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Tautos sovietijoje
Po bolševikų revoliucijos Rusijoje buvo paskelbta tautų apsi' sprendimo teisė, kuri betgi tuojaus pat pradėta naikinti raudono
sios armijos ginklu, pripažįstant tautoms vienintelį apsisprendimą
— įsijungti į “tarybinių tautų” šeimą. Iš senosios caristinės Rusi
jos iniperijos pajungtų tautų bolševikinei Rusijai nepasisekė pa
vergti tik jau anksčiau autonomiją turėjusios Suomijos, Pabalti
jo ir Lenkijos užimtų Gudijos bei Ukrainos dalių.
Sukūrus vad. Sovietų Sąjungą — respublikų ir autonominių
sričių junginį — vis buvo kalbama apie gyvenimą tautinės formos
socializme bei apie tautinių liaudies kultūrų puoselėjimą, betgi
kiekvienas ne rusiškos tautinės minties blykstelėjimas tuojau bu
vo paskelbiamas buržuazinio nacionalizmo atorūgom ir žiauriau
siai užslopinamas. Kur tik atskirose respublikose buvo susikūrę
tautinės kultūros bei mokslo židiniai, jie buvo be jokios atodairos
išdraskyti. Geriausias to pavyzdys buvo ukrainiečių Kiivo ir gudų
Minsko kultūrinių centrų išdraskymas. Ukrainiečiai bei gudai
mokslininkai, rašytojai, menininkai buvo paprasčiausiai sušaudy
ti, sugrūsti į kalėjimus arba ištremti, o universitetai ir mokslų
akademjos surusintos. Gudai nuo tų smūgių dar ir iki šiol tebėra
neatsigavę.
Žmonija be tautinės sąmonės, žmogus be tautinio jausmo bei
tautinių ambicijų betgi negali išlikti. Kiekvienas yra suaugęs su
savo kraštu, su jo kultūra bei jo praeitimi. Pajuto pagaliau ir bol
ševikai, kad šito žmogaus natūralaus troškulio neįmanoma už
slopinti. Taip nuo 1937 m. Kremlius patvarkė, kad ir sovietinei
visuomenei būtų leista užsiimti tautinės kultūros puoselėjimu,
bei jos studijavimu, bet pateikė jai erzaca — Sovietų Sąjungos
istoriją, sovietinę literatūrą, sovietinį meną, šitaip pavadinant
' Rusijos istoriją, rusų literatūrą, rusų meną bei rusiškąją kultūrą.
Bet šitokį fabrikatą pagaminti nebuvo lengva. Kai 1940 m.
z
rudenį buvo pertvarkytos Lietuvių mokyklų programos ir mokyk
lose prasidėjo darbas, Maskva dar nebuvo tam tinkamai pasiruo
šusi. Vadovėlių tada dar neturėjo net Rusijos mokyklos. Vad. Ta
rybų Sąjungos istorijos vadovėlis vos tebuvo baigtas ruošti ir
skubotai išverstas į lietuvių kalbą — tas pats visoms mokykloms;
ir pradinėms ir gimnazijoms, ir specialiosioms, nors jau prieš porą
lūetų buvo išėjusi ir didžioji Sovietų Sąjungos tautų istorija (da
bar jau pakeista nauja). Tiek ta didžioji istorija, tiek mokyklinis
vadovėlis buvo vien Rusijos bei jos augimo istorija. Ir taip vien
Rusijos istorijos buvo mokoma iki pat pernai metų, kada pagaliau
atsirado ir mokyklinis Lietuvos istorijas vadovėlis ir pats dalykas
buvo Įvestas į mokyklų programą.
Padėtį gerokai pakeitė karas. Kai 1941 m. rudenį vokiečių
. » armijoj atsidūrė_prįę -Leningrądo ir Maskvos ^artų,jKJ^mliųs
pajuto, kad'masių entuziazmuL sukelti reikia ligi šiol slopintų tau
tinių šūkių. Buvo iškelta Tėvynės karo šūkis, tauta pašaukta gintis
jau "ne nuo kapitalistų, bet nuo vokiečių. Kadangi nerusiškosios
europinės sritys buvo jau okupuotos vokiečių, su kitomis tautomis
mažai bereikėjo ir skaitytis. Teko kreiptis i rusų tautą. Buvo pri
siminti visi sėnošios Rusijos didieji karo vadai bei carai, keliama
viskas, kuo rusų tauta galėjo didžiuotis.
Karo eigoje ir po karo į šitą gaidą įsijungė ir kitų tautų žmo} nės, vis ieškodami savo praeityje bei savose tautose tokių pačių
bruožų, o, kad nebūtų nutildyti, lygiagreta ėmė pilti ditirambus
“didžiajai rusų tautai”. Belinkčiojant‘“didžiajam broliui”, vie
niems yra pasisekę pasiekti gana gražių rezultatų įvairiose kultū
rinės veiklos srityse, bet daugeliui jau" teko nutilti ar atgailauti
apkaltintiems “buržuaziniu nacionalizmu”, šitokių “nusikaltėlių”
pilna ir Pabaltijy, ir Gudijoj, ir Ukrainoj, ir kitose respublikose,
bet jų negirdime Rusijos respublikų federacijoje, nes visa kas
rusiška yra “tarybiška”. Rusiško “buržuazinio nacionalizmo” nėra.
Rusų pilna visose respublikose. Jų vaikams ten visur yra at
skiros mokyklos. Ir Lietuvoje visuose rajonuose yra nors po vieną
rusišką vidurinę mokyklą. Bet jokios kitos tautos mokyklos nėra
Rusijos federacijoje. 175.000 lietuvių gyvena už Lietuvos respub
likos ribų, bet jie ten niekur neturi jokios savos mokyklėlės. Tai
dar nenuostabu. Bet štai apie 10 milijonų ukrainiečių, daugiausia
tremtinių, gyvena ne Ukrainoj (pagal oficialius surašymo duomenis
Rusijos resp. federacijoj jų yra 3.337.000), bet jie ten neturi taip
pat jokios mokyklėlės, kai 7.5 milijono rusų Ukrainoj turi savas
mokyklas net iki universiteto imamai. Tai pasako jau daug dau
giau, negu gražūs propagandiniai žodžiai apie tautų draugystę.

Naujausiomis žiniomis iš Var kad ir modifikuoti^ nieko nesu Ryšium su nauju daliniu susi
šuvos, įtampa tarp Katalikų Ekle- tarta, nes vyskupai, asisakė rem tarimu, keturiems vyskupams
zijos ir komunistinės valdžios ti šias valdžios pastangas. Atro leista šiemet vykti Romon įteik
kiek atslūgo po ilgokų pasitari do, vyskupai sutiko remti val ti popiežiui penkmetinio veiklos
mų. Sausio 11 d. buvo susitikę džios pastangas tik tięk, kiek rei pranešimo.
kardinolas Wyszynski ir kompar kalauja dabartinė 4|ęrašto gerovė Stebėtojų nuomone, susitarimo
tijos gen. sekretorius Gomulka. ir dorovės nuostatai. Pvz. kardi siekti kompartiją vertė ūkinė
Jiedu atgaivino jau anskčiau su nolas Wyszynski griežtai pasiprie krašto būklė ir nepalankios ma
darytą komisiją tikybiniams ir šino įstatymui dėl negimusių gy sių nuotaikos komunistinei val
valdiniams reikalams spręsti. Ko- vybių žudymo ir išskyrė betkokio džiai. Nors politikoj ir ūkyje
misijon įeina du kom. valdžios kompromiso galimybę. Ganytoji- kompartija yra visagalė, tačiau
atstovai — Sztachelski ir Klisz- niame laiške jis pareiškė: “Gin paveikti plačiųjų mąsių nepajė
ko ir du vyskupų atstovai — Lo sime vaikų vyges, lygiai kaip mū gia. Į pastarųjų" pasyvumą atsi
dzės vysk. Klepacz ir vysk. Cho- sų senoliai gynė tautos gyvybę. muša visi komunistų planai. Mo
romanski, vyskupų konferencijos Mes turime priešintis gyvybės rališkai bei idėjiškai jas tebevei
sekretorius, ši Komisija ilgokai naikinimui jėga”. Tai protestas kia katalikybės įtaka. Komunisposėdžiavo ir parengė planą abi prieš naująjį įstatymą, įpareigo inę sistemą masės priima kaip
pusiam susitarimui, kad ir dali jantį gydytojus sunaikinti negi šiuo metu neišvengiamą būtiniam. Buvo sutarta, kad kunigai musią gyvybę motinai prašant. nybę.
rems valdžios pastangas įveikti
tylų gyventojų boikotą valdžios ’ -L'
įmonėse bei ūkiuose, skatins uo
ui®
lesniam darbui ir suderintai ko ®i
wifi
Si
vos su įsigalėjusiu viešu nepado
rumu bei patvirkimu. Valdžia iš
savo pusės pažadėjo nevaržyti
tikybos mokymo valdžios mokyk
lose: šis pažadas buvo duotas
1956 m., bet pastaruoju metu
fl
kompartija buvo pradėjusi dary
ti įvairiausias kliūtis.
šis susitarimas neapima kitų
ginčijamų klausimų: įstatymo dėl
negimusių gyvybių žudymo, mo
kesčių kunigų seminarijoms, pa
rapijoms ir Liublino katalikų
universitetui; “pažangiųjų kuni
gų” grupių atgaivinimo" bei pro
s O*
tegavimo; Kielcų vyskupo Kocz- j?
marek administracinio nepripa
žinimo. Dėl kun. seminarijų kont
rolės sutarta, kad joms bus ski Kolchozo kūlėjų brigada prie kuliamosios mašinos Panevėžio ap
riami inspektoriai kunigai — vys
kupų ir valdžios. Dėl valdžios
bandymo grižti prie. k^choz^,

#■11

kardinolai
Popiežius Jonas XXIII paskel
bė paskyręs dar tris kardinolus,
kurių pavardžių betgi nepaskel
bė. Jos esą būsiančios paskelbtos
vėliau, o kol kas jie laikomi kar
dinolais “in pectore”, t.y. popie
žiaus širdyje. Spėjama, kad tai
pavardės vyskupų anapus gele
žinės uždangos. Galimas daly-i
kas, jų paskelbimas šiuo metu
yra susijęs su jų saugumu. Kaikas spėja, kad paskirtųjų kardi
nolų tarpe yra Prahos arkivysku
pas Beran, tebekalinarąas komu
nistinės vaudžios, taipgi vienas
Jugoslavijos vyskupų, kuris už
imsiąs a.a. kardinolo Stepinač
vietą. Po paskutiniojo kardinolų
paskyrimo yra 88 kardinolai. Sep
tyniems, neseniai paskirtiems,
kovo 28 d. konsistorijoj įteikti
garbės ženklai — raudonos skryJ belės.

KAS NAUJO KANADOJE?
Ateivių skaičius nuo karo pa
baigos pasiekė beveik du milijo
nu, tačiau 432.202 paliko Kana
dą ir apsigyveno JAV. Amerikie
čių ateivių metinis skaičius Ka.nadoj yra gana mažas — pernai
jis pasiekė 11.339. Taigi santykis
Kanadai yranuostolingas: 5 emi
gruojančių kanadiečių vieton
imigruoja 2 amerikiečiai. Kana
dos imigracijos ministerė Fair
clough, kalbėdama Čikagos atle
čių klubui, pareiškė pageidavi
mą, kad daugiau amerikiečių imi
gruotų Kanadon: “Mūsų šalis to
kia didelė, kad kaikurios jos sri
tys dar nėra atrastos”.

Bedarbių skaičius, pagal nau
jausius duomenis, paskelbtus
darbo ministerio Starr, vasario
pabaigoj pasiekė 555.000, t.y.
per vieną mėn. padidėjo 51.000,
nes sausio mėn. jų buvo 504.000.
Tai reiškia, kad 89 iš 1000 dir
bančiųjų yra bedarbiai. Pernai
šiuo metu buvo 88 iš 1000. Dar
bo įstaigos duomenimis, vasario
pabaigoj buvo 800.494 iešką dar
bo. Nedarbo apdraudos žiniomis,
vasario 4 buvo 793.000 bedarbių.
Opozicija kritikavo vyriausybę už
nepakankamą aprūpinimą dar
bais ir labai nevienodus bedarbių
statistinius duomenis. Min. Starr
pažadėjo rasti būdą tiems duo
menims suvienodinti.

atvykusi Kanadon su laikine vi
za aplankyti savo tėvo, susilaukė
naujagimio ir panoro apsigyven
ti Kanadoje. Imigracijos minis
terija, pasibaigus vizos terminui,
įsakė lankytoją deportuoti. Augščiausias Ontario teismas ministe
rijos potvarkį panaikino, remda
masis krašto teise, pagal kurią
n. Sun sūnus, kaip čia gimęs, yra
Kanados pilietis, ir jo motina tu
rinti teisę jį globoti. Pastaroji
yra pasiruošusi paduoti prašymą
Kanados pilietybei gauti ir atsi
kviesti savo vyrą iš Hong Kongo
su dviem vaikais.
Rusų kalbos lektorė B. Kolum
bijos universitete I. Rebrin gavo
imigracijos ministerijos įsakymą
palikti Kanadą per 30 d. Fak
tiškai, tai deportacija, kurios
priežastį ministerė Fairclough
nurodyti spaudai atsisakė, nors
įtariama, kad tai padaryta krašto
saugumo sumetimais. I. Rebrin
vra rusų kilmės, ėjusi mokslus
Pekine vokiečių ir prancūzų mokvklose ir katalikų umte. Kurį
laiką buvo vertėja Formozoje
TAV kariniuose daliniuose. Jos
vAvai dabar gyvena Brazilijoje,
iš kur ji atvyko Kanadon su bra
zilišku pasu ir nori čia apsigy
venti.

Vaistų kainoms tirti Ontario
darbo federacija pasiūlė orov.
vyriausybei
sudaryti specialią koKinietė Sun iš Hong Kongo,

misiją. Per pastarąjį dešimtmetį
vaistų kainos pakilusios 55%, o
bendras pragyvenimo lygio rodik
lis nepasiekė nė pusės šio skai
čiaus. Gydytojų honorarai padi
dėję 42%, dantistų — 50%, vais
tininkų — 24%, ligoninių — virš
100%. Gydytojų atlyginimai bu
vę pakelti jų sąjungos net 4 kar
Pabėgėlių masės iš Rytų Votus niekam nekontroliuojant.
kietijos pastaruoju metu vėl padidėjo, nes suintensyvinta ūkių
Min. pirm. Diefenbaker. Sa kolektyvizacija. Nuo 1945 m. iki*
skatchewan© provincijos advoka šiol į V. Vokietiją perbėgo apie
tas, pereitą penktadieni priimtas 3,5 milijono žmonių, šiuo metu
i Ontario teisininkų draugiją gar orie jų prisideda nauji būriai —
bės nariu.
400 kasdien. Ypač traukiasi ūki
ninkai iš kolchozinamų ūkių. R.
Suklastoti bilietai “sweepstake’ Vokietijoj yra sudaryti specia
loterijos buvo pradėti platinti lūs kolchozinimo būriai iš 70-80
Montrealy, Croydon ir kt. Mont- asmenų. Jie atvyksta kurią dieną
realio policija rado vienoj spaus kaiman, išklijuoja plakatus, kvie
tuvėj 1.000,000 tokių bilietų, iš čiančius dėtis į “gražią socialisti
leistų United Racing Association nę visuomenę”, važinėja sunkve
žimiais ir per garsiakalbius ra
vardu.
gina dėtis į kolchozus. Išsigandę
Suklastotų $100 JAV bankno ūkininkai, užuot dėjęsi kolchcn
tų pastebėta Kanadoj. Pasak ame zan, padega trobesius ir bėga į
rikiečių specialistų, jie esą gerai vakarus. Pvz. Erfurto komunistų
pagaminti, ant gero popierio; jie laikraštis “Das Volk” pranešė,
esą pilkšvos spalvos ir tekstas aiš kad pastaruoju metu jo rajone
buvo sudeginta 380 daržinių. Vie
kiai skirtingas nuo tikrojo^
nas ūkininkas, atvykęs su šeima į
Cigarečių 1959 m. surūkyta V. Berlyną, pareiškė: “Nenoriu
33.822.125.000, o 1958 m. — 32. būti vergu savo žemėj”.
404.186.000, t.y. 4.3% daugiau.
Iš kitos pusės, komunistai pra
Cigarų suvartojimas sumažėjo 3.7 nešė įsteigę savo pusėj pabėgė
%. Tabako suvartojimas 1959 m. lių stovyklas, kuriose apgyven
padidėjo: pjaustyto 3%, uostomo dina iš V. Vokietijos atvkstanjo 5.2%, lapinio 0.2%.
čius pabėgėlius. Esą pernai to-

Nebūsiu vergas savoj žemėj!

>-

941 Dundas St W,
Toronto 3, Ont, Canada

Savaitės įvykiai

N. Chruščiovo vizitas Prancūzijoje pasirodė stipriai propagan
dinis. Kaip ir JAV, Chruščiovas pirmiausia ištraukė sputniką —
dovaną prez. De Gaulle. Iš pirmosios dienos jis ėmė pulti Prancū
zijos - Vokietijos draugystę, pabrėždamas, kad komunizmas Eui’wpai nepavojingas; visas pavojus glūdįs Vokietijos militarizme, ku
ris galįs sukelti naują karą. Kanclerio Adenauerio politika esą ne
galima pasitikėti, nes ji siekianti suvienijimo, pavojingo Europai.
Keikią sudaryti taikos sutartį su abiem Vokietijom ir užantspauduoti
visam laikui jų padalinimą. Jei V. Vokietija nori praplėsti savo
sienas, esą teieško kompensacijos vakaruose, nes rytuose nesą jokių
galimybių. “Atsiminkite mano •---------------------------------------žodžius” ® pridūrė Chruščiovas. riam juodieji priešinasi, nes juo
Sudarius taikos sutartis su abiem išskiriami jie iš miestų ir baltų
Vokietijom esą turėtų išnykti jų gyvenamų plotų, kur jiems
Atlajito S-ga ir V. Europos Uni nepripažįstamos pastovių gyven
ja, kurioms V. Vokietija priklau tojų teisės. Vyriausybė, "vengda
santi kaip ginkluotas narys. Šia ma suirutės, sulaikė pasų sis
tema Chruščiovas kalbėjo visuo temą.
se viešuose priėmimuose iki įky Dėl žiauraus policijos elgesio
rumo, stengdamasis įvaryti kylį pasaulio sostinėse pasipylė pro
tarp Prancūzijos ir Vokietijos. testai, neišskiriant nė Vašiųgįo^, ?
Vienas karikatūristas taikliai pa no. Didelės demonstracijos b ivo' ^
vaizdavo jo vizitą, nupiešdamas suorganizuotos Londone ties po
du bulvaro valkščiotoju, tarp ku licijos saugoma P. Afrikos atsto
rių įkyriai lodamas painiojasi šu vybe. Prisimintina, kad nei Lon
niukas, vedamas Chruščiovo, o dono nei kitų sostinių gyvento
ant šuniuko šono užrašyta — jai nerodė tokio sujudimo, kai so
vietai masėmis žudė Vengrijos
“Vokietijos klausimas”...
/
Atskubėjo Vašingtonan
sukilėlius...
Padiktuotas seimas
Britų premjeras Macmillan, ap
Indonezijos prez. Sukamo po
lankęs Prancūzijos prez. De GaulChruščiovo
vizito paleido seimą
le prieš Chruščiovo vizitą, atskri
do į Vašingtoną svarstyti sovie kaip kenkiantį valstybės vienin
tų sutikimo priimti JAV pasiūly gumui. Dabar jis paskelbė planą
to sustabdyti attominius sprog- naujam seimui, kuris esą bus su
inimus priimant kontrolę ir iš darytas iš Sukamo valdžiai pa
skiriant požeminius sprogdini lankių partijų. Seimas būsiąs va
mus. Britų vyriausybė yra nuo dinamas “tarpusavės pagalbos
monės, kad pasiūlymas priimti seimu” ir turėsiąs atstovauti pre
nas. JAV vyriausybė šiuo klausi zidento diktuojamą demokratiją;
mu parodė abejojimo, juoba, kad kurioje nėra vietos opozicinei
partVai, Masiumi, 1955 m. rįnkimuos^gvctašiėl 22% balsūs Pas
siūlymo priėmimą, motyvuoda tarąją1 partiją sudaro antikomutą ir ten buvo “referentu Lietu mas, jog tai rizikingas dalykas. nistai mahometonai, priešingi
vos reikalams”. 1941 m. perkel Be to, kontrolės įsileidimas Sov. Sukamo politikai. Kitos partijos
tas į Eitkūnų policijos komisa Sąjungos žemėn esąs perdaug su — nacionalistų, mahometonų ly
riatą. Prieš tai Krumbach daly varžytas. Pasitikėjimas sovietais gos ir komunistų yra Sukamo
vavęs masinėse Lietuvos gyven tebesąs rizikingas. Visdėlto prez. pusėje, ir joms teks visos 257 sei
tojų egzekucijose Kretingoje, Eisenhoweris apsisprendė sovie mo vietos, nes kitoms nebūsią
Palangoje, Jurbarke, Virbalyje. tų pasiūlymą priimti su atitinka leista dalyvauti rinkimuose.
Krumbach į masinių žudymų vie mom sąlygom, liečiančiom ypač
Perono šešėlis
tas pasimdavęs ir foto aparatą. kontrolę, nenorėdamas suniekin
Nors diktatoriaus Juan Perono
Kai Palangoje jis padarė nuo ti rezultato, pasiekto Ženevoje valdžia nuversta 1955 m., jo še
traukų, kaip žmonės buvo šau per 17 mėn. derybų. Jis taipgi šėlis tebesiekia Argentiną. Pa
domi, jo šefas, Tilžės gestapo va mano, kad tai galįs "būti pirmas staruoju metu peronininkai ap
das Boehme, tas nuotraukas at žingsnis i taikos atstatymą.
kaltinti sabotažu bei pasiprieši
ėmė gestapo archyvui.
E.
nimu prezidento Frondizi demo
Sujudimas dėl negrų
P. Afrikoj, valdomoj baltųjų, kratinei valdžiai, kuri, siekdama
DR. ST. BAČKIS
įvyko masinės juodųjų demonst atstatyti pašlijusi krašto ūkį, įve
ATSTOVYBĖS PATARĖJAS racijos, protestuojančios prieš pa dė eilę suvaržymų. Darbininkų
Pereitame “Tž” numeryje bu sų sistemą. Per susirėmimą su unijoms tai nepatiko, ir jos prie
vo paskelbta iš neoficialių šalti policija ir kariniais daliniais bu šinasi reformoms. Kariuomenė,
nių gauta žinutė, kad Lietuvos vo užmušta 70 ir sužeista 200 kurios dėka 1958 m. galėjo būti
atstovas Paryžiuje dr. St. Bačkis negrų. Pradžioje susirinko apie įvykdyti laisvi rinkimai po 30
atvyksiąs į Lietuvos atstovybę 5000 negrų šarpeville mieste metų, palaiko Frondizi politiką.
Vašingtone eiti sekretoriaus pa ties policijos būstine ir prašėsi Kai vieno karininko 3 m. duktė
reigų. Pasirodo žinia nebuvo tiks suimami kaip neturį pasų. Polici buvo užmušta sprogusios bom
li. Dabar jau esame gavę tuo rei jai atsisakius, negrai ėmė svai bos, kariuomenės vadai sujudo ir
kalu pranešimą iš Lietuvos atsto dyti akmenis į jos autovežimius. paprašė prezidentą įjungti ka
vybės Vašingtone, kuris šitaip* Policija atsakė šūviais minion, riuomenę į kovą prieš sabotažą
skamba:
kuri išaugo į 20.000. Įsiutusi mi visame krašte. Peronistai esą vei
“Lietuvos Atstovo Washingto nia galėjo būti numalšinta tiktai kia sutartinai su komunistais ir
ne, J. Kajecko, iniciatyva ir Lie su kariuomenės tankais. Pana per kovo 24 d. dalinius seimo
tuvos Dipl. Tarnybos Šefo, S. Lo šių demonstracijų yra buvę ir rinkimus jų mestų baltų kortelių
zoraičio, sutikimu, Dr. S. A. Bač anksčiau, bet tokio masto — pir skaičius buvo gana žymus. Taip
kis, ligi šiol ėjęs Atstovo parei moji. Pasai buvo įvesti 1807 m., gi padidėjo opozicinių partijų at
gas Paryžiuje, perkeliamas į Lie ir pirmoji demonstracija prieš stovai, nors daugumos ir nesu
tuvos Pasiuntinybę Washingtone juos įvyko 1903 m. Ji pasikartojo daro.
patarėju”.
1956 m., kai pasai buvo įvesti ir
Bonna. — Nežiūrint visų puo
moterims. Tų pasų tikslas — lai
kyti 10 mil. negrų nuolatinėje limų Adenaueris pabėgėlių mi
kontrolėje bei juos apgyvendinti nisterio Oberlaenderio pakartoti
vyriausybės nustatytuose plotuo nio atsistatydinimo nepriėmė.
kių buvę 63.076, kurių 41.585 se, kur jie turėtų pilnas savo Jam daromiems priekaištams iš
buvę
pabėgėliai iš R. Vokietijos. krašto piliečių teises. Toks yra tirti CDU partija sudarė specia
-----Vieni jų yra iš Ruhro anglių ka premjero Verwoerd planas, ku- lų garbės teismą.
syklų nepatenkinti darbininkai,
kiti grįžta dėl šeimos reikalų —
A. A. Lietuvos Gen. Konsulo
sergančios motinos ir pan., treti
— dėlto, kad nesugebėję Įsikurti
ministerio V. Gylio minėjimas
V. Vokietijoj. Pastarosios parei
Pernai birželio 14 d. netikėtai tatą “Sugrįžimas į tėvynę”, '•nlo
gūnų duomenimis, iš V. Vokieti
mirė
ilgametis Lietuvos generali partijas atlieka solistai: V. *.iejos persikelia bei grįžta R. Vo
kietijon apie 10-15% visų asme nis konsulas Kanadoje, įgaliotas melytė, S. Mašalaitė, V. Vcrikaiministeris Vytautas Gylys. Jo lai- tis, pianu D. Skrinskaitė, sy’dku
nų, pasiekusių Vakarus.
iotuvių proga sudarytas komite Stp. Kairys. Be to, bus rodamas
Sovietai išleido 1000 asmenų ... tas, rūpinęsis velionio laidotuvė dešimties minučių spalvotas 'it
Vakarų diplomatų, reziduojan mis, buvo užsibrėžęs velionį pa mas iš velionies laidotuvių.
Ministerio V. Gylio diplo^r ičių Maskvoje, žiniomis, Sov. Są gerbti specialia akademija. Denė
veikla buvo ypač susijus’ u
įa,
tai
nebuvo
įmanoma
vasarą
ir
junga per pastarąjį pusmetį išlei
do išvykti užsienin bei ten apsi oaminėjimas buvo atidėtas vė užsieniu: reprezentuojant Lin tgyventi apie 1000 asmenų. Tai lesniam laikui. Komitetas džiau vą. o taip pat sielojantis iŠeiv’ «
daugiausia nariai šeimų, kurie giasi galėdamas painformuoti lietuvių vargais ir džiaugsmais.
karo metu liko išskirti. Prie jų plačiąją visuomenę, kad iškilmin Daug kuo tad velionis mums, š*
reikia pridėti ir tuos, kuriuos ga a.a. Vytauto Gylio pagerbimo eivijos ir tremties lietuvi'”'”, »
Chruščiovas oažadėjo išleisti lan akademija įvyks šį sekmadieni, yra artimas, mielas. Minėja i'
kydamasis JAV. Panašios scenos balandžio 3 d.. 4 vai. p.p. Prisi rengti komitetas maloniai kv >
kaip JAV kartojasi Prancūzijoj. kėlimo par. salėje. Apie velionies čia Toronto ir apylinkių lietu* uis
Pvz. besilankant Chruščiovienei veiklą išsamų pranešimą pada- gausiai atsilankyti į turinin’’^
vienoj Paryžiaus ligoninėj pri rvs konsulas Vyt. Stašinskas iš ministerio a.a. Vytauto Gylio n*»slinko viena vengrė ir ašarodama Nhiiorko. Meninėje programos gerbimą. Prie durų bus renka
orašė ją, kad komunistai išleistų dalyje dalyvauja Toronto choras mos aukos velionies antkapio
iš Vengrijos jos likusius šeimos ‘.‘Varpas”, vad. muz. St. Gailevi- fondui.
Minėjimui Rengti Komitetas.
čiaus, išpildys J. Šimkaus kannarius.

