas.
pasiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir moisto siuntinius.

BALTIC STORES mietai pasiunčia 
už lobo i mažą mokestį (informacijos 
suteikia atskirai paprašius) ir pačių 
tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumažinant nei kiA siuntK 
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vieną solidų lietuvišką tautos 
parėmimą.

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

t

mirtiname pavojuje
O NE VIEN ^SUSIDURIAMA

SU REIŠKINIAIS...”
Vasario mėn. spaudoje pasiro

dę kvietimai susirūpinti lietuvių 
kalbos branginimu, jos saugoji
mu nuo sunykimo ir išnykimo, 
susilaukė šiokio tokio atgarsio 
mūsų periodikoje. Kadangi tos 
minties autoriumi esu, tai noriu 
labai trumpai atsakyti į “Tėviš
kės Žiburių” nr. 15 atspausdintą 
Al- Gimanto straipsnį.

Nenoriu sutikti su Al. Giman
to nuomone, kad “./.padėtis ir 
nėra dar tiek tragiška, bet išei
vijos gyvenimo sąlygose vis daž
niau susiduriama su reiškiniais, 
kurie jau gali sukelti nemažai 
nerimo. Iš mūsų lūpų vis daž
niau išeina nelietuviški ar ap- 
lietuvinti žodžiai, kurie tik dar
ko mūsų gražiąją kalbą ir jokiu 
būdu neprisideda prie jos gry
ninimo”.

Jei padėtis būtų tiek švelni, 
graži ir optimistinė, kaip nusa
ko AL Gimantas — nereikėtų 
šauktis visuotinės talkos. Deja, 
yra visiškai kitaip! Priaugantis 
lietuviškas jaunimas tik retokais 
atvejais laisvai, pilnai vartoja 
lietuvių kalbą, o dažnai jau vos 
beapverčia liežuvį, arba norėda
mas pasakyti ką sudėtingesnio 
stačiai bumptelia: “Jūs žinot, ką 
aš manau...” Yra net tokių jau
nuolių, kurie gėdinasi lietuviš
kai kalbėti, lietuviškai nekalba 
ar nuduoda nekalbą. Arba net 
visiškai lietuviškai nesupranta.

Tai nėra “susidūrimas su reiš
kiniais”, kaip minėtas autorius 
sako, bet mirtinas pavojus lietu
vių kalbai, o drauge ir visokiam 
lietuviškam veikimui emigraci- 
jejo! Jei nebus imtasi visuotinių 
apsisaugojimo priemonių, gal už 
50 metų, išmirus atvykėliams 
dypukams, lietuviškumui Ame
rikoj bus baigiamos įruošti nau
jos kapinės, kaip tik tinkamos 
išmirštantiesiems ... y .

Nuo to neįmanoma apsisaugo
ti keliais ar keliomis dešimtimis 
strapisnių spaudoje. Toji lietu
viškumui baisenybė tegalima 
sulaikyti TIK didžiosioms lietu
viškoms organizacijoms visu uo
lumu leidžiantis kovon. Dėl to 
kreintasi į visame pasaulyje vei- 

i kiančius Lietuvių Bendruome
nės skyrius. Žiūrėsime, ką jie 
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jant savo vaikučius.

Vargšai tie amerikonukai

šias jis atlaikys gegužės 31, Sal
džiausios Jėzaus Širdies parapi
jos bažnyčioje New Philadel
phia, Pa.

Antano Gražulioo, MIC, moti
na gyvena New Philadelphia, 
Pa. Ten gyvena ir jo- sesutės ir 
broliai. Vienas brolis ir sesuo 
yra mirę. Tėvas Juozas mirė 
1951 m.

Klierikavimo metuose Anta
nas Gražulis, MIC, pasireiškė 
kaip veiklus vadovas vasaros 
stovyklų. Jis jau ruošiasi ir šiais 
metais odavauti stovyklai.

KNYGOS
kuri ten buvo išleista ir ispanų 
kalba — “Ambarita” (dar ^956).

Šioji knygutė turi tris dalis — 
Mano lėlės, Pabirėlės ir Mano 
tėvynė. Pirmosios dvi dalys ski
riamos mažiesiems, o trečioji jau 
paaugusiems, mokyklinio am
žiaus vaikams. Visos trys dalys 
yra gausiai iliustruotos, bet ne 
piešiniais, o fotografijomis. Ar 
tik nebus tai pirmoji taip iliust
ruota vaikų knygutė. Kiekvie
nam beveik eilėraštukui pritai
kyta atitinkama nuotrauka — I 
d. mergaitė įvairiuose rūpesčiuo
se su lėle, II d. įvairiausi vaiz
dai iš eilėraščių liečiamo vaikų 
gyvenimo, o UI dalis ir tekstu ir 
iliustracijomis nuveda į Lietu
vą. ‘

Eilėraštukai daugumoje nedi
deli, sklandus ir vaikų, be abe- 
ionės, bus mėgiami. Apskritai 

daug galės padėti tėvams auklė- 'tautai reikalu nutars ir padarys.
Algirdas Gustaitis.

Karts nuo karto koks žy
mios reputacijos britas imasi 
pakritikuoti amerikonus. Vie
nas iš tokių yra prof. C. F. M. 
Joad, “Sunday Dispatch” ben
dradarbis. Neperseniai angliš
ki laikraščiai patalpino foto
grafijas vaikų, kurių motinos 
yra anglės, ištekėjusios karo 
metu už amerikonų karių gy
venančių JAV. Prof. Jbad tuoj 
atsiliepė šiuo straipsniu Lon
dono “Sunday Dispach”.

Ar pastebite, kaip nenorma
liai ir absurdiškai amerikonės 
motinos aprengia savo vaikus? 
Septynių metų vaikas nešioja il
gas kelnes, ryškius languotus 
marškinius, keistas kepures ir 
kojines; aprėdyti “cow boy” dra 
bužiais ir t.p. Gaunasi įspūdis, 
jog jie aprengti tam, kad atkreip 
tų į save dėmesį; kad užgautų 
praeivių akis tomis beprotiško
mis spalvomis, kad žūt būt būtų 
originalūs. Tai rodo, kad skonis 
tų, kurie juos rėdo yra vienodas, 
kaip ir vaikų —x ir galima pridė
ti — laukinių ir paukščių, kurie 
suviliojami kažkuo blizgančiu, 
ryškiu ir keistu.

Tikrai kontrastiški papročiai 
yra tuose kraštuose, kurie turi 
subrendusią, prinokusią kultūrą. 
Pav. kad ir Prancūzija.

Gaunasi įspūdis, kad ameriko
nukai yra akinami drabužiais ir 
viskuo yra skatinami galimai 
greičiau augti. Amerikonai, at
rodo, yra pamiršę, kad kuo augš 
tesnio lygio yra asmuo, tuo il
giau užtrunka jo brendimas. 
Taip yra ir su kaikuriais gyvu
liais, kaip pav. su drambiais ir 
vėžliais bei su valdinės anglų 
mokyklos berniukais.

Karščiausiai pritariu mūsų 
valdinių mokyklų sistemai, ku
rios nemėgau būdamas studentu.

Pasiekiau savo dvidešimt me
tų, neparagavęs jokio gėrimo, 
nepabučiavęs jokios merginos; 
tas pat buvo ir su mano laikų 
kolegom. Mums jaunuoliams at
rodė didelis varžtas mokykla, 
nes nesupratome, kiek dar daug 
ir gražaus laiko bei progų turė
sime gerti ir bučiuotis, mergai
tes parankėmis vadžiotis...

Matome 14 metų amerikietę 
mergaitę einančią į High School 
su išdažytam lūpom. Apsiren
gus, lyg būtų suaugusi. Ji dažnai 
elgiasi lyg būtų 4-5 metais vy
resnė — skiria “dates”. Matome 
ta paties amžiaus berniuką,

šiurpulingu greičiu vairuojant 
gimnazijon naują blizgantį au
tomobilį.

Atrodo, kad “good time” duoti 
savo vaikams ’ virto amerikonų 
tėvų šūkiu. Kas reiškia, kad jie 
niekad neprivalo būti sudrausti, 
niekas negali prieštarauti jų no
rams, žodžiu: visiškai neauklėti.

Kokie vargšai ir kvailiai! 
“Naudojasi” gyvenimu iš anksta. 
Per anksti jie ir pavargs. Nesu
pranta jie, kad yra daug laiko 
mašinoms vairuot, daug laiko 
“dates” skirti. Ankstyvas papro
čių, manierų ir elgesio subren
dimas, duoda amerikonams anks 
tyvą amžiaus vidurkį, kuris yra 
neįdomus ir banalus. *•

Nieko nėra nemalonesnio, kaip 
matyti 40 metų amerikietę mo
terį akiniuotą, šiurkštaus veido 
ir balso, beskubančią.į konferen
cijas, posėdžius, susirinkimus, su 
povyza tų, kurie valdo kraštą ir 
kultūrą.

Paklausite kodėl JAV visame 
jų didume, turtingume ir geroj 
situacijoj teturi tokią neturtingą 
kultūrą, kad ją turi importuoti 
iš senosios Europos, nes JAV ne
duoda nei knygų, nei paveikslų, 
nei muzikos kūrinių vertų dides
nio dėmesio. Kodėl? Todėl, kad 
kultūra yra moterų rankose, o 
rimtas biznis, nešąs pinigą yra 
atliekamas vyrų.

Kokios pasekmės iš jaunimo, 
vairuojančio automobilius mo
kyklon? O gi tos, kad vaikai už
auga nesugebėdami vaikščioti.

Prieš kelis metus vienas mū
sų klubas buvo paprašytas apro
dyti vienai amerikonų studentų 
grupei, mūsų laukus ir gražes
nes vietoves/Susirinko jie anks
ti. Jų tepasirodė 25. Prisimenu 
juos Londono Waterloo stotyje: 
atrodė lyg kokia vyriškų sporti
nių drabužių paroda — agresy
vus “twed”, ryškių spalvų megs- 
tmiai, dideli saulės akiniai viso
kiausių rėmų. Buvome suplana
vę keliauti 25 kilometrus su il
ga pertrauka pietums. 10 iš jų 
atsisakė keliauti toliau vos pa
ėjėjus penketą kilometrų. Tiktai 
šeši tęsė kelionę po pietų ir tik 
vienas iš jų ištesėjo iki galo? Tai 
labai paprastas dalykas. Jaunuo
lis, pripratęs būti vežamas,' da-

ta jiems kasdieninės mankštos. 
Amerikonai puikiai žino apie 
savo menką muskulatūrą, nes ją 

(Nukelta į T psl.)
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BESIAIŠKINANT DAR Laiškas iš Yukono

ŠJ ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 23 dieną, 7 yri- 
Slovąkų salėje, Welland ir Page gatvių kampas, įvyks 
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Veiks bufetas sų įvairiais gėrųnais ir užkandžiai^.
Kviečiame visus Niagara pusiasalio lietuvius atsilankyti.

B-ųės valdyba.

Kultūras ir knygų pasauly
Aidų premija šiemet bus duo

dama už mokslo veikalą. Komi
sijai pristatyti 8 veikalai. Komi
siją sudaro: dr. L. Andriekus, 
OFM? dr. P. Skardžius, V. Trum
pa, dr. VI. Viliamas ir dr. R. 
Zalubąs. Premijos dydis yra 
$500. ji skiriama kasmet pakai
tomis už mokslo ir grožines lite
ratūros veikalus.

Pedagogine literatūra jauni
mui susirūpino Saleziečių gim
nazijos mokytojai. Jie priėmė iš
studijuotą planą leisti lietuviš
kos literatūros rinkinį Jaunimo 
Biblioteka.

Šiam tikslui išrinkta komisija: 
pirm. Pi-. Gavėnas, sekr. St. Vi
leika, ižd. kun. A. Tranavičius ir 
du tarybos nariai — kun. K. Bu- 
davičius ir dail. V- Aleksandra
vičius; komisijos revizorius yra 
gimnazijos direktorius kun. Sta
sys Petraitis.

Jaunimo Biblioteka — tai pa
stangos užkimšti lietuviškos pe
dagoginės literatūros spragą ir 
dar lietuviškai paskaitančiam 
jaunimui duoti lietuvišką kny- 

• gą, suburiant galimai daugiau 
rašytojų-pedagogų, pasiryžusių 
išeivijoj kurti lįetuviškąt litera
tūrą jaunimui ir tokiu būdų kon
krečiai prisidėti prie lietuvybės 
ugdymo priaugančio j kartoj.

Jaunimo Bibliotekoj numaty
ta šie skyriai: pedągogįnįo-ręlį- 
ginio turinio skaitiniai, garsių 
asmenybių bei kilniadvasių jau
nuolių biografijos, lietuvių klasi
kai ir dabartiniai mūsų rašyto
jai jaunimui, pasaulinės literatū
ros klasikai jaunimui, pedagogi
niai romanai, apysakos, avantiū
ros, - mažųjų pasaulis, mokslo 
vadovėliai, teatras, muzika.
. Jaunimo Biblioteka jau turi 
plunksnos bendradarbių lietuvių 
pedagogų rašytojų eilėse JAV, 

' Kanadoj, Brazilijoj, Urugvajuj.
Betgi didžiausia, visa lemiantį 
JB problema — lėšos. Dėl to JB 
komisija per lietuviškus laikraš
čius ir atskirais lapeliais skelbia 
Jaunimo Bibliotekos . fondą, 
kviesdama lietuviškąją visuome
nę i pagalbą šioj itin svarbioj 
tautinės kultūros srity. .

