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Vaiku Namai
Torontas, be abejonės, ne tik stambiausia, bet ir veržliausia
lietuvių kolonija Kanadoje. Prieš dešimtį metų, kada ši kolonija
keleriopai pagausėjo, čia teturėjome tą vieną lietuvišką centrą —
Šv. Jono Kr. parapiją su skurdoka bažnytėle bei nedidele sale. Ne
trukus atsirado Lietuvių Namai, buvo perstatyta senoji bažnyčia,
kurioje įrengta taip pat "padidinta salė, išdygo plataus masto nau
jos Prisikėlimo parapijos pastatai, virtę pirmaujančiu kultūrinės
bei visuomeninės veiklos centru, susikūrė savas lietuviškas centras
Wasagos vasarvietėje su sale, naudojama pamaldoms ir pramo
goms, bei pora kitų pastatų, ten pat išaugo plačių užsimojimų ir
puikiai įrengta vasaros stovykla, jau baigiamos įruošti lietuviškos
kapinės, galvojama apie senelių namus, o prieš keletą metų Toron
te įsikūrusios M. Nekalto Prasidėjimo seselės, iš savo pirmtakių
kotryniečių perėmusios vaikų darželį, pereitą antradienį jau suruo
šė Lietuvių Vaikų Namų prakasimo — pirmos lopetos išmetimo
iškilmes.
Čia suminėti ir dar daugybė nesuminėtų šios veržlios lietuvių
kolonijos darbų bei užsimojimų yra dideli ir verti pasigėrėjimo.
Bet šis naujasis yra gražiausias ir didžiausias, sakytume pats vaini
kas, nes skirtas būti lietuviškosios kolonijos pirmąja dvasine atra
ma. Anuos visus galima laikyti tik parengiamaisiais, jėgų sukau
pimo bei energijos subūrimo centrais. Jie užtikrina kolonijos gy
vastingumą, o šis — jos ateitį. Nes kas gi beliktų iš lietuviškosios
kolonijos po poros dešimtmečių, jei nebūtų pasirūpinta užtikrinti
lietuvišką ugdymą priaugančios kartos.
Įvairiomis vaikų švenčių progomis, kurių daugumą jau eilę
metų organizuoja čia tos pačios seselės, vadovaujančios ne tik dar
želiui, bet ir bent kelioms gausioms mergaičių grupėms, mato
me, kiek gražaus lietuviško prieauglio yra Toronte. Susirenka jų
šimtai, kad miela žiūrėti. Matome seselių neišsemiamą energiją
ir pasišventimą to prieauglio auklėjimui, bet visus, užsimojimus
varžė patalpų trūkumas. Juk seselės iki šiol dar negalėjo išgau
ti pastovaus leidimo net darželiui laikyti, nes atitinkamų organų
inspekcija jų turimų patalpų nepripažįsta tinkamomis. Darželis
yra perpildytas taip, "kad patalpos-toli neatitinka reikalaujamoms
normoms. Dėl to kitokia seselių veikla yra sąlygų visiškai slopi
nama.
O laikas bėga, vaikučiai auga, išaugs iš to amžiaus, kuris yra
tinkamiausias įskiepyti į jų širdeles visa tai, ką kiekvienas doras
lietuvis norėtų jiems įskiepyti. Neįtilpdami nei į darželį, nei gau
bdami progos susitikti" “bei pabendrauti savoje lietuviškoje aplin
koje, daugelis jų įsilieja Į nelietuviškas savo amžiaus vaikų ben
druomenes, persiima mums svetima dvasia, kurią pakeisti jau
beveik nebeįmanoma. Kiekvienas prarastas mėnuo, kiekvieni pra
rasti metai neša didžiausius ir nebesugrąžinamus nuostolius. Lauk
ti dar ilgiau jau nebegalima. Dėlto visa Toronto lietuviškoji vi
suomenė su dideliu džiaugsmu sutiko M. Nek. Prasidėjimo seserų
Kongregacijos sprendimą T. Vaikų Namus — lietuvių vaikų ir
jaunimo centrą pastatyti dar šiemet. Statyba jau pradėta ir už
planuota baigti lapkričio mėnesį, kad sekančią žiemą darbas jau
galėtų vykti naujosiose patalpose. Tai didelis užsimojimas, reika
lingas ne tik seselių, bet ir visos lietuviškosios visuomenės jėgų
įtempimo ir aukų. Juk,, net labiausiai susiaurinus pirmuosius už
simojimus, pasitenkinant kukliausiais įrengimais, reikės išleisti
per $80.000, o šiuo metu teturima vos apie $20.000. Bet dideli
užsimojimai patraukia ir didelę talką. Tad tikėkim, kad šis naujas
auklėjimo židinys nuo rudens jau spindės pilna savo šviesa —
ne vien išviršiniai, bet visa savo dvasine jėga ir vadovaus lietu
viškajam prieaugliui daug veiksmingiau, negu tai buvo įmanoma
iki šioliai. Tai mūsų visų reikalas, ir ne vien torontiečių, nes tai
bus lietuviškas daigynas visai mūsų lietuviškajai bendruomenei.
Mes tikime, kad idealistiškoji mūsų visuomenė tai gerai supranta
ir seselėms bei jų Rėmėjų būreliui ateis talkon su auka, su geru
žodžiu, patarimu ir viskuo, ką gali gera lietuviška širdis.

“ESU ĮSITIKINUS. . 1IETUVA BUS LAISVA”
J.E. VYSKUPO V. PADOLSKIO PASKUTINĖS DIENOS IR LAIDOTUVĖS
Iš Romos gautomis žiniomis, mans. Iš pasauliečių: min. St>Lo- įstaigos, kurioje Jo Ekscelencija
a.a. vysk. V. Padolskis sirgęs ke zoraitis, Lietuvos atstovas prie per dešimtį metų su meile ir pa
penų liga tik vieną savaitę. Gydy Šv. Sosto1 min. St. Girdvainis, sišventimu auklėjo jaunus Kris
tojų pagalba nepadėjusi, ir miręs Lenkijos atstovas prie šv. Sosto taus vynuogyno darbininkus atei
gegužės 6 d., 16.30 vai. aprūpin ambasadorius Pape ir kt.
ties Lietuvai...
tas Paskutiniu Patepimu ir spe
Velionies karstą supo šv. Ka Campo Verano, tėvų marijonų
cialiu popiežiaus palaiminimu, zimiero kolegijos auklėtiniai ir kapinėse, šalia a.a. vysk. Būęio,
apsuptas šv. Kazimiero kolegijos apie 100 įvairių tautų kunigų. Iš kun. Kairiūkščio vyskupo Padolsvadovybės ir auklėtinių.
Vokietijos į laidotuves buvo atvy kio kūnas surado laikinio poilsio
Velykų laikotarpyje vysk. V. kęs liet, sielovados direktorius vietą.
Padolskis įtemptai dirbo: kiek Tėvas Bernatonis, kun. dr. Grovieną sekmadienį teikė Sutvirtini nis, kun. dr. Navickas, kun. Kau Ant velionies rašomojo stalo po
mo sakramentą italų vaikams, sa nas ir kun. Liubinas. Iš Torino mirties buvo rastas testamento
kė pamokslus; kasdien triūsė prie lietuviškos saleziečių gimnazijos projektas:
“Aš, vyskupas Vincentas Pa
šv. Rašto, rengė straipsnius liet, atvyko direktorius kun. Petraitis
spaudai, skubėjo atsakinėti į dau su auklėtinių delegacija. Salezie dolskis, būdamas pilnoje sąmonė
gybę laiškų, rūpinosi ištekliais iš čių gimnazijos jaunuoliai,, pasi je, darau šį mano paskutinės va Toronto Lietuvių Vaikų Namai, kurių statyba jau pradėta gegužės
2 d. Projektas archit. dr. A. Kulpavičiaus.
laikyti lietuviškai programai Va puošę tautiniais drabužiais, prie lios pareiškimą: noriu mirti šven i
tikano radijo stoty, sielojosi ko karsto ėjo garbės sargybą šv. Mi tame Romos katalikų tikėjime ir
legijos reikalais. Prieš pat mirtį šių metu. Karstas buvo apstatytas klusnume šv. Sostui" Atsiprašau
suskubo parengti radijo kalbą eile vainikų: Liet. Diplomatinės visus, kuriuos esu kokiu nors bū
Lietuvai Motinos Dienos proga. Tarnybos, Latvių. Komiteto, Vo du įžeidęs. Prašau man dovanoti
visų, kuriuos esu kokiu nors bū
Joje jis, bet kitko, sakė: “Esu gi kietijos'lietuvių ir kitų.
liai įsitikinęs, kad ateis laikas,
Pamaldoms pasibaigus, ilga ku du papiktinęs. Užvis prašau Gaikada Lietuva ir vėl bus laisva ir nigų ir pasauliečių procesija ly lestingiausįjį Dievą man dovano
viso pasaulio lietuviai statys Lie dėjo Ganytojo karštą iki šv. Ka ti visus mano nusikaltimus min Keturi didieji — Eisenhoweris, Chruščiovas, Macmillan ir De
tuvos Motinai paminklą, kaip pa zimiero kolegijos, čia paskutinį timi, žodžiu, darbu ir apsileidi Gaulle sulėkė Paryžiun viršūnių konferencijai. Jai ilgai buvo reng
tasi, vengta išsišokimų ir neišvengta. JAV žvalgybos lėktuvo suga
dėkos ženklą už jos nepalaužia kartą sustojo prie tos lietuviškos mu”. .
vimas Sov. Sąjungos teritorijoj ir šio fakto išpūtimas gerokai su
mą ištikimybę Tėvynei ir Dievui...
drumstė nuotaiką. Gal Chruščiovas ir nebūtų šio reikalo panaudojęs
Tas paminklas stovės šalia Var
propagandai prieš JAV, jei ne jo subiurusi nuotaika dėl kieto va
go Mokyklos ir Knygnešio pa
kariečių nusistatymo dėl V. Berlyno. Patyręs kancl. Adenauerio,
minklų amžinam jos pasiaukoji
mo atminimui ir ateinančių kar ; Šveicarų policija sučiupo du 8 metus buvo suimti ir nubausti kuris irgi yra atvykęs Paryžiun, pastangas ir vakariečių didžiųjų
tų įkvėpimui...” Ta pati "kalba sovietų diplomatus Zueriche prie 1.799 komunistų šnipai; vien per vadų sutartą liniją, Chruščiovas, dar ilsėdamasis Baku paylinkėse,
straipsnio forma buvo atsiųsta vieno restorano- perimant slaptą 1960 m. pirmąjį ketvirtį buvo su atnaujino savo grasinimus pasirašyti atskirą taikos sutartį su R.
“Moters” žurnalui Toronte ir įdė pranešimą iš vieno agento apie imti 588 šnipai. Iš viso per 8 me Vokietija ir tuo užblokuoti vaka- •----------------------- '■—;-----------ta 1960 m. 2 nr. kaip jo dvasinis Šveicarijos ir V. Vokietijos kari tus buvę padaryta kratų per riečiams priėjimą į V. Berlyną organizuojami masiniai mitingai
testamentas.
nius įrengimus. Šveicarijos vy 16.500 įtariamų asmenų, bet jie arba priversti pripažinti R. Vokie Chruščiovo laikysenai paremti.
Laidotuvių apeigos
riausybė, palaikiusi juos suimtus dėl įvairių priežąsčių nebuvę nu- tiją. Pasipainiojęs amerikiečių Tuo tarpu JAV arogantiška Nikipradėtos Visų Šventų bažnyčią^ paleido, it įsakė Aljkti .šyeicari- .oaųslL
.x.
x- lėktuvas dar rda«gi^u suer/ino,
je sekmadienio vakarą, gegužės ją per 24 vai. Pavardžių nepaskel Visu satelitinių kraštų atstovy- juo labiau, kad tai ne pirmasc.
8 d., gedulingais mišparais,' ku bė, bet korespondentai aiškino, bes yra įjungtos šnipinėjimo dar Maskvai buvo žinoma, kad ame vykti į Maskvą, kas nustebino net
riuos giedojo kolegijos auklėti kad tai Nikolai Modin ir Boris ban. Pridėjus sovietų nediploma- rikiečių žvalgybiniai lėktuvai maskviečius, iššaukė didelę pasi
niai ir suvažiavę kunigai. Užda Frolov. Zuerichas laikomas šni tinio pobūdžio šnipinėjimo tinklą, skraido virš Sov. Sąjungos jau iš piktinimo bangą. Pirmadienio va
rant karstą atsisveikinimo žodį ta pų centru, ir Šveicarijos vyriau susidaro ištisi pulkai šnipų. Prez. tisi 4 metai. Jiems ypač rūpi ra kare eilė politikų bei laikraščiai
rė prel. L. Tulaba ir min. St. Lo sybė išvijo pastaraisiais metais Eisenhoweris nusivežė Paryžiun ketinės sovietų bazės netoli Tur jau šaukė apie įžedimą visos ame
kijos sienos ir Baltijos pajūry. rikiečiu* tautos.
zoraitis, dipl. tarnybos šefas. Ge visą eilę komunistų diplomatų ilgą jų sąrašą.
Iš esmės, vienoks ar kitoks šnipigužės 9 d. rytą gedulingas Mišias šrtipų, bet rusai pakliuvo pirmą
10 premjerų konferencija
aėjimas yra visa kraštų prakti
atlaikė lenkų arkiv. Gautina,-asis kartą.
ATSKRIDO iš LIETUVOS
Londone .posėdžiavę Britų Ben
tuojant liet, kunigams. Absoliu JAV atstovų rūmų speciali ko Gegužės 12 d. iš Lietuvos į Det kuojamas, ir todėl didelio triukš druomenės premjerai paskelbė
cijos apeigas atliko kardinolas misija, tyrinėjusi šnipų veiklą, roitą atskrido p. Žalkauskienė, ki mo pakėlimas dėl amerikiečių U2 komunikaąt, kuriame laukto P.
Pizzardo. Giedojo šv. Kazimiero paskelbė buv. Čekoslovakijos ka lusi nuo Panevėžio. Detroite ji yra tik momento išnaudojimas. Afrikos rasistinės politikos pa
kolegijos choras.
rinio attache pulk. Įeit. Fr. Tisler, turi tris vaikus — dvi ištekėju Vos tik susirinkus didiesiems smerkimo nėra. Jame pasakyta,
Laidotuvių pamaldose dalyva pasitraukusio iš savo atstovybės, sias dukteris ir sūnų Antaną. Visi šį pirmadienį pasidarė aišku, kad kad Britų Bendruomenė yra dau
vo dar keturi vyskupai: ukrainie pareiškimą, esą Čekoslovakijos at vaikai yra naujosios imigracijos, taip ilgai ruoštą konferenciją giarasė, pripažįstanti visiems ly
čių arkiv. Bučko, Tivolio vysk. stovybė ir JT delegacija pilna buvę DP. Kelionė lėktuvu kaina Maskva nusprendė panaudoti pro gias teises; ji betgi neturinti tei
Paveri, amerikiečių vysk. O’Conel profesionalų šnipų. Ir jis pats bu vusi $325. >
kištis į paskirų kraštų vidaus
pagandinei kampanijai. Chruščio sės
ir rusų katalikų vysk. Katkovas. vęs tam darbui skirtas 1955-1959
reikalus.
Tokiu komunikatu bu
Maskva. — Sovietų agentūra vui buvo aišku, kad joje susitari vo nepatenkinti afrikiečiai prem
Vatikano valstybės sekretoriatą m. laikotarpyje.
atstovavo Mons. Balducci. Dau
V. Vokietijos vidaus r. ministe paskelbė, kad Chruščiovas šią va mo ir Berlyno bei visos Vokieti jerai ir paskelbė atskirą praneši
jos klausimo sprendimo nebus pa mą, atvirai pasmerkiantį antineggelio kitų žymių asmenų tarpe rija-pranešė, kad per pastaruosius sarą aplankys Austriją.
siektą. Kariauti juk sovietai vis- rinę P. Afrikos politiką. Nevie
pažymėtini: Marijonų Kongrega
tiek negali išdrįsti, tad jam atro šuose posėdžiuose visi premjerai
cijos generolas kun. Škutans, Ry
dė būsią daug naudingiau ją iš pasisakė prieš pastarąją ir davė
tų Kongregacijos asesorius Cusardyti primetant JAV agresinius suprasti, kad P. Afrikaa, kuri no
sa, latvių atstovas Mons. čiakėslus, panaudojant šnipinėjančic ri tapti respublika, gali būti iš
lėktuvo išpūstą istoriją. Tariamai skirta iš Britų Bendruomenės, jei
dėl to Chruščiovas paskelbė at nepakeis savo rasistinės politikos.
šaukiąs kvietimą šiuo metu prez.
neutraliųjų, protestantų, katali
Eisenhoweriui atvykti į Maskvą,
Trockio žudikas laisvas
kų, izraelitų.
o konferencijoje jis galįs daly 1940 m. vasarą atsilankė Mek
vauti tik su sąlyga, jei JAV atsi sikoj pas L. Trockį komunistas,
prašysią už šnipinėjimo lėktuvų atsinešęs peržiūrėti rankraštį.
Pirmoji byla nesąžiningų Jac
siuntinėjimą, pažadėsią to dau Kai Trockis įsileido darbo kam
ques Carties tilto mokesčių rinkė
giau nebedaryti ir nubausti kalti barin, tas smogė jam į galvą al
jų buvo sprendžiama Montrealio
ninkus. Prez. Eisenhoweris, ku pinisto kuoka, slėpta po švarku,
teisme. E. Benoit buvo kaltina
ris apie šnipinėjimo lėktuvų su išgirdę riksmą atbėgo sargai, su
mas pasisavinimu $8.500 1949 laikymą buvo paskelbęs jau per ėmė žudiką, bet Trockio neišgel
1959 m. Teisėjas Cloutier kalti
eitą ketvirtadienį, pareiškė, kad bėjo. Teisme jis sakėsi esąs bel
namąjį išteisino dėl įrodymų sto
Chruščiovui kalbant ultimatumais gas, Jacques Mornard,.buvęs trockos, pažymėdamas, kad jis turė
pasikalbėjimų tęsti jis nesutin kininkas, ir buvo nuteistas kalėti
tų būti kaltinamas pagal kitą bau
kąs.
Tuo būdu konferencija įklim 20 metų. Vėliau Meksikos įstaigos
džiamojo kodekso paragrafą, kal
po po pirmo posėdžio, neišjudi išalkino, kad jis yra ispanų komu
bantį apie mokesčių rinkėjus, ku
no jos nei įvykęs slaptas posė nistas Ramon Mercader, kovojęs
rio kaltintojas nepanaudojo.
dis, nei, vakariečiams pritariant, kairiųjų pusėj civiliniame kare,
šokusio
ieškoti išeities Britų po. to įstojęs sovietų NKVD tar
Jack Kent Cook, garsus versli
premjero Macmillano pastangps. nybon ir atvykęs Meksikon su pa
ninkas bei milijonierius, turįs To
Antradienį Chruščiovas vėl atsi su kanadiečio, kuris žuvo kovose
ronte radijo stotį CKEY, spau
sakė
atvykti į siūlomą posėdį po kaip tarptautinės brigados narys.
dos b-vę, lendžiančią “Liberty”
pietų, tebesilaikydamas savo nu Neabejotinai jis tai padarė vyk
mėnraštį ir kt., kamuolio - base
sistatymo,
kad konferencija tu dydamas Stalino įsakymą. Mek
ball komandą, privačiu įstatymu
ri būti atidėta bent 6 ar 8 mėne sikos kalėjime jis nestokojo nei
gavo JAV pilietybę. Kodėl jis taip
siams. Tuo jis, matyt, nori paro pinigų, nei maisto, nei knygų, iei
pasielgė niekas neskelbia. Manodyti nenorįs bekalbėti su prez. kitimų savo .celės grindims. Kas
na, dėl didesnio pelno. Jau anks
Eisenhoweriu, o kalbėsiąsis su jo savaitę jį lankė sugyventinė nak
čiau jis yra įsijungęs į JAV tele
įpėdiniu, kuris bus išrinktas lap tinių klubu artistė R. Menti oze.
vizijos bei radijo b-ves, bet nebū
kričio
mėn. Tokia yra padėtis Dar nepasibaigus baismei, er
damas JAV pilietis negalėjo pra
laikraštį išleidžiant.
eader buvo perduotas Čekoslova
simušti į svarbesnes pozicijas. To
Maskvoje iš konferencijos Pa kijos atstovybei, ir jos dviejr na
ronte steigti privat. televizojos
ryžiuje
teskelbiami tik Chruščio- rių lydimas nuskraidintas Kū c i,
stotį jam nebuvo leista. Turimą
zo pareiškimai ir nei vieno žodžio iš kur pergabentas Čekoslovaki
radijo stotį CKEY jam teks per
apie
Eisenhawerio atsakymus. jos „Trockio žmona Natalija te
leisti galbūt kitiems, nes Kanados
Kaip ir visada būna, krašte jau bėra gyva ir turi 80 m.
įstatymas reikalauja, kad radijo
b-vės pirm, būtų kanadietis ir kad
trys ketvirtadaliai akcijų priklau
sytų kanadiečiams.
Irena Rebrin, B. Kolumbijos
JAV povandeninis atominis vi 9 000 svarų. Be įvairių moksli
un-to lektorės deportacijos byla
'aivas Triton 7.750 tomų su 183 nių instrumentų yra įrengta kabi
buvo sprendžiama teismo ir de
vyrų
įgula atliko istorinę kelinn' na žmogui. Sovietų pranešnrc
portacijos potvarkis patvirtintas.
aplink pasauli per 84 d. neiškū pasakyta, kad ten įdėta medžiagos
Jos advokatas kreipėsi į apelia
damas
paviršiun. Jo nepastebėjo žmogaus svorio. Kaikas spėja, kad
cinį teismą. Lektorė yra atvykusi
net kiti laivai. IŠ viso jis padar
iš Brazilijos su laikine viza ir no
ii
ri apsigyvttrti KaMduje, bet HV

Savaitės įvykiai

Sovieiy šnipą pulkai užsieniuose

KAS NAUJO KANADOJE?
Medžiagų karinėms uniformoms
yra 15 mil. jardų. Jos gali už
tekti 25 metams duodant kiekvie
nam Kanados kareiviui po naują
uniformą kasmet. Pasak kr. ap
saugos min. Pearkes, tos medžia
gos buvusios nupirktos Korėjos
karo metu. Opozicijos nariai, da
lyvaują parlamentinėj gynybos
komisijoj, išreiškė nepasitenkini
mą, nes per eilę metų dideli me
džiagų kiekiar sugedę" Už jas bu
vo sumokėta $15.069.183.

Dabartinį prov. parlamentą suda
ro: 33 konservatoriai, 12 liberalų,
1 nepriklausomas, 6 vietos neat
stovaujamos. Rinkimai N. Škoti
joj — birželio 7, Saskatchewan©
— birž. 8, Quebece — birž. 22.

Skautų uniforma turėtų būti
pakeista," pareiškė R. M. Sale,
Kanados skautų sąjungos pirm.
Esą Kanados jaunuoliai nemėgs
tą trumpų kelnaičių, nes tai lai
ko vaikiškumu. Jaunuoliams tai
esąs reikšmingas dalykas, ir dau
gelis susilaiko -nuo skautų orga
nizacijos. Per pastaruosius dve
jus metus buvusi pravesta anke
ta, liečianti uniformas ir progra
mas. Iš jos būsiančios padarytos
išvados. R. M. Sale yra taipgi
yra pirm, b-vės Ford Motor Co.
of Canada Ltd.

Studentų demonstracija buvo
suorganizuota North Bay,, kur
yra įrengiamos Bomarc raketų
bazės. Šešių universitetų studen
tų grupė, apie 150, reikalavo su
stabdyti bazių įrengimus, nes tai
esą priešinga pasaulio nusiginkla
vimui ir pavojinga krašto gyven
tojams. .Si demonstracija yra iš
vada sąjūdžio, palaikomo grupės
un-tų studentų ir profesorių, ku Vyr. skautų vadovybei yra pa
ri rodo simpatijų sovietų politi teiktas reformos planas, siekiąs
kai. Nevisi jie suvokia savo žy įkurti atskirą katalikų skautų fe
deraciją. Nuo 1914 m. atskiru
gio prasmę.
įstatymu yra pavesta tvarkyti
Žemės ūkio studentai iš Dani skautų veikimą Kanadoj “Cana
jos atvyksta Kanadon ir čia gau dian General Council of the Boy
na progos keletą mėn. padirbėti Scouts Association”, šios tarybos
geriausiuose ūkiuose. Studentus žinioje yra laipsniai, titulai, ordi
rekomenduoja Danijos ūkininkų nai ir kt. dalykai. 1935 m. Que
sąjunga, o ju atgabenimu ir apgy bec© skautai išsikovojo teisę turė
vehdinimu Kanados ūkiuose pasi ti autonominę katalikų skautų ferūpina CNR kolonizacijos ir že leraciją savo prov. ribose; 1946
mės ūkio skyrius. CNR turi savo n. buvo leista prisidėti prie jos
įgaliotini Kopenhagoje, kuris pa Otavos ir Pembroke vyskupijų
laiko ryšį su Danijos žemės ūkio skautams, bet tokio leidimo nega
įstaigomis bei sutvarko kelionės vo kitų Kanados sričių skautai.
reikalus. Apie 50% tokių studen Dabar tas klausimas yra vėl iš
tų vėliau atvyksta Kanadon jau keltas ir norima sudaryti katalikų
skautų federaciją visai Kanadai
kaip imigrantai.
su dviem sekcijom — prancūzišftmktfMi N» Brunswick PTOV.
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

SOVIETU POLITINĖ EKONOMU*

kad ir kitų valstybių žmonės gali
EDVARDAS ŠULAITI8
> “Prolatarinis internacionaliz
ginti engiamųjų kraštų teises.
mas vadovaujasi tuo, kad tauta
nuomone,
jam
yra
skirtas
neišTaip buvo Vengrijoje, panašiai
engianti kitas tautas, negali būti
buvo ir Egipte, tačiau komunistai
laisva. Be to, kaip moko leniniz
tai pavadina-sąmokslu ir agresi
mas, kai viešpataujančiųjų naci
;pa- ja. Komunistai nepagalvoja, kad
jų proletriatas veiksmingai remia sovietinės tiesos, yra n
peilis turi dvi puses.
engiamųjų tautų išsivadavimo ju
Didesnė vadovėlio dalis yra pa
dėjimą, tai reikia, kad jis gina, nės reikšmės nebeturi
ųų
posaskirtaSov. Sąjungos pranašumui
apsaugo, Įgyvendina lozungą dėl: Chruščiovas savo gįj
nacijų teisės Į atąiskyrimą ir sa kį: “Mes jus (kapitahsi nę siste- prieš JAValstybes bei kitus Va
varankišką valstybini gyvenimą”. mą. E.š.) palaidosime”, irgi pats karų kraštus įrodyti. Štai, pasa
Taip rašo TSRS Mokslų Akademi nenukalė, bet paėmė iš. savo tar kojama, kad 1954 metų duomeni
jos ekonomikos instituto paruoš nautojų, kurie vadovėlyje rašo: mis apie 47% farmų JAV-bėse
JONA^ MATULIONIS
“Tolimesniam bendrosios ka neturėjo traktorių, jų ūkis buvo
tas vadovėlį “Politinė ekonomi
Visa lietuviškoji išeivija ešame kos lietuvių, kur taip gražiai ir ja” (cituota iš lietuviškojo jo lei pitalizmo krizės gilėjimui po ant mažo našumo. Sakoma, kad 1940rojo pasaulinio karo, yra -būdin 1954 metų laikotarpyje JAV-bėse
susirūpinę. Turime savo tarpe to plačiai veikia M. Nekalto Prasi dimo — 1959 m. Vilniuje).
Gal būt šio vadovėlio sudary gas visų kapitalistinės visuome nusigyveno 1.3 milionų farmerių
kių problemų, apie kurias daug dėjimo seserų Kongregacija.
labai kalbame, dar daugiau rašo O seselių darbas tikrai yra ver tojai nepagalvojo, kad jie pasa nės antagonizmų aštrėjimas. ūkių. Kalbama apie begales be
me, o- rezultate gyvenimas kaž tas dėmesio.* Ir ne tik tėvams. Jos kė tikrą tiesą, bet tik ne tiems, Ypač ryškus yra prieštaravimas darbių, didžiulius mokesčius, dar
kuriems šie žodžiai buvo taikyti, tarp gamybinių jėgų ir kapitalis bininkų išnaudojimus ir kitus
kaip slenka mums visiems nepa
“baubus”, kurių sovietinėje sis
geidaujama ir kartu nesulaiko bą, kartu ir lietuvišką. Jos tę tačiau pasirašė testamentą sau tinių gamybinių santykių.a'kivaiz- temoje,
kaip giriamasi, nė su ži
džiai
rodąs,
kad
buržuazinė
san

ma kryptimi — mūsų lietuviška- sia tėvų pareigas. O daugumoj, patiems. Pavergtųjų žmonių bruz
dėjimas komunizmo užviešpatau tvarka yra istorijos pasmerkta buriu neberasi.
sis prieauglis vis daugiau ir dau
Iškalbingi yra ir paskutinieji
tuose kraštuose jau daug ką pa žlugti”.
giau tolsta nuo savo tėvų ir jų kal
Gana charakteringos yra ir ki vadovėlio sakiniai: “Svarbiausia
bos. Tragedija vyksta mūsų būsimo lietuvio charakterio. Iš sako ir duoda palindo manyti,
tos vadovėlio vietos, nors nieko išvada, kurią politinė ekonomija
akyse.
mokinti poteriai sava kalba liksis kad jų kantrybė išsisems ir jie naujo nepasakančios, nes jau de daro iš visos ekonominio visuome
Dirba šeštadieninės mokyklos. visam jo gyvenimui. It gal šie su kitų galingų valstybių pagalba šimtis kartų prieš tai girdėtos nės vystymosi eigos analizės, yra
Veikia ištisa eilė jaunimo orga poteriai savo kalba nulems ir to galės įžengti i laisvą gyvenimą. sovietinių vadų kalbose. Mes jas išvada, kad kapitalizmas yra is
Šioje vietoje norisi kiek pla
nizacijų, kaip ateitininkai, skau limesnį jo likimą; kaip žmogaus
tik minime todėl, kad norime pa torijos pasmerktas ir kad neišven
tai ir kiti. O mūsų jauniausioji ir kaip lietuvio. Rezultatai paaiš čiau pažvelgti į augščiau minėtą rodyti, kokia medžiaga yra mai giamai triumfuos komunizmas.
atžala jau savo tarpe kalba tik kės po 20-30-40 metų; Dainos iš- ekonomijos vadovėlį, iš kurio sau tinami sovietiniai studentai — Šiuolaikinės visuomenės žengimo
išmintį sėmėsi komunistinės sis
angliškai. Gatvės kalba, televizi
busimasis tarybinės imperijos į komunizmą pagrindas yra ob
ja: if komikai ima viršų. Pati šei venimui. Taigi kuriama ateitis. temos atstovas N. Chruščiovas, elitas.
jektyvūs visuomenės vystymosi
ma likiminėse rungtynėse. KaiAteina vaikų ir iš ne lietuviš savo kalbose JAV. Kaikurie jo
dėsniai...
Pasaulyje nėra tokių
Štai,
vienoje
vietoje
skaitome:
kada ir blogiau dar' atrodo, kad* kų šeimų. Daug iš maišytų. Ir pasakytų šiame krašte kalbų teks
“Kai 1956 metų rudenį Angli jėgų, kurios galėtų sustabdyti
ji pati nedaro pastangų sulaikyti štai vengriukas, palaukęs metus tai, atrodo, yra bemaž pažodžiui ja, Prancūzija ir Izraelis užpuolė pirmyneigį visuomenės žengimą į
šiai grėsmei.
liet, vaikų darželį, jau'kalba lie nurašyti iš šio vadovėlio, prie ku Egiptą ir tarptautinė kontrarevo- komunizmą”.
O mes visi desperatiškai dai tuviškai. Iš šito vieno pavyzdžio rio dirbo didelis būrys gerai, ap liucija organizavo sąmokslą prieš
Skaitant šiuos žodžius, prisime
romės, kur nueisime? Kaip ilgai galima spręsti apie vyraujančią mokamų žmonių, kuriems, be liaudies demokratinę santvarką na pirmoji bolševikų okupacija
dar išliksime lietuviais šiame daržely dvasią. Nenorim nutau abejo,, komunistinė sistema bent Vengrijoje, taikos (suprask, — Lietuvoje. Tada tekdavo dažnai
tinti kitų tautybių vaikų. Bet su- šiuo metu yra pati geriausia vi komunistinės. E.Š.) jėgos pasiro matyti sovietinius kareivius, ku
tautų tirpdinimo katile?
Ir todėl kiekviena pajėga, kiek laikykim nutautėjimą savų. To same pasaulyje.
dė esančios pakankamai galingos riems pavieniai, laisvalaikiu ne
Štai, kaip tame vadovėlyje ra pažaboti naujo pasaulinio karo buvo leidžiama lankytis pas civi
viena įstaiga, kiekviena organiza mes norėtumėm. Vaikų daržely
cija, kuri užsimoja sulaikyti mūsų vaikai nenutautės. Priešin šoma apie kapitalizmo krizę:
kurstytojus ir duoti agresoriams linius žmones, jau nekalbant apie
gai,
jie
daug
ko
išmoks
ir
sutvir

