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Savaitės įvykiai

Keturiasdešimt antrąsias Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo metines minime apkartinta širdim. Šiemet sukanka dvidešimt
mėtų nuo Lietuvos oKupavimo, įvykdyto 1940 m. komunistinės
Prezidento De Gaulle ryžto dėka Prancūzija buvo dar kartą Išgel
Sovietų Rusijos pasėkoje susitarimo su nacine Vokietija dėl įtakų
bėta
nuo vidaus suirutės. Jo prakalba nėr televiziją k radiją giliai
sferų pasidalinimo Pabaltijo erdvėje.
paveikė prancūzus, ypač kariuomenę, ir Alžerijos sukilimas pradėjo
Po dvidešimt metų svetimos okupacijos ir pavergimo, kovos
jalpti valančiomis. Užteko Alžyro naujajai įgulai, atgabentai iš Alir kančių, milžiniškų aukų krašte ir nenuilstamų pastangų išeivi
cerijos rytinių provincijų, parodyti aiškų atsistojimą De Gaullė pu
joje Lietuvą išlaisvinti ir jos valstybinę nepriklausomybę atsta
sėn, ir sukilėliai pasiuavė. Paaiškėjo, kad gen. Mašsu vadovauta
tyti, Lietuvos išlaisvinimo horizontai šiandien yra aptemdyti.
parašiutininkų divizija, jau senokai stovinti Alžyre, buvo visiškoj
Agresyvusis Rusijos komunizmas, užgrobęs Pabaltijį ir rytų
iolonistų įtakoj ir jos pritarimo dėka galėjo Įvykti sukilimas. Dair centrinę Europą, neketina daryti jdkių nuolaidų savo viešpata
oar ta divizija nukelta Tunizijos pasienin, jos vadai vieni atleisti iš
vimui ten nutraukti. Priešingai, Chruščiovas klastingai perša Va
pareigų, kiti suimti. Taipgi sumti kraštutinių dešiniųjų organiza
karams besąlyginį visuotinį nusiginklavimą, paliekant pavergtąsias
cijų vadai, paleistos jų organizacijos. Valymo darbai Alžerijoj ir
tautas Sovietų Sąjungos malonei ir per būsimas viršūnių konferen
Jrancūzijoj
vyksta pilnu tempu, ė----------------------------- ?—------cijas su Vakarais siekia dar kitų nuolaidų naujiems komunizmo
Alžerijon yra atvykę trys Pran- mą ir patį kanclerį palygino su
laimėjimams pasaulyje patikrinti.
. .. JJįflerįu
•ūzijos ministerial pertvarkyti
Mes pavergtieji, siekdami savo tautų išlaisvinimo, esame gi
civilinės ir karinės administraci
liai Įsitikinę, kad besąlyginis visuotinis nusiginklavimas be visuo
Ofenzyva P. Amerikoj
jos. Vyriausybė taipgi pertvarky
tinio teisingumo ir teisės neatneš pavergtoms tautoms laisvės ir
ta: atleisti ministerial, palaikę su Jau eilė metų Kremlius domisi
nepašalins busimųjų konfliktų priežasčių. Mes esame įsitikinę, kad
kilėlių pusę bei siūlę derėtis su P. Amerika, kur komunistų įta
tik kolektyviniai vykdomas teisingumas ir teisė tarptautiniuose
jais; jų tarpe yra J. Šoustelle, vi ka tolydžio didėja. Nuo 1953 m.
santykiuose įgalins, užtikrinti visoms tautoms laisvę, pašalins ka
cepremjeras, ištikimas De Gaul Maskvoje veikia specialūs augšrų priežastis ir savaime prives prie visuotinio nusiginklavimo.
le šalininkas ištisus 20 metų ir tieji kursai“ P. Amerikos komu
Mūsų pagrindinis šūkis lietuvių ir visoms kitoms nelaisvėje
politinis vadas sukilimo, pastačiu- nistų vadams ruošti. Nuo 1956 m.
esančioms tautoms yra: visuotinis tautų išlaisvinimas, kaip pagrin
sio gen. De Gaulle valdžion. Jų panašius kursus ruošia ir Kini
dinė sąlyga pastoviai ir teisingai taikai" pasaulyje pasiekt.
vieton pastatyti nauji žmonės, pa ja P. Amerikos studentams. Pa
Lietuvių tauta krašte ir išeivijoje mini šiemet Vasario šešio
Nepriklausomos Lietuvos Nežinomo Kareivio kapas ir paminklas, kuri nugriovė sovie
siryžę vykdyti De Gaulle pažadą čioj P. Amerikoj yra apie 250
liktąją visa rimtimi, pasiryžimu ir tvirta valia tęsti kovą už nepri
tiniai okupantai.
duoti Alžerijai laisvo apsispren komunistinių leidinių. Sovietinis
klausomą Lietuvą ir už savo prigimtinę ir žmonišką teisę būti lais
dimo teisę. Nežiūrint De Gaulle ir Kinijos radijas duoda kasdie
va betkuriose pakitėjusiose sąlygose. Jei Vakarai, Maskvos vilio
pergalės, vyriausybė mato, kad nines programas P. Amerikai —
jami ir tikėdamiesi išsaugoti taiką nuolaidų Sovietams keliu, pra
kraštutiniųjų dešiniųjų opozicija 85 vai. per savaitę ispanų ir por
Nepajėgia įveikti Latvijos jaunimo Vasario 16 per
deda nutylėti pavergtųjų tautų išlaisvinimą, mūsų pavergtųjų pa
Prancūzijoj ir Alžerijoj nėra tugalų k., 21 vai. lenkų ir kito
reiga yra savo teisėtą ir gyvybinį reikalą vis ryžtingiau ir garsiau
“The New York Times” koresp. goms ir apie ji spietęsi komunis
baigta ir kad ji kliudysianti De mis kalbomis.
kelti ir nuolat priminti visam pasauliui, kad teisybės ir teisės Max Frankel rašo iš Maskvos sa- tinio jaunimo lygos pareigūnai. radiją
Pastaruoju metu Kremliaus
Gaulle
politiką
ir
toliau.
Ir
pa

tarptautiniuose santykiuose vengimas stato tautas ir žmoniją į vo dienraščiui, esą bolševikai Be to, Berklav buvęs kaltinamas
Vasario 16 minėjimas per vi
simpatijos nukrypo į Kubą. Vi
nuolatinį pavojų.
sos Kanados radiją bus ši šešta čiame parlamente De Gaulle ša cepremjeras A. Mikojan’ neva at
Latvijoj tebekovoja su jaunimo ir dėl kitų dalykų.
Tegu tvirtas pasiryžimas ir valia Lietuvą išlaisvinti lydi kiek patriotizmu. Naujasis komparti A. Pelšė, kaip gen. komparti dienį, vasario 13 d. Jis bus girdi lininkų tarpe ji yra gyva ir dargi vyko sovietinės parodos atidaryti,
vieno lietuvio pastangas ir darbus per šį sunkų tautai laikmetį. jos gen. sekretor. Arvid Y. Pel- jos'sekretorius, rodo žymiai dau mas nuo 10.30 iki 11 vai. Wind sustiprėjusi po kelių ministerių tikrumoje betgi jo misija paimti
Tegu meilė Lietuvai didina kiekvieno lietuvio ryžtą aukotis še paskelbęs “Pravdoje” straips giau palankumo rusams ir jo sore iš stoties CBE banga 1550, atleidimo. Tai matydama naujoji Kubą savo Įtakon politinėmis,
Debi „ > jriausybė pasirūpino gau-'
ir aukoti didžiajam tautos tikslui.
ni, kuriame pripažįsta, kad “bur skelbiamas jaunimo auklėjimas Toronte iš stoties CBE banga 740, ti seimo ir senato Įgaliojimus val ūkinėmis ir kultūrinėmis priemo
Visi kaip vienas siekiam -£- LAISVĖS LIETUVAI I
nėmis. Tuo reikalu jis tarėsi su
žuazinio nacionalizmo propagan “tautų draugystės dvasioje” reiš Otavoje iš stoties CBO banga
Vasario 16, 1960 metai.
VLIKo Prezidiumas. dos įtaka dar ir dabar nėra visiš kia ne ką kita kaip gerinimąsi 910; nuo 11.30 iki 12 vai. Hali- dyti kraštą vienerius metus be Fidel Castro ir kitais vadais. Jo
jų. Įgaliojimai suteikti ministerių
kai likviduota”? Esą partija su rusams, kurie padiktavo naujuo faxe iš stoties CBH banga 1330, tarybai, tačiau ktiškai jais nau vizito metu įvyko antikomunisti
nė demonstracija, sukė^riĮą^
stiprinusi kovą su jaunimo “na- sius pakeitimus Latvijoj. Jau E. Sackvillėje iš stoties CB A banga dosis prez.
cionalizinli”, Įvedus■' griežtesnę ‘KaJnberzin. Tįtvęs'fartijos gen. 1740?. Sydflėjuje is stoties' ŪBI r kant. pastarasis, pag
^^mpnštrantū buvo suimtas. Mano
kontrolę jo organizacijose ir nuo sekret. liko “pakeltas” i “prezi banga 1140.
ciją,
būtų
galėjęs
turėti
tokią
|a- ma, kad Kuba vėl užmegs diplo
Programa yra paruošta anglų
šiol ‘Latvijos jaunimas būsiąs dentą”, praktiškai mažesnės reikš
Italų ateivių skaičius ir 1959 domi valdžios lėšomis Toronto, auklėjamas “tautų draugystės mės vietą, o gen. sekret. tapo kalba. Bus duota informacijų apie lią ir be parlamento akto, bet, matinius santykius su Sov. Są
m. pralenkė Ivritus: pastarųjų at Londono, Hamiltono ir Kitchener dvasioje”. Kaikurie Latvijos kom Pelšė. Taipgi buvo padaryta visa Lietuvą, Lietuvos nepriklausomy matyt, nenorėjo būti apšauktas junga.
vyko 19.361, o italų 26.822.* Ame sanatorijose. Taipgi bus pasirū partijos vadai esą siūlę pavesti eilė smulkesnių pakeitimų vis ko bę ir paįvairinta lietuviškomis diktatorių.
Vėl arabai - izraelitai
rikiečių imigravo 11.338, t.y.492 pinta jų šeimomis. Paskutinę jaunimo politini auklėjimą komu vojant su “buržuaziniu naciona dainomis bei. muzika. Sis minė
Maskva vėl grasina
Kuri laiką trukusios paliaubos
daugiau nei 1958 m. Toliau sąra grupę sudarė daugiausia lenkai, nistinio jaunimo lygai, bet tai lizmu”, kuris tėra savaimingas jimas yra duodamas iš Windsoro
tarp Izraelio - J AR buvo su
še eina vokiečiai, olandai, pottu- atvežti dar Hitlerio laikais pri esąs nepriimtinas siūlymas, nes patriotizmo pasireiškimas oku ir pertransliuojamas per visą Ka Kremliuje įvyko sovietinio blo drumstos pasienio susišaudymų.
nadą jau ketvirtus metus iš eilės. ko — Varšuvos pakto — kraštų Demilitarizuotoj zonoj, kurią Iz
galai. Išviso pernai atvyko ĮO6. verstiniams darbams Vokietijoje pačios lygos nariai dar reikalingi pantų priespaudoj.
Pasiklausykime ir parašykime ra konferencija. Ji buvo skelbiama raelis laiko savo žeme, o Sirija —
928 ateiviai, kurių 53.551, yra ir dėl nesveikatos negalėję emi nuolatinio politinio auklėjimo.
dio stočiai: CBE Radio Station, žemės ūkio konferencija, bet jo niekeno teritorija, arabai iš Siri
darbingi ir įsijungė Kanados įra- gruoti. Tuo būdu Kanada ištesėjo Dabar esą paskirti veikti su jau
K. Preikšas
Security Bldg., Windsor, Ont. pa je dalyvavo ir užsienio r. bei gy jos bandė pradėti ūkininkauti,
monėn bei ūkin. Ontario prov. ap savo pažadą įsileisti 100 džiovi nimu geriausi propagandistai bei
dėkos laišką arba atviruką.
sigyveno 55.976, Quebeco — 24. ninkų su šeimomis.
agitatoriai.
nybos. ministerial. Ūkinėj srity bet Izraelis paispriešino, esą ara
jau pašalintas
816, B. Kolumbijos — 11.000,
Iš Pelšės straipsnio taipgi pa
sutarta kelti žemės ūkio ga bai su ūkininkais siunčia persi
Essen. — Iš 114 anglių kasyk buvo
Prince Edward Island — 91, YuLisabona. — Portugalijos ka aiškėjo, kad buvęs vicepremjeras
1940 m. sovietinės okupacijos
mybą,
nes vis trūkstą maisto au rengusius kareivius. Iš to kilo su
kono ir šiaurės srityse — 125.
riniai fabrikai gavo V. Vokietijos Eduardas K- Berklav irgi buvęs pradžioje buvęs Lietuvos kom lų Ruhro krašte 44 yra uždaro gančiam gyventojų skaičiui, ir sišaudymas, grasinęs tapti atnau
mos, nes nerandama tinkamos vieno krašto perteklių permesti jintu karu. Nasseris pasiuntė ka
užsakymą pagaminti už 25 milijo pašalintas ryšium su jaunimo
partijos
generalinis
sekretorius
rinkos.
Naujos partijos programos pro nus DM rankinių granatų ir arti veikla. Esą -jis skirdavęs “netin
riuomenę pasienin ir pareiškė or
(Sniečkus
tada
buvo
saugumo
vir

Paryžius. — Nuo š.m. gegužės kitan, kad būtų išvengta kreipi ganizuosiąs visų arabų kraštų ka
kamus” asmenis Įvairioms parei
jektas jau paruoštas specialios ko lerijos sviedinių.
šininkas), vėliau perėmęs centro 29 d. paleidžiami kasdien po vie mosi į vakariečius prašant pa riuomenes žygiui prieš Izraelį.
misijos. Ją sudarė 10 atstovų nuo
komiteto švietimo reikalų sekre ną tiesioginio susisiekimo trau galbos. Taipgi buvo kalbėta apie Jungt. Tautų kariniai daliniai ir
Darbo Kongreso ir 10 nuo CCF
toriaus pareigas Kazys Preikšas, kini Paryžius- Maskva. Persėsti būsimą viršūnių konferenciją ir atstovai stengiasi atstatyti taiką.
partijos, kurią Quebeco spauda
po karo buvęs taip pat visokiau nereikės nė L. Brastoje — ten tų nusiginklavimo derybas Ženevoj
vadina socialdemokratais. Var
siose pareigose, o pastaruoju me pačių vagonų ašys bus pakeičia kpvo mėn. Ta proga Chruščiovas
das naujajai partijai dar nesugal
LIETUVIAI,
paskelbė, kad sovietinis blokas
tu buvęs ministrų tarybos pirmi mos atitinkamo pločio ašimis.
votas, nors pagrindiniai siekimai
pasiruošęs pasirašyti atskirą tai Niujorkas. — JT susirūpinę iš
Mūsų brangios tėvynės Lietuvos vergija nešvelnėja. Sunki lais- ninko pavaduotoju, sausio 30 d.
jau nustatyti. Kaip matyti iš pro
kos sutartį su R. Vokietija, jeigu ko teks išlaikyti JT kariuomenę
gramos, ji aiškiai suka socializmo vinimosi kova tęsiama toliau, reikalaudama naujų jėgų bei ištek atleistas iš pareigų ir paleistas i
Komunistai
viršūnių konferencijoj Vokietijos budinčią tarp Izraelio ir Egipto.
linkme. Tarp eilės punktų numa lių. Ypatingai šiais metais utrime atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį, pensiją. Oficialiai sakoma, kad
klausimas nebūtų išspręstas. At 1959 m. valstybės vietoje $$55.
tai padaryta jam pačiam prašant.
pralaimėjo
tyta: suvalsytbinti ir kontroliuoti kadangi sukanka 20 metų nuo tėvynės užgrobimo.
sakydamas i kancl. Adenauerio 200.000 tesudėjo tik $33 mil,
Laisvojo pasaulio lietuviams kovoje prieš tėvynės okupantą Tuo betgi tenka labai abejoti.
krašto energijos išteklius bei jų
Indijos valstijoj Kerala Įvyko laišką, rašytą sausio mėn., Chruš 1960 m. reikėsią $62 mil., bet ne
naudojimą; įsteigti viešas demo vadovauja VLIKas. Jo darbas sunkus2 o galimumai, palyginant su Preikšas nėra senas žmogus. Jis
čiovas taipgi priminė tą grasini- aišku, kas juos sudės.
kratines finansų, importo ir eks priešu, yra riboti. Mūsų visų pareiga “yra jį remti morališkai ir fi bus dabar penkiasdešimties kelių seimo rinkimai. Juos laimėjo an
kad būtų pajėgesnis sunkiai kovai už Lietuvos laisvę. metų amžiaus. Tai buvęs Guber tikomunistinės partijos — kon
porto įstaigas, tiesiai priklauso nansiškai,
VLIKas
didžiausią savo kuklių išteklių dali išleidžia šioms nijos alaus bravaro darbininkas, greso, socialistą ir mahometonų
mas nuo vyriausybės^ išplėsti ko
,
Ispanijos karo dalyvis-savanoris. — .97 atstovus iš 126, komunistai
operatyvus, taupomąsias - skoli kovos priemonėms:
namąsias įstaigas ir pavesti jas
RADIJUI. VLIKas naudojasi žinių perdavimui i pavergtą tė vėliau mokslinęsis Maskvoje par — 29. 1957 m. komunistai buvo
specialiai ministerijai; kontro vynę lietuviškai Madrido, Vatikano ir Romos radiofonais. Pavergė tijos mokyklose, o nuo 1940 m. laimėję 60 atstovų ir drauge su 5
liuoti krašto gamybą, pinigų in jas labai bijo tiesos žodžio iš laisvojo pasaulio ir visais būdais prieš dirbęs kompartijos darbą Lietu nepriklausomais sudarę vyriausy
vestavimą, kad būtų galima prisi žinių perdavmą kovoja. Tačiau nei grasinimais, nei bausmėmis nuo voje. Jis buvo visada laikomas bę. Kai pradėjo persekioti religi
taikyti prie didėjančio darbo me- žinių klausymo neatbaido. Reiškia tas išpūstai galingas okupantas vienu iš padoresnių partijos ga jas ir daryti kraštui žalingas re
chanizavimo, išvengti svetimo ka nėra nei taip galingas, nei saugus, nes dreba dėl prasiveržimo per liūnų ir gana lietuviškos orienta formas, sukilo gyventojai ir kom.
pitalo Įsigalėjimo ir atlaikyti so uždangas tiesos žodžio. Paskiausios žinios patvirtina, kam tėvynėje cijos. Greičiausia dėl šito jis ir valdžia Indijos centr. vyriausy
bės buvo atstatyta. Dabar 8 mil.
vietinę konkurenciją. Tai progra likę broliai godžiai gaudo žinias siunčiamas lietuviškai per minėtas pašalintas.
Jo vieton min. tarybos pirmi Keralos gyv. parodė savo nepa-.
ma, kurią stengiasi vykdyti Sas stotis ir jas nepaprastai vertina. Jų svarba dar daugiau padidėjo nuo
katchewan prov. socialistinė val lietuviškos valandėlės sustabdymo iš Muencheno — Vokietijoje ir ninko pavaduotoja esanti paskirta sitikėjimą, nors imant procentais
tūla Leokadija Diržinskaitė - Pi- komunistai surinko 42.5% visų
džia ir kurios didele dilimi laikosi Voice of America iš Vašingtono suvaržymo.
liusenko, tur būt, už nelietuvio baisų, t.y. 7.5% daugiau nei 1957
CCF — Commonwealth Coopera
ištekėjusi
lietuvaitė.. Kas užims m. Ir tai dėlto, kad ši kartą bal
ELTOS
BIULETENIAMS.
VLIKas
leidžia
Eltos
biuletenius
tive Federation. Pastarosios sulydinimas su D. Kongresu ir ūki lietuvių, anglų, vokiečių ir italų kalbomis. Tie buleteniai yra siun kitas Preikšo turėtas vietas, dar savusių skaičius gerokai pakilo
— visu milijonu: balsavo 7 mil.
ninkų grupėmis reikštų socialis čiami svetimų kraštų politikams, žurnalistams, mokslininkams, vi- negirdėti.
suomenninkams ir kt. Tie biuleteniai yra svarbūs ir daug prisideda
tinės linijos sustiprinimą.
prie laisvinimo kovos.
•
Nubaudė nepriklausomybės kovotojus
RADIJO SEKIMO STOČIAI. VLIKas išlaiko radijo sekimo
Pardavinėti bilietus sekmadie
Kroatai kaip ir lietuviai tebe ciškonu T. JRudi Jerak. Ji buvo
nio koncertams Ontario provinci stotį, kurios pagalba sužinome kiekvieną svarbesni Įvyki pavergtoje
Lietuvoje.
Tomis
žiniomis
pasinaudoja
daugelio
kraštų
svarbios
kovoja už nepriklausomybę. H D. kaltinama palaikius ryšius su par
joj numatoma leisti nuo šio pava
karo metu jie, vokiečiams leidus, tizanais • ustašininkais, skleidus
sario. Tuo reikalu yra pateiktas institucijos bei įtakingi asmenys ir jas labai vertina.
šiems VLIKo uždaviniams vykdyti lėšų niekas svetimas ne turėjo savo valdžią, paskelbusią tautinę propagandą ir bandžius
atitinkamas Lord’s Day įstatymo
pakeitimas. Jame numatoma leis duoda. Mes patys turime jas sukelti, kad ir pamiršdami asmeninius nepriklausomybę, bet po karo tu ardyti tvarką vienose laidotuvė
rėjo grįžti Jugoslavijos sudėtin se 1958 m., kur dalyvavęs pats
ti pardavinėti bilietus tiems sek reikalus.
Tautos Fondas rūpinasi, telkdamas lėšas, VLIKo veikla palai bei pasiduoti komunistinio dik Tito. T. Jerak, 37 m., nubaustas
madienio koncertams, kurie yra
meninio bei kultūrinio pobūdžio. kyti, ir todėl maloniai prašo visus laisvajame pasaulyje lietuvius, tatoriaus Tito - Brozič valdžion. 15 metų kalėjimo, kiti nuo 10
Už tai jau senokai kovoja kultū be politinių pažiūrų skirtumo, tuos uždavinius savo pinigine auka Nežiūrint kompartijos siautėji iki 11 mėn. Antroj byloj buvo
paremti.
mo, kroatų kovotojai ranku nenu kaltinami 8 teologijos studentai
rinės Ontario organizacijos.
Tautos Fondas laukia Jūsų aukos, karštai tikėdamas, kad lais leido ir kur galėdami reiškia savo su prof. Kirilu Kas iš Diakovo
Paskutinė imigrantų grupė — vėje gyvenas lietuvis dvasia nepalūžęs. tęs sunkią kovą už savo my ’-eikalavimus. Ir šiuo metu ju są kunigų seminarijos. Esą jie taip
jūdis tebėra gyvas netik užsie gi palaikę su ustašininkais ryšius
63 asmenys, — kurioje yra 16 limą tėvynę iki jai išauš laisvės rytojus.
niuose, bet ir viduje. Tai matyti ir reikalavę Kroatijai nepriklau
TAUTOS
FONDO
VALDYBA.
džiova sergančių šeimų narių, at
iš teismo bylų, kuriose ištisi bū somybės. Kroatija turi apie 6
Aukas siųsti:
skrido iš V. Vokietijos i Malton
riai kaltinami kaip kovotojai už mil. gyventojų, kuriu dauguma
.
Kanadoje:
aerodromą prie Toronto. Vokie
nepriklausomą Kroatiją. Visai yra katalikai. Nuo Tito valdžios
Lithuanian National Fund
Lithuanian National Fund
tijoj per klaidą liko viena šeima,
233 Broadway, Room 3012
806 Jane St., Toronto 9, Ont. neseniai Zagrebe buvo teisiama ne yra daug nukentėję ir laukia Ant Liškiavos pilies griuvėsių: “Kas ten, Nemunėli? Ar to mane
nesuskubusi pirsijungti prie grušauki, ar tik tykų vandenėlį pliuškendamas sau plauki?"
13-kos rugpė su jos vadovu pran- laisvės.
pės. Atvykę džiovininkai bus gy
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Kiek tai liečia paskelbimą apie
surinktas
mikaa į LNF 1959 m.
Lietuvos Nepriklausomybės ] politikoje nuo VLIKę neprikišuTHE LIGHTS OF HOMELAND
Garbės prenumeratoriai
“tIBURIV* B-VĖS
Published b* Lithuanian R. C. Cultural Society rf'Canada
Talkofc‘Tot*WitO''Koftntetas, dūda- so ir i Tautos Fondo parengimUs Vasario 16 di proga, mūsų buvo
Stradomškiš Julius iš Delbi,
METINIS SUSIRINKIMAS
*as Ont., Vašųrio 2 d. aplankė “TŽ” įvyko pereitą šeštadienį salėje rytas iš TWorite veikiančių Kana nesilanko,nės-toMų Vasari^ 46 d. paskelbta tudjau po minėjimo.
SAVAITRASTIS
W1¥j' ' !'
Tamstos- gi nerodymai kuriuose
redakciją if apmokėjo $20 už virš “TŽ” redakcijos. Kaip tinka dos LiehiVių Tautinės- Sąjungos,
^^^e^KŽ&gbtŽŽteS: '.
Lietuvos
Atgimimo-Sąjūdžid,'Lie

Fondas yta VLIKo organas, o'.nė laikraščiuose turėtų būti skelbia
dvejus rrtetus “TŽ”'garbės pre;
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
tuvos Laistės Kovotojų7 Sąjųhgos KL 'Bendriiorfieriės ir tik' bend- ma in atkalavirtias LNF metiĮmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.
spalio iftėn. buvo išvykę didelėm komisijos pranešimų, susipažinta 'ir Lietuvos1 Rezistencinės Santar- ruomefiė yra Vasąrioi 16 d.Minė nės piniginės apyskaitos pristaty
Už skelbimų turinį redakcija neatsako. *•■ ■?
jimo rengėjas, kurį, kaip šeimi mo Bendruomenės » apylinkės
kelionėn pd Vak. Kanada bei JAV su valdybos rūpesčiais paeitais
941 Dundas St W„ Toronto 3, Ont. Canada. TA EM. *6813.
ninkas, numato ir” minėjimo1 kontrolės*'komisijai yra visiškas
ir žiemoti buvo apsistoję Kalifor metais bei darbais tvarkant'barijo
tvarką:
i“ V■ .c •• • nesusipratimas^ kurį neverta disnijoje, bet sunkiai susirgus auk Linotipo Įsigijimo bei tamxSkirto
lėtinei'Vandai Stradomskytėi, tu piniginio vajaus reikalus, ^' ateį‘ straipšnio1 TatAos Fondas'# Tal *’ Tamstos: pareiškimas Toronto kuhioti.ūAr ne gėriau būtų, kad pirma,
apylinkės vadovybėj adresu" dėl
rėjo grįžti. Ligohė po pavyku ties planais, priimta 1960 ;tii. sąĮ kos Fondaš” 'įjateiškiar
negu
dalykus kelti spaudom susi
Tamsta savo 'straipšnyje drą-' 1959 m. Vasario 16 d. minėjimo,
sių operacijų sveiksta šv. Juoza- mata, išrinkta nauja valdyba bei
» Pasninko bei santaros nuasta- ir gave Tėvo Leopoldo vardą. Ka po ligoninėje Hamiltone.
revizijos komisija ir padiskutuo šiai pareikšdamas nuomonę apie kad LNF buvo leista rinkti au pažinti bent su elementariniais
^ tus Kanados katalikų vyskupai ro metu jis buvo labai populia Šukevičius P., torontietis, ap ta visa eilė sumanymų dėl atei Toronto lietuvių visuomenės ne- kas dėl valdybos pirmininko pa reikalais apie kuriuos norima ra
LNF Toronto Komitetas.
siorientavimą veikiančių fondų lankios laikysenos ir valdybos pil šyti.
•
yra kiek pakeitę remdamiesi dar rus Italijoj kaj^^Colonello Buo- mokėjo $10 už vienus' metus gar ties veiklos. ’
:
Valdybos pranešimą padarė erikalais, tikriausiai pataikėte no nesiorientavimo, yra-įžeidžian;*_• 1949 m. Pijaus XII duota teise naserą”. Mat, j» buw italų radi bės prenumeratą.
atskirų vyskupijų vyskupams. jo programos pranešėjas Londo ' Mieliems “TŽ” rėmėjams nuo B-vės pirm. S. -Čepas, kuris taip sau. Be to, pateikdamas eilę kitų tis pažeminąs Bendruomenės va Bonna. —/V. Vokietijos vyriau
Nuo šiol pasninko ir santūros-ab- ne ir kiekvieną vakarą pradėda širdus ačiū.
“T^” leidėjai. pat yra ir tebesitęsiančio linoti- nesuderinamų su tikrove faktų, dovybę už suteiktą Jums privile sybė paskyrė 1; milijoną markių
' ’: .
stinencijos dienos yra šios: Pele- vo programą sveikinimu Labą
po pirkimo bei skolų apmbkėji- kaip tik įrodėte, kad Tamsta esa giją rinkti aukas. *
Izraely gyvenantiems 200 Rumu
te tolokai atsilikęs nuo čia pat
Dėl Tamstos keliamo pripažL nijos žydu, kurie '1942-3 m. bū
' 3/
nų diena, Didysis Penktadienis, vakarą — bona sera.
Gražiai paminėtas Toronto Lie
tikrovėje vykstančių lietuvių vi nimo juridinės ir moralinės tei dami kacete Vokietijoje nepagy
X Nekalto Prasidėjimo vigilija gruo
tuvių
Caritas
įsisteigimo
ir
veik

džio 7 d. ir Kalėdų vigilija gruo- dė palankūs Wuertembergo pro
apyskaitą paskaitė ir aiškino iž- suomeninio gyvenimo reiškinių. sės LN Fondui dalyvauti aukų domai susirgo rhaitirfarhi užnuo
los
dešimtmetis
praėjusį
šeštadie

Iš Tamstos straipsnio išrodo, rinkimuose Bendruomenės ruo dytais-žirniais. Kiekvienas jų
X džio 23 d.'Visi penktadieniai yra testantai, dalyvavę savo suvažia nį šv. Jono Kr. parapijos salėje. aininkas L. šalna. Kontrolės ko
misijos aktą perskaitė A. Augu kad dar šiandien autorius neski šiamuose viešuose Vasario 16 d. gaus’ po 5000 DM,1. /
—;; santūros (susilaikymo nuo mėsiš- vime. Ten buvo pareikšta, kad nė
Pobūvis
pradėtas
Caritas
pirm.
Ą.
~
--- —
kų valgių) dienos. Kitų vigilijų,- vienas
1 pastffirius.
teisės at- Kalūzos žpdąiu,, .kuriame jis api tis. Jame konstatuota, kad'knyg- ria Kanados Lietuvių ■ Bendruo minėjimuose’, mes manome, kad
vedyba tvarkinga ir niekur: jokių menės nuo VLIKo su Tautos' Fon tokią pat' teisę turintį kaip ir
-- mėtų ketvirčio ir gavėnios paš- sisakyti išklausyti išpažinties, jei
būdino
šakotą
Caritas
soeįaįįnę
4;
trūkumų nepastėbėta. Po to susi du ir net nežino, kad Vasario 16 Tamstos "atstovuIija-ta&s Tautos Daugeliui dabar
X’ ninkas nebėra privalomi. Pakei kas kreipiasi. ? ?,
vėiH^
’
iigdtiiųlankymo,
vargšų
timų pagrindas — šiaurės klima
• Karolis Malik, Libano užsie šelpimo, o! taip pat kultūrinių pa rinkimas 1959 Pl veikioš7 apy- d.' viešus ‘ paminėjimus Toronte Fondas,-i :ųim- seizfc s. Di ritimai / Danty s
ruošia KLB Toronto- apylinkė. •: Ta pačia 'proga rrdšėtamo pri
tas ir pasikeitusios gyvenimo są- nio r. min. ir buvęs Jungt. Tau rengimų srityje. Caritas globėjas
Tamstom pasakymą 'jeigu'{ji minti Tamstai, kad pagal -KLB
rnaionestii “ ’
X lygos, dėl kurių tradicinio pas- tų pilnaties 1958-59 m. pirm., kun. P. Ažubalis ryškino krikš ką valdybai ir kontrolės komiri(LNT)
varo
atskirą
nuo
VLIKo
Toronto apylinkės tarybos 1959 FASTEĘTH, malonus šarminiai (be rūgšties)
1959 m. “žiburių” B-Vės veikninko laikymas'žmonėms pasida yra ortodoksas. Jo specialybė —
m.^ąurio ųiėų-,ta4^rimą Vasario miiteliaijdauij gerųou islaifto dirbtinius dantis.
rė sunkiai įmanomas. Jo vietoje tomistinė filosofija ir teologija. čioniškosios šalpos esmę, reika
kaloęti' dgug laisviau tik truputi
lingumą,
o
kartu
ir
moralinį
pa-,
paren-'
16
^fš'viso nebūtų .Valgyti,
vyskupai ragina praktikuoti at- Polįtikon jis pakliuvęs atsitikti
uždulkinus TASTftTA miltellQ. Nęsijaus jokio
.skonio bėi suttpi/np. jausmo. Panaikins
s jokiems. >fon- kęuGuko
gailos dvasią kitomis formomis— nai, norėdamas apginti tiesą. Ji sitenkinimą tiems1, kurie turi lai jokių sutrikimų, nors dar tiko ke
"plokštelių'kvapą*' (dantų lįvapa).. Reikalauki
mės
Įsijungti
i
šalpos
darbą.
Pa

ndruomenėš vie- te FASTEE7H kiekvienoje'vaistų”parduotuvėje.
labdarybe ir pan. ir tai asmenine aplankė katalikų kun. Wenger, rengimų vadovei E. Stėpaitienei letas tūkstančių skolos,' nors Še
rų
kapitalas
vajaus
rezultate
yra
savo iniciatyva, ypač daugiau dė rūpinąsis krikščionijos vienybe
mesio kreipti į sakramentinį gy- ir patyrė, kad jo du broliai yra vadovaujant meninei programai, žymiai padidėjęs. Naujasis tinoant stalų įžiebus žvakes, kaip ne
- - venūną.
katalikai: vienas' jėzuitas, kitas paliaujamos meilės simboli, sce tipas jau daugiau pusmečio vei
• Ateistinė propaganda Sovie domininkonas. Dėl katalikų ir or- noje pasirodė sol. A. ščepavičie- kia gerai, o ir senasis dar tebedir
tų Sąjungoj pastaruoju metu ge ortodoksų vienybės jis pasisakė nė, Caritas narė, padainavusi Naš ba, nors ir reikalingas didesnio
pertvarkymo. Susirinkime dėl to
“puodų” ir instrumentų, kitaip
JONAS MATULIONIS
'
(Tęsinys iš pr. rir.)
rokai sustiprinta ir partijos rei manąs, kad tai sunkus dalykas,
sakant,- Visą laboratoriją.
kalavimai ją dar labiau stiprinti tačiau Įmanomas. Popiežiaus ne mansą. Stud. D. Meilutė meniškai buvo daug kalbėta apie abiejų tiVėliau į šią kovą įsijungė <ir
notipų
geresnio
išnaudojimo
gali

Iš
atsirninimu
■ Kokie buvo gauti rezultatai, ne
vis garsėja. Mat, paskelbus Niki klaidingumas ortodoksams esą paskaitė fragmentą “Vilkas”. Sol.
Lietuvos
Bankas,
ne$;irjis
gavo
galėčiau’pasakyti. Tik-tiek žinau,
tai Chruščiovui 1954 m., kad galėtų būti priimtinas,' jeigu bū B. Marijošius išpildė Tėvynė ir mybes. Pereitų* metų b-vės išlai ir markių ir sve.timos valiutos. Jis
dos
bei
pajamos
jau
beveik
rie

kad šitie bandymai'" pasigaminti
makslas nugalės religijos liku tų išaiškintas ne kaip asmeninė garsiąją Carmen toreodoro ariją,
tai
:
kovai
toliau
ir
vadovavo,
išlai

tas,
nors
ir
ūkiškuose
reikaluose.
cukrų Lietuvoje buvo pagrindas
čius, liko sušvelninti persekioji popiežiaus privilegija, bet kaip už kurią pelnytai susilaukė klau kė $20.000. Nors šių metų sąma kydamas lito pastovų kursą, auk Ir jis laimi.
:
ta
priimta
maždaug
tuose
pačiuo

vėliau Įsteigtos “Lietuvos Cuk
mo varžtai. Religijos apraiškos jo pareigų dovana, reiškianti Baž sytojų gausių plojimų. Pabaigai
so doleriu paremtą.
Šis momentas . iškelia kunigo raus” b-vės, kuri gamino cukrų
se
rėmuose
—
$20.900,
tačiau,
betgi, užuot nykusios, pagausė nyčios neklaidingumą.
abu solistai padainavo duetą “Ne jau turint geresnes galimybes, ■ Vėliąu. žmonės, supratę Vailo Juozo neeilinius finansininko ga Lietuvoj;ir sutaupė daug valiu
jo. Kompartijai teko griebtis
kaičio planą, mėgino jo nuopelnus bumus, platų mpstą ir apskaičiuo
• Protestantų pastorius Olav sek sau rožės”. Solistams akom“mokslinės”
propagandos — Rordam Bonnevie, danas, yra ponavo muz. St. Gailevičius. Po reikia laukti,,^ gamybinė sąma- nuvertinti. Girdi, jie nieko nėrizi- tas galimybes.Tęąį y^a didelė kal tos, o Lietuvos žmonėms davė ir
darbo, ir gražių-pajamų/ir bend
straipsnių spaudoje, falsifikuotų perėjęs katalikybėn 1945 m. ir meninės programos vyko nuotai ‘X'bSasJM&Kai'MBS
kuliacija siiriąta su eiline banko rai 'prisidėjo j>rie’ visos krašto
istorijų, iškuniginių prisipažini parašęs knygą “Bažnyčia mane kingas dešimtmečio bankietas,
priešingai, savo gudrumų tik pa rizika. Operaciją galėjo pasibaig
mų, konferencijų ir pan. Mask pašaukė”. Kurį laiką jis buvo mo kuriam vadovavo Caritas ponios. m. buvo $8.157,86?
sipelnė, 'ries pirko litą po; 150 ti ir labai nuostolingi, jei. mar -ūkiškos' kultūros kilirnb.
Norėdamas
padidinti
b-vės
apy

“Cukraus laboratoriją?’ padova
vos universitete įsteigtas ateiz- kytoju, paskui apsisprendė tapti Parengime dalyvavo gražus bū
markių, o pardavė po 200 markių. kė būtų pradėjusi kilti. Čia,buvo
vartos
kapitalą
susirinkimas
nu*
mo skyrius, kur io paskaitos pri kunigu. Dabar jis jau baigia ar rys svečių ir, atrodo, visi išsine
Į'tokias kalbas niekas, iš rink ant kortos pastatytas ir savas nojo Lietuvos uhivėrsiteto techni
tarė
1959
m.
dividendą
palikti
‘?
valomos visiems studentams. Ki- baigė teologinės studijas ir gavo šė malonius Įspūdžius bei pasi
čiau galuojančių negali kreipti prestižas, ir banko, likimas. Nes kos fakultetui.
nepaskirstytą,
prijungti
prie
se

šeneve įsteigtas atskiras ateizmę šv. Tėvo dispensą priimti kuni ryžimą ir ateityje nepamiršti Ca
jokio dėmesio. Nedėkingumas -už lito kurso susvyravimą stovė O aš, atėjęs direktoriauti, ra
kančių
metų
dividendo.
fakultetas. Panašiai yra padaryta gystės šventimus, nors yra vedęs ritas parengimų.
žmonįų tam tikrai kategorijai yra jo didelė ir turinga masė. Stovė dau tildo Banko beviltiškų skolų
Į
naują
b-vėsvaldybą
išrinkti:
visose Sov. Sąjungos švietimo įs ir turi dukterį. Jo žmona ir duk
lyg ir įgimtas. Tam tikri žmonės jo ir savi- “pairiotai” su svyruo-. sąramose’-virš 50:0,00 litų, užra
L.
Šalna,
"
A.
Bumbulis,'
T.
Kle

PADĖKA
taigose siekiant to paties tikslo: tė taipgi katalikės. Naujasis ku
įkyriai yra linkę nepripažinti. ki jančia if nepatriofine savųjų ma šytų 'kaip '“cukraus- Sąskaitos”.
Šeštadieninės
mokyklos
mokytojai
mensas,
OFM,'
V:
'Aušrotas,
J.
. mokslu naikinti religiją.
nigas numatomas paskirti šv. Te nuoširdžiai dėkoja visiems mokyklos Mažeika. Į kontrolės kom.: B. Sa- tam savo artimui jokių nuopelnu se. Tiesa;. oficialiai ir viešai nie Reiškia, tiėk turėjo- Ūkio Ban
kas Išlaidų- bevykdant vietinio
• Negimusių kūdykių žudymas resės parapijos klebonu Kopen mokinių tėvams, atsilankiusiems pra
į
’
r
kiekvieną
net
ir
kil,niauji
kito
kas
nedrįso
išeitį
prieš
pasiro

cukraus bandymus, : kūrių, žino
ėjusi šeštadienį į mokykloje rengtą kalas, J. Gustainis ir J. Kakne darbą stengiasi išaįkirifį kokia
yra leistas Lenkijoje komunisti hagoje. Tai bene pirmas toks at '••Tėvų
džiusį litą. Buyo, iąepątbgų visais ma, niekas- taip ir iiegrąžino. Tai
dieną”.
■
vičius.
/
'
•
.
'
nės valdžios įstatymu, kuris bu vejis Skandinavijoj, sukėlęs ne Savo netikėtai gausiu, beveik visų,
nors nauda, o jei jis nerandą, tai atžvilgiais. Bet kavinėse ir nęofiBalsavime buvo atstovaujami neapčiuopiamos
vo išleistas 1956 m. bal. 27 d. ir mažą susidomėjimą.
garbės troškimu. cialioj Kauno biržoj gale Laisvės buvo dubklė-lietuvio patrioto, be
atsilankymu, Jūs įrodėte, kad rūpiną-, ’1028 šėrai. '/lA
m
.
sirūpinančio Lietuvos1 gerove.
dabarnraplėstas ta prasme, kad
' tSvairbu suniekinti.
'
• Romos vyskupijas sinodas bu: tės savo vaikų lituanistiniu švietimu.’
Alėjos lito kįaųšimas buvo karšė
Susipažinę
su
savo;
vaikų
klasės
uukdytofRsripgreigojami patenkinti vb pradlra# nfaldonaiš už perse lėtojais, tikime ir ateityje atvyksite Dėr dr.'Pr.AffeeviČiausstraipsLietuvos ~Barikas~ ~ šito - Ūilao tai _nė' tik 'diškūtūbj'arnašT'bet ir
“Metalo” "fiehffrove T ~~
ikvienoS motinos prašymą. Kar kiojamą Bažnyčią. Jonas XIII, pasiteirauti apie vaikų daromą pažan nio “The Globe and Mail” apie Banko pasitarnavimo niekad ne kursas nustatytas. Ir tik Ūkio
Nepasakyčiau, kuriais metais
dinolas Wyszynski pareiškė viešą kaip Romos vyskupas, kalbėjo gą moksle. Atsilankydami suteikėte sovietinės'MVD likvidavimą ta užmiršo. Atėjęs į Ūkio^Banką Banko valstybinis nusistatymas Vailokaičiai nupirko šį, Lietuvos
protestą prieš tokį įstatymą, ei net keletą kartų sinodo dalyviams mums didelį moralinį pasitenkinimą me pat dienrašty vasario 5 d. at 1937 metais, aš dar jaučiau'Ūkio privertė visus spekuliantus ir už mastu imant, dideli fabriką. Tai
drauge paskatinimą tolimesniam
nantį netik prieš moralę, bet ir pabrėždamas* reikalą kunigams ir
siliepė Pr. Alšėnas, nesutikdamas Bankui daug simpatijųri&įLiėtu-. sičiaupti ir mokėti už litą pagal galėjo būti 1919 ar 1920 metais,
mūsų darbui. Mokyklos mokytojai.
prieš tautos išlikimą. Už tai jį būti geresniais ganytojais ir rū
su teigimais, jog Sovietijoj kada vos Banko vadovybės;^ori^’įx’žy aukso dolerio kursą.
inarkių-auksinu laikais. Tai buvo
Padėka
aštriai puolė komunistų dienraš pintis pašaukimais, kurių Roma
miai
jau
buvo
pasikeitusi.?-Į
nors
MVD
stovėjusi
augščiau
už
_
_
Kunigo
Juozo
autoritetas
ir
fi

brolių Šmitų iš prieškarinių lai
Vyčio” ir VKLS-gos bendrai ruoš
tis “Trybuna Ludu”. Esą, tąi stokojanti. Neoficialiomis žinio tą “šokių
partiją
ir
jog
Sov.
Sąjunga
smar_
O
kunigas
Juozas
^teMpŠkąinansiniuose klausimuose buvo vi kų veikęs metalinių išdirbinių
vakarą aplankė 129 asmenys.
trukdymas vyriausybės vykdomos mis sinodas priėmęs daugybę Dovana už gražiausią valsą atiteko E. siai besikeičianti ir gerojon pu- čiavo teisingai. žinoma^<^feikos suotinai pripažintas. Tegu to fabrikas. Jis buvo statytas, kaip
tautos sveikatingumo ugdymo' po nuostatų, pvz.: draudžiama kuni Žėkaitei ir L. Radzevičiui. Laimingų sėn. Esą, MVD niekad nėra buvu- buvo, kaip jos yra kiekviename daug kas nepareiškė, tegu ir po to ir Tilmanso fabrikas, kaip ir dau
savininkais buvo L. Kirkilis ir
litikos.
gams tuokti asmenis, kovojančius bilietų
K. Budreckas. Visiems fantų aukoto si virš milicijos. Jei taip būtų bu- ūkiškame sandėryje. Jis vadova jį kėliojo ir ieškojo visokių prie gelis kitų Lietuvos fabrikų, ap
• Nedievinti žmogaus ragina už komunistinius bei materialisti jams, šv. Jono Kr. parapijos klebonui vę tai partijos gen. sekretoriai ne- vosi‘ tik grynai’ patriotine sąžine kabių, bet kas padaryta, liko ir rūpinti Rusijos rinką įvairiomis
kardinolas Wyszynski katalikų nius principus; neleidžiama jiems kun. P. Ažubaliui už nuolaidą salės būtų galėję likviduoti visas.eilės . -r- reikia pagelbėti sayai valiutai,
-t Nepriklauso-.. prekėįfais.l/
nuomoje
ir
mieliems
svečiams
abi
or

atsistoti'anūkojųJo
slpatosios policijos vadųįkžip Jasavaitraštyje “Tygodnik Pow- būti net liudininkais ar kūmais; ganizacijos nuoširdžiai dėkoja.
Štafijon. > * ;•
Br.’ šmifep fabrikas buvo Šan
sidėjo
labai
žymiai
ir
markės
godos,
Beri
jos
ir
kit.
\
szechny”: “Vargas pasauliui, kai fkatalikai turi tuoktis bažnyčioje,
čiuose. Turėjo 8 hektarus, apie
“Vytis” ir VKLS.
Cukraus reikalai
Dėl MVD likvidavimo peranks- staigus kurso kritimas, šito nie
žmogus ima garbinti auksą, si kitaip būsią laikomi viešais nusi
20 akerių. žemės, su daugybe
Padėka
kas negalėjo numatyti.^Tiesa,. ki J Vailpkaičiams rūpėjo Lietuvos fabriko ir kitų trobesių.
ti
esą
džiaugtis,
nes
Sovietų
slap

