w

j
Ei

i

i

ę

••

Tmraoo
WVAM*

of Homeland

Authorized as Second Class Mail
Post Office Department Ottawa

SAVAITRASTIS

Leidžia
Kanados Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija

Nr. 40 (560)

TORONTO, Ontario 1960 m. spalio (October) mėn. 6 d.

KRAŠTO TARYBAI RENKANTIS
Kanados Lietuvių Bendruomenės gyvenimas jau kelinti metai
vra visiškai ramiame kely. Dar prieš keletą metų domėjimasis Ben
druomenės reikalais buvo nepalyginamai gyvesnis. Tada, tiesa, dar
buvo tebesiginčijama organizacijos struktūros bei veiklos techniš
kais klausimais. Nūdien tie reikalai jau sutvarkyti, organizacinė
rutina nusistovėjusi, visokie statutai parašyti ir Bendruomenėje
pradeda reikštis lyg stagnacijos žymių. Atrodo, kad mokėjome
sukurti lietuviškosios bendruomenės vykdomuosius organus, taip
sakant, sugebėjome įsigyti instrumentus, bet nežinome, kam ir
kaip galėtume juos panaudoti, j
Mūsoji Bendruomenė turi daugybę ir labai rimtų bei aktualių,
net deginančių problemų, tačiau visos Bendruomenės mastu jos
tebėra net nesvarstytos. Jos kartais paliečiamos prabėgomis spau
doje, susirinkimuose. Krašto Tarybos sesijose, betgi dar nei vie. na iš jų niekad nebuvo išsemta. Dar nei vienu esminiu klausimu
mes nešam padarę aiškaus sprendimo, nesam numatę priemonių
bei kelių net patiems pagrindiniams uždaviniams vykdyti.
Be abejonės, tai ne kieno kito, bet pirmiausia Krašto Tarybos
reikalas. Juk tai mūsų Bendruomenės, galima sakyti, parlamen
tas. Ji atsakinga už visą Bendruomenės liniją bei dvasią. Žinoma,
posėdžiaujant tik porą dienų per metus kažinkokius kalnus nu
versti neįmanoma, ypač, kad dar labai daug laiko sugaišina viso
kiausių organizacinių formalumų sutvarkymo reikalai. Vienu už
simojimu iškylančios daugybė problemų išblaško dėmesį, sugai
šina daug laiko ir tenka skirstytis nei vieno klausimo neišsprendus,
jokių naujų kelių nenumačius ir jokių užsimojimų nepadarius.
KLB Krašto Tarybos darbo sėkmingumui padidinti, atrodo,
reikėtų dviejų dalykų. Vienas iš jų jau prieš trejetą metų buvo
nurodytas pačios Kr. Tarybos rezoliucijoje, kuria buvo pageidau
jama, kad Krašto Taryba kiekvienai sesijai pasirinktų panagrinėti
kurią nors vieną aktualią problemą, o nepaskęstų formalinėse
kasdienybės iškeliamose smulkmenose. Antras darbo sėkmingumo
sumetimais pageidautinas dalykas būtų pasiruošimas pasirinktąjį
klausimą diskutuoti iš anksto. Gera būtų padiskutuoti tą klausi
mą ir spaudoje, ir įvairiuose sambūriuose. Tuo būdu būtų iškelta
daugiau idėjų, daugiau minčių, būtų sužinota nuomonė daug pla
tesnių visuomenės sluogsnių, kuri galėtų daug pagelbėti Krašto
Tarybai, kaip organui kompetetingam padaryti galutinius spren
dimus bei praktines išvadas saistančias Bendruomenės organų
darbą.
’
Iki šiol KLB Krašto Taryba gilesnių problemų nei nesiėmė
svarstyti, jei neskaityti pereitoje sesijoje ekspromtu iškilusios jau
nimo lietuviškojo ugdymo klausimo. Tuo reikalu skubotai buvo
net padarytas nutarimas — priimta Jaunimo Dienos idėja, kuri,
gal būt, pasirodė praktiškai neįvykdoma, kad po to apie ją daugiau
jau ir neteko begirdėti, šioje sesijoje prie to klausimo, tur būt,
bus vėl sugrįžta, bet ar yra tam pasiruošta? Ar buvo ištirtos šitokios JaunimOiUJj^iossįMorganiząvimo praktiškos galimybės? Ar
buvo apgalvota praktiškai įgyvendinama tokios Jaunimo Dienos
forma?
Krašto Taryba gal turėtu grįžti prie pereitoje sesijoje taip
pat jau paliesto, bet taip ir likusio neapsvarstyto labai jautraus
skirtingų imigracinių kartų glaudesnio sugyvenimo klausimo.
Tokių klausimų .yra visa eilė, labai svarbių ir reikalingų sku
baus sprendimo. Jų čia minėti nėra prasmės, nes vienu metu visųišspręsti vistiek neįmanoma. Kad nebūtų nereikalingo gaišto bei
tuščių kalbų. Krašto Tarybai vertėtų apsiriboti bent pora mažes
nių arba vienu platesniu klausimu. Prie jų sprendimo vieną kartą
reikia prieiti. Kitaip ir pačią Bendruomenės organizaciją sunku
būtų pateisintit.
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SOVIETAI RŪSČIAI GRASINA IŠEITI iŠ JUNGTiNIŲ TAUTŲ.
Tokį grasinimą paskelbė N. Chruščiovas, kaibėuamas JT pilnaties
poseuyje Kinijos pnėu.i.iiu reixaiu. Esą. jeigu rauu. Kinija nebus
priimta JT narių, nusiginklavimo uerybos ueous puanomos, ir sovie- .
,inis blokas išeisiąs iš JT. jis sudarysiąs savo j i ir kviesiąs kitus
prisidėti. Kad šis grasinimas gali būti realus rodo Paryžiaus, viršūnių
Konferencijos išsproguinimas ir premjero Dieieiibakerio pareiški
mas, esą sovietai pasiruošę suauoti JT mirtini smūgį, pakeičiant
jų. struktūrą arba Kitu būdu. Vadinami neutralieji mano, kad Nikitos
Chruščiovo rūstybės šaknys glūdi įtemptuose santykiuose su prez.
Eisenhoweriu ir pasiūlė rezoliuciją, raginančią abiem susitikti bei
išlyginti nesutarimus. Eisenhowens betgi atsake neigiamai, nes nesą
jokios vilties susitarti; geriau esą c------ —---- -------------- ----------autų organizuoti naują viršūnių skelbė nutraukianti prekybos su
konferenciją pirma ištyrus susi- arti nuo gruodžio 31 d. su R.
arimo galimybes per užsienio r. Vokietija, kuri suvaržė V. Vokieijos gyventojų susisiekimą su
ministerius
Sovietai pasiūlė šią savaitę pra Berlynu ir jo'rytine sritimi. Jei
dėti svarstyti jų nusiginklavimo ». Vokietijos vyriausybė nepanai
planą, bet darbotvarkės komisija kins suvaržymų, gerokai nukenpasiūlymą atmetė. Su šiuo planu .ės. Pvz. šiais metais bendra pre
sovietai jungia reikalavimą suda kybos apyvarta siekė $538 mil.
ryti nusiginklavimo komisiją iš V, Vokietijon importuojami gazakariečių - rytiėčių ir neutralių -.niniai iš R. Vokietijos yra nedijų. iš pastarųjų jie siūlo Indiją, deiiės vertės, o V. Vokietijos tie
ndoneziją ir Meksiką, t.y. kraš kiami gaminiai yra būtini, ir juos
i tus, kurie pritaria sovietų linijai teks importuoti iš kitur. Toki
Kauno senamiestis žiūrint nuo Aleksoto kalno.
— nusiginklavimui be kontrolės. Bonnos žygi sąjungininkai patvir
Ganos premjeras Nkruma pasiū tino ir remia. Taipgi yra svarsto
lė pertvarkytit Saugumo Tarybą, ma susiaurinti prekybinius ryšius
įvedant j on pastovius atstovus ar net nutraukti su Sov. Sąjun
nuo Afrikos, Azijos ir Vid. Rytų. ga. V. Vokietija šiuo metu laikosi
ČHRUŠCIOVAS GERAS-JUOKDARYS, BET MENKAS DIPLOMATAS. — DIDŽIAUSIAS KOLO Be to, jam rūpi sudaryti Afrikos - gana pasiturinčiai, ir vakariečiai
Azijos kraštų neutralų bloką. Ku sąjungininkai ragina ją daugiau
NISTAS — KREMLIUS. — KINIJA KRITIKUOJA CHRUŠČIOVĄ.
. Sovietų laimėjimai politikoj ir širamihtų. Tai sudarė žeminantį gas įsakė išvykti sovietų techni bos F. Castro, pasakęs 4,5 vai. prisidėti prie nepasiturinčių kraš
tų palaikymo. Jos dolerių ir auk
raketų srity buvo atkreipę pasau Įspūdi. Kai kitą kartą Chruščio kams, kurių ten buvo apie 1000 kalbą, puolančią JAV, grįžo Ha- so
ištekliai susitelkė ypač per di
vanon
sovietų
lėktuvu
Iljušinu.
lio dėmesį. Afdikos - Azijos tau vas pavadino Ispanijos "Franco ko -3000. Sovietai kol kas stengiasi Išvykdamas pareiškė, esą jo vy deli ir sau palankų eksportą. L.
riku, JT pirm, sudraudė, o Ispani izoliuoti! Kiniją. Kiti komunisti
tos pradėjo žiūrėti į Kremlių kaip jos atstovas išėjo protestuoti; niai kraštai bando išlyginti Mask- riausybė svarsto perimti ameri Erhard, V. Vokietijos ūkio min.,
savo kovų rėmėją, prisistatantį su Chrųščovas išėjo iš salės.
voš-Pekingo skirtumus. Spaudos kiečių laivyno bazę Gvantanamo teisinasi, esą jos tutingumas ne
realus, nes esą 12 mil. tremti
parama ir raketomis. Sovietai,
Nesiseka Chruščiovui ir su Ki žiniomis,, esanti sudaryta specia per tarptautinį Hagos tribunolą. sąs
padrąsinti kaikurių jiems simpa nija, kurios . vadai nesiduoda li komisija. Kaikas mano, kad tie Jo grasinimai priverttė JAV per nių, kurie dar neturį namų ir dar
tizuojančių kraštų, Įsidrąsino ir
skirtumai galį .būti užtušuoti tik spėti savo piliečius, gyv. Kuboj, bo. Be to, neseniai ji paskolinusi
Kremliaus
diktantui.
Jos
spauda
.
' Eiaųjasjralslaikinai.■ ir,Jčad' tolimoji ateityje siųsti savo šeimos narius į JAV. Pasaulio Banlųir 62.4CL
Sov-.;, Sąjungą kųydsianti draugė Tas ženklas; ka& iaukiahia audros.
Į JT Niujorke atvyko dar: Jor
paminėjo tik keliom ėi- su vakariečiai^ prieš Kiniją^'
santvarkos, nepaisydami net JT noravo
NEPRIKLAUSOMA
perspėjimų. -Į Kongą pvz.. buvo lutėm. Maotsetungas išleišdino IV Su sovietų raketomis pasaulis dano karalius Husein, Indonezi Viena didžiausių britų koloni
Sugužėję jau keli šimtai “techni savo raštų tomą, kuriame specia jau apsiprato ir -jos nebedaro di jos prez. Sukamo, Australijcs jų Afrikoj — Nigerija — tapo ne
kų” iš Šoy. Sąjungos, Čekoslova liai surinkti jo straipsniai, kriti dėlio įspūdžio, juoba, kad. ir JAV premjeras McKenzie. Tai pirmas priklausoma ir netrukus įsijungs
kijos ir kitur. Ganos ir Gvinėjos kuoją Chruščiovo politiką. ■ Per pastaruoju laiku gerokai Sustip kartas nuo Vienos kongreso 1815 i JT. Ji turi 36 mil, gyv. ir 372.JT karinių dalinių palaikomi, jie neprfkla usomybės šventę Pekingė rino savo raketų sistemą. Pvz. m., kad tiek daug valstybės gal 647 kv. mylių ploto. Nepriklau
ėmė tvarkyti kraštą; nesiskaityda nebuvo matyti nė vieno didžiųjų spalio mėn.-į laivyną įjungiami vų suvažiavo tarptautinių reikalų somybės paskelbimas buvo šven
mi nė su oficialiais JT vadovybės komunistų vadų. Tai rodo, kad povandeniniai laivai, aprūpinti svarstyti. Tai sudaro nepapras čiamas ištisą savaitę. Kovų nelau
potvarkiais. Tai sukėlė antikomu santykiai tarip Maskvos ir Pekfn- atominėmis Polaris raketomis, tai reikšmingo suvažiavimo įspū kiama, nors kaikuriuose pakraš
nistinių kongiečių pasipriešinimą, go tempiasi. Pekingas norėjo so galinčiomis pasiekti taikinį už dį, nors ikišiol, be propagandos, čiuose Įvyko susirėmimų tarp at
ir pulk. Mobutu išvijo lauk visus vietų pagalbos hidrogeninėms 1200 mylių. Už 5 metų ji bus pa nieko nepadaryta. JT narių skai skirų genčių. Nigerija buvo ruo
Kremliaus' agentus. Įpykę sovie bomboms gaminti, bet Kremlius tobulinta ir galės lėkti 2500 my čius, priėmus Senegaliją ir Mali šiama nepr. gyvenimpi nuo 1946
tai bandė nuversti JT gen. sekr. netik nepažadėjo, bet dargi pa lių, Sovietai kol kas to dar neturi. — buv. prancūzų Sudaną — pa- m., kai buvo sudaryta konstituci
Hammarskjoldą, bet nepavyko: kritikavo Kinijos pastangas plėsti JAV Atlas raketa gali lėktit 9000 kilo iki 98.
ja. Pagal ją buvo Įvestas' centri
net sovietams palankūs kraštai savo sienas pietuose kariniais už mylių, o Blue Scout— 16.600 my
SMŪGIS UŽ SMŪGĮ
nis seimas tvarkyti krašto reika
balsavo prieš sovietų rezoliuciją. puolimais. Nepatenkintas Pekin- liu i erdves.
V. Vokietijos vyirausybė Pa- lams, o šalia jo trys regijoniniai
•
C N. Chruščiovas savo kalboj JT
seimeliai. 1954 m. trys krašto sri
Papildomi rinkimai i Ontario
Belgijos vyriausybės pareigū bandė pulti Vakarus^ už koloniztys buvo sujungtos federacijon, o
prov. parlamentą Įvyko Simcoe ir nas M. Zwanepoel yra atvykęs mą, bet netikėtai Kanados prem
1957 m. buvo paskirtas premjeras
Temiscaming apaylinkėse. Išrink Kanadon aptarti imigracinių rei jeras Diefenbakeris atsuko puoli
A. Abudakar Tafaka Balewa, ku
ti buvo konservatoriai A. Evans kalų su K. vyriausybe. Esą belgų mą prieš jį patį: aiškiai parodė,
Niujorko
lietuviškos
radijo
pro aplankyti tiktai Vilnių ir Kauną. kur viskas skirta komunistinei ris ir dabar buvo, išrinktas prem
ir Ph. Hoffman. Pirmasis gavo ateiviai naujakuriai turį kaikurių kad šiuo metu didžiausias kolonis
Nei savo tėvų tėviškės, nei Tra propagandai. Tik vienas kampu jeru. Krašto feder. seimą sudaro
9.231 balsą, antrasis 4.755. Libe sunkumų, be to, norima perkelti tas bei imperialistas yra Krem gramos vedėjas Jokūbas Stukas kų
neleido lankyti; visą laiką se tis esąs skirtas Lietuvos praei atskirų sričių ir 250 genčių atsto
ralų kandidatai gavo žymiai dau dalį belgų kolonistų iš Kongo. lius. Tai pradeda suprasti ir Af praėjusį sekmadienį darė, prane kiojęs
ir “globojęs” priskirtas pa čiai. Dariaus-Girėno palaikai te vai. kariuomenė drausminga,
šimą ir rodė filmus Hamiltone ir
giau balsų nei per ankstyvesnius
rikos-Azijos tautos. Statistika aiš Toronte apie savo lankymąsi oku lydovas. Tiktai pripuolamai iš besą ir lankytojai pasakoją apie valstybės tarnautojai ir technikai
rinkimus — Simcoe apyl. Cough Pageidaujami ateiviai Kanado kiai rodo, kad vakariečių globoje
trūkęs J. Stukas išsikalbėjęs su juos vaikams kaip apie tautos did paruošti iš anksto. Baltųjų yra
lin gavo 8.632, Temiscaming je yra tik įvairių sričių specialis buvę 847 milijonai žmonių šian puotoje Lietuvoje praėjusį pava dviem
Vilniuje ant Ge vyrius. Rusų visur daug. Vilniuje tik 27.000 ir kol kas jie neturėjo
apyl. Plaunt 3.825. Naujoji CCF tai — pareiškė imigracijos minis- dieną yra laisvi, o komunistinio sarį. Į Hamiltoną jis buvo pa diminostudentais
kalno
ir
tie
pareiškę, jog jų esą 40-50%, o 20% gudų, len sunkumų.
- Darbo Kongreso partija gavo terė Fairclough, kalbėdama Ha kolonizmo vergijoj tebėra 974 kviestas sporto klubo “Kovas”, o rusų dėstoma istorija
iškreipta. kų, žydų. Viešbučių tarnautojai
DVI VALDŽIOS KONGE
mažiausiai balsų — nedaugiau miltono Men’s Canadian Club na mil. Vien R. Europoj komunistai į Torontą radijo “Tėvynės prisi Pasak jų, dėl to jiems atrodą,
rusai.
Lietuvos
žmonės
laukia
kad
minimų
”
programos
vedėjo
J.
R.
kaip ir senoji CCF.
riams. Dabartinė bedarbių statis laiko pavergę virš 100 mil. žmo Simanavičiaus. Žmonių susido ir kiti rusų dėstomi mokslai iš laisvės, bet esą nežino apie lais JT veikla Konge tebėra paralyžuota dėl pačių kongiečių suski
•
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Mobutu sudarytai administracinei
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lis.
Ir
kur
žmogus
negersi,
jei
turginiai
drabužiai
susenę,
sulo

binių
firmą
aplankė
42
kraštus,
kai.
Macmillanui
ištarus
“
norė

komisijai iš un-to studentų, ku
patikrinimas baigiamas šį rudenį. ti, o didieji centrai negdlį priim
pyti.
Kai
norėjęs
aplankyti
šv.
Ka

kiekviename
žingsnyje
grasina
jų
tarpe
Lietuvą,
Sov.
Sąjungą,
riai pirmininkauja buvęs LumumApleistos kapinės bus sutvarkytos ti perdaug ateivių, nors Kanado čiau išversti, jei galėčiau”, visi
Leninas
—
plakatuose,
laikraš

zimiero
karstą,
buvę
atsakyta:
Jugoslaviją.
Lenkiją,
R.
Vokieti

ėmė
juoktis,
o
Gromyko
tempė
bos vyriausybėj užsienio r. min.
savivaldybių, kurioms sveikatos je dar esą vietos keliolikai mi
•
‘
Tai
legenda
”
.
Rasų
kapinėse,
čiuose,
televizijoje,
radije
...
ją.
Lietuvoje
jiems
buvo
leista
Chruščiovą
už
rankovės,
kad
nuIš kitos pusės Lumumba, saugo
ministerija teiks reikiamą pagal lijonų žmonių. Vyriausybė turin
kur
yra
Basanavičiaus
ir
kitų
ka

Po
pranešimo
J.
Stukas
parodė
jamas Ganos ir Gvinėjos JT dali
bą. kaip tai numato Įstatymas. ti teisę tvarkyti imigraciją, ir nie
pai,
labai-apleistos.
Kauną
abu
nių, tebelaiko save tėisėtu prem
spalvotus
filmus
apie
Vilnių,
Kau

Sveikatos ministerijos žinioj yra kas neturįs absoliutinės teisės rei
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taksi,
už
kurį
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ną, Berlyną. Tie mieli vaizdai vi jeru ir su savo bendradarbiais
sumokėję
$30.
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dencijoj. Pulk. Mobutu adm. ko
rugsėjo 27 d., svarstant dieno Kanados vyriausybei padėkos
įpareigoti įmokėti dalį kapavietės
atgaivino
tėvynę
žiūrovų
širdyse.
nas
labai
apšepęs:
namai
nublu

Čekas
L.
Baum,
Toronto
kailių
laiškus.
tvarkę, pirmuoju punktu nutarta
misija, einanti laikinės vyriau
-sklypelio vertės. Kapinių savi
Pranešėjas
būtų daugiau vaizdų sybės pareigas, paskelbė Lumumkę,
gatvės
duobėtos.
Gyventojai
pramonės
darbininkas,
buvo
nu
Sekančiu
punktu
priimti
KLB
aplinkraščiu
priminti
KLB
apy

ninkai. prieš atidarydami kapines
padaręs, bet pritrūkęs filmų, 6
turi pateikti sv. ministerijai visus vykęs i JT Niujorke, kur bandė linkių valdyboms ir per jas vi ir jos padalinių įstatų pakeitimai. sako: “Kai Kaunas bus mūsų, Lietuvoje negalėjęs gauti. Visi bą kompromituojančius doku
planus, kainas, taisykles patvirti prieiti prie Čekoslovakijos prez. siems lietuviams nepaprastai kil Nutarta padėkoti dr. A. Šid sutvarkysim”. Opera esanti ge skirstėsi dėkingi J. Stukui už at mentus, rodančius, kad jis kvie
nimui. Kapaviečių kainos yra Novotny ir Įteikti prašymą, kad nu ir reikšmingą Kanados vyriau lauskaitei, kuri atstovavo KLB ka ra; D. Penktadienį matęs “Faus virą ir drąsų žodi, kurio vengia tė komunistų savanorius iš Kini
jos ir komunistų agentus iš Sov.
kontroliuojamos; jų pardavėjai, išleistų iš Čekoslovakijos jo žmo sybės pasisakymą Jungtinėse talikų migracijos kongrese Ota- tą”. Buvęs Vytauto D. muzėjus raudonieji ekskursantai.
K.
paverstas
Respublikos
muzėjum,
nos
motiną
ir
seserį.
Policija
bet

r
Tautose apie tautų laisvę bei ap voje.
Sąjungos bei jos satelitų. Gana
veikią pelno b-vių vardu, priva
gi
jo
neprileido,
turėjo
grįžti
i
To

Pirm.
St;
Kęsgailą
painforma

ir
Gvinėja labai palaiko Lumum*
sisprendimą. Reaguojant į Niki
lo turėti ministerijos leidimus.
rontą. Po poros dienų jis vėl nu tos Chruščiovo pasiūlymą suteik vo apie KLB Calgary apylinkės
bą ir telkia jam kitų valstybių
vyko
Niujorkąn
į
č.
atstovybę
su
paramą. Prez. Kasavubu pakarto^
Daug ateivių, pasak kaikurių savo 11 m. dukra Rita ir Čia vie ti tautoms teisę apsipręsti, ir Ka valdybos susitvarkymą ir planus
ateičiai.
jo
pulk. Mobutu reikalavimą JT
nados
užsienių
reikalų
ministepranešimų, grįžta Europon dėl nam tarnautojui įteikė prašymą.
PASAKOJA NESENIAI ATVYKĘS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
atšaukti tų dviejų kraštų dalinius
ris Green ir vėliau kalbėjęs Ka Konstatavus, kad VH-ji Kana
Kanadoje pididėjusio nedarbo.
vo
apsėti
dirbamą
žemę,
o
pas

1949
m.
kūrėsi
kolchozai.
Kai

dos
Lietuvių
Diena
praėjo
gra

nados
min.
pirm.
J.
Diefenbakeiš Kon^o iki spalio 5 d., nes jie
Esą vokiečių, danų, austrų, olan
17 kanadiečių studentų, gavu ris priminė Chruščiovo nelogišku žiai ir sėkmingai, nutarta padėko kas jau prieš tai žinojo jų neiš kui, atidavus nustatytąją duoklę, kišąsi į krašto vidaus reikalus.
dų konsulatai yra paskleidę to
kias žinias. Iš imigracijos minis sių stipendijas, išvyko Britanijon. mą reikalauti iš kitų tautų su ti jos rengėjams — KLB Toron vengiamumą, bet vietiniai bolše- leisdavo sunaudoti sau. Dažnai Tam įrodyti jis patni>;ė Ganos
terijos patirta, kad tie praneši kur tęs savo studijas, šiemet Bri teikti kolonizujamoms tautoms to apyl. v-bai ir Dienos rengimo vikėliai ramino, kad prievartos net ir viso derliaus neužtekdavo prez. Nkrūma laišką Lumumbai,
‘ d priešakyje su J R. Si- nebūsią. Gūdi, ateis laikas ir pa* duoklei. Tokie išvežtųjų ūkiai bu pažadantį sutelkti JT’Afrikos-Azi
mai perdėti, nors prileidžiama, tanija paskyrė 170 stipendijų bri laisvę, kai pati Rusija yra oku
vo vadinami kooperatiniais. Dar jos kraštų paramą. Pulk. Mobutu
tyš susiprasime.
jog dalis naujai imigravusių grįž tų Bendruomenės kaštų studen pavusi ir kolonizuoja daugelį tau mana ..
Konstatuota, kad į Krašto Ta Dar prieš tai išvežtųjų ūkius 1948 m. buvo pradėta bandyti iš iniciatyva yra organizuojama
ta kuriam laiku su nusistatymu tams, o sekančiais metais paskirs tų, o jų tarpe Pabaltijo tautas —
rybos
suvažiavimą vyksta visi Kr. buvo praktikuojama apdirbti taip: vežtųjų kaimynų žemę jungti į Kongo politinių vadų konferendvėl atvykti Kanadon. Laivų b-vės 500. Kanada šiemet paskyrė 250 Estiją, Latviją ir Lietuvą. Už to
Bet šitokia i® t io nrn c ♦ i
surasdavo keletą naivesnių kai- “koperatinį ūkį”.
pareiškė nepastebėjusios jokio stipendijų,, vykdydama
,—, — — bendrą kį atvirą užstojimą pavergtųjų Valdybos nariai.
(Nukelta į 6 pel.)
KLB KV I. 'mynų, kurie turėjo sėklos; Jeisdavai.
kviečiami visi tautiečiai parašyti
žymesnio keleivių padaugėjimo. I britų kraštų stipendijų planą.

SOVIETAMS PRADEDA NEBESISEKTI

KAS NAUJO KANADOJE?

Kokią Lietuvą matė Stukas?

KLB Krašto Valdybos posėdyje

Kaip dygo kolchozai Lietuvoje?
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Noriu pasidalinti keletą min jaus baseinus. Apie kokius gi ta šių dienų inteligentas skaito jau
čių apie neseniai laisvuose Vaka da mokytojus rašo laikraščiai? minėtus Vaižgantą ar Kudirką,
1960 m. rudens vakaras. Mūsų vedybinio gyvenimo de
ruose lietuvių spaudoje išspaus Apie tokius, kurie moko būti pio patys juos supranta ne musų rei
šimtmetis.
Koks pergyvenantis, momentas, kai nieko nežinan
dinti “Laišką iš Lietuvos”. (Žr. nieriumi, laisvu laiku suaugu kalas kaip, bet garsiai vertina tik
čius, pasitinka duona ir druska, rožėmis ir muzika giminės ir
“TŽ” Nr. Nr. 29-36). Iš Lietuvos siems aiškina religijos reakcingu- palygindami su Kapsuku ar Jano
geriausi prieteliai!. Nesitikėjome esą verti tokios didelės paaš išvykau, turbūt, neanksČiau, mą, o rašto mokslas, tai tik prie nių ir pabrėždami jų “pažangią . garbos. , .•
'
kaip >ir minėtas laiškas, ir todėl monė toms idėjoms skleisti. Pa sias” mintis paskiruose kūriniuo
galiu konkrečiais faktais papildy žįstu daug mokytojų, kurie tai se. Apie istorijos faktų iškraipy
. Stalą puošė gražios gėlės, prityrusiu šeimininkių Skanūs
ti ano straipsnio (laiško) autorių skaito, nelyginant, mada. Kada mą vadovėliuose Čia, Vakaruose,
valgiai. Kalbas ir juokus pakeitė sutartinai skambančios lie
bei paryškinti kaikurias vietas. negirdi “kas nereikia”,, jis ir są yra gerai žinoma, ir todėl kartoti
tuviškos dainos, kurioms 'svečiai rodė daug širdies. Pasakytos
mojingą
repliką
esamai
sistemai
nėra
prasmės.
y
'
gražios kalbos ir linkėjimai “ilgiausių metų” jaudino ne tik
Minėto straipsnio autorių rei
Autorius
išviso
nutyli
apie
Lie

. sielą, bet ir akis. Ačiū!
?-v
kia pagirti už kuklumą. Jis sako lepteli, ir vaikams gana teisingų
tuvoje
vedamą
kultūros,
mokslo
minčių
pasako,
ir,
anot
straipsnio
negali būti ir nušalinama; per'pa- si nepretenduojąs i didelį protą,
Nuoširdžiausiai dėkojame mieloms šeimininkėms ir šei
staruosius 50 metų ji susilaukė neturįs komunistinės moralės sa autoriaus, į bažnyčią nueina. Bet ir meno kursą “nacionalinį savo
mininkams suruošusiems mums šią staigmeną, giminėms:
pakilimo, nebestovi kampe ir ran vybių, nors už tai jo draugai ir susirinkimuose jis iki pamėlynavi forma ir socialistinį savo turiniu”.
broliui ir brolienei J. A. Pliopliams,
da atgarsio net moksliniuose ir nepagirtų, bet visdėlto tai girtina. mo šaukia apie jau minėtų antire Lietuviškais ornamentais ar juos
p.p. J. A. Ramonams ir
»
visuomeniniuose
sluogsniuose; Bet užmojai jo tame straipsnyje liginių teiginių neginčijamumą. tomis papuoštais viršeliais rasi
p.p.
R.
J.
Žiūraičiams
iš
Oakvillės,
dabar yra mažiau kovojančių ate vis tik dideli. Jis pasistatė užda Ar jis bus prisiplakėlis, ar kitaip ir Lenino ar Eengelso raštus, ar
prieteliams: p.p. E. A. Underiams, ypač Poniai, kuri ėmėsi
istų mokslininkų tarpe nei prieš vinį sulyginti du mokytojus: Va char a kter izuosi m e, bet jis popu Markso “Kapitalą” ir Donelaičio
visos atsakomybės,
karuose ir Lietuvoje. Ir kad ap liarus ir tokių dauguma. O kuo “Metus”, ir Chruščiovo tezes apie
50 metu,t .
p.p. T. V. Kobelskiams,
p.p. S- A. Petraičiams,
lamai inteligentai Lietuvoje dirbą geriau jis kalba, kuo gražiau pats kukurūzų maistingumą. Galima
p.p. F. Vyt. Skrinskams,
p.p. M. Pr. Pranaičiams,
• Nusivylęs budistas krikščio didelį tautinį darbą. Kaip svarus sau meluoja, tuo jis labiau gnfa- sapalidti kas bepakliuvO; taukšti
p.p. A. J. Birgėlams,
p.p.
E.
R.
Draudvilams,
betką, svarbu, kad lietuviškai,
nybe Europoj parašė savo moti argumentas pateikiama tai, kad mas.
p.p. A. S. Gaideliams.
p.p. E. J. Vyšniauskams,
nai: “Tikėjausi rasti Berlyne tik didėliuose miestuose krautuvių Viena smulkmena: autorius sa kad atitiktų jau minėtą principą.
p.p.
J.
J.
dr.
Vingilihms,
rą bei gyvą krikščionybę. Apsiri iškabos parašytos lietuviškai (ar ko, jog “negalifna nusiskusti, kad O štai šiame, atsiprašant, jovale
Įteikta brangi dovana primins mums visada Jūsų nuošir
kau, grįžtu Japonijon ir pasiliksiu ’toje. krautuvėje lietuviškai susi inteligentas mažai uždirba”. Kon straipsnio autorius mato nuvers
dumą irdraugiškumą.
budistu”, šį laišką skaitė protes kalbėsi — autorius nutyli). To krečiai. Pradžios' mokykloj tooky- tus kalnus lietuvybei Ugdyti.
Ir pagaliau autorius puola tvir
tantų kapelionas, kinietis dr. liau, kiek daUg išleidžiama moks
Labai, labai ačiū! ■
tinimą,
kad “jeigu išleistų, iš LieSiem Tiien Hing, besirūpinąs Ry linių Veikalų! O jau grožinė lite
'ftfvės visi išvažiuotų”. Jo tvirtini
tų Azijos studentais Berlyne, ratūra! Stebėtis teikia. Pagaliau
Vince, Vytautas Pliopliai.
mu.
iš
Lietuvos
išvykę
liėtuviai
visdėlto,
hdrędamaiš
padaryti
obtarpt, kapelionų suvažiavime Da
jektyvias išvadaV autorius siūlė rublių. . Vyriškas, -pakastas kos jos išsižadėjo. Pasakyk, gerbiama
nijoje. :
/‘padažjii desfėlę į garstyčias”. tiumas kainuoj a per 1.000 rublių, sai, kas išsižadėjo, ar tas, kuris
• Kataliką karininką Le Meur Bet, žinote, man kaip gerai pažįs o geresnis iki 2.000. Motociklas nevaržomai gali kalbėti tikrą lie
Prancūzijos teismas nubaudė dve tančiam garstyčių skonį, atrodo, — 5.000. automobilis — 60.000. tuvišką tiesą, kad ir rte Lietuvo
jus metus kalėti už atsisakymą: kad autorius čia pataikė į kitą Manau, kad komentarai nereika- je, ar tas, kuris turbūt iš infeilės Vienintelis lietuviškas RESTORANAS
vykdyti įsakymą, prieštaraujantį, gana malonų padažą. Aš, matyti, lingi.
Lietuvai ploja katučių “Tarybų
Toronte - "EUROPA"
jo sąžinei. Jis, kaip rezervo ka dar menkesnio proto, nes tokios
Lietuvos
dvidešimtmečio
”
garbei.
Literatūroje ir visose mokslo
rininkas, ėjo pareigas Alžerijoj, problemos nesiryžčiau spręsti iš šakose
viskas daroma nuose’kfiįtt. Išvažiuotų. mielasis, g'al ne visi, 756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091
bet nesutiko su kovos metodais tokios padėties, kaip kad auto Jeigu tuojau
po karo bibliotekose bėt dauguma. Ir važiuotų ne tam, LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETIŠKI VALGIAI, gaminami prityrusių
ir pareiškė: “Atsisakau kovoti SU rius. Aš reikalą dažyčiau štai į ko buvo išimti Vaižganto,
virėjų iš.šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Kudirkos, kad galėtų kovoti už jos išlaisvini
priešu, kurio kova man atrodo kias garstyčias.
mą
iš
patogesnių
pozicijų.
Kad,
V. Krėvės-Mickevičiaus, ValanAtidaryta kiekvieną; dieną nuo 6 vai. ryto iki 8.30 vai. vakaro
teisinga ir kurį turiu pulti negar
Vėl grįžtu į ją laisvą.
čiaus.ir
kitų
rastai
kaip
^Stt^a
liJeigu
Lietuvoje
mokytojas
mo

• •••.
Sav. J. ir F. JONYNAI
•
bingais kariniais būdais”. Pran
K. Jurgaitis (ELI).
teratūra,
tai
dabar
jau
skaitoma,
kė
vaikus
rašto,
pažinti
savo
kraš

cūzijos visuomenė dėl jo laikyse
šių laiku inteligentas, išauk
nos pasidalino. Daugelis jam pri tą, savo tautą, tai su kokiu jis pa kad
PRAEITO. KARO PRISIMINIMAI
taria. Savaitraštis “Temoignoge šaukimu tai beatliktų, jis dar ne lėtas komunizmo dvasioj. pajėgus
“reakcingus” veikalus vertinti
Chritien”, parašęs, kad Le Meūr atitiks tokių reikalavimų, už ku kritiškai,
ir jie išleidžiami. Štai,
riuos
rašoma
į
laikraštį.
Jei
moatlieka neteisingą bausmę, buvo
kykloje nebus šimtu procentų užsieniečiai, žiūrėkite, mes verti
policijos konfiskuotas.
(bent popieriuje) pionierių ar nam ir tokį Tašytc^ą, kaip Krėvę gas juostas baltų h’ raudonų švie
Vertė P. BRA-KAS
(Tęsinys iš praeito nr.)
• Draudžiamų knygų indeksas komjaunuolių, jeigu kas nors iš Mickevičių! Anuomet “Tiesoje”
sų. Buvo uždegta Kalėdų eglutė.
siūlomas reformuoti, nes jin mokinių lanko bažnyčią, tokį mo net verkėme, kad jis suklaidintas
— Kas kalba? — paklausiau.
esančios įtrauktos praeities kny kytoją kolchozan kiaulių šerti iš turės baigti savo amžių kaip ir
Sukaukė sirenos ir aerodromas Pagaliau mes žinojome. Puolimas
— 0, o, ponas Heilmann, kaip
gos, nebeturinčios reikšmės, o varyti, o ne į laikraščius rašyti dr. Bagdonas, Amerikos senelių malonų girdėti jūsų balsą! čia šoko i darbą. Nepatikrintos ma buvo skirtas Villacoublay. Ir tada
daugybė naujų neįtraukta. To reikia. Labai gerai pažinau Bety prieglaudoje. Mes išleidžiame Lene Mersen. Ar neatpažinot ma šinos tuč tuojau buvo nuvilktos i per Stiprų Boeings ūžėsi galėjo
kios knygos sudaro 90%, Kaiku- galoje mokytoją Bakaną, kuris tu Vaižgantą, Maironį, Donelaitį, nęs?
šoną, apdengtos medeliais ir ša me atskirti išsyk švelnų, paskui
šnypščiantį šniokštimą išaugantį
rios jų dabar spausdinamos jau rėjo beveik 30 metų darbo stažą. Bet ar tam išleidžiame, kad jais
Kur čia neatpažinsi! Tai buvo komis. Nr. 9 eskadrilė nuūžė per į laukinį kaukimą. Pragariška
su ekleziniu leidimu “imprima Tai buvo mokytojas, kokių reta. didžiuotumės? Ne! Tam yrą kur Hannes Mollers mergaitė. Ne- lauką ir pakihuį orą bangomis po
tur”; pvz. V. Hugo “Vargdieniai” Kaip, atsidavusiai jis dirbo, bet kas geresni rašytojai, kaip: Mic augšto ūgio, tamsių plaukų, gra šešis ar aštuonis lėktuvus. Jų lėk perkūnija ir sprogimai, žemė dre
neseniai taip išleisti pažymint tik nemokėjo i pamokų turinį įpinti kevičius - Kapsukas, Janonis. Iš žių akių mergička, kuri turėjo ka tuvai stovėjo patogioje pakilimui bėjo po milžiniškais kūjais. Lieps
tas vietas, kurios nesiderina su nieko komjaunuoliškai skamban ankstyvesnių, tiesa, pastebimes tės nagus ir mokėjo juos panau vietoj e. tiesiai' aerodromo krašte. nos, dūmai, aštrūs skeveldrų švil
Eklezijos mokymu. Per cenzorių čio. Gal pagalvosite, kad tai nedi nių nėra, bet už tai paskiri Biliū doti ...
Šalia jų stovėjusL.Nr. 8 eskadri pimai. Lėktuyų sparnai, važiuok
lės, uodegos buvo išmestos į orą
suvažiavimą 1959 m. kard. Otta- delis trūkumas? Didelis; po kelių no, Žemaitės, Vienuolio ir kitų
Vakar dienos nuostoliai buvo lė taip pat pasekė. Tai buvo ne ir lijo laužo lietum ant suartos
viani irgi pasisakė už reformą. metų, kai jį taip ir nepasisekė rašytojų raštai, arba straipsniai, didėli, “žaliosios širdys” neteko įprastas vaizdas naujiems lakū
Pasak jo, daugelis indekso ant “išmokyti” mokyti, jis buvo pa kuriuose pasisakoma už kairumą, ar buvo sužalota daugiau dviejų nams. Apmokyme jie' būtų gero žemės, kuri buvo pliekiama apo?
raščių tapo “nudžiūvusiom ša siųstas į Milašaičių kolchozą vertinami kaip jų pažiūrų pasi trečdalių lėktuvų ir nemažiau pu kai nubausti ir pagrasinti kariuo kaliptiniu spragilu.
kom, kurias galima be pavojaus kiaulių fermos vedėju. Tai dau reiškimai, o kita jų kūryba neat sės lakūnų buvo išvesta iš rikiuo menės teisipu' j ei būtų Kandę kil Pragaras, kuris tęsėsi ketvirtį
-pašalinti”. Ekl^zijai ^esą rūpi ne giau atsakingas darbas. Kitus pa-; spindinti darb^ žmėnių kovos dėl tės. Vieni žuvo, kiti pateko i ne ti pilnu' greičiu ftuo aerodromo valandos, atrodė kaip amžinybė.
veikalus smerkti, n taiisyti bei ati žįstamus Raseinių apskrities mo to, kad jie, rašytojai, tada nepa laisvę, treti į ligoninę.
pakraščio." Pakilo ir dvi mašinos Kai pagaliau jis pasibaigė, iš visų
tiesti. Kaikas siūlo abejotinus kytojus, kaip Bartkienę, Teišers- žino Lenino, Markso ir todėl, ne
Nr. 7 eskadrilės? Moller pamažu pusių drebančios rankos skubėjo
veikalus leisti su atitinkamom pa kienę, Klimaitį, Urboną, Būdą ir sant iš ko pasimokyti, patys sken Papildymai atvyko. Viso dvide prašliaužė pro mano lėktuvo ap teikti pagalbą mažiau laimingie
stabom arba jas atskirai skelbti, kitus pasiuntė dar toliau ir di do tamsoje. Taigi, kaip ir moky-' šimt pilotų, iš kurių septyni buvo kasą. Skirstytojas buvo mane pa siems. Visa šiaurinė aerodromo
kad tikintieji orientuotųsi — pa desne misija — apgyvendinti re tojai moko vaikus “Darvinizmo karininkai. Tačiau visi buvo jauni siuntęs prie kito lėktuvo, bet aš dalis buvo pakeitusi vaizdą. Kur
tai gyvenamus Lenos bei Jenisie- pagrindų” “dėl mados”, taip ir vyrai, kurių pabalę veidai rodė, dar. laukiau parašiuto. JStaigiai pirmiau žalios pušelės kvietė
našiai kaip su filmais.
kiekvieną prisėsti ir atsikvėpti
kad jie žino, kas jų laukia. Dar Moller taip stipriai užspaudė nuo vasaros karščio, dabar buvo
tuzinas skirtas “Žaliosioms* šir stabdžius, kad riet lėktuvo uode nepereinamos džiunglės iš suplė
dims” lauke Koelno mieste. La ga pakilo i orą ir vos neatsisėdo šytų ir sudraskytų medžių, išar
kūnus atgabenęs Įeit.. Wirz buvo ant nosies., , *
dytos velėnos, sudaužytų lėktuvų,
įtūžęs ant Koelno lėktuvų fabri Kas atsitiko? '
Buvo iššautos raudonos rake degančio benzino bei alyvos ir
kų. Ten aerodromuose stovėjo
sukruvintų žmonių. Nr. 7 eskad
šimtai naujų Fockes naikintuvų, tos. Visi pakilimai Sustabdomi. rilės barakai degė. Už 20 jardų
laukdami Boeings ar Liberators KĮoller iššoko laukan ir metėsi į chaotiškoj laužo krūvoj buvo su
bombų. Jie negalėjo paruošti nei bombos išmuštą- duobę. Sekanti simaišę Fockes ir liekanos Boe
35 lėktuvų greitai perduoti nau momentą pradėjo zvimbti ir tarš ings bombonešio. Beveik pasie
kėti kulkovaidžių kulipkos. Gel
dojimui.
kiamai nuo mano duobės gulėjo
Leit. Wirz atvyko iš Pabaltijo toni pėdsakai smigo i Focke. Dū amerikonas, kurio parašiutas nefronto, kur Trautloft grupės dvie mų ir liepsnos grybas pakilo i . išsiskleidė. Jis buvo ištiškęs kaip
jų dalinių likučiai dar tebesilai orą. Kaip nuodingų širšių spie blynas. Kruvina mėsos plotmė,
kė. Jis buvo senas eskadrilės va čius, trisdešimt Mustangų suūžė kurioje kiekvienas kaulas buvo
das ir nebuvo labai patenkintas virš aėrodromd.' Viši metėsi už. sulūžęs.
(Bus daugiau)
pakeitimu rytų į invazijos fron uždangų. Į .vakarus nuo aerodro
f
tą. Rytuose dar vis buvo geras mo vienas Focke sudužo giliam
Lietuvių moterų
medžioklės laukas su geresniais siauram slėny?
.. . jokios baimės, kad kada nors jums gali pritrūkti alyvos, turint patikimą
Bombonešiai!
lėktuvais. Be to, rusų oro kovų
KIRPYKLA
sutarti su LAKE SIMČOE dėl kūrenamos alyvos pristatymo. LAKE SIMCOE
taktika paprastai buvo žemo ly Prasidėjo laukinis bėgiojimas.
gio. Todėl rytuose reikėjo šimto Vyrai smuko į sienose už angarų
stebi lauko temperatūras ir iš savo kartotekos žino, kiek alyvos sunaudoja
Dorna Hairstyling
numušimų gauti riterio kryžiui, Įrengtas slėptuves. Paskutinieji
jūsų krosnis — taip kad jie labai tiksliai apskaičiuoja, kada pasiųsti LAKE
kai tuo tarpu vakaruose pakako sukrito po du ar tris i mažas duo
1618 BLOOR ST. W.
beles. Aš užkritau ant savo vy
apie dvidešimt.
.
s
SIMCOE cisterną pripildyti jūsų ištuštėjusiam rūsio atsargos tankui. Su
/
. (netoli Dundas)
riausio mechaniko. Ankštai Susi
LAKE SIMCOE sutartimi būsite tikri, kad visą žiemą turėsite jaukią šilimą
Telefonas LE. 3-2904
Visos naujosios mašinos buvo spaudę, Užęmę kvapą, laukėme
baiiningai
mušančiomis
Širdimis,
savo namuose.
nuodugniai patikrinamos negaiš
tant nei minutės. Visos rodyklės kiekvienas galvodamas tik apie
-■■■
Sav. D. KAUNAITĖ
turėjo veikti tiksliai ir greitai. save. - ; : ■ ■■
ženklintojai
pasiuntė
žemyn
iiTam darbui mes turėjome įsiren
Išdėstykite savo mokėjimus už kuro a Šyvą gę gan nemažas su brangiais in
strumentais dirbtuves, čia buvo
Dabar pagal LAKE SIMCOE Namų šildymo Biudžeto Planą mokėjimus už
atliekama ir visi mažesni remon
alyvą galite išdėstyti 8,10 arba 12 mėnesių. Daugiau jokių didelių sąskaitų
to darbai. Su savo tiesioginiu vir
šininku Michel vaikščiojau apie
už kurą — mokate po lygiai kas mėnuo 8, 10 arba 12 kartų — kaip jums
mašinas, jas apžiūrėdamas. Buve
Į LIETUVĄ. LATVIJĄ. ESTETĄ. UKRAINĄ ir U.S.S.R. j
geriausiai tinka. Paskambinkite WA. 2-6181 dabar ir paprašykite BETTY
ine gavę geroką skaičių naujutė
VAITIEKŪNAS. Ji jums suteiks visas smulkmenas apie šj paslaugų planą.
lių Fockes. KaikuriaS reikėjo tuo
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
jau pat paslėpti' pušyne. Mūsų
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
grupė dabar buvo geriau aprū Taip
pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS ’
pinta, negu invazijos pradžioje.
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIU^, MAISTĄ ir kitką.
EKSTRA: Visi Lake Simcoe klijentai gali
Mano abu mechanikai tvarkė
vieną naują Focke, kuri prieš va
landą buvau išbandęs. Reikėjo
pasinaudoti mūsų šildymo patarimų tatnyba
truputi palyginti vairus. Prieky-^ Siunčiame
O A eTI I
sudarytus ir apdraustus fvaipaprastu ir X/KvJ ■
I U rius siuntinius.
je
juodo
kryžiaus
jau
buvo
purš

VELTUI.
kiamas baltas Nr. 1. Staiga tuo
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
momentu prie mūsų pribėgo pa-'
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rašiutų karininkas. Jis pranešė, rio siuntimus, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
BETTY VAITIEKŪNAS kalba lietuviškai,
paskambinkite jai telefonu
kad yra naskelbtas parengties mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
stovis ir aš šaukiamas prie tele
WA. 2-6181 ir paprašykite, kad ji jums smulkiai paaiškintų apie patikimą
fono.
LAKE SIMCO kute alytes pristatymą.
y
LIETUVIŲ ĮSTAIGA
šokte nušokau i aerodromo
tvarkytojo raštinę. Atsiliepė ad
? v*
BALTIC EXPORTING CO.
jutantas.
— Heilmann. stiprūs keturmo- • 849 College St., Tbroritd; (hit., Ctfnadą. Telefonas LE. 1-3098
toriu bombonešių daliniai skren
SKYRIAI:
da link Paryžiaus. Kaip galima
195
Cannon
St.
E,
Hamilton,
Ont. Tel. IA.. 8-6686. Ponte V. Junritte.
greičiau išsklaidyk visas naujas
94
Douglas
St,
Sudbury,
Ont.
Tel.
OS. 3-53IS. Pohte M. VeitekevHlenė.
mašinas. Visos tinkamos skridi
mašinos privalo tūč tuojau DAftBŪ VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nno 9 vai,
,zVirš 50 tftefy
110 Dupont Street, mui
pakilti. Skristi žemai ir susijung ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nno 9 vai. ryto iki 5 vnl. vak.'
I
ti su Chatres grupd, iš ten pulti!
SAVININKAI S. ir A. KALOZA
šildė
5 bombonešius.
— Viskas aišku, Neubert.
I
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Daugelyje viešbučių Kanadoj
yra laikomas šv. Raštas, kad ke
leiviai, turėdami laiko, skaitytų.
Angliškojoj Kanados daly viešbu
čiams šv. R. parūpina Gideono
draugija. Panašios iniciatyvos
ėmėsi ir Montrealio kardinolas P.
E. Leger. Savo katedron sukvietė
viešbučių ir ligoninių vedėjus ir
po atitinkamų apeigų kiekvienam
davė po prancūzišką N. Testamento vertimą, kviesdamas pri
imti pasiūlymą, kad N. T. būtų
laikomas visų viešbučių ir ligoni.
nių kambariuose. Pirmasis paro• dė susidomėjimo Karalienės Elz
bietos viešbutis, ir jam buvo įteik
ta 1200 N. T ėgz.
• Mišiolo ir brevijoriaus pakei
timai jau paskelbti oficialiai. Dau
giausia pakeitimų padaryta brevi
joriuje — kunigų maldyne; pa
grindinė jo tvarka palikta ta pa
ti, tik dienai skirta maldų dalis
surtumpinta, išskyrus didesnes
šventes. Naujas brevijorius bus
žymiai mažesnis — vienos ar
: dviejų knygų. Ikišiol brevijorius
turėjo 4 knygas — dalis. Naują
laida jau spausdinama, bet bus
pradėta pardavinėti tik nuo gruo
džio 20 d. Mišiole bei liturginia
me kalendoriuje padaryta tik ke
letas pakeitimų, pvz. panaikintos
šventės Kryžiaus, atradimo geg.
3d., šv. Jono prie Lotynų Vartų
geg. 6 d., šv.' Petro grandinėse
rugp. 1 d.; pakeisti vardai šven
čių Apipiaustymo sausio 1 d. į
Kalėdų oktavą, šv. Rožinio spalio
7 d. į Marijos rožinio, šv. Petro
Antiochijoj vasario 22 į šv. Petro
Sosto šventę.
o Pal.ciiimai Mišių maldose
naujuoju popiežiaus Jono XXIII
Gesretu gana nežymūs. Po kuni
go Komunijos, rengiantis tikintie
siems priimti Komuniją, nebebus
kalbamas nuodėmių išpažinimas
— Confiteor, kurį ikišiol atkalbė
davo patarnautojai. Palaiminimas
Mišių pabaigoje bus praleidžia
mas netik gedulingose Mišiose,
bet ir paprastų švenčių bei dienų
Mišiose. (Paskutinė. Evarigelija
bus praleidžiama, jei po Mišių da
roma precesija arba giedamos
* maldos už mirusius —■ “Libera”.
Skaitytinių maldų po Mišių, jau
ankstyvesnių popiežiaus potvar
kiu, leidžiama nekalbėti, jei per
Mišias yra sakomas pamokslas.
Buvo laukta žymesnių liturginių
pakeitimų, tačiau popiežius Jonas
XXIII juos paliko svarstyti būsi
mai visuotinei santarybai, o. da
bar paskelbė naują nuostatų rin
kinį - kodeksą, nuosekliai sutvar
kytą bei pritaikytą naujiems rei
kalavimams.
• Jaunųjų kunigų egzaminai iš
teologinių mokslų kaikuriose vys
kupijose bandomi pakeisti vasa
ros kursais. Pagal nusistovėjusią
tvarką, jaunieji kunigai per eilę
mėtų turi laikyti egzaminus pas
savo vyskupo skirtus profesorius,
kad tuo būdu teoldginiai mokslai
nebūtų apleidžiami. Pastaruoju
metu norima šią sistemą keisti
prisitaikant prie dabartiniii reikalavimų. Vienas tokių bandymų
įvyko Kanadoj, Quebec prov. St.
Jean vyskupijoj. Praėjusią vasa
rą buvo surengti dviejų savaič: ’
kursai, kuriuose dalyvavo 5J I.hnigas iš 3 vyskupijų, baigę semi
nariją nuo 1956 m. Juosė buvė
dėstomi pagrindiniai teol. moks
lai, relig. pedagogika, sociologija,
katalikų akcija, teisė ir praktine
veikla, šalia to — studijų būre
liai, diskusijos, dvasinės praty
bos. Pirmajam savaitgaliui vis:
buvo grįžę į savo pareigavietos.
Tokie kursai tiems patiems kv... .gams bus rengiami 4 vasaras.
• Popiežius pasveikino proto
tantus Šveicarijos Bazely minin
čius savo universiteto 500 metų
sukaktį, šis universitetas buvo
Įsteigtas popiežiaus Pijaus II
1459 m. ir tik reformacijos metu
jis tapo protestantišku. Universi
teto vadovybė, prisimindama
Įsteigimą, kreipėsi i popiežių Jo
ną XXIII, prašydama žodžio mi
nėjimo progai. Popiežiaus lotyniš
kas sveikinimas buvo perskaity
tas pirmuoju. Jame išreikštas šil‘ tas popiežiaus sveikinimas ir lin
kėjimas universitetui skleisti Die
vo garbę bei tarnauti savam kraš
tu, kuriame jis buvo pirmoji
augštojo mokslo Įstaiga. Un-to
. vadovybė nusiuntė popiežiui ofi
cialų padėkos raštą.
• Mokslų karaliene seniau buvo
laikoma teologija, tačiau naujau
siais laikais ji buvo nustumta Į
paskutinę vietą. Garsusis protes-

teologijos būklę, pareiškė: dabar
teologija negali būti lyginama su
padėtimi prieš 50 metų,, tačiau ji
i
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Atviras laiškas N. Chruščiovui

Nepamirškime apdrausti senų žmonių

\

3 PUSI* ,

šioje ir kitoje ribos pusėje

Ontario provincijoje, o taip pat mokamo draudimo ligoninei, o
AU GIMANTAS
• ; '
Jungtinių Amerikos Valstybių nelaim§> kol Jūsų režimas praeis. visoms tautoms ir tada tarptauti
daugelyje kitų provincijų Kana taip pat gydytojui ir vaistams.
O
yra
tikra,
kad
jis
praeis.
nis
forumas
visas
sustos
ir
ovaci

senatorių,
kongreso
atstovų
ir
Prašymų specialias formas ga
doje, kiekvienas asmuo, kuris
Lietuviškąjį išeivijos gyvenimą straipsnį apie amerikini filmą,
jomis
sveikins
didžios
rusų
tau

Ką
Jūs
padarėte
Kuboje
ir
šiaip
žymių
Amerikos
asmenų
lima
gauti
kiekvieno
miesto
ar
gauna piniginę pagalbą iš socia
dažnokai lydi kažkokie nenuosek pykome ant Landsbergio, kad jis
Konge? Jūsų ši nelemta konspi tos tikruosius atstovus”.
linės globos (Welfare) Įstaigų, ga miestelio Provincial Regional grupė viso 200 asmenų parašė racija
lumai. Gal tai tipingi visoms emi savojoje dramoje partizanus pa
gali
užtraukti
nelaimes
ir
raudonajam
diktatoriui
atvirą
Si
laišką
pasirašė
tarp
kita
šie
li būtų nemokamai apdraustas Welfare įstaigoje. Gyveną Toron
gracinėms visuomenėms negala vaizdavo ne altoriaus šventaisiais,
pagal šioje provincijoje veikiantį to mieste, jas gali gauti naujuo laišką, kuris buvo rugsėjo 20 d. kitoms tautoms, bet žmonijos tei žymūs asmenys: demokratų sena vimai, o gal ir sąmoninga intenci bet tik paprastais mirtingais, su
Jus pasivys.
toriai: Thomas I. Dodd — Con- ja kaikuriuos reiškinius išpūsti, visomis neigiamybėmis ir tobuly
ligoninių draudimo planą. Tam siuose parlamento rūmuose, pir Visų Tautų Laisvės Komiteto singumas
Jūsų
taikos
pasiūlymai,
kuriuos
(Committee
for
Ffiedom
for
All
necticutt, Paul H. Douglas — Il pervertinti ar nedavertinti ir tuo bėmis, žmonėmis ir. tuo būdu, su^
reikalui reikalinga tik gydytojo mame augšte 1509 kambaryje,
Jūs
Jimgtinėse
Tautose
propa

