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k, Namai atžalynui
Mūsų rūpestis priaugančios kartos lietuviškumu nenyksta 

iš spaudos puslapių: vėl ir vėl jis grįžta įvairiomis formomis. Ir 
tai visai natūralu: juk alkanas kalba apie duoną, o ne sotusis. Kol 
tas rūpestis bus gyvas, tol gyvas bus ir priaugančiosios kartos 
lietuviškumas. Guostis betgi vien rūpesčio kėlimu spaudoje per- 
maža: vien rašymu bei kalbėjimu lietuviškumo niekam neįdieg
sime. Rašome ir kalbame tam, kad tas rūpestis persimestų gy- 
veniman bei taptų kūnu, kad atsirastų jo vykdytojų. Pastarųjų 
labiausiai pasigendame. Eiti prieš srovę nėra lengva, ir todėl pa
siryžėlių šioj srity nėra perdaug.

Pasiryžėlių tarpe matome lietuviškąsias vienuolijas, išėju
sias į priekines eiles. Apie tai esame nekartą rašę. Šia proga ten
ka atkreipti dėmesį Į vieną seserų būrį, būtent, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuoliją, užėmusią svarbų barą jaunosios kartos 
auklėjime Kanadoje ir JAV. Įkūrusi savo centrą Putname, JAV, 
ji atkreipė ypatingą dėmesį į Kanadą: Pradžiai ji atsiuntė seserų 
būrį į Torontą, kur ėmėsi vadovauti kanadiečių vaikų lopšeliui. 
Tai betgi buvo pereinamo pobūdžio darbas, kurį reikėjo prisiimti. 
Kai tik pasikeitė sąlygos, seserys perėjo į lietuvišką, barą — į lie
tuvišką vaikų darželį. Šio darbo jos ėmėsi netiktai Toronte, bet 

* ir Montrealy, kur pasistatydino tinkamus namus vienuolynui ir 
vaikų darželiui. Dabar ateina eilė ir Torontu!. Čia jos turi namus, 
kurie buvo kadaise statyti šeimos apimčiai ir tik vėliau pritaiky
ti vaikų darželiui. Pastarasis tokiose sąlygose pastoviai veikti ne
gali, juoba, kad Seserims reikia patalpų. Užsimota pastatyti nau
jus namus. Sklypas jau gautas, reikalingi leidimai išrūpinti, pla
nai padaryti, beliko išspręsti paskutinis reikalas — lėšos. Pasku
tinis, bet pagrindinis. Be lėšų ir geriausias pasiryžimas pakibs 
ore. Tam paskelbtas vajus, ir seserys viliasi, kad lietuvių visuo
menė, ypatingai visi torontiečiai, ir šiuo atveju duosniai atsilieps 
(Immaculata Day Nursery, 46 Delaware Ave., Toronto, Ont.).

Visi gerai žinome, kad tai ne pirmas vajus. Lietuvių reikalai 
yra tiek šakoti, kad jiems aptvarkyti reikia ir daugelio vajų. Dėl
to niekas neturėtų stebėtis, juoba, kad pvz. kanadiečių visuome
nėje vajai nėkiek neretesni. Kai vyksta įvairių visuomeninių įs
taigų kūrimas, vajus seka vajų ir tuo būdu popieryje suplanuoti 
rūpesčiai permetami tikrovėn.

v M.N.P. seserų paskelbtas vajus vyksta šūkiu: “Pastatykime 
namus lietuvių atžalynui!” Naujuose namuose numatoma sutelkti 
viso Toronto lietuvių vaikų lietuviškąjį auklėjimą, bei padaryti 

L—.... . jųoas Toronto, Lietuvių^ VaĮkj^ Naiųaįs. Tai didelis > užsimojimas,^
vertas kiekvieno lietuvi^ paramos.. Tada, kai rūpestis priaugan
čios kartos lietuviškumu tampa tikrove, reikia paversti gausias 
kalbas dar gausesne parama ir padrąsinti besiryžtančias, kurios 
mažiausiai apie lietuviškumą kalbėdamos viešumoje daugiausia 
jam pasidarbuoja.

Yra sakoma: “Tyli upė krantus griauna”. Tai tinka ir M.N.P. 
seserims. Jos įrodė tai ir Montrealy, ir Toronte, ir Putname, ir 
Dainavoj. Pvz. nedaug kas mato jų darbą visoje Toronto lietuvių 
kolonijoje: su sodalietėmis, jaunimo popietėmis, katekizacija, 
darželio parengimais, radijo programa, lituanistine mokykla... 
Tuo būdu jos deda pamatus mažutėlių gyvenimo, kuris už kelių 
metų taps suaugusių gyvenimu. Pasistatydinusios tiem uždavi
niam tinkamus namus, seserys, reikia tikėtis, dar sėkmingiau 
galės auklėti mažuosius religinėje ir tautinėje dvasioje. Galbūt, 
jos tada galės ir savo veiklą Toronte ir Kanadoje išplėsti pvz. 
organizuoti mergaičių vasaros stovyklas, kuriomis jos garsėja 
JAV. Tai betgi ateities gairė, o tuo tarpu joms ir lietuviškam at- ; 
žalynui reikia svarbiausio dalyko —• namų, kurių dalys tebėra 
aukotojų kišenėse. Pr. G.

Rengiasi įvesti rusišką raidyną Lietuvoj ?
Laisvojoj mūsų spaudoj pa- nės okupacijos nuo 1954 m., kai Isavaitraštis “Newsweek” parašė, 
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vietų pasikėsinimą į lietuvių i 
tautos kultūrą: panaikinti loty
niškąjį raidyną ir jo vietoj iki 
1965 m. įvesti rusiškąjį. Tos ži
nios yra iš Lenkijos ir Londono. 
Kiek jos teisingos, sunku pasa
kyti, tačiau viena lieka aišku: ir 
caro ir Chruščiovo rusas yra 
toks pat. Kaip caras, taip ir bol
ševikinė valdžia kėsinasi į tauti
nę lietuvių gyvybę ne nuo šian
dien. Apie lietuvių raidyno su
rusinimą imta kalbėti bolševiki-

Savaitės įvykiai

KAS
Amerikiečiams Kanados vy

riausybė leido Įrengti 9 aviaci
jos stotis Newfoundlande, Que- 
bece, Yukone ir Br. Kolumbijoj. 
Jos reikalingos lėktuvų pilotams, 
kurie pagal stočių teikiamus 
ženklus gali orientuotis. Penkios 
tu stočių bus valdomos ameri
kiečių per kanadiečių agentūras. 
Kanados vyriausybė pasilaiko 
sau teisę tas stotis perimti bet- 
kuriuo laiku. Angliškai tos sto
tys sutrumpintai vadinamos TA 
ČAN — Tactical Air Navigation.

NAUJO KANADOJE7
kusi laiką gyvena iš apdraudos. 
Taipgi esą lengvapėdiškai išmo
kama apdrauda pvz. atsisakan
tiems peržengti piketininkų li
nijas streiko metu. Be to, tai be
reikalingai prailgina streikus.

Bedarbių skaičius balandžio 
vidury buvo 445.000, be to, 76.000 
atleistų iš darbo trumpam laikui. 
Tuo būdu bedarbių skaičius su
mažėjo 80.000. Jų skaičius suda
rė 7.3% visų dirbančiųjų; kovo 
mėn. jis sudarė 8.6%. Darbų at
sirado ypač žemės ūkyje ir pra
monėje. Daugiausia darbų atsi
rado Montrealy, Toronte. Van- 
couvery ir Winnipege. Tokius 
duomenis skelbia dominijos sta
tistikos biuras. Pagal valstybi
nės darbo įstaigos duomenis, ba
landžio vidury buvo 733.729 be
darbiai, bet j tą skaičių įeina ir 
tie, kurie keičia darbovietes ar
ba jau gavę darbą ir dar neišre
gistruoti.

Bedarbių apdraudos padidini
mas bei pratęsimas skatina žmo
nes nedirbti — pareiškė Mont- 
realio rangovas T. C. Urquhart, 
liudydamas parlamento pramo
nės komisijoj. Anksčiau esą pvz. 
Quebeco staliai, negaudami be
darbio apdraudos. žiemą eidavo Į 
miškus, dabar gi namie sėdi, 
o miškuose trūksta darbininkų. 
Pastovių darbininkų lėšomis esą 
išlaikomi sezoniniai darbininkai. 
Pvz. vakarinių pakraščių žvejai 
daug uždirbo sezono metu, o li-

Buvęs premjeras L. St. Lau
rent buvo operuotas Bostono 
New England Deaconess ligoni
nėj. Po savaitėss jis grįžo namo 
i savo gimtąjį Quebecą. Apie 
operacijos pobūdį nieko neskel
biama. St. Laurent dabar yra 77 
metų. ** ...

Indėnų reikalų komisijos ant
ruoju pirmininku paskirtas in
dėnų kilmės senatorius J. Glad
stone. Tai pirmas kartas, kad in
dėnas dalyvaus parlamento ko
misijoj, studij (jojančioj 174.000 
Kanados indėnų reikalus. Ko
misijos pirmininku paskirtas 
quebekietis Dorion, o nariais — 
24 senatoriai bei atstovai.

Lenkijos atstovas prie JT J. 
Michalowski skaitė paskaitą 
Otavos Canadian Club tema: 
“Lenkija. dabarties pasaulyje”. 
Jis pareiškė, kad Lenkija norė
tų dalyvauti Ženevos konferen
cijoj bei prisidėti prie Berlyno 
problemos sprendimo. Esą Len
kija su nerimu žiūri į dabartinės 
Vokietijos stiprėjimą, nes dar 
neužmiršo savo 6 milijonų pilie
čiu žuvimo. Lenkija pasukusi į 
socializmą tikėdama, kad jis pa
dės greičiau užgydyti karo pada
rytas žaizdas. Jis taipgi prisimi
nė gerus santykius su Kanada, 
tik juos dengiąs šešėlis — dar 
negrąžintos brangenybės.

Energijos komisiją planuoja 
sudaryti federacinė vyriausybe. 
Jau yra pateiktas parlamentui

atitinkamas įstatymo projektas. 
Pagal jį, energijos komisijai bū
sią pavesta tvarkyti žibalo, du
jų ir hydroelektros šaltinius ir 
galbūt anglių ir atominės ener
gijos. Ji galėsianti, ministerių 
kabinetui pritarus, išduoti leidi
mus eksportuoti ar importuoti 
elektros arba dujų energiją bei 
prižiūrėti kainas.

Š. Atlanto S-gos karinis vadas 
gen. Norstadt lankėsi Otavoje ir 
kt. miestuose. Jis išdėstė Kana
dos vyriausybei reikalą apgink
luoti kanadiečių dalinius Euro
poje moderniaisiais atominiais 
ginklais ir atitinkamo tipo lėk
tuvais.

direktoriaus pavaduotojas L. Ga 
ponienko viešai pareiškė Taline 
pabaltiečių akademikų suvažia
vime, esą Pabaltijo tautų kultū
ra bei istorija išaugusi iš seno
vės Rusijos. Amerikiečių impe
rializmas turįs grobuoniškų kės
lų Pabaltijy ir todėl klastojus is
toriją, norėdamas įrodyti Pabal
tijo priklausymą Vakarams. Vi
sos vakarietinės įtakos turinčios 
būti pašalintos, ir Lietuvai turįs 
būti grąžintas rusiškas raidy
nas. Ta kryptimi, atrodo, Mask
vos buvo veikta, ir štai 1959 m. 
vasario 20 d. Lietuvos Mokslų 
Akademijai buvęs atsiųstas “li
to vski j alfavit” projektas, pa
rengtas Maskvos poligrafijos in
stituto. Jame, pasiremiant me
dicinos autoritetais, įrodinėja
ma, kad dabartinis lietuvių alfa
betas esąs kenksmingas akims ir 
nervams. Naujasis rusų alfabe
tas esąs “sveikesnis”. Tik tuo 
tarpu dar nėra žinoma, koks yra 
tas “stebuklingas” alfabetas. 
Vienų žiniomis, jis esąs dabar
tinis rusiškas raidynas, kitų — 
artimas rusiškajam. Kauno gra
fikos įstaigoje “Dailė” esą vyk
domi darbai, susieti su naujuo
ju raidynu.

Apie rusiško raidyno įvedimo 
^planus Lietuvoje pasirodė žinių 
ir nelietuviškoj spaudoj. JAV

siškus rašmenis Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj sveikatos sume
timais.

Jei tai tiesa, okupuotai Lietu
vai prasidės naujos kovos laiko
tarpis, kuris pareikalaus naujų 
aukų, bet kartu ir. galutinai su
kompromituos rusų bolševizmą, 
besidedantį tautinių mažumų 
“užtarėju”.

Pavergtųjų telegrama Ženevai
JAV yra susiorganizavusi Ry

tų ir Vidurio Europos kilmės 
amerikiečių konferencija, ap
imanti 15 milijonų asmenų. Jai 
pirmininkauja prel. Jonas Bal- 
kūnas. Ženevos konferencijos 
proga ji pasiuntė telegramą vals 
tybės sekretoriui Chr. Herter, 
kurioje sakoma: “Sovietų valdo
vai sąmoningai sudarė Berlyno 
krizę, kad tuo būdu priverstų 
vakariečių kraštus atominio ka
ro grėsmėje pripažinti dabartinę 
būklę: užimtų kraštų pavergimą 
ir Rytų Vokietiją. Mes manome, 
kad JAV saugumo bei gerovės 
dėlei reikia paispriešinti sovietų 
užsimojimams iškeliant šioj kon
ferencijoj Maskvos pavergtus 
kraštus bei reikalaujant leisti 
tiems kraštams laisvai išsirinkti 
savo valdžias pagal Jungtinių 
Tautų chartą, pasižadėjimus ir 
savarankiško apsisprendimo prin 
cipus, lygiai saistančius visus 
Dievo įstatymą paisančias vals
tybes. Taika negali būti nupirk-

ta užimtųjų valstybių pavergi
mu*’. Telegramą konferencijos 
vardu pasirašė prel. J. Balkū- 
nas.

ŠNIPAI VAKARŲ BERLYNE
• Buvę komunistų žvalgybos 

tarnautojai, atbėgę V. Vokieti
jon, atsinešė sąrašus daugelio 
asmenų, gyvenančių V. Vokieti
joj ir dirbančių R. Vokietijos 
žvalgybai. Iš jų paaiškėjo, kad 
tokių šnipų yra įsiskverbusių į 
daugelį sričių. V. Berlyne buvo 
suimta net keletas asmenų, ku
rie buvo įsiskverbę į krikšč. de
mokratų partiją. V. Vokietijos 
vidaus reikalų ministerijos ži
niomis, jiems buvę pavesta rink
ti žinias apie krikšč. demokratų 
veiklą. Taipgi suimti ir kitų par
tijų veikėjai — vienas laisvųjų 
demokratų, kitas dešiniosios vo- 
kiečių partijos.

TREMTINIU METAI
Jungtinių Tautų nutarimu 

skelbiami tremtinių metai nuo 
liepos 1 d. Tuo būdu norima pa
gyvinti visame pasaulyje susi
domėjimą dar neįkurdintų trem 
tinių būkle bei paskatinti įvairių 
kraštų vyriausybes aktyviau 
prisidėti prie tremtinių būklės 
sutvarkymo. JAV jau ėmėsi ini
ciatyvos: Baltuosiuose Rūmuo
se buvo sukviestas posėdis ap
svarstyti klausimui: kiek ir kaip 
JAV-bių valdžia ir visuomenė 
gali prisidėti prie tremtinių me
tų. Posėdyje dalyvavo 160 asme
nų, dirbančių įvairiose įstaigose 
bei organizacijose, teikiančiose 
pagalbą tremtiniams. Iš lietuvių 
dalyvavo BALFo pirm. kan. J. 
Končius.

Prez. Eisenhoweris pats ne
dalyvavo, bet per vicepreziden
tą Nixon atsiuntė specialų laiš
ką, kuriame pabrėžė Amerikos 
duosnumą tremtiniams ir kvie
tė amerikiečius duoti savo įnašą 
tremtinių metams, kaip jie anks 
čiau prisidėjo prie tarptautinių 
geofizikos metų. Posėdyje daly
vavęs viceprez. Nixon pareiškė, 
esą Amerika remianti nepasitu
rinčius kraštus ne dėlto, kad jų 
nepaglemžtų komunistai, o dėl
to, kad tokia Amerikos širdis. Iš 
kitų pranešimų paaiškėjo, kad 
JAV vyriausybė nuo 1945 m. 
tremtiniams yraišleidusi bilijo
ną dol. ir tiek pat visuomenės 
organizacijos;, buvę priimta 750. 
000 tremtinių ir 2.500.000 ateivių 
kvotos keliu.

Laisvojo pasaulio dėmesys palinko į a.a. J. F. Dulles, buvusį JA 
V-bių užsienio r. ministerj, mirusį sekmadienio rytą gegužės 24 d. 
7.49 vai. Mirė jis miegodamas, apsuptas artimųjų giminių. Prez. 
Eisenhoweris paskelbė valstybinį gedulą: ant visų įstaigų JAV ir 
užsieniuose įsakyta vėliavas nuleisti iki pusės stiebo. Laidotuvės 
irgi su valstybinėmis iškilmėmis. Iš visų pasaulio sostinių suplaukė - 
užuojautos telegramos. Ženevos konferencija liko atidėta dviem 
dienom ir-visi vakariečių užsienio r. ministerial išskrido į Dulles 
laidotuves. Vašingtone. Sovietai paskelbė žinią be komentarų

Prez. Eisenhoweris Dullesą 
pavadino didžiausiu JAV valsty
bės sekretorių. Iškelia jo asme
nybę ir opozicija, nors primena 
ir jo klaidas. Niekas betgi ne
gali paneigti jo nuopelnų laisva
jam pasauliui kovoje su besiple
čiančiu komunizmu. Čia jis bu
vo nepajudinamai kietas vado
vas, sugebėjęs išlaikyti vieningą 
vakariečių frontą. Jam teko va
dovauti JAV politikai nuo 1953 
m. ir atlaikyti dideles politines 
krizes. Taipgi jo nuopelnas su
tartis su Japonija ir Korėjos pa
liaubos. Jo politinis talėhtas bū
tų dar plačiau pasireiškęs, jei 
ne jo liga, nutraukusi 6 metus 
trukusią tarnybą.

Dulles buvo religingas žmo
gus. Jo tėvas buvo presbiterinin- 
kų pastorius, o jis pats buvo ak
tyvus savo relig. grupės narys, 
vienu laiku buvęs net pastorių 
seminarijos direktorium. Jo dūk 
tė yra pastor ė, o sūnus jėzuitas.

Ženevos konferencija
Ir po dviejų savaičių derybų 

su sovietais Ženevoj nematyti 
jokių suartėjimo ženklų. Britų 
•Ugsįenių.r. Lloyd, .gr|žes;
savaitgaliui į 'Londoną, pareiškė, 
kad jau atėjęs pradžios galas, ir 
ministerial pradėsią tikras dery
bas. Jis tikįs konferencijos pasi
sekimu. To visi linki, bet sovietų 
laikysena tebėra ta pati ir reika
lavimai dėl Berlyno, abiejų Vo
kietijų nepasikeitė. Buvo many
ta, kad privačiuose susitikimuo
se keturi didieji užsienio r. min. 
be vokiečių dalyvavimo ras ben
drą kalbą, tačiau ligšiol viltys 
nepasiteisino. A. Gromyko pri
vačiuose pokalbiuose esą siūlęs 
vakariečiams: atitraukti savo 
įgulas iš V. Berlyno, arba -įsileis
ti sovietų dalinius, arba priimti 
neutraliųjų kraštų karinius dali
nius. Tai betgi senas siūlymas, 
vakariečiams visiškai nepriimti
nas. A. Gromyko nuomone, va
kariečių plane dėl Berlyno ir 
Vokietijos esą svarstytini punk
tai: R. ir V. Vokietijos bendras 
komitetas krašto sujungimui pa
ruošti, nuginklavimas ir nepuo
limo deklaracija, nors konfe
rencijos tikslas esąs ne Vokieti
jos suvienijimas, o taikos sutar
ties sudarymas su abiem Vokie- 
tijom ir V. Berlyno padarymas 
laisvu miestu. Vakariečiai ikišiol 
laikėsi gana vieningai gindami 
savo bendrą planą, leisdamiesi į 
diskusijas dėl atskirų punktų ir 
kartu pabrėždami, kad jų vyk
dymas visdėlto negalįs būti izo
liuotas. Trečioji derybų savaitė,

i

manoma, parodys ar viršūnių 
konferencijai bus nutiestas ke
lias. Britai, nelaukdami rezulta
tų, pasirašė prekybos sutartį 5 
metams su So v. Sąjunga.

Nauja vyriausybė Olandijoj
Iširus sudėtinei katalikų liau

dies partijos ir socialistų vyriau
sybei buvo paskelbti nauji rinki
mai, kurie ir vėl nedavė persva
ros nė vienai iš 12 partijų: liau
dies partija gavo 49 atstovus, so
cialistai — 48 iš 150-ties seimo 
atstovų. Sulipdyti abi šias parti
jas vienoj vyriausybėj nebepa
vyko. Po dviejų mėn. derybų pa
galiau liko Atdaryta vyriausy
bė, kuriai pirmininkauja liau
dies partijos narys dr. de Quay, 
buvęs Brabanto prov. guberna
torius. Jon įeina: 6 liaudies par
tijos ministerial, 3 laisvės parti
jos, 2 istorinės krikščionių ir 2 
antirevoliucinės partijos.

Žemės reforma Kuboje
Fidel Castro revoliucinė vy

riausybė paruošė žemės refor
mos planą, pagal kurį apie 200. 
000 šeimų bus aprūpintos žeme.

tybini žemės reformos institu
tą ir jam pavesti žemės ūkio pla
navimą. Užsienio bendrovėms ir 
paskiriems asmenims nustatyta 
nuosavybinės žemės norma — 
1.000 akrų dirbamos ir 3.333 ak
rai ganyklų žemės. Kas virš nor
mos, paima valdžia, sumokėda
ma bonais iš 4% palūkanų. To
kiu būdu sutelkta žemė bus iš
dalinta bežemiams kubiečiams 
po 67 akrus. Tai ypač palies JAV 
bendrovių plantacijas ir cukraus 
Įmones, nes įstatymas taipgi 
draudžia veikti tokioms įmo
nėms, jeigu jų visi dalininkai 
nėra kubiečiai.

Laisvę Sudetams!.
Austrijos sostinėj Vienoje bu

vo suvažiavę Sudetų krašto vo
kiečiai. Viešoj demonstracijoj 
dalyvavo apie 250.000 asmenų. 
Kalbas pasakė Sudetų vokiečių 
vadai, pabrėždami savo teises į 
kraštą, kurį prarado. Vieni jų, 
kaip dr. von Auen, siūlė’padary
ti Sudetus neutralia Čekoslova
kijos dalimi, kiti tiesiai reikala
vo grąžinimo 3 milijonų vokie
čių* į Sudetus ir teisės laisvai 
apsispręsti dėl krašto ateities. 
Ta proga kalbėjo ir J, Raab, 
Austrijos kancleris, irgi kilęs iš 
Sudetų. Jis pareiškė jiems užuo
jautą ir pažymėjo, kad šis suva
žiavimas niekam negrasina ir . 
yra suderinamas su Austrijos 
neutralumu.

Berlynas. — Komunistinė Ry
tų Vokietijos valdžia tvarkyda
ma Potsdamą, vakariečių nuo
mone, specialiai nugriauna su 
Prūsų karaliais susijusius archi
tektūrinius paminklus. Oficialiai 
aiškinama, kad tai daroma susi
siekimo technikos sumetimais. 
Vakariečiai stebisi, kodėl nenau
dojami senieji projektai, kurie 
problemas išsprendę jokių kul
tūrinių paminklų nepaliečianL

JAUNIMO RAŠINIU KONKURSAS
Ryšium su “Tėviškės Žiburių“ savaitraščio dešimtmečiu skel

biamas jaunimo rašinių konkursas, kurio mecenatas yra kun. dri 
Juozas Prunskis, paskyręs $100.

I— Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuvių jaunimas 
iki 25 metų amžiaus.

II— Konkurse dalyvaujantieji pasirenka vieną šių temų:
1. Kokią reikšmę teikiu religijai savo ir tautos gyvenime?
2. Kokios mano pareigos Lietuvai ir gyvenamajam kraštui?

. 3. Ką man duoda lietuviška spauda?
4. Kaip vertinu gyvenamojo krašto jaunimą?
5. Ką galvoju apie jaunosios ir vyresniosios lietuvių išeivijos 

kartų santykius?
III— Rašinio apimtis: apie 500-700 žodžių. Rašyti galima tik

lietuviškai: mašinėle arba ranka. ’
IV— Po rašiniu pasirašyti slapyvarde ir pažymėti amžių ir iš

silavinimą (gimnazija, kolegija, universitetas ar ktokia mokykla). 
Tikrąją pavardę su adresu įdėti atskiran užlipintan vokan ir iš
siųsti kartu su rašiniu.

V— Rašinį išsiųsti nevėliau 1959 m. spalio 15 d. šiuo adresu: 
Konkurso Komisijai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont, Canada.

VI— Už geriausius rašinius skiriamos premijos: I—$50, II—$30 
ir III—$20. Premijos gali būti išmokėtos gavėjų pasirinktomis kny
gomis arba pinigais.

VII— Premijuoti rašiniai bus išspausdinti “T. Žiburiuose”. “T.
žiburiai” taipgi pasilieka teisę spausdinti ir nepremijuotus ra
šinius. •

VIII— Premijos įteikiamos Toronte 1959 m. lapkričio 14 d. per 
“Tž” dešimtmečio minėjimą.

IX— Vertintojų komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.
“Tėviškės Žiburiai”.



Tėviškės Žiburiai
• THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuonian R.C. Cultural Society of Gonada
SAVAITRASTIS

Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. 
įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef. EM. 8-6813.

L Frost ir jo vyriausybė
Besi  jaudinant dėl ateinančių 

Ontario rinkimų, iškyla viena fi-

VIENUMA
minioje žmogaus. Ten liko gra-Artėjant pavasariui visada j —

pajunti širdy žaizdą. Žaizdą ne- žios vaikystės dienos, kada ne
užgyjančią, labai skaudančią, ----- ” ’’—‘ ’-1“
pūliuojančią. feodos, lėktum su 
gervių pulkais išvysti pavasariu 
kėpuojančią mieląją žemę. Bet 
ten tik vienas Idukų vėjas yra 
laisvas. Jis tik vienas išdrįsta ne
klausyti Maskvos! Pasakoja, kad 
net gandrai vengią pavergtos 
Lietuvos. Juk jie bolševikui 
priešai; šnipai. Jie galingais spar 
nšfe Audenį perskrodžia tūkstan
čius mylių ir gali leptelti pasau
liui tiesą apie pragarą. Juk visų 
išlekiančių gandrų nei prityręs 
čekistas nepatikrins. O tiesos žo
dis pasauliui jiems yra baisus. 
Budelis visada bijo pažvelgti į 
veidrodį. Vienintelė-likusi dar 
gera savybė. Kam slėptis, kam 
slapstytis, jei ten viskas taip 
gražu. Jei mano tėvynė pražydo 

A 100-tais binkiškų pavasarių, tai 
atidaryk vartus ir kviesk svečius 
laisvai pąsigrožėti didžiais lai
mėjimais. Mes pavydo nežinom, 
pamatę tikrai pražydusią žemę, 
užčiauptų, jūsų žodžiais tariant, 
nasrus “aršiausi fašistai”. Juk 
tiesa yra viena, o melo kelias 
platus ir dar išsišakoja į šunke
lius. Pasaulyje vienintelė šalis 
Sovietų Sąjunga yra taip aklinai 
užsitvėrusi. Nors ji skelbiasi pa
sauliui apie milijonus turistų. 
Viešpatie, jeigu leisi turizmu 
pavadinti vergų stovyklas. Ten 
judėjimas didelis: mirusių vie
tą pakeičia naujos, vergų kolo
nos. Juk ir mes “turizmą” per- 
gyvenom 1940-41 m. Kai iš “pla
čiosios tėvynės” pasipylė skar- 
malėti turistai mus pamokyti 
kaip gyventi ir juos pasivyti... 
O mus uždarė kalėjimuos arba 
užkaltuose vagonuose išvežė į 
šiaurės vergiją. Klaiki gyveni
mo ironija. Juokis, pajacai! Jau 
antrą dešimtmetį gyvendamas 
pilnoj demokratijoi negali atsi
kratyti šiurpo per 20 metų. Sap
nuose dažnai dar tave iškelia 

• mongoliškas enkavedistas iš 
miego...