dabrą, turtą, mašiną ir bombą. dėjėliais; kunigai turi laidoti ne Mano nuoširdžiausia
padėka Moterų
Kai žmogus nustoja tiesos ieško turtinguosius be jokio honoraro, Šalpos Grupei “Daina” už įteiktą man toji policija jau yra turėjusi vi limo markės vargų bąų galima neprįkįausiptpųmas, Lietuvos žmoLietuvos laikais jis gamino
jęs, ateina blogis, o su juo žmo kitais gi atvejais pasitenkinti kuk atsisveikinimui ir maloniam atsimini sokių vardų: Če-Ka, NKVD, MGB. buvo laukti. Galėjo^ iig&riiį laiką ’nių ūkiška gbrevė, žmonių turtin Įvairius išdirbinius, kaip kibirai,
gaus gyvenimas tampa vergija ir lia duokle ir vengti perdidelio te mui p. Marijošiaus tapytą paveikslą. Diktatūros kraštuose negali už išsilaikyti tame pačiame kurse. gumas, sava pramonė visoj jos grandinės, skardą įvairiems rei
Prie sios dovanos dar paskirai prisidė tekti viešosios policijos. Tenai Tuo atveju Ūkio Bankui būtų bu apimty, sava prekyba, savų žmo
atrinio iškilmingumo; tikintieji jusioms
menkyste”.
kalams ir daugybę kitų smulkes
ponioms: AlišauskieneL Dagi
• Pulk. H. Stevens, anglas, turėtų būti pratinami aktyviai lienei, Empakerienei, Kulikauskienei, būtinai turinti, būti ir kruvina vę sunkiau, nes nebūtų buvę to nių pasiruošimas ir visa kita, kas nių prekių. Taip pat dirbo pagal
rij&si $u^erį^vioj£eli£nįi, viekas atskirus užsakymus. Dirbo vidu
prieš karą gyvenęs Italijoj, įsto dalyvauti giedojime bei pamal Kybartienei, Lapaitienei, Mašalaitei, slaptoji policija; Be to, Sovietijoj kio greito lito pareikalavimo'
Novogrodskienei,
Rasiulienei,
TamuLito likimas buvo išspręstas Vailoltaiąan^ fųp’ijo..H ę
ir šiandien dar pasilikęs nelikvū
jo kapucinų vienuolijon Paduvoj dose.
tiniškai 300 darbininkų, taigi
.laitienei, žiobienei ir M. F. Yokuby- duotas taip vadinamas “Valsty pirmą savaitę. Čia iškyla labai
Ypač
rūpėjo
pasigaŪiiifti
viską,
Lietuvoj buvo didelis fabrikas.
nienei — širdingiausias ačiū!
kas
tik
galima,
namie
—
Lietuvoj.
graži
tema
—
reikšmė
patriotiz

binis
Saugumo
Komitetas
”
—
“Dainos” narių būrelyje praleistas
žaliavą daugiausiai gabeno iš
Visi mašinų remonto darbai lietuviams laikas
man paliko malonių atsiminimų KGB. šita slaptosios policijos in mo net ir ūkiškame ir finansinia Buvo įsivyravusi tada ir anksčiau Anglijos, bęnt paskutiniais me
ir gautoji dovana man tai bylos. Steng stitucija esą veikianti visose et me gyvenime, čia pasireiškė gry nuomonė, kad Lietuvos klimatas tais, Išdirbiniai ėjo išimtinai
siuosi ir iš toliau su “Daina” ryšius
atliekami pigiau, lietuviškame
ninėse respublikose, p centras nai idealistinis momentas *įrie yra gan šaltis tad- daugelis’ kul Lietuvos rinkai.
palaikyti, jos darbą prisiminti.
ūkiškų samprotavimų ^padiktuo- tūrų negalį ’’pas muš'duoti td, ką
Maskvoje.
'
Jūsų V. Jasinevičienė.
Tai buvo pelninga įmonė.
duoda šiltesniuose kraštuose, pvz.
WALLY^ GARAGE
“Palemono” bendrovė
kad ir.toj pačioj Vokietijoj, Len
Sav. VL. TARVYDAS
■ t.Palemonas legendarinis Lietu
kijoj, Čekoslovakijoj.
-J* ••••
Iš vaikystės atsimenu ir pats, vos kunigaikštis. Jo garbei Vai
*
5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College)
-%,
kaip namie buvo “verdamas cuk lokaičiai, statydami netoli Kau
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
no plytinę, pavadino jo vardu, o
rus”.
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
paskui
šiuo vardu pavadinta ir
Mano dėdė — tėvo brolis Jonas
— buvo ktųūgąjs ię dirbo, .Lenki geležinkelio stotis, ir visas kai
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.
joj, kur ukfninkai nuo senovės melis.’Ir Palemono vardas, atei
augino cukriųįųs runkelius ir pri nąs iš. rūkais padengtos Lietuvos
statinėjo Cukraus fabrikams. Tai, žilos senovės, tvirtai įsikūnija
ot, sykį tas įmano dėdė parveža lietuvio pramonininko iniciatyva
cukrinių runkelių sėklų, kurias ir pastangomis.
Irgi numatydami Kauno augi
tėtis pasėja. Rudeniui atėjus ir
parvažiavus tam pačiam dėdei mą ir plėtimąsi jau iš kalno pa
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir USJ5.R.
sirūpinama ir reikalingomis prie
buvo daromi bandymai.
Įdėjo runkelius Į puodą ir juos monėmis.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
Tai buvo nauja lietuviška įmo
virė. Virė ilgai, paskui ragavo, ir
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaisto katalogo >
atsimenu, tikrai buvo kažkas sal nė. Ir gerai atsimenu, kokį įspūdį
man paliko pirmą kartą ten atsi
daus.
MAISTĄ
lankius pačio kunigo Juozo at
Bet tuo viskas ir pasibaigė.
Kunigas Juozas pasielgė pana vežtam.
Pramonė Lietuvoj buvo daugu
šiai, tik platesniu mastu ir bandy
moj svetimtaučių rankose. Jie
mus darė kaip reikia.
ORO PAŠTU rt»»?cfo»atinU»c ipdraOStUS
žiūrėjo
į ją kaip į priemonę gau
Ūkio Bankas parūpino iš užsie
Tariate pardavimai įvairią medžiagą ir kito prekią.
nio cukrinių runkelių sėklų, su- ti pelno, ir tai kuo daugiau. Pa
iki 17 svarą gryno svokontraktavo keletą Suvalkijos statai, aplinkuma, privažiavimas,
ūkininku, kad jie jas pasėtų ir bendrai visa tvarka ir švara bu
deriių1'’ ĮtašiųŠtųV 'kuč nurodys vo blogiausiame stovyje. Tik
tiek ,kiek reikalavo įvairios vals
Ūkio Bankas.
LIETUVIŲ {STAIGA
Buvo daryti bandymai su Lie tybinės ar savivaldybinės įstai
tuvoj išaugintais cukriniais run gos. Iš pigiausios medžiagos ir
keliais dvejopu būdu. Vieną dalį paprasčiausia pastatų statyba nie
BALTIC EXPORTING CO.
siuntė į užsienio cukraus fabri kad netraukė prašalaičio akies į
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE.
kus, kitą dalį apdirbinėjo Kaune, pramonės pastatus. .
SKYRIAI: ’
nupirkus visą eilę reikalingų

RELIGINIAME PASAULYJE

Kunigas Juozas Vailokaitis
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įvairūs siuntiniai

po lengvute

■automatine

elektrine antklode

RESTORANAS
"RŪTA"
•

Navininkai k ir a

kalūza

narni prityrusiu vir^u*

produktai

atsilankyti
Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO.
• Telefonas LE. 6-4393
Savininkė Olga Compagnin.
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LIETUVIŠKI APMASTYMAI

Mis; politinės veiklos prasmė

Stebisi Eisenhowerio
A. ŠALČIUS
“Amerikietiško gyveninio
Vis dažniau tenka išgirsti, kad
hiidn” molto
kelione Maskvon
mūsų politinė kova jau nebeturi
Jei
realistiškiau
galvojantiems
Pastarasis “Life” žurnalo nu
5. Mes turimei šlaikyti savo po
prasmes,^ad mūsų politinė veik
la yra jau nebereikalinga ir kad litinį susiorganizavimą, turime iš lietuviams prezidento kelionė siais naikinimo aparatais. Prieš meris atrodo tarytum būtų sure
visas savo pastangas turime su laikyti savo politinius branduo Maskvon reiškia buvusios “išlais 36 metus ji gamino 400.000 tonų daguotas pačio Genriko Zimano
telkti tik Į kultūrinę veiklą ir lie lius, nes be jų nebetektų atramos vinimo” politikos visišką likvida plieno, praėjusiais metais 60.000. iš Vilniaus “Tiesos”. Jo motto:
tuvybės išlaikymą. Nepaneigda ir pakriktų visa mūsų laisvinimo vimu ir pripažinimą Sovietijos 000. Prieš 36 metus turėjo 132 “Jei tik tu pasidarysi pinigo ir
mi fakto, kad mūsų politinė kova kova. Mes turime išlaikyti ir stip “kaip lygus su lygiu”, tai vis daž milijonu galvų, šiais metais 200. prie tavęs niekas neprikibs, ti
dėl tautos išlaisvinimo vis sunkė rinti politinį krikščioniškosios niau jau ir Amerikos spaudos ste 000.000, valdo virš 7.500.000 kv. būsi “herojus”. Skaitome “Life’
ja, lygiai nepaneigdami reikalo demokratijos sąjūdį, nes be jo su- bimasi, ko gi siekia iš tikro prezi mylių. Jei turėjo elektros 5 mi- kaip rumunas DP prisiviliojo dė
dentas? Įdomių išvedžiojimų tuo liardus kw. tai dabar turi 275 pinigo milijonų paveldėtoją, kai
daugiau susirūpinti ir antruoju
reikalu pateikė Cyrus L. Sulzber milijardus. Jei gamino 80 au ją paleistų (viskas numatyta) jo;
be galo svarbiu reikalu —Uetugeris,
NY Times vadovaujantis lo, dabar 122.000. Jei gaudavo šeimai tikriausiai pasiūlius mil
vybės išlaikymu, mes jaučiame
6. Išeivių politiniai uždaviniai
....... savo nusistaty
’ ‘ ‘  dar nesibaigia. Jie pasibaigs tik korespondentas iš Londono, ma naftos 6.900.000 to., dabar 113. žinišką sumą, italų kilmės ameri
pareigą pareikšti
tada, kai tauta išsilaisvins. Neži tomai po pasikalbėjimų su bri 500.000 to. Afrikiečiai ir azijatai kiečius gangsterius, kurie narko
mą kalbamais klausimais. .
1. Siūlymas atsisakyti mūsų po nant, kada ir kokiomis aplinky tais valstybininkais. Esą, Ameri Sovietijon, ne turtingoj nuo am ūkais nuodija Amerikos negrus
litinės kovos yra detetistiškas ir bėmis tai įvyks, negalima numa: ka pasidavė Chruščiovo manev žių Amerikoj, ieško sau pavyz ir kiniečius, jauną advokatą, ku
žalingas visam lietuviškam rei tyti, kokį vaidmenį galės atlikti rui “Mes du didieji”. Girdi, Ame džio’ pasiekti to pačio gerbūvio. ris dėl pinigo susprogdina lėktų*
kalui. Kovos pasunkėsimas nėra išeiviai paskutinėje išsilaisvini rika nuo seno buvo-žinoma — Eisenhoweris neturės ilgai ieško vą su visais kitais keleiviais ...
joks motyvas atsisakyti kovoti dėl mo kovos fazėje. Išsilaisvinimui ■“Amerika” — jėga ir prestižas. ti, kad pamatytų sovietų silpnu ir taip daina be galo. Ypač kren
Lietuvos ateities. Atsisakyti poli tauta savo viešajam gyvenimui Gi vos prieš 36 metus, Leninui mus (kuriuos taip išpučia mūsoji ta i akis tai, kad Amerikos žur
tinės veiklos — tai reiškia atsisa tvarkyti bei vadovauti pasirinks mirus, Sovietija buvo niekas. Ją propaganda. A.š.) — transporte/ nalistai dėl to pačio pinigo sten
kyti politinėmis priemonėmis vadus iš tų, kurie bus išgyvenę supo priešai iš visų pusių. Šian gyvenamuose butuose, vartotojų giasi išpūsti kiekvieną kriminali
ginti pavergtos Lietuvos intere jos priespaudą ir kančias. Politiš-’ dien ji kariškai nebeužpuolama, prekėse ir skurde. Bet jis nega nį nusikaltimą ar chuliganizme
sus laisvajame pasaulyje; tai reiš kai subrendusių išeivių pagalba politiškai puolanti visur, milži lės dėmesio nekreipti sovietiniam pasireiškimą, retai domėdamies
kia atsisakyti savo tautai politiš galės, gal būt, reikštis tik tuo bū niškos Kinijos sąjungininkė, ap kumščiui — raketos, satelitai ir gerosiosimis Amerikos savybė
kai atstovauti ii* palikti pikčiau du, kad jie patarpininkaus išsi sidraudusi “buferinėmis Valsty kieta, ryžtinga, reali politika. mis, nes argi iš to pralobsi.
siam Lietuvos priešui formuluo laisvinusiems lietuviams, padėda bėmis” iš rytų ir iš vakarų. Leni Baigia Sulzbergeris: “Apsilanky
Pagerbti mokslininkus
ti jos politiką; tai reiškia atsisa mi. jiems pasisavinti Vakarų po nui mirus ji turėjo 560.000 api damas Sovietijoj prezidentas for
akademinėmis iškilmėmis
plyšusių raudonarmiečių, šian maliai pripažins sovietus, lygiai
kyti kalbėti pavergtos Lietuvos litines idėjas bei doktrinas.
Profesorių draugija gal turėtų
LKDS.
dien 3.600.000 ginkluotų baisiau- kaip ir jų grėsmę “amerikoniš pasistengti,
vardu ir tą teisę palikti ją oku
kad savo mokslo dar
kam gyvenimo būdui”. Grėsmę bais seniai iš lietuviško parapijipavusiam priešui.
taip pat visoms toms mažoms tau noi (kartais dusinančio) kiauto
2. Politinė veikla yra reikalin
Tautos
Fondo
Atstovybės
Kanadoje
toms, kurios ieško(!) mūsų pagal pasaulio bendruomenėm prasilauga ne vien kovai dėl Lietuvos iš
bos
... Šios tautos turi busima žę lietuviai akademikai būtų ati
laisvinimo: ji tarnauja ir lietuvy
1959
metų
veiklos
apyskaita
jam konkurenciniam koegzista tinkamai pristatyti ir pagerbti da
bės išlaikymui. Politinės veiklos
vimo
pasaulyje maža šansų išlik bar jų gyvenamose JAV ar Ka
išnykimas ar jos sustabdymas bū
10,00
21. Dr. M. Anysas
Pajamos:
ti, nebent mes liksim ir toliau pa nados universitetų vietovėse, kai
tų smūgis ir pačiai lietuvybei: ap Likutis 1959 m.
kankamai
stiprūs jas proteguoti sunku tikėtis, kad tokias iškil
mirtų gyvenimo sritis, kuri dau sausio 1 dienai
Pajamų išviso $6.567,50
$2.461,25 ‘
ir joms padėti, bendradarbiau mes išdrįstų politrukų apsėstas
giausia rodo lietuviško vęiklumo.
Išlaidos:
jant su savo sąjungininkais”, — Vilniaus universitetas ar kitos Scena iš B. Sruogos “Milžino paunksmė” I veiksmo I paveikslo.
Politinis veiklumas kultūriniam Valiutos skirtumo gauta
175,00 Išsiųsta Tautos Fondo
perspėja, gal prisiminęs ir Lie augštosios Lietuvos mokyklos.
veiklumui nekenkia, o jį remia ir per 1959 metus r; .,
Sonka — Birutė Pūkelevičiūtė ir Hinča — Kazys Veselka.
Valdybai
$5.000,00 tuvą.
stiprina. Dauguma politinių vei Nuošimčiai iš “Paramos”
44,93 Raštinės, susisiekimo
Sulzbergeriui neseniai laišku
kėjų yra aktyvūs ir kultūanėje banko per 1959 m.
ir
pašto
išlaidos
per
buvo
prikišta, kam jis jau nebe
veikloje. Ir pagrindinė lietuvybei
Aukos
iš
šių
TFondo
1959
metus
27,50
mini tų “mažų tautų, kurios ieš
išlaikyti skirta kultūrinė organi skyrių Kanadoje:
Likuūs
“
Paramos
”
Jbanke
kojo
mūsų pagalbos”, kam jas
zacija— Lietuvių Bendruomenė
Karalių miestas neramus. Trys garsai. Nurimsta minia ir, rodos,! “mužikas” .lietuvis gali taip sau1959
m.
gruodžio
31
d.
1.540,00
ignoruoja. Jis lyg duoda supras
— buvo lietuvių politinio centro
1. Hamiltono
1.100,00
ti, jog jos yra paliktos savo pa kryžiai, kančios liudininkai, pa girdisi kaip krenta snaigės. Ge-J niai atrodyti ir taip galingai su—« VLIKo sukurta.
2. Toronto
650,00
Balansas $6.567,50 čiu<■ ir sovietu
skendę snieguolių sūkuriuose, pa aimino kalno papėdėje žengia ka- drebinti Karalių Miestą.
valiai...
3. Ne visa ir kultūrinė kūryba
3. Montrealio
500,00
c
! Sujuda, Įsisiūbuoja minia, šauriūnai.
Tautos Fondo Atstovybė Kana
tarnauja lietuvybės išlaikymui.
4. Sudbury
286,75
sirėmę ant kalno, žvelgia Į mies — Žengia vyrai plieniniai, tvir- * kia Įvairiomis kalbomis, ploja,
Šiuo metu jau negalime nutylė
5. Edmontono
182,80 doje, skelbdama praeitų metų sa
tą. Ant Gedimino kalno, pilies ti... Petys petin ir koja kojon...; meta gėles ir siunčia bučkius. Be
ateiti
i
minėjimą
ir
nepašykštėti
ti fakto, kad vis daugiau pasirodo
6. Vancouverio
157,00 vo veiklos apyskaitą ta proga raiš
bokšte, kur šimtmečiai praėjo,
Kaž koks šiurpas nueina per i galo daug vilniečių išmoko iietupaaukoti
sulig
savo
išgalių
nu

kai
širdingą
padėką
visiems
TF
idėjiškai bespalvės ir tautiškai
7. Winnipeg©
154,00
tylus vėjas kilnoja trispalvę vė visą kūną. Praeina viena kuopa,j viškai. Atsirado molinos.. tėvai,
abejingos kūrybos, kuri jau nė
8. Londono
136,25 Įgaliotiniams ir KLB apylinkių kryžiuotai tėvynei. Ta diena bus liavą. Iš bažnyčių bokštų retkar artėja kita ir taip be galo. Ženg-j bobutės ir dėdukai lietuviai,
kiek neprisideda prie lietuviškos
9. Windsor©
128,00 valdyboms už jų pasiaukojimą iškilmingai švenčiama lietuvių čiais nuaidi ir kažkur dingsta darni i Gedimino gatvę, kariūnai i DŠug “lenkaičių” viešai pareiškė,
sąmonės gaivinimo ar jos stipri
10. Fort Williamo
125,17 organizuojant ir renkant aukas visam pasauly, tik ne pavergtoje sniego verpetuose varpo dūžiai, užtraukia:
i kad jų
jų motina ar tėvas i-*
lietuvis.
!
”**nimo.
‘ 11. Delhi
100,00 TF, taip pat širdingai dėkoja au tėvynėje, kur slapčiomis su dide iš kaminų, vėjo kedenami sklai
“Vėliavos iškeltos plakas,
j M'dS;ų šaunioji kariuomenė pa4. Mes netikime, kad bolševiz
12. Wellando
88,25 kų rinkėjams, kurie lankė lietu liu sau pavojumi, Tavo brolis ir dosi -dūmai. Daug Įvairių dūmų
renkas vyrai žygis bus ..JĮ rodė,*’ kad nėra gėda būti lietuviu.
mas yra amžinas; netikime, kad
13. Wawa
: . 60,00 vių namus, prašydami aukos TF, sesė klausys oro bangomis atei matė šis senas Karalių Miestas.
” ; parodė Įvairių tautybių vilTra, ta, ta, ta, ta ... nuaidi tri-Į Jie
- pasaulyje laimės jo imperializ
14. St. Catharines
55,50 o didžiausia padėka tenka visiems nančio lietuviško žodžio iš laisvo Jo gatvėmis praėjo milijonai, ku
i
mečiams,
kad jie yra verti. žengti
,
mas; netikime, kad jo pavergtos
15. Lethbridge
50,00 geros valios lietuviams, aukoju pasaulio, taigi nepašykštėk do rie kentėjo, kovojo ir nuėjo ir mitų garsai.
“Ūž kalnų karalių takas,
I Gedimino miesto gatvėmis. Lietautos jau amžinai neteko laisvės.
16. Calgary KLB apyl.
35,00 siems.tam kilniam, dideliam rei lerio kito, kad tas vilties ir pa niekada nebegrįš. Tik jų kaulai
Vilnius
vėl
priglaus
pulkus...
”
■ tuviams buvo begalinis dziaugsAnksčiau ar vėliau vienu ar kitu
17. Rodney
.20,00 kalui — pavergtos tėvynės laisvi guodos žodis būtų pastoviai siun bažnyčių rūsiuose liudija apie
Tra, ta, ta, ta, ta, . . . gaudžia j-mas, daugumai jų riedėjo per
čiamas i tėvynę ir gaivintų lietu garbingą ir didingą praeiti.
keliu ir mūsų tauta atgaus laisvę
18. Pembroke
19,60 nimui.
trimitai
' skruostus asaros, labai daug buTAUTIETI, Vasario 16 minėji viškas širdis.
ir taps savarankišku politiniu
19. Oakville
18,00
Pilnos gatvės žmonių. Gedimi
Krenta po kariūnu kojų gėlės 17° tokių, kurie nebuvo matę LieTF Atstovybė Kanadoje.
vienetu. Kas kitaip mano, tų mes
20. Calgary Liet. D-ja
10,00 mo dieną TFondas prašo Tave
no kalno papėdėje ir prie kated
ros marguoja, liūliuoja šimtatūks
7?T"
tantinė minia. Visi tylūs, visų
viešai liejamo džiaugšmo. ir šū- !vo
? buvo toera
veiduose nerimo šešėlis. Retkar
\7izinn Iriro rcrl’ornioč rSc_ UOt Kl UtiHeS.
čiais iš vieno, kito lenkų lūpų iš kavinių. Viena kita retkarčias pa
sprunka žodžiai: “Zobaczymi co leidžia koki lenkišką sakini, len tais. Vasario 16 dieną, lygiai prieš
będzie”, (pamatysime, kas bus). kams gnybielti. Bet viskas joms 20 metų.
Neilgai jiems teko laukti: pama atleista, nelabai kas i-jas žiūri.
© © e
tė ,nustebo, savo akimis netikėjo. Visų akys nukreiptos i žygiuojan
Įvairūs neramumai ir karo aud
Stoviu Gedimino gatvės kampe. čius kariūnus.
“Kai sutryps ugningi bėriai
ros Vilniaus veidą vėl krauju ap
Gatvėmis viena paskui kitą rieda
CANADA
laistė. Dauguma mūšų iš Vilniaus
ir išgirsime trimitus,
mašinos. Atvažiuoja policija ant
ir-kilų Lietuvos vietovių atsirair išjosim mes i karą, ten į
motociklų ir sustabdo judėjimą.
lome Kanadoj ir kituose kraštuo
Vilnių, ten i rytus ...”,
Nutilsta mašinų ūžimas, bet su
siūbuoja, sujuda minia. Neramu traukia jodami kavaleristai. Paš- se, bet ar mes galime pamiršti
mas užtvindo visų Širdis. Tos lau- (kum joja raitosios policijos bu ta dieną ir palikti ją užmirštą?
kimo minutės, pavirsta valando-' rys, vyrai kaip po šniūru nųkirp- Kiekvienas iš mūsų pasakvs. kad
mis. Pilni balkonai, ant stogų ir j ti, visi kaip vienas. Jų juodbėriai niekuomet ir niekada. Ši diena,
net medžiuose — visur pilna ^beveik visą laiką ant dviejų kojų, pasak' dr. H. Nagio. primena
žmonių. Nors žiema, bet daugu-j Tokius dabar matome tik televi- mums ir ateinančioms kartoms,
mos namų langai atviri. Toks di- i zijos ekrane. Visi ploja, meta gė kad Lietuva yra gyva. Ji yra ir
nustebusi šimtatūkstantinė bus gyva. Kaip užsienio koresdėtis nerimastis ir žingeidumas. les,
'
nondentai (Jugoslavijos) rašo. Vil
Čia pat stovi lietuvaičių būrelis. minia.
Kaž kur Paneriuose gaudžia niaus ir lietuvio dvasia yra lietu
Tai Vytauto Didžiojo gimnazijos
mokinės. Jų rankose gėlės. Kai- patrankos. Per Gedimino kalną viška ir nėpalūžus. Jeigu mūsų
skrenda lėktuvų eskadrilė. Kava brolių ir seserų dvasios nepajėgė
kurios net virpa iš nerimasčio.'
— Kad tik gerai būtų, kad tik lerija, artilerija, pionieriai, ryši nalaužti okupantas, tai ka mes tu
gerai būtų, — viena iš jų kalba ninkai, šarvuočiai — vieni už ki rime pasakyti ir parodyti būdami
tus gražesni.
visą laiką kaip kokią litaniją.
laisvame pasaulyje,
žinoma,
Nustebo net labiausiai užkietė mums lieka tik darbas ir kova iki
Bokšto varpas muša dvyliktą.
(Nukelta i 6 psl.) 1
Gedimino kalne nuaidi trimitų jęs lenkas, nes jis netikėjo, kad

NEPAMIRŠTAMA SIENA

Savaime suprantama, kad naujieji
ateiviai nori

PASIDARYTI PILIEČIAIS

ir visomis jėgomis prisidėti prie
Kanados klestėjimo.
Kanados jėga ir gerovė priklauso nuo kiek
vieno jos piliečio.