Pranas Gavėnas.
Mergaičių vasaros stovykla 

“Dainavos” stovyklavietėj, Man
chester, Mich, (netoli Detroito) 
vyks nuo liepos 12 d. iki 26 d. Į 
stovyklą priimamos lietuvaitės 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus imti
nai. Savaitinis mokestis $20. Sto- 
vvkla veda Nekaltai Pradėtosios 

'Marijos seserys. Visais stovyk
los reikalais kreiptis: Sesuo M. 
Paulė, Immaculate Conception 
Convent, R.F.D. No. 2, Putnam, 
Conn., USA.

Torontietės mergaitės tuo rei
kalu gali kreiptis į Toronto "NP 
seserų vienuolyną 46 Delaware 
Ave..'tel. LE. 4-5773.

Dail. V. Vizgirdos ir Alice 
Acker paveikslų paroda atidary
ta gegužės 14 d. So. Boston vie
šosios bibliotekos patalpose. 
Atidarymo metu įvyko taip pąt 
muzikos bei literatūros koncer
tas. Išpildyti J. Kačinsko, J. Gai
delio, J. Bavicci ir B. Kool mu

Gerbiama “TŽ” Redakcija,
Į Jūsų paraginimą prisidėti 

prie linotipo pirkimo bent maža 
auka, vienu šėru prisidedu ir aš. 
Prisidedu ne todėl, kad būčiau 
turtinga, bet todėl, kad per 25- 
kis metus gyvenant Kanadoj, o 
paskutiniu laiku vienų vienai 
tarp svetimtaučių, ir man gerai 
suprantamas ' reikalas išlaikyti 
lietuvišką spaudą.

Čia Whitehorse lietuvių dau
giau gal ir nėra, bent man čia 
dirbant per pusantrų metų su
tikti neteko. Už kelių šimtų my
lių nuo čia kasyklose, rodosi, dir
bo pora vyrų.

Pastebėtina, kad kur aš dirbu 
Canadian Pacific Airlines “staff
house” iš mūsų penkių dirbančių 
moterų nei vienos Kanadoje gi
musios nėra. Mes tai juokauda
mos vadiname mūsų “United 
Nations”, nes visos esame skir
tingų tautybių. “Staffhouse” 
vedėja yra maža atvežta iš Nor
vegijos. Ji čia dirba jau 12 metų. 
KitcTs — olandė, austrė, vengrė 
— dirba dar tik po keletą mėn., 
na, ir lietuvė pusantrų metų.

Mano darbas — valgio ruoši
mas čia gyvenantiems lakūnams 
ir lėktuvų keleiviams. Darbo są-

kalėjimą ar ištremti į Sibirą, 
lors jis turėtų ir kanadišką arba 
amerikonišką pilietybę. Jie to 
nepripažįsta. Tik prisiminkime 
pokarinio meto Lenkijos diplo
matinę delegaciją, nuvykusią 
Maskvon tartis. Juk tie diplo
matai (diplomatai!) visi buvo 
sugrūsti į kalėjimą (šešiolika as
menų!) ir tik vienas kitas išliko 
gyvas...

Al. Gimantas rašo, jog reikėtų 
“laisvo įvažiavimo Lietuvon ir 
išvažiavimo iš jos, abipusio ir 
lygaus pasikeitimo kultūrinėmis. 
vertybėmis, k.a. knygomis, mu
zikos kūriniais, dailės parodo
mis ir t.t.” Tuščias rašymas ir 
tuščios pastangos! Tarytum Al. 
Gimantas nežino, ką reiškia ko
munizmas ir komunistinė dikta
tūra. Norint tą viską įvykdyti, 
reikėtų 'pravesti laisvus rinki
mus Lietuvoje. Tik tuomet būtų 
galimas laisvas pasivažinėjimas 
po Lietuvą visiems, kas norėtų 
ir kada norėtų, o taip pat laisvas 
kultūrinėmis vertybėmis pasi
keitimas. Komunistinėj diktatū
roj tokie dalykai negalimi. Tai 
yra nepamainoma realybė.

Toliau Al. Gimantas, kalbė
damas apie ryšių suintensyvini-

mą, mėgina priminti ir siunčia
mus į “anapus” mūsų gėrybių 
siuntinius, kurių, turint galvoj 
bolševikinio muito augštumą, 
negalima skaityti normaliu da
lyku, nes tais muitais remiamas 
komunizmas. Šitą mes visi su
prantame- ir, deja, tai yra labai 
skirtingas reikalas. Medžiaginiai 
siuntiniai yra nebylūs, o laiškai 
ir kitoks bendradarbiavimo bū
das (ypač “norint sužinoti gali
mai tikresnę padėtį dabartinėj 
Lietuvoj”) — jau yra inkrimina
cija ir kilpos nėrimas ant kaklo 
tiems, iš kurių nbrime tai suži
noti ...

Galutinoj išvadoj pasakytina, 
jog nėra blogos intencijos tų mū
siškių entuziastų, kurie laikas 
nuo laiko vis kelia mintį suin
tensyvinti ryšius su pavergta 
Lietuva, deja, tos intencijos ne
realios ir, daugeliu atvejų, net- 
pavojingos, žinoma, ne mums, 
bet mūsų broliams ir seserims, 
laikomiems bolševizmo vergijos 
pančiuose. Ant jų visų kaklų yra 
užnertos raudonųjų virvės. Te
reikia jas tik timptelti ir jie at
sisveikins su gyvybėmis. Nepa
bėkime mes tų virvių tampyti.

Pr. Alšėnas.

lygos geros, nes dirbti tenka prie 
inteligentiško jaunimo. Tik vie
ną kliūtis, kad tenka pradėti 
dirbti 4.30 vai. ryto penkias die
nas, o tik sekmadienį 9 vai. ry
to. Anksti pradėti tenka todėl, 
kad orlaiviai išskrenda anksti. 
Keleiviams maistas turi būti pa
ruoštas, lakūnai ir “stiuvarde- 
ses” pažadinti ir pusryčiai jiems 
paruošti. Bet atlyginimas neblo
gas, todėl gal tas ir svarbiausia.

Šiaip čia Whitehorse didelį 
nemalonumą sudaro dulkės. Jos 
prasideda nuo balandžio mėn., 
nes sniėgo čia daug neprisninga, 
o kadangi ir lietus labai retai 
lyja, todėl tęsiasi ligi vėlyvo ru
des. Prieš balsavimus vis buvo 
žadama gatves meksfaltuoti, 
bet po rinkimų ir vėl aptilo. Ro
dos šįmet žada dvi gatves išpilti, 
nes laukiama karalienės Elzbie
tos II atsilankymo.

Oras pas mus dar vis nešiltas.- 
Vakar vakare snigo, bet žemės 
nenubaltino. Sniego jau mieste 
nebėra, bet išvažiavus už mies
to dar matosi nemažai. Vasaros 
būna' neilgos, bet šiltos. Žiema 
praeita buvo kiek šaltesnė, bet 
praeitų metų žiema buvo nepa
prastai šilta.

Prašau atleisti, kad taip ilgai 
neprisiruošiau atsiųsti už šių 
metų prenumeratą, bet dabar 
prisiunčiu kartu su auka ir šėru.

Su pagarba
Izabelė Kandrotienė-Conrad.

VARGŠAI TIE 
AMERIKONUKAI
(Atkelta iš 6 psl.) 

padidina paduškaitėmis savo 
švarkuose.

Amerikonų namų centralinio 
šildymo temperatūra visada per

straipsny “Skilimas” rašo sąn- 
I tykių šu tėvyne suintensyvini- 
įmo reikalu ir kviečia* aiškintis 
dar kąrtą, nes esą įvykęs “skili- 
ijąas” svarstant tų santykių rei- 
kalus. >

Deją, žiūrint į reikalą iš rea- 
lįosios pusės, atrodytų, jog čia 
jokio skilimo nebuvo. Tokiam 
veiksmui vystytis nebuvo svar
biausiojo pigmento—dviejų ski
limo dalių. Jeigu buvo kas tru
putį panašaus, tai, galima sakyti, 
tik mąžas putpupėjimas nuo vi- 
Šųmps. ĖJitįūiastų, kurie ryžtų
si is negalimo padaryti galimą, 
kitaip pašant, išvystyti reikiamo 
efektingumo įendradarbiąvimą 
su geležinėse replėse laikomu 
kraštų, buvo galima suskaityti 
ant vienos rankos pirštų. Žino
ma, pridėjus bendradarbiavimo 
entuziastus dąr iŠ okupuoto Vil- 
nįąųs, jų skaičius padidėtų. De
ją, anųjų bendradarbiavimo in
tencijos (partijai diktuojant) 
yrą visiškai kitokios. Tokiu bū
du" jie skaičiaus padidinti ir ne
gali. Tiek del skaičių ir “skili
mų”. Į)ąbar — norėtųsi paliesti 
vieną kitą kĮąųsųnėlį:

AĮ. Gimąptąs rašo: “Visas rei
kalas būtų kurkas aiškesnis, jei 
fląūsų laikraščiai leistų nesikarš- 
čiųpjąnt, bet plačiai, galimai iš- 
sąmW išdiskutuoti visą reika
lą, leidžiant pasisakyti ir tiems 
įąlsams, kurie šiandieną eitų už 
saptykįų pagyvinimą”. ..

Na, ir kas iš to? Juk, štai “Tė
viškės Žiburiai” leidžia Al. Gi- 
mantųi tuo reikalu pasisakyti 
plačiai. Bet kiek i is pasakė nau
jo, įtikinančio, negirdėto?...

Autorius primena mūsiškio 
jaunimo (išeivijoj) norą “gali
mai daugiau patirti apie tikrąją 
padėtį krašte, neperdėtą ir ne
pervertintą, bet galimai tikres- 
nę”.Nevien jaunieji to nori. No
rime ir mes “seniai”. Tačiau ir 
suintensyvinus bendradarbiavi
mą su okupuotu kraštu, galima 
drąsiai sakyti, tokios galimybės 
nepavyks gauti, kad sužinotum 
“galimai tikresnę padėtį kraš
te”'..., ' '

Esą, mūsiškio jaunimo tarpe 
būtų tokių, “kurie norėtų už- 
megsti bent korespondencinius 
ryšius su tokiu pat jaunimu Lie
tuvoj”. O kas jiems ir dabar ne
leidžia susirašinėti su Lietuva? 
Jie gali tai daryti ir dabar, tik, 
deja, nekažin ką iš ten galės pa
tirti, kaip nepatiriame ir visi, 
kurie susirašinėjame. Jaunimas, 
bent daugumoj, ir ten, ir čia yra 
toks pat, tik susirašinėjimo są
lygos vienų ir kitų skiriasi kaip 
ugnis nuo vandens...

Pasibėdavoja Al. Gimantas, 
jog “Lietuvos tvarkytojai taip 
labai užsisklendę ir nebenori įsi
leisti laisvojo pasaulio lietuvių 
bent savųjų aplankyti”. Na, o 
jeigu suintensyvinsi bendradar
biavimą su jais — ar jau jie įsi
leis? Pagaliau, jeigu ir įsileistų, 
ar daug kas drįstų tenai važiuo
ti? Juk tokias keliones galima 
daryti tik į tuos kraštus, kur 
viešpatauja teisė, tik ne į Sovie
tų Sąjungos brutaliai laikomą 
imperiją. Juk jie nesivaržys 
kiekvieną ten nuvykusį lietuvį 
(jei jis nėra raudonas) įmesti į

Prisiųsta paminėti
losofus; J. Kaupas — Lietuvių 
kultūros ideologiniai pagrindai;
l. Čepėnaitė — Simboliai lietu
vių tautosakoje; Įl. Šilbajoris — 
Jaunieji poetai pavergtoje Lie
tuvoje; T, Remeikis — Auklėji
mas sovietinėje Lietuvoje; V. 
Bieliauskas — Kontroliuojama 
laisvė; y. Černius — Tarp dvie
jų kultūrų; Akademinis Skautų 
Sąjūdis laiko plotmėje.

Skautų aidas, 1959 m. gegužės 
mėn., Nr. 5, 24 psl.

Cicerų Lietuvis. Leidžia Lietu- 
vįų ĮSėnjruomenės Cicero apy
linkės valdyba. Hr. 1, 1959 m. 
gegužės mėn., 16 psl.

Šv. Pranciškaus varpelis, 1959
m. gegužis, Nr. 5, 129-160 psl.

zikos kūriniai. St. Santvaras ir 
John Holmes paskaitė savo poe
zijos.

Q. MILAŠIAUS PAGERBI
MAS PARYŽIUJE

O. Milašiaus 20 metų mirties 
sukaktis Paryžiuje buvo atžy
mėta su dideliu pasiruošimu net 
dvigubų minėjirhju ir pąmąldp.- 
mis. ^.in. vasario 28 d. rašytojas 
Jacques Bųge skaitė paskaitą 
rinktinei . publikai: “Milašiaus 
gyvenimas ir žyjpiejį jo veika? 
lai” Sorbpnnos unįvęrsitete. Įto- 
vo 3 d. prel. L. Grillet atlaikė 
specialias pamaldas Liotre-Dame 
-dės Victoįrješ bazilikoj, kurių 
metu pamokslą pasakė Tėvas A. 
Blanchet, S J, parašęs vertingą 
straipsnį apie Milašių “Etudes” 
žurnale. Tą pačią dieną Chąmps 
- Elysees teatre įvyko iškilmingą 
akądęmiją, kur kalbėjo rašytojai 
J. Cašsoų, F. dę Mįopiąndre, N. 
Beauduin, A. Guibert, Tėvas A. 
M. Roquet, QP, ir Lietuvos at? 
stovas Paryžiuje dr. S. Bačkis. 
Taipgi buvo skaityta Milašiaus 
kūrybos, o liet, studentai pašoko 
taut, šokių. Gegužės 11 d. Ber
lioz salėj įvyko dar vienas mi
nėjimas su literatūros prof. Ni
colas Beauduin paskaita apie pa
žintį su Milašiumi. Ta proga bu
vo pagrotos keturios Milašiaus 
poemos, kurioms muziką sukūrė 
Pierre Weill. Liet, studentai pa
šoko stilizuotą Milašiaus poemą 
“Lietuva” ir taut, šokius. Be to, 
paskaityta jo poemų. Minėjimus 
organizavo gausus komitetas, su
sidedąs iš žymių prancūzų rašy
tojų, kunigų, veikėjų.

