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Latvijai 40 metu.
Tepraėjus vos vienai savaitei po I Pasaulinio Karo pabaigos
— 1918 m. lapkričio 18 d. — Latvija buvo paskelbta nepriklauso
ma. Latvių tauta, daug šimtų metų nešusi svetimųjų jungą,,ken
tusi priespaudą, pareiškė savo valią gyventi nepriklausomai, pati
pasiryžo būti savo likimo sprendėja. Tai buvo tas pats metas,
kai buvo pradėta organizuoti ir Lietuvos valstybinis aparatas.
Nors Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta jau prieš 9 mė
nesius, bet pirmoji vyriausybė tebuvo sudaryta vos prieš sa
vaitę. Abiejų tautų ir abiejų jaunučių valstybių tolimesnis gy
venimas ėjo maždaug vienodu ir lygiagrečiu žingsniu. Ir lat
viams teko su ginklu apginti savo nepriklausomybę nuo tų pačių
rusų bolševikų ir nuo bermontininkų, neteko jiems tik kovoti
su lenkais. Dėl to Latvija, kaip ir Estija, didžiųjų valstybių bu
vo pripažintos anksčiau, bet į Tautų Sąjungą jos visos trys buvo
priimąs kartu — 1921 m. rugsėjo 22 d.
Nepriklausomo gyvenimo laikais Latvija labai daug bendra
turėjo su Lietuva. Jų ryšiai nuolat tamprėjo, bendradarbiavimas
darėsi vis gyvesnis ir gyvesnis. Buvo balsų net apie sąjungą ir,
jei ne kaikurios tarptautinio pobūdžio kliūtys, prie to būtų buvę
ir einama. Tuo rūpinosi ir tą klausimą nuolat judino Lietuvių
Latvių Vienybės Draugija. Deja, iki pat šio karo, kada abi vals
tybės prarado nepriklausomybes, nebuvo pažengta toliau vad.
Pabaltijo valstybių sąjungos, pasireiškusios periodinėmis užsie
nių reikalų ministerių konferencijomis. Nebuvo pasiekta taip
pat tokio gyvo kultūrinio bei visuomeninio bendravimo, kokio
galima buvo laukti iš taip artimai giminingų ir greta gyvenančių
tautų. Buvo sunkiai nugalimų psichologinių kliūčių, tautų cha
rakterio skirtumų, susiformavusių skirtingame abiejų tautų is
toriniame kelyj e/ Trumpas nepriklausomo gyvenimo laikotarpis
giminingų tautų artėjimo reikalą iškėlė ir išryškino, nors spren
dimo ir nepajėgė surasti. Dabartinės bendrosios nelaimės abi
tautas visiškai suvienodino. Niekad jos nebuvo turėję tokio vie
nodo likimo, kaip dabartinėje bolševikų okupacijoje. Reikia ti
kėtis, kad šis laikotarpis bus taip pat pats reikšmingiausias abie
jų tautų susigyvenimui. Nelaimės, likiminiai smūgiai suartina
ne tik žmones, bet suartina ir tautas. Rezistencinės abiejų tautų
kovos yra derinamos ne tik išeivijoje, ‘bet, kiek mums yra žino
ma, taip pat derinamos ir ten okupacijoje. Aišku, visa tai neliks
be vaisių ir naujasis laisvas abiejų tautų gyvenimas turės reikš
tis jau kitokiomis, glaudesnio bendravimo formomis.
Ką latvių tauta deklaravo prieš 4,0 m., ji tam ir šiandien tiki,
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Savaitės įvykiai

Naujas vakariečių - sovietų ginčas iškyla dėl Berlyno. N. Chruš
čiovas pareiškė, kad 1945 m. Potsdamo sutartis nebetekusi rekšmės ar atėjęs laikas pertvarkyti Berlyno klausimą. Esą sovietų
vyriausybė per leisianti rytinio Berlyno tvarkymą R. Vokietijos
komunistinei vyriausybei ir atitrauksianti savo karines įgulas,
kurios tebekontroliuoja svarbiuosiuose punktuose. Tuo būdu va
kariečių įstaigos turėtų tartis dėl transporto ir kitų reikalų nebe
su sovietais, o su R. Vokietijos komunistine vyriausybe, kurios jie
nepripažįsta. Pastaroji 1955 m. pasirašė “draugystės” sutartį, kuria
R. Vokietijos valdymas buvo perduotas jai, išskyrus kelius bei
geležinkelius ir oro kelius, vedančius iš vakarų į Berlyną. Jei ir
šių kelių kontrolė bus pavesta R. Vokietijos vyriasuybei, vakarie
čiams teks arba pripažinti ją ir su ja susitarti arba pakartoti ma
sinį -tiekimą lėktuvais, kaip
1948-9-m. Kiek matyti iš pirmų virš 40 metų.
jų vakariečių atsiliepimų, jie
Prezidentas atsilaikė
yra nusistatę nenusileisti ir, jei
Argentinos prezidentas Fronreikės, kovoti. JAV ambasado dizi, išrinktas demokratiniu bū
rius Y. Vokietijai atskrido į Va du pirmą kartą per 30 metų, su
šingtoną aptarti naujai rengia silaukė opozicijos iš savo par
mo susikirtimo. Sovietai gi, ne tijos draugo viceprezidento Go
Iš Latvijos nepriklausompbės dienų. Iš dešinės kairėn: prez. K. Ulmanis, krašto
laimėję Berlyno blokados 1948- mez. Pastarasis, remdamasis
aps. min. gen. J. Balodis, kariuomenės vadas gen. K. Berkis priima kariuomenės
49 m., stebi vakariečių laikyse karine grupe, pareikalavo kaiparadą Rygoje 1938 m.
ną. Jie žino, kad anuomet lėk- kurių pakeitimų valdžioje. Pretuvai-^pajėgė maitinti 2 mil. ber zidentas betgi ja nepaklausė, ra
lyniečių ir kad šiuo metu vaka do pritarimą kariuomenėj ir "ap
riečiams būt ųlengviau, nes vak. kaltino Gomez rengiant sukili
Berlynas yra sudaręs atsargas mą, reikalaudamas jį atsistaty
ištisiems metams. Jiems betgi dinti. Prie jo prisidėjo minios,
Lietuviška spauda anapus mi
ALMĄUS,
skaldymą — “tikrąjį komuniz- rūpi nuolat drumsti bei silpnin išėjusios demonstruoti preziden
nint 41 metines bolševizmo iš mūsų bendrabarbio Niujorke mą” - kolkas nedomino “parti ti vakariečių pajėgumą vis nau to naudai, ir įsiveržusios į parla
vedžiojo, jog “rusų nuopelnai
——
nės” mūsų spaudos čia, nei ana- jais vietinio pobūdžio susirėmi mentą šaukė: Atsistatydink ,iš
Lietuvai turi būti auksinėmis paskuhinsianti ir lietuvių tau- pus.
mais. Tą jie daro Vid. Rytuose, davike! Incidentą sukėlė prezi
raidėmis lietuvių istorijon išra tos išlaisvinimą iš dabartinės
Tautos
Raud. Kinijoj, o dabar — Berly dento griežtas pasielgimas su
“specialios padėties”, kurioj ji J Jungtinės
šyti”.
Jei kaikurie dabartinėj visuo- ne. Dulles betgi ranka yra pa streikininkais žibalo pramonėje.
Niujorke vykusiose konferen- yra laikoma. Ši diskriminacija tįnėj krizėj tematė tik “kvislin- kankamai kieta. Ir jeigu jam pa Įžiūrėjęs juose peronistų, komu
US” ar
ija “rezistentus”, tai bū
cijose vieni specialistai gąsdino, . Releidziant patiems betų- g
gus
arba
bu  vyko nekartą atsilaikyti, tai tik nistų ir kt. darbą, įsakė juos su
viams
tvarkytis
savoj
respubhJ
ir
toki
kurie
manė
kad
net kietumo, o ne nuolaidų dėka.
kad pasaulis taip greit keičiasi,
imti, remdamasis apsiausties
mohikanai _ lie.
jog lėčiau .galvoją nebesuspėja koj, neleidima^Kokiu laisvų įr
stovio duodamomis teisėmis. O
Pralenkti Ameriką!
suprasti kas, kur darosi. Kiti ryšių su užšie^ii^^gafėjo pa- tuViai išeiviai neturį pasiduoti Maskva paskelbė naują Chruš apsiausties stovį jis buvo priĮietu^ -rezignamjaįtir laukti.kas.ką_jau . čiovo ?
tųrį: ■
bet 4«
bt\ kati pamatė,
siekiantį; pra
to" siekia,-dėltokūV&js^ĄMetgyveija>-irvie5ną.dieHą>tou^*įauks. nurodinėjo; jpg.
auš’Radijo tautos labui jiems diktuos. Jie
būti
daroma
pristabdyti
”
žmonių
plShai šabotuojalenkti JAV gyvenimo lygį. Juo 'kad jo ūk
22 metų nepriklausomo gyvenimo laisvės vertei pažinti užteko,
atkartojimas
Maskvos
naujosios
ir tauta jos nebėpamirš, be jos nenurims. Laisvės aušrą latviai skaičiaus pasaulyje augimą; Jau linijos. — Spalio proga nedekla citavo James P. Warburg, ku žadama pakelti sunkiosios pra mi. Siekdamas atstatyti krašto
tiki taip pat, kaip ir mes tikime. Ir ji išauš. Be abejonės, išauš šiandien Azijos masės tikrumoj ruoti tuščiažodžiavimus apie ris atvirame laiške JAV Prezi monės gamybą 80%, valstybės gerovę, jis pasiūlė užsienio ben
pajamas 65%, sutrumpinti dar drovėms padėti Argentinos vy
kartu ir Lietuvai, ir Latvijai. Jų laisvės rytas bus bendras, kaip turį mažiau maisto, nei karui “izmus”, bet konkrečius paža dentui; tvirtino:
pasibaigus.
Jau
po
50
metų
pra

riausybei išnaudoti valstybinius
“Nebandykime sustabdyti is
bendros buvo sutemos. Pavergėjas laisva valia neišleis jų iš savo
dus pakelti Sovietijos žmonių torijos. Didesnė pasaulio dalis bo savaitę iki 5 d., darbo dieną žibalo šaltinius.
sidėsianti
“
baisi
kova
už
būvį
”,
iki 6 vai. Radio ir spaudos aiš
nagų nei vienos, o kai nebepajėgs jų išlaikyti, tai visų kartu...
gerbūvį.
kai
žmonių
skaičius
patrigubės.
yra
revoliuciniame
pasikeitime
Arabiškas ginčas
kintojai
Sov. Sąjungoj neriasi iš
Latvija 1940 m. nemirė. Ji tik buvo sukaustyta vergijos pan
Gerbūvis nuolat kilo Lietuvo — to negalima nei paneigti, nei kailio įtikinėdami,
Jordanijos
karalius Hussein
kad tai gali
čiais. Bet pančiai nukris ir ji pakils naujam laisvam gyvenimui.
Optimistų ir pesimistų
je, tačiau ne tokiais tempais, sulaikyti -— pasikeitime, kuris mas dalykas. Lemiančiu
 apkaltino Jungt. Arabų Respub
Tebūnie tas laukimo metas kuo trumpesnis!
išvedžiojimai
kaip kad buvo galima laukti, gali būti pakreiptas konstruk niu būsiąs moksleivijos beiveiks
stu liką Už pasikėsinimą į jo lėk
Jei pesimistai hydroatominia- kad ir po 6 milijardų nacių - so tyvia linkme tik vadovybės, ku dentijos įjungimas gamybom tuvą virš Damasko. Jo sušauk
me amžiuje telaukė “pasaulio vietų karo sunaikinimų krašte. ri pajėgia suprasti judančią tau Pagal naujas švietimo reformas, tas parlamentas davė laisvas
galo” — visiško susinaikinimo, Sekant sovietinę spaudą dažnai tų gražesnės ateities viltis. Ne mokiniai turėsią daug laiko pra rankas karaliui šioje byloje. Bu
tai optimistai matė, kad turinti apmaudas ėmė matant, kaip ru- bandykime priglausti braškan leisti įmonėse ir ūkiuose; mo vo kreiptasi į JT, norėta perduo
Radijui - televizijai tvarkyti Taškų sistema automobilių geresnes nei bet kada informa siška-bolševikiška biurokratija čios praeities liekanų; juos glo kytis turėsią dirbdami. Esą šis ti bylą Saugumo Tarybai, bet iš
visoje Kanadoje paskirta 15 val vairuotojams Ontario prov. įve cijos priemones žmonija vis la varžė ir- žlugdė lietuvių norą bodami tikrumoj padedame tik planas
pakeisiąs ūkinę krašto gen sekretoriaus Hammarskjoldytojų taryba, kuriai pirminin dama nuo vasario 1 d. Pagal ją, biau spaudė savuosius vadus, kuo greičiausiai išsiveržti iš Komunistų tironams”.
gerovę ir padarysiąs sovietinį do atėjo atsakymas, esą inciden
kaus Albertos un-to, rektorius vairuotojas, gavęs 12 baudos net despotus, tartis visų labui. bendro Sovietijos standarto.
(Šis pranešimas buvo siųstas pilietį laimingiausiu pasaulio tas buvęs vietinio pobūdžio, neA. Stewart, ekonomistas. Be to, taškų automatiškai netenka lei Jie, pavyzdžiui, aiškino, kad Atrodo, kad Maskvai ir maskviTokiais
pažadais gresiąs pasaulio taikai, ir todėl
paskirta b-vės Radio - Canada dimo. Vairavimas esant girtam, akis už akį principu “Amerikos niams nebuvo malonūs • dažni 'pereitam TŽ numeriui, bet pa žmogumi.
Kremlius maitina mases jau JT nesvarstytinas. J AR tvirti
direktorių taryba, kuri rūpinsis nusikalstamas apsileidimas, vai Balso” europinis skyrius buvęs tiek -savų, tiek užsienių žmonių vėlavo. Red.).
na, kad jos lėktuvai nesikėsinę į
tiktai valstybinio radijo reika ravimas esant leidimui suspen pasmerktas jau tada, kai sovie pastebėjimai, kad “pabaltiečiai
Jordanijos karaliaus lėktuvą ir
lais. Anksčiau ši direktorių ta duotam, išgavimas leidimo ap tai prieš kelis metus uždarę sa visad atrodę kaip užsieniečiai”.
i
iš savo pusės apkaltino, kad Hus
ryba rūpinosi bei tvarkė ir pri gaulingai vertinami 12 taškų; vąjį tarptautinį Kominterno Gal dėlto, tai ir buvo viena iš
sein lėktuvas neturėjęs forma
vačių- bendrovių radijo stotis. Ši pabėgimas iš nelaimės vietos — biur.ą Jie taipgi įrodinėjo, jog priežasčių, kodėl Maskva nesu Popiežius Jonas XXIII lapkri JAV, Fr. Konig, Vienos ark., J. laus leidimo skristi per JAR
reforma padaryta po specialios 9 t., nerūpestingas vairavimas— gera kryptim einama panaiki tiko leisti pabaltiečių tautų čio 17 d. aktu paskyrė 23 naujus Dcepfner, Berlyno arkiv. 45 m. žemę.
komisijos tyrinėjimų atliktų 5 t., pergreitas važiavimas iki nus eksporto suvaržymus į So- žmonių glaudaus bendradarbia kardinolus: 10 neitalų ir 13 ita amž., G. B. Montini, Milano ar
Nepriklausomybė Kiprui?
30 mylių virš normos — 5 t.
vietiją. Girdi, juo geriau gyvens vimo. Težiūrėdama savo tikslo, lų. Tuo būdu kardinolų kolegija kiv., Centoz, nuncijus Portuga
1957 m.
Kipro salos ortodoksų arki
sovietinis žmogus, juo mažiau ji negalėjo sutikti, kad Pabalti- turės 75 narius, vietoje tradi lijoj, D. Tardini ir kt. Pastarasis vyskupas ir politinio sąjūdžio
jam rūpės revoliucijos ir parti jys ir Sovietija bematant išsi cinio 70^ Tautiniu požiūriu ko- 70 m. amž., kartu paskirtas ir vadas Makarios, ikišiol reikala
Geležinkeliečių unija, kuriai
priklauso 135.000 raštinėse dir . Banko tarnautojas B. Johns jos pasakos. Optimistai, neatsi skirtų kaip Rytų ir Vakarų Ber leigjos sudėtis labai mišri, nors Vatikano valstybės sekretorių. vęs susijungimo su Graikija,
bančių narių, paskelbė strei ton iš Otavos, kuris buvo pabė džiaugė sovietų valdovų suti lynas.
italai turi didžiausią grupė: 29 Imant kraštais, naujus kardino paskelbė nuo šiol reikalausiąs
ką nuo gruodžio 1 d. Ji reika gęs su pavogtais $260.000, suim kimu įsileisti tarptautinę atomi “Geltonasis antplūdis”
prieš 46 neitalus. Popiežiaus lus gavo: Britanija, Austrija, Kiprui nepriklausomybės. Grai
lauja pakelti valandinį atlygini tais Colorado — JAV ir perduo nių ginklų kontrolę (apie tai jau Masių gerbūvis betgi neiš rinkimų atveju jie negalėtų su Meksika (pirmą kartą istorijoj), kijos vyriausybė Kipro salos gy
mą 14 et. Geležinkelių b-vės su tas Kanados policijai. Jo kam buvo pasklidęs gandas prie sa sprendė problemų — kilo dar daryti dviejų trečdalių plius Prancūzija, Ispanija, JAV, Urug ventojų vardu esą prašysianti
tiktų tai padaryti, jei transpor baryje YMCA namuose buvo vaitę) ir manė, jog tai yra ženk sunkesnės. Niujorke gyvai ko vieno daugumos.
JT pilnatį duoti šiai britų kolo
las ne kieno kito kaip tos pačios mentavome NYTimes korespon Paskirtųjų sąraše yra: R. J. vajus, Vokietija.
to komisija leistų joms pakelti rasta $230.000.
nijai nepriklausomybę. Tuo rei
kompartijos propagandos, įti dento paskutinį anekdotą iš Cushing, Bostono arkiv., J. O’ Oficialus pakėlimas į kardino kalu arkiv. Makarios su Kipro
kainas už prekines siuntas 19%;
* +
kintos sovietų visuomenės spau Varšuvos. Girdi, “Ačiū Tau Vi ■Hara, Philadelphia arkiv., W. lo poaugštį įvyks gruodžio 15 d. graikų delegacija ir turkų ma
dimo.
Šitokia bendra linkmė tik sagali, kad tarp mūsų ir Kinijos Godfrey, Westminsterio arkiv. specialioj kardinolų kolegijos žumos atstovai išvyko į Niujor
Buvę karo beleisviai ir civi Toronto Trinity apyL papildo
liai internuoti kanadiečiai Japo mųjų rinkimų į federalinį parla
įkūrei Tarybų Sąjungą, kuri Anglijoj, A. Cigognani, nuncijus konsistorijoj.
ką.
nijoj ar Vokietijoj II D. karo mentą pagrindiniai varžovai jau
saugoja mus nuo kinietiškų ko
Sudane įvyko sukilimas. Ka
metu, fed. vyriausybės nutari paaiškėjo. Lapkričio 12 d. nomiriuomenės vadas nuvertė civili
munistų ir tikrojo komuniz
Gyvenimas Latvijos
mu, gaus, papildomas kompensa naciniuose rinkimuose paskyrė
mo!
”
.
NYTimes,
net
specialiu
nę vytiausybę, uždraudė politi
kolchozuose
cijas prieš Kalėdas. Tokių Ka savo kandidatus ir liberalai, ir
vedamuoju rado reikalinga Mas
nes partijas ir įvedė karinį val
Janis Grundmanis su šeima kvai priminti apie “geltonųjų
nadoje yra 9.200 ir jiems bus iš konservatoriai.
emigruoti
į
užjūrius.
Pirmiausia
Šiemetinė Nobelio taikos pre
dymą.
mokėta $2 mil. Nuo II D. karo Liberalų kandidatu čia parink savo laiku iš Vakarų Vokietijos pavojų” — azijatų pakartotino mija paskirta 48 metu belgų do jis ėmė ieškoti šeimų Belgijoj ir
pabaigos jiems išmokėta $4.250. tas Paul Hellyer, 35 m., buvęs grįžo į Latviją, o neseniai kartu įsiveržimo į Rusiją ir Europą, mininkonui D. J. Pire, gyve kt. Europos kraštuose, kurios
BULGANINAS — KOM
000. Jie gauna pa $1 už kiekvie dviejų parlamentų Toronto Da su vokiečių tautybės piliečiais bei toliau, pavojus. Kanadiečio nančiam Huy vienuolyne netoli apsiimtų globoti Vokietijos sto
PARTIJOS PRIEŠAS
ną dieną belaisvių ar koncentra venport apyl. atstovas ir gyny
Ikišiol tebuvo spėliojama, ko
dr. J. Tūzo Wilson raportas Liežo. Jam teks $41.227 už jo vyklose pasilikusius tremtinius.
bos viceministeris, pastaruosiuo vėl repatrijavo į Vakarus. Ki “The Saturday Revue”, kad “Ki plačią labdarybinę veiklą poka Skleisdamas šią mintį jis orga dėl liko išstumtas marš. N. A.
cijos stovyklose.
* ♦
se rinkimouse betgi pralaimė tas dvigubas repatriantas, Kar nija plečiasi ir keičiasi fantas rio metais organizuojant tremti nizavo plataus masto susirinki Bulganinas ir vis stumiamas že
lis Feifs, 1939 metais su vokie tišku tempu” — įskaitant “ko nių įkurdinimą Europoj. Jam mus su programa, kurią išpildy myn. Iš. premjero vietos buvo
Popierj gaminančios bendro jęs.
Iš konservatorių į kandidatus čių repatriantais atvyko į Vo munų” steigimą, privačių šeimų ypač parūpo tremtiniai, negalį davo lenkai, lietuviai, ukrainie nutrenktas į banko valdytojo
vės buvo teismo nubaustos $65.
000 už nelegalų sutartinį kainų pretendavo dviejų čia gausiai kietiją, karo metu pateko vėl į
čiai ir kt. tautybės. Tokia globa vietą, paskiau — Stavropolio
nustatymą ir tai jau nuo 1934 m. gyvenančių tautybių atstovai: sovietų pusę ir buvo grąžintas į
iš tolo pasirodė daugeliu atveju srities ūkinės tarybos pirminin
Bausmės suma paskirstyta 14 ukrainietis St. Frolick, jau anks Latviją, o dabar antru kart re
nepakankama ir . Tėvas Pire ko pareigas. Chruščiovas paga
čiau kandidatavęs šioje apylin patrijavo į Vokietiją. Grundma
bendrovių.
ėmėsi didesnių planų — orga liau savo 7 metų plano raporte
★ ★
kėje, ir lenkas dantų gydytojas nis Latvijoje dirbęs kolchoze'.
Lietuvos generalinis konsulas pareiškimams formų kreipiasi į nizuoti V. Vokietijoje ir Belgi pareiškė, kad Malenkovas, Ka- S.
J.
Lesniak,
vos
26
metų,
per

Privačioms darbo įstaigoms,
Penkių žmonių šeima gyvenusi Niujorke primena, kad 1958 m. artimiausią Vokietijos konsula joje tremtinių miestelius. Tam ganovičius, Molotovas, Šepiloieškančioms darbų bedarbiams, eituose rinkimuose gyvai pasi viename kambaryje. Panašiai gruodžio 31 d. baigiasi laikas pa tą. JAV V. Vokietijos konsula jis sukūrė sąjūdį “Širdies Euro vas ir pagaliau Bulganinas su
nauju vyriausybės potvarkiu, reiškęs Parkdale apylinkėje gyveną daugumas kolūkiečių, teikti Vokietijos įstaigoms rei tai veikia šiuose miestuose: New pa ”ir per jį ėmė skleisti Savo darę antipartinę grupę ir norė
uždrausta imti atlyginimą už konservatorių kandidato Malo išskyrus vadovaujančius parei kalavimus pasiremiant Vokieti York, N.Y., Chicago, lit, Boston, planus bei rinkti aukas. Tų pa ję suskaldyti partiją.
Mass., Detroit, Mich., Philadel stangų dėka išdygo 5 miesteliai Kaikurie sovietinių reikalų
patarnavimus. Išimtis daroma ney rėmėjų tarpe, žinomas len gūnus. Kolūkiečiai mintą duo jos atsilyginimo įstatymu.
Įstaigoms, ieškančioms darbo: kų jaunimo ir šv. Kazimiero pa na ir bulvėmis, trūkstą daržo Tas įstatymas numato piniginį phia. Pa., Cleveland, O., Los V. Vokietijoje ir 1 Belgijoje. Da stebėtojai mano, kad Chruščio
vaikų dabotojams, slaugėms, at rapijos veikėjas. Kaikuriems vių, o mėsos irgi tik retai teturį. atlyginimą už kilnojamą turtą, Angeles, Cal., San Francisco, bar planuojamas naujas mieste vas rengia viešą teismo procesą
letams. paskaitininkams, pra lenkams jo kandidatūra nepato Vasimedžių vaisius naktimis nu kuris
nacių buvo _neteisėtai
kon- Cal., New Orleans, La., Atlan- lis prie BriuseFo, Belgijoj, ku antipartininkams. Gautomis ži
i
z
▼
♦
_
moginiams artistams. Tai pada gi. Aktyviai rėmus liberalą Hai- vagią rusų jaunuoliai. Vagystės fiskuotas srityse, esančiose už! ta, Ga., Dallas, Tex.. Houston, riam numatyta paskirti gautoji niomis iš anapus gel. uždangos,
ryta norint apsaugoti bedarbius, dasz juk nepatogu staiga per Latvijoj labai paplitusios. Kito! dabartinės . Vakarų Vokietiios j Tex., Kansas City, Mo.. Minne- Nobelio premijos suma. Tuose Malenkovas atsisakęs būti liu
...
. .: apolis,
... Minn., Norfolk, Va., miesteliuose
apgyvendinamos dininku tokioj byloj ir buvęs
kuriuos įvairios agentūros vi šokti prie konservatoriais, juo repatrianto žmona, matomai dėl i ribų ir vėliau nugabentas
į Valiojančios i darbus tolimose vie ba, kad dr. Haidasz sakosi kituo sunkių gyvenimo sąlygų, nete-ikarų Vokietiją arba Berlyno,Seattle, Wash. Kanadoje Vokie- šeimos moka pusę nuomos kai nušautas vieno saugumo parei
tijos konsulatai yra Otavoje, nos. Jie statomi krūvoje, bet yra gūno. Dabar liudininkų vaid
tovėse ir imančios didelį atlygi se rinkimuose vėl kandidatuo kusi dvasinės lygsvaros ir 6 me- miestą.
nimą už tarpininkavimą. Po siąs.
tus išbuvusi psichiatrinėje ligo- Asmenys, kurie gyvena ne Vo Montrealyje, Toronte. Winnipe- įjungiami į vietos savivaldybių muo teksiąs gen. Žukovui ir
kietijoje, smulkesnių žinių ir ■ ge, Edmontone, Vancottvery.
tvarką.
’
tvarkis įsigalioja nuo sausio 4 d. Rinkimai įvyks gruodžio 15 d. ninėje. (E)
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ŽIBURIAI
GEDIMINAS GALVA

Tėviškės Žiburiai

Dievs, sveti Latviju
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1905 m. sukilimas Latvijoje
buvo aštresnis, kaip Lietuvoje.
Jis buvo daugiau visuomeninio
pobūdžio: pramonės darbinin
kai kovojo už savo teises, beže
miai už žemę, mokytojai už lat
vių kalbą. Politinės laisvės min
tis skriejo, tačiau ji liko be
lietuviškais tekstais
veiksmingus išraiškos, kaip mūtinka pasiųsti sveiki
sąjame Vilniaus seime.
nimams ne tik šiame
| nepriklausomybę
kontinente savo
191.4 m. rugpiūčio 7 d. rusiš
kosios dūmos nepaprastame po
Lietuvą ir į Sibirą.
sėdyje Kuržemės atstovas J.
Goldmanis paskelbia: “Šiuo is
toriniu metu aš, latvių ir estų
Kaina: 10 et. ir 25 et.
tautų vardan pasižadu didvyriš
įskaitant ir voką.
kai "kovoti su rusais, kad Berly
nas būtų paskandintas kraujo
Užsakymus su pinigų
jūroje”. Tai nebuvo vien skam
perlaida siųsti adresu:
būs žodžiai. Netrukus latvių ka
Spaudos B-vė
riniuose daliniuose įsijungė apie
“ŽIBURIAI”,
130.0000 vyrų. Anuo metu lat
941 Dundas St. W.,
viams buvo artimas šūkis: lais
Toronto 3, Ont.
vos Pabaltijo tautos laisvoje
Rusijoje. 1917 m. liepos 30 d.
sritinių atstovų suvažiavime
TORONTE
Rygoje pasisakyta už .Latvijos
atvirutės gaunamos:
autonomiją demokratinėje Rusi
J, Beržinsko prekybo
joje. •
• .
je, 1212 Dundas Št. W.
Rusijoje įvykus revoliucijai
Margis Drugs,
latvių kariniuose daliniuose pa
408 Roncesvalles Avė.
sireiškė nesutarimas. Vieni įsi
ir
jungė Denikino gretosna, kiti —
abiejų parapijų
apie 5.000 vyrų talkininkavo
knygynuose.
bolševikams ir pačioje bolševi
kinės Rusijos pradžioje atliko
nepaprastą vaidmenį Maskvoje.
Rusijoje įvykus revoliucijai,
o Vokietijai pralaimėjus karą,
IEŠKAI DARBO? i
Latvių Tautos Taryba 1918 m.
MES TURIME, BE JQKIO
lapkričio 18 d.. iškilmingame po
ATLYGINIMO MUMS.
Nuolatinį ar Part-Time.
sėdyje valstybės teatre paskel
bė Latvijos nepriklausomybę. Tarnaičių (duodamas butas), virėjų,valytojų, pagelbininkiųNetrukus K: Ulmaniui pavesta padavėjų,
motinoms, kelnerių, vyr. virėjų, tar-'
sudaryti vyriausybę. Valstybės
nų, vedusių poroms namų ruošos
nepriklausomybės paskelbimas I darbai ir t.t.
susietas su bandymais. Už ne-’, Reikia šiek tiek mokėti angliškai.
Taip pat
priklausomybę mokėta krauju
Sekretorių, stenografių, IBM opera
kovojant prieš von der Goltz, torių, buhalterių ir kitų prityrusių
kitą Berlyno iškamšą Bermondt įstaigos tarnautojų.
J
- Avalov ir bolševikus. Trečda- \
Taip pat
lis latvių tautos pasiliko Rusi Patyrusių pardavėjų (vyrų ir moterų)
gaminiams, braižytojų, tech
joje. Ir tai sumaniai tvarkytis agentų
nikų ir t.t.
savoje valstybėje, jie padarė Yra reikalingas pakankamas anglų
nepaprastą pažangą visose sri
kalbos žinojimas.
tyse.
EMPLOYEES
Pabaltijo valstybės, nežiūrint
nepaprastos jų veržlos bei pa
unlimited
žangos, nepasimokė iš sugretini 76 CHURCH STREET, TORONTO 1.
EM. 6-3571
mo, kai tėvas, prieš mirtį, savo ;
£
trims sūnums tarė: gyvenkite
rienybėje. Kiekvieną pavienį,
kaip žabą sulaužys. Vienybėje ČESNAKAS - SVEIKA
jūs būsite nesulaužomi, kaip Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.
tvirtai surištas jų ryšulys. Mas Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
kva sulaužė kiekvieną Pabalti tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
jo valstybę atskirai -pakaltinus mų kraujo tekėjimą* Adams Garlic
nebūtu dalyku: esą jos sudarę Pea ries yra mažos, be kvajo ir skonio
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
karinę santarvę, nukreiptą prieš tis.
Šioje sukoncentruotoje formoje jūs
Rusiją. Jei būtų buvusi vienybė gausite
viską ką šis augalas gali jums
ir santarvė, gal ir Pabaltijo is duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje
torinė raida būtų kita.
š Solicytomide, kuris yra žinomas kaip pa

Dieve, laimink Latviją, kuri amžių glūdumoje ieškojo kelio į tįninkijos tėvu. Jo įkurtas laik
laisvę, laimink ją prieš keturias dašiintis metų .patapusią ne raštis “Peterburgas Avižes” bu
priklausoma valstybe, laimink latvių tautos pastanga^ Pri vo redaguojamas poeto Alukratyti pavergėjo jungą, tapti laisva bei atkurti istorinę brolių nans, kuris skelbė vakarietiškątautų: latvių ir lietuvių vienybę.
iS" žodį. Kitas Alunans laikomas
941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada
Telef. EM. 8-4813
tvių teatro įkūrėju. Antruoju
Pabaltijo tautos amžiais ėjo kurti prekybinį laivyną, ‘jwimo- laikraščio
redaktorių buvo Kr.
savais keliais. Lietuvos valsty nę ugdyti, turėti įtakos svetur,
didelis tautosakininkas,
bės žuvimas nuvedė jas visas į pav. Anglijoje Kromvelio revo Barons,
išleidęs
7
tomus liaudies dainų
tą pačią nelemtį. Drauge jos tu liucijos metu ir net kolonijų įsi
ir tautosakos. Juos sekė atgimi
Lapkričio 23 d. sukanka 40 vą su besibraunačiais į Lietuvą rėjo pakelti ruso priespaudą, gytimo dainius Janis Rainis, žurna
• metų, kaip Lietuvos pirmosios priešais.
tuo pat metu kovoti už savo
listas J. Jansons, advokatas P.
Laisvės priešaušris
vyriausybės krašto apsaugos Su priešais kruvinos kovos tę laisvę, džiaugtis nepriklauso
Stucka
ir kiti, kurie kiekvienas
• min. prof. A. Voldemaras pasi- sėsi apie du metus. Lietuvos ka mybės tarpsnio laimėjimais ir Slinko amžiai, keitėsi valdo
• šė pirmąjį įsakymą organizuoti riuomenė jų metu įrašė į savo jas visas .užgriuvo ta pati ne- vai, bet latvių tauta turėjo pa savo sriytje paliko pėdsakų.
Kova už laisvę
\ Lietuvos karinius dalinius. Tai kalaviją nepaprastus laimėji lemtis — Kremliaus grąsus pa kelti sunkią naštą. Ji atsidūrė
vokiečių. baronų
• įvyko senojoje sostinėje Vilniu- mus. Jų liudininkais yra Gied vergimas.
. . rankose. Jie Rusų valdomoje Latvijoje, 19
ngė latvius, krovė,
krovė turtą, bet a. antroje pusėje pravesti gele
t je ir susiejo mus su senąja Lie- raičiai, Širvintai, Radviliškis, Jos turėjo pakelti nuolatinius engė
svetur.
■ tuvos valstybe, sumezgė lietu- Suvalkai ir t.t.
dūžius iš vakarų ir rytų. Vokie- nebuvo
..........jo* švaistytojais
1 ‘
“x" žinkeliai į pajūrio miestus, Ry: viškos karo istorijos raidą, kuri Kovose žuvo 1.292 kareiviai, čių ordinai, prisidengę kryžiais Jie turėjo įtakos Rygos išaugi foįe kuriama pramonė, vėliau
buvo pertraukta ilgų vergijos ir 67 šauliai-partizanai ir 40 kari ir kalavijais, spraudėsi į rytus. mui ir buvo tarpininkais su va- įiepajas mieste Ugdymas Rusi
ninkų; sužeista buvo 2.438 ka Rusai juos išstūmė ne tik iš Ru karietiškaja kultūra. 1802 m. jos ginklų sandėlio kėlė krašto
• svetimųjų priespaudos metų.
Lapkričio 23 d, minėdavome reiviai, 146 šauliai-partizanai ir sijos lygumų istoriniais laikais, atidarytasis Tartu universitetas gerbūvį. Šviesuomenė rūpinosi
nepriklausomybės laikais, mini 93 karininkai. Prisimenant di bet dėjo nuolatinių pastangų įsi ir 1862 m. įsteigtasis politechni ūkininkuos gerbūviu^ ir koope
tautiškai budo,
. - . Latviai
.
me ją ir dabar, o tuo labiau šiais džiųjų kartį aukas, šie skaičiai tvirtinti Baltijos pakrantėse. kos institutas Rygoje sudarė racija.
sukaktuviniais metais. Minime neatrodo labai dideli. Bet atsi Petro I politinis testamentas yra progos prakutusių ukiniękų .vai- ūkiškai kiek atkutę ir kultūrikams įsigyti mokslą. 19 ą. pir-. nėję srityje stiprėjo. Aleksand
• ne vien dėlto, kad savo tarpe minkime, kokie tai buvo laikai, geriausias liudytojas.
moję pusėje augštąjį mokslą te ras III, žinomas panslavistas,
turime tūkstančius buvusių Lie kaip suvarginta karo tauta ir
sunaikintas
kraštas.
Ir
didelė
baigė 33, bet paskutiniame jo vokiečių priešas, ėmėsi aštres
tuvos kariuomenės karių, bet ir
dėlto, kad su ta sukaktimi yra buvo jų auka. Lietuvos kariuo Romėniškame geležies amžiu dešimtmetyje jau .buvo 565 lat nių priemonių latviams suru
surišta valstybės praeitis ir atei menės vyrai per kovas ir pasiry je (0-400) latviai pradedą, o viai studentai. Ypač išskirtini sinti. Betgi vokiečių įtaka buvo
tis. Ji simbolizuoja ne tik Lie žimą sudarė sąlygas Nepriklau VIII a. baigia atsiskirti iš ben trys Tartu universiteto .auklėti ryški ne tik Latvijoje, bet ir
tuvos kariuomenės, bet ir pačios somybės Aktui patapti realybe. drojo aisčių kamieno. Skirtinga- niai Krišjanis Valdemars, Kriš- Petrograde. Nežiūrint garsių
valstybės atsikūrimo pradžią. Lietuvai nieko nepadėjo nei istorinė raida — latvių pateki janis Barons ir Juris Alunans. įstatymų, jų vykdymas toli ne
teisė”•, nei
mas kalavijuočių įtakon dar la Jie pirmutiniai pradėjo kovą, ' buvo toks griežtas kaip Lietu
Todėl
nenuostabu, rvavi
kad nepri-.. “tautų . apsisprendimo
x vuci
iiciruvoiauu,
.
.
•
klausomybės laikais lapkričio 23 i Versalio taikos sutartis, nei jos biau atšliedino nuo lietuvių kad latviai nebūtų -sutabdinami voje.
1905 m. Latvijoje pasireiškė
buvo švenčiama ir minima be pagimdyta Tautų Sąjunga. Jei tautos. 1207 m., kai dar kovos su Latvijos baronais vokiečiais.
Lietuva
tapo
nepriklausoma
tarp latvių ir ordino buvo pačia Jie skatino nesigėdyti save lat -neramumai. Rygos susirėmimai
veik -tokiu pat mastu, kaip Va
valstybe,
tai
tik
pačios
tautos
me
įkarštyje, latvių žemės pra viais laikyti. Prasidėjo laisvės su policija netrukus išjudino vi
sario 16-ji.
pasiryžimo dėka. Lietuvai ko dėtos įjungti į šv. Romos impe priešaušris.
Kr.
Valdemars są latvių tautą. Žemdirbiai ėmė
Nepriklausomybės Aktui įsi vose su Lenkija Tautų Sąjungos riją. Nežiūrint kun. Kaupui lan
(1845-1891)
buvo
ekonomistas,
kovoti už žemę, nes 48% žemės
galiojus, t.y. kaikuriems kaimy Komisija net trukdė ir pagaliau kantis Romoje 1203 m., popie
kuris ėmėsi ginti latvių ūkinius priklausė 1.250 vokiečių baro
nams Lietuvą pripažinus de fac neleido baigti lemtingų kovų.
žiaus
užstojimo
dėl latvių lais reikalus. Jis buvo mokyklų kū nų šeimų. Latviai tik 40% savos
to, Lietuvos Taryba ryžosi su Lapkričio 23 d. šventės minė vės ir pažado, kad jo nuncijus
daryti Lietuvos vyriausybę, ku jimuose pagerbkime kritusį-Lie ją globos vadinamoje Marijos rėjas ir latvių jūrininkų mokyk žemės tevaldė. Tuo metu sude
112 dvarų. Neramumų me
ri ėmėsi pastangų kaip galima tuvos karį, laisvės kovų invali žemėje (Terra Marianna), lat los įsteigėjas. Per 15 m. buvo iš ginta
tu
1.000
latvių mokytojų suva
mokslinta
6.800
jūrininkų,
ku

greičiau suorganizuoti valstybės dą, kūrėją-savanorį, partizaną, viams pažadėtoji laisvė kalavi
aparatą ir apsaugoti jos žemes mes pagerbsime savo tėvą, sū jais sukapota. Diduomenė su rie vėliau puoselėjo sukurtą tra žiavę Rygoje nutarė, kad mo
nuo nepalankių kaimynų. O pa nų ar brolį. Kaip tik dabar yra naikinta. Nemažai jos besigelbė- diciją. Jis yra ir latvių laikraš- kyklose būtų latviškai mokoma.
vojų buvo daug. Iš rytų veržėsi toks laikas, kuomet Lietuvą, tų
dami atsidūrė Lietuvoje. Jau
" rusų
bolševikai, raudonosios kovotojų žemė, yra susilaukusi anuomet
patyrė politinių
penkiakampės žvaigždės švie nepelnytos kančios. Rūpintojė pabėgėliųlatviai
lemtį.
čiami .ir vedami; iš pietų — len lių ir Kryžių žemė niekada dar Vėliau prasidėjo kova už do
kų baltas aras savo nagus aštri nebuvo taip slegiama, kryžiuo minium maris Baltici — vyra-, Atominių jėgainių
oro. Jis apiplaukia žemės rutulį
no; iš šiaurės vėliau atslinko iš jama, kaip dabar. Kryžiai da vimą Baltijos jūroj ir pajūriuo statyba
nei karto neiškilęs, paviršiun!
**
badėjusios Bermonto - Ovalo bar tašomi ir drožiami neiš uo se. Grūmėsi vikingai, vokiečiai,
Šiandien yra trys galimybės Jam nėra reikalo pakeliui susto
gaujos.
sio, klevo ar ąžuolo, bet iš gyvos danai, švedai, rusai. Savo metu kraštus. įsitaisyti atomines jė ti jokiame poste, kad papildžius
Artėjant bolševikams prie žudomos tautos, kuri kalta tik lietuviai bei lenkai turėjo žodi gaines.
kurą, nes atominė “degamoji”
_•
Vilniaus, persiorganizavusi vy tuo, kad turi savo namus prie latviams.
Kraštai, kurie neturi techniš medžiaga aprūpina jį neįsivaiz
riausybė buvo priversta persi didžiojo vieškelio, o pati yra Šiose milžiniškose grumtynė kų ir pramopės .sąlygų savom duojamai ilgoms kelionėms. ~
kelti į Kauną, prieš tai dar iš- maža ir rami, kaip rasos lašas i se latviai turėjo pakelti besikai jėgainėm pasigaminti, gali įsi Statant pirmąjį laivą su išlai
' . leidusi į tautą atsišaukimą, kvie ant pakelės žiedo.
taliojančią nelemtį. Tik Kurze- gyti jas iš kraštu*, kurie jau.ga- domis nebuvo skaitytasi, nes jis
.f čiantį visus pajėgius vyrus saRovimą
,
__ Dirkis,?
mės kunigaikštija Jokūbo lai- mina jas eksportui. Toks pirki turėjo taijnauti ;kaįp bandymas
vanoriais stoti į 6¥ganizujamus
Savanoris-kūrėjas. kais (1642-1682) sugebėjo su- nys susidėtų iš jėgainės kom tolimesnių tyrimų laimėjimui.;
kariuomenės dalinius, kad už
plekto ir atominės “degamosios” Dviejų ‘ metų tėzultatai buvo
kirtus kelią priešams brautis į
medžiagos. Didelė jėgainė atsi taip teigiami^ kad buvo pradė
krašto gilumą. Šis šauksmas pa
•(Suinteresuotieji prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti)
3 eitų maždaug 20 milijonų svarų tas statyti antras laivas. Be to,
siekė visus Lietuvos kampus:
sterlingų (240 mil. DM), t.y. laivui vartoto atominio reakto
ėjo valstiečiai, miestiečiai,, moks
maždaug dvigubai brangiau ne-', riaus - varyklio pagrindu prie
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir
leiviai, studentai, menininkai,
gu dabartinės anglies jėgainės. Pittsburgo pastatyta 60.000 ki Otava. — Santaupos Kanados reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti
įvairių profesijų vyrai ir stojo
Antra galimybė yra kraštams, lovatų atominė jėgainė atsiėjusi bankuose rugpiūčio mėn. buvo stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai
— dar šiandien nusipirk iš vaistinės
savanoriais ginti kraštą. Tėvai
kurie turi gerai išvystytą tech 30 milijonų dolerių, pajėgianti $6.832.000.000, o rugsėjo mėn. daro
Adams
Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
laimino vaikus, žmonos ir mer
į LIETUVA, Latviją, Estiją, Ukrainą,
ninę pramonę savo jėgom staty aprūpinti 60.000 iki 100.000 gy jau $6.940.000.000. Pereitų metų daręs.
r
gaitės su baime, bet ir su
ventojų miestą. Patyrimas rodo,
tis
atominę
jėgainę
pagal
planus
Lenkiją ir U.S.S.R,
rugsėjy buvo $6.212.000.000.
džiaugsmo viltimi linkėjo vyjau išbandytų ir veikiančių Ang kad atominiai varykliai bus
; rams ir berneliams laimingo žy
lijoje ir JAV jėgainių, žinoma,' greitu laiku naudojami ir nepoDĖMESIO!
DĖMESIO!
gio. Jie ėjo. Bet niekas negalėjo
nusipirkus šių licenzijas arba, vandėninėje kelionėje, bet ir
pasakyti, ar sugrįš? Jie tik žino
Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų
atiduodant jiems pagal sutartį prekybinėje laivininkystėje. Di
jo ir šventai tikėjo Vasario 16
krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:
parangą. čia išlaidos jau žymiai dėlis atominio reaktoriaus svo
? d. aktui — savo šalies laisvei.
III. 1 vyr. paltui viln. medž.'3 yrd.
I 2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
augštesnės. Dalį jėgainės staty ris, kurį sudaro storos ir sun
2 vy. košt. viln. mediogos 7 yrd.
1 mot. paltui viln. medž. 3 yrd.
Kas gi juos vertė eiti aukoti
bai reikalingos medžiagos tek kios izoliacinės sienos, reikalin
Pamušalo
1 vyr. košt, viln, medž. 3>i yrd.
10
yrd.
savo gyvybę ant tautos aukuro?
tų importuoti. Galėtų būti sun gos įgulos ir keleivių apsaugai
F mot. sukn. viln. medž. 3 yrd.
Šerinės (klijonkės)
5 yrd.
Juk jiems niekas jokių garan
1 mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.
kumų su įsigijimu tokių me nuo radioaktyvių spindulių, attijų nežadėjo, jokių premijų ne$96.50
Pamušalo
8 yrd.
džiagų, kaip grafitas ar sunku sveriamos tuo, kad atpuola di
kiekiai degamosios me
šerinės (klijonkės)
4 yrd.
- buvo skyrę. Jie ėio ginti Liesis vanduo, kada staigiai įvai džiuliai
tuvos tautines relikvijas: Vytį,
riose pasaulio dalyse bus pradė; džiagos, kurios laivai šiandieną
$89.75
- trispalvę ir Gedimino stulpus. II . 3 rr^ot. paltams viln. medž. 9 yrd.
ta statyba, nes šių medžiagų pa vežiojasi. Tas pats liečia ir ato
Juos vertė tai daryti savo kraš1 mot. suknelei viln. medž. 3 yrd.
IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
gaminimas galį užtrukti. Paga minius lėktuvus* Lėktuvo ap
krovimas 60 iki 70 tonų sverian
9 yrd.
dos ir 6-7 porom batukų visi prie
Pamušalo
* to, savo žmonių meilė ir didelis
liau
bus
kraštų,
kurie
visą
ato

Šerinės (klijonkės)
dai.
r
čiu reaktorių būtų pakeliamas,
4¥2 yrd.
laisvės troškimas. Tai buvo neminių jėgainių išvystymą ir sta kadangi atpultų didelis svoris t
" palaužiamos dvasios, tvirto būtybą atliks ištisai savo jėgomis •šiuo metu naudojamos degamos
$73.80
$82.95
X do, plieninio ryžtingumo ir di
iir savo medžiaga, kaip tai pa medžiagos. Atominiai varykliai.’Siunčiant į Sibirą reikia pridėti $2.00.
delės drąsos vyrai, nors ir pra
darė D. Britanija, JAV-bės ir tinka daugiau didiesiems, trans
Užšokant prašau nurodyti medžiagų spalvą, siuntinio Nr. ir pridėti pašto
džiamoksliai, dalis dar nepilna- perlaidą
:Sovietų
Sąj. Toks žingsnis rei atlantiniams orlaiviams. Pagal s
atitinkamai sumai
~ mečiai.
Medžiagų spalvos: Moterišk. paltams — tamsiai ruda, tamsiai pilka ir^ kalauja be abejo nepaprasto ka
Tiesiog stebuklingu greičiu Šviesesnė pilka. Vyriškiems.paltams — tamsiai mėlyna, tamsiai pilko ir Šviesės-; pitalo. Apie kokius finansinius amerikonų projektą, kaip “de
susiformavo - išaugo įvairiose nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms — dydžius čia reikafei sukasį ,rodo gamoji“ medžiaga atominiam
ir juoda; bliuskutėms — balta.
lėktuvui vartojamas ne uranas,
Lietuvos vietose keli pulkai: pilka Siuntėjui
du pavyzdžiai: britų šfominės bet plutonas. Garas, kuris yra’,
pageidaujant siunčiame medžiagų ir odos pavyzdžius TIKTAI
pėstininku, artilerijos ir net ka gavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų. ^energijos dešimtmečio plano
šio reaktoriaus pagaminamas, ■
valerijos keli eskadronai, šiokia
Tarp pat siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų
įvykdymui yra numatyta 300 varo keturias turbinas — viso
tokia aviacija, kurie stojo į ko- ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir, milijonų svaių sterl. Dar plates
Kad būtumėt tikri, jog jūsų giminės ir draugai gaus laiku
56.000. arklio jėgų.
suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
ni
yra
amerikonų
užsimojimai,,
Prieš suduront siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei
Kelių kilogramų plutono pa- ;
kalėdinius laiškus, pašto įstaiga pataria jums išsiųsti ka
kurie siekia 30 milijardu dol.
susipažinti
su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.
STANLEY SHOE STORE
kanka
penkiems
milijonams
Nepakanka vaizduotėįrysivaiz
lėdinį paštą nevėliau sekančių datų:
Auoščfcjusios rūSies moterų, valkų ••
Iš Europos valstybių:
.skridimo
mylių!
Ruošiami
dar
dinti
pilną
projektuojamų
ato

vyrų batai, normalaus dydžio ir platu
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo minių jėgainių tinklą, o<visdėlto naujesni ir daugiau pažengę '
EE—LEE
PAPRASTAS PAŠTAS
ORO PAŠTAS
mašinos, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams
1438 Dundas SL W. Toronto
tai nėra utopija^ bet planai, ku projektai, nekalbant jau apie
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagas, moistg ir t.t.
rie bus įvykdyti ateinančių 10- tarpplanetinius laivus. Taip pat
Laiškai
Lapkričio 22 ,d.
Gruodžio 11 d.
SIUVAMA KOJINE MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir
prie Giodefone
, JĄV yra paruošti planai atomi- į
kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europa....................................... 5175.00
20 metų bėgyje.
Gruodžio 9 d.
Siuntiniai
Lapkričio 19 d.
į Azįjd.............. ........... . v....... $182.00
nįam garvežiui, kuris išvystys
Atominė energija
7.000 arklio jėgų pajėgumą ir
kitokioje pramonėje
MAISTAS:
Be elektros energijos garny-, yra 160 pėdų (52 metrų) ilgio.
$12.30
$20.95
20 kg. cukraus
10 kg. cukraus
Kad užtikrintumėt kalėdinio pašto pristatymą, prisiminkit:
Dėmesio Namų
$38.80" bos atominės energijos panau-> Tas garvežys tesunaudos .5% ki
$21.70
20 kg. taukų
10 kg. taukų
$14.45
20 kg. ryžių ..
$24.65. dojimui jau .numatomi platūs logramų urano unedžiagos į me
10 kg. ryžių ...
Savininkams!
UŽRAŠYKITE visą adresą DIDŽIOSIOMIS RAIDĖ
20
kg.
sviesto
$30.^0
$52.45
10 kg. sviesto
Laukai laivininkystėje, aviacijo tus.
ir
t.t.
Šildymas alyva*
MIS. UŽRAŠYKITE adresą ant siuntinio ir viduje siun
Atominio automobilio paga
je ir geležinkeliuose.
(I Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
tinio, nepamirškite užrašyti ir savo, t.y. siuntėjo adresą.
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro
Atominis reaktorius - varyklis minimas tuo tarpu neįmanomas,
Gyveną
ne
Toronte,
prašome
savo
sudarytus
iki
17
svarų
gryno
svorio
gimų ir kitokių nenormalumų, kad
yra jau su pasisekimu panaudo nes variklio reaktoriaus sunkiai,
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iŠ Europos valstybių, siųsti mums paštu
gauti geresnį šildymų naudojant ma- •
Visuomet užlipinkite pakankamai pašto ženklų. Pasver
tas povandeniniame laive. Po sverianti izoliacija ir radioakty- ‘
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
žiou alyvos, krosnys ir bumeriai turė
vių
spindulių
pavojus
nelaimin!
vandeninis laivas, varomas ato
Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
kite pašto ištaigoje oro pašto laiškus ar sintinius — ar
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
,go
atsitikimo
atveju,,
yra
šiuo
minės
energijos
dš
mažučio
ga

mai nureguliuoti bent sykį j metus.
ką besiųstumėt — kad žinotumėt, kiek pašto ženklų
dar
neišsprendžiamos
Atlieku visus augžčiau įvardintus
baliuko atominės medžiagos iš metu
LIETUVIŲ {STAIGA
reikia užlipinti
darbas, taip pat atlieku Įvairius re
gauna tiek energijos, kyri pri problemos.
monto darbus, pokaičiu dalis, tudalygsta energijai ga
1
BALTIC EXPORTING CO
(Tai yra ištrauka iš vokiečių
apu alyvos sutartis.
Neužmirškite užrašyti pilną krašto vardą, kur siunta
460.000 galionų (apie l$s$»ilijo- kalba išleistos knygos, duodan- ?
Darbas garantuotas ir apdraustas*adresuojama. Užrašykite krašto pavadinimą, kur siunta
Maiuauios kokias.
Kad apsaugoti
nų litrų) dyzelines alyvos arba čios puikią apžvalgą atominės ■
CENTRINt ĮSTAIGA:
krosnis ir durnų vamzdžius nuo rudysiunčiama, anglų kalboje.
849 College St, Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098 3.000 tonų anglies. Laimas gali energijos ir jos ateities perspėk- į
pmo — valymas patartinos anksti '
išbūti neribotą laiką po vande tyvų).
paveša rĮ.
SKYRIAI:
niu, nes mašinos nereikalauja
Paruošė K- M. Pudymaitis.
Smulkesnių informacijų pasiteiraukite
105 Cannon St. E., Hamilton, O»t. Tol. JA. B*6686. Ponia V. Jareitit.
Jfisų patarnavimui skambinkite:
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tat. OS. 3-5313. Ponia M. VentkarlSanė.
artimiausioje pašto įstaigoje.
S. Ignotas ,
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.
otijo<ytat ir Mni«i įrengta*. Valgiai gamiaanti pritynmų virifo.
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto flti 5 vai v.;
LE.8-5113
irto C va*, ryto Iki 9 v#1. vak.
Vbi ivalootial kviaOami atoBaąkyti.
994
DUNDAS
ST.
W.
"'
Sav. A. Kalūza
17 DELAWARE AVE(
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Prenumerata visur metams $5*00, pusmečiui $3.00.
{mokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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Lietuvos kariuomenės 40-oji sukaktis
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TORONTO

pasirodymą, kuris įvyks Prisi- ,
tęsti su visa šeima persikėlė į
Mūsų jaunas talentas šoky
Torontą.
kėlimo parapijos salėje, lapkri
ir muzikoj
Įsigijęs specialisto rentgeno
Jonės Kvietytės - Urbonienės čio 30 d., 6 vai. vak.
Dail. J. Pautieniaus paroda |
Prisikėlimo parapijos
Kadangi ledai yra jau pra viai,' susibūrę po KLT Reorga
logo
teises
dr.
J.
Sungaila
ir
to

Pažymėtina, kad visas vakaro
modernaus
šokio studijų grupės
DaiL J. Pautieniaus apžvalgi-Į
penkmetis
mušti ir šaltinis atviras, nelieka nizaciniu. Komitetu, jaučiame ir
liau lieka gyventi Toronte, kur ir danutės Rautinš pianino kla pelnas skiriamas Prisikėlimo
nieko kito kaip tik artėti prie jo tikime, kad PLB V-ba stovi tei nė paroda šiuo metu vykstanti 'paminėtas pereitą šeštadienį ir
jau
nuo šių metų" pradžios dir sės auklėtiniai rengia mūsų jau bažnyčios
atnaujinimo išlai
ir semti tyro vandens, kad nu- singame kelyje, kuris veda prie Cicero, III., atkeliama Toron sekmadienį, šeštadienio vakare
tyro vandens šaltinio, t.y. mū tas Ji bus atidaryta šv. Jono įvyW pasilinksminimas salėje, ba rentgenologo etate šv. My- nimo talento šoky ir muziioj doms padengti.
malšinus įkyrų troškinį.
Ledai tai buvo mūsų partijos, sų vienybės, mūsų politinių jė Kr. lietuvių parapijos salėje sekmadienį iškilmingos pamal kplo ligoninėje. Ponia ir jis pats
kurios per pastaruosius 10 me gų derinimo. Toks buvo, yra ir lapkričio 23 d., sekmadienį, tuo dos*. kurias atlaikė svetys iš JA čia reiškiasi kaip, veiklūs visuo
Per Toronto miesto rinkimus
Ponia šiuo metu
tų vis tebuvo mechaninio apsi- bus mūsų troškimas. Tvirtai ti jau po pamaldų. Iš 35 parodoje V-bių pranciškonų provincijo menininkai.
jungimo stadijoje ir, gal net ne kime, kad šį kartą nebūsime ap išstatytų darbų keletas yra su las Tėvas Viktoras, OFM, o po yra LKMoterų D-jos centro
gruodžio 1 dieną
kurti Kanadoje. Be to, bus iš pietų įvyko minėjimas salėje. Į valdybos narė, o Daktaras yra
sąmoningai, trukdė mūsų bend vilti, nes:
“PLB-nė neatėjo nei griauti statyti jau turimi šv. Jono pa gausius dalyvius — buvo 560 už KLB Kr. Tarybos ir Kr. Valdy
rą politinę veiklą. Šie ledai yra
kitų organizacijų, nei viso, kas rapijos du dailininko darbai — pildytų vietų prie stalų ir dar bos narys, taip pat narys pirmo
pramušti, nes yra faktas, kad
iki šiol sukurta. PLB-nė yra šv. Jono bažnyčia arba “Toronto apie 300 stačių (įskaitant vai sios PLB valdybos. Neatitrau
naujoji, išeivija persitvarkė nau
tarytum didžioji lietuviškoji bokštų simfonija” ir vienas pei- kus, kurie atskirai pramogavo) kė jo nuo visuomeninio darbo
jais politiniais pagrindais, t.y.
talka, suburianti tiek organi sažas, o taip pat ir sol. V. Veri- — pirmiausia prabilo parapijos ir sunkių studijų našta. Išsiva
rado mūsų bendruomenei priim
komiteto pirmininkas F. Sen davus nuo šios naštos jo įnašas
zuotas, tiek pavienes jėgas, kaičio portretas.
tiną organizacinę formą, kurios
Dail. J. Pautienius gimė Su kus, gražiai apibūdinęs parapi į visuomeninį lietuviškąjį gyve
kad mūsų tikslai būtų įgyven
tikslas (pagrindas), sakoma, yra
dinti. Todėl PLB V-ba viso valkijoj 1900 m. balandžio 15 d. jos vadovybės bei talkininkų nimą be abejonės dar labiau pa
BENDRAS TAUTOS GĖRIS,
mis išgalėmis sieks,. kad vėl 1924 m. baigė Lietuvos Meno penkių metų veiklą. Po jo kal didės. Savo laikraščio bičiulį
visų pirma — siekimas laisvės
PENKERIŲ METŲ PATYRIMAS VALDYBOJE
būtų sudarytas vieningas lais Mokyklą, studijavo prof. A. bėjo Tėvas Provincijolas, svei mes sveikiname su dideliais pa
ir kova už Lietuvos nepriklau
sisekimais
ir
linkime
tolimesnės
vinimo frontas ir viena vado Varno meno studijoje,s o 1931-34 kindamas parapiją su dideliais
somybę, kartu pripažįstant tei
Dėl informacijų skambinkite WA. 5-3871.
sėkmės
pirmojo
penkmečio
laimėjimais,
m.
—
VD
un-te.
1920
m.
dalyva

vybė.
Mes
esame
giliai
įsitiki

sę iki šiol sukurtoms organiza
BejeH.jie turi du gražius sū
nę, kad tą patį jaučia ir to pa vo pirmoj nepriklausomos Lie primindamas pranciškonų pla
tcijoms laisvai šio tikslo siekti,
nelius ir kartu gyvena Ponios
tuvos
meno
parodoj,
paskui
dar
nus
šios
parapijos
tolimesniame
ties
nori
kiekvienas
lietu

nes:
1922, 1923, 1925, 1926 ir 1928 m. tvarkyme ir ragindamas parapi mamytė.
JŪS renkate
vis”. (Ibid.).
“kova už Lietuvos laisvę yra
meno
parodose
Kaune,
Šiauliuo

jiečius
stengtis
taip
tvarkytis
ir
Serga:
sės.
Margaretai,
liet,
KANADOS LIETUVIŲ TA
nedaloma... ir Bendruome
net aukotis, kad nereikėtų vė vaikų darželio vedėjai, pereitą
RYBOS
Reorganizacinis Komi se ir Marijampolėje.
nei buvo suteikta organizaci
liau
gailėtis, dirbti, kad parapi ketvirtadienį Womens College
Po
beveik
25
metų
pertraukos
nė forma, kad ji galėtų vie tetas, apjungia garsiausius ir
ningai, tikslingiau ir planin geriausius senosios kartos poli J. Pautienius vėl pasirodė me ja visiems laikams išliktų lietu ligoninėje padaryta apendicito
giau vesti prie užsibrėžtų tinius veikėjus, šiuomi oficialiai no scenoje Detmoldo, August viška, kad ir.švenčiant 50 metų operacija.
J. Ignatavičienė šv. Juozapo
• tikslų įgyvendinimo. PLB or- pripažįsta PLB V-bą kaip pa- •<dorfo ir Wentorfo meno parodo sukaktį dar būtų kas jos reika
lais
bei
jos
likimu
rūpinasi,
ko,
se,
Vokietijoje.
Atvykęs
į
Čika

ligoninėje palengva sveiksta po'
ganizadija yra užbaigta, ta šaulio lietuvius atstovaujančią
..your MAYOR
deja,
jau
nematome
ne
vienoje
gą
buvo
priimtas
į
Illinois
dai

sunkios
operacijos. Jos Edvar- ‘
politinę
instituciją.
Tą
tikrai
čiau ji bus įgyvendinta tik ta
da, kada bendruomenės min jausdami ir “tą supratę, mes ri lininkų sąjungą . ir dalyvavo tokius jubiliejus švenčiančioje dūkas ir Jūratė laukia greitai
tis bus visų suprasta ir visi kiuojamės taip, kad mūsų dar 1951, 1952, 1953 m. penkiose lietuvių parapijoje JAV. Dėl to grįžtančios mamytės. Ten pat DINAMIŠKA VADOVYBĖ.
TINKAMA ADMINISTRACIJA
lietuviai įsijnugs į Bendruo bai būtų verti TAUTOS praei amerikiečių parodose. Jo kūri parapijos ir tėvų dėmesys turi sveiksta A. Balsienė.
Sekmadienį toje pat ligoninėmenės darbą. (PLB' V-bos ties ir dabarties”. Todėl — var nių yra įsigiję: VD Kultūros būti sukonceutruotas į jaunimo
auklėjimą.
'
muziejus
Kaune,
šv.
Kazimiero
dan
tos
Lietuvos
VIENYBĖ
te

.
.
j
e
padaryta operacija Magdale“Žodis Lietuviams”, tilpęs “N.
Torontiecioi/
Po
šių
dviejų
kalbų
buvo
pa-i
na
i
Aleknavičienei.
Kolegija
Romoje,
Lituanistinis
žydi!
KLT Reorganizacinis
L.” nr. 43, p. 2)”.
muziejus Čikagoje, George Sims rodytas filmas apžvelgiąs para- Į
Komitetas.
Mes, senieji Kanados lietuLietuvišką programą
f
KONTROLIERIUMI
galerija Cook County, Ill., Ma pijos gyvenimą nuo pat pra- l•CFRB
radijo
programoje
Canaria High School Čikagoje, Rey džios. Ekrane praslinko pro da-i■ dians All, vadovaujamoj j. Col
rinkite
nolds Aluminum rūmai Čikago lyvių akis pamaldos kino salėje, į'
lingwood
R'aede,
pereitą
sekma

je ir Niujorke, Standard Fede statybos eiga, pirmosios pamal
Net kai Gomulka išvyko su laimėti būsią nesunku, nes jį pa ral and Loans Ass. Čikagoje, dos savosiose patalpose, pirmoji dienį atliko sol. V. Žemleytė, Al
Aldermaną Donald D.
delegacija į Maskvą, partijos laikąs Chruščiovas ir kiekvienas Tėvai Marijonai Argentinoje, ir šių metų pirmoji komunija, gis Simanaviči'us ir E. Degutie
aparato valymas nesustojo. Ša pasikėsinimas prieš jį esąs iš Clofako galerijos ir kt. įstaigos. seselių vedamas vaikų darželis nė. Buvo sudainuotos šešios lie
dainos,
protarpiais
linami visi rajoniniai sekretoriai anksto pasmerktas nepasiseki Viešo pripažinimo dailininkas ir “Aušros” sporto klubo sto tuviškos
programos
vedėjui
pasikalbant
bei kitokie pareigūnai, kurie mui. Jau dabar “revizijonistų” susilaukė, kai parodoje Čikago vykla Wasagoje. Po filmo sekė
laikomi “dogmatikais bei sek partijos aparate beveik nebesą. je iš trijų tūkstančių kūrinių plati koncertinė programa, ku su J. R- Simanavičių apie Lietu
Jis savo sugebėjimus jau Įrodė.
va
ir
lietuvius.
tantais”, kaip dabar ten vadina
jo darbas “Sodas” laimėjo po rioje pasirodė parapijos choras,
mi Stalino linijos šalininkai.
sol. Mašalaitė, Žemelytė, A. Si
paminklas Budapešte puliariausio kūrinio premiją.
Kad būtų spėta apsivalyti, net Sovietų
manavičius, V. Bigauskas, Vyrų
Pr. Alšėnas.
Budapešto miesto centre pa
partijos suvažiavimo data nu
kvartetas,
J. Kvietytės-Urboniestatytas paminklas sovietų ka LAS Toronto skyr. susirinki
kelta toliau. Gomulka, mat, bijo, riams, kurie “žuvo laike kontrme spalio 25 d. išrinkta nauja nės išraiškos šokio studijos mo
kad į jį nesuvažiuotų perdaug
revoliucijos”. Įdomu, kada bus valdyba: dr. K. Liutkus, Pov. kinės ir dvi jaunos pijanistės —
jo priešų — stalinistų.
D. Rautinš mokinės, Z. Šlekytė
32 metų visuomenės tarnyboje, vienas NATHAN
pastatytas paminklas vengrams
Pastaruoju metu pašalinti patriotams jų savoje sostinėje Adomaitis ir VI. Jakubaitis.
v PHILLIPS tikslų, kuriems jis pasišventė, buvo pair D. Skrinskaitė, kuri taip pat
Yra laiškas adresuotas neaiš akomponavo chorui. Solistams
Varšuvos ir Bydgoszcziaus vai sovietų karių nužudytiems?
j daryti Torontą tokiuo miestu, kuriuo visi gyventokiai: 284 (?) Crawford St. Vic. akomponavo muz. St. Gailevivadijų sekretoriai. Į Tarnovą,
l jai galėtų didžiuotis, ir kuriame visi jo gyventojai Zaunia(?). Siunčia B. Zalniera- čius. Programai vadovavo I. Jux
kur veikė visa grupė priešinga
galėtų geriau dirbti ir šeimas auginti.
vičius
iš
Marijampolės.
Atsiim

Gomulkos linijai, buvo pasiųsta
Praha. — Čekoslovakijos spau
caitė. Svečiai buvo pavaišinti
KAIP PHILLIPS DIRBA:
speciali tyrimo komisija, kurios da ir radijas naujo popiežiaus ti “TŽ” administracijoje.
kava ir sausainiukais. Tai jau
sprendimu grupės vadas J. Du išrinkimo ir karūnacijos išviso
LK Moterų D-jos skyriaus nuo
a) Jis gynė ir palaikė pagerinimus miesto savivaldybės
dek pašalintas iš partijos, o 9 jo nepranešė. Bažnyčiose kuni
patarnavimuose.
pelnas. Po mėninės dalies sekė
bendrai pašalinti -iš užimamų gams buvo leista pranešti tą . tik
šokia’i,’ 'kūiiė'^s' grojo Jedraškio
b) Jis ^fitidėjo prie išlaikymo sugyvenimo tarpe VISŲ grupių,
vietų ir perspėti.
■ j
keliais sakiniais — 9 eilutėse bu
orkestras.
jis buvo burmistru visų, nežiūrint rasės, kilmės ar tautybės.
Stebėtojų nuomone, Gomul- vo suminėtas išrinkimas ir ke
Apskritai šventė praėjo gra
Pradėjo ir palaikė išplėtimą parkų bei poilsio vietų.
kai tuo tarpu pavojaus nesą. Jis lios biografinės žinios. ,
žiai ir nuotaikingai, o ypač
d) Skatino kultūrinės veiklos išplėtimą.
KONTROLIERE
lengvai susitvarkysiąs taip, kad
Madridas. — Popiežiaus karū
džiugūs atrodė tėvų gausiai su
e) Stengėsi išspręsti transportacijos problemas.
suvažiavime nebūsią nei stali nacijos proga Ispanijos vyriau
vesti vaikučiai.
f) Pripažino teisėtas darbo teises bei siekimus.
nistų— “dogmatikų, konserva sybė paskelbė visišką amnesti
Iš Pranciškonų centro be Tė
Glaudžiai bendradarbiavo sprendžiant gyvenamų namų
torių”, nei vad. revizijonistų — ją kaliniams, nubaustiems iki 2
vo Provincijolo buvo atvykę dar
problemas.
.
didesnio liberalėjimo šalininkų. metų kalėjimo, ,o dalinę sun
Tėvas Juvenalis, kuris per iš
h) Metropoliniame Toronte gynė torontiečių mokesčių
O jei tokių atsirasią, tai jam kiau nubaustiems.
kilmingas pamaldas pasakė pa
mokėtojų interesus.
mokslą, T. dr. Klemensas ir T.
i) Ėmėsi iniciatyvos ir' skatino išplėtimą svarbių Toronto
savi vaidybinių institucijų.
Benvenutas, o iš St. Catharines
Atsiprašome už pereitos savaitės padarytą klaidą šiame
j ) Rėmė tarptautinį miesto rotušės plano konkursą,
T. Barnabas.
skelbime: vietoj 20 svarų taukų už $25.25 turi būti $20.25.
nežiūrint rasės, kilmės ar tautybės.
Dr. Juozas Sungaila
savo trijų metų studijas rent
7-FM/7
balsuokite už PHILLIPS
genologo
specialybei
įsigyti
’LT’f
JYjSų torontiečių burmistrą
sėkmingai užbaigė lapkričio 13
d. Montrealy išlaikydamas pasmedžiagas, maistą, vaistus, elastines kojines, dirbtinius
kutnius žodinius egzaminus.
dantis, siuvamas mašinas (rank, ir kojines), dviračius
Dr. J. Sungaila yra vieninte
ir t.t. Pavyzdžiui maisto siuntiniai į kurių karną įeina
lis
lietuvis rentgenologas spe
GRĄŽINKITE Į MIESTO REIKALŲ TVARKYMĄ
(Mrs.) Jean
visi persiuntimo mokesčiai:
cialistas visoje Kanadoje. Medi
$11.80
20 SV. CUKRAUS
cinos studijas jis pradėjo Lie
20 SV. RYŽIU
.$13.45
tuvoje, o daktaro diplomą gavo
$20.25
20 SV. TAUKŲ
1947 m. Innsbrucke, Austrijoje.
DIDELIS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.
Atvykęs Kanadon kurį laiką
Pristatymo laikas 4-6 savaitės.
gyveno Montrealy, o 1951 m. įsi
.""’■T
.
i’
Kontrolės Tarybos gijęs gydytojo praktikos teises
Į LENKIJĄ TAIP PAT
dirbo keliose vietose Saskatsiunčiame pinigus, vaistus, naudotus rūbus, rank, mez
chewane. Ten pat, Saskatoone,
vice-pirmininkę.
gimo mašinas, šviežius vaisius — bananus, apelsinus,
1955 m. pradėjo studijas rentge
citrinas ir kt. Visą tai galite užsakyti ir persiųsti per
no -specialybei įsigyti, kurių
gyvAi domisi
AŠTUONIS METUS BE
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MAZAR TRADING CO. LTD.