Jūs galite paduoti prašymą Kanados piliety

bei gauti tuojau

Jūs galite prisidėti prie

jei jus teisėtai Įleido į Kanadą kaip

Kanados išsivystymo ateityje pasidarydami

imigrantą prieš keturis metus ir devy

jos piliečiu.

Po praeitų metų patyrimo organizuojant ekskursija į
Ukraina, kuri pasibaigė su pasisekimu ir įdomumu

Four Seasons Travel Ltd.
109 BLOOR ST. W., TORONTO.

TEL. WA. 5-5555

nis mėnesius ir

Tarp daugelio kitų pilietybės privilegijų yra

jei jūs gyvenote čia paskutinius dvy

IMASI ORGANIZUOTI EKSKURSIJAS IR PAVIENIŲ ASMENŲ

šios:

liką mėnesių be pertraukos ir

keliones i Lietuva

• balsavimo teisė,

. •, «•

jei jūs esate 21 metų amžiaus.

teisė būti išrinktas viešojo, gyvenimo

Jei jūs atitinkate pilietybės reikalavimams,

pareigūnu,

paduokite prašymą tuojau!

teisė turėti Kanados pasą,

*

v

Prašymo formą galite gauti pas kiekvieną pi

teisė gauti Kanados valdžios'apsaugą '

lietybės tarnautoją teisme ar pas Kanados Pi-

keliaujant svetimuose kraštuose.

bes Registrarą Ottawoj.

Gimines susitikti galima apsistojant atviruose mies
tuose - VILNIUJE norimam laikui. Viza ir pervežimas
laivu ar lėktuvu sutvarkoma greitai.
INFORMACIJA VELTUI LIETUVIŲ KALBA.
PRAŠOM ATSILANKYTI ARBA PASIŲSTI ŠIĄ IŠKARPĄ:

FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 109 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Prašau prisiųsti smulkesnių žinių apie kelionę į Lietuvą:

Pavardė ___

52-10

ELLEN L. FAIRCLOUGII
Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

Adresas

IMMMN
t-

Pavergtoje tėvynėje

HAMILTON, Ont

sA
LlCtUVIcII PaSOUlyjC

mansonas tauaraas, vaitKUie
B •
BENDRUOMENĖS
Apylinkės valdyba atsakydama Audra Nora ir Aldona X,teri
Rašytojų Draugijai pareiškė pri prašė jos pavardes neskelbti. ViŽINIOS
tarimą minėtos komisijos suda stems m
NEPRIKLAUSOMYBĖS
m., kunigu Įšventintas 1928 m.
kuris dar tik pr. me
Povi
rymui ir literatūros šventės su kui Povilui,
Kan. J.. Stankevičius, Kauno
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Vilkaviškio
katedroje, kapeliona- *
tų
lapkr.
2
d.,
įrašė
LN
nariu
sa

rengimui. Tačiau dabartinė val
^arkivyskupijos ir Vilkaviškio
KLB Hamiltono apylinkės val dyba savo kadenciją baigia vasa vo mažąją Rūtą, o dabar, paly
Dėl Brocktono Lietuvių Bakū vo įvairiose Vilkaviškio vyskupi
vyskupijos valdytojas, yra sun rūmus stato pačiame miesto cent dyba rengia Nepriklausomybės
ginti
taip
greitai,
ir
Audrutę.
Maf
rio
mėn.
pabaigoje
ir
pareigas
žės, Brocktono ALTas paskelbė jos vietose. 1936 m. baigė Gregokiai susirgęs ir gydomas Kauno re prie Bąsanavičiaus aikštės. šventės minėjimą vasario 14 d.
perduos naujai valdybai. Dėl šios ža to, Įteikdamas antrą šimtinę pareįškimą, atsakymą į LB apy rianum universitetą Romoje dak
klinikose. Jo liga pasireiškusi Rygiškių Jono gimnazija dabar sekančia tvarka :
taro laipsniu.
priežasties literatūros šventės p. Vaitkus LN atstovui pareiškė,
tris augštus.
stipriu kraujoplūdžiu, dėl kurio
11 vai. iškilmingos pamaldos rengimo reikalus valdyba paliko kad tai dar ne viskas iš jų šeimos. linkės informac. biuletenio prie Julija Švabaitė - Gylienė iš
Marijampolės parapijos bažny VAV parapijos bažnyčioje.
kaištą, kad ALT niekam nieko
^negalima buvę tuojaus net reiAustralijos persikėlė į JAV ir įsi
Nuoširdžiausias
ačiū!
spręsti
naujai
valdybai.
čia
tebestovi.
Visi
trobesiai,
ku

□darnus tyrimus atlikti.
5 vai. p.p. Lietuvių Namuose,
. P-lė Aldona X, neseniai atvy likvidubti. ALT paaiškina, kad kūrė Clevelande.
; Andrius MtHiauskas, grįžęs po rie priklausė vienuolynui, yra 1292 King St. E., minėjimo ak ŠV. TĖVUI JONUI XXIII
Julija Jakavonytė, Brockton,
kusi
iš Anglijos ir tik pirmą kartą LB buvusi pastatyta 1934-5 m.
Klebonas yra tas. Paskaitą skaitys rašytojas J. sausio 15 d. pasiųstas Hamiltono
30 metų iš Argentinos, apsigyve
kun. V. Dvaranauskas, dabar jau Kralikauskas. Meninę dalį išpil bendruomenės vardu padėkos paprašyta prisidėti prie LN, tuo miesto parodos aikštėje ir nuo to Mass., miesto mokesčių skyriaus
no Alytuje.
. z
- Juozas Ankudavičius su žmona senutėlis, baltaplaukis, bet dar dys Hamiltono vyrų ir mišrus laiškas už išleidimą pašto ženklo jau pat įteikė šimtinę. Tuo tarpu laiko ten vis buvę ruošiamos lie vedėja tą darbą dirba jau 25 me
. ^Julija Kaušinyte, 34 metus išgy- tiesus ir veiklus. Kapinės gra choras, vadovaujamas muziko su šv. Kazimiero kaip Lietuvos gi šimtai mūsų senų kolonijos tuviškos parodos Brocktono mu tus. Ta proga įstaigos tarnautojai ’
gyventojų, gerų patrijotų, nuo šio gių metu. Jau kelis metus iš ei surengė jai pagerbimą.
venęs Brazilijoje, dirbęs prie Sao žiai aptvarkytos, o parapijos sta kun. B. Jurkšo, Hamiltono “Au globėjo paveikslu ir Įrašu. .
milžiniškos reikšmės lietuviško lės mugių pirmininkas ALT na
Paulo troleibusų linijų tiesimo, tytuose teatro rūmuose, *kur bū kuras” (stato ištrauką iš draminės
darbo laikosi nuošaliai.
HAMILTONO ŠALPOS
davo vaidinimai ir susirinkimai, legendos) ir Hamiltono tautinių
riams priminęs, kad LB jau, tur
grįžo Į Lietuvą.
Priimkite,
brangioje
panelė
būt, būsią paskutiniai metai, nes
. ‘ Iš Brazilijos grįžo -Rapolas dabar yra dramos teatras.
šokių grupė, ^vadovaujama G. iš FONDUI
Aldona,
visų
LN
narių
vardu
nuo

Lietuvių
Dienos
pelno
likučių
žmonės,
su
mažom,
išimtim
Brockton
Fair valdyba galvojan N. Zel. LB dešimtmečio suva
Vaikšnora su žmona Elena ir duk
Breichmanienės.
Prie
įėjimo
ren

širdų ačiū!!!
ti ten parodų neberuošti, o aikš žiavimas Įvyko Aucklande gruo
ra Milda. Vaikšnora kilęs nuo prisirišę prie parapijos.
kamos aukos, iš kurių padengus valdyba paskyrė $200.
Vasario 16 Gimnazijai vasario 1 tes panaudoti arklių ir šunų lenk džio 29 - sausio 1 d.
'Veisiejų, Brazilijon išvykęs 1928 Jonas Krikščiūnas-Jovaras sau minėjimo išlaidas likutis bus per SOLIDARUMO ĮNAŠAI
d. pasiųsta $408,50, kuriuos su tynėms. LB tada nustosianti sa Pamaldas šv. Patriko katedroje
m. Jie Katulą pasiekė 1959 m. sio 12 d. atšventė savo amžiaus duotas Tautos Fondui.
už 1959 m. jau baigiami rinkti.
atlaikė iš“ Australijos atvykęs
'spalio 22 d, .Tuo tarpu dar tebe 80 metų sukakti. Jis dabar gyve Vasario 16 d; nuo 10 iki 10.30 Kaikurie bendruomenės nariai aukojo šešių būrelių nuolatiniai vo reikšmės, tad verta esą ją par kun. dr. P. Bačinskas. Suvažia
gyveną viešbuty. ■ .
na Šiauliuose kaip pensininkas. vai. vak. per CHML radio stotį, Įnašus įmokėjo į valdybos s-tą nariai kartu su Antano Tėvelio duoti. Bet Brockton Fair valdyba vimo posėdžių metu išklausyta
parduoti neverčianti, ALT nesąs
* Iš Argenitnos grįžęs Jonas MaMokslininkų namai Vilniuje banga 900, bus transliuojamas Nr. 163 kredito draugijoje “Tal stambia vienkartine auka:
A.
Tėvelio
auka
$100.00
gavęs tuo reikalu jokio rašto ir pranešimų iš vietų bei Kr. Val
žuika esąs Vilniaus geriausios daug kartų buvo plačiai garsina lietuviškas pusvalandis. Progra ka”. Valdyba širdingai prašo
Būr. 16, St. Pilipavičius $48.50 savo posėdžiuose niekad to klau dybos, išklausyta V. Butkienės
kavinės Neringa administrato mi, bet juose, pasirodo, yra Įsi mai vadovaus Mrs. E. Hyder, me bendruomenės narius, kurie dar
Būr. 17, J. Kežinaitis
33.00 simo nesvarstęs. Jei tokis klausi paskaita ‘Lietuvis tremtinys isto
rius. Ši kavinė baigta įrengti tik kūrusi siuvimo atelje, o ją iš- ninę dali išpildys Hamiltono cho nesumokėjo Įnašų, juos įmokėti
Būr. 18, Z. Orvidas
29.00 mas kada ištikrųjų iškiltų, ALT rijos bėgyje” ir G. Procutos “Lie
pereitą rudenį. Net “Ižvestijos” krausčius ten kraustysis Pramo ras, vadovaujamas kun. B. Jurk į minėtą s-tą iki vasario 20 d,
tuviško jaunimo problemos trem
Būr. 8-, Br. Grajauskas
svarstysiąs viešai. *
barėsi, kad ji esanti jau perdaug nės statybos projektavimo insti šo ir bus kalbama lietuviškai.
96.00 Amerikos Lietuvių Labdaros tyje”, o pagaliau išrinkta nauja
Būr. 82, St. Bakšys
ištaigingą^ .Mažuika rpšo “TB” tuto Vilniaus skyrius.
Bendruomenės valdyba širdin THE UNITED NATIONS
48.00 D-ja netoli Michigan© City, Ind., valdyba: pirm, archit. V. Procuta,
Būr. 110, J. Mikšys
“Aš ... gyvenu nieko man nekai Nevėžis užtvenkiamas prie Kė gai kviečia visus Hamiltono mies ASSOCIATION IN CANADA
sekr. J. Pečiulaitis ir iždin. A.
nuojančiame viešbuty, kol gausiu dainius superfosfato fabriko rei to ir apylinkės lietuvius skaitlin-, Hamiltone sudarė specialų vyk
57 mylios nuo Čikagos, nupirko Malskaitis.
Iš viso $408.50 24 akrų ūkį su pastatais už $20.
butą”.
kalui.
7. .
gai dalyvauti vasario 14 d. minėji domąjį komitetą — Hamilton and
Visiems geros širdies aukoto 000. Ūkio savininkais buvo Ma Posėdžio salėje buvo surengta
Endrius Borchertas, buvęs Kląi
Panevėžio cukraus fabriko di me ir klausyti vasario 16 d. 10 District World Refugee Year
lietuvių liaudies meno ir spaudos
pėdos direktorijos pirmininkas, rektorių yra B. Kačka. Kėdainių vai. vak. lietuviško pusvalandžio Committee, kurio tikslas surinkti jams mokinių vardu siunčiame tas Lašas ir jo dukra Ona Dilienė. paroda. Gruodžio 31 d. rytą vyko
gilią padėką.
visą laiką buvęs Klaipėdos seime rajono v. gamtos apsaugos skyr. per Hamiltono ardio stoti.
Prof. J. Grayrokui vasario 5 d. ekskursija po Aucklando apylin
$55.000 likviduoti Waidmannsorf
Iš pateiktų duomenų matome,
lio narys, 1945 m. ištremtas, 1948 inspektorius T. Danilevičius ji
stovyklą Austrijoj ir jos gyven kad kaikurie būreliai jau nebete suėjo 75 mėtai.
kes, o vakarė suvažiavimo daly
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ
m. grąžintas, bet greit ir vėl iš kaltina fabriko atmatomis užterKun.
A.
Martinkus,
Čikagos
šv.
tojus
Įkurdinti
Kanadoje.
Apylin

viai dalyvavo Baltų klubo Naujų
kę net pusės savo aukotojų, o
DRAUGIJA
tremtas 10 metų i Kazachstano šus Nevėžį net 50-70 klm. ruože.
kės valdyba irgi pakviesta prisi naujų papildymų aršiose kauty Jurgio parapijos klebonas, pakel jų Metų sutikime.
miestą, Karagandą, gautomis ži Spauda platinama ir autobusuo pranešė apylinkės valdybai. kad dėti prie šio darbo.
J.V.
Suvažiavime dalyvavo apie 100
nėse už mūsų taiiots išsilaikymą tas i prelatus. Vasario 14 d. įvyks
niomis, ten mirė 1957 m. sausio se Vilniuje, Kaune ir Klaipėdo VI Kanados Lietuvių Dienos lite
'* • .
negauna. Kviečiame tautiečius ra naujo prelato pagerbimo vakari žmonių.
9 d. Jis buvo gimęs 1891 m. lap je. Tai atlieka konduktorės.
ratūros premijos laimėtojui išaiš AR JAU RUOŠIES
nė.
Kartu
bus
paminėta
ir
jo
ku
šytis savanoriais.
kričio 26 d. Tilžėje. Jo žmona,
Zimanas Genrikas, “Tiesos” kinti sudaroma iš Kanadoje gyve
KAUKIŲ BALIUI,
Naujais nuolatiniais rėmėjais į nigystės 40 metų sukaktis.
kartu su sūnaus šeima ištremta vyr. redaktorius, pasirodo, yra ir nančių rašytojų. Draugijos narių, kuris Įvyks vasario 27 d. Hill
Kun. Jonas Gerulis, buvęs Lio
1949 m., iki 1951 m. kovo 22 d. filosofijos mokslų kandidatas ir jury komisija, i kurią pakviesti: Crest Restaurant viršutinėje Al Z. Orvido būreli Įsirašė P. Jaki lių, o nuo 1941 m; Juodaičių kle A.A. A. Skačkauskas. Prieš pr.
gyveno Krasnojarsko apylinkės Vilniaus universiteto vyresnysis B. Pūkelevičiūtė, H. Nagys, A. pine and Summit salėje. Salė ran mavičienė ir I. Jakimavičiūtė — bonas, 1950 m. atvykęs i JAV, metų Kalėdas Varšuvoje mirė
viename avių kolchoze, kur mirė dėstytojas.
žmuiazinas,- V. Tamulaitis ir J. dasi ant kalno — Concession ir motina ir duktė — aukodamos čia buvęs seserų karmeličių kape buvęs Lietuvos kariuomenės at
nuo malarijos, eidama 73 metus.
Telšiai po septynmečio jau ki Kralikauskas. Premijos Įteikimo Wentworth gatvių kampe. Šioje kas mėnesi po $1. Jos jau anks lionu Germantown, N.Y., p’vė sargos majoras — veterinarijos
Vilniuje valst. teatro kieme taip afrodysią, giriasi “Tiesoje” proga pageidaujama surengti Ha salėje ruošiami pirmi lietuvių šo čiau ilgesių laiką rėmė šią mūšų liau domininkonių kapelionu gydytojas — Alfonsas Skačkaus
tautinę mokslo Įstaigą. Padariu
sausio 16 d. atidengtas paminklas koresp. V. Miniotas.
miltone literatūros šventę.
kiai. Salė gražiai ir moderniškai sios metų pertrauką, vėl grižo. ' Schenecatdy, N.Y., po ilgos ligos kas, turėjęs savo ūki ir vyno dirb
Borisui Dauguviečiui — biustas
Įrengta, talpina apie 400 žmonių.
Į St. Bakšio ved. būreli Įstojo mirė Albany, N.Y., pranciškiečių tuvę Naujokuose, prie Šėtos, ku
ant granito postamento. Pamink
Rengėjai, Hamiltono at-kai, kvie Povilauskas Anicetas su mėnesi ligoninėje sausio 18 d. Paalidotaš rioje gamino geriausi vyną Lietu
LONDON, Ont
lo autoriai skulptorius R. Jakima
šv. Kryžiaus kapinėse Schenecta voje iš vietinių vaisių.
čia visus kuo skaitlingiausiai da ne $1 auka.
;
vičius ir architektas Js Vaškevi
dy,
N.Y.
lyvauti
šiame
tradiciniame
kau

Per.
pirmąją
rusų
okupaciją
iš
Vasario
16-tosios
minėjimas
pademonstravimo diena. Vieną
Šia proga rėmėjų būrelių vado
čius. Per atidarymą kalbas pasa
Kun.
J.
Gerulis
buvo
gimęs
kių
baliuje.
Geriausios
kaukės
sislapstęs nuo suėmimo ir išveži-.
kė miesto burmistro pavaduoto čia Įvyks vasario 13 d., šeštadie kartą i metus tikrai galime susi bus premijuojamos. Pirmoji pre vybė prašo pranešti narių ir būr. 1887 m. gruodžio 18 d. Šventupiu mo, ąntru kartu artėjant bolše
miesto bibliotekos (London rinkti krūvon ir pagyventi praei
vadovų dėmesiui, kad sekantis au
jas J, Smilgevičius, kultūros min. ni,
mija
—
30.
Ruoškime
kaukes
ir
Public
Library
and
Art
Museum)
ties nuotaikomis, kenčiančios tė
kų rinkimas bus vykdomas iš kar kaime. Kruopių valse., Šiaulių vikams 1944 m. pasitraukė į Len
J. Banaitis, rašytojas J. Chlivicapskrity, kunigu Įšventintas 1913 kiją, kur ir išgyveno iki mirties.
skaitlingai dalyvaukime su kau
kis, dramos teatro vyr. režisierius auditorijoje (rūsyje), 305 Queen’s vynės skausmais ir vietos džiaugs kėmis, nes pats balius bus žy to už 6-mėnesius, t.y. gruodžio - metais.
šėtiškis.
Avei (vienas blokas į šiaurę nuo mais ir rūpesčiais. Tuo savo atsi
gegužės. Rėmėjai prašomi ruošti
J. Rudzinskas.
Kun.
Jonas
Mockus,
Nekalto
miai
Įvairesnis.
Taip
pat
bus
ir
Marijampolė dabar vadinama Dundas St., t.y. nuo svarbiausios lankymu mes išreikšime meilę Įėjimo vertingi laimėjimai. Veiks po $6, kuriuos būrelių vadovai Prasidėjimo parapijos vikaras
Kapsuku. Per karą joje buvo la miesto gatvės ir plento Nr. 2 tę savam kraštui, savai tautai ir mū savas bufetas, šokiams gros pa prašomi surinkti iki gegužės 15 Schenectady, mirė nuo širdies
biausiai nukentėjęs miesto cent sinio , tarp- Waterloo ir Welling sų kilniems idealams, taip augš- didintas Bennie Ferrię orkestras, d. Šiuo metu su aukų surinkimu priepuolio sausio 17 d., palaido
ras. Dabar jau atstatytas. Miestas ton g-vių. Pradžia — 7 vai. vak. tai vertintiems nepriklausomoje laimei išmėginti veiks turtinga esame' .atsilikę 2,5 mėnesių, to ti pervežtas į šv. Kazimiero ka Vasario 16 šventės minėjimas
neyėluoti.
Lietuvoje. Tenelieka nė vieno lie
dėl ir. kitas rinkimas bus vykdo
yra padidėjęs. Išsitiesė j Prienų, Prašome
pines Čikagoje. Buvo gimęs 1903 per radiją bus ši šeštadieni, va- loterija.
Visi
—
seni
ir
jauni
—
Programoje
trumpa
oficialioji
tuvio,
kuris
galėdamas
savo
atsi

mas
už
6
mėn.
iš
karto.
Vilkaviškio, Kauno ir cukraus
sario 13 d. nuo 10.30 vai. iki 11
dalyvaukime šiame paskutiniame
Šįmet aukotojams kvitai prie
fabriko pusę. Tarpučiai tai “jau dalis ir meninė programa. Pasta lankymu nepagerbtų brangiosios prieš adventą baliuje.
vai.
iš CBE radio stoties, banga
jp. pajamų mokesčių nebus siuntinė
rąją
išpildys:
Londono
Liet.
Cho

mūsų
Tautos
šventės!
D.
E.
šventės — Nepriklausomybės pa 1550. Prie informacijos apie Lie
kaip reikiant priemiestis. Mieste
Hamiltono Lietuvių Choras, va jami, nes kiekvienam valdžia lei skelbimo — minėjime.
esą apie 20.000 gyventojų. Susi ras, vadovaujamas J. Petrausko. Pasilinksminimas. Nuotaikingas
tuvą bus duota Lietuvos himnas,
Tautinių
Šokių
Ratelis,
vadov.
M.
linksmavakaris
Įvyks
vasario
27
džia
atskaityti
aukoms
$100
be
dovaujamas
kun.
Bruno
Jurkšo,
Tą pačią dieną vyksta rinki Kur banguja Nemunėlis, Maršas
siekimas mieste palaikomas au
Chąinausko
(adm.
—
B.
Ratkevi