Cicero LB apylinkės valdyba 
pradėjo leisti mašinėle rašytą 
ofsetu spausdintą biuletenį “Ci
cero lietuvis”. Jo pirmasis nr. iš
ėjo gegužės ųįėn. Redaguoja Vik 
toras Linas, Edvardas Šulaitis 
ir Juozas Kreivėnas. Be bend
ruomeninių žinių šiame numery 
įdėtas vienas straipsnis ir tarp
tautinės politikos klausimais.

P. Liet. Inž. ir Ąrchįt. Sąjun
gos (PLIAS) Centro Valdyba 
praneša, kad prieš keletą savai
čių skelbto konkurso Lietuvos 
pasiuntinybės rūmams Brazili
joje suprojektuoti terminas yra 
pratęstas iki spalio 1 d. Ta pačia 
proga pranešama, kad duotosios 
“Projektavimo ' informacijos” 
šiuo metu yra žymiai papildytos. 
Informacijų ir kitais su šiuo 
projektu surištais klasimais 
kreiptis į PLIAS Centro Valdy
bos pirmininką prof. inž. J. Ši- 
moliūną —■ 1561 Holmes Ave., 
Racine, Wise., USA.

Popiežiąus Leono XIII Encik? 
lika Humanum genus apie maso
nus, išvertė K. Al S., spausdino 
Draugo spaustuvė, 1959, 30 psl., 
kaina 50 centų. -

Mūsų Vytis, dvimenisinis skau 
tiškos minties žurnalas, Nr. 2-3. 
kovas-birželis, XII metai, 134 p.

Turinys: Akademiniai hori
zontai; J. Kubilius, SJ — Istori
nis žvilgsnis į lietuvių tautos fi-

Jau turinę naujausių modeliu 
1959 mėty baldy •

Mohawk Furniture
2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
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Par yra ribotas kięfcis 1958 m, 
medelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOM!^

VEDYBOS
J*» ęorįtt »e*H, rrfykfr* /yokMią ar 
lenkų k./, talafonuolcHa ar atyykita 
atmenrikai J

V'?’“V BIUgĄ ĮVįįįr’ 
*’ “SI,«: sa? ®*

Informacijos kasdien nuo 6-9 yal. y. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Moto
rinę ijd 3$ mAirnf.^torpininXavimas

- * ,

NEVISIŠKAI TAIP
J. Kralikauskas, PLB Kultū

ros Tarybos pirm., “TŽ” Nr. 51- 
52, iš 1958 m. parašė atvirą laiš
ką bendruomenei. Su kaikurio- 
mis laiško mintimis — nuotru
pomis nenorėčiau sutikti.

— Argi maža jau tokių šeimų, 
kur tręriitiniai tėvai laužo liežu
vį su vaikais jau nebelietuviš- 
kai. Daug mokytojo žodžių vai
kai jau nesupranta.

Gryna teisybė. Jeigu mes no
rime išlaikyti lietuvybę, savo 
vaiduose įskiepyti lietuviškumą 
ir bendrai vaikui padėti moksle, 
turime ir privalome mokėti ang
liškai ir vaikui išaiškinti, ko jis 
lietuviškai nesupranta. Su tuo 
mes turime sutikti ir šito pa
keisti negalime, o ką jau kalbė
ti apie tremties mokytoją. Jam 
be kitų reikalavimų, pirmas ir 
pagrindinis reikalavimas geras 
kalbos mokėjimas, tos kalbos, 
kuriame krašte - valstybėje jis 
gyvena, jeigu jis nori įskiepyti 
tėvynės meilę su žydro lino aki
mis. vaikui. Mūsų vaikai Kana
doje pagrindinį mokymą gauna 
anglų kalba dėstomose mokyk
lose ir jie girdi ten kaip moky
tojas kalba angliškai ir dėsto, 
tad ir tremties mokytojas Kana
doje turi gerai kalbėti angliškai, 
jeigu jis nori išlaikyti savo au
toritetą prieš vaiką. (J. Krali
kauskas rašė ne apie vaikui ne
suprantamų dalykų aiškinimą, 
bet apie kasdieniškus tėvų pa
sikalbėjimus su vaikais., Ar lie
tuviškos mokyklos mokytojui 
privalu mokėti gerai angliškai, 
kaži ar visi sutiks. O vaikas ar 
žino, kokias kąlbas moka jo 
anglas mokytojas? Red.).

— Sunku mokytojui, bet dar 
sunkiau 'vaikui, ypač, jeigu jis 
nemoka gerai lietuviškai kal
bėti.

Šis J. Kralikausko išsireiški
mas rodo, kad mokytojas priva
lo gerai galbėti angliškai. Juk 
ne mokinys, o mokytojas moko. 
(Ar autorius nepritartų p. Kr. 
norui, kad tėvai vaikus namie 
išmokytų ir įpratintų kalbėti 
lietuviškai? Red.).

—■ ... mokytojas aiškiai mato 
ir girdi, su tuo, ką jis taip siel
vartingai norėtų matyti ir gir
dėti.

Vaikui nesvarbu mokytojo 
sielvartas ir ką jis nori matyti ir 
girdėti. Šitą sielvartą mokyto
jas turi giliai paslėpti savo šir
dyje. 7-8 metų vaikas visai neži
no jokio sielvarto jis tik klauso, 
ką mokytojas pasakoja ir jei įdo
miai pasakoja, nes kitaip jis pra- 
dės su draugu iš dešinės ar iš 
kairės kalbėti angliškai ir mo
kytojo pasakojimo neklausys.y

— Tremties slinktyje mokyto
jas visai mažai tegali daryti nuo 
laidų: pagrindiniuose dalykuose 
jam nėra jokios galimybės eiti į 
kompromisus.

Viskas turėtų būti su nuolai
da ir per tą nuolaidą, mokytojas 
privalo atvesti vaiką prie pa
grindinio dalyko. Mes ilgimės ir 
sielojamės savo gimtojo krašto. 
Norime matyti ir girdėti, kaip 
didelis mūsų sielvartas, bet tu
rime sutikti, kad Hamiltone gi
musiam vaikui šis miestas yra 
jo . gimtasis miestas ir kur jis

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

ALYVA - ANGLYS
MĖLYNŲ ANGLIŲ 
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Paiko^nbtnkite mum* dėl 
KURO ALYVOS* 
ALYVOS "BŪRNERIŲ" 

24 alyvos Icfoti

2221 YQN« STfltlT, fORONTO, ONTARIO. HU<hon 1-2221
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bus, jis jo ilgėsis ir sielosis. Kaip 
negali būti nuolaidos tam vai
kui, kurio motina yra lenkė, vo
kietė, latvė ar estė? Juk tokių 
mes turime lankančių šeštadie
nines mokyklas. Jiems yra di
džiausia nuolaida ir tik viskas 
su nuolaida. Tremties mokyto
jas privalėtų būti labai geras 
pasakorius, kuris pradėdamas 
nuo indėnų juodžemio ir be že
mėlapių ir kitų parodomų vaiz
dų nupasakotų mažiems lietu
viukams, kad ten už jūrų marių 
yra kitas juodžemis, iš kurio pa
eina jo tėvai ir kur jo paties šak
nys. Toronte gimusiam vaikui 
mokytojas turėtų nupasakoti, 
kad gražus yra jo gimtasis mies
tas, bet ten toli prie Baltijos jū
ros ir prie Neries upės yra kitas 
miestas, kuris- vadinasi Vilnius 
ir kad jo tėvas ten yrą gimęs ir 
kad Gedimino kalnas yra daug 
augštesnis už augsčiausius Bay 
Str. dangoraižius. Kad prie to 
kalno yra katedra, kurios vieto
je kadaise vaidilutės kūreno am
žiną ugnį ir kad ta ugnis yra nė 
kiek neprastesnė, kokią čia in
dėnai ant šio juodžemio kūrena.

Niagara Falls gimusiam vai
kui mokytojas turi nupasakoti, 
kad be galo gražus jo gimtasis 
miestas, bet tfen kur Nevėžis te
ka pro Raudondvari, ten yra gi
męs jo tėvas ir kad jis be indė
nų juodžemio dar savy turi lie
tuviško molio. Hamiltono mo
kytojas turėtų savo vaikams pa
pasakoti, kad gražus yra Onta
rio ežeras su jame plaukiančiais 
iš viso pasaulio laivais ir plieną 
kalančiais fabrikais, bet ten prie 
Trakų yra Galvės ežeras, kur 
vakarais laumės žlugtą velėja ir • 
kad ten kadaise karaliai gyve
no, tokie patys kaip dabartinė 
mūsų Queen.

Jeigu mokytojas nesugebės 
įkvėpti vaikui meilės jo gimta
jam kraštui ir miestui, tai vai
kas nepajus meilės ir savo moti
nos gimtajam kraštui. Vaikui 
negalima uždrausti matyti ir 
mylėti kowbojus ir indėnus, nes 
tai jo gimtinės žmonės, tai jo 
pasaulis. Kaip sunku su tuo su
tikti ir matyti ir girdėti, bet pri
valome. Kritiška padėtis, be ga
le sunkiai sprendžiama proble
ma ir ne vienos dienos darbas. į 
Juk Lietuvoje baigęs gimnazi-■ 
ją, vis dar padaro klaidų lietu-' 
vių kalboje, o ką jau bekalbėti j 
apie čia ar kitur gimusius. j

— Mūsų tremties mokykla yra I 
marga kaip genys.

Ji kitokia ir negali būti ir jai 
vienodos programos negali bū
ti. Tremties mokytojas privalo 
prisitaikyti prie krašto sąlygų, 
kur jis gyvena. Australijoje vie
nos sąlygos, Lenkijoje kitos, Vo
kietijoje dar' kitoniškos, o Ka
nadoje visai kitos ir bendro pla
no negali būti, “pagrindinio ir 
visur to paties plano”, — kaip 
p. J Kralikauskas sako.

Jeigu tremties mokytojas pa
vers į nieką kanadiškus indė
nus, vokiškas Lorelei, australiš
kas kengūras ‘ir amerikoniškus 
Rock-and-Roll, tai jis pats save 
ir savo mokinius payers į nieką 
ir mes visi išnyksime kaip nie
kas, be ženklo.

Kada tai p. Bačiūnas rašė Dir
voje, kad šalia “žalių rūtų” ir 
“pragertų kamanėlių” turime 
leisti vaikams būti ir ameriko
niškiems ir neniekinti tų papro
čių, kurių aplinkoje gyvename.

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

Ar nereiktų apie tai pagalvoti 
sudarant tuos bendrus pagrin
dus? ’ '■

— Gobšumas gena išdavikys- 
tėn. Vaikus keičia, maino, sveti
miems atiduoda.

Tai jau tikrai per daug, juk 
tai valstybiniai įstatymai drau
džia, o jeigu pasitaiko vienas ki
tas įvykis, tai išimtis taisyklės 
nesudaro. Daug tų dypukų pa- v . . ... .
žįstu, bet dar negirdėjau, kad 1 augšta, todėl jų veidai pabalę ir 
kurie būtų vaikais apsikeitę ar ištižę. Tikras faktas, kad liaudis 
pasimainę? Jeigu ftTiesa” Lietu
voje atsispausdins šiuos žodžius, 
tai mūsų broliai ten skaitydami 
pagalvos, kad mes tikrai iš gal
vų čia kraustomės.

Dėl gobšumo taip pat galima 
daug ką pasakyti. Šeimos galva, 
jeigu jis uždirba per metus apie 
$4.000, turi porą vaikų, kokiais 
mes dauguma esame, turi mokė
ti buto nuomą ar morgičius, turi 
kitų reikalų, tai jis negali per 
daug švaistytis ir pinigo mėty
ti. O vis tik žmonės aukoja, sta
to -namus, bažnyčias, kiek gali 
kruta, dirba ir vieną kitą dole
rį įvairiems fondams aukoja.

Tai tokios mano mintys dėl J. 
Kralikauskb atviro laišjko, gal 
kas turi kitokių, būtų įdomu pa
skaityti ir užgirsti.

M. Apuokas.

—"L :  — • .7

“didžiosios civilizacijos” nėra 
sveika! Tik ką skaičiau, kad Vi 
Niujorko gyventojų turi reika
lo su psichoanalize, stengiantis 
išsilaisvinti iš nervinių pašliji- 
mų. Visas pasaulis žino, kad 
“drugstore” su savo neišskaito
momis rūšimis vaistų, tablečių 
ir t.t. yra charakteringiausias 
biznis amerikonų gyvenime.

Visa šita, netinkami vaikų 
drabužiai, tas nenoras leisti vai
kams būti vaikais, yra, be abe
jonės, jau vienas simptomas. 
Man tik liūdna, kad anglės mo
tinos taip greit neteko to natū
ralaus ir gero skonio, kurį nusi
vežė Amerikon.

Iš portugalų kalbos vertė 
Regina Kutka.

Vatikanas. — Hugo “Vargdie
niai” yra išbraukti iš katalikams 
draudžiamų skaityti knygų są
rašo. ' “

Paieškopmal
Šemeikien^ - Šulcaitės Domi

cėlės, gimusios 1911 m. Telšiuo
se, ieško artimieji Lietuvoje. Ra
šyti: J.Vaseris, 65 Emerson Avė., 
Toronto 4, Ont. Tel. LE. 5-4092.

