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Žalgirio sukaktis

*

.*

Šią vasarą liepos 15 d. sueis 550 metų nuo Žalgirio kautynių.
Kaip žinia, šios kautynės užbaigę pusantro šimto metų užsitęsusį
senosios Lietuvos kovų su kryžiuočiais laikotarpį, padarė kryžiuo
čių ordiną Lietuvai nebepavojingą ir išviso maždaug užbaigė šiame
Europos regijone germaniškojo pasaulio veržimąsi į rytus. Įvai
riai vadinamos (Tannenbergo, Gruenwaldo, Žalgirio, Eglėkalnio)
šios kautynės yra bene pats šviesiausias mūsų tautos senosios isto
rijos įvykis ir jau vien dėl jo auklėjamosios reikšmės netiktų tą
sukaktį praleisti nepaminėjus. Ir juo labiau, kad su dideliais užsi
mojimais paminėti ją ruošiasi lenkai, ruošiamasi ją prisimint ir
Lietuvoje.
Kai prieš 50 metų buvo minima šių kautynių 500 metų sukak
tis, lenkai Krokuvoje pastatė impozantišką Jogailos paminklą
(pianisto Paderewskio fundacija), plačiai prisiminė ją spaudoje bei
viešuose aktuose. Jaunutė Lietuvos inteligentija tada tą sukaktį
tepaminėjo tuomet dar jauno istoriko Jono Yčo referatu Lietuvių
Mokslo D-jos'suvažiavime, kuris buvo taip pat išspausdintas drau
gijos organe “Lietusių tauta”.
Šiandien lenkai minėjimą ruošia valstybiniu mastu. Kadangi
kautynių laukas yra dabartinės Lenkijos ribose, jį visą užsimota
paversti* tų kautynių lauko parku - muzėjumi. Visas plotas tarp
Tannenbergo ir Gruenwaldo, kuriame vyko kautynės (jų fronto
ilgis buvo apie 3 klm.), dabar yra kasinėjamas ieškant anų kautynių
palaikų, kurie bus eksponuojami ten pat pastatytame muzėjėly,
numatyta pavaizduoti taip pat kariuomenių dislokaciją ir viską
taip sutvarkyti, kad tik kuo daugiau būtų galima patraukti turis
tų. Išvedami net specialūs keliai turistams, privažiuoti, o viską
dominuos didžiulis paminklas, kuris jau dabar yra ruošiamas iš
milžiniškų granito blokų. Be to, Lenkijoje yra jau baigiamas
statyti specialus tų kautynių filmas {pagrindan paėmus Sienkiewicziaus romaną) ir ruošiama eilė propogandinių ir, gal būt, moks
linių raštų apie tas kautynes. Lenkų išeivija ypatingų užsimojimų
šiuo atžvilgiu, berods, neturi. Ji žada sukaktį paminėti daugiau
sia atskiromis akademijomis kolonijose.
Berods dar pereitų metų pradžioje, išgirdęs apie lenkų planus,
Lietuvoje Žalgirio-minėjimo mintį iškėlė specialiu straipsneliu
“Tiesoje” prof. Dundulis. Pr. m. spalio mėn. LTSR mokslų aka
demijos prezidiumas nutarė minėjimą ruošti, kaip “tautų draugys
tės šventę”, nes esą kryžiuočiai buvę sutriuškinti “lietuvių, rusų,
lenkų, ukrainiečių, baltarusių, čekų ir kitų tautų” jungtinių pajė
gų. Matyt, tokiuos šūkius nurodė visažinanti partija. Esą, “numa
toma stambiausiuose respublikos miestuose surengti vakarus, populiariaą mokslininkiį pa^kąitąs apie istorinės pergalės reikšmę.
Vilriiuįf įvyks i»OKshne k<9į^^nfa,'škiftą jūbuėjmei datai, bus
atidaryta, paroda, pasakojantį; apie lietuvių ir slavų bendrą kovą
prieš riterių ordinus”. Istorijos institutas ruošiąs mokslinį darbą
“Lietuvių kova prieš kryžiuočius”. Be abejonės, viskas bus praves
ta iškeliant tariamą rusų milžinišką vaidmenį šiose kovose ir Žal
girio kautynėse.
\
Mūsų išeivijoje apie šią sukaktį dar mažai tekalbama. Kiek
iš spaudos teko pastebėti, berods, šiokių tokių užsimojimų teturi
tik Čikaga. Visur kitur tyla. Ir centriniai organai to klausimo dar
nekėlė, o laiko juk nebeliko nei pusės mėtų. Be to, reikėtų dar
pasvarstyti, kada tiksliausia būtų sukakties rųinėjimus organi
zuoti. Liepos mėn. vidurys — tikroji data —juk tikrai nepatogus
metas dėl vasaros karščių ir atostogų. Tad ar nevertėtų paskelbti
bent “Žalgirio pusmetį”? Ir per tą pusmetį kažinkokių milžinišku
užsimojimų mes negalėsime įvykdyti, visam pasauliui lietuviško
sios pažiūros į tuos įvykius neišaiškinsime, tačiau tautinio auklė
jimo požiūriu naudinga tai prisiminti bei iškelti ir savo, ypač sa
vojo jaunimo tarpe.
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Šimto džiovininkų tremtinių
atrinkimas baigtas irdalis jų jau
atgabenta Kanadon. Paskutinė jų
grupė su šeimomis bus atskrai
dinta i Torontą — Malton aerod
romą vasario 4 d., ketvirtadienį.
77 džiovininkai buvo atrinkti Ita
lijos ir Austrijos stovyklose, 23
— V. Vokietijos. Kanados imigra
cijos pareigūnai turėjo vykti V.
Vokietijon, nes kitur nerado pa
kankamai kandidatų atitinkančių
valdžios taisyklėm — kad tik vie
nas šeimoje būtų ligonis. Ar pa
teko nors į ši pastarąjį transpor
tą bent vienas lietuvis, tuo tar
pu nežinoma.

Savaitės įvykiai
Vakariečiai ir sovietai intensyviai ruošiasi viršūnių konferencijai
Paryžiuje gegužės 16. Maskva atšaukė ambasadorių J. Maliką iš
Londono eiti užsienių r. • viceministerio pareigų ir ruošti planus
viršūnių konferencijai. Vakariečių atstovai buvo susirinkę Vašing
tone, kur sudarė atitinkamas darbo komisijas nusiginklavimo ir
Vokietijos kalusimams. Londone sudaryta kita darbo grupė, kuriai
pąvesta paruošti medžiagą Rytų-Vakarų santykiams ir nesikišimo
klausimams. Šių grupių paruoštą medžiagą apsvarstys vakariečių
keturių didžiųjų užsienio r. ministerial balandžio vidury ir atitinka
mą pranešimą pateiks Atlanto S-gos narių konferencijai Istambule
gegužės 2-3 d.d. Paruoštąją medžiagą galutinai peržiūrės vyriausy
bių galvos, kurios susitiks Pary- •---------------------------------------žiuj e vieną savaitę prieš konfeAtidėta nepriklausomybė
renęiją su Chruščiovu.
Kipro salos nepriklausomybė
buvo numatyta paskelbti vasario
Nuvers De Gaulle?
19 d., bet atidėta iki kovo 19 d.
Prancūzijos prez. De Gaulle, Ir tai dėl atsiradusių sunkumų
68 m., įvestas valdžion karinių dėl britų karinių bazių. Britai
pajėgų ir joje įsitvirtinęs krašto rei'-alauja dviejų bazių 123,5 kvi~..
gyventojų balsais, yra atsidūręs mylios ploto ir 16.000 karių. De
su britų* vyriausybe buvo
tų pačių jėgų grėsmėje. Ikišiol rėtis
atvykęs Londonan busimasis
slėptas Alžerijos kaikurių karinių prezidentas
arkiv. Makarios su
Toronto Prisikėlimo parapijos ch)ras su savo vadovu V. Verikaičii ir akompaniatore D. Skrinskai- ir civilinių, sluogsnių nepasiten
te. Choras kartus su savo vadovu sol. V. Verikaičiu išpildys programa ši šeštadienį ruošiamame jo kinimas De Gaulle politika iš viceprezidentu, turkų mažumos
Abi pusės laikėsi kietai,
koncerte • baliuje Prisikėlimo parapijos salėje. (Žr. skelb. 8 psl.) - *
plaukė viešumon gen. majoro J. atstovu.
ir susitarti nebuvo įmanoma. Ar
Massu pareiškimu “Sueddeut- kiv.
Makarios savo politinių
sche Zeitung” bendradarbiui, esą sluogsnių
ir buv. kovotojo pulk.
kariuomenė padariusi didelę klai Grivas spaudžiamas,
siūlė tiktai
dą pašaukdama valdžion De Gaul 36 kv. mylių plotą bazėms,
kurio
Buvęs vengrų aviacijos kari dentui Toronte; daug reiškęs daug kas rūstaują ir ant ameri le, nes jis savo politika pasukęs
se
suvereninė
valdžia
taip
pat
pri
ninkas Gydion Bogisch, dabar Kanados pasas. Jei ne šis doku kiečių, esą, kam jie pardavę kairėn, t.y. pažadėjęs duoti Alžeklausytų Kiprui. Britai laiko šį
kasyklų inžinierius Yukone, po mentas, esą būtų buvę daug blo Vengriją sovietams. Dabartinė rijai laisvę apsispręsti. Esą ka pasiūlymą nepakankamu ir yra
vengrų viltis — vokiečiai, žmo riuomenė yra pakankamai stipri
14 metų gyvenimo Kanadoje su giau.
G.
Bogisch
savo
motinos
nema

nės tikį, kad vieną dieną ateis vo ir galinti atsisukti prieš De Gaul nusistatę savo reikalavimų ne
sigalvojo aplankyti savo gimtinę
švelninti.
Vengrijoje. Esą, jeigu yra keliai tė, tačiau turėjo progos patirti kiečiai ir išvaduos. Viršūnių kon le. Alžyro miesto ir apylinkės
Pakeliui i nepriklausomybę
išvykti iš Vengrijos, turi būti ke vengrų nuotaikas. Esą, jie po ne ferencija, prez. Eisenhowerio ke- burmistrai priėmė rezoliuciją, esą
Afrikos
kraštai vienas po kito
lias ir patekti jon. Gavęs žinią, pavykusio sukilimo pasidarę abe lione Sov. Sąjungon esą jie visai gen. De Gaulle turi žinoti, kad baigia išsikovoti nepriklausomy
kad jo motina gyvenanti Buda jingais ir pasidavę likimui. Ne nesidomi. Jie jaučiasi apvilti, Alžerijos gyventojai nori pri bę. Šiuo metu Londone vyksta de
klausyti Prancūzijai ir šį savo rybos dėl konstitucijos tarp Bri
pešte, serga, paėmė atostogų, sė są ženklų naujo sukilimo. Veng
pilni
kartėlio
bei
pasyvaus
nusi

rai
maną,
kad
vakariečiai
juos
norą jie napabūgsią išreikšti net tanijos vyriausybės ir Kenijos po
do į keleivinį lėktuvą ir nutūpė
ginklu, jei reikės. Pačioj Pran litinių partijų delegacijų. JDeryAustrijoje. Rūpintis viza jis nė išdavė. Sovietų jie nekenčiu, bet teikimo.
cūzijoj dešiniųjų -grupės susijun
nebandė, nes Jmojpį kad negaus
gė; bendrai veikia?pries De"(raulkaip buvęs yęikl^ ;antikomunišle politiką ir savo vadovu išsi McLeod pareiškė, kad britų Vy
tas. Apsirūpinęs atitinkamom
rinko buvusi premjerą ir užsie riausybei nepriimtinas dalyvavi
replėm ir kitais įrankiais, jis pri
Centro
komiteto
septintame
ti dalyvauti posėdžiuose. Vienas nio r. min. G. Bidault. Tokios mas P. Koinange kaip vienos de
šliaužė prie Vengrij os sienos, nu
karpė vielas ir per užminuotą" pilnaties .posėdyje kompartijos tokių yra Wojciech Swietoslaws- būklės akivaizdoj De Gaulle ėmė legacijos patarėjo, kuris yra lai
juostą nušliaužė.tolokai į Vengri vadai pripažino krašto ūkinį at ki, 79 m., mokslų" akademijos na skubiai veikti: gen. maj. J. Mas-! komas Mau Mau terorizmo orga
jos žemę. Sargybinių nepastebė silikimą, eilę neaateklių ir ape rys, chemijos specialistas. Jis bu su pakvietė Paryžiun pasiaiškinti. nizatorių ir dabar gyvena trem
tas pasiekė Gyoer. miestą ir turė liavo į nekomunistus ūkio žino vo profesorių Maskvos un-te Nors gen. Massu paneigė pa ty Londone. Kai visos delegacijos
jo progos susitikti su eile savo vus. ateiti talkon. Pasak planavi prieš bolševikinę revoliuciją ir skelbtą pareiškimą ir užtikrino užprotestavo ir atsisakė dalyvauti
pažįstamų. Po kelių dienų rengė mo komisijos pirm. Stefan Jędr- švietimo min. Lenkijos vyriausy savo lojalumą Alžerijos vyr. ka derybose, buvo sutarta, kad kiek
si.! Budapeštą, bet jo pasiekti zychowski, be jų pagalbos kraš bėj 1935-1939 m. Kalbėdamas riniam vadui, atėjo žinia iš prezi viena delegacija gali turėti vieną
nepavyko: sučiupo milicija. Jį to’ gerovės lygis negali būti pa posėdy apie krašto ūkinį atkuti dentūros, kad jis perkeliamas ki- patarėją derybų salėj, o P. Koi
tardė, kamantinėjo, mušė ištisą keltas. Kaikurie jų buvo pakvies- mą, jis pareiškė, kad Lenkija kitoms pareigoms. Ikišiol jis buvo nange būsiąs gretimame kamba
esanti sunkioje būklėje, nes per Alžyro miesto karinis ir civilinis ry. Kenijoj gyvena 6 mil. afrikie
savaitę ir pagaliau atėmusi pini
pastaruosius 150 metų neteko ge viršininkas. Buvę jo valdiniai ir čių ir 66.0Q0 europiečių. Brita
gus — §1000 — atgabeno atgal
riausių žmonių; vieni buvę iš bičiuliai ėmė reikšti viešą nepa nijos premjeras lanko esamas ir
prie sienos ir paleido eiti AustriMin.
S.
Girdvainis
vežti
Sibiran, kiti išsikėlė į Va sitenkinimą streikais ir masinė buvusias kolonijas Afrikoj ir vi
jon. Pasak paties Bogisch, ku
karus. Esą garsusis sovietų oro mis demonstracijomis, kuriose sur randa tą patį reikalavimą —
ris grįždamas į Yukoną savo įs
pas
popiežių
erdvių specialistas K. E. Ciol- dalyvavo ki 20.000 asmenų. Ka nepriklausomybės.
pūdžius papasakojo koresponNaujų Metų proga Vatikano kowsky yra sūnus lenko, kuris riuomenės helikopteriai išmėtė
Sovietai prie Nilo
diplomatinių atstovybių galvos buvęs išvežtas Sibiran. Jędrzy- dujinius sviedinius, o policija
Sov.
Sąjunga, sutikusi finan
buvo priimtos popiežiaus priva chowski siūlė pagreitinti techni bandė išlaikyti tvarką, bet nesėk suoti ir atlikti Aswan užtvankos
čioj audiencijoj ir perdavė savo nę pažangą ir kaip nors įtikinti mingai — dalis demonstrantų už pirmąją dalį, kuriai paskyrė $100
atstovavo Courtemanche, bus kraštų sveikinimus bei linkėji gyventojus mesti pasyvų boikotą sibarikadavo ir susišaudė su po mil. paskolos, pasiskubino perim
skelbiami nauji rinkimai.
mus. Speciali diena, sausio 11 d., ir kibti darban. Krašto žemės licija. Iš abiejų pusių buvo nu ti ir antrąją projekto dalį bei ją
•
buvo paskirta ir Lietuvos atsto ūkio gamyba 1959 m., lyginant su kautų ir sužeistų. Alžyre paskelb finansuoti tokiomis pat sąlygo
Maisto kainų kilimą tyrinėjo vui — įgaliotam ministeriui S. 1958 m., sumažėjusi 1.2%. Dide tas apisausties stovis. Nauji kari mis: už 2,5% palūkanų; skolos
speciali karališkoji komisija. Ji Girdvainiui, nors jis oficialiai te lių trūkumų esą anglių, geležies, niai daliniai pasiųsti susitiprinti mokėjimo pradžia — po užtvan
rado, kad maisto kainos kylan laikomas Lietuvos pasiuntinybės plieno, statybos medžiagų, popie- 10.000 Alžyro įgulai. Šis susidū kos užbaigimo, t.y. po 10 metų.
čios dėl reklamos, dėl didžiųjų reikalų vedėju. Atsakydamas į rio, stiklo, indų pramonėje. Ge rimas parodys ar De Gaulle yra Užtvankos statyba pradėta sausio
parduotuvių brangaus išlaikymo sveikinimus, popiežius suteikė riau esą tekstilės, odos, mašinų, pajėgus suvaldyti savo priešinin 9 d. su didelėm propagandinėm
kus.
ir dėl perdidelio tarpininkų už palaiminimą Lietuvai bei jos at-, elektros pramonėje.
iškilmėm. Pirmoji užtvankos pro
darbio. Didžiųjų maisto parduotu stovui Vatikane.
jekto dalis — Nilo upės vagos nu
vių grynas pelnas 1949-1957 m.
kreipimas nuo statybos ploto ir
siekęs 17.1% įdėto kapitalo, o
pastatymas apsaugos pylimo, sukaikurių — net 29.2%. Ūkinin
Susitarė dėl
lankančio vandenį nuo vietos už
kų pajamos dėl to nepadidėjo, o
tvenkime. Antroji dalis — di
pabaltiečių turto
jų gaminių kainos, kol pasiekia
džiojo pylimo pastatymas, trečioji
vartotoją, pakyla net iki 84%.
— hidroelektrinės stotys ir kana
Sov. Sąjunga pasirašė sutartį
Komisija pasiūlė vyriausybei
lu įrengimas. Baigta užtvanka ga
įsteigti kainų tvarkymo tarybą, su Norvegija dėl Lietuvos, Lat
lės sutelkti 170 bilijonų kūb. jar
kuri prižiūrėtų maisto gaminių vijos, Estijos ir sovietinės Kare
dų vandens, kuris kanalais bus
kainas ir jų gamintojų pajamas. lijos ūkinių reikalų. Pagal sutar
panaudojamas dykumoms drėkin
Taipgi ji pasiūlė padidinti mo tį, Sov. Sąjunga sutinka nereikš
ti ir padarys derlingais 1.000.000
kesčius toms parduotuvėms, ku ti pretenzijų dėl. pabaltiečiams—
akrų, kartu pagamindamas ’ 0 bil.
rios gauna perdidelį pelną ir ap privatiniams ir juridiniams —
kw. vai. elektros energijos per
asmenims prieš 1941 m. priklau
riboti išlaidas reklamai.
metus. Vakariečių įtaka šioje
siusių turtų, esančių Norvegijos
srityje liko išstumta.
Parlamentiniai sekretoriai pa teritorijoj. Norvegija gi pasiža
skirti visiems feder. vyriausybės da nereikšti pretenzijų į jos pilie
ministeriams. 6 jų yra iš Ontario, čių turtus, priklausiusius jiems
ATSKRIDO IS LIETU' OS
kiti 8 iš įvairių provincijų. Prem prieš 1941 m. ir ten nacionali
Leonų vaikai Regina ir T >.nas.
jero parl. sekretorių paskirtas P. zuotus. Be to, Sov. Sąjunga pasi
Juos
pasitiko šį antradk nį Čika
Martineau, 38 m.,-. advokatas iš žada sumokėti Norvegijai 500
gos aerodrome tėvai, bičiuliai. Iš
Quebeco prov. Sekretorių parei 000 kronu už laivus, kuriais Nor
Toronto
buvo nuvykę pasitikti J.
ga yra padėti ministeriams jų vegijos piliečiai karo metu buvc
Tumosai ir Daugyila. Jų a'vyki
parlamentiniuose darbuose. Už oabėgę Sov. Sąjungom St. Lozo
mas yra ilgiį ir didelių Aastangu
tai jiems mokamas metinis $4.000 raitis, Lietuvos diplomatijos še
išdava. Gal rr nebūtų pa zyką, jei
priedas prie $10.000 algos. Kai fas, dėl to pareiškė protestą, pfi
Leonams nebūtų pasisekę prieiti
kurie parlamento atstovai atsisa mindamas Norvegijos vyriausy
nrie
Chruščiovo, besil mk-mčio
kė nuo pasiūlymo prisiimti parl. bei, kad Sov. Sąjunga yra okupa
JAV. Anie kitus panašius pažadus
sekretorių pareigas. Jų tarpe yra vusi Lietuvą ir neturinti teisės
dar
nieko tikro negirdėti.
ir torontiėtis A. Maloney. Esą jie kalbėti Lietuvos vardu bei tvar
neturį tam laiko. Sekretoriaus kyti jos piliečių turto reikalus.
pareigos dažnu atveju reiškia pir
Stockholmas. — Maskvr įtei
mą žingsnį į ministerius.
kė
Švedijos vyriausybei presto
Maskva. — Marš. R. Malinows' Kareivis G. Bouchard, tarnavęs
notą, kam lankričio 18 d.
Kanados 3 batalijone Vokietijoje, kv užtikrino civilines tarnybas
Švedijos
radiią buvo parrnj/a
pabėgo į sovietinę zoną. Jo pab 250.000 karininkų, kurie bus de
Latvijos nenriklausomybės W ►
mobilizuoti. Norintieji įsigyti
girnas nėra politinis, o
tė.
Kadangi radijas Švedijos e
asmenine meilės istorija. Anks naujas profesijas mokyklose gaus
Scena
iš
B.
Sruogos
“
Milžino
paunksmėje
”
.
Vysk.
Ciolek
valstybinis, tai vyriausybė į noą
čiau, 1955 m., pas sovietus pa algas vienerius metus. Jie turės
Sabalys
ir
vysk.
Žbignievas
—
Leonas
Barauskas.
neatsakė.
privilegijas ir butų gavime.
bėgo kareivis R. B. F. Cross

NAUJO KANADOJE?
didėja, nors netaip sparčiai kaip
1958 m. 1959 m. pabaigoj buvo
370.000 bedarbių, o lapkričio
mėn. buvo 74.000 mažiau. Bedar
bių skaičius ypač pašoko Quebeco ir pajūrio prov., kur su der
liaus nuėmimu daug darbininkų
baigė darbus žemės ūkyje. 1958
m. pabaigoj bedarbių skaičius bu
vo 70.000 didesnis.

Įsigyti namus be pradinio įmokėjimo bus galima prie Water
down miestelio Hamiltono srity
je, Ont. provincijoje. Flamboro
Park Development Ltd. bendro
vė ten yra suplanavusi pastatyti
5000 namų per 6 metus už $100
Sveikatos reikalavimai imi mil. Norintieji galės juos pirkti
grantams esą pergriežti, — dėstė išsimokėtinai po *$90 mėn. per
P. Cason, Jungt. Tautų komisaro 20 metu.
atstovas Kanadai, kalbėdamas KiTvirkinančių spaudinių kontro
wanis klubui Toronte. Pasak jo.
pusė Kanados gyventojų netiktų lę sugriežtinti prašo Otavos kata
emigracijai dėl nesveikatos, jei likų vyskupijos spaudos tarnyba.
bandytų praeiti patikrinimą, rei Jos advokatai pasiuntė telegra
kalaujamą Europos tremtiniams. mas teisingumo min. Fulton ir
Kanada esą priėmusi gana daug pajamų min. Knowlan, priminda
tremtinių, bet ne dėl labdarybi- mi, kad tėvai ir auklėtojai laukia
nių motyvų — dėlto, kad tai nau vyriausybės potvarkių, kontro
liuojančią iš užsienio gabenamą
dinga krašto plėtotei.
tvirkinančią literatūrą. Jie siūlo
Deportacijos bylą laimėjo Im duoti galią savivaldybių teisė
re Hirsch iš Vengrijos. Jis atskri jams konfiskuoti tokią literatūrą.
do Kanadon iš Bolivijos su pasta
rosios pasu ir Kanados konsulo Courtemanche, feder. ministerių
viza aplankyti tetos. Maltbno ae kabineto narys — secretary of
rodrome jis buvo sulaikytas imi state — dėl nesveikatos pasitrau
gracijos pareigūno, nes turėięs kė ir tapo paskirtas senatorių.
tiktai $175, bet neturėjęs grįži Spaudoje betgi pastebima, kad
mo bilieto. Giminių ir advokato premjeras Diefenbakeris jį’papadedamas, Hirsch bylą laimėjo augštinęs norėdamas padaryti
augšč. Ontario teisme ir kol kas laisvą vietą vyriausybėje kitiems.
gali pasilikti Kanadoje bei pra Pasitraukusiojo pareigos laikinai
šyti leidimo apsigyventi. Imigra pavestos solicitor general — tei
cijos ministerija dar nėra apsi siniam patarėjui L. Balcer, kuris,
sprendusi dėl Ontario teismo manoma, tose pareigose ir pasi
liks, o jo vieton būsiąs paskirtas
sprendimo apeliacijos.
•
buvęs valstybės gynėjas Quebece
Bedarbių skaičius žiemos metu N. Dorion. Labelle apyl., kurią

SLAPTAI BUVO GRĮŽĘS Į TĖVYNĘ

Lenkija šaukiasi žinovę pagalbos
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Virš naujojo požeminio tarpe
Front ir King gatvių, Univermy
Avė., numatytas pastatyti taip pat
požeminis automobilių parkinimo
garažas, kuriame tilps 317 auto
mobiliu. Mat, miesto centre pla
nuojant vis naujus ir naujus biz
2 nio pastatus, numatoma, kad da
bartinių parkinimo aikščių vos
apie ^ow.vw.OOO turto. Vien
1957 m. jie sumokėję .$190.000.
000 mokėsiu, o jų santaupos sie
kę $146.Q00.000.
mo projektas miesto taryboje patviritntas jau gruodžio 7 d.
Kanados Liet. Literatūros D-jos
centro komiteto sekretoriui P.
The Globe and Mail šio pirma
Gutauskui iš Toronto išvykus, jo dienio laidoje išspausdino dr. Pr.
vieton į komitetą įėjo M Paužie- Ancevičiaus ilgoką
straipsnį
nė ir buvo naujai pasiskirstyta “The Bloody History of Russia’s
pareigomis. Pirmininku liko, tas MVD”.
pats K. Kilikeyičius, sekretoriaus
Padėka
pareigas pasiėmė J. Yla, o iždi-

Toronto Park

TORONTO
SENDRAU
MAS

sausio 31 d.
m

REUGINIAME PASAULYJE
u. • Bažnyčių vienybės oktavą —
Savaitė sausio 18-25 d. buvo pa
minėta visose katalikų bažnyčio
se specialiomis pamaldomis mel
džiant visos krikščionijos susivie
nijimo. Šią oktavą yra įsteigęs
buvęs anglikonų pastorius L. Th.
• Wattson 1908 m. Jis vienybės są
jūdžiui yra daug padaręs. Dar
būdamas anglikonu įsteigė vyrų
vienuoliją, kuri skleidė vienybės
mintį. Prie jo prisidėjo moterų
s vienuolija, vadovaujama L. M.
White ir vėliau abi vienuolijos
perėjo katalikybėm Pastorius
Wattson, išėjęs teol. mokslus Ro
moje, buvo įšventintas katalikų
kunigu ir pagarsėjo kaip Father
Paul. Jo vienuoliai dabar žinomi
kaip atgailos pranciškonai —
Franciscan Fathers of Atonement
arba Graymoor Friars. Jų vie
nuolynų yra JAV, Kanadoj, Ita
lijoj, Japonijoj. Įsteigėjas yra
miręs 1940 m.
• Komunistiniuose kraštuose
Bažnyčia būsianti pakenčiama,
kol įsigalės socializmas. Tai ma
tyti iš Vengrijos kompartijos sek
retoriaus Gyulla Kalląi straipsnio
.. “Kommunist” laikraštyje. Komu
nistinei valdžiai Bažnyčia tesanti
klerikalinė reakcija, skleidžianti
idealistinę pasaulėžiūrą. Jai lei
džiama esą veikti, kol vyksta so-,
cializmo statyba, nes masių tikė
jimas negalįs pranykti su viena
diena. Valdžiai esą rūpi panaudo
ti Bažnyčią socializmo įgyvendi-nįmui, juo labiau, kad daugybė
tikinčiųjų esą pritaria socializ
mui.
• Sušvelnėjo persekiojimas
Vengrijoj su keturių naujų apaš
talinių vikarų paskyrimu, šiuos
Romos paskyrimus valdžia patvir
tino ir paskirtieji pradėjo valdyti
be vyskupų likusias vyskupijas.
Tai pirmas .toks paskyrimas nuo
1949 m., kai buvo suimtas kardi
nolas Mindszenty ir uždarytos
visos 59 vienuolijos su 10.000 na
rių. Tas sušvelninimas padarytas
sekant dabartinę Maskvos politi
sukilimo. Kardinolas Mindszenty tebegyvena prisiglaudęs JAV
pasiuntinybėj. Yra gandų, kad
esą vedamos derybos dėl leidimo
jom išvykti i užsienius.
♦ Reikia jungtis ir gelbėti krikš
čionybę — pareiškė ortodoksų
Konstantinopolio patriarchas Atenagoras.' “Svarbiausias asmens
aktas yra jo testamentas. Kris
taus gi testamentas — kad visi
būtų viena. Jis norėjo vienybės,
taikos, meilės, agapės. Tėra viena
Bažnyčia. Ortodoksų, ir katalikų
Bažnyčios yra dvi tos pačios Baž
nyčios šakos. Tiesa/ yra skirtuigų, bet labai nežymių. Juk buvo
skirtumų tarp apaštalų ir tarp
Kristaus ir apaštalų. Buvo skir
tumu dar tuomet, kai buvo vie
nybė. Skirtumai betgi neturi
kliudyti vienybei, nes turime tą
pati Viešpati, tą pačią tradiciją,
tuos pačius kankinius, tuos pačius
šventuosius. Esame ties naujos
eros slenksčiu. Praeitis praėjo.
Bažnyčių atsakomybė didelė, o jų
vadų — begalinė komunistinio
materializmo grėsmėje”. Patriar-

chas Atenagoras,-aplankęs kitus
patriarchus Vid. Rytuose, ketina
aplankyti ir popiežių Joną XXIII,
kurį jis laiko pirmuoju patriar
chu.
.
v .
' • .Naujas apeigas laidotuvėms
yra sudariusi Čekoslovakijos vy
riausybė. Kadangi ji neįfld sie
los nemirtingumą, ragina deginti
lavonus. Išėmus lavono likučius
iš degyklos reikią sutrupinti kau
lus į smulkius gabalėlius, ryžių
didumo, ir pelenus išbarstyti kur
nors nuošalioje vietoje. Pasak
Uredni List Prahoje, tokiom lai
dotuvėm reikia atlikti nustatytus
formalumus: dar gyvam esąntu^sirašyti laidotuvių įstaigoji ir nu
rodyti kurioj vietoj turės būti iš
barstyti pelenai. O vieta tiiririti
būti žole apaugusi, nenaudojama
ir gyvuliams neprieinama.
.• Kun. Vitold Bronįcki iš Vil
niaus aptarnauja vienintelę šy.
Liudviko katalikų bažnyčią Mas
kvoje, Anksčiau buvo minimas
kun. ButaraviČius. Matyt, liko
pakeistas kitu. Pasak Baltimorės
Catholic Review redaktoriaus G.
E. Sherry, kuris ten lankėsi, šv.
Liudviko parapija tūri apie 3000
tikinčiųjų — daugiausia lenkų ir
prancūzų. Apie 25% jų lanko pa
maldas kiekvieną sekmadienį. Vi
si jie esą labai atsargūs santy
kiuose su užsieniečiais. Dar esan
ti katalikų bažnyčią JAV amba
sadoj, kurią aptarnauja kapelio
nas Dion, turįs apie 200 katalikų,
kurių tik pusė lankanti pamaldas
reguliariai. Maskvoje esančios 2
sinagogos, 1 mečetė ir 55 orto
doksų cerkvės 6 milijonams gy
ventojų. Vaikams esą leidžiama
eiti į pamaldas kol neiną mokyk
lon. Vėliau viską perimanti kom
partija. Žmonės 4045 metų am
žiaus gausiau lanką pamaldas, nes
jau yra pasiekę savo karjerą ir
nebetaip biją pabaudų.
® Penkmečio planui esą kenkia
pamaldos ir Komunijos priėmi
mas — skundžiasi Bulgarijos ko
munistų laikraštis Večerne Novini. Esą merd^ug, bulgarų einą į
cerkves, gaištą laiką — ištisas
dienas, ypač eidami Komunijos.
Tai esą kliudo penkmečio plano
įvykdymą ir mažiną tikėjimą į
darbą. Matyt, bulgarai nelabai
klauso komunistų propagandos.
BAŽNYČIA SPAUDŽIA
ŪKIŠKAI
Neseniai buvo paskelbta, kad
Lenkijos valdžia apdėjo mokes
čiu Liublino katalikų niversitetą
ir tų mokesčių sąskaiton užbloka
vo universiteto einamąją sąskai
tą banke. Dabar ateiną žinios,
kad finansų mimsterijąį pavedus
mokesčių inspekcijos visame krąš
te pradėjo bažnyčios ūkinio spau
dimo akciją. Taip visoms dvasi
nėms seminarijoms išsiuntinėti
reikalavimai mokėti mokesčius —
net 65% klierikų mokamos su
mos už visą pragyvenimą ir
mokslą. Mat, seminarijos mokes
čių atžvilgiu sulygintos su pir
mos klasės koteliais.
Visiems kunigams išsiuntinėti
mokestiniai blankai už 1950-1954
m. Jie turį būti iš naujo užpildy
ti, nes tądą jiems buvę nustatyti
per maži mokesčiai.

MOHAWK FUMHTBE

Pats geriausias laikas .
įsigyti
St

AUTOMATING SKALBIMO HMM
M

*

je architekto dr. A.
paskaita ir ęjnamie-Valdyba.

Ji B

AUTOMATIKE DŽIOVYKLĄ.
Geros ir pigios yra

skalbimo mašinos ir džiovyklos.
Turime didelį pasirinkimą ir ki
tokių firmų jau 1960 m. modelių

' Caritas dešimtmetis
Toronto lietuvių visuomenėje
vieną plačiausių ir sėkmingiausių
darbo barų vykdo TL Caritas,
kuris švenčia savo įsisteigimo ir
gražaus darbo dešimtmetį. Cari
tas veikla plati, šakota: nuolati
nis lietuvių ligonių lankymas, fi
nansinė šalpa vargan patekusių-

Kovo 6 d. šv. K
entės proga Pririkėlimo pat? pa
talpose yra rengiama ’ ‘
lietuvių menininkų kū
parodą.
Visi Toronto ir provi:
tuviai
_
ri mėgėju stu
dijuoją mano akai
;
baigę studijas kviečiamį<supažindinti iletūviškąją visuomenę
su savo talentais ir laimėjimais.
Norį dalyvauti šioje parodoje,
prašomi susirišti su D. Meilute,
tel. RO. 7-9337, arba su Tėv. Pau
liu, OFM, tel. LE. 3-0621.
Parodą organizuoja Toronto
Lietuvių Jaunimo Klubas.
Taip pat TLJK yra šįmet pa
vesta suorganizuoti ir pravesti
šv. Kazimiero minėjimo meninę numery J. Yla, kviesdamas visus
dalį.
T. P.
“LB” skaitytojus pasidaryti tos
KLLD nariais sako, kad ji nesan
ti partinė. Ręt kaip tąda p. Yla
inti, kodėl ta drąurūpinimąsi bei priežiūrą mano ligos
valdžios yra Įtrauk-

<

LTD.

^446*8 DANFORTH AVENUE. * TEL. OX. 94444, OX. 8-4224
Keičiame senas matracas naujais,

e Remontuojame visą jūįtfą taMa*.

nados imigracijos
Iš Otavos yra gautai
principe minėtų asmenų įsileidi
mo reikalas bus svarstomas, bet
prieš tai prašoma apie
ligonį ir apie kvietėjus aiškesnių
duomenų: kokia ligos padėtis, gi
minystės ryšys su kvietėju ir apie
finansinę padėtį Kanadoje. Pagei
daujamos informacijos, susisie
kus su kyietėjais, bus papildomai
pasiųstos į Otavą.

nį TLN skaitė įdomią paskaitą
apie vokiečių ardančią veiklą
Klaipėdos krašte bei jo atplėšiNuoširdžiai dėkoju ponioms rengė mą nuo Lietuvos. Paskaita buvo
joms už padarytą man didelę staigme įdomi ir gerai dokumentuota.
ną suruošus tokį gražų ir iškilmingą
Gailą tik, kad mažokai buvo; daly
parengimą bei gražias dovanas.
Ypatinga padėka tenka ponioms vių, vos per 50.
/
ritas metų bėgyje yra įnešęs gra
rengėjoms: J. Augustinavičienei, D.
Baranauskienei, V. Dundurienei, G.
žų Kultūrinį įnašą; iškvietė teat
KLK Mot. D-jos Prisikėlimo
Chvedųkiėnei, J. Rinkūįnįenei, B. Saro grupes (Milžino paunksmė,
parapijos skyrius
pijonienei,
E.
Senkuveihei,
S.
StepaiBąltaragio malūnas, Bevardis,
tienei, A. Sadeikienei, A. šapokienei, sausio 24 d. turėjo plataus pras
Brandos atestatas) ir pats yra su metu namuose ir ligoninėje, Tėvui
B. Vaitiekūnienei ir J. Vaitiekūnaitei. to susirinkimą su p. Matukaitės
Taip pat nuoširdi padėka, visoms paskaita, tema “Vaiko auklėji
Pauliui,
OFM,
Mrs.
Ann
Smith,
mie

ruošus ar globojęs kitų parengia
loms
J.
U.
Bleįzgių
ir
Pr.
Jonušų
Šei
dalyvavusioms
bei prisidėjusioms prie
mus koncertus. Neužilgo globos moms, lankiusioms mane ligoninėje
tų iškilmių ir bendros dovanos. Jūsų mas”/ Į šį susirinkimą sk. valdy
mųz. S. Gąilevičiaus meninių pa ir namuose, už įteiktas gėles, ir visam
visų nuoširdumas paliks man visa ba pakvietė visų Toronte esančių
lietuvių moterų organizacijų at
jėgų pasirodymą. Caritas vado- šv. Juozapo ligoninės maloniam per kos organizacijos yąrdą? O jei dos atminty.
,
Didelis
ačiū
visoms.
,
sonalui
reiškiu
gilią
padėką.
<
•
■
vąująsi vieninteliu šūkiu: mora
stoves.
:
Danutė Bajorinięnė.
metinętl?
B. Tamulionienė.
linė ir medžiaginė parama bro
Susirinko apie 130 moterų. Ak
liui lietuviui be jokių politinių,
tuali paskaita sukėlė gyvas ir il
religinių ar asmeninių apskaičia
gas diskusijas. Gvildenta daug
vimų.
klausimų: ar gerai, kad motina
Savo veiklos dešimtmečiui at
be būtino reikalo palieka sayo
žymėti, vasario .6 d. 7.30 vai, vak.
mažus vaikus svetimųjų globai,
J.ONAS
MATULIONIS
Ponas
Jonas
Vailokaitis
nela

Didelė
galva.
'
Masyvi
figūra.
šv. Jono Kr. parapijos salėje ren
o pati eina dirbti? kodėl vąikai
bai to ir paisė, populiarumo ne vienodai šeimoje auklėjami Sau
giamas puošnus banketas su ofi Plaukai ežiuku kirpti. Keturkani. Įš ateūninūnų
ieškojo. Ne tai draugavo, bet pa ga nevienodi? kaip elgtis su ne
cialia ir menine dalimis, Caritas pas smakras — platus. Lėti jude
laikė santykius su užsienio atsto vienodo charakterio vaikais toje
siai.
Visada
žiūri
tiesiai
Į
akis,
ponių šauniom vaišėm neseniai
įvykusio inžinierių baliaus prin lyg norėdamas išskaityti kito min Laike bolševikų pirmos okupa- vybėmis, su jų šeimomis, ir paly pačioje šeimoje? gerų ir blogų
ginus su labai mažu kiekių iš lie vaikų draugystė, vaiko baudimas
cipu, staliukai, šokiai. Bilietai tis. Akys pilkos, plieninės.
djos
policija
ar
milįciįa
Viktorą
. . - :
ž
. ir pagyrimas, paauglių mergai
$2.50 asmeniui. Pajamos skiria Jis stengiasi kųomažiąusiąi kal sulaiko kartą einant neblaiviam tuvių. .
Atėjus
bolševikams
į
'Lietuvą
čių ir berniukų bendravimas,
mos tolimesnei Šalpai. Parengi bėti. Jeigu galima, tai ir išviso su stovy. Atsiveda į nuovadą, zyJono
visa
šeimą
ir
jis
pats
dar
le

silaiko.
Bėtkokiam
susirinkime
ėjimas ■‘steady” ir t.t.
mas yrą viešas. Caritas ponios
ir įvairūs komisarėliai, su galiu būdu išvažiavo į Vokietiją,
Susirinkimas praėjo labai jau
prašo gerb. svečius pakvietimus kalba paprastai paskutinis. Ne dųkai
žinoję,
kad
nuovadoje
yra
Vai

kur
ir
mirė
1944
metų
gruodžio
dėlto,
kad
neturėtų
ką
pasakyti,
kioje nuotaikoje besivaįšinąnt
įsigyti galimai greičiau. Pakvie.susirenka ir pradeda tar mėnesį.
kava, diskusijas trumpai valan
timai gaunami pas Caritas na bet jam taip patogiau. Savotiškas lokaitis,
dyti.
Taigi, grįžkime prie vyriausio dėlei pertraukiant nuotaikinga
rius ir šv. Jono Kr. klebonijoje. lyg atsargumas. Nenori ginčų.
—
Kur
tavo
brolis
Jonas?
—
ir
amžiumi, ir protu, ir patyrimu. daina.
Visi, kurie jaučia simpatijų ar
Susivaldantis. Niekad nepakels jo klausia.
Lietuvoj, turbūt, nebuvo žmo Seselė Margarita pasidalino įs
dėkingumo, maloniai kviečiami į balso. Neparodys susijaudinimo.
—
Vokietijoje,
—
drąsiai
rėžia
gaus,
kuris nebūtų girdėjęs Vai pūdžiais iš savo patirties kasdien
Tik gerai pažinus, po ilgų mėne
Caritas dešimtmetį.
Viktoras.
lokaičių pavardės/ Vieni kėliojo stebint vaikus vaikų darželyje.
sių bendravimo suprasi, kada ku
— Ar tu su juo susirašinėji? — ir vertė ant jų galvų būtas ir ne Ypatingai pabrėžė didelę žalą da
T. Vaikų Namų Statybos Fondo nigas Juozas nervuojasi: papiro
rėmėjų rengtas koncertas-balius sas, kurio jis niekad neišleisdavo klausią toliau.
būtas kaltes, kiti gerbė ir vertino. romą tiems vaikams, kurių tėvai
— žinoma, kad susirašinėju, —
praėjusį šeštadienį Prisikėlimo iš burnos ir vieną baigęs imdavo
Kolioj o • įvairiais sumetimais jiems leidžia ilgas valandas žiū
parapijos salėje praėjo smagioje kitą, pradeda lyg šokinėti. Tai ir be baimės tęsia Viktoras toliau. Pirmiausia politikos dėka. Jie vi rėti televizijos, ar skaityti komi
— Kokiu būdu? — sujudo ko si buvo katalikai, krikščionys de kus. Be to, seselė padėkojo šio
nuotaikoje. Svečių prisirinko apie viskas. Charakterio treningas bu
misarai,
tikėdami išgauti iš ne mokratai. Buvo visų demokrati skyriaus ir visos kolonijos mote
450. Turtingas skaniais užkan vo tobulai išeitas.
blaivaus žmogaus visą kontrevo- nių seimų nariai. Tai jau tuo pa rims uoliai prisidedančioms prie
džiais bei gėrimais bufetas sma
Buvo
trys
Vailokaičiai:
kunigas
liucinę
tiesą.
giai visus nuteikė. Meninėje daly
čiu turėjo pakankamai priešų.
Vaiku Namams statvti lėšų telki
Juozas,
ponas
Jonas
ir
Viktoras.
— Tai mano reikalas, — užsi Antra buvo turtingi žmonės. mo.
Jonė Kvietytė su partneriu R.
z ' • ' ■
Doyle išpildė kelis šokius, o jos Taip juos žmonės ir vadino. Trys spiria Viktoras.
Bent
Lietuvos
mastu.
Turtinges

Z. Daugvainienė pranešė, kad
Kiek jį neklausinėjo ir negrą- nių nebuvo. Savaime kilo pavy Prisikėlimo parapijos skyriaus
studijos mokinės pademonstra broliai ir trys skirtingos figūros,
trys skirtingi charakteriai. Buvo sino piktuoju ar prikalbinėdami
vo naujausias madas.
das. Šiuo atžvilgiu lietuvis yra valdyba yra nutarusi išleisti bro
Loterijoj laimingaisiais bilie ju ir daugiau, bgt kitu neteko pa- geruoju, nieko neišgavo.
keistai subudavotas. Svetimtautis šiūrėlę apie seksualinį vaikų auk
' ■
s .‘
'
Nuvedė į daboklę išsimiegoti, gali būti turtingas, ant jo lietu lėjimą. •
tais laimėjo fantus: J; Pacevicie- Kntil
Visi jie buvo populiarūs, bet tikėdamiesi ant rytojaus išgauti vis nepyksta. Bet jei savas tau
nė rankų darbo lėlę, Skrebūnas
Po susirinkimo sk. valdyba tu
odekolono bonką, J. Kairienė lė rekordą, turbūt, bus paėmęs Vik iš blaivo žmogaus visą istoriją, tietis prasikiša turtais ir mate rėjo trumpą pasitarimą. Be kitų
lę, Petraitis keramikos vazelę, toras. Tai buvo gyviausias,- links kokiu būdu jis susirašinėja su rialiu gerbūviu, tai kaimynui ky svarbių ir skubių reikalų buvo
M. Jarašūnas -vaisių pyragą ir miausias, nerūpestingiausias ir... pabėgusiu broliu.
la pavydo jausmas, pradeda jį nuspręsta prisidėti $100 / auka
išlaidžiausias.
Jis
nieko
nesukū

Ant
rytojaus
prasideda
istorija
Klainas sausainių dėžę. Iš laimės
niekinti, maišyti su purvais.
prie Prisikėlimo par. naujiems
ž,
šulinio visokių gėrybių prisisėmę rė, nieko naudingo nepadarė. Jis iš naujo.
Dar
blogiau,
kada
prisijungia
vargonams
įsigyti telkiamų lėšų.
— Ar susirašinėji su broliu prie turto ir politika — toji ne Skyriaus valdyba nuoširdžiai
kiekvienas, kas tik prie jo priėjo. leido pinigą brolių uždirbtą. Ūkio
Rengėjai dėkingi gausiai atsi Banko knygose jo vardu buvo li Jonu? —- kartoja vakarykštį klau apykanta lyg padvigubėja.
dėkoja p. Matukaitei už aktualią
lankiusiems svečiams, o likęs pel kę per vieną milijoną įvairių nuo simą.
Demokratinėj
Lietuvoj
ren

paskaitą, sukėlusią tokias gyvas
— Ne, — tvirtai atsako Vikto kant seimus vyko rinkiminiai mi diskusijas. Prelegentė pažadėjo
nas keli šimtai dolerių bus dide stolių ir skolų bankui padarytų.
lė parama MN Prasidėjimo sese Vailokaičiai šalia Ūkio Banko ras.
lingai. Galima drąsiai tvirtinti, savo paskaitą duoti išspausdinti
— Kaip gi? Vakar draugas jau kad nebuvo nei vieno mitingo, “Moteryje”.
lių statomiems Vaiku Namams. varė daug įvairių kitu biznių:
fabrikai, žemės, prekybos įmo prisipažinai, kad susirašinėji, mes
nebūtų buvę pakolioti Vailo Skyriaus valdyba, šaukdama šį
nės, importas, įvairūs bandymai. šiandien tik norėtume žinoti ko kur
Inžinierių balius
Šitom visom įmonėm administ kiu būdu tai atlieki, — susier kaičiai norint diskredituoti visą ypatingą susirinkimą, turėjo in
Krikščionių demokratų bloką. tenciją ne vien suruošti mote
Praėjusį šeštadienį šv. Jono Kr. ruoti reikėjo žmonių. Ir natūra zinę tardo.
Vailokaitis buvo už viską atsa rims paskaitą, bet taip pat duoti
parapijos' salėje jaukiai praėjo lu, kad brolis buvo traukiamas
— Ką vakar sakiau, neatsime kingas.
'
progos atsipalaiduoti nuo nuobo
liet, inžinierių metinis pobūvis. į prekybą ir pramonę vadovauti. nu, bet jokių laiškų nei aš gau Bet politinėM demagogija
VailoDalyvių buvo apie 120, daugumo Bet, turbūt, nei viena jo vadovau nu, nei siunčiu. Pagaliau koks kaičiams nepakenkė nei finansi džios kasdienybės naudingam ir
je inžinierių šeimos ir jų priete- ta įmonė neturėjo pasisekimo ir man reikalas su juo susirašinėti? ne prasme, nei bendrai ūkiška. kultūringam išėjimui iš namų.
liai. Džiugu, kad be mūsų vyres turėjo būti likviduota kaip ne — klausimu į klausimą atsako iš- Nepakenkė ir politiškai. Atrodė, Valdyba, matydama šiam savo
užsimojimui didelį pritarimą,
niųjų veteranų nemažai atsilankė sėkminga. Natūraliai būtų sekęs siblaivęs Viktoras.
kad
juos
—
Vailokaičius
—
tik
mano panašius susirinkimus da
ir jaunosios kartos inžinierių.
bankrotas, jei ne užpakaly stovįs
Ir
bolševikai
Viktorą
paleido,
populiarina
ir
reklamuoja
kaipo
Sk. valdyba.
JJ1. . .
. J
- J
Ūkio Bankas, kuris Viktoro įmo nors tai buvo Vailokaitis. Per sa gabius ir politikus ir bankininkus. ryti dažniau.
finansavo, kreditavo ir rezul vo išgėrimus, Įvairius susitiki Juk ištiesų: pagalius, lazdas
Atlieku visokius nes
tate nešė nuostolius.
mus jis būvo pažįstamas viso ir akmenis mėto tik į medį vaisių
1937
m.
atėjus
man
į
banką,
elektros darbus Viktoras jau buvo baigęs visus Kauno. Ir jis pažino visą Kauną. pilną. Į laukinius medžius be vai Mokslas dabar su
Toks buvo Viktoras.
sių nemėto nieko ir jų nępurto.
prie senų ir naujų statybų.
biznius ir man “bendradarbiau
Ponas Jonas buvo pasinešęs į
Ir tikrai kunigas Vailokaitis traukta hemoroidus
Patarimai ir apkainavimas
ti” su juo neteko. Tik matydavau Lietuvos aristokratus. Eilutė ge galvą turėjo. Jis buvo garsus po
be skausmo ir
veltui.
dažnai jį aplankant kunigą Juozą, riausios rūšies, siūta geriausio litikas. Jis turėjo gerą nuojautą
Licenzijuotas elektromonteris kuris faktiškai jau tada išlaikė siuvėjo. Dažnai ir užsieniuose. ūkiškuose klausimuose. Jis suge
nepatogumu
gausią jo šeimą. Pono Jono jis Plaukai, pradėję žilti, garbano bėdavo analizuoti padėtį, statyti
nemėgo, nes tas į akis droždavo mis. Išvaizdą magnątiška. Jis pats diagnozę ir numatyti- atitinkamas Surastas vaistas, kuris . palengvina
J. Nocevičius
savo nuomonę dėl jo viso gyveni rūpinosi atidžiai savo tualeto net priemones. Jis mėgo statistikas ir skausmus bei niežėjimą ir sutrenkia
‘. hemaroidus.
mo, kuris pavyzdingumu nepasi smulkmenomis. Rūpinosi tuo ir skaičių kombinacijas. Jis ištisas
Tel. LE. 4-6075
Ont (Specialiai) — Pirmą
žymėjo.
ponia Aleksandra Vąilokaitienė naktis prasėdėdavo darydamas Toronto,
>9!
kartą mokslas atrado naują gydomą
WWWWWRW»!W..
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— jo žmona. Tai buvo solidari įvairias kombinacijas iš skaitln ją priemonę sutraukti hemoroidus ir
porą ir vienos nuomonės dėl savo nių ir spėdamas galimus rezul palengvinti skausmą bei niežėjimą.
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
socialinės padėties bei jos oru tatus.
gi priemonė, privačiai savo namuo
mo išlaikymo.
Jo protas buvo ne tik linkęs te- se be jokio vargo ar nepatogumo:
P. Jonas buvo geriausiuose san oretiškus klausimus nagrinėti,
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
tykiuose su savo broliu kunigu. kiek teoretiškus sprendimus pri lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
(sutraukimas) Įvyko.
{ UETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Jis nebuvo baigęs jokių mokslų ir taikinti prie gyvenimo ypač prie gimas
Nuostabiausia— kad rezultatai bu
neprilygo savo brolio intelektui. lietuviškų sąlygų. Jis kiekvieną vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
Kunigas nustatydavo visą politi dalyką, reformą daromą užsie “Hemaroidai iš vis jau ne proble
ome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistu katalogo Nr. 2.
ką ir liniją, o Jonas buyo jos vyk niuose, mėgindavo pritaikinti ma!”.
‘ “
’5 Europos ,valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS
Paslaptis šios naujos gydymo prie
dytojas. Vykdė malonius darbus, orie savo krašto, žiūrėdamas kas monės
AMS £
KRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
(Bio-Dyne) — atrasta gar
vykdė ir nemalonius. Jis buvo tas iš to išeis.
saus mokslinio instituto.
Dabar ši nauja gydymo priemonė
žmogus, kuris vykdė egzekucijas,
Turbūt, nelabai daug suklysiu,
yra
žvakučių (supposi
atleidimus, kilnojimus etc. Viešai jei norėčiau tvirtinti, kad tai bu tory)pasiūloma
arba tepalo (ointment) pavi
jie buvo kaip vienas. Viskas buvo vo stipriausias protas tuo laiku dale vadinamu Preparation S.
aptariama ir nustatoma savitarpy. Lietuvoje, Lietuvos ūkiško atsi
o vardo vaistų visose
Turime pardavimui ivaąriy medžiagų ir kitų prekių.
■ pinigų grąžinimo gaPonas Jonas nebuvo žmonių statymo ir ūkiško sutvarkymo at vaisi
<bwena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
nei mylimas, nei gerbiamas. Jo žvilgiu. Jo darbai ir užsimojimai ran
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
bijojo. Bijojo kaip galingo žmo tą rodo.
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimi
gaus, turtingo. Bijojo ir dėl gana
(Bus daugiau)
Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
stačiokiško kalbos būdo. Ypač
LIETUVIŲ {STAIGA
bizny, ypač reikaluose. Nors šiaip
buvo vaišingas su vakarietišku

Kunigas Juozas Vailokaitis
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įvairus siuntiniai

R49 College St, Toronto, Out., Canada. Telefonas LE. 1-3098
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Tbc ligonių reikalu
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BALTIC EXPORTING CO

; Mohawk Furniture
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lUOflhSehaa Drive, London, Ont Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kndukfe.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.
SAVININKAI S. ir A. RALŪZA

namuose buvo stengiamasi kopi
juoti anglus visais atžvilgiais, pra
dedant nuo literatūros, žurnalų
vaikams ir baigiant angliško cha
rakterio šaltumu - susilaikymu.
Žinoma, tas mūsų žmonėms ne
galėjo labai patikti. Todėl buvo
ir apkalbų ir pavydo dėl turtų ir
galimybių, ir bendrai buvo Kau
no publikos dėmesio, jei ir ne
centre, tai.netoli nuoto. ,

RESTORANAS
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Dėl Vasario 16 minėjimų

Radijas tarpusavio ryšiams palaikyti

(KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽODIS APYLINKĖMS
AL. GIMANTAS
Artinasi Lietuvos nepriklauso pildoma programa. Į šiuos minė
Lietuvių išlaikomos nuolatinės ir turėjo gana efektyvų narių
mybės paskelbimo 42-oji sukak jimus pakvieskime mažesnių kai
radijo valandėlės JAV ir Kana skaičių.
tis. Kąip ir kiekvienais metais myninių apylinkių jaunimą. .Jei
dos miestuose, be abejo, turi la Tektų pagalvoti apie galimybes
visos apylinkės yra kviečiamos, apylinkėse dėl kurių nors prie
bai didelę reikšmę lietuvybės iš ir šiame kontinente atgaivinti
kiek sąlygos leidžia, šią sukaktį žasčių nebūtų įmanoma suruošti
laikymo grandinėje. Taip pat jos
iškilmingiau paminėti. Pasisten atskirų jaunimui minėjimų, šeš
vaidina tam tikrą rolę ir reprezen trumpųjų bangų mintį. Ar negalė
kime minėjimo programas suda tadieninių mokyklų bei lituanis
tacijai, nes besmomintiems kita- tų mūsų centrinės organizacijos
ryti kiek galint Įdomesnes, jų tinių kursų mokytojai yra prašo
tauciams (teko įsitikinti, jog esą-; turėti savo trumpų bangų radijo
neperkraukime, kad kiekvienas mi tai apdaryti mokyklose tam
ma amerikiečių, kurie ir nesu- ’ stotį? Tiesa, rašančiajam nežinotautietis atsilankęs į minėjimą reikalui skiriant bent vieną pa
prasdami įvairių tautybių kalbų, į mos visos galimybės ar kliūtys,
pajustų neeilinę kasdieninę nuo moką. Tenebūna Vasario 16 d.
visdėlto seka jų muziką klausyda- i kurių gal ir būtų organizacijai
taiką ir jame dalyvautų ne vien vien tik suaugusių, bet visų lie
miesi svetimomis kalbomis radi-j norint turėti savąjį siųstuvą, bet,
tuvių dvasinio pakilimo ir tauti
iš pareigos. >
•
jo programų) pristato lietuviškąją, tokiu atveju, gal tą patį galima
Tebūna šių metų minėjimai ge nio solidarumo šventė.
melodiją. Panašiai ir lietuviai ne- j būtų atlikti privačių asmenų varMažesnėms apylinkėms tektų
ra proga pagyventi Kenčiančios
retai seka savo gyvenamosios vie- i du?
‘ Pačių amerikiečių ir kanadie
Tėvynės skausmais. Pagrindinė pagalvoti apie surengimą bendrų
tos vokiškas, itališkas, lenkiškas čių radijo mėgėjų čia yra itin
šių metų minėjimų mintis — minėjimų. Gražų pavyzdį mums
ir kt. valandėles, vieni besiklau daug. Be abejo, yra tam tikros
rodo Niagaros pusiasalio apylin
Laisvės pavergtai Lietuvai!
sydami tomis kalbomis perduoda normos ir taisyklės, kurių jiems
Priminkime Vakarų pasauliui, kės ruošaapos bendrą minėjimą Toronto Prisikėlimo parapijos vyrų choras su savo vadovu V. Verikaičiu, kurie išpildys programą mų žinių, kiti tenorėdami tik tų visiems tenka laikytis, bet gal Įs
pradedančiam apkursti “sputni- Merritton, Ont., vasario 20 d., kur choro koncerte - baliuje ŠĮ šeštadienį Prisikėlimo parapijos salėje, (žiūr. skelbimą 8 psl.).
tautų muzikos/ Žinoma, yra ir tatymų ribose būtų galimybė tu
kų” garsais ir bandančiam savo ta proga kviečia Montrealio Dra
gražu ir prasminga, geriau pa rėti kasdien ar kiek rėčiau va
mos
Teatrą
su
Balio
Sruogos
is

sąžinę raminti “kultūriniais ben
žinti vieni kitus ir radijas čia landą ar pusvalandi bendriesiems
dradarbiavimais”, jog Lietuva ne torine trilogija “Milžino paunkstaipgi turi netaip jau menką vaid lietuviškiesiems reikaalms. Jei,
mirė ir jos laisvės bei nepriklau mė”. Būtų gražu, kad ir kitų apy
pagaliau, toks planas negalėtų
menį.
lietuviai
šias jiį
jų pastangas Vatikano pašto ženklas
somybės reikalaujantis balsas bus, linkių *«
-tūriai oiao
Į klausomybės, bet ji tik laikinai
A. ŠALČIUS
Kalbant apie lietuviškąsias ra būti Įgyvendinamas viso konti
girtumas tol, kol pasaulyje bus j paremtų ir tame minėjime daly- 1 Niujorko spaudoj
iš jos atimta”. Kai iki šiol Ame dijo valandėles, reikia labai ap nento mastu, gal ji galima būtų
vautų.
gyyas bent vienas lietuvis ...
rika tebepripažįsta, išdavoj nuo gailestauti, j'og jos beveik neturi turėti atskiruose regionuose, pa
VrjC Jonyno pašto ženklas “šv.
Minėjimuose pagerbkime žuvu Kazimieras” praėjusi sekmadienį voj — tarnaičių samdyti. Įdomus latinės “Lobbying” Kongrese ir jokio
Šia proga nepamirškime parink.tarpusavio ryšio. Jau ne siekiant galimai daugiau tautie
, ti ausų Lietuvos vadavimui. Da sius už Lietuvos laisvę savanorius buvo aprašytas NYTimes pašto laisvos lietuvės įspūdžiai iš eski Senate Lietuvos suverenumą, bet kartą spaudoje buvo kelta min čių. Trumpųjų bangų radijo siųs
rykime visa, kad šių metų minė kūrėjus, karius, šaulius, Klaipė redaktoriaus Stilles. Pasak jo, mų žemės. (Įdomu, jog tokiais Įs per dvi dekadas nedarė nieko, tis, jog būtų gera, kad mūsų ra tuvai nėra pefbrangūs, nereika
jimai būtų kiek galint prasmin dos krašto sukilimo dalyvius, projektas taip patikęs Vatikano pūdžiais nesidalina su savo tau kas galėtų pasauliui Įrodyti, jog dijo valandos galėtų keistis prog lingi ypatingų išlaiuų ir mecha
partizanus. Nulenkime galvas pa pašto veiksniams, jog šie išleidę tiečiais gyveną su sovietų eski JAV reikalauja visoms tautoms ramomis, vaidinimais, paskaito nikų juos tvarkyti. Gi turėti ne
gesni ir vieningi.
Esame susirūpinę savo priau budinusiems lietuvių sąžines auš jį populiariausiomis laidomis 50 mais, — vietoj to rašo A. Zima “self-determination” teisių.
mis ir pan. programa, kuri, jei stiprų, 3 myl. spinduliu veikian
gančia karta — jaunimu. Sieloja rininkams, varpinikams bei Ne ir 100 lirų serijomis. Jonynas esąs nas apie savo Įspūdžius, žinoma,
tik verta platesnio dėmesio, bū ti siųstuvą, berods, net ir joks
Pasaulio
ar
lietuvybės
nekokius,
iš
Amerikos).
priklausomybės
Akto
signata

mės, kad jie neskaitlingai daly
Jamaica, N.Y., gyventojas. Jis
tų prieinama nė vienos kurios vie leidimas nereikalingas. Ir tai bū
apžvalga
vauja bendruose minėjimuose. rams. Išgirskime aimanas paverg praeityje padaręs nemaža ženklų Lietuva tebesigrumia...
tovės tautiečiams, bet visur, kur tų didelis ’patogumas nedidelė
K.
Baronas,
vilniečių,
augsburtųjų
brolių
ir
seserų
tėvynėje
bei
Pabandykime šiais metais bent
Vokietijai, Prancūzijai ir kitoms šitokios antraštės dr. A. Tri giečių ir hamiltoniečių veikėjas, tik mūsų radijo aparatus pasiekia se vietose gyvenantiems tautie
didesnėse kolonijose suruošti at merdėjančių Sibiro, Uralo, Ka Europos šalims. Ta pačia proga
lietuviškojo radijo bangos. Tie čiams, kuriems šiandien jokiu
lietuviškos
sportinės
spaudos
vie

mako,
VLIKo
prezidento
laiškas
skirus minėjimus jaunimui su zachstano ir kitose vergų stovyk pateikiama amerikoniškoji šv.
būdu neįmanoma turėti savos ra
NYHTribune išspausdintas gruo nas uoliausių išeivijoj komenta sa, šiandien galvoti apie bendrą dijo valandėlės kanadinėse ar
jiems suprantama ir jų pačių iš- lose ...
Kazimiero versija — kad jis bu džio 29 d. Vienas niujorkietis ta torių, pasiūlė “TŽ” redakcijai ir nuolatini lietuviškojo radijo
vęs Lenkijos karaliaus Kazimie proga parašė laišką to j)ačio,N¥H vietoj “savaitinės pasaulinės ap tinklą, t.y. tarpusavy nuolat su amerikinėse stotyse.
Neitaigojant, bet tik imant pa
ro II sūnus, nesutikęs prisiimti Tribune redaktoriui nurodyda žvalgos” duoti išsamesnę globali jungtas programas, tikriausiai
Vengrijos karūnos. Už tai paka mas, kad nėra tikslu kaltinti vien nio lietuviškojo gyvenimo savai nebūtų galimybės vien iš techniš- i vyzdi, kaip būtų puiku, jei pvz.
lentas tris mėnesius, tapęs labai fjfc sovįetus už “tylos sąmokslą tinę analyzę.
kosios ir finansinės pusės, bet, -tokia
___ ____
JAV ar _______________
Kanados Lietuviu
(Specialiai “TŽ” iš Niujorko)
dievobaimingu ir mokslingu. Ko i kuri yra pakliuvusios Pabaltijo
regis,
būtų
kitų
galimybių,
kurios
•
Bendruomenė
turėtų
savo nūosaŠios pastraipos bendradarbis
vo
4
esanti
jo
diena
katalikų
ka

panaudoti didesniam
radijo siųstuvą, sakysime, kas
tautos. Esą, žengiant Į naują de-; betgi iki šiol labai pasigenda, bet- leistų radiją -.,
Sausio 16 d. Niujorko lietuvių! doj tebesančių Lietuvos piliečių lendoriuje.
.
r
.
iv
/
1
4
l-r-i
M
«
\
tarpusavio
ryšiui,
informacijai
dieninę ir nuolatinę radijo va
kadą ar neverta amerikiečiams Į kuriam lietuviškam laikrašty, kuo
specialus komitetas, vadovauja reikalus (laikinai) buvo sveikin
palaikyti.
Tai
kelias
trumpomis
Estai
skatina
pabaltiečių
landą, kuri galėtų būti girdima
išsamiausios
savaitinės
lietuviš

pasvarstyti, kokia gi yra jų tikro- “
mas J. Šlepečio, suruošė Lietu tas daugybės organizacijų, apdo
bangomis.
bendravimą
nemažoje šio kontinento dalyje,
ji politika Pabaltijo atžvilgiu. Ko kai rašančios globalinės spaudos
vos gen. konsului Niujorke, Jo vanotas visa eile garbės medalių,
Estų
visuomenininkai
ėmėsi
apžvalgos.
Atrinktų
esminių
betTikriausiai
ir
savųjų
tarpe
ras

bent
jau ten, kur yra daugiau su
kia gi yra pozicija šioj byloj as
nui Budriui jo 70 metų sukak dovanomis.
iniciatyvos
bendrai
veiklai
burti
menų, kurie visdėlto nėra poli kurio Įvykio aprašymo charakte- tume tam tikrą skaičių trumpų sispietusių tautiečių. Visų rūšių
ties .paminėjimą ir pagerbimą.
Budrys tiki Lietuvos
latvių
ir
lietuvių
visuomenines
or

tiškai švariomis rankomis. Ar bū ringesnių ištraukų, su galimu re bangų radijo mėgėjų, ypač lietu- informacija pasiektų išsisklai
Lietuvos valstybininkas, nuo 1936 laisve
ganizacijas.
Latvių
žurnalistų
ži

tų pabaltiečiai, specifiniai lietu daktoriaus komentaru. Mums, i! viškojo jaunimo tarpe. Bus ir to džiusius tautiečius dar tą pačią
metų’ Lietuvos gen. konsulas
Pastaruoju metu širdim sirgu niomis, Free Europe “apsibend- viai,
karo ir pokario metais kišę- amžinai skubantiems amerikoniš kių, kurie turi net ir nemažą pa dieną ir tai jau savaime būtų di
Niujorke, buvo pagerbtas gausy liuojąs, sukaktuvininkas susijau
bės susirinkusių, kurių tarpe ma dinęs dėkojo kalbėtojams, svei rinę” pabaltiečiai politikai šiai si i sovietų-nacių karą, jei nebūtų kam - kanadiškam tempe žmo tyrimą. Kanadoje, pvz. gyvena delis ramstis visoje lietuviškoje
tėsi daugelis Lietuvos valstybės kintojams, taip gausiai susirinku iniciatyvai tebesą priešingi. Gir buvusi vakaruose skelbiama At nėms, nėra nei laiko, nei galimy A. Stanėnas, Lietuvoje turėjęs sa veikloje, efektyviai jaučiamas
buvusių augštų pareigūnų, poli siems, klausdamas, koks gi esąs di, “mes ir taip gražiai suta lanto čarta? Ar galime laikyti bių išsamiai sekti visą lietuvišką vo radijo stotelę, JAV-bėse Įsi kasdieniniame mūsų gyvenime.
JAV bešališku, neutraliu stebė spaudą. Gi nežinodami kas dedasi kūręs V. Vilkaitis, taipgi opera Pagaliau, kas žino, gal net būtų
tinių partijų vadų ir veikėjų, buv. nuopelnas “atlikti savo parei riam”.
toju, kada prez. Roseveltas dar lietuviškam pasauly, kaip gi ga vęs LY-AP raidėmis savąją siun galima pravesti lituanistines pa
Planuojamas
koperacijos
karininkų ir vaidininkų, meno gas”? Prisiminė, kad pačioj Lie
1940 m. Įtikinėjo Amerikos Lietu lime išlikti nuoširdžiais patrijo- timo stoti. Tiedu tautiečiai anuo. mokas mūsų jaunimui, kurio ne
ir muzikos veikėjų. Minėjimas tuvos valstybės pradžioj jis buvo vajus
vių
Tarybos delegaciją atkovoti tais? O tada vėl ta pati spauda metu itin buvo aktyvūs Lietuvos i maža dalis, visvien niekados ne
Netrukus Niujorke kviečiamas
įvyko ištaigingose Carnegie En perspėjamas nevažiuoti vokiečių
dowment International Center tebekontroliuojamon Lietuvon, eilės koperacijos entuziastų — Lietuvos nepriklausomybę, jog kaukia: “Ve, nesidomi, nebrangi erdvių eteryje. Beveik kiekvieną! pasieks lituanistinių . mokyklų
vakarą buvo malonu pasiklausyti i suolo (turima galvoje neskaitlin
patalpose, priešais Jungtines nes ji esanti “bolševikiška”. Ta lietuvių, latvių ir estų organiza “Lietuva neprarado savo nepri- na! . . .” ■
jų teinamos lengvosios plokštelių gos lietuvių kolonijos). Žinoma,
cinis susirinkimas. Planuojamas
/
Tautas. ’ '.
, .
čiau pamatęs, kokie patriotai jai vajus propaguoti Amerikos pabal
muzikos. Kiek vėliau, jaunalietu svarbu, >kad tpks p lapas galėjų
’Pagrindines kalbas pasakė su vadovauja, jis tada pareiškęs, kad
t
vių organizacija trumpomis ban būti Įgyvendintas. Toliau leištisir
kaktuvininko bendradarbiai ir as tokiai “bolševikiškai” Lietuvai ir tiečių tarpe vartotojų, butų, kre
gomis
turėjo kasdieninę ir regu detalizuoti visokius pasiūlymus,
meniški bičiuliai J. Šlepetys ir jis tarnausiąs. Baigdamas jis už dito kooperatyvų mintis.
Atsirado du .tautiečiai, kurie §500, kaip Hamiltonas buvo pa liarią vienos valandos radijo pro gal būtų dar peranksti. Bet, bū
V. Sidzikauskas.
tikrino jaučiąs, jog Lietuva bū Lietuvių “Moteris”
jau palaidojo. Kanados Lietuvių daręs. Tuo keliu einant, mano gramą, kurios metu, be vien tik tų svarbiausia, kad tuo klausimu
sianti laisva, kad niekas nepajėg nepasiduoda
Budrio reikšmė Klaipėdos
___ _
_ ______
____ greičiau
____ tos organizacijos nariams Įdomios i pasisakytų tie iŠ mūsų radijo mė
_ __________
Vienas jų, p. K. Baronas*
manymu,
lėšos ogalėtų
siąs užgniaužti daugiau tos dva Lietuvių Katalikių Moterų D- “Dieną.
sugrąžinime
51 pusią-; patekti ten, kur jos labai reika- j medžiagos, buvo perduodamos ir gėjų, kuriems jau šiandien žino
jos Kanadoje žurnalas “Moteris” T. Žiburių” pr. m. nr._
sios,
kuri
Įgalino
atgauti
ir
Klai

Abu kalbėtojai pabrėžė J. Buddžiugina savo ryžtingumu, redak piuose “lavoną” užkasėir jo ant-alingos. Apyl. v-bos tuo pačiu iš-: lietuyiskos melodijos. Lietuvoje Į ma ar yra galimybė lietuviams
' rio vaidmenį sugrąžinant Klaipė pėdą. “Lietuva, kartu su Latvija torės pasiaukojimu, skaitytojų dė kapi sutvarkė, o antrasis gi p. P. i vengtu “karštu pirčių” nuo savo ' ve^® ir trumpųjų bangų mėgėjų turėti savąjį
... trumpųjų
___ bangų rair
Estija
tikrai
bus
laisvos
niekas
dą Lietuvai. V. Sidzikauskas pri
mesiu. Tai vienas iš Įdomiausiai Lelis to pat savaitraščio š.m. nr. i narių ‘už blogą jų paskirstymą, ^raugija, kuri plėtė savąją veiklą diją ir pastovias programas.
nepajėgs
užgniaužti
jų
prigimtų
siminė to laiko politines aplinky
redaguojamų žurnalų, šalia stan 1 “visu šimtu procentų”, pastatė! kaip tai buvo taip pat Hamiltone, i
bes ir iškėlė sukaktuvininko ne elementarinių teisių” — ryžtin dartinių, kiekvienų Kalėdų proga paminklini kryžių, kuris byloja: ■ Spaudoje sekiau aprašymą Kr. |p
tik ryžtingumą atsiekti, kad ir gai užtikrino Jonas Budrys.
tų pačių straipsnių, Įdomus Da-. “A.A. čia gulfpalaidota jaunutė, Tarybos suvažiavimo eigos. Bet I
jėga, kas būtina tautai, bet taip Sukilimas nepraisdėjo
nutės Paškevičiūtės nostalgiškas į 6 m. amž., Kanados Lietuvių Die- ir su “žiburiu” ieškodamas nega- I
gi ir diplomatini sugebėjimą iš 1923 metais
Įėjau surasti nė vienos eilutės
na. Nuliūdę Graboriai”.
“Tėviškės ilgesys — kalėdinių; na
vengti lemiamo susikirtimo su J. Tysliava, “Vienybės” redak minčių nuotrupose”, kuriame ke Ir taip atlikę paskutinį “patar- parašytos apie tai, kad kas mo- I
prancūzų karine galia. Sidzikaus torius trumpą meninę programą liama daugeliui tokia tolima ir navima”, tariasi galėsią ramiai i kės (padengs) galimus nuosto- I
kas priminė, kad mintis “Už lie oratoriškai pradėjo primindamas, retai svarstoma, išmirštančios; pailsėti. Bet va, atsirado* dar vie-Į liūs? Jei neparašyta, supratau, g
tuvišką Nemuną iki marių Baltų kad nesą teisu manyti, kad suki tautos vaikui būtina problema: nas žmogus, kuris sūtrugdo jiems | kad ir nebuvo kalbėta. O visdėl- I
jų” gimusi dar Maskvos lietuvių limas Mažojoj Lietuvoj Įvykęs tik “Ir ten Lietuvoje tos pačios gen- j ramybę, išeidamas Į minėto laik- į t0> kalbant apie pelną, reikėjo patarpe dar prie Didįjį karą. Susi prieš 37 metus. Sukilimas vykęs ties atskalos sėdės prie Kūčių; raščio ir dar “N. Liet,” skiltis, i kalbėti ir^ apię nuostolius. _ . !
darius palankioms sąlygoms J. per visus 700 metų — jis vyko stalo ... O mūsų mintys ar pa-1 skelbdamas plačiajai visuomenei,
Liet. Bendruomenė ir Liet, i
Budrys buvęs pašauktas atlikti Donelaičio poemomis, Mažvydo jėgs perskrosti erdvę ir suprasti! kad KL Diena dar nėra mirusi, to Diena nėra specialiai sukurtos,!
tai, ko nepadarė Vytauto Didžio katekizmais, pirmaisiais lietuviš vieni kitus?”
dėl ir nereikia jos laidoti. Argi kaip kokios akcinės bendrovės,
jo diplomatai — kai po Žalgirio kais laikraščiais, taip kaip vyksta
Pasigėrėtinas dr. V. Sruogie pakankamai rimtas reikalas, tą pelnui siekti. Jos-sukurtos kil
mūšio buvo nepajėgta įteisinti Didžiojoj Lietuvoj, kur lietuvių nės straipsnis “Didžioji Lietuvos gražią ir jau tradicinę šventę, pa nesniems ir brangesniems idea-'
Klaipėdos statusą. V. Sidzikaus tauta ryžtingam nusistatyme už kunigaikštienė Ona Vytautienė”, laidoti vien tik dėl to, kad radosi lams siekti, negu pinigas, — lie
kas pareiškė, kad “jei ne Budrio savo savivaldą, savo prigimtąsias pailiustruotas Lietuvoje esančio nuomonių skirtumo pelno daly tuvybei žadinti ir palaikyti. Ge
drąsa, ryžtas ir sumanumas, te teises, Vaižganto žodžiais ir su dailininko V. Palaimos iliustra bose? Aš manau, kad ne. Pelnas rai jei jos sugeba sukurti ekono
I
bėra klausimas ar Klaipėda būtų “Pačiu Ponu Dievu komprotniso cija. Šitą straipsni privalu pasi juk neina i privačią kišenę nei minius vienetus, bet labai blogai,'
buvusi dabar Lietuvos dalimi”*. nedarysianti”. Tysliava paskaitė skaityti kiekvieriam lietuviui — Bendruomenės nei Kr. Valdybos. kai už dolerį jau reikia pirkti tai,
Toliau kalbėtojas nušvietė Budrio 1923 m. sukilimo naktį prie “El ir vėl taip gaila, kad neturime vi Jei taip, tai ko tada jaudintis? ką dar Lietuvoje motina i sielą ir
nuopelnus būnant pirmuoju Klai tos” telegrafo budint parašytą ei sų skaitomo lietuviško “Reader’s
Aš mielai visada palaikyčiau širdį Įdėjo. Todėl klaidinga galvo
pėdos gubernatorium, konsulu lėrašti, o taip pat ištrauką iš Do Digest” — taip svarbaus lietuvy nuomonę netik už 50, bet ir visą ti, kad Bendruomenės pagrindu,
kai patyrę žmonės ir medžiagos yra
Karaliaučiuje, konsulu Niujorke, nelaičio “Metų” apie “prancūz- bės išlaikymui. (Ar tai neturėtų 100 procentų pelno atidavimą yra pinigas. Pagailau jos ir pini- •
kur jis sėkmingai skatino Lie palaikius, kurie būro duonos pri- būti kultūrinės ir socialinės or Kr. V-bai, kaip centriniam orga go turi. Bet jose mažai beliko Ba- ’
lengvai gaunamos
tu vos-J AV-bių prekybinius ry putę ...” Keletą dainų pabaigai ganizacijos kaip PLB rūpestis?). nui, kuris kaipo toks, geriau ga ranausko “Anykščių šilelio”, Mai
šius. Sidzikauskas išreiškė vilti, padainavo A. Vedeckaitė. Minėji Pasigėrėtinas ir G. Breichmanie- lėtų orientuotis ir žinoti, kokioms ronio “Pavasario balsų” ir dažnai
kad atėjus lietuvių tautai lemia mas buvo užbaugtas stipriomis nės rašinys “Lietuvių tautinių mūsų reikalų pozicijoms lėšos la pamirštama “Lietuviais mes esa
Neskaitant vidaus atnaujinimų namams.
mai valandai ir vėl “atsirasią lie vaišėmis. Minėjime dalyvavo apie šokių atkūrimas ir jų kultūrinė biau * reikalingos ir tam jas pa me gimę” ir daug kitokio dvasituvių tautoje budriai, kurie už 250 asmenų, veik visų laikraščių raida tremtyje”. Vertingas raši skirtie Centralizuotas lėšų pa nioturto, kuris ir yra mūsų pa
dirbtuvėms ir Įstaigoms, yra daugybė
tikrins tautai jos gyvybines teises kviesti korespondentai ir “Ame nys apie “Nuovargi — didįjį mo skirstymas daugiau mums duotų grindas ir stiprybė. Jei šis dvasi
rikos Balso” rekorduotojai, pasta terų priešą” (sulietuvinta Ė! Sen laukiamų vaisių, negu individua nis turtas bus stiprus — atsiras
būti laisvai ir savistoviai”.
kitų dalykų, kurie gali būti atliekami
Lietuvos respublikos konsulas, ruoju laiku veik pranykę iš lie kuvienės) — tema, taip dažnai lus— apylinkių valdybų, kurios ir finansinis tvirtas pagrindas.
(Aim.) girdima “kapitalistinėj” demok jas išskirto kur reikia ir nerei Tačiau deja! Diena iš dienos mes
kuris šiuo metu tvarko ir Kana- tuviškų parengimų.
patogiais žiemos mėnesiais — sutvarkymas
ratijoj gyvenančių lietuvių mo kia. Kiekviena v-ba savo apyl. rei nuo jų tolstame ir atšalame. Mes
terų tarpe, kurios neišgali kaip kalams galėtų pasilikti savo ka jau nebe tokiais esame, kokiais
vejos bei daržo priežiūros Įrankių,
CONSUMERS' GAS CO
“draugės” proletarijato Lietu- soje dali gauto pelno, pvz. apie buvome dar prieš dešimti metų.
Vienintelė sritis, kur “lietuviš
elektros Įrengimų, laivelių motorų ir
kumas” pilname savo žydėjime
TAUPYK
ir
SKOLINKIS
tebėra ir kuris mums jokių rū
KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
pesčių nekelia, tai dievaičio Ba
auto mašinų, o taip pat kaip išvalymas
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo
Kredito
Kooperatyve
“
PARAMA
”
cho
garbinimas
ir
jam
himnų
gie

ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS
*
--“GURNEY” — gazo ir elektros.
ŠALDYTUVAI — gazo ir
elektros.
dojimas! Jei mes nors dešimtą
Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
užuolaidų bei kilimų, pertraukimas
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. - *
Visų rūšių remonto darbai.
dalį paskirtume savo reikalams
X
to, ką išleidžiame svaiginamie
DA*RBO
VALANDOS:
minkštų
baldų ir t.t.
Rose Heating - Tinsmith Co.
siems gėrimams pirkti kas metai
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. TEL. HO. 6-1623
Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
— neturėtume jokių problemų
Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Antrodieniois —
nuo 10-12 vol. ryto ir 7 *- 9 vol. vok.
lėšų
klausimu.
„
Pas mos pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.
uždo ryto.
TreČiodieniois ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto
Nelaidokime to. kas mums pa
Bfetinė: Lietuvi? Namo i, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
tiems ir mūsų pačių sukurta. Ki
taip mes palaidosime apylinkių
Telefono* LE. f-8723
Visi mašinų remonto darbai lietuviams
bei Krašto valdybas ir patys ding
A
sime doleriu sukūriuose savo
atliekami pigiau, lietuviškame
‘bė ženklo, kad žmonė
Right-Time Watch and Clock Repair kraštui
mis buvom”.
Dėl patarimų ir pagalbos paskambinkite
WALLY'S GARAGE
Jei jau ištikro apylinkių val
jūsų vietinei National Employment
' Sav. VL. TARVYDAS
2748 Dundas St. W.
Tel. RO. 3-1862 dybos atsisakytų toliau jas rengti,
Office (Darbo įstaigai)
vistiek lieku tvirtame tikėjime,
5 Robert St., Toronto (prie spadina-coiiege)
kad kas kitas — kita organizacija
Taisomi visu rūšių laikrodžiai ir, žadintuvai, darbas atlie
Issued By Authority of the Minister of
imsis iniciatyvos ja rengti. Ir jei
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
Labour, Canada.
ne kitur, tai Hamiltone prisikels
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
'
FELIKSAS BARZDŽIUS
i” Kanados LietuTEL. NAMUOSE: RO. 3*2445.
TEL. DARBE: WA. 1*3541

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI

Pagerbtas Lietuvos valstybininkas
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AR JAU PALAIDOTA KL DIENA?

ATLIKITE
TAI
DABAR S

KAM LAUKTI PAVASARIO?

;

Pavergtoje tėvynėje

*x *i ■ ^frrfstžt**-

Hamilton, Ont.

Lietuviai pasaulyje

B-tė”. Jis, mat, nors ir gyveno ,sa
Pranešame lietuviškos visuo
vo sodyboje, bet eidavo dirbti į menės
INAVOS*’ ANSAMBLIS
dėmesiui, kad rinkimai į
miestą prie statybų.
t
D
L*
• T vLėšas minėjimui suruošti pasiEugenija Tautkaitė, sovietinė KLB Hamiltono apylinkės yaldyto
30
d.,
šeštadienį,
7.30
v.
žadėjo skirti lietuviškieji LSC da
rašytoja, partijos pogrindžio vei
enry
&
Edsel
Ford
Audi

liniai
ir Krašto Valdyba. Yra gau
- benzino stoties,' " ’’ •«
•
kėja, 1926 m. sušaudyto Karolio
nėje,
Woodward
Avė.
d.
Hamiltone.
ta iš Frėe Europe Organisations
Požėros žmona, Maskvoje baigusi
>ės,
painavos
ansmablis
iš
Rinkimai
prasidės
minėtą
die

saųsip
jjįd',
šeitųdiefliand Publications 838 DM subsi
tautinių v mažumų kom. universir štato muzikinį veikalą dija. Apylinkės ir seniūnijos yra
ną 8.30 vai. rytą parapijos salė-'
* Stakoniui (visi vilniečiai) ir šiauje, 58 Dundurn St. N., ir šioje Pradžio 7.30 v. v. ĖST. Veiks loterija ir bufetas su yiąų rūšiiį ltv
raginamos galimumų ribose gy
:iietei A. Verbickienei — paskir
vietoje
tęsis
iki
2
vai.
p.p.
Tą
pa

viau pravesti Vasario 16 dienos
ta Sovietų Sąj. ministerijos pre- sektoriuje, į Lietuvą grįžusi tik čią dieną nuo 4 vąl. p.p. rinkimai gėrimais! Pifįkus orkestras. Pelnas skiriamas įsigijimui jtątk P
kjprbgrąmos
toje
pačiominėjimus.
1944 m., mirė sausio 5 d. Gruo
:mija — 10.000 rublių.
roje,
tik
kitoje
salėje
perkeliami
į
Lietuvių
Namus,
Stuttgarto . apylinkės metinis
-f Iš Vilniaus un-to profesūros Į džio 19 d. jai sukako 60 metų. “Delta” kino patalpas, 1083
^grojant
geram
orkesnariii
susirinkimas gruodžio 27 d.
‘ partiją pirmieji įstoję šie profe Pirmoji jos apysakų knyga išėjo Main St. E., ir juose tęsis iki 9
lė
yra
750
vietų
mašiišrinko naują apylinkės valdybą:
ssorial: J. Bučas, J. Kairiūkštis, 1934 m. Minske — “Partijos vai. vakaro.
ti
gąražas;
kur
už
visą
pirm. Agurkis Jonas, sekt. Rep
į J. Žiugžda, J. Vabalas-Gudaitis, kurjerė”, po karo jau Lietuvoje
pasakyta, kad namai bus Įaikomi, kaip
žinos
pastatymą
reikia
Sąrašas
kandidatų
į
apylinkės
dieni
po
11
vai.
pamaldų
para

šienė Genė, ižd. Baublienė Sofija,
JS. Jankauskas. Matyt, tai dar išėjo jos keli apsakymų rinkiniai, valdybą:
pastovus ’■pająpjų 'Wlthiir,/ lS^’..i^
^75
ęentūs.
Taipgi
yra
pijos
salėje
arba
paskambinkite
nariai: Mileris Martynas ir Janliau' padės išmokėti *tr Jšląikyti salę,
3.944-5 m. metais. 1947 m. pabai atsiminimai, mėgėjų teatrams 1. Butkevičius Juozas, 36 m.,
jįtatyti'
aikštė
tarp
sajo
vedėjui
J.
Pleiniui,
telef.
JĄ.
čevskis Juozas. Valdybos būstinės
plačiau nepaaiškinant, kokia salė pla
gtoje partinė Vilniaus un-to orga skirtos pjesės ir didesnės apysa
Čęrąris
‘
MėmoriaL
Bldg.
darbininkas,
9-5129
ir
prenumerata
bus
pra-.
nuojama
pirkti
’
ar
statyti.-Jei
tik
pa

adresas: Stuttgart — Bad Cann
nizacija jau turėjusi 75 narius bei kos ’’Pirmieji*’ I dalis.
prasta
šokių
salė,'manau,
ji
’
neatliks
Ten
?
ųž-visąvakarą
reikia
mokėti
2.
Lesevičius
Pranas,
39
m.,
tęsta, o pinigus sumokėsite vė
statt, Steinhaldenstr. 153.
Liet, taikomosios dailės paro
^kandidatus. Iš jų 29 buvę provisu lietuvybės-reikalavimų ir bus
amatininkas,
liau.
Ypač
yra
prašomi
tėveliai
Iki šiol Stuttgarto apylinkės
surikiau tokios salės, pirkimui suiraitti
"fesoriai-dėstytojai. 1958-9 m. mė da atidaryta Varšuvoje Mokslo ir 3. Lukoševičius Kostas, 57 m.,
užsakyti savo vaikučiams “Eglu iš platesnių apylinkių šėrininkų.’ AI,;
pirmininkas’buvo dabartinis VK
žtais universiteto partinė organiza- Kultūros rūmuose. Lankytojų
dės tuo laku atvyksgar- V-bos pirmininkas dipl. inž. L.
kalbindamas
žmones
prisidėti
prie
-7.30
darbininkas,
tę
”
.
šis
žurnalas
yra
labai
įdo

tcija išaugusi iki 245 komunistų. dėmesį patraukiu ypač kerami 4. Mikelėnas Jonas, 48 m.,
pirkimo, iiėms
---U; J
svečiai: gūbėrnafonus,; Prbsinrids.
mus .ir patrauklus savo turiniu LN
planuojami'
didelio
masto,
kurįuoae
a
^Komjaunimo organizacijoj perei kos, sidabro dirbiniai, dekoraty
ą&j senatoriai, kongres- Į kontrolės komisiją išrinkti:
tarnautojas,
vaikams. Todėl; mieli tėveliai, bus didelė šokių salė; jaunimui" spot- ’
tais mokslo metais buvę 2.389 na- viniai audiniai, kilimai, gobele 5. Mikšys Kazys, 40 m.,
.
r kt. Salės durys atidaro- L. Prošinškis (visais balsais), A.
nepagailėkite kelių doleriukų, o; to salė ir teatrui tinkama salė. Be % J
gąai. Taip rašo “Tiesoje” rekto nai, medžio drožiniai ir gintaro
Pasinaudojant salės Plėnys ir dr. P. Rėklaitis. '
darbininkas,
jūsų vaikučiai jums bus labai dė juose- turėtų būti biblioteka, skaStj^ėi;
* ’
rius Kubilius. Kitoje vietoje jis dirbiniai.
k,
valgyklai.keletas
kambarių
orgaųi-'
f*
da
“
sound
systemr’bus dūb- PO susirinkimo, kūrio metu
6.
Navickas
Vacys,
54
m.,
kingi ir žurnalu bus labai paten- zacijų susirinkimams, raštinės ir -ke^ j
'Sako, kad 1958-9 m. metais stu Bebrų esą įsikūrusių ir Nevė
darbininkas,
vaikai buvo pavalgydinti, įvyko
Tetas ar keliolika'nticiįtiės’kambai^j:.: ?
dentų buvę 5.942. Iš jų 2.206 bu- žyje prie Labūnavos. .
7.
Rimkevičius
Henrikas,
42
m.,
Tokiuose
namuose
sutilptų
višįs
lUMUvx: adiuuuac
auuipių.
viscuy ’Ha:!',rr**^* J? •
Kalėdų
eglutė. Vaikai gražiai lie
“neakivaizdininkai ”,- t.y. stu- * K. Borutos knyga vaikams
miltono
lietuviu
organizacinis
gyveniVaikai
iki
14
metu,
kurie
atdarbininkas,
i
"
7
tuviškai padeklamavo. Jiems bu
liauji LN nariai. Pirmoji visa, mas. Tokienvuru
Sdijuoją kitur gyvendami. Išeitų, “Dangus griūva” 1958 m. buvo iš 8. Rimkuvienė Albina, 33 m.,
namai -pagyvimų rr uem-p
1-^.j yykš įfa-auge su tėvais, bus įlei- vo ištialinfi saldumynų ir vaisių
šeima,
kurios
visi
nariai
iš
karto
višką ’ veiklą ir daug prisidėtų prie = dŽiąi^
;
2kad tikrų studentų buvo 3.736. leista vokiškai. Vertė Edmundas
BČmokamai. Moksleiviams iriaįšeliai? Lietuvis' pramoninin
šeimininkė,
lietuvybės
išlaikymo.
'»
.
:
Įsijungė
i
didžiąją
LN
šeimą,
yra
TJėi į komjaunuolių tarpą-rekto Daneris, Leipcigo kabareto “Pfef- 9. Skripkutė Genė, 35 m.,
'
Įr
Studentams
... . įėjimas ■ $2j ‘ o vi- kas p. Dirsė vaikams padovanojo
Cesė, Bronutė ir Jonas Jokųbai- Tain’ pa&ain straipsny -užsiminta L.
rius neįskaito neakivaizdininkų, fermuehle” meninis vadovas, ki
apie
anksčiau
planuotą
lietuvių
salę,
siems
kitiems
— po $3, $4 ir $5. savo gamybos tekstilės medžia
tarnautoja,
čiai. Jie įteikė $400 čekį ir buvo riiri kuh. Tadarauškui padedaąįtir^-l^' ~
‘tai tikrųjų studentų ne komjau lęs nuo Vilkaviškio, papildęs ją 10. Varnas Ignas, 48 m.,
Konęętjtą
Tuošia
JAV Lietuvių gų. Susirinkime ir eglutėje da
Įrašyti LN nariais: p. Česė su vo užpirkta,"bet' vėliau perėjusi į pri
nuolių visdėlto būtų buvę 1.347. kitomis lietuvių pasakomis. Lei
Bendruomenės Detroito* apylindarbininkas.
taip pat 22 asmenys, Įskai
Jau paruoštas spaudai Mažo dinys pavadintas “Eglė ir jos vai Sąrašas kandidatų i kontrolės $100, Bronutė — $200 ir Jonas vačias rankas ir'buvusi parduota. ^Šis : kėš valdyba: Bilietūs iš anksto ga lyvavo
tant
ir
vaikus, prieš 6 savaitės
su $10Ų. Nuoširdus ačiū.
sios Lietuvos valdinių oficialių kai”. Išleido “Altberliner Verlag komisiją:
lima gauti Neringos knygyne, atvykę iš Lietuvos. Nuotaika bu
Šia proga noriu atskirai pade-,
^potvarkių bei kitokių raštų leidi Lucie Groser”.
Gaivos faąųtu'1'* -ir
“ pas
— visus
~~ - vo gera.
1. Krištolaitis Juozas, 39 m.,
1959
m.
tą
Borutos
knygą
ru

nys. Jo būsią 2 tomai. I t. patys
koti
p'
Jokubaitienei
už
nuoširdų
y; Kutkus.
darbininkas,
šiais namais tas paf gali įvykti; Tuo valdybpsTjęųių
.Vasario 16 gimnarijai šiais
'tekstai su komentarais bei kita siškai išleido Dietgiz net 110.000 2. Mureika Stasys, 49 m.,
atvirumą. “Dar tik prieš metus libau, kad iš Anglijos atvykę lietuviai
egz.
tiražu.
Leidinį
iliustravo
dail.
Kun.
Juozas
Šeškevičius
vasa

mokslo
metais Kalėdų eglutę
Įmedžiaga, o II t. dokumentų fo
aš heprileidau minties, kad kada su ten nupirktąiš namais yra labai nu
darbininkas,
ir tuo. nusivylimu ir čia kai ką rio pabaigoje'atvyks j /ĄV Įr ten gruodžio 12 d. suruošė gimnazi
tokopijos. Išviso esą 96 dokumen- Tarabildienė, vertė Maršak, Brod 3. Sakas Vincas, 50 m.,
nors būsiu LN nariu, dabargi ma sivylę
užkrečia,
tai' ir į šį' prifnihima’ gali
ski,
Pančina
ir
kt.
;tai iš 16-19 amž. Iš jų 56 dar nie
no nuomonė pagrindinai pasikei daugiau- atkreipti dėmesf ir dabarti-: išbus iki^-ateįtiųinku kongreso. jos organizacijos — ateitininkai,
tarnautojas,
Rusiškai išėjo E. Mieželaičio 4. Skaistys Jonas Gediminas, 36 tė”, — pareiškė ji. '
kad neskelbti. Leidinį paruošė
nius namus neigiamai atsiliepti. ’5’ 5: Kariu’su ju.6.-ątVs?čs ir du Sao evangelikų jaunimo : ratelis ir
eilėraščių
rinkinys
“
Pavasario
Baigdamas .Hnkiu geriausios sėk-;į Paūld atęitininkų atstovai — Ro- skautai. 'Jš šių organizacijų pini
LMA Istorijos institutas, o leis
m.,
draudimo
agentas,
Jokūbaičiai
yra
gražiai
Įsikūrę;
mės. Su gilia pagarba Y. SajauKa.”
?'beftas JJjuinskis' ir'Juozas. Vaikš- gų buvo nupirkta moksleiviams
^Politinės ir mokslinės literatūros svečiai, A. Vienuolio ‘Rinktinė” 5. Stonkus Juozas, 47 m.,
rezidenciniame
vakarų
Hamilto

ir A. Gudaičio-Guzeyičiaus “Kal
leidykla.
Dėkoju gerb. šająųkai už šias iibfais/ kurie taip; pat pasiliks' čia kalėdinių dovanėlių, o Kaišerlaudarbininkas.
ne, turi tik savo šeimai gražų na mintis, kurios yra pirmosios, atė-; iki kongreso ir ieškos galimybių: terho lietuvių kuopos auka (150
z Sovchozai arba tarybiniai ūkiai vio Ignoto teisybė’.
šia
proga
primename,
kad
i
. - /
‘‘ DM), gauta per kapt. Venckų, bu
Iš JAV lietuvių lankymosi Lie apylinkės valdybą balsuojama ne mą. Jonas savo darbovietėje yra jusios iš.LN narių! DėJ būsimųjų; čia tęsti studijas.
'yra valstybiniai dvarai, kurių ir
tuvoje
pereitą
vasarą
jau
paga

pasiekęs vyresniojo vietą. Pasku LN dydžio ir apimties turiu pa - Paveldėjimo į. Lietuvą išsiųsti vo paskirta pagerinti moksleivių
.vadovai ir darbininkai atlyginadaugiau
kaip
už
septynis
asmenis,
;mi pinigine alga, kaip ir fabri mintas kronikinis filmas “Yra o Į kontrolės komisiją nedaugiau tiniu laiku virš dviejų-’mėnesių sakyti, kad tas pirmoje ;. eilėjė neleido.: Kąip'raše prieš'porą'sa- vakarienei, j Kalėdų eglutės
kuose. Atrodo, kad į juos žmonės šalis”.
sunkiai sirgo, bet dabar jau pa priklausys .nuo:'sutelkto kapitalo Vaičių ' Wisconsine einąs ‘Thė programą buvo atsilankę ir vo
kaip už tris.
kviestinių svečių.;
dirbti eina mieliau, negu Į kol
Maloniai kviečiame visas orga sveikęs ir su naujomis viltimis ir nuo visuotinio narių .susirinki Shėbo^gėn Press”, tėii" teismas kiečių
Kalėdų
eglutę Vasario 16 gim
ūkius, Į kuriuos Įstoti, be to, rei
mo pasisakymo. Dabartinė LN šprėpde'Jųdžb Azndsj 78'ih. ūki
nizacijas prisiųsti savo atstovus žengia per gyvenimą.
SUDBURY,
Ont.
kia turėti šiokį tokį savą invento
Taip pat nuoširdžiai dėkoju J. v-ba deda visas pastangas, kad L; ninko;'- palikimo bylą. Velionis nazijai kasmet suruošia ir arti
stebėjimui rinkimų ir dalyvauti
miausias amerikiečių karių dali
rių, reikia turėti to kolūkio ribo
Nauja valdyba. Sausio pradžio balsų skaičiavime.
Steibliui, pakvietusiam LN rei Namai butų panašūs I. Šajaukos savp subui^Stąsiui, gyvenančiam nys. Šiais mOkslo metais jų eglu
se trobas arba jas gauti su 60 arų je KLB apyl. valdyba, kuri buvo Rinkiminė komisija nuoširdžiai
nupasakotiems.
'
'
Lietuvbjė, paliko' $17.000. Teis
Sklypeliu iš paties kolūkio. Tai nė tikrai veikli, atsistatydino ir bu prašo visus Hamiltono ir apylin kalu su juo nuvykti pas Jokū Baimė, kad LN nepereitų Į pri me' paveldėtoją atstovauti atvy tė Įvyko gruodžio 15 d., Į* ją su
visur Įmanoma. Dėl to tie, kurie vo išrinkta nauja. Susirinkimui kių lietuvius skaitlingai daly baičius, ir Pr. LeseviČiui, nuve vačias rankas, neturi jokio pa ko su jd Įgaliojimu Sovietų atsto karininkais atvyko didelis būrys
žusiam mus pas juos savo maši
kareivių ir lietuviu kuopos vyrų
iki šiol dar laisvai gyveno, dažnai prmininkavo V. Lumbis, sekreto- vauti šiuose rinkimuose.
grindo, nes vienas asmuo gali vybės Vašingtone' ‘ advokatas iš Šyečingeho. Gimnazijos salė,
na.
, nueina į tarybini ūkį. štai vie iravo A. Balutienė. Į naują, val A. Pilipavičienė, kom. pirm.
Kita staigmena atėjo iš St. Ca pirkti nedaugiau 5 šėrų. LN- na Jąmes Riesteriš Milwaukee, prieš sunkiai .begalėjo tiek svečių, ^u?nas ukmergietis laiške*rašo: “B-tė dybą Įeina J. Labuckienė — pir
S. Bakšys, sekret. .
tharines/ Šajauka Ignas; anks rio seras turi tas pačias teises ir jį stojo Lietuvos ^konsulas £ūka- talpinti.'Per programą JAV'puleina į tarybini ūki dirbti, kuris mininkė,-J. Paulaitis — sekret.,
čiau Įnešęs $100, dabar paštu pri vertę,' nežiūrint Į kurią valstybę goje Daužvardis, kuris Įrodinė kininkas Pearson gimnazijos di
šiemet perėjo iš kolūkio. Taigi P. Gurklys — pirm, pavad., K.
Pranešimas
' '.‘. i jo, kad Sovietų Sąj. : ambasada rektoriui Įteikė čeki 3050 DM su
kitą, kartu parašydamas jis išvažiuos.
dabar už darbą gauna pinigais. Ramonas — ižd. ir P. Semežys :—
1960 m. vasario 6 d., šeštadie siuntė
Džiaugdamasis LN nuolatiniu neturi' teisės atstovauti Lietuvos
Gal pavasari reikės ir man eiti su švietimo vadovas. Kontrolės ko- ni, 5 vai. p.p. šaukiamas penkta keletą minčių apie siekiamų LN augimu, anksčiau miniiniėms tau piliečių/ nes ; JAV ‘ nepripažįsta mai. Joje buvo ir 700 DM auka,
pobūdi:'
*
Šveicingeno lietuvių, kuo
tiečiams nuoširdžiai v-bos vardu Lietuvoj inkoiporacijos. ' Be to, sudėta
misijon išrinkti V. Lumbis, A. sis metinis Hamiltono Lietuvių
pos,
kuriai
vadovauja kapt’. J.
KAM MOKĖTI DAUGIAU?
“Malonus p. Bakšy,
dėkoju ir matomai prašau visus jei pinigą!. būtų pąriųsti i Lietu Valiūnas, Amerikiečių
Juozapavičius, St. Tolvaišą. Nau Kredito Draugijos “Talka” na- Siunčiu
karių tar
pašto perlaidą HLN lietuvius jungti į Liet. .Namus. * vą, ten Stasys Azna* gautų tik
rių-šėrininkų susirinkimas, kuris vieno Šero $100
jajai valdybai linkime sėkmės.
pirkimui.
pe,
gimnazijai
aukas
renkant,
Įvyksta Aušros Vartų parapijos “NL” 2 nr., aprašyme apie HLN
$2 už valanda !
skatikus.; Teisėjas J: W.: Wilkus
St.
Bakšys,
LN^bos
pirm.
:
Kalėdų senelis. Tuoj po susi salėje, 58 Dundurn St. N., Hamil
sovietų advokato reikalavimą at daug pasidarbavo kapt. Lee, ypač
rinkimo
toje
pačioje
lenkų
para

Pradėkite vairavimo pamokas da
metė ;ir paliko pinigus teismo mąj. Laiėr, kuris ir kitomis pro
bar. Mes parūpiname mašinas egza pijos salėje Įvyko liet, šeštadie ton, Ont., šiai dienotvarkei svars
globoję. Jei mėtų bėgyje St. 'Az gomis atveža gimnazijai paramos. .
minams ir pamokame teoretiškai. ninės mokyklos mokinių pasiro tyti:
1. Narių registracija,
na atvyktų iŠ LietuvoS, pinigai Čia suminėtiems karininkams,
WALDI’S DRIVING SCHOOL dymas su dainomis, deklamacijo 2. Susirinkimo atidarymas,
jam būtų išmokėti. Sprendime dalinio kapelionams ir šeržanmis, šokiais ir įvairiais muzikos
3. Praeitų metų protokolo skai
teisėjas taip pat išdėstė, kad So tamš-virėjams, gaminusiems pie
859 College St. Tel. LE. 2-5461 numeriais. Parengimas pavyko
tymas ir priėmimas,
vietai Lietuvą užgrobė neteisė tus gimnazijai, moksleivės įteikė
labai puikiai. Režisavo Lionė Re 4. Pranešimai:
tai, kad tarptautinės teisės at simbolines kalėdinės dovanas su
meikienė. Po to Kalėdų senelis
a. Valdybos pirmininko,
žvilgiu Lietuva tebėra nepriklau tautiškomis juostelėmis. Per pie
Dažai ir sienoms
(J. Labuckienė) išdalino visiems
b. Iždininko,
soma valstybė ir ją gali atstovau tus prie stalų pątarnavo dalinio
vaikučiams
dovanas,
kurias
finan

popieris!
c. Kredito komiteto,
ti tik Jos pačios valdžia, esanti karininkai ir kareiviai, o ameri
savo apyl. valdyba. Po oficialio
kietiškas Kalėdų senelis kalbino
tremtyje.
c ’
d. Revizijos komisijos,
Valkas, šepečiai, terpentinas.
sios dalies buvo taip pat apyl.
j'aunesniuosiųs moksleivius ir su
OBtii
5. Diskusijos dėl pranešimų,
Prof.
K.
Oželiui,
paskutiniu
lai

Sky’s Paint & Wallpaper
valdybos lėšomis ir rūpesčiu su 6. Apyskaitos už 1959 m. pri
jais fotografaybŠL šios eglutės
kų dirbusiam Manteno, Iii.’, pši- piniginė dovana gimnazijai bu
891 DUNDAS ST. W.
ruoštos šeimvniškos vaišės suau
ėmimas,
diiatrihėj'e ligoninėje, padalyta vo didžiausia, palyginus ją su
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont. gusiems ir mažiesiems, kur visi
7. Pelno paskirstymas už 1959
•
vidurių Operaciją. Operaciją darė paskutinių ketyerių mėtų davogalėjo iki soties pasivaišinti
metus,
dr. Alg. Maciūnas. 'Ligonis eina
’ . ’
Pirmąjį parengimą naujoji val 8. Sąmatos priėmimas 1960 m.,
:74 mSus. ’" /.' VT-’” •. - ’ • nomis.
dyba ruošia Vasario 16 minėji 9. Rinkimai Į valdybą, kredito
Fr. Skėrys, Vasario 16 gimna
Pigiausi
Laprypąs Kapočius, sovietų
mo proga visiems gerai žinomoje
komitetą ir revizijos komi
ambęsKdbs y^ngtojie ąniraris zijos mokytojas ir Vok. Kr. Tary
ukrainiečių salėje, Frood Rd., va
siją,
‘
.
bos narys, prašo visus, kurie pr.
SIUNTINIAI sario 27 d. Visi kuo gausiau daly 10. Klausimai,
iii' spalio mėnesį'yra gavę iš jo
vaukime.
Sudburiškis.
11. Susirinkimo uždarymas.
aukoms rinkti lapus, kaip galima
į Lietuvę
Nuoširdžiai kviečiame visus na Če$ė, Bronutė ir Jonas Jojųibaičiaį ■— pirmoj šeima, kurios yjsj .
greičiau! prisiųsti surinktos pini
rius
dalyvauti šiame sukaktuvi nariai vienu kartu įstojo į Hamiltono Lifetuylų Namjis. iriėšdami
gus bei Savo aukas, nes jąū norė
A. P. GARAŽAS niame penkių metų veiklos susi keturis šimtus dolę^. > *
PRAMONES GAMINIAI —
‘
r‘
'
tų užbaigti Savo pradėtąjį vajų ir
MAISTAS — VAISTAI
atsiskaityti, su gimnazijos yadovy-.f
rinkime.
Susirinkimo
metu
visi
Siuntiniai pristatomi per 34 sav.
1539 DUNDAS ST. W.
be bei ^r.^%ld^t?: * *
(prie Dufferin)
nariai bus pavaišinti kava, pyra-, Vokiški filmai LN Delta kine. minėtu asmeniu buy.o žodžiu su
Visų rūšių mechaninis automobilių gaičiais ir minkštais gėrimas. Praėjusiais metais vienam kana sitarta pradžiai išnųtonoti Deltą
«, Au
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- Prašome su savim atsinešti savo diečiui gyv. Calgary buvo išnuo tik trims kartamSj todėr po to^io.
romatic transmisijos.
nario — bankelio knygutes. No motas Delta kinas leidimui vokiš filmų pasisekimo LN yądovy^ės ■
rrž-**'
rintieji galės vietoje įstoti na kų filmų vieną kartą į mėnesį sprendimu J G. Skąistys T0rph-;!
835 QUEEN ST. W., TORONTO
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
lapkričio Jfy d./Beųdru^enės,
riais.
“Talkos” valdyba. ketvirtadieniais, paimant iš' jo te mūšų Vardu užpirko 2 '.vokiš sario 16 gii
TEL. EM. 44025
Telefonas LE. 5-9130
kus
filmus,
už
įunųos
!
■ -'^rpffahiF^'i.___
KAUKIŲ BALIŲ šiais metais nuomos už vieną dieną $125. Vi
©topes ąf^ąiyfnifną if nuo gru
sas
aptarnaujantis
personalas
bu

mokėti
’
35%
nuo
gautų
vi
bfliė-;
:
numat
ruošia vietos at-kai vasario 27
’
džfo 10 d. pradėjo šokių repe;tid., šeštadienį, Hillcrest Restau vo mūsų, tuo būdu tos dienos pel jtųs' pajamų atnietos mokesčius. Dr. L? DąmbravOs paskaita. 2. Nu <ająs brolių skulptorių Martel Pap
rant viršutinėje salėje, šioje sa nas būdavo apie $55, nes kino Tuo būdu' sekanfis vokiškų ffl-į!matyta pakviesti MannĮteima te
lėje lietuviai ruošia pirmą kartą išlaikymas į dieną be filmų mums mų rėdymas* LN kme jĘ>eltą bū?’ atro solistę. Solistei LiustikMtei,
šokius. Salė yra labai gražiai atsėina $65-7,0. Pajamos iš krau vasario 11 d., ketviriadienį, dvięm: dėl kelionė? Į JAV negalint at- doyąuja L
pilnais seansais: 5.30 vai. ir apie
Įrengta, talpina apie 400 žmonių. tuvėlės ėjo mums.
Pirmasis seansas buvo lapkri 8.30" vai? v. Tikslūs laikas bus
Paskambinkite dėl:
Rengėjai kviečia visus — jaunus
' Iš Amerikos atvyko studijuoti
KURO ALYVOS
MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
praneštas
vėliau.
ŠĮ
kartą
bus
ro

čio
12.
Filmai
buvo
seni
ir
men

A.
UUDŽ1US,
B.L.
ir senus — ruoštis šiam tradici
pereitą'rudenį B. Parokaitė ir E.
ALYVOS “BURNERIŲ”
APŠILDYMO KROSNIŲ
kos vertės. Atsilankė 356 suau domi du ląbąį puikus filmai:
niam
kaukių
baliui.
Taip
pat
Žilionytė. JOS’ studijuoja Politi
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams
“
Hauptmann
von
Kdepenick
”
,
gę
po
$1,
6
studentai
po
7ff
c.
ir
kviečia kuo skaitlingiau daly
niu Mokslų Institute Paryžiuje.
vauti su kaukėmis. Juo daugiau 12 vaikų po 50 c. Viso gauta at spalvotas su Heinz Ruehmann, ir
Abi aktyviai įsijungė į tautinių *
lietus
bilietų
mokesčius,
$333,56
muzikinis
“
Metodienr
aus
Wien
”
bus kaukių, tuo balius bus įdomės
šokių grupę. D. J.onynaitė studi
Etojią Mayerhofer ir Johan-! ,Visi not#
THE
nis. Geriausios kaukės bus pre iš kurių mes pasilikome už kiną $u
juoja Aik-ep-Prpv.ence un-te.
nes
Heešters.
$J25,
už
skelbimą
“
Spec
’
e
”
$4,16
mijuotos. šokiams gros visų mė
> : Mūsų mirusieji. Kiek Kr. Valmoi
giamas Bennie Ferrie orkestras. ir nuomininkui išsiųsta $204,40. T T Atitaisymas. “T2” Nr. .2 š.m.
■poma/šiais metais mirė
Kita
vok.
filmų
rodymo
data
Hamiltono kronikoje, rašant apie
Tad jau pradėkime ruoštis Ši&m
buvo
gruodžio
17
d.
Susirinko
H
Gudinskų vaikus, įvyko klaida.
Iš
tradiciniam kaukių baliui.
• vičius-Julius, Nobereitis Alber
406 suaugę, 3 studentai ir 17* vai spausdinta “Mariukės
Mariukės' 3
3'’ m?’, o
tas, Pierop Michel ir Marcei Vakų.
Viso
gauta
$379,32.
Išsiųsta
HAMILTONO
AT-KAI
jau
pra

turėjo
būti
6
metų
ir
“
Gudinsiąs
’ lėt
ED. KONDRATAS
dėjo ruoštis šv. Kazimiero šven už filmus $243,92.
turėjo būti'8
Juozukas 5 m?’
i
■T
J113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454 tei, nes norima gražiai ją pami Didžiausią betgi staigmeną panėti. Ta proga HL Dramos Mė
Mieluosius GuJipskus už šią
gėjų būrelis sutiko at-kams pa
klaidą atsiprašau!
Sk.‘St.'
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ x statyti trijų veiksmų vaidinimą augusiems 814, moksleiviams 9,
K, morgiČią paskolos iš 7% iki 50%
vaikams 41. Kadangi tik bebuvo Toronto Prisikėlimo parapijos
“Šventas Kazimieras”.
likusios pirmosios vietos nuo ek- choras kviečia visus hamiltonie- UŽSISAKYKIME ARBA
PRATŲSKIME LAIKRAŠČŲ
nuominirikui persiųsta $628,72.
PRENUMERATAS
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagą
Mes jau atsidūrėme karvės ragus šio 30 d’.,ti Vai. v., Toronto Pri
Hamiltono
at-kų
knygyne,
kuris
kostiumams bei paltams.
yra. atidarytas, kiekvieną sekma- laikančiojo vietoje. Kadangi su kėlimo parapijos salėję.-...

Kan. Nikodemas čėsna paskir
tas Kauno arkikatedros bazilikos
administratorių. Pastaruoju laiku
jis buvo Joniškyje altarista.
Už sėkmingą priemonių kovai
su vėžio liga organizavimą ketu•riems Lietuvos gydytojams — P.
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KULTŪROS IR įsidėjo didžiulę jo tapybos nuogabaliukai, kuriuose buvo surašyti jų religiniai išgyvenimai, jų
pačių buvo surišti knygelėn ir
leista V. Kasiulio biografija. Nu
KNYGŲ
U' lietu- slapta išgabenti iš kalinimo vie
rodyta jo gyvenimo bruožai, vi
tos. Gražesnio ir vertingesnio do
sos jb darbų parodos; bibliogra
PASAULYJE
ori* kumento negalime nei tikėtis nei
finiai daviniai, spaudos atsiliepi
. ----- --------- ing- laukti iš Sibiro kalėj imo. Tai yra:
mai ir šešios menininko pastelės,
ląre jėzuitą? Kęsšitokį įvadą:
.
,
Z viso reika-:
litografijos
ir tapybos darbų re
Kun. I. Boreišio biblioteka jo
0^0
Vakarų Europoje, pne auksi
[ės, kad žiaurus budelis gali
sesers Marijos Staugienės yra do produkcijos. Pirmutiniame pusla
Maldą trumpąi galima aptarti, ižudyti tik kūną, bet ne sielą,
nių Baltijos krantų yra Lietuva.
vanota tėvams jėzuitams Čikago pyje yra V. Kasiulio nuotrauka.
Daugiau nei 700 metų ji Jiųvo iš kaip pasikalbėjimą su Dievu. Jei .įk tos sielos, kurios yra artimai
je. Sausio 9 d- ji jau pasiekė Či Leidinys išleistas “Les cahiers
tikima katalikybei, laisva ir jūsnettuitemaldakriygės', parašy prisirišusios prie Nukryžiuotojo
11% nr?’
kagą — išviso 550 gerai pripa- d’Ąrt — Documents 11£
darbšti. Tačiau dabar ji kovoja tos kurio nors sielos žinovo, jūs ir JP .Sopulingos Motinos, gali
— visuotinos meno enkuotų dėžių; ąrti 30;QOO tomų
dėl gyvybės ar mirties su komųtaip gražiai išreikšti savo pašiauciklopedijos
rėmuose. Leidėjas —
lįetuyių, rusų, lenkų, vokiečių,;
KANADOS BALETO sezonas Toronte, Royal Alexandra
&s i tėvus-Lydi te
Pierfe Cailler, Gailler, Genėve.
isijos kalimai. Ketuje nebelikę šeimoj kuri neturėtų
primena mums tą begalinę meilę,
tremtinių svetimuose kraštuose,
kėją David Adams, kurįp yra šiam sezonui’paruošęs tris
kurią mums parodė Jėzus savo
Dail. Pranas Gailius prieš va kursą parašyti temai: “Der Inter
naujus pastatymus (Be to, žiūr. skelbimą ? psl ).
mylimųjų kalėjimuose>lr kankL grą&įtsidj jaunystėj, slaptai ąu- paskutiniais žodžiais nuo Kalva
sarą “Le Soleil jdąns la Tete” ga nationale Rėchtsstatus dės Flūcht
nių Danguje. ;
■"
* rąšė sayp mąstymų, maldų mintis rijos Kryžiaus.
lerijoje surengė savo grafikos lings”i Už geriausių studiją bus
—-Kaip kiekvienu persekiojimų į Dievą, kai diena dienon nebeli ' IŠ šios knygelės mes galime
darbų parodą. Spalio pradžioje skiriamą 4.000 DM premija. Dar
ar kovos ’laikotarpių, heroizmo ir kę laisvės 'vflitieš. lilati pgpieno melstis kąrtu su mergaitėmis ir reikštas tyliu bendravimu su
MAS
C.Valdybos
^Bellėchasse” galerijoje vėl su bą reikia įteikti mokyklos vado
Kristumi ir Jo Motina; dabar vi
kitais pavergtų .tautų kaliniais, sa tai yra surašyta šioj knygelėj.
rengė savo darbų parodą kartu vybei iki gegužės 1 d.
;
"MilšįnęjMiunksnieV
kurie kenčia dėl laisves ir tikėji Ačiū Tėvams Paulistams Niujor atsišaukimas
su keletą galerijos dailininkų.
Lietuviškos radijo programos:
mo;
Maldos,
taip
gražios
savo
pa

ke, šis nemirštantis mažutis do Sveikiname visus moksleivius Kaip ir ankstyvesniais metais,
Į
‘
Niagaros pusiasalyje,.
Mądridiaš: bangos 32 ir 42 met
prastumu ir taip prasmingos savo kumentas bus pateiktas angliškai
dailininkas parodė savo tapybos rų,kasdien 19.30-19.45 vai. Vid.
• r Vasario Į6-toji Niagaros pusią- ¥IĘĘ1 NIAGAROS ' j <
turiniu, atskleidžia mums meilės kalbančiai visuomenei kaipo įro ateitininkus pavergtoje Lietuvo .darbus.
: :
Europos įąilęu. 21.30-21.45 Lie
’salyje bus švenčiama Vasario $0. £WAŠAU0Mww
paslaptį ir sielos gėlimų jėgas. dymas, kad tikėjimas, viltis ir je, Sibiro tremtyje ir laisvajame!
Skulpt. Antanas Moneys savo tuvos laiku.
’
:<i. ir labai iškilmingai. Syeųtę šiais metais rengiamės-didelei Savęs išsSadėįimas, viltis, atlei meilė yra antgamtinės ddrybės ir pasaulyje.
Roma:
bangos
41
ir
50
metrų.
.ruošią KLB Wellando ir St. Ca- Vasario šešioliktosios mąirifesfa- dimas, meilė čia labai ryškus ir negali būti bedieviško komuniz Perimdami senosios valdybos skulptūros darbų parodas perei
[tiįarines apylinkės Męrritton cijai —- savo tautos prisikėlimo tikrai yra pilnumoje. Iš tikrųjų, mo nežmoniškais žiaurumais pa- ’apyskaitą, dėkojame jai už pasi tais metais turėjo “Trytique” ir Kasdien 20.50-21.10 vai. Vid. Eu
“La Galerię 135 B” galerijose, ropos laiku. 22.50-2310 vai. Lie
-Community Centre Hall; Merrit-: šventei. Ji* bris Švenčiama š.m. tos maldos priartina mus prie naikintos. "j ''
aukojimą darbuose,kurie’ reikala susilaukdamas vertingos meno tuvos laiku.
'
;ton, Ontario (prie St. Catharines)Dievo ir prie nekaltų žmonių kan Maldaknygė “Marija, Gelbėki vo asmeniškos aukos ir pasišven-?
lq*įtikoš. Attiko įvairių skulptū Vatikanas: bangos 19, 25, 31,
ei Niagaros pusiasalio Įietu- čių pavergtuose kraštuose.
’ v Lietuvių tautai esant paverg
Mus” mergaičių parašyta kon- timb.
ros darbų ir’ provincijoje. Lap 196 rrietrų. Kasdien 18.15-18.30
ei ir naikinamai, ’;kįtai lietuvių
Ši knygelė labai stipriai mane centracijos stovyklų sąlygose, sle Pirmieji mūsų rūpesčiai yra’ kričio mėn. Paryžiuje' Moderni vai. Vid’.1 Europos laiku. 20.15 tautos daliai išsiskiaįdžiusįąi plaįtikina, kad maldos dvasia vedan piantis nuo žiaurių sargybinių,
šįmet Ateitininkų Ju- nio Meno Muzėjuje įvyko bažny 20.30 Lietuvos laiku.
^Sam pasaulyje ir tirpstant sveti-: visas pėstarigas,kad di^oji šven ti į kilnumą ir švėntuihą, yra re šios maldos yra sielas veriantis busimasis
bilėjinis
Kongresas'Čikagoje.
Čia tinio mėho* paroda, čia skulptū Be to, sekmadieniais dar 8.30inūjų tarpe, KLB Wellando ir’’St;. tė būtų kuo iškilmingiausia ir kuo alybė komunistiniuose kalėjimuo šauksmas į Tą, kuriam jos išlieja laukiame atvykstant visus inoksros darbu išstatė ir Ą. Moneys. 9 vai. Vid. Europos laiku. 10.30 : \-Catharines apyliiikių' v-bos pri-( įspūdįngiąųria'/
se. Toji maldos dvasia skatina, visišką savo meilę, savo sielos leiyiuš ateitininkus. Darykime Lapkričio 19
parodą aplankė 11 vai. Lietuvos laikų.
;ėjb' išvados, kąęl noįėt Ū^uvių • Jau . niiii senų laikų lietuvių mus jungtis didesniam dvasiniam grožį. Koks tai pavyzdys mūsų viską, kad mūsų bendrasis susi
ir
J
Ernkardinolas
Lėrcaro, at
: tautai išsilaikyti žemės rutuly tautine laikosi gražus paprotys di pakitimui, maldai ir pasiaukoji moderniškam jaunimui; mergai tikimas būtų netik malonus,
NYTIMES APIE VIESULO
je, reikia stiprinti tautinę dvasią. džiųjų ŠvėhČių proga- gražiai pasi mui, kad būtumėm verti viso tp, tėms, kurios praranda jaunuoliš sklandus ir prasmingas, bet kad vykęs iš Italijos, žymusis svečias
“DAINAS”
Tam tikslui tinkariuaūtią ptoga puošti, gražiau vaišių stalą pa kas mums, brangiausią ir apsau- ką moteriškumą supasaulėjusiam ir Dievui būtų kuo didesne garbe. ilgiau sustojo ir prie mūsų skulp Užpraėjūsį sekmadienį Almaus
toriaus darbų.
’yra Lietuvos nepriklausomybės puošti ir daugiau . svečių pasi- gotūmėm mid. baisiausio priešo, materializme.
Nuo gruodžio 1? d. iki sausio Dailės Gaelrijoje, Great Necke,
Mielas
moksleivi
ateitininke!
:< <
įšventė, kuri visuorhet primena kviėšti. ' ./ >■' ■
koki bet kada esame turėję.
buvo atidaryta Romo Viesulo as
Melskitės už komunizmo aukas,
Ckad nevalia išsižadėti savos tau KLB Wellando ir ,St. Cathari Nekaltos mergaitės, areštuotos beląįšviuiš, nes jie yra dar gyvi Tavo jėgos yra didelės. Tavo dar 12 d: ‘La’Galėrie 135 ^’'vyku meninė paroda. ’ “Dainos” buvo
tos, nes ji yra Lietuvos savano nes apylinkių ’valdybos nuošir ir išvežtos iš menkučių savo lūš- kankiniai. 'Melskitės už juos iš bai nepaprastai svarbūs! Mes siame. “Salon de Noel” parengi- išstatytos ir Weyhe galerijoje
rių krauju atpirkta. Ją daug džiai prąšo yisųs šių apylinkių lie nelių: į tolimas šalis, parašė šias šios maldaknygės ir padėkite jungdamiesi į vienas kito rūpes me; A. Mpnčys kartų sįi savo žmo Niujorke. Sekančią dieną New
čius ir vienas kitą papildydami na Florence išstatė Skulptūros, York Times meno .kritikė Dora
‘šimtmečių 'mūšų bočiai pratšs tuvius puoselėti šėfltfštiėtūviskųs irialdas. Jų tikėjimas, jų pasitikė jiems kokiu tik galite būdu.
padarysime didelę ir galingą mū keramikos, papuošalų ir kitų me
čiai gynė' sudedami didetes aū- paproęlus?$ventės iškiliningumūi jimas Didvų, nežiūrint kalėjimo
Richard Cardinal Cushing sų ' organizaciją, o to ir nori iš no išdirbinių; I960 rin.' Moneys Ašhton Įsidėjo labai palankią
kas. Šios minties sustiprinimui knėskime visi iš toliau savottiau: sienų ar spygliuotų vielų; yra išBostono Arkivyskupas. mūsų Motina Bažnyčia. Pasisten ruošia savo darbų parodą Niu “Dainos” recenziją. Aplankiusi
^atiyksta iš Montręąįio “Miltino giiš bei paŽįstąin& į svečius. ';
Weyhe galeriją Niujorke, kurioj
kime būti uolesni pareigose, ypač jorke.
^paunksįnė”. Tai 3 veiksmų, § pą- ’' Visi prisidėkiriiė darbu prie Šių
vyksta kelių jautų grafikų paro
švęsdami Bažnyčios ^tradicinės
Dail. Vytautas Kasiulis pęret* da, radusi, kad Romas Viesulas,
[veikslų pats stipriausias' Balio išklimių suruošimo, neš valdybos
Pasaulip Lietuvių Archyvas
didžiąsias šventes ir papildydami tais metais buvb ypatingai kūry kartu su Antonio Frascorii “ne
■Sruogos veikalas ir vaidinamas yra'"tik drganizūtbrės ir vienos
jas savo įnašu, kaip pvž.: ruošda bingas. Jo darbų parodos sureng
šiuo metų pajėgiausio iletūvių visų darbų aprėptiniekuomet ne
Šaukiasi
pagalbos
mi
lietuviškas rekolekcijas, pri tos keturiose galerijose: Kopen- paprastai gerai” reprezentuoja...
[aktorių kolektyvo. Režisuotas ra įstengs. Jos užsimojo šio didelio
Jungtines Amerikos Valstybes.
PL Archyvo vedėjas V. Liule- sidėdami prie Dievo Kūno šven
šytojos (“Draugo” premijos lai.- ir atsakingo darbo ne savo nau
Nuo pat įsikūrimo pradžios
Girdi, R. Viesulas, kuris savo gra
-mėtoj ds) Birutės Pūkelevičiūtės. dai; bet tautos labui ir šių apy PL Archyvas buvo seserų kazi- vičįus kreipėsi į visus pasaulio lie tės, Vėlinių minėjimų, Kristaus
fikai puoselėti buvo gavęs Guvoje. Visur parodos praėjusios su genheimo premiją, išstatė juoda; -Jo atvykimas šiai didžiajai die linkių lietuvių garbei.
mieriečių vienuolyno patalpose. tuvius,', prašydamas greitos pa Karaliaus šventėje ir t.t.
Kur reikalinga pagalba ir lieka dideliu pasisekimu ir augštu me balta litografijas senųjų lietuvių
Tad tikimės ir laukiame visų 1948-1956 m. lėšų jam tvarkyti
nai priduoda visai kitą aspektą:
galbos
—
padėti
surasti
naujas
neišsprendžiamų
klausimų kreip no kritikos įvertinimu. Kopenha liaudies dainų temomis. Kritikė
[vietoj kalbų matysime iš senosios nuoširdaus ir kruopštaus darbo davė VLIKas, 1956-1957 m. JAV
patalpas
ir
gauti
lėšų
Archyvui
kitės drąsiai į valdybą ir padėši- goje jo visus darbus užpirko vie taikliai pastebėjo, kad “šių dainų
''
[Lietuvos istorijos iškarpą; kuri visdsė^įtyše. «1 ' '
LB, 1958 m. JAV Kultūros Fon
*me
kiek mūsų jėgos leis. Taip šosios1 ir privatinės meno galeri minorinė gaida yra pagauta Vie
Didžiosios šventės progą paro das, o 1959 m. jau niekas jo ne- perkraustyti. Dabar esą 33 spin
parodo, kad Lietuva buvo didelė
-ir galinga ir kad mes jos ainiai dykime tautinį vieningumą įr lie bęšelpė. šių mėtų pradžioje šv. tos, bet į jas medžiaga netelpan pat tikimės, jog visi valdybos raš jos'.’ Pora'darbų buvo išstatyta įr sulo litografijose” tuo švelniu
privalome eiti savo bočių pramin- tuvišką darbštumą. ■
Kazimiero seserų yienuolyno vir ti. Reikią bent .5 naujas spintas tai bus greitai ir uoliai atsakyti. “Galliera” mužėjūje, kur įvyko juodumu, kuriame išsiskiria vos
Liekame pasiryžę “Visa atnau pereitų rudenį paroda, pavadin įmatomo baltumo prošvaistės,
’tu kėliu. ;
- - KLB Wellando ir St. Catharines šininke pranešė, kad yįeriuolynųi nupirkti.
ta “Žibalas 100 dailininkų vaiz kritikė Ashton ^pastebi labai ge.i: Lietuvos * nėpriklaušomyffė's ■’.■'*'■? apylinkiu valdybbos. prireikę "Archyvo užimamų patal PL Archyvo adresas: -2601 W. jinti Kristuje!”
! ' MAS C. Valdyba. duotėje”. šia progą, ‘Le Figaro” rą spaudos darbą (Desjobert, Pa
Marquette Rd., Chicago 29; Ill.
pų, tad jam teks išsikraustyti. įšventė bus prasminga tik tada,
Montrealio
Lietuvių
Dramos
jei mes šioje šventėje skaitlin Teątro Vadovas Kaizys^Vesęlką
ris) ir užgiria Gugenheimo Fon
gai dalyvausime. Todėl matomai
dą, kurio “inteligentiškai suteik
Cathąrinėje
kviečiame net ir tolimiausių apy St.
ia parama suteikė tokį konstruk
Niagaros pusiasalio lietuviams
linkių lietuvius dalyvauti. Taipgi nipŠiant
tyvų darbą”. Kritikė nei vienu
Vasario 16 minėjimą
labai prašome būti punktualiais. “Milžino pąųnįksmėjė
žodžiu neužsiminė apie politinę
“ buvo susi
Norš šioje didžiausioje lietuviu darę neaiškumų dėl salės
dr. H. Nagio įžangą, kuri jau su
šventėje pagerbdami’ IletUvos nos įrengimų'tinkamumo. ir sce
silaukė parodoje nemaža kriti
didvyrius būkime tvarkingi ir atkos. Girdi, “politika neturi būti
reįkąįą. vietoje išsiaiškinti
sišąkykįmę negražaus papročio ir Tą
maišoma su tikru menu”, kuris
apžiūrėti sausio 16 d. į St. Ca
“lietuviško piufttualtono**.* '
ištiksiąs ilgiau nei ši diena.
CANA0A
tharines atvyko pats teatro vado
- 'Jšventės programos prądžįo 5 vas K. Veselka. Salę ir sčęną rado
Romo Viesulo litografija iš
vai. p.p. Programoje trumpas KL tinkamą ir salės savininkams da
“Dairios” ciklo — “Oi žeme, že
B-nės Krašto,Valdytus pirmįmn- vė nurodymų, kokių .turi padaryti
me”, gavo 1960 metų žymiosios
ko Stepo Kęsgailos žodis, .trilogi papildomų u-engimų. .Salės savi
Amerikos meno draugijos “Au
ja “Milžino paunksmė”, statoma ninkai prižadejo padaryti."
dubon Artists” litografijos pre
Montręąįio Lietuvių Dramos te Sis įvykis rodo, kiek yrą Montmiją.
(aim.)
atro ir po to ten pat svečių sūsi- ręalio Lietuvių Dramos Teatras
Janina Liustįkaitė, kuri keletą
pąžinimas, įspūdžiais pasidalini pasišventęs scenos menui, kad ne
metų
Romoje studijavo dainavi
mas ir vaišės.
į netinkamas sąlygas ir
mą, o iš ten buvo atvykusi ir į
Kviečiame ne į eilinę paskai patektų
didžiojo
lietuviu
tautos
perlb
nėKanadą bei JAV koncertuoti,
tėlę ar eilinius šokius, bet į Va nųblukintų.;^; "< ’ / ' ” ‘ *
gruodžio 17 d. išvyko į Londoną.
sario 16 — didžiąją lietuvių mani $t.’ Cąflįarings LB y-ba taipgi
Pavasarį ji žada atvykti į Kana
t
festaciją.
lengviau atsikvėpė ir džiaugiasi,
dą ir į JAV’.’Ji yra taip pat pa
kad
jū
pradėtas
darbas
neiha
už
kviesta dainuoti “Ateities” kon
OLYMPIA
nieką.
:‘
■
BENDRUOMENES KALBĄ; KURIOJE JŪS GYVENATE IR DIRBATE,
certe Niujorke.
' Garbė Montręąįio “i Liętuvįų
ĮTAIGA.'Jį! MOKĖJIMAS TURĖS jtlMS
Romoje dainavimo mokytis ti
Dramos Teatrui. tf Niagaros pu
ko dar dvi lietuvaitės: iš Austrą- ,
siasalio LB ydfi^rbdms už tėki
lijos atvykusi savo balso patobu
1
JŪS GALITE IMT>
PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME KAdidelį pa^šveMųną irigrąžų tįeiilinti Albiną Uknevičiūtė ir iš JA
dradąrbiavimą: ’Visų lietuvių paVbių, Los Angeles, Gruzdienė.
reigą; :šį’ didelį darbą paremti.
' ,Vąsario 16 gimnazijoje moko
Vietinių ^Ikininkhvftųu, tpliųiessi 4 jaunuoliai iš Anglijos. Anks
Jurgis sūs{4arys
naujų galimybių
iųų.^^apiymų; Tad iki įiašnnūčiau jų buvo dąugiąn.
fyinb' didžiojoj šventėj “Milžino
Steel Co. of Canada paskelbė,
rašom, mašinėlės paunksnėje
”
Merrttton
Corfimtf-:
Asmenįniai reikalai
Jęacf savo gyvavimo 50 metų šūnaujos ir naudotos.
nity
.CėntreHaH,'Meriittop,On-j
kąkties proga ši kompanija nuta
YORK BUSINESS MACHINES
r : Anglų -ųt prancūzų kalbos mokėjimas yra reika
reikalus Įstaigose
tario.
d>rie
St;
Catharines)'
vasariorė
i visą eilė stipendijų.
•; 605 Yonge St. WA. 5^2491
lingas Kariadės’į/itietybei gauti.
site išaiškinti savo
Kiekvienas
iš' 14 Kanados uni
20 dieną, 5 vM. Vakaro. •; >‘IJS.; j
rj
reikalus namų savininkams,
dytojaųis, ad.voką■ą—
■■■■ ii- i..j n.m n.iRil
versitetų gaus po $1000 studen
į vairuotojams'; vąlReaąkcija»prisiusta
tams/' keturios sfiįjeildijos .po
džios įstaigų tarnautojams Ir tiems.
Lituanųs, Lithuanian Collegiate
$3000 bus skiriamos baigusiems
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti pastoviai
toliau
specializuotis, 8 stipen
darbą. Jus .taip pat turėsite daug geresnę’progą
sikas
dijos po $200 bus skiriamos kas
Informaciję ir
ANTjįrA^ ČEPONIS
Turinys: dr. K. Pakštas — The;
met Toronto Ryersono Techno
Visi elek’trds jta
Growth arid Decline of Small?
Jūs
galėsite skaityti Kanados laikraščius, žųrpąlųs
logijos
Institutui ir Hamiltono
mai atliekami-gre
Nations; V. Rastenis — The RusTechnologijos Institutui. Be to,
ir knygas. Jūs gausite daugiau malonumo, stebė
sification otįNftn ąian Peoples^
Steko įkurs metalurgijos kated
dami televiziją, klausydami radiją, lankydami kiJums bų$ daug lengviau įsigyti draugų tarpe tų,
riLands
*^
rą McMaster iiniVersitete Hamil
44
toronto
ųūs, paskaitas bei teatrus. Jūs'geriau suprasite
su kuriais jkąrtu dirbate ąr tarp \|č$mynų. Jums
bergis — Five Po m a Market
tone.
greitai pavyks įsijungti j Jiendrųomepės gyyęiųmą.
Kąpądoš gyvenimą įr papročius.
Place;
Gimbutas — The Out-|
.Jur-i
~
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Elektros Electronic

lūs Augius; dr
Lithuanian Statute; A. Simutis —
First Schoolmaster of New York,
m.

Ppggjyękite apie šiuos palengvinimus ir VEIKITE TUOJAU!
okite į kalbų kursus! jpigu jūs nęgaįite lankyti kursų, įsigykite

Kas keliatės į kitę

velti tavo baldu*, krdpiiti* telefonu
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TEVI8KES ŽIBURIAI
=

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

1159 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-2611
Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė*
jimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
.
Jane • Bloor
7 kambariai — 2 augštai
1 atvira skola 10 metų
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2
moderniškos virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas, šoninis įva
žiavimas. Tuoj galima užimti. Kai
na $19.900. Geras pirkinys.

Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor - Lansdowne
$2.500 {mokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, naujas alyvos pečius, vieta
garažui. Dideli ir gražus nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.
Roncesvalles • Wright
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių,
gero mūro atskiras namas su vieta
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.
Krautuvė ir 5 kambariai
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
pirkimo sąlygos.
Bloor - Jane
$3.500 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažų, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas sii
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.
Tabak ofarma (ūkis)
$10.000 Įmokėti, 140 akrų tabako
farma su gerais trobesiais ir visa
reikalinga mašinerija. Visa žemė
tinkama tabakui auginti. 14 mylių
nuo Simcoė, arti Erie ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsimokėjimo sąlygos.
Benzino stotis, 3 krautuvės
ir restoranas. 30 mylių nuo
Toronto
$15.000 Įmokėti, 5 kambarių butas,
didelės apyvartos biznis, prie 12
kelio. Viena skola balansui labai
lengvomis sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.

St. Clair - Oakwood
2 butai — 3 ir. 4 kamb.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2
vonios, 2 virtuvės, vandeniu, alyva
šildomas, mūrinis garažas,, 10 metų
atvira skola balansui.

B. SAKALAS

T. STANULIS

'Yonge • Eglinton
minutės iki požeminio traukinio
8 kambariai per 2 augštus
$19.900 pilna kaina, su $4-5.000
(mokėjimu. Gražus rauplėtų plytų
atskiras namas, privatus įvažiavi
mas, garažas. Vonia I-me augšte,
taip pat II-me. 2 mod. virtuvės. Tik
15 minučių reikia važiuoti iki
Eatono krautuvės.
st. Clair - Oakwood
4 kamb. I-me augšte
11 kamb. — 1 skola 10 m.
$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras,'
2 virtuvės, ¥z minutės iki susisie
kimo, krautuvių, katalikų mokyk
los,. privatus įvažiavimas. Kaina
$19.900. Pomirtinis palikimas. Nau
dokitės proga!

Roncesvalles • Fern
11 kamb. — 3 virtuvės
$5.000 įmokėti, mūrinis, kvadrati
nis planas, dvigubas garažas, jvažiavimas iš kiemo. Labai arti prie
Roncervalles, geros pajamos, Pra
šo $19.900.
Bloor - Ossington
10 metų atvira skola v
$2.500 Įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai per 2 augštus, 2 mod. virtu
vės, garažas, įvažiavimas iš kiemo.
Arti prie visko. Prašo $15.900.

College - Ossington
10 metų atvira skola
$2.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, vieta garažui, įvažiavimas iš
kiemo, 2 virtuvės. Savininkas pir
būti parduotas.
ko turi—
Bloor - Delaware
10 metų atvira skola
S4.500 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, 2 garažai,
švarus viduje. -

- SAKALAUSKAS

•įstaigos telef. LE. 7-2611
Namu tel. RO. 6-0105
1159 ST.' CLAIR AVE. W,

Dorbo telef. LE. 4-8481
Namų tcl. LE. 6-1410

St. Clair • Pharmacy
Dundas • Claremont
$1.000 įmokėti, 5 kambarių banga- ' $900 įmokėti, naujai atremontuotas
Uukas, alyva vandeniu apšildomas.
mūrinis, 6 kambarių namas su
Pilna kaina $9.500.
dviem virtuvėm. Kaina $11.900.
Dufferin • Rogers
$600 įmokėti, 2 augštų, 5 kambarių,
Bloor • High Park Ave.
gazu apšildomas, garažas. Kaina
$2.900 Įmokėti, vienas atskiras mor
$9.900.
gičius balansui, labai geram stovy
Keele - Eglinton
7 kambarių namas, vandeniu šildo
$1.800 įmokėti, 5 kambarių bangamas,
naujai išremontuotas. Pilna
liukas, vandeniu alyva apšildomas.
kaina
tiktai $16.500.
Garažas. Kaina $10.900.
College - Montrose
Jane - Scarlet Rd.
$2.200 įmokėti, 8 kamb., 2 augštų,
atskiras, dvigubu garažu, oru apšil
3 metų senumo — dupleksas
domas. Kaina $11.400.
z $16300 pilna kaina, 2 butai po 3
‘ kambarius, 2 moderniškos virtuvės,
Mount Dennis
2 prausyklos, privatus įvažiavimas.
$600 įmokėti, 5 kamb. gražių ply
tų bangaliukas. Kaina $11.500.
Durie - Pietų Bloor
High Park Blvd. • Parkside Dr.
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
Dupleksas — 12 kambarių
tų, atskiras, garažas. Kaina $11.900.
$4.000 įmokėti, mūrinis atskiras,
Palmerston - Bloor
dviejų didelių butų pastatas. Nau
$4.000 įmokėti, 5 kambarių, atski- > jai išremontuotas, vandeniu alyva
ras, 2 garažai. Kaina $12.000. Na
šildomas, dvigubas garažas. Visai
mas be skolų.
netoli High Parko. Pasinaudokite
Bathurst - Coldstream
reta proga. Pilna kaina tik $23.900.
$2.000 įmokėti, 5 kambarių banga
liukas, sklypas 44 iš 132. Gražus
Royal York Rd. - Dundas
kiem., gražioj vietoj. Kaina $12.700.
Dupleksas
— 5 metų senumo
Eglinton - Mt. Pleasant
$5.000 įmokėti, modemiškas mūri
$3.000 įmokėti, 5 kambarių, gražių
nis pastatas iš dviejų didelių butų
bemaž naujų plytų bangalas, gara
po
5 kambarius. Dvigubas pristaty
žas, šoninis įvažiavimas, gražioj vie
tas
garažas, augštas ir erdvus rū
toj, prie gero susisiekimo ir apsi
sys.
Kiekvienas butas dabar nuo
pirkimo. Kaina $12.000.
mojamas
po $150 mėnesiui. Labai
Mt. Dennis
arti
apsipirkimo
centro, gražiame
$1.500 Įmokėti, 7 kambarių mūro
Kingsway
rajone.
namas, garažas, alyva apšildomas,
atskiras, didelis kiemas. Kaina
$13.200.
Riverside Dr. Bloor
Keele • Dundas
$10.000 įmbkėti, mūrinis 8 didelių
$2.500 Įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
kambarių, dviejų augštų su centri
tų, mūro, gazu apšildomas. Kaina
niu įėjimu namas, 3 prausyklos, 2
$13.500.
virtuvės, pristatytas apšildomas ga
Brock - Bloor
ražas. 280 pėdų sklypas atšlaitėje
$3.000 įmokėti, 6 kambarių atski
su labai puikiu vaizdu į Humber
ras, 2 garažai, alyva vandeniu ap
upės pusę. Namas, kurį įsigijus ne
šildomas, 2 mod. virtuvės. Kaina
bereikės galvoti apie kilnojimusi.
$14.000.
Bathurst - Lawrence
Bloor - Kennedy Rd.
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro
$8.000
įmokėti,
puikus 7 kambarių
bangaliukas, alyva*apšildomas, di
atskiras
namas,
modemiška virtu
delis sklypas. Kaina $14.900.
vė,
2
moderniškos
prausyklos, 2
Vaughan - St. Clair
kambariai
rūsyje.
Privatus
įvažia
$16.000 kaina, 8 kambarių, mūro
vimas,
garažas.
bangaliukas, alyva vandeniu apšil
domas, 2 garažai, 2 virtuvės, 2
Mes turime didelį pasirinkimą
prausykl. iš 4 gab. Geras bangalas.
New Toronto
bangalovų vienai šeimai arba su
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
įrengtais butais rūsiuose nuomavi
mui, netolimuose vakarų Toronto •
tų mūro namas, 2 garažai, alyva
priemiesčiuose. Labai prieinami
vand.. apšildomas. Kaina S16.800,
įmokėjimai ir patogios išsimokėjinamas išmokėtas.
Dufferin - Rogers
mo sąlygos vienais valdiškais NHA
morgičiaiš.
$2.000 Įmokėti, 6 kambarių, gražių
plytų bangaliukas, vandeniu alyva
apšildomas. Garažas. Kaina $18.000.
Namas išmokėtas.

S. KĖKŠTAS

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST
1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105

2336 BLOOR ST. W.
įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tel. BE. 3-1372

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

Joseph A. PETERS Ltd.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

IMO. I. 28.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS
Sekmadienio B-įC rungtynėse
Aušra pralaimėjo Tridetns 81:85
ir latviai - Andys 66:94. Po -šio
Aušros pralaimėjimo ir Andys
laimėjimo vėl abi komandos dalyjasi I-ja vieta 12:12. Šio sekma
dienio rungtynės tarp Andys ir
Tridents galutinai nuspręs kas su
kuo žais “playoffs-”. Greičiausiai
Aušra - Andys ir Tridents susiri
kiuos vienoje eilėje 12:12:12 ir
vietų eilė turės būti išvesta iš
krepšių santykio.
Aušros komandoje žaidė: A.
Buntinas 29, A. Jankauskas 10,
R. Gudas 16, E. Rigby 9, R. Juo
zaitis 4, K. Grigaitis 7, J. Lauri
navičius 2, R. Strimaitis 4.
CYO lygos ’’playoff” pusfinaluose Aušra parlaimėjo St. Ba
sils Juvl; 54:27, o Aušra M. nu
galėjo St. Basils M. 55:7 ir 47:12;
Aušra Juvl. komandoje žaidė:
S. Simonaitytė, A. Sapijonytė 6,
A. Grigaitė 7, E. Juozaitytė 8, M.
Dunderaitė 6 ir L. Kvedaraitė;
Aušra M.: R. Bilkytė 0, 4; Z. Ba
rauskaitė 23, 18; I. Ręmanovaitė
24, 17; M. Romanovaitė; I. Gampytė; Ž. Greičiūnaitė 2, 2; V. Juo
zaitytė; J. Čeponkaitė 2, 0; D.
Klimaitė 4, 0.
ŠĮ ketvirtadieni 7 v.v., Bloor,
Aušra M. - Corpus Christi fina
lai.,
Church lygoje Aušra M. nuga
lėjo St, Cyrill 36:33; Aušra B.
sužaidė ylgiom su Kimbourne 29
:29 ir Aušra M. B. pasivėlavus
St. Christ komandai laimėjimą
gavo be rungtynių.
Aušra M. žaidė: G., Skrinskas
4, R. Grigas 14, V. Ruseckas 4,
V. Rušas 4, R. Juknevičius, A.
Šlekys 10, J. Genys, L. Kriščiū
nas ir P. Kaizeris. Aušra B: P.
Genys 6, A. Genys 2, E. Rama
nauskas 13, R. Astrauskas, R.
Bartusevičius 2, A. Sapijonis 6, J.
Lasys ir T. Galinis.
Šachmatų lygos rungtynėse
Aušra nugalėjo West End CC
4M’:l1/2. Taškus laimėjo: V. Pet
rauskas, M. Abromaitis, V. Genčius, B. Genčius ir P. Mačiulaitis sužaidė lygiom, ši sekmadienį
2 vai. p.p. Prisikėlimo patalpose
žais: Aušra - CYMCA.
Šį trečiadieni Aušros Sr. mer
gaičių komanda vyksta i Hamilto
ną draugiškoms rungtynėms.
Ši ketvirtadieni 8.30 v.v. Pri
sikėlimo salėje įvyks KSA pir
menybių rungtynės mergaičių A
klasei (1941 m. gimimo). Žais
Aušra - Vytis.
Vasario 6-7 d.d. Prisikėlimo
patalpose Įvyks KSA pirmenybės
vyrų - moterų krepšinyjė, janniųčių (berniukų ir mergaičių gim.
1943 ir 1945 m.) stalo teniso ir
šachmatų. Hamiltono Kovas ir
Toronto Aušra užregistravo vyrų
ir moterų krepšinio komandas ir
jaunių-čių žaidėjus stalo tenisui.
Paskutinė data registruotis krep
šiniui ir stalo tenisui yra sausio
26 d.; šachmatams — vasario 1 d.
Burtai krepšiniui bus traukiami
ši sekmadieni 3 vai. p.p. dalyvau
jant Apygardos vadovui ir Ko
vo, Vyčio bei Aušros atstovams.
Vasario 6 d., šeštadieni, KSA
pirmenybių proga Aušros tėvųrėmėjų būrelis rengia sportinin
kų ir visuomenės suartėjimo balių-šokius. Visi iš anksto malo
niai kvieičami atsilankyti.

Linksmas, gražus vakaras - vai altorius sutvarkyti, liturginių rū
dinimas bus Delhi mieste lenkų bų ir indų gauti. Užsakyta 100
salėje sausio 30 d. 7 vai. vak. To kėdžių. Yra likusių senesnių apie
Narys Toronto Real Estate Board.
ronto “Sietynas” stato “Piršly 70. Jos bus naudojamos bažny
TELEFONAS LE. 2-3321 bas” vieno veiksmo komediją. Po čioje, kol bus padaryti suolai.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
vaidinimo bus šokiai, bufetas, lo Jie kainuos apie $2.400.
Christie - St. Clair
Bloor - Jane
Dvasiniai ir medžiaginiai para
$2.000 Įmokėti, gero mūro, 8 kamba terija ir kiti Įdomumai. Vakarą
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
pija
stiprėja. Pamaldos, kad ir
organizuoja
Liet.
Kat.
Moterų
rių namas. Virtuvė kiekviename
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
augšte. Alyva šildomas, garažas. ‘ D-jos Delhi skyriaus valdyba su nesavoje . bažnyčioje lankomos
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
visų narių pagalba. Pelnas naujos gerai. Šiuo metu bažnyčiai pirkti
Bloor.
Bloor - High Park
parapijos naudai. Visi apylinkės fondas turi virš $5.000. Aukoto
Bloor - Gladstone
$5.000
įmokėti,
atskiras
gerų
plytų
lietuviai nuoširdžiai kviečiami at jų pavardes klebonas žada pa
$5.000 Įmokėti, 7 didelhi kambarių,
10-ties
kambarių
namas
su
atskirais
atskiras namas. 2 modernios virtu
silankyti ir paremti besikurianti skelbti. Kad ir-slidžiais, teduo VYČIO ŽINIOS
Įėjimais.
2
virtuvės,
2
vonios,
gara

vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
lietuvišką židinį. Parodykime tau tais keliais, su mažais, bet nepa Krepšininkai, žaisdami be
žas. Vand. ir alyvos šildymas.
2 minutės iki Bloor.
tini susipratimą ne žodžiais, bet vojingais nuotykiais, kai tik Įma Preikšaičio, pralaimėjo Church
St. Clair • Oakwood
noma važiuoti, lankomi parapi lygos rungtynes N. Parkdale 52:
darbais.
St. Clair- - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
jiečiai.
Kunigui kalėdoti padeda 48. Geriausiai mėtė: Ignatavičius
Dupleksas
Pirmas susirinkimas savoj pa
barių, atskiras namas. Didelė mo
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo stogėj Įvyko sausio 17 d. tuoj po parapijos komiteto nariai, paau 16, Gvildys 16. Pirmas CYO ly
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
nios, garažai. Labai geras pirkinys. pamaldų, kurios dar buvo laiko kodami vakarus ir dali nakties.
garažui.
gos senior baigminių peržaidimų
Serga Vanda Stradomskytė ir rungtynes su Corpus Christi vymos Courtlando bažnyčioje. Pra
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
Jonas
Kazakevičius. Linkim greit tietės žais ši ketvirtadienį 8.15
džią padarė Liet. Kat. Moterų
Kor.
v. v. Bloor Coli.
Draugijos vietos skyrius, turėjęs pasveikti.
savo salėje Įdomų susirinkimą.
Namų tel,
Įstaigos teL
Jame buvo kartu ir vaišės, kurių
OAKVILLE, Ont.
RO. 2-5543
LE. 2-3321
metu aptarta eilė" reikalų. Sky
rius gražiai veikia: siunčia Su Apie Oakvillės lietuvius laiks džiavo, diskutavo, pradėjo karš
valkų trikampio lietuviams siun nuo laiko pasirodo žinių lietuviš čiuotis, ginčytis, Įtarinėti vienas
tinius, lanko ligonius, šelpia Į koj spaudoj, ir tai ne blogai liu kitą tai tame tai kitame —r susi
vargą patekusius tautiečius. Nu dijančių apie oakvilliškius lietu rinkimas bematant pasidarė be
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. tarta paremti rūbais ir pinigais vius. Lietuvių Namų Hamiltone prasmišku chaosu.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo vieną gausią šeimą, kurios tėvas vajaus metu oakvilliečiai savo
Kai priėjo valdybos rinkimai
*«“*“
y (vjc) BUTRIMAS
šiuo metu serga. Piniginė rink Įnašu bene bus pralenkę daugeli sekantiems metams, jau ir nepa
liava aukų lapais bus vykdoma kitų lietuvių bendruomenių. Bet jėgta jos išrinkti. Dargi tie, ku
Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Coflingwood.
sausio 31 d. tuoj po pamaldų visdėlto su Oakvillės lietuvių rie labiausiai rėkavo dėl veikimo
GEO. HUNT REAL ESTATE
Courtlande. Ją praves parapijos bendruomene yra kažkas netvar stokos, atsisakė būti renkami.
128 Hurontario Str.
komiteto nariai.
Gerbiamoji p. Sergautienė buvo
koj.
x
Collingwood, Ont.
štai
sausio
18
d.
Linkevičių
bu

vienintelis asmuo sutikęs kandi
Savo bažnyčioj pamaldos bus
pradėtos laikyti apie vasario vi te Įvyko apylinkės metinis susi datuoti Į naują Oakvillės apylin
durį. Prieš tai reikalinga bažny rinkimas. Pasirodė gan didokas kės valdybą. Ir taip Oakvillės
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
čios sienos ir grindys išplauti, būrys bendruomenės narių. Posė- lietuviai likom be “valdžios^’.
Šiaip taip suklijuota komisija
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
iš trijų asmenų Vasario 16-tos
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
paminėjimui. Bet ar Vasario 16
Tinko remontas ir gyptex darbai
Tvarkome visus morgičių reikalus.
bus paminėta, sunku pasakyti.
Nes jau po komisijos suklijavimo
Tel. RO. 6-5420
vienas mandrapypkis pasisakė
prieš Nepriklausomybės šventės
S. ANDRIEKUS
minėjimą.
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.
Taigi kyla klausimas ar kar
999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
tais
nevertėtų, kad augštesni lie
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
ANT. JUOZAPAITIS
tuviški veiksniai prisiųstų i Oak> MOUNT ROYAL MOTORS
villę koki nors diktatoriškai nusi
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo' reikalus HsiaHkinti lietuvižkai.
teikusį tautietį ir pagal mūsų tau
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sųžiningumą.
tines'tradicijas paskelbtų jį Oak
ft
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
I
villės lietuvių vadu. Gal jam pa
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su
vyktų sutvarkyti oakvilliečius.
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes,
Negi mes būsime visą laiką be
stabdžių įuostų pakeitimus — nuo $18.00.
Roivk.tc, rdcfonuolute or otyykiū pos niu*. Vir>»
S ,■
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
valdžios?
Dalyvavęs.

R.CMOLKĄ
V.
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ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
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Vaistai Lietuvon!

Vilkiko patomavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

WALTMAN’S Patikima Imfeė
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3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

- —

i

Otava. — Pernai Kanadoje se
natvės pensija buvo mokama 873.
753 asmenims, po $55 kiekvienam

J

limited

527 Bloor St. W.
Brock - Dundas
$600 įmokėti, 6 nepereinamų kam
barių namas, naujas šildymas, vieta
garažui, 10 metų skola.
Jane - Baby Point
$1.500 įmokėti, tiktai už tą 6 kamb.
mūrinį namą, 4 metų senumo, aly
va šildomas. Modernus viduje, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų skola.
Rexdftle - Islington
$2-3.000 Įmokėti, visai nauji 6 ir 7
kamb. bangalai, garažas su privačiu įvažiavimu, modernus, 25 metų
NHA skola.
Kingsway - Prince Edward Dr.
$5.000 įmokėti, puikus 6. kajnb. bungalovas, modernus viduje, žaidimų
kamb. rūsyje, alyva šildomas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, gražus
kiemas, arti susisiekimo, pilna'kai
na $12.800.
High Park Ave.
$5.000 Įmokėti, 9 kamb. išilginio
plano atskiras mūrinis namas, vand.
alyva šildomas, 4 kamb. pirmame
augšte, 2 mod. virtuvės, privatus
įvažiavimas, 200 pėdų gražus kie
mas, prašoma kaina $23.800.
Durie St. • Annette
$6.000 įmokėti, už tą puikų 6 kam
barių šiurkščių plytų atskirą mū
rini namą, kvadratinis planas, 2
, mod. virtuvės, vand. alyva šildomas,
didžiulis gražus kiemas su dvigubu
garažu.

Tel. LE. 2-4404
Swansea - Bloor
$6.300 įmokėti, puikus 6 metų se
numo bangalovas, puikiame Swan-*
sea rajone, garažas su privačiu įva-4
žiavimu, aplink gyvatvorės, 20 metų!
atvira skola.
Jane • Annette
$8.000 įmokėti, 3 metų senumo, tri
jų atskirų butų, viso 14 kambarių,
atskiras mūrinis namas • triplcksas, *
vand. alyva šildomas, gera nuoma, ;
arti visko, kaina $32.000.*
Indian Rd. - Bloor
$8.000 Įmokėti, 13 kamb. atskiras didžiulis namas, išilginis planas, 3
mod. virtuvės, vand. alyva šildomas, j
dvigubas garažas su privačiu įva- •
žiavimu, puikus nuomavimo dis- *
triktas.
Roncesvalles rajone
$8.000 Įmokėti, 10 kamb. per du
augštus, dviejų atskirų butų, atski
ras mūrinis namas - dupleksas, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, namas be skolų, žema kaina.
Runnymede • Bloor rajone
$9.000 Įmokėti, už tą puikų 9 kam
barių per du augštus šiurkščių ply?
tų, atskirą namą, 2 mod. virtuvės,
vonia pirmame augšte ir antrame,
žaidimų kamb. rūsyje, vand. alyva
. šildomas, mūrinis garažas su priva
čiu įvažiavimu, arti Bloor.
Jane * Bloor
$10.000 įmokėti, puikus 8 kamba
rių per 2 augštus, atskiras mūrinis
namas, ultra moderni virtuvė, van
dens alyvos šildymas, garažas, gra
žus kiemas.

NAMŲ LE. 5-1584

TEL. DARBO LE. 2-4404

Stalo tenisininkė S. Kasperavičiūtė atstovavo Toronto ko
mandą tarptautinėse rungtynėse
Čikagoje ir individualiniuose pa
sirodymuose liko penkta. Tarp
miestinėse 6 komandų varžytose
Torontas laimėjo 2 vietą, tepralaimėdamas Milwaukee.
Parengimai. Vasario 27 d.
Cath. Inf. Centre salėje Vytis ir
SLA 236 kuopa ruošia bendrą
kaukių bailų. Nepamirškime, kad
ŠĮ šeštadienį šv. Jono par. saėlje
bus Vyčio ir VKLS-gos bendri
šokiai. Vyčio krepšininkės buvo
suruošusios šokius šv. Jono Kr.
par. salėje, kurie yra numatomi
ir toliau ruošti, kol pavyks susi
tarti su Jaunimo klubu.
A.S.

ręsu: 131 Kensington Ave.
telef. LI. 5-0979?
K. B. 4
Geriausiu 1959 m. Lietuvos
sportininku pripažintas Sovietų:
Sąjungos- rutulio stūmimo čem<
pionas Adolfas Varanauskas. Čemr
pionatą jis laimėjo nust;męs ru-‘
tūli 17 metrų ir 9 centimetrus. Geriausio 1959 m. sportininko?
vardas jam pripažintas sporto;
mėgėjų balsavimais/;

OTTAWA, Ont.:;
»

T J

*

Pirmos lietuviškos pamaldos'
šiais metais Įvyks sausio 31
sekmadienį, 10.30 vai. St.Brigi£s;
bažnyčios salėje^ St. Patrik’^ ir‘
KOVO ŽINIOS
’
•
į Cumberland gatvių kampas. Įėji-'
Sveikiname mūsų stalo tenisi mas iš Cumberland St. pusės.-- ♦ ,
ninkus J. Braslauską ir St. Na Prašau visus Otavos ir apylin
vicką, laimėjusius Kanados pir kės lietuvius kuo skaitlingiausiai!
menybėse Ročesteryje meisterio i dalyvauti. Prieš šv. Mišias bus!
vardą. Antroji vieta taip pat ati klausoma išpažinčių.
s' į
teko koviečiams Z. Stanaičiui ir
Kun. Vikt. Skilandžiūnas, ;
E. Petrušaičiui. Komandiniai Ko 179 Murray St. Tel. CE. 5-5285.vas užėmė trečią vietą. Individu
Vytautas ir Zofija Balsevičiai
aliai Z. Stanaitis ir J. Brazlausiš Toronto atsikėlė gyventi Į Ota<
kas dalinosi 3-4 vieta.
Moterų krepšinio lygos pirme va. Vytautas gavo darbą valdžios*
nybėse Kovas vėl iškovojo per Įstaigoje. Linkime’ daug laimės*'
galę, laimėdamas prieš Stelfesco ir laukiame Įsijungimo i lietuvis-*
komandą 29:23. Taškų pelnė ką Otavos lietuvių gyvenimą. Tai*
Prunskytė 12, Miniotaitė 3, Meš- jau ketvirta šeima iš Toronto.!
kauskaitė 2, Petrušaitytė 4, Ver- Anksčiau atsikėlė gyventi Gin-!
tautas ir Sylvia Mitalai, pp: DJu-’
bickaitė 6, Stanaitytė 2.
' Artimiausios moterų pirmeny niai, pp. Zabulioniai ir pp. Saura-’
bių rungtynės Įvyksta vasario 9 zai. Profesionalams įsikurti Ota-,
*
r. prieš Livingston komandą 7 v. voje nėra sunku.
v. Sanforth mokyklos salėje.
Otavos arkivyskupas J. M. Le-į
Vasario 6 d. nei treniruočių, mieux, OP, kuris labai nuoširdžiai*
nei rungeynių nebus, nes vyrų ir padeda dvasiniai ir materialiai!
moterų krepšinio komandos, mer Įvairioms tautybėms, pasiryžo pa-!
gaičių " stalo teniso atstovės iš statyti Otavoje šiais metais 6’,
vyksta i Torontą Kanados Apy naujas bažnyčias. Jo Ekscelencija;
gardos pirmenybėms.
yra žinomas kaip didelis planuoto-;
Naujai išrinktoji valdyba, sa jas ir statybininkas. Savo 5-kių*
vo antrame posėdyje, persitvarkė metų vyskupavimo metu pastatė!
pareigomis: pirm. K. Baronas, Didžiąją ir Mažąją kunigų Semi-!
sekret. J. Bulionis, ižd. K. Stanai nariją, daug naujų mokyklų ir!
tis ir nariai E? Bartkutė ir J. bažnyčių. Daug kur atidaroma;
Stankevičius. Visais klubo reika dvikalbės parapijos: prancūzų ir}
Kor.--;
lais kreiptis f pirmininką šiuo ad- anglų.
— *,

Collingwood, Wasagos ir Stayner
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tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti

sviezaus
gryno skonio

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

Nieko geresnio už 7-up

-

.

*’<a.

♦
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VA SIS

REPORTAŽAS IS
Orkestras groja tango. Olimpi
jos. muzika ritmingai sklinda di
džiulėje salėje. Patraukli melodi
ją pasiekia klausą ir žmonės išeima Šokti. Vienas gražiai nusilen
kia prie stalo sėdinčiai poniai, o
HOLME, $MM įmokėti, 7 kambariai per du augštus, kitas, pagriebęs už rankos savo
mūrinis namas, garažas, privatus įvažiavimas, alyva apšildomas, netoli partnerę, negailestingai išsitem
susisiekimo ir
pia į šokančių tarpą. Vieni, vos
SWANSEA-ELLL
....
. .
4..
. išsigavę iš užstalės tuojau deri
ratinio plano;
kiemas, garažas, vienas morgičius 10-čiai metų.
UGH VARK • ANNETTE, $5.000 Įmokėti, 8 kambarių, mūrinis, geras nasi šokio taktui, o kiti, kaip ir
dera, nueina į salės vidurį ir iš
pajamų namas, alyva apšildomas, netoli krautuvių ir susisiekimo.
čia jungiasi į šokį. Vieni šoka gra
JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:
žiai pagal visus muzikos ir savo
klausos dėsnius, o kiti trypia,
J, GUDAS - namų tei. RO. 6-8096
stumdosi ir nežinia ką jie ten iš
v.».
darinėja.
Gera muzika sukelia beveik tą
patį pasigėrėjimo jausmą, kaip
kadaise šabaniauskui dainuojant
apie ateinantį pavasarį... Joje
yra kažkas gražaus. Uždegančia
gyvybe ji iššaukia jaunuolį ir su
LIMITED
teikia progos apsikabinti mergai
tę. Suaugusiam, ta pati muzika
BE. 3-3263
3209 BLOOR ST. W., TORONTO
atneša įdomių prisiminimų. Ji su
grąžina jaunystės laikus, kai gy
ĮPLOOR - JANĘ* $22.900. Atskiras namas, šiurkščių plytų, 6 dideli kam
venimas buvo toks gražus ir sau
bariai, kvądratitaio plano, karšto vandens alyvos .šildymas, 2 modernios
lėtų dienų pilnas: Kaikam ji įpi
vonios ir žaidimų kambarys rūsyje. Privatus įvažiavimas, garažas.
na ir tamsesnių šešėlių. Ypatin
BLOOR - SIX POINTS. $15.500 pilna kaina šiam 6 kambarių, šiurkščių ply gai iš to meto, kai einant per įvai
tų namui, maždaug 8 metų senumo. Moderni virtuvė, alyva šildomas, pri riausias kliūtis, buvo keliaujama
vatus įvažiavimas, netoli susisiekimui autobusas ir krautuvės. Savininkas^ į pažądėtąją žemę. Ypač jei tek
davo laukti kažkur nuklydusio
išsikelia. Užimti galima kiekvienu laiku.
laivo, ar sugrįžtant pakelėje pa
BLOOR • SIX POINTS. $21.500, atskiras namas, gerų plytų, centrinio pla- vogtos plaučių nuotraukos, šokis
pd. 9 'kambariai per du augštus. 2 miegamieji ir 4 gabalų vonia pirmame tuomet buvo vienintelė paguoda.
augŠte, viduje 4 miegamieji su 4 gabalų vonia. Alyva šildomas. 60 pėdų Keliaujantis jaunimas tuomet šo
pĮtįčįo sklypas. Privatus įvažiavimas. 4% % skola. Apžiūrėti galima kiek ko kiekvieną dieną. Ypatingai
vienu laiku.
/
šokti praversdavo rudens ir žie
mos
metu gyvenant šaltose ir ne
SBGRTĮLL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
kūrentose kareivinėse. Baisiausia
resnių namu pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.
būdavo vakare, kai net nesant
•" Dėl šių ir kitu nuosavybių norėdami pirkti ar pąrduoti skambinkite
šviesos tekdavo gulti i šaltą, kaip
GEO ^MtALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.
vanduo, lovą. Tuo tarpu prisišo
f
W3?
kus ir gerai įl&itus, tuoj gulant
mmSBBBUU ,
- .'-'U — . ■'
■■!
U- ■
----- ."-L- 'J-'
bematant susišildydavo žolių pri
klotas patalas.
Bet kam tų prisiminimų kai da
bartis tokia pasikeitusi ir skaisti
tapo. Kartais nesinori net pati
Real Estate Broker
kėti, kad lyg dvarininkai motori
zuotom karietom suvažiavę būtų
lv
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD
tie patys iš tėvynės išguiti bena
miai piliečiai. O kaip jie apsiren
gę!
O kokie ponių ir panelių rū
1077 Bloor St. W. (prie Pųfferin St.)
bai, tai ir neklausk! Tik špara
: šilkais ir auksu blizgančiais nyLE. 4-8459, LE. 4-8450. Namu BE. 35996 lonais: Net miela žiūrėti į įmant
rias šukuosenas, gerokai pajau
KRAUTUVĖS SU NAMU
nėjusius veidus ir, beveik ant
$5.900 įmokėti, mūrinis namas, krautuvė tinkanti įvairiam bizniui, 16 iš: nuogų kojų nežinia kaip besilai
40 pėdų dydžio su 1 kambariu. Viršujė 3 kambarių butas su atskiru įėji- ’
mu. Alyva šildomas, garažui vieta. Vieta Quęen St. prie Ossington. Kaina kančius, stiklinius batelius.
j Matydamas tą‘ viską suabejoji
$20.900.
$3.000 įmokėti, gerų plytų namas, namų apyvokos krautuvė su 1 kambariu. pasakom; Kažkada girdėta apie
Viršuj-8 -kambarių butas -sn -atskiru įėjimu. Moderni virtuvė, vandeniu Pelenę, apie jos auksu siuvinėtus
rūbus ir pamestą stiklinę kurpai
alyva šildomas. Garažas. Vieta: Gerrarde - Broadview. Kaina $14.0(X).
tę. Tada su gailesčiu galvota, kad
10 AKRŲ ŪKIS
tik
pasakoje tai ir tegalima.
$4.000 įmokėti, lygi ir sausa vieta prie Milton miesto ir frontu prie Ba
ilinę gatvės. 21 mylia nuo Toronto. Kaina $8.000.
Žiūrėdamas Į elegantiškas veid
rodinėmis
grindimis šokio ritme
BLOOR•• RUSHOLME
$4.000 įmokėti, gerų plytų, 9 didelių kambarių dupleksas, 2 modernios ; čiužinėjančias poras, matydamas
virtuvės, alyva šildomas, 200 pėdų ilgio kiemas su dvigubu garažu. 10 me nuogus, brangiais kailiais apve
tų.vienas morgičius, arti Bloor St.
džiotus pečius, gėrėdamasis ant
kaklo kabančiais perlais, stebėda
BLOOR - INDIAN ROAD
$4.000 įmokėti, atskiras, švarus, dviejų augštų. 6 kambarių, 2 modernios mas blizgančius auskarus ir žie
virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva šildomas, garažas, geri morgičiai. Kaina dais apmaustytus pirštus, pilietis
fjl9.500.
'
nustemba. Argi čia ne pasaka?
BLQOR • DUFFERIN
Ar čia ne karalaičio puota? Keis
$2.500 įmokėti, gerų plytų, 8 kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, išilginiai ko to instinkto vedamas, kažkaip ne
ridoriai, vandeniu alyva šildomas, dvigubas gara,žas, 7 metu morgičiai,
sąmoningai pradeda ieškoti Pele
Kaina $16.700?
'
nės. Ir tada apima pati didžioji
nuostaba — beveik kiekvienas,
Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius šokio ritme prabanguojąs jauni
kaitis laiko Pelenę ...
— Ko spoksai, kaip galvą pa
metęs? Geriau šokt eitum! —
kumšteli i šoną praliūliuodamas
bičiulis, o jo Pelenė šypsosi.
1 Ir staiga sugrįžti tikrovėn, kaip
•vi.
REALTOR LTD.
laikrodžiui išmušus 12 valandą.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) Atsipeikėjęs išvysti, kad jis šoki
na nuosavą žmoną, kad čia nėra
Telefonas LE- 7-3173
jokios Pelenės. Visi tie patys ge-

TėTef. LE.

MORKIS A, J.

Ken WILES

rt

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Rūpestingas morgičiu sutvarkymas.
•

■

Bloor • Dufferin
St. Clair - Dufferin
UJ00 už krautuvės įrengimus, ku
$3.500 įmok., 10 katnb. atsk. duplek
rie^ tinkami betkokiam bizniui. Ide
sas. Turi būti skubiai pard. Namas
ali vieta, krautuvė 50x20. Pasitei
be skolų. -Prašo $19.000.
raukit dėl smulkesnių informacijų.
Rogers Rd. - Keele
College ‘ Dufferin
$4.000 įmok., 5 kafob puikus mūr.,
$1.500 įmok., 7 kamb. per 2 augšatsk. namas ir kirpykla su visais
tus, vand. alyva šild., kietmedžio
įrengimais. Puiki vieta. Geras biz
grindys, vieta garažui, prašoma kai
nis ir 10-čiai metų išsimokėjimas.
na $13.800.
Parduos už $18.000. Savin, išvyksta.
- Indian Kd. ■ Annette
Bloor - Runnymede
$2.000 įmok., 8 kamb. mūr. atsk.,
$5.000
Įmok., 7 kamb. atsk. mūr.
2 virt., alyvos šild., vieta 2 garaž.,
gražus
namas, mod. virt. Naujas
lengvas išmokėjimas, prašo $14.900.
alyvos šild. Pirmą kartą parduodaArti mokyklos ir susisiek. Idealus
’ mas. Vienas atviras mdrgičius 10
dviem šeimom..
metų Arti Bloor kraut ir susisiek..
Vakarų Toronte
Puikus pirkinys.
*
$2.500 įwk? maisto ir smulkmenų
Durįe St. • Annette
krautuvė, plius 4 kamb.. mūr. 2
augštų namas, garažas. Gerai ei- - $6.000 Įmok.. 11 kamb. rupių plytų,
nantis biznis. Savininkas išvyksta
origin. • dupleksas, mod. virtuvė.
iš Kandos. $14.500 visa kaina už
Naujas vand. alyva šild. 2 garažai,
namą, biznį ir prekes. Tikrai puiki
didelis sklypas. Pasiteiraukit?
proga.
. Mimico - Church St.
St. Clair • Oakwood
$12.500 pilna kaina už mūr. 6 kam
$3.000 įmok., 6 kamb. rupių plytų,
barių atsk. narna. Vand. alyva šild.
atskiras gražus namas, 2 mod. virt.,
Priv. įvaž. Retai pasitaikantis pir
vand. alyva šild., garažas, arti susi
kinys.
siekimo ir kraut., prašo $16.500.

S. JOKŪBAITIS
PAROPINU MORGIČRJS

Telef. LE. 7-3173.
Ml

Namu RO. 6-0417

WINNIPEG, Man

Ir vėl pavasaris ateis...

V
MeMstate

terSt,*/

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS
praneša, kad

persikėlė
į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431
LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Parapijos jaunojo jaunimo or
SPAUDOS BALIAUS
!•*
ganizacija įsteigta praėjusių metų
ri bičiuliai, draugai ir pažįstami. gale. Jai vadovauja inž. Bronius
Bus aiškus įrodymas
Su vienais kartu fabrike dirbta,
— Klausyk, — sako vyras žmo
— Na, Maryte, tu gal norėtum
su kitais bendrai naują namą sta
gauti ir pažymėjimą? — sako po nai telefonu, — šiandien mūsų
tyta, o su trečiais prie stiklelio me susirinkime dalyvavo 32 na nia atsisveikindama su buvusia direktorius vakarieniaus pas mus,
skaudančias galvas apturėta.
1 W...
riai, kurtę išsirinko ir valdybą: savo virėja.
Kultūringai publikai vien šok pirm. Algis Januška, sekr. Birutė ~ — Taip, ponia. Be to, aš labai
— Tvarkoj, — pertraukia žmo
ti neužtenka? Reikia ko nors pra Jančiukaitė ir ižd. V. Januška.
norėčiau gauti Tamstų šeimos fo na. — Tu nori, kad pagaminčiau
šmatnesnio, kas sužavėtų-’kilnes Vincas ir Elena Januškai, be- tografiją/
■ ■- geresnę vakarienę ar ne?
nių jausmų trokštančias sielas. beik pačiame miesto centre, Ser — Fotografiją? O kam tau?
Vakarienei pasirodo vienas vy
Tam yra parengtas balsingas gant gatvėje, netoli nuo Balmo • — Kad matytų, kaip gaminau... ras, žmona nustebusi žiūri, jis pa
kvartetas. Jis pasirodo scenoje ir ral, nupirko didelę maisto krau
aiškina:
mn
Kaip prižiūrėti
dantis?
— Taigi, direktorius neatėjo,
dainomis žavi svečius.
tuvę. <
Dešimties
metų
mokinukas
pa

Na, o kaip gi su spauda Spau Parapijos bazaras - mugė įvy
jis nei nežadėjo ateitį. Bet man
dos Baliuje? Jos kažkaip pasigen kusi advento pirmąją savaitę, pra rašė rašinį apie higieną ir svei atrodė, kad tai vienintelis' būdas
di. Gal būtų kas nusipirkti, ar ėjo su geru pasisekimu. Gauta katą:
pavalgyti šiek tiek geriau.
prasidėjusių metų proga į namus $553,32 pelno. Kas vakarą veikė
1—Lankyk dantistą dažnai.
Be talkos .geriau
pasikviesti. Gal būtų galima pri bufetas ir šilta vakarienė. Ket
2—Valyk dantis kiekvieną nak ' — Tavo pamokos smarkiai pa
kalbėti stikliuko suminkštintą virtadienį Šeimininkavo: O. Jangerėjo paskutiniuoju laiku, ar
dūšią, susigrąžinti į savą pastogę čiukienė, O. Greeningienė, penk tį ir rytą.
gali man pasakyti priežastį? —
prieš kelis metus turėtą savąjį tadienį O. Jančiukienė ir G. Stan
3
—
Venk
gerti
per
šaltą
van

mokytoja klausia mokini.
spausdintą žodį? Juk jis dabar kevičienė, šeštadienį M. Dauba
taip nuo visų atsiskyręs, kažku rienė, V. Daubaraitė, Pranskevi- deni, nes kai Įeina į skylutę la — Mat, tėvelis iškeliavo ir aš
pats vienas paruošiu paiųokas.
rioj pasvietėj tarp svetimų gyve čiūtė, P. šidagytė ir A..Balčiū bai skauda.
",
, L
na. Juk’būtų gera ką nors pa nienė. Šokolado lošimą tvarkė S.
skaityti, sužinoti kas plačioj pa Dielininkaitienė, T. TimermaniePRANO BARAUSKO
rapijoj dedas. Kas naujo pas pa nė ir M. Bujokaitė. Arkliukais lo
žįstamus, ar kaip tas kaimynas, šimą jpravedė B. Stapulionis, K.
Draudimų agentūra
išėjęs i prekybas, kaip ant mielių Alyta ir J. Grabys. Loterijos fan
kyla..’. Aišku, tas viskas gera, tus padavinėjo: D.’Januškaitė, M.
TELEFONAS
bet problema, kai reikia už tai •Matulionis, Birutė ir Aldona Janužmokėti. Kai reikia skirtis su čiukaitės. Knygučių loterijos bikeletą dolerių, apie kurių taupy-(jietu traukimą prav'edė Ev Kalat
mą buvo tiek naktų nemiegota. sąuskas. Laimingieji buvo: elekt
Tik tuomet savas žodis tampa pa rini maišytuvą laimėjo M. Ra
senęs, tada jis jau visai nebeįdo kauskas, lygintuvą — M. Matu*
arba RO. 6-0832.
mus. Jam jau viskas žinoma iš lįonis, Ginkuvienės nupirktu bi
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.
svetimo žodžio, kurį jis perka kas lietų Mišių tarnautojui, elektrini
dieną.
virdulį V. Demereckaitė, pusry
'
........... ... I .l....^ ^.,11. Į|. į .J
T"
O jeigu taip iš netyčių, labai at čiams 18 gabalų servizą M. Bu
Nauja Lietuviška Valykla
sargiai pasiteirauti apie vakarykš kauskas, rankinį laikroduką B.
čią naujieną, nuskambėjusią per Jančiukienė, kalakutą Lucy Povisą miestą. Apie tą baisų įvyki scente-Šmaižytė, kumpi Urbonas,
sukrėtusį visus žmones? Ne, apie 20 svarų cukraus M. Bujokaitė,
tai jis dar nieko nežino. Mat, va Blusiaus nupirktu bilietu liet,
kar buvęs užsiėmęs, gal ir nepa šeštad. mokyklos mokiniui, šoko
985 College St.
Tel. LE. 1-5166
,
stebėjęs pirmam puslapy metri lado 1 sv. Steponavičius, šokoDarbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
nio užrašo. Tai gal ką nors iš do 1 sv. žentelis, šokolado 1 sv.
PRIIJIAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
anksčiau? Apie namo mokesčius, V. Kriščiūnas, Blusiaus nupirktu
dėl kurių dydžio jis labai širsta? bilietu liet, šeštad. mokyklos mo
Darbo valandos: 8 vai. ryto
7 yąL vak.
Vienas tautietis iškėlė tą klausi kiniui, šokolado 1 sy^ Chesaitis.
šeštadieniais — 8 vąL ryto — 6 .vai. Vak.
mą svečioje spaudoje. Po to bu Prie bazaro paruošiamųjų dar
vo Įdomu sekti, kai iš vietinių su bų prisidėjo Alf. Jančiukaš, Kaz.
silaukta net komentarų? Nė, ir Mažeika, M. Bukauskas ir T. Ti
tas jam nėra žinoma, nors dėl na mer manienė.
DĖMESIO!
DĖMESIO!
mo mokesčių jis labai pyksta ir tą
Bazarui fantų dovanojo lietu
Taisau visų rūšių
laikrašti perka kasdieną.
viškosios prekybos bei bizniai: J.
S. Pranekūnas.
Televizijas, namų ir auto radijas
Januškos “Jet”, Demereckų, RaAL. ČIŽIKAS
mančiauskų, V. E. Januškų krau Darbas sąžiningas ir garantuotas.
18
SKYLARK
RD-,
Toronto.
Telefonas
RO- 6-4063
ir Mikalauskų duonos ke
VANCOUVER, B.C. tuvėj
pykla. Bazaro knygutėse skelbi
Nauja valdyba. Gruodžio 6 d. mą Įdėjo J. šmaižio statybos kom
Įvyko antrasis, galiojantis, visuo panija ir J. Januškos “Jet” per
tinis metinis susirinkimas. Iš krausimo imonė.
rinkta valdyba ir revizijos komi
DANTŲ GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJA
sija 1960 m. KL Bendruomenės
Britų’Kolumbijos apylinkes val Paryžius..— 8 Europos kraštų
1577 BLOOR ST. WEST129 GRENADIER RD.
dybos sudėtis yra sekanti: A. net 50 bankų Argentinai suteikė
(prie Dundas)
(2-ras namas nuo RončesvalKaulius, pirmininkas (gyv. 3256 75 mil. dol. paskolą valiutai sta
les), Toronto.
W- 3rd Avė.), K. Skrinskas, ka bilizuoti. Paskola duota 6.5% ir
TELEFONAS LE. 24108
sininkas ir B. Vileita, parengimų bus grąžinta ratomis nuo 1961 m.
Telefonas LE. 1-4250
vadovas. Į revizijos komisiją iš
Varšuva. — Demokratinių ty
Priėmimo valandos:
Priėmimo valandos: nuo 9-12
rinkti: A. Baronienė, K. Miniota rimų biuras paskelbė, kad perei
ir
3 - 8 vai. vak. (pagal susi-,
ir B L Radzevičius. Pažymėtina, to karo metu Lenkija netekusi 22
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.
tarimą).
kad pirmininkas A. Kaulius dir % gyventojų — 6.000.000 žuvę ar
ba tose pareigose jau . trečius buvę nužudyti, 1.000.000 mirę
metus, o valdyboje ketvirtus me dėl sunkių gyvenimo sąlygų ir
Kabinetas: LE. 4-4451
W. A. LENCKI,
tus. Susirinkime buvo pareikšta 1.200.000 sumažėjęs natūralus
padėka L. Tomingienei už jos tri prieauglis.
Dr. P. MORKIS
B.A., L.L.B.
jų metų darbą valdyboje.
DANTŲ GYDYTOJAS
TEISININKAS —
Labai pageidautina skaitlin
“
ŽIBURIU
”
SPAUDOS
ADVOKATAS - NOTARAS
gesnio lietuvių dalyvavimo, nes i
Vakarais ir šeštadieniais
susirinkimą atvyko tik 17 asme BENDROVĖS METINIS
pagal susitarimą.
100
ADELAIDE
ST.
W.
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS
nų.
Daug sėkmės naujiems parei šaukiamas š.m. vasario mėn. 6 d.,
1082 BLOOR W., Toronto 4»
Room 107
gūnams jų lietuviškame darbe. šeštadieni, 3 vai. po pietų, prie
(j rytus nuo Dufferin St.)
state
virš
“
Tėviškės
Žiburių
”
re

Telefonas
EM.
6-4182
Naujųjų Metų sutikimas Įvyko
gražiai išpuoštoje ir jaukioje ju dakcijos patalpų, 941 Dundas St.
Toronto
goslavų salėje. Buvo gražiai ir W., Toronto 3, Ont.
Dienotvarkė:
linksmai pašokta ir skaniai už
1. Susirinkimo atidarymas,
kąsta. Nuoširdi padėka ne muis
2.
Valdybos pranešimai,
MętyylP ądyokato
tantiems organizatoriams ir dar
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
3.
Rev.
kom.
pranešimas,
bininkams pp. Kaulių ir pp. ViWiktoria BUKOWSKA, R-O. >
4. Diskusijos dėl pranešimų,
leitų šeimų nariams, ypatingai
5.1959 m. ataskaitos ir Rey. k.
muzikantui Virgilijui Kauliui.
274 RONCESVALLES AVEJ
akto
priėmimas,
Dalyvavo 38 asmenys. Čia irgi
Victor D. ALKSNIS
(prie Geoffrey St.)
jbuvo. pasigesta tų tautiečių, ku 6.1959 m. pelno paskirstymas,
ADVOKATAS - NOTARAS
TEL. LE. 2-5493
rie negalėjo kartu susiburti, pa 7.1960 m. sąmatos priėmimas,
62
RICHMOND
ST.
WEST
8.
Valdybos
ir
Rev.
k.
rinkimai,
silinksminti ir sutikti 1960 metus.
Darbo valandos: kasdien 10 V. Į
/kampas Bay & Richmond/
9.
Einamieji
reikalai,
Dalyvis.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-'.
10. Susirinkimo uždarymas.
Room 901
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.^
Nustatytu laiku nesusirinkus
Paieškojimai
Telefonas EM. 2-2585
kvorumui, po valandos šaukiamas
Henrko Kavaliausko, 1947 m. skitas susirinkimas, kuris bus tei
gyvenusio Pulp .& Paper B, Long- sėtas neatsižvelgiant į dalyvau
Akių specialistas
lac, Ont., ieško motina iš Lietu jančių skaičių.
L. LUNSKY, R.O.
LIETUVIO ADVOKATO
vos. Jis pats, ar žiną apie jo liki šėrininkas, negalįs susirinkime
ĮSTAIGA
_ _
mą, prašomi pranešti šiuo adre dalyvauti, gali raštu įgalioti gave '
NEIMAN, BISSETT
su: Jonas Kartavičius, Grafton, atstovauti kitą šėrininką.
R.R. 1, Ont.
B-vės valdyba.
* ŠA______ 1-
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Dr. E. ZDBRIENĖ Dr. V. Sadauskienė

OKULISTU

SEGUIN

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAP‘E REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861
■■y .
1
■'-■■i
; .
i —nu ■« . .

C. SW ANKAS
t..... ......

T

Lenard’s C leaners

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

I

-

■

Abest Roofing & Tinsmithing
Company

■.........

7 MISŲ

TtVISKtS ŽIBURIAI
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VEDYBOS

Advokatai —• Notarai
Pritaiko akinius visiems akių defek-;
toms.
Ištiria akių nervus, kurie daž-į
35 HAYDEN ST., Toronto,
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
(arti Bloor ir Yong gatvių)
vingumą.
Kalba slavų kalbomis..
Telef. įstaigos Telef. namų: 470 COLLEGE STM Toronto
Telef WA. 1-3924
WA. 4-9501.
BE. 3-0978 |
BRRP

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Domą Hairstyling

M norite veeti, rašykite /vokiečių ar

-• VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
Telefono. LE. 2-5441.
Informacijos kasdien nuo 6-9 va|. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Motem omž„ tarpininkavimas
VELTU!.
T
UMi Ji
.........
»
-

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

1618 BLOOR ST. W.
(netoli..Dundas)

OILS LTD.
Atstovas

Telefonas LE. 3-2904

H. ROžAITIS

'Rii.'Nn-w

MOTERIfiKV RCBŲ

siuvėjas

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST,
Telefonas LE. 1-1432
buto tel. LE. 1-4794
NTO

Lietuvaitė
gyvenanti Vokietijoje, 5’ 7”
ūgio, vedybų tikslu nori susi
pažinti su vyru 21-35 m. amž.
Informacijų reikalais kreiptis:
WALDI’S VEDYBŲ BIURAS,
859 College SL, Toronto 4, Ont.
Te). LE. 2-5461.

Sav. D. KAUNAITĖ

ToMmm LE. 3-4908.
—— . ■... ——»

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir

Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367
f

•WWW

AL DŪDA

V. Semaška
■ww

TĖVISKtS ŽIBURIAI

1966. I.’ž8.- Nr 4 (524)
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TORONTO,

Ont.

1

..................... ................................................................... ■

MONTREAL, Que.

Įdomiausias šio sezono parengimas jau čia pat!

* 6v. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parapijos žinios
M. Liet. Seimelio, prezidiumas
Bankas “Litas” naujose patal
Tai Prisikėlimo parapijos choro
— Vasario 16 minėjimo proga
— šį sekmadienį tuoj po pas
pasiskirstė pareigomis: pirminin pose. Smarkiai pagyvėjusi banko
šv. Jono Kr. par.'bažnyčioje nu kutinių Mišių salėje įvyks visuo
kas Leonas Balzaras — 2935a operacija pareikalavo erdvesnių
matomos iškilmingos pamaldos tinis parapijos susirinkimas.
Raudot, tel. PO. 6-6232, vicepirm. patalpų. Banko vadovybei pr£
ne tik minėjimo dieną, vasario 14 Kviečiame visus gausiai dalyvau
J. Adomaitis, sekret. J. šiančiu- Sant, AV parapijos komitetas pa
d., sekmadienj, bet taip pat pa ti, nes parapijos džiaugsmai, rū
lis, iždin. A. Pusarauskas, šalpos vedė banko reikalams patogesnes
čią vasario 16 d. Pamaldos bus pesčiai ir ateities planai liečia
'reikalams dr. J. Mališka, paren ir gražiai atremontuotas patalpas.
sausio 30 d. 7 v,v. Prisikėlimo auditorijoj.
laikomos tą dieną vakare, pa visus parapijiečius. Parapijos
gimų V. žižys, santykiams su ki Remonto darbus sumaniai atliko
kviečiant į jas taip pat kanadie ekonomas duos smulkią finansi
tomis tautybėmis A. Norkeliū- Jonas Dalmantas ir Vytautas
čių svečių.
nas, Kultūros Fondo įgaliot. J. Kudžma.
nę apyskaitą ir duos paaiškini
— Tikybos pamokos vaiku mus į klausimus. Parapijos komi Programoje: sol. V. VERIKAITIS, parapijos mišrus ir vyrų chorai.
Rimkevičienė.
Montrealis. — CPR preziden
čiams, lankantiems viešąsias mo tetas padarys savo veiklos ir pa Pilnas bufetas nuo 7 v.v.
Banko “Litas” paskutinis se
Koncerto
pradžia
8
v^v.
punktualiai.
tas
N. R. Crump savo metiniame
kyklas, vyksta kas sekmadienį po rapijos ateities planų apžvalgą.
nosios valdybos posėdis įvyks šį
11 vai. pamaldų muzikos studi Be to, bus renkamas naujas pa Puikus orkestras • Loterija • įvairenybės • Įėjimas $1.25
sekmadienį, sausio 31 d.’, 8 vai. pranešime pažymėjo, kad ši kom
joje. Pamokas praveda lietuvai rapijos komitetas. Norint rinki
30 min. ryto banko patalpoje, panija keleivinių traukinių tar
tės seselės. Po Velykų bus suda mus pravesti greit ir sklandžiai,
prie Aušros Vartų parapijos sa nybą dar labiau sumažinsianti,
VISI
MALONIAI
KVIEČIAMI.
ryta kita vaikų grupė parengti sudaryta komisija surinkti kandi
lės. Kviečiami ir visų komisijų nes trūkstą keleivių — tolimas
keliones dauguma dabar atlieką
pirmajai išpažinčiai ir šv. Ko datus ir pravesti rinkimus. Kvie
nariai.
munijai.
“Lito” metinis narių susirin lėktuvais, o artimas automobi
čiame savo parapijiečius pagal
— Vaikučių chorelis, tuo tar voti apie tinkamus kandidatus.
kimas, kaip jau buvo skelbta liais.
Šį
šeštadienį,
sausio
30
d.,
7.30
vai.
v.
pu tik berniukų, reguliariai gieda Prieš siūlant, prašome gauti kan
anksčiau, įvyks vasario 7 d., sek
sekmadieniais 9.30 vai. pamaldo didato sutikimą ir sutikusio var
madienį,
12.30 vai. p.p. AV pa
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS
se. Kun. kapeliono pastangomis dą iš anksto pranešti telefonu ar
rapijos salėje. Po susirinkimo —
Vasario 1 d. iki vasario 27 d. nemokami pietūs. Kviečiami ir
šiuo metu organizuojamas mer asmeniškai komisijai. Komisiją
Vakarais
nuo 8.20 v. Popiečiais visi kiti lietuviai, besidomintieji
Pirmas lietuviškos dainos va
gaičių chorelis, kuris taip pat įsi sudaro šie asmenys: Kuolas Alo
šeštad.
ir
trečiad.
vasario
24
d.
jungs Į bažnytinį giedojimą.
’’Lito” veikla, o ypatingai norin karas praėjo tikrai malonioje ir
yzas — RO. 9-7051/ Imbrasas
2 vai. po pietų.
jaukioje nuotaikoje, juomi paten
— šią savaitę lankomi lietuviai Petras — LE. 3-6694 ir Birieta GERAS ŠEŠIŲ ASMENŲ ORKESTRAS • TURTINGAS BUFE
tieji tapti jo naraiis.
kinti ir svečiai ir rengėjai, apyl.
šiose gatvėse: Pacific, High Park Vytautas — LE. 3-7859.
TAS • DEŠRELĖS • DAUG VERTINGŲ ĮĖJIMO DOVA
valdyba. Pilnutėlė erdvi Kroatų
Ave., Quebec ir Pine Cres. Dr.
— Šį sekmadienį po kiekvienų
NŲ, FANTŲ IR PRIZŲ.
“
Ateities
”
prenumeratas
ateiti

salė prisirinko svečių pasiklausyti
— Abu parapijos klierikai iš Mišių išeinant iš bažnyčios daro
VISI MALONIAI KVIEČIAMI.
ninkai sendraugiai galės apsimo gražiųjų lietuviškų dainų. Progra
Romos Kalėdų proga yra atsiun ma J.Em. Kardinolo Įsakyta rink
kėti šį sekmadienį vykstančiame ma pradedama su mažu pakeiti
Vilniaus Kr. Liet. S-ga ir SK “Vytis”.
tę ilgesnius laiškus. Jie džiaugia liava misijoms paremti. Salėje ta
savo susirinkime. Jos dar nepre mu, vietoje numatytų solo dainų,
si naująja studijų vieta ir, ypač ir sekmadieninė rinkliava daro
of
Canada
numeruojantieji galės ten ir už duodama dialogas “Pas gydyto
lietuviška aplinkuma šv. Kazi ma Mišių metu. Aukokime pagal, dienį muzikos studijoje turės ma VASARIO 16 MINĖJIMAS
ją”. Gydytojas — V. čiuprinskas
miero kolegijoje. Oficiali studijų išgales dosniai, prisimindami mi- žą vakarienę, kurioje visi daly bus vasario 14 d. 4.30 vaL p.p. Pilnas repertuaras klasinio ir siprenumeruoti.
A
modernaus
baleto,
įskaitant
kalba yra lotynų, kuri po pusės sijonierių darbo sunkumą ir svar vaus su savo šeimomis.
College teatro salėje. Kalbėtoju
Pierre Mendes - France, buvęs ir pacientas — P. Rūkas savo pa
Swan
Lake
(4
aktai);
The
Nut

studijų metų išmokstama.
bumą. Specialūs rinkliavos voke — Šį šeštadienį parapijos sa pakviestas prel. J. Balkūnas iš cracker (4 aktai); Les Sylphi- Prancūzijos premjeras, sausio 14 sikalbėjimu publiką gerokai pri
— JAV mirė B. Cirūnienės liai bus padėti ant staliuko prie lėje parapijos choras rengia ba- Niujorko. Minėjimas bus iš
d. kalbėjo Žydų Jungtinio Fondo juokino. Toliau pasirodo Wind
dės;
Aurora
Pas
De
Deux;
Of

brolis a.a. Jonas Žuklys. Už ve bažnyčios durų.
lių-koncertą. Kadangi choras dviejų dalių: pirmoji dalis tik lie
vajaus pietuose Toronte. iJs kė sor© Lietuvių Choras, ved. J. Sofenbach
In
The
Underworld.
daičio. Programoje išpildo: “Ty
lionio vėlę pamaldos Įvyks šv.
kiekvieną sekmadieni pasirodo su tuviams ir antroji labai trumpa
— Praėjusi sekmadieni buvo gražia giesme, bet labai retai su su valdžios sluogsnių ir kitais Bilietų kasa atidaryta nuo 10 lė reikalą Vakarams daugiau įvai lus vakars”. “Ten, kur Nemunas
Jono Kr. bažnyčioje.
rių snecialislų bei mokslo žmo
—%. šį sekmadeinį 11 vai. pa speciali rinkliava naujiems var daina, šis parengimas yra labai svečiais. Minėjimą norima pra vai. ryto iki 10 vai. vakaro. nių siųsti į kultūriškai atsiliku banguoja ”. ’’Kurteliai sulojo”,.
maldose prisimenamas prieš me gonams įsigyti. Tikinčiųjų prie pažymėtinas. Visus kviečiame vesti per dvi valandas. Meninėje Kainos: vakarais $1.50, $2.50, sius kraštus, nes ten visur skver “Oi kas sodai”, “Važiavau dieną”,
“Pasisėjau žalią rūtą”. Visos dai
tus miręs n.a. Kazimieras Kup- lankumas buvo įrodytas gausiai gausiai dalyvauti, pasilinksminti, programos dalyje solistai Vacla- $3, $3.50. šeštad. popiet: $1.50, biąs! komunistai.
aukojant. Surinkta $1803,28. Pri pašokti, bet ypačiai išgirsti mū va Žemelytė ir V. Verikaitis ir $2, $2.50, $3. Trečiad., vasario
nos išpildytos pasigėrėtinai pui
. čiūnas.
Padėka
dėjus
anksčiau
duotas
aukas,
šiuo
24 d., popiet: $1 iki $2.50.
kiai. Programai pasibaigus Det
— Sutuokta: Pranas Jakimavi
sų mišraus, vyrų choro ir sol. V. Toronto liet, choras Varpas.
Š.m. sausio mėn. 17 d. po lietuvių
metu vargonams įsigyti jau suau Verikaičio dainų programos.
čius ir Teresė Mažrimienė.
Tą pačią dieną 3 vai. bus ir
evangelikų liuteronų parapijos pamal roito Lietuvių organizacijų Cent
kota
virš
$2000.
Be
to,
dar
dauge

— Pakrikštyta: Algirdas Juo
Liet. Nepr. Talkos komitetas dų, 1601 Bloor St. W., buvo renkamos ro Valdyba, pakvietė chorą daly
Ta pačia proga kviečiame į sa speciali Lietuvai skirta “Cana
lis
pažadėjo
aukoti
vėliau.
Vi

zas Pranauskis.
vo chorą naujų narių. Tuoj pra dians AH” radio programa iš CF Toronte nutarė Vasario 16 d. mi aukos Tautos Fondui. Viso surinkta vauti Vasario 16-sios šventės mi
siems labai nuoširdžiai dėkoja dedamas ruošti’naujas bažnytinių RB stoties, banga 1010. “Tėvy nėjimą suruošti vasario 13 d. 7 v. $30.45.
Nuoširdžią padėką reiškiame malo nėjime Detroite vasario 14 d.
Jaunimo ansamblis
me už toki solidarų svarbių rei giesmių repertuaras, nes prieš nės prisiminimų” lietuviška radio v. Lietuvių Namuose. Minėjimo - niems
Are*?ern High School auditorijoj.
Tautos Fondo aukotojams.
kalų
atpažinimą
ir
rimtą
paramą.
Programos pasiklausyti buvo
TF Toronto apylinkės valdyba.
Prie šv. Jono Kr. liet, parapi
akis ne tik įvairios šventės, bet ir programa, banga 1270, 1-2 vai. vaišių metu kalbės “Laisvosios
Vargonai
jau
nupirkti
ir
pilnai
atvykęs
didelis lietuvių draugas, ■
jos veikią jaunimo organizacijų
Lietuvos” redaktorius Algirdas
viena kita išvyka.
bus skirta Vasario 16 d.
Padėka
apmokėti.
Jie
bus
pašventinti
Va

vienetai ateityje bus apjungti
Minėjimo metu šiais metais Kaulėnas. Meninę programą iš Mano nuoširdi padėka’priklauso dr. vietos CBE radio stoties parei
— Kitą savaitę lankysime pa
sario
16
minėjimo
dieną,
vasario
Užupienei už medicinišką pagalbą gūnas Mr. Jeannette su ponia,
ansamblio formoje. Kaip atskiros
rapijiečius sekančiose gatvėse: nauju būdu bus renkamos aukos pildys sol. Stefa Mašalaitė ir Br. A.
ir
motinišką
globą mano sunkios li džiaugėsi išpildytomis dainomis ir
organizacijos ir toliau jos turės 14 d. ir bus dedikuoti tėvynės Close Ave., Delaney Cr., Dora Lietuvos laisvinimui. Prie įėjimo Marijošius.
gos
metu,
šv.
Jono Krikštytojo para
specifinius tikslus ir veiklą, bet laisvės kovose žuvusiems, nukan Ave., Dowling Ave., Dunn Ave., nebus renkamos aukos, bet kiek
pijai už atlaikymą šv. Mišių mano in paprašė Įdainuoti dainas į juos
viešumoje rodysis jaunimo an kintiems ir ištremtiems prisi Elm Grove Ave., Gwynne Ave., vienam įeinančiam bus duodamas Sol. V. Verikaitis pakviestas va tencija, klebonui kun. P. Ažubaliui, telę, kad laikas nuo laiko galėtų
B. Pacevičiui, Tėvams Placidui jas perduoti radio klausytojams.
samblio vardu. Šiuo vardu nuo minti.
King St., Lumbervale Ave., May vokas, i kurį aukotojas Įdės savo sario 7 d. i Clevelandą įdainuoti kun.
ir
Pauliui,
OFM, už aplankymą ir mal
Reikia džiaugtis, kad svečių
šio sekmadienio rengiami jauni — Tretininkų kanoniška vizita nard Ave., Melbourne Ave., Spen auką pats pažymėdamas kuriam Į plokšteles lietuviškų lįaudies das, Kanados
Lietuvių Katalikių Mo
dainų
su
garsiuoju
Čiurlionio
an

tarpe
buvo didelis skaičius seno
mo pobūviai parapijos salėje cija bus sausio 31 d., sekmadie cer Ave., Springhurst Ave., Ty- fondui ją skiria. Vokai bus su
terų Draugijos Prisikėlimo parapijos
kiekvieno sekmadienio vakare ni. Ją atliks tretininkų vyriausias dall Ave. ir Wyndham St.
renkami minėjimo metu. Surink sambliu, kuriam vadovauja muzi skyriui, Toronto teatro mėgėjų gru sios imigracijos lietuvių. Atrodo,
pei “Sietynui”, “Šatrijos” skaučių tun kad apyl. valdyba ir šiuo vienin
7-11 vai. Vienas pagirndinių šių diretkorius D. Gerb. T. Gedimi —■ T. Rafaėlis, talkinęs'-kleb. tus pinigus apylinkės valdyba su kas A. Mikulskis.
tui; jūrų skaučių “Vandenės” laivui, gumo reikalu dirba ir turi pasi
pobūvio tikslų lietuviškam jau nas Jočys, OFM, iš pranciškonų kun. L. Kemėžiui, grįžta šios sa fondų atstovais - stebėtojais, su
Sunkiai serga buvęs Toronto gailestingajai seseriai S. Zubrickaitei, sekimo.
nimui duos progos reguliariai su centro Kennebunkport, Maine. vaitės gale.
skaičiuos ir Įteiks atitinkamiems šaulių būrio veiklusis šaulys J. p.p. G. Lapienei, A. Pakarnienei, B.
Dicevičienei, M. Simanavičienei, L. ir
Po programos vyko šokiai, vei
sitikti. Į pobūvius bus galima Visi tretininkai prašomi būtinai
— Pakrikštyta Vytauto ir Onos fondams.
Jasiūnas. Jis yra gydomas trijų L Baziliauskams, A. ir R. Simanavi kė turtingas skaniais užkandžiais
lankytis tik lietuviams ir, bus dalyvauti. Vizitacijos tikslus lai Taseckų dukrelė Loreta Rasa. Tė Apylinkės valdyba yra nutaru lietuvių gydytojų ir vieno spe čiams, M. ir R. Slanšiams, V. ir S. Ju
žiūrima, kad salėje būtų kalba kas bus paskelbtas šio sekmadie velius nuoširdžiai sveikiname, o si, kad fondai proporcingai den cialisto. Ligos metu jis lanko revičiams, J. ir H. Birgiolams, J. ir Z. ir gėrimais bufetas, kuris dar _
ma tik lietuviškai. Pirmas jauni nio biuletenyje.
mažytei linkime geros sveikatos gia minėjimo išlaidas, kurios mas prietelių ir pažįstamų, o Piečaičiams, J. ir J. Morkūnams. Čė- prieš pabaigą išdžiūvo ... Bufetu,
ponkams, V. Staškevičiūtei, E. Večers- maistu, jo paruošimu ir kita talka
mo ansamblio pobūvis Įvyks ši
šiais metais bus labai mažos.
ir Dievulio globos.
ypač šaulių, kurie linki greitai kytei, I. Beresnevičiūtei, I. Rutkaus rūpinosi M. Juškauskienė, M.
—
Aukų
kvitai
pajamų
mokes

sekmadieni, sausio 31 d., Pobū
Rasti vokuose pinigai, nepa pasveikti ir stiprios sveikatos.
kaitei, V. Barauskaitei ir visiems ki Dumčienė, A. čiuprinskienė, J.
vis yra viešas ir kiekvienam kolo čiams sumažinti bus išsiųsti kiek Sportuojančio jaunimo balius žymėti aiškiai kam jie skiriami,
tiems
mane ligoje slaugiusiems, aplan
<
M- . kiusiems
Nepamirškime, kad vasario 6 bus laikomi apylinkės pinigais ir
ir apdovanojusiems kuo nuo Kuncaitis, V. Ignatavičius, Pu.
nijos lietuviui jaunuoliui-lei du vienam aukotojui šio mėn. gale ir
ateinančio
pradžioje
kartu
su
au

širdžiausias
ačiū.
Dumčius, A. Juškauskas, J. Giedd.,
t.y.
kitą
šeštadienį,
Prisikėli

Nežinomi piktadariai sekmadie
rys atdaros.
Danguolė Baziliauskienė.
kotojų ir aukų sąrašais. Kurie mo auditorijoje, 8 v.v. jūsų lau skiriami minėjimo išlaidoms.
riūnas, Pr. Kairys ir B. BadikoApylinkės valdyba visus Toron nio naktį per stogą Įsiveržę api
Sabina Valienė baigė Dantų kvito norėtų anksčiau, malonėki kia, nori su jumis susipažinti ir to ir apylinkių lietuvius kviečia plėšė Juliaus Sinkevičiaus IGA
ms.
tų Asistentų Mokyklą: “Alliance te paskambinti, ir jis bus išsiųs maloniai praleisti vakarą Roches- su didele rimtimi atšvęsti Vasa krautuvę. Išplėšė seifą, išsinešė Dr. K. Žymantienė
Apyl. valdyba yra dėkinga cho
School of Dental Nursing” ir ga tas tuoj pat. Kuriems patogu, terio, -Montrealio, Hamiltono ir rio 16, skaitlingai dalyvauti mi cigaretes ir kaikurias kt. prekes.
rui ir jo vadovui J. Sodaičiui už
vo diplomą kaipo Graduated-Den kvitą gailma iš raštinės pasiimti Toronto sportuojantis jaunimas. nėjime su apsisprendimu paau
išpildymą programos, šeiminin
sugrįžo
iš
New
Yorko
ir
priima
Maž.
Lietuvos
Bičiulių
D-jos
tal Nurse. S. Vailenei, baigusiai ir asmeniškai.
kėms, visiems darbu prisidėjuAtvykite patys ir atsiveskite savo koti Lietuvos laisvinimo reika
susirinkime,
pereitą
sekmadienį,
šią mokyklą su pagyrimu, linkėti-- —- Parap. komitetas ir parap. draugus-es ir pažįstamus, kad lams.
siems prie vakaro pasisekimo ir
Apyl. valdyba.
rinkta nauja valdyba 1960 m. Ji
vėl ligonius.
na gražiausios ateities.
Ap. organizacijų valdybos ši šešta- mūsų svečiai išsivežtų iš Toron
visiems svečiams savo atsilanky
palikta
ta
pati,
tik
iveton
vieno
A.
Rinkimo
paskaita
mu parėmusiems valdybos pa
to gražiausius prisiminimus.
trukusio
darinktas
inž.
Buntinas.
Ši
sekmadienį,
sausio
31
d.,
stangas.
V. Z. f
TEL.
LE.
4-9115.
‘Aušros” tėvų-rėm. būrelis.
Į
rev.
kom.
išrinkti:
šernienė,
vaikų darželio patalpose, 46 De
Mylimam broliui, svainiui ir dėdei
T. Liet. Medž. - Žūklautojo
laware Ave., 4.30 vai. p.p. įvyks Jankutė ir J. Bleizgys.
A. A. JONUI ŽUKLIUI mirus,
klubo narius valdyba prašo indi A. Rinkūno pedagoginė paskaita.
MOTERIS prižiūrėti 2
vidualiai ar grupėmis ateinan Tai yra buvusių paskaitų ciklo REIKALINGA
metu mergaite Jane - Bloor rajone.
Bronei, Antanui ir Jonui čirūnams nuoširdžią užuojautą
čiais dviem šeštadieniais pasiro tęsinys. Visi mokytojai, tėvai ir Tel. RO. 6-8975.
reiškia
dyti bendroje, zuikių medžioklėje besidomi pedagoginiais klausi
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su
E. P. P. Alšėnai
tradiciniam zuikių’ baliui - šo mais kviečiami atsilankyti.
baldais, yra šaldytuvas, Crawford prie
A. Augutis.
kiams vasario 20 d. Dėl informa
Dundas. Tel. LE. 44088.
D. Bajorinienė,
cijų paskambinkite klubo pirm.
kambarys vienam as
BraziukaĮčiui LE. 6-7424. Tad keletą dienų sirgusi šv. Juozapo Išnuomojamas
meniui I augšte. Tel. RO. 6-0445, skam
ligoninėje,
grįžusi
iš
ligoninės
iki pasimatymo šį šeštadienį pla
binti po 6 vai. vak.
sveiksta savo namuose.
čiuose
laukuose.
Ponią B. čirūnienę, jos šeimą ir artimuosius, jos broliui
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė
Kvietimai į balių - šokius gau
II augšte, be baldų. Galima ir mažiau.
nami pas J. Beržinską “Time” Kodėl nepamėginti Tel. LE. 4-8154.
A. t A. JONUI ŽUKLIUI mirus,
krautuvėje, 1212 Dundas St. W.,
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III
Valdybos narius ir klubo iždinin ir sutaupyti?!
augšte viengungiui ar suaugusių porai.
Užsakyti
artimiesiems
tėvynėn
do

nuoširdžiai užjaučia
ką A. Kazilevičių, tel. LE. 2- vanų siuntinius. Didž. pasirinkimas Tel. RO. 7-9138, skambinti po 5 vai. v.
3080.
’
Valdyba.
tekstilės gaminių, vaistų. Siuvamos šeštadieni ir sekmadienį betkuriuo
mašinos tik $160, akordeonai 120 laiku.
Aldona ir Karolis Rusinaibosų $145. Vaistų 1 svaras tik 75 c.
Kaukių balius
TAUPYK, SKOLINKIS
paštu. Paskambinkite ST. PRA- High Park rajone išnuomojamas bu
SLA 236 kuopa ir SK “Vytis” oro
tas iš 3 kambarių ir virtuvės I augš
savo kredito kooperatyve “LITAS”
vasario 27 d. jaukioje Cath. Inf. KAPUI, RO. 7-908.
te. Elektrinė plyta, skalbimo mašina,
vieta auto mašinai pastatyti. Laisvas
Centre salėje, 830 Bathurst St.,
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos len’/vai ir greitai
maždaug nuo vasario 22 d. Skambinti
P.p. GRITĄ ir BERNARDĄ BUNTINUS bei jų šeimą
ruošia bendrą kaukių balių. Ge
Knygvedyba ir
duodamos bet kokiam geram tikslui.
'
vakarais po 630, išskyrus antradienį.
ir artimuosius, mirus Klaipėdos krašte GRITOS mielai
riausios kaukės bus premijuoja
Tel. RO. 7-0867.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
sesutei
Income Tax
mos ir bus vertingų Įėjimo dova-„
parapijos salėje. Banko kambaryje.
a-a. ANELEI SKVIRBLIENEI, ’
nų. šiam parengimui jau yra
MILNES FUEL OIL CO.
užpildymas
atstovas
gauta dovana — radijo aparatas.
Pirm. A. Norkcliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
-nuoširdžiai užjaučia:
VYTAUTAS
AUŠROTAS
Praėjusių metų SLA ir ’’Vyčio”
verslininkams.
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
•
E. P. Šernai,
kaukių baliai sutraukdavo redorkymus alyvos krosnims įstatyti ir visų
E. V. Stanaičiai,
dinį skaičių svečių.
Rengėjai.
rūiių anglių pristatymui.
Elzė ir Kr. Jankai,
HU. 5-6121
Skambinkite: LE. 5-0S27
Susižiedavo
J. A. Tarvydai,
Nijolė Bersėnaitė, pereitą pa
U; J. Bleizgiai.
Specialiai žemos kainos
REAL ESTATE
vasarį baigusi studijas Toronto
Nepilnos
dienos
universitete BA laipsniu, ir ar- kontinentalinių lovų
Kano dos, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
(Part-time)
chit. Algimantas Banelis susižie
Moderniai
suplanuoti
miegamųjų
Brangiam dėdei
davo pereitą penktadienį A. Ba
nuolatinis
nelis yra “TŽ” bendradarbis, kambarių įrengimai perstatomų
1611 B«o<*r St. W. - - Toronto, Ont.
A. t A.
dažniausiai parašąs meno klau “Multiform” baldų formoje. Pa pristatymo darbas
vieniams baldams speciali nuolai šioje apylinkėje. Pardavinėti nerei
simais.
ANTANUI AUSROTUI mirus,
TELEFONAI: LE. 6-273S, LE. 6-2661. Vakarais — HU. 9-1543
M. S. HOME CENTRE
kia. Canadian Corporation Distri
Pereitą šeštadienį vykusiame da.
704 Queen St. W., Toronto.
buting reikalingi vietos gyventojai
dėdienei, pusbroliams Vytautui, Stasiui ir Broniui su šei
Toronto studentų baliuje buvo
lengviems
pristatymams^, visame
HUMBERSIDE • INDIAN ROAD. $3.000 įmokėti, 10 metų balansas. 7 kam
momis gilią užuojautą reiškia
paskelbtos sužieduotuvės Onutės Krautuvė atidaryta nuo 6 iki 9 krašte skelbiamų gaminių pagal su
bariai per 2 aūgštus, 4 kambariai ir vonia su modemiška virtuve pirmame
augšte. garažui vieta. $13.500.
.
Vėlyvytės ir stud. Alfonso Vin- vai. vak. šeštadieniais nuo 10 vai. darytus Šios apylinkės klijentų są
Mykolas ir Bronė Satkevičiai.
ryto iki 6 vai. vak.
rašus.
dašiaus.
Patyrimas nereikalingas.
SYMINGTON • BLOOR. $3.000 įmokėti, 10 meta balansas, 6 moderniški
Stud. Sigita Skirgailaitė ir inž.
Kandidatas turi turėti gerus va
kambariai,
nauja apšildymo sistema, garažas, didelis sklypas. Viso $14.000.
Vitas Ramanauskas (niujorkie
žiavimo pažymius, būti patikimas,
blaivus ir teisingas, turėti transtis) jau ruošiasi vestuvėms birže
Brangiam dėdei
Eirto galimybes, t.y. mašiną ar
HARDWARE BIZNIS. $8.000 viso kaina nlius inventorius. Lietuvių rajo
lio 4 d.
ngvą
sukvežimį
ir
turėti
$1,200
ne, Bloor gatvėje. Metinė apyvarta $50.000. Pigi nuoma.
A. t A.
Visoms trims poroms linkime
pinigais.
BALTIC MOVERS
šviesių kelių.
Tai gali atlikti ir turį kitą darbą.
ANTANUI AUSROTUI mirus,
LEGALUS TRIPLEKSAI. $9.-10.000 įmokėti, viso tiktai $35.000. 18 kam

KONCERTAS-BALIUS

WINDSOR, Ont

jaukus šokiuv vakaras

NATIONAL
BALLET
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brangiai dėdienei ir pusbroliams Vytautui, ’Stasiui ir Bro
niui su šeimomis gilią užuojautą reiškia

Pijus ir Konstancija Aušrotai

Dr. J. Baltrušaitis,
gyvenąs North Bay, Ont., prisiun
tė $10 “T2” garbės prenumera
tai. Mielam daktarui nuoširdus
ačiū.
“T2” leidėjai.

Baldų pervežimas Toronte ir toHmomh
disto neitomis. Visos vežamas tartos a p*
draustos. Važiuotam kas savaitę į Mont
recHĮ,

»wurrn

i»onoonųr

B--- ouaoury •_
s
ir anai*

10 DEWSON ST.

namnTonq

TEL. LE.4-1403

Kreiptis raštu:

Contract Division
SUITE 316,
67 YONGE STREET,
TORONTO, ONT.

barių su balkonais, modemiškai įrengti, dideli sklypai, privatūs įvažia
vimai, gražioj vietoj, prie Humbet upės. Tiktai du liko. Pasiskubinkit - -
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