863 QUEEN ST. W.,

TORONTO.

DARBO KOJINĖS

TEL. EM. 3-5520.

DĖMĖS TARNAVO KAIP

NAUJŲJŲ KANADOS

ALDERMANAS IR

Galite siųsti dviguba dydžio siuntinius ir neriboto kiekio dalykų.

PILIEČIŲ GERBŪVIU

' KONTROLIERIUS

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST.

Toronto,

KLESTĖJIMO

SKATINA, KAD
PRAMONĖ IR
VERSLAI TEIKTŲ
STUDENTAMS
STIPENDIJŲ

PAGELBĖJO VESTI

PIGESNI NAMAI

PER PUSĘ ŠIMTMEČIO

Tel. EM. 3-0984

PRISIDĖJO PRIE
ft

TORONTO PRAMONĖS

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę
žemiausiomis kainomis.

^KNIT-GOODS *

sustiprintos kulnys ir pirštai

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

NAILONU

Mohawk Furniture

MIESTO REIKALUS

BŪDAMAS VISIEMS

TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

SUSTIPRINKIME

niam nešiojimui

togios

ekstra

SAVO BALSĄ

labai paTURI VEIKSMINGŲ

vertingos.

PLANŲ NEDARBUI

Neplyštančios Penmans dar

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

IŠVENGTI

bo kojinės. Yra įvairiausių
RADIJO
ŠALDYTUVAI
SIUVIMO MASINOS
SKALBIMO MASINOS

TELEVIZIJOS APARATAI

KROSNYS

rūšių, tinkamų įvairios rūšies

LINOLEUMAS

darbams.

VAIKU BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI
VAIKAMS VEŽIMtLIAI

.

ĮSIGYTI

LYGIAI TEISINGAS
Štai geriausias pirkinys ilges

2446 - 8 DANFORTH AVE

ĮMANOMI KIEKVIENAM

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
Garsūs nuo 1868 m.

WSI1-4

MIESTO VALDŽIOJE

UŽTIKRINTI ATEITĮ

GRĄŽINDAMI

ATSARGIAI NAUDOJANT

ROY E BELYEA

SURINKTUS

KONTROLIERIUMI

MOKESČIUS

NfiRA KITO TOKIO PATYRIMO VYRO KAIP
■

ji® Išpildys literatūros vakaro • koncerto programą Hamiltone ŠĮ šeštadienį, lapkričio 22 d.

LONDON, Ont.
Kalėdas įvyks lapkričio 29 d.,
šeštadienį, jaukioje CIC salėje,
150 Kent St. (įvažiuoti iš Rich
mond St. prie St. Peters kated
ros). Pradžia 7 vai. vak. Gros
naujas orkestras ir veiks bufe
tas su visų rūšių gėrimais ir ki
tos pramogos. Reikia manyti,
kad šį kąrtą ir ūkininkai ras ga
limybę atvykti. “Užgavėkime”
visi kartu, lietuviškoj nuotaikoj,
bendra daina! Šis vakaras ren
giamas Tautos Fondo įgalioti
nio ir visas gautas pelnas skiria
mas minėtam fondui. Galimas
daiktas, kad apsiniaukusi tarp
tautinė padangė įpareigos atitin
kamus veiksnius pagyvinti savo
veiklą, o kur daugiau darbo,
kur reikalingas staigus v grėb
tas veikimas, ten susic. ro ir
daugiau išlaidų. Savo apsilan
kymu nors dalele prisičėkime
prie didžiojo darbo.
E. F.

Dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

Solistė PRUDENCIJA BIČKIENĖ

Poetas ANTANAS GUSTAITIS

Rašytojas PAULIUS JURKUS

Otava. — Iš Churchill, Man.,
lapkričio 7 d. buvo iššauta pir
moji raketa į augštį su kanadiškais instrumentais. Ji pasie
kusi 89 mylių augštį.

HAMILTON, Ori.

žų tautinį darbą.
LN akcinį kapitalą padidino
Tautos ir Kariuomenės šven nariai sprendė retu atsidėjimu Agate ir Vilius Karaliai iš Wel
tės minėjimas, numatytas lap ir ištverme,' neparodydami jo land, Ont., įnešdami lapkričio
paskutinis prieš Adventą
kričio 23 d., nukeliamas į lap kio nuovargio, nors ir turėjo iš 4 d. $500. Prieš tai jie jau buvo
kričio 30 d. Praėjusiame visuo būti salėje be pertraukos net 9 įdėję $500. Trūksta padėkos žo
džių, kad atsidėkojus pilnai už JA VALSTYBĖS
si į Italiją, kur gilino dainavi
tiniame HLN šėrininkų susirin valandas.
'
tą
kilnų
p.p.
Karalių
lietuvišką
kime vienbalsiai buvo nubalsuo Susirinkimą pradėjo LN v-bos
Matpetho liet, parapija, Vieš mo studijas ir dainavo garsioje
rengiamas KLK Moterų D-jos,
darbą,
ypač
kad
jie
ne
hamiltota pertvarkyti salę ir padidinti pirm. St. Bakšys, paprašydamas
paties Atsimainymo parapija, Milano operoje pagrindinėje
niečiai.
Ačiū
Tamstoms,
gerieji
švenčia savo 50 metų sukaktį, o “Toscos” rolėje. Dabar ji kvie
ĮVYKS LAPKRIČIO 29 d., “ROBERTS” RESTORANO SALĖJ, sceną, todėl, tikint, kad gal sce susirinkusiųjų atsistojimu pri Karaliai, tūkstantinis ačiū!
na iki tos dienos bus pertvarky siminti du mirusius' narius —
klebonas prel. Jonas Balko čiama dainuoti Cincinati opero
747 King St. E.
Pradžia 7 vai. 30 min. vak.
Hamiltone, 91 Queen St. N., jos
ta, minėjimas atidedamas. Mes Balį Miltenį ir Juozą Kanevą.
nas, spalio 1 d. atšventė joje je. Detroite ji dar .niekad negir
jau
ilgus
metus
gyvena
nuošir

Gros Benni Ferri orkestras,
pilnai tikime, kad sekančios sa- Pusiau slaptu balsavimu susi
klebonavimo 25 metų sukaktį. dėta, todėl nekantriai laukiama.
veiks bufetas ir bus vertingų fantų loterija.
. vaitės laikraščio puslapiuose rinkimo pirmininku išrinktas J. dus, tylaus ir retai gero būdo Parapija yra pasiryžusi pasta Taip pat dainuos mūsų galin
skaitytojai galės rasti skelbimą Paliliūnas - Palmer, sekretoriais tautietis Joniką Albinas. Jau tyti naują bažnyčią. Bažnyčios gasis tenoras Stasys Baras-BaMALONIAI. KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI.
1956 m. jis į LN įdėjo $200, o
KLK M- D-jos valdyba. kviečiantį į Tautos ir Kariuome V. Subatnikaitė ir A. Jankūnas. lapkr. 4 d. pridėjo dar $300. Ne rūsys jau pastatytas, jame da ranauskas, neseniai laimėjęs vi
nės šventės minėjimą Hamilto Į mandatų k-ją išrinkti Z. Ga
bar vyksta .pamaldos. Parapija sos šiaurės Amerikos daininin
reikėjo
nė
prašyti
—
pats
pa

no Lietuvių Namuose.
b. šlūnas, F. Guja, M. Stukienė,
turinti $265.000 bažnyčios sta kų konkurse pirmąją vietą.
siūlė.
Tokių
žmonių
mūsų
tau

Didysis koncertas jau šį šeš Br. Grajauskas ir K. Lukoševi
tybai, bet klebonas nenori už Jiems akompanuos muz. A.
tai
reikia,
o
ne
rėksnių,
kurie
tadienį! Visi atvykime lapkričio čius.
traukti perdidelės paskolos, ne Kučiūnas. Jis dirigavo lietuviš
susirinkimuose
kalba
už
šimtą,
j 22 d. 7.30 vai. vak. į Delta Se Ilgiausiai užtruko įstatų pro
nori apsunkinti parapijiečių, tad kai pastatytoms operoms “Rio,
žiūrėk,
pats
asmeniškai
dar
condary School, Main E., netoli jekto svarstymas. Jų svarbes
pačios bažnyčios statybos dar goletto” ir “Faustas”, o dabar
Ottawa g-vės, pasiklausyti mū nes vietas, sukėlusias daugiau niekuo neprisidėjęs.
nepradeda — nori parapijos iždą ruošiasi naujai operai “Car
Mielajam
A.
Jonikui
visos
men”.
padidinti.
(E) Mirė agr. Domas Alek Kernavė dabar Širvintų rajo sų garsenybių: sol. P. Bičkienės, sia diskusijų, bandysiu čia trum v-bos vardu gražiausias ačiū!
sandravičius, 60 m., buv. ilgame-- no “Vilties” kolūkio centras. Čia A. Gustaičio, P. Jurkaus ir H. pai atpasakoti. §16 projekte bu Mažinama LN skola. Lapkri Tėv. Alf. Bernatonis, kapuci Taigi meninė programa tik
tiš Marijampolės gyvulininkys yra kraštotyros muziejus, kul Kačinsko. Mes daug pinigo iš vo numatyta, kad visuot. susi čio 7 d. Montrealio bankui grą nas, lietuvių sielovados tvarky rai vertinga, o balius bus irgi
tės technikumo direktorius. Bu tūros namai, septynmetė mo leidžiame mažaverčiams daly rinkimas yra teisėtas, kai jame žinta dar tūkstantis dolerių. Iš tojas Vokietijoje, atvyksta į JA puošnus ir turtingas valgiais bei
vo žymus Lietuvos žemės ūkio kykla, biblioteka. Pernai čia bu kams ir dažnu atveju pamiršta dalyvauja ne mažiau penktada $15.000 paskolos per pusę metų V-bes ir dalyvaus BALFo sei gėrimais. Šokiams gros puikus
me Newarke lapkričio 29-30 d. orkestras. Prie salės yra didelė
ir gyvulininkystės žinovas.
vo Širvintų ir Vievio rajonų me dvasinę savo pusę. O kaip lio parduotų akcijų savininkų ar atmokėta $9.000.
mašinoms pastatyti aikštė.
visi norime, kad apie mus kiti
Klaipėdoje mirė Žemės ūkio jaunimo festivalis. Laužai de žmonės atsilieptų kuo palan įgaliotinių, — nariai pakeitė į LN kine š;ą 'savaitę gražus Amerikos Liet. Inžinierių ir Tad birutietės laukia visų
technikumo direktorius Kazi gę ant augščiausio piliakalnio. kiausiai. Tokie koncertai dau nemažiau ketvirtadalio. §28 nu naujas spalvotas filmas “The Architektų Sąj. ^penktasis su detroitiečių, windsorieciu ir ki-_
sakąs, kad vienai asmuo negali
mieras Hiksa, 54 metų amž.
Joniškėlio vidurinę mokyklą giausiai ir padaro į žmogų ge turėti daugiau 5% parduotų ak Reluctant Debutante” su Rex važiavimas įvyks lapkričio 28- tų apylinkių lietuvių atsilan
Harrison ir Kay Kendall. Atei-j30 d.d. Baltimorėje. Jie yra nu- kant į jų koncertą - balių.
(E) Antanas Vaitkus Šiaulių šiemet baigę 30 abiturientų.
ros įtakos, padėdami apvaldyti cijų -įgaliojimų, pakeistas į ne
nantį pirmadienį prasidės ir eis matę aplankyti Lietuvos atsto
V. Kutkus.
dviračių fabrike sukūrė tokią “Dailės” fondo Vilniaus kom mūsų “aš” blogąją pusę ir to daugiau 4%.
vybę
Vašingtone,
.padėti
vaini

iki
trečiadienio
“
Didysis
valsas
”
kilnęsnius Susirinkimas priėmė, kad val
detalių chromavimo automati binato skulptūros dirtuvėse. dir bulindami mūsų
Dr. Stasė Kerpytė išlaikė egzacijos sistemą, kokios nepajėgė bą visa eilė skultorių. Čia jų jausmus. Tad dar kartą prime dybą sudaro 9 asmenys. Sun su Fernand Gravet ir Luise Rai ką prie nežinomo kari okapo Ar- zamenus
ir gavo gydytojo prak
išspręsti n§. Maskvos gamyklų skulptūros nuliejamos iš cemen name, kad visi lietuviai būtinai kiausiai buvo priimtas §55, ku ner. Lapkričio 27 d., ketvirta lingtono kapinėse ir ruošia po tikos teises New Yorke, New
dienį visų laukiamas 3^ valan būvį Southern viešbuty.
konstruktoriai. Jo sukonstruo to ir pastatomos, kur užsakyta. turėtų jame dalyvauti.
riame sakoma, kad LN v-bos dos filmas “Karas ir Taika”.
Birutiečių koncertas - balius Jersey ir Connecticut valstijose.
tas automatas padeda išleisti Taip Palangoje būsianti pasta LN visuotinis narių susirinki pirmininką renka visuot. susi
gražesnės išvaizdos, augštesnės tyta N. Gaigalaitės skulptūra mas įvyko lapkričio 9 d. Iš 558 rinkimas. Tik trečiu balsavimu Hamiltono katalikišku žiedu, Detroite įvyks lapkričio 23 d., D. BRITANIJA
norime ar ne, turime pripažinti sekmadienį, 6 vai. vak. didelė
kokybės dviračius. Dabar Vait “Jūratė ir Kastytis”, o Klaipė parduotų akcijų buvo atstovau jis gavo % daugumą..
Liet.
Kat. Moterų D-ją. Joje su je ir gražioje italų salėje, 5101 Kostas Matulionis, Londono
kaus konstrukcija jau įgyvendi doje uoste K. Kisieliaus skulp jamos 306.
Lietuvių Namų gyventojas, dir
Visus dienotvarkės klausimus Daug karštesnių pasisakymų sitelkusios ponios šalia savo šei Ookman Blvd., prie Michigan bęs kurį laiką “Nidos” spaustu
nama ir Lvivo, Sverdlovsko ir tūra “Žvejys”.
iššaukė svarstymas ar v-bos na mų rūpesčių atranda laiko ir Ave., Dearbome.
kituose fabrikuose.
riai gali būti apmokami b-vės artimo meilės darbams. Praėju Meninę programą atliks solis vėje, mirė spalio 18 d. širdies
(E) 80 lietuvių dailininkų su
tarnautojai ar ne. Balsuojant siuose “TŽ” mes trumpose žinu tė Prudencija Bičkienė, kuri liga. Palaidotas spalio 24 d.
175 darbais dalyvaus visasąjun
absoliučią daugumą gavo ši tėse matėme, ką jos šioje srity preeitą pavasarį, konkurso ke Kalėdinę vaikų eglutę Londo
ginėje - dailės parodoje Maskvo Antanas Genys padarė didįjį jai, kuri naudojama palaimini straipsnio redakcija: v-bos na je padarė. Savo šių metų veik liu laimėjusi “American Audi ne ruoš šeštadieninė mokykla.
je. Vilniaus valstybinis dailės altorių,
šoninius altorėlius, mui Švč. Sakramentu, laikyti riai negali užimti, akcinės b-vės los pabaigai jos ruošia lapkričio tion” stipendiją, buvo išvyku- Pasiruošimai jau pradėti.
muziejus atrinkęs pirmoje eilė krikštyklą ir daug kitų dalykė indelį ir indelį komuniją išdali apmokamų tarnautojų vietų,
29 d. Roberts Restaurant šaunų
je tokius darbus, kurie sukurti lių. Viskas padaryta iš brangios nus kunigui pirštams nusiplau §65, nustatąs, kad vienas as balių. Visi geros valios lietuviai
muo negali įsigyti daugiau 5 ak turime jame dalyvauti. Gaila, suvestas $98.465,48 sumoje. Šė-’naują srovę — protestantizmą,
pastaraisiais keliais metais.
medžiagos ir labai gražiai, nau tirų turėta $84.432,96, depositų Nuostabiausia, kad ši kova bai(E) Autobusų susisiekimas dota tik mahagoni, riešutas, ber Priekiniai bažnyčios laiptai cijų, narių patvirtintas, nors ir kad salė mažoka.
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ir
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medžiagos.
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$8.149,39.
Kasoje pinigais $14.' gėsi visišku laimėjimu.
jau baigti. Jie susideda iš dvie
Ukmergės mieste buvo pradėtas
dinti
iki
10
šėrų.
Išimtis
padary

sų kilniame darbe!
Sk. St.
748,89. Išduota paskolų iki spa Nelengvesnėse sąlygose teko
prieš metus. Per metus miesto sas išlaidas padengė Mykolo, jų dalių: pirmoji dalis iš 6 pa
ta
tiems
11
narių,
kurie
po
$1000
Bankelį
Talka
spalio
28-29
d.
Vinco
ir
Jurgio
Januškų
šei

lio 31 d. $81.856,05. Per spalio kovoti ir su pravoslavija. Nors
kopų, 12 pėdų augščio ir 22 pė
autobusai pervežė 2 milijonus
įnešė
prieš
š.m.
gegužės
1
d.
t.y.
revizavo
Ontario
Credit
Union
mos.
Krikštyklą
padaryta
iš
mėn.
Kredito komit. leido išduo kiekvienas vyskupų ir kunigų
dų ilgio, prie bažnyčios durų.
keleivių. Susisiekimo tinklas
prieš
LN
užpirkimą.
§76
pakeis

Leagnue
revizoriai.
Šiai
lygai
uosio
medžio,
kurį
davė
Smaižio
ti naujų paskolų $6.100. Per tą žingsnis buvo suvaržytas, klie
Jų statybai vadovavo H. Mon
meiste ir apylinkėse plečiama^.
Co., o visa kita apmokėjo Ja kevičius. Jam talkininkavo M. tas ta prasme, kad dividendai už priklauso visos Ontario provin laiką įstojo du nauji nariai, tad rikų skaičius smarkiai apkarpy
(E) Seniausias gimnazistas 63 nuškos, be to, jie nupirko ir me Šarauskas, V. Galinaitis, M. Ja akcijas priskaitomi už pilnus cijos Credit Unijos ir kiekvie dabar turima narių 296, depo- tas, vienuolynų veikimas sustab
metų. Tai MTS normuotojas džiagą presbiterijos sienoms iš
b-vės fiskalinių metų pusme na unija moka nuo kiekvieno sa zitorių 17 ir skolininkų 124. dytas, mokyklos rusinarcos ir
Kuodzevičius, kuris pereitais kalti. H. Morkevičius jau pra nuška, K. Strikaitis, M. Bukaus čius. LN fiskaliniai metai pra vo nario po $1 metams. Šis mo Taipgi svarstytos galimybės per pravoslavinamos,
pravoslavai
P. Žiminskas, V. Dielininmetais įstojo į Pasvalio vid. mo dėjo tų sienų iškalimą varni- kas,
sideda
gegužės
1
d.
ir
baigiasi
kestis
yra
sunaudojamas
lygos
eiti prie pirmiesiems morgi- privilegijuojami, tačiau ir čia
kaitis ir kiti. Po laiptų dalimi
kyklos 6-ją klasę, o šiemet į 7-ją šuota pušine medžiaga.
balandžio
30
d.
švietimo,
propagandos,
Credit
čiams paskolų išdavimo. Valdy lietuvis katalikas išėjo* iš tų ko
pat padarytas didelis kam
klasę. Jis amžium žymiai vyres Vincas ir Pranė Dabažinskai taip
Į
v-bos
pirmininkus
buyo
du
Union
News
laikraščio
leidimui
ba yra labai tuo suinteresuota. vų augšta morale ir giliu tikė
barys .kuris bus panaudotas
nis netik už savo klasės draugus, nupirko paauksuotą metalinį sandėliui. Antroji laiptų dalis kandidatai: St. Bakšys ir M.Stu- bei samdymui revizorių, kurie Dabar jau daugeliui lietuvių na jimu vainikuotas.
bet ir už mokytojus. Kaikurie jo Dievo Namelį.
apie 50 pėdų ilgio, nuo šaligat kienė. Slaptu balsavimu ^tei tikrina unijų knygas, atskaito mų savininkų sueina terminai Trumpai peržvelgęs tremti
vaikai jau yra baigę vidurines Elena Ginkuvienė nupirko pa vio iki šventoriaus pakėlimo, ir nantiems vieniems metams pir mybę, pinigines operacijas ir pirmiesiems morgičiams mokė nių ir okupuotos Lietuvos reli
ir kitokias mokyklas, yra inži dimoautcĮ
4.
axivnui
auksuotą didžiajam
altoriui xvxjkry- susideda iš 3 pakopų. Jų pasta mininku išrinktas St. Bakšys bendrai visą veiklą. Tai buvo la ti ir tenka ieškoti naujų morgi- ginę padėtį, kalbėtojas priėjo
nieriai, mokytojai.
• žiu. Be to, ji dovanojo did. osti- tymui, pats labai daug dirbda 215 balsų. M. Stukienė gavo 75 bai išsami ir kruopšti revizija, čių, kas surišta su išlaidomis išvados, kad ir šį kartą lietuvių
mas, vadovavo Mečys Šaraus balsus. Į v-bą buvo renkami 8 kurios metu bankelio valdybos mokant bonus ir -kitus mokes tauta išliks ir lietuviška ir kata
Taupykime ir skolinkimės
kas. Jam talkino V. Galinaitis, nariai. Iš per 20 kandidatų dau nariai E. Lengnikas ir St. Da čius. Tačiau pirmiesiems mor likiška, kad ir gudriausi komuM. Januška, V. Januška, L. giausia balsų gavo V. Subatni lius, bei rev. kom. pirm. A. Jan gičiams paskolų išdavimas arti-;nistų metodai ir smurtas ne
kooperatiniame bankelyje “TALKA”
moję ateityje pareis nuo banke- j įstengs palaužtį lietuvio ryžtinBartininkas, Ant. Kuncaitis ir kaitė 181, A. Jankūnas, 175, K. kūnas davė paaiškinimus. Baig lin
Augžti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolai.
oncrimn i-r
nei Jeigu tnMikšys
173,
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Pr.
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revizoriai
pareiškė,
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lio augimo
ir klotim
plėtimosi.
to ■ erne
gos Irnvnc
kovos.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.
kiti.
Sakalas
140,
J.
Kažemėkas
126,
bai
tvarkingai
ir
gražiai
tvar

Klausytojai
nuoširdžiai dė
DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vok., notaro A. Liukiu
spartumu
bus
augama
kaip
Inž. A. Maciūnas paruošė
džiaus įstaigoje (II augštos), 128’Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais
L.
Skripkutė
122
ir
J.
Paliliūnas
komas
bankelio
darbas,
teisin

kingi
kun.
dr.
Gutauskui
ne tik
dabar, tai yra galimybės, kad ki
laiptams geležį ir prižiūrėjo
nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
statybos darbus. Kazimieras -Palmer 112. Pirmaisiais kandi gai vedainos knygos ir atskaito tais metais galima bus bandyti už gausių istorinių faktų patei
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.
Musteikis užtvėrė nuo gatvės datais liko -H. Rimkevičius 105, mybė, piniginiai reikalai tvar išduoti pirmąsias paskolas tam kimą, bet ir už dvasinį sustip
A. Pilypavičius 97 ir M. Uikie- komi saugiai atsižvelgiant į na- tikslui.
_____Todėl
_____
kviečiami visi sto rinimą.
tašytų akmenų tvorą.
nė-Wikis
90.
Kontrolės
kom.
įėjo
rių interesus (sumažintas pro- įį nariais įnešant savo sutaupąs, Taip pat klausytojai yra dė
Darbininkams pietus išvirė:
SIUNTINIAI J LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus
J.
Krištolaitis
146
balsais,
P.
Sa

centas paskoloms iki 10%, mo kad bankelis, turėdamas didesnį kingi kuopos valdybai, kuri,
O. Demereckienė, T. Timermasiųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per
nienė, A. Balčiūnienė, M. Ja vickas 122 ir V. Navickas 120. kamas geras dividendas, praei kapitalą, greičiau galėtų patar nors ir būdama perkrauta kulKandidatais liko J. Bulionis 106 tais metais’ 4%%) bei prisilai nauti avo nariams pirmaisiais tūrinių paruošimų darbais, su
nuškienė, J. Mikalauskienė.
SAKAS PARCEL SERVICE
ir O. Kanevienė 70.
kant čarterio. Be to, revizoriai morgičiais.
J. D. randa laiko savo narių dvasią
Mykolas Bukauskas, parapijos Svarstydami kino scenos re išsiuntinėjo bankelio nariam
sustiprinti ir, tuo būdu, paska
sent by
maršalka, labai daug dirbęs prie montą — pritaikymą vaidini užklausimus, koks buvo jų są H. vyr. ateitininkų kuopos su tinti juos prisidėti prie tos di
bažnyčios statybos, susirgo ir mams ir koncertams, nariai vien skaitos stovis rugsėjo 30 d. šėrų, sirinkimas įvyko lapkričio 9 d. džiulės kovos, kuri veda lietuvį
atsigulė St. Boniface ligoninėn. balsiai pavedė v-bai šį reikalą depositų ir paskolų. Gavusieji Aušros Vartų parapijos salėje, į užtikrintą laimėjimą.
Jo sveikata sparčiai gerėja.
galimai greitesniu laiku atlikti. tuos užklausimus, prašomi pa- Dalyvavo nemažas būrelis naDalyvis.
Parapijos priešadventinis ban Susirinkimas, prasidėjęs 3 vai. tikrinti su nario knygutės įra-'rių. Paskaitą skaitė kun. dr. J. H. Meno Galerijoj, kur dabar
ketas įvyks šio mėn. 22 d. Gros p.p., baigėsi 11.30 naktį. Jis pra šais ir pasirašius grąžinti nuro- Gutauskas, nagrinėdamas du la- vyksta 16-18 amžių didžiųjų dai
755 Barton St E., Hamilton, Ont
visų mėgstamas žaliaisiais marš ėjo retai kultūringoje dvasioje dytu adresu.
jbai
įbai svarbius Lietuvos katali- lininkų paroda, kas penktadie
Tel. LI. 4-7239
kiniais latvių “Astrados” ka ir, manome, kad jo tokie pozity Bpnkelio Talka valdybos po- kams įvykius: kovą su protes- nį organizuojami “šeimų vaka
pela.
vūs nutarimai patrauks ir liku sėdyje lapkričio 4 d. priimtas tantizmu ir kovą su pravosla- rai”, skirti specialiai jaunuoly
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
Parapijos mūgė-bazaras įvyks sius tautiečius į šį didelį ir gra- balansas už spalio mėn., kuris vija.
nui supažindinti su didžiuoju
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo-4-19 sv. Muito mo
gruodžio 11, 12, 13 dienomis.
Paskaitininkas labai vaizdžiai menu. Penktadienių vakarais
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
Eugenijus ir Kazimiera Kalanupiešė tų kovų eigą ir sąlygas, vadovai - aiškintojai specialiai
sauskai
nusipirko
namus
Be1
kuriose
lietuvis katalikas turėjo taikosi prie jaunuolyno. Orga
Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių
Mielą
Prietelių
verley gatvėje.
grumtis su daug galingesniais nizuojamos taįp pat atitinkamos
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
V.
P.
Dabažinskai
ir
V.
M.
priešais. Lietuvis katalikas, be meninės programos.
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat
J O N Ą M I K Š Į ,
Daubarai
pirkosi
namus
Oak
Redeemer Ifaterionių bažny
vidurinių
ir augštųjų mokyklų,
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
gatvė
’
e.
mylimai žmonai Lietuvoje mirus, užjaučia
be katalikiškos inteligentijos, čioje, Main St. E. ir Wexord gt.
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.
Dantų gydytojas Pov. Vytė
tik su saujele kunigų, kurių da kampas, lapkričio 23 d.. 3 vai.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
išsinuomavo butą ir kabinetą
lis net lietuviškai nekalbėjo, tu- p.p. lietuvių pamaldos. ŠvenčiaM. ir A. Jazbučiai.
Darbo vai 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.
! 443 Stradbrook gatvėje, prie
tėjo kovoti prieš gerai organi- ma mirusiųjų šventė
i pat Osborne.
zuotą ir dvarininkų remiamą nija.
Kun. L. J

Lietuviai pasaulyje

ŠOKIU VAKARAS

Pavergtoje tėvynėje

WINNIPEG Man.
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xajcuii

Ukrainska Knyha
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nes esam perdaug išsiskirstę iri
mūsų maža. Vieną kartą buvo!
bandyta rinkti popierį, bet su-| J. Narūnės “Gintarėlė” ispa-' ridoj, Miami mieste, ir šiuo me- Grossheseppe lietuvių gimnazi
rinkimas po visą miestą kaina nę kalba. Rašytoja Janina Na- tu ruošia spaudai naują eilėraš- jos vice-direktorė. ir matemativo tiek, kad pardavus beveik rūnė - Narutavičienė prieš kurį čių rinkinį ir kartu tvarko at- kęs mokytoja. 1949 m. ji su vyru
nieko neliko. .
ir sūnumi
Vidu
laiką pasirodė su lietuviškų siminimus apie mūsų žinomuo- Jurgiu
T—
----- : Tr:j
- atvyko sį
Hamiltdnfečiai jautrūs viso liaudies motyvų legenda “Gin- sius veikėjus bei kultūrininkus, JAV. 1954 m. ji gavo gamtos
kiems lietuviškiems' reikalams: tarė’.ė”, kuri turėjo pažymėti-J su kuriais ji glaudžiai bendra- mokslų magistrės laipsnį, dabar,
gausiai Vemia Vasario 16 ir Sale no pasisekimo tiek jaunųjų, tiek darbiavo Pirmojo D. Karo metu daktarės. Jos disertacija ’lietė
ziečių gimnazijas, surenka ne ir senųjų skaitytojų tarpe. Ne- ir nepriklausomoj Lietuvoj,
quasi geostrofinių atmosferos
mažas sumas Tautos Fondui ir seniai šis Narūnės kūrinys pa-1 Halina Ladukaitė - Ladavičiū- bangų apskaičiavimą.
šalpai, bet'kažkodėl labai abe sirodė ir ispanų kalba, vardu ’ tė - Montvilienė spalio 31 dieną Iš M. Šileikio parodos, tik ką
jingi tam, kas nyksta čia pat. “Ambarita”. Legendą išleido New York University įsigijo fi- pasibaigusios Čikagoje Jaunimo
Nereikia čia surinkti didelių su Bedout leidykla Medelline, Ko- (losofijos daktaratą matemtaikos Namuose, SLA 134 moterų kuo
mų, bet parodykim bent savo lumbijoj. “Ambarita” išpuošta ’ srityje. Ji gimnaziją baigė 1935 pa nupirko Čiurlionio Galerijai
pritarimą vadovaujančių dar vaizdžiomis įvairių spalvų ilius- ‘ m. Panevėžy, matematikės dip- paveikslą “Pirmasis sniegas”.
bui, sueikim į šaukiamą tėvų tracijomis.
.
'
į lomą gavo 1943 m. Vilniaus Antrą jo paveikslą galerijainususirinkimą ir tai jau bus dide Rašytoja Narūne gyvena Flo- universitete. 1946-7 m. buvo tarė padovanoti Čikagos Liet.
lė moralinė parama.
Moterų Lyga.
Ligi šiol vadovaujančių tarpe
O. V. Milašiaus romano “L*
dažniausiai dar Lietuvoje gi
Amoureuse initiation” — “Mei
męs ir ten išaugęs jaunimas.
Lietuvių Eenciklopedijos Ad jos garbei ir pasididžiavimui. lės pradžia” — išėjo nauja lai
Bet laikui bėgant' jie sukuria ministracija skelbia paskutinę Darbas prasmingas, nes skirtas da Andrė Silvaire leidyklos rū
šeimas, išsiskirsto ir pamažu Lietuvių Enciklopedijos talką ne tik mokytis ir praturtinti pesčiu. Apie šį romaną prancū
pasitraukia. Auga nauji, čia be nuo š.m. spalio 15 d. iki 1959 m. kiekvieno mūsų žinyną, bet yra zų kritikas “Etudes” žurnale VI.
simoką ir galbūt nemažiau ga balandžio 15 d. Talkos metu būdas ir priemonė išlaikyti lie 1958 rašo: “L’Amoureuse Initia
būs jaunuoliai, kurie galėtų už anujai LE užsiprenumeravu tuvių kalbai ir lietuvybei.
tion” yra vienas rečiausių ir pa
imti senesniųjų vietas. Bet ar siems bus duodamos premijos.
Argi nėra didelis pasididžia traukliausių romanų mūsų lite
stengiamės jiems pakankamai
Užsiprenumeravusieji nuo š; vimas prieš laisvas tautas, kad ratūroj. Milašius jame nepaiso
įkvėpti pareigos ir meilės savo m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. pavergtos tautos Vaikai, plačiai jokių šios srities taisyklių. Jis
tautai, ar padedam jiems pasi iš leidyklos nemokamai gauna: pasiskleidę priverstinėje emi nerašo bibliotekininkams. Jis
ruošti tam darbui?*
1) Vinco Krėvės Raštus — pil gracijoje, sutelktinėmis jėgomis rašo tik dėlto, kad nebegali su
Žinoma, visos atsakomybės ną komplektą (komplektą suda sugeba tokį milžinišką darbą laikyti besiveržiančios savo iš
naštos nereiktų sukrauti vien ro 6 tomai, kurių trys tomai jau padaryti?
pažinties ... Taip išpažinties dar
ant tėvų pečių. Tėvų pirmoji pa išleisti, o ketvirtasis spausdina Ir Tu, Mielas pavergtos tautos nepažįstamajam Dievui. Tai blo
reiga išauginti savo vaikus do mas) ; 2) Lietuvos žemėlapį ir Sūnau ir Dukra, prenumeruoda gio išsakymas ieškant vidinio
rai sir susipratusiais lietuviais, 3) Jono Balio “Lietuvių Dainos mas LE, esi tų sutelktinių jėgų atsinaujinimo”. Šiame romane
leisti juos į lietuviškas organiza .Amerikoje”.
dalininkas ir Tau, kaip ir vi Milašius vaizduoja 18 š. grafą
cijas, šelpti tų organizacijų veik
Prenumeratoriai, kurie užsi siems bendradarbiams ir talki Pinamonte, įsipynusį meilės is
lą, bet ir visi kiti neturėtumėm sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki ninkams, priklausys busimųjų torijon. Po eilės klaidžiojimų jis
pasilikti nuošaly, nes mūsų visų 1959 m. vasario 15 d., gaus pil mūsų tautos kartų padėka ir tin pastebi, kad jo trokštamoji mei
noras ir troškimas, o kartu ir ną V. Krėvės raštų komplektą. kamas įvertinimas.
lė yra ne moteris, o Dievo meilė.
atsakomybė, kad dabartinis jau O tie, kurie užsiprenumeruos Laukiame atsiliepiant.
Leidėjo adresas: Editions And
nimas išaugtų susipratusiais nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų
Lietuvių Enciklopedija
rė Silvaire, 8, rue Monsieur - le
-Prince, Paris VI, France. Kai
lietuviais.
265 C St., So. Boston, 27,
Eat metų balandžio 15 d., gaus
na 840 fr. Taspats leidėjas lei
Mass.,
USA.
Artimoj ateity dar kartą bus ietuvos žemėlapį ir Jono Balio
(skelb.) džia ir kitus Milašiaus raštus.
bandoma sušaukti skautų tėvų “Lietuvių Dainos Amerikoje”.
ir prijaučiančių susirinkimą. Ne Jau išėjusius LE tomus nau
pasilikime ir šį kartą nuošaly jieji prennmeratoriai gaus išsi
tuo pačiu stumdami savo vaikus mokėtinai pageidaujamomis są
į kanadiečių skautų eiles, kurios lygomis. Už vėliau išleisimus to
ĮDAINAVO ALICE STEPHENS ANSAMBLIS.
tikrai - gražiai susitvarkiusios ir mus mokama normalia tvarka.
Plokštelėje yra įdainuota 17 kalėdinių giesmių ir liaudies dainų, akompanuo
juos labai traukia. Šiuo metu
Lietuvių Eenciklopedijos lei jant
ir vargonais. Plokštelė yra Hi-Fi ir ilgo grojimo. Ji pasirodė rin
dar yra pasiryžusių vadovų no dimas nėra kieno nors asmeni koje orkestrui
1958 m. lapkričio 1d. Užsakymus siųskite jau dabar. Visi užsakymai
rinčių dirbti. Parodykim, kad nis reikalas, o vaisius visų lietu turi būti siunčiami su pinigais. Kaina $4.50. Pridėkite 50 c. persiuntimui.
pritariam jiems, kad esam dė vių sutelktinių pastangų, vai Užsakymus siųskite šiuo adresu: ALICE STEPHENS, Chicago Conservatory of
Music, 64 E. Van Buren St., Chicago 4, 111., USA.
kingi už jų pastangas.
sius, deja, tik laisvame pasauly
Labai gražu, kad kuriam sa je gyvenančių lietuvių. Tad ir Štai sąrašas giesmių ir dainų: Sveika Marija, J. Gaubo; Šventoje tyloje, B. MarSJ; Į Betliejų bėkit, L. Šimučio; Piemenėliams, B. Markaičio, SJ; Sku
vas parapijas, puošiam bažny nuopelnai atitinkamai priklau kaičio,
binkit piemenys, M. Petrausko; Betliejaus prakartėlėj, J. Švedo; Eisit kentėt,
čias, pagaliau įsigijom Lietuvių so visiems tiems, kurie bet ku B. Markaičio, SJ; Kur bakūžė samanota, St. Šimkaus; Karvelėli, č. Sasnausko;
Namus, bet stenkimės taip pat, riuo būdu prie šio darbo priside Dul dul dūdelė, A. Vanagaičio;. Nemargi sakalėliai, J. TaIIat-Kelpšos; Pas mo
kad už 10 ar 20 metų juose dar da. Darbas kilnus, nes lietuvių čiutę augau, P. Sarpaliaus; Sakė mane šiokia, J. Tallat-KelpŠos; Mergužėle le
lijėle, A. Račiūno; Apynėlis, V. Misevich; Sėjau rūtą, V. Žilevičiaus; Išauš pa
skambėtų lietuviška daina.
tautos ir valstybės kančios ir vasaris,
B. Budriūno
G. B. vergijos metais, jis skiriamas

Kultūros ir knygų pasauly

Skautiškas jauninas Hamiltone
Hamiltono jaunimas susibū- gyveno.... Dar ilgai vis dalino- mi ilgainiui pavargsta, jų vieiais su namie likusiais ton dar atsiranda kiti jaunesni
ręs daugiausia dviejose pagrin- si įspūdžiais
dinėse organizacijose ■— ateiti- draugais, mokindami naujų sto-]su nauja energija ir pasiryžininkų ir skautų. Negalima bū- vykios dainų, pasakodami apie mais, bet ir jų jėgos išsenka, šu
tų nepaminėti svarbiausios lie- laužus ir įspūdingus nakties žai- Į sidūrus su tais pačiais sunku
tuviŠkumo išlaikymui šeštadie- j dimus, dalindamiesi parsivežta mais.
nir-Ao
’kc kurios
Vilkine mokinių
mnlrinin ‘ literatūra
literafiira ir
ir nan
pan.
nirės mnlrvrLrl/
mokyklos,
Daugumas pasąkys, kodėl
skačus metai iš metų vis auga. Išgyvenu daug malonių įspū skautai patys nesusiorganizuoja
Ten vaikai praleidžia tris su pu džių, įgijus daugiau patyrimo pinigu, nesuruošia pelningų pa
se valandos kas šeštadienį besi sautiškam darbe, atsiranda lyg silinksminimų, kaip daro kitos
mokindami savo gimtosios kal ir įsibėgėjimas tolimesnei veik organizacijos? Jie dažniausiai
bos. Tačiau mokykla lieka mo lai. Pasiteiravus, kodėl skautiš suruošia bent vieną pasilinksmi
kykla — vaikai jaučiasi, kad jie ka veikla sulėtėja rudenį, nors nimą per metus, bet jis pagal
turi dirbti kaip ir kitomis savai patys skautai ir turi noro dirbti skautų papročius būna be svai
tės dienomis. Jie nori kartais iš bei lavintis, paaiškėjo, kad svar ginamųjų gėrimų, todėl ir pel
sijungti iš mokyklos rėmų, pa biausia priežastis yra lėšų stoka. no daug neduoda. Be to, visa su
rodyti savo iniciatyvą ir suge- Po vasaros stovyklų ir iškylų ruošimo našta užgula ant tų ke
ir taip iau menka kasa būna vi letas žmonių, kurie ir taip daug
bėimus.
Vyresnieji, daugiausia augš- siškai ištuštėjusi. Ruošiantis sto savo laisvalaikio atikoj a suei
tesniųjų mokyklų mokiniai, ak vyklai reikia įsigyti naujo in goms, suruošimui skautų tradi
tyviai reiškiasi sporto klube ir ventoriaus arba senąjį papildy cinių švenčių ar minėjimų.
tautinių šokių grupėje. Jie ren ti, pataisyti, nuvežti skautus į Jau porą metų Hamiltone vei
kasi reguliariai kas savaitę 2-3 stovyklą ir atgal, vieną kitą kia Skautų Rėmėjų Komitetas,
vai., kurias praleidžia lietuviš skautą sušelpti ir visokių kitų
kurio tikslas yra telkti materia
koj aplinkoj sportuodami ar be smulkių išlaidų.
simokindami lietuvių liaudies Pereitais metais įsisteigė jū linę paramą skautiškai veiklai,
šokių, o reikalui esant ir repre rų skautai. Šįmet jie įsigijo ir vena ir savame krašte ir jų vaizentuodami lietuvių vardą. Bet valtį. Bet reikia ją išlaikyti, re nam kitam nariui vis pasitrau
tai dar toli gražu ’neapjungia vi montuoti; sumokėti registraci- kiant, jis labai sumažėjo ir pas
sų jaunuolių, ypač mažieji lie ios mokesčius, pirkti kurą ir t.t. kutiniu laiku aktyviai nepasi
ka be užsiėmimo laisvu nuo pa 'Puoš pinigus dažniausia patys reiškia. Dar vasaros metu buvo
mokų laiku. Tuo tarpu pagundų skautai turi susidėti arba va bandyta sušaukti skautų tėvų ir
netrūksta — televizija, anglų dai turi finansuoti iš savo ki prijaučiančių susirinkimą tiems
reikalams aptarti ir išrinkti nau
jaunimo organizacijos, jų pasi šenės.
linksminimai ir t.t. Vieną kartą Mažųjų vilkiukų ir paukšty ją Skautų Rėmėjų K-tą, bet at
pasiekus tuo keliu grįžti daug čių yra nemažas skaičius ir no silankė labai mažai. Čia mums
rinčių įsijungti dar daugiau, reikėtų pasimokinti iš kanadie
sunkiau.
Kaip jau minėjau, Hamiltone bet negalima jų priimti, nes ir čių skautų tėvų, kurie nors gyveikia dvi jaunimo organizaci su turimais sunku dirbti; reikia Bet dėl įvairių priežasčių vie
jos, kurios ir stengiasi sunaudo juos dažnai iš namų paimti ir kams negresia nutautėjimo pa
ti kaip galima naudingiau jau vėl atgal atvežti, nes sueigos bū vojus, tačiau labai gyvai įsijun
nimo laisvalaikį. Čia norėčiau na vakarais. Mažieji labai no gia kartu su savo vaikais į ben
paliesti daugiau skautų veiklą. riai lanko sueigas, kur turi daug drą darbą, norėdami jų energiją
Hamiltono skautai savo eilėse žaidimų, dainų, dirba įvairius nukreipti naudingon, auklėjanpriskaito netoli šimto. Jų tarpe darbelius, be to, susipažįsta su čion pusėn, atitraukti juos nuo
rasime vos mokvklą pradėjusį skautiška dvasia. Porą kartų gatvių ir televizijos. Jie žino,
vilkiuką ar paukštytę ir jau ke per metus būna suruošiami vai kad skautų papročiai ir įstatai
lias dešimtis metų turintį skau dinimėliai su baletu, .taut, šo moko tik gero, vaiko laisvalai
kiais ir dainom. Tada visi labai kis užimtas naudingom (pramo
tą vytį ar vyresniąją skautę.
Per eilę metų vis buvo gali uoliai stengiasi išbandyti savo gom lavinančiom . jo psichinius
ma pastebėti sujudimas ir at jėgas scenoje, pasirodyti savo bei fizinius gabumus. Tėvai
gimimas pavasario ir vasaros tėveliams ir draugams. Tokie stengiasi su .vaikais bendrauti,
metu: iškylos, stovyklos, links pasirodymai labai ilgai pasilie pajusti jų vargus bei džiaugs
mi veidai, naujos uniformos, ka mažųjų atminty kartais ir mus; ruošia arbatėles, organi
zuoja bendras sueigas, ruošia
įvairiaspalviai kaklaraiščiai.
.sam gyvenimui.
. Pereitą vasarą Hamiltono i Visi mieliai pasidžiaugiam jų pasilinksminimus, iškylas ir t.t.
skautai turėjo net dvi stovyklas: laimėjimais, bet daugumas neži- Anglų skautai sukelia lėšų iš
pirmojoj kartu su torontiškiais nom, kad vadams reikia ne tik savo tradicinės “Apple Day”, o
dalyvavo gana daug hamiltonie- juos išmokinti, po retecijų į na mergaitės pardavinėdamos sau
cių. Vyresnieji vėliau dar išya- mus išvežioti, bet dar dažnai iš sainius. Anglų skautukai renka
žiavo į Tautinę Stovyklą. Kiek savo kišenės įtaisyti scenai rei- popierį, tuščias dėžes ir kt. Su
daug Įspūdžių jie parsivežė, kiek kalingus drabužius ar dekoraci- rinktus ir iš to papildo savo ka
daug jaunatviško džiaugsmo iš- jas. Tie patys žmonės bedirbda- są. Mums visa tai neįmanoma,

PIŽAMOS
Šiltos, patogios flaneletės. Šviesiai patraukliais dry
žiais. Kirpimas- pritaikytas patogiam miegojimui. A
iki E (36-44) dydžio.

$2.89, dvi poros $5.75
Šilti, puikūs darbui ar sportui marškiniai.

Spalvingi languoti
MARŠKINIAI
SPECIALUS PIRKINYS ŽEMA KAINA.
Taip' šilti, patogūs, ilgai nešiojami. Didelis pasirinki
mas spalvingų languotai išaustų, taip pat ir mėlynų,
pilkų, raudonų ir rudų. D-V-M dydžių.

$1.79 du už $3.50
PATVARŪS MEDVILNINIAI
SUNKAUS DARBO H ILGIO

PUSPALČIAI
su šiltu kviltiniu pamušalu.
Puikūs prie darbo ir šiaip nešiojimui. Satino užbaigi
mai medvilnei teikia puikių išvaizdų. Liuesai sukirp
ti. Dvi kišenės? Perskelti šonai. 36-46 dydžių.

Anksčiau narduodami po $14.95

DABAR $13.89
Daug pigiau reguliarių kainų “Sanforized”

Doeskin MARŠKINIAI
Žymiai sutaupysite pirkdami populiarius DOESKIN
sporto marškinius. Kanados gamybos. Šviesūs, spalvin
gais mėlynais, raudonais, rudais ir pilkais langeliais.
Sanforizuoti. Su kišenėmis. 6-16 nr. Kainavo $1.98.

DABAR $1.29. Du už *2.50
Spalvingais dryžiais ir puikaus stiliaus

Flanelette PIŽAMOS
Specialus pirkinys žefna kaina.
Didelis pasirinkimas spalvų ir tradiciniais dryžiais ir
įdomių raštų. Erdvus sukirpimas, patogios. Elastinis
dirželis, kišenės. Nuo 6 iki 16 dydžio.

$2.54. Dvi poros už $5.00
SPECIALI IŠPARDAVIMO PASIŪLA!

APATINIAI BALTINIAI
Šilti, žieminiai, aelsvos medvilnės, nerti. Nesitraukia,
išlaikų forma. "Sanforizuoti". Apsiūtos siūlės, dvi
gubi keliai. M-V-D dydžio.

MARŠKINIAI trumpom rankovėm, crew
neck rūšis 74<, trys už $2.15.
KELNES — dvigubi keliai, elastinis lie
muo — 94<, trys už $2.75.

Lietuvą enciklopedijos talka

Nauja plokštelė “Iš Rūtij šalelės”

SUTAUPYKITE PIRKDAMI KALĖDŲ DOVANAS!
Pamatykite šviesius “DAN RIVER”
MEDVILNINIUS AUTOMOBILISTŲ

Jack Fraser pasiūlo jums nepralenkiamos
vertės, puikiausią kokybę. Specialiai atpi
ginti šiam metiniam išpardavimui

PALTAI
Pasirinkimas iŠ dviejų liuksusinių vilnonių medžiagų
pradedant palyginamai žema $59.50 kaina. Pasirinki
te paprasto veliūro ar naujos pūkuotos medžiagos.
Jauskis jaukiai — šiltai — išdidžiai nešiodamas

Ontario žieminius paltus,
r

Vyriški paltai1
Grynos' vilnos puošnūs paltai.
Pasirinkimas vertingų veliūrų
ar naujoviškų su pūkeliais. Šie
rinktiniai rūbai yra puikiausiai
pasiūti žinomų Kanados ga
myklų . . . Jausies drąsiai ir
gerai apsirengęs nešiodamas
populiarius
vieneilinius,
su
įleistomis ar ant viršaus už
siūtomis kišenėmis. Gaunami
įvairių spalvų, kokios tik jums
geriau patinka . . . yra penkių
gražių rudens ir žiemos spalvų
pasirinkimas. Nuo 34 iki 46
nr. dydžių, normaliam ar že
mam ūgiui. Atsiminkite ŽE
MAS KAINAS ... tik keturias
dešimt oštuoni dolerio i ir tris
dešimt du centai kiekvienas.
Apsilankykite pas JACK FRASER šiandien. Jubiliejinė

PUSPALČIUS

Pirkite pustuziniais tokiomis
ŽEMOMIS KAINOMIS

DARBO KOJINĖS
Vilnos or nailono užoudimais. Populiariausios darbo
kojinės pritaikytos šilimai ir patogumui.

sumažinta

tik

šiam

išpardavimui.

Jubiliejinė pardavimo

'

kaina $17.89
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DĖMESIO lauke dirbantiems. Sumažinta
kaina populiaraus stiliaus

WINDBREAKERS
Nešiokite augščiausios kokybės odinius sportiškus su »
zomšiniu ar odiniu .kalnieriumi ir rankogaliais. Pasi
rinkimas zomšinių rudų arba tamsiai mėlynų. Odinių
— juodų ir rudų. Dydis 36-46. Jubiliejinė kaina

kaina $12.89_______

Spalvingi, taškuoti, vilnoniai MELTON.
Specialiai įkainoti šiam išpardavimui. Taškuoti, lan- .
guoti, anglies pilkumo ir vid. mėlynumo 6-18 dydžio.

j

S35.00 vertės—SPECIALIAI SUMAŽINTA.
Garsūs BORG pamušalu, plius QUILT pamušalu

i

“Zibeline” PALTAI

Jubiliejinė išpardavimo kaina

$2.39, dvi poros $4.75

Apatiniai baltiniai
KOMBINACIJA. Augščiausios kokybės
“PENMAN”, vidutinio svorio, šviesiais pa
kraščiais. Trumpos rankovės, kelnės iki
kulniukų. 36-44 dydžio.

$12.89

$2.29, du už $4.50

du už $25

BALTINĖL1AI

ŽEMOS KAINOS BERNIUKŲ KELNĖM!
Šiltos, su pamušalu. Ilgai nešiojasi.

“PENMAN” šviesiais pakraščiais, apmegsti, patogiomis rankovėmis, nertinėlio sti
liaus. M-V-D dydžių (36-44).

Kainos sumažintos šiam išpardavimui.

_____ 89c, trys už $2.50_____
KELNAITĖS

CORDUROY KELNĖS

Berniukams
SUBURBAN PALTAI
S8.89, du M 7.50

Reguliariai $3.69 vertės. "Sanforizuotos", kad nesi
trauktų. Tamsiai mėlynai dryžuotos. Pilnu pamušalu.
Neblunkančios. Trigubų siūlių. Stipriu ziperiu prieky.
Keturiomis giliomis kišenėmis ir kišenėle bilietėliams.
6-18 dydžio

Praktiški paltai,
ku
riuos berniukai mėgs
ta. ŠUti, grynos vilnos
su ąuiltiniu pamušale.
Paslėptas ziperis prie-,
kyje, metalinės sagte
lės. Vid. pilkos ir ang
lies spalvos. Nuo 6 iki
18 nr. dydžio.

Nepaprastai populiarūs automobilistų puspalčiai. Su
dviem kišenėm. 4 sagų. Smėlio spalvos. 36-46 dydžio.

pardavimo kaina
* Populiari Char pilka
★ Vidutinio pilkumo
★ Tradicinė tamsiai mėlyna
★ Rusva
* Nauja mėlynai-pilko

kaina

KELNĖS (jeans)

Vilnoniu kapišonu, už
vertus į užpakalį virs
ta kalnieriumi,

su oriono pamušalu padidinančiu šilumą.
Epecialiai

Augščiausios kokybės... Labai žema kaina
BERNIUKAMS SU PAMUŠALU

Duffle
PALTAI

Garsaus fabriko ženklo. Kad geriau atrodytumėt po
darbo jums reikia "ZIBELINE" palto. Geru pamušalu,
talpiomis kišenėmis, keturiomis sagomis. Įvairių spal
vų. 36-46 dydžio. $35 vertės, jubiliejinė išpardavimo

____________ KAINA $26.89

Corduroy atlaiko grubų ir nerūpestingo dėvėjimo. Kosha pamušalu. Ivy League dirželiu. Pasirinkimas tam
siai pilkų, rudų ir tamsiai mėlynų spalvų. 6-12 dydžio.

4.99

-Praktiška, populiari dovana berniukams

Oriono mėgstu kai
Reguliariai $3.95. Sumažinta kaina. 100% Dupont
augštos kokybės oriono. Lengvai skalbiasi. Raudonos
ir mėlynos spalvos. 6-16 dydžio.

52.89 du už *5.75
Kanados garsūs ilgomis rankovėmis

SPECIALUS PIRKINYS. Reguliariai $6.95.

DRLON MEGSTINIAI

Sportiniai marškiniai

100% Oriono. Lengva išskalbti, nesitraukia.
Pigūs šie minkšti, puikūs oriono megstiniai.

Garsūs

"BRUCK" gaminiai.

"Nereikalinga

lyginti".

Toks spalvingas languotumos patenkina ir lobiausiai
išlepinto skonį. Įvairių spalvų, dailiu kolnieriuku,
dviem kišenėm. D-V-M dydžio. Sutaupysite $2.36 nuo *

Gražios išvaizdos. Mėlynos, pilkos, smėlio ir raudonos
spalvos. M-V-D dydžio.

$4.59 du už $9.00

Pritaikintos “PENMAN” kelnaitės. Pilno
ilgio, jaukios. Elastinis juosmuo. M-V-D
dydžių (30-42).

$1.34, dvi už $2.50
Trumpos KELNAITĖS

|

Medvilninės, pastiprintos tempimosi vietose. Dvigubas priekis. M-V-D dydžių.

I
i

______ 55c, dvi už $1.

____________ $4.59, du $9.00____________

Augštos rūšies odinės

su pamušalu PIRŠTINĖS

Daug žemiau reguliarios kainos
GRYNOS VILNOS IR ORLONO

T-BALT1NĖLUU
Tinka kaip apatiniai ar T-baltinėliai. Trum
pos rankovės, nailonu pastiprintu kaklu.
Švelnios medvilnės. M-V-D dydžių.

89c, trys už $2.50

Posirinkimas rudų, juodų ir pilkų. Patvarios. Žinomų
Kanados firmų. Su pamušalu. Gera dovano. 8-10’/2.

VYRIŠKOS KOJINĖS

$2.59, dvi poros $5.00

Trys poros už $2.50

Jack Fraser’s krautuvės Toronte;
DANFORTH at PAPE,
DANFORTH near MAIN,
EGLINTON SQUARE,
EGLINTON WEST .near DUFFERIN,
ST. CLAIR W. near DUFFERIN,

’

’’PENMAN” balti

reguliarios $6.95 kokios. Jubiliejinė pardavimo kaino v

6 poros už $3.35

f

DUNDAS W. at HIGH PARK,
YONGE at SHEPPARD,
NORTHTOWN SHOPPING CENTRE,
MAIN ST. NORTH at WESTON,
APPLEWOOD SHOP CENTRE.
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REALTORS
1199 Bloor St. W.
Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią
didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.

SPORTAS

College - Morgucrctta
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

narnos, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema.
Arti susisiekimo.
,

■

Bloor - Lansdowne
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

pusiaū atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliję. Geri morgičiai.
Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me

talinius daiktus: žaislus, jrapkius ir
kt. Dviejų augštų pastatas ir,viso ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.
St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du

augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 modemiškos virtuvės. Dalis
baldų įeina į pirkimo kainą.
Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras

Jane - Annette
3 metų senumo
$1.500 įmokėti, 6 moderniškai įreng

ti kambariai, mūrinis, moderniško
virtuve, privatus įvažiavimas, augštas rūsys. Prašoma kaina $15.900.
Savininkas parduoda ųž bet kokį pa
siūlymą. Skambinkite tuojau.
Bloor - Lansdowne
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

riai, įvažiavimas, 2 moderniškos vir
tuves, nauja apšildymo sistema. Kai
na $14.700.
Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, '6 kamba

riai, nauja moderniška virtuvė, ga
ražas, nauja šildylmo sistema .Savi
ninkas pirko. Geras pirkinys. Koina
» $16.400.

Swansea
$4.500 įmokėti, 6’ švarių kambarių,
mūrinis, atskiras, įvažiavimas ir ga
ražui vieta, 2 virtuv. Kaino $16.500.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto Metro Jr. lygos rung
tynėse Andys Jr. nugalėjo St.
Michaels 61:57 ir Aušra Jr. nu
galėjo Toronto Township 53:47.
Aušros komandoje žaidė: J.Laurinavičius 22, K. Grigaitis 4, R.
Gudas 15, R. Strimaitis 9, T.
Diatchenko, D. Venckus 1, E. Vi
sockis ir V. Butkevičius. Sekan
čios Metro rungtynės šį antra
dienį 8 v.v. Prisikėlimo salėje:
Aušra - YHMA.
Bathurst - College lygos rung
tynėse latviai nugalėjo Andys
39:67 ir Aušra - Yamadą 55:50.
Aušros komandoje žaidė: A.
Buntinas 9, J. Laurinavičius 13,
K. Grigaitis 1, D. Turk 2, R. Gu
das 4, R. Strimiatis 7, R. Rigbi
8, A. Jankauskas 9, R. Juozaitis
2. Sekančios B-C rungtynės šį
sekmadienį 1 vai. p.p. Prisikė
limo salėje: Tridents - Andys.

Draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Aušros M. Jr. ir Andys
M. Jr. antradienį baigėsi lygio
nis, garažui vieta ir įvažiavimas, 2
mis 89:89. Aušros komandoje
Jone - Annette
moderniškos virtuv. Kaina $16.500.
$12.000 pilno koina, 5 kambarių
| žaidė: J- Laurinavičius 42, K.
Humberside - Indian Rd.
mūrinis namas, alyva apšildomas,
Grigaitis 2, R. Gudas 8, R. Juo
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
moderniško virtuvė, gražus kiemas,
zaitis 7, Š. Styga 3, R, Strimai
riai, 2 virtuvės, geri morgičiai. Vis
garažas.
tis 8, T. Diatchenko 19, D. Venc
kas geram stovyje. Kaina $16.900.
Porkdcle
$13.500 pilna kaino. 8 kamb. per
kus, E. Visockis 1, V. Butkevi
Bloor - Dovercourt Rd.
du augštus, mūrinis namas, pusiau
čius.
$3.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
Mergaičių CYO rungtynės:
riai, 3 virtuvės, garažui vieta ir įva
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
žiavimas.
Geros
pajamos.
Arti
prie
pirmadienį,
lapkr. 17, St. Jo
monto.
visko.
Kaina
$17.900.
sephs patalpose: Aušra Jr. - St.
Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
Peters; ketvirtadienį, lapkr. 20
College - Dovercourt Rd.
ras mūrinis namas ąu 2 garažais,
d.
7 v.v. Bloor Collegiate, Aušra
3 butų
Pajamos $250 mėn.
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
1 atviro skola 10 metų.
•Juvl. - St. Helens; sekmadienį’
niškos virtuvės.
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11
lapkr. 23 d. 3 v.V. Loretto patal
Quebec - Bloor
kambarių, 3 moderniškos virtuvės,
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atskipose, Aušra Sr. - Vytis Sr.
naujas vandeniu alyva šildomas pe
rasras mūrinis namas su 2 garažais,
Toronto and District Church
čius, privatus įvažiavimas, 2 gara
3 moderniškos virtuves, 2 vonios.
žai.
5
kambarių
butas
apačioje
sa

lygos
rungtynės, kurioje žais
Geros pajamos.
vininkui.
trys Aušros prieauglio koman
z St. Clair - Oakwood
dos, pradedamos šią savaitę.
Tripleksas, 1 metų senumo, viso
Annette - High Park Avė.
14 kambarių, vandeniu alyva šildo
Aušra
Juvl.; R. Burdulis, A.
$7.500 įmokėti, 10 kambarių, at
mas. Geros pajamos. Butas savinin
skiras, 2 moderniškos virtuvės, 2 vo
Laurinavičius, G- Berėsnevičisu,
kui už mėnesio laiko.
nios. Kaina tik $18.900.
R. Karka, J. Kanapka, V. Ricke
Eglinton - Keele
vičius,
O. Kaizeris, S. Masionis;
Dėmesio!
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
Skubiai reikalingi namai prie St.
Aušra Midget: K. Batura, R.
numo apartmentinis namas su 2 ga
Clair ar College - Bathurst rajone.
Vyskupaitis, ET Butvydas, K.
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
Skambinkite kaip galima greičiau.
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. ‘
Augustinavičiųs, J. Bukšaitis,
Pilna kaina $56.000.
A Žaliauskas, V. Janulevičius,
A. Simonaitis; Aušra Banton:
T- ŠTANŲ LIS
B. SAKALAS
A.
Šlekys, V. Vckteris; R. Gri
- SAKALAUSKAS
1159 ST. CLAIR AVE.
gas, G. Skrinskas, H. Steponai
Darbo telef. LE. 4-S4S1
tis, V. Raseckas, Ė. Ramanaus
LE. 4- 6346.
Namų RO. 2-5543.
Namu tel. LE. 6-1410
kas. A. Genys, J. Genys, P. Ge
P.S. Jeigu kartais nerastiunėte šiame skelbime sau tinkamo na nys, A. Ališauskas, J. Gatamo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes veckas.
Šį ketvirtad. 8 v.v. Aušra Jvl.
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
- Woodgreen rungtynės Prisikė
limo salėje.
T. P.
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Roncesvalles - Fermanagh Ave.
$3.000 įmokėti, 6 kambariai, mūri

♦

,

Joseph A. PETERS Ltd.
R E A LT O R S
Nar£s Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor
$2.000 įmokėti, 9 didėlių kambarių,

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba

atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
ves, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mrjičius.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 1 1 labai didelių k.,

atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės,
vandens alyvos šildymas.
Privatus
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir
apsipirkimo.
St. Clair - Bathurst
$^.000 įmokėti, .8 kambariai dvie

juose augštuosė. 2 vonios, 2 virtuves.
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas
morgičius 10-čiai metų.

St. Clcir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse jaunu
tės pasekme 26:14 įveikė St. An
selms komandą. Gynime labai
puikiai sužaidė Lorencaitė, pa
dariusi 4 taškus, o Kilotaitytė
įmetusi 12 krepšių, buvo geriau
sia iš puolėjų. Dar žaidė: Pacevičiūtė 2, Kinčiūtė 8, Renkauskaitė. Šią savaitę žaidžia: Vytis
I-All Nations penktadienį 8.30
vai. v. A. Miur Coli.; Vytis-Aušra (moterys) sekmadienį 3 vai.
p.p. Loretto Coll. Gaila, bet į
šias rungtynes žiūrovaį neįlei
džiami. Mokyklinio jaunimo
krepšinio pratybos -šį šeštadie
nį vėl įvyks įprasta tvarka. Vy
čio krepšininkai praėjusį šešta
dienį viešėjo Hamiltone ir žai
dė draugiškas rungtynes su koviečiais. Vyrai rungtynes laimė
jo, o jauniai pralaimėjo.
Tinklinio pirmenybės jau pra
sidėjo. Treniruotės vyksta ant
radieniais nuo 8 v. v. St. Chris
topher salėje.
Stalo tenisininkai praėjusį sa
vaitgalį dalyvavo stalo teniso
turnyre Detroite.
Žuvininkas V. Paulionis už
virš 4 svarų pagautą small bass
buvo atžymėtas Star sidabriniu
ženklu.
Piniginiais atsiskaitymo rei
kalais prašome kreiptis į klubo
iždininką J. Budrį antradieniais
šv. Jono Kr. par. salėje stalo te
niso treniruočių metu.
A. Dūdai už $20 paramą ry
tiečiai nuoširdžiai dėkoja. A.
Dūda tvarko Vyčio klubo drau
dimo reikalus.
A. S.
KOVO ŽINIOS
Visuotinis HLSK Kovo narių
susirinkimas įvyko Aušros Var
tų parapijos salėje lapkričio 9
d. Pirm, išrinktas E. Petrušaitis
ir sekret. A. Gurgždytė. Val
dybos pinų. K. Stanaitis, dary
damas pranešimą nurodė, kad
Kovas šiandien yra žinomas ŠA
kontinete lietuviškai visuome
nei, kaip darnus ir drausmingas
vienetas. Nurodęs klubo daly
vavimą žaidynėse ir rungtynė
se (didesni — Clevelandą, Mont
reali, Torontą, Niagarą Falls ir
kt.), pasidžiaugė gražiai pavy
kusiu klubo devynių metų su-

KUK© ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mOms dėl:
KURO ALYVOS
ALYVOS "BURNERIŲ"

MĖLYNŲ ANGLIŲ
APŠILDYMO KROSNIŲ

24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

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

ros namas, lobai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.
.

NAMU SAVININKAI!

St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam

barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi
čius 10 metų.

Buv. B. SERGAUTIS - REALTOR
DABAR

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

EXTRA

B. MARUOŠIUS
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel
RO. 2-5543

Mes skoliname [mokėjimui 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. MOKIAIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

1077 Bloor St. W.
P. BUDREIKA
Namų tel. WA. 1-7672
-----------

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

A. BLIUDŽIUS
Namu tel. LE. 5-4229
V. MORKIS

Baby Point Paint & Wallpaper

C.I.L., B. MOORE,* CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms

popieris, įvairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. (prie Annette).

......

REALTY LIMITED

.

Didžiausia lietuviška firma

kakties minėjimu ir gražiu pa
sirodymu Toronto Vyčio dešimt
mečio minėjime. Pareiškęs val
dybos atsistatydinimą, pirmi
ninkas būsimai valdybai palin
kėjo sėkmės. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė J. Bulionis.
Knygos ir visos bylos vedamos
tvarkingai ir jokių trūkumų ka
soje nerasta. Grynais pinigais
kasoje randasi $217.
Valdybos rinkimuose susirin
kusieji nutarė padidinti jos są
statą iš buv. trijų asmenų iki
penkių. Balsų dauguma į valdy
bą išrinkti: E. Petrušaitis, K.
Baronas, K. Stanaitis, A. Meškauskaitė, V. Miniotaitė. Kandi
datais liko: L. Bakaitytė ir L.
Virbickaitė. Revizijos kom. (J.
Bulionis, V. Pilkauskas) sutiko
eiti pareigas ir sekantiems me
tams.
ŠA žaidynių pavasario rato
rengimo reikalais pranešimą pa
darė K. Baronas. Nors FASKas
nurodė 1959 m. balandžio 4-5 d.
rengimo datą, tačiau ji Hamil
tonui yra nepriimtina, nes tuo
laiku mokykloms yra atostogos,
salių neįmanoma gauti, studen- į
tai pradeda egzaminus. Hamil-!
tonas už sales jau yra davęs1
rankpinigius gegužės 2-3 d. žai
dynėms ir nuo tų datų neatsisa
kys, nes klubas ne tik gali pra
rasti įmokėtus pinigus, bet pav.
viešubutis
gali
pareikalauti
dviejų salių nuomą, apie $500
ŠA žaidynės Hamiltone bus di
deliu įvykiu > ir mūsų klubui,
nes Kovas kartu minės ir savo
veikimo dešimtmetį. Šios žai
dynės pareikalaus didelio visų
darbo, o kartu ir gero Hamilto
no vardo išlaikymo, taigi joms
jau bus pradėta rengtis ateinan
tį mėnesį, išdirbus pirmame val
dybos posėdy visus planus. Su
sirinkimas vienbalsiai nutarė
klubo didelį rėmėją kun. dr. J.
Tadarauską pakeitei, į garbės
narius.
Kovo valdyba pirmame posė
dyje pareigomis pasiskirstė: pir
mininkas K. Stanaitis, vicepirm.
A. Meškauskaitė, sekret. K. Ba
ronas, ižd. E. Petrušaitis, narys
V. Miniotaitė.
Prekybos ir Pramonės mote
rų lygos pirmose krepšinio rung
tynėse, Kovo krepšininkės susi
tiko su Nasco kompanijos ko
manda, sustiprinta dviem žai
dėjom iš augšičausios miesto ly
gos. Kaip paprastai, kovietės už
baigė pirmą ketvirtį 11:4 ir pir
mą puslaikį 20:17 savo naudai,
“išspaudė” dar lygiąsias 28:28
trečiame ketvirtyje, tačiau rung
tynęs pralaimėjo šešių taškų
skirtumų — 33:39. Lietuvaitės
žaidė be’ geros gynėjos A. Meškauskaitės, kuri treniruotės me
tu susižeidė koją. Žaidė ir taš
kų pelnė: L. Bakaitytė, 8, N.
Sfanaitytė 4, R; Petrušaitytė 8,
L. Virbickaitė 6, V. Miniotaitq
1, D. Žemaitytė 2, Z. Prunskytė
4. Šios lygos pirmenybėse daly
vauja Westinghouse, Bell Co.,
Steel Co., Firestone ir kt. ko
mandos.
Kovas angliškame tvarkaraš
tyje Įrašytas “Lithuanian” var
du. Sekančios pirmenybių rung
tynės Įvyks lapkričio 18 d. 9 v.v.
tarp Kovo ir Livingston koman
dos ir lapkričio 29 d. Went
worth mokyklos salėje (kampas
Barton g-vės) 2 vai. p.p.. lietu
vaitės žais prieš Hagersville
miesto komandą. Mūsų visuo
menė kviečiama rungtynes lan
kyti. Įėjimas nemokamas. Toli
mesnių rungtynių tvarkaraštis
bus skelbiamas kiekvieną sa
vaitę mūsų spaudoje.
K. B.

527 Bloor St W.

Telef. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę,
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.
Swansea - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb.

College - Dufferin
įmokėti, 8 komb;

$2.000

namas, 2 virtuvės,
skola 10-čiai metų.

atskiras
mūrinis narnos, 2 mod. virtuves, aly
va šildomos, garažas.

mūrinis
garažas, viena

Jone - Annette
$2.500 įmokėti, 6 kamb’. mūrinis na

*
Porkdole rajone
$2.500 įmokėti, 1 I kamb.

St. Clair - Bathurst
$8.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš

mūrinis
namas, 2 vonios, 3 modernios virtu
vės, žaidimų kambarys rūsyje, nau
jas šildymas, naujos dvigubas gara
žas. 10 metų skola.

tus, atskiras mūrinis namas, 3-jų mc.tų senumo, 2 vonios, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, moder
nus viduje, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Swansea •
$3.500 įmokėti, 6 kamb. 4 metų se

Geoffrey Ate. - High Park
$8.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras

numo bungalow, centrinis plonas,
žaidimų kamb. rūsyje, garažas su
privačiu įvažiavimu.

mūrinis namas, 2 vonios, 3 virtuves,
vand. alyva šildomas, garažas.

Bloor West
įmokėti, 5 kamb.

"Supermarket"
$10.000 pilna kaina, $2.000 savai

ir 3-jų
~kamb. apart rūsyje, modernus viduje,
gražus kiemas, garažas su privačiu
įvažiavimu.

tinė apyvarta, 15 metų nuomos su
tartis.

Indian Rd. - Bloor
$4.500 įmokėti, 13 kamb. atskiras

St. Clair - Bathurst
13.000 įmokėti, 2-jų metų senumo

mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtu
vės, vand. alyva šildomas, garažas.

tripleksas, modernus viduje, 3 mūri
niai garažai,

Indian Rd. - Boustead
įmokėti, 9 kamb., mūrinis

8-plcksas
$20.000 įmokėti, 8 apartamentų at

$3.900

$5.000

namas, 2 vonios, 3 virtuvės, vande
niu alyva šildomas, dvigubas gara
žas, 10 metų skola.
i

P.

skiras mūrinis pastatas, viena skola
likučiui.

KEI BERIS
- - -

TEL. DARBO LE. 2-4404

••
•
•
•
•

geriausiai per

Four Seasons Travel
109 BLOOR ST. W., TORONTO 5, ONT
Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

LIETUVIAMS KLIJENTAMS APTARNAUTI
LIETUVIŲ KALBA, MŪSŲ' ĮSTAIGOJE DIRBA

p. VINCAS BAČĖNAS.
Jam galima skambinti vakarais tel. LE. 6-4681.

Prancūziško
stiliaus
kelnaitės
396
Glaudžiai gulinčios, vėsios, patogios.
Švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės . . . plokščių siūlių . . . Aplinkui
visą elastinį juosmenį, dvigubą priekį
ir angą stiprūs apsiuvimai. Tinka prie
' Jersey.
;

W3-8

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju.

SPECIALIAI
Kalėdoms
LIETUVON ir SSSR.
SIUNTINYS H — $28.40

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)

LE. 4-9211

HO.
1-7515
***>•♦>

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

5 sv. kumpio be kaulų, 5 sv. šviesto,
5 sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.
SPECIALIAI No..3 — $32.83

Garantuoja greitą ir gerą jūsų nuosavybės pardavimą.
įvertins jūsų nuosovybę,
duos roštišką garantiją, kad jūs gausit nustatytą kainą,
be nuošimčių paskolins pinigų nusipirkti kitą nuosavybę,
duos patarimus dėl investacijų,
10% -20% garantuotos investocijos.

Ken WILES Ltd.
REALTOR
PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną!
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave ). TEL.^0. 6-9241
Štai nauji šios savaitės pardavimai:
Gkndenan - Indian Rd.
$4.000 įmok., atsk. 8 kamb. mūr.

High Park
$7.000 įmok:, ant High Park Ave.,

namas, alyva Šild.r mod. virt., did.
kamb., garažas, galima tuoj užimti.
Pilna kaina tik $16.5000. Skubus
pardavimas.

gražus 10 kamb., atsk. tuomas, vand.
olyvo šild., 2 vonios, mod. virt., ga
ražas, priv. įvaž. Puikus nuomavim.
Vieno atvira skola 10-čiai metų.

Bloor - Windermere
$6.000 įmok., arti Bloor, 7 kamb.

Indian Rd. • Humberside
$13-15.000 įmok., 2 metų senumo

per du augštus, vend, alyva šild.,
2 mod. virt., šoninis įvaž., garažas,
did. kiemas, lobai Švarus namas iŠ
lauko ir vidaus. Namas be skolų.
Puikus pirkinys.

14 kamb. tripleksas, modem. įreng
tas namas. Mėn. pajamos $360. 3
mod. virt., 3 vonios, 3 garažai, priv.
įvaž., didžiulis kiemas, puikus nuomcv., vieno skola balansui.

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241.
Namų telef. LE. 4-0773

NAMŲ LE. 5-1584

Keliauti į Europę,
vykstant atostogų į Meksikę,
Jamaika arba į Bahamas,
taip pat atsikviesti gimines keliaujant laivu ar lėktuvu -

355 DANFORTŠ’avE.

B. SERGAUTIS asmeniškai ir veltui:

Bloor - Clendenan
įmokėti, 7 kamb.

atskiros
mūrinis narnos, 2 mod. virtuves,
vand. alyva šildomas, garažas su
plačiu įvažiavimu.
$6.500

mas, 3 metų senumo, modernus vi
duje, žaidimų kamb. rūsyje, garažas
su priv . įvažiavimu, 22 metų skola.

989 BLOOR ST. W.

1)
2)
3)
4)
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Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:
•j

ST. JOKŪBAITIS
L. Rickevičienė — RO.
H. Chvedukas — LE.
A. Dūda
— RO.

(Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
9-7668
A. Paulauskas — LE. 6-3545
4-1528
O. Indrelienė — LE. 1-8522
9-4612
V. S. Mastis
— LE. 2-6513

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor)
Telefonas LE. 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokftis nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —
europietižkame Ir kanadižkame stiliuje.
* įvairiausių rūfių skintos gelis bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms.
Kalbame taip pat yokiškai ir rusiškai.

I. MAWRODIN Realtor
Greitas h- sąžiningas patarnavimas įvairiose
nekilnojamo turto transakcijose.
A. MICICNAS

w

1000 g. puikiausios braziliškos kavos,
1000 g. olandiško kakoo,
1000 g. grynų taukų,
1000 g. sviesto, 3000 g. cukraus,
250 g. Ceilono arbatos,
500 g. olandiško šokolado,
500 g. sūrio 45% riebumo,
1000 g. ryžių, 500 g. džiov. persikų,
200 amerikoniškų cigarečių.
SPECIALIAI MOTERIMS—$76.20

3!6 jardo 100% vilnonės medžiagos
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardai
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jar
dai 100% vilnonės medžiagos suk
nelei, 8 jardai Rayon suknelėms ir
bliuskutėms, 8 jardai bovelninės me
džiagos vasarinėms suknelėms ir
bliuskutėms.
ŠIS SKELBIMAS VERTAS JUMS
50 CENTŲ f

Tik iškirpkite jį ir pridėkite prie Jūsų
užsakymo mums ir Jūs galite atskai
čiuoti 50 centų nuo kainos.
Prašome reikalauti musų pilno kata
logo dovanų siuntiniams ir vaistams.
Mes esame vadovaujanti firma per
siųsti pinigus j Lietuvą Ir SSSR spe
cialiu kursu — 10 rublių už dolerį.
Prašome teirautis. Mes turima leidi
mą ir esame apdrausti.

GRAMERCY — Dept. TZ
744 Broad Street,
Newark 2, NJ., USA.

V. VAŠI S

r*

M

T1LLSONBURG, Ont

Dr. Julius Kelertas

dyba kviečia visus, didelius ir
mažus, šių metų lapkrič o 22 d.
.7 vai. vak. į Delhi Hungarian
REAL ESTATE
Sunkus klausimas
Klube
Hali rengiamą koncertą - ka
Du sovietų piliečiai vaikšto
— Gal prisėstume čia?
872 Bloor St. W.
Telefonas LĘ. 1-4W5 riuomenės šventės minėjimą ir, Maskvos parke, kalbasi apie — Ne, aš esu pavargusi. Gepąskutinį šiais metais, linksmą Molotovų, Malenkovo ir Žuko- riau eikim pažaisti teniso...
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. pasišokimą.
vo kritimą.
į Jauna ir gabi solistė J. LiusVistiek sutvarkė
— Gr^i diena šiandien, drau
t'kaitė, kuri jau spėjo savo gra guži! Sakyk, ar dabar po stali— Ar tu įsiuvai sagą į manor.
žiu balsu sužavė i nevieną lietu- ’
kritimo 7r mes’ nesulauk- 1 Pėsčių? — klausia vyras žmoną,
vių koloniją Kanadoje bei JAV, sim tikros demokratijos? Tokios! — Neįsiuvau, nes neradau samaloniai sut.ko atlikti meninę
vergų darbų, be cenzūros, be g°s- Užtai aš užsiuvau kilpą...
,
.j.. ....
.
deportacijų ir be šnipinėjimų? I
_ . ......
I Linksmąją dalj atliks visa su- _
jei rytą tu žiūri’
Dabar negali zmoti
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
sirinkusi visuomenė, grojant vo- per langa’ir matai, kad nelyja,4 Lenkė «}ergaitė- lankanti pir..
to galvoji, jog ir niekui n Pradzl°? mokyklos skyrių,
966 Dundas St. W. - • Tel. LE. l-5688( kiečių orkestrui ir veikiant kbuv** ys*
&
J » J o
valrarp
IrlfJiiQiQ
vakare prieš ii7miAnanf
užmiegant klausia
’fetui su kietais, pusiau kietais met
nelis?
motiną:
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
• ir minkštais gėrimais.
PAIMAME IR HtISTATORtE į NAMUS.
— Leninas juk buvo geras
Paprastas dalykas
■ Kviečiame visus tautiečius iŠ
žmogus,
mamyte?
—
Gimimų
reguliavimas
So

Jūsų -patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.1 Rodney, Mount Bridge, WoodDarbas atliekamas greitai ir sąžiningai
Stock, Ingersol ir taip pat Delhi,. vietų Sąjungoje niekada nebu — Žinoma, kad geras, bet da
'. TiTsonburgo, Simcoe ir kitų vo ir nebus reikalingas, — dės bar miegok, vaikeli.
Sav. V. B LOCK IS
v'etovių lietuvius gausiai į šį to savo paskaitoj sovietų profe — O Stalinas ar buvo blogas
žmogus?
psskūtinį šiais metais parengi sorius Maskvos universitete.
—
Bet
'
kokiu
būdu
tada
val

— Blogas, visai blogas. Mie
mą atsilankyti ir maloniai pra
džia galėtų išspręsti galimą gy gok, vaikeli, miegok.
leisti vakarą.
Vis i linksmybių pradžia 7 v. ventojų pertekliaus problemą? — O koks žmogus yra Chruš
čiovas? Geras ar blogas, mamy
vak. Koncerto pradžia 8 vai. v. — klausia studentas.
te?
—
Visai
paprastai.
Jau
nuo
Prašome nesivėluoti.
1919 m. pas mus yra mirimų re — Tai sužinosime tada, kai jis
Apylinkės valdyba.
guliavimas, — paaiškina profe- bus jau miręs, — atsakė motina, j
St. Catharines, Ont. sorius,
Anylinkės B-nės nauja valdyba
Š.m. lapkričio 9 dieną, tuojau l
klLNCUAM'O TURTO
-po pamaldų, pranciškonų vie- j
GYVYŠE5
nuolyno patalpose įvyko St.
KEjUMUtGUATiinKIMU.
Catharines apylinkės narių vi Nuotrupos iš streiko nuotaikų
suotinis susirinkimas. Susirinko Užėjus į Mine Mill unijos sa
OILS LTD.
apie 30 asmenų. Susirinkimo pa- lę žmogus pasijunti tarytum pa- !
“ATLANTIC” RESTORANO
Atstovas
, grindinis dienotvarkės punktas tekęs į kokią komunistinę salą
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA
buvo naujos valdybos rinkimai. ar į Kremliaus despotų įstaigą.
ATSILANKYTI. '
Kaip kitur, taio ir čia, sudaryti Nesimpatingi barzdoti unijos
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir
‘
valiybą
nėra lengva, bet šiais smogikai sukinėjasi aplinkui
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.
patarnavimas.
1330 DUNDAS ST. W.
Toronto
TEL. LE. 1-9347 metais dėka kelių aktingų vie tvarkai palaikyti ir išmesti lau
Telefonas LE. 3-4908.
tos lietuvių tuos sunkumus gan kan nepageidaujamuosius.
lengvai teko nugalėti. Į nauią
Šį kartą paduodu kaimyninio
apvl. v-bą slaptu balsavimu iš- miesto dienraščio ištrauką apie
VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
rin’-t': Antanas Šetikas, Juozas streiką:
Lietuvių moterų
Šarapnickas. Juozas Girevičius, “Streikas unijai nelabai seka
S1UVŽJAS A. BERESNEVIČIUS
Kostas Jonušas ir Juozas Kavo- si, kaip praneša vienas buvęs
KIRPYKLA
lėlis; kandidatai: Kazys Galdi North Bay prekybininkas, kuris
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
kas ir Zenonas Jakubonis. Rev. jau keliolika metų gyvena Sud
Dorna Hairstyling
tiumams ir paltams. AugŠčiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
komis.: Algimantas Zubrickas, bury. Mine Mill unija mažai su
deliai, žemiausios kainos.
t Vincas Satkus ir Antanas Gverz
1618 BLOOR ST. W.
1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto* dvs. Iškilus šalnos reikalams su silaukia pagalbos. Net jos narių
(netoli Dundas)
tarpe jaučiamas nusivylimas ir
sirinkimas nubalsavo iš savo kartėlis. Unijos vadovybė mėgi
Telefonas LE. 3-2904
'apvlinkės kasoie esamų sutauoų no tartis su ligoninėmis, morgiskirti PLB Valdybai $25, Vo- čių kompanijomis, maisto krau
Sav. D. KAUNAITĖ
TAUPYK ir SKOLINKIS
kieti'oie gyvenančiam Simonai tuvėmis, • prašydama kreditų,
čiu: sušeloti $20 ir Vasario 16 bet gauna šaltus atsakymus. Kai
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
.gimnaz jai $10.
Narys, vienas unijos atstovas pareiškė,
PasVMa 1 ocm. iki $3.0^^. Paskolos, indėliai ir gvvybė apdrausta.
į So’ida i auka Sibiro lietuviams jog. turėtų būti taikomos “švel
PIGIAUSI
! Pu'sėio 20 d. St. Catharines ninančios aplinkybės”, vienas iš
SLA 278 kuopos narių susirin- prekybininkų atkirto, kad streiz
DARBO VALANDOS:
kime sprendžiant -šalpos reiką- įi Lkininkams
_____ _ ____
___________
neturį._būti
taikoma
Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak. ~lūs
dauguma
narių
pasisakė.
|
j
o
jęjų
švelninančių
aplinkybių,
Antradieniais —r
'
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
daugiau reikia atkreipti deme-1 “Mums reikia ,kad sumokėtuTrečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
Į LIETUVĄ
?,i.° I šelpiamuosius užsienyje ne mėte grynais pinigais” — tai tieBūstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
vietinius. Čia dar nėra bėdos ir. sus daugelio firmų atsakymas,
Pramonės gaminiai —
Telefonas LE. 2-8723
skurdo. Todėl ant greitųjų na- Mes nujaučiame,
•.
kad unija ap
Maistas — Vaistai
riai sudėjo $29 Sibiro nežino siėmė ant savęs streiko pasek
mam lietuviui ir pasiuntė BAL mes, tai dabar, pasisėjusi vė Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
Fui. Aukojo šie: Z. Piliponis, K. jus, tegu renka audras. Padėtis
22 svarai cukraus $11.95
i
Galdikas, J. Girevičius, J. Kavo- bloga Sudburiui ir visai Onta
ED. KONDRATAS
22 svarai ryžių
$14.75
lėlis, K. Jonušas, J. Satkus, I. rio šiaurei. “Nugget” laikraščio
22 svarai taukų $23.20
Ša:auka, P. Polgrimas, M. Sat- korespondentas praneša, kad vie
Siuntiniai pristatomi per
ikevičius, A. Panumis, J. Šarap- nas unijos narys, ieškodamas
3-4 savaites.
1 n ekas. D. Karvelis, S. Galdikas teisybės, užklausė unijos vado
ir M. Kukanauskas. Sako, tegul vus, kur jie padėjo tuos milijo
Janiųue Trading
ir jam šventė bus turtingesnė. nus dolerių, kuriuos išrinko iš
Tas pats. aarbininkų. Kai jis užsispyrė
Co. Ltd.
1113 Dundas St. W., Toronte
St. Catharines ukrainiečiai sa gauti atsakymą, buvo pavartota
835 Queen St. W., Toronto
(prie Lietuvių Namų)
vo tautinę šventę lapkričio 1 d fizinė jėga ir jis buvo už pa
Tel. EM. 4-4025
minėjo net dvi dienas. Lapkričio karpos išmestas iš salės”. (The
Telefonai:
1 d. įvyko gedulingos pamaldos Daily Nugget, lapkr. 6. 10. 1958,
Skyriai Hamiltone, St. Ca
;siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643
• už žuvusius už laisvę karius, o North Bay).
tharines, Edmonton, Buffa
Maineris. •
lapkričio 2 d. iškilmingas minė
lo ir kt.
jimas, kur buvo nušviesta vaka
Paieškojimai
rų Nepriklausomos kūrimasis ir
ŽUKLAVIMO
Lvivo išlaisvinimas. Į pamaldas Kazys ir Pranas Šimai, sūnūs
ir i minėjimą buvo pakviesti Kazio, gimę Kretingoje, prašo
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
vilniečių atstovai.
Buvęs. mi atsiliepti šiuo adresu: Ieva
Vaitkutė. 90 Carrick Ave., Ha
NIS su atitinkamomis nuolaidomis
Kas keliatės į kitą milton, Ont., Canada.
gausite tik
ANTANAS ČEPONIS
elektros įrengimai ir pataisymai
>utą ir norite pigia kaina per- J “TŽ” skaitytoją iš Belleville, Visiatliekami
greitai ir garantuotai.
vežti savo baldus, kreipkitės telefonu i Ont., atsiuntusį skelbimą ir $1,
molanėkite pranešti “TŽ” admi
Tel. LE. 3-1080
LE. 3-1435
nistracijai savo adresą ir pavar
44 Gwynne Avė., Toronto
BR. STONČIUS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
dę.
, .
a
čia tpat galima užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius lautuvus.

PRANAS BARAUSKAS

SUDBURY

Ont

Chirurgas

Dantų gydytoja

2259 BLOOR ST. WEST
Toronto, Ontario.

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

Tel. RO. 7*0962

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

Priėmimo valandos 2-4 p p
ir susitarus.

šeštadieniais pagal susitarimą
i
■ 11 1

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

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

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas
459 BLOOR ST. W.,
Toronto, Ont.
(Starkman vaistinės
namuose)
Darbo valados susitarus
telefonu
Tel. WA. 3-2003

t;

»

t

!

r tr n ji u

■

H. ROŽAITIS

siuntiniai

Vyrą ir moterų raibą
siuvėjas

Elektros - Electronic
Technikas

TAISAU
RADIO ir

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai —
gazo ar elektros
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St E.

LE. 1-1602

TELEVIZIJOS
" APARATUS
i

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

Savininkai ZALECKIAI

A. STANČIKAS

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

Visų rūšių šildymas ir Įvairios pompos.

High Park rajone

999 College St, Toronto. Teief. LE. 4-S123

2102 DUNDAS ST. W.
Tel. LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Rond&valles)
t: -

ANT. JUOZAPAITIS

............................................... '

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros
išvažiavimus, užsukite j

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO
Sav. VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Naulu stabdžly įdėjimas tik *1840
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058.
DARBE: WA 1-9541

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

Surastas vaistas, kuris palengvina
skausmus bei niežėjimų ir sutraukia
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmų
kartų mokslas atrado naujų gydomųjų
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti
skausmų
bei niežėjimų.
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi
priemonė, privačiai savo namuose be
jokio vargo ar nepatogumo.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

Mokslas dabar
sutraukia hemoroidus be skausme ar
nepatogumo

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

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

DĖMESIO!

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS
Tel RO. 6*4063
18 SKYLARK RD.. Toronto.

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

televizijos ir r?dio aparatas
TAPE REKORDERIUS. H1 - Fi. PATEFONUS.
J. SIANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-786L

Nuostabiausia—kod rezultatai bu
vo tokie, kod išgiję pareikšdavo: "Hemoroidai iš vis jau ne problema!"
Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus
mokslinio instituto.
Dabar ši nauja gydymo priemonė
yra pasiūloma žvakučių (suppository)
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.
Klauskite šio vardo vaistų visose
vaistinėse — pinigų grųžinimo ga
rantija.

Dl £. Zubricnė

.....

■

I

w

AKIŲ SPECIALISTAS

L LDNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defakjkjų nervus, kurie daž
nai sukelia g.-dvos skaudėjimo Ir ner^
viogumq.
Kalba slavų kolboml*.

470 College St. W. Toronto i
Telef. WĄ. 1-3924
g

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA}
BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A
BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

W. A LENCKI, BJL, L.LB.

Vakarais- ir Žečtadieniait
pagal susitariinų

Advokatas — Notaras

1082 BLOOR W., TORONTO 4.

(j rytus nuo Dufferin St J

100 Adelaide St

W.

Room 107

Lietuvio advokato
įstaiga

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kompas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas —
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432;

PADAROMI

minkšti baldai
pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina.
Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

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

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

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

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,
h
taip pat Rimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.
TeL EM. 4-2715

1539 DUNDAS ST. W.
/prie Dufferin/
Visų rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
roma tie transmisijos.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601
Toronto

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite
asmeniškai į
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto/ Ont.
Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

P. ŠALNA
LIETUVIS MATININKAS
(Ontario Land Surveyor)
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAKIĄ
Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont.
Telefonas TU. 4-3988
Richmond HUI

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA

8 PUSL.

ŽIBURIAI
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TORONTO. Orit
( (Toronto žinių žiūr. 3 psL)
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

Prisikėlimo parapijos žinios
_______ __ parapijos
__
— Prisikėlimo
va

MONTREAL, Cue.

Visi | Hamiltoną!

Visi j Hamiltoną!

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 22 D., 7.20 VAL. VAK. 'iVYICS NEPAPRASTĄ! DIDELIS

VISI MONTREALIEČIAI maloniai kviečiami į
— Iškilmingas Lietuvos kovoKLK Moterų D-jos Montrealio skyriaus
tojų - didvyrių prisiminimas dovybė labai džiaugiasi nelaukįvyks šį sekmadienį 11 vai. pa- tai dideliu svečių ir parapijiemaldose dalyvaujant su vėlia- čių parodytu dėmesiu švenčiant
kurio programą išp
vomis; pamaldų pabaigoje prie parapijos įsikūrimo penkmetį,
SOLISTĖ P. BIČ
paminklo žuvusioms padedama fegu Dievas visiems atlygina,
ruošiamą lapkričio 22 d., šeštadieni, 7 vai. vak.
gėlių ir sugiedamas Tautos him-Į -Labai
• • apgailestaujame,
.. ..
.kad,. ne
DRAMOS AKTORIUS H. KAČINSKAS,
skoningai išpuoštoje Aušros Vartų parapijos salėje.
nas. Pamokslai kun. B. Pacėvi- ‘ žiūrint patalpų erdvumo, nebu
HUMORISTAS A. GUSTAITIS ir
RAŠYTOJAS P- JURKUS.
čiaus.
vo įmanoma visų sutalpinti ir
Prityrusių šeimininkių paruošti nepaprastai skanūs karšti val
— Šią savaitę vizituojami lie visus lygiai pagerbti. Ši šventė
giai, loterija, turtingas bufetas. Šokiams gros puikus orkestras.
Delta Secondary School Auditorijoje,
Maloniai kviečiame visus Hamiltono,
tuviai šiose gatvėse: Delaware, parodė, kad Prisikėlimo parapi
Skyriaus Valdyba.
Toronto, Wellando, St. Catharines, Nia
Main St East (tarp Ottawa ir Kenil
Concord, Seadford, Mechanik, jos veikla buvo ne tik Dievo lai
worth gatvių).
gara Falls, Delhi ir kitų vietovių lietu
MacDonell.
minta ir parapijiečių suprasta,
vius nepraleisti šios progos, bet skait
Bilietų kaina: $2.00, $1.50, $1.00. Bilie
Priešadventinis balius
žių kardinolui įteikė Romoje
— Parapijos LK Mot. D-jos bet taip pat Toronto lietuvių vi
Nors
prieš
adventą
įvyks
tų
bus
galima
gauti
ir
prie
įėjimo.
lingai
dalyvauti
šiame
koncerte.
Prancūzijos ambasadorius. Tuo
skyrius organizuoja siuvimo suomenės įvertinta. .
daugiau
parengimų,
bet
KLK
esą
buvęs atžymėtas kardinolo
Hamiltono At-kų Kuopa.
kursus. Šie kursai, ypač reko — Praėjusią savaitę, naktį iš
Moterų
D-jos
ruošiamas
balius
draugiškumas
Prancūzijai.
menduotini jaunimui. Užsire penktadienio į šeštadienį, neži
bus paskutinis parengimas, ku Sporto klubo Tauras krepši
gistruoti pas skyriaus valdybos nomi piktadariai įsilaužė į Prisi
riame susirinkusieji galės ir pa nio treniruotė vyrams — antra
Tarp... Ir vėl praėjo metai...
nares arba klebonijoje.
kėlimo parapijos laik. bažnyčią
sivaišinti
skaniais valgiais ir pa dienį, mergaitėms — penktadie
— Parapijos vaikams, kurie ir salę. Nors nieko vertingesnio Ir vėl reikės eiti į “Varpo” ruošiamą
šokti gražiai papuoštoje salėje. nį AV salėje.
lanko viešąsias mokyklas, o taip ir neišnešta, tačiau padaryta
Šeimininkės jau dabar skuba,
pat tiems, kurie sekantį pavasa nemaža nuostolių sulaužant eilę
ruošiasi, tvarko loteriją ir lau ML Teatro repeticijos AV sa
rį rengiasi priimti pirmą šv. Ko užraktų -ir durų. Bažnyčioje pik
kia gausiai atsilankančių svečių. lėje pirmadienį ir trečiadienį.
muniją, pamokos vyks sekma tadariai nuvertė .Švenčiausiojo
J. Em. Kardinolą Leger Pran NP Seserų naujojo vienuoly
dieniais tuoj po 11 vai. pamal namelį — tabernakulį ir jį ap
cūzijos vyriausybė apdovanojo no šventinimas ir atidarymas
dų. Pirmoji pamoka įvyks lap gadino mėgindami jėga į jį įsi
Garbės legijono kryžiumi. Kry įvyks lapkričio 30 d., 4 vai. p.p.
kričio 30 d.
laužti. Tai jiems nepavyko, ir
KURIS ĮVYKS Š.M. LAPKRIČIO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, T. LIETUVIŲ NAMUOSE.
— Parapijos choras, vadovau Švenčiausiasis liko nepaliestas.
jamas muz. S. Gailevičiaus, bai Policija nusikaltėlius seka. Se
^Padėka
Žibintiečių susitikimas
' Ir kur čia žmogus nebeisi; jei kiekvienais metais varpiečiai šį savo pobūvį
gia parengti naujas mišias, o kimas yra apsunkintas, nes nu
Mūsų
mylimai
žmonai ir motinai a.a.
Lapkričio 15 d. TLN salėje
daro įvairesnį ir skirtingesnį už buvusius prieš tai. Kur nepasisuksi —
nuo šios savaitės pradeda ruoš sikaltėliai dėvėjo pirštines, ku
Magdalenai Pranckevičienei mirus, nuo
buvusieji Augšt. Prekybos Mo širdžiai dėkojame v siems mus užjautu-*
bufetas, kur nepažiūrėsi — gražumėlis. O muzika, o patarnavimo manda
ti kalėdinių giesmių repertuarą. rių viena pora rasta palikta^
kyklos “Žibintas, Vokietijoje, siems skausmo ir liūdesio valandose.
gumas! Taip! Lieka tiktai įsigyti pakvietimą už dolerį ir kvoterį, kuriais
Dėkojama visiems, kurie pasku Sugadintas parapijos turtas bu
mokiniai surengė sutikimą bu Ypatinga padėka Tev. Pranciškonams
yra apsirūpinę varpiečiai, ir sulaukus lapkričio 29 d. žengti i Toronto
tiniu laiku įsijungė į choro eiles. vo apdraustas.
vusiam mokyklos direktoriui J. — kleb. Tėv. Placidui, Tev. Modestui
Lietuvių Namus, kurių durys bus plačiai atvertos jau nuo 7 vai. vakaro!
— Sutuokti: Jurgis Mikanas — Ateinančią savaitę lankysi
.Varanavičiui, kuris atvyko iš suteikusiam paskutinius sakramentus, už
ir Danutė Ratinskaitė.
me parapijiečius šiose gatvėse:
Anglijos. Vaišėse dalyvavo gau iškilmingai atlaikytas šv. Mišios, už
nuoširdžius mums duotus patarimus,
Algonquin, Riley, Glenlake,
sus būrys žibintiečių iš Toronto, gražius
Pamaldos evangelikams
pasakytus bažnyčioje žodžius ir
Merrick, Galley, Pear
Otavos, Hamiltono ir kt. vietų. palydėjimo velionės j amžinę poilsio
Malonės liuterionių bažnyčio Parkdale,
son, Marion, Harvard, Fuller,
■ vietą; Tėv. Pauliui ir Tėv. Steponui už
Gauta sveikinimų raštu.
je 1424 Davenport Rd., įvyks Macdonnell ir Willson.
Šio mėn. 29 d. ROYAL YORK VIEŠBUČIO Bali Rcom salėje
Po daugelio išsiskyrimo metų lankymą jos ilgoje Lgoįe.
lapkričio 23 d. 8.30 vai. rytą lie — Vėlinių Novenos Mišios lai
Dr. A. Valadkai už nuoširežię meditai buvo tikrai graudus ir jaut jCinos
tuvių pamaldos. Švenčiama mi komos kiekvieną dieną 8 vai. ry
Įvyks šauniausias šio šokių sezono
pagalbą. Sol. V. Verikaičiui už
rus susitikimas. J. Varanavičiui I giedojimą,
rusiųjų šventė su šv. Komunija. to. Kviečiame visus, ypač arčiau
laidotuvių me|u, Tretininkių
buvo įteiktas buvusio mokinio kongregacijai už papildymą iškilmių,Kun. L. Kostizenas.
bažnyčios gyvenančius, skaitlin
Manglico, kuris Toronte baigė klupojant su žvakėm bažnyčioje.
gai
dalyvauti.
universitetą ir šiuo metu eina
Gili padėka Prisikėlimo parapijos ko
Kūrėjai - savanoriai
—
Vėlinių
Mišių
Novenos
lai

mitetui,
Tretininkių Kongregacijai ir
'
atsakingas
pareigas
valdžios
įs

kariuomenės šventės proga da
visiems
kitiems
gausiai aukotas
ku
šeštadienių
rytais
rožančius
Gros
Benny
Ferry
orkestras,
taigoje. paruoštas prasmingas už jos vėle šv. užM taip
lyvauja šv. Jono Kr. bažnyčioje
šias.
prie stalų patarnaus viešbučio kelneriai,
ir mokinių pasirašytas Sveikini Ačiū karsto nešėjams.
11 vai. pamaldose. Renkasi kle- nekalbamas.
—
Parapijos
choro
repeticijos
bus vertinga loterija.
•
mas, o poniai — puiki raudonų
bonijon 10.45 vai.
V-ba.
Ačiū visiems už prisiųstas gėles, už
kitą savaitę bus įprastu' laiku:
rožių puokštė.
prisiųstas užuojautas bei pareikštas
pirmad. —- vyrams, trečiad. —
Šeštad. mokyklos tėvų
Stalus, kurių skaičius ribotas, galima užsisakyti
i Žibintiečiai, turbūt, yra vie : spaudoje ar asmeniškai, už skaitlingą
moterims.
Kviečiame
įsijungti
susirinkimas šaukiamas šį sek
pas p. Gvildienę tel. AT. 2-5995.
ninteliai tremties mokyklos lankymą laidotuvių namuose bei paly
į kopines; mieloms šeimininkėms
daugiau
choristų,
nes
pradėtas
madienį, lapkr. 23 d., 12 v. (tuo
auklėtiniai, kurie ir po daugelio dėjimą
Visus
maloniai
kviečia
Sporto
Klubas
“
Vytis
”
.
už
paruoštus
pietus.
jau po 11 vai. pamaldų) Prisikė naujas adventinis ir kalėdinis
metų palaiko ryšius ir sudaro
Dar kartą tariame mūsų nuoširdžiau
limo muzikos studijoje. Bus ap repertuaras.
lyg vieną šeimą. Tikimasi, kad sią ačiū.
tarti bėgamieji mokyklos reika — Nekatalikiškas gimnazijas pat šį sekmadienį, lapkr. 23 d.,
Varanavičius, pasižymėjęs . jud Nuliūdę:
lankančiam
jaunimui
religijos
lai, painformuota dėl mokyklos
ria visuomenine veikla Anglijo
3 vai. p.p.; muzikos studijoje.
Vyras, sūnus, dukterys ir žentai.
Prisikėlimo parapijos salėje
susitrukdymo pradžioje mokslo pamokos šį sekmadienį bus (J). — Parapijos biblioteka šį sek
je, netrukus taip pat įsijungs į I
metų, kalėdinės eglutės klausi Prašom rinktis po 10 vai. Mišių madienį vėl veiks įprastu laiku
žibintiečių šeimą ir išplės gra- i
mas ir kt. Kiekvieno lietuvio tė į kleboniją.
Iš i
— po 10. ir 11 vaiTMišių. Paskli lapkričio 30 diena, sekmadienį, 6 va!, vak. žias žibintiečiii tradicijas.
vo pareiga dalyvauti šiame — Maloniai prašome motinas, dę gandai, kad įsibrovėliai bib
pasikalbėjimų su juo išryškėjoj
kurių vaikučiai lanko katecheti
svarbiame tėvų susirinkime.
kad projetuojama organizuoti:
sunaikinę, yra neteisin
nes ir Pirmos Komunijos pamo lioteką
žibintiečių klubą socialiniais ir;
Kaukių balius
kas, skaitlingiau ateiti paruošti gi. Durys buvo išlaužtos, tačiau’
ekonominiais pagrindais tikslu;
Lapkričio 29 d. 7.30 v. v. Pri vaikučių pusryčių. Mums pra kartoteka ir knygos nebuvo pa
•sukurti
gamybos įmonę, kurioje;
sikėlimo auditorijoje “Aušra” deda darytis truputį nepatogu, liestos.
177 Sherbrooke St. W.
kiekvienas narys galėtų rasti!
ruošia didžiuli priešadventinį kad ši visų našta perilgai guli — Anksčiau skelbti kursai
atitinkamą darbą ir globą.
;
kaukių balių. Trys geriausios ant kelių pasiaukojančių motinų j merginoms ir jaunavedėms bei
VI. 2’3501
Žibintietis. '
4į.pirmus žingsnius darančioms
kaukės bus premijuojamos. P -‘Berniukų (nuo 7 iki 12 mešeimininkėm^ prasidės jau kitą
Kultūrinėje dalyje bus rodomas
D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
filmas iš “Aušros” z stovyklų, tų amžiaus) popietė bus šį sek* į antradienį (ne kętvirtad., kaip
F. Yasutis
LA. 2-7879
žaidynių ir parapijos penkmečio madienį, lapkr. 23'd., 3 vai. p.p." j būdavo kitais metais!), lapkr.
"
25
d.,
7.30
vai.
vak.
Rinktis
re

šventės.
klebonijos patalpose.
A. Markevičius
RA. 7-4097
Toronto ir apylinkės lietuviai — Mergaičių popietė (nuo 6 gistracijai ir pirmai pamokai į
BALTIC MOVERS
A. Budri ūnas
RA. 2-8035
maloniai kviečiami atsilankyti iki 10 metų amžiaus) bus taip kavinę. Kursus ruošia KLKat.
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis
Mot. D-jos parap. skyrius.
■ distancijomis. Visos vežamas turtas opP. Adanlonis'
RA. 2-2472
— Parapijiečiai labai prašomi
i
draustas.
Važiuojam
kas
savaitę
į
MontJūs turite 4 balsus už kontrolierius
prisidėti fantais prie Marijos
Sekite mūsų skelbimus apie poskirus
realj, Londoną, Windsorq, Hamiltonų,
Nek. Pras. Seselių naudai ruo
objektus 'Nl?' "TŽ', /Star', 'La Press'
North Bay, Sudbury ir kitur.
atiduokite vieną iš jų
šiamos loterijos. Gerb. Seselės
30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-1403
TORONTO
yra užsitarnavusios mūsų para
UŽ ŠVIESESNI SEKMADIENĮ
mos, užtat neapleiskime gražios:
progos jas paremti. Fantus neš
FOR CONTROLLER VOTE
ti tiesiais į vaikų darželį, 4 De
laware arba į kleboniją.
— Praėjusį šeštadienį mote Jonės Kvietytės
rystės ryšiais iškilmingai buvo
išraiškos šokio šokėjos
sujungti Antanas Baziliauskas
ir Danguolė Kondrotaitė. Ka
Vienintelis Europoje gimęs kandidatas į kontrolės tarybą
dangi jaunoji ponia yra para Danutės Rautinš
pijos choro narė, ją pagerbiant
fortepijono studijos auklėtiniai
Mišių metu giedojo pilnas cho
ras ir sol. V. Verikaitis. Nau VAKARO AUKOS SKIRIAMOS PRISIKĖLIMO PARAPIJAI
jąją porą nuoširdžiai sveikina
me ,linkėdami laimingo šeimy
Išnuomojami 3 komb. ir virtuvė ll-me
?
Linksmas lietuviškos muzikos ninio
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
gyvenimo
ir
tolimesnio
augšte
orbo 2 komb. ir virtuvė su bolorkestras “OLYMPIA” mielai
MINĖJIMAS
tampraus
bendradarbiavimo
pa

■
.
v
M
■
.
.
.
suaugusių
še:moi. Yra garažas^
visus palinksmins vestuvių ir subuvimų progose sekančių 1959įvyks Šį šeštadienį, lapkričio 22 Bloor-Symington rajone. Tel. LE.2-6922.
rapijos
veikloje.
tų metų sezone. Kad visus pilnai patenkinti, prašoma suintere
— Pakrikštytas Vlado ir Ce d., Prisikėlimo par. salėje, 7 v.
suotų rengėjų pranešti numatytas datas iš anksto adresu:
Išnuomojamas frontinis kambryas l-me
v. punktualiai.
Apyl. v-ba.
TAUPYK, SKOLINKIS
A. Ripkevičius, 272 Rusholme Rd., Toronto 4. Tel. LE. 5-6122. cilijos Gutauskų sūnus Jonas
- augšte. Yra garažas. Tel. LE. 6-7435.
Vladas.
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Visi
šauliai •
ti
.
. .
.. . _.
v.
*91
•
-i Išnuomojamos kambarys ir virtuve prie
T. Apylinkės Tarybos II sesijos si scstadienj dalyvauja kanuo- Pri$ikdimo
bo
fByčio$. LE.
- 6-0513
-----Prisikėlimo
bažnyčios.
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
menės
šventės
minėjime,
Prisi$
k
O
mbinti
po
6
vai.
vok
posėdis įvyks lapkričio 30 d. 3
duodamos bet kokiam geram tikslui.
— .
>■
vai. p.p. Lietuvių Namuose. kėlimo par salėje. Sekmadienį,
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
Valdylba siūlo šią dienotvarkę: lapkričio 23 d, .11 vai., taip pat
Dalys garantuotos 3 mėn.
Dirbam iki 11 vai. vak.
parapijos salėje. Banko kambaryje.
VISI Vyksta į kariuomenes sven- gorožos, orti Prisikėlimo bažnyčios. Tel.
1. Atidarymas,
RO. 6-9367 - V. Semaška
tės minėjimo pamaldas šv. Jono j LE. 4-5972.
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
2. Prezidiumo sudarymas,
M
g
. .
. ‘ .
ii ^nuomojamos 1 kambarys ir virtuvė lo
3. Pranešimai: valdybos, iždi
ninko, Šalpos kom., Revizi Šauliai ir saules renkasi sek-įb<,. prie’iMm<, koino. Upp:n . L«nsmadieni 10.30 vai. į tos pačios downc rajone. Tel. LE. 1-1498, skam408 Roncesvalles Ave.
' T el. LE. 5-1944
jos komisijos,
par. Salę iŠ kur organizuotai su binti po 6 vol. vok., prožyti Antonietta
kampas Howard Park
4. Diskusijos dėl. pranešimų,
5. Valdybos ir revizijos komi šauliška Vėliava vyksime į pa- IJ(,uomojama$ buta$ 3~
maldas.
| rĮ0| Įr virtuvė, be baldų. 62 Kenneth
REAL ESTATE
sijos rinkimai,
Putvio
Š. kuopos valdyba.1 Ave. Tel. RO. 9-5866.
6.1959 m. sąmatos svarstymas
1611 Bloc>r St W. • - Toronto, Ont
ir priėmimas,
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
7. Klausimai ir sumanymai,
JOHN V. MARGIS Phm.B.
8. Uždarymas.
Virtuvių spintelės (kobitoO, nct'j' HeWei, įvairių spalvų stelinės lempos.
Valdyba kviečia visus rinktus
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Taisomi ir etneur-omi teiti hol/i»i įvairūs medžio ♦'•kinimo darbai.
tarybos narius ir registruotų or
Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
Vakarais HU. 9-1543
ganizacijų atstovus šiame posė
v: LIUEINSKAV
Telefonas LE. 2-6922.
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.
dyje dalyvauti.
“Hardware” krautuvė
Organizacijos, kurios norėtų
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
Biznis ir pastatas. Biznis veikia per pasktinius 50 metu, gerame
8|4eSIO '4OTORISTAM5!
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai dalyvauti bendruomenės reika
europiečių rajone, didelės patalpos per du augštu. $50.000 visa
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob lų sprendime, prašomos iš anks
‘
kaina, su prekėmis, įrengimu ir pastatu. Įmokėti $20.000. Ba
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai. to įsiregistruoti apyl. valdybo
lansui vienas atviras morgičius.
je, pas ižd. P. Lėlį — 123 Beat
kurie
yra
vieni
iš
praktiškiausių
ir
taupiausių
šių
dienų
auto

rice St., tel. LE. 4-1586.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
Tripleksas su balkonais
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėj at
Toronto apyl. v-ba.
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra$36.000, įmokėti $10.000. Moderniškas pastatas, šiaurės rajone,
liekami prityrusių mechanikų yisi MAŠINŲ REMONTO DAR
žolė, “C” termometrai ir kt
tarp gerų rezidenc. namų. Modemiškas, privatus įvažiavimas.
BAI. dažymas, ištaisymas. Turime batenių, padangų ir kt. auto
MILNES FUEL OIL CO.
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ
t
Dupleksas High Park rajone.
VYTAUTAS
AUŠROTAS
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.
MOUNT ROYAL MOTORS
$23.900. Įmokėti $6.000. Atskiras pastatas, 11 kambarių, 2 vo
3IAUKLAND RD. • TEL. BE. 3 3521
nios, 2 virtuvės, greitas užėmimas.
MARGIS DRUG STORE
(Islington, važioJiont H miesto Dundos St. W.. ei*mo gatvė kairėn už Kippling'
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.
Įsteigta nuo 1900 m.
Sk«mWnkite: Lt 5*0S27

Literatūros vakarai - koncertas

Priešadventinį Balių - Vakarienę

Tradicinį pobūvi
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METINIS “VYČIO” BALIUS

a

District Estate
Brokers

Mūšy
jaunas
talentas
šoky
ir
muzikoj
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Skubus TELEVIZIJOS pataisymas

AL GARBENS

Margis Drug Store

Visy rūšiy stalių darbai

RAMBLER automobilius
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