“
Bendroji
kapitalizmo
krizė
mums pavojingas bangas, kuri
kitus jų suvaržymus, žygiuojan
reikiamą atkirti”.
yra visapusiška visos pasaulinės
stato pylimus joms pasipriešinti, tės. To mums ir reikia.
Na, ir keista ta bolševikinė lo čius gatve ir pilna burna rėkian
kapitalizmo
sitemos
krizė,
kuriai
turi būti brangi. Mes turėtume — Ir todėl, kada seselės yra užsi
gika! Pirmoji šio straipsnio cita čius: “Aš nežinau kitos tokios ša
skubėti visi jai pagelbėti, jungian mojusios statyti Toronto lietu būdingi karai ir revoliucijos, ko ta sakė, kad tautos turi turėti tei lies, kur taip laisvai galėtų kvė
tis prie jos, kaip prie tvirtovės, viams lietuvišką tvirtovę, tai ir va tarp mirštančio kapitalizmo ir ses į atsiskyrimą nuo engėjų ir Į puoti žmogus” ... Tą galima pri
turėtume žiūrėti, kad ji nesusiū mūsų pareiga yra labai aiški ir augančio socializmo. Bendroji ka savarankišką valstybini gyveni taikyti visoms sovietinės siste
buotų, nepasvirtų, kad užsimotus paprasta: tvirtovės statymą pa pitalizmo krizė apima visas kapi mą. Taip pat ten buvo pasisakyta, mos sritims.
talizmo puses, tiek ekonomiką,
darbus tesėtų.
remti, kas kuo gali.
Tokia tvirtovė, į kurią jau atsi — Mes esame labai dėkingos tiek ir politiką. Jos pagrindą su PRAEITO KARO PRISIMINIMAI
muša nutautėjimo procesas yra Toronto lietuviškai visuomenei, daro tai, kad vis labiau silpnėja
• Toronto M: N. Pr. seselių veda — tęsia toliau seselė Margarita. pasaulinė kapitalistinė sistema,
mas vaikų darželis.
— Dar tik kalbėjome apie staty nuo kurios atskyla vis naujos ša
Jos šian ien dirba ankštose pa bą, o jau susilaukėme labai žy lys, iš vienos pusės, ir didėja nuo
talpose. Miesto valdžios turėda mios paramos. Tai dabar, kada kapitaližmo atskilusių šalių eko
Vertė P. BRA-KAS
(Tęsinys iš praeito nr.)
mos savo taisykles, nustato labai darbai prasideda, mes esame tik nominė galia, iš antros pusės.
Vienu momentu Bader pasilen Tai nebuvo labai draugiškas at
mažą vaikų skaičių, kuris gali ros, dar didesnės paramos ir Įvai Kapitalistinių šalių vystymosi
kė
iš mano lėktuvo kabinos, ku sakymas mūsų gerų norų pasiū
lankyti dabartines patalpas, nes rios pagalbos. Dievas laimins, o imperializmo epochoje netolygijos nėra ęritaikytos. šiems rei žmonės padės!, — užbaigė opti numas ilgainiui sukelia neatitin rioje jis dar vigįsėdėjo ir tarė:
lymui. Mūsų supratimu bombos
— Ar jūs galite padaryti man čia nesiderino. (Anglai matomai
kalams. Todėl seselė^ pasiryžo mistiškai savo paaiškinimus jau kamą tarp esamojo realizmo rin
pastatyti naujas patalpas, kurio na lietuvaitė kukliame vienuolės kų, Įtakos sferų pasidalinimo ir vieną malonę?
nepasitikėjo vokiečiais. Pr. Br.).
se tilptų bent 50-60 vaikų. Toron apdare, pati pasišventusi Dievo pakitusio svarbiausiųjų kapitalis
— Su malonumu, jei tik tai Bader gan greit vėl buvo sugau
to lietuvių bendruomenei tai jau tarnybai ir kartu savo tautos ge tinių valstybių jėgų santykio; yra mano galioje, — atsakiau.
tas ir patalpintas i belaisvių sto
būtų šis tas, nors pilnai ir tai rovei.
Šiuo pagrindu pasaulinės kapita
— Nors vieną kartą savo gy vyklą, iš kur dar kelis kartus
dar nebūtų viskas. Bet jau būtų
lizmo
sitsemos,
viduje
kyla
smar

venime norėčiau skristi su Mes bandė pabėgti. Mes šio kanalo
Ir kai pagalvoji, kad yra dar
didelė pažanga.
net savo gyvenimą pave kus pusiausvyros sutrikimas, su serschmitt. Ar negalėtumėt leis pusės naikintuvų lakūnai nepriIr štai jau sklypas įsigytas. Pir žmonių
dančių ir aukojančių savo artimo, sidaro priešiškos kapitalistinių ti man padaryti nors vieną ratą tariam tam, ką Bader po karo
mas kastuvo smūgis palietė žemę. savo tautos naudai, pasidaro lyg valstybių grupuotės, o tai suke apie aerodromą, tik vieną ratą ... pasakė vienam vokiečių žurnalis
Ir šventinimo ceremonijos atlik ramiau — ne viskas dar žuvo, lia jų tarpusavio karus. Pasauli — sakė jis šypsodamasis ir žiūrė tui: “...Aš esu ne iš tų, kurie i
tos. Tai įvyko gegužės 10 d. Dar mes dar gyvename ir kovojame. niai karai susilpnina imperializ damas man į akis.
karą žiūri kaip i kroketų žaidimą
bai pradedami ir tikimasi juos Kovojame už savo teises, už teisę mo jėgas ir palengvina pralaužti
Nuo šio- prašymo vos nesu — išsyk šaudyti į vienas kitą, o
baigti dar šiais metais.
imperializmo
frontą
ir
atskiroms
minkštėjau, bet pagalvojęs pa paskui paduoti rankas. Prašau
— Ar turite pinigų? — klausiu gyventi, už teisę būti lietuviais. šalims atskilti nuo kapitalistinės sakiau:
pranešti tai savo skaitytojams...”
Ir jei yra žmonių aukojančių sistemos”.
seselę Margaritą, darželio vedėją.
— Bijau, kad jeigu aš leisiu, Dar ir šiandien mes esame nuo
— Turime, bet nedaug, — kuk visą savo gyvenimą tautai ir arti Taigi, kaip matome, tarybinių tai pasinaudoję proga jūs bandy monės, kad mes tada su Bader
liai atsako ji. — Turime jau su mui, ar galėsime mes visi kiti pa.- ekonomijos žinovų nuomone, ka site pabėgti. Tada aš turėsiu vy pasielgėme teisingai, kaip reika
rinkę apie $20.000. Naujas pasta silikti nuošaly šaltais stebėtojais?
tis. Po to kai mes esame čia su lauja visi žmoniškumo dėsniai.
tas su įrengimais kainuos apie Atsakymas yra labai aiškus!... pitalizme yra sukauptos visos pa sitikę,-aš manau, kad mes neno Po kelių metų aš ji vėl sutikau,
saulio “nedorybės” it todėl, jų
$80.000. Dar $20.000 sudarysime !otip
rėtume į vienas kitą šaudyti. Ar tik šiuo kart rolės pasikeitė. Aš
pardavę senas patalpas. Taigi dar
kaip belaisvis buvau nugabentas
ne tiesa?
trūktų apie $40.00.
Jis nusijuokė ir mes pakeitė i septintą stovyklą šiaurinėje
Suma kartu ir didelė, imant
me kalbą. Po širdingo atsisveiki Londono dalyje. Iš ten buvau nu
vien seselių pajėgas. Kartu ir “DIRVA” Nr. 51 pradžiugino mus kraštas, kokį jiems teko kur nors ma nimo, jis išvyko atgal: į ligoninę; vežtas prie Southampton į Tangmaža, turint galvoje Toronto atsiliepdama i klausimėlį, kodėl Morit- tyti savo ilgų, kelionių metu.
' Tuč tuojau susijungiau su Goe- mere aerodromą, kur buvo RAF
skaitlingą bendruomenę. Pagal realio mažlietuviai veikėjai, besidžiau Vilniaus miestas, ypač dėl savo gau ringu, nupasakojau apie britų-be- vadų konferencija. Sutikau ten
bos tikimasi sulaukti ir iš Ameri- gia pasirodžiusiu pirmuoju numeriu sių istorinių paminklų bei sostinės kojį' lakūną ir prašiau leidimo, ir Wing Commander Bader. Šiuo
savo laikraščio “Lietuvos pajūris”, iš mistikos, Stukui padaręs mielą įspū
visų laikraščių pasveikinę tik vieną dį. Iš Gedimino kalno Stukas parsi kad būtų nekliudomai leista at kart jis man pasiūlė savo cigarų
“Dirvą”. Esą,'tai dėl to, kad “Dirva” vežęs net žemės. Bet mieste visur esą gabenti jam atsarginę koją ir ki dėžę. Jis labai mandagiai rodė su
jiems labai prieinama kaina tą “Liet, pilna rusų, civilių ir karių. Kariuome tus prašomus daylkus. Goeringas sirūpinimo mano asmeniškais
pajūrį” atspaude. Dėkui už paaiški nės esą-visoje Lietuvoje. Kaunas te visiškai sutko. Jis dar pridėjo; patogumais, bet sekanti rytą vėl
nimą.
besąs lietuviškas, bet labai apšepęs. Kad jo nuomonė Bader ^ra to pradingo. Nežiūrint besąlyginio
“Dirva” gribšteli, kad “Tž” esą “iš Net Metropolio viešbutis- bei restora kios dvasios, kuri buvo, pirmojo pasidavimo, karas 1945 metais tę
sigandusiai paklausė”. O kažin ar nas nuo nepriklausomos Lietuvos lai pasaulinio karo lakūnų tarpe. Jie sėsi dar toliau. Karas tai ne kro
“Dirva” neišsigando dėl savo netinka kų tebėra neremontuotas, nedažytas kiek galėdami; padėjo sava ųųt ketų žaidimas.
mai suredaguotos žinutės, daug ką pri- nei iš lauko, nei vidaus. Iš Kauno į muštiems varžovams, nors-' ifr tik
♦ • •
*
7■
vertusios trūktelti pečiais?
Vilnių grįžę taksiu. Už tai sumokėję prieš kelias minutes kovėsi, iki
1941 m. lapkričio 17 d. išgir
300
rublių ($30). Taksių šoferiai visi
dome per radiją, kad bandyda
JOKŪBAS STUKAS, JAV gimęs ir esą rusai.
mirties.
Man
buvo
įsakyta
susi*
Tarp Vilniaus ir Kauno ma
augęs lietuvis patriotas, balandžio 21 tę vieną koplytėlę, bet jau be rūpin rišti su RAF tarptautinėmis SOS mas naują lėktuvą žuvo gen.
d. grįžo į Niujorką iš ilgos kelionės
bangomis, ir pasiūlyti britų lėkt Udet. Fiūreris įsakė valstybines
po pasaulį, kurios'metu pirmą kartą tojėlio.
Jo draugas Krueger Lietuvos žmo tuvui laisvą nusileidimą, betku- laidotuves. Gen. Udet buvo labai
savo gyvenime aplankė ir Lietuvą.
riame pajūrio aerodrome, kad ga? populiarus lakūnų tarpe. Jis greit
JAV lietuviški laikraščiai paskelbė jo nių vargo bei skurdo buvęs taip pat lėtų Bader prašomus daiktus at suprato, kad Luftwaffe ėjo blogu
labai sujaudintas ir žadėjęs visiems
papasakotus įspūdžius.
keliu. “Naikintuvų, naikintuvų ir
Jis iš Maskvos nuvyko į Vilnių kar pasakoti, kokį vargą atneša žmonėms vežti.
Radio ryšys buvo padarytas. dar kartą naikintuvų mums rei
tu su vienu tos pačios ekskursijos da komunizmas. Kai Vilniuje radijo tar
ONTARIO LIGONINIŲ
lyviu Elmer Krueger. Kadangi tuo nybos žmonės atvykę pas juos prašy Anglai patvirtino gavę mūsų ži kia; — sakydavo jis. Tūkstančiu
DRAUDIMAS
metu įvyko oficialus Kąuno jėgainės dami įrašyti į magnetofoną linkėjimus nią, ir aš džiaugiausi, kad štai; vi jųl”
Jo balsas nelabai buvo išgirs
atidarymas, tai jie gavo leidimą ir ten lietuvių tautai, Krueger pasakęs: Te duryj? žiauraus .karo bus padary
nuvykti. Betgi leidimo nuvykti aplan laimina jus Dievas. O Stukas palinkė tas vienas tostas, kuris iškils tas, nors jis ir sakydavo, kad va
kyti savo gimines į Aluntą jis nagavo. jęs lietuvių tautai ištvermės sulaukti augščiau kovos kartėlio tarp abie karų frontas darosi Verdunas
Jei vykstate
Sužinoję apie jo atvykimą, giminės at tos* dienos, kada laisvai galėsim vieni jų tautų.
ore.' Juo skaudžiau buvo, kad,
vyko į Vilnių. Kaip tie giminės atrodė, pas kitus lankytis. Tik kažin ar tokie
Praslinkus kelioms dienoms praradęs visą pasitikėjimą, nusi
galima suprasti iš to, kad ne tik Stu linkėjimai buvo paskelbti.
i ligoninę
Per jėgaines atidarymą buvo šuva-, Bader pabėgo iš ligoninės, nuši žudė. Moelders buvo rytuose ir
kas, bet . ir jo bičiulis Krueger jiems
lo su dėl blogo oro negalėjo atvykti Į
atidavė viską, ką tik turėjo — viršu ryta didelė minia ir tą dieną buvo pa leidęs iŠ antro a
buvo laidotuves. Numušęs šimtą lėk
Būtinai su savimi pasiim
tinius ir apatinius drabužius, batus, skelbta krašte nedarbo diena. Sakę surištų paklodžių
tuvu, jis buvo padarytas naikin
labai
nemalonu
man
ir
kitiems
kite savo Ligoninės Drau
taip kad nuvykę į Kopenhagą turėjo daug kalbų, suvežti ansambliai šokę
dimo Pažymėjimą arba
savo karderobą papildyti nepasiekę ir dainavę. Perkrauta programa ame asmenims, kurie buvo dėl jo at tuvų generolu ir kautynėse nebent Pažymėjimo numerį.
Amerikos. Jų išvada trumpa — Lietu rikiečiams padariusi tik slegiantį įs sakingi. Buvo pravestas tardy
Nusirašykite šį numerį
va dabar yra labiausiai nuskurdintas pūdį.
mas, per kurį iškilo ir jo viešėji Liūdnų minčių prispaustas ke
dabar ir laikykite tokiomas mūsų aerodrome, dėl kurio liavau atgal į savo aerodromą,
S vietoje, kad rastumėte
ngvai nelaimės atveju.
traukinys sustojo mažojė Lippe
stotelėje. Išgirdau šaukiant mano
■ APSAUGA - GERBŪVIS B labiau nemalonus, kai. po poros pavardę. Susijaudinęs, stotelės
Perskaitykite Ontario
dienų mūsų aerodromas if svar viršininkas bėgo pagal traukinį
*
DRAUDIME
Ligoninių Draudimo
besnės vietos aplink buvo anglu ir šaukė:
Vadovą — Jei jo dar ne
— Pukininkas Įeit. Galland yra
smarkiai bombarduotos. Anglai
turite, paprašykite iš sa
kviečiamas
prie telefono.
nesilaikė nei tolimesnio susitari
vo darbdavio arba para
mo dėl laisvo britų lėktuvo nusi Traukinys tik dėl to ir buvo su
šykite:
leidimo. Tomis pačiomis bango stabdytas. Įbėgau Į stotelę ir pa
mis mes gavome žinią, kad jie griebiau ragelį. Gen. Bodenschatz
ONTARIO
HOSPITAL
fifel
ne vien tik bombas'mėtė. Jie nu buvo kitame gale. Pirmiausia jis
WA.
4-8314
metė taip pat ir Baderio prašo- paklausė ar aš sėdžiu. Kai pasa
SERVICES
kiau. kad ne, jis patarė tai pada
COMMISSION
ryty Ponelis pradėjo:
MMIHP
Moetaeris žuvo avarijoje.rios buvo užraš
joje yra Jūs privalote tuč tuojau grįžti į
Berlyną. Už penkiasdešimt minuI Badeno prašom daiktai.

Lietuviška- tvirtovė Toronte

.EDVARDAS ŠULAITIS
Kas sakė, kad Čikagos
čiams, dainoms, tautosakai. Ten
buvo pažymėta, kad atvykusiį JA
lietuvaitės negražios?
Tokius reikėtų gerokai sugė V-bes ji pati turėjo susipažinti su
dinti. Kad tai nėra tiesa, galime Amerika, o dabar jau studijuoja
patvirtinti daugeliu pavyzdžių. seniausius šio krašto gyventojui.
Vien tik praėjusiais metais dvi Grožio bei kitose srityse pasi
lietuvaitės (ir dar “dypukės”) bu reiškia ir čiagimės lietuvaitės, ta
vo išrinktos grožio karalienėmis. čiau, jeigu specialiai nebūna pa
Gudaitytė laimėjo šį titulą didžiu žymėta jų kilmė, iš pavardžių jau
liame Illinois universitete, o Pap- jų negalima atpažinti, peš šios
lėnaitė — šio universiteto sky dažniausiai yra nulietuvintos.
riuje Navy Pier, Čikagoje. Ka
dangi šiose mokyklose mokosi
Pasaulinio garso
tūkstančiai merginų, tai jų gro
žio savybės turėjo kuo nors ypa- Billy Graham neseniai pažymėjo,
patingu išsiskirti.
kad Čikaga savo reputacijos at
Prieš du metus kita čikagietė žvilgiu yra pats blogiaųsiasa mies
“dypukė” — Irena Vytauskaitė tas pasaulyje, šis jo pareiškimas
— laimėjo visų Čikagos katalikiš sukėlė didelio triukšmo Čikagos
kų mokyklų mokinių tarpe pana vadovų ir spaudos tarpe.
šų titulą, kuris oficialiai vadino Chicago Sun-Times dienraštyje
si skoningo rėdymosi varžybo (gegužės 4 d.) kalumnistas Mil
mis. Ta pati mergina pernai buvo burn P. Akers stojo ginti Čikagos
lietuvių atstovė Įvairiataučių gra vardą nuo ano “sielų gelbėtojo”,
žuolių būryje Tarptautinės pre žurnalistas sutinka, kad čikagiekybos parodos proga.
čiai yra nuodėmingi žmonės, bet
Gražių lietuvaičių nuotraukų nenori pripažinti, jog jie būtų pa
dažnai galima užtikti didžiojoje tys nuodėmingiausi. Kas liečia
Čikagos spaudoje, štai, Chicago miesto reputaciją, ji yra todėl blo
American dienraštis gegužės 4 d. ga, kad daugumą čia stengiama
laidoje išrinko 3 gražiausius mo si iškelti viešumon, tuo tarpu kai
delius iš užsieniečių merginų tar kituose miestuose to vengiama.
po, kurių viena yra lietuvaitė, ir Trumpai atsakydamas pamoks
gi naujoji ateivė — Irena Simo lininkui žurnalistas, pažymėjo,
naitytė, 22 metų amžiaus, dabar kad čikagiečiai yra paprasti kas
dirbanti, kaip madų modeliuoto dieniški žmonės, nė kiek nebloja. Laikraštis Įdėjo dvi jos nuo gesni ar geresni už kitur sutinka
traukas — vieną liet, tautiniame mus. “Mes norime, kad Jūs su
drabužy jai tik atvykus Ameri mūsų reputacijos vertinimu elg
kon, o kitą — iš šių dienų. Pa tumėtės krikščioniškojo dosnumo
žymėta, kad ji, apleidusi Lietu šviesoje, kada kitą kartą turėsite
vą, gyveno Vokietijoje, ir iš ten progos charakterizuoti Čikagą”,
atvyko Čikagon.
— jis patarė.
Čikagos lietuvaitės yra ne tik
Nėra paslaptis, kad Čikagoje
gražios, bet pasižymi ir moksle, atsitinka daug blogybių, nors gal
apie ką rašo ir amerikiečių spau jos dar negalėtų šį miestą nus
da. Neseniai buvo aprašyta Dan tumti į blogiausiųjų pasaulyje
guolė Variakojytė, besiruošianti vietovių kategoriją. Laikraščių
daktaro laipsniui, kuri gavo sti pranešimu, kovo mėnesį Čikagoje
pendiją studijuoti indėnų papro- buvo 59% daugiau nusikaltimų,
kaip prieš metus — iš 4,500 pa
augta iki 7,150. Naujasis policijos
vadas Wilsonas paaiškino, jog gal
nusikaltimų iš tikrųjų nepadaugė
jo, bet spaudai pradedamos duoti
tikslesnės ir pilnesnės žinios. Iki
čių jus paims kitas traukinys. šiol policijos politika buvo ta, kad
Toks yra reichsmaršalo Įsakymas. buvo stengiamasi kiek galima ma
Labai prislėgtai pasiėmiau savo žinti nusikaltimų skaičių, norint
lagaminą ir grįžau atgal.
parodyti švaresni Čikagos veidą.
Daug Įvairių, gandų kursavo Bet Wilsonui užėmus vado vietą,
dėl
Moelderio
žuvimo. Buvo iške^. ne tik spaudai
bus duodamos tikslinmn
liama,
kad MnnlHnric
Moelderis irom
kaip labai lios žinios, _bet taip pat. .bus dar
pamaldus, tikintis asmuo, buvo tikrinama ar gyventojai visada
nemėgiamas partijos. Jis griežtai susilaukė policijos tinkamos pa
stovėjo prieš vyriausybės politi galbos, kada buvo jos reikalingi.
ką -Katalikų Bažnyčios atžvilgiu.
žinoma, gal visi šie gražūs žo
Vis tiktai atrodo, kad Moelderio džiai liks popieryje, kaip kad ne
žuvimas buvo nelaiminga avarija kartą anksčiau yra atitikę. Yra ži
nusileidžiant miglose Breslau ae nomas posakis — nauja šluota
rodrome.
gerai šluoja. Bet mūsų sąlygose
Ir taip po astuonių dienų mes tos šluotos labai greitai pasensta
vėl su kardais ir augščiausiais vo arba paverčiamos be laiko pa
kiečių pasižymėjimo medaliais senti.
.
stovėjom garbės sargyboje prie
kito žymaus kario karsto. Kovo
jęs Ispanijoje, prie kanalo ir Ru Čikagos Brigton parko
lietuvių kolonijoje
sijoje, jis surado lakūno mirtį dar
jau
kuris laikas gražiai gyvuo
taikioje savo krašto žemėje.
ja Moksleivių Meno Ansamblis,
(Bus daugiau)
bene, vienintelis šiuo metu tokio
pobūdžio visoje Čikagoje. Jam
Satelitas fotogra priklauso nariai nuo pačių mažų
jų iki 14 metų amžiaus. Prieš kurį
fuoja ir SSSR
laiką šis ansamblis priėmė “Tė
Amerikiečių satelitas “Tiros I”, viškėlės” vardą ir pasirodė su
skrisdamas aplink žemės rutuli, gražiu muzikiniu vaizdeliu “Rūtų
esąs prisiuntęs jau daugiau kaip darželis” kurį spėta jau pakarto
7.000 foto nuotraukų tų kraštų, ti kitose kolonijose.
per kuriuos jis praskrenda. Kiek Vienu iš svarbiausiųjų šio an
viena foto nuotrauka apima dau samblio žmonių yra jaunas muzi
giau 1.000 kv. pėdų ploto, kiek kas Faustas Strblia, kuris, dirbda
maždaug užima raketinė bazė ar mas vargoninku vienoje Čikagos
ba ir aerodromas. JAV turi dau katalikų parapijoje (daugumą jo
gybę tokių nuotraukų iš Italijos, parapijiečių sudaro negrai), ran
Gibraltaro, Sueso, Kinijos ir So da nemaža laiko pašvęsti šiems
vietų Sąjungos. Daugelis nuotrau jauniesiems. Mes negalime šio
kų iš pirmųjų kraštų jau paskelb ansamblio daug vertinti meniniu
ta viešai, 6 iš Sovietų Rusios ir atžvilgiu, nors jis, pagal narių am
žių, yra gana geras. Mums'mie
Kinios dar žadama paskelbti
Pirmą 1.000 nuotraukų “Tiros liau yra sustoti ties jo teikiama
1” satelitas prisiuntė per 6 pirmą lietuviškumo mokykla — dainų,
sias savo kelionės dienas.
(Nukelta į 6 psl.)
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įvairus siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ; ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 19% iki 40%.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAI
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ.ir kitką.
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ORO PAŠTU

paprastu ir
Turime pardavimui įvairią medžiagų ir kitu prekių.

Gyvenų ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo•rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
10S Cannon St E., Hamilton, Ont Tei. JA. 84888. Ponia V. Jnraltte.
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Lietuviškieji nusiteikimai prieš
JAV rinkimus

Į Kanadq po karo imigravo
12.200 lietuvių

Pilietybės ir imigracijos minis tatytos pilietybės 29.
AL. GIMANTAS
Pagal amžių ir lytis 87 lie
terija tik ką paskelbė 1959 m.
imigracijos į Kanadą duomenis, viai Šitaip pasiskirstę: iki 4
JAV lietuvių dauguma yra to > lietuviškųjų balsų. J. Kennedy
kanu su duomenimis visos poka- abiejų lyčių po 6; 5 - 9 m. —
krašto piliečiai. Su pilietybe, su asmenybė irgi gyvai domimasi,
. rinės imigracijos, bei palygina 7; 10 -14 m. 2 berniukai ir 1 m
prantama, kartu ateina ir naujos bet (teko girdėti eilę pokalbių),
maisiais duomenimis nuo 19zl m. gaitė; tarp 15 -19 m. nei viei
pareigos. Viena iš pačių pagrin manoma, kad jis yra dar kiek
20-24
m.
—
6
vyrai
ir
2
mo
Pasirodo, kad 1946 -1959 m. j
dinių pilietinių pareigų yra ak perjaunas ir permažai turi paty
Kanadą atvyko daugiau kaip 1.9 rys; 25 - 29 m. 1 vyras ir 4 mo
tyvus dalyvavimas rinkimuose, rimo tokiai vietai, kaip preziden
rys;
30
34
m.
—
10
vyrų
ir
6
n
mil. imigrantų. Iš jų 30% ouvo
balsavimas. Tiesa, tenka aglailė- tūra. Girdi, Nixonas, šiaip ar taip,
britai, 13,5% vokiečių bei austrų terys; 35 - 39 m. — 8 vyrai ir
ti taktą, kad renkamųjų tarpe, jau yra Įėjęs Į vėžes, žino prezi
ir 13,1% italų. Kitų po mažiau. moterys;40 - 44 m. nei vieno i
lietuviai dar visiškai negausūs, dentinių pareigų esmę, jam pui
1959 m. atvyko 106.928, daugiau ro, bet 2 moterys; 45 - 49 m. —
bet, kaip rinkėjai, lietuvių tauti kiai žinomi amerikinės vidaus ir
sia atvyko italų — 26.822, toliau vyras ir 2 moterys;50 - 59 m.
nė grupė gali sudaryti netaip jau užsienio politikos užkulisiai, tad
eina britai — 19.361 .ir vokiečiai vyrai ir 1 moteris; 60 - 64 m.
menką jėgą.
tegu ir toliau tesėdi Vašingtone.
— 10.781. Moterų atvyko daugiau 1 vyras ir 2 moterys; 65 - 69 m.
Linksmiau nusiteikusių tautiečių
Ir vienas balsas
kaip vyrų: darbingo amžiaus mot. po 1; 70 m. ir daugiau — 1 mo
tarpe juokaujama, esą, jei kandi
daug ką reiškia
43.777, vyrų 38.945. Nevedusių ris. Išviso vyrai 48 ir moterys 5
datės
būtų Kennedy ar Nixonc
Gyvenimas rodo, kad esama
moterų atvyko 3.305 daugiau kaip
Po karo iki 1959 m. pabaigo
atsitikimų, kada vienui - vienas žmonos, reikėtų balsuoti už pir
Kanadą išviso lietuvių atvy
nevedusių vyrų.
balsas gali būti labai reikšmin mojo, “Džeki”, esanti patraukles
Lietuvių 1959 m. atvyko 12.195 — daugiausia 1946-19
gas. Ir nors JAV balsuoja milio- nė už “Pat”.
87, bet iš Lietuvos tik 4, o visi ki m. — 11.610. 1956 — 190, 19
nai, gali kartais susidaryti to
Neužmirštas ir Stevensonas
ti iš kilų kraštų. (Latvių atvyko — 348, 1958 — 140 ir 1959
kia padėtis, kad ir keliasdešimt
Yra tam tikra dalis tautiečių,
123, estų 88, iš Latvijos 2, o iš Es 37. (Latvių atvyko 14.770/ej
tūkstančių lietuvių balsų gali bū kurie negali užmiršti ir A. Stetijos 6).
14.114).
ti net labai svarbūs ar net ir lem vensono. Tokių nuomone, Ste
ragai profesijas atvykusieji lie Iš lietuvių savo ankstyvesr
tingi vienam ar kitam kandida vensonas yra tikrai didelė, galvo
tuviai ar Lietuvoje gimę asmenys gyvenamu kraštu Lietuvą nuro
tui. Tokia padėtis prileidžiama ir janti ir plačios erudicijos asme
taip skirstosi: 1 cnemikas, 1 brai-’ 9*913. Daugumas jų atvyko
su ja partijos skaitosi; kartu nybė. Esą, nežiūrint jo kelių pa
žy-ėjas, 1 elektros inžinierius, 2 1955 m. — 9.898. Kiti atvyl
kreipdamos dėmesį ir i netaip reiškimų, kurie buvo interpretuo
gailestingos seserys, 3 kitokie 1956 _ 4} 1957 _ 6, 1958 —
skaitlingų grupių balsuotojus.
ti lyg ir prosovietiniais, visvien
profesionalai. Toliau seka 1 biuro ir 1959 — 4.
Į Valstybėse, nors didieji rinki-, jis yra aiškus antikomunistas, tu
Lietuvos piliečių išviso po ka
tarnautojas, 1 keliaujantis prekių
i mai tebus dar tik lapkričio mėn., rįs savo nusistatymą ir aiškią
pardavėjas, 1 slaugė, 1 virėja, 4 atvyko 11.946. Daugiausia jų t
jais jaučiamas vis didesnis susi programą, gerai žinąs, ko Ameri
namų darbininkės, 2 darbininkai vo 1946-1955 m. laikotarpy — Toronto Prisikėlimo parapijos vaikučiai bažnyčioje pasiruošę Pirmajai Komunijai š.m. geg. 6 d. domėjimas. Vis dažniau ir plačiau ka norinti ir ko siekianti. Girdi,
Nuotraukos J. Dvilaičio. kalbama apie tai, tiek darbovie toks asmuo geriausiai tiktų būti
be profesijos, 1 žemės ūkio dar 11.820. Be abejonės, tai buvę
bininkas, 2 kasyklų darbininkai, tremtiniai. Toliau Lietuvos pilie
tėse, viešojo susisiekimo priemo prezidentu.
1 mūrininkas, 2 staliai, 2 elektri čiu atvyko: 1956 m. — 50, 1957
nėse, klubuose ir visur kitur, kur
Už demokratus ar
kai, 1 laikrodininkas, 1 mašinų m.‘ — 27, 1958 m. — 39, 1959 m.
tik susieinama pabendrauti, pa respublikonus?
operatorius, 1 metalo apdirbėjas, — 10.
rinėjimą, ko gi tikrumoj siekia sišnekučiuoti. Į tą sukuri po tru
Dar vienas gana būdingas rei
Tenka pastebėti, kad lentelės
1 radijo technikas, 1 lentpiūvės
“Rosią First” rusiškasis judėji puti Įsimaišo ir Amerikos lie kalas. Kurias partijas lietuviai
darbininkas, 1 akmentašis, 1 gu nėra visiškai tikslios. Kaikurie
mas Amerikoj. Tai padėtų susi tuviai.
labiau remtų — demokratų ar
mos pramonės darbininkas, 3 tek duomenys nesutinka. Pvz. pasta
Išeivio lietuvio laikraštininko dienoraštis -r- apmąstymai vokti amerikinėj užsienio politi Lietuviai ir rinkimai
respublikonų? Sunkus, labai sun
stilės darbininkai, 1 statybos dar rojoje lentelėje nurodoma, kad
koj “laisvė ir teisingumas vi- Jei šio bendradarbio stebėjimai kus klausimas atsakyti. Dalinai,
bininkas, 4 be patyrimo darbi 1959 m. Lietuvos piliečių atvy
siems”.
yra tikslūs, atrodo, kad JAV lie bet tik dalinai tiksliai, galima bū
bu, kad rusams būtų duotos lais
ninkai. Tuo būdu dirbančių išviso ko 10, kai 1959 m. imigrantų pi Balandžio 20
tuviai nelabai daug dėmesio ski tų teigti, kad mūsų tautininkai
rankos
sunaikinti
lietuvių
SIŪLO
DABARTINIŲ
41. Jų žmonų 12, vaikų 28, kitų lietybę specifikuojančioje lente - Vilniaus “Tiesa” Įsitaisė “slap- vos
,
ria pirminiams rinkimams. Gal stovėtų arčiau respublikonų, ka
SOVIETINIU TAUTŲ
lėje nurodyta 9. Matyt, šioje pa tą” bendradarbi Niujorke. A. B., ‘ “nacionalistus”), paskutiniu laiku
šeimos narių 6.
toks mūsiškių nusistatymas ir nė talikiškąją visuomenės dalį būtų
FEDERACIJĄ
Pagal paskutini gyvenamą kraš starojoje Lietuvos pilietybė pri pasirankiojęs iš “The New York išsiplepėjo. Toks prof.(!) G. P.
ra blogas, nes vis garsiau ir daž galima matyti lyg ir linkstančią
tą Lietuvoje gimusių atvyko 110: pažinta ir tam 1 lietuviui, kuris Times” visokių nusiskundimų Tschebotarioff, sausio 25 laiške
Kovo 16 d. atsiliepė i O’Connor niau pasigirsta balsų, kad išvis demokratų pusėn. Šie teigimai,
iš Argentinos 3, iš Australijos 12, anoje užrašytas Sovietų Sąj. pi laiškų skyriuje, ar laikraščio ko NYTimes, neištvėrė nepasipikti smarkų laišką Boris Gurevitch, reikėtų panaikinti tuos pirminius kaip minėta, tėra tik daliniai ir
iš Brazilijos 8, iš Danijos 2, iš E- liečiu.
respondentų iškeliamų neteisy nęs Kongrese pasiūlyta Pajung kuri NYTimes pristato kaip “pre rinkimus, kuriais susidomėjimas nebūtų tikslu, vienas ar kitas mū
Per
šių
metų
pirmus
3
mėne

gipto 1, iš Vokietijos 4, iš Italijos
bių, informuoja “Tiesos” skaity tųjų Tautų Rezoliucija (Public zidentą, unijos proteguoti žmo nepakankamas, gi jų pravedimas sų sroves tuoj indentifikuoti su
1, iš. Lietuvos 1, iš N. Zelandijos sius išviso imigrantų atvyko tojus, “vardan tiesos”, koks esąs Law 86-90). Tai esąs darbas hit gaus asmenybę ’. ‘ The Father kaštuoja nemažas pinigų sumas. didžiosiomis amerikinėmis parti
5, iš Norvegijos 1, iš Lenkijos 3, 16.599. Jų tarpe lietuvių 5 (lat baisus gyvenimas Amerikoj. Tas lerininkų, nacių agentų(!). Stebėti land” vyr. redaktorių rusų lite Bet, nėra jokios abejonės, kad jomis.
iš D. Britanijos 34, iš JAV 23, iš vių 12, estų 21). Iš jų tik 1 atvyko pats A. B. 1945 m. lankėsi Lietu nai sutapdamas su sovietinės pro ratūros istorijos enciklopedijos. lietuvių kilmės amerikiečiai tik
Geriau materialiai įsikūrę tau
iš Lietuvos (iš Latvijos nei vie voj, kaip Stalino režimo ir Beri- pagandos argumentacija, balta Šis džentelmenas sakosi norįs pa rai gausiai dalyvaus lapkričio rin tiečiai, turį geras profesijas, pa
Pietų Amerikos kraštų 11.
Pagal pilietybę jie skirstosi ši no, iš Estijos 2). Lietuvos piliečių jos saugumo svečias ir nematė gvardietis piktinasi pastangomis teikti “tikrovės korekcijas”. Gu kimuose, kurių metu bus renka stovius darbus, atrodo, linktų
komunistų ekspansiją revitch pasijuokia iš baltagvardie
taip: Argentinos 6, Austrijos 11, taip pat tik 1.
ten nieko blogo. Ir prisimena, tas sutapdinti
ma vykdomoji valdžia. Taipgi, ei respublikonų pusėn. Tuo tarpu
Prie imigravusių 1949-1959 m. klasiškas anekdotas nuo 1945 m. su rusiškuoju imperializmu. Ne- čio profesoriaus Tschebotarioff lėje valstybių bus renkami sena- demokratams simpatijas daugiau
Brazilijos l, Danijos 2, Egipto 1,
Vokietijos 3, Lietuvos 9, N. Ze 12.195 pridėjus šiuos 5 imigravu Susitinka jankis ir sovietas kari į žinia, ar NYTimes nespausdino pareiškimo, kad naciai sugalvoję j toriai, gubernatoriai, didelis skai- reiškia tie mūsų tautiečiai, kurie
landijos 5, Lenkijos 3, D. Brita sius iki š.m. balandžio 1 d., gau ninkas. Diskutuoja kas yra tikro . laisvinimo komitetų atsikirtimo, “išdavikišką planą suskaldyti Ru-Įčius atstovų rūmų narių. Didžiau- kasdieninę duoną pelno sunkiu
nijos 15, Sovietų Sąj. 1, JAV 18, name lietuvių pokarinių imigran ji demokratija. “Pavyzdžiui, — i bet vasario 9, tilpo buvusio DP siją”. Girdi, tai buvo kaizerio j sias dėmesys, aišku, vis dėlto fiziniu darbu .N ors ir čia nėra
Pietų Amerikos kraštų 6, nenus- tų apvalų skaičių — 12.200.
sako amerikietis. — aš galiu čia komisionieriaus M. O’Connor, iš Wilhelmo II režimo ir to meto i krypsta Į prezidentinius kandida- taisyklės be išimties. Labai dąžtikimo Ukrainiečių nacionalistų publicisto Paul Rohrbacho idėja.' tus.
pat viešai pareikšti, kad mūsų vado
•,
- nai, kaip šio rašinio kitoje vieto
DobriaftskP-fcičiulio,
laišką
prezidentas Trumanas yra kvailys
Rohrbaėhas tęsęs tik daugelio Tiesa, partijoms oficialiai dar je jau buvo minėta, tautiečiai bal
Sovietinė siena
ir man nieko neatsitiks!” Sovie Šis aiškina, kad pasiūlytoji kon pan-vokiečių imperialistų minti, nenominavus savųjų kandidatų, suoja ne už partijas, bet už asme
gresinė rezoliucija (dabar jau pri
Lenkija dabar jau komunisti ruožo einą spygliuotų vielų tvo tas, kiek patylėjęs, sutiko: “Na, imta) tik pripažįsta faktą, kad vi Heinrich Clasz rusų gyventojus būtų per anksti leistis į vienus ar nis. Tiesa, prieš pat rinkimus,
nės vyriausybės valdomas kraš ros, paliai kurias vaikštą sargai, ir aš galiu sakyti, kad jūsų prezi sos pajungtosios tautos siekia at laikęs pusiau gyvuliais, valstie- j kitus spėjimus. Tačiau, lietuvių nuolat vis kalama partijų pro
tas. Atrodo, kad tarp tų abiejų o be to, virš sienos nuolat lakstąs dentas kvailas, o kas man atsi statyti savo “nepriklausomybę ir čiais. Friedrich Lange reikalą-1 tarpe gyvai diskutuojamos ir pagandistų, įkyrios reklamos, kad
tiks?”.
vęs. kad Rusijos teritorija būtų linksniuojamos vienų ar kitų kan- žmonės balsuotų “tiesiai” už tos
valstybių dabar sieną nelabai ir helikopteris su stebėtojais.
laisves
”
.
Mr.
O
’
Connor
toliau
nuo

tereikėtų saugoti. Taip betgi nė Kai Heydenkorn pasienio tar Būdinga šių politikierių - ko širdžiai aiškina, kad kongresinėj prijungta Vokietijai ir germani- didatų pavardės ir jų galimybės ar kitos partijos sąrašą. Mūsiškiai
nautojus paklausęs ar dažnai pa respondentų galvosena. Štai A. rezoliucijoj tereikalaujama, kad zuota. Albrecht Wirt tiesiai siū- gauti nominaciją ir būti išrink- to nepaiso ir pilnai naudojasi de
ra.
Toronte išeinančio lenkų laik sitaiką sienos perbėgimų iš so Bimba “Laisvėj” rašo “Religiniai sovietai leistų žmonėms laisvai lęs rusus išvyti iš Rusijos. Vėliau tiems. Įdomu, kad lietuvių tarpe mokratinėmis laisvėmis, pasirink
raščio “Zwiazkowiec” redakto vietų pusės Į Lenkiją, nei vienas fanatikai nepripažįsta jokios to tikėti (Sovietai Įrodinėja, kad jie Hitlerio ūkininkų vadas Walter • labai mažai svarstomas kandidatų dami patinkamus asmenis. Lie
riaus pavaduotojas Heydenkorn, iš jų neatsakęs nieko. Visi tylėję. lerancijos”. Girdi, “kur įsimaišo leidžia). Pasak O-Connor, Ka Darre reikalavęs vokiečius kolo religijos klausimas, kuris toks tuvių tarpe, pereitų rinkimų me
dabar važinėjąs po Lenkiją, vie Przemysl miesto stambiausia religija ir bažnyčia, ten pasibai zachstano nesą “pajungtųjų tau nizuoti visą Rytų Europą, tęsiant aršus ir gyvas amerikinėje visuo tu teko girdėti ir labai įdomių
name iš savo laiškų aprašo savo darboviete, kurioje dirbą apie gia blaivus protas”. Kiek blaivaus tų” sąrašuose todėl, kad tai esąs kryžiuočių politiką. To siekiant menėje. Tas lyg rodo, kad lietu prajovų. Štai, “prisiekęs demok
Įspūdžius iš Przemyslio prie Sa- 1000 darbininkų, dabar esąs gele proto rastiną Sovietu istorijoj nuo “rusų mitas”. Kai jie pavergę Wilhelm II įsakęs L. Brastos de viškoji visuomenė rodo daugiau ratų partijos” nuolatinis rėmėjas,
rybose vokiečių diplomatams demokratinio subrendimo už ki nebalsavo už savos partijos kaikuno ir iš paties pasienio vietovės žinkelis, t.y. pakeitimas praei 1917 metų?
Turkestaną, suskaldę ji i penkias siekti Rusijos suskaldymo. Jain tus amerikiečius.
riuos asmenis, kurie atrodė nepa
Medyka. Iš lenkų pusės siena nančių traukinių vagonų ašių,
Balandžio 21.
sovietines respublikas. Baltagvar pasisekę - sukurti juostą “petty
Ar
Nixonas
pirmautų?
lankūs Lietuvos reikalams. Jis
esanti mažai tesaugoma, bet ru mat sovietiniai geležinkeliai yra
dietis teigęs, kad Kazokija nacių states” (smulkių valstybėlių) vo Rašančiąjam atrodo (nors teig atidavė balsą už opozicinės parti
BALTI AR RAUDONI
sai ją saugą labai stropiai. Esą platesni, o Lenkijos vakarietiški
išradimas. Tikrumoj Kazokija jau kiečių vasalų. Tuo pačiu metu vo ti būtų per drąsu), kad lietuviai jos kandidatą, kuris prieš rinki
— RUSAI!
visas pasienio 5 metrų ruožas — siauresni.
pasiskelbusi nepriklausoma 1917
Baltieji “matuškos” Rosijos m. spalio 20 d. Mėnesiu vėliau kiečiai Įsakę Gruzijai, Armėnijai balsuodami kreips dėmėsi i kan mus, bent jau žodžiais, buvo pa
nuolat šviežiai supurenamas, kad
tuojau būtų pastebėta kiekviena
Vašingtonas. — Dabartinis JA aristokratai, iki šiol tylomis per nepriklausoma tada pasiskelbusi ir Azerbeidžanui skirtis nuo Ru didato kvalifikacijas, bet ne i re reiškęs lietuviams labai simpatin
ten pastatyta žmogaus pėda. Bū V-bių štavo viršininkas L.L. Lem- Valstybės Departamentą stengę ir ledel-Ura respublika. Kokiu sijos, grasinant turkų invazija. ligiją. Respublikonų R. Nxonas, gų minčių. Gerai, kad amerikinių
ną nesusipratimų, kai iš lenkų nizer, vienintelis žydas taip augš- si, kad Lietuvas ir kitos Pabaltijo tai būdu jas tada galėję sukurti Vokiečiai sukombinavę viską, kad kuris turi pačias geriausias gali reikalų visumoje, neužmirštama
tos tautos pasitrauktų nuo Rusi- mybes būt nuominuotu, regis, ga prisiminti ir lietuviškosios prob
pusės tą sieną pažeidžia bežais- tai esąs JAV armijos poste, bū tautos galimai ilgiau būtų izo naciai,
įsikūrę
1933
m.?
“
Stali

lėtų tikėtis susilaukti daugumą lemos.
(Nmcelta į 7 psl.)
dami vaikai.
siąs paskirtas NATO vyr. kariniu liuotos nuo betkokios užsienio pa nas, Hitlerio sąjungininkas. —
Kiek toliau nuo to supurento vadu vietoje Twinningo.
saulio kontrolės (jų manymu svar- rašo toliau O’Connor, — ištrė
mė Volgos vokiečius, Krimo toto
rius, čuvašus, ingušus, kalmukus,
pabaltiečius, lenkus ir daugybę
NAUJA LIETUVIŠKA
milijonų kitų — ne rusų. Tai yra
genocidinis nusikaltimas. Dėlto,
joks rusas, baltas ar raudonas,
neturėtų drįsti didžiuotis šiais
niekšiškumo faktais...”
(“Tž” vedamajam priminus, ’
“ACEN News” — Pavergtųjų
Tautų Seimo Niujorke oficiozas,
Pavasario valymui specialiai papiginta kaina.
— remdamasis oficialiais sovie
Modelis 661 tik
tų statistikos duomenimis, klau
(už priedus reikia primokėti) • £
sia kurgi dingo 143.000 lietuvių,
CONVERTIBLE! $
102.000 latvių, 96.000 estų, kurie
2385 DUNDAS ST. prie Bloor St. W.
Nepakeičiamas, kai valo ar
pažymėti buvę 1959 m. Šovietišluoja! ĮsiurSimo galia 50%
joj, bet nebegyvena Pabaltijo res
didesnė su priedais.
publikose? Seimas maldauja
Faktiškai du siurbliai viename!
“laisvojo pasaulio” užtarimo!!!).
O’Connor toliau nurodo, jog ne
teisybė, kad amerikinė rezoliuci
PIRKITE
ja siekianti suskaldyti sovietų
valdomas tautas pagal rases. Re
geriausios
zoliucija tik konstatuojanti tų,
Įvairių tautų tautinės ir kultūri
nės savivaldos aspiracijas. Jis at
CONSTELLATION
meta betkokią baltagvardiečių pa
MODELIS 851 su pilnais
stangą Įrodyti, kad pati rusų tau
priedais
'
garantija
lempai
ta pirmoj eilėj laikytina sovietų
tik ’69.95
pavergta tauta. O’Connor sako,
kad istorija neduodanti jokių Įro
Patogus siurblys, lyg oru
dymų Šiai tezei. Girdi, pateikite
plaukiąs! Prašykite nemo
nors vieną rusą, kuris būtų pa
kamai jūsų namuose pa
*
demonstruoti.
garsėjęs kaip prieš-komunistinio
judėjimo didvyris? Kur gi nors
viena grynai rusiška anti-komunistinė organizacija užsieny, sie
Užeikite i vienintelę lietuvišką krautuvę, kur PAR
kianti atstatyti tautinę rusų vals
DUODAME, TAISOME IR NUOMOJAME NAUJUS
tybę? Tuo tarpu, pilna grupelių,
IR VARTOTUS RADIJO - TELEVIZIJOS APARATUS
kurios, piaudamosios savo tarpe,
GRINDŲ BLIZGINTOJAI
IR HI-FI.
siėkia atstatyti “Matuškos” Ro
LTD
sijosimperiją! O’Connor mano, MODELIS 5332 tik
kad Kongresas turėtų pravesti tyMūsų jau seniai veikiantis taisymo skyrius yra aprūpintas
tik ’36.95
2446-8 DANFORTH AVENUE. • TEL. OX. 0-4444, OX. 9-4224
moderniausiais aparatais ir TV fabriko prityrusiais technikais
Nepirkite pigių—pirkite augšLake Simcoe
88®^^
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Geriausi dulkiu siurbliai

Televizijos krautuvė
SIMON’S TELEVISION

HOOVER

(Sav. V. Siminkevičius)

Jeigu norite pirkti ar keisti televizija, tai verta pirkti
kokybė

Yra tikrai ge

riausias televizijos aparatas. Tiktai pirkdami Zenith
gausite dvigubą
2 metams ekrano
(picture tube), 6 mėnesiams visoms kitoms dalims.
Taip pat turime ir kitų firmų aparatų, kuriuos pas
mus pirksite pigiau.

Mohawk Furniture
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Ilgąjį savaitgalį praleiskime Hamiltone!

j

HLSK Kovas šį šeštadienį, gegužės 21 d.,
HILLCREST RESTORANO PATALPOSE (Mlt kalno IMUOSIA

į

pirmąjį hamiutone

Alyvų.
BAL1L.

Toronto Prisikėlimo Parapi joschoro .ir solisto
' Vaclovo Verikaičio

1? /lĄž/’lr'RT'J £
17 11
1

veiks turtingas bufetas ir loterija.
:įėjiii^ci$ *04®. Maloniai ^kviečiame visus atsilankyti.

P R O G R A M O J :E :

• TORONTO VYRŲ KVARTETAS, ved' muz. St. GaUevičiaus,
• Benni Ferri šokių muzika,
• Sportiškos staigmenos,
:Pradžia 7 vai. vali.
* Turtingas bufetas.
-Ko va s vald y.b a .

NEIEŠKOKIME KITUOSE MIES
PIRMIEJI ŠOKIAI. Tautos Fondo
Hamiltono
skyr. valdyba Victoria Day
TUOSE staigmenų ar kokių norspa-

Lietuviai pasaulyje

silinksminimų ilgąjį savaitgalį, nes proga, vasaros sezoną atidarant, ren
čia pat, mūsų kolonijoje,-sportininkai gia didelį ir linksmą -šokių vakarą ge
Juozapo lietuvių parapijos klebonu.
d., pirmadienį, gražioselmt
rangia pirmąjį alyvų žiedų balių, ku gužės
Iki šiol kun. Gelažius buvo St. Louis
riame prie geros Benni .'Ferri muzi gūžės 23 d„ PIRMADIENĮ, gražiose
DR. ST. BAČKIS Lietuvos pasiunti vienos parapijos vikaras. Iki šiol bu
kos, linksmai praleisime laiką. Ir sve “Ęrant Inn” patalpose, Burlington, nybės Vašingtone patarėjo pareigas vęs šv. JuoJzapo parapijos klebonu
• MOTINOS DIENOS minėjimas įvy- čiai iš Toronto — vyrų kvartetas, ved. Ont. Vietovė randasi 10 mylių nuo
kun. M. Vitkus, kuris tą parapiją ir su
perims birželio mėn.
ko gražioj ukrainiečių salėj gegužės muz. St. Gailevičiaus — paruošė vivi Hamiltono, prie 2-ro kelio, Toronto
organizavo prieš 46 m., pasitraukė dėl
JAV IR KANADOS LIET. FRONTO senatvės.
■,7.d. ^finėjimą atidarė- KUB apyl. veik siškai naują repertuarą, pritaikytą kryptimi.
slioji, pirm. J. Labuekienė. Ji pati skai- specialiai graižausiąm metų ląjkotarAtsilankę tikrai turėsite didelį ma BIČIULIŲ konferencija įvyks gegu IGNAS MALĖNAS, žinomas peda
-Prof. Z. Ivinskio dienoraščio ištrau-l Iš Urugvajaus grįžo gegužės 1 d. AlMotinos dienai .-pritaikytą turi-, piui. Prie viso to pridėjus loteriją, lonumą praelisti keletą valandų, bai žės 20-30 d.d. Clevelande, Čiurlionio gogas ir visuomeninikas jau trečias
kas, kurios buvo spausdinamos per ke- fonsas fiiazurkevičius, Antanas Stasiu-r^ngą . paskaitą. Meninę dalį išpildė įvairias kitas staigmenas — gegužės giant ilgąjį savaitgalį, savo artimųjų ansamblio namuose.
mėnuo kaip serga dėl perdidelio krau
lis numerius ‘^Tiesoje” nuo balandžio nas ir 'Juozas Dirvanauskas. Visi jie .sestadienmes mokyklos mokiniai, va- 21 d., šešetadienio vakaras, tikrai pa tarpe veikiant įvairiam bufetui, links AM. LB MILWAUKEE apyl. į val jo spaudimo. Jis verčiasi medžio dar
.dovaujami mokyklos vedėjos M. Vens- liks ilgai visų mūsų atmintyje, kaip mai pasilinksminti prie geros Benni domuosius organus išrinktos vien mo
1 d., persispausdina ir “Tėvynės Bal-: ten išgyvenę per 30 metų,
kevičienės. Pašoko Kalvelį ir Kepuri- graži ir maloni gyvenimo akimirka. 6 Ferri muzikos, laimę išmėginti turtin terys. Į valdybą: R. Mickevičienė, pir bais statybose, pastaruoju metu prie
sas” nuo Nr. 29(300). Dienorašty iš-Į
senelių prieglaudos Newton, Pa.
Iš Argentinos grįžo gegužės 2 d. An0 eilėraščius pasakė E. Skverectikrųjų jokių sensacijų nėra ir nieko; tanas Skrupskas su žmona Stase ir ■. kaitė( B Gatautytė, D. Remeikytė ir po pasilinksminimo, dar nuo kalno, ga loterija, ir burtų keliu gauti ver mininkė; V. Tolmačienė, sekr.; M.
SOFIJA OŽELIENĖ, velionio prof.
jie neatskleidžia. Tai paprasčiausios dukterimis Olga ir Dora. Su jais kartu j Stankevičiūtė. Mūsų balerina Regi- galėsime grožėtis puikiu Hamiltono tingų įėjimo dovanų. O kartu parem- Happ, ižd.; S. Buškevičienė, narys. K. Oželio našlė, iš JAV išvyksta į Ko
miestu, paskendusiu tarp žaliuojančių site ir TF veiklą lėšų telkime tėvynės Reviz. ,kom.: E. Bulkaitienė ir B. Obe- lumbiją, kur gyvena jos duktė su
pastabos apie pasikalbėjimus su įvai grįžo Jonas Linda.
na Jakubonytė puikiai pašoko “čigo- medžių ir apšviestu įvairiaspalvėm laisvinimo darbe.
riais sutiktais žmonėmis bei bičiuliais.
raitienė.
šeima.
Okupantų propagandistams tas dieno Zapyškio bažnyčia 1946 m. potvy- nes” šokį. Vedėjai M. Venskevičienei šviesom, šis pasilinksminimas yra ren Tad maloniai kviečiame visus Ha ALB biuleteny CV džiaugiasi, kad
ir
daugiavaikei
motinai
St.
Lukšienei
*
°*
• giamas ant kalno, Hillcrest restorano miltono, Toronto ir visų kitų vietovių jos, nepraėjus nei mėnesiui, jau spė
raštis, matyt, parūpo dėl jame pasi nio metu labai nukentėjusi. “Buvo '*
buvo
įteikta
po
gražių
gėlių
puokštę.
nugriauta
rytinė
bažnyčios
dalis,
o
le

patalpose, 510 Concession St. K. B. lietuvius kuogausiausiai atsilankyti.
taikančių pastabų apie kaikuriuos as
jo prisiųsti $19 taut, solidarumo įna
Vakaras
praėjo
labai
jaukioj
nuo

dai
viską
griaudami
ir
naikindami,
su

z
Valdyba.
menis. Jie, matyt, tikisi, jog tai bus
šų
už J.959 m., kurių CV nebuvo ga APYL. PIRMININKŲ, seniūnų ir
VASARVIETĖS BEIEŠKANT. Kaip
dar viena priemonė žmonėms kiršinti. plaukė į bažnyčios vidų. Taip žuvo ne taikoj ir lietuviškojo jaunimo pagyvė labai trumpai buvo .minėta, Hamilto DAROMS MĖGĖJŲ BŪRELIS AU- vusi nuo, 1951 m.
vargo mokyklų mokytojų suvažiavimą
Gal kam kieno pastaba apie save ar maža brangių senienų, o jų tarpe ir jimo ženkle. Jaunųjų lietuviukų būri nas šiuo metu ylra visai be vasarvie KURAS gegužės 5 d. turėjo savo
VKV
šaukia liepos 30-31 d.d., HuetŽALGIRIO
MŪŠIO
SUKAKTĮ
pa
mas į tautinių šokių grupes turi tą
kurį kitą asmenį nepatiks, gal dėl to Nemunuf atplaukęs paveikslas”.
tės.
Neseniai
teko
kalbėtis
su
Antanu
tenfelde.
Krašto Valdyba prašo pra
narių
metinį
susirinkimą,
kuriame
iš

minėti
Am.
LB
CV
apylinkes
paragi

Zapyškio garsėjantis gydomąja ga didelį pliusą, kad jaunimas neslankiotarp jų santykiai įsitemps ... Daugiau
Padolskiu,
kuris
yra
tolimesnis
vysk.
nešti,
kas
šiame suvažiavime galės da
no
specialiu
bendraraščiu.
Kur
ta
yra
sirinko naują valdybą^ I ją įėjo Algis
nieko su tokiomis ištraukomis jie ne lia šaltinis žiemos metu užliedavęs ja kur pakampiais, bet drįsta viešai .Padolskio giminaitis, kad jo naujai Ulbinas — pirm., Albinas Stąsevičius pasiėmę kitos organizacijos, apylinkės lyvauti, kurios apylinkės galėtų pa
gali pasiekti. Padorioje visuomenėje, vieškelį. “Dėl šios priežasties, tiesiant gražiai salėje pašokti. Šokiams grojo pasistatytoji vasarvietė prie upės — sekr. ir Astas Juozas — ižd.
raginamos ta paremti, kur dar nie čios apmokėti kelionės išlaidas ir kiek
žinoma, būtų keliamas klausimas, kaip plentą Kaunas - Sakiai 1950-51 m. šal geras orkestras ir veikė turtingas lie Grand River, prie Paris, Ont.. labai
Susirinkime
Aukuro
nariai
apgailes

kas
nesiėrpė, raginama sudaryti spe kelionės bilietas kainuoja.
tuviškas bufetas. Loterijoje laimė kliu
galima svetimą pagrobtą dienoraštį tinis buvo nukreiptas kita linkme”.
tinka
šeštadienių
ir
sekmadienių
pik

cialius
komitetus, o be to, paminėji
tavo
mūsų
visuomenės
abejingumą,
spausdinti. Bet tai tik padorioje visuo Pasvalio rajono kolchozuose kolcho- vo P. ir M. Venskevičiams ir J. Kul- nikams - gegužinėms. Vasarivetė yra patirtą jų per Aukuro dešimtmečio mus suruošti mokyklose ir jaunimo or “TAUTOS KELIU” — tai naujas
rotatorių spausdinamas biuletenis, lei
menėje. Bolševikinėje tokio klausimo zininkams, Vilniaus radijo pranešimu, nienei.
Be bendruomenės valdybos prie pa labai gražioje gamtos vietoje — gali minėjimą: ir šokių vakare ir premje ganizacijose.
nėra.
džiamas be jokio leidėjų ir vietos nu
(bąl. 6 d.), už darbadienius buvę iš rengimo nuoširdžiai prisidėjo E. švie- ma meškerioti, plaukyti laiveliais ir roje “Žmogus, kurį užmušiau” buvo
/AM.
LB
.CV
paskelbė
savo
1959
m.
rodymo,
aiškiai bolševikiškas, platina
mokėta
daugiau
kaip
trečdalis
bendrų
Gaunami siuntiniai iš giminių jaudi
juokingai maža žmonių. Nežiūrint šio piniginę- apyskaitą. Pajamų išviso tu
žikienė, S. Semežienė, A. Lapienis, D. piknikauti gražių medžių pavėsyje.
mas
iš
Muencheno.
Jo tikras ar netik
Paris miestelis yra tik 27 mylios nuo moralinio smūgio, pas visus aukuriena propagandistus Lietuvoje. Berods, pajamų. Norėdamas parodyti, kaip Kriaučeliūnaitė, R. Račinskas, P. Jurėta
$8.705,20,
o
išlaidų
$6.772,32.
ras
Nr.
3(7)
su
1960
m. kovo mėn. da
Hamiltono. Reikia vykti keliu Nr. 2. čius buvo vieninga mintis — nenuleis
pirmą kartą tas klausimas paliestas ir “pasiturinčiai” kolchozininkai gyvena,, telis ir Pr. Gustas.
Tuo
būdu
1960
m.
liko
$1.932,88,
kai
ta,
kaikam
buvo
prisiųstas
ir į To
“Tiesoje”, Nr. 89(5222), balandžio 15 radijas pranešė, kaip, pvz., -Stalino
Sekantį sekmadienį buvo atlaikytos Nepervažiavus Grand River tilto rei ti rankų, bet 5u dar didesne energija iš 1958 m. buvo likę $2.075.
rontą.
d. Straipsnyje “Amerikoniškas raište vardo kolchoze 32 asmenys turį mo pamaldos už gyvas ir mirusias motinas. kia pasukti kairėn. Paris pasižymi ruoštis didžiajam “Žento” premjeros
Tame numery, prikibus prie J. Vidz
• patingai gražia gamta, kalnuotomis pastatymui, kuris numatomas ateinan AMERIKOS TAUTININKAI iki šiol
lis” koresp. A. Marcinkevičius rašo tociklus, o .4 lengvąsias mašinas. Įdo
girio
straipsnio “Europos Lietuvio”
LIETUVIŲ VAIKUČIŲ PIRMOJI
veikė dvigubai organizuoti — senieji
apylinkėmis, nėra dūmų nei fabrikų. čios žiemos sezone.
pasipiktinęs, kad pasiturinčiai gyveną mu, kas tie mašinų ir motociklų savi
1955
m.
Nr. 44-50, stengiamasi įrody
ir visko pilni žmonės iš gobšumo pra ninkai? Be abejonės vadovaujantis, KOMUNIJA bus gegužės 22 d., sek-, Nuvykti į Paris netrunka nei vienos
Šiuo metu Aukuras kartu su tauti imigrantai turi savo Amer. Liet. Tau
ti,
kad
pabėgimas
iš krašto kaip ir da
šą savo giminių siųsti siuntinius, nes personalas ir vienas kitas “pirmū madienį. Tuo tarpu jau yra prisirašę valandos. Norintiems praleisti savait nių šokių grupe ruošiasi išvykai su tinę Sąjungą, o naujieji Liet. Tautinį
šeši lietuviukai.
Sudburiškis.
galius tikrai verta susidomėti. K1.G. “Sekminių vainiku” į Welland, kur Sąjūdį. . Jau senokai kelta minti “susi- bartinė veikla esanti beprasmė ir prieš
jie labai vargstą. Jis dar dovanoja nas”. (E)
glaudinti” dabar esanti netoli įgyveni tautos interesus. Kitame straipsny
birželio 18 d. rengiamos Joninės.
susijaudinimą tūlai senutei, kurią ma
Aukuro v-ba suvedusi bal. 23. d. šo dinimo. Principe abi valdybos jau su puolamas priekaištas, kad Klaipėda
tė pašte atsiimančią siuntinį ir ypa
kių vakaro ir bal. 24 d. vaidinimo tarusios ir esąs jau paruoštas naujo dabar rusinama. Tai griežčiausiai at
tingos pagarbos parodžiusiai ameriko
metama, Klaipėda vaizduopama kaip
apyskaitas, rado, kad šie parengimai statuto projektas.
niškam raiščiui, kuriuo siuntinys bu
klestintis, uostamiestis, betgi yrą ir
finansiškai išėjo lygiomis. Šia proga
vo surištas. Bet jis piktinasi Oną Doc“VILTIES” B-VE, kuri leidžia “Dir toks sakinys: “. J petys į petį lietu
ji prašo perduoti labai didelę padėką vą”, skundžiasi, kad pažadus, - duotus
kuviene, Daugėliškiu apyl., GaidelišSt. Dramantui, nepaėmusiam jokio at vajaus metu, ištesėję ne tik ne visi pa viai, ukrainiečiai, rusai ir baltarusiai
kių kaimo, Vilkijos rajono, kuri vis
lyginimo už dekoracijas ir slovakų vieniai asmenys, bet esą ir ALTSąjj atstatė karo sugriautą miestą, sukū
maldaujanti siuntinių iš tetos Peters,
parapijos klebonui vuž žymią salės ne visi skyriai prisiuntę savo pažadė rė naujas pramonės įmones ir nesi
gyvenančios JAV. Ji rašiusi, jog pas
nuomos nuolaidą. Liet. Namams su tus įnašus, kiti nei dalies neprisiuntę.J klausdami jokių gauleiterių gyvena
juos taip bloga, kad net apanka žmo
kūrybingą gyvenimą”.
mokėjo už šalę $30, o dėl likusių $20
nės, o dirbti reikią už dyką.
KUN.
Z.
GELAŽIUS,
buvęs
Girdžių
Gaila, kad “Tautos keliu” nepaaiš
padavė LN v-bai prašymą nuo mokė
Taip pat Vilkaviškio rajono “Švytu- i
klebonas,
paskirtas
St.
Louis,
Mo.,
šv.
kina,
koks lietuviui skirtumas, jei šei
jimo atleisti.
'
rio” kolūkio Anelė Matusevičienė •
mininkauja
vokietis rudmarškinis ar
Aukuras dabar turi 25 narius, jų
maldaujanti siuntinių iš savo giminai- i
tarpe geroką dalį jaunimo, kuris čia talas ir praėjusių metų pelnas, kuris rusas, kad ir šiaip suveltais marški
tės
To-• f
-- Rūtos
. Giršienės,
—- —— ——T gyvenančios
-r
niais?
gauna progos puikiai išmokti lietuvių dar nepaskirstytas.
ronte. Ji skundžiantis, o jos šeima E
kalbą. Aukuriečiai labai prašo mūsų
pernai išdirbusi 1279 darbadienius, ūžt
Stodami LN nariais netik prisideda
liet, visuomenę ateityje rodyti daugiau me prie lietuvybės išlaikymo, bet dar,
kuriuos gavusi po 3,5 rublio ir po 1,5
dėmesio ir paramos jų lietuviško te kaip matome, ir savo įdėtą pinigą žy PORT COLBORNE IR APYLINKĖS
klg. grūdų. Jie turi dvi karves, “ne
atro darbe.
maža kiaulių, paukščių”. O Giršienei,
EVANGELIKAMS. Penktadienį, ge
miai padidiname.
Sk. St.
kuri Toronte esanti gailestinga sesuo,
gužės 20 d., 8 vai. vak. pas Joną StaiPRANUTĖ IR FELIKSAS KRInekaip sekąsi.
PADĖKA
gj, 262 Fares Street, Port Colbome,
VINSKAI gegužės 2 d. susilaukė
Tokie maldautojai, nors gerai gyve šokiams — Benni Ferri muzika,
Maloniai kviečiame visus Hamil pirmojo kūdikio — mergaitės. Jie abu Į mūsų atsišaukimą — finansiškai Ontario bus laikomos pamaldos su Sv.
paremti klubo išvyką į š. Amerikos Komunija lietuviams evangelikams.
ną, prisistatydiną baisiais vargšais.
mūsų
kolonijoje
žinomi,
kaip
nuošir

žaidynes
Niujorke — gyvai reagavo Dėl informacijų skambinkite: Port
tono, Toronto ir visų kitų vieto dūs lietuviai. Liet. Namuose jie yra
t4Gavę siuntinius, sąžinę praradę ver ivairus'bufetas, turtinga loterija,
Hamitlono
lietuvių visuomenė, dar
telgos spekuliuoja gautais daiktais,
stambieji nariai — turi į juos įdėję kartą įrodydama, kad tremties lietuviš Colborne TE. 44982.
vių
lietuvius
gausiai
atsilankyti.
vertingos
Įėjimo
dovanos
ir
t.t.
apgaudinėja darbo žmones, lupa iš jų
Kun. L. Kostizenas.
net $1.500. Linkime naujagimei lai kasis sportas Hamiltone nėra užmirš
trigubai daugiau”. Esą. jie pamirštą,
mingos ateities.
tas, turėdamas stiprių rėmėjų. Už vi
kad gyventi kasdien darosi geriau,
TF Hamiltono,skyr. valdyba, v
Pradžia 7 vai. vakaro.
sas
aukas — mūsų sportiškas ačiū.
liaudis statanti komunizmo rūmą ir
JURGAIČIAI džiaugiasi prieš kele
NIAGAROS PUSIASALIS TARTUM
“visi tarybiniai žmonės” gėrisi tomis
tą savaičių gimusia mergaite — ant Jausdami moralinę ir materialinę
atsakomybę
prieš
mūsų
koloniją,
duo
ŽYDINTIS DARŽELIS. Nuo Hamil
pergalėmis.
ruoju šeimos vaiku. Daug laimės nau
13.
Susirašinėjimui
ir
rašt.
išl.
10,67
dame
klubo
išvykos
į
Niujorką
apy

tono
iki Niagaros krioklio tartum išti
Gerai, kad gėrisi. Bet koresponden
jajai tautietei!
įt.
Dabar
randasi
-skyriaus
kasoj
520,98
skaitą.
sas gėlynas. Gegužės viduryje sužy
tas nepaaiškina vieno dalykę. Kas bū
VASARIO 16 GIMN. BŪRELIŲ VA Aukojo: po $25: kun. dr. J. Tada- di persikai, obelys ir kiti vaisiniai me
tent perka tuos daiktus iš siuntinių?
Viso $1.531,37
DOVAMS. Gimnazijos vadovybė pri rauskas, Bankelis "Talka”; po $20: džiai, sudarydami nepaprastai gražų
Gal ne tarybiniai žmonės? O jei perka,
Pastaba:
-Susirašinėjimo
ir
raštinės
Nors ir mažąs dalinėlis, bet esame į žemes, tuo daugiau prieš VKLS-gą,
siuntė aukų lapus. Maloniai prašome VI. Kybartas, Kronas-Valevičius įstai gamtos regini. Malonu ir smagu va
tai kodėl, jei visko pilni? Juk siuntinių
išlaidos
yra
nedidelės,
todėl,
kad
per
viena
lietuvių
tautos
gyva
ląstelė.
Toi
ypač
prieš
St.
Catharines
skyrių
opoparinkti aukų pas tuos tautiečius, ku ga, A. Tėvelis, Lietuvių Namai; po žiuoti keliu iš abiejų pusių taip mar
gavėjai ne čekistai ir niekam tų gėry
trejus
metus
buvo
apmokama
priva

dėl
jaučiame
pareigą
kartas
nuo
karto
|
zicija
didėja.
Net
sunku
suprasti
—
rie
nėra nuolatiniais šios g-jos rėmė $10: Artistic Stone — VI. Kažemėkas; gai spalvotais žiedais padabintu.
bių prievarta neįbruka, kad pasilupičiai,
nenaudojant
kasos
pinigų.
trumparegystė,
bloga
valia
ar
priešo
jais.
Aukas pristatyti St. Bakšiui per $5: Z. Bolkis; po $3: kun. J. Kubilius,
prisistatyti
plačiajai
visuomenei
su
sa

Niagaros pusiasalio lietuvių parapi
kautų. Jei perka “trigubai mokėdami”,
šiais
metais
Joninės
įvyks
birželio
įtaka. Jau antri metai dedamos pa
siuntimui šių metų pabaigoje.
vos gyvybės tikslais ir siekimais.
SJ, K. Mikšys, A. J. .Mikšiai, J. Kaže jos šventė kaip tik įvyksta pačiame
matyt, kitur nieko negauna.
Visi būrelių vadovai iš rėmėjų-aukas mėkas iš Stanley gt., K. Meškauskas; žiedų gražume — gegužės 21 d. WelPats pavadinimas — Vilniaus Kraš stangos panaikinti ‘ St. Catharines vil 25 d. Merritton Community Centre
O ši korespondencija įdomi.kitu po
Hali,
Merritton,
Ont.,
prie
St.
Catha

už
pusę metų prašomi surinkti ne vė po $2: K. Žukauskas, VI. Sasnauskas, lande. Kas gi nenorėtų išvažiuoti iš
niečių
ruošiamas
Jonines.
Griebiama

to
Lietuvių
Sąjunga
—
nebūtų
atsi

žiūriu. Siuntinio gavimą ji pristatydirines.
Programą
išpildys
Clevelando
si
net
nešvarių
būdų.
Praeitais
me

liau
š.m. gegužės 31 d.
radęs,
jei
praeityje
nebūtų
atsiradusi
J. Zurlys, J. Gimžauskas, J. Kardelis, miesto į atvirą gamtą pačiame jos
na kaip nusikaltimą. Tai ar jau ir to
šokiu
ir
muzikos
ansamblis
“
Grandi

tais
opozicionieriai
vilniečių
valdybos
J. Kšivickas, J. Stonkus iš Ontario gt.,
t jie turės atsisakyti ir maldauti, kad Vilniaus ir bendrai Lietuvos rytinių
LN ŽINIOS. Nuoširdus ačių žvirb J. Kazlauskienė, R. Saldys; $1.50 O. gražume? Tad nepraleiskite progos
nėlė
”
.
vardu
telefonu
atsakė
salę,
Čiurlionio
ir
pietinių
žemių
problema.
Ši
Sąjun

pamatyti nuostabiai gražaus Niagaros
nesiųstų?
ga ir dabar neegzistuotų, jei nebūtų ansambliui rašinėjo laiškus atkalbė Tikimės, kad plačioji visuomenė ir liui Stasiui, įstojusiam LN nariu ir Mikšytė; po $1: A. Mikalauskas, M. Le- pusiasalio darželio, pakvėpuoti tyriuo
Iš Brazilijos grįžo Jonas Petrauskas, pavojaus ateityje tai pačiai problemai dami nevykti į ruošiamas Jonines, nes šiais metais mūsų neapvils ir taip pat įnešusiam $100.
parskienė, K. Norkus, B. Grajauskas, ju maloniai kvepiančiu pavasario oru,
Sao Paule išgyvenęs 30 metų, viengun pasikartoti.
esą vilniečiai Joninių niekuomet ne gausiai atsilankys, kaip ir praeitais
Mūsų kine Delta šią savaitę du re >Br. Mikšys, E. šopienė, S. Švilpa, P. gaivinančiu širdį. Be to, pirmą kartą
gis. Jis esąs gimęs JAV, PennsylvaniSekant Lietuvos nedraugingų kaimy ruošė ir tik kitiems pakenkti Čiurlio metais. Mes buvome ir esame visuo tai puikūs filmai — “Once more with Lesevičius, J. Merkevičius, E. Meš išgirsite Toronto Prisikėlimo parapi
joje, su tėvais grįžęs į Lietuvą 1910 nų praeityje užgrobusių trečdalį Lietu nį kviečią, taipgi tą pačią dieną in menei labai dėkingi už supratimą ir Feeling” su garsiuoju Yul Brynner ir kauskas, E. Apanavičius, Blekys, Ve- jos chorą, vadovaujamą solisto Vaclo
m., 1930 m. emigravęs iš savo tėvų vos žemių su sostine Vilniumi ateities scenizavo kitų Joninių ruošimą.
melo nuo tiesos atškyrimą. Valdyba. “Life Begins at 17”.
raitis, Kamaitis, J. Vilimas, S. Sutkai- vo Verikaičio, paremsite tėvų pran
kaimo Paliūnų, prie Veisiejų, į Brazi siekimus, aiškiai matosi, kad jie savo
Šiais metais irgi nenurimsta opo
<LN kino Delta kasininke nuo gegu tis, J. Rudaitis, V. Kėžinaitis, J. Žu ciškonų gražų religinį lietuvišką darbą
liją. Ten dirbęs prie statybų.
praeities politikos keisti negalvoja. zicija šiek tiek kitokiu būdu stengda
žės 1 d. vėl sugrįžo M. Leparskienė. kauskas, V. Apanavičius, St. Bakšys, šiame Niagaros pusiasalyje.
Bet atvirkščiai, jų apetitas į mūsų te mosi Jonines apstatyti kitais parengi ŠAUNIOS VESTUVES. Gegužės 7 d. Jai mokama po 80 c. į vai. — apie J. Rąnkauskas, .J. Varnas, S. Ciperis,
Iš anksto giliai nuoširdus ačiū už
mais,
slopinant
jų
reikšmę.
Yra
sklei

A.
Krakaitis,
J.
Keženaitis,
V.
Blausritoriją
vis
didėja.
Vis
dažniau
pasi

atsilankymą ir parėmimą parapinės
A. UGDŽIUS, B.L. rodo angliškai kalbančio pasaulio spau džiami gandai, kad visas Joninių pel windsorietis, uolus ir tylus choristas, $17 savaitei.
dys,
J.
.Mikelėnas,
St.
Dalius,
J.
Steibmisijos, taip reikalingos išeivijoje.
Feliksas švabauskas susituokė su Mar Visuotinio LN narių susirinkimo die
VIEŠASIS NOTARAS
doje įrodinėjimų, kad Vilnius ir visos nas sunaudojamas asmeniškai naudai ta Dominiene. Moterystės ryšį palai- ną, gegužės 15, buvo išviso 534 nariai, lys, D. Stukas, Z. Cečkauskas, J. Tre
Šventei rengti komitetas.
(Notary Public)
jo sritys nuo amžių priklausė Lenki arba privačių asmenų pasidalinamas, mino kun. V. Rudzinskas šv. Pranciš įnešę $73.300; vienas dalinai įnešęs čiokas, P. Armonas ir du parašai (rin
Advokatas iš Lietuvos.
jai ir prie Lenkijos turės sugrįžti. įtarinėjamas net VKLS-gos Kanados kaus bažnyčioj. Vestuvės buvo mažos, $25; paskolos šėrų pirkę 8 už $9.600; kėjų A. Meškauskaitės ir A. Žemaity
Taigi pasisakymas aiškus. Jie tam in Krašto Valdybos pirmininkas K. Ba vos 22 žmonės, bet šaunios, turtingos iš viso geg. 15 d. tautiečių buvo sudė tės) neišskaitomi. Aukotojai prašomi
Visi notariniai reikalai ir tei tensyviai ruošia dirvą leisdami įvai ronas, būk tai jis tam nešvariam biz
ir puošnios.
ta $82.920.x Tą pačią dieną LN turėjo savo pavardes pranešti. Taip pat auko SVARBUS SUSIRINKIMAS įvyks
siniai patarnavimai,
nyje dalyvaująs. Aišku šie gandai
riomis kalbomis informaciją.
Prie stalo kalbas pasakė kun. V. kapitalo S&5.000. Tiek išmokėta už jusieji per sportininkę L. Bartukutę gegužės 28 d., šešt., 7 vai. vak. Lietu
tnorgičįai.
Lietuviai toje srityje visiškai pasy skleidžiami visuomenės kiršinimui Rudzinskas, Saliamonas Kazlauskas, LN (liko dar skolos $88.000), $15.000 viso $8 prašė pavardžių neskelbti. vių Šeštadieninės mokyklos patalpose
vūs ir neretu atveju net priešingi tų prieš VKLS-gą.
Juozas Sodaitis, choro vedėjas. Keli investuota iš 6% ir 5% į Canada .Per- Mažiau suaukota $5. Jeigu sąraše pa — rūsyje, 520 Richmond St., kampas
20 KING ST. E., HAMILTON
Pas
mus
jokių
nesąžiningumų
nė

problemų kėlimui. Todėl VKLS-gos
kalbėjo kanadiečiai ir brolis Juozas manenet pąskolos lakštus, $2.000 lai sitaikė kokių klaidų ar pavardės per Maple St. (gretimas pastatas į Šiaurę
Tetefoirai:
kelias dar pasunkėją. Vietoj ėjus prie ra. Visuomenės informacijai skelbia švabaitis.
komi “Talkoje” iš 4%%, $1.500 įneš neapsižiūrėjimą- buvo praleistos, pra nuo šv. Petro katedros). Pagrindinis
JA. 7-5575
me
5
metų
apyskaitą.
Skyriaus
paja

tiesioginio
darbo,
pirma
reikia
įtikinti
Nomg FU. 3-8928
Dovanų išpakavimas ir jomis pasi- ta užtato pasirašant sklypo pirkimo šome paskambinti ižd- K. Stanaičiui darbotvarkės klausimas — Lietuvių
savąją visuomenę, kad tas darbas rei mos tik iš parengimų. Per penkis me grožėjimas. Jaunavedžiams brangias pasiūlymą ir apie $2.000 yra LN eina JA. 9-8460. Jos bus spaudoje ištaisytos. Namų įsigijimas. Namų savininkai,
rangovai ir visi šiai idėjai pritarian
Išvykos apyskaita:
kalingas ir būtinas. VKLS-ga, kad ir tus jų gauta $1.531,37.
dovanas įteikė brolis Juozas švabaitis mose sąskaitose. Iš viso LN geg. 15 d.
tieji ’kviečiami skaitlingai dalyvauti.
Išleista:
su kliūtimis, prie to tikslo eina. VKL
—sidabrinį servizu, Kazlauskai, Pui turėjo $105.500, iš kurių $1.500 yra Pajamos:
Prašome sekti spaudą — stenančios
Gauta
pagal
aukų
lapus
$229,55
S-gos St. Catharines skyrius įsisteigęs • 1. Suvalkų trikampio šalpos
dos, Rederiai ir lietuvių Windsoro cho LN Fondo pinigai. Tuo būdu per 2
savaitės numeryje bus plačiau.
reikalams
$328,27
JAV
valiutos
skirtumas
6^5
1955 m. tam pačiam tikslui įsijungė į
ras gražų albumą su dedikacija' choris metus dabartiniai LN davė: iš $104.000
Už
dviejų
keleivių
nuvežimą
25,00
2.
Leidžiamai
“
Vilnius
Liet,
bendrus Sąjungos rėmus. Mažas sky
ALGIMANTO EIMANTO JR BIRU
tui Feliksui Svabauskui. Puiki.atmin — $82.925 bus $21.075. Šią sumą su
gyvenime” knygai
210,09 tis. Visi vestuvių pokylio svečiai linki daro narių neatsiimtos palūkanos, at
relis daug nuveikti negaliu bet bend
TĖS RATKEVIČIŪTĖS, 1960 m. jau
Viso $260,80 nimo premijos laihmėtojos, iškilmin
rame darbe vis vienu grūdeliu dau 3. Spalio 9-tos minėjimo išlaid 100,00 jaunavedžiams gražiausių metų. K.V. sargos kapitalas, amortizacijos kapiIšlaidos:
4. Dviejų asmenų kelionė į
giau.
gos jungtuvėm įvyks šį šeštadienį, ge
50,18
Mašinoms už kelionę
$155,00 gužės 21 d., 11 vai. rytą šv. Petro ka
VLIKo posėdį
Nuo skyriaus įsikūrimo metų pra
Kelių ir tiltų mokestis
48,00
4530 tedroje, Richmond St, kampas DufPRAMONĖS GAMINIAI — į dėjome ruošti Jonines, kurios kiekvie 5. Lietuvių spaudai paremti
33,38
73.28 ferin St. Birutė yra dukra lietuviškos
Nakvynė viešbutyje
MAISTAS — VAISTAI
ni metai Vis daugiau išpopuliarėja hr 6. Sportininkams taurė
Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.
Sportininkų registracija
Išduodamos paskolos iki $£b00, morgičių paskolos iš 7% iki 50%
7,50 veiklos rėmėjų Onos Zofijos ir Andduoda daugiau dvasinės bei medžiagi 7. Prof. M. Biržiškai “NL”
Dvi
treniruotės
Reyerson
33,00
sal.
12,00
prenumerata
nės naudos. Jų tikslas ne vien smagus
-turto vertės, inflėiiai, jnskolos ir nario gyvybė apdrausta.
"21,80
pasilinksminimas ar keleto dolerių su- 8. Pašalpa kun. V. šarkai
vygos ir Leonardo Eimantų vienturtis
Viso
$293,08
rinkimas, bet ateities problemų gyvo- 9. Niagaros pusiasalio skautams 30,00
sūnus. L. Eimantas yra šeštadieninės
NOS
JQ .l4«k
mokyklai ir

JA Valstybės -

s

Pavergtoje tėvynėje

Vokietija

VISI J "BRANT INN"!
Vasaros sezoną pradedant, "Victoria Day" proga,
gegužės 23 d., PIRMADIENI, rengiamas
DIDELIS IR LINKSMAS

,

ŠOKIU•d VAKARAS

kuris įvyks gražiose "Brant 4nn" patalpose, Burlington, Ont.

West Lome, Ont.

WELLAND, Ont.

VKLS St. Catharines skyriaus
valdybos prašymo žodis

WINDSOR, Ont.

LONDON, Ont.

SIUNTINIAI.

į Lietuvą

Janique Trading •
_Co. Ltd. _..s

Taupyk ir skolinkis bonkclyję

Į. Kalėdų eglutei
_
20°°
11. VKLS^os Krašto ValMCV
12. Rašomajai mašinėlei
115,00

“S?*-

JZVISKZS ZIBUBIAI

Jaunimo stovyklos reikalu

Valdyba prašo lietuvių kunigų,
mokytojų - auklėtojų, kultūros
darbuotojų ir visų, kuriems rūpi
mūsų tautos ateitis, paraginti tė
vus, kad savo vaikus siųstų į va
saros stovyklas, o tas stovyklas
remti savo globa ir auka. Stovyk
los turi išlaidų, kurių nepadengia
stovyklautojai: čia įeina pastatų
statyba, jų priežiūra, vidaus Įren
gimai, patyrusių mokytojų ir auk
lėtojų telkimas ir visokios kito
kios išlaidos. Jei išgirsite pa
galbos šauksmą stovyklai, užjauskite ir paremkite visai tautai dir
bamą būtiną darbą.
Norinčius gauti smulkesnių in
formacijų kviečiame tuo reikalu
kreiptis Į atitinkamos stovyklos
vadovybę.
ALR Katalikų Feder. V-ba.
Red. pastaba, čia suminėtos
stovyklos JAV. Į jas mielai pri
imamas ir Kanados bei kitų krašr
tų jaunimas.
Kasmet organizuojamos jauni
mo stovyklos ir Kanadoje. Pasto
viai jos organizuojamos N. Wasagoje, Springhurste ir kitose vie
tovėse jaunimo organizacijų —
ateitininkų, skautų, sportininkų,
studentų, parapijų. Į jas taip pat
priimamas JAV ir kitų kraštų
jaunimas. Apie kaikurias šiemet
vykstančias stovyklas “TŽ” jau
buvo rašyta, o smulkesnių infor
macijų bus paskelbta vėliau.

ATSIŠAUKIMAS | LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENĘ
Artėja mokykliniam jaunimui ma, dainuojama. Ypatingai gra
atostogos. Universitetų, kolegijų žūs stovyklautojų vakarai būna
studentai ir augštesniųjų mokyk stovyklą užbaigiant. Į programą
lų moksleiviai nesėdės namie. įtraukiami visi stovyklautojai.
Yra ir ideologinių, organizaci
Ieškos darbo. Jie atostogų metu
nedykinės. Kitaip bus su mažai nių stovyklų — ateitininkų, skau
siais ir~ paaugliais, nuo 7-tų iki tų, vyčių, šios organizacijos netu
16-tų metų. Jie gali atsirasti gat ri savo stovyklaviečių. Prisiglau
vėje, kai dirba abu tėvai. Tė džia porai savaičių pas savus arba
vams, kuriems rūpi savo vaikų svetimus. Į stovyklas priima daž
išauklėjimas, nei nereikia aiŠkin- niausiai tik savo organizacijos na
• ti, kad jiems rūpi graži savo vai rius. Stovyklų programos daugiau
kų ateitis. Ypač yra susirūpinę ar maižau yra panašios. Pabrėžia
tie tėvai, kurie norėtų, kad jų vai mi pasaulėžiūriniai ir organizaci
kai, kurie besimokydami didesnę niai siekimai.
dalį praleisdavo svetimoje aplin Visiems tėvams turėtų būti aiš
koje, bent vasarą daugiau pratin ku, kad atidavę vaikus į stovyk
tųsi vartoti savo gimtąją kalbą. las, nesigailės. Vaikai išmoks
Šios problemos yra ne tik vie branginti savo kalbą, pažins ge
nų tėvų. Jos rūpi taip pat mūsų riau savo tautos istoriją-ir tėvų
kunigams, mokytojams, auklėto kraštą, turės progos susipažinti
jams, visuomenės veikėjams. Už su daugybe kitų lietuvių, išmoks
tat h* stengiamasi, nesigailint nei gyventi bendruomenišku gyveni
sunkaus darbo, nei lėšų, jauni mu, pailsės kūnu ir dvasia.
mui padėti — atitraukti jį iš dul ALR Katalikų Federacijos kon
kėtų gatvių iš slopinančios mies grese Niujorke praėjusi rudeni
to įtakos ir perkelei į. gražią gam buvo plačiai ir gyvai liestos lietu
tos aplinką, parūpinti naudingą viško jaunimo auklėjimo stovyk
atostogoms užsiėmimą bei prie los ir gražiai įvertintos. Nutarta
monių grūdinti savo fizines ir jas remti. Todėl Centro Valdyba,
dvasines pajėgas. Tam reikalui vykdydama to kongreso nutari
rengiamos jaunimo vasaros sto mus, ir teikia šią informaciją vi
vyklos. Jau kelioliką metų veikia siems tėvams, kreipdama dėmesį
ir skatindama tėvus atlikti savo
šios jaunimo stovyklos:
1. ALR Katalikų Federacijos
vasaros stovykla Dainava (adre
sas: Lithuanian Youth Camp,
15100 Austin Rd., Mancehster,
Mich.). Priimamos mergaitės ir
berniukai nuo 7 iki 16 metų. Mer
gaičių ir berniukų bei mišrios
stovyklos būna skirtingu laiku.
Trunka po .2 savaites.
.2. Nekalto Prasidėjimo seserų,
vasaros stovykla “Camp Immaculata” (adresas: Camp Immacu;iata, RFD 2, Putnam, Conn.) pri
imamos tik mergaitės nuo 7 ir 16
.metų. Stovykla trunka 4 savaites,
;bet galima įsiregistruoti ir dviem
savaitėm.
3. Lietuvių pranciškonų vasa
ros stovykla (adresas: Franciscan
Fathers, Kennebunkport, Me.).
■Primami berniukai nuo 7 iki 16
metų dviem ir keturiom savaitėm.
4. Lietuvių tėvų jėzuitų vasa
ros stovykla (kreiptis adresu: Je
II aktas Verdi operos “Simon Boccanegra”, kurią Metropo
suit Fathers, 2345 West 56 St.,
litan opera stato Toronte birželio 3 d. Sukniubęs Simon —
Chicago 36. Ill.).
Anfelmo Calzani, už jo Adomo — Richard Tucker ir Amelia
5. Lietuvių saleziečių vasaros
Mari Curtis - Verna.
stovykla (kreiptis adresu: Salesianš of 'St. John Bosco, Crown
Point, Ind.).
Aukuro" premjero Hamiltone
I visas šias stovyklas priimami
vaikai, nepaisant tėvų pažiūrų bei Balandžio 24 d. “Aukuras” hamilto Tėvas — Robert von Holderlin —
nusistatymų. Bet vaikai-turi pasi niečiams pasirodė su M. Rustand vei K. Bungarda pirmą kartą turėjo tokią
duoti nustatytai tvarkai ir draus kalu “žmogus, kurį užmušiau”. Tai ilgą ir sunkią rolę. Dar jaunas akto
minei. Jie stovyklose yra paskirs sunki psichologinė drama, kur žiūro rius, tačiau sukūrė gražių momentų
tomi pagal amžių į atskirus būre vas jau prologe, supažindinamas su stipriai juos išgyvendamas. Kartais
buvusio prancūzų kario Marcei sunku buvo jam išlaikyti seno profe
lius, kuriems yra nustatytos ati kančia
Laurain, karo metu nužudžiusio vo soriaus charakterį. Vietomis iš judesių,
tinkamos programos. Mokoma lie kietį Hermaną. Negalėdamas nusikra eisenos ar kalbos jautėsi, kad po gri
tuvių kalbos, Lietuvos pažinimo, tyti žvilgsnio mirštančio Hermano, ku mu slepiasi jaunas vyras.
Lietuvos istorijos, lietuviškų ir ris net nepakėlė rankos apsigynimui, Motina — Louise von Holderling —
religinių papročių, dainų ir tau- nerasdamas nusiraminimo ir paguo E. Dauguvietytė - Kudabienė pati reži“ tiniū šokiu. Stovyklose vaikai dos kunigo duotam išrišime, Marcei sorė. Jautėsi, kad ji valdo visą kolek
pratinami į plunksnos darbą. Mo- ryžtasi vykti pas Hermano tėvus ir, tyvą. Puikiai atliko mylinčios motinos,
• komi vesti dienoraščius, rašyti įs lyg atgailaudamas už padarytą nuo malonios nors ir kenčiančios, bet at
pūdžius iš stovyklos gyvenimo, dėmę, smerkia save dar didesnei kan laidžios moters rolę. E. Dauguvietytė
dažniausiai režisuoja “Aukuro” pasta
atsakinėti į įvairius klausimus. čiai.
Hermano tėvai, išgyvendami savo tymus rečiau pati pasirodydama. Tad
Kaikur spausdinami stovyklos vienintelio sūnaus netekimą, užsidaro
kartą žiūrovams buvo malonu ste
laikraštėliai. Tai paskatina vaikus nuo visų ir kiekvienas žiūri į savo šį
bėti nę tik jos kaip režisorės puikiai
daugiau domėtis savo gimtąja kal kančią savaip: tėvas neatlaidus, kerš atliktą darbą, parenkant vaidmenis,
ba. sukelia noro pasireikšti.
tingas visiems, ypač prancūzams; mo juos apipavidalinant ir pristatant pub
Vaikai ugdomi dorai ir tikėji tina — nuolaidi, humaniška, mylinti, likai, bet ir jos pačios gerą vaidybą.
mui. Kasdien būna Mišios, trum ieškanti kompromisų; Angelika — bu Angelika — G. Bakaitytė. Tai šilta
pos vakarinės pamaldėlės. Atlie- vusi Hermano sužadėtinė — gyvenan aktorė daug išgyvenanti ir daug duo
Nors programa atrodo ^ausiai ti praeitimi, pasiryžusi daugiau nete danti žiūrovui. Ji jau gerai pažįstama
perkrauta, bet vaikai nesiiaučia kėti. Atvykęs pas juos Marcei, netu hamiltoniečiams, visados paliekanti
rėdamas jėgų iš karto pasisakyti kas malonų įspūdį. Gal tik turėtų stengtis
apsunkinti, nes programa atlieka esąs
ir ko atvykęs, priimamas kaip bu aiškiau perduoti tekstą ypač subtiliai
ma ne uždarose klasėse, o atviro vęs Herman
draugas. Jis tėvams net
je gamtoje. Ji, be to, perteikia ir panašus į prarastą sūnų. Visa ne siais momentais.
ma taip, kad įsitrauktų į pasikal apykanta ir skausmas išsilieja į meilę Eitel — V. Kalmantavičius jau ant
bėjimus: programa tuomet atrodo šiam jaunuoliui. Matydamas tėvų jam rą kartą “Aukuro” eilėse. Tai gabus,
kaio pramoga.
rodomą nuoširdumą, Marcei dar la malonus berniukas puikia lietuviška
tarsena. Linkėtina tolįau jam tobu
Didesnę dali dienos vaikai pra biau klimpsta į melą ir dar labiau linti
leidžia stovyklose žaisdami, spor kenčia, palikdamas galutinį prisipa tyve. savo gabumus “Aukuro” kolek
tuodami. Prie kiekvienos stovyk žinimą rytojui. Net Angelika jam ma Fraulieb — A. Ulbinas gerai atliko
loni -ir palanki, o kaimynai pradeda
los arba visai netoli yra jūra ar įžiūrėti
trumpą knygų pirklio rolę, pagauda
meilę.
ba ežeras. Vaikai vedami pasi
mas ir išlaikydamas seno žmogaus cha
maudyti vyresniųjų rūpestingoje Ligi paskutinio momento žiūrovas rakterio bruožus.
klausia save, kaip Marcei pasielgs.
Abatas — St. Virbickas ir Augustė
priežiūroje. Dar rengiami įvairūs Jam
apsipręsti padeda Angelika, jau — S. Martinkutė savo trumpais pasi
stovyklautojų vakarai, laužai, anksčiau supratusi, jog jis nėra taria
deklamuojama, vaidinama, šoka- mas draugas, o tas, kuris nužudė jos rodymais vykusiai papildė pagrindi
kami religiniai pasikalbėjimai. sužadėtinį. Tačiau atrodo, kad ji įver nius veikėjus.
Ugdoma valia ir būdas, žodžiu, tina Marcei kančią ir jį pastato augš Išskyrus A. Stasevičių, G. Bakaitynorima jų dvasią ir širdis pakelti čiau už Hermaną, kuris sutiko su liki tę ir pačią režisorę, visi kiti suminėti
mu ir net nesistengė kovoti už savo aktoriai dar neseniai atėję į "Auku
augštyn.
rą”, čia įgavę sceninio patyrimo, šį

Visų rūšių elektros
įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.
KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2.S0 už valandą!

gyvybę, o Marcei žudė tik atlikdamas
kario pareigą ir dabar turi išgyventi
to pasekmes ne dėl savo kaltės. Ji pa
taria ir toliau pasilikti Hermano
“draugų” ir neatimti antrą kartą se
niems tėvams gyvenimo džiaugsmo,
nes šis antrasis smūgis jiems būtų
nepakeliamas.
“Aukuras” pasirodė kaip stiprus
dramos kolektyvas, ryždamasis šį sun
kų veikalą išnešti į sceną.
Pagrindinį vaidmenį — Marcei Lau
rain '— atliko A. Stasevičius. Jis se
nas “Aukuro” narys ir šį kartą atliko
savo rolę pasigėrėtinai, ypač prologe,
išpažindamas savo kaltę kunigui.

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egiaminams ir paruošiame teoretiškai.

WALDI’S DRIVING SCHOOL
859 College St. Tel. LE. 2-5461

Dažai k sienoms 4
popieriai
į
Vaikai, leoeiiai. fenxwHoas.

rašom, mašinėlės

Fordhamo universiteto lituanistikos
skyrius kviečio ^registruotis
Lituanistikos skyrius Fordhamo universitete šią vasarą pradės
ketvirtąjį semestrą. Tai vieųintėlis universitetas šiapus geležinės
uždangos, kuriame' dėstomos vi
sos šakos: lietuvių kalba, literatū
ra, tautosaka, istorija ir kt. Už
visus dalykus duodami kreditai.
Šiai vasarai vadovybė pasiryžusi
kviesti šiuos dėstytojus: prof. A.
Salį, prof. A. Senn, prof:, J. Bra
zaitį, prof. S. Sužiedėlį, prof. Z.
Ivinskį, prof. J. Puziną, pfof. V.
Maciūną, dr. K. Ostrauską, lėkt.
S. Barzduką, dr. V. Sruogienę,
lėkt. Dambriūną, prof. A. Kučą,
prof. A. Šapoką, lėkt. Pr. Naujo
kaitį, prof. A. šlepetytę ir prof.
A. Vasį.
Šias studijas Fordhame suti
ko globoti Lietuvių Bendruomenė
ir mūsų geradariai Neries Ben
drovės direktoriai — dr. J. Kazic
kas ir dr. J. Vasiliūnas. Studen
tai mokės tik registracijos mokes
tį, o už mokslą sutiko mokėti mū
sų geradariai.
Tačiau universitetas yra pasta
tęs mums griežtas sąlygas: stu
dentų skaičius turi, būti nemažes
nis 25. Nejaugi, neatsiras tiek stu
dentų, norinčių giliau pažinti mū
sų tautines vertybes! Nejaugi
studentas negalės paaukoti šiam
kilniam tautos reikalui nei vie
nos vasaros! Mes neabejojame
mūsų jaunimo tautiniu susiprati
mu ir manome vasaros metu tu
rėti ne 25, o dvigubai didesnį

g KULTŪROS IR
skaičių. Senesnieji turėtų supras I KNYGŲ
ti šio reikalo svarbą ir -raginti
jaunimą įsijungti į šias studijas.
Deja, iki šio laiko turime užsire
gistravusius tik 9 studentus. Pa
galvok jaunuoli, kad savo pasy-

LITUANISTIKOS VASAROS
SEMESTRO Fordhamo universitete
išlaidų pusę pažadėjo padengti Neries
trenki .duris ir tiems savo drau bendrovės savininkai. Iki gegužės mėn.
gams, .kurie norėtų studijuoti. pabaigos reikia suorganizuoti 2-3.000
Apsispręsk, skubiai laukiame ta dol. Tuo rūpinasi JAV LB Niujorko
apygarda.
vo atsakymo.

šalia studijų vasaros metu litu
anistikos studentai jaukiai pra
leidžia šešias savaites lietuviško
je aplinkoje. Nenuobodžiausime
ir šią vasarą. Šiais metais numa
tome visą eilę ekskursijų į Niu
jorko muzėjus ir jo gražias apy
linkes.
Su apsigyvenimu jokio vargo
neturėsite. Jei pritrūks vietų uni
versiteto bendrabučiuose, apsi
gyvensite čia pat privačiai.
Užsiregistruoti būtinai reika
lingą .iki š.m. birželio 1 d.
Šiai -pirmajai registracijai pa
kanka jūsų laiško ir paprasto pa
sižadėjimo studijuoti. Gavę jūsų
laišką, tuoj pasiųsime specialius
formuliarus.
.Mokslo ^pradžia liepos 5 d. Pa
baiga rugpiūčio 15 d.
Rašykite: The Lithuanian Prog
ram, Pordham University, New
York 58, N.Y., Tel. FOrdham
7-5400, Ext. 218.
T. Vladas K. Jeskevičius, SJ,
Lituanistikos skyr. direktorius.

Mylėkite savo tėvynę Lietuvą...
(A. a. poetės .Rachel Portela testamentas)
K. PAŽĖRAITE’

Korkovado Kristaus papėdėje ne Dievas, šių baisių kančių me
atsilankė Mirties Angelas ir nu tu didžiausia man paguoda yra
sinešė mums brangią kilnią poe mano meilė Jėzui, mūsų Sutvėrė
jo Sūnui... Teglūdi jumyse, lie
tės; Rachel Portela sielą į spindin tuviai, tikėjimas ir meilė Dievui.
čius amžina šviesa Viešpaties rū .Mylėkite, :kiek pajėgiate, savo Tė
mus.
vynę Lietuvą ir augščiau visko
Poetė Rachel Portela Audenie- Dievą! .Rachel Portela Audenis”.
nė atsiskyrė su šiuo pasauliu šių
Ji norėjo daugiau parašyti, bet
metų balandžio 7 dieną. Jos mir jos galva bejėgiai krito ant pa
tis yra didelis smūgis ne tik Bra galvės ir nuvargusiu balsu ji pra
zilijai, kurios ji buvo tikra duk šnibždėjo: “Nebegaliu daugiau”.
ra pagal gimimą, kilmę ir meilę
Poetė Rachel Portela buvo
šiam savo kraštui, bet ir lietuvių augštos kultūros asmenybė, gi
kolonijai ir Lietuvai, kurią ji lai liai tikinti. Sunkioje ilgametėje
kė savo antra Tėvyne.
ligoje ji savo kančias aukojo
Nuostabus dalykas, nors ir mū Augščiausiajam. Dar sveika bū
sų tauta maža,
kiekvienu mū- dama 91-yra parašiusi gilių, gra
su tautos dvasltiio merdėjimo žių eilėraščių apie Dievą. .
metu, kada tikrieji Lietuvos vai Kan. prof. dr. Zenonas Igna
kai ją apleisdavo, eidami dirbti tavičius, velionės dvasiškas tė
svetimoms tautoms, praturtinda vas, savo žodyje per radiją, “A
mi jų kultūrą savo dvasiniu Įna Voz da.Lituania” valandėlės, skir
šu, atsirasdavo vienas kitas kil tos poetės Rachel Portela garbei,
nus svetimtautis, pasiryžęs dirbti metu, yra pareiškęs: “Mieli klau
Lietuvai. Taip pereitam šimtme sytojai, kai aš stovėjau Caju kop
ty užmingančią lietuvių sąmonę lyčioje prie velionės poetės kars
kėlė vokietis profesorius Jurgis to, stebėjau su nuostaba jos vei
Sauerweinas-Girėnas, kuris gerai dą. Išnyko jame skausmo šešėlis.
išmoko lietuvių kalbą, parašė šia Dingo skausmas, kaip viskas pra
mūsų kalba eilėraščių, kurių tar eina šioje .žemėje. Jos veidas bu
pe lyg ir antrą Lietuvos himną vo ramus. Jame atsišvietė amžina
“Lietuviais esame mes gimę, lie ramybė, kurią tejaučia sielos
tuviais turime ir būt”. Paskui, trokštančios Viešpaties. Ir pagal
pradžioje Lietuvos atsikūrimo po vojau: :Poete Rachel, pati labai
šimtmečio vergijos jungo, atvyko norėjai, bet nepajėgei šioje žemė
Lietuvon jai dirbti kitas kilnus je, kaip troškai, aprašyti savo my
kultūrininkas šveicarietis prof. limą Dievą. Dabar gali amžinoj
Juozas Eretas, padėdamas Lietu ekstazėj Jį stebėti ir pažinti,
vos vyriausybei steigti lietuviškas koks Jis yra”.
įstaigas, pasitarnaudamas Lietu Gegužės 26 d. poetė Rachel
vai vertingais raštais ir savo en Portela būtų šventusi savo auksi
tuziastišku žodžiu užkurdamas nį amžiaus jubilėjų. Liko neat
jaunimą stoti po Kristaus vėliava spausdinti jos darbai: du psicho
lietuvių tautos labui. Taip pat loginiai jos romanai ir eilėraščių
prieš keleris metus nepaprastai rinkinys “Sielos aidai” lietuviš
šviesios asmenybės popiežius šv. kam vertime, kurį vertė bei pa
Tėvas Pijus XII prelatui dr. La- ruošė spaudai poetas Petras Ba
dui Tulabai, su meile kalbėda bickas. Gaila, kad dar šioje že
mas apie-kenčiančią lietuvių tau mėje neteko autorei pamatyti
tą, yra pasakęs šiuos; atmintinus šių savo veikalų atspaustų.
žodžius — testanientą lietuvių dlsėkis Viešpatyje, kilnioji Bra
jaunimui, linkstančiam tremtyje zilijos Dukra, pamilusi Lietuvą
nutausti: “Pasakyk lietuvių jau jaudinančiai gražia meile!
nimui, kad laikytųsi savo tėvų
kalbos ir papročių, kad pasiliktų
lietuviais. Pasakyk jiems, kad aš Redokcrįai prisiųsta
tai sakau”.
Didžiulytė - Mošinskienė, Balto
O Brazilijoje, Rio de Janeire, siosH. Lelijos
riteris. Penki sceniniai
mes turėjome atsidavusią Lietu paveikslai iš Šv.,Kazimiero gyvenimo,
vai asmenybę — didžiadvasę po Saleziečių .leidinys R.N. ,Nr. 11, Casteletę Rachel .Portela Audenienę. nuovo.Don Bosco —Italija, Jaunimo
Gabia poetės plunksna ji reiškė Biblioteka —Teatras — 8/1, 32 psl.
kartą pasirodė jau su stipriu veikalu. meilę Lietuvai, ragino kovoti už
Gimtoji Kalba, 1960 m. Nr. 1(7),
Buvo momentų kur jautėsi profesio Lietuvos laisvę, taipogi liepsnin 20 ,psl.
nalų teatro lygis. Nepaprastai džiugu, gu žodžiu per tautines šventes šiame Nr. rašoma apie didžiųjų rai
kad jaunieji nepasimeta šio krašto ma Rio de Janeire ragindavo lietu džių rašymą, apie poterių kalbą, apie
lonumuos, bet jungiasi į teatro eiles, vių jaunimą mylėti savo tėvų že kelis antropologinius terminus, apie
lanko studiją ir savo darbo rezulta mę ir gražią, seniausią Europoje laikraštinės kalbos trūkumus, tęsia
tais pasidalina su mumis.
kalbą. Prieš pat atsiskyrimą su mas žodynas, medicininiai terminai,
Didelė padėka priklauso režisorei, šiuo pasauliu, vėžio ligos kanki atsakoma į klausimus ir pagaliau apkuri nuolatos įjungia naujas jėgas,
žvelgiami spaudos balsai kalbiniais
ruošia juos scenai, skatina meilę sa nama, ji dar paprašė sesers po klausimais.
pieriaus ,ir virpančia, silpstančia
vam teatrai, savai kalbai.
žinant viso kolektyvo įdėtą darbą, ranka parašė keletą sakinių lie Eglutė, 1960 m. balandis, Nr. 4, 32;
, *' ’
Į
rūpesčius ir išlaidas, kažkaip skaudu, tuviams:“Mano brangūs Lietuviai! ĄŠ Amerikos Lietuvių Bendruomenė.
kad tik apie 200 žmonių matėsi erd
vioje LN salėje, o galėjo būti bent tęsiu savo kančių guolyje gyvybės ■Biuletenis, 1960 m. balandis, Nr. 22,
du kartu tiek. Nepasiteisinsim nei pa ir mirties kovą, kol pasišauks ma 8 psl.
vasariu, nei šiltu oru. Kai kolektyvas
ruošiasi metus premjerai, jie tikisi
bent publikos dėmesio. Kam kalbėti,
kad jaunimas nutautėja, pasitraukia
iš mūsų tarpo. Ar pakankamai paska
tinant tolimesniam darbui tuos, kurie
patys jungiasi į meno kolektyvus? Ar
savo abejingumu neprarasime ir jų?
Kurie praleido šį spektaklį, ne tik ne
parėmė “Aukuro”, bet it daug prara
do patys sau. Pastatymas buvo geras,
veikalas pilnas humaniškų aktualių
idėjų. Tai prošvaistė mūsų kasdieni-

g PASAULYJE

Tinko remontas, mūro ir jyptex darbai;
'j

Taisau televizija?# .aObW
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VASARIO 16 GIMNAZIJAI tuojau
reikalinga mergaičių bendrabučio vedėja-mokytoja, turinti pedagoginį sta
žą, arba nors pradžios mokyklos mo
kytojos cenzą. Ypač pageidaujama to
kia, kuri galėtų dėstyti lietuvių kalbą
žemesniosiose klasėse.

ZUERICHE, ryšium su Pabėgėlių
Metais, vasaros pabaigoje yra numa
tyta suorganizuoti pabėgėlių savaitę.
Šiam reikalui Zueriche susiorganizavo
vietinis komitetas, kuris nusprendė su
organizuoti tautų meno parodą. Paro
dai prašoma iš Vokietijos lietuvių eks
ponatų: lietuviškų medžio drožinių,
kryžių, rūpintojėlių, lietuviškų audi
nių, lėlių tautiniais drabužiais, dailės
kūrinių ir t.t.
Lietuviško skyriaus parodos organi
zavimu rūpinasi Vereinigtes Schweizerisch - Lettiseh - Litauisches Hilfswerk pirm. A. Paulaitis-Weber. Jo ad
resas: Zuerich 6/57, Beckhammer 24,
Schweiz, šiuo adresu prašoma siųsti
eksponatus kiek galint anksčiau, ne
paskutiniu terminu.
Vokietijos Kr. V-ba paragino pirmi
ninkus ir seniūnus apie tai painfor
muoti bendruomenės narius ir kviesti
visus suinteresuotus prisidėti prie šios
meno parodos lietuviško skyriaus pra
turtinimo.

PARODOS. Niujorke nekantriai lau
kiama torontiškio dailininko Telesforo
Valiaus parodos, kuri turi atsidaryti
gegužės 22 Alinus Art Gallery, Great
Necke. Kito lietuvio grafiko darbai,
Romo Viesulo, gegužės 13 bus išstaty
ti šalia Picasso, Renoir, Levine ir ki
tų darbų North Shore Art Festival,
kuris tęsis savaitę Westbury, N.¥.
Almus Art Gallery, išsirinkus rengė
jams, ten išstatys šiuos R. Viesulo dar
bus — “Šile gegė kukavo”, “Atspin
džiai”, “Smėlis, smėlis” ir “Dies Irae”.
Britų žurnalas ‘The Studio" išeinąs
Londone, straipsny “American Prints
Today”, kurį parašė Gustave von Groschwitz, šitaip rašo apie šį lietuvį gra
fiką: “Geriausiais spalvotosios grafi
kos dailininkais Amerikoj laikytini
Caro Z. Antresiana, June Wayne, Max
Kahn, Romas Viesulas ir Jack Perlmuter”.
ALMUS ART GALLERY, Grept
Necke, N.Y., siekdama populiarinti
tikrosios dailės pažinimą ir suprati
mą laisvojoj lietuvių išeivijoj, infor
muoja, kad kiekvienas lietuviškosios
grafikos vajaus pirkėjas turi galimy
bę įsigyti gaudamas 10% nuolaidos
didžiąją “Pasaulio Meno Enciklopedi
ją”, vienintelį, liuksusinį tokios apim
ties kiekvieno meno mėgėjo veikalą.
Atskiro tomo reguliari kaina yra $32.
Tokia pat nuolaida duodama norin
tiems pirkti seriją “Art of the World”
— jau pasirodžiusias knygas “Indone
sia”, “India”, “Italia” ir “Auksas”.

I AUSTRALIJOS GRAFIKOS PA
RODA įvyks birželio 20 - liepos 1 d.
Sydnejuje David Jones meno galeri
joje. Už geriausius darbus yra paskir- tos dvi premijos: dr. S. Ambrozos
£100 ir ALB Krašto Kultūros Tary
bos £50. Ši pastaroji vadinama Lietu
vių premija. Ji skiriama B skyriui —
vienspalvių piešinių. Premįjuotiną
kūrinį atrinks prof. Max Feuerring.
Jis taip pat atrinks dar kitus du atžyDAIL. V. RATO paveikslą - rėžinį mėtinus paveikslus.
“Kelionė” nupirko NSW meno galeri
ja. Jis buvo išstatytas kovo 23 - ba SOL. ST. CITVARAS jau antri me
landžio 6 d. vykusioje dabarties meno tai, kaip kazokų choro narys bei so
d-jos parodoje Sydnejuje, David Jones listas, keliauja po pasaulį su to choro
meno galerijoje. Toje parodoje daly koncertais, šiuo metu jis atostogauja
vavo taip pat kiti du lietuviai dailinin Čikagoje ir dirba kaip laikrodininkas.
kai —H. Šalkauskas ir Šimkūnas.
TARPT. PREKYBOS IR PRAMO
JONAS AISTIS paruošė spaudai
NĖS PARODOJE Lietuvos paviljo
naują sonetų rinkinį.
ną apsiėmė Įruošti dail. A. Valeška.

WJ0S KNYGOS

Aleksas Kutkus, DAINININKO
DALIA. Atsiminimai. Lietuvių
Enciklopedijos Leidykla. 160
psl. Kaina nepažymėta.

Atsiminimų literatūra skaityto
jų mėgiama ir jų skaičius nuolat
auga.. Juos mėgsta rašyti daugiau
sia politikai ir žmonės, kurie tū
rėjo neeilinių pergyvenimų. Bet
menininko atsiminimus Kutkus,
berods, parašė pirmasis. Ir gražiai
parašė. Nors įvedamajame žody
je sakosi rašyti nemokąs, betgi iš
tiktųjų pasakojimas-labai gyvas,
kalba graži, taisyklinga, tad skai
tyti malonu.
Tai nėra vien vieno dainininko
gyvenimas. Tai bruožai viso mū
sų operos teatro istorijos. Atsi
minimus skaitydami sužinome ne
tik, kaip brendo ir veikė pats au
torius, bet randame gražiai api
būdintus ir kt. težtro žmones, su
kuriais jam teko bendrauti. Su
žinome taip pat, kaip dainininko
kelias į sceną nelengvas, kaip
daug pastangų tenka dėti savo
balsui ištobulinti, susipažįstame
net su šito kelio technika. Suži
nome daug ką apie scenos me
ną, į ką daugiausia kreiptina
dėmesio — atseit, pasimokome,
gauname progos pagalvoti ir apie
tai, ko šiaip gal nebūtume nė
prisiminę.
Apie Kauno operos teatrą Kut
kus rašo su didele meile, net gina
jį nuo negražių pliotkų, o taip pat
įvertina veikėjus. Bene origina
liausias jo teigimas, kad ne Kip
ras Petrauskas buvęs operos kū
rėjas, kad ji jau buvusi gimusi,
kai jis pagaliau atvykęs ir pradė
jęs jame dirbti. Lig šiol tai ne
buvo kvestijonuojama. Ir iš kitų

žmonių atsiminimų išeina, kad or
ganizatorių buvo Kipras. Kažin
ar Kutkus čia neklysta, kai pats
tame darbe nedalyvavo, nes nebu
vo dar grįžęs tada iš Rusijos.
Apžvelgti visą atsiminimų turi
nį trumpai neįmanoma dėl gau- ’
sybės'jame minimų faktų. Pasa
kysime tik, kad pradedama nuo
vaikystės, nupasakojama kaip jis
pateko į Petrapilį, kur pakliuvo
į Sasnausko rankas, kaip baigė
mokslą teisių fakultete kartu stu
dijuodamas ir dainavimą, kaip
pradėjo operos dainininko kar
jerą Rusijoje, kaip buvo blaško
mas iš vietos į vietą revoliucijos
metu, kaip grižo i Lietuvą, kur
jau rado veikiančią operą, savo
darbą joje, pakeliui paliesdamas
visas teatro problemas.
Nupasakoja taip pat pabėgimą
iš -Lietuvos, gyvenimą Vokietijoje
bei DP stovyklose, apie ten su
kurtą tremties operą, apie 1949
m. atvykimą Amerikon, darbą
fabrikuose ir t.t. Bet jam čia rū
pi dainos menas, tad, žinoma, ne
apeita ir Čikagos liet, opera.
Pabaigoje knygos pridėtas St. .
Santvaro rašinys apie autorių ir
jo šiuos atsiminimus.
Varšuva. — Keturi Lenkijos
vyskupai turėjo vykti į Romų.
Vyriausybė pasus davė tik dviem
— Vroclovo ir Dancigo, o kitiems
dviems — čenstakavos ir Chlemo
— nedavė.
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Lake Simcoe
kuro alyvos . n . butnčriu upiurnovirr.c?
Toronte.Lietuviška, kalbantivji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-618 j -

tinka prie valgio
ar šiaip atsigerti...

šviežias^
gryno skonio

SEVEM1P
Visuomet turėkite užtektinai
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio,
putojantis 7-up yra visų mė
giamas... pne valgio ar vie
nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų
kartone.

Niekoigieresnio.uŽĮl-^p,,
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SPORTAS

MANN & MARTEL Ltd.

sias Čikagos sportininkų skaičius betVYČIO ŽINIOS
Apie mus rašo A. Bagdžiūnas gegu kada išsiruošęs į tolimą kelionę. Ne
1199 BLOOR ST. WEST
2336 BLOOR ST. WEST
žės 13 d. “Drauge” peržvelgdamas bu ries atstovai keliavo traukiniais, o LiTel. LE. 4-6481
Tel. RO. 2-8255
vusias žaidynes Niujorke:
. Būtų tuanieos — lėktuvu. Ši išvyka čikagieneteisinga, jei neiškeičiau tikrai puk čiams atsiėjo apie $2.000, kurių dalį
sporto rėmėjai.
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės i šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi kaus Toronto Vyčio klubo susitvarkys suaukojo
Neries
mergaičių
komanda
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. mo ir pažymėtinai drausmingo laiky žaidynėse užėmė II,tinklinio
moterų tinklinio
REALTORS
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja mosi šioje šventėje”. Ir toliau: “Gar — III, vyrų krepšinio — IV, Litua
bė sportininkams, turintiems tokią va
nekilnojamo turto reikaluose.
'
dovybę ir garbė klubui turinčiam to nicos vyrai krepšininkai — III vietą.
Futbolo rungtynėse dėl Peel taurės
Automobilių taisymo dirbtuvė
kius sportininkus”. Tikrai malonūs,
Swansea - Bloor • Runnymede
13 kambarių
Westminster • Roncesvalles
Quebec Ave. • Bloor
gegužės
7 d. Lituanicos futbolininkai
Naujas moderniškas mūrįnis vieno bet sir užtarnauti atsiliepimai.
1 atvira skola 10 metų
College • Dovercourt Rd. f,
$6.000
įmokėti, 9 kamb., atsk. mūr.
$2.000
įmokėti,
tiktai
už
tą
6
kamb.
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir
Savininkas išvažiuoja
$18.900 pilna kaina, mūrinis na
Lengv. atletikos treniruotės vyksta įveikė ukrainiečių Wings futbolinin atk. mūrinį namą. Vand. alyvos šil
namas,"'kvadratinis
planas, vand.
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir antradieniais ir ketvirtadieniais Ren kus iš I divizijos 5:1.
$14.900 pilna kaina su $4.000 įmo
E. Š.
mas su dviem garažais ir privačiu
alyvos
šildymas,
3
virtuvės,
garažas
dymas,
didžiulis
kiemas,
garažas.
King gatvių. Tinkamas visokiems
kėsimu; mūrinis, 6 gražūs dideli
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
su
plačiu
įvažiavimu.
Žema
kaina,
10
metų
skola.
nie
parke
nuo
7
v.
v.
ir
kitomis
die

SPORTAS PAVERGTOJE
automobilių remonto darbams ar
kambariai, moderniška didelė vir
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
turi
1
būti
parduotas.
nomis
pagal
atskirą
susitarimą.
2-3
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
tuvė, alyva šildomas, garažas, šoni
vonios. Geras nuomavimo rajonas,
LIETUVOJE
Baby Point rajone
Labai vertinga vieta miesto centre savaičių bėgyje numatoma suruošti
nis įvažiavimas. Labai arti prie
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.
Edv. Šulaitis
$2.000 - 3.000 įmokėti, visai naujas
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo sezono atidarymo pirmenybes. Taip
Bloor - Margueretta
Bloor, prie katalikų mokyklos, ap
High Park - Bloor
Sportui pavergtoj Lietuvoj yra ski puikus modernus 6 kamb. mūrinis
moti 10-čiai metų su teise pirkti pat bus mėginama dalyvauti Ontario
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
sipirkimo, prie gero susisiekimo.
$7.000
įmokėti,
6 kamb. puikus at
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su pirmenybėse. Treniruotėms vadovaus riama daug dėmesio ir jis ten yra ga namas, kvadratinis planas, pusiau
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
Idealus šeimai. Pasiskubinkit, nes
skiras
mūr.
namas,
modernus vidu
interesuotieji prašau paskubėti.
na plačiai išsišakojęs. Tačiau ir sportas baigtas kambarys rūsyje, įvažiavi
alyva? apšildomas. Arti krautuvių ir
ištiktųjų labai geras pirkinys:
je,
vand.
alyvos
šildymas,
garažas,
A.
Kernius
ir
A.
Supronas.
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
ten yra pajungtas komunistų partijos mas, 25 metų NHA skola, šeiminin
arti
Bloor.
Lauko
teniso
treniruotės
pradeda

Bloor • Lansdowne
tikslams ir tuo būdu pasidaro sveti kas iškeliamas į Montreal!Baby Point Rd.
Annette - Runnymede
mos
šią
savaitę
pirmadieniais
ir
tre

$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
Atskiras — 6 kambariai
mas tikrojo sporto supratimui.
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis,
Kenedy Ave. - Bloor
namas, naujas alyvos pečius, vieta
Runnymede - Bloor
$3.060 įmokėti, mūrinis labai gera čiadieniais nuo 7 v. v. Bellwoods par Tuojau po II Pasaulinio karo Lietu
6
kambariai,
mod.
virtuvė,
gara

$3.500
įmokėti,
už
9
kamb.
per
du
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
ke.
Norintieji
lavintis
šioje
šakoje
me stovyje namas su dviem virtu
$7.200 įmokėti, šiurkščių plytų 7 k.,
žas, įvažiavimas’ iš kiemo. Kaina tik
vos sportininkai pradėję dalyvauti S.
mi kambariai. Galimybė dar pada
vėm, alyva šildomas. Privatus įva prašomi kreiptis į P. Gvildį telef. Sąjungos varžybose. Pradžioje: plačiau .augštus atsk. mųr. namą. 2 vonios,
atskiras
mūrinis namas, vand. alv$13.900.
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
vand. alyvos šildymas, labai arti
žiavimas.
Pilna
kaina
$16.500.
LE.
4-2544.
vos
šildymas,
graži didžtūiė mod.
/
Viena skola balansui. Tuojau gali
pasireiškė krepšininkai, kurie kartu Bloor, ilgos ir lengvos išsimokėjimo
virtuvė,
didžiulis
kiemas su dvigu
Stalo
teniso
treniruotės
vaikams
ma užimti.
sąlygos, pilna kaina $17.900, sku
Bloor - Cisndenan - Glendowynne
su
stalo
tenisininkais,
groja
pirmuoju
High Park Ave. - Bloor
bu
garažu,
labai
platus
įvažiavimas.
vyksta antradienį ir ketvirtadienį vaka
Roncesvalles • Wright
bus pardavimas.
$4.000 įmokėti, atskiras, šiurkščių
7 kambariai — vienas morgičius
smuiku
sportiniame
gyvenime.
1945
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių,
plytų, 7 kamb., geram stovyje, 2 x $3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- rais šv. Jono Kr. parap. salėje. Norin m. Kaune įvykusiame pirmame po II
gero mūro atskiras namas su vieta
Wilcox Lake
mod. virtuvės, garažas, šoninis įva
Cakmount Rd. - Bloor
montuotas namas, netoli Bloor gat tieji šioje sporto šakoje Įgauti teisin saulinio karo turnyre — aštuonių mies
garažui. Vandeniu alyva apšildo
žiavimas. Puikus namas ramiam ra
gus
pradmenis,
kviečiami
atsilankyti.
$10.000
įmokėti,
24
mylios
nuo
To

vės. Labai diaelė virtuvė, vandeniu
$8.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
mas, nepereinami kambariai. Arti
jone. Visiškai arti prie Humberside
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500. Treniruotėms sėkmingai vadovauja tų tyrnyre kauniečiai krepšininkai su ronto, 15 katidžių, kurie pastatyti
ras didžiulis mūrinis namas, van
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
rinko tiek pat taškų kiek ir Maskva, žiemai gyventi ir maisto produktų
mokyklos.
dens
alyva šildymas, 2 vonios. 3
prityrę
vadovai,
ką
žaidynėse
įrodė
niškos virtuvės. Geras morgičius.
tačiau
turėdami
blogesnį
krepšių
san

krautuvė,
viskas
išnuomota
per
vi

virtuvės,
garažas su privačiu įvažia
Quebec Ave.
mūsų jaunųjų tenisininkų laimėjimai.
Krautuvė ir 5 kambariai
sus
metus,
gauna
nuomos
$757,00
tykį
liko
II
vietoje.
vimu,
gražus
kiemas, greitas už
7 kambariai — vienas morgičius
Bloor
•
Quebec
Ave.
A. S.
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
mėnesiui. Geras biznis be didesnio
ėmimas.
$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
S4.000
įmokėti,
atskiras,
mūrinis,
9
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
Lietuviai krepšininkai yra du kartus vargo.
tų namas su 4 kambariais pirmame
kamb., 2 virtuvės, platus įvažiavi
AUŠROS ŽINIOS
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
buvę
Sov. Sąjungos meisteriais —
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu
mas, garažas. Arti Bloor ir High
Praėjusį
ketvirtadienį
Toronto
mies

Ave. Tuojau galima užimti. Geros
‘
Jane - Bloor
Indian Rd. - Bloor
1947
m.
— Kauno Kūno Kultūros In
alyva
šildymas,
labai
platus
įvažia

Park. Kaina $18.900.
pirkimo sąlygos.
to surengtame 1959-1960 m. žiemos stitutas, o 1951 m. — Kauno Žalgiris. $4.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 6
$5.000 įmokėti, 7 kamb., šiurkščių
vimas, 160 pėdų sklypas.
Bloor - Jane
plytų, atsk. namas, kvadratinis pla
sezono sporto nugalėtojams pagerbti Kauno Kūno Kult. Inst. pirmąjį pen kamb. atsk. namas, vand. alyvos
Bloor - Indian Rd.
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
nas. vand. alyvos šildymas, 2 mod.
4 kamb. I-me augšte
bankete Aušros mergaičių krepšinio ketuką tada sudarė žinomi vardai: K. šildymas, mod. virtuvė, garažas, re
Jane • Bloor
mūrinis namas su garažu, alyva ap
virtuvės,
garažas. Arti visko. Seimi
S4.0G0 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, komanda, išsikovojusi Ontario Church, Petkevičius, St. Butautas, J. Laguna- creation kamb. rūsyje, arti Bloor.
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
ninkas
išvyksta
į JAV.
riai, 2 mod. virtuvės, vandeniu aly
kvadartinio plano, 7 didelių kam Ontario Ladies ir Canada Dominion vičius, V. Sercevičius, V. Kulakauskas,
jau galima užimti.
Windermere
Ave.
Swansea
va šildomas, dvigubas garažas. Ar
barių namas. 2 moderniškos virtu Ladies Basketball Junior klasių čem- kurių nevienas atstovavo Sov. Sąjun $4.500 įmokėti, 5 kamb., šiurkščių
Eglinton - Bathurst
ti prie visko.
vės,
vandeniu šildomas. Neaugšta pijonatus, buvo apdovanota gražio
Sunnyside - Roncesvalles
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
gą Europos ir pasaulio olimpinėse žai plytų bangalovas, vand. alyvos šil
kaina,
vienas
atskiras
morgičius
10
College.
Gladstone
$8.500
įmokėti, 11 kamb. atsk., mūr.
mis
piniginėmis
ir
nugalėtojų
ženk

mūro namas, vandeniu alyva apšil
dynėse. 1947 m. Europos krepšinio pir dymas, garažas, gražus didelis kie
metų.
6 kamb. — 2 augštai
namas-dupleksas, vand. alyvos šil
domas, garažas, 2 modernios vir
liukais. Taurės ir “crest’ai” bus įteikti menybėse Prahoje žaidė? Butautas, mas. Prašoma kaina $16.900.
$3.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamb.,
dymas, garažas su privačiu įvažia
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
The Kingsway
vėliau Ontario Church ir Ontario Bas Kulakauskas, Lagunavičius, Petkevi
Baby Point - Jane
mod. virtuvės, kvadratinis planas,
vimu, namas be skolų. Puikus nuo
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 ketball Association banketuose.
čius; 1951 m. Paryžiuje — Butautas, $5.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
privatus įvažiavimas. Visiškai prie
mavimui.
'
lima užimti.
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
Western zonos gimnazijų lengvo Lagunavičius; 1953 m. Maskvoje: Bu tus, puikus atskiras mūr. namas,
parko.
Savininkas
pirko.
namas, 10 metų senumo, su priva sios atletikos pirmenybėse aušriečiai
Oakwood - St. Clair
tautas, Lagunavičius, Lauritėnas, Pet vand. alyvos šildymas, garažas su
čiu
įvažiavimu ir mūriniu garažu.
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
*
Jane - Annette
Bloor - Windermere
privačiu įvažiavimu, 10 metų atvi
išsikovojo
9
I-sias
vietas.
R.
Burdulis
Puikus
medeliais
apsodintas
kie

kevičius;
1955
m.
Budapešte:
Lauritė

mūro namas su garažu, vandeniu
$10.000 įmokėti, 14 kamb., 3 metų
8 kamb. — 2 augštai
mas, labai gražiame vakarų Toronto I-ją vietą ieties metime — 158’; A. nas, Petkevičius, Stonkus; 1959 m. So ras morgičius.
alyva apšildomas, 2 modernios vir
senumo, atsk. mūr. tripleksas. Pui
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2
Žaliauskas I-ją vietą į tolį 19’6” (nau fijoje: Lauritėnas, Stonkus.
rajone.
tuvės. Viena skola balansui 10 me
Beresford Ave. - Bloor
ki vieta, viskas išnuomota, turi bū
mod.
virtuvės,
2
vonios,
šoninis
Įva

tų, lengvi mokėjimai.
jas gimnazijų junior klasės rekordas),
ti parduotas. Arti visko.
žiavimas. Kaina $20.900. Tik keli
Moterų krepšinyje Sov. Sąjungos $5.500 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr.
Bloor - Jane
I-ją į augštį — 5’7”, I-ją trišuolyje rinktinėje Europos ir pasaulio pirme namas, 2 virt., alyvos šildymas. Ga
žingsniai
iki
Bloor.
High
Park
Roncesvalles
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
39’6”, I-ją 220 jardų bėgime — 24,6 nybėse yra žaidusios G. Tulevičiūtė ir ražas su plačiu įvažiavimu. Prašo
9 kambariai — 3 virtuvės
Bloor - High Park
per 2 augštus, mūrinis - namas su
$7.000
įmokėti,
atskiras
mūrinis,
sek.; K. Gaižutis I-ją trišuolyje 39’3” J. Daktaraitė. Paskutinioji atstovavo ma kaina $18.900.
Originalus dupleksas
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
$8.000
įmokėti,
1 metų šėhumo, 14
šviesių plytų namas, nepereinami (intermid. klasė), I-ją su kartimi; A.
Howard Park - High Park
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
Havelock
Bloor
Sov.
Sąjungos
rinktinę
jos
viešnagėj
6
kamb.
atsk.
mūr.
tripleksas, vand.
kambariai, visur dažyta ir labai Malinauskas I-ją 220 jardų bėgime
1 atvira skola 10 metų
alyva šildomas, didelis sklypas-, ar
$6.000
įmokėti,
atsk.
mur.
10
kamb.
alyvos
šildymas,
modernus?
3 gara
Amerikoje.
erdvus. Vandeniu šildomas su aly 24,2 sek., I-ją 100 jardų bėg. 10,6 sek.
$9.000 įmokėti, atskiras, šiurkščių
ti visko. Geros sąlygos.
namas,
vand.
alyvos
šildymas,
2
vo

žai,
gauna
$365
mėm
nuomos,
v '
va, netoli parko, augštos pajamos.
plytų, be jokių trūkumų, 10 kanib.
Benzino stotis, 3 krautuvės
Stalo tenisas okup. Lietuvos sporti nios, 2 virtuvės, 5 kamb. I-me augš
(senior klasėje).
per 2 augštus, 2 atskiri butai. 2
ir restoranas. 30 mylių nuo
šį trečiadienį 7 v. v. Rennie parke ninkams irgi yra atnešęs nemažų lai te, gražus didžiulis kiemas, recreaGladstone -Bloor
Bungalow — Swansea rajone
modernios virtuvės, 2 mod. vonios.
Toronto
tion kamb. rūsyje, namas be skolų. *
mėjimų.
Čia
taip
pat
buvo
tęsiama
ne

(Swansea')
pradedamos
lengv;
atleti

S8.000 įmokėti, 11 kamb., puikus at
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas,
Gražus kiemas, 2 garažai, pusė mi
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
priklausomybės metais pradėta perga
Quebec - Bloor
skiras mūr. namas. 2 vonios, 3 mod.
nutės iki High Park. Idealus šei
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. kos treniruotės. .
didelės apyvartos biznis, prie 12
lių serija. Jeigu krepšinyje žymių žai $6.000 įmokėti, 6 kamb, atsk. šiurkš
virtuvės, vand. alyvos šildymas,
mai su 5 kamb. apačioje, kaip bunkelio. Viena skola balansui labai
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir
ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
gražus didelis kiemas, 4 kamb. pir
lengvomis sąlygomis. Visai arti
dėjų reikėjo ieškotis iš prieauglio (nes čių plytų namas, kvadratinis planas,
garažu. Netoli susisiekimo South
galovas ir priedo 5 kamb. butas
vandens
šildymas,
modernus
vidu

mame augšte.
išnuomavimui. Pirmą kartą parda
Kingsway gatvėje.
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
Lituanicos fnutbolo komanda žai kiti pasitraukė į Vakarus), tai stalo
je,
išklotas
kilimais,
garažas.
Kaina
vimui. Kaina $24.900?Jštikrųjų pui
žemės.
*
7
'
’r
džianti “National Soccer” lygos “ma tenise dar kurį laiką pirmavo Lietu
tik*$17.900, l^morgicius' KaTafTsūi.
kus ’pirkinys. Skambinkite tuojau.
.Indian Rd. - Bloor.
jor” divizijoje pelnė pirmąjį tašką — voje pasilikę senesnieji sportininkai.
gegužės 1 d. sužaidė lygiomis 2:2 su
Rusholme
Rd.
$12
000
įmokėti, 11 kamb., atsk.,
Pirmąsias pokarines Lietuvos teniso
‘Slovaks” vienuolike. Antrųjų koman pirmenybes 1949 m. laimėjo panevė $6.600 įmokėti, atsk., 12 kamb. mūr. j namas, 3 vonios, 3 mod. virtuvės,
2336 BLOOR ST. W.
- SAKALAUSKAS
vand. alyvos šildymas, garažas su
dų susitikimas baigęsi 3:0 lietuvių lai žietis V. Variakojis. Moterų grupėje namas, vand. šild., 2 vonios, garažas
1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak.
su
privačiu
įvažiavimu,
puikus
nuo

privačiu įvažiavimu, . puiki vieta
mėjimu. I-ji komanda šiuo metu ten — vilnietė Balaišienė. Kitų metų lai
Įstaigos tel. RO. 2-8255
Namu RO. 6-0105
Parbo telef. LE. 4-8481
mavimui.
Šeimininkas
išvyksta.
nuomavimui.
kinasi paskutine vieta, kai rezervas mėtojai: 1950 ir 1951 m. — Variako
2336 BLOOR ST. W.
I
Namų tel. BE. 3-1372
Namų tel. LE. 6-1410
stovi pirmoje vietoje.
jis, Žilevičiūtė; 1952 ir 1953 m. —
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite
19 Neries ir 9 Ėituanicos sportinin Saunoriš, Balaišienė; 1954 m. — Paš
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną nauju nuosavybių.
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584
kai dalyvavo X Š. Amerikos liet, spor kevičius, Urbšienė; 1955 m. — Saunoto žaidynėse Niujorke. Tai yra didžiau ris, Balaišienė; 1956 ir 1957 m. —
Saunoriš, Žilevičiūtė; 1958 m. -— Bal
takis, Žilevičiūtė.
'
Taip pat Lietuvos stalo tenisininkai
yra ilgamečiai Sov. Sąjungos meiste
EGLINTON — AVENUE ROAD
riai.
1953
m.
komandinėse
pirmenybė

REALTOR LTD.
REALTORS
se Leningrade "Lietuvos rinktinė iško Gerų plytų, 6 kambarių, saulėta veranda, privatus Įvažiavimas, ’
Narys Toronto Real Estate Board.
vojo Sov. Sąjungos meisterio taurę ir garažas, arti krautuvių, mokyklos, parko, susisiekimo. Sodas, van
ją tebelaiko iki šios dienos. 1952“ m. deniu - alyva šildomas, išklotas kilimais, užuolaidos ir kita. Pil
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Rimas Paškevičius, o 1956 m. jaunių na kaina sumažinta iki $19.900.
Christie - St. Clair
Bloor - Jane
komandinėse pirmenybėse Odesoje
Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte.
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
TEL. HU. 3-4049. - 49 WILLOWBANK BLVD.
Lietuvos jaunių rinktinė, kurią sudarė
rių namas. Virtuvė kiekviename
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Ramanauskaitė,
Tvarionaitė,
Širutytė,
alyvos šildymas. Garažas. Vienas ' augšte. Alyva šildomas, garažas. ;
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Šaulytis, Zablockis, A. Paškevičius,
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Žeimelis iškovojo jaunių čempionų
Bloor.
Mimico
College • Rusholm Rd.
Bloor - High Park
Bloor - Gladstone
vardus.
$5.000
įmok.,
3T
Įnt.
senumo,
6
k.,
$3.000
įmok.,
10
kamb.
mūr.
atsk.,
S5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
mūr. mod. bungąlovas, did. gražūs
kvadratinis planas, 2 mod. virt.,
(Atkelta iš 2 psl.)
(Bus daugiau)
10-ties kambarių namas w atskirais
atskiras namas. 2 modernios virtu
kamb.,
įrengtas
rūsys,
%
mor

vand.
alyva
šild.,
4
kamb.
ant
pir

v
įėjimais 2 Tirtuvės, ž vonios, garavės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
gičius,
priv.
įvaž.,
dvig.
garažas.
mo
augšto.
liet,
mėgiamas
rajonas,
tautinių
šokių,
lietuvių
kalbos
i zas. Vand. ir alyvos šildymas.
2 minutės iki Bloor.
Glenlake - Windermere
prašo $17.700, ir 10-čiai metų iš
ugdymu. Tai yra nepamainoma
$6.000
įmok., 7 kamb. per 2 augšt.,
mokėjimas.
Vertas
dėmesio!
St. Clair - Oakwood
vieta, kurioje jaunieji, kaip nie prieinama kaina, 6 mylios į šiaurės
St. Clair - Oakwood
mūr., atsk., mod. virt., alyva vand.
Parkdale
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
Dupleksas
kur kitur gali gauti gerus pradus, vakarus nuo Oakville, prie senojo ’
šild., geras išplanavimas, dviejų šei
$3.500 įmok., 10 kamb. mūr. atsk.,
barių, atskiras namas. Didelė mo
25 gelio. Geras investavimas.
mų namas, platus įvaž., garažas.
did. gražūs kamb., geras išplan.,
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
Įspaudžiančius dideles žymes Į jų Nr.
AT. 9-3323, skambinti po 5.30
Bloor - Durie St.
3 mod. virt., arti kraut, ir susisiek.,
nios, garažai. Labai geras pirkinys.
garažui.
atminti. Iš šių jaunųjų, be abejo, Tel.vai.
$6.000 įmok., 8 kamb. per 2 augšt.,
vak. arba savaitgaliais. 7 k
puikus išnuomavimui, 3 garažai,
susilauks prieauglio mūsų vyres
kvadrat. planas, geras mūras, atski
morgičius 6%, sav. išvyksta į JAV.
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
TURĖSIME NAUJUS VARGONUS. niųjų chorai ir tautinių šokių
ras, 2 mod. virt., šoninis įvaž. Sku
Bloor - Dundas
bus pard. savininkas pirko kitą na Daugumai parapijiečių pageidaujant, grupės.
$4.000 įmok., 8 kamb. per du augšt.,
greitu laiku įsigysime naujus elektri
mą. Prašo tik $19.700.
mūr. atsk., 2 mod. virt., vonia ant
Lietuviai agentai vieninkimės!
Labai buvo malonu stebėti ke
Bloor - Indian Grove
pirmo augšto, did. kiemas, priva
nius
vargonus
maždaug
už
$1.000,
nes
Įstaigos teL
Namų tel
$11.000 įmokėti, 17 kamb., naujas, senieji jau atgyveno savo amžių. Ge lias šių jaunųjų repeticijas bei
tus įvaž., 10-čiai metų išmokėjimas.
LE. 2-3321
'
RO. 2-5543
mod. statybos orig. tripleksas, did. gužės 15 d., sekmadienį, tuoj po pa pastatymus. Kartais sunku Įtikė
Roncesvalles • Marion
mod. įrengti kamb., vand. alyva maldų, buvo sušauktas parapijos su
$5.000 įmok., 10 kamb; dupleksas,
Realtors
ti, kad tokie maži pipirai taip gra
šild., nepaprastai gražus iš lauko ir
geras niūras, did. kamb., labai šva
sirinkimas,
kur
kiekvienas
galėjo
pa

žiai
galėtų
šokti
ar
dainuoti
lietu

vidaus. Puiki investacija — garan
rus, 2 mod. virt., 2 vonios, naujas
Tel. LE. 4-9211
sisakyti tuo reikalu. Dauguma pasisa viškai. Kada mes matome aplin
tuotos pajamos.
šild. alyva. Did. sklypas, arti krauOakwood - Eglinton
kė, kada pirkti geresnius. Baisų dau
tuv., susisiek, ir mokyklos.
B. SERGAUTIS, F.R.L
$14.000 įmok., 20 kamb. apartamen guma nutarta apsidėti mokesčiu — kui šimtus panašių i juos vaikų,
Bloor - Jane
kurie
sunkiai
jau
gali
lietuviškai
prezidentas
tas, rupių pi. ir spalvotų akmenų kiekvienas dirbantysis mažiausiai au
$5-6.000 įmok., 8 ir 6 kamb namai,
statyba, visais atžvilgiais gražus pa koja $7. Labai būsime dėkingi, kas liežuvi apversti, kaž kaip širdi
rupių pl., mod. statybos, geras išpla
Real Estate patarnavimas: na
statas. Ideali vieta nuomavimui,
navimas, ideali vieta, arti kraut, ir
smagiai pakutena.
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD
paaukos
ir
daugiau.
Tuomet
bus
ga

augštos
pajamos,
mod.,
įrengtas
ir
Bloor-Annette susisiek., priv. įvaž.,
mai, žemė, biznis, morgičiai,
Yra garbė tų vaikų tėvams, an
išdekoruotas. Prašo $42.000. Namas lima įsigyti dar geresnius vargonus
garažai. Kas nori gero namo, tai
draudimas, investacijos. ,
negu išsyk numatyta. Su aukų lapais samblio vadovams, o ypatingai
tik 2mt. senumo. Pasiteirausit?
tikrai džiaugsis vieną iš jų pirkęs.
bus aplankyti ir tie leituviai, kurie muz. F. Stroliai, kuris augina Lie
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996
nelanko bažnyčios, bet jaučiasi esą tuvai atžalyną — “Tėviškėlę”, ku
lietuvįai patriotai. Trys asmenys vi rios nė svetimo krašto audros ne
X
PARŪPINU MORGIČIUS
Pelningas motelis Toronte
Gazo stotis sn restoranais
suotinio susirinkimo įgalioti rinkti au pajėgs sunaikinti. Tikėkimės, kad
Nepaprastai liuksusinis 30 vienetų
$20.000 Įmok. Prie plento tarp New
kų lapais aukas: vargonininkas ^. Kumotelis:
restoranas,
biuras
ir
gyv.
market ir Keswicko. Gazo parduoda
kuro alyvos ir bornerių aptarnavimas
apartamentas atskirai; gryno pel
sinskis, savanoris St. Tolvaišą ir bažn. tokių reiškiniu mes ir daugiau su
virš 120.000 gal., garažas su visais
Toronte.lietuviškai kalbantjeji klauskite
silauksime
arba
galėsime
vėl
pa

no į metus virš $25.000, nežiūrint
moderniais įrankiais; 2 kavos barai
komiteto narys P. Mazaitis.
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
kad'samdyti administratoriai. Kai
matyti anksčiau veikusius, bet jau
(savaitinės pajamos virš $1.100),
na apie $220.000; įmokėti apie
MŪSŲ JAUNASIS AKORDEONIS aptilusius panašius vienetus. .
moderniai įrengta. 4 kamb. butas;
$75.000. Morgičių nėra.
rauplėtų plytų namas, 4 sklypai.
TAS A. Kusinskis dalyvavo muzi
$35.000 morgičių iš 6Vi % ir 15 m.
kos
festivalyje Hamiltone, kur laimė
Jane - Annette
apylinkėse nkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln.
jo
du
sidabro medalius ir $50 pre
$2.700 Įmokėti, dviejų augštų, 6
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
Kotelis
miją.
1
Sudburiškis.
kamb., atskiras, gerų plytų namas,
$12.000 Įmokėti, parduoda apie 14 •
didelė moderni virtuvė; vandeniu
17.000 galionų alaus, 17 nakvynėms
KAS DAR NEMĖGINOTE, PABAN Jei Tamsta norite parduoti - pirkti kokį, nors nekilnojamą turtą ■
alyva apšildymas, garažas. Kaina
Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. kambarių, 2 butai, restoranas, po
DYKITE! jau daugelis yra įsitikinę, — paskolų sutvarkymą, prašau neatidėliojant kreiptis, nes čia $17.000.
90 vietų vyrų ir moterų salės, mū
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
Tamsta gausite tą, ką Tamsta norite. Skubus ir. sąžiningas patar
kad per A. KUSINSKĮ (Anglijoj
rinis namas, viskas gerai Įrengta,
GEO. HUNT REAL ESTATE
Sklypai vasarvietei
:
prie 11 plento, mažam miestely, ku
bendrovių atstovą) yra geriausias ir navimas.
128 Hurontario Sfr.
Prie Simcoe ežero, 40 mylių nuo
rortinė apylinkė. Sklypas 200 iš
*
'
Collingwood, Ont.
pigiausias būdas užsakyti dovanų siun
Bathurst • St. Clair
Bathurst - Laurence
Toronto; 100 pėdų fronto prie pat
400 pėdų. Kaina $65.000.
$10.000
įmokėti,
17
kambarių
atski

S4.000
įmokėti, 5 kambarių mūro J
tinius
savo
artimiesiems.
Greitas
ir
ežero sklypai; lietuviams praktiš
bangaliukas,
alyva apšildomas, di- *
ras
gražių
plytų,
vandeniu
alyva
šil

kiausia
vasarvietė.
Lengvos
išsimo

garantuotas
pristatymas.
Kaip
tik
gau

Farmos prie Wasagos
domas,
modernios
statybos,
3
metų
delis
gražus
kiemas. Pirma skola J
kėjimo
sąlygos.
Kainos
pradedant
$3.000 Įmokėti, 100 akrų, gera že
ta naujų 1960 m. nylono, vilnonių,
$10.000
iš
6%
15 m. Kaina $14.000. *
senumo
TRIPLEKSAS.
$800.
mė ir geros trobos, prie 26 plento.
dirbtinių kailių ir kitokių tekstilės ga
minių pavyzdžių. Kainos nupigintos.
Kirpykla
Bloor - Jane
Bloor • Glcndenan
Avenue - Eglinton ,
Be tekstilės gaminių, galite užsakyti $5.000 įmokėti. 6 kambarių atskiras
Prie Bloor ir Dufferin vyrų - mote
$3.000 Įmokėti, 6 kamb.. 2 augštai,
S6.000 įmokėti. 8 kambarių, 2 aukš
IšGELBtKITS GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GlMlHlMS IR DRAUGAMS VAW
rų kirpykla su visais įrengimais.
atskiras mūrinis namas, vand. aly
vaistus, odą, laikrodžius, akordeonus mūro, vandeniu alyva apšildomas,
tų, mūro, atskiras, alyva vandeniu
Kaina $1.450, nuoma $55 į mėn.
va šildomas, garažas. Kaina $17.200.
apšildomas, garažas, privatus platus
ir visa kita. Be to. vėl pradėjau pri 9 pėdų pločio šoninis įvažiavimas,
>
Roiykite, Wcf®n«*a»
šoninis įvažiavimas. Skolų nėra.
iminėti ir pačių klijentų sudarytus garažas, prie geriausio susisieki
Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir ;vairia kaina.
Kaina $20.000.
mo
ir
apsipirkimo.
Kaina
$21.000.
siuntinius, kurie siunčiami per Angli
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parūWv '
ją. Patarnauju visiems, Sudburio apy
piname gerom sįl^om .Rąskoljį isjgi.jįmyi^^osanbės.
/smodici
linkėje ir>48fcoemąibRprNdhUlAS ADRESASYreiTFrdRtm^ Apt.* 8, Sud
989 Bloor St. W. Jst. le£
ttami? tel. RU. 3-2105.
bury, Ont. Tel. OS. 4*1605. •
FmTiTSv. -?w7i
i
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527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

...

B. SAKALAS

t

M

.--O-v

S. KĖKŠTAS

T. STANULIS

P

7

Ken WILES

Joseph A. PE ERS Ltd. ’

KER BERIS

PARDUODAMAS NAMAS

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

ČIKAGA...

Parduodama
13 arba 30 akru
geros žemės

SUDBURY Ont

B. MARI JOŠIUS

Extra Realty Ltd.

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

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

Ml

S. JOKŪBAITIS

Telef. LE. 7-3173.

Nomu RQ. 6-0417

Lake Simcoe

Collingwood, Wasagos ir Stayner

«“*“

EXTRA REALTORS LTD.

V. (Vic) BUTRIMAS

Vaistai Lietuvon!

<

®fyt. Morkis

J.Kaškelis

A. Bliūdžiui

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
■ V********

\

J...KUDABA

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Brazilijos vyriausybe naujoj sostinėj
REAL ESTATE

m Bloor St.

W.

<5

Telef. Lęjl-4605

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI: '?
1

J. GUDAS - namų tel. RO. 6-8096

j

PRANU BARAUSKO
Draudimų agentūra
Visų rūšių draudimai
TELEFONAS
. .

KO. 6-0811
arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont

Nauja Lietuviška Valykla

Lenar(Fs Cleaners
985 College St

Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto
šeštadieniais — 8 vai. ryto
Savininkas L. LEVECKIS

Brazilijos prezidentas Juscelino atstovas kardinolas Cerejeira. 23 nės veikimas uždeda naujų sun
kių pareigų. Brazilijos vyriausy
Mišias, dalyvaujant milžiniškai bė kilnia širdimi ligi šiol pripa
miniai žmonių. Ant altoriaus, ku žino Lietuvos pasiuntinybę Rio de
ris buvo įrengtas prie didžiųjų Janere ir konsulatą Sao Pauly
dar nebaigtos katedros durų, švy kaip nepriklausomos Lietuvos įs
tėjo Vilties Madona, ta pati stovy- taigas, traktuodama jas visiškai
lėlė, kurią vežėsi savo laive Ped vienodai, kaip ir kitų valstybių
mu. 1891 m. buvo numatyta nau ro Alvares Cabral 1500 m. savo atitinkamas įstaigas. Dar daugiau.
jai sostinei vieta — dabartinė. Brazilijos pasaulio atradimo ke Brazilija ir Lietuvai skyrė 2,5 ha
Jau 1946 m. buvo sudaryta komi lionėje ... Neįmanoma trumpa sklypą pasiuntinybės rūmam nau
sija rūpintis sostinės iš Rio iškė me pranešime apibūdinti visos iš joj sostinėj pastatyti. Kad paleng
limu. 1956 m. buvo įkurta orga kilmių programos ... Veik po vi vintų ambasadoms įsikūrimą nau
nizacija NOVACAP, kuri buvo durnakčio minia išklausė šv. Tė joj sostinėj vyriausybė surado net
organizacijų, kurios kredituotų
įpareigota naują sostinę pastatyti. vo kalbą Brazilijai iš Romos.
Jau 1957 m. tarptautinė juri ko Kardinolas Cerejeira palaimino rūmų (bent laikinų) pastatymą.
misija išrinko iš 26 vietinių ar sostinę. Iš ryto suskambėjo kariš Visa tai mus įpareigoja. Su tuo
chitektų prajektų Lucio Costa ki trimitai ir buvo pakelta valsty yra susiję daug problemų, kurių
projektą ir balandžio mėn. tų pa bės vėliava (Tautų alėjoj, skirtoje dalis jau sėkmingai išspręsta. Vos
čių metų pradėta sostinės staty užsienio valstybių atstovybėms, grįžęs iš Brasilia iškilmių min.
ba. Visą pasaulį nustebino rekor visas iškilmių (penas plevėsavo Meieris išskirdo į Romą pas Dip
dinis statybos greitumas" ir revo tų tautų vėliavos, jų tarpe,, žino lomatijos Šefą galutinai aiškintis.
liuciniai drąsūs architekto bei ma, ir Lietuvos trispalvė). Po to Po poros savaičių tikimės plačiau
valdžios užsimojimai. Ir štai po valstybės prezidentas priėmė Val painformuoti tuo reikalu. Gauna
trijų metų įtempto (dieną ir naktį) džios Rūmuose svetimų valstybių mi Rio mūsų tautiečių laiškai iš
darbo visiškai dykoj vietoj iškilo ambasadorių sveikinimus. Dr. JAV duoda daug vilčių, kad Lie
moderniškiausių linijų namai, Meieris, atstovavęs Lietuvą, pa tuvos respublikos atstovavimo
dangoraižiai, plačiausios, asfaltu sveikino prezidentą Juscelino reikalai Brazilijoje nenukentės.
išlietos, be sankryžų pagrindinės valstybės ir okupuotos tautos var
Petras Babickas.
susisiekimo arterijos, 24 kilomet du. Tą pat dieną buvo iškilmin
rų ilgio dirbtinis ežeras apsupo gai įkurdinti Parlamentas, Legis Roma. — Jauniausioji Musso
iš dviejų pusių BRASILIA—toks lature ir Vyriausias Valstybės lini dukra Anna Maria neseniai
sostinės vardas, — žodžiu, tai, kas Tribunolas. Po pietų įvyko kariš pradėjo solistės karjerą.
buvo įmanoma atlikti faraonams kas paradas, o vėliau žygiavo kanvergų jėga, čia buvo atlikta pre dangai — darbininkai statę Bra
zidento Juscelino pasiryžimu, op silia — kurie buvo ypatingai pa
timizmu ir energija. Daugybė gerbti. Vakare įvyko fantastiškas
žmonių jį kritikavo (dar ir dabar feierverkų spektaklis,- kur buvo
(Atkelta iš 3 psL)
kritikos nesiliauna), įtarinėjo, net sunaudota-šimtai tūkstančių spal
šmeižė, bet jis nekreipė dėmesio: votų ugnių. Vėlai naktį įvyko iš jos. Esą, anglosaksiškos kilmės
nė vieno žurnalisto nepatraukė at- kilmingas priėmimas pas prezi amerikiečių -valstybininkai, kaip
sakomybnė, nesiteisino, negaišo, dentą. Tai įvyko balandžio 21 d. Bainbridge Colby, valstybės sek
nesustojo ... Pagaliau ir priešai oficialioje naujos sostinės įkurtu retorius 1919-1920 m., atsisakę
(opozicija) turėjo pripažinti jo vių dienoje. Daug ambasadorių pripažinti Pabaltijo ir kitas atsi
nuopelną. Ir niekas nesistebėjo, nebelaukė sekančių dviejų dienų kūrusias valstybes iki “ateities
kad šis jaunas prezidentas iškil švenčių, nes jos buvo daugiau vie rusų valstybė” su tuo sutiks.
ANGLOSAKSAS NENORI
mių metu keletą kartų iš susijau tinio pobūdžio, k.a. įvairių tautų
SUSILPNINU RUSŲ
įstaigų,
poilsio
parkų,
kino
teat

dinimo šluostėsi ašaras. Į sosti
IMPERIJOS
nės įkurtuves žmonės plūdo, kaip rų įkurtuvės, simfonijos ir choro
j atlaidus. Visi keliai buvo pilni koncertai, sporto lenktynės, mis Toliau rašo Gurevitch: “Savo
garbingu pareiškimu 1920 m. va
automobilių. Turtuoliai, įsidėję terijos vaidinimas ir t.t.
Visą savaitę Brazilijos spauda sario 7 d. Mr. Colby (vos keli me
duonos ir vandens bei skanėstų
ir
radijas skyrė naujos sostinės tai po Wilsono tautų apsisprendi
(nes niekas netikėjo, kad naujas
miestas gali aprūpinti keletą šim įkurtuvėms, iškeldama įvairiau mo deklaracijos) pareiškęs, jog
tų tūkstančių svečių), smalsuoliai? sių didingų ir kartais juokingų JAV nenorėtų, kad Rusija dar
biznieriai, patriotai*.... — traukė faktų iš tų istoriškų dienų. Visi labiau būtų susilpninta suskaldy
žemės keliu. Ir tie keliai buvo stebėjosi, kad per tokį žmonių mu, kuris tarnauja kitų, bet ne
nauji, ryšy su statoma sostine iš antplūdį neįvyko nieko, kuo poli interesams Rusijos(!), kuri tebėra
vesti. Daug kas tikėjosi teksią cija turėtų susidomėti, nebuvo ir galingoje nereprezentatyvinėse
nakvoti lauke, nes jokie viešbu susisiekimo nelaimių. Beje stoko rankose režimo,, valdančio bruta
čiai, ypač, kad jie buvo rezervuo jo informacijos, nes sostinės gat lia jėga”. Tokia pat politika bu
ti garbės svečiams, negalėjo tiek vės neturi dar vardų. Kenkė ben vusi tęsiama ir kito sekretoriaus
svečių priglausti. Valdžios sve dram įspūdžiui ir debesys dulkių. — anglosakso Charles Evans
čiai skrido lėktuvais. Vien ambat Spauda aprašė ir vieną deputatą, Hughes. Apsižiūrėjęs, kad prigie
sadoriams buvo skirti trys lėktu kuris atvykęs į jam skirtą butą dojo gana ditirambų imperialis
vai, nes jų buvo daugiau kaip pu nerado žadėtų baldų. Kadangi at tams, Gurevitch toliau cituoja
sė šimto. Lietuvos atstovas Rio de stovas buvo atvažiavęs su šeima, Kerenskinį seimą, kuris siekęs
Janeire dr. Frikas Meieris, gavęs tai nieko nelaukdamas nulipo že tautų'federacijos, o dar toliau jau
iš Diplomatijos Šefo min. Lozo myn, sulaikė pirmą pasitaikiusį šoka rusiškos literatūros argu
raičio kredencialus atstovauti Lie baldais prikrautą sunkvežimį ir... mentu — ji palikusi gruzinų, ar
tuvos respubliką įkurtuvių iškil su revolveriu rankoj apsirūpino mėnų, totorių, estų, latvių, lietu
vių, žydų, ukrainiečių ir gudų li
mėse kaip ambasadorius ypatin jaisgoj misijoj, išskrido į Brasilia ba Trumpai suglaudus tenka pa teratūrose gilius pėdsakus! Taip
landžio 20 d.,'kur 17* vai. jau da brėžti, kad Brasilia pastatymas pamaišęs visko po truputį, Gure
lyvavo iškilmingame auksinių sos per tris metus yra niekur pasauly vitch išveda,, kad “aišku, jog Ru
tinės raktų įteikime prezidentui. nematytas rekordas. Prie staty sijos” ateitis glūdi nuoširdžiam
19 vai. atvyko iš Romos šv. Tėvo bos darbų ypač pasižymėjo brazi demokratinio federalizmo įgyven
lai iš šiaurės, nors 50.000 darbi dinime.
Keista, nei Gurevitch, nei kiti
ninkų. tarpe buvo tikras Babelis,
individai neranda gali
Atlieku visokius jų tarpe pora tuzinų lietuvių iš surusėję
ma
įsijungti
į tų pačių tikslų sie
Sao Paulo. Architektūriškai Bra
elektros darbus silia iš tolo teikia labai neįprastą kiantį Pavergtųjų Seimą Niujor
įspūdį dėka savo labai naujoviš ke. Priešingai — Gurevitch ran
prie senų ir naujų statybų.
kų linijų. Brasilia šiuo tarpu nė da, kad šiandieninėj tarybinėj
Patarimai ir apkainavimas
ra lygintina nė su vienu pasaulio Rusijoj vienas iš retų sentimentų,
veltui.
kuris vienodai reiškiasi tarpe val
VALAU FOTELIUS dančiųjų ir valdomųjų, yra ne
Licenzijuotas elektromonteris
'
IK ĮVAIKIUS KILIMUS.
apykanta tiems “rusams”, kurie
Automatinis elektra valymas. Sutai koloboravę su Hitleriu ir tiems,
J. Nacevičius
kurie dabar talkininkaują svetim
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
SKAMBINTI
LE.
34912.
taučių projektams suskaldyti
Tel. LE. 4-6075
P. KARALIŪNAS
“Rusiją”. Vakariečiai demokratai

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

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais—
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
Btstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St* W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAI IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W J Toronto. LE. 3-5454
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų
kostiumams bei paltams.
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patohymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balarsavrmą su
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, bateriją ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas Dyleris

Elektros - Electronic

A. F. GARAŽAS

Technikas

1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin).

j

KROSNYS-GAZAI-ALYVArANGLYS
gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI
gazo
CONVERSION BURNERS
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS
“GURNEY”
_
....
■ — gazo ..
ir elektros.
Visą rūšių remonto darbai.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui.

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visą rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic - Hydromatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Padaromi
minkšti baldai
pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina.
Darbas garantuotas.
Telefonas WA. 2-7981
Namų tel. AM. 1-0537

Rose Heating - Tinsmith Co.

VEDYBOS

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

Visi mašinų remontą darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame
GARAGE

Jol norite vesti, rąžykite /vokiečių ar
i fonkų.tefefnmiokite ar atvykite
aswtai^39uii i
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
? S59 COLLEGE ST., Toronte, Ont.
Telefenas LE. 2-S4M.
į Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
į Atsakymams raštu pridėti $1. Mote< rims- iki 35 m. amž., tarpininkovimas-

Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St.z Toronto (prie

Spadina-College)
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

O I U V V Į <1O

A. Beresnevičius

;

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JUSKEV1CIUS,
Licenced master electrician.
Telef. HL 7-1601

Toronto

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiugų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST,
Telefonas LR 1-1432
TORONTO
buto tel. LR 1-4704

George BEN, B.A«

FELIX ELECTRONICS SERVICE

persikėlė

i Taisoma visų rūšių televistjGsr**^*? patefonai, teiprekordertal
> jyj: ji ,Fį. N O V.KiD AS.
;-•*

—Skambinti: bet kada tdL

Apsukrus kelneris
— Ar nėra čia mano vyro? —
skambina viena ponia į restoraną.
— O, ne, poniute, nėra, tikrai
nėra.
— Kaip gali sakyti, kad nėra,
kad net nežinai, kas čia skam
bina?
— O, poniute, pas mus nėra
vyrų, kai žmonos skambina ...

RAŠAU SAU

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

WALLY'S

Gydytojo poilsiui nereikia
Tokiam verta žūti
Kanclerį Adenauerį vienas bi Mobilizacijos metu kareivių
čiulis klausia ar vykdamas atos priėmimo punkte gydytojas tei
togų jis imsiąs kartu ir savo gy raujasi kandidato:
dytoją?
— Ko tamstai trūksta?
— Jokiu būdu. Juk aš vykstu — Trūkti tai nieko netrūksta.
pailsėti...
Turiu dar ir nereikalingų daly
kų: reumatą, širdies ydą, aklo
Senuko idėja
sios žarnos uždegimą, žaizdą skilSenelių namų vienas gyvento
jas sukūrė tokią teoriją:
— Užteks. Geriausia išeitis to
— Skaičiau laikraščiuos, kad kiam žūti garbės lauke. Rašyk ka
pasaulyje yra didelis javų pertek tegorija A, — įsako sekretoriui.
lius. Jeigu taip, tai tą perteklių
. Vyras ir žmona
galima nupirkti pusdykiai. Iš tų
—
Ar
pastebėjai šiandien baž
javų galima pagaminti degtinės,
kuri bus taip pigi, kad ir senelių nyčioje tos pasipūtėlės Mikienės
t
namų pensininkai galėtų leisti naują skrybėlę?
|
sau išgerti keletą stikliukų per — Ne, nepastebėjau.
—
Nesuprantu,
tai
ko
tu
ir
ei

dieną ir kūdikių nereikėtų be per
ni
bažnyčion?
...
•
i
stojo nuodyti pienu...

ADVOKATAS-NOTARAS
praneša, kad

“ 1134 DUNDAS ST. W

juk esą labai reikalingi galingo
sąjungininko — rusų tautos.
Pasiskaičius tą laišką negali su
prasti, kaip šitokias nesąmones
skelbia žmonės, besididžiuoją
profesorių, redaktorių titulais?
ĮDOMUS IŠVEDŽIOJIMAS
Neseniai Niujorke pasklido
Įdomus išvedžiojimas, kad baltų
jų, rusų simpatikai Valstybės De
partamente buvo ir tebėra tikra
sis veiksnys, kuris lemia visais
įmanomais būdais, kad Pabaltijo
tautos būtų izoliuotos nuo Vakarų;
pasaulio, kad tuo būdu iš pagrin
dų būtų išrauti “buržuazinio na
cionalizmo — laisvos savivaldos”
likučiai. Lietuvių tautai ir net
lietuviams komunistams paro
džius daugiau inteligencijos ir su
sipratimo, nei buvo laukta Mask
voj ir Vašingtone, ši izoliacijos
politika pamažu lengvinama.

• Liūdna, kad kvailiai visada
pasitiki savo nuomone, o protin
gieji visada abejoja...
• Gerovė yra žmonių gyvenimo
padėtis, kurią ir mūsų vaikaičiai
žadės savo vaikaičiams ...
• Kiekvienas gyvenime padaro
kokią kvailystę, tik vedęs tuo įsi
tikina daug greičiau negu neve• Direktorius tai toks pat žmo
gus, kaip ir visi, tik jis to nežino.
• Prieš Kalėdas per radiją pa
skaitininkas kalba:
— Ponios ir ponai, visur seki
me Kalėdų Senelio pavyzdi, o
svarbiausia nepamirškime jo vi
suomeninio takto. Jis savo arti
muosius aplanko tik kartą per
metus...

Paieškojimai
IšKAUSKO • PRANO; gy venanč io To
ronte, ieško sesuo Uršulė ir našlė bro
lienė iš Lietuvos. Teirautis telefonu
HU. 3-0624.
•

Kunigu VINCO IR VIKTORO ČER
NIAUSKŲ ir jų motinos Emilijos ieš
ko dėdė Viktoras ir pusbroliai. Rašy
ti: A. Simkevičienė, 134 Stibbard Avė.,
Toronto 12, Ont.
MYKOLAS KUNCĖ prašomas atsi
liepti šiuo adresu: P. Januška, 1133
Moy Ave., Windsor, Ont., Canada.

Dr, l, Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesvalles), Toronto.

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

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

W. A. LENCKI,

Kabinetas: LE. 4-4451

B.A., L.L.B.
TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

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

Toronto

OKULISTĖS
Lietuvio advokato
įstaiga
Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LR 2-5493 ,
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

Akių specialistas

DĖMESIO

Taisau visų rūšių
Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
18 SKYLARK RD., Toronto.

AUKSO MINTYS

' AL. ČIŽIKAS
Telefonas RO. 6-4063

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

EIMAN, BISSETT

____ _

SEGUIN
Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus

Advokatai —• Notorai
36 HAYDEN ST, Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Tefot namų;
WA. 4-9501;
BR 3-0978

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelto gaivos skoudėfimą ir ner
vingumą.
Kolba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., Toronto
Telef WA. 1-3924

Liėtuvių moterų
Įstaiga veikia

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

168 vai savaitėje

H. ROžAITIS
GENERAL INSURANCE

Tol.omi TELEVIZIJOS oparafoi

| PUSL.
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TORONTO LIETUVIU
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
šį savaitgalį baigia mokslo metus,
šeštadienį vyks pamokos norma
lia tvarka nuo 9 iki 12 vai. Sek
madienį 4 vai. p.p. Prisikėlimo
parapijos salėje mokslo metų užbaigmo aktas, kurio metu bus
įteikti mokiniams išeito mokslo
pažymėjimai ir t.t.
Iš KLB Toronto apyl. v-bos
posėdžių
Dėmesio centre Kanados Lietu
vių Diena, įvykstanti rugsėjo 3-5
d.d. Toronte. Ji skirta paminėti
550 metų Žalgirio mūšio ir 20 m.
Lietuvos okupacijos sukaktis.
Tautinio gaivumo pademonstra
vimui yra jungiama Kanados ir
Amerikos tautinių šokių šventė ir
Kanados chorų sąskrydis. Tauti
nius šokius koordinuoja V. Turuta ir G. Breichmanienė (p. šadeikienė išsikelia iš Kanados). Cho
rų sujungimu rūpinasi muz. St.
Gailevičius ir sol. V. Verikaitis.
Jau susiregistravo suvažiuoti
gražus šokėjų skaičius. Jei sąly
gos leis, tautiniai šokiai bus pa
demonstruoti ir tuo metu vyks
tančioj Kanados tautinėj parodoj.
Tikimasi, kad negausūs Kana
dos liet, chorai suvažiuos visi. Bus
taip pat sporto varžybos, susipa
žinimo - susitikimo vakaras - ba
lius, iškilmingos pamaldos ir, gal
būt, meno paroda. Šiuo metu ieš
koma patalpų, kur sutilptų visa
Lietuvių Dienos programa.‘
Apylinkės v-ba iš savo kasos
šeštadieninei Maironio vardo mo
kyklai paskyrė $250.
Valdyba ragina tautiečius jung
tis į mašinų vilkstinę Otavon prie
sovietų atstovybės birželio 18 d.,
šeštadienį. Demonstracijas orga
nizuoja Pabaltiečių Federacija.
Planingam susiorganizavimui rei
kia iš anksto susiregistruoti. Lie
tuviai registruojasi pas Lietuvių
Namų administratorių LE.3-3027?
Apyl? valdyba.

TORONTO, Ont.

ir gegužės 30 - birželio 4 d.d.

Prisikėlimo parapijos žinios
i Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Lietuvių kapinėse šią savai — Praėjusio penktadienio va
MAPLE LEAF GARDENS
tę vykdomi kapų matavimo dar kare, gausiai dalyvaujant tikin
bai. Juos atlieka kultūrtechnikas tiesiems, buvo atlaikytos iškilmin
pastatys šias puikias operas:
Vytautas Montvila. Dėl savaitę gos gedulo Mišios už a.a. J.E.
užsitęsusių liūčių, kapinių darbai vyskupą Vincentą Padolskį. T.
Pirmadienį, gegužės 30 d.
— ILL TRAVATORE
keletą dienų buvo nutraukti. Šią Placidas trumpu žodžiu prisiminė
Antradieni, gegužės 31 d. — ČIGONU BARONAS
savaitę dar sodinama du tūkstan Ekscelencijos asmenį ir apibū
Trečiadienį, birželio 1 d.
— ANDREA CHENIER
čiai eglaičių, gautų iš miškų de dino nuostolį, kurį tautai ir Baž
Ketvirtadienį, birželio 2d. — FAŪSTAS
partamento; gyvatvorėmis apsodi nyčiai padarė jo mirtis. Po gedu
Penktadienį, birželio 3d- — SIMON BOCCANERA1
nimas kapinių ribos, Įvažiavimo lo iškilmių buvo viešas Dievo Mo
šeštadienį, birželio 4 d
— TRAVIATA >
vartai ir kaikurie frontiniai ke tinai pasiaukojimo aktas. Toron
Pradžia 8 vai. vak.
liai. Šventinimo dienai kapinių te gyvenantiems .Ekscelencijos
centre, kur numatoma įrengti giminėms parapijos vardu reiškia
Bilietų kaina: $2, $4, $6, $8, $10.
koplyčią, bus pastatytas medinis me gilią užuojautą.
— Praėjusį sekmadienį ateitikryžius. Projektas archit. Algirdo
Bilietai jau parduodami Maple Leaf Gardens.
Sąlkauskio, technikinį darbą vyk ninkijai iškilmingai minint 50 m.
do -šios srities žinovas Br. Simke- jubilėjų, pamokslus Prisikėlimo
vičius. Geradarių talkininkavimas bažnyčioje sakė Gerb. kun. Vikt.
savaitės metu, o ypač šį šeštadie Dabušis, At-kų Fed. gen. sekre
Paskutiniai
nį kapinėse labai pageidaujamas. torius. Be to, sumos metu bažny
— Sį sekmadienį po 9.30 vai. čioje pamaldas savo gražiu giedo
spektakliai!
pamaldų įvyks Kat. Mot. D-jos jimu papuošė viešnia iš Čikagos
parapijos skyriaus susirinkimas, sol. D. Stankaitytė. Abiem sve
RAUPSUOTOJI
kurio metu bus aptarta vasaros čiam, tiek daug prisidėjusiem
(Trędowata)
metų numatomi darbai, o taip pat prie šventės iškilmingumo, nuo
liet. , kapinių šventinimo iškilmių širdžiai dėkojame.
Didysis lenkų dramtinis filmas
— Gegužės 28 d. Liet. Krikšč.
vaišės.
ASTOR kino teatre
’ — Šią savaitę par. klebonijoje Demokratų Sąjunga Toronte tu
rės
savo
suvažiavimą.
Sumos
me

vyksta posėdžiai: liet, kapinių ta
653 Yonge St., prie Bloor
rybos, par. komiteto ir ponių, ku tu dienai pritaikytą pamokslą sa
TIK 3 DIENAS
rios sutiks talkininkauti kapinių kys kam V, Zakarauskas iš Či
Gegužės 26, 27, 28 dienomis, kas
šventinimo vaišėse. Ryšium su ka kagos.
dien nuo 5.30 vai. vak., šeštadie
pinių atidarymu numatoma su — Iš Marijos Nek. Prasid. sese
niais nuo 1 vai. p.p.
kviesti platesnio masto liet, orga lėms perleisto Prisikėlimo para
Be to, spalvoti “Mozowsze” an
nizuotų vienetų atstovus ir juos pijos metinio bazaro padaryta
samblio liaudies dainų ir šokių
plačiau painformuoti su kapinė $1.250 pelno. Ši suma kartu su
filmai bei kiti priedai.
$500 dovana už vaikučių moky
mis susijusiais klausimais.
— Antrosios grupės vaikučių mą, įteikta seselėms po sklypo pa
parengimas Pirmajai Komunijai šventinimo ir žemės naujam vai
KANADOS ATEITININKŲ
do, laišku dvasios vadas kun. dr.
Vykdomas antradieniais ir penkta kų darželiui prakasimo iškilmių
JUBILĖJINĖ ŠVENTĖ
J. Gutauskas iš Delhi, o žodžiu
dieniais. Pamokas ves par. kle praėjusios savaitės pirmadienį.
buvo atšvęsta pereitą savaitgalį skautų Rambyno tunto atst. Moc
— Praėjusią savaitę Toronto
bonas.
— šeštadieni ir sekmadieni, šeš kus, at-kų sendraugių pirm. St.
— Bažnyčios altorių papuošr šeštadieninei mokyklai paremti
Juozapavičius, L. Kat. Mot. D-jos
tadieni įvyko suvažiavimo orga CV pirm. A. Sungailienė, Rochesmui pageidaujamos gėlės. Lietu mokyklos tėvų komitetui Įteikta
nizacinis posėdis šv. Jono Kr. pa terio at-kų atst. Br. Krioklys, Tor.
vių šeimos, kurios darželiuose pa Prisikėlimo parapijos dovana —
rapijos muz. salėje ir susikaupi šaulių kuop. atst. Petrulis, apyl.
gal seną liet. paprotį augina gė $800.
mo valandėlė bažnyčioje. Posė v-bos pirm. J. R. Simanavičius
lių, prašomos karts nuo karto at — Šį šeštadienį parapijos cho
džio metu išklausyta At-kų Fed. ir “Moters” red. I. Matusevičiūtė.
ras vyksta į Wellanda dalyvauti
nešti ir bažnyčios papuošimui.
gen. sekretoriaus kun. V. Dabu— Pirmosios Komunijos vaiku Niagaros pusiasalio lietuvių para
Išraiškos šokio koncertas
Rajoninė šventė praėjo. Tai
čių iškilmės įvyks birželio 5 d., pijos metinės šventės programo Jonės Kvietytės ir Bianca Rog šio pranešimas jubilėjinių metų pasiruošimas didžiajam jubilėjisekmadienį, 9.30 vai. pamaldų je. Sėkmės!
ge šokio koncertas įvyks Interna bei kongreso reikalais, o savus niam ateitininkijos sąskrydžiui
— Šį penktadienį po paskutinių tional Institute didžiojoje audito reikalus svarstant nutarta nerink Čikagoje, kuris įvyks š.m. Darbo
mėtų. Vaikučius ruošia lietuvaitės
seselės. Iškilmių dienai sudarytas Mišių muzikos studijoje šaukia rijoje — 709 College St. gegužės ti atskiros At-kų Kr. Valdybos, Dienos savaitgalį. Reikia manyti,
specialus tėvų komitetas. Iškil mas Kat. Vyrų Draugijos visuo 26 d., ketvirtadieni, 8.30 vai. v. bet pavesti tas pareigas Toronto kad kanadiečiai at-kai ir ten gau
tinis susirinkimas. Susirinkimas Programą išpildys Bianca, Rogge, sendraugių kuopos valdybai.
mės bus filmuojamos.
siai pasirodys. Juk tai ne eilinis,
— Pakrikštyta: Tomas Alek svarbus, nes bus renkama valdy Jonė Kvietytė ir jų partneriai šo Sekmadienis buvo pradėtas 9 bet pusės amžiaus ryžto, veiklos
sandras Kazlauskas ir Danutė Ma ba ir keičiamas vienas statuto kėjai Robert Doyle ir Marcei Fu- vai. pamaldomis su bendra Ko ir didelių pastangų atžymėjimo
munija Prisikėlimo parapijos kongresas.
punktas. Nariai prašomi būtinai gere.
rija Miniotaitė.
A.
bažnyčioje, po kurių Įvyko jau
dalyvauti.
Bianca
Rogge
yra
latvių
kil

Kapinių šventinimas
nesniųjų at-kų agapė, o 4 vai. iš Pr. konservatorių verslininkų
— Gegužinės pamaldos laiko
Kanadoje pirmųjų lietuviškųjų mos kiekvieną vakarą 7.30 vai. mės, Studijavusi ir buvusi asis kilminga akademija su įžodžio klubas, sukurtas Toronte 1922
kapinių šventinimo iškilmės įvykš Sekmadieniais—po 11 vai. Mišių. tente pas Mary Wigman Berlyne. apeigomis, paskaita, koncertu ir m. Jo paskirtis palaikyti nuolati
Bilietai po $1.50, gaunami prie
kitą sekmadienį, gegužės 29 d.,'3
kavute tos pat parapijos salėje. nį partijos ryšį su visuomene ruo
— Motinos Dienos novenos Mi įėjimo.
t.
' :
vai. p.p. šventinimo apeigas ka šios laikomos kiekvieną rytą, 8 v.
Akademiją pradėjo Kan. At-kų šiant vadovaujančių politikų pra
pinėse atliks vienas mūsų tautos
Kr.
V-bos pirm. inž. A. Ankuda- nešimus bei diskusijas. Dabar Į
— T. pranciškonų stovyklavie TL VAIKŲ NAMŲ
didžiųjų veteranų prel. M. Krupa tėje N. Wasagoje ir šiais metais statyba jau pradėta ir vykdoma vičius trumpu sveikinimo žodžiu. šio klubo vadovybę išrinkti du
vičius. Į iškilmes ir vaišes kvie bus dvi stovyklos, abi po dvi sa J. Matulaičio. Gegužės 10 d. buvo Įnešus stud, ir moksleivių vėlia neokanadiečiai — ukrainietis Jačiami gerbiami lietuviai kunigai, vaites. Pirmoji, kuriai vadovaus surengtos žemės prakasimo — vas (scenoje buvo dar hamiltonie- roslau Wilk ir italas Gino Ventįetuviškosios parapijos, liet, or ateitininkai ir į kurią priimamas šventinimo iškilmės. Po geguži čių at-kų vėliava be asistos), bu resca, abu atvykę jau po karo.
ganizacijos ir visi tautiečiai iš To jaunimas nuo 13 iki 18 metų, bus nių pamaldų, kad ir lietui lyjant, vo sugiedotas at-kų himnas. Po Partija tuo būdu stengiasi arčiau
ronto ir apylinkės parapijų bei liepos 9-24 d.d.; antroji, kuriai susirinko į iškilmes pora šimtų to sekė įžodis. Kun. Dabušis pri susirišti su naujaisiais kanadie
kolonijų, šventinimo iškilmės su vadovaus “Aušra” ir jos tėveliai lietuvių ir pasislėpė senajam saikdino ateitininkiškam gyveni čiais. Ir ištikrųjų pr, konservato
tampa zsu pačiu obelų žydėjimu. - rėmėjai ir į kurią priimamas dirbtuvės pastate, kuris arcihtek- mui vieną studentę (mokslo me riai yra pirmoji partija Kanado
Kiekvieno lietuvio atsilankymas jaunimas nuo 7 iki 14 metų, bus to Įjungiamas Į naują statybą. Į tams pasibaigus dauguma studen je, kuri taip gausiai į parlamen
į šventinimo iškilmes bus atžymė liepos 30 - rugpiūčio 14 d.d. Re iškilmes buvo atvykusi ir M. N. tų jau yra išsiskirstę į darbus — tą yra įvedusi neokanadiečių —
tas didžiojo lietuviškų kapinių gistracija i abi stovyklas jau pra Pr. kongregacijos seserų Ameri išvažinėj ę) ir 15 moksleivių . At- net 5 ukrainiečius, kurių net du
Įsigijimo įvykio, o kartu atsigai dėta. ‘Aušros” vadovaujamoj sto koje viršininkė Motina M. Aloy kų ženklelius jiems prisegti bu yra ministerial —- feder. darbo
vinimas dvasia pavasario žieduose vykloj mokestis bus toks: vienam za. Dalyvavo taip pat abiejų para vo pakviestas senas ateitininkas J. min. Star ir Ontario kelių min.
paskendusioje puikioje Port Cre vaikui už dvi savaites — $30, 2 pijų klebonai, kun. B. Pacevičius, Matulionis.
Yaremko — taip pat po vieną len
dit gamtoje. Neturintiems susi vaikams už dvi savaites -— $50; T. Modestas, OFM, PLB C V pirm.
Pasibaigus įžodžio apeigom ir ką, italą ir daną.
siekimo priemonių, numatoma 3 vaikams ar daugiau iš vienos J. Matulionis, T. apylinkės v-bos išnešus vėliavas, Otavos un-to
specialiai paleisti autobusus.
šeimos už dvi savaites —, $65. pirm. J. R. Simanavičius ir dau prof. dr. A. Ramūnas - Paplaus Liudas Juozas Pocius, sūnus
Kapinių taryba.
Ateitininkų vadovaujamos stovyk gelio organizacijų atstovai. Vado kas savo paskaitoje pateikė atei- Liudo Pociaus, anksčiau Toronto
los mokestis bus paskelbtas vė vavo J. R. Simanavičius. Pirmasis tininkijos sąjūdžįo analizę akade lietuvių gyvenime pasireiškusio
Renka skelbimus Lietuvių
liau.
sveikino seseles su dideliais užsi mišku kruopštumu pažvelgdamas pijanisto, pereitą šėštadienį šv.
Dienų leidiniui
Rožinio bažnyčioje susituokė su
K LB Toronto apylinkės valdy Stovyklavietėj pasiruošimo dar mojimais PLB CV pirm. J. Ma i pačią jo esmę.
ba pravedė Vladui Skirgailai bai vyksta pilnu tempu: miega tulionis, paskiau kalbėjo T. Pla Koncerto progtamą išpildė To Janice Mary Brooks, turtuolio
rinkti skelbimus VII Kanados mieji suskirstomi į atskirus dides cidas, OFM, kuris atliko ir šventi rontą dar tik pirmą kartą aplan Sydney Joseph Brooks dukra. Po
kelionei jie išvyko į
Lietuvių Dienos leidiniui Toron nius kambarius, pertvarkomi lan nimo apeigas, ir pagaliau Moti kiusi nauja lietuviškojo dainos vestuvinei
meno žvaigždė čikagietė sol. Da Bermuda.
te. Visi prekybininkai ir įvairūs gai ir durys, dažomos miegamųjų na Aloyza.
verslininkai kviečiami šia rekla sienos ir grindys, tvarkomos žai Po iškilmių seselių dabartinė nutė Stankaitytė, savo lakštutės Jei kas važiuotu i Čikagą lengva maši
ma pasinaudoti. Lietuviams pil dimų aikštės, įtaisomi nauji krep se patalpose Įvyko kavutė, kurio balsu tikrai užbūrusi dalyvius ir na ši savaitgali ir galėtų paimti vie
nas puslapis kaštuoja tik $20, šiai, ruošiamos sūpynės ir kt. Dar je dalyvavo apie 20 artimųjų se sulaukusi nuoširdžių katučių bei na asmenĮ, skambinti Stasiui A. tel.
pusė pusi.—$10, ir ketvirtis—$5. buose daug gelbsti savanoriai tė serų bendradarbių bei rėmėjų. prašymų vis daugiau ir daugiau. LĖ. 6-3834.
VII Kanados Lietuvių Diena veliai ir jaunimo mylėtojai. Kurie Ten buvo pasiinformuota bei pa Solistės koncertas buvo iš dvie REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti
šiais metais Įvyksta Toronte, rug gali savaitgaliais ar savaitės die sikalbėta ir statybos bei pinigi jų dalių, kurių tarpe R. Vaštokas du vaikus — 9 mėn. ir 4 metų, High
sėjo 3, 4 ir 5 dienomis. Kviečia nomis atvykti padėti dirbti, pra niais reikalais. T. Placidas, OFM, paskaitė ištrauką iš Škėmos “Žva Park rajone, penkias dienas savaitė
mi skelbimų rinkėjai ir kitose šom pranešti T. Pauliui. Dėko tarp kitko atnešė čeki $1.250 pel kidė”. Solistė I-je dalyje padai je. Dėl sąlygų susitarsime. Skambinti
jame.
no iš Prisikėlimo parapijos sese navo 4 liet, dainas: A. Kačanaus- RO. 6-1563.
Kanados lietuvių kolonijose.
Suinteresuoti skelbimų rinki — Pakrikštytas Stasio ir Regi lėms perleisto bazaro, o antrą če ko Vai gražu, gražu; A. Račiūno
tabako ūkyje šeima,
mu kitose lietuvių kolonijose pra nos Valickių sūnus Tadas Linas, kį $500, kaip parapijos dovaną se Ar atminsi, St. Gailevičiaus Oi REIKALINGA
gali
būti
su
vaikais,
atskiras gyvena
laukiau,
laukiau
ir
Br.
Budriūno
šomi rašyti Toronto apylinkės Algirdo ir Stefanijos Ciplijaus selėms už jų paramą pastoracinia Šauksmas.. Bisui, dar paddįnavo mas namas, netoli mokyklos. Skambin
valdybos pirmininkui J. R. Sima kų sūnus Rimas Vitas, Juozo ir me bei vaikučių auklėjimo darbe. Kačanausko Maino rožė. II da ti tel. 4 Ring 4, Baltimore, Ont., arba
navičiui, 235 Ossington Avė., To Danutės Petronių sūnus Raimun Iškilrhes ir kavutę filmavo J. lyje: dvi operų arijas (Puccini rašyti: A. Mikalauskas, RR 2, Balti
das Jonas, Jono ir Aldonos Guda Dvilaitis.
ronto, Ont.
l’osca ir Verdi La Forza dėl Des- more, Ont.
vičių dukrelė Ramona Ramunė
Sigita ir Vytautas Aušrotai ge tino) ir J. Massenęt Elegiją. Pub TABAKO ŪKIUI reikalinga šeima. Ra
Toronto Vyrų Kvartetas, vado Teresė ir Vyto bei Ritos Semaškų
vaujamas muz. St. Gailevičiaus, sūnus Raimundas Jonas. Tėve gužės 13 d. rytą sulaukė sveiko likai prašant, dar buvo pridėta šyti: J. Kartavičius, R.R. 1, Grafton,
Ont. Tel. Baltimore 31R 31.
gegužės 21 d., šį šeštadienį, išpil lius nuoširdžiai sveikiname, o jau gražaus sūnaus, o Aldutė ir Ber arija iš Madame Butterfly.
Solistei buvo įteikta gėlių Išnuomojami kambariai šeimai ar pa
dys meninę programą Hamilto niesiems linkime Dievulio globos. nadeta broliuko. Laiminguosius
ne, Hillcrest Hotel. Kvartetą kvie Toronto miesto valdyba nu tėvus, “TŽ” didelius bičiulius, puokštė. Jai akomponavo muz. vieniams. Tel. LE. 6-3239.
St. Gailevičius. Dalyvių buvo apie
čia Hamiltono lietuvių sporto klu sprendė tarnybų reikalams pirkti nuoširdžiai sveikiname.
500
— iš Toronto, Hamiltono, Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė
bas “Kovas”.
mažų automobilių. Jau dabar iš Lorreto mergaičių gimnazijos
II augšte, naujai atremontuoti. 65 An
KALVOS IR LANKOS, tolimo miesto v-bos turimų 97 automobi baigimo iškilmės įvyks šį sekma Delhi, Rochesterio ir kt.
nette. Tel. RO, 2-6158.
Suvalkijos kampelio žmonės ir lių 12 yra iš mažųjų. J priekaištą, dieni 3 vai. p.p. šv. Petro bažny šventė buvo užbaigta at-kų bei
gamta, autorius Alb. Baranaus kodėl perkami europiniai ir ame čioje (Bathurst - Bloor kampas). svečių kavute prie gausiai apkrau PARDUODAMA nauja ir sena miega
stalų ten pat kavinėje, su svei mos sofos ir foteliai pigiai kaina. Tel.
kas, knygyno Spauda Waterbury rikiniai automobiliai, atsakoma, Šiemet tą mokyklą baigia lietuvai tų
kinimais
ir meninė programa, ku WA. 2-7981, namų AM. 1-0537.
leidinys. Kaina $2. Gaunama Sp. jog ne miesto v-bos kaltė, kad tės: Antanina Jakimavičiūtė, Gra
išpildė jaunieji ateitininkai
B-vėj Žiburiai, 941 Dundas St. Kanados auto fabrikai mažų auto žina šlekytė ir Vida Tamulaitytė. rią
—
D.
Augaitytės ir V. Simanavi 300 AKRŲ javų arba gyvulininkystės
W., Toronto 3, Ont.
v
mobilių negaminą.
čiūtės duetas ir mergaičių at-kių
IV4 mylios j šiaurės rytus nuo
The Arts Theatre pereitą šeš chorelis, paruoštas seselių. Svei ūkis,
Dornoch, plieninio stogo dariinė-tvartadienį, gegužės 13 d., pradėjo kino telegrama buvęs Kari." at-kų tas, šulinys, automatinis vandens pa
savo dviejų savaičių gastroles T. pirm. Pr. Razgaitis iš Clevelan- davimas, žvyro dauba, modemiška vir
PADĖKA
Viešosios bibliotekos teatre — 20
tuvė ir elektra. Mažas {mokėjimas.
St. George St. Statomi trys vei
Nesikreipti šeštadieniais. P. Sobey,
Reiškiame giliausią padėką vaikams: dukroms Irenai bei žentui Ro
kalai — Čechovo “On the Evils of Dr. A. VALADKA Williamsford, Ont.
naldui Cox ir Danutei, sūnums Remigijui, Virgilijui ir Jonui bei p-Iei
Tobaco” su Lew Davidson; Au
Lorraine Collin už vertingą dovaną mūsų 25 metų vedybinio gyvenimo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gust Strindberg “The Stronger”
sukakties proga, rengėjams p.p. Butvydams, Eidukaiėiams, Gačioniams,
1081 BLOOR ST. W.
Gerasimavičiams. Gipams, Januškams, Juknevičiams S. K., Juodikiams,
su Anna Cameron ir Lois Shaw;
Tel. LE. 1-2933
ir Bertold Brecht “A Day in the
Juzukoniams, Kerberiams, Ožalams, Račkauskams J. E., Sapijoniams B.
NUO BIRŽELIO 1 DIENOS
A. bei p. Vėlyvienei už suruoštą minėjimą-pobūvj bei brangią dovaną,
Life of the Scholar Wu” su Ted
NAUJOS PRIĖMIMO
Klebonui kun. P. Ažubaliui už tartą tame pobūvyje gražų turiningą žodį,
Follows, David Burton, Larry
VALANDOS:
Ooldų pervežimai Toronte ir toiimomi:
S. ir K. žiedoniams iš Clevelando už sveikinimą bei gražią dovanėlę, vi
Reynolds, David Fulton, David
ditto
neiiomh. Vitos rėžomos tortas op
siems svečiams, dalyvavusiems pobūvyje, bei visiems kitiems, sveikinuWhite, Morris Brown ir Patty
#

•

*

stems ir linkėjusiems raštu ir žodžiu.

Įdrėkstas. Vežiuojom kot sovoitę f Moot

UTOWTL
Antenas ir Marija EHjošiai.

Brechto “Scholar Wu” šitame
koptinente statoma išviso pirmą
kartą-

MONTREAL, Que.

Metropolitan opera atvyksta į Torontą

LIDA RYTAS.

Norttt
SMMry v Mter.
30 MWSON ST.
TtL. U.4-1403

B

TEATRO BALIUS įvyks šį šeš
tadienį, gegužės 21 d., Aušros
Vartų parapijos salėje. Jo links
mai ir reto originalumo progra
mai atsidėjęs ruošiasi visas dra
mos kolektyvas, šis vakaras bus
Irauge ir MLD Teatro dešimtme
čio paminėjimas. Baliaus pelnas
;kiriamaš B. Sruogos veikalo
‘Milžino paunksmė” plokštelių
pagaminimui, i
taukios žvakių šviesos,
gražiai dekoruotoje salėje, bus pa
uuyta nenuirūKstama virtinė
staigmenų: prašneks pati scenos
mūza Melpomena, atskridęs iš
Įausų, plasnos sparneliais Amū
ras, po žvaigždėtu Italijos dan
gum bus suvaidinta operteė “Ve
necijos naktis”, uždanga prasi
skleis į bitnykų kavinę “žalias
kalambūras” ... Specialiai šiam
vakarui yra parašytas teatro ba
liaus tango kuris kartu su tradi
cinių teatro baliaus valsu, žiūro
vus liūliuos romantiškoje nuotai
koje.
Atvykusieji galės išbandyti sa
vo laimę vertingoje loterijoje;
gros, geras orkestras, vyks nuotai
kingi šokiai, o bufete — vaišės.
McGill universitete ekonomijos
studijas baigė Aleksas Vičas.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Įėjimas — $1.50.
Visa lietuviškoji Montrealio vi
suomenė kviečiama gausiai atsi
lankyti į šį pavasarišką-vakarą.
Solidarumo mokestį Krašto
Valdybai už 1959 m. įmokėjo:
Oakvillės apylinkės — $32,80,
Delhi — $75, Fort William —
$27,60.
Montrealio ‘Lito’ balansas 1960
m. gegužės 1 d.:
Aktyvas (banko turimas turtas)
Kasa (ein. s-ta banke) $35.635,50
Indėlis Centr. Kasoje 31.100,00
Indėlis Lygoje
54,00
Paskolos
290.283,90
Inventorius
218,00
Įvairūs asmenys
382,50

Viso $357.673,90
Pasyvas (turtas priklauso)
Indėliai - šėrai
$348.509,97
Atsargos kapitalas
3.500,00
Nepadalytas pelnas
1.201,43
Šių metų pelnas
4.462,50
Viso $357.673,90
Narių 502, skolininkų 136.
‘Lito’ vedėjas D. Jurkus.
išnuomojami 3 kambariai Rosemount
Blvd, netoli Pie IX, $$55. P. Adamonis, RA. 2-2472.

Sesutę RAMUTĘ VYŠNIAUSKAITĘ ir
JERONIMĄ PLE1NĮ.

sukūrus šeimos židinį,
sveikina ir linki jiems daug laimės bei džiaugsmo
gyvenime
Brolis Liudas.

Prof. dr. A. Ramūnas, tebevie-i verčiasi veterinarijos gydytojo
šėdamas pirmadienį Toronte, ap oraktika, buvo atvykęs savaitei į
lankė “TŽ” redakciją ir susipa Guelph, Ont., specialiam kursui
žino su jos darbu.
gyvulių chirurgijos. Kursuose da
lyvavo 12 gydytojų iš visų pro
Pirmyn jaunime, Toronto moks vincijų, kurie pasiųsti atrankos
leivių ateitininkų laikraščio Nr. būdu.
8 išėjo gegužės 14 d. jubilėjinės
Tik kelioms valandoms buvo
šventės proga. Redaguoja A. Kuo- sustojęs ir Toronte Royal York
laitė ir D. Daugvainytė, tviršelis viešbutyje, vėliau išskrido i savo
pieštas V. Sakalauskaitės*
tarnybos vietą.
Dr. Pr. Ancevičius The Globe ŠV. JONO KR. PARAPIJOS
and Mail geguž. 13 d. laidoje krK KNYGYNE GAUTA:
tikavo Fr. Nossal pranešimus iš Ą. Giedriaus “Lukšiųjai”
$2.50;
Pekingo. Tarp Maskvos ir tenykš Tomas Kempietis "Kristaus Sekimas”
$2.50;
čio komunizmo ištikrųjų esminio 5 nauja II laida
$1.00;
skirtumo nesą. Abiejų doktrina S. Būdavas “Rūsti siena”
J.
Masilionis
"Lietuvių
literatūra
ta pati. Tai parodę abiejų kraštų
$5.00;
žurnalų pasisakymai Lenino 90 H dalis
vainikas” legendos ir pa
m. gimimo sukakties proga. Abu "Karaliaus
davimai
$1.50;
tikį Lenino idėjų pergale, abu Naujos maldaknygės, rožančiai,
var
sugyvenimą su kapitalistiniu pa dinių ir kt. sveikinimai ir t.t.
sauliu laiką laikinu dalyku.
Knygynas veikia sekmadieniais po
Dr. Ancevičius prieš kurį laiką pamaldų. Užsakyti paštu galima per
buvo sunegalavęs ir dabar tebė "Tėviškės Žiburius”.
ra gydytojų priežiūroje.
z
Briuselis. — Belgija pasirašė
Jonas Vaitkus, veterinarijos gy sutarti, leidžiančią Vak. Vokieti
dytojas, gyvenąs Stoughton, Sa jai Belgijoje įrengti tris karinius
skatchewan, kur jau nuo 1953 m. sandėlius.

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
duodamos bet kokiam geram tikslui. “LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
narapijos^salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Al. GAR BENS
REAL ESTATE

Kanodos, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
i

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont. *
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543KENNEDY - BLOOR. $6.500 įmokėti, viso $21-500. 8 kar.iba”ia«, 2 augštų, vandeniu alyva šildomas, 9 pėdų įvažiavimas. Visai arti Bloor gatvės.
-
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RONCĖSVALLES -• DUNDAS. $4.000 įmokėti, viso $14.900. Atsikras. plytų namas. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
mas. garažas?
*
■»

ARMADALE AVE, $5.000 įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 m?tų atv^
ras morgičius. Atskiras plytų namas. 6 kambarių, nauja šildymo sistema,
garažas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas.

ORIGINALOS DUPLEKSAI. $10.000 įmokėti, balansas 7% morgičių. Viso
17 kambarin, modemiškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai.
Viso kaina $33,000.

PASITEIRAUKITE DKL KITŲ NVOSAVYlffV.

*