Naują Lietuviška Valykla

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

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

Savininkas L. LEVECKIS

ŽUKLAVIMO a U
ir įvairius kitus SPORTO REIKME- / 
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskas H»Ss?
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Gražiame LAKE SIMCOE ežero krante puiki vieta vasarojimui, savaitgaliams, 
išvykoms, visokiems parengimams, gegužinėms-piknikoms, ištaigingai įrengta 
r*l ADI R 405 LAKE SHORE RD., KESWICK, ONT.
JU LAKIU T N LU U U E. Telefonas: ROCHES POINT 430 W.

Tik 40 mylių nuo Toronto, 1 Vi mylios į šiaurę nuo Keswick.
Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami parai ar 
savaitėms. Veikia restoranas, snack baras, didelė salė parengimams su likerių 
teise. Puiki vieta maudymuisi, žuvavimui ir t.t.

Savininkai JONAS BARONAITIS ir CO.

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

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

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spodine-Cellefle'
, Sav. VL. TARVYDAS

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

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



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel LTD.

REALTORS
1199 Bloor St 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 
įmokėjimn. 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 didelė modemiška virtuvė, aly
va apšildomas.

-52 u n 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
ros, 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
demiškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

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

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

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

Oakwood - Davenport Rd.
ii5.000 įmokėti, visai naujas 18 
cambarių moderniškos tripleksas. Vi
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys t 
Mitai virs rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vietą nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Rusholme Rd. - College 
2-jų butų

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, 2 
vonios, vandeniu alyva šildomas, 4 
kambariai l-me augšte, dvigubas mū
rinis garai. Prašoma kaina $21.900. 
Arti prie Prisikėlimo bažnyčios. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Bloor - Beresford 
Savininkas jau nusipirko 

$6.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
kvadratinio plano, 2 moderniškos vir
tuvės, 7 kambariai per 2 augštus, 
garažas, platus šoninis įvažiavimas, 
gražus kiemas 25 iš 159, arti Bloor. 
Prašoma kaina $20.500.

Swansea
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, 6 kambariai, kvadrati
nis planas, moderniška virtuvė, pusė 
minutės iki Bloor, vandeniu alyva 
šildomos, garažas, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $18.900. Galima užimti 
tuoj pat.

{ Jane - Bloor - Armadale
1 skola balansui 10 metų 

$5.000 įmokėti,, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai, kvadratinis planas, dvigu
bas garažas, gero dydžio kiemas. Ar
ti Bloor. Kaina $18.800.

Bloor - Dovercourt
1 skola balansui 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, alyva šildomas, vieta 
garažui, kaina tik $16.900. Arti 
Bloor. Geras išnuomavimas.

Bloor - Indian Rd. 
Parduodamas su visais baldais 

$4.600 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 
kambariai, 3 moderniškos virtuvės, 
garažas, 2 vonios. Idealus nuomavi
mui. Kaina $19.900. Puikios išsimo
kėjimo sąlygos.

St. Clair - Oakwood 
$16.750 pilna kaina, mūrinis iki pat 
stogo, atskiras, 6 kambariai, 2 mo
derniškos virtuvės, vandeniu alyva šil
domos, garažas. Arti prie Susisieki
mo. Švarus namas tiek viduje, tiek iš 
lauko. Geras pirkinys.

St. Clair - Dufferin 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai, 3 virtuvės, 2 vonios, van
deniu alyva šildomas. Kaina $23.900. 
Garažas, privatus įvažiavimas.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

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

Quebec - Dundas 
$1.500 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 modernios virtuvės, naujos pečius. 
Vienas atviras morgičius 10-čiai m.

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

Clendenan - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras 7 kamba
rių namas, 2 virtuvės, vandens ir aly
vos Šildymas. Garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321

Wilson - Keele 
$4.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių 
2 metų senumo namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Privatus įvažiavi- 
rpos. Vienos atviras morgičius 15-kai 
metų.

Oakwood - St. Clair 
$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. MARIJOSIUS

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

MORKIS
Real Estate and Business Broker

1077 Bloor W. prie Duff er i n St. LE. 4-8459 
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
Cigar krautuvė su namu 

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

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

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

Toronto, prie Loke Simcoe ežero, val
diško parko ir plento, kampinis. 18 
ekrų Žemės tenka padalinti į mažus 
sklypus butų apie 500 arba į 10 
akrų sklypus. Visa kaino apie 
$19.000. Moderniausiai naujai įreng
ta gazolino stotis su groažu ir mo
derniausiu range bongo low atskirai.

A. Blludžlus P. Budrelka
LE. 5-4229 WA. 1-7672

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 gouno $4.000 už ak
rą, produktai perduoda m i 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, antras ir trečias — 
plytelėmis išklotas, vand. alyva šildo
mas. Veranda ir balkonas, lobai jau
kus ir geras namas, -prišaky parkos, 
netoli mokyklos, plaukimo baseinas. 
Geros morgičius. Parduoda anglas dėl 

išvykimo į Kolifom. Kaina $13.900.

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

J. Kaukelis 
RO. 9-9488 

I. Pikšilingis 
RO. 6-9941.

SPORTAS 1 vai. 16 min. 56 sek. Moterų 
grupėje, pirmoji vieta 25 km. 
nuotolyje atiteko J. Išoraitei —

PAREMKIME MŪSŲ 
JAUNIMO PASTANGAS

Lietuvių sportuojantis jauni
mas, susibūręs po Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos vėliava, 
yra pasiruošęs dideliems žy
giams — išvykai į Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas.

Išvykai organizuoti sudarytas 
organizacinis komitetas, kurio 
pirmininku ŠALFASS-ga pasky
rė mūsų visuomenei gerai žino
mą veikėją Voldemarą Adamke- 
vičių ir jo pavaduotoju Petrą j Draugo atstovas kun. P. Garšva, 
Petrutį. Organizacinis komitetas’Naujienų atstovas S. Vainoras, 
atsakingas už lėšų sukėlimą ir 
visą organizacinį darbą.

Į Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijas numatyta siųsti 10 ge
riausių lietuvių krepšininkų.

Išvyka numatyta šių metų lie
pos 9 d.

Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijos su didžiausiu susidomėji
mu laukia mūsų krepšininkų. 
Daugelyje valstybių jau kuris 
laikas veikia specialūs komitetai 
mūsų krepšininkams priimti.

Šiam mūsų jaunimo polėkiui 
įgyvendinti reikalinga skubi ir 
visuotinė lietuviškosios visuo- 
mneės parama.
. ŠALFASS-ga todėl prašo or
ganizaciniam komitetui krei
piantis, lietuviškosios visuome
nės paramos šiam mūsų atžaly
no žygiui. LFASK-tas.

Buenos Aires atvykstantiems 
Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkams priimti ir pasirūpinti 
visais kitais reikalais yra suda
rytas plačios apimties komite
tas, į kurį įeina: pirm. J. Čikš- 
tas, Argentinos liet, spaudos ir 
organizacijų tarybos pirminin
kas; sekr. Kastantas Norkus, Ar
gentinos Liet. Balso redaktorius, 
iždin. L. Mičiūnas, Argentinos 
Liet. Centro pirmininkas; nariai:

42 min. ,45 sek.
Šiaulių MSK futbolininkai 

viešėjo Tauragėje pralaimėdami 
rungtynes 3:2. Tauragė laimėjo 
tinklinio ir stalo teniso rungty
nes prieš Kretingos “Laisvę”, 
pralaimėdama svečiams tik 
krepšinį 49:48

Jaunis V. Jaras artinasi prie

IV. Rastautas, Z. Juknevicius ir 
V. Diminskis. Be to, į komitetą 
įeina atstovai visų organizacijų, 
kurios įeina į Argentinos Liet. 
Spaudos ir Organizacijų Tarybą. 
Sporto reikalams tvarkyti pa
kviesti J. Petraitis ir V. Petro
nis.

Krepšininkų išvyką į Pietų ss"“rXrdo' l“numetė“£k^ 48 
metrus ir 31 cm.

Mūsiškė F. Karaliūnaitė pir
mą kartą dalyvavo tikrame už
sienyje — Prancūzijoje komu
nistų laikraščio “La Humanite” 
bėgime. Be abejo, jai viskas bu
vo įdomu ir nauja. * Savo įspū
džius pasakodama vilniškiame 
“Sporte” sako, kad didelį įspūdį 
paliko Notre-Dame katedra, Eli
ziejaus laukai, Luvro muzėjus. 
“Vieną vakarą,—pasakoja F. Ka
raliūnaitė, — kai įspūdžių ieško
dami atsidūrėme toliau nuo cent 
ro, net paklydome. Blogiausia, 
kad tuokart tarp mūsų nebuvo 
nė vieno, kuris mokėtų prancū
ziškai — nors verk iš apmau
do... Išgelbėjo mūsų viešbučio 
staltiesėlės, kurias kiekvienas 
gavome..Jos, mat, buvo su 
viešbučio vardu.

Sudarytas geriausių SS stalo 
tenisininkų sąstatas, įrašant į 
vyrų ir moterų grupes po 10 žai
dėjų. Vyrų grupėje eilė yra ši: 
R. Paškevičius, A. Saunoris, Ako 
pian (Gruz.), Zablockis, Grin
berg (Mold.), Meksa (Ėst.), Avė 
rin (Rus.), Baltakis, Čepaitis ir 
Moškovič (Mold.). Moterų gru
pėje pirmauja estė Lestai. Tre
čioji yra _ N. Ramanauskaitė, 
pentoj i — Žilevičiūtė ir šešta — 
Tvaronaitė. K. Baronas.
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Ameriką paremti JAV visose 
lietuvių kolonijose sudaromi rė- ~ 
mimo komitetai. Čikagoje į tokį 
komitetą jau sutiko įeiti konsu- 
las dr. P. Daužvardis, dr. Biežis,

Sandaros ręd. Vaidyla, Laisv. 
Liet. red. Kaulėnas, LB Čikagos 
apyg- pirm. J. Jasaitis, Mutual 
Federal Savings and Loan Asso
ciation prezid. J. Kazanauskas, 
Chicago Savings and Loan Assn. 
prezid. J. Pakel.

VYČIO ŽINIOS
Lauko teniso treniruotės pra

dedamos šią savaitę antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7 v. 
v. Vyčio tenisininkai birželio 6-7 
d. Rochestery dalyvaus koman
dinėse Toronto^ Lietuvių Namų 
taurės varžybose.

Futbolininkai antrose pirme
nybių rungtynėse, susižeidus 
dviems geriausiems žaidėjams, 
pralaimėjo estams 3:0. Sekančios 
rungtynės bus žaidžiamos gegu
žės 30 d. 6.30 vai. v. St. Clair std. 
prieš Queens Park.

Vasarotojų pirmenybės. Šią 
vasarą Sprinhurst vasarvietėj 
vytiečiai/ praves krepšinio ir 
tinklinio ' pirmenybes vasaroto
jams. Pirmenybės bus vykdomos 
visą vasarą ir jose galės dalyvau
ti visi. Plačiau apie pirmenybes 
bus paskelbta vėliau.

Mūsų rėmėjai: SLA Centras 
$18,50, Paulauskas $5, Atkočiū
naitė $2. Visiems nuoširdus ačiū.

Lietuvos sporto nuotrupos
Vilkijos rajono futbolo rinkti

nė pralaimėjo Jurbarko Linui 
net 0:9.

Mažeikiuose įvyko stalo teni
so rungtynės vyrų, moterų, mer
gaičių ir berniukų grupėse, tarp 
Latvijos “Varpos” ir Lietuvos 
“Nemuno” atstovų. Nugalėjo lie
tuviai 25:12. Sekančią dieną lat
viai pralaimėjo Mažeikių rajo
nui 6:10. Reikia pažymėti, kad 
šioms abiems dragijoms priklau
so kaimo jaunimas Latvijos ir 
Lietuvos kolchozuose.

Liet Brastoj įvyko gudų jau
nių pavasario lengvosios atleti
kos šventė, kurioje kaip svečiai 
dalyvavo ir Lietuvos jauniai. Jie 
laimėjo pirmas vietas: šuolyje į 
toli — K. Žitkevičius 6,26 m, ir 
trišuolyje 13,11, A. Macežinskas 
rutulį — 12,92 m. ir diską — 36, 
36 m., Stančiūtė — ietį 40,20 ir 
K. Pociūnaitė — į tolį 5,08 m. 
Atrodo, kad S. Šačkus, buv. N. 
Lietuvos krepšininkas ir lengva- 
atletas eina jaunių trenerio pa
reigas, nes apie šias varžybas jis 
praneša vilniškiame “Sporte”.

Vilniaus Pedagoginio Instituto 
stadione pirmus žingsnius pasta
tė sostinės lengvaatletai. Geres
nės pasekmės: 50 m. Munderytė 
6,9; rutulys — Dilytė 10,56; į tolį 
— Bajorūnas 6,36 m.

Panevėžyje įvyko visasąjungi
nės Spartako jaunių krepšinio 
pirmenybės, kurias mergaičių 
grupėje laimėjo panevėžietės ir 
berniukų — Maskva. Mergaičių 
grupėje Kaunas užėmė antrą 
vietą, c berniukų grupėje po 
Maskvos, antruoju buvo Lenin
gradas, III Kaunas, IV Panevė
žys.

Vilniaus Spartako futbolinin
kas kartu ir Sov. Sąj. B rinkti
nės žaidėjas, A. Kulikauskas, pa
kviestas į Sočį miestą, kur tre

niruojasi visa SS vienuolikė. Jis 
greičiausia bus Įtrauktas į olim
pinę rinktinę.