pateisinamų
dokumentų.
Jei
kam
d.,
šeštadieni,
puikiojoj
OFT
sa

šiais
metais
ypatingai
intensyviai
mai
į apylinkės v-bą. Visi atliki Įžengimas į Vilnių, Kur bakūžė
tobusais. Privačių automobiliu
čiūtė)
ir
Londono
vaikučiai,
pa

aukų
susidarys
daugiau
ir
kvitą
lėje,
555
Dundas
St.,
7.30
v.v.
dirba
ruošdamas
naują
repertua

me mūšų tautinę pareigą — da samanota, Jau pravertos dvaro
dar nedaug. Numatoma steigti
ruošti
ir
vadovaujami
'J.'
Cegienorės
gauti,
prašom
skambinti
St.
Tai
bus
paskutinis
šokių
vakaras
rą.
Choras,
tiek
choristų
skaičiu

lyvaukime
rinkimuose.
Sk.St. stonios, Lietuviškas popuri, Augo
naujas pramonės Įmones, o tada
nės
ir
V.
Gegytės.
Derinantis
prie
Bakšiui,
JA.
9-4662.
Būrelių
va
žiemos
sezone,
nes
kitas
beįvyks
mi
(50
nuolatinių),
tiek
techniš

kieme' klevelis, O tėvynė mano
gyventoju skaičius padidėsias iki
Atsakymas
Sk.
St.
visuomenės
pageidavimų,
Įpras

tik
vėlų
pavasari.
D.
E.
dovai
prašomi
Įsigyti
kvitų
kny

ku
paruošimu
yra
žymiai
sustip

ji, Karo muzėjaus vėliavos nu
40.000.
Sk. St. atsakė i mano korespon leidimo iškilmių II dalis su mal
Yra 6 augštesniosios mokyk tos ilgesnės paskaitos šiemet“ ne Danutės Ratkevičiūtės ir Prano rėjęs. Seniūno pareigas eina Pau geles ir aukotojams pakvituoti denciją
ne tame pačiame laikraš da Marija, Marija ir prezidento
tuojau, kai gaunami pinigai.
los. Tarp jų vietoj buvusios žy- bus. Be to, oficialiosios dalies me Judicko sutuoktuvės Įvyko sau lius Mikalauskas.
tu Įvyks premijų Įteikimas visuo sio 16 d. šv. Petro katedroje. Mi Vasario 16 d. minėjimo ir radio
Vasario 16 gimn. ir saleziečių tyje, bet jau “Tž”, be abejonės Smetonos maršas. Paminėjimas
menės darbuotojams, daugiausia šias atlaikė ir jungtuvių apeigas valandėlės proga choras pirmą gimn. rėmėjai atskirais būrėliaiš sąmoningai, nes neskaitantiems vertas ir patiems pasiklausyit ir
Londone pasidarbavusiems su atliko kun. J. Danielius, giedojo kartą lietuvių kalboje išpildys bus skelbiami spaudoje, kiek jie “Neprikl. Lietuvos” atrodys, kad kitiems apie jį priminti. Nepa
Pigiausi
mūsų jaunimu lietuvybės išlaiky J. Petrausko vadovaujamas Lon garsią Ch. Gounod choralinę kom praėjusiais metais yra paaukoję. K. B. tuos tris asmenis “sulygi mirškime parašyti stočiai (CBE
mui. Įėjimas — nemokamas. Bus dono Liet. Choras ir solo Danutė poziciją “Super flumina Babilo- Būr. vadovai, kurie dar neprista no su žeme”. Sk. St. primeta man radio Station, Security Bldg.,
SIUNTINIAI renkamos aukos Tautos Fondui. Švilpaitė,
nis”, 136 Dovydo psalmės para tė sąrašų, maloniai prašomi tai žmohių erzinimą, tačiau atrodo, Windsor, Ont.) padėkos laišką ar
labai
Įspūdingai
atliku

KLB Londono apylinkės val si Bacho-Gounod Avė Maria ir frazę, xkurios žodžiai ir dramatiš kuo greičiau padaryti, pasiun- kad tą žodį jis taiko pats sau, no ba atviruką už šią taip mums ver
rėdamas taip pat sveikiems žmo- tingą prograbą, per “Traditional
dyba kviečia visus Londono ir kt. kūrinius.
ka mužiką labai tinka mūsų tau čiant juos St. Bakšiui.
į Lietuvą
apylinkių lietuvius šiame minėji
Reikia su džiaugsmu pažymėti, nms Įkalbėti ligą. Nenorėdamas Echoes” pusvalandi, nes tik atsi
tos dabartinės tragedijos pavaiz
Pajauniais
buvo
Birutė
Ratke

PRAMONĖS GAMINIAI —
me gausiai dalyvauti. Prie lon- vičiūtė su Algimantu Eimantu, davimui. J
kad Hamiltonas yra vienas pat palikti ligoniu, noriu Sk. St. pa liepimai padeda šios programos
MAISTAS — VAISTAI
doniečių
žadėjo
prisijungti
Rod

Su dideliu entuziazmu choras variausių gimnazijų rėmėjų. Ka- klausti: išsilaikymui. Rašykime visi, nors
Siuntiniai pristatomi per 34 sav.
Dalia
Bitinaitė
su
Pranu
Andriu1.
Jeigu
buvo
pagerbti
už
kelių
ney ir West Lome apylinkės, micla
girdime
kitose
vietovėse
būre

ir visai trumpai.
Regina Matukaitė su Vla ruošia taip pat dviejų ilgų veiks
metų veiklą trys skautai, kodėl
nėjiman atvykstančios organizuo laičiu.
liai
nyksta
ir
likviduojasi,
mūsų
mų
operetę
‘
Silvija
”
su
21
muzi

Sekmadienį, vasario 14 d., 12
du Rukšiū ir Gražina ir Edmun
buvo
užmirštas
tikrasis
skautų
tai. Kviečiamos ir kitos gretimos das
kolonijoje
jie
ištvermingai
ir
vie

vai. St. Francis bažnyčioje iškilPetrauskai. Gėlių mergaitė— kiniu numeriu — solo, duetų, vy
iniciatorius Hamiltone p. E. Mic- minkos pamaldos, o tuojau po pa
apylinkės pasekti jų pavyzdžiu.
nodai
gyvuoja
nuo
1953
m.
rugs.
rų,
moterų
ir
mišriipbalsų
dainų.
Vasario 16-oji yra didžioji lie Silvija Chainauskaitė.
kūnaSj numynęs kelią tiems trims maldų apie 1 vai. Kroatų salėje
Vestuvių puota Įvyko-Adminis Operetė yra ruošiama savomis jė 1 d., tai yr, jau aštunti metai.
835 QUEEN ST. W., TORONTO
tuvių
metinė
šventė.
Ji
turi
būti
Garbė ir didelė padėka haihil- asmenims, dirbęs tiek pat laiko, iškilmingas aktas ir meninė dali.s
gomis ir darbas yra Įpusėjęs. Nu
TEL. EM. 44025 tration
Building
salėje,
Queen
’
s
mūsų lietuviškumo ir vieningumo
kaip ir pagerbtieji?
“Lituanica” parko užpirkimo
parke, dalyvaujant 120 svečių. matoma jos premjera antrąjį sek toniečiams!
2.
Ką
daryti
su
tais
mūsų
tauHamiltonas “Eglutės” pusią*.
dokumentus asusio 26 d. pasira
•«
•• • -• • •
Jautrų žodi tarė jaunosios tėve madienį po Velykų Hamiltono
- - metais sukanka de- ^os veikėjais, pradėjusiais darbą šė vald. pirm. E. Butavičienė ir •
piuose.
Šiais
Lietuvių
Namų
salėje.
lis, be to dar sveikino pirmas panuo nepriklausomos Lietuvos
brolis A. Eimantas, dr. A. Matu Reikia pasidžiaugti- nenuilsta šimtmetis gražiai ir patraukliai Įkūrimo laikų, dirbusiais mūsų sekr. P. Januška. Taip pat jau
kas, apyl. pirm. E. Daniliūnas, mu choristų ir jų vadovo darbu mažųjų “Eglutei”.- Kas jos savo valstybėje, vėliau Vokietijoje ir Įmokėjo ir rankpinigius. Iki vasa
LL Choro ir taut, šokių ratelio praturtinant mūsų kolonijos kul šeimoje dar neturime, būtinai at- čia, Kanadoje, negalvojančiais rio 16 d. turi būit sutvarkyti vi
K.
si kiti šio parko Įsigijimo reika
sikvieskime. Tik $4 metams.
vardu M. Chainauskas ir pabrolis tūrini gyvenimą.
trauktis
iš
lietuviškos
dirvos,
lai. Vėliau šią gražią vietą teks
Šių metų “Eglutės” sausio nu
E. Petrauskas. Visiems padėkojo
Hamiltono meno galerijoje va meris
kaip
tai
padarė
tie
trys
asmenys.
paruošti
ir pritaikint naudojimui
savo puslapiuose keliose
ir linksmai svečius nuteikė jauna sario 5 d. atidaryta dabartinių
3.
Metai
turi
tik
penkiasdešimt
sis, metęs žvilgsnį į savo poves Kanados menininkų darbų paro vietose ulini ir Hamiltoną. Tik du šeštadienius. Ar nepritrūksi gegužinėms, iškyloms ir kt. ■
tuvinę ateiti iš linksmosios pu da. Ji tęsis visą vasario mėn. Sek neseniai su mumis atsisveikinusi me tų šeštadienių gerbdami vei Detroito radio klubas, turintis
sės. šokiams grojo puikus orkest madienių popietėm moterų komi Regina Ramanauskaitė, Įstojusi į kėjus išdirbusius po kelis me Windsore nemažai savo narių*
ras. Gausios, ir vertingos dovanos tetas parūpins vadovus, kurie lan Putnam, Conn., vienuolyną, 6, 8, tus Hamiltone ir besitraukian kuris save vadina “visų Detroito
ir ateityje jauniesiems primins kytojams teiks paaiškinimus apie 10 ir 11 ‘Eglutės” puslapiuose čius į ramų “poilsi”? Atrodo, kad ir Windsor© lietuvių klubu”, va
jų ispūdingiausiąją • gyvenimo Kanados moderniškąjį meną bei duoda jos pieštų gražių iliustra nuo 1948 m. jų prisirinko gera sario 27 d. ukrainiečių T. Na
muose, 1933 Ottawa St, rengia
cijų. Jos tėvai gyvena Hamiltone
dieną.
apie parodoje dalyvaujančius dai ir yra stambūs Artistic Stotie kapa...
*
K. B.
Užgavėnių blynų vakarą. Vakaras
Priešvėstuvinę staigmeną jau lininkus.
žada būti paįvairintas gražia pro
b-vės dalininkai. 28-tame pusla
Padėka
najai suruošė D. Chainauskienė ir
pyje randame gražią Gabijos Ma Po gražiai pavykusio vakaro š.m. grama. Radio klubo radio trans
G. Petrauskienė, o jaunojo drau
23 d. (pelno gauta $145), klu liacijos vyksta kiekvieną sekma
rijos Juozapavičiūtės nuotrauką, sausio
gai stisirinko padėti jam palydė A. LIŪDŽIUS, B.L.
bo valdyba reiškia nuoširdžią padėką
kuri Įdėta ryšium su jos laimėji dirbusiems bufete, loterijoje ir kt. dienį, kurios vasario mėnesį bus
ti praeitin paskutines laisvas jau
VIEŠASIS
NOTARAS
mu ‘Eglutės” rašinėlio konkurse darbuose p.p. Sopienei, S. Martlnku- nuo 5 vai. iki 6 vai. vak. iš stoties
nąsias dienas.
(Notary
Public)
pirrrfos vietos. Sveikiname laimė tei, K. Mikšiui, A. Bugailiškiui, J. Ra- WCHB banga 1440. Pirmasis va
Geros ir pigios yra
Abu jaunieji turi Įsigiję labai
J. Žukauskui; paaukojusiems sario mėn. sekmadienis skirtas
Advokatas
iš
Lietuvos.
toją. Puslapyje 30-tame skaito guckui,
naudingas specialybes ir yra gy
loterijai: $10 kun. dr. J. Tadarauskui,
venimui vispusiškai pasiruošę. Jie Visi notariniai reikalai ir tei me sporto klubo “Kovo” auką po $2 Br. Grajauskui, J. Kšivickui, VI. Nepriklausomybės šventės pami
“Eglutei” $10 Ir linkėjimus, kad Antanaičiui, E. Lengnikui, A. Rep- nėjimui, nes antrąjį sekmadienį
jau spėjo Įsigyti ir puikius na
siniai patarnavimai, /
“ji puoštų kiekvieno jauno lie čiui, V. Liškauskui, po $1 Pk. Lesevi- kaip tik tuo pačiu laiku minėji
mus. Jaunasis — torontietis, ak
morgičiai.
čiui, J. Bajoraičiui, J. Kažemėkui (iš mas bus salėse.
tuviuko namą”.
tyvus teatro “Sietynas” narys.
20 KING ST. E., HAMILTON
Visi remkime “Eglutę” — už
Jaunoji — nuoširdi Londono’Lie
Telefonai:
sakykime ją savo mažiesiems.
tuvių Choro ir taut, šokių ratelio
skalbimo mašinos ir džiovyklos.
Įstaigos JA. 7-557S
šį sekmadienį, vasario 1’4 d., vi
dalyvė. Visa jaunosios šeima yra
Turime didelį pasirinkimą ir ki
Namų FU. 3-8928
nei, J. Pilkauskienei, A. Skaistienei,
Padėka
si
dalyvaukime
mūsų
didžiosios
labai
nuoširdžiai
įsijungusi
į
lie

D.
Gutauskienei, R. Bulionienei, K.
KLB St.
tokių firmų jau 1960 m. modelių
dyba nuoširdžiai dėkoja
tuvišką darbą ir tenka džiaugtis,
Catharines
fines skyriui už
kad ji šių vestuvių išdavoje tik
“Ramovė”
Taupyk
ir
skolinkis
bankelyje
"Talko"
nesusilpnėjo, bet net sustiprėjo
už $5 ir St.
dar vienu pajėgiu visuomeninio
darni visus j musų klubo vienuolikos pai už $5 aukojusiems
darbo talkininku — Pranu Judic Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% metų gyvavimo sukakties minėjimą parengimo išlaidoms
gegužės 21 d., dideles sporto žaidynes solidarumas ir
turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
ku, taip reikalingu mūsų mažai
ir vakare Hill Crest restorane, bendrą Ii mūrus versti,
LTD.
lietuvių apylinkei.
sportininkų ir visuomenės susipažini ačiū visiems
DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden
mo balių.
Linkime jaunajai porai gražios DARBO
20 King St E„ not A. Lindžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575.
Dar kartą nuoširdus ačiū mūsų rė
2446-8 DANFORTH AVENUE. • TEL. OX. 9-4444, OX. 9-4224 ateities, turiningos tiek jiems pa Building,
Sekmadieniais 12- 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St N.
mėjams. Tikime, kad ir ateityje Tams
Keičiame senas matracas naujais. • Remontuojame visu rūšių baldus. tiems, tiek mūsų apylinkės lietu
tos nepamiršite sporto klubo Kovas.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave„ Hamilton, Ont
viškajai bendruomenei. „ D.E.
Valdyba.

JA Valstybės

*

N. Zelandija

Lenkija

WINDSOR, Ont.

Janique Trading
Co. Ltd.

MOHAWK FURNITURE

Pats geriausias laikas ...
įsigyti

AUTOMATINĘ SKALBIMO MAŠINI

AUTOMATINĘ DŽIOVYKLĄ.

Simplicity

Mohawk Furniture
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DR. VYDŪNO LITERATŪRI
NĖS PREMIJOS KONKURSO
JURY KOMISUOS
SPRENDIMAS

PteL Pr.
KULTŪROS IR
šeštadienk) vakarą, atsisakė antvalandžių atlyginimo, kad galėtų
veikslu.
1959 m. gruodžio 5 d. dr. Vy
atvykti į parengimą. Vienam t(>
KNYGŲ
linius literatūrinius elementus,
kiam, “Vestuvės” atsiėjo virš $40. dūno literatūrinės premijos jury
^operuojama vien tik dailei esmi rėti abstraktystės - apgailėtinus
Kita tautietė, taipgi turėjusi dirb komisija turėjo savo posėdį lite
kiškajai kultūrai bei didelius nuo
PASAULYJE
niais ir pagrindiniais dalykais, t. mėginimus (kurie ir iššaukė pra
ti, nepabūgo $25 nuostolio. Tai ratūrinės premijos skyrimo reika
pelnus
LKM Akademijai.
y. forma ir vidine išraiška. Tokie dines pastabas) ir dideliam kont '
vis įdomūs pavyzdžiai, rodą tau lu. Komisijoje dalyvavo dr. NaMarija A. Statytė nuo pereitc
___
sunkūs reikalavimai pakankamai rastui po to užsukti į Viktoro
tiečių nusiteikimus lietuviškųjų gys, M. Narbutas (raštu), J. Kar Fordhamo universitetolitussėkmingai teįvykdomi stiprių kū Bričkaus akvarelės darbų parodą
AL. GiMANTAS
delis, V. Pėteraitis ir A. Ly- nistikos skyriaus direktorius T.
reikalų vardan.
VI. K. JaškeviČius, SJ, specialiu
rėjų, pajėgiančių dirbti be pagal Toronto universiteto Hart House
mantas.
“Dainavos” meno ansamblis sa žodis apie patį veikalą, jį ver Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos raštu pranešė organizacijoms, laipsniui ir ten dirba kaip studen
binių priemonių (istorijos atvaiz galerijoje.
15 m. gyvavimo sukaktį atžy tinant eilinio žiūrovo mastu ir Centro Valdyba buvo komisijai kad jis su savo padėjėjaiš ateity tų instruktorė.
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5. Nelauk, kol skaitytojas atėjs šiūros) siųskite po vieną egzemp rinkinys pristatydinamas kaip
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$40.;. Lietuviškasis paren-,
girnas ištaigingiausioje salė
je... Daug iškilmingumo ir
blizgesio,.. Mielos dainos,
žavūs šokiai...,

Knygnešių pasitarimas

Ar jūs ruošiate
PILIETYBES programą?

Elektros - Electronic

%

ŽOKLAVIMO
J. Beržinskas

L—-- —-----—' - -

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl:
KURO ALYVOS
MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ”
APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandą alyvos krosnią apatarnavimas -savo klijentams

-

~

Atlieku visokius
dėklas, darbus s
< prie senų ir nanjų statybų.
* Patarimai ir apkainavhnas

Licenzijuotas elektromonteris

J. Nocevičius
Tel. LE. 4-6075

<JR

?

1956. II. 11. .

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

MANN & MARTEL Ltd. Realtors

SPORTAS

KANADOS SPORTO
APYGARDOS ŽINIOS
Praėjusį savaitgalį Toronte bu
vo
pravestos KSA vyrų ir moterų
1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481
1159 St. Clair Aye. W. Tel. LE. 7-2611
krepšinio ir jaunių, mergaičių A
2336 Bloor St. W.
Tel. RO. 2-8255
ir mergaičių B stalo teniso pirme
nybės.
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskiri} biurų įvairiose
Krepšinyje varžėsi 4 vyrų ir 4
miesto dalyse, Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėmoterų komandos ir nugalėtoju
jhno. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose
liko Toronto PPSK Aušra vyrų
klasėje, nugalėjusi finaluose TSK
196 Delaware • Bloor
Automobilių taisymo dirbtuvė
6% — 1 skola balansui
Bloor - Margueretta
Naujas
moderniškas
mūrinis
vieno
$7.000
įmokėti,
8
didelių
kambarių,
Vytį 75:53 (39:31), o moterų —
College - Rusholme Rd.
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
augšto
pastatas,
84
pėdų
ilgumo
ir
atskiras
mūro
namas,
3
garažai.
8 kambariai — 2 angštai
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
TLSK Vytis finaluose nugalėjusi
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir Hamiltono Kovą 73:38 (37:18).
Kaina $20.000.
$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
King gatvių. Tinkamas visokiems
College - St. Clarens
mod.-virtuvės,, vandeniu alyva šil
susisiekimo. Pilna kaina $10.800. .
automobilių remonto darbams ar III-čia vieta vyrų teko Montrealio
$4.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras
domas, garažas, platus įvažiavimas.
Bloor - Lansdowne
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. AVSK Taurui, nugalėjusiam Ha
mūro,
vand
alyva
apšildomas,
3
$uL500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
Kaina $19.900.
Labai vertinga vieta miesto centre miltono Kovą 63:41 (37:20) ir III
prausyklos iš 3 gabalų. Kaina
namas, naujas alyvos pečius, vieta
Roncesvalles • Sunnyside Ave.
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
$23.000.
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
.4 kamb. I-me augšte
moti 10-čiai metų su teise pirkti vieta moterų Toronto Aušrai, nu
Roxton • College
mi kambariai. Galimybė dar pada
$4.000
įmokėti,
mūrinis,
atskiras,
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su galėjusiai Montrtealio AVSK
$8.000 įmokėti, 8 kambarių naujas
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
10 kamb., 2 mod. virtuvės, garažas,
interesuotieji prašau paskubėti.
gražių plytų, atskiras 2 augštų,
Viena skola balansui. Tuojau galiTaurą 49:23 (26:10).
privatus įvažiavimas, vandeniu aly
ma užimti n
/
vand. alyva šildomas, 2 garaž. Skly
Stalo tenise varžėsi 22 žaidėjai.
va naujas šildymas. Kaina $23.900.
po frontas 55 pėdos.
Roncesvalles - Wright
Baby Point Rd.
Jaunių nugalėtojais liko J. Januš
Vaughan - St. Clair
$3.500 Įmokėti, 8 didelių kambarių,
Atskiras — 6 kambariai
Jane - Annette- Warren Park
$5.000
įmok.,
9
kamb.
atsk.
duplek

gero mūro atskiras namas su vieta
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera kevičius finaluose nugalėjęs G.
4 metu senumo
garažui. . Vandeniu alyva apšildo
sas,
vand.
alyva
apšildomas,
gara

me stovyje namas, su dviem virtu Grebliūną 17:21, 21:18, 22:20 —
5t4% —29 metų skola NH.A.
mas, nepereinami kambariai. Arti
žas.
Skolų
nėra.
Kaina
$15.000.
vėm, alyva šildomas. Privatus įva abu Rochesterio Sakalo; mergai
$13J00 pilna kaina; mūrinis, 6 mo
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
College
Major
žiavimas.
Pilna kaina $16.500.
demiški kambariai, 2 vonios, žai
čių A nugalėtoja liko G. Juknevi
niškos virtuvės. Geras morgičius.
$8.000
įmokėti,
8
kambarių,
4
metų
dimo kambarys, privatus įvažiavi
čiūtė
finaluose įveikusi D. Augaisenumo,
2
augštų,
vand.
alyva
ap

High
Park
Ave.
•
Blpor
Krautuvė ir 5 kambariai
mas, idealus šeimai. Arti prie krau
šildomas,
2
garažai.
Vertas
dėmesio.
7
kambariai
—
vienas
morgičius
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
tytę 22:20, 22:20 — abi Aušros;
tuvių, mokyklos, susisiekimo. Įmo
Harbord - Bathurst
$3.000 Įmokėti, mūrinis naujai išre- mergaičių B — A. Bušinskaitė
kanti^ betkokiai prekybai ir 5 kam
kėti $4.000.
$7.000 įmokėti, 8 kambarių, 5 metų
montuotas namas, netoli Bloor gat
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
senumo,
gražių plytų atskiras, 2
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu (Aušra) ianaluose nugalėjusi J.
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
Roncesvalles • Galley Ave.
modernios virtuvės, 2 prausyklos.
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500. Jonynaitę (Vytis) 21:9, 21:12.
pirkimo sąlygos.
$15.900 pilna kaina; mūrinis, 7 k.,
Bloor * Jane
$3.500 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton - Bathurst
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor - Jane
$10.000 Įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, į, 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 Simcoe, 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
lengvųmis sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.

mod. virtuvė, dvigubas garažas,
įvažiavimas iš kiemo. Namas geram
stovyje.
EJoor - Dundas
$15.900 su $3.000 įmokėjimu; mūri
nis, 6 kambariai, išilginis planas, 2
virtuvės, garažas. Tuoj galima uzimti.
Bloor - Ossington Avė.
10 metų skola
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, garažas, įva
žiavimas iš kiemo, kaina $15.900.
Roncesvalles • Indian Rd.
$300 pajamų ir 5 kamb. savin.
5 butai — 16 kambarių
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
garažas, šoninis įvažiavimas, kiemas
38 iš 208. Kaina $34.900. Dideli
kambariai labai geram stovyje.
' Jane • Bloor
*.
8 kamb. — 2 augštai
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
garažas su privačiu įvažiavimu, 2
vonios, 2 mod. virtuvės. Kaina
$22.900.
Jane - Bloor
1 atvira 10 metų skola
$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7
kambariai per 2 augštus, 2 mod.
virtuvės, garažas, šoninis Įvažiavi
mas. Kaina $19.500. Tuoj galima
užimti.
Yonge - Eglinton
2 butai — 2 vonios
$6.060 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8
kambariai, 2 mod. virtuvės, platus
šoninis Įvažiavimas, kiemas 30 iš
134. Tuoj galima užimti. Kaina
$19.900.

B. SAKALAS

T. STANULIS

- SAKALAUSKAS

1st. RO. 2-8255. Namų RO. 6-0105
. 2336 BLOOR ST. W.

Datbo telef. LE. 4-8481 '
Namų tel. LE. 6-1410

Labai švarus ir gražus namas, ga
ražas. Kaina $24.000. Rūsys baigtas.
Yonge • Mt. Pleasant
S6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras muro, 2 modern, virtuvės, vand.
alyva apšildomas, 3 garažai, 2 prau
syklos, 2 augštų. Rūsys baigtas 3
kamb. ir virtuvė. Skolų nėra. Kai
na $25.000.
Wallace - Dufferin
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, 2
augštų mūro, atskiras, vand. alyva
apšildomas dupleksas, 2 virtuvės, 2
prausyklos po 3 gabalus. Skubiai
parduodamas. Kaina $19.000.
Bloor - Quebec
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, gražių plytų atskiras, 2 virtuvės,
2 vonios, šoninis įvažiavimas, gara
žas. Kainas $18.000.
Bloor - Runnymede
$5.000 Įmokėti, 9 kamb., 2 augštų,
atskiras, 2 modern, virtuvės, 2 gara
žai, privatus įvažiavimas. Skubiai
parduodamas. Kaina $19.000.
Bloor - Indian Rd.
$8.000 Įmokėti, 11 kambarių, atski
ras mūro, 2 augštų, vand. alyva
apšild., 2 modern, virtuvės, 2 prau
syklos. Garažas. Kaina $23.000.
Bloor - Clendenan
$8.000 įmokėti, 8 kambarių, mūro
atskiras, vand. alyva apšild.," 2 gara
žai, 2 augštų. Labai geras namas.
Kaina $24.000.
Bloor - Willard
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
muro, vand. alyva apšild. modern,
virtuvės, garažas. Namas geras.
Kaina $21.800.
DĖMESIO! — SKUBU!
Paieškoma I morgičiui $8.000 ir siū
loma $4.500 antru morgičių. Dėl są
lygų prašau paskambinti.

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

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius
$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.
Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
kvadartinio plano, * 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10
metų.
The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto
rajone.

High Park - Roncesvallcs
9 kambariai — 3 virtuvės
$7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis,
šviesių plytų namas, nepereinami
kambariai, visur dažyta ir labai
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.
Bungalow — Swansea rajone
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
pilnai įrengtu kambariu rūsyje.
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir
garažu. Netoli susisiekimo South
Kingsway gatvėje.
(

S. KĖKŠTAS
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.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Joseph a. PETE R S Ltd.

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2 3321

1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Christie - St. Clair
$2.000 Įmokėtj, gero muro, 8 kamba
rių namas. ^Virtuvė kiekviename
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor • Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių,
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
garažui.

Bloor • High Park
$5.000 įmokėti, atskiras geni plytų
10-ties kambarių namas su atskirais
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.
St. Clair - Oakwood*
Dupleksas
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Namų teL
RO. 2-5543

Įstaigos teL
LE. 2-3321

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agenus
y (vjc) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
GEO. HUNT REAL ESTATE
’
128 Hurontario Str.
Collingwood, Ont.

899 BLOOR ST. W.

-

TEL. LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
kreipkitės ir .gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

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

/'X?-:

...

-

Vaistai Lietuvon!
WALTMAN’S Patikima Vaistinė
■ ?. IW WWW. Ww toWto iįitotf-Wil* UtoiM

.

DARBO VALANDOJ:

Pirmodicriiois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak.
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 val. vak.
užtaryta.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Biotinė: Lietuvių Namoi, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

CONSUMERS' GAS CO.

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

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623
Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

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

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus iŽsiaifkrnti lietuviikai.
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
Darome visų rusių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su
geriausiomis BEAR molinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veiki<r 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

Krepšinio rungtynių rezultatai:
Vyrų:
Aušra — Kovas 88:37 (38:12);
Aušra — Vytis 75:53 (39:31);
Vytis — Tauras 53:41 (28:23);
Tauras — Kovas 63:41 (37:20);
Moterų:
Kovas — Aušra 26:25 (14:10);
Vytis - Tauras 69:19 (38:9);
Aušra - Tauras 49:23 (26:10);
Vytis - Kovas 73:38 (37:18);
Aušros vyrų komandoje žaidė: A.
Buntinas 15, 18; R. Gudas 12. 13; K.
Grigaitis 9, 23; R. Strimaitis 5, 2; R.
Juodikis 3; A. Klimas 3; J. Zentinš 2;
R. Juozaitis 17, 13; J. Laurinavičius
8, 6; R. Burdulis 3; A. Jankauskas 11.
Vyčio vyrų komanda: P. Gvildys 8,
9; A. Supronas 2; V. Baliūnas 6; R.
Staškevičius 20, 8; S. Barškėtis; W.
Kaul, M. Ignatavičius 6; R. Preikšaitis
19, 18; V. Bersėnas 10, Budreckas.
Tauro vyrų komanda: Sipelis, Gražys
11, 7; Otto 9, 16; Narbutas 8, 23; Baltuonis 7, 13; Morkūnas 2, 1; Lukoše
vičius 4; Keturka.
Kovo vyrų komanda: Savickas 20,
14; Kronas 2; Breichmanas 1; Vizba
ras 2; Dirvaitis 6, 4; Stanaitis; Bieliū
nas 6, 5; Stankevičius 1; Giedraitis 4,
2; Trumpickas.
Vyčio moterų kom.: A. Dargytė 6,
8; V. Barauskaitė; I. Rutkauskaitė 1;
O. Balsienė 29, 22; S. Kasperavičiūtė
3,-6;’O. Žėkaitė 20, 28; E. Žėkaitė 8;
V. žoipytė; L Večerskytė; Z. Kilotaitytė, V. Anskytė.
~
Kovo moterų kom.: D. Prunskytė
17,15; Mačiulaitytė; Bartkutė; Stanaitytė 4; Miniotaitė 2; Meškauskaitė 2;
Virbickaitė 7, 8; Petrušaitytė 6; Že
maitytė.
Aušros moterų kom.: B. Siriūnaitė
11; A. Astrauskaitė 2, 8; A. Šapokaitė 2: Z. Barauskaitė 4: A. Gataveckaitė 1, 6; S. Uogintaitė 7, 21; D. Simo
naitytė 8; A. Sąpijonytė 1; A, Gri
gaitė 1.
Tauro moterų komandoje: M. Siniūtė 2, 8; D. Aneliūnaitė 12, 9; M.
Valšytė 3; L. Narbutaitė 4; M. Tauteraitė 3; A. Gaurytė 1; S. Morkūnaitė.

R.CUOLKAN
• V. real

527 Bloor St. W
Jane • Baby Point
$1.500 Įmokėti tiktai už tą 6 kam
barių mūrinį namą, 4 metų senu
mo, modernus viduje, privatus įva
žiavimas.
Fem • Roncesvalles
$1.500 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, mūrinis namas, vonia pir
mame ir antrame augšte, alyva šil
domas, dvigubas garažas.
High Park Ave.
$4.7000 įmokėti, 9 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyva, šildo
mas, 4 kamb. pirmame augšte, 2
mod. virtuvės, privatus įvažiavi
mas, didžiulis kiemas.
Kingsway Cres.' ’
$5.000 įmokėti, puikus 6 kamb.
bangalow, žaidimų kambariai rū
syje, garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas, arti susisiekimo.
Roncesvalles Avė.
$5.000' įmokėti, krautuvė ir du
apartamentai, alyva šildomas, mū
rinis, vieta garažui, palikimas —
turi būti parduotas.
Runnymede - Annette
$5.000 įmokėti, puikus 6 kamb. atskiras mūrinis namas, vand. aly
vos šildymas, dvigubas garažas,
gražus kiemas.
Windermere - Swansea
$5.000 įmokėti, 5 kamb. bungalow,
alyva šildomas, garažas, pilna kai
na $16.900.

TEL. DARBO LE. 2-4404

Andys - latviai.
Church lyga (berniukų) — šį
antradienį 7 v.v. mūsų salėje Il
sios finalų rungtynės: Aušra M.B.
- St. Christ ir 8 v.v. Aušra M. Shaarei.
CYO lyga (mergaičių) — ši
ketvirtadieni 7 v.v. Bloor Colle
giate III-sios pūsfinalų rungty
nės (II gr. finalai) Aušra Juvl. Corpus Christi.
Praėjusios savaitės rungtynių
rezultatai:
Church lyga. Aušra M. pralošė
Ąlhambrai 23:27. Aušra B. nuga
lėjo Ąlhambrą B 61:12 ir Aušra
M.B. pralaimėjo St. Christ 2:27.
CYO lyga. Aušra M laimėjo II
pūsfinalų rungtynes prieš Cor
pus Christi 31:12. o Aušra Juvl.
pralaimėjo St. Basils 16:19 (II
pūsfinalų rungtynės).
Stalo teniso lygoje Aušra nu
galėjo latvius 6:4.

VYČIO ŽINIOS
AUŠROS ŽINIOS
Kanados lietuvių krepšinio pir
Sveikname mūsų jaunuosius menybėse praėjusi savaitgali To
krepšininkus trečiu kartu iš eilės ronte’ vytietės pirmą kartą išsi
apgynusios Kanados Sporto Apy kovojo meisterystę abu prieši
gardos vyrų krepšinio čempijona- ninkus Įveikdamos augštomis pa
tą, Genę Juknevičiūtę — ketvirtą sekmėmis: Montrealio Taurą 69:
kartą iš eilės tapusią KSA stalo 19 ir finale Hamiltono Kovą 73:
teniso mergaičių A meistere ir 38. Žaidė: Balsienė 22, 29; E. Žė
Aldoną Bušinskaitę — išsikovoju kaitė — 8; O. Žėkaitė 28, 20; Dar
sią KSA stalo teniso mergaičių gytė 8, 5; Rutkauskaitė 3, 3;
Kasperavičiūtė 6, 3; Anskytė 2,
B čempijonatą.
Sveikiname mūsų jaunąjį lengv —; Kilotaitytė 4 —; Večerskytė,
atletą, ^krepšininką ir plaukiką žoipytė, Barauskaitė.
CYO pusfinalio peržaidimuose
Alg. Žaliauską, išrinktą geriausiu
KSA 1959 m. jauniu sportininku. vytietės įveikė Corpus Christi 30:
Sveikiname taip pat mūsų stu 23. Žaidė: E. Žėkaitė 1, Balsienė
dentus A. Šapokaitę ir J. Lauri 10, O. Žėkaitė 9, Dargytė 7, Kas
navičių, gavusius pirmąsias Auš peravičiūtė 3, Rutkauskaitė, Ans
ros klubo garbės stipendijas ir kytė. Sekančios peržaidimų rung
linkime jiems ir ateityje būti pa tynės įvyks ši ketvirtadienį 8.15
vyzdžiu studijuojančiam ir spor vai. v. Bloor Coll. Ten pat 7.30
vai. v. jaunės žais draugiškas
tuojančiam jaunimui.
Prisikėlimo parapijos L. Kat. rungtynes su latvėmis.
Vyčio krepšininkai irgi gerai
Moterų ir Kat. Vyrų draugijoms,
mūsų pirmiesiems stipendijų fon pasirodė Kanados lietuvių krepši
do mecenatams, nuoširdus ačiū! nio pirmenybėse laimėdami antrą
Nuoširdi padėka Aušros tėvų - vietą. Įveikę Montrealio Taurą 53
rėmėjų būreliui ir visiems talki :41 finale pralaimėjo Aušrai 75:
ninkams prisidėjusiems prie sėk 53. Žaidė: Gvildys 8, 9; Baliūnas
mingos jaunimo šventės pravedi- —, 6; Staškevičius 20, 8; Supro
mo: pp. Reginams, Augustinavi- nas —, 2; Kaul, Ignatavičius —,
čiams, šlekiams, Stalioraičiams, 6; Preikšaitis 19,18; Bersėnas 10.
K. 1. stalo teniso pirmenybėse,
Sapijoniams, Kuolams, JuozaiSabaliauskaitei,
čiams, Šapokams ir Rickevičiams nedalyvaujant
už apnakvydinimą ir vaišes mu yytietės laihėjo: Jonynaitė 2 vietą
su mieliems svečiams.
ir Supronaitė dalijosi 3 vieta.
šios savaitės rungtynės: B-C ly Visuotinis susirinkimas, kurio
ga — šį sekmadienį 12.30 vai. svarbiausias tikslas bus išrinkti
Prisikėlimo salėje pirmosios pus- naują valdybą, įvyks vasario 19
finalų rungtynės: Aušra-Tridents; d. šv. Jono Kr. parap. salėje. Po
susirinkimo įvyks pasilinksmini
su maža programėle.
VALAU FOTELIUS mas
. O. Rautinš yra pakviestas į FA
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
Automatinis elektra valymas. Sutai SK-to lauko teniso komitetą.
J. Matusevičius yra naujasis
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912. šachmatų sekcijos vadovas.' • '
P. KARALIŪNAS
Slidinėjimo rugtynės, kaip
anksčiau jau buvo skelbta, įvyks
•šį savaitgalį Collingwoode. Rung
A. P. GARAŽAS tynėse numatoma susilaukti gra
žaus būrio dalyvių.
A. S.
1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)
k
Visų rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic * Hydromatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Tel. RO. 6-5420
S. ANDRIEKUS

Dažai ir sienoms
p o pi e ris!
Veikos, iepečiei, terpentinas.

Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

/

REALTORS

Tel. LE. 2*4404
Scarlet Rd. - Jane
$5.000 įmokėti, 1 metų senumo, 10
kamb. dupleksas, moderniškas, į
kainą įeina šaldytuvai, elektr. ply
tos, aluminijaus langai ir durys,
privatus įvažiav. Puikus pirkinys.

, Jane - Bloor
$5.5000 įmokėti, 7 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
vand. alyvos šildymas, garažas.

Marion - Roncesvallcs
$7.000 įmokėti, 10 kamb. per du
augštus. originalus dupleksas, vand.
alyvos šildymas, dvigubas garažas,
viena skola likučiui 10-čiai metų,
žema kaina.

Jane - Annette
$8.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas,
3 metų senumo, vand. alyvos šildy
mas, modernus, gera nuoma. Kai
na $32.000.
Jane - Bloor
$10.000 įmokėti, puikus 8 kamb.
per du augštus, moderniškas na
mas, ultra mod. virtuvė, vand. aly
vos šildymas, garažas, arti visko.
Indian Rd. Cres. - Bloor
$10.000 Įmokėti, 13 kamb., atski
ras mūrinis namas, vand. šildymas,
3 mod, virtuvės, 2 vonios, 5 kamb.
pirmame augšte, dvigubas garažas.

NAMŲ LE. 5-1584

Nepamirštama
diena
(Atkelta iš 3 psl.)
pergalės
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
DIENĄ turime užmiršti visas par
tines rietenas, susiburti Visi
bendrai ir veikti. Mums pavyzdį
rodo Welland ir St. Catharines
apylinkių valdybos, rengdamos
š.m. vasario mėn. 20 d., Merritton Community Centre Hali, Merritton, Ont., Vasario 16 dienos
minėjimą, kur atvažiuoja Montre
alio Lietuvių Dramos Teatras ir
pastatys B. Sruogos “Milžino
paunksmę”.
;
Tai ne kasdieninis įvykis, bet į
iii ūsų visų, mūsų tautos bendras
reikalas . Valdybos rengia šį mi- -^
nėj imą ne sau ir ne mums, bet
mūsų vargstantiems broliams, *
nes jie negali paminėti Vasario
16, būdami pavergti, kur nėra žo
džio, spaudos ir sąžinės laisvės.
Mūsų visų šventa pareiga padary- •
ti šį minėjimą kuo gražesni ir iš
kilmingesnį. Tą mes galime pa
daryti be jokio vargo būdami lais- .
vi. Susirinkime visi iš Niagaros
pusiasalio, iš Hamiltono, Buffalo, ■
Rochesterio ir iš kitų miestų ir
parodykime dirbantiesiems, kad ;
jų darbas nėra be tikslo ir pras
mės.
Nepranašaukime iš anksto nuo
stolių ir neskaičiuokime doleriais.
Jeigu bus nuostolis, tai jis bus ne
Wellando ar St. Catharines valdy
bai, bet mūsų broliams tėvynėje,
džiaugsmas okupantui, o gėda ;
mums visiems esantiems laisva
me krašte.
M. Apuokas.

WINNIPEG, Man
Vasario 16 d. minėjimas ruo
šiamas vasario 21 d. 12.-30 vai.
tuojau po pamaldų šv. Kazimiero
parapijos salėje. Paskaita ir kita
paįvairinta programa. Tautiečiai
kviečiami atsilankyti. Valdyba.
Vieša šokių vakarą apylinkės
valdyba ruošia vasario 13 d., šeš
tadienį, šv. Kazimiero parapijos
salėje. Gros latvių orkestras.
Veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir šokiai. Pradžia 8 vai. v.
Kviečiame visus atsilankyti.
Valdyba.
Pr. Matulionis, plačiai žiiiomas
visuomenininkas Winnipege ir vi
soje Kanadoje, KLB Krašto Tary
bos narys, vasario 22 d. išvyksta
iš Kanados ir apsigyvens Čikagoj.
PADĖKA
Apleidžiant svetingąją Kanadą š.m.
sausio mėn. 30 d. mums buvo suruoš*
ta atsisveikinimo vakarienė. Viskas
buvo nepaprastai rūpeštingai, skonin
gai ir gerai suorganizuota. Išleistuvių
surengimui vadovavo gerb. agr. J.
Malinauskas su Ponia ir sūnum. Jiems
talkininkavo: p. V. Zavadskienė su
dukra, p. Zuolnienė, p. Timermanienė,
o. Sidagytė, p. K. Strikaitis ir p. M.
Šarauskas.
Širdingai dėkojame rengėjams ir
prieteliams dalyviams už gražią dova
ną ir* malonų vakarą, kuris apjungė
visus giedrius apie Wmnipega prisimi
nimus.
Dėkinga Matulonių šeima.

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

(Auklond gotvė prosidedo prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

Tinko remontas ir gyptex darbai

ESTATE

$2 už valandą !
Pradėkite vairavimo pamokas da-

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.
YORK BUSINESS MACHINES
605 Yonge St. VVA. 5-2491

WALDI’S DRIVING SCHOOL
859 College St. TeL LE. 2-5491
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NIAGAROS PUSIASALIS

-

delis pasiriMcftnsr -gyvenamų namų, biznių, iemės statyboms
JUąŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

,

„

J. CODAS'- namu tel. RO. 6-8096
•

'

•

V-

Y

3269 BLOOR ST. W., TORONTO
OOR - JANE. $22.900. Atskiras namas, šiurkščių plytų, 6 dideli kaln
iai, kvadratinio plano, karšto vandens alyvos šildymas, 2 modernios
lios ir žaidimų kambarys rūsyje. Privatus Įvažiavimas, garažas.
OOR - SIX POINTS. $15300 pilna kaina šiam 6 kambarių, šiurkščių ply^
namui, maždaug 8 metų senumo. Moderni virtuvė, alyva šildomas, pritis- Įvažiavimas, netoli susisiekimui autobusas ir krautuvės. Savinhjkaš
kelia. Užimti^ galima kiekvienu laiku.

OOR - SIX POINTS. $21.500. atskiras namas, gerų plytų,, centrinio p)a9 kambariai per du augštus. 2 miegamieji ir 4 gabalų vonia pirmame
!šte, viršuje 4 miegamieji su 4 gabalų vonia. Alyva šildomas. 60 pėdų
čio sklypas. Privatūs' Įvažiavimas. 4>į% skola. Apžiūrėti galima kiek
iu laiku.
;
ORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resniu namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitu nuosavvbiu norėdami pirkti ar parduoti skambinkite
GEO KARALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

MORKIS A. J.
Real Estate Broker
^^ARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996
Kotelis - kabinos - motelis
Sunnyside - Marmaduke
$10.600 įmokėti, prie ežero, netoli
700 Įmokėti, atskiras, 8 kamb.,
Toronto hotelis iš 17 miegamųjų
.^ugšlai, vandeniu alyva šildo(5 vonios kambariai), valgykla, šo
s,’ didelis kiemas, garažas, be
rgičių. ' t’
• 'V kių salė, snack baras, virtuvė; 11
kabinų, 6 vienetų motelis gerame
Indian - Bloor
J
stovyje, 8 kambarių atskiras gyve- ‘
OOOjjmokėti, atskiras, 6 kambį,
namas namas su moderniška virtu
.modernios virtuvės, vandeniu
ve, kitas atskiras namas iš 4 kam
va šiljdomas,;platus rūsys, garabarių. garažas, 12 tuščių sklypų,
. Kaina apie $17.500.
ežero frontas virš 200 pėdų, smėlio
Keele - Weston
'
pakrantė, puikus didelis parkas,
000 Įmokėti, atskiras, 6 kamb:,
puiki vieta piknikams, iškyloms, va
virtuvės, išilginis koridorius,
sarojimui bei įvairiems parengi
ideniu alyva šildomas, didelis
mams. Geros išsimokėjimo sąlygos,
mas, garažas, prašosi pristatyti
jau
skubiai parduoda seni anglai
mtuvę. Tik $12.000.
už nepaprastai pigią kainą $43.000.
Kusholme - Bloor
Vien žemė toje vietoje verta $25000 Įmokėti, 9 kamb.y dvi virtu- - 30.C00.
r dvi vonios, vienas?‘butas ‘turi «
100 akrų ūkis
.,
ai atskirą įėjimą. -Visi kamba$2.500 įmokėti, netoli Peterbo
rough, ant ūkio gilus ežeras, netoli
i dideli, šviesūs ir švarūs, alyva
lomas, veranda ir balkonas, dideplento. Kaina $5.000.
Sklypai prie ežerų
kiėmas su sodu, dvigubas gara: Labai tinkama- vieta išnuomaviįvairiose vietose, įvairia kaina. Jau
i. 10 metų morgičius. Kaina apie
laikas apsirūpinti sklypais vasaros
i.ooo.
. ,,
nameliams.
uituvės, farmes, vasarvietes, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina,
išome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų Įsigijimui nuosavybės.

yt.Morkis

5

A.Bliudžius

J. KaškeSis

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 BIoo? St. W. (prie Brock Ave.)
Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
Rūpestingas morgicių sutvarkymas.
Bloor - Lansd^whe: :

500 Įmok;, 6 did> gražūs kamb.,
r., 2 mod. virt., naujas gazo šilL Galima tuoj užimti.
nas, garažas. Arti kraut, ir susiBloor - Ossington
ftOO Įmok., mūr. 7 kamb., mod.
L, 2 vonios, vand. alyva šiki.,
... kiemas, garažas. Namas be skoPasiteiraukit.
-Jane -Annette
500 Įmok., atsk., mūr , 6 kamb.,
d. virt., vand. alyva šild., did.
mas, foninis ivaž., garažas. Arti
kyklos ir kraut.
Rogers - Dufferin
000 Įmok., 11 kamb., atsk., kvad. planas, 3 virt., 2 vonios, vand.
va šild., šoninis ivaž., garažas,
mas morgičius lOėiai metų.
Bloor - High Park
000 įmok., 7 kamb. per 2 augštus,
demiškai įrengtas, naujas vand.
va šild., did. kamb., namas be
lų, arti Bloor, vertas dėmesio.
Royal York Rd. - Bloor
000 įmok., 6 kamb. rupių pi.,
d. statybos bungalow, did. skly

pas, priv. ivaž., garažas, mod. įreng
tas kamb. rūsyje 16x30 pėdų. Arti
mokyklos ir susisiek. Rami ir graži
vieta. Retai pasitaikantis pirkinys.
Bloor • Jane
$5.600 įmok., 6 kamb., atsk., gražus
mūr. namas. Did. sklypas, privat.
ivaž., garažas. Did ir mod. virtuvė.
Vand. ir alyva šild. Arti Bloor gt.
Yonge • Eglinton
$5.000 įmok., 8 kamb. per du augštus, atsk., mūr., 2 virt., šoninis
ivaž., garažas, vand. šild. išmokėji
mui vienas morgičius 10-čiai metų.
Puiku! f
Bloor - Runnymede
$13.000 Įmok., 15 kamb., 4 butų,
atsk. rupių pi., visas išnuomotas,
pajamos $400 mėnesiui, tinkamas
daktarui, dantistui ir t.t., arti Bloor,
priv. ivaž., garažas, did. kiemas,
pelninga investacija. Pasiteiraukit.
Vakarų Toronte

Labai reikalingi pardavimui 7-8
kamb. namai. Turime didelę pa
klausa ir klijentų su augštais imokėiimais. Skambinkite LE. 7-3176,
Jokūbaitis.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

elef. LE. 7-3173.
VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Namu RO. 6-0417

O X U V C Į <1^

A, Beresnevičius
siems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
-■ Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
99 DUNDAS ST. WEST,
Telefonas LE. 1-1432
IRONTCO ,. o j. 4
;
buto tel. LE. 1-4704

FELIX ELECTRONICS SERVICE
isoma visu rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
F .’ NORVYDAS

Skambinti bet kada LE. 5-6007

WELLAND, Ont.

Atgaivinkime dvasią, kurią
gurno minėjimui, - ySP pakvietuWellando ir apylinkės Medžio
prabočiai gynė!
_
sios Montrealio Liet. Dramos Te- tojų - Meškeriotojų kulbo LituaVasario šešioliktosios prasmė“) atrą suvaidinti B. Sruogos “Mil- nica nariai ir šiais metais gana Mokinukas ir baltasis triušis kas” mano!
kiekvienam lietuviui šiandien yra žino paunksmę”. Kiek teko gir aktyvūs savo mėgiamame sporte.
Motina, nustebusi, paklaięsė:
Pirmaskyris mokinukas grįžo
visai aiški ir betkokie papildymai dėti iš spaudos bei mačiusių tą Turint noro, žuvies, nors ir per
— Tai iš visų 28 mokinių tu
būtų nebereikalingi. Jos reikšmę vaidinimą atisliepiraų, tai veika ledą, prisigaudo, bei kiškienos iš mokyklos labai gerai nusiteikęs buvai laimingiausias?
šiandien reikalinga tik jaunajai las puikus, ,o vaidybą prilygstan prisimedžioja. Kaikurie pavažiuo ir pasidžiaugė motinai, kad šian
kartai giliai Įskiepyti. Tą padary ti mūsų buvusį Valstybės Teatrą. ja net . Į išaurę stirnienos ir, kas dien — gamtos pamokos metu — tik vienas atnešiau tavu rašteli;
ti lengviau galėsime šią didžiąją
Taigi ne tik mūsų kiekvieno mėgino pasisekimą turėjo ne jie visi žaidę mokykloj su baltu kad sutinki triušį priimti... • .;
triušiu, kurio vardas —“Sniego
Šventę tinkamai švęsdami ir pa šventa pareiga atsilankyti Į šį Įs blogą.
kamuoliukas”.
juodydami savos tautos didingą pūdingą Vasario 16 minėjimą,
Sausio 23 d. buvo surengta
Be to, vaikutis pasidžiaugė
praeiti, kurioje atsispindi lietu bet kartu yra reta proga pama prizinė medžioklė, kuriai buvo motinai,
jog mokytoja sakiusi lo vo patalpintas toks pranešimėlis:
vių tautos ryžtas ir kovingumas tyti taip augšto meninio lygio vie skiriamos trys vertingos dovanos.
terijos
būdu
padovano
“Vestuvės buvo begaliniai pui
už savo egzistenciją.
netą vaidinant mūsų didžiojo dra Jas laimėjo: I vietą J. Sinkus, II sianti vienamtąištriušį
skyriaus
moki

kios.
buvo vedęs anks
Tokioje dvasioje šiais metais maturgo veikalą.
— J. Biliūnas ir III — P. Šid nių. Tik prašė, kad kiekiveno iš čiau. Jaunikis
Tai buvo atsitikę jam du
čia mes nematysime tos tri lauskas. Sveikinam laimėtojus. vaikų tėvai parašytu raštelį, jog
Vasario 16-toji bus švenčiama
kartu
jo gyvenime. Taip pat jis
Niagaros pusiasalyje, Merritton spalvių jūros, kurios puošdavo
Mūsų klubo valdyba, susitaru sutinka priimti triušį, jeigu jų sū yra dalyvavęs
ir II Pasauliniame
Community Centre Hali, vasario kiekvieną mūsų tėvynės’ mieste si su vietos' kanadiečių sporto nus ar duktė laimės. kare
”
...
20 dieną.
lio gatvę, bet būdami dideliame klubu “Crowland Sportš Club”,
Motina galvojo: dvidešimt aš
Užteko to malonumo --n.
šiai šventei duodamas visai skaičiuje, pajusime tą minėjimą nutarė suruošti tarpklubini kon 'tuonis
mokiniai
klasėj.
Laimėji

Pas
advokatą užeina iš kalėji
naujas žanras. Vietoj paskaitų bei švenčią mūsų brangioj Lietuvoj. kursini medžiojimą vasario 6 d. mo šansas — nedidelis. Ir parašė mo paleistas
vyras ir sustoji prie
prakalbų — gyvas Lietuvos is Wellando lietuvių Medžiotojų Šiam konkursiniam medžiojimui raštelį, kad sutinka.
durų.
•
torijos paveikslas, Balio Sruogos ir Meškeriotojų klubo Lituanica yra užsakyta taurė, kuri paliks
Rytojaus
dieną,
su
džiausmui
Prašau arčiau ir atsisėskite'
3 veiksmų 9 paveikslų trilogiška nariai sutiks tamstų gausų atsi klubo nuosavybėje laimėjus tris Įvirsta pro duris sūnelis, nešinas ——
pakvietė
advokatas.
istorijos kronika “Milžino pa- lankymą ne patrankų, bet turimų kartus. Tad sėkmės mūsų na baltu triušiu.
—Ačiū, prasėdėjau penkeris
ųnksmė”. šis veikalas šiuo metu medžioklinių šautuvų salvėmis. riams medžiotojams. Pasistenki s — Mamyte, “Sniego kamuoliu-^ metus
" visėm lietuviškam pasaulyje yra Minėjimas bus vasario 20 d. Mer- me, kad taurė paliktų lietuvių
rimčiausias ir Įdomiausias ir iš ritton Coriimunity Center Hall, rankose. Juk ir mūsų protėviai
pildomas geriausių aktorių.
kur buvo praeitais metais Čiurlio narsūs medžiotojai buvo.
PRANO BARAUSKO
| Todėl tolimiausių apylinkių vi- nio ansamblio Joninių koncertas.
Kovo 26 d. 8 vai. vak. šaukia
Draudimų agentūra
. si lietuviai nuoširdžiai kviečiami
Vaidinimas prasidės 5 vai. p p. mas visuotinis narių susirinkimas
Visų rūšių draudimai.
j
šoje šventėje dalyvauti. Ypatin punktualiai, prieš penkias iškil Crowlando hotelio valgykloj. Bus
gai prašome paraginti jaunimą; mingasis aktas. Po vaidinimo šo aptarti aktualūs klubo reikalai,
TELEFONAS.
Kad nepraleistų progos pamatyti kiai, veiks -valgių ir gėrimų bu renkama nauja valdyba, po to vai
ši didingąjį veikalą, kuriame gra fetas. Medžiotojų ir Meškeriotojų šės. Visus klubo narius prašome
žiai atsispindi lietuvių tautos
Lituanica klubo valdyba. dalyvauti.
Klubo valdyba.
praeitis.
: Niagariečiai, imdamiesi šio di
Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
arba RO. 6-0832
delio darbo, pasiėmė ir atsakomyVasario 16 minėjimas šioj apy gustinavičiaus namuose. Tėvai
Cameo Cres., Toronto 9, Ont.
■ bę. Tačiau tikime lietuvių patrio
linkėj
įvyks
vasario
20
d.,
šešta

atveža
vaikus
i
mokyklą
iš
gana
tiškumu, kad nebus apnlti nei dienį Delhi vengrų salėje.
toli. Reikia važiuoti 20-25 myrengėjai, nei programos išpildyProgramoje
bus
prof.
Stepo
lias,
atvažiavus laukti porą va
tojai, kurie į' ‘Milžino paunks Kairio iš Toronto paskaita dienos
Nauja Lietuviška Valykla
į
mę” sudėjo ir milžinišką darbą. tema. Meninėj daly tautinių šokių landų, kol baigiasi pamokos.
tėvams, kurie taip nuošir
Šventės programoje: minėji grupė iš Hamiltono, vadovaujama Garbė
rūpinasi savo vaikučių reli
mas, kuris prasidės invokacija — G. Breichamnienės, atliks scenos džiai
giniu
tautiniu auklėjimu. Pa
Tėvas Barnabas, OFM, toliau ty vaizdeli tautiniais motyvais. Po mokosirvyksta
nuo 7 iki 9 v. v.
los minutė, Tautos himnas ir
bus šokiai ir žaidimai, veikiant šeštadieniais.
985 College St.
TeL LE. 1-5166
trumpas. Įvado žodis, kurį pasa to
turtingam
bufetui.
Veiks
taip
pat
Pamaldos
savoje
bažnyčioje
Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis
kys KLB Krašto Valdybos pirmi
labai įvairi fantais loterija, ku pradedamos vasario 21 d. 11 vai.
ninkas Stepas Kęsgailą. Meninė ir
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
je dalyje Montrealio Lietuvių rią praves Katalikių Moterų Jau užsakyti bažnyčiai suolai.
D-jos skyrius (savo gabumus šioj Jie kainuos $2.200. Gauta 100
Dramos Teatras vaidina “Milžino srity
6 vai. ^ak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto
jos jau ne kartą yra iro- naujų kėdžių. Jos bus naudoja
paunksmę”. Po to šokiai, bufe
mos bažnyčioje, kol bus padaryti
. Savininkas L. LEVECKIS
tas ir kiti Įvairumai. Organizaci džiusiosj.'Ta pačia proga jos ma suolai.
Dar
prieš
pamaldų
pra

loniai
prašo
galinčius
prie
šios
jos dalyvauja su savo vėliavomis.
džią bažnyčios sienos ir lubos bus DĖMESIO I
Salė atdara nuo 12 vai. Pradžia loterijos fantais prisidėti.
DĖMESIO!
nuplautos,
kad
švariau
ir
gražiau
Prie
Įėjimo,
šalia
bilietų,
bus
ir
4 vai. p p. Meninė dalis prasidės
Taisau visų rūšių
Tautos Fondui aukų lapas, ku atrodytų.
punktualiai 5 vai. p.p.
Artimo meilė praktikoje. Sau
riame būtų malonu matyti visų
Televizijas, namų ir auto radijas
Vasario 16-tos idenos minėji šios
sio
31
d.,
tuoj
pasibaigus
pamal

apylinkės
tautiečių
pavardes.
AL. ČIŽIKAS s
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
mo iškilmingos pamaldos Įvyks
doms,
aukų
lapais
surinkta
virš
Ne
tik
pajamos
iš
aukų
lapo,
bet
18 SKYLARK RD., Toronto.
Telefonas RO. 6-4063
sekančią, vasario 21 dieną, sek
$200
pp.
Kazakevičių
šeimai
pa

ir
visas
to
vakaro
pelnas
bus
ski

I ■ ■ ■............. ■>■■■«!
madieni, 10 vai. prieš piet, lietu
remti.
šeimos
galva,
Jonas
Kaza

riamas
Tautos
Fondui.
Tai
yra
vių parapijos bažnyčioje, 75 Rolls
viena iš-geriausių progų metuose kevičius. ilgesni laiką sunkiai
;Ave., St. Catharines, Ont.
serga. Rinkliavą pravedė parapi
Wellando ir St. Catharines Įrodyti, kad mes esame dar verti jos
komiteto nariai. Pačią šalpos
lietuvio vardo, kad mums rūpi
apylinkių valdybos.
DANTŲ GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJA
lietuviški reikalai, kafį mes pa minti iškėlė kat. moterys savo su
Sveikintinas LB apylinkių val gal savo išgales prisidedame prie sirinkime.
1577 BLOOR ST. WEST
129 GRENADIER BD;
Bažnyčiai pirkti fondas auga.
dybų bendradarbiavimas. Jau ke tėvynės laisvinimo darbo. Tad
(prie Dundas)
(2-ras namas nuo Roncesvallinti'metai St. Catharines ir Wel visus, ne tik Delhi, Tillsonburgo, Mintis išmokėti skolą už bažny
. . les), Toronto.
TELEFONAS LE. 24108
lando apyl. valdybos dirba ranka bet ir tolimesnių apylinkių, kaip čią ir salę, atėjus laiku Įsigyti ir
rankon, nes “Kai du stos visados net kaimyninių apylinkių Londo kleboniją, randa gražaus pritari
Telefonas LE. 1-4258
daugiau padarys”. Taip jos yra no ir Hamiltono lietuvius prašo mo. Netrukus apylinkės lietuviai
Priėmimo valandos:
Priėmimo valandos: nuo 9-12;
turės savo židinį, savo pastogę,
j nudirbusios nemažus darbus: su- me gausiai dalyvauti.
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
ši minėjimą rengia jungtinis kurioje stiprės jų religiniai ir
' ruošė puikią V Kanados Lietuvių
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v
tarimą).
Dieną, mažai kuo mažesnio mas- į visų lietuviškų šios apylinkės or- tautiniai nusiteikimai.
to buvo suruoštas Niagaros pu- ganizacijų komitetas.
i1 bažnyčiai
BAŽNYČIAI pirkti
PIRKTI fondui
FONDUI .papa
siasalio liet, bendruomenių ĮsikūMinėjimo pradžia 7 vai. vak. staruoju laiku aukojo: po S150: J.
Kabinetas: LE. 4-4451
W.A. LENCKI,
rimo dešimtmečio paminėjimas. Prašytume dalyvius rinktis bent! Jauneika, R. KupeUs, Mary Veiveris,
Toi
Iriirip niicvslnpę
Jąnusauskas, po $100. A. Trečiokas,
pusvalandžiu anksčiau, nes nrnPprog ZTai vic
vis rtaimonrinboi
deimančiukai, - kurie
Dr. P. MORKiS
B.A., L.L.B.
P. Ožalas, E. Rugienienė, A. Žebertapraskaidrina mūsų pilką kasdie ramą pradėsime punktualiai.
vičius, F. Gurklys, V. Galeckas, P. VinDANTŲ GYDYTOJAS
TEISININKAS —
dašius, J. Onaitis, Br. Bačiūnas, J.
Rengėjai.
nybę. Šiais metais šios valdybos
Rimkus,
Br.
Urbas,
V.
Veiveris,
J.
ADVOKATAS - NOTARAS
Liet. Kat. Mot. D-jos skyriaus
yra sumaniusios išeiti iš tų siau
Vakarais ir šeštadieniais
Gudinskas,
V.
Miceika,
St.
Gudinskas,
rų ir šabloniškų vienos apylinkės ruoštas parapijos naudai vakaras P. Janulis. J. Pocius. J. Laureckas, J.
pagal susitarimą.
100 ADELAIDE ST. W.
lietuvių Vasario 16 minėjimų rė sausio 30 d. Delhi lenkų salėje Dambrauskas, K. Lukošius; po $50:
1082 BLOOR W., Toronto 4.
mų ir ruošia didingą, ne tik savo, praėjo su dideliu pasisekimu: A. Rudokas, A. Budreika, Pr. ParRoom 107
gauskas,
M.
Galeckienė,
G.
Bajeišis.
(į rytus nuo Dufferin St.)
gražiai
suvaidino
Čechovo
“
Pirš

bet ir artimesnių Amerikos bei
A. Miknevičius. M. Rutkauskas, Z.
Telefonas
EM.
6-4182
Kanados apylinkių lietuviams Va lybas’’ Toronto sietyniečiai, gro Obelienis, T. Vidmontas, St. Šimutis,
jo geras orkestras, veikė turtin A. Lapenas $30, P. Gudelaitis $25, St.
sario 16 minėjimą.
Toronto
Neprikalusomybė yra tautos ga loterija, buvo ko valgyti ir iš Ažubalis $24, V. Nemūra $10, A. Jan$10, J. Andraitis $10, W. Rekštys
brangiausias tutras. Jos atgavi gerti. Vakare buvo 200 asmenų. čis
$10, St. Vasiliūnas $10, Br. Sližys $10,
mas turi būti kuo iškilmingiausiai Pelno liko virš $300. Didelė pa T. Vaičiūnas $10, Danutė Laureckaitė
Lietuvio advokato
Br. Bukowska-BEJNAR, RO.
minimas. Mūsų sesių bei brolių dėka priklauso scenos rnieno gru $10. Ji paukojo bažnyčiai pirkti visą
tėvynėje lūpos ir mintys yra sura pei “Sietynas”, kurie suvaidino premiją, kurią laimėjo rašinių konkur
įstaiga
‘paskelbtame Norfolk Tuberculosis
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. ;
kintos žiauraus okupanto vergi ir atvyko iš Toronto, be. jokio at se,
Association, kaip geriausiai parašiu
jos, tad mūsų pareiga šį minėji lyginimo.
si savąjį darbą. Garbė tėvams turėti
274 RONCESVALLES AVE.
Šeštadieninė mokykla nuo va tokią gera ir gabią dukrele. A. Skodis Vlctor D. ALKSNIS
mą suruošti kuo Įspūdingesni ne
(prie Geoffrey St.)
J. Budra $5.
tik savo, bet ir jų vardu ir paro sario 6 d. pradėjo darbą parapi $9.Visiems
ADVOKATAS - NOTARAS
aukotojams nuoširdi padė
TEL. LE. 2-5493
dyti pasauliui, kaip mes brangi jos salėje su gražiu mokinių bū ka. Tegu Dievas
*•
atlygina už gerą širdį
62
RICHMOND
ST.
WEST
Darbo valandos: kasdien 10. v,
name nepriklausomybę ir kad reliu. Anksčiau ji veikė A. Au- ir bendrų reikalų supratimą.
Kof.
/kampos Boy & Richmond/
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
esame verti jos.
■Room
901
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 V;V.
Minėtos bendruomenių valdy
Right-Time Watch and Clock Repair
bos, pridavimui didesnio iškilminTelefonas EM. 2-2585

RO. 6-0811

Lenard's Cleaners

H

Dr. E. ZUBRIENĖ Dr. V. Sadauskienė

OKULISTĖS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečiu er
lenkų k./, tefefonuoktte ar atvykite
esmenižkai į •
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v.
Atsakymams roStu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas
VELTUI.

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

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

Toronto

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

persikėlė
j naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont
Telefonas LE. 4-8431.

2748 Dundas St. W.

Taisomi:- visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai. FELIKSAS BARZDŽIUS

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Domą Hairstyling

NEIMAN, BISSETT
Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST„ Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria aktų nervus, kurie" daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir netvingumų.
Kolba slavų kolbomis, ji

BE. 3-0978

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

OILS LTD.
Atstovus

Telefonas LE. 3-2904

H. ROžAITIS
Greitot kuro-atyvos prittotynras ir
petomeviiM*.
TelefMM LE. 3-4908.

To i so tiri i TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

; Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

SEGUIN

Kvalifikuotas technikas taiso

Sav. D. KAUKAITĖ

a*

Tel. RO. 3-1862

V. Semaška

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

AL DŪDA
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„ Groja "CUBANA" pilname sąstate. Artėjančio pavasario nuotaika visiems!

J S

i

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. ....-LOTERIJA.

Prisikėlimo salė. Įėjimas $1.50.

T O, Ont.

Vasario 2Q d. Pradžia 7.30 vai. vak.
Š.m. vasario 13 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje

Prisikėlimo parapijos žinios
Toronto Lietuvių Choras "Varpas" ruošia didžiulį
. — Šį sekmadienį per visas Mi
šias paminima Nepriklausomybės
šventė. Laike 11 vai. Mišių ji mi
nima ypatingai iškilmingai: spe-.
cialus pamokslas, solistai, choras
ir be to, vargonų pašventinimai
kurie bus dedikuoti už tėvynę žu-, 3 gražiausios kaukės bus apdovanotos
į...
vušiėms, liukankihtiems ir išvežnelių namai turėtų ^platesnę pa tiėms prisiminti.
Vasario 16-tos vakare 7.30 vai. Atatinkamai papuošta salė ir įvairūs maskaradipiai priedai sudarys
skirtį, duodant galimybę juose
taip
pat bus iškilmingos Mišios ir linksmą karnavalinę nuotaiką. Šokiams gros orkestras “Olympia”.
vypBsmo ,am?iaus lietuviui savo
tautiečių tarpe pralęisti senatvės specialus pamokslas. Be to, pusė
” ‘ ■
Bufetas, apsirūpinęs stipriais rezervais
valandos prieš Mišias ir po Mišių
dienas.. ? patenkins kiekvieno reikalavimus.
ŠĮ Sekmadienį iškilmingai bus naujai pašventintų vargonų KAUKIŲ PARADAS • BALIONAI • KEPURAITĖS • IR T. T.
Įėjimas $1.50 '
paminima Vasario šešioliktoji: koncertas. Laike Mišių bus rink Pradžia 7.30 vai. vak.
U vai. pamaldų metu lietuviškos liava Toronto šeštadieninei mo
Toronto Lietuvių Choras UVARPAS”.
organizacijos dalyvauja su vėlia kyklai paremti. Kviečiame visus
vomis. Po pamaldų einama prie prie jos prisidėti dosnia auka.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Kūrėjų - -savanorių žiniai
didvyrių paminklo, kur tautiniais Aukos Įteikiamos vokeliuose.
ŠVENTĖ
Nepriklausomybės šventės mi
drabužiais būrelis lietuvaičių pa Kviečiame visus gausiai daly Malonūs Tautiečiai,
nėjimo pamaldose, sekmadienį,
dės gėlių. Po susikaupimo’gie vauti viešame Vasario 16-tos mi
vasario
14 d. 11 vai., k.-savanoriai
Jūsų raginti nereikia, kas He
damas Lietuvos himnas. Lietu nėjime, kuris bus vasario 14 d.,
čia Jūsų tautinę savigarbą ar dalyvauja organizuotai su vėlia JAU DABAR ir iki vasario 27.
vos laisvės reikalams parap. ko 4.30 vai. p.p. College teatre.
va šv. Jono Kr. bažnyčioje.
mitetas praves rinkliavą. Tėvy —• Šį sexmadieni prie bažny šventą pareigą Tėvynės reika Visi k.-savanoriai 15 min. prieš Vakarais nuo 8.20 v. Popiečiais
nės laisvės intencija kviečiame čios, vestibiulyje prie gatvės Tau lams, tik norima priminti, kad ne vienuoliktą renkasi klebonijoje. šeštad. ir trečiad. vasario 24 d.
2 vai. po pietų.
tikinčiuosius priimti šv. Komu tos Fondas ir L. Nepr. Talkos liktų nei vieno Toronto ir jo apy K.-savanoriai užsideda savanorių
Fondas rinks aukas tėvynės lais linkes lietuvio, nepaminėjusio
niją.
vinimo reikalams. Tiek fondai, taip reikšmingos mūsų Tautinės turimą trikampi, o kas dar jo ne
— Šį antradienį, vasario 16 d., tiek kitos orgįanizacijos užbaigus Šventės — Vasario 16 d.
gavo, galės gauti vietoje.
parapijoje yra skelbiama susikau rinkliavas prie mūsų parapijos
Skyriaus valdyba.
Minėjimas mūsų kolonijoje
pimo diena. Vakare 7.30 vai. par. surinktas aukas paskelbia viešai įvyks
šį sekmadienį, vasario 14 d., Šaulių žiniai. Nepriklausomybės
bažnyčioje įvyks šv. Mišios, ku laikraščiuose.
sekančia tvarka:
šventės proga, vasario 14 d. 11
rių metu giedos solistai ir par.
of Canada
—- Naujai Įsigytiems vargo
1.
Iškilmingos
pamaldos
su
tai
iškilmingų pamaldų metu,
choras. Pamaldas laikys svečias nams iki šiol jau suaukota $2.247, dienai pritaikintais pamokslais vai.
visi šauliai-ės organizuotai su vė Pilnas repertuaras klasinio ir
iš Toronto kurijos. Į .pamaldas 28. Visiems aukotojams giliai dė bus katalikų ir evangelikų baž liava
dalyvauja šv. Jono Kr. baž modernaus baleto, Įskaitant
pakviesta lietuviams ^draugiškų kojame. Kviečiame kiekvieną pri nyčiose;
nyčioje. Renkasi 10.45 vai. para Swan Lake (4 aktai); The Nut
kanadiėčių.
sidėti pagal savo išgales.
2. 1 vai. p.p. speciali programa pijos salėje.
Kuopos v-ba.
cracker (4 aktai); Les Sylphi-r- Prel. J. Balkūnas, oficialusis — Naujai išrinktas Prisikėlimo Vasario 16 dienai bus atliekama
des; Aurora Pas De Deux; Of
Skautų-čių žiniai
Vasario 16 minėjimo kalbėtojas, par. komitetas pareigomis pasi Lietuviškoje Radijo Valandėlėje
fenbach In The Underworld.
Vasario 21 d., 4 vai. p.p. šv.
atvykęs 4 Torontą apsistos ir gy skirstė šitaip: pirm. — Bušins- “Tėvynės prisiminimai” iš stoties
Bilietų
kasa atidaryta nuo 10
vens švzJono Kr. klebonijoje nuo kas Mečys, vicepirm. — čepon- WHL0 Niagara Falls, banga Jono Kr. parapijos salėje Įvyks vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Vasario 16 d. minėjimas. Skautaišeštadienio iki trečiadienio, vasa kus Pranas, sekretorius — Luko 1270;
tės
uniformuoti dalyvauja. Kvie Kainos: vakarais $1.50, $2.50,
rio 1347 d.d. Svečias dalyvaus ševičius Vacys, jaunimo reika 3. 3 vai. p.p. iš Toronto stoties
$3, $3.50. Šeštad. popiet: $1.50,
įįar. bažnyčioje Nepriklausomy lams — Baltrušaitis Juozas, bažn. CFRB, banga 1010, prelato Bal- čiame skautų tėvelius ir visuo $2, $2.5.0, $3. Trečiad., vasario
Tuntininkai.
bės šventės pamaldose'.
rinkliavų ir bažn. tvarkos reika kūno pasikalbėjimas su radio ko menę dalyvauti.
24 d., popiet: $1 iki $2.50.
' >— Š|.trėčiadiėnį,.vasario 10 d., lams-—’Mačiulaitis Pranas.
mentatoriumi; taip pat ten dai TAUTOS EflNDO
klebonijos patalpose šaukiami — Ateinančią savaitę lankysi nuos solistai V. Zemelytė ir V.
ATSTOVYBĖ TORONTE
šv. Jono liet, kapinių tarybos ir me parapijiečius sekančiose gat Vėrikaitis;
praneša, kad vykdant Tautos
J. BARAKAUSKAS
parap. komiteto posėdžiai. Kapi vėse: Atkins Ave., Bartlett Ave.,
4. 4 vai. 30 min. Įvyks iškil Fondo vajų Vasario 16 proga To
nių tarybos posėdiš prasideda Brocks Ave., Cross St., Dufferin mingas minėjimas College teatre, ronte pradėjo rinkti aukas ir taip
Elektros
punktualiai 7 vai.?.vak;, o lygiai St, Fisher St., Gladstone Avė., College -ir Dovercourt gt. kam vadinamas Liet. Neprikl. Fondas,
už valandos, 8 vai. v. — parapijos Havelock St., Lindsey St., Muir pas. Pagrindinis kalbėtojas — neseniai sukurtas nuo VLIKo at
kontraktorius
komiteto. Posėdžiai šaukiami vie Ave., Salėm Ave., Syyan Ave.
didelis Tėvynės laisvės kovotojas, skilusių grupių, kuris nieko bend
Visų rūšių elektros
ną dieną todėl, kad 4r par. komi- — Parapijos metinis bazaras daug nusipelnęs visuomenininkas ro'neturi nei su Tautos Fondu,
įrengimai ir pataisymai.
tetą norima supažindinit su deta bus gegužės 7 d. Kviečiame visus gerb. prel. J. Balkūnas iš Niujor nei su VLIKo vykdomu Lietuvos
Tel. RO. 7-9947
liukapinių išplanavimo^projektu, jau dabar- pradėti ruošti fantus. ko; meninę programą išpildys laisvinimo darbu.
24
Humberview
Rd., Toronto
kuriš'jaū yra paruoštas architek Nebūtina, kad fantai būtų bran mūsų mielas “Varpo” choras ir
Kadangi Liet. Nepirkl. Fondo
to Algirdo'Šalkauskio.
solistai V. žemelytė ir V. Veri- žmonės ateina aukų rinkti ten
gūs.
— šią savaitę vizituojamos šios
— Marijos, Nek. Prasidėjimo kaitis. Chorui diriguos ir solis pat, kur renkama Tautos Fondui,
gatvės: Sunnyside, Medland, An seselės Toronto Vaikų Namų sta tams- akompanuos muzikas St. mes prašome tautiečius nedaryti Dr. K. Žymantienė
nette, Gothic, Mulock ir Ellis tybą pradeda šį pavasarį. Kadan Gailevičius.
klaidų — laiku apsižiūrėti, kam
Park.
gi jos dabartinio vaikų darželio
‘ .
Kaip jau buvo minėta, sve aukojama.
sugrįžo iš New Yorko ir priima
— Oficialiu J. Em. Toronto namo tol negali parduoti, kol ne čiams - sveikintojams kalbėjimo
Tautos Fondo Atstovybė
Kardinolo pranešimu ateityje ge pastatytas naujasis pastatas ir ka laikas bus apribotas, tad visas
Toronte.
vėl ligonius.
rokai suprastinami pasninkai: dangi torontiečių aukos nebuvo minėjimas neužsitęs ilgiau, kaip
J. Matulionis, PLB Valdybos
paliekama, kaip ir iki šiol, penk didelės, ant seselių pečių gula ne dvi geras valandas.
pirmininkas, vasario 21 d. vyks į
TEL. LE. 4-9115
tadieniai ir keturios dienos per tik sunkus statybos darbas, bet ir
Įeinantieji Į salę gaus vokelius Clevelandą, kur yra pakviestas
metus: Pelenų diena, did. Penkta jom vienom nebepakeliama fi įdėti aukai tėvynės laisvinimo pagrindiniu kalbėtoju Nepriklau
dienis, vigilija prieš N. Prasidė nansinė našta. Kurie šiam tikslui fondams. Vokeliai su aukomis somybės šventės minėjime.
" Nuolatinis
jimo šventę ir diena prieš Kalė dar nieko nėra paaukoję, kvie bus surenkami minėjimo metu.
dų vigiliją, atseit, gruodžio 23 d. čiame tai nelaukiant padaryti. Kas norės, taip pat galės Įsigyti
Be asmeninio malonumo
nepilno laiko
kuri patirsime kovo 13 d. kon
Dėl paskutiniosios datos būtų ge Be to, kviečiame joms ateiti pa Tautos Fondo ženklų.
(Part Time)
ra, kad atitinkami bažnytiniai lie galbon tuo pačiu būdu, kaip ti Primenama, kad lietuvių šeš certo metu, be piniginės para
tuvių organai pasirūpintų, jog kinčiųjų buvo pagelbėta statant tadieninės mokyklos mokiniai mos, kurią nedidelės aukos pavi pristatymo darbas
lietuviai Kūčias turėtų ir ateity Prisikėlimo parapijos pastatus— Nepriklausomybės Dieną pami dale už Įėjimą suteiksime Vasa
šioje apylinkėje
je pagal Įprastas mūsų krašte tra paskolomis. Prašome — atneški nės vasario 13 d. pamokų metu, o rio 16 gimnazijai ir be moralinio
dicijas: t.y- mėsos būtų nevalgo te ir pasidėkite kokiems metams mažieji — vasario 21 d. Prisikėli džiaugsmo mūsų suteikto progra
Gera i. įsikūrusi Kanados bendro
mos išpildytojams bei rengėjams vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
ma Kūčių dieną, o tos dienos va ar bent pusei metų savo santau mo parapijos salėje.
kare turėti tradicinį Kūčių sta- pas ar jų dalį pas seseles. Jos dir : Vasario 16 d., "antradienį” 7.30 mes dar susipažinsime ’ su muz. do ir apmoko vietos gyventojus
prekių pristatymui pagal
lą, jau iš žilos senovės, praktikuo ba mūsų parapijoje ir mūsų kolo vai. Vak. šv; Jono Kr. ir Prisikė St. Gailevičiaas pastarųjų metu lengvam
sudarytus pavienių : pirkėjų sąra
jamą lietuvių tautoje.
nijoje mūsų vaikučių naudai.
limo bažnyčiose bus pamaldos su muzikinės veiklos balansu*. “Var šus šioje apylinkėj^ Tai neturi
pamokslais, prisimenant laisvės po” ir šv. Jono Kr. parapijos nieko bendro sjv pardavimu; paty
nereikalaujamas;
.
kovotojus ir prašant Tėvynei lais chorai, Toronto Vyrų Kvartetas, rimas
Kandidatai turi būti patikimi,
vės. Visi prašomi skaitlingai da muzikos studija ir pagaliau jo pa blaivūs; teisingi, su gero vairuotojo
ties kūryba, kaip kompozitoriaus, pažymėjimu, turėti tamsporto ga
lyvauti.
__ .
- J. ŽUKLIUI mirus,
Tepraeina Nepriklausortybės dirigento ir mqkytojo, yra jo kul limybes, t.y. automobilį ar lengvą
sunkvežimį ir turėti $1200 pinigais.
kreditas torontiečiams.
paskelbimo 42-roji sukaktis vie tūrinis
seserį Bronę Cirūnienę ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame
Sis darbas gali būti atliekamas
----------;
----i
---------------------ningumo ir susiklausymo ženkle. Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ir tų, kurie ir šiuo metu dirba
£i, jei tai įvyks, mes būsime daug II augšte be baldų. Tel. LE. 4-8154.
kitur.
3. S. Rakščiai,
Kreipkitės raštu į
laimėję.
Apylinkės valdyba.
Išnuomojamtas kambarys II augšte su
J. L. Kriaučiūnai.
maistu viengungiui. Tel. RO. 2-7459.
Contract Division
Sv. Jono liet, kapinių vietą
Labai
pigia
kaina
parduodama
nauja
praėjusių savaitę inspektavo svei sofa, fotelis ir ihaža tfelevtzijos kėdė.
1512 EGLINTON AVE. W.
katos departamento pareigūnai iš Tel. WA. 2-7981; ndmu AM. 1-0537.
TORONTO 10, ONTARIO
parlamento rūmų. Jie visi pareiš
A. t A .
kė pasitenkinimą vietos gražumu Kodėl nepamėginti
JONUI .'KALVAIČIUI mirus Lietuvoje,
ir tinkamumu. Kapinių projektas
jau paruoštas. Kapinių Įrengimo ir sutaupyti?!
Knygvedyba ir
jo sūnui Zigmui Kalvaičiui ir jo mielai šeimynėlei gilią
reikalams gauta $200 auka. Užsakyti artimiesiems tėvynėn do
užuojautą reiškia
•
3‘
vanų siuntinius. Didž. pasirinkimas
Income Tax
TL Choras “Varpas” vasario 21 tekstilės gaminių, vaistų. Siuvamos
>' . >
L. A. Kuzmickai.
tik $160, akordeonai 120
užpildymas
d. išpildys meninę programą Ne mašinos
bošų $145. Vaistų 1 svaras tik 75 c.
priklausomybės
šventės
minėji

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■h me Clevelande.
verslininkams.
;*Sv. Jono Kr. parapijos žinios
įPaminint Toronto lietuvių
Caritas veiklos dešimtmetį, pra
ėjusį sekmadienį oficialiai buvo
pranešta, kad parapija, stiprinda
ma labdaros darbą, yra numačiusi
Toronte įsigyti senelių namus, ir

Kaukių Baliu

Alexandra

NATIONAL
BALLET
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Mūsų mylimam tėvui ir uošviui A. t a. Antanui Aušrį*
tui mirus, susilaukėme daug nuoširdžios užuojautos pareiš
kimų žodžiu ir raštu.
Šiuo norime pareikšti gilią padėką už užuojautas ir šv.
Mišių aukas šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigams, Tė
vams Pranciškonams, organizacijoms, giminėms, draugams,
. kaimynams ir pažįstamiems.

........

Nuliūdę:
Vytautas ir Sigita Aušrotai.

* •* £ Nuoširdžiai dėkdju visoms ponioms už padamą man tokią di* dalę staigmeną, kuri paliks mano širdy Visam mato gyvenimui, ypa
tingai ponioms rengėjoms: Saplienei, Siminkevičienei, Paulauskienei,
Stabačinskienei, Skukauskienei, Kuzmickienei, Butėnienei, Dundenęnei, Yokubynienei. taip pat nuoširdžiai dėkoju visoms kitoms po
nioms: Kerberienei, Tumostenei, Vaitkevičienei; Dargienei, Končienei,
Grigaravičiūtei, Bubulienei, Ignatavičienei, Jankauskienei, Kuzmickie
nei, Rinkūnienei, Sapijonienei, Iškauskienei, Abromaitienei, šventoraitienei, Mičiūnienei, Mičiūnienei, Ceponienei, Gačionienei, Valskie
nei, Aoeravičienei, Sčepavčienei, Smailienei, Križevičiehei. Mačiulie
nei, Klezienei, Korsakienei, Greer, Vaicikauskaitei. širdingas ačiū!
*
Aldona Siminkevičienė.

-

HU. 5-6121

Nepriklausomybės šventė minima šį sekmadienį, vasario 14 d.
11 vai. įvyks pamaldos abiejose
bažnyčiose už Lietuvos laisvę.
3.30 vai. p.p. minėjimas Pla
teau salėje—3710 Calixa La Val
lee. Pagrindinę kalbą pasakys
LĖK narys V. Rastenis iš Niujor
ko. Meninę programą išpildys
sol. J. Pauliūtė, pianistas K. Smil
gevičius, AV parapijos choras ir
skautų vyčių taut, šokių grupė.
Minėjimą rengia apyl. seimelio
prezidiumas. Už Įėjimą aukojama
$1. nedirbantieji aukoja, kiek iš
gali, o jaunimas iki 16 metų,
moksleiviai, studentai įeina vel
tui:

bedirbdamos savo kultūrinį ir visuomeninį darbą jau senokai nepasirodė su viešu parengimu, to
dėl tikisi, kaip ir visuomet,
Montrealio lietuvių visuomenės
gausaus dalyvavimo.

Užgavėnių baliuje, kurį vasario
27 d. ruošia AV parapijos salėje
L. Kat. Moterų D-jos skyrius, da
lyvaus aktorius humoristas Vita
liūs Žukauskas iš Niujorko.
Balius žada būti labai įdomus:
aktoriaus Įdomi ir linksma prog
rama. gero orkestro palydimi šo
kiai, karšta vakarienė ir turtinga
loterija.
Montrealio katalikės moterys

Tauro sportininkai pereitą sa
vaitgalį dalyvavo Kanados Sporto
Apygardos pirmenybių varžybose
Toronte. KnrĮ’j. buvo išvykęs ir
klubo olo^’is klebonas T. J. Borevičius, SJ.
* .

Viešnia iš Lietuvos .
Lėktuvu iš Frankfurto atskri’o o., Juodikienės motina. Montealio aerodrome ja pasitiko dūk'ė, žentas, anūkas ir automobiliu
narvežė j? i Torontą, kur pasto
viai apsigyveno. Ji yra 65 m. am
žiaus, apsukri ir daug kentėjusi
,
Kanale jaučiasi laiI minga ir patenkinta.

Padėka .
Gilaus dėkingumo kuoina širdimi
norime padėkoti brandiems musų rė
mėjams už neįkainojamą triūsą, įdėtą
besidarbuojant saus23 d. įvy

SLA kuopa ruošia savo veiklos
dešimtmečio minėjimą balandžio
30 d. Numatyta vakarienė su po
būviu. Minėjimo komisijon iš1
rinkti J. Šeidys, J. Šiaučiulis ir
Skaisgiris.
Birutė
medžiagą
XX amz.
grįžti i ŠĮ
mėnesį.

Ciplijauskaitė, rinkusi
savo disertacijai apie
ispanų literatūrą, žada
kontinentą dar vasario

Liet. Namu Įsieninn klausi
mas Monfreaiy vėl ’’radėtas ju
dinti. Yra gautas ir casiūlymas
pirkti nauiai statomus namus su
dviem salėm po 600 vietų.

kusio šokių vakaro-baliaus pasiseki
mui.
Didi padėka rėmėjų pirmininkei p.
M
prvmtą atsako-- Tamųh;tl?n2’
ir jjp
v ,są
neštą siį tikru
u ruvesti
diiaugsr^u.
šeim^mkėm. ..p Gelazj-'nienei už
■
j i<i|pherc’>a Toronto
įdčią visą širdį garnivalgus, nvėloms’ talkiPark apylinkes atstovas federal!-- n;ntėms. kurios su dideliu pasišventiniame parlamente, sausio 22 d. i->u drb-> nu > n to iki vakaro ponioms:
j posėdy, kalbėdamas diskusijose : Puterisns:, Petrauskienoi, Balsevičie-
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p. kad
v. Dąlnd:eų3i
; tai ukrainiečių
nepriklausomy- nio” šuorą ’.žavimą bei jam sėkmin
i bės šventės diena ir pareiškė vil gai vadoy?y:mą. P.agelbininkėms: pp.
nies. kad visi atstovai nuoširdžiai Bumbulienei, Ž. Klevenienei, Burdu! linki laisvės Ukrainai ir kitoms iienei.
-Nuoširdžiai dėkojame n. Jonei
pavergtoms tautoms, žinoma, kar Kvietytei-Urbonienei
ir p. R. Doyle
tu prisiminė, kad nemažai Ukrai už pasiaukojimą veltui atliktą menišką
nos sūnų gyvena ir Kanadoje, o programą. Taip pat dėkojame p. J.
parlamentarams, be abejonės, bu Kvietytės-Urbonienės studijos mergai
tėms. kurios savo grakščiu šokiu ste
vo žinoma, kad ir jis pats ukrai bino
susirinkusius.
nietis.
P. Sondai ir p. Petrauskui už orga
nizavimo vyriškų jėgų bei rūpestį ba
Firma remia tremtinius
ro reikalais. Visiems talkininkams:
Angelstone Ltd., kurios cent pp. Simanavičienei, Kairienei, Lorenras yra Preston, Ont., o skyrių ciėriei, Urbonienei. Kuolienei, DerviMašąlaitienei, Rusinienei, Padaukelyje Kanados miestų, tarp nienei.
bedinskienei. čėsikiėnei. Jonušaitei,
kitų ir Toronte, kur dirba ir lie Lelešiūtei, J. žadeikiui, V. Karauskui,
tuvių, sausio 14 d. pasiuntė laiš E. Abromaičiui. V. Juodišiui, Gurevi
ką imigracijos ministerei Fair- čiui, Arūnui, Simanavičiui. Bušinskui,
clough, (prąšydama tremtinių ligo Pranckevičiui, Mažeikai, Tamulaičiui.
Ypatingai dėkojame Didž. Gerb. kle
nių Įsileidimo i Kanadą dar pra bonui
Tėv. Placidui, OFM, ir visiems
plėsti.
tėvams pranciškonams už skelbimus
To laiško nuorašą firma išsiun per biuletenius ir už veltui suteiktą
v'
tinėjo visiems savo darbininkams salę?

Paieškojimai
Mažeikelytė Monika, kilusi iš
Taujėnų valse., Ukmergės ap., ir
Kryževičiūtė Birutė, Lietuvoje
1937 m. gyvenusi Klaipėdoje, o
tremtyje Luebecko lietuvių sto
vykloje, kurios dabar abi yra ve
dusios, bet pavardės vyrų neži
nomos, prašomos atsiliepti šiuo
adresu: Jonas Kapčius, 902 Whee
lock Rd., Cleveland 3, Ohio, USA.

Nuoširdžiai dėkojame visoms ir.vi
siems atsilankiusiems į ši LVN staty
bai skirtą parengimą. Jūsų nuoširdi
parama duoda mums vilties netolimo
je ateityje pradėti savo sumanymus
realizuoti. Jausdamos teisingumo pa
reigą norime paminėti, jog visi bran
gūs musu rėmėjai netik pašventė daug
savo brangaus laiko ir visa širdimi kur
tik galėjo talkino, bet ir visą šį di
džiuli' darbą atliko be jokio medžiagi
nio atlyginimo. Tad teatlygina Jums
duosnusis Viešpats savo. visakeriopamis malonėmis.
Dėkingos Kristuje.
Nck. Pr. Marijos seserys.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn

1212 Dundas St W.
Tel. LE. 2-9547
J. BER2INSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lenuvai ir greitai
duodamos bet kokiam geram tikslui.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.

Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Blot,?* St W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
HUMBERSIDE - INDIAN ROAD. $3.000 įmokėti. 10 mHų balansas. 7 kam
bariai per 2 augštus, 4 kambariai ir vonia su modemiška virtuve pirmame
augšte. garažui vieta. $13.500.

SYMINGTON • BLOOR. $3.000 įmokėti, 10 metų balansas, 6 moderniški
kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas, didelis sklypas. Viso $14.000.
HARDWARE BIZNIS; $8.000 viso kaina olius inventorius. Lietuvių rajo
ne, Bloor gatvėje. Metinė apyvarta $50.000. Pigi nuoma.
0«Mif pervežimas Toronte ir tolimoms
distancijomis. Visos vėtomos tortas opdraustos. Vožioojom Iros savo it f j Montrootj, Londonu, Windsor^, Homftton^,
M- ->t— - - Į,
d*v<RMiry
ir Llftoom

30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-1403
TORONTO

LEGALUS TRIPLEKSAI. $9.10.000 Įmokėti, viso tiktai $35.000. 18 kam
barių su balkonais, modemiškai įrengti, dideli sklypai, privatūs įvažia
vimai, gražioj vietoj, prie Humber upės. Tiktai du liko. Pasiskubinkit.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