Vienišas. Vienišas, kaip vilkas. 
Gyveni tarp milijonų. Matai vei
dus, kartais ir širdį, bet kažkoks 
akmuo slegia. Vaikštai kaip ak
las. Rodos, kaip Diogenas, ieškai

kaltu išdykumu iškeldavai kly- 
kiančias pempes. Ten liko aud
ringos jaunystės pavasariai. Ten 
tau kiekvienas kelias, medis ir 
net akmuo surištas prisimini
mais. Negaliu nukirpti buvusių 
dienų, kartais ir pusalkanių. Ne. 
Jos man šviečia, kaip B. Braz
džioniui, šiaurės pašvaistė. Nau
ja tėvynė ne pamotė, ji tau ati
duoda viską, kaip savo sūnui. Ji 
nedraudžia net sentimentų savą- 
jam kraštui. Ir norisi sušukti šu 
Maironiu: “Kogi trokšti, nesoti 
dvasia?” Aš alkanas. Aš ligonis. 
Aš dirbu. Aš gerbiu šį kraštą. Jį 
statau net pavyzdžiu pasauliui. 
Bet mano širdis ten, kur neturė
jau tiek išteklių, kur ir skurdas 
buvo ne retas svečias, bet ten 
prakaito lašas man buvo bran
gesnis už auksą. Žinojau, kad jis 
nulašėjo į protėvių artą žemę.

Teisingai Šatrijos Raganos 
Stonių Vincukas rašė laiške į 
Ameriką: “Dėl gardaus valgio 
šaukšto, dėl trupinio aukso, aš 
savo žemės neišsižadėsiu”.

R. Medelis.

šių ligoninės draudimo planų. 
_ Daugiau kaip penki su pusė mi-

gūra daug augščiau, už kitas lijono gyventojų, 95% viso Onta- 
' ’ * rio gyventojų, naudojasi: tuo

draudimu.
Premjeras Frost ypatingo, dė

mesio kreipia Orilijai, savo gim
tajai vietovei, taip pat lojalus 
Lindsay vietovei, kur jis ilgai 
gyveno po karinės tarnybos I 
Pasauliniame Kare, kuriame bu
vo sužeistas, ir dėl žaizdų dar ir 
dabar tebekenčia. Su velioniu 
broliu Cecil jis buvo atidaręs ad
vokato įstaigą. Netoli Lindsay 
jis turi savo kuklią vasarvietę, 
rąstų kabiną, ir laisvalaikiu gali 
džiaugtis pamėgtu gamtos gro-

Jis—Leslie Miscampbgll Frost, 
Q.C., D.C.O., Ontario premjeras 
paskutinių dešimties metų lai
kotarpyje, per kurį provincija 
daug smarkiau pakilo, negu bet- 
kada istorijoje. Diena iš dienos, 
Leslie Frost susiduria su dide
liais įvykiais, sprendžia daugybę 
reikalų, bet išlieka dideliu hu
manistu, maloniu žmogum ir dėl 
to yra nepąprastai populiarus 
Ontario provincijdje. Jis nepa
prastai rūpinasi individų gerove, 
kreipia ypatingo dėmesio pavie
niam žmogui. - Dėl to pavienio 
žmogaus gerbūvis nesulygina
mas nei su viena šio kontinento 
provincija ar valstija;

Žmogaus teisės
Paskutinėje televizijos kalbo

je premjeras Frost pasakė: “Mes 
turime siekti pagerinti žmogaus 
gerbūvį, pagerinti santykius tarp 
darbininkų ir darbdavių, sustip
rinti pilietybės sąvoką... padėti 
naujiesiems ateiviams, kurie at
vyksta į mūsų žemę ir prisideda 
prie jos gyvumo bei progreso”.

Socialinės globos ministerija 
kasmet išleidžia virš 60 mil. dol. 
padėti tiems, kurie laikinai ar 
nuolatiniai įpuolė vargan ir rei
kalingi valstybės pagalbos. Pa
galba dabar teikiama kiekvie
nam provincijos gyventojui, ne
žiūrint kiek laiko jis čia gyvena.

Sveikatos draudimas
Šiandie Ontario piliečiai nau

dojasi vienu iš pasauly geriau-

Sov. Sąj. ir Lietuvos gyventojai
Gyventojų surašymo pirmuo

sius duomenis Vilniaus radijas ir 
spauda paskelbė gegužės 10 d.

Visoje Sovietų Sąjungoje sau
sio 15 d. buvę 208.826.000 žmo
nių. Palyginus su prieškariniu 
laiku, gyventojų skaičius padi
dėjęs 18,1 mil. Tai yra mažai tu
rint galvoje svetimų žemių su 
įos gyventojais užgrobimą ir na
tūralų gyventojų prieauglį. Juk 
vien tik dėka Pabaltijo kraštų 
okupacijos Sov. Sąjunga gavo 
apie 6 mil. gyventojų. Iš kitos 
pusės surašymo duomenyse at
sispindi didžiuliai sovietų nuo
stoliai žmonėmis karo metu, 
ypač vyrų. Pagal naujausią su
rašymą, vyrų Sov. Sąjungoje da
bar esą vos tik 45% ,o moterų 
55%. Kitaip tariant, 20 milijo
nų moterų yra be vyrų.

Masiniai trėmimai ir prievar
tos apgyvendinimai vaizdžiai at
sispindi šiuose skaičiuose: viso-

. 4-'

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

je Sov. Sąjungoje gyventojų 
skaičius per 20 metų padidėjo 9,5 
%, bet Uralo rajonuose 32%, Va
karų Sibire 24%, Rytų Sibire 34 
%, Tolimųjų Rytų srityse 70%, 
Kazachstane 38%.

Lietuvoj gyventojų surašymo 
metu buvę 2.713.000. Turint gal
voje, kad i Lietuvos teritoriją 
įeina ir Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštai, be to, atsižvelgiant į na
tūralų gyventojų prieauglį, toks 
paduotas skaičius dar kartą įro
do didelius Lietuvos gyventojų 
nuostolius trėmimais ir kitokiu 
būdu. Sovietinė statistika žada 
paskelbti gyventojų surašymo 
duomenis ir tautybių atžvilgiu. 
Bet jau ir be to aišku, kad trė
mimų ir kitokio gyventojų skai
čiaus smukdymo ypač buvo pa
liesti lietuvių tautybės gyven
tojai.

Vilniuje sausio mėnesį buvę 
235.000 gyventojų, Kaune 214. 
000. IŠ viso Lietuvos miestuose 
gyvenę 1.045.000 žmonių, kai
muose 1.668.000 žmonių.

Otava. — Į Prahą yraišvykusi 
Kanados delegacija Kanados - 
Čekoslovakijos prekybos sutar
čiai sudaryti.

žiu.

Pavasaris Niujorke
Vienodu ritmu lekia ekspresas!garbanos išduoda josios pietie- 

virš Brooklyn© stogų. Dar tik Itišką kilmę. Ant kelių ji laiko at-
praėjusią savaitę buvo neužma
toma šaltų pastatų platybė, šian
dieną nė pusės jų nesimato pro 
sužaliavusių medžių viršūnes. Ir 
taip staiga. Nuo plokščių stogų 
garuoja nakties lietus, o saulės 
spinduliai šmėkščioja pro lan
gus.

Aplenkdami mažesnes stotis, 
lekiame | vakarus — į akmens, 
plieno ir stiklo labirintą.

Keleivių nedaug. Šalimais sė
di jaunutė mergina. Laikysena, 
juodos akys ir dar juodesnės

gusiu padėti
Jo pomėgiai labai kuklūs — 

truputį pamedžioti ir meškerioti 
— mėgsta Ontario istoriją, drau
gauja su kaimynais, kurie jį ge
riausiai pažįsta. Taip pat galima 
pastebėti, kad jis ypatingai susi
pažinęs su Amerikos pilietiniu 
karu.

Frost bendradarbiauja su di
džiaisiais, žymiais ir Įtakingais 
asmenimis, bet palieka paprastu, 
maloniu, draugišku ir pasiren-

gusiu padėti asmeniu — tikras 
visuomenės žmogus, vadas parti
jos, kurią jis mėgsta vadinti 
“žmonių partija”.

Ontario gyventojai parodė L. 
Frost savo pasitikėjimą suteik
dami jam mandatą du kartus, po 
to, kai jis perėmė premjero pa
reigas 1949 m. Jo darbai kalba 
patys už save. Jo įvykdyti pro
jektai suteikia jam vietą gimto
sios provincijos istorijoje ir savo 
provincijos gyventojų širdyse.

Vyriškųjr moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Baby Point Paint & Wailpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popietis, {vairios 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).

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
Pranešimas pasirinkusiems Kanada

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

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

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Kas Ontario pasiekta
yra visiems prieinama

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

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

10 kg. cvkroas .. .. $13.22 20 kg. cukraus .. .. .. $21.85
10 kg. taukų.......... .. $22.60 20 kg. taukų .. .. . $39.60
10 kg. ryžių .. . $14.80 20 kg. ryžių .. . $24.45
10 kg. sviesto .. ... . $31.94 20 kg. sviesto .. $53.45

(| Stbirq iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. I., Homilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraiti*.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponte M. VenskeviEienė.

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

Sav. A. Kalūza

Žmonės iš kitų kraštų, kurie pasirinko 
apsigyventi Ontario, dabar turi naujų 
galimybių geriau pažinti savo pabrink
tą kraštą iš ekonominės, socialinės, tei
sinės ir istorinės pusių.
The Provincial Secretary’s Department 
of the Province of Ontario yra įsteigęs 
naują skyrių — the Citizenship Branch. 
Šio skyriaus vienintelis tikslas yra pa
dėti pasirinkusiems Kanadą prisitaikyti 
prie krašto, padėti jiems pasinaudoti ga
limybėmis, padėti įsijausti, kad jie pri
klauso Kanadai, kaip ištikrųjų ir yra.
Kanadiškume yra laipsnio klausimas. 
Kiekvienas čia gimęs kanadietis yra 
imigrantų kilmės, kiekvienas imigrantas 
turi pilną teisę tapti kanadiečiu, jei tik 
jis to nori. The Ctizenship Branch pa-

dės jiems pasinaudoti šia galimybe. Jis 
derins visų provincijos departamentų 
teikiamus patarnavimus, veiks kaip in
formacijos centras visiems pasirinku
siems Kanadą, suteikdamas žinias apie 
esamas progas pasinaudoti galimybė
mis švietime, socialinėje globoje. Taip 
pat padės suprasti Įstatymus ypatingai 
judėjimo taisykles.
Daugumoje Ontario centrų yra planuo
jami socialiniai susirinkimai, į kuriuos 
bus pakviečiami naujieji ateiviai susi
tikti vsuomeninio gyvenimo vadovau
jančius asmenis iš prekybos, pramonės, 
vyriausybės, bažnyčių, klubų ir kitų vi
suomenintų organizacijų atstovus. The 
Citizenship Branch visa tai derins ir 
dės pastangų padėti tai surengti.

Ontario provincijos vyriausybė maloniai kviečia visus pasirinkusius Kanadą ap
sigyventi, jei kuris turi kokią problemą, aplankyti naująjį skyrių — Citizenship 
Branch, Parliament Building, Toronto. Čia rasite žmones, kurie Ims pasirengę 

jums padėti.

DEPARTMENT OF THE PROVINCIAL SECRETARY
Province of Ontario

HON. MACKINNON PHILLIPS, M.D.
Provincial Secretary and Registrar General

ROBERT CUONEY. Q.C.
Deputy Provincial Secretary

nėstu. Žilstelėjęs negras išėmęs 
iš kišenės lupa apipuvusi apel
siną. Prisistato bičiulis. Tos ke
lios jam pakistos skiltelės pra
dingsta jo įdubusioje burnoje. 
Jei jis turėtų dantis, galima bū
tų sakyti “Tai buvo tik ant vie
no danties”. Jausdamas pareigą 
atsidėkoti jis ištraukia plokščią 
bonkutę, palaiko sekundę, kitą 
prieš saulę ir apžiojęs savo juo
da kiauryme patraukia du lygiu 
gurkšniu. Likut| ištiesia kaimy
nui. Ir kaimynui ritmiškai du 
kartu sujuda Adomo obuolys. 
Puota baigta.

Kiek toliau tarpduryje, baso
mis purvinomis kojomis, jsitrau-

verstą knygą, bet jos mintys ki
tur.

Paskutinėje Brooklyn© stotyje 
įlipa jaunas, nedrąsus, bet gra
žių vyriškų bruožų vaikinas. Ke
liais žvilgsniais permetęs aplin
ką jis sėdasi priešais mergaitę 
ir gretai nukreipia akis į viršu
je iškabintas reklamas. Pamažu, 
lyg jas skaitydamas, jis sustoja 
ties mergaitės garbanomis. Se
kundei jų akys susitinka. Vienai 
sekundei...

Kitame vagone pasigirsta klar
neto garsai. Keleiviai susižvalgo, 
nutyla. Graudus skundas prasi
muša pro ratų bildesį. Dviejų {kęs į apdėvėtą karišką apsiaus- 
jaunų žmonių akys susitinka vėl. | tą, susirietęs guli senas, senas se- 
Mergaitės lūpų kertelėse su- "----- x----- -1------21—
stingsta paslaptingas šypsnis.

Po valandėlės, balta lazda ieš
kodamas kelio, įeina pagyvenęs 
žmogus. Jo akių tuštumos užkri- 
tusios, veidas suvargęs. Bet jo 
laikysenoje justi kažkas kil
naus, išdidaus. Ir apsirengęs jis 
švariai. Stipriai įsirėmęs kojo
mis į siūbuojančias grindis, jis 
deda prie lūpų -seną, aplanksty
tą klarnetą. Tyliai, tyliai nuaidi 
pirmieji garsai:.. Solvegos 
skundas.

Canal Street. Mergaitė paky
la. Jaunuolis akimirką delsia, 
bet staigiai susigriebia ir eina iš 
paskos. Dovanų pakietėliais ap
sikrovusi jauna ponia skverbiasi 
į vidų. Kiekvienas skuba užimti 
patogesnę vietą. Vienas pakie- 
tėlis, perrištas raudonu kaspinu, 
krinta ir nurieda juodplaukei 
mergaitei po kojom. Vienu ir 
tuo pačiu metu jaunuoliai pasi
lenkia, jų pirštai susitinka. ..

Bejausmis metalinis trauki
nys, aklasis muzikantas ir kaž
kam skirta dovana sujungė du 
žmones — galbūt amžinai. .

Tamsiu požemiu ekspresas le
kia toliau. Aplinkui beveik visi 
nauji veidai. Mergaitės vietoje 
sėdi dvi moterys: senutė ir apy
jaunė apskritaveidė. Ant galvų 
slaviškos gelėtos skepetos. Ap
skritaveidė pasakoja senutei 
apie savo vyrą, kuris jau antra 
savaitė negrįžta į namus. Jos 
akyse pasirodė ašaros ir paga- 
liąu nesusilaikiusi užsikukčioja. 
Prie durų stumdęsi vaikai per
traukia savo žaidimą ir nustebę 
spokso. Jiems sunku suprasti, 
kad tokią pavasario dieną žmo
gus, gali būti nelaimingu. ■ ; .

Išlipus iš požemio saulė atro
do dar skaistesnė; oras pripildy
tas žuvies ir jūržolių kvapo. Uos
tas dar neįsisiūbavęs i savo kas
dienišką tempą — darbininkai 
stoviniuoja būreliais, vienur ki
tur girdisi motorų papsėjimas. 
Paraleliai uostui einanti gatve
lė grįsta akmenimis. Tai Fish 
Market. Namukai - sandėliai se
ni, apleisti. Ant šaligatvio palei 
sieną ištisos eilės metalinių tan
kų. Pridžiūvę žvynai žiba saulė
je gražiomis varsomis. Viename 
tanke, patenkintas gyvenimu, il
sisi senas didelis katinas. Ištem-. 
pęs prieš saulutę savo išpampu
sį pilvą, ritmingai pučia .. ūsą. 
Jis sapnuoja...

Ant cementinių laiptų žaidžia 
du berniukai ir mergytė. Jie at
rado skruzdžių taką ir žaidžia 
karą. Vyriausias berniukas lai
ko rankoje padidinamąjį stiklą, 
koncentruoja saulės spindulius į 
“priešą” ir siunčia štabui prane
šimą, kad priešas jau sunaikin
tas mirties spinduliais.

Pietinėj pusiasalio daly yra 
kapitalistų “Vatikanas” — Wall 
Street. Iš didžiulių akmens pa
statų nematomais magiškais 
siūlais tampomos marionetės — 
pasaulio valstybės, valstybėlės.

20 minučių kelio šiaurės rytų 
link yra kitas didžiulis centras 
— China Town — Talkučka — 
Bovary. Tai Niujorko padugnių 
pats apatinysis sluogsnis. Čia 
vyrauja ypatinga rasių harmoni
ja: negrai, kiniečiai, baltieji. 
Vienų veidai išėsti baisios ligos, 
kitų fiziniai performuoti. Purvi
nų krautuvėlių, užeigų pasie
niais, susėaę tarpduriuose jie 
broliškai dalinasi rasta ar suor
ganizuota bandele ar kitu ska-

nukas. Pro miegus jis su kažkuo 
kalbasi ir nepaliaujamai nagais 
drasko atviras kojų žaizdas. Jam 
neskauda.

Kurie nesiilsi — patruliuoja 
gatve ir tiesia rankas į praeivius. 
Bovary bomai turi vieną gerą 
ypatybę, jie nemeluoja. Kai kitų 
didmiesčių jųjų sanbroliai pra
šo “dime for cup of coffee” ar 
tiketukui parvažiuoti į “namus”, 
šitieji nemato reikalo apgaudi
nėti savųjų mecenatų.

Kiniečių kvartaluose gyveni
mas verda pilnu tempu. Baltųjų 
čia reta. Vieni, galbūt, per klai
dą pakliuvo, bet greičiausiai tai 
turistai norį pamatyti egzotišką 
Niujorko kampelį. O pažiūrėti 
tikrai įdomu. Krautuvėlių lan
guose išrikiuota įvairiausių de
likatesų: marinuotų, džiovintų 
grybelių, žolelių, riešutų,. žuvų, 
sraigių... net džiovintų medū
zų. Kinietis savotiškas elgseno
je — kiekvieną praeivį jis apžiū
ri nuo kaktos ligi kopų ir ilgai 
nejudėdamas spokso paskui jį. 
Tas ypatingai ryšku pas vyres
nio amžiaus vyrus. Pasak vieno 
japono, ši prigimtis leidžia kinie
tį atskirti nuo kitų tos pačios ra
sės žmonių.

Po keturių valandų žingsnia
vimo ir geriausios kojos prašosi 
poilsio. Nedideliame parkelyje, 
pavėsyje malonu išsitiesti. Ypač 
kad pučia lengvas vėjelis.

Po gretimu suoleliu guli pa
mesta nedidelė knygelė: “Aus 
dem Leben eines Taugenichts”. 
Pats pirmas puslapis, lyg sąži
nės balsas, duria pirštu: “Du; 
-Taugenichts! da sonnst- du dieh 
schon wieder und dehnst und . 
reckst dir die Knochen muede...”

Ant geležinės tvoros karstosi 
vaikai, mergaitės suka Hulla- 
Hoop, juokiasi, klega. Visiems 
linksma ir gera.

Visiems?
Sodo kampe po šviežiais lape

liais sužaliavusia liepa sėdi vie
nišas Afrikos plačiųjų laukų 
žmogus. Jau kuris laikas kaip 
jis nejudėdamas žiūri į mėlyną 
dangų. Saulės spinduliai, šokinė
dami tarp medžių šakų, žaidžia 
jo tamsiame veide. Nuo jo akių 
per raupuotus skruostus nutysę 
du drėgni latakai. Gal būt, jis ir 
pats nežino, kad verkia.

Šviežiai išbertu žvyro takeliu 
sunkiu, pavargusiu žingsniu at
eina moteris. Sustojusi prisimer
kia, nusižiovauja ir sėdasi ant 
suolo. Be ypatingo dėmesio ji 
stebi žaidžiančius vaikus; nusi
žiovauja. Nenuleisdama akių 
nuo vaikų ji atidaro aptrintą 
rankinuką, išima tankias šukas 
(specifiniams tikslams) ir pa
traukia keletą kartų per retus 
plaukus. Akys palengva palieka 
vaikus ir sustoja 5 ant dantyto 
prietaiso. Kiek palinkusi į prie
kį, valandėlę ji stebi susikaupu
si, tuomet leųgvu sprigtuku su
duoda iš apačios.

Vargšas gyvulėlis! Nuo dabar 
jis turės būti vegetaru. Pagal žy
miojo sovietų mokslininko teori
ją jis tačiau turėtų prisitaikyti 
prie naujos aplinkos....

W. Broadway (5th Avenue) 
veda tiesiai į Niujorko centrą. 
Nuo Washington Square į šiau
rę paklysti neįmanoma. Iš pietų 
i šiaurę eina Avenues (1-8) ir iš 
rytų į vakarus — Streets (nuo 1 
augštyn). 41-joje žmonių di
džiausias judėjimas. Čia kino-te- 

(Nukelta į 9 psL)

RESTORANAS “RŪTA”

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393 
Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokftte iMMtakvim b«» įvairiom* kitoms progom* — 

europtetiflcomc Ir konodtikom. stiliajo.
★ įvairiausių rilių skintos gMs boi vazoool m gMmlt. 
.★ Mos tarime gintaro hkitokig iUirbinig doveneme.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškaL



LENKAS APIE VILNIŲ LIETUVIŠKI APMASTYMAI LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
E. Waszczuk eilėje pranešimų iš 
lankymosi Vilniuje palietė ir 
lenkų klausimą Vilniuje bei 
Vilniaus krašte.

Aplankęs universiteto biblio
tekos direktorių Vladimirovą su
žinojęs, kad dabar esą rūpina
masi atgauti iš Vilniaus dar 19 
amž. išvežtas į Rusiją knygas bei 
kitokį senojo Vilniaus universi
teto turtą. Iš lenkų laikų profe
sorių dabar su Vilniaus univer
sitetu ryšius palaiką Poznanėje 
profesoriaują Otrębskis ir Low- 
mianskis, kurie naudojąsi čia 
sukauptais rinkiniais.
’ Visame krašte esą apie 300 
lenkiškų mokyklų, o mokytojai 
joms paruošiami Vilnios peda- 

• goginiame institute. Į jį moki
niais priimami baigę 11 klasių 
vidurinę mokyklą. Mokslas tran
kąs 2 metus. Instituto paruošti 
mokytojai turėtų mokyti V-VII 
klasėse, bet moką ir augštesnė- 
se. Institutas įkurtas 1951 m. ir 
nuo to laiko paruošęs jau apie 
1.200 mokytojų.

Instituto direktorius Czeczo- 
tas pasakojęs, kad valdžia jų ne
skriaudžiant!, duodanti pakan
kamai lėšų mokslo priemonėms 
įsigyti. O metinė sąmata institu
to siekianti 1.5 milijono rublių. 
Bibliotekoje esą per 110.000 kny
gų bei laikraščių iš Lenkijos, ta
čiau jokių ryšių su panašiomis 
mokslo įstaigomis Lenkijoje in
stitutas neturįs.
. Vilniuje prie profesinių sąjun
gų veikiąs taip pat lenkiškų dai
nų bei šokių ansamblis. T. šokių 
grupės, kurioje esą 22 nariai, ve
dėja Zofia Bulewicz labai nusi- 
skundusi, kad jie negauną len
kų tautinių drabužių. Tik prieš 
porą metų per Lenkų ambasadą 
Maskvoje iš kultūros ministeri
jos gavę 4 poras t. drabužių kra
koviakui. Patiems pasisiūti tau
tinių drabužių esą neįmanoma, 
nes Sovietų Sąjungoje, nei nie
kur pasaulyje, be Lenkijos, ne
gaminą atokių audeklų.

I dainų ir t. šokių grupės pa
sirodymus ^žmonių prisirenka 
daug. Iš kaimų atvykstą visos 
ekskursijos.

Waszczukas aplankęs ir len
kišką kolchozą Balandžiuose, 7 
klm. nuo Eišiškių. Eišiškės esą 
kažkas tarp didelio kaimo ir 
miestelio. “Rimtumo vietovei 
teikia keletas naujų pastatų. Vie;

dakcija... Ištiktųjų tai lenkų • 
lietuvių redakcija — tas pats 
laikraštis leidžiamas lenkų ir lie
tuvių kalbomis.

Miesto krautuvėje pirmoje ei
lėje lentynose guli dideli kepa
lai duonos. Kaip man pasakojo, 
prieš porą metų buvo sunku su 
duona. Žmonės važiuodavo į Vil
nių, o tai vėl sunkino miesto ap
rūpinimą. Ano meto trūkumų 
priežastys yra žinomos.

Kolūky yra 169 sodybos. .
— Mažai, — sako pirmininkas. 

— Vienai sodybai tenka per 10 
ha žemės. Buvo per 200 šeimų, 
bet dalis išvyko j Lenkiją. Tu
rim kaip nors verstis..

Vašingtonas. — JAV statistika 
balandžio 14 d. rodo, kad dirban
čiųjų yra 65.012.000, bedarbių 
3.627. Šiųjų skaičius nuo 1957.m. 
gruodžio sumažėjo 735.000.

High Parko 
apylinkės 

balsuotojai 
balsuokite už 
Progresyvių 

Konservatorių 
partiją 

Balsuokite už

Alfred

Birželio 11-tą

Parkdale rinkiminė apylinkė Toronto 
Birželio 11 dieną 1959 m.

BALSUOKITE UŽ PROGRESYVIUOSIUS 
KONSERVATORIUS!

Mes imigrantai Ontario provincijoje dabar naudojamė's ta pa
čia socialine globa, kaip ir kiti piliečiai.

Parkdale apylinkėje perrinkite 
WM. J. STEWART

• Visada prieinamas visiems ir nuolat nuoširdžiai domisi visų 
reikalais.

• Kasdien tarnauja žmonėms.
• Tai didelės patirties vyras."
• Septynis metus buvęs miesto tarėju.
• Keturis metus buvęs miesto burmistru.
• Penkis kartus išrinktas į Ontario parlamentą.
• Demokratas veikloje ir kalboje.

Wm. J. Stewart Parkdale.

Rašo A. ŠALČIUS
Rumunai pralenkė (straipsnis: “Milosz Roi Sans
Rumunai pirmieji sugebėjo su Į Couronne” (Milašius nevaini

kuotas karalius). Straipsnį pa
rašė Armand Guibert. Jis prade-1 
damas sakiniu: “Ce grand seig
neur lithuanien, ..

Rašo Mekas

organizuoti įspūdingą savojo 
liaudies meno parodą Niujorke 
didžiajam Gamtos Istorijos Mu- 
zėjuj. Lietuviai, gi, jau antri me
tai, jei ne treti, metai, rašo ir 
diskutuoja (ne visada manda
giai) kviesti ar nekviesti lietu
viškosios kultūros atstovus iš tė
vynės. Rumunai, palikę politiką 
‘ didiesiems”, jau padarė. Būdin
ga šiuo klausimu lietuvių “pa
žangiųjų” Niujorke savarankiš
ka, nepriklausoma politika. Ro
jus Mizara, iki šiol rėmęs TSRS 
politiką Lietuvoje, jau antrą 
kartą dėl kultūrinių ryšių siūlo 
“tuojau eiti nuo žodžių prie dar
bų”. Jo žiniomis Amerikon ne
trukus atvyks grupė Lietuvos 
menininkų. Jis siūlo didesnėse 
lietuvių kolonijose rengti ta pro
ga bendrus vakarus-koncertus.

Šitokia mintis buvo iškelta 
klausimo formoj jau 1957 m. spa
lio mėn.^ kreipiantis į dabartinį 
LTSR užs. reik, ministerį K. 

.Preikšą ar nebūtų galima pasi- 
! keisti kultūrininkų vizitais, pa
rodomis. Jei kažkoks “A. Žemai
tis” “per nesusipratimą” apšau-. 
kė šį laikraštininką “provokato
rium”, tai Mizara bekompromi- 

jsiniai pasisakė už kultūrinį ben- 
i dradarbiavimą.
: “Vilnyje” gegužės 19 d., R. Mi
zara rašo: “Kodėl nesuruošti čia 
tokio žymaus dailininko, kaip A. 
Žmuidzinavičiaus parodos. Grą- 
žon, kodėl Lietuva negalėtų su
ruošti Vytauto K. Jonyno paro
dos. Kodėl Lietuvoj negalėtų 
būti surengti koncertai, kuriems 
nors Amerikos lietuvių meninin
kams?” '

JAV Valstybės Departamento 
oolitika nėra aiški. TSRS-JAV 
kultūrinio bendradarbiavimo 
skyrius dėlto pareiškė, kad kol 
galios dabartinė JAV-bių Pabal
tijo politika, jis negalės pritarti 
šitokio kultūrinio bendradarbia
vimo minčiai.- JAV menininkai 
TSRS-JAV kultūrinio apsikeiti
mo rėmuose negalį būti siunčia
mi Lietuvon, nors departamen
tas sutinka, jog TSRS turi pilną 
teisę siųsti lietuvius kultūrinin
kus iš Lietuvos čia. Logika pa
prasta, tačiau kaikam ir labai 
sudėtinga, matant per tik jiems 
naudingus- “principinius” aki
nius.

Lietuvis “karalius”...
Naujam JAV-bių literatūros 

žurnale “Two Cities” (prancūzų 
ir anglų kalbomis), ieškotinas

kos pilietė besilankanti Rygoj, 
nesiskubina grįžti. Latvių žinio
mis jai esanti siūloma konser
vatorijoj profesorės vieta.

Aklas rašytojas prikiša
Grušui
Antanui Jonynui, ktiris dėl

baisios ligos apako, teko uždavi
nys “pataisyti” Grušą.

Neseniai Kaune buvo pastaty-- T c'-Nakties ženkle — tai bus jau į

Jenktosios jų ruošiamos Jonines, ir drąsa. Savęs apgaudinėjimai, 
oms atžymėti pakviestas net; kad ir kaip mieli ir saldūs, prie

LTM Čiurlionio ansamblis iš gero tikrai nenuves, priešingai,

tą J. Grušo pjesė “Vedybų su
kaktis”. Bene pirmą kartą lietu-

AL. GIMANTAS
Vilniečių Joninės
VKLS St. Catharines skyriaus 

kasmet ruošiamos ir jau tradici
ja tapusios lietuviškos Joninės 
šiemet praeis lyg ir mažos šu

lietuviškuosius reikalus tarptau
tinėje plotmėje žvelgti žymiai 
realiau ir juos vertinti ne taip, 
kaip kad mes norėtume ar kaip 
mūsų išmanymu turėtų būti, bet 
į padėtį žvelgiant giliu realizmu

Pranešus, kad užprašytas Jo- vis ra5ytojaSišdr|so parodyti 
nas Mekas paraše straipsrų so- moraynį kaikurių supuvimą, 
vietiniam kino kultūros zurna- spekuliaciją, išnaudojimą, taip 
lui Iskustvo Kino apie .^ne* vadonamoj beklasėj sistemoj, 
nkos Minų meną, lietuviškieji jkj vjsa jjUV0 skelbiama 
ura patriotai sujudo. Šaukę boi- kanitalizmn ir tautinio buržua-kapitalizmo ir tautinio buržua

zinio tikėjimo liekana. Partija 
užsigavo. Jonynas ne vien savo 
vardu priekaištauja, kad Grušas 
tesidomėjęs pjesėj “tik moraline 
dalyko puse”, o nebandęs aiškin
ti priežasčių. Šios negerovės 
esančios paveldėtos iš seniau, 
kada “išnaudojimas buvęs lega
lizuotas, kada “išnaudotojai ir 
spekuliantai” buvę laikomi “ini
ciatyvos žmonėmis, visuomenės 
Šulais, kurių darbai ve'iė tautą 
i laimę ir suklestėjimą”. Socia
listinėj sistemoj viskas pasikei
tę. Grobstyto jais tesą tik dalis 
tų “buržuazinių liekanų”. Lietu
voj tokie net susilaukę lyg pa
gyrų — “turi žmogus galvą..”, 
“moka kombinuoti.. Didžiu
liame straipsny “Tiesoj” TV. 12. 
A. Jonynas galiausiai išveda, 
jog J. Grušo pjesė atrodanti lyg 
būtų parašyta 1939 metais—ji 
neatskleidžiant! rašytojo parei
gos “kovoti už dorą, komunisti
nės visuomenės žmogų, atsikra- 
čiusį šlykščiomis buržuazinėmis 
praeities liekanomis...”

Dailininkai į darbininkus
Jonas Kuzminskas, LTSR Dai

lininkų Sąjungos valdybos pir
mininkas, pasipiktinęs lietuvių

Clevelando. Numatyta, kad įdo
mi programa užtruks visą die
ną?1 priešpietį ir popietį paįvai
rinant sporto varžybomis. Vil
niečiai jau pakvietė garbės sve
čiais konsulą Vyt. Gylį, PLB 
pirm. J. Matulionį, red. dr. A. 
Šapoką ir red. J. Kardelį, o ka
nadiečius reprezentuoti pakvies
ti vietinės apylinkės feder. par
lamento narys J. Smith ir bur
mistras Franklin. Joninės bus 
ne tik graži šventė ir pramoga 
saviesiems, bet turės reprezen
tacinį atspalvį ir kanadiečių tar-

kotuoti “Semeniškių Idiles”, ne
skaityti naujosios Meko poezi
jos knygos “Gėlių kalbėjimas”. 
Vadino tai “išėjimu bendradar
biauti su bolševikais”, nors vis
kas ką Mekas padarė tai bend
radarbiavo su JAV-bių vyriau
sybe, paruošdamas reprezenta- 
tyvinį Vakarų kultūrą iškelian
tį straipsnį sovietų kultūrinin
kams. Atrodo, kad šis triukšmas 
Mekui mažai pakenkė. Grove 
Press leidyklos Niujorke puikia
me filmų metrašty “Film Book 
No. 1” greta pasaulio garsiųjų 
filmų aktorių ir kritikų yra Jono 
Meko pavardė — jis parašė strai
psnį “Experiment in the Fif
ties: Notes on Outer and Inner 
Experiment in Film”.

Latviai dalina premijas
Lietuviai vis pyksta, jei pabrė

žia latvius esant praktiškesniais 
ir inteligentiškesniais. Jei Lie
tuvių Rašytojų D-jop premija 
iki paskutiniosios dienos neturė
jo piniginio pagrindo — tai lat
viai didžiavosi pasakodami kaip 
“Amerikos Latvių Draugija” iš
dalino premijoms virš $8.000. 
Mokslinė premija atiteko istori
kui, literatūros — M. Zievert ir 
V. Jongson. Didelė premija teko ! dailininkų abuojumu dabarčiai 

sugestijonuoja, kad lietuviai 
dailininkai pasektų kiniečių dai
lininkų pavyzdžiu ir taptų juo
dadarbiais. Jis tikisi, kad tokių rje p0Įitįkaį įr užsieniu politikos 
entuziastų atsirasią. Toliau nu- ivyki komentatoriai/ Visiškai 
siskundžia, kad respublikoj esą vįetoje laikraščiuose pasirodė iri 
250 apmokamų ^ainninkų. bet < ■■ ■ ■ . r
net plakatai esą “atsilikę”. “Dai
lės” fondo, kuriam priklauso pri
taikomosios dailės kombinatai, 
veikla esanti plečiama. Jų kera
mika esanti apleista. Jis nepa
tenkintas dailinikų dekoratorių 
darbu — viešųjų pastatų apipa
vidalinimas esąs chaltūriškas. Ji 
taipgi pykdo juodosios rinkos 
biznieriai prekiaują oficialiai 
pripažintu menu.

Realistai neatsilieka
Kai visa eilė kūrybingų lietu

vių dailininkų vis laimi tarptau
tines premijas, neatsilieka ir lie-

Amerikos Latvių Dramos teat
rui už Rainio dramos “Ugnis ir 
naktis” premjerą. Garbės dip
lomai buvo paskirti Rygos moks 
lininkams, dabar dėstantiems 
JAV universitetuose, už jų moks 
linius veikalus “Organinės kolo- 
rijos” ir “Tb bakteriologija”, 
anglų kalba. $2.000 paskirta leis
ti vadovėlius latvių kalba, $500 
korespondenciniam kursui, tu
rinčiam apie 300 neakivaizdinių 
studentų, kurie studijuoja Lat
vijos istoriją, kalbą ir literatū
rą. Tai teikia Amerikos Latvių 
Sąjunga kartu su Jaunimo orga- 
nizaciją. Latvk&turi atskirą fon
dą “laisvinimo” reikalams.

Ar grįš iš Rygos?
Prieš karą atvykusi Amerikon, 

ž.ymi latvių dainininkė Elza Že- 
įjransna, šiuo metu kaip Ameri-

kaikuriais atvejais jie tik gali 
užmigdyti mūsų budrumą ir sa
varankišką protavimą. Tiesa, 
šiandien dar girdime balsų, kad 
tie, kurie kursto nebetikėti Va
karais, nepasikliauti Vašingto
nu, galį būti net ir bolševikų 
agentai, siekią pakenkti mūsų 
moralei. Kas žino, gal ir tokių 
esama, bet kiekvienu atveju ge
riau laiku nubusti, išblaškvti ne
realius sapnus ir pasiruošti pil-■ 
kai gyvenimo realybei. Pats lai- > 
kas suprasti, kad jokie, betkuri’įc 
sostinių didieji, mažiausiai mu
mis domisi šiuo metu, nes mes 
esame jiems tik paprastas nepa
togumas, kaikada gal net balas
tas. Žinoma, tai nereiškia, kad 
dabar mes turime traukti į šalį, 
atsisakyti savųjų tikslų, rezig
nuoti. Ne! Bet būtina naujo per
sitvarkymo, metodų keitimo, 
bent kiek didesnio lankstumo, 
taip reikalingų siekiant savųjų 
tikslų. Tam reikalinga daug 
kantrybės ir nemažiau laiko. Ar 
esame tam tinkamai pasiruošę?

Minėjimai: 
šeštadienį ar sekmadienį? 
Keletas tautiečių kvietė spau

doje iškelti vieną reikalą. Esą, 
vasaros metu sekmadieniais ruo 
šiant įvairius minėjimus, žmo
nėms yra labai neparanku ir 
daugelis neatvyksta. Vasarą čia 
neperilga, kiek gi tų sekmadie
nių ir kiek gi to gražaus oro. Sa
vaitgaliui atėjus, vieni jau šeš
tadienį, kiti sekmadienio rytą su 
šeimomis traukia į gamtą. Jei 
nori eiti į kokį minėjimą sekma
dienį, tai jau savaime turi likti 
mieste. Po to jau niekur nesu
skubsi. Užtat ir siūlo mintį, kad 
vasaros metu pasitaiką minėji- 

tuviai dailininkai realistai.- Niu- mai būtų keliami į šeštadienį.

Vargšas Biliūnas
Kovo 3 d. suėjo 80 m. nuo vie

no iškiliausiųjų mūsų beletristų 
Jono Biliūno gimimo. Išeivijoje 
tą sukaktį praleidome beveik 
negirdomis. Net ir mūsų kultū
riniuose prieduose ar net ir lite
ratūros žurnaluose tiek maža ar 
net ir visai nebuvo prisiminta 
rašytojo sukaktis. Negi tai dėl 
to, kad sovietinamoje Lietuvoje 
J. Biliūno gimimo sukaktis bu
vo paminėta keliais rašiniais, jų 
tarpe gana ilgoku straipsniu 
“Tiesoje”? Kad ir palaipsniui, 
bet vis dažniau Lietuvoje prisi
menamas Vincas Krėvė, “sugrįž- | 
ta” į spaudos puslapius ir dau-! 
giau vardų, iki šiol sovietams ne 
labai priimtinų.

Pabundant
Atrodo, kad tuščio optimizmo 

ir savęs apgaudinėjimo dienos 
baigiasi. Tą po truputį, bet vis 
dažniau pripažįsta mūsų kaiku- 

įvykių komentatoriai. Visiškai 

skaitytojų balsų, raginančių i

jorke veikiančioj “The Art Lea
gue of Long Island” sąjungoj 
gražiai reiškiasi dailininkai V. 
Vitkus, Č. Janušas, P. Puzinas, 
O. Paškevičienė. Gegužės 22 
Janušas gausiai mėgėjų publikai 
demonstravoį kartu su R. Ga; 
well, “Silk Screen for fine and 
applied Arts” techniką. Gegužės 
17 jis, Paškevičienė ir Puzinas, 
buvo apdovanoti sąjungos pa
gyrimais.

Be abejonės, atsiras pasipiktinu
sių, kurie teigs, jog gėda tau
tiečiams, kurie dėl asmeniškų 
malonumų neatvyks į minėjimą 
ir vietoje to pasirinks išvyką. Ži 
noma, tai būtų arti tiesos, bet 
toks klausimo statymas gal ir 
nevisai praktiškas: njažai kas to
kio, nors ir nuoširdaus šauksmo 
paklausys ir visvien pasielgs sa
vaip. Tad gal ir būtų gera bent 

(Nukelta į 9 psl.)

LAIMĖK

arba kitas pinigines dovanas viso vertes

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus

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

Greitos, patikimas patarnavimas, siuntiniai pasiekia gavėjų per 6-8 sav. 
Persiunčiame ir gatavus rūbus, batelius, epat. rūbus, odų, VAISTUS, SIU
VAMAS MAŠINAS, AKORDEONUS, j va ir. įrankius ir kt. Nesvarbu koks 
susidarytų siuntinio svoris ar dalykų skaičius. Ii provincijos galite prisiųsti 
savo sudarytus siuntinius mūsų adresu ir mes sutvarkę pasiųsime. MUITAS 
IR KITI MOKESČIAI sumokami pas mus, gavėjas gavęs siuntinį nemoka 
nieko. Turime dideli patrinkimų įvairių dalykų siuntiniams, žemomis kai
nomis. Taip pat siunčiame PINIGUS J LENKIJĄ, STATYBOS MEDŽIA

GAS, VAISTUS, be jokio muito.

TORONTO.

SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

GARSIU VARDU SPĖJIMO ŽAIDIME
Pilnas informacijas rasite šios dienos TORONTO DAILY STAR

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

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

Į privačius butus nepristatoma.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS*
SUTAUPYSI! Užpildyk šį kuponą ŠIANDIEN ir pasiųsk paštu 
Circulation Dept, TORONTO DAILY STAR, 80 King St W., 
Toronto 1
Šis kuponas duoda jums teisę pasinaudoti 150 nuolaida nuo 
kiekvieno savaitinio mokėjimo per pirmąsias 8 savaites už į 
namus pristatomą Toronto Daily Star. Reiškia, kad jūs mo
kėsite tik 400 į savaitę, vietoj reguliaraus 550 mokesčio.
*5is posKHymos geltojo tik: 1) NAUJIEMS pristotont j namus skaitytojams,

Circulation Manager, Toronto Daily Star, 
80 King Street West, Toronto 1.

I would like to enjoy home delivery of the Toronto Daily Star 
at the special introductory rate of only 40 cents per week for the 
first 8 weeks.

Date...

Name

Address

City —.... .......... Province ................--------- --------
ŠIS SPECIALUS 40c SAVAITINIS MOKESTIS GALIOJA TIK JAU VEIKIANČIOSE
TORONTO GAILY STĮgmUMOJĄRNY1OS RIBOSE. _
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Pavergtoje tėvynėje
Marija Žmuidzinavičienė-Put- 

vinskaitė, dailininko Žmuidzina
vičiaus žmona, mirė Kaune ge-

' Ant Kondrotas, žemės ūkio 
akademijos profesorius, 70 metų 
sukakties proga “už nuopelnus 
ruošiant ž. ūkio specialistus” 
apdovanotas LTSR Augšč. tary
bos garbės raštu.

(E) “Užsienio reikalų komisi
jos” sudėtis: pirm. Ignas Gaška, 
nariai — Juozas Banaitis, Anta
nas Fedoravičius, Konstantinas 
Gabdankas, Marija Kaunaitė, Jo 
nas Kubilius, Eduardas Mieželai
tis, Janina Narkevičiūtė, Leoni
das Položencevas, Teofilis Til
vytis, Vincas Vitkauskas, Genri- 
kas Zimanas, Antanas Zokas.

(E) Pertvarkomi Kauno teat
rai. Kaip pranešė Vilniaus “Tie
sa” Nr. 100, Kauno Muzikinio 
dramos teatro trupė sujungta su 
Jaunojo žiūrovo teatru ir veiks 
Kauno Dramos teatro vardu. Mu 
zikihės trupės pagrindu kuria
mas savarankiškas Kauno Mu
zikinis teatras. Nauji teatrai pra
dedą .darbą nuo gegužės mėnesio 
pradžios. > *

(E) Durpių kraiko fabrikas Ši
lutėje (kuris veikė jau prieš ka
rą), dabar kasmet pagaminąs 
25.000 tonų kraiko. Šiais metais 
įrengiama dujinė džiovykla, ku
ri per pamainą išdžiovinsianti 
iki 10 tonų kraiko.

(E) Ketaus liejykla prie Kau
no, tarp Ąžuolyno ir Petrašiūnų, 
pradėta statyti 20 ha plote, tik
riau sakant pradėta ruošti sta
tybos aikštė. Pirmąją produkci
ją gamykla išleisianti III-siais 
septynmečio metais, t.y. apie 
1961 m. Per metus pagaminsią 
20.000 tonų.

(E) Kabelių fabrikas Panevė
žyje į metų pabaigą išleisiąs pir
mąją produkciją.

(E) Šiemet elektrą įvesią į 140 
kolchozų, 30 sovehozų ir 11 re
monto technikos stočių, pareiškė 
Liaudies ūkio tarybos pirm. K. 
Kairys ck susirinkime.

(E) Sienos iš spalių, stogai iš 
šiaudų... Tokius pastatus stato
si kaikurie kolchozai savo gyvu
liams, kaip praneša “Tiesa” Nr. 
98. ...

(E) Tarp Vilniaus ir Rygos ke
lias sutrumpėsiąs 100 km., kai 
bus baigtas kaikurių plentų ruo
žų asfaltavimas. Visas autotran
sporto sriautas tarp Vilniaus ir 

\ Rygos eis per Panevėžį. Kelionė 
autobusu iš Vilniaus į Rygą 
truks kiek ilgiau, kaip 5 vai.

Naujas Kauno uostas šiemet 
pradedamas statyti ties Alekso
tu. Taip pat ir ant t.v. Kauno jū
ros kranto šiemet pradedamas 
statyti nauja prieplauka.

50 milijonų tonų smėlio stiklui 
gaminti esą smėlynuose tarp 
Anykščių ir Ukmergės. Geologų 
nuomone, tai esanti vienintelė 
tokia stambi smėlio vieta Lietu
voje. Šiaip jau stiklo gamybai 
žaliavų esą ir Klovainių bei Dar
bėnų apylinkėse. Mokslininkai,

atlikę tyrinėjimus stiklo gamy
bos srityje, pasiūlė vyriausybei 
rekonstruoti Radviliškio stiklo 
fabriką ir jame gaminti putų 
stiklą. Aleksoto stiklo fabrike 
būsią gaminami paprasti ir kris
taliniai indai, šviesūs stiklai, 
stiklas-plazma ir kiti stiklo ga
miniai. ‘ x

Tarpparlamentinės Sąjungos 
pavasario posėdžiuose kovo 25 - 
balandžio 5 d. Nicoje sovietinėje 
delegacijoje dalyvavo ir Palec
kis.

Tyrulių durpyno pakraštyje 
esąs pastatytas naujas miestelis, 
pasak “Tiesos”, su daugiaaugš- 
čiais mūriniais namais. “Tiesa” 
tik nepasako nei kiek ten namų, 
nei kiek gyventojų. Centre esan
ti “didžiulė dviejų augštų vidu
rinė mokykla ir 200 vietų klu
bas”. Veikiąs 45 vietų vaikų dar
želis, toks pat vaikų lopšelis ir 
50 vietų ligoninė. Be to, esanti 
valgykla ir parduotuvė, pirtis ir 
siuvykla, stotis “ir nemokamas 
susisiekimas su Šiauliais”. Laiš
kanešys išnešiojus per 1.300 laik
raščių bei žurnalų, bibliotekoje 
esą užregistruota apie 500 nuola
tinių skaitytojų. Esą užveistas 
2 ha kolektyvinis sodas.

HAMILTON, Ont
Krašto Tarybos rinkimai

KLB Kr. Valdybos parėdymu, 
birželio 7 d., sekmadienį, visose 
apylinkėse įvyks Kanados Lietu
vių Bendruomenės IV Krašto 
Tarybos rinkimai. '

Hamiltono apylinkėje minimi 
rinkimai bus augščiau paminėtą 
dieną nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL v. 
Vilniaus Aušros Vartų parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N., Ha
miltone.

Pasitikrinimui rinkikų sąrašai
atidaromi nuo š.m. gegužės 27 d. 
pas 
102 
JA.

komisijos pirm. J. Stonkų, 
Ontario Ave., Hamilton, tel. 
8-5090. Rinkimų kom.

Skautų ir tėvų žiniai
Nuo šių metų gegužės 11 d. 

pasitraukiau iš Nemuno Tunto 
tuntininko pareigų. Nuo tos die
nos tuntininko pareigas perėmė 
s.v.yyr.valt. A. Pilypaitis, 1083% 
Main St. E., Hamilton, telefonas 
LI. 9-9786.

Mario nuoširdi padėka priklau
so kun. dr. J. Tadarauskui, kuris 
nuoširdžiai globojo ir rėmė skau 
tus mano vadovavimo laikotar
pyje. Taip pat dėkoju visoms or
ganizacijoms gražiai bendradar
biavusioms ir rėmusioms Nemu
no tuntą.

J. Trečiokas, buv. tunt-kas.

VI-JI LIETUVIŲ DIENA
Pasirodant spaudoje straips

nių Lietuvių Dienos reikalu, tu
rime pranešti, kad karkusios 
mintys juose yra klaidinančios 
visuomenę. Org. Komitetas bal
sų dauguma nutarė ieškoti di
desnės salės ne dėl minkštų kė
džių ar kitų priežasčių diskutuo
jamų straipsniuose, bet tik dėl 
to, kad Lietuvių Namų salė yra 
per maža ir Priešgaisrinė Apsau
ga neleidžia jokių susispaudimų.

Diskutuojamos Palace salės 
kaina nurodoma “$400 ir dau
giau” ar net $500. K-tas šiomis 
dienomis tą salę gavo už $215 
įskaitant ir vieną patarnautoją- 
elektriką. Taigi, skirtumas nėra 
$300, bet žymiai mažesnis. Kai 
dėl nurodomų sumų vienam ar

kitam geram tikslui, iškeltos 
mintys bus priimtos dėmesin pa
skirstant LD pelną.

Lietuvių Namų nariais įstojo 
inž. Yuska Simas, įnešęs $200. 
Jaunasis inžinierius prieš metus 
yra baigęs McGill universitete 
mechaniką ir dabar dirba savo 
specialybėje. Tai jau čia Kana
doje gimęs ir mokslus baigęs lie
tuvis ir prisidėti prie Lietuvių 
Namų pats pasisiūlė per savo 
mamytę p. Juškienę. Po $100 
įnešė Mažulaitis Jurgis ir Te- 
nikaitis Mikas. Naujiesiems na
riams nuoširdus ačiū!

Pataisymas. “TŽ” 21 nr. Ha
miltono žiniose per klaidą iš
spausdinta, kad $100 įnešė Jaku- 
činskas Petras, o turėjo būti Ja- 
kučinskas Pranas. Už klaidą at
siprašome. Sk. St.

ZUZANAI ŠUKIENEI ir dukrelei LILIJAI, 
mylimai motinai ir senelei

MAGDELENAI GRABAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
K. E. Sakas-Sakevičiai, Buffalo,

( E. V. Sakas-Sakevičiai,
K. M. Baltuškai.

Lietuviai pasaulyje

Š.m. birželio mėn. 6 d., šeštadienį,
WELLANDO Medžiotojų-Meškeriotojų Klubas “Lituanica 

RUOŠIA DIDELĮ

KARTŪNO BALiy - GEGUŽINĘ
kuris įvyks visiems gerai žinomoje St. Stephens salėje, 

WELLANDE, ONT., (kampas E. Main ir Port Robinson Rd.) 
Programą išpildys Buffalo filharmonijos orkestro smuikininkas 
p. L. HAJOS, buvęs Lietuvos Valst. Operos koncertmeisteris. 
Gros geras orkestras, veiks įvairus bufetas. Programos paįvai

rinimui bus dvi loterijos — piniginė ir fantų.
TRIMS GRAŽIAUSIOMS KARTŪNO SUKNELĖMS 

BUS SKIRIAMOS VERTINGOS DOVANOS.
Pradžia 3 vai. po pietų.

Kviečiame visus atsilankyti į šią įdomią ir pirmą šiais metais 
gegužinę. Klubo Valdyba.
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WELLANU, Ont.
KLB Kr. Tarybos rinkimai

Pranešame, kad rinkimia į KL 
B-nės Krašto Tarybą įvyks 1959 
m. birželio 7 d. Wellande, 82 Lin
coln St. East (P. Stankevičiaus 
bute), nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Minėtame laike kviečiami Wel 
lando, Niagara Falls ir Port Col
borne lietuviai dalyvauti rinki
muose ir atlikti lietuvišką, pa
reigą.

Be to, primename, kad Wel
lando apyl. lietuviams praneši
mai bus išsiuntinėti paštu, ta
čiau, dėl kokių nors priežasčių 
jų negavusieji, prašomi vado
vautis šiuo pranešimu.

Norintieji pasitikrinti ar yra 
įtraukti į balsuotojų sąrašus, ga
li tai padaryti 10 dienų laikotar
pyje, prieš balsavimus, numaty
toje' rinkiminėje būstinėje, augš- 
čiau minėtu adresu.

Wellando apyl. Rink. k-ja.

GRAŽIAME SIMCOE EŽERO KRANTE

MERCURY LODGE
109 Orchard Beach, Keswick, Ont., 40 mylių nuo Toronto, 

1 mylia į šiaurę nuo Keswick.
IŠNUOMOJAMOS naujai atremontuotos kabinos;—vasarnamiai
— kambariai su maistu arba yra galimybė gamintis kabinose.

Taip pat išnuomojami laiveliai ir parduodamos žuvelės. 
Telefonas Keswick GR6-4073. Savininkai L. P. Krilavičiai.

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR BARGAIN TEXTILE

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

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

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 Jus 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.

Visuotinis apylinkės susirinki
mas įvyko gegužės 17 d. Colum
bus salėje tuoj po pamaldų. Bu
vo. svarstyta daug įvairių klau
simų ir padaryta praėjusių metų 
veiklos apyskaita. Susirinkimą 
atidarė vald. pirm. K. Stankevi
čius, kuris padėkojo susirinku
siems už bendradarbiavimą ir 
pagalbą bendruomenės veikloj. 
Susirinkimui pirmininkavo rev. 
kom. pirm. J. Senkus ir sekreto
riavo vald. narys A. Kalvaitis.

Į naują valdybą slaptu balsa
vimu išrinkti: K. Stankevičius, 
F. Šidlauskas, B. Andriušis, J. 
Senkus ir A. Kalvaitis. Rev. ko
misijom J. Blužas, M. Šidlaus
kienė ir M. Kuzavas.

Kartu kyla mintis paklausti, 
kur gi dingo Wellando lietuviai? 
Turinčių teisę balsuoti yra apie 
160 asmenų, o į susirinkimą at
vyko vos 24. Tai labai mažas pro
centas. Kodėl taip yra ir kur ieš
koti atsakymo, yra labai sunkiai 
išsprendžiamas klausimas, bet 
vistik reikėtų lankyti susirinki
mus, bendruomenę paremti ir ją 
išlaikyti, o tam yra be galo daug 
priežasčių, jeigu į tai žiūrėsime 
ir ne iš tautinės ar lietuviškos 
pusės. Neseniai vienas lietuvis 
atsiėmė savo žmoną iš Lenkijos. 
Be kitų dokumentų jam reikėjo 
pristatyti Lenkijos valdžios įstai 
goms ir vietos bendruomenės pa
žymėjimą. Be to, visiems žinomi 
Vatikano įvykiai, kur pasiųsti 
bendruomenių ir kitų organiza
cijų raštai bei protestai mūsų 
reikalui nors dalinai padėjo.

• Po valdybos veiklos praneši
mo buvo paklausta, ką valdyba 
padarė dėl Vatikano įvykių. Val
dybos pirm. K. Stankevičius pa
aiškino, kad valdyba svarstė šį 
klausimą ir norėjo pasiųsti Vati
kanui raštą, bet nutarė palaukti 
ir belaukiant reikalai patys susi
tvarkė. Šį laukimą K. Stankevi
čius motyvavo, kad, girdi, kai iš 
karto prisiunčiamą daug laiškų, 
tai jie neturį tokios reikšmės ir, 
kaip iš praktikos žinoma, tokia 
masė raštų dažniausiai atsiduria 
šiukšlių dėžėj, o kai tas daroma 
intensyviai, tai gaunamas dides
nis efektas. Žinoma, tam nieko 
negalimą prikišti, valdyba taip 
padarė, kaip suprato ir tai jos 
reikalas.

Dvejos Joninės. Birželio 20 d. 
KLTS-gos Wellando skyrius St. 

; Stephens Hall — E. Main St. ir 
Port Robinson Rd. kampas — 
rengia Jonines, o Merritton, 8 
mylios nuo Wellando, Communi
ty Hali, tą pačią dieną ir tuo pa
čiu laiku rengia Jonines VKL 
S-gos St. Catharines skyrius, 

i Buvo daryta žygių susitarti ir 
! surengti vienas Jonines, bet iš 
ito nieko neišėjo, tai, kaip mato
si, bus dvejos Joninės. Kaip vie
ni, taip ir kiti, smarkiai ruošia* 

Įsi ir atrodo, kad abejos Joninės 
Ibus labai įdomios. Žmonės turės

SUDBURY Ont.
Motinos .dienos minėjimas ge

gužės 16 d. erdvioje suomių salė
je praėjo tikrai nepaprastoj šven 
tiško j nuotaikoj. Iki šiol pas mus 
tomis progomis paskaitas skaity
davo tik vyrai. Šį kartą V. Jasiū- 
nienė pralaužė pirmuosius ledus 
ir skaitė tikrai gražią ir turinin
gą paskaitą. Be kitų pateiktų 
minčių ji iškėlė ir juodąją ran
ką—tarptautinius kriminalinius 
sąmokslininkus, kurie per spau
dą, radiją, televiziją ir kinus su
daro tokias sąlygas, jog šių die
nų motinoms yra be galo sunku 
auklėti savo vaikus krikščioniš
koj ir tautiškoj dvasioj. Progai 
pritaikytus eilėraščius pasakė 
R. Jakubonytė ir E. Skvereckai- 
tė, o kun. A. Sabo suorganizuo
ta ir N. Indrulaitytes-Bawks su 
A. Poderyte vadovaujama tauti
nių šokių grupė labai puikiai su
šoko Kubilą ir Kalvelį. Šoko E. 
Šviežikienė, J. Mackevičius, J. 
Bataitis, St. Tolvaišą, o iš pačių 
jaunųjų dar tik pirmą kartą, bet 
labai gražiai pasirodė tautinių 
šokių grupėj V. Jasiūnaitė, R.Ja
kubonytė, D. Kriaučeliūnaitė, G. 
Kasperiūnaitė, L. Poderytė, L, 
Denis, K. Jakubonis ir R. Ra- 
činskas. Akordeonu grojo A. Ku- 
sinskis. Tenka išreikšti padėką 
A. Jasiūnui, kuris maloniai suti
ko užleisti nemokamai patalpas 
repeticijoms.

Dėka mūsų tautiečių V. Pet
rovo ir V. Butausko, kurie jau 
seniai groja miesto dūdų orkest
re, ir yra užsirekomendavę kaip 
geriausi muzikantai, tasai or
kestras nemokamai davė pusant
ros valandos augšto meninio ly
gio koncertą. Lietuvos himną 
grojant nevienas tautietis verkė 
iš susijaudinimo. E. Šviežikienė 
bendruomenės vardu kapelmeis
teriui įteikė V.Augustino Lietu
vos vaizdų albumą. V. Petro
vas, kaip ' klarnetistas, išpildė 
keletą dalykų solo. Jis jau ne
priklausomybės laikais Lietuvo
je buvo pasižymėjęs kaip vienas 
iš geriausių klarnetistų ir yra 
grojęs gusarų hetmono Radvilo

pulke, DLK Algirdo II pėstinin
kų pulke, geležinkeliečių orkes
tre ir kitur. Svečių buvo dvi 
šeimos iš Hamiltono: R. ir R. 
Bagdonai ir J. B. Stoniai, ir ke
letas tautiečių iš Toronto. J. B. 
Stoniams per Sekmines buvo 
suruoštos šaunios pagerbtuvės 
pas S. A. Kusinskius. Parengi
mas buvo suruoštas apylinkės 
valdybos. Pamaldos už gyvas ir 
mirusias motinas buvo atlaiky
tos gegužės 10 d.

Antanas Valadka, atvykęs į 
Kanadą dar prieš I Pasaulinį ka
rą ir dirbęs prie CPR geležin
kelio, mirė aprūpintas šv. Sak
ramentais, gegužės 19 d., sulau
kęs 91 m. amž. Buvo kilęs iš 
šiaurės Lietuvos. Palaidotas ge
gužės 21 d. Chapleau katalikų 
kapinėse, kur ilsisi ir kiti jo gi
minės.

Naujosios INCO darbininkų 
unijos vykdomasis komitetas su
spendavo dar likusius tris seno
jo režimo tarybos narius už nesi
laikymą unijos nuostatų ir už 
tvarkos ardymą.

Sudburiškis.

SUDBURIEČ1AI,
Kam pirkti čia krautuvėse ir permo

kėti, įei galima pigiai ir greitai užsakyti 
angliškas medžiagas tiesiai iš Anglijos. 
Yra atėję 25 naujų standartinių siunti
nių medžiagų pavyzdžiai. Kreipkitės pas 
A. Kusinskį, kuris be tų išsiunčia viso
kius siuntinius, kokie tik yra galimi į 
anapus geležinės uždangos. Adresas: 
135. Lourdes St., Sudbury, Ont. Telefo
nas OS. 4-1605.

Maskva. — Sovietų rašytojų 
draugijos suvažiavimas grąžino 
į draugiją visus pašalintus na
rius, jų tarpe ir I. Ehrenburgą, 
bet negrąžino Pasternako.

JA VALSTYBES
Kun. L. Jankus, judrusis BA 

LFo reikalų vedėjas, nuo birže
lio 1 d. iš pareigų pasitraukia.

BALFo Centro Valdybos vice- 
pirm. Vi Abraitis ir protokolo 
sekr. V. Alksninis Niujorko liet, 
spaudoje paskelbė pranešimą, 
kad kun. L. Jankaus atleidimas 
nuo birželio 1 d. ir davimas jam 
atostogų nūo gegužės 15 d., taip 
pat pakvietimas BALFo reikalų 
vedėju Juozo Bražinsko, esą pa
daryti be valdybos žinios. Valdy
bos nariams — kun. Pakalniš
kiui, A. Devėnienei, A. Trečio
kui, V. Abraičiui ir V. Alksniniai 
reikalaujant ir CV pirmininkui 
sutikus gegužės 27 d. 7 v.v. įvyk- 
siąs specialus šiems klausimams 
apsvarstyti posėdis.

Komunizmo kankiniams pa
minėti Niujorke birželio 14 d. 
yra ruošiamas koncertas Carne
gie Hall su plačia programa. Be 
muzikinės dalies bus dar eilė 
kitų iškilmių, tarp kitko ir pa
vergtųjų tautų paradas, daly
vaujant .ir buvusiems komuniz
mo kaliniams. Parade dalyvaus 
ir lietuviai. Bus du kalbėtojai. — 
vysk. C. O’Gara, dvejis metus iš
buvęs kinų komunistų kalėjime 
ir kongresmanas W. H. Judd, 
kuris atsisakė dalyvauti Miko j a- 
nui pagerbti suruoštuose pietuo
se. Iškilmės bus transliuojamos 
per radiją ir televizijoj.. Pabal- 
tiečiai įteiks specialią Baisiojo 
birželio rezoliuciją.

Iškilmes organizuoja visa ei
lė antikomunistiškų amerikiečių 
organizacijų, jų tarpe yra Ame
rican Friends of the Captive Na
tions, Conference of Americans 
of Central Eastern European 
Descent.

Prel. Pr. Juras, šv.Pranciškaus 
liet, parap. Lawrence, Mass., kle
bonas, Šį mėnesį švenčia savo 
klebonavimo toj parap. 30 m. su
kaktį. Prieš tai jis penkeris me
tus buvo tos pat parapijos vika
ru, vadinasi savo parapijiečių 
sielų išganymu jis rūpinasi jau 
35 metai.

Uolusis dvasininkas bei kul
tūrininkas, lietuviškosios spau
dos globėjas ir mecenatas, 1930 
m. baigė įrengti bažnyčią, o prieš 
trejetą metų įsteigė parapijos 
mokyklą, kurioje dabar mokosi 
187. mokiniai. .

Jono Aisčio šeima, jam išvy
kus dirbti į kongreso biblioteką 
Vašingtone, buvo likusi Niujor
ke. Birželio 11 d. ir ji išsikelia į 
Vašingtoną.

LONDON, Ont.
Muz. Br. Jonušo plokšteles už

sisakiusieji asmenys, norį grei
čiau gauti, galės jas atsiimti LL 
Choro rengiamam šokių vakare 
gegužės 30 d. 555 Dundas St. Bus 
pora plokštelių įsigijimui ir ne- 
užslsakiusiems tautiečiams.

D. E.

TOKS PAT NUOTAIKINGAS IR PASKUTINIS DIDELIS

didelį pasirinkimą. Aš iš savo 
pusės palinkėčiau abiem išlįsti 
be nuostolių, nes skolas reikia 
vėliau apmokėti. ;i.j,

Sunkiai serga ir gydosi Wel
land General Hospital N. Nai- 
auškevičienė, o Port Colborne 
General Hospital gydosi B. Jac
kevičius. Buvo susirgęs ir P-. Nai 
duškevičius, bet jau sveiksta ir 
gydosi namie.

Kandidatai į provincijos par
lamentą: Miss A. Katool CCF, 
Mr. D. Thomas liberalų, ir Mr. 
E. Morningstar konservatorių 
atstovas. Lietuviams geriausiai 
pažįstamas yr Mr. E. Morning
star, kuris visuomet būna lietu
vių parengimuose ir keletui lie
tuvių yra padėjęs surasti darbus. 
Jis yra vokiečių kilimo. Jo tėvai 
yra atvykę iš Vokietijos, bet jis 
gimęs Kanadoje. E. Morningstar 
jau 30 metų dirba Page-Hetsey 
Tubes Ltd. ir yra vieno skyriaus 
general foreman. Jam prie šir
dies darbininkų reikalai. Jis juos 
visuomet užtaria. Pas E.^Mor- 
ningstar visuomet ir įvairiu lai
ku pilna žmonių, nes jis visur ir 
visuomet pabrėžia, kad jo durys 
visuomet atviros ir tai yra tei
sybė. Nors jis yra partijos žmo
gus, bet padeda visiems lygiai, o 
ypatingai naujiems ateiviams, linio parlamento vietos atstovas 
Kadangi birželio 11d. įvyks rin- Mr. John Smith, burmistras Mr. 
kimai, o dauguma lietuvių jau Hatley Johnston, iš lietuvių min. 
turi pilietybę ir teisę balsuoti, i V. Gylys, PLB pirm. J. Matulio- 
tai, turbūt, geriausiu kandidatu nis. KLB Kr. V-bos pirm. V. 
laikys Mr. E. Morningstar. . Meilus, "TŽ” redaktorius dr. A.

M. S. Šapoka, "NL” redaktorius J.Kar-

I

LONDONE
įvyks gegužės 30 d., šeštadienį, gražiojoj OFT salėj, 555 Dundas 

St. (Highway Nr. 2 tęsinys) prie William St.

Padidintas orkestras. Bufetas su visų rūšių gėrimais. Loterija. 
Nauja, dar negirdėta programa. Rengia L.L. Choras. Pradžia 
8 vai. vak., vasaros laiku. Plačiau skaitykite “TŽ” praeitos sa
vaitės numery
Visi kviečiami atsilankyti ir paremti mūsų pastangas kultūri
nėje srityje Rengėjai.

NIAGARA PUSIASALIS
Į Pavasario Jaunimo šventę— 

Jonines birželio 20 d. atvyksta 
Čiurlionio ansamblis. Vieni tai 
priima su pritarimu ir net džiau
gsmu, kiti kritiškiau, atsiranda 
vienas kitas, kurie rodo nepasi
tenkinimo. Bet bendrai visa vi
suomenė tam pritaria ir remia. 
Dar pilnai nepaskelbus jau at
sirado vertingų fantų - aukų iš 
St. Catharines ir Toronto loteri
jai. Jau nemažai sulaukta pasiū
lymų priimti ansambliečius nak 
vynei. Organizacijų palankūs 
pasisakymai ir privatūs sveiki
nimai. Užtat ruošėjai deda vi
sas pastangas pravesti tą šventę 
kuo geriau ir iškilmingiau, su
teikiant dalyviams geriausių įs
pūdžių.

Kadangi Niagaros pusiasalyje 
šios šventės parengimas nėra pa
prastas įvykis, bet apylinkės lie
tuvių reprezentacinė šventė, yra 
pakviesta garbės svečių: federa-

delis ir kitų tautybių atstovai.
Yra spausdinamas informaci

nis leidinėlis, kurio menine iš
vaizda pasirūpino apylinkėje sa
vo daile pasireiškęs V. Mačikū- 
nas. Jis ir buvusiai V-jai L. Die
nai leidinėlį yra paruošęs.

Dabartiniu metu yra sudaro
mi poskyriai, save sritį žinantie
ji vadovai.

Vienu žodžiu, darbas verda ir 
eina pirmyn, taip kad pilnai ga
lima bus pasakyti pagal kažkie
no spaudoje išreikštą mintį, kad 
Čiurlionis atvyksta pas Kanados 
lietuvius. Inf.

Prof. K. Būgos našlė, jau vi
siškai akla senutė, atsidūrė sun
kioje padėtyje, kai jos vieninte
lė dukra Gražina susirgo. Jai 
padaryta svarbi operacija. Se
nutė visiškai neturi iš ko gyven
ti. Visuomenė prašoma ją parem 
ti savo aukomis. Aukas siųsti 
šiuo adresu; dr. A. Kučas, 324 
Monroe Ave., Scranton, Pa.

Neo-Lituania korporac. spau
dos skyriai — Dirvoje vedamo 
skyrelio ir informacinio leidinio 
kolektyvai — paskelbė, kad ge
gužės 30-31 d.d. Detroite organi
zuojamos studijų dienos ir kad 
studijų dienų dalyviai bus Tau
tinės Sąjungos seimo svečiais. 
Tuo būdu Detroite tomis dieno
mis bus sukauptos visos tauti
ninkų pajėgos.

Detroito ir Windsor© burmist
rai birželio 28 - liepos 5 d. savai
tę paskelbė tarptautinio laisvės 
festivalio savaite. Tą savaitę 
švenčiamos JAV ir Kanados ne
priklausomybių šventės, tad no
rima pasauliui pademonstruoti 
abiejų tautų nusistatymą bend
romis jėgomis laisvę išsaugoti 
bei ginti. Yra nustatyta ir specia
li savaitės iškilmių programa. 
Lietuviai festivaly dalyvaus bir
želio 30 d. tautybių dienoje, jos 
mugėje Grand Cirkus parke bei 
tautybių pasirodymuose. Liepos 
4 d. dalyvaus parade. Pasiruoši
mais rūpinasi Detroito LB apy
linkės valdyba.

Nijolė Makaitytė, lietuvių išei
vių dukra, Norwood, Mass., gim
nazijos baigiamosios klasės mo
kinė, laimėjo anglų kalbos ir li
teratūros konkursą ir atžymėta 
kaip viena geriausių mokinių 
baigusių gimnazijas Massachu
setts volstyjoje. Konkurso tei
sėjai pranešimą apie šį laimėji
mą išsiuntinėjo visiems JAV 
universitetams, atžymėta tai bu
vo vietos spaudos. Kiek vėliau 
Nij,olė M. laimėjo taip pat pilną 
4 metų stipendiją iš National 
Merit scholarschips Corporation 
fondo. Iš 850 šio fondo stipendi
jų Massachusttes valstijai ten
ka 20. N. Makaitytei teko B. F. 
Goodrich stipendija. Ji studi
juos teisę Radcliffe universitete.

Nijolė taip pat gyvai reiškiasi ■ , 
lietuvių jaunimo gyvenime, pri
klauso1 korporacijai Neo-Litua- 
nia ir skautams, šoka tautinių 
šokių grupėje, baigė Bostono li
tuanistinės mokyklos septynias 
klases.

J. Urbonas, Liet. Dienų admi
nistratorius, mirė gegužės 5 d. 
Los Angeles.

Jurgis Čigas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės majoras, į JAV at
vykęs 1949 m., mirė vėžio liga 
Čikagoje; sulaukus 68 metų.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazija š.m. ba
landžio 1 d. turėjo- 25.640,93 DM 
skolų. Didžioji dalis šios skolos 
yra už maistą bei bendrabučio ir 
gimnazijos išlaikymo reikmenis. 
Algų neišmokėta 3.066,37 DM.

Mūsų mirusieji. Varelyje kovo 
13 d. mirė Janina Landsbergienė 
- Girgelievič, gim. 1892. XII. 28 
SI avute, Ukrainoje. Po I Pasau
linio karo gyveno Lietuvoj, Šiau 
lėnų v., Šiaulių ap. Palaidota Va
celio kapinėse. Mirusiosios vy
ras liko Varelyje.

Rambergo sanatorijoje tragiš
kai mirė Manfredas Kalvelis. 
Vienas iš ligonių, 24 m. amž. 
Hans Georg Wuest iš Koblenzo, 
buvo suradęs pistoletą, kurį pa
latoje pradėjo ardyti. Kitų įspė
tas baigti pavojingą žaidimą, ne
reagavo. Staiga pistoletas iššo
vė ir Kalveliui pataikė tiesiog 
širdin. /-*

Viena. — Čia įvykusioje milži
niškoje sudėtų vokiečių demon
stracijoje viešai iškeltas reikala
vimas sudėtų kraštui suteikti 
nepriklausomybę.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

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

A. GARKŪNAS

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

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
lUeedemm paskolos Iki $3.000, morgižhf paskolos H 7% Al $0% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nerio gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: ontrodieniois ir penktadieniais 6-8 vol. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Susi tošinė j in^o odresos: 15 Homewood Ave., Homilton, Ont.
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Išrinkite

James B-TROTTER X
Ketvirtadienį, birželio 11 d.
Balsuokite už
TROTTER
Parkdale apylinkėje

Authorized by the Parkdale Liberal Association
JAMES B. (Jim) TROTTER 

Parkdole liberalų kandidatas

Mažumų spauda Kanadoje
Jau nuo 1952 m. Toronte vei- raišiais Kanados mažumų reika- 

kia mažumų — ne angliškų ir ne lais, praktiškai virsdamas foru- 
prancūziškų — laikraštininkų mu, į kurį kreipiasi net vyriau- 
klubas, kuris kartu su panašiu į sybės žmonės. Ne kartą klubo 
Winnipege veikiančiu klubu ir 
su išblaškytų visoje Kanadoje 
laikraščių atstovais sudaro “Ka
nados mažumų spaudos federa
ciją”. Torontiškis klubas angliš
kai vadinasi Ethnic Press Club 
of Ontario, o antroji “Canada 
Ethnic Press Federation”. Pasta
rosios suvažiavimas įvyko Win
nipege balandžio 17 d. Iš toron
tiškio klubo jame dalyvavo net 
8 atstovai. Mat, CPR davė nemo
kamus kelionės bilietus trau
kiniu.

Torontiškis klubas savo susi
rinkimus šaukia kas metų ket
virtį ir rūpinasi ne tik savųjų 
žmonių susigyvenimo su kana- 
diškąja visuomene problemomis, 
bet taip pat tautinėmis bei bend-

susirinkimuose bei parengimuo
se yra dalyvavęs net pats minis- 
teris pirmininkas' bei daugelis 
kitų ministerių. Kartu klubas 
rūpinasi ir praktiškais mažumų 
laikraščių leidimo reikalais, iš
gaudamas net valdžios įstaigų 
skelbimus mažumų laikraščiams, 
ko anksčiau joks mažumų laik
raštis nepasiekdavo. Jei minėta
jai federacijai pasiseks atsistoti 
ant stiprių kojų, tai ji, žinoma, 
galės reikštis ir bendrojoje kraš
to politikoje. Torontiškis klubas 
yra šiame kely ir linkęs tą patį 
kelią sugesti j onuoti winnipegiš- 
kiam, kuris tuo tarpu tėra dau
giau redaktorių pasišnekučiavi
mo pobūdžio, praktiškųjų gyve
nimo problemų neliečia.

Torontiškis klubas savo veik
lai per metus išleidžia apie 2.000 
dol., kurie yra sudedami narių. 
Iki šiol šis mokestis būdavo ren
kamas tuo būdu, kad būdavo at
skaitomas 1% nuo visų skelbi
mų, kurie laikraščių gaunami 
per prie klubo suorganizuotą, 
privataus žmogaus vedamą, skel 
bimų biurą. Kadangi kaikurie 
laikraščiai, taip pat klubo na
riai, įvairiais Sumetimais ryšius 
su tąja agentūra yra nutraukę, 
tad ir klubui jie jokio mokesčio 
nemokėjo. Dėl to gegužės 20 d. 
įvykusiame klubo susirinkime 
nutarta įvesti narių mokestį. 
Kiekvienas laikraštis, kuris no
rės priklausyti klubui, turės mo
kėti nario mokestį — 2 centus 
nuo kiekvienos apmokėtos pre
numeratos. Ar laikraščiai mo
kės tą tiesiog klubui ar senoviš
kai paves klubo nario mokestį 
apmokėti minėtajai skelbimų 
agentūrai, priklausys nuo jų pa-

KLB Kr. Tarybos rinkimy proga
KLB jau yra giliai įaugusi į Į gerai supranta organizuotos Ben 

lietuvių gyvenimą. Ji atstovau- jdruomenės reikšmę ir nėra iš es- 
ja ir kultivuoja visas mūsų tau- J mės abejingi Bendruomenei, 
tinto pasireiškimo formas. Ji yra 
pasidariusi mums sava ir ben
dra yra mūsų prigimtis bei kil
mė, bendri mūsų socialiniai bei 
tautiniai ryšiai, bendras mūsų 
kultūrinis paveldėjimas, kaip 
bendras mūsų tautinės paskir
ties suvokimas. Tie bendri daly
kai ir suvedė draugėn visus ge
ros valios lietuvius į vieną tvir
tą, veiksmingą ir darbingą vie
netą tų bendrųjų didžiųjų tiks
lų siekimui bei įgyvendinimui.

Tie tautiniai interesai, bei or
ganizuotos bendruomenės pras
mė yra labai gerai suprasta visų 
Kanados lietuvių — tiek seno
sios kartos imigrantų, tiek jau
nesnės kartos ateivių. Todėl KL 
B-nė savo organizaciniu draus
mingumu bei susiklausymu ne
abejotinai stovi pavyzdžiu kitų 
kraštų lietuvių Bendruomenėms. 
Tai buvo pripažinta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seime, 
kuris išsirinko ir centrinę PLB 
vadovybę iš Kanados LB dar
buotojų tarpo. .

Tačiau, pažiūrėję iš arčiau į 
paskirų KLB organų veiklą, pa
stebėsime, kad tik nedidelė sau
jelė lietuvių yra įsijungusi ak
tyviai į bendruomeninį darbą ir 
su dideliu pasiaukojimu nenu
ilstamai neša visą veikimo naštą 
ant savo pečių. Tie patys asme
nys, yra vis perrenkami metai 
iš metų, o didžioji dalis lietuviš
kos visuomenės pasilieka pasyvi 
ir net neranda reikalo atlikti pa
čios būtiniausios pareigos, kaip 
atiduoti tautinio solidarumo įna
šą, atsilankyti kartą per metus į 
susirinkimą ar atiduoti savo 
balsą rinkimų metu. Tai yra pa
prastas aptingimas ir nerūpes
tingumas, nes Kanados lietuviai

Jacques Lipchitz išgarsėjo sa
vąja transparentine skulptūra, 
panaudodamas kaikuriose skulp
tūros dalyse vašką, kuris, lie
jant iš metalo, ištirpsta ir palie
ka skyles, leidžiančias peržvelgti 
per skulptūrą. Artinantis prie 
Lipchitzo darbų su konservaty- 
ve estetine koncepcija būtų ne
atsargu, nes renesanso grožio 

. _ . - - - - samprata, tebepuoselėjama iki
išrinkti patys geriausieji, nes šių dienų, jam neegzistuoja. Mū

sų dienų mene jo kryptis nėra 
išimtina, bet tarp žiūrovų ir pro 
fesionalų menininkų atsiradusi 
spraga yra tiek gili, kad gal dar 
keli dešimtmečiai praeis, iki 
publika persiorientuos.

Toronto Meno galerijoje išsta
tyti 32 Lipchitzo eksponatai. Ke
lios kubistinės skulptūros iš 
ankstyvesniojo Lipchitzo kūry
bos .laikotarpio yra stipriai for
malistinės, išlaikytos, ramios; 
geometriškas masės suskaldy-

Lipchitzo paroda Toronte

Birželio 7 dieną renkame pa
tį svarbiausią KLB organą - jos 
Tarybą, kuri nustato Krašto 
Bendruomenės veikimo gaires 
ir renka KLB Krašto Valdybą, 
bei kontroliuoja jos funkcijas. 
Taigi, kiekvienam lietuviui tu
rėtų rūpėti, kad į Tarybą putų • W * « > * • • ♦ ♦
kokia bus Taryba, tokia bus ir 
Bendruomenė. Krašto Tarybos 
rinkimų diena yra viena iš reikš 
mingiausių Bendruomenės gy
venime. Tą dieną mes atliekame 
savo garbingą pareigą ir paro
dome tautinį solidarumą, o taip 
pat demokratiniu būdu pareiš
kiame savo valią Bendruomenės 
formavime. Atlikime visi šią 
garbingą pareigą, kad galėtume 
vertai didžiuotis Bendruomenės 
nuveiktais darbais. J.

AR KURS SAVĄ POLICIJĄ
Visos Kanados provincijos iš

skyrus Quebecą ir Ontario nuo 
savos policijos yra atsisakiusios 
ir naudojasi federacijos policija, 
vadinama Karališkąja Raitąja 
policija. Ši sutartis provincijų su 
federacija baigiasi š.m. gegužės 
31 d. Dėl sutarties pratęsimo da
bar jau aiškinamasi. Tačiau yra 
iškilę ir sunkumų, ypač ryšy su 
Newfoundlando provincijos pa
tirtimi. Kai šios provincijos val
džia miškakirčių streiko nera-

mumų metu paprašė centro vy
riausybę prisiųsti daugiau poli
cininkų, šioji atsisakė. Tuo bū
du provincinės vyriausybės aiš
kiai pamatė, kad federacijos val
džia valdydama policiją, gali pa
veikti provincijų vyriausybių 
nusistatymą. Albertos premjeras 
Manning jau pareikalavo, kad 
prieš sutarties pratęsimą būtų 
išsiaiškinta dėl kaikurių jos 
punktų prasmės.

mas įvairiom tiesiojom' ir krei
vėm, metančiom šešėlius sutei
kia stiprų reljefinį įspūdį ir es
mėje primena labai jau klasiki
nius kūrinius, kaip kūrėjas jas 
turėjo matyti prieš suteikdamas 
paskutinį apipavidalinimą. Nes 
kubizmo principai, nors ir su
formuluoti kubistų, buvo meni
ninkams gerai žinomi ir panau
dojami visais laikais.

Kas kita yra Lipchitzo taip va
dinama monumentalioji skulp
tūra. Pirmas jos Įspūdis ne gran
diozinis, bet, greičiau, griozdiš
kas, iki pradedi atnarplinėti ran
kas, kojas, liemenis, galvas ir 
pajunti metalo masės ritmą ir 
figūrų dinamizmą. Visa, kas ne
esminio išsisakymui, Lipchitzo 
išmesta. Tai gali būti plaštakos 
ar kojos, veidas ar rankos (Moti
na ir vaikas, Moteris pasirėmu
si ant alkūnės, Sūnaus palaidū
no sugrįžimas). Vienos jo skulp
tūros turi didesnį, kitos mažesnį 
palinkimą į abstrakciją, skylėtą 
abstrakciją, kuri sunkią bronzos 
masę palengvina, tartum atpa
laiduoja nuo traukos dėsnio 
(kaip Jokūbo kova su angelu).

Gimęs Druskininkuose, Lip- 
chitzas nuo 18-kos metų gyveno 
Prancūzijoje, o per II Paasulinį 
karą persikėlė į JAV, kur ir te
begyvena. .

Keista, kad pabuvojus su Lip
chitzo skulptūromis, Tintoretto 
išgarsintasis paveikslas daro la
bai jau archainį įspūdį. VI. Š.

BROKEN DOLL

BROKENDOLL

BROKEN DOLL

BROKEN DOLL

Šis premijuotas naujas filmas 
padės suorganizuoti 

jūsų apylinkėje saugaus 
važiavimo-komisiją

Susisiekimo nelaimės jūsų apylinkėje gali būti suma
žintos vietinės saugumo važiavimo komisijos veikla.
Daugely Ontario vietovių šios komisijos jau veikia. 
Faktai įrodo, kad jų veikla yra veiksminga — išgelbsti 
gyvybes.
Parodyti “kodėl” ir “kaip” reikalinga ši organizacija, 
premijuotas filmas “THE BROKEN DOLL” dabar sko
linamas kiekvienam visuomeniniam asmeniui ar orga
nizacijai jūsų vietovėje.
Filmą pagamino Attorney General of Ontario, o Vals
tybės Saugumo Taryba pripažino geriausiu šios rūšies 
filmu, tinkančiu suorganizuoti vietos saugumo kimisiją.

Jei norite gauti filmą “THE BROKEN DOLL” paro
dyti savo vietovėje, rašykite: _ .

HON A. KELSO ROBERTS ATTORNEY GENERAL
Parliament Buildings, Toronto, Ont.

Visada yra melas 
džiaugtis-^ 

ir juoktis

QtSO^

'•RCWERY LtMITCO 
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čių. Mokesčio suma, manoma, 
mažai tepasikeis, bet bus į klu
bo išlaikymą įjungti ir tie, ku
rie su anąja agentūra ryšių ne
palaiko.

Torontiškio klubo narių klau
simas iki šiol nebuvo visiškai 
aiškus. Iš pradžių nariais buvo 
laikomi asmenys, vėliau praktiš
kai nariais buvo pradėti laikyti 
lyg ir laikraščiai, dabar padary
tas statuto pakeitimas, pagal ku
ri nariais yra laikraščiai, kurie 
susirinkimuose atetovaujami

cijos, antro iš leidėjų ar admi
nistracijos pusės. Atseit, kiek
vienam laikraščiui klube pripa
žįstami du balsai.

Torontiškis klubas šį rudenį 
numato suruošti mišrų mažumų 
spaudos balių Royal York Salė
se, o kitų metų balandžio mėne
sį priims federacijos suvažiavi
mą. Abiejais atvejais numato
mos plataus masto programos.

KAUNO KAPINĖS 
PANAIKINAMOS

“Kauno Tiesoje” neseniai pa
sirodė toks skelbimas:

“Gyventojų žiniai.
Ryšium su Kauno miesto cent

rinių kapinių, esančių Lenino 
pr., perkėlimu, prašome visus 
piliečius, kurių artimieji yra pa
laidoti šiose kapinėse, iki 1959 m. 
birželio 1 d. įregistruoti palaikų 
perkėlimą Kauno miesto kapi- 
nių-laidojimo biure, nurodant 
pageidaujamą artimųjų perkėli
mo vietą. Palaikai, antkapiai, bei 
paminklai bus perkeliami vals
tybės lėšomis.

Piliečiams iki nustatyto ter
mino neįregistravus palaikų per
kėlimo, jokios pretenzijos šiuo 
klausimu nebus priimamos.

Palaikų perkėlimo įregistravi
mo adresas: Kaunas, Lenino pr. 
Nr. 46, telef. 68-89, miesto Kapi- 
nių-laidojimo biuras.

Kauno miesto vykdomojo 
komiteto vietinio ūkio 

valdyba”.
Laiške iš Kauno asmuo, pri

siuntęs šio skelbimo iškarpą, ra
šo: “Kapinių vietoje bus par
kas ... Pranešk ar tu nori, kad 
tavo artimieji būtų perkelti į 
kitas kapines, į Eigulius...”

IMIGRAVO TIK 10
. LIETUVIŲ

Šių metų pirmajame ketvirty^ 
į Kanadą imigravo 16.955 asme
nys. Daugiausia imigravo italų 
— 5.879, britų 2.431, vokiečių — 
975, lenkų 802, graikų 623, por
tugalų 525, o lietuvių vos 10, kai 
pernai tuo pačiu laikotarpiu imi
gravo 23. Iš šiemet imigravusių 
Lietuvos pilietis buvo tik 1, o iš 
Lietuvos neatvyko nei vieno.

Latvių šių metų pirmame ket
virty atvyko 53 (pernai 55), estų 
14 (tiek pat ir pernai). Iš latvių 
Latvijos piliečių buvo 8, iš estų 
Estijos piliečių 3. Iš Latvijos ne
atvyko taip pat nei vienas, o iš 
Estijos vienas. Iš visos Sovietų 
Sąjungos atvyko vos 1, bet so
vietų piliečių buvo 2. Iš atvyku
sių 802 lenkų tik 2 nebuvo ne 
Lenkijos piliečiai.

Pakvieskite Rogers 
patikrinti jūsų

KROSNĮ DABAR
PASINAUDOKITE ROGERS PILNO PATIKRINIMO IR DALIŲ PAKEITIMO TARNYBA. 
Jūsų šildymo sistema yra tik ką nustojusi veikti po sunkios ir ilgos kanadiškos žiemos. Ga
lėjo jūsų krosnį ar alyvos degintuvą tai pažeisti. Suraskite tai dar dabar. Tegul Rogers eks
pertai pilnai patikrina jūsų šildymo sistemą. Ir, jeigu bus reikalinga, Rogers pakeis nusidė
vėjusią krosnį ar alyvos degintuvą. Galite gauti iki 5 metų išsimokėjimą. Pakvieskit Rogers 
DABAR, anksčiau negu visi vasarą pradės kviesti.

JEIGU JŪS TURITE...
Daug dulkių sukeliantį ir daug 
darbo reikalaujantį anglių 

šildymą.

TEGUL ROGERS ĮRENGIA...
Alyvos degintoją arba Arba naują pilną alyvos 
pakeičia automatiška šildymo vienetą, krosnį 

alyvos krosnimi. bei degintuvą, kurie už
ima daug mažiau vietos.

JEI TURITE...
_ Senesnę krosnį ir 

( ? pusnaujį alyvos de- 
/J/ gintoją...

JEI TURITE...
Pusnaują krosnį su 
nusidėvėjusiu alyvos

degintuvu.. .* g

TEGUL ROGERS \
L ĮRENGIA...
k Puikią, naują, mažai
v vietos užimančią ^7
f krosnį, panaudojant

turimą alyvos degin- 
tuvą. >

TEGUL ROGERS : 
ĮRENGIA...

t Naują, taupų alyvos 
m degintuvą, toj pačioj ‘ 
W krosny.

SUTAUPYSITE ŠIAIS 4 BŪDAIS
7 SUTAUPYSITE O SUTAUPYSITE
J- KURĄ " DARBĄ

Rogers sutvarkyta šildymo Pilnai automatiška Rogers 
sistema yra geriausioje pa- alyvos krosnis išlaikys jūsų 
dėtyje. Ji nesu na u do ja be namus norimoje temperatū- 
reikalo nei lašo alyvos. roję be jokio sunkumo.

3 SUTAUPYSITE /į SUTAUPYSITE 
VIETĄ RŪPESČIUS

Atsikratę anglims sudėti Kai jūsų šildymo sistemų 
kertės ir didelės krosnies Rogers patikrins ir pataisys, 
turėsite daugiau vietos ir būsite tikri, kad turėsite 
daugiau galimybių namų saugų alyvos šildymą, 
pagerinimui.

Tegul Rogers patikrina Jūsų krosnį DABAR!
PASKAMBINKITE HU. 1-3311 DAR PRIEŠ VASAROS SUSIGRŪDIMUS!

APŠILDO TORONTĄ PER VIRŠ 90 METŲ

HU. 1-3311

ANGLYS, 
KURO ALYVA, 
KROSNYS, 
ALYVOS DEGINTUVAI.COMPANY LIMITED

2221 YONGE STREET



TĖVAI MARIJONAI AMERIKOJE
; 1909 m. du Petrapilio dvasinės |čio “Draugo”, savaitraščio ”Lai- 
akademijos profesoriai — kun.|vo” ir angliškojo “The Marian”. 
Jurgis Matulevičius - Matulaitis Tėvai marijonai leidžia dienraštį 
it kun. Pranas Bučys — baigė I per 40 metų ir savaitinį “Laivą’’ 
slaptus planus atnaujinti seniai j tiek pat metų. 1957 m. pasistatė 
gyvuojančią vienuoliją, Tėvų naujas patalpas savajai spaudai 
Marijonų kongregaciją. į ii prie tų pastatų yra įrengę di-

Stanislovas Papczyxiskis buvo delį naują vienuolyną prie 63-os 
ir Kilbourn gatvių Čikagoje. Šie 
du pastatai kainavo apie $750. 
000. Be to, Čikagoje tėvai mari
jonai tvarko Aušros Vartų para
piją.

Joliet diecezijoje tėvams ma
rijonams tenka valdyti vieną pa
rapiją, šv. Marijos, Plano, III., ir 
dvi misijas: Oswego ir Bristol 
Station, Ill. Toj pačioj dijeceri- 
joj randasi Marian Hills semi
narija ir naujokynas, prie Cal- 
rendon Hills, Ill, kur jaunieji 
kunįgai ir naujieji nariai kon
gregacijos yra lavinami. Kiek
vieną vasarą prie seminarijos 
veikia stovykla jaunuoliams. Čia 
vra visi patogumai vasaroto
jams. Milwaukee diecezijoje 
marijonai turi tris parapijas: šv. 
Gabrielio Milwaukee, Wise.; šv. 
Kazimiero parapiją, Racine, 
Wise., ir šv. Petro ir Povilo pa
rapiją, Kenosha, Wise. Buffalo 
dijecezijoje jie aprūpina šv. Jur- 
.gio parapiją, Niagara Falls, N.Y. 

įnarijonų vienuoliją. Šv. Tėvas [ Norwich. Conn., diecezijoje 
-įėvai marijonai 1926 m. yra įkū
rę Marianapolis - paruošiamųjų 
kolegiją, kur mokosi apie 150 
studentų. Kun. Jonas Petraus
kas, MIC, yra tos mokyklos rek
torius ir ta mokykla turi pilnas 
valstybines teises paruošti stu
dentus į universitetus ir kolegi
jas.

Tarp Amerikos latvių dirba du 
tėvai marijonai, kurie keliauja 
visur aprūpindami jų religinius 
reikalus. Greitu laiku latviai 
marijonai tikisi įsteigti latviams 
parapiją Čikagoje. Ieškoma tin
kama vieta bažnyčiai statyti.

Daugiau kaip 40 metų tėvai 
marijonai skelbia misijas tarp 
lietuvių Amerikoje. Manau, kad 
nėra Amerikoj lietuvi*?, kuris 
nebūtų vienu ar kitu atveju gir
dėjęs tokių garsių misijoniėrių 
kaip kunigai: Kulikauskas, Chi- 
kota, Andziulis, Navickas, Bub- 
lys, Kazakas, Draugelis, Pet
rauskas, Mažukna ir t.t. •

Be to, tėvai marijonai turi dvi 
misijas Pietų Amerikoje: Avel
laneda (arti Buenos Aires) ir 
Rosario miestuose, Argentinoje. 
Ten irgi yra leidžiamas vienin
telis lietuviškas katalikiškas dvi 
savaitinis laikraštis “Laikas”. 
Londone, Anglijoje, irgi yra vie
na tėvų marijonų parapija.

Prieš pasaulinį karą buvo ma
rijonų misija Mandžiūrijoje. Iš 
ten mažai kas žinoma. Kaikurie 
marijonai ten darbavosi tarp 
rusų.

Tėvų marijonų centras yra Ro
moje ir Tėvas Generolas yra did. 
gerb. kun. V. Skutans, MIC; pro
vincijolas Amerikoje yra did. 
gerb. kun. Jonas J. Jančius, MIC, 
kuris gyvena Čikagoje. K.

įsteigęs Tėvų Marijonų kongre
gaciją prię 286 ipetus. Carui už
draudus priiminėti naujus na
cius, likusieji kongregacijos na
riai buvo suvalyti į Mariampo- 
Jės vienuolyną. 1909 m. bebu- 
yo likęs tik vienas “Baltas Ma- 
Bnas” -r- kun. Vincentas Sen-

. Vieni vienuoliai buvo išvy-
i kitus kraštus (į Ameriką bu

vo irgi atvykę keli), kiti buvo 
jau išmirę. Kun. Jurgiui Matu- 
levięiui-Matulaičiui šioji vienuo
lija buvo brangi, kadangi jis nuo i 
.vaikystės pažino senuosius tėvus 
Jnarijpnųą..
y Dievo apvaizda buvo prama- 
piusi,. kad < kunigai kaip Jur
gis Matulevičius - Matulaitis ir 
Bučys, neleis vienuolijai išnyk
ti Tįę garbingi kunigai žinojo, 
kad tas slaptas veikimas kon
gregacijos dėlei gali juos atves
ti į kalėjimą, bet visvien kun. 
Jurgis slaptai susisiekė su Ro- 
ina ir gavo leidimą atnaujinti

davė jam leidimą tuojau daryti 
Apžadus ir kųn. Pranui davė lei- 
dimą pradėti naujokyną. Kun. 
Jurgis vėliau tapo Vilniaus vys
kupu, kongregacijos generolų ir 
apaštališku delegatu, kuris su
tvarkė Lietuvos dijecezinius rei
kalus. Šiuo laiku jo beatifikaci
jos byla yrą nagrinėjama Romoj. 
Kun. Pranas Bučys irgi vėliau 
lapo vyskupu (Bizantijos-Slavų 
apeigų) ir marijonų vienuolijos 
generolu. ; .
t Praėjo 50 metų
J Atnaujintojai pradėjo energin
gai planuoti naujos vienuolijos 
pteitį ir. kviesti jaunus kunigus 
i vienuoliją. Tais pačiais metais, 
kai kun. Jurgis gavo leidimą at
naujinti vienuoliją, senasis “Bal
tas marijonas” kun. Senkus mi
rė. Atnaujinant vienuoliją bal
tas abitas buvo atmestas ir nau
jieji marijonai dėvėjo paprastą 
kunigo sutaną. Nuo tos dienos 
tėvai marijonai išsisklaidė po vi
gą pasaulį dirbti visokiausius 
darbus “Kristui ir Bažnyčiai”. 
Nemažas skaičius marijonų liko 
Lietuvoje ir Lenkijoje ir didelis 
skaičius jų buvo išgabenti į Si
birą. Lenkijoje tėvai marijonai 
Organizuotai veikia ir jų narių 
skaičius sparčiai auga. Lietuvo
je marijonams vis dar nelemta 
veikti oganizuotai ir nežinia, 
kiek jų yra grįžę iš Sibiro.

Amerikoje yra dvi marijonų 
provincijos. Viena provincija vei 
kia tarp lenkų ir jų centras yra 
Stockbridge, Mass., antra pro
vincija veikia tarpe lietuvių ir 
kitataučių. Ju centras yra Čika
goje.

Viena iš svarbesniųjų veiklų 
Amerikoje yra leidimas dienraš-

Motina mūsų, Motin bragniojų
. Motinos mūsų Tau išnešiojo 

Savo vaikus kaip dovaną brangią. 
Jie Tavo garbei aukurą rengė. .
Laužė jie uolą, nešė jie plytą, 
Kad Tau šventovę gražiai pastatytų 
Žemėj, kurioj, voš tik apsireiškei, 
Tavo malonė spindėt ėmė aiškiai.
Mūsų sesutės, meile, skaistybe, 
Amžinu grožiu dailiai sužibę, 
Tavo meilumą dėjo į dainą,

Motin tvirtoji, teik rankom stiprybės, 
Motin skaisčioji, duok širdžiai skaistybės, 
Kad jos vaduotų šventąją žemę, 
Kur be Tavęs kaip be saulės sutemę.

Iš naujai išėjusios antologijos 
“Marijos Žemė”.

Vienos knygutės pasirodymo proga
Amerikoj lietuvių rašytojų ne 

mažas būrys, bet naujų knygų 
nedaug tepasirodo — permažai 
skaitytojų, persunku knygą iš
leisti.

Dar mažiau teišeina naujų 
knygų vaikams, tam vadinamam 
mūsų atžalynui. Kodėl? — Per
sunku lietuviukams lietuviškai 
skaityti.

Kodėl persunku?... — Nepra
tę. Angliškai kalba vaikų dar
želyje, angliškai kalba, skaito ir 
rašo mokykloj. Angliškai įpratę.

Kodėl neįpratę' lietuviškai? — 
Nebuvo kam pamokyti ir įpra
tinti. y

Kodėl nebuvo kam? O kur tė
vai? — Taip, tėvai... Vieni ne
turi laiko ar noro su savo vai
kais padirbėti, kiti sako, kad lie
tuvių kalba Amerikoje nereika
linga, o į Lietuvą nebus ko grįž
ti. . . '/ ■ ■■■■ '.' • "/.■ ■■

Bet juk garbė ir malonu dau
giau ką mokėti, taigi nors ir tas 
dvi kalbas: savo gimtąją kalbą ir 
tą antrąją, angliškąją! — Gar
bė? Pinigai tai garbė! Pinigai 
— tai malonu! Tegu tik vaikas 
ger^i įsitaiso Amerikoje, gerą 
darbą gauna, pasidaro turtingas, 
tai garbė ir malonumas. Kiek 
turtingu žmonių Amerikoje, te
mokančių tik vieną anglų kalbą! 
Dabar pinigas mielas ir galingas, 
tai į iį kibk visa dešimčia ir dar 
su kita dešimčia pasispirk!

O pagarba tėvams ir tėvų tė
vams, įjurie mylėjo gimtąją "kal
bą ir Lietuvą, kurie dėl jos ken
tėjo, prakaitą ir kraują liejo? — 
Jiems taip reikėjo. Jie ten gyve
no, jiems nebuvo kur dingt. Ir 
triušis savo urvelyje ginasi, kai 
lapė nori jį nusitverti.

Tačiau visdėlto... tėvai, gim
dytojai. Per juos atėjom į šį pa
saulį. Ar vien dėl to jau nenu
sipelnė jie pagarbos ir meilės?— 
Taip, savo laiku... iš mažumė
lės .... kai buvome bejėgiai... O 
paskui... ką tėvai! Antai buro
kas arba aguona darže... pabė-

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.

Ontario provincijos gyventojai paskutiniu laiku vis labiau pamėgs
ta gamtą. Tai turėdama mintyje provincijos vyriausybė stengiasi 
įrengti visą eilę parkų daugelyje provincijos vietų.

Šis departamentas glaudžiai bendradarbiauja su 25 gamtos priežiū
ros įstaigomis, šiandien 7.500 akru paskirta tam reikalui. Tame 
plote jau įrengta virš 60 atskirų parkų, kur šeimos gali piknikauti. 
Parkų tikslas suteikti provincijos žmonėms galimybės pasigrožėti 
gamta, pabūti ramybėje, kas ypač svarbu miesto gyventojams.

Dėl platesnių informacijų raSykite:
The Chief Conservation Engineer, A. H. Richardson.

ONTARIO DEPARTMENT OF PLANNING A DEVELOPMENT
Hm. W. M. Nkkte, M.B.L, M.C, Q.G Hon. to»Ho Ąt Ff«t,Q.Cw LLO.

DRAUGIJOS PREMIJA 
PASKIRTA K. BRADCNUI

bus paskutinių velionio rašytojo 
novelių rinkinys.

Almus Art Gallery, 77 Steam- zokų chore. Šis pasaulinio garso

Solistas Stasys Citvaras, bosas 
-baritonas, dainuoja Dono Ka-

Gegužės 16 Brooklyne, N.Y., n_Aat Mp-t n Y choras turėjo visą eilę koncertų
įvyko Lietuvių Rašytojų D-jos atidaroma iružtruks Europos miestuose. Visur salės
suda^tos jury komisijos pose- iiki birželio 28 d. Shirley Kramer buvo perpildytos klausytojų, 
ais 1958 metų grožinei literatu- darb aroda & daili'inkė yra | Solistas Citvaras užklaustas ar

Queens College jaunimo centro nesutiko kur lietuvių, atsaKe, 
koordinatė, o taip pat dėsto me- kad, deja, nei vieno. Keista, kad 
ną suaugusių klasėse Great ProSramoje matydami
Neck. Ji jau yra turėjusi savo T

rė savo sėklas, ir viskas...
Tokios nuotaikos iš mūsų šei

mų Amerikoje. Liūdnos? Taip. 
Bet ką daryti, kaip gelbėtis? Pe
simistas gali atsakyti: niekaip. 
Kas žūva, tegu žūva. Kas tokie, 
nesidžiaugs jais tėvynė nei tau
ta.

Bet yra ir išimčių. Yra dar 
daug tokių, kurie turi nuovoką 
ir, širdį. Širdies jausmai, trykš
tų tėvų žemei ir savajai tautai, 
neleidžia užsnūsti protui, o tas 
randa kelius ir būdus, kaip lie
tuviui lietuviu išlikti ir savo 
vaikus išlaikyti. Tie — lietuvy
bės ramstis, tie gyvą išlaikys lie
tuvių tautą svetur, tie išves ją 
per visas svetimybių tamsybes 
ir viuss nutautimo pavojus. Tik 
vienybės tokiems visiems, tik 
susiklausymo! Ir susidomėjimo 
kiekvienu lietuvišku žygiu, net 
kiekviena kibirkštėlė, švystelė
jusia iš geros širdies.

Tokios, gal keistokos, mintys 
paėmė mane, paėmus į rankas 
mažytę, 55 puslapių, J. Narūnės 
knygelę “Jaunieji Daigeliai”. Tai 
eilėraštukai vaikams, patiems 
mažiesiems ir paaugusiems.

Šita knygelė suomerikonėju- 
siam lietuviukui nebus įdomi. 
Čia nėra nervus dilginančių pa
veikslų nei žodžių. Čia tėra nuo
širdūs eiliuoti posmeliai, pateik
ti tiems, kurie patys turi širdį ir 
jaučia savuosius. Dr. Antanas 
Šerkšnas įvedamajam žody sa
ko: “Knygutės turinys atgaivins 
Vaiko dvasią, kūri*tra taip nuo
dijama visokių komikų ir kri
minalinių filmų. Knygutė gaivi
nančiai veikia jauną skaitytoją 
netik kilniomis mintimis, gražia 
forma patiektomis, bet ir dailio
mis iliustracijomis”.

Dar pridursiu, kad šitą ir ki
tas panašias knygeles, turėtų 
pirmiau tėvai perskaityti savo 
mažiesiems. Nekiekvienas eilė
raštis ar kitas skaitymas bus vai
kui pačiam įveikiamas. Kitaip 
atrodys tėvų ar globėjų bei mo
kytojų įprasmintas. Juk ir su
augusieji kaikuriuos veikalus po 
kelis kartus skaito, kol įsisąmo
nina. O čia neužmirškime, kad 
vaikai jau ir svetimos dvasios 
paliesti.

Beje, kaikas gali pasakyti: ko
dėl komikus ir kaubojiškuosius 
filmus vaikai patys supranta? 
Teisybė, supranta. Bet kaip su
pranta?

Viena mokytoja sykį pasako
jo, ką mačiusi. Vienas vaikas, 
pasistatęs prie medžio kitą, už 
save mažesnį, jau besitaikstąs

ros knygai premijuoti.
Jury komisija balsų dauguma 

$500 premiją paskyrė Kaziui 
Bradūnui už jo eilėraSčių knygą aavv _ . .
Morenų ugnys (K. Bradunas B'roold Museum; Suf- pakalbėti su savo tautiečiu,

gavo 3 balsus, K. Ostrauskas - - - XT-A—*»—’♦<
už “Kanarėlę” — 1, A. Nyka Ni- 
liūnas už “Balandžio vigiliją”— 
1 balsą).

Svarstymui buvo pateikta be 
praėjusių metų knygų dar ir 
1957 m. išleistos po premijos įtei
kimo knygos.

Jury komisiją sudarė: L. And- 
riekus, J. Brazaitis, A. Landsber
gis, V. Maciūnas, N. Mazalaitė.

Premijos įteikimas, ruošiamas 
Lietuvių Rašytojų D-jos valdy
bos, įvyko gegužės 24 d., sekma
dienį, Baltų Laisvės Namuose, 
Niujorke. Į šventę atvyko Biru
tė Pūkelevičiūtė iš Montrealio 
ii- Faustas Kirša iš Bostono. Li
teratūrinėje dalyje taip pat da
lyvavo Kotryna Grigaitytė iš 
Newarko ir Leonardas Žitkevi
čius iš Brooklyn©.

Po įteikimo akto bei literatū
ros vakaro tose pačiose patalpo
se buvo kavutė.

ATEITININKŲ VASAROS 
STOVYKLĄ

Pradedant Jubilėjinius Ateiti
ninkų Federacijos metus, MAS 
C V pirmą kartą organizuoja JA 
V-bių ir Kanados vyresniesiems 
moksleiviams ateitininkams 2 
savaičių vasaros stovyklą ALRK 
Manchester, Mich., nuo liepos 26 
Fed. Dainavos stovyklavietėje, 
d. ligi rugpiūčio 8 d.

Šiai stovyklai paruošta įvairi 
ir įdomi programa. Čia lietuviš
koje aplinkoje ir nuotaikoje pa
ilsės kūnas ir atsigaus dvasia.

Rugpiūčio 1-2 d.d. stovykloje 
įvyks iškilmingas JubilėjiniiĮ Me 
tų atidarymas, į kurį suvažiuos 
visų trijų sąjungų nariai.

Stovyklai vadovaus šioje sri
tyje patyrę studentai ir sendrau
giai. Mokestis $20 vienai savai
tei. Registruojamasi pas kuopų 
globėjus bei valdybas arba pas 
Vacį. Kleizą, 7248 S. Fairfield 
Ave., Chicago 29, Ill., tel. RE. 
7-0583, > MAS CV-ba.

Vytautas Bireta, gyv. 17 Wyn
dham St., Toronto, sutiko būti 
Kanados moksleivių ateitininkų 
atstovu, kuris palaikys ryšius su 
MAS centro valdyba. Jo kandi
datūrą toms pareigoms MAS cv 
patvirtino.

Igno Šeiniaus knygą “Vysku
pas ir velnias” leidžia Lietuvių 
Dienų leidykla Los Angeles. Tai

mesti į medį atlenktą peilį, kad 
įsmigtų prie vaiko galvos, kaip 
buvo matęs filmuose. Mokytoja 
laiku sulaikė kaubojiškai nusi
teikusį vaiką.

Taigi ar tokio supratimo ga
na? Man rodos, ir apie komikus, 
ir apie kaubojiškus filmus turė
tų tėvai, pasikalbėti su- vaikais, 
jei jau negalima to žiūrėjimo iš
vengti. •

O kieno Įgimtoji sąmonė dar 
tebežybso, kas tebealsuoja gim
tosios žemės ir tautos dva
sia, teprisimena nelengvą parei
gą ir savo vaikus tėvų šalies dva 
šioj auklėti. Tai nėra neįmano
ma ir nesuderinama su šios ša
lies gyvenimu. A. Giedrius.

Aplankykite lietuvišką

ROSELAND BILLIARD
2797 DUNDAS ST. W. (įėjimas iš Indian Grove), TORONTO.

Atidaryta kasdien nuo 6 vai. vak. šeštadieniais nuo 12 vai. 
Lietuviams duodama nuolaida.

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

kainaraščius bei kitas informacijas.
Siunčiame viską: vaistus, medžia

gos, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
(vairios, maistą ir visa kito, kas lei
džiamo -siųsti.

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

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

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

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

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

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

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

lietuvišką pavardę, nesistengia

folk Museum ir Niujorko City Netrukus sis choras grjzta į 
Centre Gallery. j JAV*

Am. L. Studentų Sąj. vadovy-! Vasario 16 gimnazijos 19 mo- 
bė 1959-60 mokslo metams jau ; kinių vasaros metu penkias sa- 
išrinkta. Į c. valdybą išrinkti: vaites praleis Norvegijoje Nilson 
Rimas Vėžys, Eugenijus Šimai- Seimo rengiamoje stovykloje, 
tis, Skirmantas Radvila, Algis Pragyvenimui jų tas nuoširdus 
Gečiauskas, Rimas Šarūnas, Zi-, lietuvių bičiulis jau surinkęs Sa
na Čikotaitė ir Aleksandras Ilja- 
sevičius. Į kontrolės kom. iš
rinkti: Jurgis Birutis, Povilas 
Kilius ir Laima Petrauskaitė, į 
Garbės teismą — Adomas Mic
kevičius, Vytautas Kamantas ir 
Kęstutis Skrupskelis.

’Iš 541 Stud. Sąj. nario balsa
vimuose dalyvavo 56%. Didžiau
sias balsuotojų procentas buvo 
70 — Niujorke ir Urbanoje, Či
kagoje ir Philadelphijoje po 54% 
ir Bostone 53%. Kandidatų į c. 
v. buvo 39. Išrinktųjų tarpe yra 
7 skautai, 5 ateitininkai ir 1 san- 
tarietis.

Cicero Augšt. Lituanistinė mo
kykla veikia jau trečius metus. 
Joje yra 4 klasės — V, VI, VII ir 
VIII. Ją lanko 50 mokinių. Šie
met išeis antroji abiturientų lai
da. Jų bus keturi. Mokyklos di
rektorius yra kun. Patlaba. Mo-

vo tautiečių tarpe apie 5.000 mar 
kių, kelionės išlaidoms padeng- 
ti F. Skėrys tikisi apie 3.000 DM 
išrūpinti i šYMCA.

Į kiniečių kalbą išversta t.k. 
Simonaitytės romanas “Pikčiur
nienė”, “Lietuviški apsakymai” 
ir iliustruotas _ foto nuotrauko
mis geografinio vadovėlio pabū
tu vos bibliotekos su Kinija kei
čiasi knygomis.
ažio leidinys apie Lietuvą. Lie-

(E) “Film-Revue” (Karlsru
he) š.m. 9-me numeryje daugiau 
negu puslapį paskyrė naujai ku
riamam filmui, kurio siužetas 
imtas iš šilutiškio rašytojo Her
manoSudermano novelių kny
gos “Litauische Geschichten”, 
būtent iš novelės “Jons ir Erd- 
mė”. Vyriausiąjį vaidmenį (Ęrd- 
mės) vaidina pasaulinio garso 

, , ,v, , . artistė, jaunoji italė Giuletta
kyklą išlaiko tėvų komitetas ir Masina žinoma iš filmu «La Stra 
apylinkes valdyba. Mokykla tu- da^ Bidone» ir kt;Jos part.

• • • ,, — šokių ir scenos meno Į nerįs ne mažiau žinomas Carl 
mėgėjų būrelius.

Dail. P. Dumšaičio paveikslų 
parodoje nupirko paveikslų ir 
Capetown miesto muzėjus. Dai
lininkas gyvena Pietų Afrikoje. 

Alfonso Tyruolio antologija 
“Marijos žemė” tik ką išėjo iš 
spaudos. Išleido tėvai saleziečiai, 
kaip Jaunimo bibliotekos posky
rio “Ir eisim Lietuvos keliu“ Nr. 
1. Antologija išėjo su 1958 m. 
data ir skiriama Šiluvos apsi
reiškimo-350 metų atminimui.

Dr. Vyt. Daniela, baigęs Syd- 
nejaus universitete filosofijos 
mokslus, gavęs stipendiją dvėjis 
metus gilinęs studijas Anglijoje 
ir Vokietijoje, Freiburge gavęs 
daktaro laipsnį, grįžęs į Australi- jų, lenkai jiems netik nekliudę, 
ją profesoriaują Newcastle uni- bet dar padėję, net scenarijaus 
versitete. 1 .netikrinę.

Raddatz. Žurnalas juos skaity
tojams pristato kaip “lietuvišką 
meilės porą” (filme). Iš teksto 
aiškėja, kad filmui siužetą pa
rinkusi pati Masina, kuri tai mo 
tyvuoja žodžiais: “Čia atvaiz
duojami panašūs charakteriai ir 
klausimai, kokie aptinkami ir 
pas mus, Po slėnyje (Italijoje)”. 
O režisierius Viktoras Vicas (jis 
savo pavardę taip ir rašo) pa
reiškė: “Tai yra istorija, kuri lie
čia mus visus”. Dalis filmo buvo 
statoma Berlyne, dalis prie Var
šuvos. matyt filmo gamintojai 
negalėjo (ar nenorėjo) vykti į 
Šilutės apylinkę, kur vykstą is
torijos eiga. Anot filmo statyto-

Visų rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, {vairiu spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Jau turime naujausių modeliu
1959 metu baldu

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

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

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

Nauja Lietuviška Valykla

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

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

Savininkas L. LEVECKIS

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Sp*dan«*CpHese^ <
Sav. VL. TARVYDAS

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

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541
f , f - J y  .



T E VISKŽS ŽIBURIAI

ŽINOKITE S1AS NAUJAS

JUDĖJIMO TAISYKLES

Įsigalioja - pirmadienį, gegužės 25 d.

Hon. John Yaremko, UXL, Transporto ministerio 
svarbus pranešimas.

J Jūs turite sumažinti priekines šviesas:
(1) kai už 500 pėdų pasirodo prieš važiuojanti mašina ir
(2) kai važiuojate paskui kitą mašiną 200 pėdų atstume.

Yra nusikaltimas uždėti kokius parašus ant langų ar užkabinti bet- 
kokius dalykus kas užstotų vairuotojui motomumą.

Q Yra nusikaltimas pakrauti sunkvežimį ar priekabą taip, kad važiuo
jant keliu pakrauti daiktai pradėtų birti ant kelio. Baudą už tokį nusi
kaltimą yra pakelta iki mąksimum $200 ir dar gali būti leidimas lai
kinai atimtas.

/f Pralenkti dešine kelio puse dabar yra leidžiama miestuose,- mieste
liuose įr kaimuose ir taip pat Toronte, bet tiktai:
(L) lenkiant mašiną, kai ji suka ar signalizuoja, kad suks į kairę;
(2) gatvėse, kurios turi du ar daugiau kelių važiuoti į abi puses, ir 

, (3.) vienos krypties gatvėse. ’ •

ONTARIO DEPARTMENT

Hon. John Yaremko, Q.C., D. J. Collins,
Ontario Minister Deputy Minister

Šis minėtų taisyklių paaiškinimas yra spausdinamas tik informacijai. 
Reikalui iškilus vairuotojai gali remtis tik provinciniais statutais.

Maskva. — Santykių su Vaka- žmoną. Ji esanti laikoma gudria 
is pagerinimui sovietų vyriau-, kelionę po užsienius Chruščiovo 
bė, sakoma, norinti pasiųsti į ir apsukria moterimi, nors iki

ŽŪKIAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
jausite tik:

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

TORONTO Tikrai perrinkime

šiol viešumoje nesireiškė.
Paryžius — Sovietai Prancūzi

joje yra užsakę elektrinių loko
motyvų. Jie bus baigti 1960 m.

Loterijos bilietų platintojai 
prašomi* iki šio penktadienio ar 
vėliausiai iki sekmadienio grą
žinti $5.000 loterijos bilietų šak
neles. Kadilakų loterijos šekne- 
les prašom grąžinti iki birželio 
20 d. Ta pačia proga primename, 
kad vietoje mašinos laimėtojai 
galės gauti pinigais. Kadilakų 
lot. bilietų dar yra apie šimtą 
knygučių. Kas iki šiol dar netu
rėjo prqgos jų gauti, prašom 
kreiptis į Prisikėlimo parapijos 
kleboniją ar B. Sakalą, J. Tamu- 
lioriį ir A. Sąpijonį. Iki šiol grą
žinta apie 200 kadilakų lot. šak
nelių ir apie 70 $5.000. Daugiau
sia išplatino V. Zarienė, E. Juk
nevičienė, A. Zalagėnas, A. Pui
da (Longlac, Ont,), A. L. Kuz
mickai (Paris, Ont.). Tenelieka 
nei vieno lietuvio neįnešusio sa
vo dalies mūsų jaunimo stovyk
lavietės įrengimui. Parodykime,, 
kad ne vien žodžiais esame susi
rūpinę mūsų jaunimo ateitimi.

Karolis Dranga, 
pakviestas Toronto LRS sky
riaus, pereitą sekmadienį TLN 
padarė viešą pranešimą apie Vo
kietijos lietuvių gyvenimą. Pra
nešimas buvo suglaustas, trum
pas, bet gana ryškūs. Po jo buvo 
klausimų, į kuriuos prelegentas 
taip pat suglaustai, tiksliai for
muluodamas atsakė. Pagrindinė 
jo mintis buvo, kad didžioji da
lis lietuvių Vokietijoje jau yra 
įsijungę į vietos gyvenimą, dau
guma gavę pilietybę, o sunkiai 
gyvenančių, daugiausiai ligotų 
bei senelių ar jų šeimų, bus apie 
1.000. Šie reikalingi šalpos. Di
džiausios reikšmės tenykščiame 
lietuvių gyvenime turi Vasario 
16 gimnazija, kurią mes, žūt 
būt, turėtume išlaikyti. Apskri
tai visos lietuvių veiklos Vokie
tijoje pagrindinis tikslas yra iš
laikyti savo kultūrinį gyvenimą

MO$y ATSTOVĄ
Jis yra Įrodęs savo vertę

• Kaipo laikąs duris atviras' • Kaipo aktyvus mūs bendruo- 
mums atvykti su visokiais menės narys, 
reikalais.

• Kaipo kalbąs ir kovojąs už • Kaipo senas komunizmo
mus. priešas.

Patikrinkite ar jūsų vardas yra RINKIKŲ SĄRAŠE.

P»ALSAV1MO | Allan GROSSMAN |X 
LAPELYJE M 1

ST. ANDREWS RINKIMINĖ APYLINKĖ
Mūsų stipriausias balsas Frosto vyriausybėj

l^UUO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ

- ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metę.

fIRMĄ KARTĄ KANADOJE

Bunis
puikios rūkytos dešros
egzotišku prieskoniu skanėstas

ir su juo pasireikšti viešumoje. 
Tie pasireiškimai primena vietos 
visuomenei, kad tokia tauta eg
zistuoja ir nori laisvo gyvenimo. 
Politinė veikla nesanti taip svar
bi, nes vokiečiai mūsų bylą ge
rai žino.

Dalyvių paskaitoje buvo apie 
šimtą.

TL Dramos sambūris “Sietynas” 
pereitą šeštadienį lankėsi Cleve- 
lande, kur suvaidino-ąavojo va
dovo, kun. B. Bacevičiaus “Be
vardį”. Gastrolės praėjo su di
deliu pasisekimu ir “Sietynas” 
grįžo kupinas entuziazmo toli
mesnei veiklai. Sekantis “Siety
no” išvažiavimas bus į Wellan- 
dą birželio 20, kur LTS ruošia
mose Joninėse .pastatys K. Kak
nevičiaus komediją “Molis”.

Kun. Vitas Petravičius baigė dabar jau klebonas naujai ku-
A 1 1! I I >. , i i i ,. 11 * * * ■ riamos parapijos Barrie, Ont., 7*

yra kun. P. A. Rožaitis-Rosettis. 
Toronto šv. Augustino kun. se-

.iauig 
aigr

Alta, kunigų seminarijoje ir ne
trukus gaus kunigystės šventini
mus. Tai jau antras Kanadoj gi
męs lietuvis kunigas. Pirmasis minarijoj mokosi dar du klieri^ 
ietuvis kunigas, gimęs Kanadoj, kai. . .' ' ■

Lietuviška vasarvi
Gražiame LAKE SIMCOE ežero krante puiki vieta vasarojimui, savaitgaliams, ’ 
ižvykoms, visokiems parengimams, gegužinėms-piknikams, ižtaigingai {rengta 

4M abi viu i nnrr 405 lake shore rd., xeswick,ont.CLAiCLYN LODGE Telefonas: ’ROCHES 1»OINT 430V.ž
Tik 40 myliu nuo Toronto, 1 Vi mylios j šiaurę nuo <Keswick. ]

Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami patai pr j 
savaitėms. Veikia restoranas, snack baras, didelė salė parengimams sū Hkeriu 
teise. Puiki vieta .maudymuisi, žuvovimui ir t.t.-. ' * \ .

Savininkai JONAS BARONAITĖS ir CO. '
MM.

CERVELAT
Pirmaujančios rūšies 
sausai rūkyta dešra, 
turi nepaprastai leng
vą rūkymo kvapą. Tai 
daugiausia kiauliena, 
sutaisyta su saldžiais 
lauro lapais atgaben
tais iš Graikijos, pui
kios rūšies ispaniška 
paprika ir su Indonezi
jos migdolais. Pamė
ginkite Burns Cerve- 
lat 'tikro skanėsto.

COLONIAL
• PORK ROLL 

Paragavę Colonial 
Pork Roll tuoj paju
site malonų kvapsnį ir 
puikų skonį. Nors re
ceptas yra senas, sie
kiąs dar 18 amž., bet. 
Burns gamina moder
niausiu pasauly būdu. 
Pagaminta su garsiais 
Herman Mayer prie
skoniais, skanus vis- 
tiek šiltas ar šaltas.

LEBANON 
BEEF ROLL 

Retas skonis, kokį se
niau turėdavo tradici
nių Pensylvanijos Le
banon© apylinkių me
dinių rūkyklų gami
niai. Skanios valgyti 
šiltos ar šaltos. Jei jūs 
mėgstate rūkytą mėsą, 
mėgsite ir Burns Le
banon Beef Roll, pa
gamintą s u priesko
niais iš liesos vakarie
tiškos jautienos.

THURINGER
Iš Thueringijos kalnų 
provincijos vidurio 
Vokietijoje atgabentas 
šios populiarios sau
sos dešros receptas. 
Tai yra beveik vien 
jautienos dešra. Thu- 
ringer turi žadinantį 
nepaprastą skonį ir la
biausiai tinka sumuš
tiniams ir svečių sta
lui.

LANDJAEGER
Šios populiarios dešros 
receptas yra kilęs iš 
viduramžių. Tai dešra, 
kurią medžiotojai neš
davosi į medžiokles, į 
Alpių pievų žaidynes. 
Kiekivenas kanadietis, 
kuriam patinka malo
ni rūkyta dešra, pa
mėgs šią Land jaeger 
skaniai pagamintą iš 
jautienos ir kiaulienos 
dešrą.

GERU MAISTO APRŪPINA KRAŠTĄ JAU VIRŠ 70 METŲ

Allan Grossman <
yra kandidatas konservatorių 1 
partijos St. Andrews Toronto * 
rinkiminėje apylinkėje (taip : 
Bathurst ir Spadina). Tai nuošir- . 
dus naujųjų kanadiečių bičiulis, ■■ 
velkius antikomunistas, kuris 
pereituose rinkimuose toje pa
čioje apylinkėje nugalėjo buvu
sį paskutinį Ontario parlamente , 
komunistą Salzbergą. Šį kartą 
toje apylinkėje Grossmano var
žovas iš komunistų — LPP — 
yra jų lyderis Bruce Magnuson.

Grossman yra anksčiau veik
liai pasireiškęs miesto savival
dybėje. Jis yra 48 metų amžiaus, 
gimęs toje pačioje apylinkėje. Jo 
tėvai yra ateiviai iš Lenkijos. 
Nėra abejonės, kad visi antiko- 
munistai šios apylinkės balsuos Į 
už Grossmaną. (Žiūr. skelbimą 
šiame puslapy).

Priėmimas pas gubernatorių
Pilietybės savaitės proga per

eitos savaitės antradienį, gegu
žės 19 d., pas Ontario gubernato
rių J. Keller Mackay parlamen
to rūmų gubernatoriaus patai- j 
pose įvyko oficialus įvairiausių i 
miesto organizacijų bei įstaigų 
atstovų oficialus priėmimas. Gre 
ta daugybė kitų mažumų at
stovų dalyvavo, berods, devyni 
lietuviai: gen. konsulas min. V. 
Gylys su ponia, tutiniais drabu
žiais pasipuošusios ponios Kai
rienė ir šernaitė-Meiklejohn, 
KLB Kr. Valdybos pirm. V. 
Meilus, J. R. Simanavičius, J. 
Strazdas, V. Verikaitis ir “TŽ” 
red. dr. A. Šapoka.

Priėmime dalyvavo taip pat 
eilė Ontario vyriausybės narių, , 
o išviso žmonių buvo gal apie 
500. Tokius priėmimus guberna
torius ruošia kiekvienais metais. : 
Jie įdomūs tuo, kad duoda pro
gos įvairiausių sferų žmonėms 
susitikti su valdžios bei visuo
menės viršūnėmis. Mažumų at
stovų pakviesti nepamirštama 
nei vienais metais.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaistas, kuris -palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) 
kartą mokslas atrodo naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
lokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

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

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsai 
mokslinio instituto.

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

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija. 1 <

• Pirmą

DERA RAIJTERA
Ran ji katalogai - naujos atpighrtos kainos;

Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri -ligi šiol buvo mums į 
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautiečių J 
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 j 
šių dalykų:

1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir vai- ,

kams. :
3. Visokių rūšių odos. j
4. Gatavi batai. •
5.
6.
7.

s
i

Įvairūs laikrodžiai. '
Foto aparatai. 
HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kai-’ 
nos yra nuo $39.00 iki $1.120.00 
SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos.8. SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos.

9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri tin- ?
ka visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptus mezgimo j 
siūlus. ?
OLYMPIA RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS su šių kalbų 
raidynais: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokie
čių ir anglų - - -
Vaistai, gaminti Anglijoje, JAV, Vokietijoje, Švedijoje,

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, v *

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. j

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 britų 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 gabenanti be perkrp-' 
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) asmeniniais čekiais,
b) banko čekiais,
c) tarptautiniais piniginiais orderiais, . i
d) britų piniginiais orderiais, J
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.
Mes siūlome: '
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntimus per

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

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

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugelio 
lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad didesnė ąpy-; 
varta mažina kainas ir kad mus remdami jūs sutaupote aps&ai i 
savo pinigų.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
la, Hunt Street, Londen, W. U, Gr. Britain

10.

11
Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Sov. Sąjungoje.
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Mann & Martel LTD,

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

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

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
'graži didelė moderniško virtuvė, aly
va apšildomas.

St. Cloir - Oakwood
$31500 įmokėti# 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

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

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

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
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 - Roncesvolles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, .di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

* Jane - Bloor
$22.900 pilno kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande

nų- 

18 
Vi-

niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių modemiškos tripleksas.
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi 4 trys 
z>u ta i virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti’ su
sisiekimo.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

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

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

Joseph A. PETERS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-33211162 ST. CLAIR AVE. WEST

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

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

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

ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

MORRIS
Real Estate and Business Broker

Rusholme Rd. - Bloor
$4.500 įmok., atskiras, gerų plytų, 
11 did. kamb., 2 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva Šildomas, veranda, 2 
balkonai, didelis ir gražus sklypas, 
dvigubos mūro garažas, išcementuo- 
ta gatvelė. Lengvos išsimokėjimo są
lygos. Kaina apie $22.500.

Boby Point • Jone 
$4.000 įmok., atskiros, 7 komb., kv. 
koridorius, 2 virtuvės, liuksusine sek
lyčia rūsy. Sklypas su medžiais 50 iš 
200 pėdų. Dvigubas garažas. Sku
biai turi parduoti, nes išvyksta. Vie
nas geras morgičius. Kaina $20.000.

Sklypai Wosagoj ir Loke Simcoe 
$500 įmok, galima pirkti didelius, 
romioj vietoj, medžiais apaugusius, 
netoli gerų maudyklų arba visai prie 
ežero sklypus. Tai paskutiniai iš pir-

A. Bliudžius P. Budreika J. Kaškelis 
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
...» RO. 6-9941.,------

WA. 1.7672

F. Jonynas V. Morkis
4.9*41 BE. X4162 

LE. 5-4229 mas.
Skambinti B. SERGAUTIS LE. 4-9211.

Telef. LE. 4-8481

Bloor - Beresford
1 atviro skola 10 metu 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės,. nauja 
apšildymo suspaustu oru krosnis, vie
ta garažui, kaina $16.700.

Rusholme Rd. - College
2 vonios — 2 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
10 didelių kambarių, kvadratinio pla
no, garažas, privatus įvažiavimas, ar
ti prie Prisikėlimo bažnyčios, gražus, 
didelis kiemas. Geram stovy tiek iŠ 
lauko, tiek iš vidaus. Kaina $23.900.

Rusholme Rd. - College 
2-jų butų

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuves, 2 
vonios, vandeniu alyva šildomas, 4 
kambariai l-me augšte, dvigubas mū
rinis garaž. 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 
šildomas, 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. Kąina $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 baidais 

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

Wilson - Kcclc 
$4.000 įmokėti, atskiras 8 - kambarių 
2 metų senumo namas. Vandens ir 
alyvos šildymas. Privatus įvažiavi
mas. Vienas 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. Atskiros didelių 9 
kambarių namas, 2 virtuvės, van
dens ir alyvos šildymas, garažas.

Namų tel 
RO. 2-5543 Ken WILES Ltd

mųjų rankų ir geriausioj vasarna
miams vietoj sklypai. Lietuviai turi 
paskubėti pelningai investuoti dole
rius ir turėti kortu su savais tautie
čiais sveikas poilsiui vietas.

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

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

SPORTAS

A.S.

VYTIEČIŲ ŽINIOS
Futbolininkai Sekančias pir

menybių rungtynes prieš Queens 
Park žaidžia šį šeštadienį 6.30 
vai. v. St. Clair std.

Lengv. atletikos treniruotės, 
kurios vyksta antradienio ir ket
virtadienio vakarais Rennie par
ke, pamažu pritraukia daugiau 
mėgėjų. Iš anksto susitarus 2-3 
savaičių bėgyje numatomos se
zono atidarymo rungtynės.

Lauko teniso treniruotės vyks
ta antradieniais ir ketvirtadie
niais Lakeshore aikštelėse. Be 
to, jaunieji tenisininkai numa
tomi įrašyti į atskirus teniso 
klubus.

Praėjusį penktadienį šv. Jono 
par. salėje būrelis vytiečių besi
artinančių jungtuvių proga J. 
Balsiui ir O. Kriaučiūnaitei su
ruošė nuotaikingą atsisveikini
mo pobūvį, kurio metu ąbiems 
buvo įteiktos dovanėlės.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto gimnazijų lengvosios 

atletikos pirmenybėse aušriečiar 
atsiekė gražių laimėjimų. R. 
Burdulis — I vietą ieties metime 
144’3”, J. Viliūnas — II v. rutu
lio stūmime 42’ ir III v. ieties 
metime 129’, A. Žaliauskas — II 
v. šokime į tolį 18’, III v. šokime 
į augštį 5’7” ir III v. trišuolyje. 
Šį savaitgalį R. Burdulis ir J. Vi
liūnas, kaip Toronto gimnazijų 
reprezentantai, dalyvaus Onta
rio gimnazijų pirmenybėse.

Sėkmės.
Lengvosios atletikos treniruo 

, tės laikinai vyks Rennie Parke 
(Bloor ir Runnymede). Treniruo 
(Bloor ir Runnymede). Treni
ruos J. Larinavičiuš. Visais leng 
vosios atletikos reikalais prašo
me kreiptis i sekcijos vadovą K. 
Šapočkiną.

Atvykstantiems krepšininkams 
priimti Urugvajuje sudarytas 
specialus komitetas. Į jį Įeina:

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W.» Toronto
' Tel. EM. 4-4025
Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo irkt.

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
... •. ’ ■ . • .

PERSIKĖLĖ iš 766 Dundas St. W. į naujas, gražiai atremontuo
tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.

Dabar turime didelį pasirinkimą vilnonių anglišku medžiagų 
kostiumams, paltams ir visokiu kitu siuntiniams į tėvyne 

ŽEMIAUSIOMIS" KAINOMIS.

J. S. DARLING REAL ESTATE
A. KAUNACKIS

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

Teirautis: A. KAUNACKIS,
R R. 1, MAGNETAWAN, ONT., TEL. 2 R 15.

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

$3.000 įmokėti, Glcnlakc - Duffcrin, 7 kambarių mūrinis namas.

$3.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras mūrinis namas — duplek 
sas su garažu. College - Gladstone rajone.

$3.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau atskiras mūrinis duplek 
sas. Delaware - Bloor rajone.

Skambinti A. DIMITRIJEVAS LE 4-9211.

$5.000 įmokėti, Bloor- Jane, 6 kambarių atskiras, gerų plytų 
moderniškas namas. Garažas. Privatus įvažiavimas. Didelis kie-

T«VISK«S ŽIBURIAI

pasiuntinybės attache A. Giršo- 
nas, LB atstovas kun. J. Gied
rys, Kultūros D-jos atstovas K. 
Vidžius, dr. Griniaus organizaci
jos atstovas A. Gumbaragis, spor 
to klubo Vytis atstovai V. Cies- 
linskas ir A. Kanopka, liet, ra
dijo valandėlės atstovas Vašta- 
kas, jaunimo d-jos Vyčiai atsto
vai Tamošiūnas jr. ir Vidžius jr.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Politechnikos Instituto 

moterų komanda ir Kūno Kultū
ros Instituto vyrų tinklinio ko
manda dalyvauja visos SS B 
klasės varžybose, patekimui į 
augščiausią lygą. Gaila, kad abi 
komandos turi stiprios rusiškos 
dozės. Joje randamos tokios pa
vardės, kaip Korniejeva, Jermo- 
lajeva, Novikovas, Bratčikovas, 
Barilka.

Šiuo laiku Lietuvoje priskai- 
toma 240 tūkstančių sportininkų 
skelbia vilniškis “Sportas”. Pa
gal septynmečio planą, jų skai
čius numatoma padidinti iki 500 
tūkstančių.

Lietuvos šachmatų pirmeny
bėse, po dvylikos ratų pirmauja 
Vištaneckis, prieš Cholmovą ir 

ST. CATHARINES, Ont
KLB STI CATHARINES 

VALDYBOS KREIPIMASIS
Prie St. Catharines, Merritto- 

ne birželio 20 d. įvyksta vilnie
čių ruošiamos penktosios Joni
nės. Į vilniečių ruošiamas Joni
nes kiekvienais metais'’susiren
ka šimtai žmonių^ Šiais metais 
penkių mėtų sukaktuvines Joni
nes ruošia labai plačiu mastu. 
Programą išpildys LTM ansamb 
lis Čiurlionis. Vien toks iškvie
timas jau parodė, kad vilniečiai 
sugeba eiti ne siaurais take
liais. bet plačiais vieškeliais. Tai 
gražus pavyzdys.

Lietuvių Bendruomenės parei
ga visas organizacijas lygiai įver 
tinti ir lygiai toleruoti, nes jos 
visos priklauso Bendruomenei,

ne organizuotai tai kaip pa- 4 qoq į§ jų esą paieškomi artimų-
vieniai organizacijų nariai. Bet 
savaime pasidaro ta vertesnė, 
kuri padaro didesnį Įnašą lietu
vių tautybei, tai sykiu ir lietu
vių bendruomenei. KLB St. Ca
tharines apylinkės valdybos no
ras, kad Čiurlinio atvykimas ne
būtų paskutinį kartą, todėl visus 
bendruomenės narius kviečiame 
prie jo iškvietimo ir priėmimo 
aktyviai prisidėti. . ■ ■ s

Vienoms organizacijoms dir
bant ir kitoms talkininkaujant 
visiems . atsiras daugiau drąsos 
ir pasiryžimo imtis didesnių 
darbų ir išeiti į platesnius lietu
viškus kelius. Bendruomenei vi
sai nerūpi, kuri organizacija im
sis kitą syk iškviesti Čiurlionį ar 
kitą didesnį meninį vienetą, tik 
rūpi, kad jie mus lankytų, o 
ypač Čiurlionis, nes jis yra tau
tybės gaivintojas.

Mikėną.
Laima Balaišytė, 11 m., stalo 

teniso turnyruose, žiūrovų tarpe 
turi didžiausią pasisekimą. Pas
kutiniame turnyre Maskvoje, ji 
nugalėjo eilę gerų stalo tenisi
ninkių (Tvaronaitę, Žilevičiūtę, 
Ramanauskaitę, gruzinę Izošvi- 
li) ir tuo pačiu gavo sporto meis
terio vardą. Lietuvaitė yra jau
niausia sportininkė visoje Sov. 
Sąjungoje su meisterio titulu.

Lietuvos lengvosios atletikos 
varžybose naują Lietuvos rekor
dą pasiekė Jonas Pipy nė, nubė
gęs 3.000 metrų per 8 min. 15,6 
sek.

Vilniškis “Sportas” išspausdi
no nuotrauką, kurios ir nema
tant galima susidaryti vaizdą iš 
užrašo po ja: “Šitaip gana daž
nai atrodo LTSR sporto draugi
jų ir organizacijų Biržų rajono 
tarybos patalpos: pilna bonkų, 
-dėžių, šiukšlių, sportinė doku
mentacija aplaistyta įvairiais 
gėrimais, suplėšyta... Gal tary
bos pirm. Španauskas dažnai 
švenčia savo gimimo bei kito
kias dienas? Ne, nieko panašaus! 
Kai vyksta rajonų kooperatyvo 
suvažiavimai, įvairiausios kon
ferencijos, rajono vadovų leidi
mu sportininkų patalpos paver
čiamos bufetu...K. B.

Su liūdesiu tenka priminti, 
kad šiam gražiam darbui atsi
randa ir trukdytojų, kurie jau 
net per spaudą pasirašydami 
anonimais skleidžia visokias pa
skalas, būk vilniečiai niekuomet 
Joninių neruošę ir tik šiais me
tais kažkam trukdyti išėję.

Būkime tvirti lietuviai ir ne- 
siduokime suskaldomi.

KLB St. Catharines apyl. v-ba.

Kur dingo 17.000 Lietuvos 
vokiečių?

(E) “Heimatstimme”, Lietu
vos kilmės vokiečių organas, 5- 
me numeryje kelia klausimą, 
kur dingo dalis Lietuvos repat
riantų. Iš 52.000 Lietuvos repat
riantų 17.000 nežinia kur dingę.

jų, šeimos narių, bet per 15 me
tų nepavykę jų surasti. Laikraš-. 
tis ragina Lietuvos kilmės vokie
čius tęsti paieškojimus. Be kitų 
Lietuvą liečiančių dalykų, laik
raščio priede “Die Raute” (Rū
ta) pateikiami kaikurie istori
niai svarstymai. Tame pačiame 
numeryje duodamas vertimas 
Pulgio Andriusio nuotaikingo 
feljetono “Pavasario diena Kau
ne”. '

IŠ IK Į MASVĄ
Mask v o s diplomatiniuose 

sluogsniuose stačiai stebimasi 
jau paskelbtu Chruščiovo kelio
nių kalendoriumi. «

Jau žinoma, kad Chruščiovas 
po didžiųjų konferencijos tuojau 
vyks su oficialiu vizitu į Bulga
riją. Liepos mėnesi jis lankysis 
su didele delegacija Lenkijoje, 
kažkada gegužės - liepos0 mėne
sių bėgy jis lankysis Rytų Vo
kietijoje.

Taip pat vasaros metu Mask
von atvyks Indonezijos vyriau
sybės galva Djuanda. Rugpjūčio 
mėnesiui Chruščiovas turi kvie
timą atvykti į Skandinavijos 
kraštus. Be to, esą numatyta ap
lankyti dar vienuolika kraštų. 
Tačiau apie tai tuo tarpu nesą 
skelbiama nieko. Būsią paskelb
ta, kai būsią gauti oficialūs tų 
vyriausybių pakvietimai.

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

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

Bloor - St. Clorcns 
$2.500 įmok., 7 komb. per du augš
tus, otskiros namas, 2 virt., 2 garož. 
Vienas mergišius 10 metu. Prašo 
$16.500.

Bloor - Indian Rd. Cres. 
$3.000 įmok., 8 kamb. mūr., 2 virt, 
alyva šild., garažas, arti Bloor kraut, 
ir susisiek. Išmok. 10-čiai metų atvi
ras morgičius.

Bloor - Jane
$5.000 įmok., 8 komb. per du augš- 
tus. Gražios išvaizdos, vand. alyva 
šild., 2 virt., 2 vonios, skubus pard.

Indian Rd. • Glenkke
$5.000 įmok., 8 komb., otsk., arti 
susisiek, ir kraut., išmok, viena skola 
10 metų, yra garažas. Prašoma kaina 
žema. Parduodamas su visais 8 kam
barių baldais.

Jane - Baby Point
$6.000 įmok., 15 m. senumo, 6 did. 
kamb., dvigubos sklypas, modern, 
įrengtas namas. Turi būti pard. šių 
savaite, nes sov. išvyksta į JAV. Ga
lima pigiai nupirkti.

Grenadier - Indian Rd.
$8.000 įmok., 14 komb. mūr. gra
žus namas, priv. įvaž., 2 garažai, 
puikus nuomavimui, 10-čiai metų iš
simokei imas. Vertas dėmesio.

S. Jokūbaitis
Parūpino morgičius 

Telefonai* *
jrt. LE. 7-3173 namą LE. 4-0773
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527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

High Park * Dundas
$900 įmokėti, 7 nepereinamų kamb. 
namas, naujas šildymas, garažas, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos, pilna 
kaina $9.800.

Indian Rd. - Bloor
$2.000 įmokėti, 8 kamb.' mūr. na
mas, didelė ir graži virtuvė, kvadrat. 
planas, did. kiemas, į pietus nuo 
Bloor, geras nuomavimui, 10 metų 
skola, maži mokėjimai, pilna kaina 
17.200.

■ Jone - Baby Point
$3.500 įmokėti, 6 didelių nepereina* 
mų kamb. naujas mūrinis namas, 2 
vonios, žaidimų kamb. rūsyje, priva
tus įvažiavimas, 20 metų skola, arti 
visko, pilna kaina $16.500.

Swansea
$5.000 įmokėti/ 6 kamb. ir dviejų 
kamb. apart, rūsyje, atskiras mūrinis 
5 mėtų senumo bungaiovas, centre 
hall plano, 2 vonios, privatus įvažia
vimas, lengvos išsimokėjimo sąlygos, 
puiki vieta.

Rusholme Park Cres. - College
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. na
mas, kvadratinis planas, 2 gražios 
didelės virtuvės, kilimai kamb. ir ant 
laiptų, alyva šildomas, viena skola 
10-čiai metų, pilna kaina 17.200.

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

Moterys Kanados viešajame gyvenime
(CSc) Kanados moterys 1918 

m. laimėjo teisę balsuoti fede- 
raliniuose rinkimuose, o" 1919 m. 
— teisę sėdėti parlamente. Mo
terų balsavimo teisė pirmiausiai 
buvo suteikta Ontario ir išplės
ta vakaruosna penkiose provin
cijose dar prieš tai. • Manitobai 
priklauso garbė, kaip pirmajai 
provincijai suteikusiai moterims 
pilnas politines teises.

Pirmosios moterys išrinktos į 
provincijų parlamentus buvo 
ponia L. M. McKinney ir panelė 
Roberta Macadams Albertsje 
1917 m. Alberta taipogi turėjo 
pirmąją moterį ministerių kabi
nete — Irene Pariby, kuri 1921 
m. tapo ministerių be portfelio. 
Šią poziciją ji išlaikė 14 metų. 
Tilly Rolston 1952 m. buvo pa
skirta Br. Kolumbijos švietimo 
ministere, tuo būdu tapdama 
pirmai a kabineto ministere su 
portfeliu. ?’,■/ Į

Pirmuosiuose federaiiniuose 
rinkimuose moterims gavus bal
savimo teisę — 1921 m. — p-lė 
Agnės Macphail iš Ontario tapo 
pirmąja Parlamento Žemųjų 
Rūmų atstove. Keturis kartus 
jinai buvo perrinkta ir parla
mente išbuvo devyniolika metų.

Visdėlto 37 metų laikotarpyje, 
nuo 1921 m., vos 16 moterų buvo 
išrinktos į parlamentą.' Šiuo me
tu federaliniame parlamente yra 
3 moterys, o provincijų parla
mentuose yra iš viso tik 6 — po 
dvi Br. Kolumbijoje, Albertoje 
ir Saskatchewane.

Pirmoji moteris senatorė, Cai 
rine Wilson, buvo paskirta 1930 
m., kai Ministerių Taryba nu
sprendė, jog pagal Britų Šiauri
nės Amerikos Aktą moterys tu

rtėtu būti laikomos “asmenimis” 
J ir tuo būdu yra tinkamos pa-

Indian Rd. Cres. • Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, mūrinis namas, yra garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos.

Runnymede - Annette 
$3.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
namas, yra garažas. Geros mokėjimo 
sąlygos.

Jane - Annette
$3.700 įmokėti, 6 kambarių atskiras, 
kampinis namas. Yra šildomas gara
žas. Viena skola 9 metams.

Colbeck - Beresford
$6.000 įmokėti, 7 kambariai ir ve
randa. Pilna kaina $16.700, Viena 
skola likučiui.

Bloor 
$6.900 įmokėti,, 
rių namas, 2 virtuvės, be to, rūsy 
yra 3 kambarių 
ir geroje vietoje 
patogiu privačiu

Oakwood
$12.000 įmokėti, keletas metų senu
mo 17 kambarių modernus triplek- 
sas. Visai arti prie St. Clair, ramioj 
gatvėj.

100 kitu, jei nemėgsti šitą

A. Stančikas
^T^eSe^onoi *

ist. LE. 7-3173 namu LE. 1-1602

- Jane 
atskiras, 9 kamba

butas. Labai geras 
namas. Garažas 
įvažiavimu.

• St. Clair

su

Jane • Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, van
deniu alyva Šildomas, graži virtuvė ir 
pusryčių kambarys, augštas švarus rū
sys, garažas, pilna kaina $18.700.

Gladstone Avė. - Dufferin Park 
$5.500 įmokėti, 7 kamb. mūr. na
mas, kvadratinis planas, vand. alyva 
šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 mod. 
vonios, žaidimų komb. rūsyje, gra
žus kiemas, šalia parko*

Jane - Baby Point 
$6.000 įmokėti, už tq puikų 10 kam
barių atskirą mūrinį namą, kvadrati
nis planas, 2 moderniškos virtuves, 
vand. alyva šildomas, garažas, gra
žus didelis kiemas, netoli Jane gt.

Bloor - Dundas
$6.000 įmokėti, 8 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, namas bė skolų, netoli būsimo 
požeminio traukinio, geras nuoma
vimui.' .

Jane - Baby Point - Bloor 
$7.000 įmokėti, 8 kambor. per du 
augštus, gražus atskiras mūrinis na-- 
mas, 2 gražios modernios virtuvės, 
kvadratinis planas, vand. alyva šil
domas, garažas, ilgos išsimokėjimo 
sąlygos.

skirti į Senatą. Šitas sprendi
mas buvo ilgos kovos vaisius. 
Labiausiai joje pasireiškė pen
kios Albertos provincijos mote
rys, vadovaujamos teisėjos Emi
ly Murphy. Šiuo laiku senate 
yra 5'moterys.

Federaliniame ministerių ka
binete moterų nebuvo ligi 1957 
m. Ši garbė teko poniai Ellen 
Fairclough, kuri po birželio mė
nesio rinkimų tapo valstybės 
sekretore. 1958 m. gegužės mėn. 
Ellen FaircĮough tapo * Piliety
bės ir Imigracijos ministere. 
Provincijose šiuo metu nėra nei 
vienos moters ministerių po- 
tuose.

P-lė Margaret Meagher yra 
pirmoji kanadietė pasiekusi am
basadoriaus laipsnio. Nuo 1957 
m. buvusi Charge d’Affaires Iz- ‘ 
raelyjė, ji šių metų rugsėjo mė
nesį buvo paskirta Kanados am
basadore tame krašte. ’

Savivaldybėse Kanados mote
rys yra dirbę miestų tarybose ir 
švietimo tarybose, kaikurios tap 
damos net burmistrais bei vir- • 
šalčiais. : ■

* Teisinėje srityje Kanada yra 
turėjusi keliolika žymių moterų 
teisėjų, kurių pati pirmoji buvo 
teisėja Emily Murphy iš Edmon 
tono. 1916 m. ji buvo paskirta 
policijos teisėja, pirmoji mote
ris visoje Britų Imperijoje turė
jusi tokį postą.

Paskesniais metais moterys 
smarkiai pažengė pirmyn ir 
darbo lauke. 1957 m. beveik pus
antro milijono moterų priklausė 
darbo jėgai, palyginus su puse 
milijono su viršum (665.000) 
1931 m. Visdėlto Kanados mote
rys nesudaro tokios didelės dar
bo jėgos proporcijos, kaip Did. 
Britanijoj arba JAV-bėse. 1957 
m. birželio mėn. Amerikos mo
terys sudarė 32% darbo jėgos, 
Anglijoje jos turėjo 34%, gi Ka
nadoje 24%.

Moterims dabar atviras daug 
didesnis profesijų pasirinkimas. 
Pavyzdžiui, 1951 metais 8% Ka
nados registrarų, 38% laborato
rijos technikų, 17% dantų, tech
nikų, 2% veterinorių, buvo mo
terys, o tai vis profesijos, kurio- 

įse nebuvo nei vienos moters 
[1931 m. Taip pat turime moterų 
i buhalterių, architekčių, chemi
kių, m'etalurgisčių, dantisčių, 
inžinierių ir matuotojų.

Visdėlto trys ketvirčiai pro- 
ifeeijonalių moterų Kanadoje 
! dirba tradiciniai moteriškose 
s srityse: mokyme ir slaugyme. 
Moterys dabar atlieka 58% raš
tinės darbų, kurie šio šimtmečio 
pradžioje buvo atliekami vyrų.

Maskva. — Tik ką paskelbta II 
Pasaulinio karo istorija, parašy
ta sovietų karininku, 1941 metų 
smūgių kaltininku laiko Staliną, 
kuris 1936-1938 m. sunaikinęs 
geriausius raudonosios armijos 
vadus.

Havana. — Premjeras de Cast
ro paskelbė žemės reformos įs
tatymą, kuriuo žemėš ūkio riba 
nustatoma 919 akrai, o gyvulių 
ūkiams 3.333 akrai. Visa kita že
mė nusavinama savininkams at
lyginant 20 metų paskolos lakš-



TtVISKZS ŽIBURIAI

V. VASIS
REAL ESTATE

Telefonas LE. 1-4605872 Bloor St W
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

ANNETTE - BERESFORD 
$3.000 įmokėti, pusiau a t si k r as, dvi 
modernios virtuvės, švarus dažais da
žyti kambariai, nauja šildymo siste
ma, su garažu, skubiai reikalinga 
parduoti, savininkas išsikelia į Brant- 
fordą.

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

DUNDAS - BLOOR
$4.500 įmokėti, 7 kombarioi per du 
augštus, kvadratinio plano, vandeniu 
alyva apšildomos, garažas, viena sko
la balansui.

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

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

vo sistemą”. Tai reiškia, kad pa
darius atradimą, pusė leidimu 
duotos žemės tuojau grįžta val
džios nuosavybėn. Tuo būdu fir
mos tyrinėja tiek savo tiek ir 
krašto labui.

PRADEDA ŠIAURĖS 
TYRINĖJIMUS

(CSc) Pirmuosius dešimtį naf
tos šulinių rengiasi gręžti Šiau
rės Vakarų Teritorijoje dar šią 
vasarą. Tai pati pradžia milžiniš
ko naftos, natūralių dujų ir bran 
giųjų metalų ieškojimo bandy
mai Kanados Arktikoje. Šiems 
tyrinėjimams įvairios firmos jau 
yra paskyrę virš 200 mil. dolerių 
sekančių penkių metų bėgyje.: 
Žemės nuomos yra suteikiamos i m, Į Kanadą imigravo 53.700 žy- 
pagal vadinamą “Karūnos rezer- ’ dų, kilusių iš įvairių kraštų.

Otava. — Imigracijos ministe- 
rė Fairclough kalbėdama žvdu 
bankete pareiškė,. kad 1946-1958

B a 11 i c a
Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla 

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

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

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOC KIŠ

WINNIPEG, Man,
Pranešimas rinkimų reikalu
Vadovaudamiesi KLB-nės Kr. 

V-bos pranešimu, skelbiame, kad 
Winnipego mieste ir jos provin
cijoje KLB Krašto Tarybos rin
kimai įvyks š.m. birželio 7 d., 
sekmadienį, nuo 9 vaL ryto iki 
9 vai. vakaro.

Nuo ryto iki 5 vai. p.p. rinki
mai vyks šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios salėje, 432 Elgin Ave., 
o nuo 5 vaL pų>. iki 9 vai. rinki- 

krautuvę 170 Isabel St. (pagrin
das: KLB Tarybos rinkimų tai
syki. 31 p.).

Remdamiesi tų taisyklių punk 
tu 10b, pranešame visuomenei, 
kad rinkikų sąrašai yra iškabinti 
lietuvių parapijos salėje. Suin
teresuoti rinkimais gali pasitik
rinti ir gauti reikalingų infor
macijų, o taip pat ir pp. Deme- 
reckų krautuvėje.

Be to, skelbiame, kad McGre
gor, Man., ir jo apylinkėje gy
veną lietuviai, suinteresuoti rin
kimais, gali pasitikrinti ir gauti 
reikalingų informacijų pas Po
vilą Liaukevičių, McGregor, 
Man.

Tačiau, kadangi ta apylinkė 
neveikia kaip seniūnija, balsuoti 
galės tik Winnipege, nes atskira 
rinkimų komisija ten nesudaro
ma, tačiau rinkikas, vadovauda
masis KLB Tarybos rinkimų tai
syklių 48 punktu, galės balsuoti 
paštu, bet privalo laikytis pa
skelbtų taisyklių tvarkos.

Pagrindas: KLB Tarybos Rin
kimų taisyklių 17 p. ir KLB Kr. 
V-bos pranešimas.

Balsuoti yra kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio pareiga, atlik 
ją! Rinkimų k-ja Winnipege.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

, DĖMESIO MOTORISTAMS!

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

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 2-2131 

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

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų
7 KIRPYKLA
Domą Hairstyling

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas)

Telefonas LE. 3-2901

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Sav. D. KAUNAITĖ

Greitas kuro-alyvos pristatymas 
patarnavimas.

Telefonas LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

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

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12'vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo ir alyvot. VANDENS TANKAI — gazo ir aly- 
voi. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo or elektros. Visu rūiių 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
Visą raštą šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4*6123
ANT. JUOZAPAITIS

Pavasaris Niujorke
(Atkelta iš 2 psl.J 

atrų ir “FastBuck” biznio gatvė. 
Geltonosios spaudos išparduo
dama čia kasdien tonos. Ją per- 

!ka įvairiausio plauko žmonės — 
i juodadarbiai, solidūs piliečiai, 
jauni vaikinai ir sukumpę, pra
žilę seniai. Už kelioliką dolerių 
čia taip pat gali gauti foto, ra
dijo aparatų ir kitokių masinės 
gamybos reikmenų. ---- --  — rr- -----—--------

Time Square. Pulkai balan- mai perkeliami į J. Demėrecko 
džių sukinėjasi ant šaligatvių, 
visai nekreipdami dėmesio į pra
eivius. Karts nuo karto išrėžia 
sparną, pasiraivo, tingiai pra
plėšia užkritusią blaksteiną. Vie
nas temperamentingas pasipūtė
lis neduoda ramybės savo kole- 

įgei. Ir kodėl jis būtinai prie jos 
pristojo? Juk ji visiškai niekuo 
nesiskiria nuo kitų draugių. Gal 
tik pagūžyje gražesnėmis varso
mis spindi plunksnos.

57-toji ir 5 th Avenue — meno 
biznierių centras, madų išeities 
punktas. Ir žmonės pritaikyti 
aplinkai: išdabinti, sulaižyti, 
rimtomis veido išraiškomis. Jų 
pokalbiai apie augštesnius daly
kus. Bovary rezidentai čia nesi
rodo. Nebent per klaidą, sutri
kus navigacinei sistemai. Vienas 
iš tokių kaip tik išmetė inkarą 
du bloku į šiaurę .nuo Radio Ci
ty. Sukniubęs vienų durų nišo
je. kurios šonuose du dideli vaid 
rodžiai, jis atidžiai stdijuoja sa
vo patinusj, neskustą veidą. Pra
eiviai nekreipia dėmesio — kiek
vienas užimtas savais rūpesčiais.

Žiūrinėdama vitrinas artina-- 
si jauna porelė. Jis vakarietiš
kais drabužiais, ji ilgu raudonu, 
paauksuotais kraštais sari. Jau
nasis indas, pamatęs idilišką 
kampelį atidengia foto aparatą 

i ir ruošiasi užfiksuoti mums jau 
pažįstamą prietelių. Pajutęs, 
kad svetimi" žmonės braunasi į 
jo asmeniškus reikalus, mūsų

i herojuss iškelia kumštį ir Green 
( Shamrock tarmėje paleidžia sal- 
jVę žodžių, kurie truputį lyg ir

Lietuviški įvairumai
(Atkelta iŠ 2 psl.) 

kiek taikytis prie tautiečių pa
geidavimo ir vasaros metu mi
nėjimus pravesti šeštadieniais. 
Lanka bažnyčias patvirtins, kad 

nesiaenna su puošniom^ vm?- vasara paprastai žymiai daugiau 
anomis _ir garbingais, sohdnais žmoniųFlankosi gyvose Mi- 
: stebėtojais. Tačiau jis . teisus. ^jose savaja pareiga atlikę,

. ldu Jaunuoliai drįso eičiau išdumti iš mies-
jizeisti jj skverbdamiesi 4 jo pn- |t0 PagsaliaU; daug kur bažny_ 
j vatu .gyvenimą. Kas, kad mes^ čjose vasarą vėlyvesnės Mišios ir 
.savaitę laiko nesiskute, nesi- įvįSaį atšauktos, nes permažai at- 
prausę ir nelabai koordinuojame j siJanko tokiu metif tikinčiųju. 

I koih funkcionavimą. Bet mesjTad if mūsu minėjimu ruošė_ 
,pnk ausome augsciausiai žmoni- j i§ti^ reįkėtu a lvoti
■jos kategorijai. To jie turi ne-}apie gvva reikalą juos perkelti į j .[pamiršti — tie, kurie yra kito- °- ‘ r - 1
kie, nekaip mes.

Saulė jau užlindo už didžiųjų 
pastatų ir oras perpildytas leng
va vėsuma. Dar už valandos ki
tos ir prasidės Niujorko gyveni
mo antrasis veiksmas.

Požemyje kaip praardytame 
skruzdėlyne. Visomis kryptimis 
skuba, juda žmonės. Žmonės su 
mažais rūpesčiais, žmonės : 
verkiančia širdimi, žmonės su 
nerūpestingu šypsniu lūpose. Ir. 
geležiniai traukiniai visus lygiai 

. neša į sekančią dieną.
V. Briedvaišis.

nesiderina su puošniomis vitri

galėtų greičiau. išdumti iš mies-

Lieknosios japonės
Japonijoje apkūnusią japonę 

sutikti sunku. Kaip taisyklė ja
ponės yra lieknos. Tai įdomus 
reiškinys, ypač, kad pagrindinis 
jų maistas yra ryžiai, kurie lai
komi tukinančiu maistu. Kodėl 
gi japonės nenutunka?. Matyt, 
yra nepalankios tam kitos są
lygos.

Japonės valgo daug ryžių, bet 
jos valgydamos nieko negeria ir 
nenaudoja alkoholinių gėrimų. 
Gal būt tai sukliudo riebalams 
susitelkti. Japonės požiūriu, nu
tukimas yra beveik nusikalti
mas, kurio reikia visomis prie
monėmis išvengti. Tam yra visa 
eilė skrupulatiškai saugomų 
priemonių. Pirmiausia tai daž
nas maudymasis, japonėms vir
tęs beveik religiniu ritualu. Ja
ponė paprastai maudosi karšta
me vandeny, pasimaudžiusi ap
silieja šaltu vandeniu, o po to 
nusitrins šiurkščiu rankšluos
čiu. Kad per karšta vonia ne
kenktų sveikatai, japonės pride
da jūrų druskos, kuri organiz
mą gerai veikia ir lieknina.

Kita nutukti neleidžianti prie
monė yra miegojimas kietoje lo
voje. Jų lovos yra žemutės su 
lentų dugnu, ant kurio klojamas 
plonas matracas, o vietoje pa
galvio medžio kaladėlė, apsuk
ta minkšta medžiaga. Tokis guo
lis stiprina muskulus ir nelei
džia susitelkti riebalams ant 
sprando, pečių ir klubų.

Dienos bėgy japonė išgeria 
daugelį mažų puodukų arbatos, 
bet niekad negeria valgydama. 
Japonės taip pat daug išgeria 
vandens, kuris atgaivina orga
nizmo audinius, sukliudo raukš
lėjimąsi bei šiurkštėjimą odos.

Paieškojimai
Kazlauskas Antanas, sūn. Vin

co, gimęs 1925 m. Leipalingyje, 
ieškomas,brolio Juozo iš Lietu
vos. Atriliepti arba žinantieji 
apie ji prašomi pranešti: A. Są- 
gevičius, 37 Dorval Rd., Toron
to 9, Ont., Canada.

Bonn a. — V. Vokietijoje esą 
slaptai pardavinėjamos ilgo gro
jimo plokštelės, grojančios 40 
min., su įrašytomis Hitlerio kal
bomis. Jų kaina 28 DM. Jos esą 
gamintos Niujorke, o platinamos 
vienos britiškos firmos.

ENCf ..

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

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

VELTUI.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai Ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne Ave.r Toronto

šeštadienį. Rasi, gal tikrai tada 
susilauksime daugiau ateinančių 
ir mažiau besiteisinančių.

Reikalai taisosi
Prieš kiek laiko šioje skiltyje 

teko apgailestauti, kad “Gimto
ji Kalba”, tesusilaukė labai men
ko kanadiečių lietuvių dėmesio. 
Dabar galima pasidžiaugti, kad 

su ! tautiečiai išgirdo tą kvietimą ir 
gražiai papildė “GK” prenume
ratorių šeimą. Dr. P. Jonikas, re
daktorius, paskiausiame savo 
laiške pažymėjo, kad jau gauta 
120 naujų prenumeratų ir tikisi, 
kad toliau tas skaičius didės, 
ypač jei mūsų periodika dažniau 
tą kalbos laikrašti prisimins sa
vo puslapiuose.

Lietuvių kalbos reikalais besi- 
sielojąs losangelietis eilės laik
raščių bendradarbis Alg. Gus
taitis, pateikęs spaudoje eilę įdo
mių ir dėmesio vertų sumany
mų gimtosios kalbos saugojimo 
reikalais, laiko, kad daug kas 
tam nepriduoda reikiamos reikš
mės. Jis rašo: “Pasidairykime, 
lietuvių kalba miršta mūsų jau
nime! jei taip eis toliau, už 50 
metų lietuvybei bus kone tikras 
kapinynas!”

New Delhi. — Tibeto pasieny 
kinai komunistai užėmė 70 klm. 
ruožą Indijos žemių. Ten yra ir 
premjero Nehru gimtinė.

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

’S*.’..

SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W ; Owngnm k.mper (prM U«»viy N.mwl 

;1. t 4 - 2 1 3 9 /

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

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

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

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SW4NKAS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981

Kas keliatės į kitą 
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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Veikos, Šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. 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

BRAZILIŠKAS SĄMOJUS 
Surinko J. V-tė.

Atminties netekimas
Kelneris: Ar ponas ką nors už

sakė t?
Svečias: Taip, prieš geras dvi 

valandas.
Kelneris: O ką? v
Svečias: Kaip aš galiu atsi

minti, tiek daug laiko praėjo...

Vieno psichologo nuomonė
Neteisybė, kaip žmonės saiko, 

kad vedęs vyras gyvena ilgiau 
už viengungį, — tik laikas jam 
atrodo daug ilgesnis.

Mokykloje
— Ropuonis yra gyvūnas, ku

ris Tėplioja žeme. Pasakyk man 
kokį pavyzdį, Jonuk.

— Mano šešių mėnesių broliu
kas, pone mokytojau.

Rekordas
Tarp kūmučių:
— Mano duktė dviejų metų 

bėgyje laimėjo 3 grožio premi
jas.

— Tai niekis. Maniškė 6 mė
nesių laikotarpyje laimėjo vyrą.

Sprendimas
— Išsiskyriau su savo sužadė

tiniu. Jis turi daug ydų.
— O kaip su deimantiniu žie

du, kurį jis tau dovanojo?
— Žiedą pasilikau, nes jis ne

turi jokio defekto.
Teisybė

—■ Perskaičiau įdomų reporta
žą apie berankį žmogų, skambi
nusį pianinu.

— Didelis čia daiktas! Aš pa
žįstu šimtus mergaičių ir vynr- 
kų, kurie dainuoja per radiją 
kasdien, o visai neturi balso.

Pareiga
Petrelis klausia tėvą:
— Kas yra pareiga?
— Pareiga, tai yra tai, ką pri

valo kiti daryti.
Smalsus kaimynas

Traukinio vagone keleivis ra
šė laišką savo draugui. Pastebė
jęs, kad greta sėdįs vyriškis per 
petį vis skaito, ką jis rašo, jis 
parašė:

“Dovanok, bičiuli, daugiau ne
berašysiu. Greta sėdi kažkoks 
mulkis, kuris vis žiūri per petį, 
ką aš rašau’...”

— Pats tu mulkis, — įsižeidė 
kaimynas. — Kas gi žiūri į tavo 
laišką?

Gydytojo laukiamajame
— Norėčiau pasikalbėti su 

daktaru, kai nė vieno jžmogaua^' 
nebus. ‘ >.n

— Ateikit tarp 6 ir 8 vai. va
karo, Tai jo priėmimo valandos.

Paralelė
— Robertas ryt išvyksta Eu

ropon.
— Ar vyksta į karą?
— Galimas daiktas. Jis vyks

ta susitikti su žmona ir uošve. ..
Klausos aparatas

Vienas senas kurčias milijo
nierius nutarė į pabaigą savo 
gyvenimo įsigyti klausos apara
tą. Po astuonių dienų jis užėjo , 
pas prekybininką, pardavusį jam 
aparatą.

— Tikiuosi, — tarė jam pre
kybininkas, kad jūsų šeima la
bai patenkinta tuo pasikeitimu.

— Nesakykit niekam apie tai. 
Girdžiu gerai ir... jau tris kar
tus pakeičiau savo testamentą.

Dl E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 
"■ ■■ ■-■ " '-r - ’ ■’ ; ’.j/-

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

šeštadieniais pagal susitarimą

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
W. A. LENCKI,

B.A., L.L.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Room 107

Dr. Pa MORKIS
/ DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4.

(į rytus nuo Dufferin St.)

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS C*

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R O. I

274 RONCESVALLES AVE.
t (prie Geoffrey St)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6, v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924
V

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

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

AL DŪDA
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos vaikų paruošimas 

Pirmajai Komunijai’vyksta visu 
intensyvumu, šį sekmadienį po 
paskutiniųjų pamaldų šaukia
mas tėvų pasitarimas, kuriame 
bus aptarta bendra tvarka Pir
mosios Komunijos iškilmių bir
želio 7 dieną.

— Šį sekmadienį pamokslai 
kun. B. Pacevičiaus.

— Šį ketvirtadienį Dievo Kū
no šventė. Vakarinės pamaldos 
7.30 vai.

— Gegužės ir birželio mėne
siais vienas iš parapijos kunigų 
po vieną dieną savaitėje eina šv. 
Juozapo ligoninės kapeliono pa
reigas, pavaduojant nuolatinį 
kapelioną jo laisvoje dienoje.

— Gegužės 31 d. prasideda ku
nigų rekolekcijos, kurios vyks 
dviem pamainom. Parapijos ku
nigai jose dalyvaus pasidalinda
mi.

— Dėkojame geradariams, ku
rie šeštadienio ar sekmadienio 
rytais bažnyčios puošimui atne
ša gėlių. Skatiname šį gražų pa
protį vykdyti per visą vasarą 
čia, o vėliau ir Springhursto kop 
lyčioje. Ypač būtų gražu, kad tė
vai paskatintų savo vaikučius 
auginti gėles lietuviškuose dar
želiuose ir jas aukoti per vaikus.

— Altoriaus berniukų su jų 
tėveliais arbatėlė nukeliama į 
birežlio 7 d.

dėvėti baltą vainikėlį.
— Jaunimo Sekmadienio Klu

bo šokiai bus šį sekmadienį įpras 
tu laiku — 7.30 vai vak. Kolo
nijos ir parapijos jaunimas ma
loniai kviečiamas.

— Parapijos ūkiniai reikalai 
pirmuose šių metų mėnesiuose 
eina gana patenkinamai. Iki ge
gužės mėn. vidurio parapija 
pajėgė sumokėti virš $20.000 sko 
lų ir sumokėti procentus. Gau
siausias pajamas duoda salė. Be 
to, ir parapijiečių aukos, paly
ginti su praėjusiais, yra žymiai 
didesnės, nes vis daugiau para
pijiečių pamilsta reguliarų ir 
tvarkingą aukojimą vokeliais.

— Paskutiniame parapijos ko
miteto posėdyje buvo plačiai 
svarstytas senelių namų klausi
mas, kuris, tiesa, šiandien dar 
nėra kritiškas, bet toks pasida
rys jau netolimoje ateityje. Vis
pusiškai klausimą tirti ir net pro 
vizoriniam fondui planą susta
tyti sudaryta 3 parapijos komi
teto narių komisija, į kurią įeina 
Vyt. Skrinskas, J. Mickus ir P. 
Regina. Be to, norint padėti li- 
gon patekusiems neturtingiems 
parapijiečiams, projektuojamas 
planas nemokamai pirmai medi
ciniškai pagalbai suteikti. Prasi
dedant naujiems mokslo metams 
bus bandoma sudaryti galimy
bes teikti universitetą lankan
tiems parapijiečiams studentams

— Praėjusį sekmadienį maldo- stipendijas. Taip pat paskirta 
se buvo prisiminta didingos at- $500 auka Toronto Maironio var- 
minties velionis John Foster Dul do šeštadieninei mokyklai pa
les, buvęs JAV užsienio reikalų 
ministeris, kaip nenuilstamas 
laisvojo pasaulio čempijonas 
krikščioniškų principų sargyboj.

— Šį šeštadienį 9 vai. ryto ge
dulingos pamaldos už a.a. Alek
są Steponavičių.

— Pakrikštyta: Antanas Zig
mas Sodonis ir Diana Rasa Ma
rija Rimaitė-Plūkaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį Dievo Kū

no šventė, bet jos iškilmės nu
keliamos į sekmadienį. Ketvir
tadienį šv. Mišių klausyti nėra 
pareigos, bet kurie gali, malo
niai kviečiami. Mišios bus lai
komos tik ryte 7, 7.30 ir 8 vai. 
Vakare 7.30 — gegužinės pamal
dos.

— Birželio mėnesį Švenč. Jė
zaus Širdies garbei pašvęstos 
pamaldos bus laikomos rytais po 
8 vai. Šios Mišios bus noveninės 
už gyvus ir mirusius tėvus. Tik 
penktadieniais birželinės pamal
dos bus laikomos ne rytais, bet 
'i .30 vai. vak.

— Šią savaitę t. Placidas ir t. 
Steponas išvyksta į JAV meti
nių rekolekcijų. Klebono parei
gas eis t. Modestas.

— Dabar ir ateinančiose savai
tėse, pirma iš anksto asmeniškai 
susitarus, lankomi tie parapijie
čiai, kurie iki šiol šiais metais 
dar nebuvo lankyti.

— Vaikučių Pirma Komunija 
jau visai arti — birželio 7 d. Ji 
bus teikiama laike specialių iš
kilmingų Mišių 9.30 vai. Tą die
ną 9, 10 ir 11.30 vai. Mišių nebus. 
Mieluosius tėvelius prašome dar 
porą savaičių turėti kantrybės 
ir savo vaikučius uoliai atvesti į 
pamokas. Taip pat prašome ne
delsiant įsigyti nustatytas Pir
mos Komunijos uniformas.

— Sutvirtiųimo sakramento 
pamokos dėstomos antradieniais 
ji ketvirtadieniais’7.15 vai. vak. 
Sutv. sakramentą teiks J.E. vys
kupas V. Brizgys birželio 21 d.

— Pirmos Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento metu vai
kučiams nustatytos uniformos: 
berniukams — mėlynos ilgos 
kelnės, balti ir ilgomis rankovė
mis marškiniai, mėlyna “varli- 
kė” po kaklu ir juodi batai; mer
gaitėms — balta trumpa sukne
lė, baltos pirštinaitės, baltas 
trumpas iki liemenuko velionu- 
kas, balti batukai ir baltos trum-

. pos kojinaitės. Ankstyvesniais 
metais Pirmos Komunijos pri
ėjusios mergaitės Sutvirtinimo 
sakramento metu velionuko gali 
ir neturėti, nors jis ir pageidau
jamas; vietoj jo mergaitės turi

remti ir maža piniginė dovana 
šiais mokslo metais stropiausiai 
šeštadieninę mokyklą lankiu
siam mokiniui-ei.

— Kviečiame visus pagal iš
gales prisidėti prie Marijos Nek. 
Pr. seselių Vaikų Namų vajaus, 
kuris jau prasidėjo. Seselių už
simojimai dideli ir mūsų koloni
jos gyvenime nepaprastai dide
lės reikšmės, bet jos jų negalės 
įgyvendinti, jei kolonija savo 
aukomis ir darbu seselėms nepa
gelbės.

— Praėjusį sekmadeinį Toron
to katedroje Jo Em. kard. Mc
Guigan apdovanojo uoliausius 
Mišių patarnautojus. Šiam ypa
tingam atžymėjimui iš kiekvie
nos parapijos buvo parinkta po 
vieną Mišių tarnautoją, lankantį 
katalikišką gimnaziją. Prisikėli
mo parapijos apdovanotasis “Ser 
ra Awrad” Mišių tarnautojas 
buvo Julius Puodžiūnas. Cere
monijose dalyvavo dar kiti šeši 
mūšų parapijos Mišių tarniu- 
kai, pasipuošę liturginiais rū
bais: Be to, reguliariai tarnaują 
Mišioms Prisikėlimo parapijos

Šį šeštadienį, gegužės 30 d., 8 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salėje 

rengiamas

Pelnas skiriamas jaunimo stovyklavietę darbams paremtu

įėjimas tik >1. Pilnas bufetas;*viskas tik po 25 et.
Viščiukai...• •••• Geras orkestras.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti! kek^mo!^

KLB Kr. Tarybos rinkimai
Pranešame, kad rinkimai į KL 

B-nės Krašto Tarybą vyks š.m. 
birželio 7 d. abiejose parapijose 
nuo 9 vah ryto iki 1 vai. p.p. ir 
nuo 1 vai. p.p. iki 9 vai. vak. T. 
Lietuvių Namuose.

Toronto apyl. rink. k-ja.

Mergaičių popietės 
gegužės 30 d. ir birželio 6 d. 
įvyks šeštadieniais (ne sekma
dieniais) 2 vah p.p. lietuvių vai
kų darželio patalpose — 46 De
laware Ave.

Toronto universitete 
menų fakultetą šiemet baigė 3 
lietuvaitės ir vienas lietuvis. 
Ketveriamečio kurso naujųjų 
kalbų studijas užbaigė R. V. Jur- 
gulytė, o psichologijos studijas 
S. S. Ancevičiūtė. Trimečio kur
so studijas užbaigė N. V. Bersė- 
naitė ir R. Vaštokas.

Magistro laipsnį menų fakul
tete gavo B.R. Petrulytė, o gam
tos m. fakult. G. P. Mitalas.

Paskelbtieji muzikos fakulteto 
duomenys rodo, kad iš lietuvių 
tame fakultete šiemet tebuvo 
dvi studentės: V. Žemelytė bai
gė antruosius, o D. Ščepavičiūtė 
pirmuosius metus. . f\

Sudegė vasarnamis
Springhurste pereitą antradie

nį, gegužės 18 d., rytą sudegė 
Vaišvilų vasarnamis Nida-North 
view gatvėje. Vasarnamis (pas
kutinis tos gatvės dešinėje pusė
je, prieš Bliūdžiaus ir Budreikų 
vasarnamius) buvo visai naujas, 
didžiulis ir viduje gal net ne
baigtas įrengti. Gaisro priežas
tis nežinoma. Šeimininkas dar 
tik išvakarėj gaisro buvo išvy
kęs po ten praleisto savaitgalio. 
Tai dar pirma lietuvio nelaimė 
toje vasarvietėje. Vasarnamis 
buvęs apdraustas.

Ateitininkų stovykla
Jau pradedama registracija į 

moksleivių ateitininkų stovyk-
tarniukai gauna vienos savaitės! bus tėvų pranciškonų
nemokamų atostogų vasaros sto- vasarvietėje New Wasaga nuo 
•.r.ri-lnio (liepos 18 iki 26 d. Į stovyklą pri

imami tik lietuviai, mergaitės ir 
berniukai ne jaunesni 12 m. am
žiaus, tiek priklausantieji orga
nizacijoms, tiek nepriklausą 
niekur. Stovyklavimo mokestis 
už 8 dienas — $15. Neturtingieji 
stovyklautojai nuo mokesčio bus 
dalinai ar visiškai atleisti. Jau 
baigiamas sudaryti ir netrukus 
bus paskelbtas stovyklos perso
nalas - vadovybė. Registracijos 
ar informacijos reikalais skam
binti tėvui Rafaeliui, LE. 3-0621. 
Gyvenantieji ne Toronte prašo
mi rašyti šiuo adresu: Box 1090, 
Toronto 3, Ont.

vykioje.
— Sekmadieninės religijos pa

mokos gimnazistams, lankan
tiems nekatalikiškas mokyklas, 
nutraukiamos iki rudens. Per 9 
mėnesius buvo nagrinėtos svar
biausios tikėjimo tiesos, krikš
čioniškoji moralė, Kat. Bažny
čios santvarka bei disciplina ir 
t.t. Šias pamokas vedė t. Rafa? 
ėlis. Uoliausiai pamokas lankė J? 
Bukšaitis, A. Žaliauskas ir S. 
Masionis. Iš mergaičių geriausiai 
lankėsi G. Juknevičiūtė ir L. La- 
sytė. Jie apdovanoti knygomis.

—- Prisikėlimo parapijos Vyrų 
Draugijos susirinkimas šaukia
mas gegužės 31 d., sekmadienį, 
po paskutiniųjų Mišių muzikos 
Studijoje. Šiomis dienomis kiek
vienam nariui išsiuntinėjamas 
laikinasis statutas, kurį prašoma 
pastudijuoti. Susirinkimas šau
kiamas aptarti artimiausia veik
lą.

— Kviečiame visus dalyvauti 
vaikučių stovyklavietės darbams 
paremti pasilinksminime, kuris 
bus mūsų parapijos salėje šį šeš
tadienį, 8 vai. vak.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks gegužės 31 d., 3 vai. p.p., 
pas narę Jankaitienę, 60 Evelyn 
Ave. Tel. RO. 7-8711. Kor.

Padėka
Širdingai dėkojam mieolms Doinietėms 

už mums išvykstant j Čikagą įteiktą 
gražią dovaną.

N. Kaveckienė ir S. Statkevižienė.

JURGIUI PIKTŠILINGIUI mirus Lietuvoje,

jo broliui Justinui ir jo žmonai reiškiame giliausią užuo

jautą
S. J. Beržinskai.

METROPOLITAN OPERA

PIRMADIENj 
gegužės 25

ANTRADIENI 
gegužės 26

TREČIADIENI 
gegužės 27

KETVIRTAD. 
gegužės 28

PENKTADIENI 
gegužės 29

MONTREAL. Cue

Mieliems
JUOZUI IR PRANUI ŽIURINSKAMS, 

netekusiems stipraus kaip ąžuolo brolio Jono, kurį prieš 
porą savaičių priglaudė kaimynų lenkų žemė, gilią, gilią, 
iš širdies gilią užuojautą reiškia

Jonas Žiurinskas.

Gegužės 25-30 dienomis 
MAPLE LEAF GARDENS

Eleonor Steber, 
Eugenio Fernondi, 
Leonard Warren

Rise Stevens, Heidi 
Kroll, Richard Tucker, 
Frank Guarrera

tosca’’
CARMEN

Cavalleria Rusticana
Pagliacęi (Pajacai) 
FLEDERMAUS

RIGOLETTO

Į ,

Jaunimo stovyklavietėj
Dėka pasišventusių tautiečių 

statybos darbai planingai vyks
ta. Abu miegamieji jau su sto
gais, langais. Šią savaitę bus ap
kaltos sienos ir gal būt apkalti 
stogai. Salei-pastogei ruošiamas 
stogas ir šios ar sekančios savai
tės bėgyje bus užkeltas ant stul
pų. Praėjusią savaitę ir savait
galy stovyklavietėje dirbo: P. 
Regina, B. Putnam, R. Burdulis, 
J. Bukšaitis, A. Daukša, J. Juo
zaitis, A. Klimas, J. Kazlauskas, 
V. Kiaupa, V. M., A. Laurinavi
čius, S. Narbutas, V. Urbonas, 
B. Vaidila, V. Žakas, A. Žaliaus
kas. Būtų malonu, kad ir dau
giau lietuvių įsijungtų į šį gra
žų darbą ir savaitgaliais atvyktų 
i talką. Ypatingai prašytume tė
velių, kurių vaikučiai naudosis 
stovyklaviete.

Šeštadienio parengimas sto
vyklavietės fondui praėjo su di
deliu pasisekimu ir labai jau
kioje nuotaikoje. Ypatinga pa
dėka Aušros klubo parengimų 
vadovui P. Žiuliui bei jo nenu
ilstamiems talkininkams, mer
gaičių sekcijos vadovei B. Sapi- 
jonienei, A. Petrauskienei ir Ge- 
ležiūnienei už skanius vėdarus, 
kugelį ir viščiukus.

Šį šeštadienį parap. komitetas 
ir katalikės moterys turės ant
rąjį parengimą. Visi prašomi at
silankyti ir paremti jaunimo sto- 
jvyklavietės statybą.

MILNES FUEL OIL CO. 
orsTOvas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
rudavo alyvos sutartis, priima užsa-

Ketvirtadienį Dievo Kūno šeima susilaukė antrojo sūnaus, 
.šventi, bet iškilmės ir procesija | Lietuvaitė laimi pirmą prizą, 
keliama į sekmadienį. Ketvirta- Montrealio Sir George Williams 

Įdienį mūsų bažnyčioje bus šv. .College 339-nių šių metų moks- 
j Mišios ir vakare 8 valandą. jlą baigusiųjų laidoje vilasalietė 
Į Sį sekmadienį sumos metu Regina Siniūtė laimėjo augščiau 
įvyks iškilminga Dievo Kūno šią pažymėjimą, Kanados guber- 
procesija. Šia proga klebonas ‘ natoriaus auksinį medalį už ge- 

j nuoširdžiai prašo visų organi- riausiai išlaikytus baigiamuo- 
zacijų atsiųsti atstovus su vėlia-1-5---------- :---------- 5-
vomis dalyvauti procesijoje. Jo
je dalyvaus in corpore AV para
pijos komitetas ir seselės ruošia 
gražų būrį vaikučių. .

Užsakai skelbiami AV parapi
joj: Edmundas Augūnas su Onu
te Salalaite, abu AV parapijos. 
Juozas Rutkowski, šv. Trejybės 
parapijos, su Elena Plioplyte, 
AV parapijos.

J.E. vyks. V. Brizgys atvyks į 
Montreal} birželio 6 d. suteikti 
Sutvirtinimo sakramentą AV 
parapijoje. Birželio 7 d., sekma
dienį, Jo Eksc. dalyvaus litua
nistinių mokyklų dešimtmečio 
šventėje.

Birželio 6 d., vakare, po litur
ginių apeigų, AV parapijos sa
lėje ruošiamas Jo Eksc. iškilmin
gas pagerbimas - banketas.

Augšt. lituanistiniai kursai 
sėkmingai baigė mokslo metus. 
Iškilmingas aktas ir abiturientų 
balius įvyks šį šeštadienį, gegu
žės 30 d., AV salėje. Sekmadienį 

. abiturientai ir pirmasis kursas 
dalyvaus bendrai pamaldose 11 
vai. AV bažnyčioje.

Klebonas tėv. J. Borevičius, 
SJ, sekmadienį buvo išvykęs į 
Otavą, kur įvyko Motinos die
nos minėjimas. Po pamaldų pa
skaita įvyko prof. dr. A. Šidlaus
kaitės vasarvietėje prie Otavos.

E. Kardelienės studijos moki
nių koncertas įvyks birželio 13 
d. Aušros Vartų parapijos salėje

Petras Ražanas ir Margarita 
Mueler sukūrė šeimos židinį.

Veronika ir Kazimieras Ottai 
, atšventė 25 metų vedybinę su- 
. kaktį. >

Dr. Jono Mališkos šeima 
silaukė pirmgimio sūnaus.

Aktoriaus Leono Barausko

sius egzaminus anglų kalboje ir 
literatūroje. Siniūtė studijavo 
humanitariniame fakultete ir 
kiek girdėti rengsis magistro 
laipsniui.

M-.oil! universitetą šiemet bai
gė šie lietuviai: Algis' Aleliūnas 
cheminę inžineriją, Milda Bile- 
vičiūtė chemiją, Rimantas Jur
kus geologiją, Aldona Jaugelie- 
nė odontologiją, Kęstutis Lapi
nas civilinę inžineriją. J. P.

KLK Moterų D-jos M. sky
riaus ekskursija į Otavą gegužės 
17 d. praėjo puikioj lietuviškoj 
nuotaikoj. Autobusas su dainom 
pasiekė Kanados sostinę, kur 
pasitiko dr. Ramūnienė. Jaukioj 
Otavos universiteto' koplyčioj, 
prie tulpėmis papuošto altoriaus, 
mūsų gerb. klebonas Tėvas J. Bo 
revičius, S J, atlaikė šv. Mišias, 
po kurių sekė dr. .Ramonienės ir 
dr. Šidlauskaitės skoningai pa
ruoštos vaišės. Aplankę žymes
nes Otavos vietas, perveikščioję 
po parlamento rūmus ir pasi
grožėję įvairiaspalvėmis tulpė
mis, ekskursantai buvo pakvies
ti į dr. Šidlauskaitės naujai įsi
gytą ūkį. Pailsėję puikioje pa
vasario gamtoje ir pasisotinę lie
tuviškai pagamintais valgiais, 
patenkinti ir pilni įspūdžių su
grįžome į Montreali. Visi eks
kursantai buvo sužavėti nepa
prastu Otavos lietuvių moterų 
nuoširdumu, kurios nesigailėda- 
mos savo brangaus laiko — pasi
tiko, vadovavo ir vaišino visus. 
Laukiam jų Montrealy ir tiki
mės, kad galėsime atsilyginti tuo 
pačiu. " Skyriaus v-ba.
DĖMESIUI: Draudžiame namus 
ir visus objektus nuo gaisro ir 
nelaimingų atsitikimų. Taip pat 
parūpiname, paskolas be atskiro 
atlyginimo.

District Estate Brokers, 
•P. Adamonis VL 2-8501.

Zinka Milonow, 
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 Morell

ŠEŠTADIENI 
gegužės 30

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 Toronto Rotary 

klubas, keldamas lėšas labdaros reikalams.

Madama Butterfly

REIKALINGA vedusių pora nuolatiniam 
darbui: moteris restorano virtuvei, vyras 
gazolino pardavimui. Dėl atlyginimo ir 
darbo sąlygų rašyti: Joe-A!zs Shell Ser
vice Station, RR 1, Shanty Bay, Ont. ar
ba skambinti Oro Station 2510.

Išnuomojamas VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais. Springhurst vasar
vietėje, lietuvių rajone. Šiltas-šaitas van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojamos kambarys II augšte su 
baldais ir maistu. Blaor-Symington rajo
ne. LE. 2-6922.

Išnuomojami du kambariai su baldais — 
kartu arba paskirai. Yra garažas. 262 
Crowford St. Tel. LE. 6-7871.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. Gali būti ir su vaikais. Telef. 
LE. 3-7859.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, be 
baldu, sunkioji viela, II augšte, Swansea 
rajone. Tel. RO. 6-7800.

Išnuomojamas kambarys ir virstuvė su 
baldais, II augšte, 12 Edna • Ave. Tel. 
LE. 6-0911.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. 30 Hepburne St. Tel. LE. 3-6930.

SKUBIAI PARDUODAMAS Bloor-Jane 
rajone atskiras mūrinis namas, 6 kam
bariai, 2 sunrūmiai, oru alyva šildomas, 
yra garažas. Tel. RO. 6-5857.

PARDUODAMAS javų ir gyvulių ūkis 

10 akrų su gyvu ir negyvu inventoriumi 
arba atskirai tik žemė, 75 mylios nuo 

Toronto.

Mr. VAIVIL, RR 4, Dunnville, Ont.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti 

td. LE. 4-0176, Toronto.

GEROS SĄLYGOS įvairių siuntinių siun
timui j Lietuvą ir Sibirą už labai mažą 
persiuntimo mokestį. Persiuntimas ga
rantuotas. Kreiptis j J. Janulaitį, 277 
Runnymede Rd., tel. RO. 6-5738.

Išvyko Lietuvon
“Liaudies Balsas” rašo, kad 

Otavoje gyvenąs M. Bielinis, KL 
Literatūros D-jos vietos sekre
torius, gegužės 7 d. išvykęs į Lie
tuvą aplankyti giminių bei drau
gų ir vėl grįšiąs į Kanadą. Be
rods, tai bus pirmas po Bimbos 
užsienio lietuvis, žinoma, parau
dęs, kuris gavo leidimą aplan
kyti Lietuvą vienas, ne su eks
kursija.

Padėka
Mieliems mūsų draugams mums iš

vykstant į Čikagą suruošusiems tokias 
netikėtai išleistuves ir tokią gražią do
vaną širdingai dėkojame: pp. L. Minio
tienei, Dovidaičiams, Butkiams, Bra
ziams, Bukšoičiams, Skilondžiūnams, 
čiurliams, Bokevičiams, Mačiuliams, 
Sendžikoms, Astrauskienei, Žiobams, 
Šapočkinoms, Lapaičiams, Juškevičiams, 
Atkočiūnaitei, JakaiČiams.

Nijolė ir Vytautas Kaveckai. 
Padėka

Šių metų gegužės mėn. man teko il
gesnį laiką būti ligoninėje. Ligos metu 
mane lankė klebonas kuh. P. Ažubalis 
ir už šią moralinę paramą aš jom nuo
širdžiai dėkoju. .

Ypatingą padėką noriu pareikšti dr. 
A. Užupienei už dideli dėmesį ir rūpink 
mąsi manimi ligoninėje.

Lietuviškas ačiū visiems mano kaimy
nams bei bičiuliams už dažną lankymą, 
gražias dovanos bei gėles: pp. Rickevi
čiams, Kripienei, T. Simonoitienei, Iz. 
Matusevičiūtei, Lukošiams, VI. Miški
niui,

SU'

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prakapą 

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

Taip pat Londono siuntin y 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.

Kybartui ir p-lei Verutei.
Petronėlė Austinskienė.

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont- 
realį, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

Naujas telefonas 
RO. 6-0811 

arba RO. 6-0832
Pranas Barauskas Draudimų Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

Jei jums reikia vaistų paę 
lingumo daiktų, paskaAbinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DR^G STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

gal receptus ar kitų kasdieninio reika-

D

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

N. Baltrukonis 
Yasutis 
Markevičius

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

A
A. Budr'ūios
P. Adomonis
P. Baltuonis __ ____ _

Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus znL', zTŽ', zStar> zLa Press'.

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

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

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

Tel. LE. 4-7838 173 Westminster Avę.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
GLENWOOD - RUNNYMEDE. 9 kambariai per 2 augštus, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, gražių plytų, atskiras pasta
tas, garažo galimybė. Visa kaina $24.500.
GLENCAIRN • BATHURST. 3.000 įmokėti, visa kaina $15400, 
atskiras 'gražus namas, 10 metų senumo, didelis daržas, garažas, 
užbaigtas žaidimų kambarys, lengvi mokesčiai.
BLOOR - DUNDAS. 9 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, la
bai geram stovy, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Visa kai
na $23.500.
DURIE • ANNETTE. $3.000 įmokėti, 6 kambariai, pusiau atski
ras plytų namas, 2 virtuvės. Vandeniu alyva šildomas, Didelis 
daržas, garažas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