Prancūzijos komunistų laik
raščio La Humanite tradicinia
me bėgime kartu su Sov. Sąj. 
komanda dalyvavo ir F. Kąraliū- 
naitė. Lietuvaitė 2,5 km nubėgo 
per 7 min. 16 sek. ir užėmė penk
tą vietą. Ji pralenkė visas veng
res, čekes, lenkes.

Vilniškis “Sportas” praneša, 
kad Vytautas Dovydaitis, kuris 
pereitais metais buvo pripažin
tas geriausiu Lietuvos sklandy
toju, šiomis dienomis susilaukė 
malonios staigmenos — tarptau
tinio sklandytojų ženklelio su 
skaičiumi “203”, kuris buvo at
vežtas iš Lenkijos. Kaip “Spor
tas” rašo, V. Dovydaitis prieš 
dvidešimt metų įvykdė (taigi ne 
priklausomos Lietuvos laikais. 
K.B.) tarptautinės federacijos 
nustatytas normas sidabriniam 
sklandytojo ženkleliui gauti. Jis 
buvo 203-čias sportininkas pa
saulyje .Įvykdęs reikalingas nor
mas. Lietuviška patarlė sako: 
geriau vėliau, negu niekad ...

Sov. Sąj. augštosios krepšinio 
lygos žiemos pirmenybės pasi
baigė. Vyrų grupėje nugalėtoju 
tapo Tbilisi Dinamo, prieš Kije
vą, Maskvą, Kauną ir Leningra
dą. Paskutinėje, dvyliktoje vie
toje liko Talino TPI komanda. 
Moterų grupėje nugalėtoju iš
ėjo Rygos TTT komanda. Kau
no Politechnikos Institutas už
ėmė 7 vietą..

Užgorode treniravosi geriausi 
Lietuvos dviratininkai, sureng
dami vėliau ir kontrolines var
žybas. .Geriausiai 50 km. nuoto
lyje pasirodė B. Krulikauskas, 
atsiekdamas naują Lietuvos re
kordą. Šį nuotolį jis sukorė per

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

M

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

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

$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. Skambintą B. SERGAUČIUI, telef. 
LE. 4-9211

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, kvadrat. planas, 2 mod. virtuv., 
naujas alyvos šildymas, gražus di
delis kiemas.

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

Swansea - Bloor 
$5.000 įmokėti, 6 kamb. 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 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2"mod. virt., 2 vonios, vand. 
alyva šildom., didelis kiemas, šeimi
ninkas išvyksta iš Kanados.

Jane - Annette 
$5.500 įmokėti, 6 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, mod. virfū- 
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 virtuvės, naujas 
alyvos šildymas, pajamingas — ge
ras nuomavimui. fO metų skola. Kai
na $19.800. * '

Glenlake - Bloor 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, 2 mod. virt., 
vond. alyva šild., 15 metų skola.

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

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

Jane - Bloor 
$7.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. planas, vand. alyvą 
šild., modernus viduje, gražus kiemas, 
viena skola 10 metų, palikimas.

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 
išsimokėjimo sąlygos.

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

Mūsų sportinę veiklą bekedenant
Smagu buvo skaityti K. Baro

no str. “Bendruomenė ir spor
tas” (“Tėv. Žib.” Nr. 12), kuria
me jis pabėrė daug mums mielų 
minčių. Šiais laikais, kada kitų 
laikraščių sporto skyriuose (ar 
jų kituose puslapiuose) mes te
matome daugiau informacinio 
turinio ar nieko gero neduodan
čios “kritikos” lašinius, objek
tyviai į lietuviškąjį sporto gy
venimą žvelgią straipsniai yra, 
tarsi, saulės spinduliai iš apsi
niaukusio dangaus.

Šia proga norisi tarti kompli- 
mentinį žodį “Tėv. Žiburių” re
dakcijai, kuri, proporcingai 
imant, sporto reikalams skiria 
daugiau vietos negu betkuris 
kitas mūsų laikraštis išeivijoje. 
Kiti, į viską žiūrėdami pro biz
nieriškus akinius, ir sporte me
džiagiškos naudos nepramatyda- 
mi, stipriai aprėžia savo pusla
piuose sporto dalykams skiria
mą vietą ir len plačiau mūsų 
sportinio gyvenimo reiškinius 
nėra galima paminėti.

Toks kaikurių mūsų laikraš
čių elgesys ir dalinai prisidėjo 
prie šiuometinės sportininkų 
liūdnokos padėties mūsų bend
roje visuomeninėje veikloje su
darymo. Žinome nemaža atvejų, 
kad sportinis gyvenimas dar ir 
šiandien yra antraeilėje vietoje 
po politikos, literatūros, teatro 
ir kt. apraiškų. Jeigu didžioji 
mūsų spauda, kuri, sakoma, yra 
viešosios opinijos formuotoja, 
sporto skyrius arba sportines 
problemas laiko toje pačioje ar
ba žemesnėje plotmėje kaip atei
tininkų, vyčių, skautų ar kitų 
siauresnės apimties grupių rei- 
kžflus, kągi mes gero galime 
laukti sportinės minties išpopu
liarinime?

Galima tvirtinti, jog kol mes 
lietuviškąjam sportui numesime 
tik vieną kitą nuo skelbimų at
liekamą skiltelę laikraštyje arba 
jo nepakelsime virš visų kitų 
jaunimo organizacijų arba ne- 
istatysime greta kitų mūsų kū
rybingojo gyvenimo apraiškų, 
tol mes šliaužiosime žeme iškė
lę jau begęstančius ar užgęsu- 
sius žiburius, laukdami iš Va- 
šintono ateinančios stebuklingos 
šviesos.

Gaila, jog pas mus yra didelis 
apakimas, užsidarymas savame 
kiaute ir nenoras pažiūrėti i ki
tus, kurie yra remtini bei nau
dingi.

Pažiūrėkime į “Draugo” dien- 
(Nukelta į 9 psl.)

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $1-4.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

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

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

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Annette - Jane 
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
eugštų, vienos šeimos narnos. 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 įvožiav.

Dundas - Bloor 
kambarių namas, 
susisiekimo. Vie-

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

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

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

Bloor • Indio n Grove
$5.000 įmok., 10 kamb. atsk., mūr., 
gražios išvaizdos, 3 virt., vand. alyva 
Šild. Garažas. Arti Bloor.

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

Bloor • Kennedy Ave.
$7.000 įmok., gražus 7 kamb. mūr. 
atsk., 2 mod. vrit., vand. alyva Šild. 
Geros išmok, sąlygos. Vertos dėmesio.

Bloor - Delaware
$8.000 įmok., gražus 11 kamb. orig. 
dupleksas, vand. alyva šild., 2 gara
žai. Idealus 2 šeimoj. Pasiteiraukit.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

TTelefono i*
1st. LE. 7-3173 Mmą LE. 4-0773

$5.000 įmokėti, 7 
Yra garažas. Arti 
nas morgičiūs.

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. Lobai 
geras nuomavimui. Arti susisiekimo, 
mokyklų ir krautuvių.

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

A. Stančikas
M- LE. 7-3173 ramy LE. 1-1602

WELLAND, Ont.
Visi į Wellanda

Kaip jau buvo lietuviškoje 
spaudoje rašyta, Wellando Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubas 
“Lituanica” ruošia didžiulį kar
tūno balių-gegužinę birželio 6 d., 
visiems gerai žinomoje St. Ste-' 
phans salėje, kampas East Main 
Št. ir Port Robinson Rd., Wel
land, Ont.

Pradžia 3 vai. p.p.
Programą išpildys garsus 

smuikininkas L. Hajos, kelioliką 
metų buvęs Lietuvos valst. ope
ros koncertmeisteriu ir Klaipė
dos, vėliau Kauno konservatori
jos muzikos mokytoju, dabar - 
gyvenąs Amerikoje. ?

Bus skiriama trys vertingos 
dovanos už gražiausias kartūno 
sukneles.

Programai paįvairinti bus dvi 
loterijos — piniginė ir fantų. 
Gros geras orkestras, veiks įvai
rus bufetas su lietuviškais val
giais.. ,r'<: '

Čia bus gera proga išgirsti gar
saus smuikininko išpildomą pro
gramą, medžiojimo mėgėjams 

Į pasidalyti įspūdžiais apie pra
ėjusio medžioklės sezono nuoty
kius, žuvautoj ams sudaryti pla
nus kaip pagauti tas “didžiąsias”/ 
kurios dažniausiai prie kranto 
atsikabina, gi šokių mėgėjams 
bus gera proga linksmai pasišok- 

l ti prie puikios muzikos. <
Ponios ir panelės pasiskubin

kite apsirūpinti kartūno sukne
lėmis.

Tad iki pasimatymo Wellande. 
Klubo valdyba.

St. Catharines, Ont.
Motinos dienos minėjimas apyl. 

valdybos buvo surengtas tučtuo
jau po pamaldų slovakų salėje. 
Paskaitą skaitė Wellando apyl. 
pirm. K. Stankevičius, meninę 
dalį atliko “Gintaro” šokėjų gru
pė. Ypatingai gražiai, vaizdžiai 
paskaitininkas kalbėjo apie mo
tinos reikšmę. Kartais ieškodami 
toli geresnio nepastebim geriau
sio vietoje. Patį minėjimą pra- • 
vedė St. Catharines apyl. v-bos 
pirm. J. Šarapnickas. Po to vie
nuolyno patalpose įvyko arbatė
lė programos dalyviams, kurio
je dalyvavo ir apyl. valdyba.

Ramovėnų susirinkimas įvyko 
vienuolyno patalpose gegužės 3 

'a. Svarbiausiu punktu buvo ap
tarimas ateities veiklos ir nau- 
!jos valdybos sudarymas sekan- 
, čiai kadencijai. Į naują valdybą 
išrinkti: pirm. P. Balsas, sekret. 
J. Vyšniauskas, ižd. K. Galdikas, 
vicepirm. K. Jasevičius ir pa
rengimų vadovas J. Skeivela.

Rochesterio ramovėnai ir To
ronto šaulių VI. Putvio kuopa, 
norėdamos atsirevanšuoti, Nia
garos pusiasalio ramovėnus iš
kvietė priziniain šaudymui. To
dėl gegužės 16 d. buvo suruoštas 
pasiruošimo priziniam šaudymui 
pratimas ir viešas ramovėnų su
važiavimas. Narys.

Otava. — Kanados kviečių 
eksportas pastarajam pusmety 
yra sumažėjęs net 6.6 mil. buše- 
lių; Kanada eksportavo 142 mil. 
bušelių. JAV eksportas 22 mil. 
bušelių padidėjo. Bet visi kvie
čių eksporto kraštai — Kanada, 
Australija, JAV ir Argentina — 
dar turi pertekliaus net 2.447

ę



V.VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St. W

ANNETTE - BERESFORD
S3.GOG Įmokėti, pusiau otsikras, dvi 
modernios virtuvės, švarūs dažais da
žyti kambariai, nauja šildymo siste
ma, su garažu, skubiai reikalingo 
parduoti, savininkas išsikelia i Brant- 
fordą.

BLOOR - GLADSTONE 
$5.000 imoUti, 10 kambarių, gero 
mūro, 3 virtuvės, oru olyva apšildo
mas, garažas, geras pajamų namas, 
vertas dėmesio pirkinys.

J. S. DARLING REAL ESTATE 
A. KAUNACKIS

Siūlo vasarvietes, gazolino stotis, ūkius kylančiam ALMAQUIN 
rajoje, PARRY SOUND apylinkėj su $2-3.000 įmokė j imu. Čia 
rasit ramų, sveiką, užtikrintą darbą ir gyvenimą.

Teirautis: A. KAUNACKIS, 
R.R. 1, MAGNETĄ  WAN, ONT., TEL. 2 R15.

DUNDAS-BLOOR
$4d?00 Įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus, kvadratinio plono, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, viena sko
la balansui.

HOWARD PK. - INDIAN GROVE
$8.000 Įmokėti, 10 gražių kambarių 
per du augštus, vandeniu alyva apšil
domos, gražus didelis kiemas, priva
tus Įvažiavimas, vienas morgičius ba- 
Insui.

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

Baltica
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. BLOCKIS

'Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
c TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
- J. S T A N I O N I S

19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Įw*-’
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NUKMAMO TURTOGYVYBĖSKfijUMlNGU ATSUKIMU x

- \
PRANAS BARAUSKAS

DĖMESIO MOTORISTAMS!

sir RAMBLER automobilius
. kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto- 
: mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje atliekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų^ padangų ir kt. auto reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

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

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling).
~ Sav. V. ir J. DUNDŽ1AI.

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

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

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
į Atstovas

H. RAŽAITIS
Greitas kuro-olyvos pristatymas

pato movimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

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

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

ir

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo ir olyvot. VANDENS TANKAI — gozo ir oly- 
vos. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vosoroi ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gozo or elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

998 College St. Tdronto. Telef. LE. 4-6123
' x ANT. JUOZAPAITIS

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

$6.000 įmokėti, College - Davenport, 9 kambarių, gerų plytų, at
skiras namas, 3 moderniškos virtuvės, garažas, privatus įvažia
vimas
$6.000 įmokėti, Symington - Dupont, 7 kambarių, gerų,plytų 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
Įstaig. tel. LE. 4-7525. Namų tel. RO. 9-3119

NIEKAI AR KRITIŠKESNĖS 
PASTABOS?(Atkelta iš 3 psL) ma Lenkijos-Vatikano konkordate? Sunku tikėti, kad lenkai būtų pasirašę konkordatą, kuris bent vienu tašku būtų prileidęs Vilniaus dijecezijos atskyrimą. Pagaliau, ar visi katalikiški laik raščiai deramu rimtumu ir lietuviškomis nuotaikomis minėjo Briuselio parodoje Vatikano paviljone Lietuvos, to katalikybės avanposto Europos šiaurės rytuose, beveik ignoravimą? Vienas tik J. Matulionis šiame laikraštyje drįso iškelti tiesą, kad “lietuviai katalikai turi pareigų, bet taip psį ir teisių!”.

Problemos nemiršta, 
kaip žmonėsMinėtini ir neminėti, klausimai kasdien vis girdimi visur, kur tik gyvena bent vienas lietuvis. Nekompetetingų asmenų iau yra prirašyti tomai apie tai. Labai dažnai tenka stebėtis tokių autorių neobjektyvumu, sąmoninga diskriminacija ir faktų iškraipymu, bet kol tyli katalikiškos pusės autoritetai,_ anokie rašiniai plinta ir palieka gana ryškių antspaudų lietuviškose nuotaikose. Katalikams dažnai prikišama, jog tomis visomis problemomis neturima ką pasakyti, vis dažniau išgirstama kaltinimų, “kad katalikams pirmoje eilėje rūpi Vatikanas ir tik antroje eilėje lietuviškieji inte- sai“, prikišama patriotiškumo stoka ir t.t. ir t.t. Beveik kasdien girdime ir lyg ir toleruojame kaikada net ir visai negražius burnojimus prieš šv. Tėvą, Vatikaną ir religija. Ar tikrai neturime ką sakyti?Tiesa, nebūtinai verta i šmeižtus ar prasimanymų kampaniją kreipti dėmesį, bet atskirais atvejais, kai. daugeliui darosi sunku atskirti tiesą nuo propagan- ,dos, jau yra būtinas gilesnis rei- i kalu išsiaiškinimas. Lietuviams .katalikams tegali rūpėti tik tiesa ir jos bei lietuviškųjų reikalų vardan būtina tą tiesą atskleiski ir pažinti. Tikėkime, kad objektyvus ir rimtas priėjimas prie visų dabar vienašališkai diskutuojamų klausimų, gali atidengti eilę svarbių detalių, ne visada žinomų katalikiškai visuomenei ir ją puolantiesiems.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros Įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

E

KARALIUS ŽYGIUOJA 
PARADE

Ispanijos diktatorius jau se
niai ruošiasi grąžinti monarchi
ją. Busimuoju valdovu yra pa
rinktas karaliaus Alfonso XIII 
sūnus Juan Carlos. Franko pasi
rūpino, kad numatytasis kara
lius būtų auklėjamas Ispanijoje. 
Tėvas sutiko jį išleisti ir Juanas 
perėjo armijos, laivyno, o dabar 
mokosi aviacijos akademijoje. 
Pirmą kartą viešumoje jis pasi
rodė neseniai buvusiame para
de pilietinio karo pabaigos 20 
metų sukakties proga. Jis pra
žygiavo pro tribūną betgi taip, 
kad neturėjo saliutuoti gen. 
Franco. \

Ispanijoj parade nešama vė
liava vadui nesaliutuojant, bet 
vadas jai saliutuoja. Ir princas 
Juan Carlos parade buvo pri
skirtas prie vėliavos palydovų. 
Jiems tad saliutavo net pats 
Franco. Minia princą sutiko la
bai šiltai ir sukėlė jam ovacijų. 
Jis betgi laikėsi kariškai — į 
ovacijas visiškai nereagavo.

Musę sportinę veiklą bekedenant sidurti su sporto reikalais, o taip pat' jį palaikančiais ir iš jo besišaipančiais žmonėmis. Dažniausia į sportą su pašaipa žiūrin- tieji žmonės buvo siauro galvojimo asmenys, bet gana įtakingi mūsų visuomenėje ir kaip tokie gana pavojingi sportinei veiklai. Nemaža dalis buvo neutralūs, kurie nė prieš, nė už nepasisakė, o tik žiūrėjo, ką čia sportininkai padarys. Jie grūmėsi visokiuose esamuose ir fiktyviuose politiniuose sąjūdžiuose, eikvojo betiksliai savo energiją, gėrė putojantį alų ir, užlipę ant scenos, vanojo tuos, kurie nieko gero nedirba ir pinigų neduoda.Tačiau būrelis sportinės idėjos šalininkij kantriai kentėjo tuos 10 metų ir šiandien jau vienam, kitam iš tų “neviernų Tamošių” pradeda aiškėti, kad spor tas nėra vaikų žaidimas ir kad mūsų sportininkai daug daugiau atliko negu jų kaikurios subankrutavusios partijos ar “laisvinimo” išvykos. Šiandien, kada į metines sportininkų varžybas susirenka po 400 mūsų jaunimo, kada jie tokioms išvykoms išleidžia daugiau negu $20.000 metuose, kada mūsų sportininkus jau žino kitų tautų sporto klubai, kada pabaltiečių varžybos yra tapusios vienintele šių tautų jaunimo bendravimo galimybe, kada mūsų sporto organizacija turi daugiau aktyvių narių negu betkuri kita jaunimo organizacija, jau yra laikas konkrečiai pažvelgti į padėtį ir rimtai apsvarstyti, nustatant prideramą sporto vietą mūsų gyvenime, nes" rytoj jau gali būti per vėlu.Kartu su minėtu J. Cicėnu čia , norisi sakyti:■ “Manding, jei tebesame tuo- mi, kam rūsčioji epocha ir tautos tragedija pašaukė, vadinasi, jei tebesame kovos lietuviai ir tremtiniai (tegu kiti,mus vadintų kaip vadinę imgirantais, naujaisiais ateiviais ar kitais netikrais vardais), į kiekvieną tautinės veiklos sritį, ir sportą įskai- tytinai, turime žvelgti taip, kaip karys fronte į šautuvo gaiduką”.
Edvardas Šulaitis.

(Atkelta iš 8 psl.) raščio puslapius, kuriuose 1950 m. J. Cicėnas rašė:“Spartyn į sportą! — va, šūkis, kurį turi kartoti visi lietuviai kartu ir kiekvienas skyrium... Jau ne nuo šiandien sportas yra būtina visuotinybė, bet nuo šiandien jis lietuvių Vakaruose išlikimo laidas. Čia, išeivijoje, ne močiutės seklyčia, ne sengalvėlės globa, čia sveikata ir dvasios bei kūno pusiausvyra būtina gyvenimo ir išlikimo sąlyga”.Gražūs buvo šie žodžiai. Tačiau kas juos išgirdo? Gal būt nė tie, kurių laikraštyje autorius šį straipsnį paskelbė, nė tie, kurie jį perskaitė ir sekančią dieną užmiršo.Paimkime, kad ir V. Čižiūno str. (1952 m. III. 12 d. “Naujienose”), kuriame skaitėme: “Ir garsieji lietuviai - sportininkai gali ir turi išeiti į pasaulinę viešumą lietuvio vardu ir tuo pasitarnauti mūsų tautai greta kitų įžymių lietuvių: dailininkų, muzikų,' dainininkų, mokslininkų ir kt.” Taigi ir čia buvo pripažinta sportininkų vertė, ’ tačiau gaila, jog tų žodžių nesekė keliai, kuriais einant, mūsų spor tininkai būtų pajėgūs pelnyti prideramas vietas.Daugelis iš mūsų, ir dar labai save skaitančių kultūringais, dažnai pastebi tik tada, kada Vieno ar kito lietuvio sportininko pavardė atkreipia kitataučių dėmėsi ar pasirodo jų spaudoje. Tada jis jau garbinamas ir linksniuojamas, tačiau nenuostabu, jog tada tas asmuo nusisuka nuo lietuvių, nes, kada jam buvo reikalinga vienokia ar kitokia parama, tie nerodė savo akių.Kodėl mes ir šiandifen mėgstame deklaruoti gražiausius posakius atitinkamomis progomis Įvairiais mūsų veiklos klausimais, na, žinoma, retkarčiais ir sportininkų adresu? Kodėl mes nejaučiame, jog betkokia veikla, kaip ir gėlė, yra reikalinga nuolatinės priežiūros ir motiniškos globoiančios rankos?Grįžtant prie K. Barono straipsnio, norime atkreipti į jį dėmesį visų tų “valdomųjų organų”, kurie į sportą žiūri, kaip autorius sako, kaip į “vaikų žaidimą, pereinamąjį jaunuolio-ės brendimo laikotarpį, po kurio jis jau surimtės ir nusistovės grynai tinkamesniam visuomeniniam darbui ir šeimos gyvenimui”. Čia autorius į reikalą gana vaizdžiai įžvelgė, pasakydamas daug tiesos.Šių eilučių autorius jau beveik 10 metų turėjo progos su-
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto

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

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus
Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANČIKAS Tel. LE. 1-5982
.............. ........................... ................ ... . ............... .... ...........

aistai Lietuvon !
IjGELBlKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

-Rašykit#, telefonui ite c r atvykite pat rtiut? Vi? n

WALTMAN’S Patikima Vaistine
•• • ■&- ,</y- Aff'įfĮ. ■lW,f .‘.-J jv.:■ it..•■..•••.a:. . y;,•'r'.”

■ WANDAS >
.. . TELBVVWAS '"

Kas keliatės Į kitų 
butų ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VALAU FOTELIUS
ir Įvairius kilimus,

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Viši elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis, 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Dažai* h* sienoms 
popieris!

Vaškus, šepečiui, terpentinus.
. Sky’s Paint & Wallpaper 

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Girtam kad ir laivas
Iš restorano iššlitiniuoja kauks 

terėjęs svečias ir prašo stovintį 
uniformuotą vyrą pašaukti taksį.

— Aš ne porteris, aš laivyno 
karininkas, — paaiškina unifor
muotasis.

— Okei, tai pašaukite man 
laivą, — sutiko ant kojų nepa- 
stovįs.

Šuniškas šaltis
— Sušalau, kaip šuo.
— Kodėl neapsivelki kalinius?
— Kad žmona perdirbo 

riui.
— O kas tas Moris?
— Mūsų šuo...

Skirtumas
Vięnoje lenkų pradžios 

kyklojė mokytojas aiškina .mo
kiniams apie žmogaus kilmę.

— Netiesa, drauge mokytojau,
— staiga sušunka vienas moki
nys, žinomas veiklus pionierius.
— Mūsų grupės vadovas sakė, 
kad žmonės yra kilę iš beždžio
nių. Tam aš tikiu.

— Yra dalis ir jo teisybės, — 
pritaria mokytojas. — Bet neuž
mirškime, kad aš jums pasako
ju iš kultūros istorijos. Tavo va
dovas kalba apie tai, kas para
šyta partijos istorijoje. Jis pasa
kojo jums apie partijos narių 
kilmę...

Poetas ir turtuolis
Vargšas poetas kartą sėdėjo 

šalia turtuolio. Pastarajam jau
nuolis nepatiko. Norėdamas jį 
suniekinti turtuolis paklausė:

— Na, sakyk ar toli nuo tavęs 
iki asilo?

— O, visai arti, — atsakė jau
nuolis sprindžiu pamatuodamas 
atstumą nuo savęs iki turtuolio.
— Vos viena pėda...

Mo-

mo-

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 
l •• • ’ ■ •

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

'Šeštadieniais pagal susitarimą

W. A. LENCKI,
B.Ą., LJLJB,

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 
/kampas Bay & Richmond/Room 901 \
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Vitų ruiiiį mechanic is automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos*

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Surinkę J. V-tė.
Tarnaitė ilgam laikui

Šeimininkė: Ar mėgsti radiją?
Tarnaitė: Labai mėgstu, ponia.

Šeimininkė: Tai pas mus ilgai 
tarnausi, nes kaimyno radijas 
groja ištisą dieną.

Bausmė
Eilėj prie duonos viena gailes

tinga ponia kreipiasi į verkiantį 
6 metų berniuką :

— Ko verki, mažiuk?
— Verkiu todėl... todėl, kad 

mano mamytė čia mane atsiun
tė už bausmę..., iKontrastas

Cecilija: Kaip baisu... Mano 
tėvas, nori mane išleisti už žmo
gaus, kurio visai nepažįstu.

Rožė: O kas tokio?'-Man blo-j 
giau, nes tėvas nori, kad' aš te-i 
kėčiau už vyro, kurį perdaug ge-| 
rai pažįstu. -cm; ooz.ei |

Tuštybė ar įsivaizdavimas?
Kunigas: Kokia tavo didžiau

sia nuodėmė, dukrelė?
Moteris: Tuštybė, dvasiškas 

tėveli. Praleidžiu ištisas valan
das prieš veidrodį- gėrėdamasi 
savo grožiu.Kunigas: Tai ne tuštybė... tai įsivaizdavimas. ..

Didesnė laimė
Šeimininkė: Pranai, atrodo, 

kad tu vėl sudaužei stiklinę.Tarnas: Taip, ponia. Bet šįkart turėjau didesnę laimę — stiklas trūko pusiau.Šeimininkė: Tu tai vadini laime?Tarnas: A, ponia, jūs nežinot, ką reiškia surinkti gabalėlius stiklo, kai jis sudūžta į smulkius gurinėlius.
Dr. V. Sadauskienė

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

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

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

j. ••
TEL. WA. 3-2003

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie-

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dož« 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis. *
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

WM VR

/



1WNTO, ©nt. 9į šeštadienį, gegužės 23 d., 8 vai. vak. MCNTKEAL, Cue.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Nuoširdžiai sveikiname pa
rapijos dešimtmečio proga D. 
Gerb. kun. dr. Tadarauską, pa
rapijos komitetą ir visą Hamil-

Trejybes šventė. Pamokslai kun. 
P. Ažubalio “Sekminių dvasia 
šiandieną”.

Pamaldų metų sekmadienį da- tono Aušros Vartų parapiją, 
romą rinkliava Toronto šv. Au- —Taip pat labai širdingai s
gustino kunigų seminarijos iš
laikymui. Šioje seminarijoje tre
čiuosius metus studijuoja klieri
kas Jonas Staškevičius, kuris šį 
pavasarį užbaigs filosofines stu
dijas.

— Parapijos komiteto posėdy 
priimti planai Springhursto va
sarvietės plėtimui: prie esamo 
parko įgytas naujas sklypas, kur 
greitu laiku pagal architekto dr. 
A. Kulpavičiaus projektą bus 
statomi du pastatai: vienas mer
gaitėms, o kitas berniukams. 
Prie esamos koplyčios-salės nu
matyta pastatyti lietuviškas kry
žius, o jaunimui aikštelėse pa
statyti stiebai lietuviškai ir ka- 
nadiškai vėliavai.

— Gegužinės pamaldos vaka
rais 7.30 vai. Vaikučių katekiza- 
cija sekmadieniais po 11 vai. pa
maldų, o antradieniais ir penk
tadieniais — 6.30 vai. vak.

— Nuotaikingai praėjo parapi
jos pobūvis — Sekminių beržų 
balius.

— Altoriaus berniukams ir jų 
tėveliams gegužės 30 d., sekma
dienį, įvyks pobūvis, skirtas su
sipažinti su berniukų nuveiktais 
darbeliais ir jųjų pasiruošimais 
ateičiai.

•—Toronto liet, teatras “Siety
nas” -šį savaitgalį išvyksta su 
“Bevardžio” gastrole į Clevelan- 
dą. •

— Pakrikštytas Eugenijus Ri
čardas Duliūrias.

T. Putvio šaulių kuopa 
norėdama išlaikyti tautines tra
dicijas, liepos 4 d. ruošia Joninių 
laužą-gegužinę prie Simcoe eže
ro Orchard vasarvietėje Clarlyn 
Loge salėje-aikštėje. (Apie 40 
mylių nuo Toronto). Laužas su 
pritaikyta programa įvyks ne 
per vėlai, kad jame galėtų daly
vauti ir mažasis jaunimas. Šo
kiams orkestras, graži salė, mau
dyklės, laiveliai ir žvejojimui 
vieta.

Malonu, kad galėsime tradici
nį laužą surengti gražioje lietu
vio vasarvietėje, gi atitrūkimas 
nuo kasdieninių rūpesčių, gra
žioje gamtoje susibūrimas visus 
visokeriopai sustiprins.

Gegužės 24 d. p. Pociaus ūky
je įvyks šaudymo pratimai iš 22 
kalibro šautuvų. TPŠ kuopa no
rėdama išplėsti šaudymo sportą 
lietuvių tarpe kviečia visus, ku
rie šia sporto šaka interesuojasi, 
dalyvauti. Išvyksime nuo Lietu
vių Namų 1.30 vai. p.p. punktua
liai. Dėl smulkesnių informaci
jų skambinti tel. LE. 3-8733.

Šaudymo sekc. vadovas.

Juozas Mažeika 
pereitą sekmadiesį netoli Auro
ra, Ont, turėjo auto nelaimę. 
Jam pačiam tepadaryta lengvų 
sužeidimų, nors iš pradžių nuo 
sutrenkimo buvo netekęs sąmo
nės. Automobilis smarkiai su
daužytas. Važiavo jis vienas.

Prisikėlimo parapijos salėje 
rengiamas

—Taip pąt labai širdingai svei
kiname mūsų parapijos ‘mergai
tes ir berniukus abiturientus. 
Ypač sveikiname Dalią Skrins- 
kaitę, kuri daug gelbsti parapi
jai, palydėdama parapijos chorą 
vargonais ir ‘ akomponuodama 
solistams.

— Šią savaitę kunigai klauso 
išpažinčių- rytais per visas Mi
šias ir vakarais per gegužines pa
maldas, kad iki šiol neatlikę “ve
lykinės” tai galėtų padaryti iki 
šio sekmadienio, kuriame “vely
kinės” laikas pasibaigia.

— Gegužinės pamaldos laiko
mos kiekvieną vakarą 7.30 vai. 
Kviečiame ir raginame gausiai 
dalyvauti.

— Motinos novenos Mišios lai
komos rytais 8 vai.

— Šį trečiadienį ir šeštadienį 
metų ketvirtis, mėsiškų valgių 
valgoma tik vieną kartą, o kitus 
du kartu tik užsikandama, bet ir 
tai ne mėsiškų valgių. Penkta
dienis užlaikomas kaip ir visa
da — visiškai be mėsos ir tik 
vieną kartą pilnai pa valgant.

—Pirmos Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pamokos dės 
tomos sekmadieniais po 10 vai. 
Mišių ir antradieniais bei ket
virtadieniais — 7.15 vai. vak. Tė
veliai prašomi vaikučius punk
tualiai atvesti ir parsivesti: sek
madieniais — po Mišių ir geguži
nių pamaldų bažnyčioje (ne sa
lėje!), o šiokiadieniais — tuoj 
po. gegužinių pamaldų. Prašome 
naudotis tik įėjimu į salę iš kie 
mo pusės!

— Šį sekmadienį per visas Mi
šias daroma vyskupijos įsakyta 
rinkliava vietos kunigų semina
rijai paremti. Prašome dosniai 
prisidėti prie šio kilnaus reikalo.

— Šiuo laiku lankomi iki šiol 
nelankyti parapijiečiai susitarus 
dėl laiko iš anksto.

— Šį sekmadienį, 7.30 vai. vak. 
parapijos salėje bus Jaunimo 
Sekmadienio Klubo šokiai. Kvie
čiame visą kolonijos ir parapijos 
.jaunimą.

— Kviečiame visus atsilankyti 
į jaukų pasilinksminimą, kuris 
bus mūsų parapijos salėje šį šeš
tadienį po gegužinių pamaldų 
8 vai. vak. ir savo auka paremti 
vaikučių stovyklavietės įrengi
mo darbus.

Jaunimo stovyklavietės statybai paremti vėdarų balius
Įėjimas tik M. Pilnas bufetas; viskas tik po 25 et. 

f Geras orkestras
Visi maloniai kviečiami atsilankyti! .
Paremkime stovyklavietės statybą!

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.

Moterų susirinkimas
Šį sekmadienį po visų Mišių 

muzikos studijoje šaukiamas 
paskutinis prieš vasaros atosto
gas KLK Moterų D-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susirin
kimas. Be skyriaus'reikalų apta
rimo bus paskaita, tema “Mano 
vaiko pirmoji meilė ir mano, 
kaip motinos, laikysena”. Ka
dangi ši tema yra įdomi ir dau
gumai labai aktuali, kviečiame i 
susirinkime dalyvauti ne tik na
res, bet taip pat visas suintere
suotas kolonijos ir parapijos mo
teris. Kviečiame visas dalyvau
ti su savo keliolikametėm duk
rom. Po paskaitos bus kavutė 
diskusijos, kuriose dalyvaus 
motinos ir dukros.

ir 
ir

Aušros sporto klubas ir 
Tėvų-Rėmėjų Būrelis.

/

| Otavą iš Montrealio išsikelia 
dr. J. Rimšaitė, kuri kaip mine- 
rologė pakviesta ten dirbti, k P. 
Poderis, kuris ten gavo valdinę 
braižytojo tarnybą.

M. skautų-čių tuntų vasaros 
stovyklos įvyks liepos 11-19 d.d. 
Registracija iki liepos 1 d- Sto
vyklų komendantais bus Ilona 
Gražytė ir V. Piečaitis.

PIRMININKAMS

METROPOLITAM OPERA

PIRMADIENI 
gegužės 25

ANTRADIENI 
gegužės 26

TREČIADIENI 
gegužės 27

KETVIRTAD 
gegužės 28

PENKTADIENI 
gegužės 29

ŠEŠTADIENJ

Gegužės 25-30 dienomis 
MAPLE LEAF GARDENS
TOSČA

CARMEN

Eleonor Steber, 
Eugenio Fernondi, 
Leonard Warren
Rise Stevens, Heidi 
Krall, Richard Tucker, 
Frank Guarrera

DLK Vytauto Nep. klubo pir
mininkai pasikeitė gegužės 3 d. 
klubo pašalpinės susirinkimo 
proga. Tegul bus leista tarti nors 
trumpą žodį ta proga.

Juozas Skinkis į klubo pirmi
ninko postą atėjo prieš keturis 
metus, kuomet Montrealio lie
tuvių visuomenėje buvo dar ašt
rus susiskaldymas, nesantaika. 
Pažįstą vietos sąlygas, sutiko jį 
giedriomis simpatijomis. Šis Su
valkijos ūkįninko sūnus savo gy-

Cavalleria Rusticana 
Pagliacci (Pajacai) 
FLEDERMAUS

RIGOLETTO

Ontario meno- kolegijoje 
z 5 lietuviai

Toronto spaudoje paskelbtame 
sąraše meno kolegiją — Ontario 
College of Arts — baigusių, sti
pendijas gavusių ir iš kurso į 
augštesnį kursą perkeltųjų sąra
še randame šiuos lietuvius: pir
mųjų metų studijas užbaigė My
kolas Slapšys, antrųjų metų stu
las baigė Regina Ramanauskai
tė, Sigitas Ramanauskas ir Da
lia Meilutė. Trečių metų studi
jas užbaigė Algirdas Trumpic- 
kas. v

Širdingai dėkojame lietuviams prekybininkams už 
duotas dovanas tautinių drabužių konkursui:

Electro - Radio Centre Company, 
Adantis Export - Import Company, 
p.p. Beržinskui, Demikiui, Baikauskienei ir 
Aid. Vilutienei.

Už visokeriopą paramą Gerb. klebonui kun. Ažuba
liui, p. Simanavičiui, p. Kuniučiui, p. Rugiui, p. Čirūnui, p. 
Buračui, p. Dūdai; Juri komisijai už sunkų darbą ir visiems 
atsilankiusiems į mūsų balių dar kartą dėkojame.

KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos sk. valdyba.

Toronto šeštadieninė 
mokykla

mokslo metus baigia birželio 6 d. 
Užbaigimo aktas įvyks Prisikė
limo parapijos salėje birželio 7 
a. 4 vai. p.p. Šį šeštadienį prade
dami egzaminai VIII-me skyriu
je, kurie užsibaigs sekančią sa
vaitę.

Šeštadieninė mokykla 
gegužės 31 d., sekmadienį, su vy
resniųjų klasių mokiniais daro 
ekskursiją autobusu iki Midlan- 
do. Kelionės išlaidų pusę sumo
ka tėvų komitetas, o antrą pusę 
— $1.50 — patys mokiniai. Mo
kyklos vedėjas prašo tėvus šį 
mokestį įduoti vaikams atnešti į 
mokyklą šį šeštadienį.

Karolis Drunga 
buv. LB Vokietijos Krašto Val
dybos pirm, ir LRS Europos Ko
miteto pirm, lankysis Toronte ir 
gegužės 24 <L 3 vai. p.p. Liet, 

i Namų viršutinėj salėj laikys vie- 
|šą pranešimą: “Lietuviai Vo
kietijoj ir lietuvybės problemos 
vakarų Europoj”. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Įėjimas laisvas.

LRS Toronto skyrius.

Toronto lietuvių kalbos 
draugijos susirinkimas 

šaukiamas gegužės 27 d., trečia
dienį, 7.30 vai. v. T. Lietuvių Na
muose — 1129. Dundas St. W.

Broliškai kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai, kurie myli lietu
vių kalbą. Įkurkime šią svarbią 
draugiją, kuri mūsų gyvenime 
jau seniai turėjo būti.

Organizacinė komisija.

su-
m

PADĖKA

Dr. JONUI YČUI už nuoširdžią globą ir priežiūrą 
ligos ir operacijos metu širdingai dėkojame.

Johahna ir Stasys Bubuliai.

Agr. IZABELEI JACKEVIČIŪTEI - ŠLEIVIENEI. 
Lietuvoje mirus,

broliams Jackevičiams, gyv. Toronte, ir vyrui dr. Juozui
Šleivai, gyv. Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

Buvęs mokinys Jonas Jotautas.

Reiškiame tremtyje esantiems musų giminėms; VKLS-gos Kanados 
Krašto Valdybai, Toronto ir St. Catharines vilniečių skyriams; bičiuliams ir 
pažįstamiems širdingą padėką už pareikštos mums mūsų gilaus liūdesio 
vaalndose nuoširdžias užuojautas raštu ir žodžiu, bei maldas — skirtas 
musų mylimos mamytės A. t A. MARCELĖS PETKAUSKIENĖS — Lietuvo
je mirusios — vėlės intencija

Širdingiausia padėka giminėms ir nuoširdiems kaimynams tėviš
kėje — padėjusioms sesutei ir ją užjautosioms jos gilaus skausmo ir liū
desio valandose ir pareiškusiems paskutinę pagarbą mūsų mylimai ma
mytei.

Lai ilsisi ji Viešpatyje ir tebūnie jai lengvo tėviškės lietuviška že-

Sūnūs: Balys ir Antanas Petkauskai.

North Sylva (a private) 
Company Ltd.

visuotinis metinis akcininkų 
sirinkimas šaukiamas 1959 
gegužės 30 d. 10 vai. ryto punk
tualiai, 941 Dundas St. W. (virš 
“Tėviškės Žiburių” esančioje sa
lėje, Toronto, Ontario.

Dienotvarkė:
1. Atidarymas ir mandatų ko

misijos sudarymas,
2. 'Praeitų metų visuotinių su

sirinkimų protokolų skaitymas,
3. Valdybos pranešimas: a. pir

mininko, b. iždininko,
4. Kompanijos metinio balan- 

• so priėmimas,
: 5. Pajamų ir išlaidų sąmatos 
'1959-60 m. svarstymas,

6 Valdybos rinkimai,
7. Einamieji reikalai,

> 8. Uždarymas,
9. Pietūs.

North Sylva Co. Ltd. v-ba.
IŠVYKO Į LIETUVĄ

Jonas Motejūnas,* paskutinius 
17 metų dirbęs Port Arthur uos
te prie laivų iškrovimo, gegužės 
7 d. laivu Batory išplaukė į Lie
tuvą.

Jis iš Kanados į Lietuvą buvo 
grįžęs jau du kartus. Pirmą kar
tą grįžo 1932 m., bet po 6 mėn. 
vėl grįžo Kanadon. Čia pagyve
nęs metus, 1933 m. vėl išvyko 
Lietuvon, kur gyveno jo šeima. 
Betgi 1934 m. jis vėl atvyko Ka
nadon, kur iki 1941 m. dirbo 
miškuose, o karo metu pradėjo i 
dirbti Port Arthure. Paskutiniu 
metu jis jau gyvenęs iš valdžios 
duodamos senatvės pensijos. Lie
tuvoje buvo jo trys sūnūs ir 
duktė.

vertime yra matęs šalto ir Šilto. 
Ir reikia pripažinti, metus šian
dien žvilgsnį atgal, jo pirminin
kavimas nelengvomis vietos są
lygomis buvo ir klubui ir‘pačiai 
kolonijai vaisingas.

Tame laikotarpyje naujieji 
ateiviai klube gana stipriai įsi
tvirtino. Galiausiai ir jų teisės, 
.atšaukus draudimą pirkti Šerus, 
liko ir praktiškai suvienodintos. 
Reikia palinkėti, kad pailsėjęs 
Skinkis neliktų nuošalus, bet vėl 
savo autoritetu, šaltu galvojimu, 
patyrimu būtų klubui rimtu tal
kininku.

Naujasis pirmininkas, Juozas 
Džiaugis, verdūnietis, eilę metų 
klube ėjęs sekretoriaus pareigas, 
pažįstąs gerai klubo reikalus, ži
nąs vietos sąlygas, Quebeco įsta
tymus, reikia tikėtis, sugebės 
tinkamai ir nuoširdžiai klubui 
dirbti. Savo kalboj perimant pa
reigas - pasisakė už - visų klubo 
narių nuoširdų, bendradarbiavi
mą. Jam yra labai-artimi ir nau
jieji ateiviai, ypač jaunimas. Ne 
maža rūpesčio jis dėjo, kad va
jai duotų geresnių vaisių, ypač 
'laukdavo ateinant jaunimo. Iki 
šiol vajus jo neapvylė.

Reikia turėti šviesių vilčių, 
kad DLK Vytauto nep. klubas 
taps vienu tvirčiausių Montrea
lio lietuvių. netik ekonominiu, 
bet ir kultūriniu vienetu.

Už padėtus pagrindus bendra
darbiavimui su visais buv. pirm. 
Skinkiui priklauso nuoširdi pa
dėka, o dabartiniam pirm. Džiau-

Karo laivai Toronto uostė 
pirmą kartą pasirodys šių metų 
rugpiūčio mėn. Ir tai ne kana- 
diški, bet kitų valstybių. Jie bet
gi atvyks čia ne miesto apšaudy
ti, bet padidinti iškilmes šių me
tų Kanados parodos. Parodos or
ganizatoriai, be abejonės, ieško
dami kas galėtų patraukti į pa
rodą daugiau žmonių, nuspren
dė suorganizuoti laivyno paradą 
ir pakvietė savo vienetus pri
siųsti visus Šiaurės Atlanto Są
jungos narius. giui, artimai bendradarbiavu-

m \ , šiam pirmiau ir dabar,Toronto metropoline taryba - -- - - - - -
. _ _w. _ _ * . _ . . . i-scujitrintie rkcLiMvic paoxocixvxu.oxciiix
balandžio 7 d. nutarė už vispusiška bendradarbiavimą,
Bloor-Umversity požeminio Imi-!nuo§įrdžiai t-enka alinkėti sėk. 
jos statybą s.m. rugsėjo menesj.' • r Klubietis
Šis gabalas požeminio kainuos. niumeus. .
$40.000.000, o visa linija iki J Parduodame Longueuil, Quinn 
Keele St. kainuos $200.948.000. į Blvd, kampas Lemoyne žemės 
Visų išlaidų 55% padengs TTC sklypą 50’x 80’ tinkamą 3 šeimų

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

Zinka Milanow,
Lucine Amaro, 
Carlo Bengonzi
Jean Fenn, Laurel 
Hurley, Blanche The- 
bom, C. Valletti
Roberta Peters, Rosa
lind Elias, Richard 
Tucker, L. Warren
Lucia Albanese, 
Barry MorellMadama Butterfly

Bilietai: po 2, 4, 6, 8 ir 10 dolerių gaunami Maple Leaf Gardens, 
King Edward Hotel, Royal York Hotel ir Moodey’s. Hamiltone 
Connaught ir Maple Leaf bilietų agentūrose.

ĮSIGYKITE BILIETUS IŠ ANKSTO.
Metropolitan operos gastroles Toronte globoja Tororito Rotary 

klubas, keldamas lėšas labdaros reikalams.

gegužės 30

savo
Įžanginėje kalboje pasisakiusiam

Darbai vaikučių 
stovyklavietėje 

sparčiais šuoliais eina pirmyn. 
Vienas miegamasis jau po stogu, 
su langais ir durimis. Antrojo 
miegamojo ir salės-pastogės jau 
sustatyti sienų rėmai ir paruošta 
medžiaga stogams. Vadinamojo- 
ie salėje-pastogėje, kuri tik šiais 
metais bus pastogė, o kitais me
tais, užkalus sienas ir sudėjus 
langus bei duris, pavirs sale, jau 
šiais metais bus eilė stovyklai 
reikalingų patalpų: didelė virtu
vė, virtuvės sandėlis, 3 vadovy
bės kambariai, o antrame salės- 
pastogės augšte — šeimininkių 
kambariai. Vaikučių sueigoms ir 
žaidimams likusi salės-pastogės 
vieta bus šiek tiek mažesnė už 
Prisikėlimo par. salę, bet dides
nė negu visa kavinė.

Praėjusią savaitę stovyklavie
tėje talkino: P. Regina, B. Put- 
na, R. Burdulis,- H. Chvedukas, 
R. Juozaitis, B. Misevičius, S. 
Ramanauskas, J. JacikaS, V. Ža
kas ir A. Urbonas. Nuoširdžiai 
dėkojame. Kurie gali prisidėti, 
labai prašome paskambinti į kle
boniją. Nuvykusiems valgis duo
damas vietoje.

Gegužės 30 d. buvo pramatyta 
stovyklavietės darbų apžiurę j i- 
-mo gegužinė, bet ji nukeliama į 
tolimesnę datą. Vietoj jos, ne
lauktai pasilaisvinus parapijos 
salei, daromi du pasilinksmini
mai parapijos salėje — vienas šį 
šeštadienį, 8 vai. vak., o antras 
— kitą šeštadienį, geg. 30 d., 8 
vai. v. Pirmąjį rengia Aušros 
klubas ir Tėvų-Rėmėjų būrelis, 
o antrąjį — Prisikėlimo par. ko
mitetas, talkinamas. KLK Mot. 
D-jos Pr. par. skyriaus. Kviečia
me visus dalyvauti ir savo auka 
pagelbėti padengti dideles sta
tybos išlaidas. ‘

Raud. Kryžius, pasiėmęs užda
viniui aprūpinti visas Toronto li
gonines transfūzijoms krauju, 
kviečia torontiečius aukoti savo 
kraują į jo fondą. Aukojantieji 
betkada gali tą padaryti centri
nėje klinikoje — 67 College St., 
o be to, Raud. Kryžiaus tarnau
tojai iš anksto skelbiamomis die
nomis budi įvairiose miesto vie
tose arba įmonėse, kur priiminė
ja kraują iš toje įmonėje dirban
čiųjų.

H>IW1 u OI

Apdovanoti sportininikai
Pereitą ketvirtadienį Toronte 

įvyko pagerbimo Kanados ir On
tario sporto čempijonų iškilmės. 
Laimėtojams miesto vardu buvo 
įteiktos dovanos. Ir mūsiškis inž. 
Pr. Gvildys, praeitą rudenį pa
rodos metu, laimėjęs stalo, teni
so Kanados čepiono vardą, kaip 
ir kitų sričių Kanados čempio
nai, gavo dovaną lagaminą. On
tario čempionams buvo įteiktos 
mažesnės vertės dovanos.

Dovaną gavo ir Aušros klubo 
krepšininkių jaunių komanda 
CYO lygos Toronto miesto čem
pionės.

Pereito penktadienio “Star” 
dalyvių grupės, kurioje buvo ir 
lietuvaitė Nijolė Janauskaitė, 
lietuvaitė Nijolė Jankauskaitė, 
atstovavusi St. Cecilias mokyk
los krepšininkes, laimėjusias On
tario čempionatą.

• •/’ « c ®
Nuoširdžiai dėkojame p. Mašalaitei už 

gražų pravedimą kartūno baliaus, pryzų 
paskirstymo komisijai pp. Kochalskienei, 
D. Rukšienei, Mašalienei ir H. Stepaičiui’ 
už išrinkimo 4 gražiausių suknelių, pry
zų aukotojams: Atlantis Eksport-Import 
Co. už gintarinius karolius, Princes Fa
shions Furs už lapės mufto, V. Macui už 
jo pačio paišytą paveikslą, Margis Drugs 
už kosmetiką ir p. Ališauskienei už pus
metinį. Taip pat širdingai ačiū E. Abro
maičiui ir K. Rusinui už piniginę, auką, 
Mohawk Furniture Co. už savikaina ati
duotus loterijai tosterį ir radiją, už prisi
dėjimą savo darbu pp Jankaičiui ir Kun
drotų" šeimai. Nuoširdžiai tariame padė
kos žodį ir visiems mieliems svečiams už 
atsilankymą. "Doina'.

REIKALINGAS vienam asmeniui didelis 
ir be baidu kambarys su garažu ir gali
mybe virti. Pageidautina lietuviškų pa
rapijų rajone. Skambinti Pranui tarp 
8-10 vai. vak. LE. 3-7215.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Privati vonia. Garažas. 100 High 
Park Ave., tel. RO. 9-9090.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldu. Gali būti ir su vaikais. 
Tel. LE. 3-7859.___________ _________ _

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais ir maistu. Bloor-Symington rajo- 
ne. LE. 2-6922._____________ * ■ -

Išnuomojamas kambarys, virtuvė ir sun- 
rūmis su baldais II augšte, atskiras įėji
mas. High Parko rajone. Tel. LE.6-6480.

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

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.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

0

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

Užsakymai priimami ir paštu.

namui.ir 45% miestas.
Raudonojo Kryžiaus jaunimo 

pasaulinės studijų dienos įvyks 
rugpiūčio 11-22 d.d. Toronto Į Vašingtonas. — Kongresmanas 
universitete. Numatoma, kad iš. Machrowicz, lenkų kilmės, pa- 
32 kraštų atvyks apie 200 jau-įsiūlė įstatymą, kad JAV nuo hit-' 
nuolių. Studijų dienų paskirtis lerizmo nukentėjusiems kom- 

pensacijos būtų išmokamos iš 
užšaldytų Vokietijos fondų. To
rontiškis atstovas federaliniame 
parlamente Kuchėrepa siūlo to
kį pat įstatymą priimti Kanadai.

Pereitą savaitgali Kanadoje 
įvairiose nelaimėse žuvo 60 žmo
nių. Iš jų 37 žuvo susisiekimo 
nelaimėse, 20 prigėrė, vienas žu
vo gaisre ir 2 kitokiose nelai
mėse.

plėsti tarptautinį bendradarbia
vimą bei draugystę pasaulio jau
nimo tarpe.

Ta -proga bus paminėtas Ka
nados Raud. Kryžiaus 50 metų 
jubilėjus ir 100 metų jubilėjus 
nuo Raud. Kryžiaus pradžios.

Jaunuolių Raudonajam Kry
žiui Kanadoje priklauso per 1. 
304.000 kanadiečių, o visame pa
sauly, 72 kraštuose, per 55 mili
jonai jaunuolių.

Studijų dienų organizacinis 
komitetas: Junior Red Cross In
ternational Study Centre. Jo di
rektorius Reuben Baetz, pavad. 
Katleen Herman, o informacijos 
tvarkytojas Enrico Antogmini.

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

Teirautis A. KAUNACKIS, J. S. Dar
ling Real Estate, R.R. 1 Magnctawan, 
Ont. Telefonas 2 R 15.

PARDUODAMAS ūkis 78 akrai Ahmie 

ežero krante, 17 myliu nuo Brucks Falls, 

8 kambarių mūrinis namas, elektrą, van

duo, gera vieta vasarnamiams. Kaina 

$10.000.

M. Putman, R.R. 1, Magnctawan, 

Ont. Telef. 2R2 arba 2 R 15.

Jei plakuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės j

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prąkapą 

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

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real}, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

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

BLOOR - RUNNYMEDE
12 kambarių per du augštus, gražus pastatas, arti Bloor gatvės. 
Prašoma kaina $29.960 su mažu įmokėjimu. Balansui 10 metų 
atviras morgičius.

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

DUPLEKSAS (Parkdale)
'10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500, jmokėti $5 000.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