People)
išsiuntinėtas
spaudai.
linois, Robert C. Byrd — Virgi mažinti lietuviškąjį budrumą. Kai kūrė ne propagandini, bet litera^
liudijimas ir Welfare įstaigų pa prašant “Aplication under Medi
guojate
•»nieko
neapgaus,
išsky

Laiško
turinys
toks:
nia, Ernest Gruening — Alaska. kurie tie reiškiniai yra pakanka tūrini kūrini. Rūgojome ir ant
cal Welfare plan” arba skambi
tvirtinimas.
rus
Jūsų
sukvailintus
satelitus
ir
Kongreso atstovai: Samuel N. mai skaudūs ir labai neteisingi Kreivėno, už jo talką, mūsų ki
Paskutiniuoju laiku daugeliui nant telefonu EM. 3-1211, local ' “Šiandien Jūs ve esate čia, (komunistinius valdovėlius, kurie
nors
niekas
Jūsų
nekvietė
Jums
I
Friedel — Maryland, John W. Me paliestųjų asmenų atžvilgiu, kiti taip galvojantiems broliams lietu
teko skaityti laikraščiuose tilpęs 22391. Užpildžius gautas blankas,
šoka
pagal
Jūsų
dirigavimą,
Jūsų
išviso
nebūtų
leista
čia
atvykti,
Cormack
— Massachusetts, Mel jų, tiesiog stokoja paprasčiausio viams, tiesa, ružaviems.
atsišaukimas Į visus senyvus as reikalinga jas duoti patvirtinti
besidžiaugiančių
ratelyje.
jei
ne
buvimas
mūsų
žemėje
tarp

vin Price — Illinois, Francis E. objektyvumo ar ir lietuviškosios
menis, turinčius 70 metų ir gau advokatui ar notarui (kunigo pa
Jūs
dar
turite
galios
laikyti
Baimlė ir ribos
tautinės
organizacijos,
Į
kurią
Jū

Walter — Illinois, Edna F. Kelly savigarbos.
nančius senatvės pensiją $55. rašo neužtenka). Toronte gyve
vergijoje
bilijoną
žmoniškų
būty

Nejučiomis mūsų tarpe sudaro
Ten klausiama ar visi šie pensi nantiems lietuviams nemokamai sų režimas* su klastingais siekiais bių, bet, Dievui padedant, šis — New York.
Nenuoseklumo
pasekmės
per
neapsižiūrėjimą
buvo
priim

ma ar bent bandoma sudaryti lyg
ninkai yra apsidraudę Ontario blankus patvirtinti yra sutikęs ad
Respublikonų senatoriai: H.
prakeikimas bus nuimtas.
tas
ir
kurios
kilnius
tikslus
Jūs
Savotištka,
tendencija
dar
vis
ir kokia pilna baimės atmosfera.
vokatas
George
Ben
—
1134
Dun

Hospital Carę? Tuo norėta sene
Capekard — Indiana, M. Chase
Kuo
mes
remiame
savo
tokį
Įsi

15
metų
sistematiškai
ardote.
nesiliauja
vertinant
vienus
ar
ki

Atrodo, kad stengiamasi eiti prie
liams pasakyti, kad gavimas se das St. W., telefonas LE. 4-8431.
tikinimą? Visai paprastai. Mes va Smith — Maine.
Praeitais
metais
kaikuri
e
ameri

tus
įvykius
sovietinamoje
tėvynė

to,
kad net svarstant lietuvių tau
Blankų
užpildymas
nėra
kompli

natvės pensijos jokiu būdu jų dar
Kongreso atstovai: Walther
kariečiai
žinome,
kad
gamtos
Įsta

kiečiai
turėdami
gerų
norų
Jus
je.
Čia
mes
labai
mažai
te
jaučia

tos* išsilaikymo galimybes tam
neapdraudžia ligos atveju veltui kuotas dalykas. Jas gali užpildyti
Judd — Minnesota, A. E. Beutley
tymai
pergyvena
žmonių
pastan

garbingai
priėmė,
bet
tas
daugiau
me
atsakingumo
ir
labai
greit
siausiame
jos gyvavimo laikotar
kiekvienas
truputi
anglų
kalbą
pasinaudoti ligonine. Priešingai,
— Michigan, R. G. Corbett —
gas
juos
iškreipti;
nors
tas
žmo

nebepasikartos.
pasiruošę
galutinoms
išvadoms
ir
py, tegalimos tik tam tikros te
ten primenama, kad neapsidrau mokąs asmuo.
Pennsylvania.
gelis
ir
turėtų
savo
rankose
ato

sprendimams.
Visdėlto,
turėtume
mos ir tam tikros ribos. Viskas,
Mes
visi
žinome,
kad
dideli
įžei

Baigiant, dar kartą norimą pa
dę seni žmonės daro nepaprastai
Cardinal
Cushing, Mr. L. Cher- griežtai skirti tokiame vertinime kas už tos “nustatytos” ribos, jai
minę
raketą.
didelę riziką, kad patekus jiems Į raginti visus senyvo amžiaus lie dimai, kuriuos Jūs svaidėte i mū Taigi, p. Chruščiovai, keliauk ne, Hon. C. Edison, Hon. J. C.
visą tai, kas ten vyksta ar padaro neliečiama, nediskutuojama, ne
ligoninę, kartais gana ilgam lai tuvius neatidėliojant sutvarkyti sų prezidentą Paryžiuje ir kitur namo! Leisk mums greičiau už Grew, Rev. Brown Harris.
ma lietuviškos iniciatyvos ir su turi būti galvojama. Tuo pačiu
kui, visa ligoninės mokėjimo naš ligoninių apdraudimo klausimą. tikrumoje buvo taikomi amerikie baigti šią dieną ir ruoštis kitai.
Generolai: James van Fleet ir manumo dėka ir aiškiai neigia išauga ir perdideiis jautrumas.
ta krenta ant jų ar jų šeimos na Jei kas yra pasiturintis, turėtų čių tautai ir jos teisėtoms institu Dienai....., kurioje laisvė sušvis Albert C. Wedemeyer.
mus dalykus ir reiškinius, ku Seka periouinių leidinių sugrio
. ■< ;.
rių. Ligos atveju gaunamos se pats asmeniškai sumokėti pagal cijoms.
riuos
primeta Lietuvai sovietinė vimai, redaktorių išmetimai ar atŽinokit, kad mūsų atvirumas ir
natvės pensijos tikrai nebeuž vad. Ontario Hospitalization pla
rusiška santvarka. Tuo tarpu, la-1 sistatydininiai, bendradarbiavimo
ną draudimo mokestį, o kas Įeina kantrybė turi ribą ir Jūsų režimo
tenka ...
Ar sunaikinti visa tai, kad
bai dažnai sumaišom visa į krūvąi!atsisakymai,
-x"—’----- - lydimi skambių
-■—de
j- 
Yra betgi būdas, kad seni žmo į augščiau minėtą schemą — turi nedorybės nebus toliau toleruoja
ir bandydami neigti ar peikti kai klaracijų, Maišatis vyksta toliau.
susilyginti su Sovietų Sąjunga?
nės, gauną senatvės pensiją, gali paduoti prašymą dėl nemokamo mos. Jūs sudarėte neperžengia
kuriuos ten vykstančius reiški Pykstame vieni ant kitų, plūsta
būti nemokamai apdrausti nuo apdraudimo. Šis priminimas ga mas kliūtis nuoširdžiam tautų
sugriauti
septynis
iš
kiekvienų
10
Bryce N, Harlow, vienas iš
nius, visai be reikalo išpeikiame me, baramės, nervuojamės. ir ki
mokėjimo už ligoninę ir net dar lioja taip pat visoms šeimoms, ku sugyvenimui. Jūsų rėksmingais
namų;
turėtume
išsiųsti
apie
60
prez.
Eisenhowerio
štabo
narių,
savo
seses ir brolius. