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Leidžia
Kanados Lietuvį Katalikų
Kultūros Draugija
941 Dundas St. W., Toronto

Vakarti Lietuva
Dažnai mes pakalbame apie vakarinę arba Mažąją Lietuvą,
septynius šimtus metų buvusią atskirtą nuo didesniosios savo
tautos dalies, novytą, kankintą germaniškojo antplūdžio, tačiau
išlikusią gyvą, kad ir kiek pažeistą, sužalotu veidu, išauginusią
daugelį stiprios dvasios sūnų, dar ir šiandien pasiryžusių grum
tis dėl lietuviškosios savojo krašto ateities. Dėl jos pasiryžus ko
voti taip pat visa tauta. Nerasime lietuvio, kuris šiandien dėl to
nors vienam momentui susvyruotų. Kad Mažoji ir Didžioji Lie
tuva yra ta pati Lietuva, kad tai nedalomas vienas lietuvių tau
tos kūnas, kad tai amžinosios lietuvių tautos žemės yra kiekvie
no lietuvio išpažįstama-tiesa. Gyvename didelių sumaiščių lai
kus, o kartu didžiųjų progų laikus. Germaniškojo pasaulio stip
rybė Mažojoje Lietuvoje bei visuose Rytprūsiuose yra eliminuo
ta. Ilgam ar trumpam laikui, šiandien dar neaišku. Bet šiandien ji
čia jau menkas veiksnys, veik visiškai nustelbta, bent iš viešojo
gyvenimo pašalinta. Klaipėdos kraštas šiandien yra prijungtas
prie susovietintos Lietuvos, bet didžioji Mažosios Lietuvos dalis
yra valdoma rusų, paversta rusiška kolonija. Geopolitiškai Lie
tuvai tai yra didžiausia pastarojo karo atnešta blogybė, nes tuo
būdu ji yra atskirta nuo vakarietiškosios kultūros pasaulio. Tai
rodo, kad Maskvos politikai užplanavo Lietuvą ir kitus Pabaltijo
kraštus ilgainiui paskandinti rusiškoje jūroje.
Mes netikime, kad agresingoji Maskvos jėga taip ir išliks
amžiams visuose baruose, kur šiandien ji yra atsiyrusi. Nebent
ji išeitų laimėtoja naujajame pasauliniame konflikte. Jo betgi dar
nesimato, tad greičiau tenka laukti mažesnio masto lokalinių
sprendžiamųjų įvykių. Tuo tarpu yra aiškus vienas, bet labai
reikšmingas faktas, būtent, kad pavergtuose kraštuose ruso au
toritetas nėra pakilęs ir tik durtuvas bei automatas teįgalina jį
atsilaikyti prieš jau ryškėjančius tautinės laisvės ilgesio išsiver
žimus. Tai yra laidas, kad sprendimas vieną dieną ateis. Tada
vėl iškils ir Mažosios arba Vakarų Lietuvos klausimas. Mūsų už
davinys būtų šiandien rasti būdą bei kelią, kad tas Mažosios Lie
tuvos klausimas nebūtų vien mūsų vienų klausimas, bet pasau
linis: Kad Mažosios Lietuvos problema pasaulio akyse nebūtų už
gožėta Rytprūsių problemos. Šioji, be abejonės, iškils. Bet ar mes
tada pajėgsime įrodyti pasauliui, kad Rytprūsių problemoje ne
pamirština Maž. Lietuvos, problema, kad šiosios tinkamas iš
sprendimas palengvins visų šio krašto problemų sprendimą? Ar
galėtume mes pasiūlyti šitokią išeitį jau šiandien, jei staiga iškil
tų reikalas? Deja, negalėtume, nes tokio sprendimo nežinome.
Nežinome ir nesvarstome, tarytum tai kieno kito uždavinys, o
mums pakaks tik k.^riotį kad tai mūsų žemė. Mes ne tik nežinome
tokio sprendimorbet ilif šiol išviso nekėlėme Mažosies Lietuvos
problemos platesniu mastu. Sakėme VLIKo bei Mažosios Lietu
vos Tarybos memorandumais pasaulio vyriausybėms, kad tai ta
pati Lietuva, bet kaip ji atskirtina nuo viso krašto, taip ir ne
svarstėme. Čia gi nėra problema atsiėmimo sau priklausančio
g".b?lo, bet viso to krašto likimo problema. Jei Lietuvai priskirti
na Mąžoji Lietuva, Lenkijai vakariniai Prūsai, gal dar Varmija,
tai koks likimas kitų sričių? Kaip gi mes siūlytume? Tai nėra
greitomis išsprendžiamas klausimas. Jį reikia iš anksto svarstyti
ir idėjas kaupti, nes nežinome nei dienos, nei valandos.

Savaitės įvykiai
-

Lietuvos architektūros parodos istorinis skyrius S Paulo Brazilijoj. Antras iš kairės inž. Mikalojuą. "vanausKas, parodos organizatorius, priima
bičiulius dr. Ludenor Sampaio Rocha ir
MLeštro Armando Belardi — viduryje.

Viešoji opinija politikoje
Kai praėjusio karo metu prez.
Roosevelto pasiuntinys A. Harri
man prašė Staliną įgalinti “reli
ginę laisvę”, kad patenkinti JAV
viešąją opiniją, šis atsakė: “Man
tai mažiausiai rūpi”. Demokrati
nėj santvarkoj viešoji opinija
tuo įtakingesnė, juo menkesnė
krašto vadovybė. Tai rodo pa
starųjų savaičių ^augštosios po
etikos vystymasis. Sovietų lai
mėjimai politikoj, jų augantis
prestižas pasauly, didžia dalimi
priklauso nuo Nikitos supratimo
JAV ir Europos viešosios opini-

:

J

Visų vyriausybių galvų laiškai kalba apie taiką, o biudžetai apie
karą.. Tokia išvada susidaro sekant praėjusios savaitės vakariečių sovietų laiškų lietų. Vakariečiai, apsvarstę sovietų Bulganino pa
siūlymus dėl vyriausybių galvų konferencijos, ėmė siųsti savo at
sakymus Maskvon. Pirmasis atsakė prez. Eisenhoweris, toliau Bri
tanijos Macmillan, Prancūzijos Gaillard, Vokietijos Adenaueris
>r t.t. Visi išreiškė norą prisidėti prie tarptautinės įtampos suma
žinimo, dalyvauti vyriausybių galvų koferencijoj, jeigu ji bus pa
ruošta diplomatinių atstovų ir užsienio r. ministerių. Tik Italijos
prezidentas pareiškė, kad Kremliaus laiškų ofenzyva tėra propaganda,,, kuri užuot švelninusi *----------------------- :--------------bė grius, tačiau dar gavo reika
įtampą ją aštrinanti.
Kitaip atrodo biudžetų kalba. lingą daugumą: 253:233. Sekan
Britanija ir Prancūzija, •tiesaijne_ tis vyriausybės žingsnis — kon
epajėgdamos išlalkytr-perdide- stitucijos reforma, siekianti di
lės naštos mažina savo karines desnio vyriausybių pastovumo.
pajėgas, tačiau krašto gynyba Tai surišta su JAV ūkinės pagal
biudžete užima svarbiausią vie ba. J. F. Dulles pareiškė, JAV
tą. Sovietai pasiskelbė mažiną duosiančios Prancūzijai paskolą,
kariuomenės skaičių, bet tai dau jeigu ši pagaliau susitvarkysian
giau tik propagandinis mostas. ti. Prancūzijos delegacija yra at
JAV naujajame $73.9 bilijonų vykusi į JAV ir bando gauti $500
biudžete gynybai numatyta $39.8 mil. paskolą, kuri ypač reikalin
bil. Raketiniams ginklams pa ga ištuštėjusiam valstybės iždui
skirta $549.670.000. Atstovų rū dėl kovų Alžerijoj.
Chruščiovas Lenkijoj
mai šią sumą priėmė vienbalsiai.
Sovietų “Tass” pranešė, kad
Niekada taikos metu JAV tiek
sumų kariniams reikalams nėra Chruščiovas 3 dienas viešėjo Len
kijoj ir turėjęs pasitarimus su
skyrusios.
kompartijos gen. sekret.'Wl. Go
Naujas pasiūlymas
JAV užsienio r. min. J. F. Dul mulka ir'min. pirm. J. Cyrankieles, kalbėdamas spaudos banke viez, tačiau neužsiminė ko jis ten
te, pareiškė, esą atėjęs laikas or lankėsi. Manoma, kad buvo
ganizuoti tarptautinę erdvės ko svarstoma Sov. Sąjungos - Len
misiją, kuri prižiūrėtų, kad erd kijos santykiai, ypač ideologinė
vė nebūtų panaudota kariniams jų pusė. Neseniai sovietų spau?
tikslams. Esą sovietai, kurie taip da kritikavo Lenkijos komunis
“rūpinasi” tarptautinės įtampos tų partijos nesusiklausymą, dis
sumažinimu, turėtų nedelsdami ciplinos stok^. Taip pat, pasak
spaudos, buvę svarstomas ūkinės
tokį pasiūlymą priimti.
Dulles nuomone, vyriausybių pagalbos klausimas, neatominė
galvų konferencija negalėtų baig sritis cęntr. Europoj ir kt

nininius šūkius) buvo susilaukę
visuotinio pritarimo ir pakėlė
Amerikos prestižą, Eisenhowerio
- Dulles užsienių politika dabar
visur
kritikuojama, net vokie
1955 m. konferencijoje “dėl Vo
kietijos suvienijimo Europos čių. Britai rūpinos, kad į mases
Chruščiovo pasiūlymą
saugumo ribose”. Jie tebesisako žavintį
vadams “tartis dėl taikos” pre
niekad nesutiksią su Rytų Euro zidentas pasiūlęs bendrai kovo
pos pavergimu, .vreikalaudami, ti prieš maliariją(!)... Britai
kad sovietai-da^jtfei prieš'14 vačimb amerikT??fU"'politik5_'aiš^
Danas Povl Bang-Jensen, JT
metų pasirašytos Jaltos sutar kiai negatyvia, o reikalavimą nos pabraukimu. Komunizmas,
ties. JAV nori uždrausti “anapus “taikos darbų”, “aiškiu tik tada, nors ir agresyvūs, nepajėgiąs Įsi tarnautojas, dalyvavęs specialioj
pasaulio” ginklus (nes JAV jų kai jų reikalaujantis pasisako, ko stiprinti žmonių galvosenoj; esą komisijoj, rinkusioj medžiagą
neturi), sumažinti ginkluotąsias jis konkrečiai siekia”. (Niujor tai rodo vengrų sukilimas. Lais apie Vengrijos sukilimą, atsisakė
pajėgas, garantuoti būdą apsi- ke tebekursavo gandas, jog vie- vės troškimo negalinti užslopin perduoti pen. JT sekretoriui
i;u(jiįusių
— -i nr~ "ef etos atakos.
's Britų premj ero neviešų ta joki'’ dikt"<ū"'!. DAvus la’rvę
Rods nesunku būtų išskaičiuo
Nikita Chruščiov su Co. sie pasiūlymų su sovietais pasirašy komunizmas sovietų pavergtuo apie sukilimą, kad *is nepatektų
ti Kremliaus - Vašingtono sąly kia:
se kraštuose esą išnyktu per de į sovietų rankas. Gen. sekreto
TSRS-JAV-JK susitarimo
gas “taikai” įgyvendinti: Eisen nenaudoti atominių ginklų (so ti kita nepuolimo sutartį būtų šimt ar mažiau metų. Yra balsų, rius ji suspendavo už nepaklus
howeris - Dulles reikalauja vyk vietai neturi jų tiek, kiek vaka Pabaltijo valstybių de jure pri neigiančių Dulles pasiūlymus bei numą. JT komisija Vengrijos rei
dyti, kas buvo sutarta Ženevos riečiai); sustabdyti jų bandy pažinimas Maskvai).
Tuo pačiu metu Dean Acheson, politikią ir reikalaujančių jo at kalams pasiūlė sąrašą sudeginti
mus (be kontrolės); uždrausti Trumano užs. reik, ministeris, sistatydinimo. Prez. Eisenhowe saugumo pareigūno akivaizdoje
atominių ginklų laikymą Cenri- skaudžiai išpliekė savo buvusį ris spaudos konferencijoj pareiš ir tuo baigti nesusipratimą.
Suėmimai Ispanijoj
nėj Europoj (JAV raketos iš čia bendradarbį “sovietų užlaikymo kė, kad Dulles esąs labiausiai pa
Vidaus reikalų min. gen. C. A.
Sovietų ambasada pasiūliusi siektų Maskvą); sumažinti gink narvelyje” politikos kūrėją, G. tyręs politikas ir turįs pasilikti
Vega
pranešė spaudos atsto
savo
pareigose.
savo pagalbą valstybinei tyrimų luotąsias paiėgas (trūksta darbo Kennan siūliusį atitraukti Ame
vams, kad Ispanijoj komunistai
Prancūzijos sunkumai
tarybai rusų k. žodynais, vertė jėgos TSRS); nenaudoti jėgos rikos ginkluotąsias pajėgas iš
sustiprino savo veiklą ypač po
Gaillard
vyriausybė
per
tris
Artimuose Rytuose ir nutraukti Europos: “P. Kennanas niekad,
jais, instruktoriais, pareiškė St. propagandinį karą, vietoj to, iš mano supratimu, nepajėgė per savo gyvavimo mėnesius net 9 jaunimo festivalio Maskvoj, kur
Haidasz, Toronto Trinity parla plečiant kultūrinius ir komerci prasti galybių santykiavimo tik kartus kėlė pasitikėjimo klausi dalyvavo ir keliolika ispanų. Pa
mento atstovas, kreipdamasis į nius ryšius.
rovės sąlygų, į tai atsinešdamas mą. Paskutinį kartą ji pasiūlė staruoju metu suimta 44 asme
tai prekybos min. Churchill dė
kažkaip mistiškai”, — pareiškė parlamentui atidėti pensijų mo nys, jų tarpe Madrido teisės pro
Nei
nspiruojanti
politika
mesį, kuris yra parlamentui at
Acheson, demokratų, partijos kėjimą karo veteranams iki atei fesorius J. P. Cortazar, kurio gi
Net
įtakingasis
NYTimes
Pre

nančių metų. Tai sudaro $11.900. minaitis yra Ispanijos ambasa
sakingas už tos mokslinės įstai
vardu.
000.
Buvo manyta, kad vyriausy dorius Sy rijoj.
zidentoDulles
pastarąją
politi

gos veiklą. Ministeris pareiškė
Išeivių
mistinis
atsinešimas
nieko apie tai nežinąs ir pažadė ką vadino pavėluota ir be inspira
Lietuviuose šio “mistinio atsi
jo pasiteirauti. Haidasz apie so cijos, šitokiu taip kritišku Ame
vietų žygius sužinojo per savo rikos istorijos momentu”, klau nešim©“ į Sovietų valstybę skel
draugą lenką, dėstantį rusų k. sė kodėl prezidentas nesako tei bėjais tektų laikyti tebetikėju
1957 m. gruodžio mėn. pabai Kaišiadorims, nes vysk. T. Ma
Otavoje. Pasak jo. sovietų įsilei sybės. “... Baltieji Rūmai turė sius, jog Lietuvos klausimas sa
tulionis dėl okupacinės valdžios
dimas į valstvbines įstaigas esąs tų žinoti, kad mūsiškoji demo vaime išsispręs galybių susinai goje Lietuvoje buvo įšventintas daromu kliūčių negali eiti pa
neatsargus žingsnis. Jeigu nori kratija atsiektų viską, jei tik kinimu. Brooklyno laikrašty vie vyskupu kun. Vincentas Slatke reigų. Be to, iškankintas bolševi
ma mokytis rusu k., mokytojų žmonės žinotu, ko iš jų norima”. nas džiaugėsi JAV ginklavimosi vičius. Jis yra gimęs 1920 m. rug kų kalėjimuose nebuvo pajėgus
esą galima rasti Kanadoje ir be (Dienraštis betgi neklausė ar padidėjimu (JAV įsiskolinimas pjūčio 20 d. Teologijos mokslus imtis sunkesnės naštos. Ir dabar
peržengė visas ribas — daugiau
sovietu.
pats prezidentas žino, ko jis sie nei po $1.600 kiekvienam gyven ėjo Kaune ir Vilniuje ir juos • jis gyvena Birštone, kuris pei
kia Amerikai ir pasauliui).
tojui), kitas tebereikalavo iš baigė licencijato laipsniu. Kurį klauso jo vyskupijai, bet oficiaPrezidento pasitikėjimu tebe amerikiečių “aukojimosi dva laiką jis dirbo Kauno kunigų se liai Kaišiadorių vyskupijos val
Išsprogdino geležinkeli prie
Kootenay Br. Kolumbijoje. Ėjęs sidžiaugiąs 70-metis užsienių po sios”. Treti gi, spėliojo derybų minarijoj kaip profesorius ir dytom ikišiol buvo kan. J. Stan
traukinys nušoko nuo bėgių ir litikos vairuotojas J. F. Dulles ir su sovietais šalininkų stiprėjimo dvasios vadas, ėjo taipgi vice- kevičius, valdąs taipgi Kauno ir
rektoriaus ir prefekto pareigas, Vilkaviškio vyskupijas. Dabar
toliau laviravo tarp daugybės
nuvažiavo pakalnėn neapsiver kritiku. Šie jį vadino ironiškai išdavos — įskaitant L. Pearson o pastaruoju laiku dirbo prie Kaišiadorių vyskupiją tvarkys
tęs. Niekas iš 30 buvusių kelei- “dinlomatiniu akrobatu” suge išrinkimą liberalų partijos lyde Kauno bazilikos. Naujasis vys vysk. V. Slatkevičius. Vilniaus ir
riu Kanadoj. (NYTimes pastebė
vių nebuvo sužeistas. Įtariami bančiu išlysti iš kiekvienos sky- jo: “kiekvienas “anti-amerikie- kupas paskirtas Kaišiadorių vys Panevėžio vyskupijas kolkas
šiame nusikaltime duchaborai.
’ės. Eilė žymiųjų Europos ir Ame tis” Kanados valstybininkas tu kupo J.E. vysk. T. Matulionio tvarko vysk. Julijonas Stepona
1924 m. maždaug toj pačioj ”ikos valstybsė vvrų vis griež rėtų būti glušas, jei jis nesupras pagalbininku. Jau praėjusios va- vičius, kuriam mirdamas vysk.
srity buvo dinamitu išsprogdin čiau pasisakė prieš Dulles politi tų šių dviejų valstybių viena nuo saro metu buvo žinių apie pa K. Paltarokas tas pareigas patitas traukinys. Nelaimėj žuvo du- ka. Jei lygiai prieš 40 metų pa kitos priklausomybės...”). Kiti stangas paskirti naują vyskupą 1 kėjo.
chaborų sektos vadas Petras Ve skelbti Wilsono 14 punktų (ku- vėl ieškojo atsakymo, kaip toliau
1 risis buvo bandyta nustelbti le- plėtosis išeivijos ryšiai su tėvy
rigin II su 8 pasekėjais.
ne. Pasiūlymas išjudinti “Pasauj lio Lietuvių Kongreso” ruošimo
JAV Kongreso narys L. H. Galįs ateiti laikas, pasak Smith,
j stagnaciją Niujorke, atsikvie- Smith apskaičiavo, kad kiekvie kad JAV prašys Europą ūkinės
Waterbury, Conn., sausio 16 d. rui vadovavo rusas prof, artistas čiant pačios Lietuvos meninin nas amerikietis—vyras, moteris, pagalbos.
Į Smith apskaičiavimus nėra
1 vai. naktį mirė a.a. Stanislava ir rež. N. N. Dolžanskoj, kuris kus su jų tautinės kultūros to vaikas — kasmet sumoka krašto
kiais pastatymais kaip V. Klovos iždui $424. Tuo tarpu Europos
Kanada. Palyginimui
Jakševičiūtė - Venclauskienė. ei hbai vertino jauną Jakševičiūtę. opera “Pilėnai” bei J. Indros ba kraštuose piliečio mokesčių vi įtraukta
galima
pridurti,
kad kanadiečio
Povilui Višinskiui patarus velio
dama 84 metus. Ji buvo gim. 1874 nė režisavo pirmąjį liet, vaidini letas “Audronė” (Maskvoje mu durkis tesąs $11 — taigi 38 kar mokesčių vidurkis 1956-7 biu
m. liepos mėn. Šiaulių mieste, mą Palangoie Keturakio “Ame zikinių festivalių konkurse lai tus mažesnis. Tiesa, Smith savo džeto metais buvo apie $310. Čia
kur jos tėvai turėjo gražų ūkį rika pirtyje” 1899 m. rugpjūčio mėjo pirmąsias premijas ir tu apskaičiavimuose nenurodo pa neįeina provinciniai ir savivai
rėtų susilaukti tarptautinio dė jamų vidurkio JAV ir Europoj. dybiniai mokesčiai.
prie pat geležinkelio stoties. Iš 20 dieną.
siplėtus miestui jos ūkis atsidū
1902 m. a.a. Jakševičiūtė ište mesio Niujorke) buvo katego Jis tik pabrėžia, kad V. Europos
rė iau miesto centre — Pagyžių kėjo už teisininko K. Venclaus- riškai atmestas, kaip “bendravi prekybos balansas siekiąs $14 bi
A.A. BR. K. AMBROZAITIS
(vėliau Venclauskol g*»4vėie.
’’O. Jos jungtuvės Šiauliuose bu mas su komunistais” tiek eilės lijonų ir esąs didžiausias jos is
Velionė baigė n,e~<»a’čių gim vo istoriškos tuo. kad kun. Ma lietuvių “laisvintojo”, tiek ame torijoj. Eurooos kraštai galį leng mirė Sibire 1957 m. gruodžio 6 d.
naziją Rygoje vns 16 metų. Jau cijauskas buvo priverstas jung rikiečių. PaHiojo galimų “nei vai pirkti JAV gaminius, luoba, Jis jau buvo vgaęs leidimą grįžti
na pradėjo domėtis sc-'^os menu. tuves atlikti lietuviškai. Tai bu- giamų išdavų” ir tie patys LTSR kad ir jie natvs gaminą daugiau Lietuvon ir už 6 savaičių būtų
nei bet kada ir turį gerai suba grįžęs, bet gavo plaučių ir "galvos
T^an^ė dramos mokyklas Rygo- vo pirmos jungtuvės atliktos lie- komunistai - maskviniai.
lansuotus biudžetus. Ikišiol esą smegenų uždegimą ir grįžimo ne
*__
ie, Petrapilv. Kaip gabi aktorė tuvių kalba. Taipgi velionės pir-!
JAV turėjusios tiems kraštams sulaukė Liko žmona ir 2-3 metų
buvo pakviesta i Šiaulių rusų moji duktė buvo pakrikštyta lie
♦eatro trupe 'm kuria ji vaidino tuvišku Danutės vardu. Tai buvo j Otava. — Kanada ruošiasi ko- padėti išmokėti valstybines sko sūnus. Dr.K.A. buvo žymus Dar
Kl. P. < munist. Kinijai parduoti kviečių, t las, sumažinti mokesčius ir t.t bo Federacijos veikėjas.
Šiauliuose, Vilniuje. Tam teat- pirmoji Danutė.
ALMAUS,
mūsų bendrabarbio Niujorke

KAS NAUJO KANADOJE?
Vyriausybė pareiškė protestą
JAV dėl žibalo eksporto suma
žinimo. Nuo sausio 1 d. Kanada
gali eksportuoti 15/< žibalo ma
žiau, t.y. 64.000 statinių dienai.
JAV vyriausybė pažadėjo reika
lą dar kartą peržiūrėti.
Senatvės pensijų sistemai JA
V-bėse studijuoti vyriausybė pa
skyrė Western Ontario un-to
Londone prof. Gordon Huson.
JAV nevedę darbininkai išėję
pensijon gauna $108,50 mėnesiui,
o vedę gauna ir atitinkamus šei
mos priedus; nesulaukusių pen
sijos amžiaus — mirusių darbi
ninkų žmonos, vaikai gauna iki
$200 mėn.; pensijos amžius vy
rams — 65. moterims — 62 me
tai; invalidai gauna atitinkamą
pensiją dar prieš senatvės pen
sijos amžių.
Kanados politinės partijos ro
do noro pensijų reikalą ii* ap
skritai socialinę apdraudą page
rinti.

Pašalpą mokykloms Ontario
vyriausybė nutarė ateityie mo
kėti pagal mokyklą lankančių
mokinių skaičių. Kasmet prov.
vyriausybė mokykloms skiria
$300 mil. Per. 15-20 metų moki
nių skaičius Ontario provincijo
je patrigubės. Galimas dalykas,
nauju nutarimu pasinaudos ir
katalikų mokyklos.

Bu v. darbo ministeris Milton
F. Gregg perėjo į Jungt. Tautų
tarnybą ir paskirtas JT techni
nės pagalbos komiteto atstovu
Irake.
L. B. Pearson, buvęs užs. reik,
ministeris ir Nobelio taikos premiios laureatas, liberalų suva
žiavimo Otavoje išrinktas partiios lyderiu vietoj pasitraukusio
Louis St. Laurent. Dėl vadowbės varžėsi trys liberalu kandi
datai — Pearson. P. Martin ir
pastorius H. L. Henderson. Por
tage La Prairie burmistras. Pa
starasis gavo 1 baisa. Martin —
305, Pearson — 1.074. Laimėjęs

rinkimus Pearson pasakė prog
raminę kalbą, kurioje išdėstė
partijos gaires: siekti nepriklau
somo Kanados gyvenimo, page
rinti socialinę apdraudą, išplėsti
prekybą su visais kraštais, išly
ginti mokesčiu pasidalinimą tarp
feder. ir provincinių vyriausybių
ir t.t. Nuo pirmadienio Pearson
perėmė opozicijos vado parei
gas parlamente. Dar nėra paaiškėjęs liberalų partijos nusi
statymas naujų rinkimų reikalu.
Galimas daiktas, kad jos atsto
vai parlamente netrukus ban
dys nuversti konservatorių vy
riausybę ir ims ruoštis rinki
mams pavasarį. Pasak spaudos,
Pearson esąs linkęs pasukti šiuo
keliu.

Tabako augintojai tikisi, kad
sulėtėjęs tabako pardavimas vėl
pagyvės po visos eilės pasitari
mų tarp pardavimo agentūros ir
provincinės vyriausybės. Tabako
didieji, pirkėjai nepatenkinti
nauja pardavimo sistema — var
žytynėmis. Anksčiau jie galėda
vo pirkti tabaką tiesiai iš ūki
ninkų. Šiemet jie priversti pirk
ti jį varžytynių būdu ir todėl lyg
ir boikotuoja visą reikalą. Onta
rio vyriausybės organizuotuose
pasitarimuose dalyvavo tabako
augintojai, kaikurie pirkėjai ir
vyriausybės atstovai. Buvo nu
tarta padaryti kaikuriuos pakei
timus varžytvnių tvarkoj. Pasak
min. pirm. Frost, iki balandžio
mėn. visos tabako atsargos turė
tų būti parduotos. Tai esą svarbu
ne tik tabako augintojams, bet
ir visai provincijai, nes liečia 75
mil. dol. vertės derlių, 4.000 ūki
ninkų ir dar didesnį skaičių dar
bininkų.
Priverstine nilietybę nauj. at
eiviams pasiūlė soc. kredito par
tijos vadas G.McLeod parlamen
te svarstydamas imigracijos mi
nisterijos biudžetą $41.000.000.
Pasak jo, kiekvienas imigrantas
turėtu pasirašyti pareiškimą, liu
dijanti jo norą tapti Kanados
piliečiu, o vėliau susipažinti su
piliečio pareigomis.

Naujas vyskupas Kaišiadorims
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\ SAVAITRAŠTIS

Radoguoia Dr. A. Šapoka Ir Dr. Pr Gaidamavičius
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
r ’ Prenumerata Kanadoje ir JAV mėtoms $5.00,
‘
Kitur: metams S5.50, visur pusmečiui $3.00.
Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais

Sovietai vienu mostu padarė pasiaukojimą.
JAV prezidento sausio 9 d. pa
sakytoje kongrese kalboje palies kas jau anksčiau šio laikraščio Eilė universitetų talkininkauv
.rr
ta daugelis klausimų, tačiau Į skiltyse buvo numatyta. Taikos ją vyriausybei ne tik užsienio
juos atsakymas paliktas ateičiai. visuotinis piršimas pradėtas, politikos, bet ir apsiginklavimo
Telef. EM. 8-6813.
Prezidentas pripažino, kad sovie kad smogus amerikiečių apsi srityje. Gausybė talkininkų ne
tinis imperializmas sudaro grės ginklavimui. Neutraliųjų srities tik dabar atlieka pavestus užda
mę taikingajam pasauliui. “Nuo sudarymas ir dar nauju apsau vinius ir pateikia samprotavi
pat pradžios sovietų atstovai vie gos lanku Rusijos apdraudimas mus. Šimtai klausimų jau seniai
šai ir pakartotinai pareiškė, kad yra tolimesnio numatymo išda išspręsti ir aiškiai yra aptartos
u
eikatos kongre- išdėstė savo atradimus bedirbant jų tikslas vienu ar kitu būdu va. Kai JAV prezidentas taria: ūkinės, užsienio ir karinės politi
n-fasfi-.prganjzųijjamas atittokamu .su prof. Benoit. Esą jiems pavy- įsigalėti pasaulyje. Ši grėsmė vis mes ne vieni, Bulganinas tuojau kos linkmės. Mus verčia labai
PT^nizacijų (arptąuti- ko sukurti ikišiol nebuvusią an- didėja, kai jie saviems tikslams daro siūlymą Siaurinio Atlanto atsargiai vertinti ne tik praei
- rugpiūč^>; čių rasę. Pasak jo, ir žmogaus panaudoja bestiprėjančią pra santarvę supančioti sutartimi ir ties, bet ir ateities veiksmingu
ftwuaely*iBelgijos sostinėje ------------- organizme
------ ’
augančiame
galima monę, kariuomenę ir mokslinę JAV palikti tikrai vienas likimi- mą iki mes nežinome kas yra
ų®šip»f3Ui.pa5aulįne.-paroda. Ją- padaryti didelių pakeitimų, pvz. pažangą. Tačiau sovietinė verž nio sprendimo metu. Šūviui pa kaltas dėl tautų pavergimo, išsi
•offlfeWjrVoas: ląrpii sąjungos: ką-. jo ūgį galima būtų padidinti iki ia išskirtina pasaulyje savo vi rinktas tinkamas metas, nes va žadėjimo esminių strateginių
2,5 mtr.,. negrą padaryti balta suotinumu, kai kiekviena žmo karinėj Europoj jaučiamas ūki sričių ir pavergtų tautų laisvini
įi.feęi .slaugiu įę ligonį- odžiu. Panašių išvadų yra priėjęs gaus veiklos sritis tetarnauja nis slogutis ir aiškus nenoras už mo prado, nes negalime būti tik
Rdūiė kopgreso tema; ir J. Rostand per savo bandymus jai padidinti. ... Sovietai veda sidėti sunkią apsiginklavimo ri, kad šiandieninis sambrūzdis
jau tikrai polėkius vainikuos lai
LSfrėJr ^vejjęaiąl’.Ji .su varlėmis. Iš to kylančios atei visuotinį šaltą karą. Vienintelis naštą.
Tyrimai
atsakymas
santvarkai,
kuri
skel

mėjimu.
Špįų? mięsta&ijnųtčrlia ties problemos šio suvažiavimo
Senato
demokratų
daugumos
bia
visuotinį
šaltąjį
karą
tėra
vi

jjjjąęęuostinės Briuselio nebuvo svarstytos.
vadovas if karinio pasiruošimo
socialinės glp* Moderniausią sekta šiuo me suotinė taika...”
Nieko naujo nepasakyta apie pakomisės pirm. sen. Lyndon B.
icb&s: paiųjsterija jau., patvirtino tu plintanti Prancūzijoje ir Bri
.,’planųs, Jflurjuos pateikė Tėvas tanijoje yra savotiškų iliumina- sovietinį imperializmą. Visa tai Johnson juries pat Bulganino raš
domininkonas. Miestelis tų - apšviestųjų. Jos pradininkas gerai žinoma kiekvienam, kuris tą padarė pranešimą apie jos
a.
norvego! Fridtjof — Gurdjev, gyvenęs Turkesta pavartė Lenino raštus. Nauja tik darbus. Senato pakomisė ap
Buvo ir kitokių Įtarinėjimų,
Nąpgefl- vardų, kuris daug yra ne ir ten studijavęs žmonių ti tai, jog jau atvirai kalbama, kas klausinėje 34 liudininkus ’ ir su bet nei įtarinėjimai, nei gausūs
p^įdarbavęs ^ pabėgėlių, globai. kybą, buvojęs religinėse bend anksčiau nežinia kuriais sampro rašė apie 3.000 psl. parodymų. apklausinėjimai bei tardymai
Johnson pranešimą pradėjo: laukiamų rezultatų nedavė. Ga
Tėvas Pine 3pkfus ’tremtinių ruomenėse - ašrams. Apsigyve tavimais buvo nutylėta.
“
Prezidentas prisiminė visuoti Neabejotinai pavojaus valan liausiai amerikiečiai, nesurasda
miestelius yra Jau įsteigęs Vo- nęs Paryžiuje rado jis pritarimo
Aachenė ir Aūgšbur- ypač mokytojų tarpe. Šiai slap nę taiką, tačiau jo kalboje teuž das pergyvename... Rusai vieni mi tikrojo kaltininko, ir šį klau
Bregėnzę Dar tai sektai priklauso garsūs asme tinkame keliose vietose apie tau turi tiek pat divizijų, kiek jų iš simą nustūmė į šalį, o nervu nu
( . keturius toKiūs miestelius jis nys: Katąrina Mansfield (mirė), tos susipratimą, pasiaukojimą, laiko visas laisvasis pasaulis. Jie raminimui pridėjo gana papras
jj^aniibja?Įsteigti Vokietijoj ir ki- Aldous Huxley, Arthur Koestler, naujus bilijonus apsiginkluoti turi 500 povandeninių laivų, kai tą paaiškinimą: Goringas buvo
. teose kraštuose. Į juos priimami Arnold Keyserling, dr. C. G. ’'ei visuotini karinį atsikirtimą. mes 119. Jie per metus pastato nuteistas mirties bausme ir mirė,
,- * tiktai seneliai bei pabėgėliai, Jung, Louis Jouvet, J. G. Bennet, Panašių neišlygintų vietų ne vie 100 povandeninių laivų, kai ame tik poros valandų skirtumu —
?4egalį firįžti į savo kraštus.
garsiojo Einšteino mokinys, ma ną užtiksime kalboje, kurią entu rikiečiai net 10 nepastato. Tarp- anksčiau ar vėliau. Tad, visvien
kontinentinių raketų srityje mes viskas OK.
Europos katalikų vysku- tematikas. Pastarasis yra angliš ziastiškai kongresas sutiko.
esame
toli nepavydėtinoje padė
Kodėl
JAV
tik
dabar
išvydo
pai? jų tarpe ir Lietuvos, šiemet kosios sekcijos vadas. Pagal
Tas nežinomasis asmuo, kuris
„.tūrėtų atsilankyti Romoje pagal Gurdjev, turįs ateiti naujas Me sovietinį imperializmą? Kur bu tyje. Iššauti pusės tonos žemės tikrai perdavė Goringui nuodus,
J JŠttl ?m.' jx>tvafkį, reikalaujantį sijas, kuris pradėsiąs naują erą vo Vašingtono akys, kai tauta po bendrakeleivį, sekant mūsų tyli.
^’prdfeiaiįniūs'?vyskupus kas penki ir tai dvasinio žmogaus erą, o tautos buvo Maskvos pavergtos mokslininkus, tolygu turėti gali
Bet prakalba visai kitas ir šį
j.metai padaryti.vadinamąjį vizi- materializmas žlugsiąs. Sektos ir jų pavergimas net formaliai mybių raketomis mūsų miestus
nelemtą
klausimą vėl iškelia į
“ad limina Apostolorurn”,
nariai laikosi gana griežtų as pripažintas? Kuriais sumetimais naikinti”.
Ilgo pranešimo išdavoje pasiū dienos šviesą.
^pagerbti apaštalų šv. Petro ir ketinių taisyklių, atlieka savo kalboje prisimenamas vengrų
Kada Nurnbergo teisingumo
JPoyilo kapus, įteikti savo vyš- tiškas dvasines ir fizines praty patrijotų sukilimas, kai taip ne lė kuo veikiausiai spartinti tarp' kūnijos’ darbų apyskaitą ir pa- bas, kurios paremtos budizmo ir seniai baltapirštinėti vakariečiai kontinentinių raketų gamybą ir rūmuose žurnalistai pamatydavo
?Jšfmątyti su popiežium. Jau yrą h induizmo nuostatais. Tai rodo, tuos pat vengrus pardavė “san administracinėje bei karinėje ateinant “Nūmberger Nachrich^ įsigalėjusi tvarka, kad pirmai- kad žmonės, netekę tikrosios re- Į tarvininkui”, kuris “šiandien” srityje daugelį klausimų per- ten” įgaliotinį, savo kolegą Petermartin Bleibtreu, tai pašie
varkyti. •
srais penkmečio metais lankosi ligijos — krikščionybės, ilgisi re- j jau tapo imperialistu. Kodėl?
piančiai
jam sakydavo:
Gi todėl, kad Vakarai jau at- Rockefeller sambūrio praneši
'Komoje Italijos vyskupai, ant- liginio gyvenimo.
HJ marschietr!
..raišiais—V. EUr’opoš, tręčaiisiąis
* Baskų kalba netrukus išeis sudūrė pavojuje. O ką darė Va mo paskelbimo spaudoje sulau —
—
Eilitla!—atsakydavo Bleib
..fT R" Ėūrppoš, ketvirtaisiais -4- pilnas šv. Rašto vertimas, ruoš karai, kai prieš metus Budapeš kė gana plataus atgarsio. Jame
.Ajherikos? penktaisiais
Ąfri- tas ištisus. 20 metų. Nežiūrint, te patrijotai kovojo, šaukdamie atvirai įspėjama dėl visuotinio treu su ironiška veido išraiška.
. kbsį Azijos^ ‘ Okeanij os. Italij os kad jėzuitų įsteigėjas Ignacas si pagalbos, o juos šienavo rusų karo grėsmės galimų tragiškų Tai jaunas ir visuomet eleganpasėkų, jei savo metu nebusj tiškai apsirengęs žurnalistas pillaikraštis J‘I1 Popolo” pastebi, Lojolą yra baskų kilmės, jo tau šarvuočiai?
aasiruošta smūgius sutikti. Pra- nas įvairiausių idėjų. Mėgsta vaiSovietų taktika
kad 1958,
būsią “Tyliosios tiečiai ikišiol šv. Rašto vertimo
nešimas
pasižymi santūrumu, dybą, gero tbūdo
--.j- ir =į spaudos
j— at
Prieš JAV prezidento kalbą
..'^i^n^čios”. metai, nes jos vys- dar neturėjo; naudojosi, žino
;‘‘kįipai nei iš Pabaltijo, nei iš ki- ma, ispanų tekstu. Baskų kalba kongrese Nikolai A. Bulganin iš sistema ir gana toli siekiančiais stovų tarpą inešąs linksmumo.
kraštų negalėsią atvykti Ro- yra seniausia Europoj. Jos kilmė siuntinėjo raštą 19 vakariečių siūlymais pertvarkyti karinę va Svajotojas apie pasaulinę vy
,jūąę^?įRų»joj .nebesą nė vieno bei giminingumas kitoms kal valstybių. Jis taria, kad valsty dovybę. Generalinio štabo virši riausybę.
■kafaEžų^vyskupo.
?? . į ėms ikišiol tebėra neišaikintas bių lenktyniavimas apsiginkluo ninko padėties, sustiprinimas iš Pagaliau kas ištikro jis yra?
Aš-, perdaviau Goringui nuoKataliką nokslimnkų šuva-< %askaL'gyvėft'a^9feUr.~'Ispaiiijoj ti ir šaltasis karas'sudarą pavo šaukė ne tik s^udoje, bet ir JA ,
dus.
—
netikėtai pareiškia PeterV-bių
prezidento
kalboje
kong

žiavimas Paryžiuje svarstė’liau- — 650.000 ir Prancūzijos Pirenė- jų tarptautinei taikai. Pavojui
pašalinti siūloma sukviesti vals resui kaikurių nuogąstavimų. martin Bleibtreu. Jis išleidžia
juosiu^ l>ai0yifius: gyvybės sri juose — 200.000.
tybių galvų pasitarimą dviejų Pranešimas yra nauju šauksmu ■ brošiūrą, kurioje tiksliai atpasatyje krikščioniškuoju požiūriu.
Buvo parodytas filmas apie žmoOtava. — Nuo sausio 31 d. te- ar trijų mėnesių laikotarpyje. ne tiek į vyriausybę, bet į visuo-. koja įvykį. Priima spaudos atį’gtd prieinamus pakeitimus au- lefono mokestis pakeliamas: bu- Konferencijoje turėtų būti ap- menę, kad kartą pabustų ir žino-/stovus ir leidžiasi fotografuoj a____ _ a
1 spręsti
cnrActi naiiii
nauji tarniontinin
tarptautinio Lonrlbend tų dėl ko jau dabar kalbama apie mas. Kai amerikiečių kriminaligančiame o'rganizme. T. Leroy 4.tuose
4,2%, biuruose 6,7%.
ravimo būdai, uždrausti atomi
nių ginklų bandymai, sudaryta
neutrali sritis Europoje. Ji ap
imtų Čekoslovakiją, Lenkiją ir
1957 m. mūsų spauda, galima o viduje, pas save namie, neduoabi Vokietijas. Šiaurinio Atlan sakyti, pilnu augštumu atliko sa- damos pavergtoms tautoms jo•J
4K C VF. £?<
. %. '
to ir Varšuvos karinės santarvės vo pareigą: informuoti, šviesti ir kios laisvės, visaip jas ekonomiš
pasirašytų nepuolimo sutartį. kelti lietuvio dvasią. Ypač tą ga kai ir kultūriškai išnaudodamos”
x J LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
Abiejų santarvių kraštuose, im lima pasakyti apie “TŽ”. Iš bū (Mūsų Senovė, nr. 3, 1921 m.,
Lenkiją ir U.S.S.R.
tinai abi Vokietijas, siūloma tuo rio keltųjų klausimų gal reikėtų p. 407?408).
per
jau atšaukti svetimus karinius dėmesį atkreipti į du. Vieną api Kitoje vietoje prel. Dambraus
dalinius. Kad išvengus betkurio būdina poeto Jono Aisčio žodžiai: kas sako: “Mano išmanymu, paLIETUVIŲ IŠTAIGĄ
užpuolimo 500 mylių srity įves j “Keista pas mus besireiškianti simojimas pasaulį ar jo dalį už
ti orinius stebėjimus ir karinio!I tendencija — niekinti ir iškreipti valdyti yrą pasisavinimas Die
judėjimo fotografavimus. Vaka čionykščius laimėjimus, kelti ir viškų teisių’’.
rinės ir rytinės Vokietijos su liaupsinti tariamus sovietų nuo
vienijimui padaryti pirmuosius pelnus” (“Draugas”, gruodžio -.7. Ne katalikas lietuvis gali at
žygius ir reikalui esant įvesti id.). Kitą, taip pat, galima primin šauti žinomos politiniais - eko
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3038 tarptautinę kontrolę. Ypač šiam ti Aisčio žodžiais: “Ne mes duris nominiais klausimais rašytojos
reikalui esąs būtinas minėtas užtrenkėme, ne mūsų reikalas anglės Barboros Ward žodžiais:
“Karo metu, 1940-1945 m. JAV
pasitarimas.
jas ir varstyti. Kai durys tikrai ekonomija išaugo dvigubai ir
v 105 Cannon St E.. pamilto**, Ont. Te!. JA. 8-6686
Savo siūlymui sustiprinti Bul bus atviros, tada bus .galima pa-,
- , r
.
ponia V. Kuraitis.
vienu- smarkiu mostelėjimu apganinas mini, kad Rusija yra galvoti, ne anksčiau”.' ‘
ginklavo
Amerika ir jos talkinto94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315
pasiruošusi sumažinti kariuome
Pirmosios
tendencijos
sekėjai
:'
» ’
ponia M. Venskevičienė.
nę net 300.000 vyrų. Iš -rytinės giria Maskvos politinį sumanu kus bei pakėlė gyventojų gerovę.j
Vokietijos ir Vengrijos atšaukia mą .Vakarams gieda egzėkvijas. Karui 'pasibaigus ji dar smarkų;
mi 56.000 karių.
kad ir Jų galvojimo pagrindas — Ame šuolį žengė' ir Maršalo planu 'ištš Anglijos siuntiniai Mki 38 sv. gryno svorio. vakariečiai kariuomenę .suma rika turi karu sunaikinti Sovietų lygino ką Europoje karas nuali
no -ir; ką 20 metų prieškarinis ęuPrašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin žinsią.
Sąjungą, Naujų Metų kalboje "Sttogimas pridarė. Tokį gamybos
ga katalogo ir Įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo
tautai, Vokietijos prezidentas rekordą prieš akis turėdami, Kas
Kaip apsisaugoti slogų?
Įvairių gerybių.
Heuss šitokius galvotojus-šitaip
abejoti, kad laisvasis pasau
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
Česnakas - sveika pasvėrė: “JėP saugumas ginklu gali
lis, nenurungs visus Chruščio
ST AND ARTNIAI SIUNTINIAI:
Posikiauskite daktaro ar vaistininko. f neperkamas, tai jiems viskas kit vus? Reikia tik ryžtis ekonomi
kas nerealu. Tačiau, tokia pažiū nes rungtynes padaryti visų ben
Likosi, vilnonės medžiagos
7 yrd. 3. 2 košt, orbo lengv. mot. paltams'VilPer amžius milijonai žmonių dėl svei
1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
ra, kažin ar įrodo taip galvojan dru gyvenimo tikslu. Tinkamai
nonė medžiaga
6 yrd.
katos naudojo česnakų, tikėdami jo
3 yrd.
1 suknelei vii n. medž-agos
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
čių supratimą, kas ištikrųjų rea su talkininkais ekonominius
gydomojo ir sustiprinančia galia. Čes
7 yrd.
pamušalo
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd.
lu. Dabar viskas pervirš spren-> žingsnius suderinti JAV ir Vaka
nakas yra natūralus antiseptinis vais
3 yrd.
šerinės /klijonkės/
pamušalo
18 yrd.
tas, kuris volo kroujg. Daugumo žmo
džiama pagal karišką vertę. Vi
šerinės /klijonkės/
8 yrd.
nių jį vertindavo kaip vaisto nuo art- suomenė ir istorija spraudžiama rų Europa ir šiandien, ir rytoj,
Iš viso už $70.60
stiklui piouti peiliukas su deimantu |
ir poryt Sovietų Sąjungą po suo
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic
Peorles turi savyje tikros alyvos, iš ; i dvi siauras sociologines sąvo- lu pakištų gamyba, kapitalų su
2. 2 košt, vilnonės medžiogos
7 yrd.
Iš viso už $157.90
trauktos iš visos česnako galvos. Joje ■kas: kapitalizmas, socializmas”. telkimu, išradimais, technišku
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
yra sukoncentruotas viso česnako stip ! Į tokias mintis lietuvis katalisumanumu- ir gyventojų gerove.
1 sukenlei viln. medžiogos
3 yrd.
rumas. Šitokioje formoje ir gaunate
•
kas
gali
atsiliepti
praloto
A.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd. 4. 4 košt. vin. medžiagos
14 yrd.
Darniai bendram tikslui dirbanti
pilno naudų iš šio puikaus patikimo
pamušalo
10 yrd.
•
Dambrausko
(poeto
A.
Jakšto)
8 yrd.
pamušalas
Vakar. Europos ir Amerikos eko
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprūs,
Šerinės /klijonkės/
4 yrd.
žodžiais, įrašytais, dienorašty nomija teiktų ganėtinai kapitalų
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
4 yrd.
šerinės /klijonkės/
stiklui piouti peiliukas su deimantu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par i 191-6 m. sausio mėn., reiškia, pir ir arabų pasauliui ir atsilikusiai
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles.
mojo pasaulinio karo metu, ka Azijai - Afrikai, nes pirktų žalia
Iš viso už $72.30
Iš viso už $112.60
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
da
okupuotame Kaune sėdėjo vas geromis kainomis”. ■'(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
kaizerio kareiviai:
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
Nė žodžio apie karą. Paskutinė
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuvavai priimamoje formoje. Parsineškite
“
Numatyti
ateitį
nelengva?
Bet
Atlanto
Sąjungos galvų konfe
IWI mašinos, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus,
pakelį dar šiandien ir pamatysite, kiek
yra principų, kuriais galima rencija įrodė, kad Vakarų Euro
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairius teksdaug galės padėti ir jumis. Būsite ištik• tHės medžiagas, maista ir t.t. ir t .t.
remtis, norint įgyti ateities su pa jau'suprato, jog Maskva ištikrųjų patenkinti tai padarę.
Mažesnio formato siuvama mašina firmos ''Essex** rankinė $48.50
pratimą. Pirmoj tų principų vie-? rųjų ne karu graso, bet politika
/
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20
toj reikia statyti neabejotiną-tie ir: ekonomika. Amerikoje šitą
/Užsakant re'kio pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
są,
jog Dievas yra visu tautų ir supranta demokratų partijos va
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.
Alyvos krosnių va valstybių
Viešpats ir jog Jis pa das Stevensonas, Princeton uni
Taip pat siunčiame iš Kanados:
saulį
valdo,
ne diplomatai. Die versiteto istorijos profesorius
lymas, remontas,
Jta| sudarytus, apdr. rūbų, avalynės, vaisto ir kt. reikmenų įvairius siuntinius.
vas yra begalinė Išmintis. Kas Georgė F. Kennan (jo paskaitos
Gyvenų ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siuntinius
dalių pakeitimas.
priešinga Dieviškai Išminčiai, per Anglijos valstybinį radiją
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
X
negali
įvykti, kad ir kažkaip to sukėlė gyvo atgarsio Europoje),
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams
STASYS IGNOTAS
norėtų diplomatai, kad ir kaž ir daugelis rimtų amerikiečių.
medžiagų, priedų ir įvairiu kitų prekių.
kaip būtų to trokštančios valsty (Kennan, kadaise buvęs JAV
DARBO VALANDOJ: p:rmodicniais - penktadieniais nuo 9 vai. ryta iki 7 vai.
bės galingos. Dieviškai Išminčiai konsulato Kaune tarnautojas,
Telefonas LE. 6-5113
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
absoliučiai priešinga yra valsty buvęs amabsadorius Maskvoje
bių ir tautų puikybė. Čia nuside yra beveik tėvas koegzistencinės
. 88 DELAWARE AVE.
Sav. A. Kaluza
da valstybės, dangstydamos savo politikos sampratos. Lietuviams
Toronto
užsienio politiką augštais šūkiais,
(Nukelta į 9 psl.)
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Greitai sustabdo skausmus
Jei jus kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros
dieglių, atsimink —
Jūs negausite

nieko
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Kaip Goringas gavo nuodu?

____________ /? nef

Įvairus siuntiniai
j

Baltic Exporting Co.

VILTYS IR NEVILTIS

Tęsinys iš pereito Nr.

nerolas, vyriausias vadas vokie
čių dalinių malšinusių Varšuvo
nė policija tuo vėl pradeda do je lenkų sukilimą. Tada Bach mėtis, jis pabėga į Šveicariją.
Zelewski buvo gavęs Hitlerio
Petermartin Bleibtreu sako, įsakymą, kad belaisviai nebūtų
kad 1946 m. rugpiūčio 31 d. — imami, o kiekvienas suimtas len
tai nepamirštama data. Kada jį kas vietoj būtų sušaudomas.
pasiekė iš Goringo žinia “lau Bach-Zelewski šio įsakymo ne
kiu”, jis gerai paslėpęs švarko vykdė ir su suimtaisiais elgėsi
pažastyje mažutę nuodų ampulę, kaip su reguliarios kariuomenės
nesunkiai perėjo pro kontrolę ir kariais.
atsirado tuščioje teismo salėje. Hitleris dėl to tiesiog siuto. Bet
Salėje nesimatė jokio sargybinio. vėliau įsitikino, kad'šios priemo
Čia pat, prie kampo, buvo marša nės kovos laiką sutrumpino, to
lo vieta. Greitai išėmęs iš pažas dėl prisegdamas riterio kryžių,
ties nuodų ampulę, amerikoniš pirštu bakstelėjęs Bach-Zelewski
kos kramtomos gumos pagalba >I į nosį, šypsodamasis pasakė:
ją priklijavo. Nežymus kreidos į — Jūs savo galva žaidėte. Ti
brūkštnelis ant pertvaro buvo 1 kiuosi jūs tai žinote. Bet tas jums
vienintelis ženklas. Tą žeklą Ge gerai pavyko. Ir todėl aš šiuo
ringas galėjęs nepastebimai nu gyvu pavyzdžiu įrodau, kad Hit
trinti. Kada Goringui buvo leista leriui sveikas prieštaravimas yra
tarti paskutinį žodį, baigęs kal galimas.
bėti ir sėsdamasis, kitiems ne Bach-Zelewski, kuris 1944 m.
pastebint, tą ženklą jis nutrynė. malšino lenkų sukilimą Varšuvo
Jo uždavinys buvo įvykdytas.
je, karui pasibaigus buvo pasta
Bleibtreu, kaip reporteris, ilgą tytas prieš lenkų teismą, išteisin
laiką dalyvavo Nurnbergo teis tas ir paleistas. Po to amerikiečių
mo byloje. Jam buvo žinomi visi paimtas kaip svarbus liudininkas
teisingumo rūmų kampeliai. Jis, Nurnbergo byloje, buvusių SSdėl savo būdo savybių, kontrolės kų pavadintas išdaviku, vėliau
ir sargybinių buvo patikimas ir < apkaltintas ir nuteistas 10-čiai
turėjo nemažai fantazijos. To- metų sunkiųjų darbų kalėjimo,
dėl jam nebuvo sunku šią gana Bet jo paties pasakymu—per seĮtikinančią nuodų perdavimo is-j nas pasidaryti demokratu.
toriją sugalvoti.
Kada amerikiečiai suėmė Bach
Kada Bleibtreu sugrįžo iš Švei -Zelewskj, iš jo atėmė viską, iš
carijos ir amerikiečių kriminali skiriant muilą, kaip ir iš kiekvie
nės policijos buvo suimtas, per no belaisvio. Bach-Zelewski ži
tardymą pareiškė:
nojo, kad muilas iš belaisvio ne
— Aš Geringui nuodų neper- atimamas, todėl jis tame muilo
daviau.
gabale buvo paslėpęs gana dido
Nurnbergo apskrities ameri ką skaičių ciano kalio ampulių.
kiečių teisme Bleibtreu nesiseka. Šie labai pavojingi nuodai praProkuroras Wiliam D. Con- džioje buvo vyriausios saugumo
field iškelia Bleibtreu visą litą- įstaigos Berlyne — kriminalinės
niją kaltinimų: nelegalų sienos į policijos skyriaus viršininko SSperėjimą, pasisavinimą svetimos Gruppenfūhrerio Arthur Nebe
pavardės ir dar eilę kitų. Bleib- ! žinioje. Ir buvo duodami tik
treu pamatė, kad jo žvaigždė ■ tiems asmenims, kuriems buvo
gęsta. Jis vėl mėgina išsisukti iš patikėtos labai svarbios karinės
šios, taip nemalonios padėties, paslaptys, kaip priemonė savižutodėl teisėjui sako:
.
dybei patekus į priešo rankas.
— Goringui nuodus perdaviau Vėliau jų gavimas palengvėjo,
aš. Duotą savo pareiškimą tardy- tad Bach-Zelewski apsirūpino
mo metu atšaukiu. Tą atšaukimą gana dideliu jų kiekiu. Šios ciabuvau tik todėl padaręs, kad tar ninio kalio ampulės buvo reika
dytojų buvo man pasakyta, jog lingos jo kariams, kurie kovojo
tuo atveju bus viskas tvarkoj.
prieš sovietiškus partizanus.
— Tada aš palaikau kaltinimą,
Bach-Zelewskį, iškart kaip
— pareiškia prokuroras Cont- svarbų liudininką, o vėliau kaip
fięld,
kad Bleibtreu šiuo savo kaltinamąjį, iš belaisvių stovyk
veiksmu padarė priešingą ir įžei los perkėlė į Nurnbergo kalėji
džiantį veiksmą prieš alijantų mą. Kartu jis pasiėmė ir muilą.
karo
į Kalėjimo sargyba dar nebuvo
, , pajėgas
• - - . su
, tikslu pastatyti
,
,
keįh^ Padet\ karm? vadovybę, labai griežta. Dar nestovėjo sar
Bet amerikietis teisėjas Carl gybiniai prie kiekveinos celės ir
Turmo yra kitos nuomonės. Jis nestebėjo be paliovos suimtojo.
yra sitikinęs, kad reikia laikytis Bach-Zelewski suranda gerą,
-atsargumo. Vieną dieną visvien pažįstamą sargybinių tarpe, ku
viskas paaiškės, o iš to istorikai rių dalis buvo iš DP. Šis pagalbi-',
turėtų gardaus juoko. Jis žino, nis karininkas amerikiečių tar
kad ne jo uždavinys spręsti ar nyboje vos prieš porą mėnesių
Bleibtreu nuodus Goringui per buvo Bacho vadovybėje ir pri
davė ar ne. Todėl remdamasis klausė lenkų policijos daliniui
kvotos parodymais padarė išva kovojusiam prieš partizanus.
dą. kad ši nuodų perdavimo isto — Šie žmonės apie mane gerai
rija yra mažiausiai įtikėtina, me atsiliepia, — sako Bach-Zelews
laginga ir tik pasigyrimas. O už ki. — Tą karininką tuo laiku aš
kitus iškeltus kaltinimus Peter- sveikinau “Heil Pilsudski!” Ir to
martin Bleibtreu prikirpo pen dėl būnant kalėjime mano žinių
kiolika mėnesių kalėjimo.
tarnyba veikė kuo puikiausiai.
Gal būt, suviliotas šios Bleib Prieš prasidedant procesui il
treu išgalvotos istorijos prakalba gomis kalėjimo dienomis Bach Zelewski per pagalbininkus tu
tikrasis kaltininkas.
— Ne Bleibtreu, bet aš įda rėjo galimybės tą “brangų turtą”
viau Goringui nuodus, — pareiš pasiūlyti visai eilei nusikaltėlių.
kia Bach-Zelewski.
Nei vienas suimtasis a^ie nuo— Kaip visa tai įvyko?
ius nenorėjo nei žinoti. Hans
— Nuodai buvo paslėpti muilo Frank—buvęs Lenkijos general
gubernatorius atsisakė. Alfred
gabale.
Tai buvo viskas ką Bach-Ze- Jodl — taip pat. SS brigados va
lemski tada pasakė. Jis nesileido das — Otto Ohlendorf, kuriam
į kalbas su spaudos reporteriais vėliau krito atsakomybė dėl iš
ir tyliai laukė. Jo prisipažinimas žudymo 90.000 žmonių, pats irgi
bavo irgi neįtikėtinas.
nenorėjo žudytis. Kiekvienas dar
Bach-Zelewskis-, tai karys ne- neprarado vilties ir tikėjosi kaip
siveržęs į politines viršūnes. Bu nors savo kailį išgelbėti Iš visų
vęs taksi šoferis, senas kovotojas, atsisakiusiųjų tik vienas teisin
SS-Obergruppenfūhrer, SS-ge- gai pasielgė tai Franz von Papen,

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms Į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų,
įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.
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Kaip gali lietuvis taip žemai pulti?!

dinimo pats sau pasidarė mirtį.
Šeimyniniame gyvenime sugy
venom ir aš niekad negalvojau,
kad jis taip padarys...”
Toliau rašoma dėl siuntinio ir
kitų gyvenimiškų reikalų, prašo
neberašyti nebegyvenančio vyro
vardu, bet jau jos vardu...
Taigi, drauguži Lesevičiau,
grįžusiais taip pasirūpinama, kad
neviltin patekę žmonės net žudo
si. Mes, deja, negalime čia iš
spausdinti tų žmonių pavardžių
bei vietovių, kur tai įvyko. Bet
Lesevičius pats žino, kad tai
šventa teisybė ir kad daug tokių
atsitikimų dabar Lietuvoje. O
šis laiškas rašytas iš Lietuvos tik
prieš Kalėdas. Taigi, “drauge”
Lesevičiau, ar Tamstai nesudre
ba širdis prieš šito žmogaus kan
čias ir mirtį, apie šitokiuos ne
laiminguosius tiek primelavus?
Mums nuostabu, kaip gali lietu
vis taip žemai pulti.
Gr.

Amerikinės partijos ir lietuviai

Jau eilę numerių “Liaudies sevičius pasako, kokie “banditai” savo gimtųjų namelių. Jų nebeJAV-bėse šie metai yra laiko gesniam amerikiečiui inž. Anta
Balse” spausdinamas ilgiausias veikė Lietuvoje 1941 m. birželio radom. Buvo sugriauti ir išvežti
mi rinkiminiais metais, nes lap nui Rudžiui. Ruošiant šį straips
straipsnis “Ką matėme ir girdė 14-15 d.d., kai per vieną dieną kažin kur. Tik viena klėtis stovi
kričio mėn. bus renkama didelė nelį, dar nebuvo žinoma, ar de
jome Tarybų Lietuvoje”, pasira buvo ištremta apie 40.000 lietu ir ta pati užimta kolūkio. Mūsų
mokratų partijos lyderiai Čika
šytas Juozo Lesevičiaus, kuris vių? Nebuvo tada jokių partiza buvę keliai ir takeliai užarti. Ne
dalis Kongreso (abiejų rūmų) goje, kurios sąraše turėtų figū
skaitėsi į Lietuvą vykusios kana nų, bet buvo tik bolševikiniai bėra nė pėdsakų. Apsiverkėm ir
narių. Tenka tik džiaugtis, kad ruoti mūsasis tautietis, skaitysis
diečių grupės pirmininkas. Ta badnitai, kurie ramius žmones grįžom į ... ir
po ilgesnių svyravimų ir Ameri su lietuvių pageidavimais. Rei
f------’------’ •
apsigyvenom
laime straipsnyje paliečiami įvai gaudė, iš lovų vertė ir apstoję su
kos
lietuviai, kaip vis stiprėjanti kėtų galvoti, kad jei to miesto
.. Jis jau pasenęs,
riausi klausimai. Bent kaikurių ginklais lyg kokius plėšikus vežė gyvena su sūnum Juozu, o seselė
jėga, šį kartą žada aktyviau pa lietuviai pravedė pakankamą
jų Lesevičius ten tikrai išsiaiš- į nežinią vargui ir kančioms.
sireikšti rinkimuose. Tai buvo akciją savo laiškai?, rezoliucijo
.... mirus jau 13 metų.
- kinti negalėjo ir apie tai jis rašo
jau seniai pribrendę. Tik dėl mis ir kito pobūdžio reikalavi
Mes kokį turtą turėjom tenai,
Kaip beaiškintum, sunku žmo
iš jam parūpintos propagandinės gų įtikinti, kad ramių gyvento viską parsivežėm su savim. Grį
įvairių priežasčių, daugiausiai mais, rezultatai turėtų būti tin
literatūros ■arba stačiai parašė tai jų ištrėmimas kada nors gali bū žom visi sveiki ir gyvi. Neišgyvedėl mūsų pačių nesusiklausymo kami. Nes jau pats augščiausias
kuris nors iš propagandistų Lie ti pateisinamas. Dėl to ir Lese nom nei mėnesio ir lapkričio 3 d.
ir stokos vienybės, mažai kas bu laikas, kad iš pačio lietaviškiautuvoje, o Lesevičiui liko tik pa vičius toliau aiškina, kad buvę mano vyreliui ... pastojo kelią
vo daroma, kad bent vieną kartą sio pasaulyje miesto, “gimtų”
sirašyti. Bet tai tiek to. Šį kartą klaidų, bet dabar tai jau ištrem Žiauri mirtis ir išplėšė iš mūsų
Vašingtonan patektų lietuviškos bent viena tikrai ryški politinė
mums norėjosi paliesti jo begė tieji grąžinami ir būsią grąžina šeimos patį mylimąjį narį. Pali
kilmės amerikietis.
lietuviška asmenybė, turinti bal
dišką teisinimą bolševikų vykdy mi visi, kurie norės grįžti. Ne kom našlaičiai mano vaikeliai ir
Skaitytojai jau bus pastebėję są JAV reikalų tvarkyme. Prieš
tų išvežimų.
laikraščiuose žinutes, kad Čika
teisingai esą sakoma, kad grįžu aš su .... Parvažiavę džiaugė
du metus, taipgi buvo kilusi ak
gos lietuviai visu rimtumu sten cija A. Rudį nominuoti tokioms
Pasak Lesevičiaus išvežami sieji paliekami Dievo Valiai. Jais mės. Pagyvenom mėnesį laiko ir
giasi, kad vienoje to didmiesčio pačioms pareigoms. Bet dėl lie
buvę tik tie, “kurie vienaip ar esą pasirūpinama. Lesevičius ar vėl paskendom ašarose. Sudužo
mano gyvenimo laivas. Ne dėl
apylinkėje kandidato nominacija tuviško nevieningumo ir kitų
kitaip savanoriai rėmė ir palaikė ba jo vardu iš Lietuvos bolševi ligos jis mirė, o iš didelio susijautektų geram lietuviui ir neblo- panašių reikaliukų, tada inž. A.
kinis propagandistas rašo:
banditizmą”, t.y. savo tautą gi
Rudis išvis atsisakė kandidatuo
nančius partizanus. Už tai “kad ’’Parvežtiesiems (Ištikrųjų nie
kas
jų
neparveža.
Jie
turi
patys
ti. Tuokart Jūsų bendradarbiui
buvo turtingi arba banditų prie
savo
lėšomis
parvažiuoti)
visas
jis rašė: “... kaikurios Čikagos
varta priversti turėjo duoti jiems
jų
turtas,
kokį
juos
išvežant
jie
Rusijos
iššautieji
žemės
bend

misija
JAV
administracijai
pato

koje
esantieji
kariniai
atsparos
lietuvių organizacijos ir grupės
maistą, drabužius ar kitaip pa
paliko, vėl atgal jiems grąžina rakeleiviai ir nūdien verčia ame bulinti kreipė ir Pentagono dė taškai gali būti Rusijos lengvai darė žygių ir siūlė man kandi
remti jų kruvinus darbus”, nie
kas nebuvęs vežamas. Be to, iš mas. Negrąžinamas tik tuo atve rikiečius nerimastauti. Jei anks mesį, t.y. karinę vadovybę per pažeidžiami. Ypatingas dėmesys datuoti, tačiau jausdamas nepa
ju, jei už didesnį prasižengimą, čiau spauda darė pernelyg toli tvarkyti. Berods, paties JAV kreipiamas į rusų povandeninius lankią politinę konjunktūrą, at
tremiamieji nebuvę laikomi kri
teismo keliu jų turtas buvo kon
minalistais, bet “tik atskirti nuo fiskuotas. Kitais atvejais, jei, siekiančias išvadas ir ugdė są prezidento paakintas Rowan laivus, kurie gali JAV sudaryti sisakiau esamomis sąlygomis
kriminalistų. Patys banditai ir pav., jiems esant tremty jų pa myšį, šiuo metu savojo saugu Gaither, sutelkęs eilę bendra pavojų. Vašingtonas esąs pralai kandidatuoti... Lietuviai turėtų
mo klausimas svarstomas san darbių paruošė ir 1957 m. lapkri mėjęs ne tik karinėje, bet ūkinė
kriminalistai arba žuvo vietoje
liktuose namuose gyveno kas ki tūriai. Svarstymų išdavos toli čio mėn. įteikė studiją tautinei je ir politinėje srityje vedant
arba sugauti gyvi teismo buvo tas, tai parvažiavus iš tremties,
daug sunkesne bausme nubaus šitie žmonės turi išsikelti, o na nevienodos. Vieni atstovauja karinio saugumo tarybai. Joje šaltąjį karą prieš Maskvą. Tyri kas, ten pat pripažino, kad JAV
oficialiai linkmei, kuriai priklau buvo poliestas ir JAV karinio mų išdavoje siūlo pertvarkyti yra atsidūrusios mirtiniame ka
ti”.
mai grąžinami jų savininkui. Ly so ir JAV prezidentas, tardami, saugumo kritiškoji padėtis. Gy Pentagoną ir visą atsakomybę riniame pavojuje.
Kanadiečiams esą skaudu suži giai taip pat yra ir su kitokiu kad amerikiečiai pirmauja ap ventojų apsaugai pasiūlyta plati už karinius veiksmus bei karinį
Gen. Gavin pasitraukimas iš
nojus, kad jų giminės buvo iš turtu (išskiriant, žinoma, žemę, siginklavime. .Ar galima pasi programa, kuriai reikalinga net pasiruošimą uždėti naujai pa kariuomenės sudarė pagrindą
tremti, bet argi “Tarybų Lietu- kuri yra suvisuomeninta). Jei kliauti šiems raminimams, kai 40 bil. dol. Kai apie Gaither stu skirtajam generalinio štabo vir toli siekiantiems aiškinimams.
. vos vyriausybė galėjo susilaikyti prieš ištremsiant nepaliko namų patys ramintojai kreipiasi nuo dijos kaikurios nuotrupos pasie šininkui.
Šiaurinio Atlanto santarvės
nuo savo pasibrėžto tikslo, su ar dėl kitokių priežasčių namų monės į žinovus? Ir kai žinovai kė viešumą, James Hagerty, pre
Nepripuolamumas, kad Dan vadas gen. Lauris Norstad ir to
naikinti banditizmą, tik už tai, jau nėra, tokie grąžinti tremti pareiškia priešingą nuomonę zidento talkininkas spaudos rei A. Kimball, buvęs jūrų laivyno liau neabejoja JAV atsikirtimo
kad tie žmonės turi giminių Ka niai nepaliekami ant kalnleio be oficialiajai, Baltieji Rūmai stve kalams, pateikė plačius aiškini sekretorius kaltina karinę vado pajėgumu. Gen Curtis E. LeMay
nadoje, Amerikoje ar kurioje ki pastogės. Jiems vyriausybė ar riasi neįtikėtinų' aiškinimų.
mus, kurie dar didesnę nerimas vybę dėl nūdienės nesėkmės ka ir gen. James H. Doolittle dėl
toje šalyje”. Buvę ištremta ir ne kolūkis parūpina butą. Jie gauna
Galima būtų likti abejingiems, tį sukėlė.
rinėje srityje. Dviguba karinė JAV dabartinės padėties pasisa
kaltų žmonių. Vienus partizanai pradžią gyvenimo ir teisę darbui jei saugumo reikalu tegirdėta
Rockefeller komitetas
vadovybė sudaranti pagrindą ko išsisukinėjančiai. Jie pripa
(pasak Lesevičiaus “banditai”) kaip ir visi gyventojai...” (LB me opozicijos pareiškimus, kaip
Buvęs prez. Eisenhowerio ben nesekmei ir neveiksmingumui. žįsta tvirtybę, bet ir numato JA
patys klastingai įskųsdavę(l), Nr. 1).
dradarbis
Nelson A. Rockefeller Ne finansų trūkumas, ne netu- V-bių atsilikimo karinėje srity
tai darė opozicijos vadovas sen.
kiti nukentėję dėl milicijos kal
Lesevičius ar jo vardu kas ki Lyndon Johnson, prieš pat 85 sutelkė apstybę atskirų sričių ži rėjimaš mokslo žinovų, bet ad je apgailėtinas pasėkas. Atomi
tės ar klaidų, nes tada nebuvę tas čia bjauriai meluoja. Jei rašo, kongreso sesiją įspėjęs gyvenant novų aptarti JAV karinę padėtį ministracijos nesugebėjimas tu nių sprogmenų žinovas E. Teller
lengva viską ištirti.
jis turi žinoti, kad tremtiniai nie pavojingas valandas, o preziden ir padaryti kaikuriuos siūlymus. rimųjų panaudoti esąs visų blo pripažįsta rusų toli siekiančią
Žodžiu, dėl visko kalti “bandi kad jokio teismo nematė. Atva tui ir vyriausybei prikišęs su Darbas atliktas pasiskirsčius ko gybių šaltinis.
pažangą raketų srity. Nitiesiotai”. Mes nelaukiame, kad tokie žiavo čekistai naktį ir juos išve stingimą ir net kraštui vadovo misijomis. JAV vyriausybė šios
giniai tat pripažįsta ir prez. D.
Atviras prisipažinimas
“Liaudies Balso” rašytojai, pa žė. Jie niekad ir nesužinojo už netekimą.
grupės užsimojimui pritarė, nes
Gen. James M. Gavin, vyriau Eisenhaweris paskubomis užsi
samdyti už okupanto pinigus, gė ką. Mes visi turime daugybę gi
jai buvo pravertos atskirų žiny sias karinių tyrimų viršininkas mojęs Kongreso prašyti papildo
Pentagonas
dytus! banditais vadinti savo minių ar pažįstamų ištremtų į
Pentagonas jau senokai yra bų durys imtinai Central Intel senato komisijai pareiškė, kad mų kreditų per 1 bil. dol. raketų
brolius, kurie stojo ginti nuo ru Sibirą ar į kitas sovietijos sritis. patapęs taikiniu. 1947-49 m. už ligence Agency — centrinę sau dėl administracijos kaltės atsi programai vykdyti. Šis mostas
so okupanto savo tėvų sodybas ir Dalis jų ištikrųjų yra grįžę, grį siliepsnoję ginčai dėl karinės va gumo įstaigą.
likta ne tik žemės bendrakeleivį daugiau pasako apie dabartinę
krašto laisvę. Išgamos nieko ne žę patys savo lėšomis. Niekas jais dovybės apjungimo buvo lyg ir
Pranešime nurodoma, kad JA iššauti, bet ir bendrąją karinę JAV karinę padėtį, kaip tūks
sigėdi. Nesigėdi net pateisinti sa- nesirūpina, jokio turto jie neat užblėsę. Atsilikimas karinių ty V-bės kariniu požiūriu yra atsi programą vykdyti. Jis nurodė, tančiai žodžių. Oficialūs sluogs. vo tėvų bei brolių ištrėmimą į gauna ir negali atgauti, nes jo rimų srityje vėl sudarė pagrin dūrusios mirties pavojuje. Šiau kad JAV karinėje srityje esan niai vengia kalbėti apie atsiliki
žiauriausius Sibiro kacetus. Mes neberanda, o apsistoja jie papras dą kelti karinės vadovybės per rinio Atlanto santarvei rodomas čios atsilikusios nuo Rusijos. mą, bet deda didelių pastangų
atsimename, kaip ir Paleckis tai pas gimines ir tada ieško dar tvarkymą. Buvusio prez. Her pernelyg didelis pasitikėjimas, Wernher von Braun, kariuome rusus karinėje srityje pasivyti.
1941 m. po pirmųjų trėmimų vie bo. Deja, jo negauna niekur ki bert Hooverio vadovautoji ko- nes Europoje ir šiaurinėje Afri nės balistikos žinybos viršininRymantas.
šai aiškino, kad kraštas buvęs tur. kaip kolūky. Vis, mat, savi
" apvalytas nuo moralinio šlamšto, žmonės ir priima bendram var
kai visas kraštas matė išvežamus gui, ypač, kad darbo jėgos kol
&
nuogais durtuvais čekistų apsup ūky labai trūksta.
tus senelius, moteris, vaikučius,
Kaip ištikrųjų būna su grįžu
padoriausias darbininkų, versli sia iš ištrėmimo šeima tekalba
ninkų, ūkininkų ar tarnautojų šis vienas tokios moters
šeimas. Čekistų stumdomo Pa
laiškas broliui Kanadoje.
leckio liežuvis apsivertė ištariant
“Mielas broli.... ir
baisųjį melą — lietuviškas ra
broliene ....,
Turėti Ontario mašinos vairavimo leidimą yra privilegija — ne teisė. Gauti šį leidimą yra reikalaujama
miausias šeimas, raudančias, mo Rašau laišką iš gimtojo krašto,
išlaikyti rašomus, akių ir praktiškus važiavimo egzaminus. Jūs turite atsakyti visus klausimus, raštu ir žodžiu
tinėles sengalvėles bei kūdikius iŠ Lietuvos. Mes jau gyvename
anglų kalba. Todėl šie pavyzdiniai klausimai (tokie patys, kaip ir per egzaminus) yra spausdinami anglų kal
pavadinant moraliniais iškrypė Lietuvoje. Iš Mongoluos išvažia
boje.
Jei jūs jų nesuprantate, pasiklauskite draugų, kurie gerai moka anglų kalbą.
liais. O juk visas pasaulis žino, vome rugsėjo 28 d. Mūsų kelio
kad ištrėmimai yra bolševikinės nė sekėsi pusė bėdos. Vieną parą
Šiuo laiku didelis procentas visų Toronte norinčių gauti leidimą neišlaiko iš pirmo ar daugiau kartų šių
sistemos dalis, naudojama tam, važiavome mašina, pakol priva
egzaminų. Ar galit išlaikyti juos? Pamėginkite atsakyti sekančius klausimus, pasitikrindami savo žinojimą apie
kad visas kraštas būtų nuolatinė žiavome traukinį. Dešimt parų
važiavimą.
je baimėje ir tam, kad Sibiro miš važiavome traukiniu. Kai prava
kams kirsti, kanalams kasti ir žiavome Aziją ir įvažiavome į Eu
kitiems sunkiesiems darbams ropą, pasikeitė klimatas, teko po
When a tire blows out or goes flat the safest thing
You may not drive to the left of the centre of a
parūpinti darbo vergų.
keletą dienų pasirgti. Nors pri
highway designed for one or more lanes of traffic
Lesevičius duoda savo vardą gimtas klimatas, bet jau atpra
ta) Drive onto the shoulder and apply brakes?
in each direction--------------------------------------(b) Remove foot from the gas pedal, slow down gradually?
Kanados lietuvių tarpe skleisti tę. Kai iš traukinio išėjom, vaikš
(a) When approaching the crest of a hill or on a curve? /
<c)
Steer straight ahead?
jau kitonišką melą. Esą išveži čiojom kaip girti, paskui apsipra(b) Within 100 feet of a bridge or tunnel?
(d)
Maintain the same speed?
(c) Within 100 feet of o level railway crossing?
mus iššaukę partizanų (pasak jo tom. Spalio 10 d. atvažiavom į P.
(d) Under any of the above conditions?
“banditų”) kovos. O tegul tas ir tą pačią naktį pasiekėm J.
s. When a right turn against a red signal-light is
vargšelis Maskvos agentėlis Le Tuojau rytą ėjom į ... pažiūrėti
permitted, what must you do after driving into
When you hear the siren of an emergency vehicle
the right-hand lane.....
—»....—
______________
what are you required to do-------- --- -................... .
(a) Stow down, proceed with caution?

IŠGĄSTIS IR NUSIMINIMAS

AR GALĖTUMĖT IŠLAIKYTI NAUJUS ONTARIO MAŠINOS
VAIRAVIMO EGZAMINUS?

B
B

•
w
A.

(a)
(b)
<e>
Id)

MOTINOS!

vartokhz-bx^

:

When on a side road and about to enter or cross
a through highway what must you do...„___^__—
(a)
(b)
(c)
(d)

(b) Stop, signal, moke the turn so as not to interfere with
other traffic including pedestrians?
(c) Stop, then edge into the traffic?
(d) Signal, slow down, tum?

Pull to the right os for os possible and stop?
Pull to the left as for as possible and stop?
Speed up and get out of the way?
Signal the driver to pass?

9.

(a)
(b)
(c)
(d)

Stop, then proceed?
Slow down, then proceed?
Stop, woit until way Is dear then proceed?
Slow down, then if way Is dear, proceed?

10.
vaikų pudra sustabdo
vystyklų nutrynimų.

vaikų pudra išlaiko
vaikų odą sausų.

Which of these signals is correct for a right-hand
turn -------------------------- .------------ ——....................
(a)
(b)
(c)
(d)

11

vaikų pudra turi
savyje alyvų.

VARTOJAMA IR PATIKIMA 17 00 LIGONINĖSE

(a)
(b)
(c)
(d)

Signal out of order?
Come to a full stop?
Slow down, proceed with caution?
Construction ahead?

Which of the following has the right of way over
all others at an intersection when the signal light
is green......................... .....................
(o) Th* vehicle turning right?
(b) The vehicle turning left?
(c) The pedestrian craning with light?

Rain?
Fog?
Clear?
Snow?

When two cars reach an open intersection ot
approximately the same time the right of way
belongs to.
(a)
(b)
(c)
(d)

Arm straight out the window?
Aim
*
out end down?
‘
‘
Arm out end up?
Crete motion?

A flashing amber light at an intersection indicates

Most fatal crashes occur under which of the fol
lowing conditions.---- —_______ _____ ________—

The one coming from the right?
The one coming from the left?
Neither one?
The one moving fastest?

You should under all conditions drive at a speed
that will allow you to stop
(a) Within 500 feet?
(b) Within three cor lengths?
.(e) Within the assured safe distance which you can see
oheod?
(d) Within one cor length?

While driving around a curve a good practice is
to —
(a) Rida the centre of the rood?
(b) Enter curve ot a steady speed and apply brakes if
needed?
:cc) Enter curve slowly and increase speed as the driver gets
the "feel" of the curve?
:<<» Slow down when entering curve only when pavement is
slippery?

Norėdami gauti paranku Ontario kelių įstatymų ir gero važiavimo vadovėlį, prašykite veltui duodamą
Ontario “DRIVER’S HANDBOOK”. Tik parašykite į Highway Safety Branch,
Ontario Dep’t of Transport,
Toronto 2, Ontario.
ATSAKYMAI:

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT

daryti žygių, kad bent vienas jų

viams, nereikia atsisakyti ir per
ateinančius rinkimus daryti Šuo
reikalu žygių”. Dabar galima tik
pasidžiaugti, kad reikalas rieda
į priekį.
- •
Ar gali būti lietuvis
išrinktas?
Žinoma, reikia įsidėmėti, kad
į JAV Kongresą nėra renkami
lietuviai, lenkai, vokiečiai ar
anglai, nes tai nėra kokia'ten
tautybių taryba, bet tik kaip ge
ri amerikiečiai, ištikimi JAV pa
triotai. Aišku, rimtas amerikie
tis, tuo labiau nusimanąs politi
kas, niekad nevengia slėpti savo
sios kilmės. įvairūs Kongreso'ir
Senato atstovai daugelį kartų tai
yra pareiškę ir iškėlę viešai. Su
prantama, ir inž. A. Rudį, jei jis
bus nominuotas, rinkėjai ameri
kiečiai rinks, kaiptinkamą jų rei
kalų atstovą, o rinkėjai ameri
kiečiai lietuviai, nežiūrint kokiai
amerikinei partijai kas simpati
zuotų, atiduos savąjį balsą nevien tik kaip už rimtą kandidatą,
bet ir lietuvių kilmės asmenį.
Kaip pasiskirsto lietuvių
balsai?
Daugeliui šia proga gali kilti
klausimas—kaip, paprastai, bal
suoja Amerikos lietuviai: už re
spublikonus ar demokratus? Šį
paprastą klausimą tiksliai atsa
kyti beveik nebūtų jokios gali
mybės. Galima būtų į jį įsigilinti
ir tik dalinai, su dideliais rezer
vais tarti vieną kitą žodį, po il
gesnių, beveik dešimtmetį tru
kusių stebėjimų. Rašančiajam
atrodo, kad, bendrai žvelgiant,
lietuviai daugiau balsų atiduoda
deomkratu kandidatams. Vieni
tai aiškina gana paprastai. Esą,
respublikonai yra ne vien tik ka
pitalistų, bet ir “supermenų” —
anglosaksų partija, “America
First” fanatikai. Girdi, svetimos
kilmės amerikiečiai daugumoje
priklauso demokratams. Gal tai
dė to, kad pastarieji geriau suge
ba pajusti besikeičiančią laiko
dvasią. Nors, kita vertus, išsikal
bėjus su visa eile pažįstamų tau
tiečių paaiškėjo, kad paskutinių
jų prezidentinių rinkimų metu,
lietuviai netiek dėmesio skyrė«
partijoms, kiek pačių kandidatų
tinkamumui. Tuo būdu ir buvo
balsuojama, kaip čia sakoma,
“split ticket”, t.y. už atskirus,
abiejų .partijų kandidatus, pasi-.
rinktinai.
Ar lietuviai yra
pakankamai aktyvūs?
Šiaip jau negalima būtų kon
statuoti labai gyvos lietuvių
veiklos amerikinėse partijose.
Tiesa, prie abiejų didžiųjų parti
jų, centre ar periferijoje, vėikia
’’lietuvių respublikonų” ar “lie
tuvių demokratų”, klubai, sekci
jos. Gi prieš rinkimus, kaip jau
įprasta, viena kita lietuviška pa
vardė figūruoja ir įvairiuose ko
mitetuose.
'
Į
Partiniam ar visuomeniniam
darbui, regis, lietuviai jau turi
užtektinai personalo ir tenka tik
apgailėti, kad visdėlto mūsiškiai
permažai parodo iniciatyvos ir
ryžto JAV politikoje. Kitu at
veju, jau seniai lietuvių kilmės
asmenų būtų buvę Vašingtono
Capitolyje. Tai galima būtų pa
siekti ne vien tik tirščiau lietu
vių gyv. vietose, kaip Čikagoje,
bet ir kitur, kur tinkami kandi
datai galėtų būti pravesti ir ne
lietuvių balsais. Svarbu tik, kad
jie turėtų tinkamas kvalifikaci
jas, gi lietuviška kilmė išrinki
mui vargiai ar galėtų pakenkti.
Kiekviena rinkiminė akcija,
čia net labai surišta su materia
liniais ištekliais. Jei pinigo pa
kankamai neturi pats kandida
tas, turi prisidėti jo rėmėjai.-Jei
kandidatuoja lietuvis, be jokių
rezervų, nežiūrint kur kas begy
ventų, turėtų jausti pareigą pri
sidėti bent simboline auka. Prak
tika rodo, kad bent nežymūs,
pradedantieji savo pirmuosius
karjeros laiptus jauni politikai
paprastai labai mažai paramos
gali tikėtis iš savosios partijos.
Didžioji dalis turi ateiti iš jo pa
ties kišenės ir prijaučiančių. Ir
jei betkada ir betkur lietuvis
kandidatas bet kokiai politinei
vietai užimti kreiptųsi paramos į'
Amerikos lietuvius, jo balsas vi
sados turėtų būti išgirstas ir pa
stangos paremtos.
AI. Gimantas.

Varšuva. — Lenkijos pašto 400
metų sukakčiai paminėti iš Kro
kuvos į Veneciją ruošiasi išva
žiuoti arklinis diližanas. Mat,
1558 m. Zigmantui Augustui
įkūrus paštą pirmas toks diliža
nas išvyko iš Krokuvos į Vene
ciją.
iNujorkas. — čia atvyko Prancūziojs delegacija, kuri įvairiuo
se bankuose ieško 600-700 mili
jonų dol. paskolos.
Maskva. — Degtinės puslitris,
kainavęs 25,90 rbn nuo naujų me
tų pabrango iki 30,60 ri>.

ruotas, dar tebeserga.

mill

Pavergtoje tėvynėje

Detroite Lietuvių Dramos Sambūris,
vadov. rež. Z. Arlauskaitės-Mikšienės,

ŠĮ šeštadienį, sausio 25 cL, 7.30 v. v. Westdale College Auditorijoj,
Main St. W«,

ii

m

I

Lietuviai pasaulyje

IA VALSTYBĖS
; Atstovus į PLB seimą JAV
rinks visuotiniu, tiesiu ir slap
BALFo
centro
įstaigoje
įvyko
Vienas tautietis yra gavęs iš
gruodžio 16 d. atšventė 75 m. su
personalinių pasikeitimų: kun. tu balsavimu tuo laiku ir tose
kaktį, dabar dirba Vilniaus uni artimųjų laišką, kuriame rašo
Lionginas Jankus nuo sausio 15 pačiose rinkimų apylinkėse kaip
versitete, be to, yra Kauno me ma taip:
d. pradėjo dirbti kaip reikalų ve ir JAV LB Tarybos narius, tik
’’...Kiek daug prabėgo aud
dicinos instituto profesorius,
dėjas. Jis iki šiol dirbo airių pa iš atskiro kandidatų sąrašo. Ta
bendrosios biologijos katedros ringų metų, kiek jau šv. Kalėdų
rapijoje Pamona, Calif. Buvusi rybos rinkimai paskirti balan
vedėjas ir žemės ūkio akademi nešvenčiame kartu. Kiekvienais
VisiHamiltono
ir
apylinkių
lietuviai
maloniai
kviečiami
būti
liudininkais
dramos,
kurios
veiks

sekretorė Giedrė Kulpavičienė džio 27 d. Tad tuo pat metu bus
jos profesorius.
metais sėdėdami prie Kūčių sta
nuo sausio 1 d. perėjo dirbti kaip renkami ir PLB seimo atstovai.
“Tiesa” paminėdama jo 75 m. lo, kaip gyvas man stodavosi mas — mišrių šeimų kūrimo problema vyksta šiandieną.
sukaktį Ūrp kitko rašo: “...Jo prieš akis mūsų šeimos paveiks Bilietų kainos: $1.50 ir $1.00, moksleiviams ir studentams pusė kainos. Bilietai gaunami pas pla chemikė ir iš pareigų pasitraukė. Adv. Silvestras Balčiūnas da
Hamiltono At-kų kuopa Sekretore pakviesta Jadvyga bar gyvenąs Australijoje, persi
mažas ūkėlis Obelynėje (6 km. las. Ir tik skausmas suspausda tintojus ir prie įėjimo.
Grigienė, pastaruosius 4 metus kelia į Clevelandą. Iš Australi
nuo Kauno) yra puikiausias vo širdį, ir gaili ašara nuriedė
gamtos kampelis, kuriame už davo per skruostus. Sėdėdama
Saleziečių gimnazijos rėmėju dirbusi Liet. Laisvės Komitete. jos į JAV jis išplauks sausio 24 d.
vestas gražus vaismedžių ir vais- tarpe kitų, ieškodavau kurio
nuo sausio 1 d. įsirašė Bernardas Anksčiau ji buvo sekretorė Lie Juozas Laučka lig šiol buvęs
tuvos atstovybėje Maskvoje ir Afnerikos Balso lietuvių skyriaus
nors brangaus namiškio veido,
Pranešimas. Hamiltono Lietu galimybių $100 investuoti į ben- Šturmaitis, aukodamas po $1 kas Berlyne, dirbo Lietuvoje sociali vedėjas Mūnchene, grįžta į Ame
nys įvairiausių introdukuotų au bet, deja, aplinkui sėdėdavo to vių Kredito Draugijos Talka me
mėnesį, Jis yra Z. Orvido vado
galų”.
kio pat likimo draugai ir kiek tinis narių - šėrininkų susirinki 'drą tautinę nuosavybę.
vaujamame būrelyje. Nuoširdus nės apsaugos įstaigoje, Vokieti riką. Į Mūncheną jo vieton vyks
Namų;
Fondo
v-bos
nariai
lėšų
joje buvo UNNRA ir IRO tar ta P. Labanauskas.
Premiją paėmė ir išsidalino, o vieno veide matydavosi skaus mas šaukiamas 1958 m. sausio 26 telkime jau padarė gražią pra ačiū.
nautoja.
Subatvakaris ant kalno. Kvie
pastatas jią.įpo metų nebaigtas, mas. Ir šiemet — čia pat Kū d. 4 vai. p.p. Aušros Vartų para džią. Pirmasis $100 čekį gavo G.
VOKIETIJA
>
Liet
Laisvės
Komiteto
etatai
čios.
Ir
šiemet
Kūčias
valgysime
čiame
visus
lietuvius
jaukiai,
sa

, rašo Tiesoje; J? Urbonas Agrozopijos salėje, 58 Dundurn St. N; Skaistys. Mieloji p. Uikienė irgi
Tautos Fondo atstovybės Vo
susiaurinti. Vietoje 8 narių, pa
vųjų
draugijoje
praleisti
vasa

ūtechnikos technikumo Šiauliuo toli nuo gimtojo krašto ir sa šiai dienotvarkei svarstyti:
gavo $100 čekį ir vieną pažadą
likta 6. Yra atleistų ir pora tech kietijoje pirmininku išrinktas
rio
t
d.
šeštadienio
vakarą
NF
se direktorius apie savo mokyk vųjų.
1.
Narių- registracij a,
kapt. J .K. Valiūnas, iždininku
įmokėti šimtinę, kai užpirksime
ninio personalo tarnautojų.
Bet šiandien, ačiū Dievui, mū
šokiuose,
kurie
bus
ant
kalno,
los pastatą;*Priėmimo aktas pa
2. Susirinkimo atidarymas,
namus. Abu šie nariai iš senųjų
Liet Nepriklausomybės Fon kapt. J. Matulis.
665
James
St
S.
Astral
Restau

sirašytas buvęs 1956. XII. 30., sų gyvenimo ratas pasisuko ki 3. Svečių žodis,
Užsieniečiai buvę vokiečių ka
lietuvių. Didžiausią pasisekimą
das, kaip rašo Dirva gruodžio 22
rant
Veiks
įvairus
bufetas,
gra

bet- namai ir dabar tebesą neap taip, Mes šiandien stovime ant
4. Praeito metinio susirinkimo betgi turėjo Ant. Šimkevičius.
d., turėjęs posėdį, kuriame daly riuomenėje už nelaisvėje išbūtą
ži
loterija
ir
to
visko
visas
pelnas
doroti viduje ir iš lauko, nors ■tikro gyvenimo kelio, šiandien
protokolo
skaitymas,
Jis, apsilankęs pas Simcoe apy
vavęs LNT pirmininkas V. Ras laiką negali gauti jokio atlygini
eis
Namų
Fondui.
tada -Statybos tresto vadovai ir nes turime tikslą dėl ko gyven5. Pranešimai:
linkės tabako augintojus, gavo
tenis ir Tautinio Sąjūdžio pirm. mo. Vokietijoje esantieji pabalAtsilankykime
ir
paremkime
pats valdytojus Dulmanas užtik ; i. Ir . mos tikimės ir laukiam
a)
Valdybos
pirmininko,
rimtus pažadus iš 2-jų tautiečių
B. Nemickas. Ižd. K. Siliūnas pa tiečių centriniai organai išaiški
*
trįžti
ten,
kur
tiek
daug
prakai

Liet
Namų
įsigijimą.
Sk.
St
rinę, kad. viskas, bus užbaigta.
b) Iždininko,
po $500 ir iš 3-jų po $100, ku
teikęs pereitų metų apyskaitą. no, kad pagal įstatymą tokį atly
to praliejo mūsų a.a. tėveliai.
Klaipėdos
atvadavimo
minėji

č) Kredito komiteto,
riuos įnešią vieno mėnesio bė
Seinų apskr. lietuviai jau ne
Posėdžiui pirmininkavęs LNF ginimą gali gauti tik Vokietijos
Oi. kiek daug aš tau pasaky
mas,
dėl
lietuvių
bankelio
’
’
Tal

d) Revizijos komisijos,
gyje. Pavardžių jie tuo tarpu
turi vilties sulaukti liet, laikraš čiau jei gyvu žodžiu kalbėčiau.
pirm. Ant. Senikas. LNF apy piliečiai.
ka
“
metinio
susirinkimo,
atšau

Mirė Varelio senelių prieglau
6. Diskusijos dėl pranešimų,
prašė neskelbti.
čio, nes negauna lėšų. Jie turi Kiek ilgesio ir skausmo aš. jau
skaita būsianti paskelbta spau
kiamas
ir
perkeliamas
į
vasario
doje:
Marija Teleikienė, gim.
7.1957
m.
apysk.
priėmimas,
Prašome ir kitų NF v-bos ir
parengę spausdinti lietuvišką čiu, bet ar verta, kam nors apie
doje.
2
d.'
4
vai.
p.p.
parapijos
salėje.
8.1957 m. pelno paskirstymas, komisijų, narių pagreitinti lėšų
kalendorių, bet dar negauti visi tai pasakoti?...
Nicholas Yankus Čikagoje gy 1886 m. Šilutėje. Mirė 1957 m.
Visuomenė
kviečiama
kuo
skait9.1958
m.
sąmatos
priėmimas,
leidimai popieriui gauti bei
venęs nuošalų gyvenimą, nepri lapkričio 27 d., palaidota lapkri
... Čia mūsų tautiečių yra ga 10. Valdybos 2 narių, Kredito telkimą. Nusistatykime- kiekvie- lingiau dalyvauti.
nas tvirtai kas savaitę gauti po
spausdinti, o be to. dar ir lėšų na daug ir visi draugiškai sugy
klausęs jokiai organizacijai, čio 2 9d. Gruodžio 4 d. mirė Bar
Hamiltono
jūrų
skautai.
komiteto
ir
Rev.
komis,
po
$1QQ, paskui patys džiaugsimės
trūksta.
gruodžio 19 d. staiga mirė nuo bora Pipirienė, gimusi 1868 m.
vename. Pernai Kūčias valgėme
Kun. dr. J. TadarauMcui
vieną narį perrinkimas,
gražiais savo darbo vaisiais.
širdies priepuolio. Jis buvo neve spalio 27 d. Gargžduose, ir Ger
. Seinų ir Smalėnų parapijų lie bendras... Nežinau, jei pasiseks, 11. OCU Leag. metinis nario
padėka
•
trūda Kiosienė, gim. 1867 m. ge
“Daug rankų didelę naštą pa
tuviai jau 10 kartų prašė Lom ateinančiais metais norių va
Atvykę tik prieš kelis mėnesius iš dęs, neturėjo giminių ir nepali gužės 14 d. Kaulakiuose. Abi pa
mokestis,
keliai”
Montredio į Hamiltoną ir dar tokiu ko jokio testamento, tad $80.000
žos vyskupą įvesti tose parapijo žiuoti į Tėvynę... Žinai, to 12. Įstatymų pakeitimas,
darbams gauti laiku, mes patyrė santaupų ir gyvenamąjį namą laidotos gruodžio 7 d.
se ir lietuviškas pamaldas, ta kiems kaip mums Tėvynėje sun 13. Klausimai ir sumanymai,
Staigiai susirgo Elzbieta Ka- sunkiu
me iš Gerb. Klebono kun. dr. J. Tada- perėmė valstybės įstaigos. Lai
ku prasigyventi...”
čiau jų vis negauna.
zickienė.
Ji
sausio
13
d.
skubiai
raysko tiek daug dėmesio ir pagalbos
14. Susirinkimo uždarymas.
(E) Didžiausią Lietuvoje šal Varšuvoje įsteigtas Liet. Kul
išvežta
į
ligoninę.
Linkime
jai
mūsų
šeimai, jog ir nuoširdžiausiais žo dotuvėms jos paskyrė $1.100.
Kviečiame visus narius daly
džiais atsidėkoti už tai neįstengtumėm.
dytuvą numatoma statyti Aukš tūros D-jos skyrius. Pradžioj įsi vauti susirinkime, kartu pasi greitai pasveikti.
FOUR SEASONS
Kun. Juozas ištisą eilę dienų vežiojo sū
tuosiuose Paneriuose (prie Vil rašė 15 narių.
kviečiant savo pažįstamus kartu
nų Edvardą po darbovietes iki surado
Alytė
ir
Bronius
Liškauskai
HESPELER, Ont.
niaus). Būsią galima patalpinti
TRAVEL
atvykti. Norintieji galės vieto gruodžio 13 d. susilaukė pirmo jam darbą. Taip pat padėjo didžiausias
Šis nedidukas vos per 3.000
5,800 tonų mėsos ir kitų produk
pastangos darbo gauti mūsų šeimos tė
109 Bloor St. W., Toronto 5.
je įstoti nariais.
jo šeimoje vaiko Edvardo Pau vui
gyventojų
miestelis
gerai
žino

tų, Tai du kartus viršysią visų
Mečiui.
Svetimoje
vietoje
ir
naujoje
Tci. WA..3.-9484 ir WA. 3-9715
LK D-jos Talka v-ba.
liaus. Linkime šiai jaunajai; lie aplinkoje Gerb. Klebonas buvo mūsų ge mas daugeliui Hamiltono ir apy
WINDSOR, Ont
esamų Vilniaus šaldytuvų pajė
Atveža gimines
riausias golbėjas ir patarėjas, visada nu linkių lietuvių, nes jame esą 2
gumą. Šaldytuvo statybai ski
Nepraleiskime progos. Hamil tuviškai ir nuoširdžiai katalikiš galėjęs
Už a.a. vysk. Kazimiero Palta
pasitaikiusias
kliūtis.
nuolat .gyventi ar/pasisvečiuoti.
riama 20 milijonų rublių. Prie roko vėlę šv. Mišios buvo atlai tono ir apylinkių lietuviai malo kai šeimai geriausio pasisekimo,
Kun. Juozą mes pamilome, kaip tikro tekstilės fabrikai pigiau parda
o
naujajam
tautiečiui
ir
tėvelio
x
S 5 L l EtA 1 :
šaldytuvo veiks ir dirbtinio ledo kytos sausio 12 d., sekmadienį. niai kviečiami atsilankyti į Det
tėvą ir savo gyvenime niekados nepamir vinėja įvairias medžiagas, kurių
įpėdiniui
gražiausios
lietuviškos
Iėktuv
Q
i
S/
laivais, geležinkeliais.
šime jo ištiestos mums pagalbos rankos mūsų tautiečiai taip daug išper
fabrikas, kuris per parą duosiąs Jas užprašė Windsoro ateitinin roito Lietuvių Dramos Sambūrio
ir parodytos mums krikščioniškos artimo ka siuntiniams į Lietuvą. Kad
Nesezoninio meto nuolaidos!
20 tonų ledų. Statyba prasideda kai. Šv. Mišias atlaikė ir pa statomą šį šeštadienį, sausio 25 ateities.
meilės. Per trumpą laiką mes Hamiltone jame būtų lietuvių ir dar gerai
Pasus
ir vizas parūpiname per
šiais metais ir numatoma baigti mokslą pasakė apie visų mylimą d., Westdale College auditorijo
Gražias krikštynas gruodžio 25 pasijutome kaip seni jo gyventojai, bet,
kdetą dienų.
1959 metais. Vilniaus šaldytuvų jį ir garbųjį Ganytoją vysk. K. je, Main St. W., 7.30 vai. vak., d. atšventė Gražina ir Jonas Ka- deja, Dievo taip lemta, kad tuojau vėl įsikūrusių, tur būt, tik vienam
Kreipkitės i’ mus:
kombinato vyr. inžinierius yra Paltaroką kun. V. Rudzinskas. Vyt. Alanto 3-jų veiksmų pjesę žemėkai, pakrikštiję pirmąjį sū turime atsiskirti, nes sausio 11d. išva antram tebuvo žinoma.
NF v-bos pirm. St. Bakšys, ieš
inž. Jankauskas. .
nų ir antrą šeimoje vaiką Jono žiuojame į Jungt. Valstybes. Atsisveikin
FOURSEAŠONS
Pamokslininkas pabrėžė didelius “Sąmokslas prieš savuosius”.
dami
su
šia
gražia
kolonija
ir
su
mū

kodamas
narių
Lietuvių
Na

Veikale autorius sprendžia Reimondo vardu.
nuopelnus velionio Bažnyčiai ir
sų mylimu kun. dr. J. Tadarausku, mes
Sausio 5 d. Teresė ir Jonas prašome Jus, Gerb. Klebone, nepamirš mams, pripuolamai patyrė, kad
tėvynei. Tai didelis kunigas, tai mišrių šeimų kūrimo problemą.
didelis Lietuvos vyras. Tvirtos Todėl šis vaidinimas yra įdomus Paulauskai gražiai atžymėjo sa kite mūsų naujoje vietoje. Mes lauksime ir šioje vietovėje yra tautiečių.
logikos ir labai geros atminties. tiek jaunimui tiek senimui. Ren vo pirmosios šeimos atžalos duk Jūsų apsilankymo naujoje šalyje ir — Deja, tik viena šeima — Marija
dar kartą nuoširdžiausiai pabrėžiame — ir Kazys Baltuškai ir p. Marijos
Dieve, duok jam dangų!
gėjai tikisi, kad lietuviškoji vi ters Irenos Dalios krikštynas.
Jūs būsite mūsų šeimoje mylimiausias sūnus Juozas Murauskas. Sausio
PIGIAUSI
Linkime mūsų mažiausiems svečias!
Morkevičių šeima greitai iš suomenė nepraleis šios retos pro
GARSŪS KANADIŠKI
važiuos į Čikagą. Žmona gavo gos ir savo skaitlingu dalyvavi parapijiečiams išaugti tikrais
Jums visada giliai dėkingi ir Jus ger 12 d. pasiprašęs M. Baltuškienės
KOKTEILIŲ RECEPTAI
artimų giminių gyvenančių Ha
Amerikos vizą ir jau išvažiavo į mu parems rengėjus, o svečiams lietuviais ir nuoširdžiais katali bia
Marija,
Mečys
ir
Edvardas
Kvietkoi.
miltone leidimo kartu su jais ap
Čikagą pas tėvus. Vyras kol kas - artistams bus smagu matyti, kais.
- “ON THE ROCKS”
lankyti pp. Baltuškus, St. BakLengvai pasigaminamas ir la gyvena Windsore. Laimingai kad mes įvertiname jų darbus ir
Susižiedavo. Sausio 10 d. jau
.šys
patyrė jų nuoširdų priėmi
Į LIETUVĄ
pastangas.
kiame savo draugų ir artimųjų Atidaryta nauja liebai mėgiamas tų, kurie mėgsta jiems ten įsikurti.
mą
ir
palankumą
šiai
būsimai
Valė Tautkevičienė pirma sto
Bilietus galima įsigyti iš anks būrelyje sužieduotuves paskelbė :
puikų gero whiskio skonį ir
tuviška moterų
Pramonės gaminiai —
lietuviškai institucijai.
ginėj
o
ir
gulėjo
Hotel
Dieu,
da

to pas platintojus, o nespėję jų Eugenija Zirgulienė ir Vladas
tiems, kurie mėgsta trumpai iš
Maistas — Vaistai
Gerb. Baltuškai čia turi įsigi
KIRPYKLA
gerti. Šis stiprus gėrimas dau bar serga gerkle ir negali bažny įsigyti galės gauti prie įėjimo. Stabingis. Kadangi abu sužadė
ję ir jau išmokėję 24 kambarių Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
gumos kanadiečių mėgiamas iš tiniame chore giedoti. Linkime Bilietų kaina: $1.50, $1. Mokslei tiniai yra NF nariai, o p. Vladas
NELLE BEAUTY SALON
viešbutį ir 4 salių švarią alinę,
22 svarai cukraus $11.95
gerti prieš pietus apetitui pa jai gretai pasveikti ir vėl grįžti viams ir studentams pusė kai yra NF v-bos narys nuo pat jo
1496 Main St. E. (netoli Kenlwrth)
kuri
jiems
duoda
gražias
paja

prie
giedojimo.
nos.
J
.P.
įsisteigimo, tad trumpu žodžiu Hamilton, Ont.
gerinti įr pailsėti po sunkių die
22 svarai ryžių
$14.75
Telef. LI. 4-9898
mas ir puikų pragyvenimą. At
Už a.a. Prano ir Pranės Kunjuos
šia
proga
v-bos
vardu
pa

nos darbų
22
svarai
taukų
$23.20
Šalpos Fondo metinė rinklia
Sav. A. BUČINSKIENĖ
vykę į šį miestelį, tautiečiai vi
Į mažą stiklinę įdėkite caičių tėvelius sausio 14 d. at va po namus jau baigta ir davė sveikino jos pirm. St B.akšys.
sada gali maloniai čia pailsėti
Siuntiniai pristatomi per
2 gabalėlius ledo, ipil- laikytos gedulingos šv. Mišios. $845,29. Iš šios sumos $69,54 su
ir
atsigaivinti
šaltais
gėrimais.
3-4 savaites.
Jj kite 1 ^. uncijos Seag- Paminėta 3 metų sukaktis. Pa rinkta Aušros Vartų bažnyčioje,
Viešbutis yra miestuko centre ir
statytas
šv.
Alfonso
kapinėse
* rams V. O. Canadian
o $775,75 hamiltoniečiai lietuviai
Janique Trading
vadinasi Hotel Hespeler.
Rey Whisky, jei mėgs paminklas - kryžius. Jį pašven suaukojo pagal vardinius sąra Lietuvos nepriklausomybės at tei, skautėms ir skautams, p. Il
Atsisveikinant NF v-bos pirm,
tino kun. V. Rudzinskas.
Co. Ltd.
tate, įdėkite citrinos žievelę.
šus.
Ši
suma
yra
kiek
mažesnė
su
vienintele lietuvių šeima šio
gavimo^ sukakties minėjimą ren gūnui ir. grakščiajai tautinių šo
Z; T;
835 Queen St. W., Toronto
už surinktą pernai, bet- visdėlto gia Buffalo Lietuvių Klubas va kių grupei, Vyt. Žmuidzinui ir je aplinkėje M. Baltuškienė par
Tel. EM. 4-4025
pakankamai didelė Hamiltono sario 9 d., sekmadienj,. Interna kitiems, kurie beveik kasmet iš sikvietė ir “Tėviškės Žiburius”
kolonijai. Jei kas iš gerųjų tau tional Institute patalpose — 1260 pildo mūsų ruošiamuose paren į ši nuošalų Ontario kampelį.
Skyriai Hamiltone, St. Ca
tiečių yra neaplankyti, malonė Delaware Ave. (kampas Au gimuose meninę programos dalį
Linkime mieliesiems Baltuštharines, Edmonton, Buffa
Jei jūsų kūdikiui užkietėję
kite paskambinti ŠF pirm. J. burn. St,)>.
kams geros sveikatos ir pasise lo ir kt.
be jokio honoraro.
Giedraičiui LI. 4-4956 ir Tams Pradžia 3.30 vai. p.p.
Sk. St.
Toliau mūsų didelė padėka kimo jų biznyje.
viduriai^ vartokite švelnų
tų auka bus paimta-ši namų.
Kalbės Kanados Liet. B-nės priklauso St. Catharines Tėvams
Namų Fondas, nors ir negreit, St. Catharines, skyriaus; pirm. Pranciškonams — Tėvui Juvena
bet nuolat auga. Šį kartą po Stp. Šetkus, meninę programos liui Liaubai ir Niagaros lietuvių
$100 paskyrė Asminavičius Juo dalį išpildys solistė Vlada Saba parapijos klebonui kun. Paru
zas, Vygantas Petras, Adomaitis liauskienė ir muzikas Petras Ar liui už nuolatinį klubo rėmimą
Jonas ir Baltuška Kazys, Hespe- mėnas išRochesterio.
bei globą ir geriesiems mūsų kai Gera proga pereiti iš sunkaus darbo į gerą biznį. Pavasarį par
Jei įūsy kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite
ler, Ont. Jiems tariame gražiau Maloniai, kviečiami- visi Buffa mynams kanadiečiams — Niaga duosiu pusę šėro $7.500.
sią ačiū ir prašome visus lietu lo aplinkės lietuviai ir artimieji ra: Falls, Wellando, St. Cathari
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus
AUTOMATINĖ SKALBYKLA - VALYKLA
vius pagreitinti įstojimą į NF.
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
mūsų kaimynai kanadiečiai į mi nes ir Hamiltono lietuviams už Yra iš vežiojimui mašina.
Apsigalvok, nepraleisk progos!
J.' Asminavičius įstojęs nariu nėjimą atsilankyti.
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta
skaitlingą atsilankymą į mūsų, Skambink: biznio CL. 1-5892, namų
CL. 9-7897. Klausti: Pranas.
čia pat įteikė NE atstovui Ged.
GERĄ SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra
Buffalo vadinamas gerų kai parengimus ir viešus pasirody
Skaisčiui: $100 čekį. Iš anksčiau mynų miestu (City of good mus.
šykite savo vaistininko ar gydytojo.
pasižadėjusių $100 įnešė Jonas neighbours}. Tai bene didžiausia
Įvairiuose tarptautiniuose pa
Hamiltono ir apylinkės lietuviai
Pleskūnas ir. $25 Ignas Vegis. Amerikos lenkų kolonija. Lietu sirodymuose Buffalo lietuviai
TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS PAS SAVUS — TALKOJE.
Visiems nuoširdus ačiū;
vių yra labai mažai, o naujų at taip pat buvo pirmaujančių eilė
In dėl tat, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Liet. Namų įsigijimo darbas eivių tik keletas šeimų. Prieš še se tik dėka mūsų kaimynų.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Parapijos knygyne,
yra gražių pavyzdžių. Šį kartą šis metus čia įsisteigė Buffalo
Prieš porą metų viena didelė 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114,
pasigėrėjimo vertas p. Vyganto Lietuvių Klubas. į kurį įsijungė kompanija sugalvojo surengti
15 Homewood Ave., Hamilton.
asmuo. Jis nors ir silpnos svei ir apylinkėj gyveną lietuviai.
tarptautinę audinių ir rankdar
katos (prieš kelis metus buvo
Klubo narių skaičius neprašo bių parodą. Buffalo lietuvius ji
Saugus varstas kūdikiams ir vaikams.
sunkiai sužalota jo koja) ir šiuo ka nei puskapio, bet, geriems kai susirado tik per mūsų generalinį
metu bedarbis, visdėlto surado mynams padedant, palyginti, lai konsulą Niujorke. Pradžioje bu
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus
kosi neblogai ir didžiuojasi galįs vome labai nusiminę ir nepaten
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per
savo įnašu prisidėti prie lietu kinti, kad mus pakvietė, nes ką
SAKAS PARCEL SERVICE
viškosios bendruomenės palai gi gali parodyti kelios šeimos,
05
kymo.
bet, mūsų gerosios kaimynės ka
sent by
Per šešeris gyvavimo metus nadietės paskolino tiek audinių,
į
KRONAS^
klubas yra surinkęs ir pasiuntęs gintaro ir puikių rankdarbių,
F VALEVIČIŲ^
šias sumas lietuviškiems reika kad nepajėgėme jų visų net su
-j
lams:
talpinti ir lietuviškasis skyrius
i
Lietuvos
vadavimo
reikalams
atsirado pirmoje vietoje.
“The Centre of Real Estate'
namus, biznį ar ūkį etc.
ALTui $816, Europoje ir Sibire
Kada būna rengiamos laisvės
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.
pasitarkite su mumis:
vargstantiems tautiečiams per kovotojų (antikomunistinės) de
BALFą $551. Vasario 16 gimna monstracijos, taip pat netenka
TeL LL 4-7239
zijai per BALFą $960, Amerikoje nusiminti, nes Niagara Falls,
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
gyvenančių lietuvi ųšalpai $75, Ont. ir Wellando lietuviai žygia
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
Lietuviu mokslo ir kultūros įstai vo mūsų gretose.
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
goms $82. Išviso $2.484.
Ne vieną kartą per tarptauti
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
Trisdešimties žmonių grupei nius šokiu festivalius grakščioji
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
suma yra nemaža. Bet tai ne vien^ Rochesterio lietuvių tautinių šo
ir kt Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
buffaliečių nuopelnas. Buffalie- kiu grupė žavėjo ir stebino Buf
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. čiai tą galėjo atsiekti tik padeda falo publiką.
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, flaTad posakis, kad, Buffalo yra
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: mi savo geru kaimynų.
nelio įpilantis ir kitko.
Pirmoje eilėje už tą reiškiame gerų kaimynų miestas mums lie
p» Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9434L EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
LIETUVIAI: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau didelę padėką Rochesterio meni tuviams yra visai teisingas.
Darbo vai. 10 ryto . 7 vaL vakaro, išskyrus pirmadienius.
ninkams: pp. Armonams, Vladai
Dėkojame visiems.
jamas informacijas.
Sabaliauskienei, Julei SkiparyB. L. Klubo valdyba.
stato Vyt Alanto 3-jų veiksmų pjesę

"Sąmokslas pries savuosius”
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Pries perkant ar
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Kaip kryžiuočiai naikino Mažąją Lietuvą

A. a. knn. Pr. Bieliauskas

Žiūrint į senų pilių
Didelis Vilniaus krašto lietu
ėlapį loje, kur Rominta įteka į Pisos
apie upelį stovėjo Otolikės pilis. Or vių veikėjas, a.a, kun. kleb. Pr.
minių sukilimui, pasak ordino kronistas greičiausiai k
kronisto, sukilime dalyvavusieji nadraviškas pilis U trapis dinas ją apsupęs, apie ją tam Bieliauskas buvo gimęs 1883 m.
tikrose vietose pastatęs lankinin Jėzno parap., kunigu įšventintas
pogezaniečiai, varmiečiai, natan- (prie vėlesnio Įsručio) ir
giečiai, bartonai bei sambiečiai vą (Įsručio dešiniam kr e. kur kus (sagitariis) ir panaudoda 1911 m. Dėl gražaus balso buvo
gen- mas laiptus, puolęs pilį. Kai pi pakviestas Vilniaus katedros vi
vėl buvę grąžinti prie krikščio vėliau buvo pastatytas
burgąs).
lies įgula išgirdusi, kad riteriai karu. Ypač mėgo jaunimą, rūpi
nybės, o kiti naujai apkrikštyti.
anksčiau buvę paėmę dvi daug nosi jo materialine padėtimi.
Kamsvikaus pilies
Kad nepasikartotų naujas sukili
.stipresnes
pilis, patekusi į despe Gimnazijos muzikos mokytojas
mas ir jie paliktų ištikimi tiky
Netrukus po to Ordnio įnagist- raciją ir todėl negalėjusi ilgai A. Krutulis (kaip ir direkt. M.
bai bei klusniai klausytų riterių
perzy- gintis. Po vidutinio masto puoli Šikšnys, mokyt. -Br. Untulis —
valdžiai, ordinas iš jų pareikala ras su didele kariuom
giavo Nadraviją, pakeliui degin mo, daugel pilies gynėjų buvę žmonės liberalinių pažiūrų) jo
vo, kad jie duotų įkaitų.
Didysis sukilimas (1261-1273) damas ir naikindamas, liausiai mirtinai sužeisti, broliai puolimu kių bažnytinių giesmių nemoky
laikinai buvo pertraukęs jau pasiekė Kamsvikaus pi (cast- įsiveržę į pilį, užmušę vyrus, o davo. A.a. kun. Pr. Bieliauskas
prieš sukilimą pradėtą Ordino rum Camenisvicam), p: Arsės moteris bei vaikus paėmę į be vakarais lankydavo lietuvių gim
veržimąsi į Nadraviją. Atrodo, upės. Kamsvikaus kalnaąir šian laisvę. Pilis buvusi ligi pamatų nazijos mokinių bendrabučius,
mokydavo juos giesmių ir dažnai
kad didžiojo sukilimo metu kai- dien tebėra žinomas į rytus nuo sudeginta.
Įsručio,
ant
Ungurupės
kranto,
Maždaug
toje
pačioje
vietoje,
pats atvykęs į šv. Mikalojaus
kurios Ordino pilys buvo pate
kusios į sukilėlių rankas arba iš trijų pusių apsuptas vandens. kur stovėjo Otolikės pilis, Prū bažnyčią, kartu su mokiniais
buvo sunaikintos. Tikslių, žinių Kronistas kitoje vietoję Arsės sijos karaliaus Friedrich Wilhel- giedodavo. Stengėsi, kad kuo
apie tai tų laikų kronistas ne upę vadina Wangerapia, tad to mO I parėdymu buvo pastatytas daugiausiai Vilniaus krašto lie
kiu būdu nėra pokių neaiškumų Gumbinės miestas, iš kurio buvo tuvių, nors “paragautų” gimna
duoda.
apie kalbamą vietovę.
valdoma to paties karaliaus su zijos suolo, kadangi jo nuomo
Vėtalos pilies paėmimas
Pilį
puolant
iš
abiejų
pusių
darytas administracinis viene ne, dvi gimnazijos klasės, dau
Kiek atsigavęs, Ordinas jau
buvę
daug
sužeistų.
Pilyje
buvę
tas: Litauen - Lietuva.
giau duodavo žmogui negu visa
1274 m; pradėjo tęsti karą prieš
200
patyrusių
kovotojų,
kurie
ją
Dar daug garbingų kovų buvo pradžios mokykla.
nądraviečius, gyvenančius tarp narsiai gynė. Todėl tik po ilgos
kovojama
Nadravijos krašte, ra
Lenkų dažnai kalintas Lukiš
dabartinės Labgavos prie Dei kovos, po daug sunkumų, riteriai šo kronistas,
kurias, kiekvieną kių kalėjime, tačiau greičiausiai
menos ligi dabartinių Stalupėnų - broliai įsiveržė į pilį ir užmušė atskirai atpasakoti
būtų nuobo užtartas a.a. arkivysk. Jalbžyir Įsručio bei Gumbinės apylin- visus vyrus, o moteris ir vaikus
>kese. Ordino kova kaikuriuose paėmė į belaisvę. Buvęs paim du. Nebojant to, kad nadravie- kovskio — iš kalėjimo buvo pa
čiai turėjo didelę ginkluotą jė leidžiamas. Mėgdamas dainuoti,
atsitikimuose buvusi palengvin
tas neapskaičiuojamas grobis ir gą ir daugel įsitvirtinimų ir ne pats rinko mūsų liaudies dainas
ta, nes kaikurių vietovių gyven pilis
ligi pamatų sudeginta.
žiūrint jų didelio narsumo, jie ir jų melodijas. Lenkų laikais iš
tojai jau buvę priėmę krikščio
Sunaikinama Otolikės nilis
galiausiai pasidavė brolių malo leido “Varguolių dainas”.
nybę arba jai simpatizavę.
Netrukus
po
to
brolis
Dietrich
nei,
išėmus kelis, kurie persikė
Dar vienas įdomus Įvykis iš
Tais metais Ordino kariuome surinkęs būrį riterių-brolių, 150
lė
į
Lietuvą.
Kalbamoji
Nadramirusiojo
gyvenimo.
nė pirmoje eilėje kreipėsi prieš raitelių ir daug pėstininkų ir lai
vija
todėl
rligi
šių
dienų
paliko
Žlugus Lenkijai ir užėmus
-Vėtalos (Willow) pilį, prie
apleista
(desolata),
baigia
kro

vais
vykęs
į
nadraviečių
kraštą,
Vilnių
raudonajai armijai, be
Priegliaus, kuri matomai vėl bu vadinamą. Katavą, dabartinės
nistas
Dusburg.
rods spalio 4 d. (Vilnius buvo
vo nadraviečių rankose. Bet ligi Gumbinės apylinkėje. Toje vie
Dr.
M.
Anysas.
okupuotas
1939 m. rugsėjo 19 d.)
šioliniai Ordino kariniai pasise
Vilniaus lietuvių komunistų pa
kimai ir pats faktas, kad nadrastangomis
(dabartinio NKVD
viečių tarpe buvo slaptai palai
Vilniaus viršininko Karoso, Len
kančių krikščionybę, labai nei
kijos
ambasadoriaus Italijoje J.
giamai paveikė į Vėtalos pilies
Kai prieš pat Kalėdas aplan
— Tamstos esate daug veikę Drūto, Varno, Šulijos ir kt.) bu
gynėjus.
kiau Sophie Barčus,' radau abu II Pasaulinio karo metu ir po jo
Kronistai aiškina, kad Vėtalos su savo gyvenimo draugu p. Au šalpos darbe, ypač BALFo veik- vo sušauktas Vytauto Didžiojo
gimnazijoje didelis lietuvių susi
pilies gynėjas, kaštelonas Tirska, gustu rašančius ir dirbančius.
rinkimas, dalyvaujant per 3.000
Mandelio tėvas, su visais savo ša Įdomu peržvelgti tų , dviejų
— Taip, II Pasaulinio karo me asmenų. Jame norėta išsiaiškinti
lininkais pasidavęs Ordino ma darbščių lietuvių veiklą, kuri tu tik radio valandėlės dėka sulonei. Ordinui pilį paėmus, į ją daug lėmė išsilaikyti ir lietuviš oarganizavau aukas dėl Raudo Vilniaus reikalu, pareiškiant no
rą jo grąžinimo Lietuvai. Be
atvykę, įvairiais laikotarpiais, kam žodžiui.
nojo Kryžiaus ambulanso, kurį abejo tai yra istorinė iata, nes
daug galingų ir kilmingų vyrų
— Pasakykite kiek apie save iškilmingai įteikėm Raudonajam dar gerokia prieš mūsų ministesu savo šeimomis pas riterius. pp. A. ir S. Barčai?
Kryžiui. Tuo metu sukūriau
Jie buvę apkrikštyti, išsižadėję — Mes nenorime save kelti į “Lietuvių Radijo Šeimininkių rių Urbšio, Bizausko, Raštikio ir
savo stabų ir po to tarnavę gy- augstybes. Darbai tekalba, — Raudonojo Kryžiaus vienetą” su kt kelionę į Maskvą, Vilniaus ir
visos Lietuvos klausimas buvo
vąjam Dievui Jėzui Kristui.
nuoširdžiai prabyla Sophie Bar 300 narių iš visos Čikagos apy išspręstas,
išspręstas švietimo
Dviejų nadraviškių pilių
čus. — Gimusi Lietuvoj, prieš linkių. Lietuvių auditorijoje per
50 metų atsiradau Čikagoje, šv. virš 4 metus virė kasdien didžiu
sunaikinimas
Matydamas, kad po minėto Kryžiaus parapijoj. Baigiau šios lis vieneto darbas: siuvom dra
įvykio Nadravijos kraštas buvo parapijos pradžios mokyklą, vė bužius, mezgėm kariams megzti
gerokai apnaikintas, Ordino ma liau vidurinę ir muzikos (Colum nukus, dirbom bandažus ir rin
Kūčių dieną iš Prisikėlimo pa
gistras pasiuntęs Sambijos val bia School of Music), Jauna bū kom aukas karo nukentėjusiems. rapijos bažnyčios buvc palydė
dytoją (voigtą), turbūt Dietrich dama daug veikiau Lietuvių Karui pasibaigus, vienetas ėmė tas į Toronto katalikų kapines
von Liebelau, valdžiusį Sambiją Dramos Rately, chore, kuriame si šalpos darbo. Dar prieš atsira a.a. Ignas Anužis.
<
nuo 1278 ligi 1292 metų, su ka- daug dirbo ir organizavo Augųs- dimą^ BALFo surinkom virš 13
Jis buvo gimęsKrelįngoje ir
riuomon^ ^Rėtavoa kraštą.-Atro- tonų Įvairių drabužių ir pasiūri- Taip pasienio gyventas spau
do, kad Rėtavos kraštas buvo vė 1921 m. lapkričio 12 d. sukūrėm tėm
tremtiniams. Ypatingai dos draudimo laikais daug pasi
lesnio Įsručio apylinkėje. Kro šeimos židinį. Augustas buvo daug rūpinomės ir dėl naujai gi darbavo prie lietuviškų knygų
nistas neduoda tikslesnių žinių, jau baigęs mokyklą ir vertėsi musių kūdikių tremtyje. Įsistei gabenimo iš Rytprūsių į oku
o kronisto komentaruose sako namų pirkimo - pardavimo ama gus BALFui aš buvau Čikago puotą Lietuvą. Vėliau velionis
ma, kad šitą kraštą nebegalima tu. 1932 m. lapkričio mėn. pra je pirmoji pirmininkė. Nuo tada buvo pašauktas į rusų caristinę
identifikuoti.
dėjom lietuvišką radio valandė ir iki šiai dienai mano mikrofo armiją ir paskirtas Į karo mo
Pasak kronikininko Ordino lę kartą į savaitę iš WSBC - WG nas visad buvo ir yra aukojamas kyklą. Baigęs karo mokyklą, pa
kariuomenė kraštą naikindama ES stoties. 1935 m. pradėjom BALFui veltui. Mūsų LŠRK vie keltas į karininko laipsnį ir pa
pasiekusi dvi tvirtoves minėta penkius kartus į savaitę, o dabar netas veikė iki 1956 m. Daug jo siųstas į frontą prieš vokiečius.
me krašte, kurias Ordinas po il turim 8 kartus. Dirbam visas narių atsiskyrė su šiuo pasau Jam bebūnant frorte užklupo
gos kovos, pasitikėdamas dieviš dienas, be pertraukos jau 25 me liu, daug gerų darbų atlikę lietu bolševikų revoliucija.
ka pagalba, galiausiai paėmęs. tai. Šešios programos ryte ir vie viškame gyvenime. Dabar ilsi
Atsikūrus Lietuvos nepriklau
Kariuomenė užmušusi daug na pirmadienio vakare per WG mės. Jei bus reikalas vėl pakil- somai valstybei Ignas Anužis iš
įmonių ir daug paėmusi į belais ES, o sekmadieniais per WOPA sim. Mano ir vyro dėka, suren Rusijos gilumos, Samaros apy
vę. Abiejos pilys su jų priemies jau penkti metai. Per 15 metų gėm ne vieną pikniką dėl BAL linkių, apiplyšęs ir basas sugrį
čiais buvusios sunaikintos ugni vedėm “Lietuviškas vakaruškas Fo, Raudonojo Kryžiaus, vis ra žo į savo gimtą Kretingą. Kiek
mi. Į Ordino rankas patekęs di- su Tačkūnų šeima”, vaidinimuo gindami per radiją. Tautiečiai sustiprėjęs įsijungė į Lietuvos
deiis grobis, daug arklių, gyvu se dalyvaudavo apie 40 artistų. mūsų paklausė ir jų pastango atstatomąjį darbą ir čia dau
liu ir kitų dalykų ,jog jis turė Visą valandą buvo vaidinama iš mis bei aukom daug nuveikėm. giausiai dirbo ir rūpinosi, kad
ję^' sunkumų viską su savim pa lietuviško kaimo gyvenimo ir jo
— Tamstos daug laiko pa- Lietuvos prekba ir pramonė
nuotykių.
šventėt lietuvybės reikale, p. So būtų lietuvių rankose.
Artinantis antrai bolševikų
phie Barčus?
— Žinoma, per mūsų radijo okupacijai 1944 m. Ignas Anužis
Vienybėje — galybė!
valandas įvyko gražūs lietuvių gerai pažindamas bolševikų
įTaupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve tautos švenčių minėjimai, informuodavom plačiai apie Lietuvą
|
"PARAWIA"
tūkstančius savo klausytojų. Aš pirmų dienų mus palaiko ir vis
INDĖLIAI APDRAUSTL
AUGŠTOS PALŪKANOS. buvau pirmoji, kuri paskelbiau naujų atsiranda. Mes esame dė
visai Čikagai, kad žuvo Darius kingi lietuviškai visuomenei, ku
ir Girėnas — liūdėjom ir ver ri už mūsų darbą atsilygina remDarbo valandos:
kėm
jų. Duodavom ir duodam dama mūsų sponsorius. Tikrą pa
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais daug žinių iš viso pasaulio lietu garbą tenka pareikšti tiems, ku
vių gyvenimo, politikos ir įvairių rie supranta lietuvybės išlaiky
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
dainų bei muzikos garsai mūsų mą radijo bangomis, paklauso
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont
Telefonas LE. 2-8723 klausytojus pasiekia net už 500 mūsų žodžio. Kiekvienas mūsų
mylių. Visoms organizacijoms parengimas, tiek senųjų, tiek
labai daug padėdavom, o ir naujųjų gausiai lankomas. Ir va
spausdintam lietuviškam žodžiui sario 2 d., kada įvyks jubiliejinis
L
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
— spaudai daug laiko aukojam. koncertas, tikimės sulaukti gau
A. BERESNEVIČIUS
“LD” čia paminimos kas mėnesį saus lietuvių atsilankymo. Mes
^Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kosir dažniau.
nesigailim kitiems gero daryti—
.tiumams ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
— Kaip išsilaikote? Juk tai tegu mielieji tautiečiai ir mūsų
deliai. Žemiausios kainos.
daug kainuoja.
neužmiršta, — baigė pasikalbė
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
— Nuoširdus ačiū mūsų spon- jimą p. S. Barčus.
j.
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.
soriams, kurių daugelis nuo pat
Balys Brazdžionis.
V

25 m. lietuviškos radijo programos bare

Kultūros ir knygą pasauly

komisaro Klimovo (gudo, pasi
traukusio į Minską kartu su gar
sia Vilniaus lenkų teatro aktore
Kulčicka. K.B.) žodžiais: “ten,
kur krito nors vienas raudono
sios armijos kario kraujo lašas,
tų žemių Sov. Sąjunga niekuo
met niekam neužleis”. Šie žodžiai
ištarti pirmą kartą už Sov. Są
jungos ribų, viešame susirinki
me, augšto komunistų pareigū
no, galioja ir po 19 metų. Ir be
abejo galios taip ilgai, kaip gy
vuos visa Sov. Sąjunga...
Šiame susirinkime buvo ren
kamas komitetas (gerai neatsi
menu, ar ryšio palaikymui tarp
Vilniaus lietuvių ir radonosios
armijos štabo, ar kitais tikslais).
Šv. Zitos D-jos moterėlių, kurių
globoje buvo a.a. kun. Pr. Bie
liauskas, buvo išstatyta ir a.a.
kun. klebono kandidatūra. Deja,
jis nesutiko kandidatuoti, nes
numatė bolševikų kėslus.
Tebūnie a.a. kūn. kleb. Pr. Bie
liauskui lengva Vilniaus žemelė,
dėl kurios jis kovojo visą savo
gyvenimą.
K .Baronas.
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A. a. Igną Anužį palydėjus

DEMESIO!
BROWNEJONES LIETUVIŲ SKYRIUS savo klijentų ir visų kitų
lietuvių dėmesiui skelbia gerą žinią. NUO SAUSIO 15 d. iki VA
SARIO 15 d. laikotarpiui duoda papiginta “sale” kaina standartinį
siuntinį į Lietuvą moterims ir vyrams.
MOTERIMS: Svoris 8 Ibs. Kanojoje $42.00

3I yds. stiprios medžiagos eilutei tinkančios įvairiomis progomis,
4’/2 yds. medvilninės medžiagos suknelei, įvairių raštų ir spalvų,
yds. rayon me
1 vilnonė geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasirinkti
džiagos suknelei įvairių spalvų),
3I poros rayon moteriškų kojinių,
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus išdirbimo,
1 vilnonis šalikas,
1 pora žemais kulnimis botų, stipraus darbo. Juodi or rudi, odiniais, geros
odos podois. Tinka šventai dienai.
VYRAMS: Svari*

3’4
3
1
I
2’/a
1

Ibs. Kanadoje $42.00

yds. stiprios medžiagos eilutei. Tinka ir Šventai dienai,
yds. geros įvairių spalvų poplin baltiniams medžiagos,
švarkelis su dviem kišenėm, užtraukiamas "zip'*,
poro vilnonių kojinių,
yds. stiprios medžiagos kelnėms "corduroy",
vilnonis šaliko*.

žiaurumus, kurie graso ne tik
tautų laisvei, bet ir žmogaus
gyvybei, pasitraukė į Vakarus,
šventai tikėdamas sulaukti Lie
tuvos laisvės ir vėl grįžti į sa
vo gimtąją tėviškę ir jai atiduoti
visą savo gyvenimo patirtį. Ta
čiau ir čia Vakaruose nelengvos
gyvenimo sąlygos ir 75 m. am
žius pakirto jo gražias svajones
ir ištikus širdies priepuoliui at
siskyrė su šiuo pasauliu, nesu
laukdamas taip laukto Lietuvai
laisvės ryto.
A.a. Ignas Anužis buvo geras
žmogus, geras lietuvis ir geras
katalikas. Jis buvo aktyvus Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio Toron
to skyriaus narys ir priklausė
kitoms nepolitinėms, kaip pre
kybininkų ir SLA, organizaci
joms. Kapinėse atsisveikinimo
žodį pasakė LAS vyr. valdybos
gen. sekretorius Steponas Jakubickas.
A.a. Ignas Anužis paliko du
sūnus Česlovą ir Igną su šeimo
mis Detroite ir dukterį Gabrie
lę su šeima Toronte.
Ilsėkis ramybėje, geras lietu
vi, tebūna lengva tau Kanados
žemė, kurioje tu visai nesitikė
jai amžiams atsigulti.
S. J.

Dainų Šventės Komitetas pra
neša, kad ryšium su atleidimu gauti 9 rankraščiai. Jie skubiai
nuo mokesčių susidarė didesnis skaitomi. Premijos įteikimas bus
šventės pelnas. Komitetas bend vasario 8 d.
rame posėdy su Čikagos apygar
Skulptorius A. Moneys daly
dos valdyba 1956 m. gruodžio 8 vaus tarptautinėje parodoje
d., paskirstė pelną sekančiai: Briuselyje, kuri įvyks gegužės
LB Čikagos apygardai grąžinti mėnesį.
Dail. V. Kasiulio paveikslų pa
11000, Kultūros Fondui, kultūriniams-muzikiniams reikalams roda Stockholme turėjo didelį
$402,24, Muzikos Žinioms gaidų pasisekimą. Buvo išstatyti 67 pa
leidimui $1.250,.Liet. Šokių Fes veikslai, kurie visi ir parduoti.
tivalio komitetui $500, Jaunimo
dainorėlio leidimui $1.000, Mu kas, kaip informuoja Sandara,
zikinio konkurso premijoms ruošiasi persikelti gyventi į Niu
$1.000, sekančiai Liet. Dainų jorką. Į Vokietiją jis nevyksiąs.
Šventei $2.500.
Čikagoje susitvėrė vyrų kvar
Iš paskirstytų sumų beliko ne tetas pasivadinęs “Gintaro” var
išmokėtos tik trys sumos: Jau du. Jis pasirodys S. Barčus su
nimo dainorėlio leidimui, muzi kaktuviniame koncerte vasario
kiniam konkursui ir sekančiai 2 d. Sokolų salėje.
Juozas Būga, žinomas tautosa
Dainų šventei.
Dainorėlio paruošimu ir išlei kos rinkėjas, mirė gruodžio 29 d.
dimu rūpinasi komiteto narys J. Čikagoje Oak Forest ligoninėje,
Kreivėnas. Jis užtikrino, kad turėdamas 36 metus. Jau Ameri
dainorėlis pasirodys bėgyje mė koje jis buvo surinkęs 4.000 lie
nesio kito. Jam talkininkauja tuviškų dainų ir apie 50.000 smul
komisija susidedanti iš kun. B. kiosios tautosakos. Juozas Būga
Markaičio, sesers M. Bernar yra kalbininko Kazio Būgos bro
dos, J. Ignatonio ir A. Skridulio. lio sūnus.
Muzikinis konkursas (svares
Buvęs Vasario 16 gimnazijos
nių lietuviškų kompozicijų, k.t. ’ direktorius A Giedraitis Kalėdų
kantatų, oratorijų ir t.p.), komi proga iš JAV atsiuntė po $5 do
teto pageidavimu — patriotine vaną geriausiam lietuvių kalbos
tema, skirtas Lietuvos nepri mokiniui ir geriausiai mokinei.
klausomybės 40 m. — bus ne
Vargo mokyklų Vokietijoje es
užilgo paskelbtas.
tai turi 20 su apie 200 mokinių.
Sekančiai Dainų šventei pa Jų vasaros stovykloje dalyvavo
skirtoji suma ($2.500) pasilieka 110 vaikų. Latviai turi 27 vargo
Dainų Šventės Komtieto globo mokyklas su apie 330 mokinių.
je, kol bus aktualiai pradėta
ruošti sekančioji dainų šventė.
Tai daroma dviem sumetimias.
SP. B-VĖS “ŽIBURIAI”
Viena, kad patenkinti įsipareigo ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS
jimą valdžios įstaigoms skirti Spaudos Bendrovės “Žiburiai”
pelną tik tiems tikslams, ku metinis
susirinkimas
riems Dainų Šventė buvo ruoš šaukiamasšėrininkų
vasario mėn. 8 d.,
ta, atseit lietuviškos muzikos šeštadienį, š.m.
4
vai.
p.p., priestate
puoselėjimo reikalams, ir antra, virš “Tėviškės Žiburių
redak
kad paakinti II-ros Liet. Dainų cijos — 941 Dundas St” W.,
To
Šventės ruošimą.
3, Ont.
(Iš susidariusio nuo banke esa ronto
Dienotvarkė:
mos sąskaitos nuošimčio, prof. 1. Susirinkimo atidarymas,
K. V. Banaičiui D. Šv. Komite 2. Valdybos pirm, ir iždininko
tas paskyrė $240 operos “Jūratė
pranešimai,
ir Kastytis” parėmimui).
3. Revizijos komisijos praneši
mas,
“Dirva” nuo Naujų Metų pra
4.
Diskusijos
dėl pranešimų,
dėjo eiti du kartu savaitėje —
pirmadieniais ir ketvirtadieniais. 5.1957 m. ataskaitos ir Rev. ko
misijos akto priėmimas, .
Pirmasis “Dirvos” numeris pasi
rodė 6 puslapių, kai savaitiniai 6.1957 m. pelno paskirstymas,
būdavo 8 psl. Metinė “Dirvos” 7.1958 m. sąmatos priėmimas,
8. Valdybos ir Revizijos komi
prenumerata dabar $8.
sijos rinkimai,
Knygų leidėjas Jonas Rinke9.
Einamieji
reikalai,
. vičius, Švyturio leidyklos Vil 10. Susirinkimo
uždarymas. —
niuje steigėjas, mirė Čikagoje.
Nustatytu laiku nesusirinkus
Prof. K. Pakštas šiemet dirba kvorumui, po valandos šaukia
Steubenville, Ohio, (netoli Pitts- mas kitas susirinkimas, kuris bus
burgho) pranciškonų laikomoje teisėtas neatsižvelgiant į dalyvau
j ančių skaičių.
Valdyba.
kolegijoje.

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394
(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų ^pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai
ir 1.1. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.
Žemiausios kainos Toronte.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture

NAUJIENA! I
Pitifgot siunčiami į Sov. Sąjunga,
Lietuvą/ Latviją/ Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
*

‘

/

2446 - 8 DANFORTH AVE.

f

•

Pilnai garantuota ir oficialiai
II00 rublių .................... $10.00
Persiuntimas .................. $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50
Tačiau galite siųsti perlaidų kiek
norite.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
RADIJO
ŠALDYTUVAI
SIUVIMO MAŠINOS

skalbimo mašinos

744 BROAD STREET,
NEWARK, NJ., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey
State Banking Commission.

Galite pridėti į viena iš tų siuntinių pasirinkdamas iš musų kainoraščių ir
daugiau norimų prekių iki pilno 22 svarų svorio, arba sudaryti 12 galimų siųsti
atskiru vardu daiktų. Jokių papildomų mokesčių už siuntinį nereikės mokėti, bet
tik už prekes su muitu.
*
|
Į

Parodykite šį mūsų posiūlymg savo draugams ir pažįstamiems. Leiskite ir
jiems pasinaudoti mūsų patarnavimu?
Jei norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti vienoje iš 3-jų firmų, kurios ir
siunčia siuntinius, jums kainuotų:
Vyriilces
morerisKos
$50.10
1. $56.60
$47.00
2. $51.30
3. $53.50
$50.35
Be to, mes siūlome jums dar daugiau. Kiekvienas lietuvis, kuris užsakys
savo artimiesiems siuntinį (ar vieną iš tų čia paduodamų ar kitokį, tik ne maisto
siuntinį) per minimą laikotarpį, nuo sausio 15 iki vasario 15 d., dalyvaus

turtingoje loterijoje,
kurios dovanų traukimas įvyks vasario 23 d. firmos raštinėje, žemiau nurodytu
adresu.

Loterija turės šių vertingų dalykų:
2 itališko išdirbimo lovatieses, kurios rinkoje parduodamos po sv. sterl. 10.10.00
2 europietinio dydžio pūkinius patalus, labai gražaus išdirbimo po
4.10.0
1 šveicarišką vyr. rankinį 17 akmenų laikrodį, su muitu parduodamas 12.10.0
šveicarišką mot. rankinį 17 akmenų laikrodį, su muitu parduodamas 13.5.0
2 vyr. trumpikės, medžiagos ir kailiniu pamušalu, diržu, kišenėmis,
"zip" užsegamos, po
8.17.0
3!4 yds. medž. vyr. eilutei, 100% vilnonė, tamsiai mėlynos spalvos su muitu 8.8.0
8.8.0
3’4 yds. tokios pat medžiagos rudos spalvos

TEL: OX. 9-4444, OX M224

TELEVIZIJOS APARATAI

KROSNYS

★ LINOLEUMAS
VAIKŲ BALDAI

JVAIRŪS KILIMAI
VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

3 yds. medž. moteriškai eilutei, tamsiai mėlynos spalvos, kaina su muitu 7.17.0
7.17.0
3 yds. medž. moteriškai eilutei pilkos spalvos
6 gabalai po 1 Vi yd. vilnonės medžiagos moteriškiems sijonams,
2.1t.O
kaina su muitu
2.0.0
6 vilnoniai moteriški sijonai, "zip" susegami, kaina be muito už 1
1.15.0
3 moteriški megztiniai grynos vilnos
1.10.0
3 moteriškos "Jersey" bliuzės be muito po
3.15.0
1 vyriškas Tweed švarkas, rudas, kaina be muito
4.0.0
1 mergaitei vasarinis apsiaustas, 8-10 m., be muito

Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, kuris laimės kurią nors minimų do
vanų, mokės tik muitą už jos persiuntimą. Muitas imamas bus nuo čia paduotų
kainų. Dovanos bus įdedamos į sekantį jūsų siuntinį jūsų artimiesiems j Lietuvą
ar kurią nors kitą vietą Rusijoje. Dovanų negalima atsiimti čia, nes tos visos
prekės yra be "purches tax".

Galinčius atvykti traukimo dieną pas mus maloniai kviečiame visus traukime
dalyvauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos spaudoje. Taipogi kiekvienam lai
mėtojui bus pasiųstos atskiros laiškas, pranešantis jam apie jo laimėjimą.
Prašykite musų kainoraščių ir pavyzdžių. Taipogi duokite musų firmos adre
są kiekvienom lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius į Lietuvą savo artimiesiems.
Mūsų firma duoda tos pat rūšies or net geresnes prekes už daug žemesnę kainą.

Visais reikalais (ar tai butų asmeniškas, ar koks nors kitoks, vengiant rašyti
į Lietuvą, parašykite mums), mes jums padėsime.
Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES - LIETUVIŲ SKYRIUS,
/ 1, Norfolk Place.
London. W. 2. England.

Į£

B
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Mann 8c ft^Eartel
1199 BLOOR ST. W.

lie.

TEL. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose. x
.
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Brock - College
$1.700 įmokėti, 6 kamborių namas,

Bloor - Dufferin

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas su vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, alyva apšildomas.

naujas alyvos šildymas, viena skola
10-čiai metų, maži mokėjimai.
Bloor - Brock
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis

Warren Park
$3.500 įmokėti, 2 metų senumo pu

namas, mod. virtuvė, vand. alyva šil
domas, garažas, viena skola 10-čiai
metų.

siau atskiras mūrinis namas su pri
vačiu ’ įvažiavimu, alyva apšildomos,
modemiška virtuvė, geras morgičius.

Runny mede - Bloor
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis

■ • St. Clair -Christie
4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiras

mūrinis, namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės.

namas, mod. virtuvė, geras šildymas,
labai švarus viduje, garažas, namas
be skolų.

Bloor - Jone
$4.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras

Jane - Annette
$14.500 pilna kaino, 6 kambarių mū

mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės, arti
Bloęr.

rinis narnos, mod. virtuvė, alyva Šil
domas, privatus įvažiavimas, tik poros
metų senumo, šeimininkas išvyksta.

Dufferin - Rogers
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras

Bloor - Dufferin
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na

mas, mod. virtuvė, alyva šildomas,
dvigubas garažas, viena skola 10-čiai
metų.
i

mūrinis namas su garažu, vandeniu
alyva šildomas. Viena skola balansui.
Artį apsipirkimo ir susisiekimo.

Jone - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū

Sherbourne - Carlton
! $8.000 įmokėti, 15 kambarių mūri

rinis narnos, dvi mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas.

nis namas su vieta garažui, vandeniu
. alyva Šildomas, 3 vonios, 13 kamba
rių bąldai, $450 nuomos mėnesiui ir
2 kambariai savininkui. Pilna kaina
$26.500.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, 5 kamb. atskiras mū

rinis nomas - bungalow. Modernus
viduje, alyva šildomas, kamb. rūsyje,
garažas su privačiu įvažiavimu, na
mas be skolų.

Caso Loma
$10.000 įmokėti, 15 kambarių gra

žaus mūro tripleksas su galimybe
įre, gti rūsyje dar vieną butą. Vande
nyj apšildomas, dvigubas mūrinis ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Viena
skola balansui.

Delaware - Bloor
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras

mjūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, įvažiavimas - vieta garažui,
reikalingas vidaus remonto, parduo
damas kaip palikimas, geras pirkinys.

Bloor - Brunswick
$10.000 įmokėti, mūrinis 4 butų (viso

Glenlake - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiros

17 kambarių) namas su 2 garažais,
vanden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

mūrinis namas, mod. virtuvė, alyva
šildomas, garažas, namas be skolų.

Oakwood - Št. Clair
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri

Oakwood - St. Clair
$5.500 įmokėti, 9 kambarių mūrinis

pleksas (14 kambarių), vandeniu aly
va šildomas, vieta 2 garažams.

namas, mod. virtuvė, vandeniu alyva
šildomas, garažas.

Bloor - High Park
17 kambarių atskiras mūrinis namas

St. Clair - Dufferin
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras mū

su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilna kaina $33.500.

rinis namas, mod. virtuvė, kvadratinis
planas, vand. alyva šildomas, garažas,
viena skola 10-čiai metų.

St. Clair - Spadina
18 kambarių mūrinis namas su vieta

Rusholme Rd. - Bloor
$6-7.000 įmokėti, 1 1 kambarių at

skiras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės,
2 vonios, vandeniu alyva šildomas,
garažas, šeimininkas gauna $250 į
mėn. nuomos, geros išsimokėjimo są
lygos.

2 garažams, 4 vonios, vandeniu alyva
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaina $45.000.
Bathurst - St. Clair
16 kambarių mūrą namas su privačiu

Indain Rd. - High Park
$7.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras

įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuves, 5 vonios. Daugumoje kilimais
dengtos grindys. Labai patogus nuo
mavimui. Pilna kaina $44.000.

mūrinis namas, 3 virtuvės, vand. aly
va šildomas. Geras nuomavimui, šei
mininkas gauna $240 mėn. plius sau
butas iš 4 kambarių.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

P.KERBERIS

Tėf. darbo Lc. 4-8481
Namų LE. 6-1410

Tel. darbo LE. 4-8481
Namu LE. 5-1584

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio,
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

RESTORANAS “RŪTA”
i

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti

994 DUNDAS ST. W.,

TEL. LE. 2-9621

TORONTO,

Dėmesio!!
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų farma su trobesiais,
netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W.
Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage
ROBERT STREET, TORONTO
/prie Spadina-College/

Sav. VL. TARVYDAS
MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo
darbai — Įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215
DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus,
duodame ir perkame morgičius!___
Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis.
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A.
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:
P. BUDREIKA
Nomų td. WA. 1-7672

F. JONYNAS
Namu tel. EM. 4-9641
ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS
INamų td. RO. 7-1948
V. MORKIS

Vaistai Lietuvon!

liGELBCKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

Raiykit*, telefonuokite or otrykito pot mm, Vi«m intormocijo*

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., OitiRgtow kompot
TELEFONAS LE. 6-21 39

Noowwl

Visuotinis Š. Amerikos lietu
vių sporto klubų atstovų ir spor
to darbuot suvažiavimas įvyks
vasario 1-2 d.d. Rochesteryje.
TL Sporto Klubo “Vytis” vi
suotinis narių susirinkimas
šaukiamas sausio 25 d. 2 vai. p.p.
St. Christopher House salėje, 67
Wales. Dienotvarkėje atstovų
rinkimai į Rochesterio suvažia
vimą. Nustatytu laiku nesusirin
kus kvorumui, po valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, kuris
bus teisėtas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių skaičių’.
Valdyba.
VYČIO ŽINIOS
Sausio 25 d. Prisikėlimo par.
salėje įvyksta jungtinis Vyčio ir
SLA kaukių balius. Sausio 26 d.
šv. Jono Kr. parapijos salėje
įvyks nuolatinis sekmadienio
vakarėlis.
Vasario 9 d. 4 vai. p.p. Lietu
vių Namuose šaukiamas Vyčio
meitihiš’visuotinis susirinkimas,
kuriame bus renkama nauja val
dyba ir svarstomi kiti svarbūs
klausimai.
Ontario liet, krepšinio pirme
nybėse Vyčio jauniai pralaimė
jo Aušros jauniams 73:30. Žaidė:
Stirbys 4, Raudys 2, Gaižutis 2,
9. Vyčio veteranai nugalėjo Auš
rą II 54:51. Žaidė: Vyt. Baliūnas
L. Spurgaitis, Vilkas 15, Gvildys
7, Žukas 20, Jonaitis 3, Barkėtis
8, Supronas 10, Ąžuolas 6.
Ateinantį sekmadienį 3 vai. p.
p. Hamiltone Vyčio Laumės žai
džia tų pačių pirmenybių rung
tynes prieš Kovo krepšininkes.
Paskutinėse CYO krepšinio
pirmenybėse moterys, pralaimė
jusios prieš St. Cecilias 58:16 ir
nugalėjusios St. Leos 46:6, mo
terų klasėje laimėjo trečią vietą
ir žais toliau baigminiuose peržaidimuose. Jaunutės irgi laimė
jusios trečią vietą, žaidė pirmą
sias peržaidimo rungtynes, ku
rias pralaimėjo prieš OL of Sor
rows 31:19. Žaidė: Ed. Kronaitė
17. EI. Kronaitė 2, Pacevičiūtė,
Kilotaitytė, Kinčiūtė, Brynaitė.

prasidės 1 vai. p.p. Išvykos ir in
formacijos reikalais kreiptis į
sekcijos vadovą J .Balsį tel. RO.
2-3738 arba J. Žuką RO. 9-5433.
ŽS sekcija.
Aušros trimečio balius
Vasario 11 d. sueina trys metai
nuo klubo įsisteigimo. Ta proga
rengiamas didžiulis balius - šo
kiai. Meninę dalį išpildys mūsų
mėgiami solistai S. Mašalaitė, V.
Bigauskas ir A Simanavičius,
kurie šiam vakarui ruošia duetų
pynę. Visi jaunimo mylėtojai
prašomi iš anksto rezervuotis tą
šeštadienį ir savo atsilankymu
paremti mūsų šauniuosius spor
tininkus.
AUŠROS ŽINIOS
— Šį sekmadienį tuoj po pa
maldų salės scenoje šaukiamas
visuotinis Aušros klubo susirin
kimas išrinkti atstovus į vasario
1-2 d.d. Š. Amerikos sporto dar
buotojų ir klubų atstovų suva
žiavimą. Narių dalyvavimas bū
tinas.
— Šį sekmadienį 12.45 vai. p.p.
mūsų salėje B-C lygos rungty
nės. Žais Aušra-su Mustangs ir
Tridents su Andys.
— Church Inter. A. Aušra J.
nugalėjo C&M rezultatu 71:50.
— Church Midget Aušra - M.
pralaimėjo St. Christ, rezultatu
20:28 ir St. Clair — 16:41.

— Stalo teniso lygoje Aušra B
nugalėjo Vienna 17:4.
— Ontario lietuvių lygoje Auš
ra J nugalėjo Vyčio J rezultatu
73:30. Aušros komandoj žaidė: R.
Gudas 19, A. Beresnevičius 10. R.
Stirmaitis 10, V. Ubeika, R. Juo
zaitis 16, R. Juodikis 16 ir V. But
kevičius 2. Aušra B pralaimėjo
Vyčio V rezultatu 54:51. Aušros
komandoj žaidė: A. Šiurna 12, A.
Mickevičius 7, K. Grigaitis 15, D.
Laurinavičius, D. Venckus 8 ir J.
Mickevičius 9. Šį sekmadienį
Aušra J žaidžia Hamiltone su
Kovo komanda.
Šachmatai. Praėjusį sekmadie
nį Aušra sužaidė paskutines ly
gos rungtynes. Rungtynės bai
gėsi lygiomis Aušra - Estonia
3:3. Paskirų susitikimų rezulta
tai: V. Petrauskas - K. Kivisild
1:0, V. Genčius - E. Koplimagi
1:0, P. Mačiulaitis - V. Raag 0:1,
V. Rukšys - K. Pethla 0:1, A. Si
manavičius - O. Jovlv 0:1, M.
Slapšys - E. Oder 1:0. Bendras
visų lygos rungtynių rezultatas
3:3. Individualiai 19:22.
Pradėtas tarpusavio turnyras
turi būti užbaigtas iki balandžio
5 d. Kiekvieną antradienį, ket
virtadienį ir sekmadienį šis tur
nyras gali būti tęsiamas parapi
jos patalpose. Ypač jaunimas
kviečiamas įsijungti į šachmati
ninkų eiles.

I. Mawrodin
REAL ESTATE
RO. 7-3121

2543 Dundas St W.
I

| High Pork Blvd.

College - Rusholme Rd.

$15.000 įmokėti, 11 kamborių, at
skiros, centrinio plano, mūrinis na
mas, vandeniu alyva apšildomas, pri
vatus įveliav imas, garažas, dvi 4 ga
balų vonios ir t.t. Reikia pamatyti,
kad įvertinti.'
Bloor - Jane

$17.800, 7 kamborioi, kvadratinis
planas, su žaidimų kambariu rūsy,
vandeniu alyva apšildomas, 4 gabalų
moderniška vonia, bei virtuvė. Gara
žui vieta. Viena minutė kelio nuo
naujosios bažnyčios.
Bloor St. W.

>

$18.300,6 kambarių atskiros mūrinis
namas, kvadratinis plonas, 2 moder
nios virtuves, garažas, prie pat Bloor.

$8.000 įmokėti, krautuvė 17'x65*,
tinko kiekvienam bizniui ir 4 kamba
rių butas.
*

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų
problenos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa
skolas bei parūpiname pinigų {mokėjimui.

RO. 7-3121

RO. 7-3121

A. MIČIŪNAS

SIUNTINIAI!
SIUNTINIAI!
MAZAR TRADING CO.
863 QUEEN ST. W., TORONTO.

TEL. EM. 3-5520

Norintiems siusti maisto, vaistu, rūbų siuntinius į LIE
TUVĄ ir SOV.'SĄJUNGĄ, ir pinigus į LENKIJĄ. Są
žiningai ir gerai patarnaus jums visuose siuntimo reika
luose. Skambinkite, užeikite ar rašykite dėl smulkesnių
informacijų.

Fort William - Port Arthur, Ont.

Krygeris vedė prieš Kalė- da atsidarė savistovų biznį var
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
das. Jaunuosius sveikiname ir du Charles Plumbing and Heat
linkime kuo gražiausio šeimyni ing Co., 2230 Begin St., Fort
K. ARDAVIČIUS
William, Ont. Tel. 2-4936.
nio gyvenimo.
Žinoma, pradžia buvo labai
Kūčių vakarienei pp. Bružai
High Park rajone
pakvietė pavienius vyrus, kurie sunki naujam ateiviui tarp dau
čia savųjų neturi. Ten yra lietu gelio jau seniai veikiančių ir sa
2102 DUNDAS ST. W.
Tel. LE. 3-2220 ;
vių miškuose dirbančių lyg užei vo vardą jau išreklamavusių pa
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
našių kompanijų. Bet dabar jis
gos namai.
Pp. Kaminskai savo bute su jau yra žinomas visiems ir turi
ruošė Naujųjų Metų sutikimą gerą pasisekimą.
Ekonomiškai sustiprėjęs duo
pakviesdami visus lietuvius. Pra
leista vakaras labai gražiai, lie da visas galimybes auklėjimui
International Correspondence Schools
tuviškai. Pasakyta keletas kal savo šeimos. Mergaitei nupirko
Canadian Limited
bų. Pareikšta svekinimas miš pianiną ir ima muzikos pamo
kuose čirbantiems. Padėkota kas,. o berniukui — smuiką. Jis
Atstovas: A. J. VANIER
šeimininkams už vaišes ir malo turi smuiko pamokas. Abu vai
Slidinėjimo rungtynės
kai lankys šeštadieninę j lietuvių 147 Midland Avė., Toronto 13,
Vyčio žiemos sporto sekcija šį nų priėmimą.
Telefonas AM. 1-4391
sekmadienį, sausio 26 d., Calling K. Kaminskas savo laiku lan mokyklą kai tik pradęs veikti
wood slidinėjimo vietovėje orga kė kursas, išlaikė specialius sausio 18 d. Tuo tikrai džiaugiaMOKYKIS KOL NEVĖLU!
nizuoja pirmąsias slidinėjimo plumberių egzaminus ir dirbo mės, nes kuo daugiau lietuvių
rungtynes. Kviečiami dalyvauti keletą metų Mr. Hendersono atsistos tvirtai ekonomiškai, tuo VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
visi Toronto ir apylinkės slidi kompani;oje. Po to išlaikė kitus bus geriau. Tai yra gražus pa- mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba,
ninkai. Bus pravesti įvairūs nu papildomis egzaminus kad ga- ’ vyzdys kitiems lietuviams: sie
prekyba, high school programa ir kt.
sileidimai nuo kalno. Rungtynės lėtų pats vadovauti darbui.. Ta- kiant viską galima atsiekti.
Pp. Jokubauskai pakvietė dau
gumą lietuvių Naujų Metų pie
tums. Po tikrai puikių vaišių, jo
Pranas Barauskas Insurance Service
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
žmona ir sūnūs puikiai nuteikė
patarnavimai automobilių, namų, vagysčių, nelaimingų
gražiomis dainomis. P. JokūTurime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
atsitikimų, sveikatos, atsakomybės ir kt. draudimuose.
bauskas yra pp. Kardelių gimi
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
naitis ir labai nuoširdus ir rū
Tvarkome visus morgičių reikalus.
pestingas
lietuvių
reikaluose.
Patarimams skambinkite LE. 4-3608
Sąrašas mūsų tautiečių auko
jusių
kažkuriomis progomis, ku
PRIVATI ĮSTAIGA: 83 Westmoreland Ave., Toronto
ED. KONDRATAS
rie dar nebuvo skelbti laikraš
čiuose: $13 — K. Kaminskas; po Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
$10 — E. Jasevičiūtė, V. Bružas,
DĖMESIO!
DĖMESIO!
J. Danėnas; $6— Drukteniš; po Žiemos sezonui paltai ir kostiu
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
$5 — G. Danėnas, J. Dautartas, mai-geriausios angliškos medžia
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
J. Žukauskas, A. Bagdonas, C. gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Jakaulėnas, V. Zujus, F. Bagdo džių. Žemos kainos, naujausios
mados, garantuotas darbas.
AL. ČIŽIKAS
nai ir J. Misevičius; $4 — V.SiTel.
RO.
6-4063
18 SKYLARK RD., Toronto.
bulis; po $3 — V. Jokubauskas ir
1113 Dundas St. W., Toronte
L. Mitalienė; po $2 — G. McKin(prie Lietuvių Namų)
nan,
A.
Jonaitis,
J.
Marozas,
J.
APDRAUDA
Telefonai:
KELIONIŲ BIURAS
Morkūnas
ir
A.
Miniotas;
po
$1
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU GAISRO---- AUTOMOBILIŲ — VA
-— A. Giedraitis, J. Škėma ir P. siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI
Bačinskas.
MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
SIJOS — VIEŠBUČIAI
VISŲ
RŪŠIŲ
APDRAUDA
Nuoširdžiausiai dėkojame vi
i Užsisokykite dabar 1958 m.
Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas
Patarnaujame visame pasaulyje.
siems aukotojams už jų duosnuSkambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo
taisau Radio- Televizijos aparatus
mą atitinkamomis progomis.
O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Visi aukojusieji šalpos reika
ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Travel & Insurance Agencies
lams bei Vasario 16 gimnazijai
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.
697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488
pakvitavimus income tax reika RO. 7-5976
V. S1MINKEVIČIUS
386 Durie St
lui prašomi atsiimti pas p. Bru
žienę ar susirinkimo metu.
Lietuvių šeštadieninė mokyk
ZUKLAVIMO
la pradeda veikti sausio 18 d. 10
vai. ryto, 274 Argyle St., Port
Įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.
Lietuviams, perkantiems dožus 20% nuolaida.
Arthur, Ont. Tel. 4-7185. Moky ir įvairius kitus SPORTO REIKME
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2“4931.
toja L. Mitalienė. Pamokos bus NIS su atitinkamomis nuolaidomis
Sav. A. F. GALDIKAI
kas šeštadienį. Visus, norinčius gausite tik
351 JANE ST. /prie Annette'
mokytis lietuvių kalbos, malo
niai prašome atvykti nurodytu
laiku ir adresu.
Žemiau išvardintų kompanijų vardu
P. Giedraitis, gail. sesers Ste
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa los Giedraitytės - McKinnon tė 1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
atšventė 60 metų amžiaus
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas vas,
sukaktį. Ta proga jam pagerbti Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito duktė suruošė vakarienę. P.
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au Giedračiui linkime ilgiausių ir
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži laimingiausių metų.
J. Danėnas atostogauja Ame
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.
rikoje, Čikagoje, pas savo mo CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir
Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes tiną.
V. Sibulis paaukojo 2 knygas žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai —
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti mūsų bendruomenės knygynui. gazo ar elektros.
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.
draudimą Ontario Provincijoje.
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
Labai ačiū.
E. J.
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Baby Point Paint & Wallpaper

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys :

Canadian Fire Insurance Co.
Canada Security Assurance Co.
Eagle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co.
Canadian Indemnity Ins. Co.
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. Co.
Unity Fire & General Ins. Co.
Provincial Ins. Co.
Cornhill Ins. Co.
Monument Ins. Co. *

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America
Philadelphia Fire & Marine Ins. Co.
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co.
Ins. Co. of. North America

Susitikite Lenkijoj
su savo giminėmis
ten gyvenančiais arba atvykstan
čiais i< Lietuvos.
< Nuvykti galimo laivu 'zBatory" kas
menesį. Neseioniniu laiku nuolai
dos.
Užsisakykite
. -

Mūsų agentūra atstovaujama

“Dūda General Insurance” vardu ir privati rastinė yra

42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4612.
Su pagarba

AL. DUDA.

viAas
.

žj

pigiausiai

ir

. • .___ *

FOUR ŠEASONS
TRAVEL
109 Bloor St. Wl, Toronto 5.
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gazburnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van*
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

t PUSL.
_______ _

VA S1S

GYDYTOJA ir CHItUKGt
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo
pagalba.

REAL ESTATE
872 Bloor St W.

Pavykęs egzaminas
Brangiausias turtas sveikatų
KabiMta telefonas LE. 5-1551
Vakarinių biznio kursų stu Tėvas su motina nekantriai
Darbo valandos /susitarus telefonu/:
dent ii duodamas _klausimas:
’ *
- laukia
po• egza- pirmaa., treč*^d. 2-4 vai. p.p., ant•
*vaiko,
• - grįžtančio
• »• •
RiHMiymeda « Amietta St., 6 didelių
Geoffrey - Rcmcesvolles AveM 8 to»iKaip hspręsti, jei. pavyzdžiui, minų. Abu spėlioja: išlaikė.ne- rod0 kefvirfod., ^^enktad. 6*8 v. v.,
kambarių, atskiros mūrinis narnąs,
borių, per 3 eugštus, kvodrottnis pia
tu esi nesumok* jęs nuomos šei- išlaikė. Prasiveria durys ir įvirs- šeštad. 10-11 vai.
alyva šildomas, privatus įvažiavimas,
nos, vandeniu alyva apšildomos, gara
mininkui, esi skolii gas už elekt-'ta vaikas.
$5.000 įmokėti.
žas. Labai geras pirkinys, reikalingas
rą ir skalbykloj? ,
— Nu, tai kaip? Pasisekė? Iš
didesnis įmokėjimas.
—
Hmm
...
Pirmas
dalykas,
St. Cteir - Ihthurst, mūrinis 2-įų bu
laikai? — pabiro klausimai.
Nigh Park rtijetie t uh me keletq naujų
Dr. J. URBAITIS
tų po 4 kambarius namas, 2 moder
pastotų investavimui, kaip Tripleksų.
vis svarbiausias, be žinios ding —Mania, juk teisybė, kad svei
nios virtuvė, vandeniu alyva šildo
Fourpfeksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir
ti iš tos vietos, — išaiškino stu kata brangiausias turtas,
Gydytojas ir Chirurgas
ŽIU
mas, protam 2 kaina $19.800.
didesnių, įvairios kainos ir įmokejimoi.
dentas.
rėdamas į moliną prisipažino
1398 DUNDAS ST. W.
DWefis pe sir tukimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
vaikas.
Jisų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
Telef. LE. 6-9622
— Kodėl, Vytuk, šiandien toks
Paguodė
linksmas?
Paragavęs patiekalą svetys pa Priima taip pat ausų, nosies ir
J. GUDAS
V.VASILIAUSKAS
,
—
Kad
gavau
nuo
tėtės
du
karkviečia
valgyklos savininką.
, »■■!■■■ I
gerklės ligonius.
i tus lupti...
— Kokią čia biaurybę duodate
i—
— Ar tai tau patinka?
valgyti? Vos dantų neišsisukau. Darbo valandos: kasdien 12-3
; — Ne, bet tėtis belupdamas Kito tokio sukerpėjusio gaidžio
vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.
mane nuvertė rašalinę ir sutepė gal nerastumėte nei visame pa
Į kilimą. Kai grįš mama, aš jau saulyje.
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
įsivaizduoju... Kiek man bus — Labai atsiprašau, pone. Negardaus juoko...
užgauįiokit nei manęs, nei gai
Lietuvio advokato
966 Dundas St. VV. Tel. LE. 1-5688
džio. Jei taip norite, tai žinokite, ‘
įstaiga
Neįprastas susitikimas
kad
šitas
gaidys
keturis
metus
iš
. Valome, dažome, įaųdžiame ir taisome.
— Aš ir mano vyras susitiko eilės žemės ūkio parodoje yra ga
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
me labai neįprastu būdu, — pa vęs premijas...
Victor D. ALKSNIS
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. sakojasi savo draugei.
ADVOKATAS - NOTARAS
— Lėktuve? Žuvaujant po van
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Be reikalo
deniu su kauke? — mėgina at — Šiandien privargau. Visą ■
Sav. V, BLOCKIS
62 RICHMOND ST. WEST
spėti draugė.'
dienelę vaikštinėjau po krautu
/kompos Boy & Richmond/
— Ne, ne! Labai keistai. Bu ves, — skundžiasi žmona.
Room 901
vome supažindinti mūsų tėvų... — Įsivaizduoju, būsi išleidusi f
daug pinigų be reikalo, — paste
Telefonas EM. 2-2585
bi
vyras.
(Atkelta is 2 psl.)
_
Įgalima. Jei norima palaikyti ryšį
— Taip, brangusis. Nupirkau
r-jis vargu ar gali būti autorite- su gyva tauta, turime rasti nau- St. Catharines, Ont.
,
......
,
tau
dovanu...
^4u. Red.).
i jų būdų”' (“TŽ” sausio 2 d.).
Klaipėdos pammejunas įvyks
W. A. LENCKI, B.A., L.L.B
Antruoju klausimu — ryšių su Be abejojimo, šie du klausimai sausio 26 d. 5 vai. p.p. vietos pa-j
Išaiškinta
:^okupuota- Lietuva — vis daugiau bus mūsų spaudoje gyvai svars- rapijos salėje. Paskaitą skaityti; —Kuriam^ tikslui reikalingos
Teisininkas —
--svetur gyvenančių lietvių įsisą- j tomi ir 1958 metais. Gali būti, sutiko vienas mūsų žymiųjų vi-į
vi- i guminės pirštinės?
Advokatas — Notaras
. monina prof. A~ Maceinos žo- kaikam, kaįkur kils drąsi mintis suomenininkų—neseniai iš Ang- į — Kad rankas plaunant nereidžius
J-— žurnale
----- 1- ““3Į *Laisvę
'■—?’”T*:
truošti maldininkų išvykas ne į lijos atvykęs J. Senkus, vaidinęs j ketų jų sušlapinti...
100 Adelaide St. W.
“Yra tikra tremtinių nelaimė, Čikagos Šiluvas, bet į tautos svarbų vaidmenį mūsų spaudoj.
“Laika”
; sustabdyti savo tautos istorijos 'šventas vietas — Vilniaus Aušros
Room 107
P ©paskaitos įvyks meninė da Sako,Savanoris
kai
buvę
ruošiamasi pa
laikrodį tą valandą, kurioje jie- Vartus, ar Žemaičių Kalvarijas, lis - koncertas, kurią išpildys
peržengė senos tėvynės sienas. Į metant pirštinę Maskvai — ar iš- mūsų bendruomenės muzikos leisti Sputniką II. rusų moksli
Telefonas EM. 6-4182
Tautos istorija, vistiek, ar įneš Į tikrųjų jos imperijoj tikyba turi mylėtojai. Solo partijose išgirsi ninkai turėję didelio vargo su šu
neliu. Nors jis buvo ilgai dresi
Toronto
_
_____ ______
joje dalyvaujame, ar ne, eina to laisvę?
me pijaniną,
akordeoną
ir smui- ruotas, bet nenorėjęs eiti į rake
liau. Gyvenimas vystosi, gema
Tačiau, ir 1957 metais (kaip ką bei dainavimą, taip pat duenaujos kartos, atsiranda naujų 1956) teko apgailėti, kad mūsųjtą. Įėjimas nemokamas. Visi šių toje i am skirtą narvą ir tiek. Pa
kilti į augštybes i o visiškai nevi
Jdėjų, naujų papročių, naujų vi ■veiksniai dar neįvykdė sveiko ■ kraštų tautiečiai maloniai
suomenės formų. Tuo tarpu “TŽ” bendradarbio Ged. Galvos į mį šiame svarbiame minėjime lioję. Pagaliau vienas iš moksli
Lietuvių moterų
ninku garsiai atsidusęs:
į
tremtiniai,
svetur
atsidūrę, patarimo:
■ v
i dalyvauti.
— Laimingas tu, šuneli, tau
stingsta. Jie maitinasi tuo, kas . “Didelis šykštumas žinių apie \
KIRPYKLA
Bendruomenės
Užgavėnių
ba

iau
nereikės čia grįžti . . .
i
praėjo, ne tuo, kas turi ateiti. Jie' dabartinę būklę Lietuvoje. Yra
pasirado, tartum, archeologinėsgalimybių gauti politinių ir kito- lius įvyks vasario 8 d. 7 vai. vak. Šunelis tuojau nuėjęs ir pats
>
iškasenos. įdomios
tirti, tačiau
tačiautkiu
Lietuvos: laikrašėiu
laikraščių, slovakų salėje. Page ir Welland atsigulęs raketos narve . ..
Dorna Hairstyling
iškaspnns
idnmins tirti,
kiu žinių
žinių iš
iš T.iptuvosleidiniu, plokštelių (ir laišku) J kamPas; ir 2ada .buti laba! idonebegyvos .
1618 BLOOR ST. W.
?e tlk
Istoriko S. Sužiedėlio žodžiais, Trūkumas bus iki mūsų veiks-ir saupųs- ^.lks^as
(netoli Dundas)
tremtiniai “suakmenėja savo tniai neisisamonins pareiga ne tik i hnksmai užsigavėti, bet taip pat
Paieškojimai
sutelkti
višas
žini^T
bet
tiksliai
I
P
ar
emti
šiemet
.
čia
jlskilmmgąi
skausmuose”. Prieš kovą pakėlė
Telefonas LE. 3-2904
Vincas, kil. iš Luk
“TŽ” bendradarbis Alinus, kuris pervertinti, .sutvarkyti bei visuo rengiamą Vasario 16 minėjimą. šiųJokimaitis
valse.. Jurbudžių km., po ka
Todėl būtų malonu ir labai
Sav. D. KAUNAITĖ
sako: “Pasigirdo svarstymų ar menei skelbti, kad turėtume tiks
ro išvykęs ' į Angliją prašomas
naudinga,
jei
į
šį
vakarą
ateitų
nederėtų išeiviams ieškoti būdų lų vaizdą, kas ištikrųjų tėvynėje
ar žinantieji apie jį pra
sugyventi su __savo širdimi — dedasi. Rimta dokumentacija, visi bendruomenės nariai dar atsiliepti
Ant. Domeika, 47 Shan
..okupuota tauta, siekiant išlikti moksliškai tvarkomi archyvai, pasikviesdami ir svečių iš "kitų nešti:'
non
St..
Toronto 3, Ont.
lietuviais. Kitiems “šiaušiasi nuolatinių studijų skelbimas su bendruomenių.
t Valau fotelius ir
Kuliūno Prano, s. Povilo, ieško
Vasario 16 paruošiamieji dar
.^plaukai” supratus, kad čia siūlo- darytų pagrindą atsisakyti pa
’gpa “sugyvenimas su bolševikine viršutiniškų samprotavimų” (TŽ bai eina pilnu tempu.. Tuo tarpu sesuo iš Lietuvos^ Rašyti: Alf.
įvairius kilimus,
jau žinoma, kad programą išpil Pilipavičius, 13 Elm St.. Hamil
■^Lietuva” .
i į 1956 m. vasario 16 d.).
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
Rašytojas J. Cicėnas poetui J. j To pasigedo ir V. Rastenis sa dys Hamiltonas ir kad su paskai ton, Ont.
Pūkas
Pranas,
kilęs
iš
Mari

.^Aisčiui, uždraudusiam duris vo kalboje tautininkų suvažiavi ta atvyksta mūsų žymusis vi
iširusius galus ir pradegintus kilimus.
mui Bostone: “Būtina sėsti prie suomenininkas be ivalstvbinin- jampolės apskr., Balbieriškio v.,
"'varstyti, sako:
Skambinti LE. 3-4912
Kartų km., ieškomas motinos ir
“Ak, širdis ir protas sutaria studijų stato ir stengtis visose kas J. Matulionis.
P. KARALIŪNAS
Jei ir toliau taip viskas sek sesers Marytės su vyru, gyve
gerbti visą gyvąją Lietuvą, kuri srityse moksliniais metodais suslopioje okupacijos naktyje budi darvti mūsų žygiams tvirtesnę sis, kaip iki šiol, tai galime šie nančių Sibire. Kreiptis: T. Žilys,
met laukti didžiai iškilmingo ir 58 Pearson Ave., Toronto 9. Ont.
lies lietuviškuoju šokiu, daina,‘atramą”,
DAŽAI IR SIENOMS
pasaka, knyga; budi kolūkių ari-j> Gal kada nors prieis ožka prie politiniai stipraus Vasaro 16 d. Tel. LE. 2-6639.
minėjimo.
Rengėjai.
muose, po dirbtuvių stogais ir* i vežimo.. .
Vyt Sirvydas.
Albina Gavėnaitė - Petraus
POPIERIS!
■’ūniversitetų laboratorijose; budi į
‘
kienė, kilusi nuo Sasnavos, da Vaškas, Šepečiai, terpentinas
ftienkai apsirėdžiusi, menkai pa-:.'
bar gyvenanti Krasnojarski kraj,
Sky’s Paint & Wallpaper
valgidinta, bet su milžinų dva- '
ieško puseserių Marytės ir Sta
891 DUNDAS ST. W.
;%ia!”.
’
sės Sčitnickaičiu. kilusių nuo
Toronto, Ont.
’ Gerai sako “TŽ” bendradarbis
Kybartų. Kauniečio Petro, kilu
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.
TeL EM. 4-2715
G. Galva: “Lietuvių tautos gysio nuo Rokiškio, ieško jo moti
senimas pamažu kinta. Ji buvo j 115 MONTROSE AVE.
TELEF LE. 1-5142 na Petronėlė. Dėl smulkesnių
*r tebėra ištikima savo idealams, 1
žinių rašyti: Petra vičienė, 36
Mountview Ave., Toronto, Ont.
nežiūrint spaudimo ir persekioji- i
A. P. GARAŽAS
mo. Ji daro visa, kas sąlygose .
Tel. RO. 9-1687.
1339 DUHDAS ST. W.
Adomas Piešina, sūnus Igna/prie Dufferin/
sio, gyv. Ukmergės apskr., Del
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas.
Visų rasiu mechaninis automobiliu
tuvos miest., prašomas atsiliepti
remontas. Spec. Fordomatic - HydKeičiančių šviesų iškabos. Gaminame Įvairiausias iškabas.
ar žinantieji apie jį pranešti O.
Namo rinkos kaina skaičiuoja'
romatic transmisijos.
Piešinaitei, 26 Folan Ave., Nor
31
A
HERMAN
AVE.
Telefonas
LE.
4-2104
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
ma pinigais; nuosavybės tak
wood. Mass., USA. Ieškomajam
Telefoną* LE. 5-9130 '
yra labai svarbių žinių.
sai — doleriais ir centais,
sBankienė Pranciška, Kureitačiaųmo:
gfr % Baytkevicnis Bro
mus
ieškomi
girxunitį.x;i^iLietūriNIAI Į LIETUVA
džiaugsmas, kad turės
vos. Jie patys ar žinantieji apįėĮj
juos prašomi pranešti: Jorids ' Jei nuirta
tą nuosavą pastogę,
iėušiaS'patarnavimas Bartkus, 388 William St., Lon tarkų 1r./r tetefenuok«te
asmeniškai j
neapskaičiuojamas jokiais
Žemiausios kainos; don, ©įht: u n .
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
• Antanas Klimavičius, s. Juo
191 Augusta Ave, Toronto, Ont.
pinigais.
Tef. IM. 8-9281
SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk zo. apie 64 m., kilęs iš Alytaus . Informacijos
kasdien nuo 6-9 vai. v.
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją valse, ir apskr., Luksnėnų km., Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me gyvenęs Amerikoj mieste Brenk rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme furte, gal Frankfurte ar pan.,
ieškomas iš Lietuvos. Jei kas
nis bei darbo įrankius.
Skambinkite šiandien
apie jį ką žino, prašome praneš
ti: K. Kaminskas, 2230 Begin St.,
dėl morgičių
MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS
Fort William, Ont.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
Garantuoti siunti
išmokėjimo plano
Jauga Antanas, sūnus Antano,
kilęs iš Šiaulių apskr., Akmenės
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip miesto, išvykęs į Kanadą apie niai į Sovietu Rusija
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 1927-28 m., jo žmona Agnieška
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka ir duktė Bronė ar Pranė ieškomi
ir užimtus kraštus
dangi siuntos išlaidos sumažėja.
iš Lietuvos sesers Antaninos
Jaugaitytės - Žiaugrienės. Atsi
Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms
liepti ar žinantieji apie juos pra Mes siunčiame titpal iš mūsų sandė
galioja ir toliau.
nešti šiuo adresu: Ig. Pakama. lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji
dalvkai: medicinos dalykai, maistas,
KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME
145 Harrison St., Toronto 3, Ont., saldainiai
ir kt. dalykai.
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22
Canada. Tel. LE. 6-5298.
«
sv.) brutto — $15.25.
Atvykite asmeniškai j mūsų san
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VILTYS IR NEVILTIS

televizijos ir radio aparatus

LEO SIGN SERVICE

! JĮEOYBOS

0.0

Lietuviškas
suknelių salionas

ORBIS
298 Bathurst St, Toronto 2B. TeL EM. 4-2816. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, lit, USA.

(siuvykla)
Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE
DESIGNER
1978 Eglinfon Aro. West,
Tel. RU. 1-8477

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.
Member o* t e Life Underwriters
As ociotion.

RAŠYKITE MUMS LIETUVIŠKAI.
'

Sovfofok* ANELt ŠLEKIENt

dėlį ar
paštu.

Būsite
100%

pro kite mūsų

patenkinti

kainoraščio

mūsų

tarnyba

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO
Telefonai EM. 8-9527.

Vienintelė firma, stunčieRti siuntiniui
H Kanados. Didžiausias prekių po$L

Dr. V. Sadauskienė

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

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

Priėmimo valandos: nuo 9-12,
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Telefonas LE. 2-4108

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas
280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778
RENTGENAS
Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir
šeštadieniais 12-2.

Dr. L. SIMON

Dr. N. Novošickis

Odos hr Veneros ligų specie liftai.
Naujos adresas nuo balandžio 14.
288 ST. CLAIR AVE. W.,
/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba
pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

DANTŲ GYDYTOJAS
345 BLOOR ST. WEST
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. K. Žymantienė.

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

GYDYTOJA ii CHIRURGE
1393 DUNDAS ST. WEST
Toronto
(tarp Gladstone ir Rusholme)

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. Šešta
dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir Šeštadieniais
pagal susitarimą

Telefonas LE. 4-6851

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

Dr. John REKAI

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Chirurgas ir akušeris

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

Dr. Paul REKAI

386 Bathurst St., Toronto
TeL EM. 4-6515

Vidaus Ilgu specialistas,
X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto
Susitarti telefonu WA. 3-2395

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas —
. advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St WL, Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Telefonai; LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai,
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai
ir sąžiningai.

AKIŲ SPECIALISTAS

Dufferin Garage

L LURSKY, 8.0.

1423 DUFFERIN ST., <, LE. 3-6149
/Įvažiavimas is Gearry Avė./

Sav. V. DUNDYS

DŪDA GENERAL
INSURANCE

Pritaiko akinius visiems akių defek.*:trw akių nervus, kuria dai
nai sukelia galvos skaudėiimg ir nėrvingumq.
Kalba slavu kalbom)*.

42 EVELYN AVE.

470 College St. W. Toronto
Telef. WA. 1-3924

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

OKULISTĖS
A. STANČIKAS, baigas Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS

t
1
I

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mas veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE

Br. BUKOWSKABEJNAR, R.O.
WIKTOK1A
BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493
b
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. V.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

Augščiousios rūšies moterų, vo«kų. ir
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs
EE—LEE

NEIMAN, BISSETT

1438 Dundas St W. Toronto
prie Gladstone

SEGUIN

Elektros
mechanikas

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501.
BE. 3-0978

Taisau visų rūšių elektros motorus
bei elektros Įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.
Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai.
vok., kitomis dienomis bet kada.

V.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTABAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.

NORUS

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.
V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE
Telef. LE 5-7714
Toronto

East Upholstering
♦
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TORONTO, Cnt.
tu giėd» Sol .Vyt Bigauskas.
įkliava bažnyčios remonto
loma mokėti.
-Šįą savaitę vizituojamos šios,,
ifės: Havelock, Rusholme Rd.*
zeręourt Rd., St. Annes Rčl,
fdoą
- < wPark,
* Churchill, Cool»

Prisikėlimo parapijos žinios
y — Ateinančią savaitę, sausio
27-31 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius sekančiose gat
vėse: Dunn Ave., Close Ave.,
Maynhard Ave.,. Springhurst
Seaforth Ave., Lansdowne
Jw^MuirAve., Lindsey Ave.,
Meęhanic Ave., Delaney Cr.. Fi
shel- St., Macdonell Ave. ir Aitkins Ave. ’

Sausio 25 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje įvyks
vienintelis ir didžiausias šio šokių sezono

KAUKIU BALIUS

UM*

kurį ruošia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa ir Sporto Klubas “Vytis”.

Vertingas dovanas už geriausias kaukes
paskyrė šios lietuviškos firmos: Baby
Point Paint and Wallpaper, Mohawk
Furniture Co., Atlantis Export-Import
Ltd., Margis Drug Store ir Baltic Ex
porting Co. Virš $200 vertės dovaną,
kurią paskyrė Rose Heating Co., gaus
laimingas įėjimo bilietas.

Pradžia

Bilietai dar gaunami Margio vaistinėje,
Beržinsko prekyboje,. “Rūtos” valgyk
loje ir pas SLA bei “Vytis” SK narius.

'

*

-

MONTREAL, Cue
Banko “Litas” metinis narių ’ Už a.a. vysk. Kozimierą PaltaMisirinkimas šaukiamas vasario roką bus iškilmingos gedulingos •
9 d. 12.30 vai. p.p. Aušros Vartų pamaldos AV bažnyčioje šį šęš- ■parapijos salėie. Vis’ems na- itadienį, sausio 25 d. 9 vai. ryto..
riams bus išsiuntinėti kvietimai Pa«e~bti ir pasimelsti už šį didį
su sMeno'v’rkp
metine apv- !ie*u”.i vvskupą kviečiami visi,
skaitą. Jei'ni kas prae:tais ar vp*»4 ngai kilę iš Panevėžio diešiais metais yra pakeitęs adresą rezi'cs.
ir apie tai banko valdvbai nėra
pranešęs, prašomas pranešti sa Šv. Jono liut. bažnyčioje, 3594 ;
vo naują adresą sekretoriui Pr. Jeanne Mance ir Prince Arthur *
gt. kampe,
Rudinskui. tel. HU. 1-2957.
... - sausio 26
., d. 12.30 vaL ;
“Litas” savo veiklą vysto la- PP’’ ^ietuv*4 pama!^dosKun. dr. M. Kavolis.
hri. sėkmingai Per praeitus meindėliai iš-u^o nuo $75.089,
Lietuviškas jaunimo subatva14 iki $121.045,60, paskolos—nuo karis vėl įvyks vasario 1 d. 7 vaL
$54.876,00 iki $106.249,90. narių Vak. AV parapijos salėje. Spe- '
skaičius — nuo 226 iki 298. Pra-; ciali jaunimo komisija ruošia su- !
me^is “Litas” turėjo batvakairiui įdomių staigmenų.;
*5.614.71 ne1 no Tš visu tos rūšies Vyrai žada atsakyti mergaičių;
bankeliu “Litas” ima mažiausias “Tarkai” į visus priekaištus.
palūkanas ir mnka augščiausį
Jaunime, iki pasimatymo su-*
procentą už indėlius. Indėlinin batvakaryje vasario 1 dieną!
kam' už nr-e’tu' metus bus išLK Moterų susirinkime. įvy-Z
•nokėt'’ 4 255J palūkanų, o sko- kusiame sausio 19 d., dr. J. Še-;
’-'rmk^’ns h"~ -’•a- nti 5% nuo moga skaitė įdomią paskaitą apie
*V iran’-A*-. nalflkanU.
vėžį ir navikus. Po paskaitos pa-;
T sus’>mkima kviečiami ne tik ; sitarime moterys išsirinko nauią ;
'm' ir visi banku besido-Į atstovę Tautos Fondui p. Vii-*
’•mnfieji. Bus proga išgirsti me-1 činskiene. Spaudos ir informaci-*
'.rane5imus jr pasisakyti ios,reikalams atstove išrinkta G. *
^ėi tolimesnės veiklos. Susirin- Rudinskienė. Už mėnesio LKkvsieii bus pavaišinti kava ir mo+ervs ruošia Užgavėnių blvnų. vaisvandeniais.
. Pr. R.
balių.
J. P. *
i _________ '__________ '______
Padėka
“

1.; tuoj po pamaldų Prisikėlimo
7.30 vai.
“Cubana” orkestras, didelė loterija, tur
.alėje parapijos administratorius
tingas bufetas, kepuraitės ir įdomios
vakaro.
T. Placidas paskelbs praėjusių
kaukės
sudarys linksmą, nerūpestingą
eųtę dūmuose pas provincijos metų parapijos finansinę apykarnavalo nuotaiką.
fąje vjcemipisterį James1 skaitą, į: kurią Irkviečiami
,
A i vvini
visi pa
d hųvų aiškintai senatvės, rapijiečiai. Ta pačia proga bus
išdalyti aukotojų sąrašai, iš ku Maloniai kviečiame visus, jaunu s ir jaunus dvasia, atsilankyti
rių matyti, kiek pavienis žmo
gus ar šeimos yra paaukoję Pri
VASARIO 1 diena, 7 vai. vak., ŠEŠTADIENĮ,
sikėlimo bažnyčios statybos fon
dui nuo pat parapijos įsikūrimo
Prisikėlimo parapijos salėje įvyks
te apsigyvenęs žmogus, pradžios ir visos, kad ir pačios
Stiegia
iš šąl- smulkiausios aukos duotos 1957
gtf gauti pašaipą. Svarbu Tn. bėgyje. •*
— Šiais metais income tax pa-•
Gros visų mėgiamas “Cubana” orkestras, veiks
žymėjimai paštu bus išsiuntinėti į
turtingas bufetas su karšta zuikiena ir pigiais
šeimospąrio susirgimo proto li- tik tiems parapijiečiams, kurie
gėrimais.
Turtinga LOTERIJA su įvairiais fantais. •
gB
mirties atveju) pašalpos to patys prašys. Visiems kitiems
Bilietai gaunami pas p. Beržinską, Klubo narius
kreipiamasi į Ontario tokie pažymėjimai bus parapijos
ir prie įėjimo. Prašome stalus rezervuoti iš anksto.
provincijos Welfare šiuo adresu: administratoriaus asmeniškai iš
Mr. Slyd. Šmith, 7' Queens Park! duodami raštinėj nuo vasario
Įėjimas $1.50.
B ęent, Toronto 5, Ont., telef. mėn. pabaigos.
Toronto Liet. Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas.
$. 3?Į211, loc. 2-2417. Senukai,
— Dėkojame Čikagos solistui
širdingai dėkojame Maž. Lietuvos bi-Haggle išgyvenę 10 metų pen- A. Peškiui giedojusiam laike suČiul’ui ir Lietuvos Kūrėjų Savanorių*
Raudonasis
Kryžius
prašo
są^gąuĮia automatiškai, prieš ..nios praėjusios sekmadienio pa Rinkimų komisijos pranešimas
Vaikų Užgavėnės
Išleistuvės mokyt. J. Širkai
i Mo-^tr^olio skyriaus pirmininkui, p. Leo-kraujo
tai tik užsiregistravę senatvės maldose.
KLB Toronto apylinkės Rinki įvyks vasario 9 d., sekmadienį,
_
Ilgamečiu!
mokyklos vedėjui
Iki šiol ligohys, kuriems rei- ' r"'
už Kio'Pėd°s krašto atveda-;
musiju įstaigoje. Senukai dar. v.crŠį šeštadienį, sausio 25 d., mų komisija, pasiremdama KLB 3 vai. p.p. Prisikėlimo parapijos mokytojui Juliui Širkai išvyksįlieti kraujo, turėjo UZ kiek- , larmu Maž. Lietuvos praeities apžval-I
į^venę Kanadoje 10 metų, 7.30 vai. vak. Prisikėlimo salėje Tarybos rinkimų taisyklių 17 salėje. Kviečiami visi Toronto tant į Ameriką, Toronto liet, mo- kejo
vieną jo pinta mokėti po $25 ar-! ginį žodį.
;
236 SLA kuopa ir sporto klubas str., skelbia, kad rinkikų sąrašai tėveliai su savo vaikučiais atsi- kyklos Tėvų komitetas ruošia ba rasti bičiulių, kurie ligoninei
Nuoširdžia oodėko reiškiame solistei
solistei'»
h? turį atskirą kambarį nuo kitų Vytis bendromis jėgomis ruošia yra atidaryti pasitikrinimui To lankyti ir linksmai praelisti sek- pagerbimą sausio 25 d., šeštadie- ' duotų kraujo dvigubai—UŽ kiek- Jouei Pouliūtei. snl;stu (Antanui Keb-;
namiškių, pašalpos gali kreiptis šaunų kaukių balių, kuriam sa ronto Lietuvių Namų raštinėje madienio popietę. Vaikučiai ga nį, šv. Jono Kr. liet, parapijos vieną sunaudotą pintą du žmo- liui
'.....ir rianistei kei akompaniqtorei Van
dai Judzentovičiūtei už minėjimo pagra-2
į Toronto miešto Welfare City lės sargas V. Karasevičius žada kiekvieną darbo dieną nuo 7 vai. lės pasinaudoti įdomiu laimės salėje. Tėvų komitetas maloniai nė' po pintą.
žinimo.
IJąiĮ telef. EM. 8-1081. Patirta, pagelbėti vėdarais. Sekmadienį iki 9 vai. vak., išskyrus ketvirta šuliniu ir kitomis įvairiomis kviečia tėvus, kurių vaikai lan
Nuo savs’'
v-sose 22 ToDėkojome toio pat Aušros Vortų pakąd ir bedarbiai gauną nedarbo 5 vai. p.p. salėje bus rodomas dienius ir šeštadienius. Norint pramogomis, kurių bus be galo ko Toronto šeštadieninę mokyk ronto Iin r
K’nU]O transfū- rnnijos klebonui už leidimą pasinaudoti *
mokestį, jei to neužtenka šeimos spalvotas istorinis kariškas fil sąrašus pasitikrinti kitu laiku ar daug. Tad, neužmirškime vasa lą, visuomenės atstovus ir asme ziios danomo
’’rauia nieko so^e* visiems aukotojams ir gerbiamiems.
minėjimo dalyviams, kurie nebijodami'
pragyvenimui, turi teisę gauti mas, vaizduojąs viduramžių ko gauti smulkesnių informacijų rio 9 d. ir atsilankykime į vaikų ninius mokyt. Širkos prietelius nemokant,
ir> apsiėmė veltui šalčio,
gana skaitlingai atsilankė.
priedo pašalpą iš miesto. Minė- vas lombardų ir Hessy. Svar reikia kreiptis į Rinkimų komi šventę — Užgavėnes.
gausiai atsilankyti į išleistuves. parūpinti P^u ’cnasis Kryžius.
x MLB D-jos Montrealio Sk.
tais pašalpų gavimo reikalais pla biausi. filmo artistai yra Burt sijos pirmininką 41 Hewitt Ave.,
Tikslesniam svečių skaičiui iš Dabar už kiekvieną supiltą ligo
tešnę informaciją teikia bei re Lancaster ir Virginia Mayo. Prie tel. LE. 5-1961. Rinkikas pasitik Klaipėdos krašto prisijungimo aiškinti komitetas prašo visus niui kraujo nin+a ligoninė ima
PROTESTAVO DĖL
komendaciniais laiškais atitinka filmo duodami priedai ir kartū rinimo teisės nenustoja ir balsa 35 metų sukakties paminėjimą registruotis pas šiuos tėvų komi tik $5 laboratorijų išlaidoms pa
PALECKIO
mose miesto ir provincijos įstai nas. Po kino; kaip paprastai, šo vimo dieną.
pereitą sekmadienį suruošė spe teto atstovus: L. Adomavičių — dengti. Bet šita mokestį sumoka
Paryžiun vėl buvo atvykęs J.
Be to, pranešama, kad paskelb ciali komisija, sudaryta Maž. L. RO. 9-0602, S. Čepą — LE. 1-1317 dauguma draudimo ištaigų.
gose mielai sutinka tarpininkau kiai jaunimui.
Paleckis atstovauti . sovietinės
tame kandidatų sąraše kandida Bičiulių D-jos ir apylinkės val ir J. Petrauską — LE. 5-4618.
ti parapija arba Toronto lietu
Atsiminkime, kad Raudonasis “demokratijos” tarpparlamenti
’ Įėjimas į pobūvį - vakarienę Kryžius tuo būdu įsipareigojo nės unijos vykdomojo komiteto
Kunigų suvažiavimas.
to Dargio Klemenso amžius ir
vių Caritas visiems Toronto lie
Lietuvių kunigų, gyvenančių užsiėmimas pataisomas sekan dybos, pirmininkaujama MLBD $1.50 asmeniui.
tuviams.
kas savaitę ligoninėms parūpinti posėdžiuose. Prancūzijos senate
Mokyklos Tėvų komitetas.
Parapijos choras repetuoja Kanadoje, suvažiavimas įvyksta čiai: “68 metų, DipE teisininkas”. pirm. L. Tamošausko. Neeilinė
apie 2.000 pintų kraujo. Raud. vicepirm. Pezet, žinomas Lietu
Toronto apyl. Rinkimų K-ja. sukaktis į Prisikėlimo salę su
naujas. Mišias. Chorui vadovau šį trečiadienį, sausio 22 d. Prisi
traukė per 400 dalyvių. Tai rodo, i Leslie B. Pearson, naujasis_ li- Kr. dėlto prašo visą Toronto vi vos bičiulis, protestuodamas
ją kun, B. Pacevičiųs, vargonais kėlimo parapijos klebonijoje To
“Dainos” grupės veikla
kad mūsoji visuomenė tauti- Į beralų partijos lyderis, kuris To suomene paremti jo užsimoiimą prieš jo dalyvavimą, atsisakė at
akompaniioja muz. St. Gailevi- ronte. Suvažiavime nagrinėjami
Sausio 12 d. įvyko liet, moterų
apylinkės valdybos buvo ir kviečia visus asmenis 18-65 vykti i priėmimą. Savo laiške
čhiš, kuęis taip pat mielai talki- įvairūs lietuvių pastoracijos, so Šalpos Grupės “Daina” metinis niams reikalams tebėra jautri, į ronto
prašytas atvykti kalbėti Vasario metu amžiaus, kurie yra sveiki, tarpparl. unijos pirmininkui G.
cialiniai klausimai, o taip pat per susirinkimas. Iš pranešimų pa juos jautriai atsiliepia.
ninkaųja choro repeticijoms,
Minėjimą atidarė rengimo ko 16 minėjime atsakė, kad atvykti paaukoti savo kraujo. Sausio 20 Codacci - Pisanelli jis pareiškė,
y—Nuoširdžiai užjaučiama sol. renkama Kunigų Vienybės val aiškėjo, kad praėjusiais metais
miteto pirmininkas trumpu žo negalėsiąs. Jo pakviesti liberalų d. kiekvienas Toronto vaikas iš kad Paleckis esąs sovietų okupa
Br. Mąrįjošius. bei jo artimieji dyba .
dainietės surinko šalpai $943. Du džiu pakviesdamas susikaupimo konvencijos metu Otavoje į vieš mokyklos parsinešė donoro už- cijos įrankis, nieko bendro netu
Lietuvoje mirus jo tėveliui a.a.
žiausia dalis tos sumos buvo su minute pagerbti kovotojus dėl butį buvo nuvykę apyl. valdy sirašvmo kortelę. R.Kr. prašo tė rįs su parlamentu.
Šaulių arbatėlė
Antanui Marijošiui. Už velionio
rinkta iš parengimų. Virš $50
vus ir suaugusius kitus asmenis
yėlę ^sekmadienį atlaikytos pa ..Organizaciją cementuoja narių gauta aukomis iš pavienių as Klaipėdos krašto laisvės. Po to bos pirm. J. R. Simanavičius ir užpildyti ta kortele ’’r įmesti ’
susibičiuliavimas. Toronto Šau menų, už kurias mes nuošir gen. konsulas min. Vyt. Gylys. ■ vicepirm. J. Strazdas. Apylinkės pašto* dė'utę, o R.Kt. praneš,
maldos.
— Ateinantį šeštadienį 9 vai. lių Klubas sausio 26 d. 3 vai. p.p. džiai dėkojame. 1957 m. buvo su trumpai kalbėjo vertindamas gy ■ valdyba galbūt dabar kvies par kada galima bus u?e’ti į artiR. Mitchener
rytp gedulingos pamaldos už a.a. 1442 Davenport Rd., Grace Lu šelpti 98 seneliai ir 21 džiovinin genamą lietuvių tautos padėtį, j lamento speakerį
.
j
. ... .
’ miausią kliniką kraujo duoti, i
Po
to
dr.
A.
Šapoka;
kaip
minė

theran bažnyčios salėje (važiuo kų šeima Vokietijoje. Visi šel
Agnietės Didžbalienės vėlę.
Vasario
16
d.
minėjimui
i Kiekvienas
Kiekvienas davės
davės krauio
krauio pa
paBALTIC MOVERS
. — Šūtųpktas Juozas Didžiokas ti Harbord tramvajumi iki Duf- piamieji ar tai dėl senatvės ar jimo pagrindinis kalbėtojas, kiek kviestas kalbėti dr. Biezis P^a* i sitarnaus kenčiančiam artimui Baidu r*ervrži’*v»‘;
ir tolimomis
ferin gatvės) rengia šeimynišką ligos yra nepajėgūs užsidirbti ilgiau sustojo apskritai ties Ma nešė, kad neatvyksiąs. Apylm- i be iokio nuostolio sau. Krauio distancijomis. Visas vežamos turtas ap
ir Elena Ęerlinskaitė.
žosios Lietuvos problema, iškel
Važiuojam kas savaitę į Mont— Pakrikštyta Violeta Elzbie- kavutę (be alkoh. gėrimų).
sau pragyvenimą ir neturi vilčių damas, kad41923 m. sukilimas se kės valdyba ieško naujo kalbėto-1 dav-m!,s sveikatai nieko neken- ! draustas.
reali,
Londoną,
WHdsora, Hamiltoną,
. Maloniai kviečiami su šeimo išemigruoti. Būdami našta sveti
jo. Tuo tarpu-yra numatyti duikja Yra Žmoniu. kurie kraujo į S.
tįiMėlyydas.
ną
Mažosios
Lietuvos
klausimą
mis visi šauliai-ės, buvę šauliai- mam kraštui, jie skursta ir mate
kviestini kalbėtojai.
! vra davė per 100 kartu ir tai j 30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-1403
' Ateitininkų sendraugių
padarė
praktinio
gyvenimo
klau

i..
... .
,
•
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TORONTO
ės
ir
prijaučiantieji.
rialiai ir' moraliai. Mes, dainie simu, kai senoji 7 amžius tvėrusi
Busimieji šoferiai
■ jiems nei kiek nepakenkė. AtsiSusirinkimas
Programoje
paskaitėlė
“
Šei

šaukiamas šį sekmadienį, sausio mos auklėjimas išeivijoje” ir kt. tės, tikimės, kad ir šiais metais politinė siena, skyrusi dvi lietu atkreipkite dėmesį į 3-me pus- • minkime., kraujo pagaminti neUŽSIS AKYKITE
Toronto lietuviai padės mums vių tautos dalis buvo sulaužy lapyje esantį Ontario Depart-1 salima. Ligoniui jo gali duoti tik
26 d., 3.3Q vai. p.p. Prisikėlimo
Taupumo
sumetimais,
norį
da

neapvilti pagalbos reikalingų.
žmogus.
parapijos muzikos kambaryje.
’
ta, kad šitas sulaužymas turėjo ment of Transport skelbimą, ku- ' kitas
lyvauti
kavutėje
iki
sausio
mėn.
Raud.
Kryžius prašo visus se-, DOMINION COAL & WOOD CO.
Susirinkime
išrinkta
sekanti
’ Visi nariai prašomi dalyvauti.
ris
jums
daug
pagelbės
rašomie

gyvenimšką
realų
pagrindą,
kad
Atstoves V. AUŠROTAS
25 d. praneša: Jasiūnui tel. LE. valdyba 1958 metams: L. Kybar
nuosius ir naujuosius ateivius
Valdyba.
Telefonas LE. 5-0527
3-4370. Preikšačiui LE. 3-0913, tienė pirmininke, J. Rukšienė vi- problema dar laukia galutino ne siems egzaminams mašinos vai prisidėti prie šio kilnaus artimo
ravimo
leidimui
gauti.
Be
to,
de

Analvę «$vaz:aiemas ir šeštadieniais.
išvengiamo
sprendimo
ir
kad
Malonės liut. parapijos žinios
Valiulienei RO. 9-5602 ir Jankai cepirm., J. Kulikauskienė iždin.,
mūsų visos pastangos turėtų bū partamentas veltui duoda Onta meilės darbo.
Sausio 5 d. parapijos visuoti- čiui RO. 6-1563.
J. Empakerienė sekret. Revizijos ti nukreiptos į tai, kad šitas rio kelių įstatymų ir gero važia
nis susirinkimas nutarė žiemos
Faktinas išlaidas apsimokės komisiją sudarė: B. Dambraus
TAUPYK, SKOLINKIS
metu pamaldas laikyti kas antrą kavutės metu. TŠ Klubo v-ba. kienė, M. Tamulaitienė ir B. Žio- sprendimas neliktų be mūsų vimo vadovėlį “Driver’s Hand
book
”
.
įtaigojimų.
sekmadienį 1 vai. p.p., t.y. kiek
savo kredito kooperatyve “LITAS”
bienė.
Nikodemui Rimkui yra laiškas
Meninę dalį išpildė sol. V. Že
Mergaičių sekstetas
vieno mėnesio 2 ir 4 sekmadienį.
L. Kybartienė “Dainos” eilėse
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
Tad sekančios pamaldos įvyks
Sol. V, Verikaitis, kaikurių dar gana nauja, tačiau jau yra mely tė, grupė J. Kvietytės - Ur iš Lietuvos, rašytas j. Jonikaitienės
iš
Pašilių
pašto,
Šilutės
bonienės
išraiškos
šokio
studijos
duodamos bet kokiam geram tikslui.
sausio 26 d. 1 vai. p.p.
veikėjų raginamas, nutarė orga pasireiškusi savo veiklumu bei
rajono,
adresuotas
823
Dundas
mokinių
ir
sol.
V.
Verikaitis
su
Į naują parapijos tarybą iš nizuoti mergaičių sekstetą.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
sumanumu. Sveikiname p. Ky
rinkti: Tarybos vyresniaisiais
Jaunos ir turinčios balsą, bet bartienę naujose, pareigose ir lin savo vadovaujamu T.Vyrų Kvar St. W., Toronto, Ont
parapijos salėje. Banko kambaryje. J. Stravinskui yra laiškas iš
Oswaldas Peikus, Petras Kairys svarbiausia gerą klausą ir my kime sėkmės vadovaujant mū tetu. Solistė, akomp. muz. St.
Gailevičiui, dainavo tris daly Lietuvos siųstas į 545 Lansdow Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
ir Emilis Jankus; sekretoriumi— linčios dainą mergaitės, prašo sų šalpos darbui.
ne
Ave.,
Toronto,
Ont.
Rašo
V.
kus,
visus
tris
jau
girdėtus,
bet
Werneris Jurevičius, kasininku mos kreiptis į vadova telefonu
Šį pavasarį numatyti trys pa pradžiugino ryškiai matoma pa Eidukevičius iš Barzdžiūnų km.,
=**•
— Walteris Dauginis. Per pas WA. 2-2449.
rengimai. Vasario 15 d. rengia žanga. Jos pastangos ir darbas Leipalingio pašt.. Veisėjų raj.
taruosius metus parapija turėjo
mi Užgavėnių blynai šv. Jono aiškiai nebfta veltui. Labai malo Atsiimti “TŽ” administracijoje.
Serga
$8.000 pajamų, $3.005 grąžinti
Kr. parapijos salėje; kovo 15 d.
Jau trečias mėnuo paraližuota dainietės švęs Lietuvių Namuo niai nuteikė taip pat jaunosios Išnuomojamos frontinis kambarys be bal
Sinodui už bažnyčios statybą.
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley)
1957 m. bažnyčioje sutuoktos sunkiai serga Kazimiera Ginio- se metines sukaktuves. Į šias šokėjos, viešai pasirodžiusios be du ir virtuvė su gezo plytele. Taip pat
rods
antrą
kartą,
bet
daugelio
vienas kambarys su baldais arti Prisikė
23 poros, konfirmuota 17, pa tienė. Jos sveikatos stovis pasku vaišes bus siunčiami pakvieti
limo parapijos. Skambinti LE. 2-2078.
Tel. LE. 3-9911
pirmą
kartą
tematytos.
Jos
pa

krikštyta 40, palaidota 1.
tinėmis dienomis dar pablogėjo. mai. Tikimės, kad Toronto lietu
: Reguliarios pamaldos laikomos Toje pat šv. Juozapo ligoninėje vių organizacijos bei plati visuo šoko taip pat tris šokius. Žiūro Išnuomojo mos frontinis kembo rys ll-me Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat
taip pat Hamiltono bei Tillson- sveiksta R. Aleksaitė. Toronto menė savo gausiu atsilankymu vams suteikė tikro pasigėrėjimo augšte su baldais. 30 Constance St. Tel.
įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
butgo lietuviams evangelikams. Mount Sinay ligoninėje paguldy įvertins' “Dainos-” grupės pastan minučių, pelnė daug nuoširdžių LE. 2-4074.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.
katučių. Visų pamėgtajam vyrų Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me
-. .
Kun. L. Kostizenas.
tas p. Kulokas.
gas šalpos darbe.
kvartetui programoje buvo nu
APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Gegužės 3 d. užsakyta “Club matytos šešios dainos, iš kurių augšte. Nuoma $5 savaitei. RO. 7-5976.
Kingsway” salė mūsų tradici dvi vidurinės' su pačiu vadovu DĖMESIO! 1957 metu Philips TV atpi
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI
Minime keturių metų liūdną sukaktį nuo mirties
niam kartūno baliui. Ši puošni sol. Verikaičiu. Iš jų didžiausio gintus $120, naujas originalus įpakavi
salė suteiks puikius rėmus po įspūdžio bus padariusi kvarteto mas, fabriko garantija. 921 Dundas St.
DAMINIKOS ALKSNIENĖS, '
nių naujoms pavasario madoms. fone solisto sugeidotas F. P. Tos- W. Radioman.
mirusios 1954 metais sausio 23 dieną.
Kadangi dalyvių skaičius dėl sa ii “Skausmas”, ar tik nepirmą PARDUODAMI BALDAI: šaldytuvas, virlės talpos bus ribotas, bilietai karta viešai išpildytas, šykštusis turės stotos, gozinės krosnys, spintos,
Su gailesčiu ir pagarba prisimename mūsų mylėtą ir mus
lovos, radio, dreserioi ir kiti įvairūs daik
bus platinami iš anksto.
kvartetas
mbaivij
visdėlto
primylėjusią Brangią Žmoną ir Motinėlę.
Dėkojame pp. Ališauskienei ir •?ė'io vieną linksmą dainelę bisui tai. Tol. LE. 1-7146.
REAL ESTATE
NAUJI KILIMAI 9'«12' ir 6’x9' ir ma
Kaveckienei už metinio susirin - '•’"agią polką.
Petras Alksnis,
žesni
privačiai
parduodami
labai
pigia
kimo priėmimą.
ikom. var
Duktė Adelė,
Sekantis “Dainos” krunės su du L. Tamošauskas visiems prog kaina. 579 Euclid Ave., tel. EL. 5-9316.
ICll Bloor St W.
Toronto, Ont.
sūnūs Vitas ir Petras. | sirinkimas ivyks vasario 9 d. pas
PIGIAI PARDUODAMAS HolHkos akor
; aaivviams nuoširdžiai paKvbartiene ir Kulikauskie ?ėkHo. Viskas bu';o baigta Tau deoną* keturių registrų. Tel. LE. 6-8764,
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
i
skambinti 6-9 vai. vok.
nę. 12 Irmac Court.
J. E.
tos himnu. Minėjimas problemų
Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
PADĖKA
Apvl. Rinkimų komisijoje
ne šsorendžia. Neišsprendė ir šis. progai
a
dovano sau ir kitom: medžio su
atsirado nedarnumo vertinant bet dalyviai per tas pora valan venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
Vakarais HU. 9-1543
Pdydiht amžinybėn mūsų mylimą mamytę, uošvienę, senelę A. A.
kaikurins bendruomenines pa dų bus gavę akstino ir vėliau pa- romi.
Gabrielę Gedvilienę širdingai dėkojame: Pn’sikelimo parapijos Tėvams
Proniiškoncms už paskutinius patarnavimus; draugams ir pažįstamiems
DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS —
reigas. Dėl to net 4 komisijos na "-'’■'•nti 3pje Vakarinės’ Lietuvos
St. Clair — Triplex, $40.000, naujas, trijų šeimų. Geros pajamos.
aukojusiems šv. Mišias, šv. Komuniją, gėles, dalyvavusiems laidotuvėse,
KONTRAKTORIUS
atlieka naujausius i
riai vra iteike apylinkės valdy- problemas.
pareiškusiems užuojautos žodžiu ar raštu: pp. D.< P. Augioms, J. A. Aumoderniausius namu dažymo darbus. Tel.
’’’i atsistotvdinimn pareiškimus.
RoncesvaBes - Dundas, $18.900,.9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga
Beje, pirmininkas dar paprašė RO.
gusttnavičiams, J. Z. Belrūnams, G. Borcevičienei, A. M. Basalykams,
9-7044.
Šio
’
’
didžiąja
dalį
rinkimų
paražai. Pajamų namas.
dalyvius
išeihant.
sumesti
kįck
CMnskams, E. 8. Dougvilams, J. Z. Dobrowski, E. Goilevičiūtei, T. K.
LAIKAS
SUSIRŪPINTI
FARMOMIS
niošiamuiv dirbti jau yra atli- '’’•Xu ML Tarvbds pirmininkui
Grinoms, Gapučicms, V. Japertui, Jonyntenei, T. Kojeloitienei, V. J. Krofikauskoms, E. Z-. Krasauskams, K. Lukošiui, V. Lukoševičiui, M. MotušaiVpei. b>Af naciu rinkimo iinaį iap Simonėičfui advolcatūi pąsamdv- 1.55, akrai sa trobesiais, 22 mylios nuo Indian Rd. (prie Bloor). $18 500, 7 kambarių atskiras moderniš
’.miesto centro. Kaina $16.000, įmo
kai įrengtas, didelis daržas.
* ttieP-. (>. Mikoliūnams, J..Mątuloičiui, J. S. Nosvyčiams, Q. Pobedinskoitei,
-oher
’
alės
pravesti.
Galimas
dati.
iš
kurio
”
e
tik
atimta
kacetikėti $5.000.
8. Pabedinskienei, K. 8. Pabedinskams, S. Pacevičiėnei, V. J. Pleiriams,
h’kas. kad apvlinkės valdvbai rinkui priklausanti pensija, bet 2. 50 akru su trobesiais, visai prie mies St. Clair. $15 500 pilna kaina, 5 kambariai, vieno augšto, atski
J. Ročiui, E. Senkuvienei, E. A. Simoncvičioms, A. B. Sapijoniams, B. Z.
teks skubiai paskirti visiškai dar reikalaujama ir kurį laiką
telio. Kaino $16.000.
Sčcponavičioms, L. A. šeškams, A. Užupienei, A. T. Valioms, M. Vilkutoiras. Įmokėti $1.50C
n”U;os sudėties komisiją. Perei ^’’♦a suvražmti. nes j kabėta jis 3. 100 akro su trobesiais, awwliais ir vi
tienei, V. L, VHkutoičtoms, K. J. Velovičioms.
molinom. Komo $22.000.
Edna • Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.
namajame lajkotarnv pareigas patekės ne kaip režimo, bet kaip tom $ERGAUTIS
J. P. Augvftinavičkii,
REAL ESTATE
tebeina tas pats komisijos prezi vokiečių tautos priešas, atseit
817 Bloor St. W.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
diumas.
buvęs teisingai kalintas.
LE. 4-2426. Klausti J. Stanley.

Tradicinis šokių vakaras

ax

Maisto produktų krautuvė

AL GARBENS