•...Jie žade Lietuvos y gyventoj us

Lietuvos gyventojų masinių
žudymų byloje Ulme 1958 m.
tarp šimtų liudininkų savo paro
dymus davė ir buv. kriminalinės
policijos komisarai Alfred Krum
bach ir Wilhelm Gerke. Iš jų ir
kitų liudininkų bei kaltinamųjų
parodymų jau tuomet buvo aišku,
kad ir jie 1941 m. yra dalyvavę
Lietuvos gyventojų maąinių žu
dymų akcijose. Jie abu tais lai
kais priklausė žinomai specialiai
egzekucijos komandai “Einsatzkommando Tilsit”. Abu prisipa
žino tose akcijose dalyvavę.
Krumbach 1958 m. buvo su
imtas Dortmunde, kai grižo iš
Ulmo teismo. Gerke po karo bu
vo išbėgęs į Švediją ir ten gyve
no užsimaskavęs. Prieš pat Ul
mo bylą buvo išaiškintas ir švedų
teisingumo organų suimtas bei
perduotas vokiečių policijai. Jo
byla būtų turėjusi būti spren
džiama kartu su kitais kaltina
maisiais Ulme, tačiau teisingumo
organai nespėjo tardymus už
baigti ir bylą paruošti. Tokiu bū
du jis Ulme savo parodymus da
vė kaip liudininkas, ne kaip kal
tinamasis.
Jo ir Krumbacho byla- netru
kus bus sprendžiama Dortmundo
teisme.
Krumbach 1940 m. buvo per
keltas į Tilžės gestapo komisaria-
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jų Europos kalbų. Jinai tikriaušiai išlaikė pirmykščiaš • mdo-europinės kalbos savybes. Štai ko
dėl palyginimus darantis filolo
gas lygiai taip domisi šiandinine
haujovine lietuvių kalba, kaip ir
sanskrito ir senovės graikų kal
bomis ... ■
Žymiausias XIX-šimtmečio filo
logas Augustas Schleicheris (1821
-1856), Prahos universiteto profešorius, skirdavo savo vasaros
atostogas pasikalbėjimams su Lie
tuvos kaimiečiais, užrašydamas
dainas ir pasakas iš jų lūpų ...”
Štai ką tuo pačiu klausimu sa
ko. The Encyklopedia Americana
(1942 m., 17 t., 482 p.):
“Lietuvių kalba yra senesnė už
graikų, lotynų, vokiečių, keltų ir
slavų kalbas. Jinai priklauso in
do-europiečių kalbų grupei ir yra
artimiausia sanskritui.. Panašu
mas taip lietuvių kalbos iš vienos
pusės ir žahskrrtb iŠ antros pūšės
yrą ištikrųjų toks artimas, jog
lietuviai kaimiečiai gali suprasti
sanskrito sakinius, ištariamus
mokslininkų, štai kodėl kalbinin
kai sutinka, kad lietuvių kalbos
bruožas yra taip pat tas faktas,
jog jinai tiek pat turi panašumo
su graikų ir lotynų kalbomis,
kiek su sar££ritu...” y”t.■ ’
štai keletas' pavyzdžių, liudi
jančių lietuvių, sanskritų, grai
kų ir lotynų kalbų panašumą:

Sanskritiškai: Devas dadau dantas,
Devas dasyati dhanam. Lietuviškai: Dievas duoda dantis,
Dievas duos ir duoną.
Graikiškai: Treis meteres, dyo poimenes en to kome ton platyn akmena
helkousi.
Lietuviškai: Trys moterys, du pie
menys tame kaime tą platų akmenį
velkasi.
Lotyniškai: Apud undas marium
latorum centum oves edunt, duo viri
iugum trahunt et mittunt in ignem.
Lietuviškai: Pas vandenis marių
plačiųjų šimtas avių ėda, du vyraitraukia jungą ir meta į ugnį.

.„___ ,__ ___________ ___ .
i™
| Lietutuviams, esantiems už tėvynės ri- vos ir Jfesaulio viziją kaip lydiANTANAS
x_s r i.*.
inąjąRAMŪNAS
mų mūšų,kelių žvaigždę.Mintys
paskaitos,
skaitytos
Vasario
16 minėjime Otavoje
XVIII bei XIX a. iriirities šu
las neužbėgs
Emanuelisuž Kantas
(1724
Vasario 16-toji yra proga ap kiai
akių.Mes
už.1804)
buvo
vienas
iš
pirmųjų,
mąstyti mūsų tautos praeitį, da bėgsime įvykiams už afc^! Galėkuris
Lietuvos
problemą
bartį if ateitį.
Isime
pakeikti
jų eigą,pastatė
...... ami
europinėj bei pasaulinėj šviesoj
Vienas iš svarbių uždavinių lie(Įvadas į Mielckės lietuvių-vokiėbų, tai Lietuvos klausimo sueu- čių kalbos žodyną). Po Kanto se
kė jau ištisi pulkai įžymių mąsty
ropmimas, sufarptautinimas..
Senovėje graikai, išsibarstę už tojų, lyginamųjų lingvistų, fil<>Gavėnios
tėvynės ribų, davė Homerą, He- logų, kalbotyrininkų, tautotyriXX a. lyginamosios lingvistikos
rodotą, Taletą, Pitagorą, įžiebda ninkų, kultūrininkų, humanistų,
Kančios spygliai ir rožės
tiesioginiai
ar
netiesioginiai
krei

pagrindinis šulas, Antoine Meilmi pirmąją Vakarų civilizacijos
pusių
savo
žvilgsnį
į
Lietuvą.
Jei

let (1866-1936), kalbėdamas apie
“Krikščioniui kentėti yra i viršūnės žvelgiu į aplinką, j pla aušrą. Viduramžiais arabų mokslo gu munis pasisektų susintetinti ir
lietuvių kalbos paminkliškumą,
natūralu’’.
B. Paskalis. tųjį pasaulį... Ir kai ateis mano vyrai, įveikdami sunkias tremties pasauliui atitinkamai perduoti
sako:
gyvatos pabaiga, savo liemeniu, sąlygas, sėkmingai išplėtojo įvai vien tik tai, kas iki šiol apie Lie
Kančios sekmadienis. Kristaus išbandytu gyvenimo audrose, pa rias žinijos sritis, suteikdami gai
“Nors patys seniausi lietuvių
kančia eina į lemianti momen puošiu Viešpaties šventyklą, nes vių akstinų Vakarų .Europos mo tuvą parašyta, tai, greičiausiai, Prof. Dr. A. Ramūnas - Paplaus
kalbos tekstai yra iš XVI šimtme
tą. Prieš mus iškyla paslaptingas esu skirtas dideliems dalykams”. kyklinei pažangai. Naujųjų am jau išsipldytų O. Milašiaus pran kas, Otavos universiteto lygina
čio po Kr. g., kaikurie lietuviški
našavimas,
jog
ateis
laikas,
kada
mosios
pedagogikos
instituto
(HSkausmo Vyro, pasakytume, —
žodžiai
yra artimesni pirmapradi
Didieji žmonijos ’ geradariai žių pradžioj Bizantijos šviesūs Lietuvos vardas ir garbė bus iš
rėktorius.
lietuviško Rūpintojėlio — vei yra kankiniai. Visokios vertybės kultūros vyrai, išblokšti iš savo
nei indo-europiečių tyčiai, negu
das, kurio galva nužymėta žaiz laiko perspektyvoje keičia savo tėvynės, turkams užėmus Kon nešiota nuo saulėtekio iki saulė
atitinkantys sanskrito arba grai
lydžio.
>
•.
•
domis ir pridengta erškėčių vai vertę. Krikščioniškai kenčiančios stantinopolį (1453), suteikė naują
kų kalbos žodžiai, žinomi daugiau
klausimu sako lingvistai, filolo
niku. :Veidas mielas ir atleidžian asmenybės visada mus žavi ir ste polėkį Renesanso sąjūdžiui Va Ir, šiaip ar taip kalbėsime, su gai,. . lyginamosios kalbotyros šė
kaip prieš du tūkstančius metų
sidaro
įspūdis,
jog
O.
MilaŠaūs
tis milijonams žmonių, pasak J. bina. Jos lyg pasipuošia -kilnumo karuose; -j
prieš Kr. gimimą”,
'
’ .
;
lai. Simeon Potter,- Liverpoolio, o
S. Bacho, “būki tūkstančius kar aureole. Pasaulio spauda šiomis < Naujųjų laikų eigoj daugelis pranašystė pradeda pūdytis. Tik taip pat ..Danijos ir Čekoslovaki
Todėl tas pats Meillet, garsus
ataukime
radiją'
ar
televiziją
Va

tų pasveikintas”,...
College de France, Paryžiuj, pro
dienomis plačiai aprašo ameri laisvės kovotojų, Senajame Pa sario 16 — Lietuvos vardas, Lie jos universitetų profesorius, sa
fesorius, ir kreipdavosi į studen
Įvairių yra filosofinių srovių kiečio vienuolio. vysk. J. E. saulyje turėję palikti savo tėvy
vo veikale Language teigia:
tus,
sakydamas:
kentėjimų supratime. Vieni ma Walsh heroišką laikyseną komu nes, su neįprasta drąsa bei ko tuvos balsas, lietuviškas žodis,
“Mūsų (t.y. anglų) kalba pri
lietuviška
daina
skamba
ir
aidi
“Jeigu norite sužinoti, kuria
no, kad žmogus yra sutvertas nistinėje Kinijoje. Komunistai jį vingumu Įveikę audringojo Atlan
klauso. didžiajai indoeuropiečių
kalba
kalbėjo jūsų protėviai, vy
vien kančiai. Kiti kentėjimus pri nuteisė dvidešimčiai metų kalėji to vandenis ir atsidūrę svetimoj per visą pasaulį!... .
kalbų šeimai, todėl ji gimininga
Šiandien,
Vasario
16
šventės
kite j Lietuvą ir pasiklausykite,
ima kaip gyvenimo būtinybę ir mo. Vyskupo draugai iš Hong šaly padėjo kertinius akmenis
daugumai kitų kalbų, vartojamų
kaip kalba lietuvis kaimietis”.
sukandę lūpas kenčia, nesitikė Kongo praneša, kad jis šiuo ban Naujųjų Pasaulio istorijai, nešda proga, tebūnie man leista pakal Europoje ir vakarinėje Azijoje—
bėti
apie
vieną
iš
brangiausių
ne
dami Įprasminti savo kentėjimą. dymu esąs patenkintas. Vyskupas mi žemei augštai iškeltą ' laisvės
nuo Indijos iki Islandijos.
Poetas Adomas Mickevičius,
bthrtis—būtis
vrkas—vHkas
tik
mūsų
tautos,
bet
ir
Europos
ir
Visos šios kalbos, artimiau ar
profesoriavęs tame pačiame Col
Krikščioniškas kančios supra jau seniai norėjo pats įsijungti idealo žibintą.
visos žmonijos tūrių — lietuvių tolimiau giminingos, yra kilusios, vespafs—viešpats krmis—kurmis
Kalbant
apie
europiečius,
suki

lege de France, Paryžiuje, matyt,
timas yra pozityvus. Krikščionis kartu su įkalintais kiniečiais ka
devaš—dievas
bhanga—banga
kalbą.
lusius
prieš
tiraniją,
nieko
nega

kaip iš motinos, iš tos kalbos, ku
kančią priima kaip gyvenimo rea talikais į bendrą Kinijos katalikų
dakšinas—dešinis gerai nujautė Lietuvos problemos
Lietuvių kalbą ir yra viena iš ria nomadai kalbėjo prieš 5000 viras—Vyras
lima
rasti
labiau
simboliško,
i
visą didingumą, sakydamas: “Lie
mata—motė
lybę. Mes neieškome kentėjimų, kančią. Ar ne panašiai galvoja if
sanas—senas
kovotojų
bėlaū^pirminių
ir
veiksmingų
priėmė

mėtų, gyvendami
kur sūnūs—sūnus
navjas—naujas
tuva laiko raktą visoms slavų
bet kada jie mus užtinka, žino elgiasi didysis Lietuvos kankinys mūsų sąmones, protus, valias, są juos pasitinkanti, :hių Lietuvos prOblėnią
saėūrb- lygumose,
žines,
'širdis
labiau
bylojančio
ne

jivas
—
gyvas
duhita
—
duktė
dabar
yra
Ukraina
ir
pietinė
Ru

problemoms išspręsti. Lietuva
me kaip kančią priimti. Didysis vysk. T. Matulionis, bešvenčiąs
šyašūras
—
šešuras
kataras
—
katras
sija. Mes gana teisingai galime
yra mįslė, kuri turi būti atspė
kančios Vyras, Kristus, yra mums šiais metais savo kunigystės še gu Laisvės Statula, ten Niujorko
dantaš
—
dantis
aritaras
—
antras
uoste;
su
Įdegtu
laisvės
švyturiu;
laikyti
savo
protėvių
namais
pla

ta ir atskleista pasauliui”.
kančios pavyzdys: “Kas nori ma šiasdešimtmetį?
ansa
—
ansa,
ąsa
srutas
—
srutos
čiai prasiplėtusią Lietuvą, kuri iš ašru—ašara
Adomo Mickevičiaus pėdomis
ne sekti, teišsižada pats savęs, te Moką kentėti žmonės ramumu 1 audringojo. Atlanto vandenų
asmi—esmi
platybes
žvelgianti.
Tai
Tremti

tikrųjų
siekė
nuo
Baltijos
jūros,
ėjo ir Oskaras Milašius. Būdamas
ima ant savęs savo kryžių ir tese ir laime spinduliuoja kitų aplin
padas—padas
asti—esti
skersai Ukrainos, iki Dniepro svapnas—sapnas bodjati—budėti garsaus lingvisto bei orijentaliska mane”. Ne bėgti nuo kryžiaus koje. Nuolatiniai vizitai ligoninė nių Motina, savo vaikų, Europos
upės žemutinių vandenų.
to Eugene Lebrun (1848-1910)
ir ne sugniužti po gyvenimo ban se pas ligonius, pagalba našlai narriū laisvės
rathas—ratas
žnati—žinoti
Čia tuojau turime prisiminti, dhumas—dūmas jati—joti
mokinys, jis 37 metus uoliai stu
dymų našta yra krikščionies pa čių prieglaudose, neturtingųjų kianti, iš tolo juos pasi
pūs
save
pasilikti
kviečianti
,..
jog
lietuvių
kalba
yra
seniausia
siūti, sūfarptatttinti, šupdsaulinti.
dijavo kalbinius, kultūrinius ry
javas—javas
sravati—sravėti
skirtis, bet priimti kančios naštą šeimose, šiltas vilties žodis dva
Statulą, sveriančią 450.009 sva
Tik pasiklatisykirhė, ką šiuo iš visų šiandien vartojamų gyvų- madhus—medus ir t.t. ir t.t.
šius tarp Lietuvos ir Vakarų, Pie
ir sekti Kristų.
siniame skurde, visa tai dažniau
rų,
virš
150
pėdų
augščio,
sukū

tų, Rytų pasaulių, ypač Ispanijos
Krikščioniškai suprastas ir pri siai eina iš tų, kurie jau patys
rė prancūzu skulptorius Frėdėric
ir
viso Iberų pusiasalio, kuris per
imtas kentėjimas ugdo žmogaus yra išragavę kančių taurę.
i
Aukšte
Bartholdi
(1834-1904),.
o
Gibraltarą ieško rakto į Vidurže
dvasią, kilnina širdį, padaryda Nenustebkime jei ir mums, gy
mį, Orientą ir į Atlantą.
mas ji asmenybe, šią minti gra venime siekiant laimės ir džiaugs žodžius, Skaitomus SfatūTos pedėstale,
parašė
garsi
žydų
poetė
Em

. ••r
Apie Lietuvą ir Ispaniją jis
žiai vaizduoja Bertram novelėje mo, beskinant rožes, negailestin
SOVIETINIO CKINIKAVTMO ĮVAIRENYBĖS
teigia:
apie Libano kedrą. “Aš augu iš gi dygliai kartais pažeidžia ran ma Lazarus (1849-1887), hefčnškai
mas Įvykdo 170-250 procentų ... ti, saugoti, kad stiklainiai nesu
“Šių Įžymiųjų šalių tyrinėji
palengvo. Mano praeitis yra pa kas ar širdį. Visur, kur yra lai globojusi Senoj o Pasaulio išblokš Ptis^t^fi stiklainiai
— Asortimentiriis. planas ar dužtų, fabriko vadovai pavedė H. mai yra vos tepradėti, tačiau šių
Užeina
pirkėjas
į
gastronomą,
ženklinta kantrumu. Visokios mės, yra ir liūdesio, kur yra ma tuosius, tremtinius, benamius:
Bielachui. Šis pasijuto lyg meška kraštų gelmėse, o ne tolimojo
“Siųskit pas mane jūsų varg •jb žvilgsnį taip ir prikausto len įvykdytas?
oro atmainos mane tik stiprina. lonumo, ten yra ir kančios; kur
Klausimas,
matyt,
buvo
nema

tynos
su
uogienėmis,
džemais,
prie
medaus statinės ir iškopinė- Oriento dulkėse, guli raktas visos
Šalna manęs neužklumpa nepasi- yra rožių, ten yra ir erškėčių .’. . šus, Jūsų minias trokštančias
ruošusio, o didinga audra sutvir Bet visi kentėjimai suplaukia į kvėpuoti laisvai, Suvargusius kompotais. Tačiau pirkti šių ska- lonus. Pašnekovas patylėjo, paty jo 480 stiklainių braškių uogie mūsų praeities ir ateities”.
Reikšmingą šuoli Lietuvos pro
tina mario liemenį. Aš myliu žai amžinąją džiaugsmo ir meilės žmones iš jūsų perpildyto kraiito, nurnynų nedaug teatsiranda no lėjo, o po to netikėtai išpyškino: nės, 440 indelių braškių džemo ir
—
Aš,
matote,
ne
visai
direk314
indelių
obuolių
džemo.
Grį

rinčių.
Ūiriesnio
budo
moteriškė,
blemos sueuropinimui bei sutarpbus, lietų ir saulę. Nuo kalvos jūrą ...
Kun. P. Ažubalis. Siijskite juos audros išrautus be
. torius. : /
žus Bielachui namo, direktorius taųtinimui yra padaręs naujųjų
namius, Aš laikau šviesą prie žiūrėk, riet supyksta:
— Okas?
V. Vėčkys atsiskaityti už skanu laikų minties Parnaso viršūnėsna
— Stiklainiai juk pustuščiai!
auksinių durų!...”
—
Pareigas
einantis
tik
laiki

mynus nepareikalavo, bet, Įdavęs įkopęs Emanuelis Kantas. Įvade
—
Kauno
konservų
fabrikas
Tremtinių problema nėra to
dar daugiau gėrybių, pasiuntė į Į Kristijono Gottfriedo Mielckės
kia • paprasta,. kaip., jinai , pirmu Tokios išleidžią, — teisinasi par- nai. ,.
Asbrtimentiriė
užduotis,
tai
ir
davėjos.
Permę...
požvilgiu gali mums a atrodyti.
.lietuvių-vokiečių kalbų žodyną
— O jūsų akys kuriam tiks buvo tas siūlo galas, už kurio pa Cukrų iš sandėlio reikėjo vež jis sako:
Tremties metai — išnaudotini.
Tik pagalvokime, kiek gero sa lui?*— pirkėja nenusileidžia. — tempus ėmė vyniotis visas kamuo ti tik į cechus, į gamybą. Sandėli
’’Lietuva turi būti išlaikyta, nes
vo kraštui yra nuveikę svetur at Kairi tokius priimate, smaliziariis lys, milijoniniai skaičiai liko per ninkas V. Morkūnas dalį maišų jos kalba yra raktas, kuris padės
matomi ir nustojo kelti susižavė su cukrumi nukreipdavo už fal> atspėti ne tik kalbotyros, bet ir
sidūrę tokie vyrai kaip Adomas pataikaujate?
Pirkėja teisi. Prekybininkų jimą. Mat, fabrikas gamino bran riko vartų — spekuliantams. To istorijos mįsles”.
Mickevičius, Zigmas Krasinskis,
Bronius Trentowski, Joseph de' kaltė didelė. Bet ir fabriko va gesnius ir mažiau darbo reikalau kiu būdu ištirpo keletą tonų ža
šitaip sakydamas, Kantas, su
Maistre, F. W. Foersteris, Tadas dovų, oi, nepaglostysi.. Neger jančius gaminius: uogienes, mar liavos. Grobstytojas iš pareigų kūrė nemirtingą motto tiek tauti
bia jie savo įmonės ženklo. Vals meladus, sultis. Tuo tarpu neda buvo atleistas be jokio atsiskaity niam, tiek tarptautiniam lituanis
Kosciuška, Oskaras Milašius?
Skausmas dėl tėvynės gali virs tybinės prekių kokybės inspek vė 327 tūkstančių sąlyginių in mo. Sandėlininko pareigas per tikos bei mūsų humanizmo są
cijos darbuotojai pernai patikri dėlių marinuotų bei konservuotų ėmė P. špokas. Gi milijoninių jūdžiui, kurio prasidėjimą išgy
ti kūrybos versme ir jėga.
no
kėlias Kauno konservų fab daržovių, 102 tonas vaisių tyrės, vertybių niekas nei perdavė, nei vename, o kurio galimybėms, be
Čekų pedagogas tremtinys Jonas A.'Comėnius (1592-1670) pa riko gaminių siuntas. Ką jie su o taip pat vaisių konservų, kom priėmė. Tiksliau sakant, po to kas ribėms ateities perspektyvoms
skleidė Savo idėjas tiek rytuose, rado? Ogi 24 tūkstančius pustuš potų daugiau kaip už 3. milijonus norėjo, tas ir ėmė. Naujasis san nei galo, nei krašto nesimato ...
tiek vakaruose ir tuo būdu išgar čių stiklainių. Kiekviename iš jų rublių.
dėlininkas špokas per kelis mė
Lietuvos dabartis — skaudi.
Panašiai buvo ir su viršumpla- nesius taipogi suspėjo pasiglemž
sino savo tėvynę visame. pasau trūko maždaug po 50 gramų uo
Bet jos praeitis — didinga, o
lyje. Ant paminklo, pastatyto jo gienės ar džemo. Pusantro tūks niniu pelnu. Fabriko vadovai iš- ti už kelis tūkstančius cukraus, jos ateitis — dar didingesnė.
Amsterdame, Olandijoje, tančio indelių buvo pripildyti sireklamavo, sutaupę medžiagų o fabrikas leido kartų kompotą.
Tarsi spindulinga šiaurės žvai
"Atlikta paprastai ir suraminančiai" garbei
bei žaliavų už 488 tūkstančius
kažkokia karstelėjusia tyre.
skaitome:
Augščiau minėjome vyr. meist Tarsi spindulinga šiaurės žvaigž
Fabriko vyr. inžinierius L. Gri- rublių, ši ekonomija tėra plana ro V. Paplauskienės gamybines dė, ateities laisva Lietuva pakils
Istud Comenii custodit membra
Paprastai, gražiai... ceremonijos pilnos žmogaus supratimo
dvasios ... ramūs veiksmai nedrumsčia susikaupusių, maldų.
sėpulcrum: Coelum animam, lau- giškis kaltės nenori prisiimti. vimo triukas.. Išlaidos prekinės apyskaitas. Kokiu stebuklų tik ir sužibės plačiai Pabaltijui, Eu
Per daugiau kaip šešiasdešimt metų Wm. Speers yra laimėjęs
\
des integer orbit habet. šis ka Kaltę jis nori primesti fasavimo produkcijos išleidimui 1959 me nerasi, jas bevartydamas. Suver ropai ir pasauliui, mesdama švie
simpatijų daugelio širdyse... ir yra pasiruošęs mielai padiskutuoti
pas saugoja Komenijaus žemiškus automatui KNA-1, stiklinei tarai tams buvo planuojamos visiškai čia į puodą, pagal dokumentus, sos galingas pašvaistes ir i rytus,
su jumis kiekvieną laidotuvių tvarkos planą, įskaitant ir mūsų
palaikus; Jo siela gyvena danguj, bei... oro burbulams, kurie, neprisilaikant ekonomijos režimo. kelis vežimus uogų ar vaisių, tai ir i vakarus, i pietus ir Į šiaurę.
Įprastinius pasiruošimus.
o jo garsas — visame pasaulyje. klastingai susidarę uogienės ma Jos buvo nustatytos net dides gerai, jeigu koks kilogramas ki
Lietuvos viziją, lyg šventą re
nės,
negu
1958
metais.
Planavi

sėje,
padidino
jos
turini.
Visiškai
Prisiminkime
tremtį
Alighieri
Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
tas uogienės ar marmelado išei likviją, nešiokime kiekvienas sa
Dantės, savo kūryba Įliepsnojusio rimtu tonu jis aiškina, jog teisin mo skyriaus viršininkas A. Gal- na. Kitąsyk taip išverda, kad nė vo širdyje.
(LAIDOTUVIŲ NAMAI)
tautų vaizduotę, atminti ir širdis! gai sūfasuoti uogienę kliudė to minas ir kiti fabriko vadovai nėi šaukšto nebelieka. Už stambius
Tebūnie jinai mūsų gyvenimo
2926 DUNDAS ST. WEST (prie Keėle) RO. 7-2154
Mokykimės žvelgti i lietuviš kie faktoriai, kurie išaiškėjo vė iš šio, nėi iš to susigalvojo, kad trūkumus’ Maisto pramonės val- ir mūsų veiklos kelių lydimoji
kojo gyvenimo Įvykius iš pasau liau ... Bet vėliau išaiškėjo, kad planuojamai slyvų uogienei išvir
žvaigždė!
(Nukelta į 7 psl)
linės perspektyvos ir, atvirkščiai, 1.200 kilogramų uogienės, nebu ti prireiks 36 tūkstančių rublių
į pasaulinius įvykius iš lietuviš vo šudėta. į; stiklriiriitis; Tai;kūri jį daugiau, negu prieš mętiiš, kad
a Ii ■ i. l-.u : i i didesnės išlaidos bus gaminant
VE N U S
kos perspektyvos., Tokiu atveju dingo?
obuolių
ir
vyšnių
džemus,
net
vyš

Išgirdęs
šitokį
klausiiną.
vyr.
neteks eiti paskiti Įvykius. ĮvyGĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms,
Laiko i Egidų negu kitos
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
inžinierius L. Grigiškis nesuran nių kompotą. Iš tikrųjų, vien uo
Pristatome
i namus.
Kalbame lietuviškai.
da ką beatsakyti. Materialiai at gos bei jų pusfabrikačiai įmonei
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037
Pinigai yra
sakingas asmuo vyr. riieistras V. atsiėjo 464 tūkstančiais rubliu pi
,
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nurodo, jog gamy giau. šitokį nerealų planavimą
puikiausia dovana Paplauskienė
bines apyskaitas apie sunaudotą tikrai turėjo pastebėti Liaudies
Taip sako tūkstančiai žmonių Sovie žaliavą pristačiusi į buhalteriją. ūkio tarybos darbuotojai;
Fabriko darbininkai stengėsi
tų Sąjungoje, kurie gavo pinigus do Tai tiesa. Apyskaitas ji pristatė.
vanas. — Pinigai taip lengva siųsti. O vyr. buhalteris .A. Amąnavi- gerai dirbti, bet dėl direktoriaus
Viskas, ką Jūs turite daryti, tai yra čius vienu brūkštelėjftriu tiūkri- V. Večkio, vyr. inžinieriaus L.
pranešti mums tikrą vardą ir adresą
Grigiškio apsileidimo, įmonėje
,, -;
gavėjo USSR, Jūsų vardą ir adresą ir mą nurašė. >
įsigalėjusi netvarka kliudė dirbti,
atsiųsti čekį ar money orderį. Laike
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Permatdrtri skaičiai
2 savaičių, mūsų bankas USSR išmo
niekais
paversdavo
Žmonių
pa

— Klaidų buvo, — pasimuistęs
kės pinigus gavėjui SPECIALIU KUR
Vaistai K EtttdpOs valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
SU po 10 rublių už kiekvieną dolerį.
fabriko direktoriaus kėdėje, kal stangas. Fabriko vadovai nekont
Gavėjas gauna pilną sumą be jokio bėjo V. VeČkys, — Bet ir pada roliavo žaliavos paruošimo, jos
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
atskaitymo. — Nėra muito ar mokes rėme riemaža, Mechariizavom. Aįi- sandėliavimo bei perdirbimo, ne Taip pit šiunčiamė R Ęuropos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
čių ant siunčiamų pinigų, neatsižvel
ūkiškai naudojo valstybines lėšas, MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
giant į siunčiamų pinigų sumą. — Jūs tomatižavom. PėkoristrUavom. Pu mažai tesirūpino gaminių apskai
galite siųsti bet kokia suma vienam sę Triiliorio daVčfri viršūmplaninio
asmeniui. — Po dviejų savaičių, kada pelno. Kiti rodikliai... — jis ta. Dėl to Įmonėje priviso valsty
tie pinigai išmokami, Jūs gausite iš
binio turto grobstytojų, kurie suk
mūsų oficialų pakvitavimą, pasirašy prisitraukė ant stalo gulėjusią do- čiavimais bandė išnešti sveiką
paprastu ir ORO RAŠTU rius^siuntinhis.
tą pinigų gavėjo. Visoš perlaidos po kumerrtų bylą. Ten juodomis rai
nai garantuotos ir apdraustos. Už pa dėmis buvo užrašyta “Asortimeh- kailį, perduodavo prekybįnihTurime pardavhnui Įvairiu medžiagų ir kitu prekių.
kams
nepilnus
stiklainius,
skriau

tarnavimą imama:
užrašas VečGyvenę ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
eną suma:
Už kiekvieną
sumą:
vartotojus.
■»
vp.*.
it nij— dėKas
rio
siuntinius,
bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
iki !$50.00 — $5.00
jie?
mums
iki $100.00 — $10.00
degęs, visą bylą įgrūdo stalčiuh.
Siuntė įmonė kartą savo kon
iki $150.00 — $15.00
— Bet ką čia apie rodiklius, gė
Kotių tik rūšių jūs panorėsi^1
servus
į Kuibyševą. Vagoną lydėiki $200.00 — $20.00
riau apie žmotres, — kreipė kal
LIETUVI V ĮSTAIGA
Nuo
didesnių
širmu
10%.
te, PENMANS DAI&O KO
Prašome įsidėmėti, kad mūsų firma bą i šalį. — Geru darbininkų išturi Bankų ir Apdraudos Departamen ttgdėm. Urbonavičiūtė Dalia, štdi,
BALTIC EXPORTING CO.
JINIŲ yra įvairiausių. Ne
to leidimą ir bondyta. Tik mes vieūi brigadininke. Garbės raštu apJums duodame pilną garantiją.
849 College St., Torofito, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3698
svarbu kurias pasirinksite,
Siųskite kiek pinigų - giminėms ir dovanota. Už komunistinio darbo
Beny. Voltu luinos VA A 7 ĄI8į
rigados vardą kovoja. Cirkelis,
draugams Lietuvon ir padarysite jiems
SKYRIAI:
jūs. Įsitikinsite, kad tai vertihdžiaugsmo.
rbio norfiamHton. Ont. TeL JA. 8-668«. Ponia V. Jurattis.
3-5315. Ponia M. VenskevKienė.
gidusias pirkinys už šią kainą.
GL. 1-0821. Ponas K. Kudukis.
Gramercy, Dept. TZ | RESTORANAS

rimčiai

BURBULAI IR KAS JUOS LEIDŽIA

įvairus siuntiniai

darbo kojinės

Lake Simcoe

Taip pat apatiniai -vireutinfei rūbai
OAitSOS Nfco 18«* MgrŲ
WS1M
t

,k

New Yorke telefonas MU. 9-0598
Darbo valandos 9 - 8.30 kasdien,
Šeštadieniais 10-1,
sekmadieniais uždaryta.
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LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI

SOVIETU PINKLĖS

Sovietinę ofenzyvą pasitinkant

VLIKas DĖL KVIETIMO LANKYTIS LIETUVOJE

A. ŠALČIUS
AL. GIMANTAS
Kaip supranta ryšius
pas savo gimines, net šeimas. Gir
Ryšium su Maskvos planuoja-Į lietuvių pasirodymas Vilniuje
I
-"P"
— armėnai
di, viskas netrukus pagerėsią ir
Dviejuos straipsneliuose ban slėpiamas nepasitenkinimas rusų
mu triukšmingu Lietuvos paver- bus, be abejo, panaudotas tai progallau išgavo kanclerio Adenaue pasitaisysią...
gimo sukakties minėjimu, sovie pagandai sustiprinti ir laisvajam kaip kultūrinis ryšys, yra supran rio sutikimą ne tik kartu repre Dėl Hondūro esama ir daugiau dėme labai konaensuotai svars sutrukdyta išvyka Amerikon. Esą,
tų agentūros laisvajame pasauly pasauliui įtikinti, kad iš tikrųjų tamas Amerikos armėnų su savo zentuoti sportinėse olimpiadose problemų: štai ką dėl imigracijos tyti sovietinės propagandos lai jie buvo nepaprastai puikiai pa
pradėjo intensyvią propagandą visi lietuviai su ta padėtimi su tautiečiais tėvynėje. Amerikos Vokietiją, bet taip pat Tarptauti cen rašo užklaustas Gvatemalos mėjimus ir pralaimėjimus iš vi siruošę reprezentuoti hetuviŠKąuž Lietuvos lankymą šiais metais. tinka ir neprieštarauja Krem armėnai daugumoje yra turtinga nėje Geofizikos ir Geodezijos Uni konsulas Niujorke Antonio Aris: sų rūšių jų ryšių-su likusiąją pa ją dainą ir šokį pirmaeilių JAV
Kviečiami visi lietuviai, senieji ir liaus režimui.
klasė, profesionalai ir prekybinin jos konferencijoje Helsinkyje, “Belize — klaidingai dar vadina saulio dalimi. Ir, nors pas mus teatrų scenose, bet, tie visi pla
naujieji, iš viso pasaulio atvykti Šioms pinklėms neturime pa kai, lygiai kaip iškilę Soviet!joje ateinančią vasarą. Būdingas šios ma “Britų Hondūru” — yra Gva vyrauja nepermaldaujamas įsiti- nai, sovietinių tvarkytojų buvo
š.m. liepos mėn. į Vilnių, kur siduoti ir nieku būdu nepatar yra jų kompozitoriai, daininpkai unijos pareiškimas: “Kaip moks temalos teritorija. Dėlto betkokia Kinimas, kad iš tų ryšių visada paminti. Dabar, vėl ganuai eina,
numatomos svarbiausios minėji nauti okupanto propagandai ir jo ir biznieriai (Mikojanas) . New lininkų draugijos nariai, yra ne imigracija į Belize tikrumoje yra ir visur laimi tik' sovietai, buvo Kad J. švedo ansamblis turi pa
mo manifestacijos. Keliaujan tikslams. Kremliaus tikslas yra York Times kovo 14 įsidėjo platų priklausomi nuo šiandieninės imitacija į Gvatemalą, ir dėlto bandoma atversti ir kitą medalio ruošęs naują programą, kuri,
tiems siūlomos palankios sąly aiškus — laikyti mūsų žmones rašinį kaip Amerikos Armėnų Jungtinių Tautų įvairių vyriau turėtų būti atlikta susirišus su ati pusę — įžvelgti, jog ,toli gražu, kaip ir galima buvo laukti, jau
gos ir grįžimo garantija. Sve pavergtus, nuteisintus ir išnaudo Taryba suruošė Waldorf Astoria sybių politikos”.
tinkamais Gvatemalos įstaigų pa ne visada laiminčiųjų pusėje yra nutolusi nuo gryno lietuviškojo
meno, kad jon jau įtraukta “vi
čiai, tačiau, kviečiami tiktai į jamus. Kas todėl šiemet vyktų į iškilmingus priešpiečius pagerbti
reigūnais, nors pati teritorija dar sovietai.
Dėl Hondūro lietuviškos
sasąjunginių
ir broliškų tautų”
Vilnių, ir tiktai liepos mėnesį. Iš pavergtąją Lietuvą, kad ir savųjų šiuo metu Amerikoj koncertuo
tebera priverstinoj vienos Euro Nuolatinės sovietų
kolonijos
dalykų. Gal toks pakeitimas ir
to aiškėja kvietėjų tikslas — pa lankyti, tikrai paremtų savo tau jančiam Maskvos operos daini
pastangos
Iš Lietuvos ir su Lietuva susi pinės valstybės kontrolėj.
naudoti svečius iš užsienio, jei tos priešą ir nieku būdu nesuteik ninkui Pavel Lisistsian. Daugiau rišę veikėjai su didžiausiu nepa Kada Belize grįš Gvatemalos Plečiant minimą temą, pravar reiškia, kad, pagaliau, su tokio
tokių būtų, sovietų propagandos tų saviesiems nei džiaugsmo, nei kaip 300 svečių sukėlė daininin sitenkinimu smerkia sumanymą administracijon, jokia privati tu pasvarstyti ir tuos klausimus, pobūdžio programa, ansamblis
reikalams. Svečių atsilankymas laisvės vilčių, kuriomis jie tebe kui ovacijas. Dar didesnis entu Hondūre steigti lietuvišką atsar nuosavybė ten nebus nacionali kurie labai glaudžiai rišasi ir su galės pasiekti Vakarus.
būtų išgarsintas, kaip pritarimas gyvena. Savo neapgalvotais žy ziazmas kilo kai į priešpiečius ginę žemę. Girdi, “Ar tie žmo zuota, nes Gvatemala respektuoja lietuviškaisiais reikalais. Sovie
Džiaugtis ar protestuoti?
okupacijai ir primestajam komu giais neturime apkartyti jų gy staiga atvyko Aram Khačiaturi- nės supranta, jog jie, ne kas ki privatinės nuosavybės teisę. Gva tams stengiantis galimai įtikina . Tautiečių tarpe jau eilė metų
venimo nedalios dienose. Lais nas, vienas iš didžiausių sovietų tas, vykdo genocidinę politiką, temala skatina imigraciją į savo miau pasauliui rodyti okupuotųjų gana gyvai svarstomi tie reika
nistų režimui.
Jau dabar Maskva plačiai vės valanda' jiems išmuš, jei jos kompozitorių. Amerikiečiai ar užtikrintai atimdami žmones iš kraštą visų dinaminių tautų, kraštų integralumą su maskvine lai, pirmoje eilėje klausiama ar
skelbia, kaip “laiminga” jaučia vieningai sieksime. Tada, laisvo mėnai neatsibučiavę su savo “so Lietuvos?” šie asmenys negali ir įskaitant pabaltiečius vištiek ko valstybe, vis bandoma visais įma naudinga būtų lietuviškiesiems
si lietuvių tauta, būdama sovie je ir nepriklausomoje Lietuvoje, vietiniais svečiais”, Pagal The nenori diskutuoti, kokios gi tik kią pilietybę jie turėtų — Gva nomais būdais išgauti bent netie reikalams, tokio ar kitokio an
tų pavergta, ir kokią nepaprastą galėsime savuosius atlankyti ir New York Times Khačiaturinas rosios priežastys, kad dar ir šian temala maloniai kviečia juos ap sioginį sovietinės agresijos pripa samblio iš sovietinamos Lietuvos
pažangą ji yra padariusi komu pasilikti su jais kraštui atstatyti. amerikiečiams pareiškęs: “Kur dien Sovietų ambasada nei šim sigyventi, kur tik jiems patinka, žinimą. Be pastangų politinėje gastrolės šiame kontinente? Var
VLIKo Prezidiumas.
nistams vadovaujant. Užsienių
jūs begyventumėt, niekad neuž tąją! daliai Amerikos ir Kanados įskaitant Belize”.
plotmėje, kiekviena proga panau giai ar bent vienas mūsų būtų
mirškite esą armėnai ir gimtosios lietuvių neduoda įvažiavimo ir iš Konsulas prašo kreiptis į jį dojami ir kultūriniai, moksliniai, visu 100% kompetetingas duoti
armėnų kalbos. Jūs privalote pa važiavimo vizų, net ir tada, kai kiekvieną, kuris domisi imigra sportiniai ryšiai su užsienio-vals tikslų atsakymą, bet laisvus sam
dėti savo tautai moraliai ir mate užtikrinama, jog bus apsistota cija Gvatemalon.
tybėmis. Ne vien tik dėl jų pa protavimus jau daug kas bando
rialiai”. Šito pareiškimo atidžiai
siektų laimėjimų vienose ar kito reikšti. Vienos nuomonės nėra ir
“Melas šventykloje”
Lietuviškos velykinės atvirutės
klausėsi sovietų ambasados besi
se srityse, bet ir grynai politi kažin ar čia gali būti. Ir visdėlto,
Siūlo įleisti daugiau imigrantų
Toronte gaunamos: abiejų para 5 pav. drama buvo pristatyta To šypsą diplomatai Vladimiras Anniais ir propagandiniais moty eventualumui reikėtų ruoštis.
pijų knygynuose sekmadieniais; ronto visuomenei Cleveland© slov ir Nicolai Burov.
Prez. Eisenhoweris pasiūlė kon mil. Prezidento nuomone, ateivių vais, į sovietines delegacijas įjun Nuo mūsų, regis, visiškai nepa
J. Beržinsko prekyboje — The ‘Vaidilos’ teatro. Autorius V. Magresui pakeisti imigracijos įsta skaičius turėtų būti padidintas iki giami ir Pabaltijo valstybių kul reina, ar toks ansamblis bus pa
Lenkai:
Time —.1212 Dundas St. W.; riūnas pajudino jautrią išeivijos
Jei sovietinė lietuviška spauda tymą, kuris nuo 1882 m. esąs pa 300.000, t.y. padvigubintas. Tai tūrininkai; mokslininkai, sporti kviestas. Sportininkus, kitų dele
moralinę
temą
—
suirusias
san

Margis Drugs — 408 Roncesvaliki šiandien nedrįsta net užsimin senęs, nežiūrint kaikūrių pakei sudarytų šeštadalį vieno procento ninkai, menininkai. Tokiais atve gacijų narius, kaip žinome, išei
les Ave.; p. Baikauskienės preky tuokas, jų pasekmes, ištikimybės ti apie tokius pripažintus lietuviš timų 1921, 1924 ir 1952 m. JAV JAV gyventojų. Be to, preziden jąs sovietams- maloniausia ir la- vijos lietuviai stengiasi pamatyti,
boje — 1613 Bloor St. W.; Sp. nepaisymą ir bandė šį klausimą kos muzikos meistrus, kaip Kup spauda pripažįsta, kad atėjo lai tas siūlo panaudoti kraštų neiš bausiai pageidaujama būtų, kad susieiti, pasikalbėti, ranką pa
B-vėj “Žiburiai”— 941 Dundas scenoje spręsti. Žiūrovai įdėmiai revičius, Saulius, Žukas, Nomei- kas atitaisyti ligšiolinius vienaša semtą kvotą tiems, kurie ją per tie visi atstovai, būtų pilnai skai spausti, beveik visur ir visada.
sekė veikalo eigą ir skirstėsi išsi ka ir kiti, tai skaitome tame pa liškumus. Esą dabartinis įstaty viršija bei turi ilgą laukiančiųjų tomi sovietinės valstybės repre- Kaip tektų elgtis, jei po kanadiSt. W.
*
nešdami įvairių nuomonių. Daly čiame NYTimes, kad lenkų ko mas nustato ateivių metinę kvo eilę. Šie prezidento pasiūlymai zentauotojais, karkartėmis pa nius ar amerikinius didmiesčius
Moralinio nusiginklavimo sąjū vavo virš 400 asmenų.
munistas burmistras pianistui Ar ta, remdamasis 1925 m. gyv. su koi kas nerado palankumo kon brėžiant ir jų tautinę kilmę. At gastroliuotų J. Švedo ar panašus
dis visiems Kanados gyventojams
tūrui Rubinsteinui neseniai įteikė rašinėjimu bei krašto etnine su grese, net savo partijos narių tar seit, vis jau šioks toks pripažini ansamblis iš Lietuvos? Piketuoti
Po dainos ir šokio koncerto
išsiuntinėjo brošiūrėlę “Ideologi
mas faktinės padėties. Kad ir į ar sveikinti? Ignoruoti ar tūks
ja ir koegzistencija”, kurioje iš Kovo 27 d. Prisikėlimo parap. Lodzės miešto raktus. Rubinstei- dėtimi. Gyvenimas tiek pasikei pe. Amerikiečiuose tebėra gyva tas pačias JT atvežami pabaltie- tančiai užplūsti jų pasirodymus?
ryškinamas pasaulinis komuniz salėje įvykęs dainos ir šokio kon ųas vieši Lenkijoje jau ketvirta tęs, kad prez. Eisenhoweris siūlo baimė, kad per plačiau atkeltus čiai, kaip sovietiniai atstovai, nes Negirdomis praleisti ar pasiruoš
mo pavojus. Ryšy su tuo Mutual certas praėjo gana gražiai. Prog savaitė ir prisipažino niekad ne remtis 1960 m. surašymo duome vartus prigužės nepageidaujamo Vakarų valstybės kitaip nesutin ti širdingiausiam sutikimui, ra
Cooperation League balandžio 3 ramos išpildytojai: solistė Vac- buvęs taip sujaudintas priėmimo. nimis ir nebeproteguoti šiaur. elemento, ypač komunistų. Jie ka į juos žiūrėti. Atrodo, kad tuo diją, televiziją, didžiąją spaudą
Europos kraštų. 1920 m. JAV bu nevisada mato, kad ateiviai pasak
Vokiečiai:
d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Slova lava Žiemelytė perdavusi dainų
pasitelkus ir, ta proga, atitinka
Rytų ir Vakarų vokiečiai pa vę 105 mil. gyv., o dabar 180 prez. Eisenhoweno, atneša Kraš tarpu sovietams ir to pąkanka.
kų parapijos salėje — Claremont akordus, o išraiškos šokio meni
mai iškėlus lietuviškuosius reika
tui daugybę talentų ir tuo atsi Pirmoje eilėje visa,
ir Robinson g. kampas (netoli ninkė Jonė Kvietytė viena ir su
lus
ir svetimųjų rikiuojamos Lie
lygina už krašto svetingumą.
kas tik rusiška
Qcen) demonstruos dvi filmas — partneriu Robert Doyle, tą pačią
tuvos problemas?
Vatikano atstovas po 500 metų
Gi meno, kultūros srityje, so
Island of Renaisance ir Idea dainą publikai perdavusi ritmin
Klausimai reikalingi
Takes Wings. Visi kviečiami da- go šokio formoj, pasirodė augšPopiežius Jonas XXIII, pats tos drabužiais ir nepastebėtas pa Bonna. — Iki 1958 m. kovo vietams, atrodo, labiausiai rūpi
atsakymų
tame meniniame pajėgume.
-■ lyvauti.
buvojęs Turkijoj ir palaikęs liko miestą. Paėmęs miestą Ma mėn. V. Vokietija ginklavimosi pabrėžti, iškelti ir visaip pirmoje
Tai vis degą klausimai, kuriuos
Publikos, tiesa, galėjo būti kiek
vietoje akcentuoti pačių rusų pa
SLA 236 kuopos kalendorius daugiau. Į koncertą atsilankė glaudžius santykius su mahome hometas II pasirūpino paskirti reikalams iš JAV yra gavusi 892 siekimus. Kartais net labai ryšku atsakyti, kas žino, gal jau mums
1960 m. išleistas minint savo 25 apie 300 asmenų, dainos ir šokio tonų ir ortodoksų vadais, Turki Genadijų visuotiniu patriarchu, milijonus dol. paramos. Ši para iš 'sovietų elgesio, kad jie kitaip teks labai artimu laiku. Kiekvie
jai paskyrė internuncijų arkiv. kuris paneigė Florencijos nutari ma pasibaigs š.m. birželio 30 d.
m. veiklos kelią, atpigintas.
mėgėjų.
'
ir nenorėtų, kaip tik propaguoti nu atveju, turėtume būti budrūs,
Kalendorius gausiai iliustruo Per tris pasirodymus kontral Lardone, 73 m., itala, buvusi ka mus baigti Rytų-Vakarų skilimą. Nuo tos dienos nieko nebegaus vien tik rusų tautą kitų tautybių kad, pirmoje eilėje laimėtų Lie
tas, 60 psl. Jame aprašyta ne tik tas V. Žiemelytė išpildė Gluck, nonų teisės prof. JAV katalikų Dabar po 507 m. yra atgaivintos nei D. Britanija, nei V. Vokieti sąskaita. Ar tik ne iš to dėsnio ir tuvos reikalas. Taipgi, būtų la
SLA kuopos darbai ir reikšmė Wagnerio kompozicijas — origi- un-te 1924-49 m. Pastaruoju metu naujos pastangos vienybės link ja. Bet kiti Š. Atlanto Sąj. nariai išplaukia Vakarų užplūdimas be bai pravartu prisiminti, kad vie
dar bus šelpiami.
Toronto lietuvių gyvenime, bet ir nalinėj kalboj ir Grečaninovo, jis buvo nuciju Peru. Turkija pa me.
veik vien tik rusiškais ansamb noks ar kitoks mūsų pasielgimas
skyrė ambasadorių Vatikanui ve
kas tai yra Amerikos Lietuvių Čaikovskio ir Beethoven© — lie- teraną diplomatą Nurettin . Ver
liais, meno kolektyvais, lyg kitų bus labai plačiai komentuojamas
Susiviemjimas, Yra ir kitų infor-'tuviškai,
............ o taip
- pat Rubinštei’no
tautų įvairūs meniniai junginiai' ir aiškinamas -pačioje sovietinaKĄ
KiT
giu.
'
maėijų. Norima jo platinimo dar “Melodiją” ir Saint-Saens “Atsi
būtų mažiau pajėgūs ar netaip pa moje Lietuvoje, mūsų pačių se
Turkijoj tėra apie 200.000 ry
bą užbaigti, todėl kovo 13 d. susi veria širdis” — iš operos “Sam
: savo rėžtu taręsis su Liet, atstovybe traukia. Kad perdaug čia nekiltų sių ir brolių. Vienos ar kitos klai
APIE VATIKANO PAŠTO
tų
apeigų
katalikų,
bet
Istambule
rinkimas nutarė kainą numažinti sonas ir Dalila”.
Vatikane ir su tėvais marijonais. kokių klausimų ar abejonių, kart dos gali būti ne tik skaudžios,
- Konstantinopoly reziduoja orto ŽENKLO išleidimą su šv. Kazimie- i Projektas
paruoštas jau 1958 kartėmis išleidžiami ir nerusiški bet ir labai reikšmingos laikui va
iki 50 centų.
Jonė Kvietytė viena išpildė doksų patriarchas, kurio laikyse ro atvaizdu, dėl kurio kurį metą lie m. vasarą.buvęs
Ženklo
pasirodymą su
Ji galima gauti: Toronte J. Ber Gerschwin, Elgart ir Granados
tuviškoje spaudoje buvo pasirodę ir trukdžiusi tik Pijaus XII mirtis, ta ansambliai bei atskiri menininkai, rant vis didesnį kylį tarp Lietu
na
daug
lemia
Bažnyčios
vienybės
žinsko prekyboje. Lietuvių Na modernius šokio kūrinius, o su
vos. ir išeivijos lietuvių. Sovietai
nepasitenkinimo pareiškimų, plates čiau, buvę pažadėta jį išleisti ir pavė ir taip, neperseniausiai šiame tą gerai jaučia ir žino, jie naudos
muose pas bibliotekos vedėją A. partneriu Robert Doyle vykusiai klausime. Dabartinis patriarchas nių
kontinente viešėjo vienas tikrai
paaiškinimų pateikė vysk. V. Pa- luotai.
Kuolą, valdybos narius, organiza interpretavo Bartoko kūrybą ir Atenagoras I yra gyvenęs Niujor dolskis
kiekvieną progą galimai daugiau
pasikalbėjime su “Draugo”
“Atsitiko tačiau nepramatytas da gerai armėnas solistas, dabar te
torius ir pas kiekvieną veiklesni pagal Calipso liaudies muziką su ke kaip Š. ir P. Amerikos orto korespondentu dr. P. Varnaičiu. lykas.
Kun. V. Mincevičius, sužinojęs, atrų salėse gastroliuoja gruzinų atskirti išeiviją nuo tautos kamie
doksų
galva
ir
priėmęs
Amerikos
kuopos narį. Kalendorius plati kurtus šokio fragmentus.
no, nes tai tetarnauja tik jų inte
pilietybę. Tuo pačiu metu gyve (“Draugas”, kovo 19 d. — Mokslas, kad šv. Kazimiero pašto ženklo pro valstybinis ansamblis ir 1.1. Vis resams, Tuos visus klausimus
namas ir kituose miestuose:
Menas, Literatūra).
jektą yra parengusi lenkė Dambrows- neaiškiai ir iš ‘kažkur” prasiver
Po programos dainininkė ir šo
Montrealyje, Hamiltone, Londo kėjai buvo apdovanoti gėlėmis, o no JAV ir arkiv. Lardone, kuris Jo Ekscelencija pasakoja, kad šv. ka, sunkiai susigyvendamas su ta žia gandai, kad, pagaliau, ir J. sprendžiant, mums būtina vado
ne, St. Catharines, West Lor ne, p. Sonda tarė padėkos žodį išpil- taipgi buvo priėmęs Amerikos pi Kazimiero jubilėjaus proga buvęs po mintimi, ėmėsi iniciatyvos parūpinti Švedo ansamblis, ar bent jo da vautis ne vien tik sentimentais,
lietybę. Atenagoras I, kai 1948 piežius Pijus XII paprašytas paskelb lietuvio dailininko projektą. Kada,
Delhi apylinkėje Paul’s Corner dytojams.
lis, .bus išleista užsienin, pirmoje ne vien tik jausmais, bet ir pro
Z. Paulionio General Store, De Solistei V. žiemelytei akompa m. buvo išrinktas patriarchu, vėl ti specialų raštą Lietuvos vyskupams nesulaukdami pašto ženklo pasirody eilėje, Amerikon. Tiesa, jų dalis, tu, bei galimai įžvalgesniu atei
ir tikintiesiems, o Vatikano paštas mo, kreipėmės i atitinkamas Vatika
ties numatymu, realybės pajau- .
troite irkitur. Platintojai prašo navo John Coveart, apšvietimą tapo Turkijos piliečiu.
Paskutinis
Vatikano
atstovas
paprašytas išleisti šv. Kazimiero kaip no įstaigas, sužinojome, kad sutartas iuk jau turėjo atvykti pernai, ry timu. Žinoma, kurkas sunkiau bus
mi už iki šiol parduotus atsiskai tvarkė — J. žadavičius. Rengė
Dambrowskos pašto ženklas atidėtas į šium su sovietine paroda Niujor mums atrasti tinkamus atsaky
tyti sena kaina, o nuo dabar pla jai — Prisikėlimo par. Katalikų Bizantijai buvo rusų kilmės kar Lietuvos globėjo pašto ženklą. Abu šalį
ir laukiama naujo projekto, pa ke. Deja, paskutiniu momentu
dinolas Izidorius, kuris 1453 m. dalykai buvę pažadėti, bet įvykdymą
mus, jei mes jau iš anksto būsi
tinti po 50 centų už kalendorių. Vyrų Draugija.
Pr. Alš.
tais metais sutrukdžiusi popiežiaus daryto lietuvio. Mums dėl to nemažai toji išvyka, kaip nenaudinga ru
pasitraukė
iš
Konstantinopolio.
Pinigus siųsti šiuo adresu: J. NoPijaus XII mirtis. Laiškas dėl to vi nustebus, buvo paaiškinta, kad ta siškiems interesams, buvo at me įsitikinę (sekant eilės mūsų
Jis
buvo
siųstas
popiežiaus
NikaPrancūzišką knygyną atidarė
vog (Novogrodskas), 87 Windersiškai atpuolęs, o pašto ženklo išleidi prasme buvo į juos kreipęsis kun. V. šaukta — suprantama, ne iš Vil užsienio politikos komentatorių
lojaus
V
oficialiai
įvykdyti
Rytų
nuolat kartojamu mitu), kad tik
mere Ave.. Toronto 3, Ont.
prancūziškas Ontario laikraštis
Mincevičius ir jie manę, kad jis tai niaus, bet iš Maskvos.
mo reikalas nusivilkinęs.
Vakarų
Bažnyčių
suvienijimo,
sovietai yra lankstūs, gudrūs, vi
“Les Nouvelles Francaises” savo
V. P. pasakoja, kad 1958 darąs mūsų pavedimu ar bent su mū
MUZ. ST. GAILEVIČIAUS
suplanuoto Florencijos santary- m.Vyskupas
Jei
atvyktų
lietuviškieji
sų
žinia
bei
pritarimu.
Dail.
V.
Jony

sad moką išnaudoti visas galimy
patalpose
—
98
Gerrard
St.
W.
gegužės
mėn.
išvykdamas
į
JAV
APŽVALGINIO KONCERTO
bos
prieš
14
metų.
Atvykęs
Konnas,
kun.
V.
Mincevičiaus
prašomas,
ansambliai
...
pašto ženklo reikalais pavedęs rūpin
bes ir visada laimi. Gi atsakymai, ,
Knygynas veikia kasdien nuo 9
APYSKAITA
stantinopolin kard. Izidorius at tis prel. Tulabai, kuris šį uždavinį sėk projektą parengė. Vatikano pašto
Kaikas
yra
gavęs
privačių
laiš

kad tik ir neliktų vien žodžiais,
iki
6
v.v.,
penktadieniais
iki
9.30
Gauta aukų S534.16.
laikė
pamaldas
šv.
Sofijos
kated

techniniai
specialistai,
kaip
tai
yra
mingai
ir
atlikęs.
Gavus
pažadą
išleisti
kų, pernai apie tą visą reikalą paprastai, turi būti lydimi darbų,
vai. vakaro.
Išlaidos:
roj, tačiau visuotinio pritarimo pašto ženklą, tuojąus buvę bandyta su įprasta, V. Jonyno projektą kiek pa rašė ir žurnalas “Darbas”, jog sunkių darbų ir pastangų. To ven
Salės nuoma
$75,00
Trims Toronto rajono Tbc ligo savo misijai nerado, vienuolio sisiekti su dail. V. K. Jonynut prašant taisė. pritaikydami spaudos reikala ansambliečių tarpe buvo pergy giant, pralaimėjimą išpranašauti
Įvairūs patarnavimai salėje
5,00
Nuoma už fortepioną
45,00 ninėms, sumažėjus tuberkuliozi- Genadijaus šalininkai jo veiklą parengti ženklo projektą, bet ir pa vimams. Pašto ženklas pagaliau iš ventas labai didelis ir sunkiai pa- gali kiekvienas.
Koks jis yra visuomenė žino ir
Skelbimai per radijo vai.
19,50 ninkų skaičiui, bus leista gydyti trukdė, pasinaudodami sultono kartotinai kreipiantis nebuvę gauta ėjo.
gali
pati
vertinti. Noriu pabrėžti, kad
jokio
atsakymo.
Tada
tekę
priimti
ir kitų ligų ligonius. Senato svei Mahometo II pagalba, kuris ko
“Tž” už skelbimus ir klišių
mes
prie
p. V. Jonyno projekto nie
siūlymą,
kad
projektą
paruoštų
Vati

pagaminimą
27,15 katos komisija atitinkamo Įstaty vojo su imperatorių Konstantinu
ko
nesame
pridėję ir nenešame jokios
kano pašto bendradarbiai. Buvusi pa
“Žiburių” spaustuvei už prog
mo projektą jau priėmė. Tuo XI Paleologu. įsisiūbavus mūšiūi siūlytą
p-lė Dambrowska, “kuri yra atsakomybės. Jei yra kokie klausimai
ramų ir pakvietimų spausd. 16,65 tarpu tai liečia Muskoka, Westo- dėl Konstantinopolio miesto, kar
žymi
menininkė
ir laikoma Vatikano ar neaiškumai, vienintelis, kuris gali
Plakatai
10,00 no džiovininkų ir Karalienės Ma dinolas Izidorius pajuto, kad per
pašto
autoritetu,
viena iš geriausių paaiškinti ir imtis atsakomybės, yra
Koncerto programos paruo
galė krypsta Mahometo II pusėn pašto ženklų projektuotojų”.* Siūly kun. V. Mincevičius”.
rijos
vaikų
džiovininkų
ligonines.
šimo išlaidos
50,00
Jose visose kartu yra 1000 lovų. ir nutarė pasitraukti. Savo kar- mas- buvęs priimtas ir ji dirbusi lai “Manau, kad visuomenė turi džiaug
RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI
New Delhi. — Iš Tibeto pa dinoliškus drabužius jis uždėjo kydamosi Vatikano pašto nurodymų tis, kad pašto ženklas išėjo, ir būti
Viso išlaidų $248,30
dėkinga
visiems,
kurie
kokiuo
nors
bei
tardamosi
su
pfel"
Tulaba,
kuris
ant
vieno
lavono,
apsirengė
elgeGrynas pelnas $285,86 bėgėliai į Indiją dar tebeplaubūdu prie jo išleidimo prisidėjo, o
yra pasaulyje žinomi
Pinigai persiųsti Vasario 16 gimna kia. Nuo lapkričio 1 d. iki sausio
ypač
šv.
Sostui,
kuris
šiuo
atveju
17 d. atbėgo 2.611.
,
zijai.
Toronto Lietuvių' Caritas.
mums tikrai parodė ne tik prielanku

TORONTO, Ont
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PHILIPS

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

VISU RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kobitoi), nauji baldai, Įvairiu spalvų stalinės lempas.
Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LIUBINSKAS.
Telefonas LE. 2-6922.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA
HIGH PARK MEAT MARKET Augščiausios rūšies mėsos.
3037 DUNDAS ST. W., prie High Park Ave.
Savininkas A. AVIŽIUS
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KURO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite dėl:
KURO ALYVOS
MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ”
APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

THE

ANT. JUOZAPAITIS

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

MĖSOS KRAUTUVĖ

APŠILDOvTORC

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123

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

Velykoms siuntiniai į Lietuvą
M A I S T AS
- $12.60
• 20 svarų cukraus
- $13.95
• 20 svaru ryžių
® 20 svarų taukų
- $22.00
Gaunami per 4 - 8 savaites.
VAISTAI. įvairūs vaistai dabar siunčiami apie 50% pigiau
negu anksčiau (paprastu paštų). Gaunami per 3 - 6 savaites.

MAZAR TRADING CO. LTD.

.1’

863 QUEEN ST. W., TORCWfr). TEL. EM. 3-5520
COMPANY

KIAAITMO

Greitas patarnavimas.

222 i Wwge Street HU. J
~S8

Pristatymas garantuotas.

mo, bet taip pat ir nemaža kantry
bės ...”

ir daugiausiai vartojami.

PHILIPS užtrunka ilgiau, kad pagamintų geriausią
RADIO AR TELEVIZIJOS APARATĄ.

BUVO NAUJOVĖ, kai “Dirvos” vie
nas skaitytojas pasiūlė organizuoti
aukų vajų bendradarbių honorarams.
Parėmė tą sumanymą ir redakcija, ta
čiau sumanymas, berods, liko suma
nymu. Apie jį jau kuris metas nieko
nekalbama:
Dabar štai “Naujienų” Nr. 65 V. A.
Račkauskas paskelbė kitą laikraščio
bendradarbius liečiantį sumanymą.
Priminęs, kad mūsų perijodinė spauda
nepajėgia autoriams mokėti honora
rų, p. Račkauskas toliau rašo:
“To akivaizdoje siūlau skaitytojams
prašyti perijodinės spaudos redakto
rius tarpininkauti persiunčiant auką
patinkamo rašinio autoriui. Tuo išreikšime savo pasigėrėjimą straips
niu, pažadinsime autorių tolimesnei
kūrybai ir įgalinsime jį pašvęsti dau
giau laiko rašymui”.
Pradžiai jis siunčiąs $10, prašyda
mas persiųsti prof. M. Biržiškai už jo
rašinį “Negražinant visdėlto pagra
žinta
kuriame buvo atsiliepta
i dr. Ancevičiaus paskaitoje, spausdin
toje paskiau "Naujienose” pareikštas
Vilniui Vaduoti Sąjungą paliečiančias 3445-8 DANFORTH AVENUE.
Keičiame senas matracus naujais.
mintis.
Sumanymas gražus, tik kažin ar su
lauks daug sekėjų

C-316

• PHILIPS yra geriausia vertė už
jūsų pinigą.
• Pirkite arba mainykite PHI
LIPS radio ar televizijos apa
ratus lietuviu bendrovėje
MOHAWK FURNITURE LTD.
• Augšta kokybė, žemos kainos,
geros išsimokėjimo sąlygos.

Mohawk Furniture
LTD.
• TEL. OX. 94444, OX. 94224
• Remontuojame visų rūšių baldus.
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HAMILTON, Ont

P averg loįe tėvynėje

ilam. VAV parapijos rekolekcijos
prasideda šį sekmadienį, balandžio 3
d., 7 vai. vak. Jas v%s jėzuitas Tėvas
J. Kubilius. Misijonieriaus pamokslai
savaitės bėgyje bus rytais 9 vai. ir
vakarais 7 vai. Rekolekcijos baigsis
Verbų sekmadienio rytą. Parapijos
kunigai ragina šias Eucharistinio Kon
greso Metų rekolekcijas ypatingai uo
liai lankyti.

Skripkutė, pajėgusi pačioje savo ka
dencijas pradžioje suorganizuoti šią
įspūdingą ir neeilinę mūsų lietuviško
meno programą, užsirekomenduoja
kaip energingas ir veržlus mūsų
B-nės vienetas. Mūsų visų pareiga
gausiu šiame koncerte dalyvavimu
padėti jiems ir tuo pačiu paskatinti.
G. Skripkutė yra pirmoji B?nės v-bos
pirmininkė — moteris, todėl visų mū
sų kolonijos ir apylinkių ponių ir
mergaičių ypatingas dėmesys turėtų
būti atkreiptas j šį faktą. Parodyki
me, kad lietuvė moteris tautiniais mū
sų reikalais rūpinasi ir sugeba juos
organizuoti netik neblogiau už vyrus,
bet gali juos ir pralenkti.

iw. Iii. 31. — Nr. 13 (533)
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Bilietas galioja tik tuo atveju, įei jo
pirkėjas atsiveda į kiną kitą asmenį,
perkantį pilnos kainos bilietą. Bilietų
platintojams duodama 1 dol. komiso
už parduotą 10 bilietų knygutę, kai
nuojančią $2.50. V-ba prašo visus LN
narius Įsigyti savo šeiniai po vieną
knygutę ir, kas gali, paplatinti jas
kanadiečių tarpe. Tais reikalais kreip
tis pas St. Bakšį JA. 9-4662.
Einamuose reikaluose v-ba nutarė
paskirti 6% už narių paskolintas LN
B vei palūkanas. Už nariams prira
šytą geros valios (good will) skolą,
v-ba nuošimčių nepaskyrė motyvuoda
ma, kad šis kapitalas yra laikinai už
šaldytas.

Lietuviai pasaulyje

gimimo kraštą. Tuo būdu pagaliau
(3) Lietuvoje nėra nė 2% ko* fatys tokįozininkai veršelius pri
JA
Valstybės
paiaškės ir kiek lietuvių pirmos kar
munistų. iš Lietuvos Kp suvaziau atiduoda kolchoVieno dolerio vajus Vasario 16 tos imigrantų yra krašte. Tik reikėtų
vinto mandatų, komisijos pirm.
I tifcrą atlyginimą. Bet
gimnazijos
mokinių išlaikymui gyvai informuoti ir priminti, kad visi
Novtcko pranešimo “Tiesoje'’ Nr. ,s
vimas ' neina sklan
atnešė negalutinomis žiniomis sietuvoje gimę teisingai užsirašytų.
kolchoze
vietoje
S2,; matyd, kad Lkp tikrų narių onb
džiai,Kretonių
nes kolchozai
ne visur
tei
per $3000. Per A. Gulbinską Či Della Kuraitienė, žinomo biznieriaus
! užkontraktuota
tik
tūri 46.381 ir kandidatų 7.943, Tsingai\ - atsilygino
riaus bei visuomenininko žmona, mi
kolchozininkagoje
aukoję
penki
šimtai
pavie

13.
Miestelių
priemiesčiuose
būrė kovo 16 d ir palaidota kovo 19 d
taigi viso 54.324. Lietuvos kp na kjdms-už pereitų metų kontraktus. Paremkime Ham. choro statomą 2
nių žmonių ir 19 grupių bei orga
ia “juodi
turgaira”, kur prekiauja
riai Skaitosi visasąjunginės kp na
_
pvz.,
Švenčionių
veiksmų linksmą operetę “Silvija”,
nizacijų sudėjo $2057,12; kitą Šveicarija
riais. Taigi Lietuvos kp, tikrai ma veršeliais, nes tokiu būdu užkurios premjera įvyks Lietuvių Na
tūkstanti gimnazija gavo betar (E) Dėl renkamų Šveicarijoje aukų
juos išrenkamas didesnis
pinigas,
ėmus, yra tik visasąjunginės par 170 ve:
mų salėje gegužės 1 d., įsigydami iš
piškai iš aukotojų.
NAUJI LN NARIAI
pabaltiečiams (žr. “E.I.” 8 nr.) pra
tijos ttalinyš-. Nuo paskutinio kp .tegu parduodant kolchozo visuo- anksto bilietus. Jų galima gauti pas
Paskutiniai
stambesni
auktotomėniniam
ūkiui.
neša “Sveicarų-Latvių-Lietuvių Jung
Su dideliu džiaugsmu konstatuoja
suvažiavimo komunistų skaičius
choristus, ateitininkų spaudos kioske
jai:
$100
paskyrė
Am.
Liet.
Inž.
tinis Komitetas”, kad aukas renka šio
me,
kad
nariais
į
Liet.
Namus
vis
dau

padidėjęs 5.210 narais ir kandi Perdaug broko. Dažymų apa arba užsisakant paštu pas P. Mika
ir
Architektų
S-gos
Čikagos
sky

ji
organizacija, kuri yra persiorgani
giau
įsirašo
jaunimo.
Nuoširdžiausiai
datais; Iš suvažiavimo pranešimų, ratų gamykloje, kaip rašoma Vii lauską — 86 East 12 St., Hamilton, LN V-BOS POSĖDYJE
rius
iš
savo
baliaus
gėlių
valso
zavusi
iš Sveicarų-Lietuvių pagalbos
aiškėjo, kad dar yra 419 kolčhb- alaus "Tiesos ’ 43 nr., būna labai Ont. Bilietų kaina: $2, $1.50, $1. Moks- kovo 23 d. nutarta, jei bus susitarta dėkojame oakvilietei Vaičeliūnaitei pelno; $31 davė Donelaičio litu komiteto,
įkurto dar 1951 m., Švei
' su Torontu, gegužės 29 d. kviesti Elenutei už jos įstojimą nariu ir jos
zų, kur nėra jokios partinės orga- Jąjig broko ir atliekų. Pernai iš leiviams pusė kainos.
“Dainavos ’ ansamblį iš Čikagos su jų tėveliams Zinai ir Aleksui už investa anistinės mokyklos “coca cola” carijos Lietuvių Bendruomenei pirmi
nižacijos, Moterų partijoje ėšą 3.300 tonų juodųjų metalų .Į ga SEKMADIENIO POPIETĖ
naujai" pastatytu muzikaliniu veikalu vimą dukrelės vardu $100. Didėlė vajus — sudėjo mokiniai vieną ninkaujant J. Stankui ir kurios tiks
J2J513!
myklos ątįiekas pateko 1131 to- VAIKAMS. Liet. Kat. Mot. D-ja ba “Vestuvėmis”. Sis didysis koncertas LN v-bos vardu padėka mielajai Moni šeštadieni atsisakę nuo saldumy las šelpti lietuvius ir latvius (reikalui
kai Stukienei, nupirkusiai savo pir nų pirkimo; $30 atsiuntė Liet. esant ir estus). Daromi žygiai, kad
(į) ‘^Kolūkinis kraitis”. Kaikų- ia. iš 316 tonų aiuminijaus, bron landžio 3 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. įvyktų Lietuvių Namuose.
parapijos
salėje
ruošia
vaikams
vai

bent jau labdarybės srityse bendra
riuose Lietuvos kolchozuose pra zos ir mišingio i atleįkas pateko šes. Kviečiami vaikai 2-10 m. amžiaus. Svarstant naujai pasiūlyto sklypo mojo anūko Stuko Michaelio Edwar- Moterų klubas Waterbury, kitus darbiautų
visų trijų Pabaltijo tautų
dėti jaunavedžiams kolchozihin- 115 tonų. Tik vienos dienos bėgy Šio mažųjų subuvimo metu bus ro Liet. Namams pirkimą, kuris yra be do vardu vieną LN akciją.
$100 pasiuntęs gimnazijai tiesiog. žmonės. Kai dėl kito Šveicarijoje vei
veik kampinis prie Barton ir Parkkartiš Sutuoktuvių proga padbva- je iš 46 m. apdorotų metalų blo domi vaikams pritaikyti filmai, pra dale
Vajų užbaigė St. ir K. Riškai, kiančio komiteto — “Schweizerisch LN “DELTA” KINE šį ketvirtadie
sankryžos, nutarta stengtis jį įsi
kų
24
buvo
išbrokuoti.
Iš
viso
nį,
kovo
31
d.,
rodomi
du
gražūs
vo

noH “kraitį”. Plungės raj. “Peraukoję" $20, Aht. Rugys $12, Alg. Baltisches Hilfskomitee” — tai esą
vesti žaidimai, rateliai ir ta proga gyti. Jo plotas yra 35.000 kv. pėdų.
galės”, kolchoze susituokiantieji £er sausio mėnesi pasirodę netin- vaikučiai galės susipažinti ir padrau Frontas pagal Parkdale 90 pėdų ir kiški filmai: “Teufel in Seide” su Aglinskas ir J. O. Kanišauskai žinoma, jog jis šelpiąs vien tik vokie
(E)
gauti tarp savęs. Vaišėms bus pateik gylis 230 p., prie Barton g-vės 110 p., Lilli Palmer ir Curd Jurgens ir “Der po $5. Gimnazijai Remti Komite čių tautybės pabėgėlius iš Pabaltijo
gauna iš: kolchozo nuo LO00 iki ami 1.232 blokai.
ta įvairių pačios d-jos narių pagamin o giluma 130 p. Abu sklypai savo ga blaue Engei” su Marlene Dietrich. tas visiems aukotojams dėkoja. kraštų, šitas komitetas savo leidinė
2.000 rublių. (Akivaizdoje augštų
Seansų pradžia 5 ir 8.15 v.v.
tų skanėstų ir gaivių gėrimų.
Į Čiurlionio ansamblio naują valdy liuose kartais net klaidingas žinias
prekių kainų — pvz., geresnis vy
lais jungiasi. Prašomoji kaina $49.500.
mamytės
prašomos
suvesti
vai

Visos
bą
išrinkti: J. Našvytis, G. Pleškai- apie Lietuvą ir lietuvius skelbiąs. Iš
Sklypas parduodamas per Kronas-Variškas kostiumas kainuoja l.OūO er sausio menesi j
Atitaisymas. “Tž” Nr. 12 Hamiltono
kučius
į
jų
Širmąjį
tokios
rūšies
su

tienė,
V. UrbaitiŠ, Z. Gdbiš ir D. Sta- gauto Zuericho skautų vadovybės at
levičius įstaigą. Jo pardavimą atsto žiniose padarytos klaidos. Išspausdin
ir daugiau rublių — tasai “krai- ami 1.232 blokai.
buvimą.
Valdyba.
vauja šios įstaigos tarnautojas L. Ga- ta: “Naujais LN nariasi įstojo Dirvai- niškis. Ansamblyje šiuo metu yra 67 sišaukimo, skatinančio šveicarus au
/ -ti$!’ neatrodė labai žymus).
siūnas.
tis Jonas”, o turėjo būti — Dervaitis aktyvūs nariai. Gegužės mėn. Čiurlio koti Pabaltijo tautų pabėgėliams, taip
įspūdinga naujosios
‘ kolūkinių gyvenviečių statyba
Jonas. Rašant apie LN “Delta” kino nis jau paleis savo įrašytas plokšteles. pat matyti, kad aukos renkamos “ŠveiAPYLINKĖS VALDYBOS
LN
KINO
“
DELTA
”
Filisteriai skautai ruošiasi sukurti carų-Latvių-Lietuvių Jungtim Komite
vykstanti labai nepakankamai, sa;
vasario mėn. pelną pažymėta,. kad jo
VEIKLOS PRADŽIA
išlaidas
mažinant,
v-ba
nutarė
nuo
savo
sąjungą ir steigiamąjį suvažiavi tui”, kurio pirm. A. Paulaitis specia
• kė Sniečkus savo kalboje Lietu
gauta 1897,20, o turėjo būti $897,20.
Verbų
sekmadienį,
bal.
10
d.,
6
v.v.
gegužės
1
d.
kino
vedėjui
ir
LN
admimą šaukia Čikagoje gegužės 28-30 d.d. laus parengimo proga šveicarų skau
Sk. St.
vos kompartijos suvažiavime. Ge Gavėfttos rekolekcijas Idbai sėkmin apyl. v-ba Lietuvių Namuose ruošia , nistratoriui mokėti S300 atlyginimo
Esą sudaromos sekcijos, kurios suva tams papasakojo apie Lietuvą. Buvo
rai tas reikalas stovis tik nedauge gai pravedė kun. B. Sugintas. Sudbu- didėlę meno ir kultūros šventę. Jos i mėn. vietoje anksčiau mokėtų $350.
Padėka
žiavimui referuos pasiūlymus dėl są rodomi ir šviesos paveikslai.
ly kojukių: “Šešupės” kolūkis Ma riškiai dar ilgai minės turiningus, ug metu bus įteikta $500 literatūros pre Alga sumažinta, nes yra sumažėjęs Norime padėkoti visiems, kurie pri jungos
veiklos ir laikysenos įvairių
ir vaizdingus jo pamokslus.
rijampolės rajone pastatęs per ningus
mija.
Tuo
tarpu
jos
gavėjas
dar
nėra
kino
lankytojų
skaičius.
Kino
lanky

sidėjo
prie
šv.
Kazimiero
akademijos,
politinių,
kultūrinių ir visuomeninių
Nors kaikurie jų būdavo ir labai ilgi,
1-959 m. 45 gyvenamus namus, bet
žinomas.
Premijos
laureatą
koncerto
kuri
buvo
ruošiama
Hamiltono
ateiti

tojų
skaičiui
padidinti
v-ba
nutarė
junginių atžvilgiu. Suvažavimo rengi
žmonėms nenusibosdavo jų klau
Ir vokiečių spauda mini iš pa
kultdros namus, valdybos būstinę syti. Šalia praktiškų religinių minčių metu paskelbs Rašytojų D-jos suda pravesti kino bilietų platinimo akci ninkų iniciatyva kovo 13 d.
mo komitetą sudaro: dr. M. Budrie vergtosios Lietuvos išleistuosius.
. Nuoširdžiausią padėką reiškiame nė, inž. K. Korzonas, dr. Ed. Kamins
ir 20 gamybinių bei ūkinių pasta jis prabildavo labai iškalbingai ir į ryta tam tikslui jury komisija, į ku ją. Pradžiai užplanuota parduoti 2000 Dvasios
(ELI) Tuo laiku, kai Leonų vaikai
Vadui kun. dr. J. Tadaraustų. Gerai pasirodęs to pat rajono tautinę sąžinę, kad' patogumuose ne- rią įeina torontiškiai rašytojai J. Kra- “Delta” gino bilietų knygučių, kurio kui už atlaikytas iškilmingas pamaldas kas, H. Stepaitis, Tallat-Kelpša. inž. Regina ir Tomas buvo dar pake
Ąįąskaliūnas, dr. T. Remeikis ir inž.
Cėrhiačhdvškip, šakių r. Lėriiho, užsnūstų ir nesurambėtų. Įtikinan likauskas ir V. Tamulaitis ir Montrea- je yra 10 bilietų po 25 et. Bilietai ga ir pritdikytą šventei pamokslą.
liui iš pavergtos Lietuvos i JAV,
ly
gyveną
dr.
H.
Nagys,
J.
Kardelis
ir
lioja
iki
1961
m.
sausio
1
d.
ir
tinka
Gilią padėką reiškiame prelegentui A. Avižienis.
Kavarsko i*. Pergalės, Lazdijų r. čiai ragino remti ir puoselėti lietuviš J. žmuidzinas, kurių daugumas iškil
patį įvykį trumpai aprašė ir abie
Jaunosios gvardijos, Švenčionių r. kas institucijas, kurioms jis šviečia mingame premijos įteikimo akte žada visiems “Deltoje” rodomiems filmams. Vyt. Birietai už įdomią ir turiningą Visuotinio gyventojų surašymo an jų Leonų nuotrauką išspausdino
ketoje šiemet bus ir klausimas apie
^dlševiko ir daug kitų kolūkių. pats kaip gražiausias pavyzdys. Nors dalyvauti.
žynius V. Vokietijos dienraštis .
Lazdijų rajonas pastatęs 177 na- kun. B. S. nėra vienuolis, bet-praktiš Meninę šios šventės programą atliks
paskaitą.
“Muenchener Merkur”. Dabar
yra vienuoliškesnis ir už pačius
Didelį visuomenininką - veikėją, daug pasidarbavusį
mus, Kaišiadorių 162, Kauno, 95. kai
Maloniai dėkojame išpildžiusiems vėl, kovo 7, šis dienraštis, remda
“Varpo” choras, vedamas muz. Št Gaivienuolius: atsisakęs turtų ir pato
meninę programos dalį, ypatingai, ne
Bet Pagėgių, Priekulės, Raseinių, gaus gyvenimo, net ir perdaug save levičiaus, populiarusis Toronto vyrų
lietuvybės
labui
ir
už
tai
daug
nukentėjusi,
vilnietį
nuilstamai ir energingai režisorei p. masis spaudos agentūros AP ži
šiiūiės, Molėtų, Mažeikių, Klaipė pamiršęs, bet visa širdimi atsidavęs kvartetas ir solistė J. Sriubiškienė.
E. Dauguvietytei- Kudabienei ir vi niomis, ' išspausdino straipsnelį
■.
'į
J U OZĄ D I L Į
' ■■■<'.■
dos, Tauragės, Telšių ir eilė kitų lietuviškosios visuomenės gyvybiniams Malonu atkreipti tautiečių dėmesį,
siems “Aukuro” dalyvimas.
“Po 20 metų" apie Barborą ArNegalime pamiršti nepadėkoję me monienę ir jos sūnų Juozą, daug
r. gyvenamų namų statybos plano, reikalams. Čia žmonės jį vadino ant kad paskutinis minėtų meno jėgų pa
penkiasdešimto gimtadienio proga sveikina ir linki sėkmin
Toronte susilaukė didžiau
nininkui St. Dramantui už taip gra
teįvykdę vos 10-30%. Eišiškių, ruoju Strazdeliu. Be jo sugriūtų ir sirodymas
žiai
paruoštas dekoracijas. Dėkojame prikentėjusius sovietų vergijoje,
sio
pasisekimo.
Mes
hamiltoniečiai
se
gos
tolimesnės
darbuotės
lietuviškuose
baruose.
Taip
pat
•
Jurbarko, Kretingos, Kuršėnų, Vasario 16 gimnazija, ir saleziečių niai jau beturėjome didesnės apimties
talkininkams: p.p. A. Kalmantavičiui, ir tik dabar atkeliavusius į Va
ilgu ir laimingų metų asmeniniame gyvenime.
Plungės, Radviliškio, Ukmergės, gimnazijai Italijoje bei vargo mo ir augšto lygio koncertų, todėl da
VL Blankui ir E. Petrušaičiui.
karus. Laikraštis nupasakoja vi
kykloms Punske ir Vokietijoje ateitų
Taip pat tariame ačiū sesėms ir bro
Varėnos raj. ir to nepasiekę.
bar
rengiama
B-nės
v-bos
šventė,
tiki

dienos. Dėl jo idealizmo ir
liams skautams už dalyvavimą su vė- są tragišką Armonų šeimos liki
VKL S-gos St. Catharines
Daugumas. namus statę iš me liūdnos
mės,
susilauks
didžiausio
tautiečių
sumą — jų persiskyrimą, motinos
liivomis bažnyčioje pamaldų metu.
patriotizmo sudburiškiai jį labai ger
skyriaus valdyba.
džio ir skundžiasi, kad nėra sta bia
sidomėjimo.
Nuoširdžiai
dėkojame
p.p.
M.
P.
su
sūnumi ištrėmimą, tėvo ir duk
ir myli ir mielai jam aukojo.
Šiuliams už patalpas vakarienei ir ros pastangas juos išvaduoti, lai
tybinės medžiagos, kai pažangie Lietuvišką kleboniją per ištisą sa Naujoji* B-nės v-ba ir jos pirm.
taip pat p. M. Šiulienei už paroušimą.
ji statę iš “vietinių medžiagų” — vaitę šįmet išlaikė J. M. KriaučeliūDėkojame visiems atsilankiusiems mėjimą ir šeimos susitikimą Ko
. molio, piuvenų, drožlių, spalių, nai, P.. A. Mazaičiai, J. E. šviežikai,
į akademiją.
At-kų Kuopos V-ba. penhagoje.
- šlako ir kt. Išeina, kad medis jau Z. J. Labuckai, JJ. I. Kačinskai, M. A.
be vietinė statybinė medžiaga, nes Pranckūnai, J. M. Striškai, J. M. Glinuoširdžią, niekada ir niekam nenu yra kas baisaus. Tai taip verkė p. Ja kramentii ir pašventino statulą.
jis ištikroju gabenamas iąu iš Ka zickai, o iškilmingos išleistuvės buvo PER NEATSARGUMA
blunkančią, šypseną. Matau Tavo ne nuška savo sūnelio, suklupęs prie
Po pamaldų buvo persikelta į salę,
ŽUVO
JAUNIUS
JANUŠKA
relijos ir iš kitur. Sniečkus labai suruoštos pas K. I. Balčiūnus, kur da
klusniai
pasidraikiusias
garbanas
...
karsto
ir
norėjo
nepaleisti
amžinai.
kur
įvyko iškilminga vakarienė ir
kritikavo visus Statybų vadovus lyvavo gražus būrelis artimesniųjų Kovo 13 d., sekmadienį, anksti rytą
Matau...
Tai
buvo
graudus
ir
skaudus
vaizdas.
koncertas.
Vakarienę paruošė: M. Gra<
draugų. Vakarienės metu visi susirin Jaunius su savo draugu Alf. Bal- j
už apsileidimą.
Nors klūpėjau prie gėlėse skęstan Motiną nešte užnešė bažnyčios laip bienė, G. Stankevičienė, Ev. Federakusieji sugiedojo ‘Ilgiausių mėtų”. čiūnu išvyko vilkų medžioklėn. Apie :
(E) Ekskursija iš Vakarų Į Lie Kun. B. Š. pasakė gražią padėkos kal 10 mylių nuo Steinbacho miestelio
vičienė ir joms talkininkavo Jan. Kunčio karsto ir man sakė, kad jame gu tais. Jau nebeturėjo jėgų.
lėjai Tu. žiūrėjau į amžina ramybe
Lydi į kapines ilgiausia virtine ma caitienė. Koncerto programą išpildė:
tuvos dainų šventę? žiniomis iš bą už tokį šiltą priėmimą ir pagerbi apsistojo netoli vienos farmos, kur
suspaustas lūpas ir laukiau, kad jos šinų. Prie' duobės stovi kaip gipso dr. P. Vytė, padainavęs dvi arijas iš
Švedijos; ten kalbama apie gali mą. Jis Sudbury šįmet atšventė ir savo Jaunius kažką pastebėjo. Jis, staiga
nusišypsotų, žiūrėjau į Tavo garbanas, statulos išgeltusiais‘veidais ir sausom operų ir ‘Kur bakūžė samanota”, D.
mumą šią vasarą suruošti Švedi vardines. Be to, jis aplankė dar kele šoko iš mašinos, prasivėrė užpakali
bet jų vėjas nebedraikė, jos, kaip ir akim tėvai ir žiūri Į vieną tašką, į tą Januškaitė ir L. čingaitė paskambino
jos estų ekskursiją i Estiją ry tą šeimų, su kuriomis buvo susipaži nes duris, griebė traukti šautuvą.
Tu, nurimusios ilsėjosi...
brangiausią, mylimiausią niekuo ne po porą dalykėlių pianinu. E. Kalašium su ten vykstančia dainų nęs ankstybesniais savo apsilankymais Vamzdis pasisuko tiesiai į krūtinę ir
Kodėl
Tu
išėjai?
Kodėl
palikai
ne

pakeičiamą. Prabyla klebonas labai sauskas paskaitė “Poemą apie šv. Ka
švente. Privačiuose laiškuose iš su paskaitomis. Tikimės, kad jis mū- kažkaip užkliuvęs šautuvo nuleistu
apsakomo
skausmo
surakintus
savo
tė

jautriais žodžiais, kad mes ne tą bu zimierą”.
su nepamirš ir ateityje. Po rekolek kas pasispaudę ir įvyko šūvis. Šratai
Lietuvos buvę teirautasi, ar ne . cijų
velius?
Kodėl
palikai
pritrenktus
drau

Po to kalbas pasakė parapijos kle
vom
numatę, ką Dievas pasišaukė.
dar čia pabuvo iki ketvirtadienio, sudraskė Jauniaus krūtinę paliesdami
atvyks ekskursija iš Vakaru ir i o paskui
gus ir artimuosius? Kodėl?
Jauniaus dėdė Petras taria žodį ir bonas kun. J. Bertašius ir general vi
išvyko į Sault Ste. Marie
ir kepenis. Jis krito vietoje. Alf.
Lietuvos dainų šventę, kuri taip lietuviams rekolekcijų vesti ir su pa širdį
Ak!
Niekas,
o
niekas
mums
to
ne

paskaito
eilėraštį, prisiųstą kito dė karas prel. I. Zielonka, kuris savo
Balčiūnas, išgirdęs duslų šūvį, šoko
atsakys! Tū išėjai!... Pačioje jaunys dės iš Cleveland©, p. Nasvyčio. La kalboje gyrė gražią šv. Kazimiero sta
pat šią vasarą Įvyks. Tokių eks siryžimu įkurti gimnazijos rėmėjų iš mašinos laukan, bet Jaunius jau
tėje, pačiame gyvenimo pavasarį. Pa žai jautriai pritaikyta.
tulą. Jis papasakojo, koks didelis yra
kursijų perspektyvos atrodo abe būrelį. Iš Sault Ste. Marie vyks į buvo sudribęs ant žemės. Matydamas,
laužė
audra
kątik
sužaliavusį,
kątik
Kostas Strikaitis taria žodį nuo vi arkivyskupo ir visos kurijos susido
Windsora taip pat su rekolekcijoms kad pirmosios pagalbos suteikti jau
jotinos.
žvilgančiais
lapais
pasipuošusį
ąžuolė

sų
lietuvių bei jaunimo ir trumpai mėjimas šia statula. Anksčiau buvę
Sudburiškis.
nebegali, Alfa skubiai nubėgo į arti
Kliu. Ant. Račkauskas, buvęs lietuviams.
lį.
Kieme
liko
tuščia
ir
nejauku.
apibudina
Jaunių. Bene jautriausiai manyta į katedrą užsakyti marmurines
miausi ūkį ir telefonu iššaukė Stein
Upninkų klebonas perkeltas Į
Ir
blaškosi
širdis
ir
ieško
.
ir
nori
atsisveikinimo
žodį tarė angliškai vie statulas, bet dabar, kai J.E. arkivys
bacho RCMP policiją. Laike 5-kių
Radviliški.
šaukti,
bet
—
Tu
išėjai
...
Tu
neau

nas
iš
Jauniaus
darbininkų: “Tu vi kupas pamatė šią šv. Kazimiero sta
minučių policija, kartu su daktaru muose galėjai matyti įvairiausių rūšių
Veršelių daugely rajonų nepa Naujai atidaryta
suomet buvai mums geras, visuomet tulą, pakeitęs savo nuomonę ir norįs
jau buvo vietoje, tačiau nebesimatė ginklų ir žuklavimo įrankių. Šešta štoji, neatsisūki, neatsiliepi!
lieku prieaugliui, bet išplauną
Eina minios paskui Tavo karstą. šypsojais, o daugiau mes nebegirdė- tik medinių. Jo kalba buvo palydėta
jokių vilčių Jaunių atgaivinti. Jau dieniais dažnai abu su savo sūnumi
Slenka
nuliūdę veidai, žvilga sidabri sim tavo malonaus “good morning”. gausiomis ovacijomis.
mėsai. Bendra tvarka kolchozai
niaus kūnas buvo nugabentas į Stein- Jauniu važiuodavo į medžiokles bei
Kaip matome, lietuvių šv. Kazimie
nės
ašarbs,
aidi skausmas... Tu gi ty
Mieli pp. Januškai, būkit stiprūs
privalo pas kolchozinihkus “užeuropietiška
j bachą tolimesniam apžiūrėjimui, o žūklę. Velionis Jaunius buvo visada
ro
parapija mina naują taką Winnipelus
ir
nurimęs.
savo nelaimėje. Mūsų visa kolonija
kontraktuoti” veršelius, tai yra,
vėliau į Winnipega ir patalpintas gyvas ir linksmo būdo, todėl ir drau

£

SUDBURY Ont

WINNIPEG, Man.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir te!
sihiai patarnavimai,
morgičiat
20 KING ST. t., HAMILTON
< Telefonai:
Įstaigos JA-.7-5575
Narna FU. 3-8928

KEPYKLA
1125 MAIN ST. E.
priešais Loblaw
prie Delta,
HAMILTON

Pabaltietiška balta ir juoda
ruginė duona, toHai,
pyragaičiai, sausainiai
ir kt.

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka'
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50%
turto Vertos. Indeliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8.vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., not. A. Liudžianš
II ŠŪgSfe, tel JA. 7-5575.
Sekmadieniais 12 - 2 vai. popiet, parapijas bibliotekoje, 3$ Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Hometeoėd Ave^ Hamilton, Ont.

Kerris Funeral Chapel.
Nuo kovo 16 d. Jaunius jau buvo
pašarvotas ir vakarais 7 vai. buvo lai
komos už jo vėlę pamaldos. Karstas
buvo atidarytas ir kiekvienas laisvai
galėjo lankyti nelaimingąjį.
1 Jaunius žuvo pačioje jaunystėje,
vos pradėdamas kopti į 26-tuosius
metus. Jis , buvo iš naujesniųjų ateiVTtrkŠrtŪ • į Kanadą atvykęs su "savo
tėvais. Jo tėvai Winnipege jau buvo
puikiai įsikūrę ir skaitėsi vieni iš tur
tingesniųjų naujai atvykusių lietuvių.
Dabar jie turi nuosavą išvežiojimo
biznį — “Jet” Moving and Storage.
Be to, Jurgis Januška yra United
Van Lines direktorius Winnipege, ku
rių iš viso Kanadoje yra tik septyni.
Jauniuš lankė Sommerset pradine
mokyklą, Sir Hugh John McDonald
vidurinę ir Daniel McIntyre augštesniąją mokyklą. Jis buvo Winnipeg©
Lyons Club ir Manitoba Game and
Fish Association narys. Vasaros me
tu jis žvejodavo, plaukiodavo valti
mis ir treniruodavosi plaukimo sporte.
Kaip J. Januška, taip ir jo sūnus
Jaunius mėgo medžioklę, todėl jų na-

DŽIAUKITĖS ŠVAklU, PATIKIMU, NEBRANGIU
NAMŲ APŠILDYMU!

IŠSINUOMOKITE NATŪRALIU DUJU
PAKEIČIAMĄ DEGINTUVĄ
pritaikintą jūsų esdmai krosniai.

Tik $3.50 mėnesiui
Nemokamas pakeitimas
ftęmokaihasimontavimas
Jokio Įmokėjimo
GARA^fŪOTAS ĮMONTAVIMAS

• bemokamas pristatymas
Jokib amortizacijos mokesčio
Nemokamas aptarnavimas
VELTUI KROSNIES PRIEŽIŪRA

* T9 Toronto St., Toronto -JĖM.7-5858 Local 500

gų nemažai turėjo.
Kovo 19 d. 11 vai. jo kūnas iš kop
lyčios buvo pervežtas į šv. Kazimiero
lietuvių bažnyčią, kur religines apei
gas atliko parapijos kleb. kun. J.
Bertašius. Laike pamaldų gražiai gie
dojo parapijos choras, o dr.. P. Vytės
solo graudeno pilną bažnyčią prisi
kimšusių žmonių širdis. Po visų apeigif velionio Jauniaus draugai: Alf.
Balčiūnas, Č. Jankauskas, J. Bartininkas, Liaukevičius, St. Grečius ir
Tadas Lukas išnešė iš bažnyčios jo
karstą, kurį lydėjo per visą Winnipego miestą;nusitiesusi automobilių
virtinė į All Saint kapines.
čia kun. J; Bertašius atliko bažny
tines apeigas ir pasakė gražų pamoks
lą. žmonėms ašaros nesulaikomai rie
dėjo per skruostus, ypatingai jaudi
no pasižiūrėjus į nelaiminguosius ve
lionio tėvus, palydėjusius savo vie
ninteli sūnų į amžino poilsio vietą.
Po klebono kalbos prie kapo tarė
žodį velionio dėdė Petras Januška iš
Windsoro, kartu perskaitęs ir kito dė
dės Antano Nasvyčio sukurtą eilėraš
tį a.a. Jauniaus atsisveikinimui.
Po jo, kalbėjo į taikinius šaudymo
praktikavimosi organizacijos narys
Mr. Boyko—angliškai, o paskutinį Žo
dį tarė medžiotojų ir artimųjų draūgų
vardu K. Strikaitis. Kapinės, buvo taip
prisikimšusios, kad daugybė žmonių
stovėjo ant šalia einančio plento.
Didžiausiame nuliūdime paliko jo
tėveliai Marija ir Jurgis Januškos ir
keturi dėdės — tėvo broliai, Mykolas,
Vincas, Juozas ir Petras Januškai.
Dėl šios nelaimingos tragedijos ve
lionio tėveliai gavo šimtus užuojau
tos laiškų bei telegramų. Taip pat
asmeninę užuojautą gavo iš Winnipego miesto majoro Stephan Juba, aldermano Spence ir kit.
Velionio Jauniaus tėveliams šioje
skausmo valandoje gilios užuojautos,
o Tu, Jauniau, ilsėkis ramybėj} šioje
svetingoje Kanados žemelėje.
Kstr.

ILSĖKIS RAMYBĖJE, JAUNIAU!
(Vietoje žodžio prie duobės).
Matau tavo jaunatvišku džiaugsmu
spinduliuopančias akis.Tttatau Tavo

Nepalaikai savo alpstančios motinos,
nepriglaudi raudančio tėvo ir nepra
šai, kad jie nekentėtų. Tu išėjai ir iš
sinešei visa, kas jiems žemėje buvo
brangiausia. Tu palikai juos tarp Su
dužusios laimės skeveldrų. Tu palikai
jūoš tokią tamsią naktį, kad jie nebe
žino kelio nei pirmyn nei atgal. Pats
gi klusniai
_
_____ nuėjai pas Dangiškąjį Tėvą,
Ten prireikė Tavo geros, mylinčios
širdies ir Tavo džiaugšniingo žvilgs
nio. Ir iš Tenai ateina žemėn į juodą
skausmo naktį sidabriniai žvaigždės Vilties spinduliai, kad Tu. palauksi
tų, kuriuos šiandien palikai. Ir suskaudintos širdys atranda kelią į Tave —
nuėjusį.
Suklupusi ant žemės, į kurią gal
ryt atgulsi, sukryžiuoji pirštus ant
krūtinės ir iš pačių sielos gelmių
pro ašaras kartijo:
— Ilsėkis Ramybėje, iniėlas Jaunau!
V. Smaižienė.

Janušką šeimos tragedija sukrėtė vi
są šią koloniją. Jų vienintelio sūnelib
neatsargiai patraukto šautuvo šūvis
pataikė į širdį ir jis vietoje mirė. Ta
baisi nelaimė sukrėtė ne tik visus
lietuvius, bet ir visus, kurie tik juos
pažinojo. O jų pp. Januškai nemažai
turi. Visi verkia ir liūdi dėl jaunikai
čio pakirstos gyvybės. Vos tik sulai
kęs 25 metą, gražiai nuaugęs, malo
nus ir visada besišypsantis, be jokio
išdidumo, visiems buvo geras ir ma
lonus. Didžiausias buvo jo pamėgi
mas atvira gamta — žuvauti ir Me
džioti. Ten ir žuvo.
Tai buvo šiurpios ir įspūdingos lai
dotuvės, kokią nematė netik Winrtipego lietuviai, bet ir visas Winnipegas. Brangus karstas ir didelis raudo
ną rožių vainikas buvo paskutinė tė
vų dovana. Guli jaunikaitis kaip gra
žiam gėlių šiltadaržy, ir ramiai miega,
žmonės netelpa koplyčioj, nei bažny
čioj. Visų akys pasruvusios ašarom,
su skaudamom širdim atiduoda pas
kutinę pagarbą. Yra pasakyta žmonių.

užjaučia jus ir kartu liūdim.
O tau, mielas jaunikaiti, tegu būna
lengva šioji Kanados žemelė, kuri be
skirtumo amžiaus ir tikybos visus ly
giai priglaudžia.
J. Liaukevičieriė.
Šv., Kazimeiro šventė mūsų koloni
joje buvo įspūdinga. Tą dieną pa
šventinta šv. Kazimiero statula, kuri
randasi virš didžiojo altoriaus. Tai
tiarbaš, kurią iš
medžio išdrožė Italijoje prof. Musner.
Statulą užsakė ir visas išlaidas pa
dengė J.E. vysk. V. Brizgys. Šventi
nimo iškilmės įvyko Šv. Kazimiero
šventės vakare. 8 v.v. parapijos kle
bonas atlaikė šv. Mišias ir pasakė tai
dienai pritaikytą pamokslą. Po to ge
neral vikaras prel. I. Zielonka prave
dė šv. valandėlę, palaimino šv. Sa-

go arkivyskupijos bažnytiniame mene.
Lidija Dargužaitė šiais metais pir
mąja baigė universitetą ir laimėjo
dvi pirmąsias dovanas — provincijos
gubernatoriaus ir rektoriaus. Ji per
trejus paskutinius metus turėjo ge
riausius pažymius.
Lidija galvoja studijas pagilinti už
sienyje ir vėliau dirbti socialinėje sri
tyje.
Mirė. Kovo 9 d. ankstyvą rytą stai
gia mirtimi, sulaukusi gilios senatvės,
mirė Elzbieta Monkienė. Kanadon bu
vo atvykusi 1904 m. Čia sukūrė šeimą
ir susilaukė dviejų dukterų ir sūnaus.
Prieš 40 metų palaidojo savo vyrą, o
prieš nepilnus metu, taip pat staigia
mirtimi mirusį, į amžiną ramybės vie
tą palydėjo savo sūnų.

Mielai Marijai ir Jurgiui Januškoms,
netikėtai mirus jų brangiam sūnui

nuoširdžią užuojautą reiškia
ir kartu liūdi
Winnipeg*) Lietuvių Parapijos Choras.

_Tj y j š kMjHti M Aji_
Antanas Ramūnas

Lietuviai Tarptautiniame
Eucharistiniame Kongrese
1. Kongresas bus pradėtas lie
pos 31 ir baigtas rugpjūčio 7 d.
Lietuvių grupes komitetas nuta
rė kreiptis viso pasaulio lietu
vius, prašydamas 'kongreso die
nomis prie savo dienos maldų ir

čias:
rugpiūčio 1 d.: už visų laikų
lietuvius tikėjimo kankinius; 2 d.:
už visų laikų lietuvius tėvynės gy. * nejus; 3 d.: už visus bolševikijoje
kenčiančius lietuvius; 4 d.:už viso
pasaulio lietuvių jaunimą; 5 d.:
už visa lietuvių tautą; 6 d.: už
Bažnyčią ir tikėjimo laisvę Lie
tuvoje.
2. Norime, kad kongrese lie
tuvių grupėje galėtų dalyvauti
Europoje esąs lietuvių jaunimas,
ypatingai Vasario 16 ir tėvų sale
ziečių gimnazijų moksleiviai. Pa
dėkite mums tai įgyvendinti jūsų
maža pinigine auka, kurią siųski
te arba prel. P. Jurui — 94
Bradford St., Lawrence, Mass.,
arba man — vysk. Brizgys, 6727

■

PASIMATYMAS SU BALTIJA
Baltija mano, s
Svajota mano,
Tėvynės šauksmą
Tavy junta.
Puolu ant kelių
Veidu bedalio

S. California Ave., Chicago 29.
Vykstantiems j kongresų
Lietuviams yra rezervuotos vie
tos gyventi labai patogioje Miun
cheno miesto vietoje — arti cent
rinės geležinkelio stoties ir ka-

Tavų krantų.
ribotas skaičius viėtų Kristaus
Kančios vaidinime Oberammer
Baltija mano!
gau. Grupės ar pavieniai lietu
Motina mano!
viai tomis vietomis pasinaudoti
galės tik laiku pranešę savo pa
Mudviem išauš?
vardę mūsų komiteto sekretoriui
kunf dr. J. Avižai: Untere An
Ar laisvės dangų
ger 17/1, Muenchen 2, W. Ger
Vilniui, Palangai
many.
Varpai bažnyčių
Ten lietuviai galės gauti kon
Tuojaus sugaus?
greso programas, dalyvio ženk
Baltijos vėjai
lus ir visas informacijas.
Man atšnabždėjo:
Įspėjame visus, kad vienokiu
— Didvyrių žemė
ar kitokiu būdu iš anksto neuž
Vėl bus laisva!
siregistravusieji gali turėti labai
didelių sunkumų gauti vietą ap
Ir švies pasauliui
sigyventi ir dalyvauti daugelyje
Skaisčiau už saulę
kongreso programos dalių.
Šalis gintaru —
(šį pranešimą" malonėkite išsi
Mūs Lietuva!
kirpti ir pasaugoti).
Kopenhaga - Stockholmas - Oslo.
Vysk, V. Brizgys.

Filmas apie pasaulio pabaigą
nū, kraujo, lavonų bei kitų žiau
rumų. čia žiaurumai sukoncent
didesniąją dalį prie sunaikinimo; ruoti žodžiuose bei reakcijose tų
Šią temą nagrinėja neseniai su žmonių, kurie yra pasmerkti “ra
savo premjera pasirodęs filmas miai” mirčiai. O kad mirties be
‘On the Beach” (Paplūdymyje), laukiantieji žmonės dėl to per
pagamintas Stanley Kramerio daug nesijaudintų ir nesikankinpagal neseniai mirusio Nevil tų jiems išduodamos piliulės, už
migdančios amžinu miegu.
Shute romaną.
Šis filmas neturi tradicinio
Filmo pabaiga, nors ir be griu
Hollywodo sukirpimo “happy vėsių ar lavonų, yra tragiška.
ending”. Jame vyraują reali tie Australietis laivyno karininkas,
sa, tiesa apie artėjantį pasaulio apiskabinęs savo jauną žmoną,
galą, po įsivaizduojamo III pa priima mirtį pagreitinančias tab
saulinio karo 1963 m. Filmas ro letes, mokslininkas lipa į savo
do, jog Amerikos bei kitų žemy i pamėgtąjį lenktynių automobilį,
nų žmonės jau yra sunaikinti užkimšęs garažo plyšius, įjungia
atominio karo ir artėjanti radi- motorą ir laukia, kol nusinuodys
jacija graso dar vienam “gy dujomis, amerikiečių povandeni
vam” kontinentui — Aūstraljiai, nio laivo įgula apleidžia mirštan
kur ir vyksta filmo didžioji dalis. čią Australiją ir, kaip užsigrūdi
Pagrindines roles filme išpil nę jūrininkai, ryžtasi sutikti mir
do vienintelio JAV povandeni tį jūroje.
nio laivo įgulos nariai, išvengę
Anksčiau buvusios triukšmin
sunaikinimo, ir pora Australijos gos Melburno gatvės, parodomos
gyventojų, kuriems tas sunaiki tuščios, vėjas nešioja reklamų
nimas diena iš dienos artėja. lapus ir šiukšles. Paskutiniame
Gregory Peck, Eva Gardner, Fred filmo paveiksle matome pritren
Astaire ir Anthony Perkins yra kiantį vaizdą: vieta, kur anksčiau
žymesnieji vardai, ant savo pe meldėsi vienos religinės grupės
čių. nešautieji filmo ’vaidybinę žmonės irgi yra tuščia, belikęs
pusę...
'
tik plevėsuojantis užrašas: “Dar
Keista, bet čia, kaip priimta nevėlu, broliai!” Tas užrašas, ku
Amerikoje, nerodoma karo sce- ris anksčiau kalbėjo filme vaiz
duojamiems žmonėms, dabar
LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
kalba filmo žiūrovams visame
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ
pasauly je. Jis kalba valstybių va
Telefonas LE. 3-3884.
dams, karo ministeriams ir vi
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . •
siems tiems, kurių rankose yra
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —
baisieji ginklai.
europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
Šis filmas nėra tik tuščias žmo
* {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes tarime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. nių gąsdinimas atominių ginklų
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
atnešamu gyvybės sunaikinimu
pasaulyje. Vienas iš atominių
ginklų specialistų dėl galimų
atominio karo pasekmių pa
reiškė:
“Tai yra realus filmas ir aš
tvirtai tikiu, jog pavartojus visus

Atominiai ginklai yra pati
svarbiausia tema šių dienų pa
saulyje. Įvairių valstybių žmonės
prieš juos pasisako, rengiamos
' konferencijos jų kontrolei nu
statyti, daugumas bijosi tragiškų
atominio karo pasekmių, tačiau
visi, kas tik gali, daro naujus.ty
rimus šioje srityje ir tobulina sa
vo ginklus ar juos daugina.
Sena taisyklė “Jeigu nori tai
kos. ruoškis karui!” ir šiomis
dienomis yra aktuali. Todėl ir
plečiamas apsiginklavimas taikos
vardan ir vis nurodoma, kad ta
ar ana valstybė gali mus pralenk
ti, o tada jau bus mums blogai.
Ir Amerikoje ši baimė yra la
bai gyva ir jos diskusijomis yra
pašvenčiami ištisi spaudos pus
. lapiai.
Žinoma, šiuo metu ginklų tech
nika jau taip pažengė į priekį,
jog naujų išradimų bei patobuli
nimų tegalima rasti (ar iš viso
teapsimoka ieškoti) tik atominių
ginklų srityje. Taip pat dar dė
mesio centre sukasi ir įvairios
raketos, kurios tarnautų priemone atominius sviedinius nunešti
per tolimas distancijas.
Šiandien jau aišku, jog visuo
tinis karas atominiais ginklais
privestų žmoniją arba bent jos

EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos

POILSIS:
išsaugojimo

problema
Palyginus su 1949 metais, 1959 metais
buvo parduota beveik dvigubai daugiau
medžioklės leidimų vietos gyventojams,
žuvavimo leidimų nevietiniams ir vasar
namių sklypų valdiškose žemėse. Pro
vincijos parkų naudojimas, kaip žemiau
dedama lentelė parodo, pastaraisiais me
tais neabejotinai padarė didelį šuoli
pirmyn.
Parkų Stovyklautojų
skaičius
skaičius

39
45
71

1957
1958
1959

162,705
276,128
479,069

Lankytojų
skaičius

2,114,661
3.232,460
5,127.199

Per pastaruosius penkerius metus prie
provincijos parkų prijungėme arti 100
kv. mylių patrauklių žemės plotu (ap
imančiu žuvingus vandenis bei paplūdymius). Dar daug tinkamų parkams plotų
yra laikoma atsargoje ateities panaudo
jimui, tuo būdu užtikrinant, kad visi pi
liečiai visados galėtų turėti pakankamai
laukinės gamtos ja pasidžiaugti. Tuo pa
čiu metu buvo pagreitinti būdai, kuriais
sklypai vasarnamių statybai yra atlei
džiami visuomenės naudojimuisi.

Svarbūs žygiai yra daromi atsižvelgiant
i žuklautojus bei medžiotojus. Nauji
plentai bei vieškeliai atidaro vis naujus,
dar nepaliestus plotus šiaurinėje Onta
rio dalyje, kur didžiausia sportininkų
dalis užsiima lauko ir vandens sportais.
Vis su didesniu pasiseikmu tvarkant lau
kinius gyvulius, klesti svarbios medžiok
linių gyvulių rūšys.

Mūsų stovyklautojų, sportininkų bei va
sarotojų laukia graži ateitis. Tačiau mū
sų Miškų Apsaugos Tarnybos laukia: —
DAUGIAU MIŠKU GAISRU.

Tai yra problema, žinome, kad juo dau
giau žmonių keliauja miškais, tuo labiau
kyla pavojūs kilti gaisrams per nerū
pestingumą, o nerūpestingumas sukelia
keturis iš penkių miško gaisrų. Todėl
padėkite mums išsaugoti miškus, nuo
kurių priklauso vienas trečdalis mūsų
pirminės pramonės gamybos. Prašome,
keliaudami miškais, būkite atsargūs ir
rūpestingi su ugnimi bei rūkalais.

Ontario Department of Lands and Forests

a

Žinomo vaikų literatūros kūrė
jo, rašytojo A. Giedriaus, nese
niai išėjusios “Pasakėčios” žavi,
turbūt, kiekvieną skaitytoją pir
miausia gražia, taisyklinga kalba.
Visos A. Giedriaus parašytos pa
sakos pasižymi tuo grožiu, o taip
pat šviesiais tonais švyti jo ra
mus, stilingas ir logiškas pasako
jimo būdak.
Šitoms pasakėčioms dar prisi
deda autoriaus gražus sąmojus,
įdėtas į eilėraščių formas:
Dabar senasis vadas sako:
“Regiu tvirtumo ir drąsos tai
nepakako
Dar vadui reikia ko ir po
ragais...”
kai jaunas ožiukas per neprotin
gą savo drąsumą ir seno vado pa
niekinimą pražudė savo pulkeli.
(“Ožys”).
Ir mes neretas ką nupeikti,
Kai ko negalime įveikti.
(“Erelis ir žąsynas).
Giedriaus atlaidus ir “giedras”
humoras nepiktai prasikiša tarp
eilučių, ir jis ne iš dangaus augštybių ištrauktas, bet iš realaus ir
tikro mūsų lietuviško gyvenimo
pagautas.
Pasakėčių siužetas įdomus ir
labai įvairus. Be “kriloviškų” kla
siškų pasakėčios personažų (na
miniai gyvuliukai, paukščiai,
augmenija ir kita) čia ryškiai įsi
pina ir visai naujas ir lietuviškas
elementas, pvz. “Nemunas ir jo
intakai”.
Sveikintinas dalykas, kad mū
sų mielas rašytojas išėjo į viešu
mą su nauja kūrinio forma, taip
vykusiai eilėmis surimuota. Pui
kiai parašytos jo “Vištos”, kaip
branduolinių ginklų kiekius, ku
rie šiuo metu yra pagaminti, vi
sai galimas daiktas, kad įvyktų
pasaulio galas”. Jis dar pridėjo,
jog gal būt kada nors apie šį fil
mą bus sakoma, kad tai buvo fil
mas, kuris išgelbėjo pasaulį.
David Inglis, Amerikos moks
lininkų federacijos pirmininkas,
kalbėdamas apie šį filmą pasa
kė, jog jis yra pagamintas labai
atsargiai. Iš šio filmo yra paša
lintos visos atominio karo bai
sybės, o tepalikti tik to karo pas
kutiniai rezultatai. Norint paro
dyti visus atominio karo žiauru
mus, esą, tektų pavaizduoti daug
griuvėsių.’ (filme jų visai nema
tyti), žmones žūstančius ugnies
audrose, sunkiai sužalotų gyvų
jų agonijas ir kt. Toki baisybes
atvaizduojantį fih&ą • pagamino
japonai, kurie savo “Hodriloje”
sudėjo daug atominio karo žiau
rybių.
Reikia pasakyti, jog filmas
“Paplūdymyje”, nežiūrint vieno
kito trūkumo, yra vertas pama
tyti, bet dar norisi pridėti, kad
stebint ši filmą reikia būti atsar
giems. Kaikas teigia, jog filmas
yra persunktas komunistine pro
paganda, nes jis skatina sustab
dyti atominį ginklavimąsi pasau
lyje, tuo tarpu, kai sovietai va
gia paslaptis ir ginkluoja savo
armiją visais įmanomais atomi
niais ginklais.
zTačiau neatrodo, jog laisvojo
pasaulio filmo žiūrovai, o taip
pat ir valstybių valdžios bus taip
lengvai įviliotos į nusiginklavimą
vien tik todėl, kad filme yra iš
keltos baisios pasekmės. Jie, kaip
ir mes, žinodami komunistinę ap
gaulę, reikia tikėtis, atsisakys
nuo vienapusiško nusiginklavi
mo. Jeigu jau kalbėti apie pro
pagandą, tai sovietai turi ir varto
ja daug efektingesnių priemonių,
negu šis filmas, žinoma, visur
reikia būti apdairiems ir galvojantiems, tačiau dar nereiškia,
jog viską, kas kvepia šiokia tokia
sovietine propaganda būtų pro
tinga nubraukti.

itas vištas apkalbinėja: ;
KULTŪROS IR
Tik tu žiūrėk, kas jbs per
išdidumas,
KNYGŲ
kas eisenos per iškilmingumas!
O kad sukarkina, kad sukadena,
PASAULYJE
tai, rodos, čia pati lakštingala
skardena!
“Marija gelbėk mus” — Sibiro lieo paskui ir jos pačios:
tuvių
maldaknygė, kuri neseniai išėjo
Ve, gaidys per visą vištų buri

Eiva tiktai artyn, gana jau čia
tupėti!
Tik duokiva ir į save
pasižiūrėti!
Ir susiglosčiusios plunksnytes
savo,
Abi gūžius atstatė, skiauteres
ir pamažėliai
/iškėlė
Į pačią patogiausią vietą
, nužingsniavo.
Yra ir daugiau sklandžiai suri
muotų pasakėčių — visų čia ne
suminėsi.
A. Giedrius moralų, matomai,
vengia rašyti, kaip kad darydavo
tai Krylovas kiekvienos savo pa
sakėčios gale. Autoriaus švelniam
būdui, gal tai netinka, arba jis
nemėgsta kitam skaityti pedago
ginių notacijų. Jis palieka skai
tytojui pačiam padaryti išvadas.
Tokių moralų užtiksime tik vieną
kitą.
Vaikams ir nesubrendusiam
jaunitnui pasakėčios turėtų būti
paaiškintos, »nes nesubrendęs
skaitytojas pirmiausia domėsis
tik pačia pasakėčios fabula, o
minties gali ir nesuvokti, kaip
antai pasakėčių: Nemunas ir jo
intakai, Karaliaus žvalgyboje,
Dausų Svetys; Vilkas su lape ir
daugelio kitų. Atsimenu ir aš, kai
mokiausi rusų mokykloje, Krylo
vo pasakėčias mokytojas mums
mokiniams išalkindavo. Tada jos
juo įdomesnės pasidarydavo. Juk
ne visas ir pasakas vaikai su
pranta. Jie ir patys ima šio ar to
klausti iš to, kas girdėta ar skai
tyta. Tačiau be vargo vaikai su
pras tokias pasakėčias: Gaidys ir
ūkininkas, Du žvirbliai ir katinas,
Kas kam. Vanagas ir žvirbliai ir
kaikurias kitas. Bet tokių vistiek
mažuma.
Pasakėčių temos, kaip jau sa
kyta, iš gyvenimo. Randame čia
net politinių aktualijų. Klaida bū
tų manyti, kad ši knyga — tik
tai mūsų atžalynui.
Be to, šios pasakėčios tinkama
priemonė lituanistinėms mokyk
loms ir kursams šalia žinomų Simano Stanevičiaus, verstinių
Vinco Kudirkos ir kitų pasakė
čių.
; '
Knygą įdoriiū1 pasiskaityti ir
pasigėrėti taip dideliu pasirinki
mu darniai sueiliuotų pasakėčių,
kurių išviso yra 37-niės. Knygt
patogaus, nedidelio formato.
Spausta Lietuvių Eenciklopedijos
spaustuvėje 1959 m. turi 175 psl.
Išleista Liet. Knygos klubo. Teks
tą lydi vienspalvės negausios
iliustracijos dail. V. Simankevb
čiaus pieštos. Kaina $2. .
I. Narūne.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus
bė Skausmo ir
nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
hemaroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pimą
kartą mokslas atrado'naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemotoidus ir
palengvinti skausmą bei niežėjimą.
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.
Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.
Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.
Dabar ši nauja ©rdymo priemonė
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistu visose
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

torių straips
apie Eudzel

Kainos žodynui, J. Balčikonis, V. Ma
žiulis kitais kalbotyros klausimais.
Yra straipsnių apie baltų-slavų kalbi
nių ryšių tyrinėjimą, lietuvių ir latvių
žodynų palyginimus ir kt. Daug savo
raštų Endzelinas yra tiesiogiai pasky
ręs lietuvių kalbos bei raštijos klausi
angliškame vertime, bus išleista vo mams. Rinkinio gale pridėta Endzelino darbų, bibliografija.
kiškai ir portugališkai.
Vaikų laikraštėlio “Eglutės” šiuo
Adelaidės choras “Lituania”
metu spausdinama tik 1700 egzem gruodžio 29 d. suruošė savo gy
pliorių. Nejaugi visame pasaulyje tik vavimo dešimtmečiui paminėti
liek tėra lietuviškų šeimų, turinčių koncertą. Be paties choro progra
vaikučių? O juk kito vaikų laikraštė moje dalyvavo dar sol. A. Guciulio nebėra jokio. “Eglutę” dabar lei
džia M. Nek. Prasidėjimo seserys vienė ir G. Vasiliauskienė, smui
kininkas Pr. Matiukaš ir pianistė
Putname.
Prel. M. Krupavičius jau įteikė D. Oldham.
Chopin konkurse Varšuvoje
“Draugo” spaustuvei išspausdinti nau
ją knygą “Kunigas Dievo ir žmogaus pirmoji vieta pripažinta italui
tarnyboje” ir baigia ruošti kitą kny Maurizio Pellini, 18 m., antrąją
gą “Socialinės studijos”. Be to, pre gąvo Irena Zarickaja,> 20 m., iš
latas ruošiasi rašyti gyvos savo veik sovietijos, trečią perse, ketvirtą
los atsiminimus.
kine, penktą rusė, šeštą ir septin
L Aiidriėkus jau spausdina naują tą rusai, aštuntą ir devintą len
savo poezijos rinkini; kuri iliustruo
kai, dešimtą meksikietis, vienuo
ja dali. T. Valius.
(E) Benediktas von Karp-Karpiūs. liktą suo.mis.
Toronto lenkų laikraštis “Związ
mirė vasario 15 d., palaidotas vasa
rio 18 d. Bosau kapinėse, Eutin apskr. kowiec”, išeinąs du kartus į sa
B. v. Karp Lietuvoje^ buvo karinin vaitę, jau tretį kartą pasiuntė sa
kas, vėliau Žemės ūkio rūmų ir kitų vo bendradarbį į Lenkiją, kurio
organizacijų narys. Po karo gyveno reportažai spausdinami jau nuo
Šiaurės Vokietijoje ir kaikada bend pereitos savaitės. Šį kartą nuvyko
radarbiaudavo vokiečių spaudoje Lie
tuvą, liečiančiomis tejnomis, pasinau ten vicedįrektorius B. Heydendodamas “Eltos Informacijų”, “Elta- korn.
Pressedienst” ir kitais šaltiniais. Jo
brolis Pranas v. K. buvo uolus Lietu
vos senovės tyrinėtojas ir toje srity
je yra parašęs keletą Įdomių studijų.
Po karo buvo likęs Lietuvoje ir ten
prieš porą metų mirė.
pagal užsakymus ir aptraukia
Prof. dr. Janiui Endzelinui pagerbti
mi seni labai pigia kaina.
(jam suėjo 85 metai amžiaus ir 65 m.
Darbas garantuotas.
mokslinės veiklos) Latvijoje išleistas
39 autorių straipsnių rinkinys kalbo
Telefonas WA. 2-7981
tyros klausimais. Yra ir lietuvių au• Namu tel. AM. 1-0537

Padaromi
minkšti baldai

VELYKINES ATVIRUTĖS
su lietuviškais
tekstais.
tinkamos betkur siųsti
pasveikinti
švenčių proga.
. Kaina 10 centu.

Atlieku visokius
elektros darbus
prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavimas
.... veltui. ¥
.
Lieenzijuotas elėktroiiiontėris

J. Ndcevičius
Tel. LE. 4-6075 '

Gaunamos —
Sp. B-vė “Žiburiai”
941 Dundas St. W.. ‘

SIU N T IN I Al

> Toronto 3. Ont.

į Lietuvę

Knygvedyba ir
Income Tax
užpildymas verslininkams

H U. 3-9187
HU. 5-6121

PRAMONĖS GAMINIAI —
MAISTAS — VAISTAI
J Siuntiniai pristatomi per 34 sav.

J a n i que Trad ing
Co. Ltd.
835 QUEEN ST. W., TORONTO
TEL. EM. 44025 '

LENGVI

Išsprendžia pažasčių
prakaitavimo
problemą
Penmans lengvi medvilniniai Balb
riggan apatiniai baltiniai sugėria ...

HON. J. W. SPOONER

Metai

Lietuviškos pasakėčios

padeda išlikti nesuprakaitavus ir-pa'.t
togiai apsaugo jūsų brangius rūbus

nuo suprakaitavimo. Jie -glaudūs
nespaudžia juosmens. Populiarios rū
šys vyrams ir berniukams. Geriau

tinkančių ir patvaresnių visuomet

prašykite su P e n m a n o gaminių
ženklu.

I

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

6PUSL.

SPORTAS

MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481
2336 Bloor St. W.

1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444
Tel. RO. 2-8255

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 pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
13 Irambariij
College • Dovercourt Rd.
$18.900 pūna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu
Įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
vonios. Geras nuomavimo rajonas,
mažas Įmokėjimas. Geras morgičius.
Bloor • Margueretta
$1300 Įmokėti, 6 kambarių namas,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor • Lansdowne
$2300 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, naujas alyvos pečius, ijieta
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.
$3300 įmokėti, 8 didelių kambarių,
gero mūro atskiras namas su vieta
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.
Krautuvė ir 5 kambariai
$3300 Įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
pirkimo sąlygos.
Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton - Bathurst
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor • Jane
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.
Benzino stotis, 3 krautuvės
ir restoranas. 30 mylių nuo
Toronto
$15.000 Įmokėti, 5 kambarių butas,
didelės apyvartos biznis, prie 12
kelio. Viena skola balansui labai
lengvomis sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

.

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

. 5 namai
Geri ir pigūs
Jane - Annette
4 metų senumo
5V4% skola 20 metų
$13300 pilna kaina; mūrinis, 6
modemiški kamb. per 2 augštus,
modemiška didelė virtuvė, 24 iš 12
frontinis kambarys, 3 miegamieji,
mod. vonią, augštas rūsys, už $200
galima įtaisyti vaikams žaidimo
kambarį 20 iš 14, privatus įvažiavi
mas. Savininkas išvažiuoja iš To
ronto. Už šią kainą pigiau nėra
įmanoma nieko gauti. Skambinkit
dar šiandien. Kainuoja tik $76 mė
nesiui išlaikyti.

Roncesvalles - Galley
§4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
kvadratinis planas, 10 didelių kam
barių, 3 mod. virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, 2 garažai ir įvažia
vimas iš kiemo. Pajamos $170 mė
nesiui, priedo 3 kamb. savininkui.
Geras, švarus namas. Viskas išnuo
mota.
*

Bloor • Windermere
Savininkas pirko ūki
§20.900 prašoma kaina, mūrinis, 7
kamb. per 2 augštus, atskiras, 2
mod. virtuvės, platus įvažiavimas,
garažas. Labai arti Bloor, mokyklų,
apsipirkimo. Turi būti parduotas
skubiai.

Bloor • Indian Rd.
10 kamb. — 3 mod. virt.
Labai arti Bloor
§4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
kvadratinis planas, vandeniu alyva
šildomas, 2 vonios, viskas išnuomo
ta. Arti prie visko.

Bungalow
Bloor - Islington
§3.500 įmokėti, 5*4 metų senumo^
6 kamb. su privačiu įvažiavimu ir
pristatytu mūriniu garažu, didelis
kiemas 50 iš 185. Kaina tik $15.900.

Bloor • Wilard
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro 2 augštų namas, 2 virtuvės,
garažas, platus privatus šoninis
įvažiavimas, geras namas skubiai
parduodamas.
Royal York • Bloor
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūro
bangaliukas, vand. alyva apšild. šo
ne garažas, privatus įvažiavimas.
Kaina $20.000.
Bloor - Glendonwine
$10.000 įmokėti, 10 kambarių dup
leksas, vand. alyva apšildomas, 2
augštų, 2 virtuvės, 2 vonios, atski
ras, 2 mūro garažai, kietos grindys,
kilimais išklotas, 10 metų senumo,
geros sąlygos išsimokėjimui. Kaina
529.000.
Dundas - Bloor - High Park
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, mūro atskiras, 2 vonios, 2 virtu
vės, kaip dupleksas, atskiras įvažia
vimas, 2 garažams vieta. Skolų nė
ra. Kaina $22.000.
Islington - Dixon Rd.
§8.000 įmokėti, (trilevel), 9 kamba
rių, gražių plytų bangaliukas, 3 vo
nios, alyva vandeniu apšildomas, rū
sys baigtas, po namu 2 mašinoms
garažai, mod. virtuvė, didelis skly
pas, kaip Lietuvoje dvare. 10 metų
skola 6^2%, alumininiai dveji lan
gai. Visai baigtas. Kaina $24.000.
Bloor - Ossington
§8.000 įmokėti, 11 kambarių, 2 augš
tų mūro atskiras, mod. virtuvė, 2
vonios iš 3 gab., alyva vand. apšil
domas, 2 garažai. Dupleksas. Skolų
nėra. Kaina $22.000.
Bloor - High Park
§8.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, 9 metų senumo, gražių plytų, at
skiras, kaip dupleksas, 2 modernios
virtuvės, 2 vonios iš 4 gabalų, aly
va vandeniu apšildomas, Rūsys
baigtas, naujai išdažytas, viršus iš
nuomotas $110 mėn. Apačia tuščia,
labai švarus namas. Kaina $25.000.
Bloor - Willard
Namas išmokėtas, 7 kambarių, at
skiras, mūro, 2 augštų, 2 mod. vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas,
2 garažai, šoninis įvažiavimas, ge
ras išnuomavimui.
Bloor - Windermere
§6.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro,
atskiras, 2 augštų, vandeniu alyva
apšildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas, 2 virtuvės, geras rūsys.
Avenue Rd. - Laurence
§3.000 įmokėti, 5 kambarių muro
bangaliukas. mod. virtuvė, vandeniu
alyva apšildomas, garažas, šoninis
privatus įvažiavimas, rūsyje 2 kam
bariai ir vonia iš 3 gabalų, sklypas
40 iš 150. Skolų nėra.

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas modemiškas mūrinis vieno
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir
King gatvių. Tinkamas visokiems
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
Labai vertinga vieta miesto centre
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.
Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.
High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 Įmokėti, mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.
Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius
$4.000 Įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bloor
§5.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10
metų.
The Kingsway
§5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto
rajone.
High Park - Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės
$7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis,
šviesių plytų namas, nepereinami
kambariai, visur dažyta ir labai
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow
Swansea rajone
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
pilnai įrengtu kambariu rūsyje.
Mūrinis su privačiu Įvažiavimu ir
garažu. Netoli susisiekimo South
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS

T. STANULIS

J. KUDABA

1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak.
Namu RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

1180 ST. CLAIR AVE. W.
1st. LE. 74444
Namų RU. 3-2105

2336 %LOOR ST. W.

įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų teL BE. 3-1372

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

Ken WILES

Joseph A. PET ER S Ltd.

T?T?ATrrO’RTrm

Narys Toronto Real Estate Board*
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor • Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor • Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
$2300 įmokėti, 7 labai didelių kam
bariu, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
garažui.

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

Christie - St. Clair
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename
augšte. Alyva šildomas, garažas.
Bloor - High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
10-ties kambarių namas su atskirais
Įėjimais 2 virtuves, ž vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.
St. Clair - Oakwood
Dupleksas
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Namų teL
RO. 2-5543

Įstaigos teL
LE. 2-3321

MORKIS A. J.
Real Estate Broker
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Windermere - Bloor
§6.000 įmok., 6 kamb., atsk., mūr.,
gražus namas, mod. virt., did. kam
bariai, skubus pardavimas.
Eglinton - Keele St.
§6.000 įmok., 7 kamb. bungalow,
did. mod. įrengti kamb., vand. aly
va šild., privatus įvaž., garažas, la
bai arti kraut, ir susisiekimo.
Bloor - Indian Rd.
§7.000 Įmok., 12 did. kamb., mūr.,
atsk., 4 mod. virtuvės, 2 vonios,
priv. įvaž., pard. su visais baldais,
sav. išvyksta iš Kanados. Labai sku
bus pard. Pasiteirausit?
High Park Ave. - Bloor
§9.000 įmok., 13 kamb. per 3 augš
tus, mod. statybos, mūr., atsk., na
mas, did. sklypas, priv. įvaž. dvig.
garažas, visai arti Bloor.-Jums tik
rai patiks, i
■ ;
v
Evelyn Ave. • Annette
§15.000 įmok., 17 kamb., 2 mt. se
numo, rėg. tripleksas, mod. statyba,
gražūs did. kamb., visas išnuomo
tas, augštos pajamos. Puikus inves
tavimas.

Mimico
§1.500 įmok., .7 kamb. per du augš
tus, 2 mod. virt., 2 vonios, vand.
alyva šŪd., šoninis įvaž., garažas.
Vakarų Toronte
§2.500 įmok., 18 naujų namų Jūsų
pasirinkimui. Mod. statyba, 6 kamb.
per du augtšus, 2 kamb. rūsyje, 20
metų morgičius.
Parkdale
§4.000 įmok., 9 did. kamb., atsk.,
3 mod. virt., naujas vand. gazo
šild., priv. įvaž/, dvig. garažas.
Eglinton - Avenue Rd.
§5.000 įmok., 10 metų senumo, 5
kamb. ir 3 kamb. rūsyje, mūrinis
bungalovas, centrinis šild., priv.
įvaž., garažaš, gražūs kilimai kam
bariuose. Puikus pirkinys.
Queensway - Royal York
§5.000 įmok., 6 kamb., 4 mt. senu
mo bungalovas, did. sklypas, įreng
tas rūsys, arti mokyklos, kraut, ir
susisiekimo.
Swansea
§5.000 įmok., 7 did. kamb. per 2
augštus, mūr., atsk., naujas gazo
šild., arti Bloor kraut, ir susisiek.

Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

S. JOKŪBAITIS

Hotelis
Vasarvietė
Didesniam mieste ant Nr. 2 plento,
Muskoka rajone, 140 mylių nuo
100 mylių nuo Toronto, parduoda
Toronto, 73 akrai, 1500 pėdų eže
virs
50.000 galionų alaus; 26 kam
ro frontas, 17 vilų po 2-3 kamb; na
bariai nakvynėms; restoranas, ge
mas prie ežero kranto, jame resto
ras pastatas. Metinis grynas pelnas
ranas 95 vietų; 9 kamb.; dibtuvė,
virš $37.000 (irgi tvarko ne savi
ledaunė. Visi Įrengimai ir turtingas
ninkai); geri morgičiai. Kaina apie
inventorius; 15 laivelių, Įvairūs
$260.000, įmokėti §100.000. Užtik
vandens sporto Įrengimai, gera te
rintas biznis, kad ir keliems susi
niso aikštė. Labai geras pirkimas.
dėjus.
Skubiai reikia parduoti. Kaina tik
Sklypai vasarvietei
$19.500. {mokėti $12.000.
Prie
Simcoe
ežero, 40 mylių nuo
Farma - vasarvietė
Toronto;
100
pūdų fronto prie pat
270 akrų, 60 dirbamos, likusi miš
ežero
sklypai;
lietuviams praktiš-.
kas, gyv. namas 8 kamb., daržinė.
kiausia
vasarvietė;
11 sklypų jau'
1 mylia upės ir % mylios žuvingo
parduota,
dar
yra
virš
50. Kainos
ežero frontas; smėlio paplūdymys,
pradedant
$800.
1 mylia iki 11 plento. Ideali vieta
Parkdale
vasarvietei. Kaina $6.000.
$4.500 Įmokėti. 10 kamb. mūrinis
Pelningas motelis Toronte
namas. 2 virtuvės, 2 vonios, naujas
vandeniu alyva šildymas, garažui
Nepaprastai liuksusinis 30 vienetų
vieta. 10 metų morgičius. Kaina
motelis: restoranas, biuras ir gyv.
apartamentas atskirai; gryno pel
tik $17.500.
Bloor • Jane
no į metus virš $25.000, nežiūrint
$3.000 įmokėti, 6 kamb., 2 augštai,
kad samdyti administratoriai. Kai
atskiras mūrinis namas, vand. aly
na apie $220.000; Įmokėti apie
$75.000. Morgičių nėra.
va šildomas, garažas. Kaina $17.200.
Krautuvės, faunos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų Įsigijimui nuosavybės.

PARŪPINU MORGIČIUS

Vyt. Merkis
'4

A

.

J. Kaškelis

A. Bliudžius,

Namų RO. 6-0417

Telef. LE. 7-3173.

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo

v. (Vic) BUTRIMAS

«««

.Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL. ESTATE
128 Hurontorio Str.
Collingwood, Ont.
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VYČIO ŽINIOS
Į Clevelandą šį šeštadienį iš
vyksta Vyčio jaunosios krepši
ninkės, tinklininkės ir stalo te
nisininkės, kurios ten žais drau
V. REAL ESTATE J
giškas rungtynes su Žaibo spor
tininkėmis.
Tinklinio pirmenybėse Vyčio
REALTORS
mergaitės pralaimėjo aušrietėms
2:0 (15:1; 15:1). Žaidė: Večersky527 Bloor St. W Tel. LE. 2-4404
tė, Jankutė, Žolpytė, SupronaiJane • Baby Point
Beresford Ave. • Bloor
tė, Brynaitė, KinČiūtė, Kilotaity§2.000
įmokėti,
tik
vienas
liko
vi

S7.500
įmokėti, šiurkščių plytų, 7
tė, Lorencaitė.
sai naujas 6 didelių nepereinamų
kamb.,
atskiras mūrinis narnas,
S. Ramanauskas, Vyčio šach kamb. mūrinis modernus namas,
naujas vand. alyvos šildymas, graži
matininkas, pasižymėjo kaip ga pusiau baigtas kamb. ir vonia rū
didžiulė mod. virtuvė su pusryčių
kamb.. skoningai išdažytas, didžiu
bus aktorius.
Dalyvaudamas syje, privatus įvažiavimas, 25 me
tų
NHA
skola.
Paskubėkite!
lis kiemas su dvigubu garažu, 4
West End Players trupėje susi
Runnymede - Annette
kamb. pirmame augšte. Seiminin
laukė labai palankių atsiliepimų §13.500 pilna kaina, 6 kamb., kvad
kas pirko.
vietinėje spaudoje.
ratinio plano atskiras mūrinis na
Oakwood - St. Clair
Visi vytiečiai kviečiami atsi mas. alyva šildomas, garažas, arti
§7.500 įmokėti ar mažiau, 10 kamb.
prie Annette gatvės, skubus parda
per du augštus, puikus atskiras mū
lankyti į SLA jaunimo' kuopos vimas,
liga šeimoje.
rinis
namas, 2 vonios, modernus re
ruošiamą arbatėlę, kuri įvyks šį
Wasaga Beach
creation kamb. rūsyje, radiatoriais
šeštadeinį šv. Jono Kr. parapijos ' §4.000 įmokėti, 19 kabinų, 4 unit
šildomas, garažas su privačiu įva
motelis, 4 kamb. butas šeiminin
žiavimu, parduodamas su puikiais
salėje.
A. S.

R.CMOLKA

kui ir benzino pompos, 2 akrai že
mės, visuos apstatyta baldais, kam
pinė vieta, prašoma kaina §19.900
ir viena skola likučiui 10-čiai me
tų. Puikus pirkinys/
Jane - Annętte
§4.000 įmokėti, 5 kamb. ir recrea
tion kamb., gražus bungalovas, van
dens šildymas, mod. virtuvė, gra
žus didelis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.
Geoffrey • Roncesvalles
§4.000 įmokėti už stiprų 10 kamb.
atskirą mūrinį namą, vand. alyvos
šildymas, 2 vonios, 2 mod. virtu
vės, didelis kiemas.
Bloor - Runnymede
§4.500 įmokėti, 7 nepereinamų kam
barių, atskiras mūrinis namas,
vand. alyvos šildymas, garažas, vie
na skola 10-čiai metų, arti Bloor.
Durie - Annette
S5.000 įmokėti, puikus šiurkščių
plytų, 6 kamb., atskiras namas,
vand. alyvos šildymas,. 2 mod. vir
tuvės, didžiulis gražus kiemas, dvi
gubas garažas, arti mokyklų bei su
sisiekimo.
Jane - Bloor
§5.000 įmokėti, kvadratinio plano,
6 kamb. ir recreation kamb., atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vand.
alyvos šildymas, garažas su priva. čiu įvažiavimu, žema kaina.
Rusholme Rd. - College
S5.500 Įmokėti, už tą atskirą, 6 k.
mūrinį namą, 2 mod. virtuvės, 2
vonios, vand. alyvos šildymas, ga
ražas, netoli naujosios bažnyičos.
Oakwood • St. Clair
S6.000 įmokėti, gražus šiurkščių
plytų, 10 kamb. ir apšildyti saulės
kamb., atskiras namas, kvadratinis
planas, 2 vonios, vand. aylvds šildy
mas, 4 M* kamb. pirmame augšte,
garažas, arti St. Clair.
Rusholme Rd.
S6.000 Įmokėti, atskiras 12 kamb.
mūrinis namas. 2 vonios, plius 2
kamb. rūsyje, radiatoriais šildy
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. parduodamas su baldais kadan
gi šeimininkas išvyksta,.
Bioor - Runnymede
§7.000 įmokėti, 9 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 mod.
1 virtuvės, 2 vonios, garažas, antras
augštas išnuomotas už S120 mėn.
Arti Bloor.

AUŠROS ŽINIOS
KSA mergaičių A tinklinio
pirmenybėse Aušra nugalėjo Vytį
2:0 ir gavo dr. J. Sungailos perei
namąją taurę.- Žaidė: A. Gataveckaitė, J. Gataveckaitė, A. Sapijonytė, A. Grigaitė, A. Baikauskaitė, Strimaitytė, S. Simonaitytė,.
D. Daugvainytė, V. Pusvaškytė..
Naujai išrinktoji Aušros tėvųrėmėjų būrelio valdyba savo pir-;
majamie posėdyje pasiskirstė pa
reigomis ir nusistatė savo arti
mesnių darbų programą. Valdyba
pasiskirstė pareigomis sekančiai:
H. Chvedukas — pirm., J. Bukšaitis — vicep., B. Sapijonienė —
sekret., J. Danaitis — ižd., p. Ba
rauskienė ir P. Mačiulaitis —
valdybos nariai.
Aušros sportininkų kelionei į
Niujorką Š. Amerikos lietuvių
žaidynes pinigų sukėlimui tėvų rėmėjų būrelis balandžio 23 d.
turės didžiuli pavasario balių.
Per rekolekcijas treniruotės
vyks sekančia tvarka: nuo 4 vai.
iki 7.15 vai. vak. jaunesniesiems,
o po pamaldų iki 10 v.v. — vy
resniesiems. Per pamaldas salė
bus uždaryta.
S5.000 loterija. Praėjusiais me
tais Aušros tėvų-rėmėjų būrelio
suorganizuota ir pravesta Gadilakų ir $5.000 loterijos jaunimo
stovyklavietės
statybai davė
$2.300 gryno pelno. Šįmet tėvųrėmėjų būrelis irgi praves $5.000
loteriją. Loteriją leidžia Maltono katalikų parapija Our Lady of
Aairways ir mes gausime 50%
nuo išplatintų bilietų. Gautas lo
terijos pelnas yra skiriamas toli
mesniam stovyklavietės gerenimui ir Aušros jaunimo veiklai
paremti. Bilietų kaina po 50 cen
tų arba 3 už $1. Tėvų-rėmėjų bū
relis visus jaunimo bičiulius ma
TEL. DARBO LE. 2-4404
loniai prašo įsijungti į šį vajų
su tkoiu pat entuziazmu kaip ir
praėjusiais metais. Ypatingai jis ros Lietuvą atstovauja dviratiniu-!
kreipiasi Į tėvelius, kurių vaiku kas “lietuvis” T. Zlotnikov.
:
čiai naudosis stovyklaviete.
Sporto spauda Lietuvoje ganai
Pavasario balius. Balandžio 23 smarkiai komentuoja Įvykius Kii-1
— Atvelykio šeštadienį. Prisi ve S. Sąjungos stalo teniso pir
kėlimo par. salėje Aušros tėvų- menybės. Nuo 1951 m. ligi 1959
rėmėjų būrelis rengia didžiulį m. 72 stalo tenisininkai tapo S.
pavasario balių. Meninę progra Sąjungos čempijonais (Įskaitant
mos dalį išpildys jaunasis mūsų ir dvejetus). Iš to skaičiaus 39 —
solistas R. Strimaitis ir... spė daugiau negu pusė — buvo Lie
kit kas? Veiks turtinga loterija, tuvos stalo tenisininkai. 1952 ir
daugybė vertingų dovanų, lai 1959 m. Lietuvos atstovai iškovo
mingiems įėjimo bilietų savinin jo 6 čempijonatus iš 8 galimų, o
kams. Svečių tarpe bus Kanados 1956 ir 1957 m. po penkis. Žiū
pabaltiečiai sportininkai ir Det rint i statistiką visai supranta
roito lietuvių krepšininkai.
mas Lietuvos stalo teniso federa
Tėvų-rėmėjų būrelis iš anksto cijos susirūpinimas dėl didelio
kviečia visus ruoštis šiam dide pralaimėjimo Kiive, kur tik miš
liam baliui ir sykiu paremti mū riame dvejete A. Saunorius su
sų sportuojantį jaunimą, kuris este paėmė pirmą vietą. Tai pir
už savaitės vyks į Niujorką Š. mas atvejis, kada Lietuvos stalo
Amerikos lietuvių žaidynes.
tenisininkai 'paėmė S. Sąjungos
pirmenybėse tik vieną aukso me
IŠ SPORTO LIETUVOJE
dalį.
Stalo teniso federacijos su
Lietuvių boksininkų Susitikime
su lenkais Varšuvoj e vienam ge sirinkime, kuriam pirmininkavo
riausiu Lietuvos boksininkų Ri S. Vaintraubas, išsamų praneši
čardui Tamuliui rungtynių metu mą apie pirmenybes padarė visa
priešininkas sulaužė ranką ties sąjunginio stalo teniso teisėjas V.
alkūne. Lenkų gydytoju, nuomo Gruodis. Diskusijose dalyvavo A.
ne, kurie R. Tamulį prižiūri Var Saunoris. V. Variakojis. V. Dzinšuvos ligoninėje, jis galės birže dziliauskas, P. Jakubėnas, J.
lio mėnesį pradėti treniruotės. R. Dambrauskas ir kt. Iš nesėkmės
nurodoma, per dide
Tamulis tikisi patekti i S. Sąjun priežasčių
gos boksininkų rinktinę Romos lis pasitikėjimas savimi ir atsiek
tais laimėjimais, vartojama pa
olimpiniams žaidimams.
S. Sąjungos futbolo federaci senusi žaidimo technika, kurią
ja nutarė šiais metais padidinti A priešininkai jau gerai pažįsta,
mūsų geriausių atstovų nuovargis
klasės komandų skaičių iš dvy dėl
pirmenybes turėtų di
likos į dvidešimt dvi. Tuo būdu deliųprieš
kelionių,
na ir pagaliau lai
A klasės pirmenybėse dalyvaus mės stoka. Ateičiai
siūloma per
po vieną komandą iš visų respub eiti prie* staigaus puolimo

likų ir po porą komandų iš di kos, dabar jau vartojamos takti
visa
džiųjų miestų Maskvos ir Lenin me pasaulyje, geresnių rinktinės
grado. Pereito sezono Lietuvos treniravimosi sąlygų ir kruopš
futbolo meisteris Vilniaus Spar taus darbo.
G.
takas įeina į S. Sąjungos.A kla
sės komandų skaičių ir todėl pra
dėjo intensyviai nioštis pavasa Bonna. — Vakarų Vokietijoje
rio sezonui* Komandos treneriai jau jaučiamas darbo jėgos trū
V. Saunoris ir Z. Ganusauskas kumas. Bedarbių dažnai yra ma
ypatingą dėmesį kreipia į ko žiau. kaip laisvų darbo vietų.
mandos kondicinį paruošimą.
Futbolininkai, vadovaujami pa
Lietuviai agentai vieninkimės!
tyrusių lengvatletų, atlieka įvai
rius bėgimus, šuolius ir sunkumų
Extra Realty Ltd.
kilnojimus. Futbolo treneriai
Realtors
ruošia komandą įvairiomis futbo
lo technikos pratybomis. Tikima
Tel. LE. 4-9211
si, kad Vilniaus Spartako futbo
B. SERGAUTIS, F.R.I.
lininkai gali išsilaikyti S. Sąjun
prezidentas
gos A klasės komandų tarpe vir
šutinėje lentelės dalyje.
Real Estate patarnavimas: na
Tarybų Sąjungos dviratininkų mai,
žemė, biznis, morgičiai,
kontrolinėse varžybose Naujojo
draudimas, investacijos.
•Atono kurorte prie JuodpsiosjO

baldais nes šeimininkas išvyksta.
Howard Park - Roncesvalles
§7.000 įmokėti, didžiu!’s 11 kamb.
presuotų plytų, atskiras namas,
kvadratinis planas, 2 vonios, 3 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gražus
didžiulis kiemas su garažu ir priva
čiu’ įvažiavimu,-puikus nuomavimo
distfiktas arti visko.
Gladstone Ave. - Bloor
§8.000 Įmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, Duikus viduje,, nau
jas tinkas, vand. alyvos šildymas,
3 mod. virtuvės, gražus kiemas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.
Evelyn - Annette
S8.000 Įmokėti, originalus duplek
sas, 10 kambarių, per du augštus,
radiatoriais šildomas, dvi krosnys,
didelis kiemas, platus įvažiavimas,
atvira skola, žema kaina.
Bloor - High Park
S8.000 Įmokėti, vienų metų senu
mo. 14 kamb., atskiras mūrinis
tripleksas — 3 atsk. butai. Vand.
alyvos šilydmas, modernus, 3 gara
žai, gauna S365 mėn. nuomos.
Glendonwynne - Bloor
S16.000 Įmokėti, visai arti Bloor ir
Runnymede gatviiĮ, 7 kamb. ir ap
šildomo saulės kambario, atskiras
mūrinis namas, vand. aylvos šildy
mas. vonia pirmame augšte ir ant
rame. 2 mod. virtuvės, naujas dvi
gubas garažas su labai plačiu įvaž.
Indian Rd. - Bloor
SiO.OOO Įmokėti, puikiame nuoma
vimo rajone. 13 kamb. atskiras mū
rinis namas, vand. alyvos šildymas,
2 vonios, 4 virtuvės, didėlis kiemas,
dvigubas garažas su privačiu Įva
žiavimu, arti būsimo požeminio
traukinio.
Wilcox Lake
S10.000 įmokėti, tiktai 24 mylios
nuo Toronto. 15 katidžių. kurie pri
taikyti ir žiemai gyventi ir maisto
produktų krautuvė, viskas išnuo
mota per visus metus, gauna nuo
mos 3757,50 mėn. Geras biznis be*
didesnio vargo, parduodama dėl
Plentas Nr. 2
S20.G0C Įmokėti ar mažiau, benzino?
stotis, restoranasir 6 atskirų butų
namas, apartamentai išnuomoti po
S80 mėn., plius pajamos iš benzino
ir restorano, šeimininkas išvyksta.

NAMŲ LE. 5-1584

Nuolatinis dalies
arba pilnos dienos
pristatymo darbas
šioje apylinkėje
Tai proga gerai uždirbti visos ar
ne visos dienos darbo pagrindu.
Vyrui ar moteriai — patyrimas
nebūtinas — nieko bendro enturi su pardavinėjimu.
Ieškoma vietos gyventojų leng
vam prekių pristatymui pagal su
darytus pavieniu pirkėjų sąrašus to
je apylinkėje.
Gerai įsikūrusi kanadiška bend
rovė samdo ir apmoko kandidatus,
kurie turi būti gero charakterio ir
turi patikimumo garantijas.
Pirmenybė teikiama visiškai blai
viems. turintiems gero vairuotojo
pažymėjiihus. Turi turėti automobi
li ar sunkvežimuką ir draudimą,
kandidatas turi būti pasiruošęs
tuojau pradėti darbą ir turėti
$1,500 pinigais.
Tai nėra ‘greito praturtėjimo"
proga, bet ieškoma asmens, galin
čio kas savaitę pristatyti prekes
pagal sudarytus pirkėjų sąrašus.
Tinkamam kandidatui garantuotas
ilgam laikui priimtinomis sąlygo
mis darbas bei geras atlyginimas
už sunkų darbą.
Mus interesuoja tik rimti kandi
datai. atitinką augščiau išdėstytom
sąlygom. Kitoki prašomi nesikreip
ti.
Kreiptis asmeniškai:
PERSONNEL OFFICE
Suite 214
3089 Bathurst Street
Toronto, Ontario
i

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

s2.50 už valanda!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

WALK'S DRIVING SCHOOL
859, College St. Tel. LE. 2-5461

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.
P. KARĄLIŪNAS

Lake Simcoe
karo alyvos\ ir borneri^ •optornovimos
Toronte.Irefwviskoi kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
JT

Pakelsim pavardžių galūnes ir
mūsų ateitis bus aiški.

Hamiltono lietuvių kolonija vi dien tų žmonių darbas yra neįversur žinoma, kaip stiprus bendruo tinainas. Šiandien atsiranda ko
menės vienetas. Per eilę metų respondentų, kurie yra priešingi
REAL ESTATE
glaudžiai bendradarbiavusios lie- surengtai pagerbimo vakarienei.
organizacijos tą atsiekė. [t^^gifmašateir^o.tetojcad
872 Bloor St. W.
Telef. LĖ. 1-4605 tuviškos
Jaučiamas stiprus lietuviško rei mat, kas kitas suorganizavo pa
kalo
supratimas. Tautos laisvės rengimą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
balso šaukiami sukelia dideles
Žodžiai skardžiai dūžta mūsų
JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:
■ sumas. Aukų sąrašo gale palieka
Torontą ir Montreal;. Be kitų Or
J. GUDAS - namų tel. RO. 6-8096 [ ganizacijų
veikia stiprios meninės
r,—-, . 1 grupės: Aukuras, tautiniai šokiai, vadovaus, kas dirbs, jeigu tavo
choras, kurių augštą meninį lygį dešimties metų darbas gali, būti
--- •
N į- Įjniį
žino visi kas tik yra juos matęs ar nubrauktas vienu plunksnos per
PRANO BARAUSKO ’ i
braukime ir tavo asmenybė pa
_
. Lietuviška Veikla kratėte krii- teikta į spaudos puslapius klai
Draudimų agentūra į «ta.
Mišrių vedybų beveik nėra. džioti amžinai, kaip pasityčiojiVisų rūšių draūdinial
[Kiekvienas lietuvis sutiktas gat- mas?
.
vėjė'yra tavo pažįstamas ir geras
Kyla senas klausimas — kas
TELEFONAS
, draugas, žmonių tik saujelė, paly stipresnis, durklas ar plunksna?
ginus, b darbo nuveikta daug.
s, nei
Atsakymas: nei
Bet savaime viskas nesirišo. plunksna; plunksna, naudojama,
Reikėjo darbo. Reikėjo žmonių, kaip durklas, yra pats stipriausias
daug
laiko ir daug energijos. Vi įrakis. Namuose sėdint šiuo įran
arbaRO.MS32
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont si dirbo, ries tas darbas ir berid- kiu galima užpulti ir savo priešą.
"ravimas su kitu, lietuviškai kal Reikia tik neužmiršti ir rieivelti į
bančiu žmdguhii, riiuiris buvo kovą kitų visiškai nekaltų asme
įprastas ir iriielaš. Niekas nepra nų. Kai asmeniškos antipatijos iš
šė atlyginimo.
. ...
siveržia iš ribų ir veliasi po spau
Nauja Lietuviška Valykla
’ Paimkim, kad-ir tokį pavyzdį: dos puslapius, kaip blogas kąsnis,
kas mėnesį vienas žmogus stovi nukenčia mūsų bendras šio meto
•prie tavo namo durų ir spaudžia tikslas — likti lietuviais.
Manymas, kad neapykanta vie
skariibutį. Vakaras. Šaulė jau se
nam
asmeniui leidžia griauti jo
niai nusileidus. Gatvės tuščios.
985 College St.
Tel. LE. 1-5166
Lauke taništi. Lyja,; pučia stiprus pozityvų darbą, yra labai klaidin
Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
fudėfis vėjas. Blizganti juoda gas. Galvojimas, kad pulti visas
dfėgriiė ėina tiesiog per kaulus. organizacijas, prie kurių tik jo
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Viduje šilta. Garsiai veikia tėle- nemėgstamas asmuo priklauso,
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
vizija. “Kad ji kur galas’ Vidury yra dar klaidingėsnis. Kai mes
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
programos! Kės čia galėtų būti?” paliečiam organizacijas, mes pa
•
Savininkas L. LEVĖCKIS
— Už durų stovi šlapias žmogus. liečiam bendruomenės branduolį.
Atvažiavo autobusu. Įėjęs prašo Šiuo metu mūsų parapijos ir ben
senų rūbų. Lietuvoje buvęs tei druomenės yra mūsų tvirtovės.
TAUPYK ir SKOLINKIS
sėjas, siunčia Suvalkų trikampio Kas jose nesilaiko išnyksta iš mū
lietuviams. Už kelių dienų tas sų tarpo, kaip rūkas saulei pate
Kredito Kooperatyve “PARAMA”'
•pats žmogus spaudžia skambutį kėjus. Vaikai šneka angliškai ir
užaugę susiranda svetima kalba
ir siūlo lietuviškų knygų.
Poskolc 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Kas stumią šį žiriogų, kas jį ver kalbantį gyvenimo bendrą
čia prie šio darbo? Kas jam atly Tolimesnis mūąų išsilaikymas
DARBO VALANDOS:
gins? Tai Hamiltono lietuvių šių lietuviais, plačiai pasklidusiais
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
dienų knygnešiai. Penkios mylios po pasaulį, priklausys nuo noro
Antradieniais—
nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vql. vok.
nuo Hamiltono jų niekas ir riepa- bendrauti. Nebendrausim tarpe
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryto.
I žįsta. Išimk juos iš Hamiltono ir savęs, nerasim tinkarilo vienas ki
visa lietuviška veikla sužlugs, tam žodžio, bendrausim su kitais.
Balinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont,
kaip balionas orui išėjus, šiems
Telefonas LE. 2-8723
pilkiems žmonėms niekad neatPaieškojimai
silygirisim. Tai yra aišku. Mes
galim pagerbti juos tik padėkos Vladas Malkinas, gim. apie 1910-12
ED. KONDRATAS
žodžiu.
m., Lietuvoje gyv. Labūnavoje, yra
Labai
gaila,
kad
atsiranda
Ha

ieškomas iš Lietuvos. Rašyti: S. Pra1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454 miltone korespondentų, kurie vie kapui,
18 Brookside Ave., Toronto 9.
toj pastebėję darbus ir žmones,
Jurčiūtės, gim. apie 1921-2
juos viešai bando nuneigti — net m.Monikos
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ
Notėnų km., Salantų valse., ieško
priešinasi šių žmonių pagerbi Janina Valterytė iš Gargždų m., Lietu
mui. Tąip įvyko su keliais asme va. Rašyti: J. Kizienė, 828 Pillette,
nimis. Šiandieni, po dešimties me Windsor, Ont.
tų lietuviško darbo ir vadovavimo
KANADOS RAUDONĄJI
organizacijose, jie yra nuneigti. PER
KRYŽIŲ
YRA IEŠKOJI:
Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų
Per eilę metų veikusių lietuviš čenkus, Salva (Silva?), g. 1883-5 m.
kostiumams bei paltams.
kų jaunimo organizacijų vadai, — ieško puseserė Marija.
kurie atvykus į Kanadą rinko lie Galkūs Petras, g. 1906, — ieško gi
tuvišką
jaunimą nuo gatvių kam minaitė Angela Galkutė.
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
ies
pų. ir davė jiėiris lietuvišką ap Gintautas, Eelena, g. 1932
MOUNT ROYAL MOTORS
linką, kurie užmiršę save dėjo ko. sesuo Ang. Liepienė.
garaže jas galite savo automobilio pataisymo -reikalus išsiaiškinti lietuviškai.
valandų darbo auką ant Lietuvos Lukošiūnas, Stanislovas, g. 1909, i
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
laisvės aukuro, kurie buvo viso Kanadą atvykęs 1928 m., — ieško gi
Ang. Galkutė.
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pa taikymus, su
jatihimo mėgiami ir mylimi. Jei minaitė
Vilkevičiūtė - Pavįovic, Bronė, g.
lankstymu ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su
per praėjusius dešimt metų jiems 1918, — ieško Stefa Vasiliūnienė.
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
būtų
sumokėta bent penkiasde Sirgedas, Antanas, — ieško duktė
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
šimt centų už lietuviško darbo va Filąmena.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
landą, jie tarptų turtingais, šian- Žilinskas, Juozas, — ieško sesuo
—............................................................................
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R 0.6-0811

Lenar(Is Cleaners

siuvėjas

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

A. P. GARAŽAS

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)

Visu rūšių mechaninis automobiliu
remontas. Spec. Fordomatic - Hydromatie transmisijos.

CONSUMERS' GAS CO.

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAIgazo
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai.. KROSNYS
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui.

Rose Heating
■

- -

--

Tel. Lt 3-1080

-----

lenko k./, telefonuokite er atvykite
tfwkMUkaiJ

■Mm

'

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College)

;

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST.
TORONTO

Telefonas LE. 1-1432
buto tel. LE. 1-4704

FELIX ELECTRONICS SERVICE

,

Telet HL 7-1661

ab<

Toronto
rinnTiffifii iėi a ur

■'i

■

'

'

George 6CN,
ADVOKATAS-NOTARAS
praneša, kad

persikėlė
1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont
Tėtefonit'— —
ibUfflMfc
iBYtYiMKimibir”.

Pagaliau laikraštininkas priei
ni prie smulkaus suvytusio žmo
gelio ir kląusia:
—■ G kokia buvo tamstos gyv>
riimo tvarka?
— Aš, matote, kasdien ' uiti ei
davau po 4 vai. ryto išgėręs bent
pusbonkį ir... aplankęs bent po
rą moterų...
— Nuostabu, — sako žurnalis
tas-. — O Įdėk tamstai melu?
— 37 ...

Spygluidtų vielų sūkbta
Jis: — Kaip tari tinka ši
Spygliuotų vielų suknia?
.Ji: — Kaip tai “spygliuotų .
vielų”?
Jįš: — Visai paprastai — ji
apsaugo nuosavybę, bet neužsto
ja vaizdo...
Darbo laisvė
—Atrodo, kad savo darbovietė
je turi didelę laisvę?
— O, taip. Rytą prieš 9 vai.
galiu ateiti kada noriu ir vakare
po 5 vai. taip pat išeiti galiu ka
da-noriu ...

is??

šloožst. west
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesvalles), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos:
9 vai; ryto iki 7.30 vai. v.

Priėmimo valandos: nuo 9-12
ir 3 -8 vai. vak. (pagal1susi
tarimą).
•jifi iIw.i’i'.Hi n i.~

Į

SS., n

.

.................. ...

W. A. LENČKI,

Kabinetas: LE. 4-4451

B.A., L.D.B.

£>r. P. MORKIS

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

DANTŲ GYDYTOJAS

100 ADELAIDE ST. W.

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

Room 107

1082 BLOOR W., Toronto 4.

Telefonas EM. 6-4182

(į rytus nuo Dufferin St)

Toronto

OKULISTĖS

2

Lietuvio advokato
įstaiga
Victor D. ALKSMIŠ

Br. Bukowska-BEJNAR, RO.

Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONČEŠVALLĖS AVĖ.

(priė Geoffrey Št.)

ADVOKATAS - NOTARAS

- 02 RICHMOND ST. WIST

TEL. LE. 2-5493

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

Telefonas EM. 2=2585
I ■■■1

li.i i. . 1 ■ r iyi f rrirrfiiig. n .i • -aar ■ .h -nrė ,i

LIETUVIO ADVOKATO

Įstaiga

|~———

■

,I,B1 , ■■■■■■! I

I Į

Akiu specialistas
L. LtJNSKY, R.O.

NEIMAN, BISSĖTt

35 HAYDEN ST., Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef įstaigos:
WA. 4-9561

Telet rikihų:
BE. 3-0978

Priteik© ©kinius visiems akių defek
tams. Ištiria aklų nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nervingumų.
Kalba stovų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto
Tetef. WA. 1-3924
iriiinifnržiii i

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Domą Hairstyling

Įstaiga veikia
? 168 vai savaitėje

DRAUDIMAS

1618 BLOOR ST. W.

i • ė »■

Taisoma visu rūsio televMjos. radijai, patefonai, telprekorderial

Skambinti bet kada LE. 5-6007

TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J.STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RŪ. 1-7861

Licenced riiaster electrician.

O ALL V V/ | CLO

AL. ČIŽIKAS
Telefonas RO, 6-4063

televizijos ir radio aparatas .

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

.--i

— 91.

DANTŲ GYDYTOJA

Kvalifikuotas technikas taiso

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
sąžiningai ir Visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.
~
- ----------- ' ...
7 ' ■ /■ »-»■ ■ --

Hgo gyvenimo paslaptys
Niujorke buvo kartą suruoštas
Senukų priėmimas. Vienas laik
raštininkas tuojau pradėjo vaikš
čioti nuo staliuko prie staliuko
klausinėdamas, kaip jie gyveno,
kad sulaukė gražaus airiželio:
— Aš riiekad nevartojau jokių
svaigalų ir nerūkiau, — paaiški
na vienas.
— O kiek tairistai mėtū?
— 87.
— Aš kasdien rytą, per pietus
ir vakarė naudojau vitaminus,—
aiškina kitas.
5
— O kiek tamstai metu?

SEQUIN

Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amt., tarpininkavimas

Sav. VL. TARVYDAS

A.* Beresnevičius

m

FELIKSAS BARZDŽIUS

VEDYBŲ BIURĄ "WALDK*

Visi masinu remonto darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame
WALLY'S GARAGĖ

. ....................................

Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
tel. ĖM. 4-2715, Toronto, Ont.
—— i r
i ■■ ———

Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.

Jei Wb^ tmK, tašyk** /vekieKų at

arklį.
Pasiuntinys paėmė arklį ir bėgė jį vydamas.
*
•
Jei jau taip skubi, ui ko ne
joji? — klausia pasiuntinį praeivis.
— Matai, tamsta, šešios kojos
tai ne keturios... — atsako pa
siuntinys.
1
.

Vaškas, šepečiai, terpentinas.

Right-Time Watch and Clock Repair
2748 Dundas St. W.
Tel. RO. 3-1862

i

Kinų humoras

Dr. E ZUBRIEHt Dr. V. Sadauskienė

/kampas 'Bž>y & Rfchmohti/

VEDYBOS

A N D R I E K U S

vyriškų IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

u.i,

lengva ranka, nepristąčius patei
sinamų dokumentų, nurašydavo
tariamai ...
sugedusias
žaliavas. Va__w
doyąms
paruošė'
-V”-“ nuolaidžiaujant,
—-J —~
jai
Juknevičius,
Dubįnskas
ir Ar4-1
~
*davičiutė paidafė. valš^bėi didė
lius nuostolius, bet nebuvo . pa
traukti bauožiąmon atsakomybėn.
Liaudiėš-ūkio tarybos Maišto
pramonės valdybos atstovai daž
nai lankėsi Kauno konservų fab
rike. Vafiiyba nriolat gaudavo
signalus iš vartotojų^ prekybinin
kų, kuriems įgriso , ėšąriti netvar
ka. Tačiau, valdybos vadovai ne:
siėmė fyžtirigU priemonių. Dėl
to trūkumm fabrike vis labiau
šaknijosi, darbo drausmė, šlijo.
Atėjo laikas panašiems dalykams
padaryti galą.
M. Ignatavičius, LTSR Finan
sų ministerijos Kontrolės-revizijos valdybos vyr. kontrol.;
V. šarpis, “Tiesos” korep.
(“Tiesa” Nr. 32, 1960 m.)

Dažai ir sienoms
popiėrlši

i

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO
i.,

McIntosh pirko - automobilių
ir apdraudė Žmoną nuo nėlaimin-

BURBULAI IR KAS JUOS LEIDŽIA

DEMESIO!

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
18 SKYLARK RD., Toronto.

ANTANAS ČEPONIS

Svajotojas .

*

Taisau visų rūšių
* Televizijas, namų fr* auto radijas

Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tinko remontas, mūro ir gyptex darbai
Tel. RO. 6-5420
S .

— ieško teta Ona Markauskienė.
Žilinskas, Pranas, — ieško duktė
Ona Markauskienė.
Žukauskas, Juozas, g. 1924 m., —
ieško sesuo Marija Blazelonitz.
Jie patys prašomi atsiliepti arba,
kas apie juos žino, pranešti šiuo ad
resu: Red Cross, National Enquiry
Burėau, 95 Wellesley St. E., Toron
to 5, Canada.

Technikas

KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E.
•
TEL. HO. 6-1623
Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.
■

A

DĖMESIO!

Tinsmith Čo<

Sovietų mokytojas aiškina mo
kiniams, kad žmogus, žemėje sve
riu 200 svarų, Jupiteryje svertų
apie 533 svarus.
— Neįtikėtina, -r- sumurmėjo'
vienas mokinys. — Ten reikėtų
išsiųsti Chruščiovą...
iovų? — klau— Kodėl Chruščiovą?
klau
sia mokytojas.
Todėl, kad jis ten butų
būtų lala
— Ttxtel,
bai storas ir ... negrįžtų.

— Tėveli, kas būtų, jeigu ma
mytė nulaužtų rahką?
— Gautume $560.
— 6 jeigu mamytė nusilaužtų
dar ir koją?
— Draudimas turėtu suinokėfi
$1000..
...
" / •
— <ĮQa, o jeigu mamytė nusi
Otava. — Gen. gubernatorius laužtų abi kojas ir abi rankas?
— Och, tu mano svajotojau’—
Vanier balandžio - gegužės mėn.
žada vykti ilgesnei kelionei į va škotas jautriai paglostė sūnaus,
galvelę.
karu Kanada.v

(Atkelta is 2 psl.)
dybos viršininkas J. šipyla jai
pareiškė papeikimą.
Aplinkiniuose rajonuose Kauno konservų fabrikas turi savus
žaliavų paruošėjus. Jie superka
iš kolūkiečių vaisius, uogas, dar
žoves. Įmonės vadovai, valdybos
sudarinėjamos specialios komisi
jos jų darbo iš esmės nekontro
liuoja. Dėl to kaikurie iš paruo
šėjų tapo rafinuotos rūšies spe
kuliantais. Iš kolūkiečių jie su
perka pigiai, o žiniaraščiuose nu
rodo, kad mokėję brangiai. Skir
tumą gi pasisavina. Užpirkėjas
P. Juknevičius, dirbąs Alytaus ra
jone, įteikė įmonei žiniaraštį, ku
riame nurodo pas pil. P. Stočkūną pirkęs 1.000 kg. slyvų, 2.000
kg. obuolių ir sumokėjęs 10.000
rublių. Patikrinus išaiškėjo, kad
Stočkunas vaisių nepardavė ir jo
kių pinigų negavo. Juknevičius
vašius pirko iš kitų asmenų pi
giau ir suklastojo žiniaraštį, šis
užpirkėjas dokumentus klastojo
nuolatos. Lygiai taipv pat elgėsi
žaliavų paruošėj ai B. Dubinskas,
B. Stogevičius ir kiti. Patikrinus
tik dali dokirinentų, nustatyta,
kad pernai jie pasigrobė didelę
sumą pinigų, šitaip bespekuliuodami, Dubinskas ir Stogevičius
pasistatė namus, įsigijo lengvas
mašinas. Jų paslaugomis noriai
naudojosi (šiuo metu jau iš užima
mų pareigų atleistas) direktorius
V. Vėčkys, vyr. buhalteris A. Armanavičius bei kiti fabriko va
dovai. Suprantama, neveltui. Jie
atėjo į talką spekuliantams, są
moningai pakėlę planines žalia
vų paruošų kainas, kurios buvo
žymiai augštėsnės, negu turgaus
Ona Markauskienė.
kainos; užmerkdavo akis, kai net
Žilinskaitė, Marija, gim. 1922 m.. planines kainas šie viršydavo;

Visų rūšių remonto darbai.

- -

Pažvelkim atgal. Kiek žalos pada
rė mūsų kolonijai, kiek eilučių
trykštančių amžina neapykanta
užėmė musų spaudos puslapius,
kiek intrigų" įnešė į mūsų tarpą,
kiek supykdė ir atskyrė pažįsta
mų šis nereikalingas kabinėjima
sis spaudoje.
Jeigu korespondentai, kurie
kritikuoti moka, nukreiptų bent
dalį savo energijos į rišantį po
zityvų darbą mūsų kolonijoje, ku
rio yra labai daug, jie galėtų iš
vystyti dvikovą darbais. Nuošir
dus darbas yra stipri kova prieš
betkokį priešą. Geros idėjos greit
leidžia šaknis.
Skleisti pesimistiškas, nelogiš
kas, klaidinančias žinias yra de
moralizuojantis veiksmas tiek
jaunimui tiek organizacijoms,
šiandien mūšų jaunimas stori ant
svetimos aplinkos slenksčio ir,
betkoks neapgalvotas' užmetimas
organizacijai ar vadovui neturė
tų rasti vietos musų, spaudoje:
E. Pėtfttšaitis.

* fyfciENc/

(netoli Dundas)

Atstovas

Telefonas LE. 3-2904

H. ROžAITIS

Sav. D. KAUNAITĖ
HVII i
m——
r
i

i

i

........... -

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki 11 vai. vak.

GENERAL INSURANCE
Turto draudimais

auto ir

pan.) visoj Ontario provlncii<n

AL DUftft

ir

8PUSL.

TĖVIŠKĖS
/

................ !■■!

ŽIBURIAI
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Jaunesniųjų mergaičių ateiti
ninkių susirinkimas įvyks ši sek'nadieni 4 vai. p.p. Prisikėlimo
Šį
par. muzikos studijoje.
balandžio 3 d., 4 vai. p.p.
Didžiujiį Misijų tvarka: rytais
KLB ŠALPOS FONDO
7
Šv. Jono Kr. pašalpinės D-jos
Prisikėlimo parapijos žinios
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parap. salėje
Misijų
Misios
9
vai.
ir
trumpas
VAJUS
— Šį sekmadienį prasideda di-! —Praėjusį sekmadien.į pradė mėnesinis susirinikmas įvyks šį
pamokslas. Vakarais: Misijų Mi Montrealyje pradėtas kovo 20 d.
rengiamas
dysis gavėnios metinis susikau tos parapijos metinės rekolekci sekmadienį, balandžio 3 d., 3 vai.
šios 7.30 v., pamokslas lygiai 8 v. Vajus vykdomas vieną kartą me
Lietuvos Gen. Konsulo
pimas - rekolekcijos, kurias pra jos. Jas veda kun. P. Patlaba iš p.p. šv. Jono Kr. par. muzikos
Kas negalėtų dalyvauti Mišiose, tuose žiemos metu. Dėl perrinki
Kanadoje ministerio
ves iš Romos atvyKęs svečias kun. Cicero, III. ši rekolekcijų savaitė studijoje, virš “TŽ”.
išklausykime būtinai pamokslus. mo Montrealio lietuvių seimelip
dr. Juozas Vaišnora, MIC, lietu skiriama moterims ir mergai
Išpažinčių bus klausoma kasdien vajus kiek suvėluotas. Piniginė
SLA ir Vyčio arbatėlė
viškajai visuomenei gerai pažįs tėms. Rekolekcijų pamokslai ir
Vytauto Gylio
rytais ir vakarais per šv. Mišias rinkliava vykdoma aukų lapais,
Ši
šeštadienį,
balandžio
2
d.,
tamas kaip visuomenininkas ir Mišios kiekvieną rytą 9 vai. ir
ir po vakarinių pamaldų. Šv. Ko kurių tikimasi paskleisti viso 50.
rašytojas. Rekolekcijų vedėjas kiekvieną vakarą 7.30 vai. Išpa 7.30 v. v. šv. Jono Kr. parapijos
tnunijos kviečiami eiti rytais ar Aukų rinkėjai bus skelbiami
SLA jaunimo kuopa ren
yra gerai pažįstamas lietuviška žinčių klausoma kas rytą ir kas salėje
1. Konsulo Vyt. Stašinsko žodis,
vakarais visi, kurie bus atlikę iš spaudoje. Savanoriškas rinkėjų
jai skautijai, kaip ilgametis vy vakarą per visas Mišias. Prašo gia arbatėlę, į kurią kviečiami
2.
J.
Šimkaus
kantata
“
Sugrįži

pažintį. Pasninko nuostatai lei- pasišventimas ir mūsų visų ben
riausias jos dvasios davas. Jis yra me su išpažintimis nelaukti- pas SLA ir Vyčio klubo nariai bei jų
mas į tėvynę”. Kantatą išpildo
ka tie patys, kaip ir kitomis die druomeninės šalpos supratimas
Bus pasiviašinta ir iš
“Varpo” choras, ved. muz. St.
autorius neseniai išleisto veikalo kutinių. dienų, bet jas atlikti sa bičiuliai.
nomis.
Gailevičiaus ir solistai: V. Žieyra būtinas vajaus pasisekimui.
“Marijos garbinimas Lietuvoje”. vaitės metu. Benara parapijos klausyta įdomi programėlė. Visi
melytė, S. Mašalaitė, V. VerikaiD. Misijos mergaitėms ir mo
kviečiami,
visi
laukiami.
V-ba.
Pagrindiniai šalpos uždaviniai
Visus mielus tautiečius kviečia moterų Komunija — ši sekma
tis,
terims
pradėtos
per.
sekmadienį.
yra: paremti dėl ligos, mirties ar
3. Kūriniai smuiku—Stp. Kairys,
me gausiai dalyvauti konferenci dienį per 11 vai. Mišias, o po to
Pabaltiečių arbatėlė
Jas
veda
jėzuitas
T.
J.
Vaišnys
kitų nelaimių patekusi į vargą
4. Spalvotas filmas iš Velionies
jose ir bendrai įsijungti į didįjį bus bendra agapė-pusryčiai j
Balandžio 2 d., ši šeštadienį,
iš
Čikagos.
Jos
baigsis,
ši
sekma

laidotuvių.
Montrealio apylinkėje gyvenan
Viešpaties malonės metą - reko kurią iš anksto kviečiame visas 7.30 v.v. Prisikėlimo parapijos
dienį.
Sumos
metu
bendra
visų
tį
lietuvį ar jo šeimą; šelpti se
Minėjimui Rengti Komitetas.
lekcijas. Konferencijos prasidės parapijos moteris ir viešnias. salėje pabaltietės moterys ruošia
šv. Komunija, kurią aukosime už nelius ir ligonis likusius Vaka
šį sekmadienį 7 vai. vak. Grau Agapę paruošia, jos metu patar metinę arbatėlę. Programoje sve
oasaulio taiką ir mūsų kenčian ru Europoje; šelpti lietuvius Si
džių Verksmų pamaldomis ir re nauja-ir trumpą meninę progra čias kalbėtojas PLB vicepirm. V.
čios
ir pavargtos tėvynės laisvę. bire (per BALFą) ir Lenkijoje,
Kultūros D-jos
Į Kazimieras Ašoklis, ouvęs “T.
kolekcijų vedėjo konferencija.
mėlę atlieka parapijos vyrai, va- Meilus, šokėjai Jonė Kvietytė ir naujojiKLK
pasiskirstė pa Ž.” knygyno ir KLK Kultūros Po Sumos bus agapė-bendri pus kurie neturi artimųjų laisvame
— Rekolekcijos baigiamos Ver dovaujami Katalikų Vyrų Drau Robert Doyle, pianistas Arnolds reigomis:valdyba
pirm. J. Andrulis, vice- D-jos vaidybos narys, prieš kele ryčiai Didžiųjų Misijų dalyvėms pasaulyje; remti Vasario 16 gim
bų sekmadienio popietę tradici gijos.
Ozolinš, sol. Linda Lusti.
pirm. kun. P. Ažubalis ir Tėvas tą metų išvykęs tęsti medicinos Aušros Vartų parapijos salėje.
naziją ir Vargo mokyklas Vokie
niu religiniu koncertu, kuriame
— Rinkliava rekolekcijų išlaiVisuomenė kviečiama atsilan Placidas Barius, OFM, sekret. VI. mokslų Vokietijoje, baigė Bonnos
Did. Misijų metu AV parapijos tijoje; pagelbėti džiova sergan
programą išpildys par. choras, -doms padengti daroma ši šešta kyti.
J. K.
Sonda, iždin. S. Čepas, narys pla universiteto medicinos fakultetą salėje vakarais neįvyks jokių pa tiems imigruoti i Kanadą, pasi
solistai ir muz. S. Gailevičiaus dienį per rytines ir vakarines Mi
naudojant Pasaulio Pabėgėlių
T. Meno Galerijoje kovo 26 d. tinimo reikalams V. Užupis ir ir šiuo metu dirba vienoje ligo rengimų.
vadovaujamas kvartetas. Be to, šias. Prašome naudoti vokelius.
Šis
penktadienis
yra
pirmasis
parengimų
reikalams
A.
Bumbu

ninėje
netoli
Koblenzo.
Metų lengvatomis; atsiliepti į
Verbų sekmadienį .po 11 vai. pa Parapijos agapių ir religinio kon atidaryta Ontario dailininkų są lis.
mėnesio penktadienis, skirtas skundą kiekvieno lietuvio ken
jungos
paroda,
kuri
tęsis
iki
ba

maldų įvyks parapijos agapė — certo, metu rinkliavų nebus.
Kun. P. Patlaba, vedąs gavė Kristaus Dieviškosios Šjrdies gar čiančio vargą betkur pasaulyje.
bendri tikinčiųjų pusryčiai, ku — Parapijos vyrų rekolekcijos landžio 24 d.
Mažumų spaudos klubas
nios rekolekcijas Prisikėlimo pa bei.
Visi turime savų rūpesčių ir
Balandžio 8 d. bus atidaryta angliškai vadinamas C. Ethnisc rapijoj, aplankė “TŽ” redakciją
rių metu svečias* rekolekcijų ve prasidės šį sekmadeinį ir taip pat
Užpraeitą
sekmadienį
AV
baž
nesibaigiančių reikalų. O dar yra
eskimų grafikos paroda, o pas Press Club, apjungiąs 28 mažumų ir spaustuvę. Jis yra ištikimas
dėjas, padarys Įdomų pranešimą bus tęsiamos visą savaitę.
nyčioje
surinkta
bažnyčios
reika

j
— Balandžio
pa kiau bendroji Kanados grafikų laikraščius bei žurnalus, išeinam “TŽ ’ skaitytojas ir lankymosi lams $170.01 ir vargonų fondui šioje žemėje ir juodo vargo ir jį
iš Romos aktualijų.
_ _____ 10 d.,
_ zbaigus
__
— Šį sekmadieni šv. Mišių me- rapijos metines rekolekcijas, 5 paroda.
čius Toronte ir visame Ontario, proga pratęsė savo prenumeratą. $125,37. Klebonas visiems už i kenčiančių lietuvių — ištieskime
jiems pagalbos ranką per Šal
Ši kartą parodoje lietuviai savo uždaviniu laiko būti ryšinin Pastoviai jis gyvena Čikagoj ir
tu daroma rinkliava popiežiaus vai. p.p. bus bendras parapijos
dosnumą
nuoširdžiai
dėkoja.
(Relief Fund).
Įstaigų išlaikymui. Pamokslai r susikaupimas ir religinės muzi- dailininkai neatsovaujami.
ku įvairių mažumų grupių tarpe, dirba lietuvių šv. Antano para Juozapinių pobūvio pelnas — pos Fondą
Montrealio
apyl. ŠF k-tas.
kun. P. Ažubalio “Tiesa ir melas kos koncertas, kuriame prograpadėti joms susiprasti ir visoms pijoj, kur aktyviai dalyvauja vi $350 paskirtas AV bažnyčios sta
“Silvijos” premjera
mano sąžinės Šventykloje”.
mą išpildys solistai ir du chorai.
Hamiltono Lietuvių Choro sta geriau įsijungti Į kanadiškąji gy suomeninėj veikloj.
Sol. Gina Butkutė - Capkaustybos fondui.
— ŠĮ penktadienį — pirmąjį Be to, bus trumpas pamokslas ir tomos W. R. Herbert Opertės venimą. Antras toks pat mažumų
Dr. A. Musteikis, “TŽ” bend AV parapija dėkoja gerb. sese kienė kovo 21-26 dd.. Montrealy
balandžio mėnesi — 7.30 vai. v. palaiminimas.
“Silviją” premjera Įvyks sekma spaudos klubas yra Winnipege. radarbis, su žmona viešėdami To lėms už taip gražų tvarkymą baž vykusiame muzikos festivalyje
šv. Mišios su palaiminimu. Pirm.
— Ši ir kitą sekmaideni salėje dieni, gegužės 1 d., Ham. Liet. Prieš trejetą metų abu jie susi
nyčios altorių; p. Vilimienei už koloratūriniu sopranų grupėj lai
penktaidenio, o taip pat Velykų | bus motetų ir vyrų agapės. todėl Namų salėje. Torontiečių pato jungė į mažumų spaudos federa ronte, aplankė “TŽ” redakciją ir didelį pasiaukojimą tvarkant - mėjo pirmą vietą. Varžybos buvo
švenčių proga, lankomi ligoniai j joje 11.30 vai. Mišių nebus. Vie- gumui bilietus galima gauti pas ciją, kurios jau trečiasis suvažia “Žiburių ” spaustuvę. Jiedu pasi skalbiant jau kelis metus bažnyti labai kietos, nes sopranų grupė
namuose. Būtų gera gauti papil-!toje jų, be 8, 9, 10 ir 11 vai. kun. B. Pacevičiu, 941 Dundas vimas įvyks š.in. balandžio 29-30 džiaugė patalpomis, nauju linoti- nius drabužius be mažiausio at- je dalyvavo daug profesionalių
Mišių bažnyčioje bus laikomos St. W.
domus ligonių adresus.
d.d. Toronte Royal York vieš pu ir Įsigijo velykinių atviručių, i lyginimo; Povilui Rutkauskui. danininkiii, todėl šis sol. G.
šiuo metu jiedu gyvena Buffalo,
butyje.
—: Gavus visus valdinių Įstai dar vienos Mišios 12 vai.
■ De Luxe Cleaners savininkui, už Capkauskienės laimėjimas lietu
Iš “Dainos” veiklos
— Per abejas rekolekcijas ren
gų leidimus kapinėms, balandžio
Ta proga balandžio 29 d . penk N.Y., kur Įsikūrusi nedidelė lie ! nuolatini patarnavimą bažnyčiai viams yra džiugi žinia.
V.S.
Nevisi mūsų pabėgėlių turėjo tadienį, Royal York viešbuty ruo tuvių grupė.
pradžioje numatoma pradėti ka kami dėvėti drabužiai lietuviams
ir kunigąms; E. Žibaitei ir Jonui
pinių įrengimo darbai. Kadangi Suvalkų . trikampyje. Prašome laimės būti sveiki — emigruoti. šiamas didžiulis mažumų spaudos
Tauro vyr. Krepšininkai aną
St. Paketuras, buvęs torbntie- Dalmantūi už visokeriopą pagal
Daugelis
jų
ir
šiandien
tebegyve

drabužius
sutvarkyti,
išplauti
ir
’
kapinės Įrengiamos pusiau ūkiniu
balius, kuriame dalyvaus Ontario J.is_ir_KLK Kultūros D-jos Toron bą parapijos reikaluose.
oenktadieni Immaculate Concepbūdu pageidaujama lietuvių vi išvalyti bei surištus pakietėliuo- na skurdo gyvenimą užjūryje. vyriausybės premjeras L. Frost, to skyriaus pirmininkas, kovo 24
ion turnyre nugalėjo MontreaGauname
daugybę
laiškų,
kuriuo

suomenės talka. Tautiečiai, kurie se atnešti ir palikti bažnyčios ves
eilė federacijos bei provincijos d aplanke “TŽ” ir spaustuvę. Sa
’io un-to komandą 65:58. Klubo
Padėka
sutiktų dieną-kitą talkinti prie tibiulyje specialiose dėžėse. Rū se mūsų broliai dėkoja’ ne tik ministerių ir daug kitų augštų vo auka jis prisidėjo prie naujo
stalo tenisininkai šeštadieni pra
Nuoširdžiai
dėkoju-Dr..
A*.
Užupie“
Dainai
’
^
bet
ir
visiems
tautie

svečiu.
darbų, maloniai prašomi paskam- bų supakavimu ir išsiuntimu rū
linotipo pirkimo. Jis yra ilgame
už suteiktą man pirmą pagalbą dėjo tarpusavio varžybas. Varžy
ti parapijos klebonijai telefonu pinsis KLK Moterų D-jos Prisi čiams, kurie savo aukomis ar ki-■ Lietuviams bus skirta tik pora! tis “TŽ” garbės prenumeratorius, nei
mano ligoje ir už greitą nuvežimą į bose dalyvauja A. Dainius, V.
tokių
būdu
padeda
praturtinti
;
dešimtų
bilietų
(po
S10
poraid
EM. 4-7646. Paruošiamasis dar kėlimo parapijos skyrius. •
ir apsilankymo proga sumokėjo ligoninę, kurioje su visu nuoširdumu Dikaitis. J. Ivanauskas,. A. Kli_
Į !ų galima bus gauti per “Tėviš- 310 už I960 m. garbės prenume manimi rūpinosi;
— Prieš bažnyčios duris vesti “Dainos” iždą.
bas bus atliekamas elektriniais
Čius. J. Ramanauskas, P. Šultė ir
Nuoširdi
padėka
Dr.
Ibb^rson
už
piūklais 4 akerių plote; reikės biulyje iki Velykų bus padėta au Paskutinis “Dainos” parengi-' kės žiburius”. Kas tuo domėsis, ratą.
taip sėkmingą mano ligos pašalinimą. V. žižys, stalo teniso sekiejos va
nuplauti obelis, kad vėlaiu būtų kų dėžutė. Jon Įmesta auka bus mas, Užgavėnių blynų balius, šv. Įprašytume iš anksto pranešti.
■
. ' .
Dėkoju šv. Jono Kr. parapijos klebo dovas.
Padėka
panaudota Toronto ligoniams ir Jono Kr. parapijos salėje, atvi-j
galima dirbti su buldozeriais.
nui
kunigui
Ažubaliui
ir
Prisikėlimo
“Al Dūda’’ General Insurance sa
Toronto lietuvių Caritas
Tėvui Pauliui, OFM, už aplanky
— Šią savaitę lankomi tikin neturtingiems šelpti bei Suvalkų rai sakant, buvo nepelningas.;
DISTRICT ESTATE BROKERS
vininkui p. A. Dūdai nuoširdi padėka par.
mą
manęs
ligoninėje. Gili mano padė 177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501
Gerb.
klebonas,
kun.
P.
Ažuba-i
praėjusi
šeštadieni
Prisikėlimo
trikampio pakietėliams pasiųsti.už tarpininkavimą atgaunant pinigus ka manė lankiusiems
tieji Westono rajone.
ligoninėje, na
D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
lis padėti išgelbėjo, atissakyda- par. salėje surengė sėkmingą sudaužytos mašinos pataisymui.
— Ši šeštadieni 8.30 vai. ryto ištieskime duosnią ranką.
muose
ir
už
atneštas
dovanas
ir gė
F. Yasutis
LA. 2-7879,
Džiugu
savo
tarpe
turėti
tautieti,
pamaldos už neseniai JAV miru — Per rekolekcijas bus lanko mas užmokesnio už salę. Jam vaidinimą “Melas šventykloje”, kuris, tvarkydamas Įvairius draudimo les priklauso šiems asmenims: M. B.
A. Markevičius
CR. 9-9793
•
sią a.a. Florenciją Preichtienę, mi toliau gyveną parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame. Patyrimas kuri atliko Qlevelando liet. “Vai- reikalus, nori pirmiausia padėti bet Rickevičiams, V. V. Kudirkams, M.
A. Budriūnas
RA. 2-8035 ’ ,
B. Raškauskams, D. V. Simonaičiams,
P. Adamonis
RA. 2-2472
p. Girnienės mamytę. Sekmaide bet ir tai tik iš anksto asmeniš rodo, kad kun. P. Ažubalis yra dylos” teatras,' ved. rež. Petro ne pasipelnyti.
G.
A.
Stankams,
S.
A.
Laurinaičiams,
P.
Baltuonis
LA. 6-2084
A. Klupšas.
visuomet jautrus į skurdą ar ne Maželio. Caritas Velykų proga Sutikra pagarba
ni 11 vai. pamaldose prisimena kai ar telefonu susitarus.
M. O. Pėtėraičiams, O. Indrelienei ir
Pr.
Ručinskas
HU.1-2957
laiko tradicine savo pareiga aplaimę patekusiems. ■
P. Austinskienei.
ma buy. Lietuvos gen. konsulas
S.
KULIAVAS.
sekret.
CL. 4-2696
— Parapijos biblioteka reko
GALIU PASAUGOTI VAIKUS nuėju Dar kartą labai ačiū visiems.
Užgavėnių blynų baliaus or-1 lankytį visus ligonius Įvairiose si
Šekit
mūsų
skelbimus
apie
paskirus
a.a. Vytautas Gylys.
i namus arba pas save namuose.
lekcijų metu bus atidaryta penk- i kestro vadovas p. Dapkus
O. Kanapkienė.
pkus taip pat
objektus "NL”, “TŽ”, “La Press”.
pa Toronto ar priemiesčių, iigoninė- Tel. LE. 2-2712. Skambinti iki 2 vai.
iadienių vakarais po rekolekcijų savo atlyginimo atsisakė. Jam se ir namuose. Pageidaujama, p.p. arba po 4 vai. p.p.
Toronto liet. ev. liuteronų
kad žiną apie ligonius informaci
parapijos pirmoji giesmių šventė pamaldų ir sekmadieniais tik po reiškiame nuoširdų ačiū.
10
vai.
Mišių.
Per
Velykas
biblio

J. BARAKAUSKAS
TAUTIETI, kuris kovo mėn. 24 d.
1
Įvyks šį sekmadienį, balandžio
Nuoširdžiai dėkojame tautie jas teiktų Caritas naraims.
išeidamas iš O’Keefe parengimo šukei3 d., 1 vai. p.p. Išganytojo baž teka bus uždaryta.
čiams, kurie privačiame subuvi
tei palta, maloniai prašau atsikeisti.
Elektros
, Padėka
— T. Modestas ir T. Paulius me iškėlė minti paaukoti “Dai
nyčioje, Bloor St. W. ir Indian
Tel. EM. 6-4365.
Br. Šiinkevičiui, padovanoju
yra išvvke i JAV. T. Paulius — nai”. Aukojo: pp. Mackevičiai $2,
BALTIC MOVERS
Rd. kampas.
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis
siam
“
T.
Žiburių
’
'
redakcijai
pa

trumpam
poilsiui,
o
T.
Modestas
Programą išpildys vargonai.
Išnuomojamas frontinis kambarys II distancijomis. Visas vežamas turtas ap
p. Rukša $1; pp. Dūdai $3 ir p.
Visų rūšių elektros
ties
padarytą
menišką
medžio
pavaduoja
parapijos
darbe
pas
augšte su baldais vienam asmeniui,
. triūbininkai, solistai, parapijos
jankaitis SI.
draustos.
Važiuojam
kas
savaitę
j
Mont

Įrengimai
ir pataisymai.
naudotis virtuve. Telefonas
‘ choras ir šventės dalyviai bend mus rekolekcijas vedanti kun.
Mūsų
pavasario tradicinis drožinį—— Lietuvos Vyti ir dailiai galima
real!,
Londoną,
Windsorq,
Hamiltoną,
Patlaba. Rekolekcijų metu savait “Kartūno balius” Įvyks puošnioj atlikusiam kitus Įrengimus, nuo LE. 4-5972.
Tel. RO. 7-9947
North Bay, Sudbury ir kitur.
romis giesmėmis.
širdžiai
dėkojame.
‘
galiais
išpažinčių
klausyti
pagel

30
DEWSON
ST.
TEL.
LE.4-1403
24 Humberview Rd., Toronto.
Išnuomojamas frontinis kambarys I
Maloniai kviečiame Toronto ir
Regency Towers Hotel salėj ba
TORONTO
“
TŽ
”
leidėjai.
augšte
su
baldais
High
Park
rajone.
bėti
yra
pakviesti
svečiai
kunigai.
apylinkės evangelikus kuo skaitlandžio 23 d. Laikas apsirūpinti
lingiau dalyvauti šventėje.
-— Religijos pamokos gimnazis Įėjimo bilietais, kurių galima gau Atitaisymas. Pereitame “TŽ” Tel. LE. 7-3281.
Toronto liet. ev. liuteronų tams šiuo metu yra nutrauktos ir ti: šv. Jono Kr. spaudos kioske numery straipsnio “Amžinas jū Išnuomojamas kambarys ir virtuvė
parapjos taryba.
bus tęsiamos tik po Velykų. Pir pas p. Aušrotą sekmadieniais po ros šauksmas” subantraštėje Įsi III augšte be baldu. 45 Alhambra
mosios Komunijos ir katecheti pamaldų; pas “Dainos” pirm. V. brovė nemaloni korektūros klai Ave. Tel. LE. 34912.
Ateitininkų sendraugių
nės pamokos dėstomos Įprasta Lapaitienę — 278 Ellis Ave., tel. da. Išspausdinta “Antanui Juškesusirinkime kovo 27 d. Prisikėli tvarka.
RO. 2-5246;-pas narę E. Ališaus vičiui-Ivui... pagerbti”, kai strai
mo par. muzikos studijoj gausus
— Prisikėlimo par. metinis ba- kienę — 10*1 Evelyn avė., tel.
kuro alyvos ir burnelių aptarnavimas
būrys išklausė labai aktualią J. zaras skubiai artėja. Fantai pa RO. 9-4291 (po 7 vai. vak.) ir pas psnyje kalbama apie IvaškevičiųToronte.
Lietuviškai kalbantieji klauskite
Ivą. Autorę p. V. R. KralikausMatulionio paskaitą ir gyvai ir,ažu jau pradeda plaukti. Kvie kitas “Dainos” nares.
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181-:
kienę redakcija labai atsiprašo.
svarstė jos mintis, liečiančias čiame visus ką nors paaukoti,
Sekantis “Dainos” susirinki
praeiti ir dabartį; aptarė eina nes bazarui reikalinga bent 700
mas Įvyks nas narę A. Rusinienę, 408 Roncesvalles Ave.
muosius reikalus, ypač ateitinin fantų.
Tel. LE. 5-1944
584 Indian Rd., tel. LE. 3-2511,
kų 50-čio minėjimą Kanadoje,
kampas Howard Park
kuris bus Toronte gegužės 15, ir — Pakrikštyta: Vytauto ir Onos balandžio 3 d., šį sekmadienį, 3
E. A.
išsirinko naują valdybą šios su Tikuišių sūnus Antanas, Dona vai. p.p.
to
ir
Valerijos
Karosų
sūnus
Gin

dėties: St. Juozapavičius pirm.,
B. Sakalas vicep., S. Čepas se taras Donatas, Algirdo ir Everi- . Liet. Tautinės Sąj. Toronto sk.
jos Avižių sūnus Juozas, Vytauto kovo 13 d. susirinkime išrinko
kret. ir V. Aušrotas ižd.
V.
ir Antaninos Adamonių dukrelė naują valdybą: pirm. P. Bastys,
JOHN V. MARGIS Phm.B.
TAUPYK, SKOLINKIS
Violeta Genovaitė. Bernardo ir vicepirm. A. Statulevičius, sek
Lietuvos Vyčio drožiniai
Br. šimkevičius, šalia savo tie Anastazijos Petkevičių dukrytė ret. M. Abromaitis, iždin. V.. Ma
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į
sioginio darbo, užsiima medžio Ona Dana. Laimingiems tėve tulevičius, parengimų vad. E.
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
drožiniais. Daugeliui jis yra paga liams ir naujiems mūsų parapi-’ Jurkevičienė. Kandidatai: V. Jo
LIETUVĄ
ir
kitus
Europos
kraštus.
duodamos bet kokiam geram tikslui.
jiečiams
ilgiausių
bei
sėkmingų
naitis ir V. Petraitis.
minęs meniškų vyčių, kryžių,
Rev. komisijon išrinkti: K. Ka Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
žvakidžių, lėkščių, vazų ir pan. metų!
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
lendra, F. Valys ir J. Jurkevi lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai
Be to, jis atlieka Įvairius staliaus
parapijos salėje. Banko kambaryje.
Velykų Bobutė su gausiomis čius.
darbus, moderniai Įrengia butus,
užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
virtuves, dirba spintas ir 1.1. No-, lauktuvėmis jau ruošiasi Toronlemą,
paskambinkite
mums,
mes
pasiryžę
jums
padėti
geriausiai.
serga. Sv. Juozapo ligoninėje
rintiems pasinaudoti jo pašiau- to lietuvių vaikučius aplankyti
po
operacijos gydosi Natalija
Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
gomis, jis o?siruošcs mielai pa- Atvelykio sekmadienį — balanMickevičienė
ir
Petras
šukevikaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra> tarnauti. Jo tcl. IIŪ. 3-0624.
džio 24 d.
čius. Pastarajam darbovietėje bu
žolč, “C” termometrai ir kt.
vo sulaužyta koja ir todėl ligoni
PADĖKA
nėje teks ilgiau pasilikti. Iš tos GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ
Nuoširdžiai dėkoju p. Dr. J. H. Kelertui už padarytą operaciją ir
REAL ESTATE
pačios ligoninės kiek sustiprėjęs DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.
ir rūpestingą priežiūrą ligoninėj, kun. kapcl. B. Pacevičiui už aplan
kymą ir dvasinį sustiprinimą, p. Dr. A. Pacevičiui už aplankymą ligo
i namus grįžo p. Vaičiūnas, gyve
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
ninėje.
MARGIS
DRUG
STORE
nąs
Alhambra
gatvėje.
Mieliems prieteliams už lankymą ligoninėje ir namuose, gėles
Įsteigta nuo 1900 m.
Nei dovanas: KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parap. skyr. pirm. p. O.

TORONTO, Ont

sekmadienį,

MONTREAL, Que.

minėjimas:

kont rektorius

Lake Simcoe

Margis Drug Store

AL GARBENS

Jonaitienei aplankiusiai skyr. vardu, p.p. A. Basalykams, p. S. Sakevičienei, p.p. M. M. šakaliniams, p.p. S. B. Matulevičiams, p.p. S. O.
Nahvaikams, p. Živilei Nalivaikaitei. p. M. Norkienei, Miss H. Woods,
Miss L. Sorenson, Miss B. Collins. Mr. & Mrs. E. Schwartz, p. J. Ku
dabai, p. B. Urbeliui. mano mamytei ir vyrui Juozui, T. Eaton Co.
1603 De.pt. bendradarbėms už gėles ir dovanas atsiųstas i namus.
Taip pat dėkoju visiems atsiuntusiems korteles bei laiškus su
greito pasveikimo linkėjimais.
Nuoširdus ačiū!
Elena Ghrėnienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautos

dėl brolio a.a. KAZIMIERO ŠALKAUSKIO mirties.
Julijonas ir Algirdas Šrlkauskiai.

■

a

SV. JONO KR. KNYGYNE
GAUTA:
“Katalikų katekizmas", pagal Vokie
tijos kat. katekizmą paruošė kun.
Pr. Manelis
$2.50
“Kristaus sekimas", Tomo Kcmpiečio
$2.50
"Kalvos ir lankos” Al. Baranauskas
$2.00
"Kovose dėl Lietuvos” I d. St. Raš
tikis
$7.00
“Marija geibėki mus”, Sibire parašy
ta maldaknygė
Sangliška $0.50
lietuviška $1.00
Leidėjų labai nupigintos knygos:
“Jaunystės maršas”, A. Sušinskas, bu
vo $2.00 dabar
$1.00
“Sv. Pijus X”, kun. J. Petrėnas, buvo
$2.00 dabar
$1.00
Didelis pasirinkimas velykinių svei
kinimų.
Knygynas veikia sekmadieniais po

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont

TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

DRAUDIME

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0074
WA. 4-8314
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA

MARMADUKE • RONCESVALLES, $5.000 įmokėti, geras 8 kambariu na
mas, 2 modemiškos virtuvės, nepereinamų kambarių planas, vandeniu
alyva šildomas. 2 garažai. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklų. 10 me
tų atviras morgičius.
'
.
ARMADALE AVE, $5.000 įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 metų atvi
ras morgičius. Atskiras plytų namas. 6 kambarių, nauja šildymo sistema,
garažas, geras įvažiavimas, vieno, savininko namas.
ORIGINALUS DUPLEKSAI. $10.000 Įmokėti, balansas 7% morgičių. Viso
17 kambarių, modemiškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai.
Viso kaina $33.000.
STRĘĘTSVILLE. ONT. 4 šeimų pastatas. 6 meto senu“”', modemiškas,
miestčFkanalizacija. didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso
kaina $25.000. įmokėti $8.000. Balansui 10 metų morgičiai.
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ-

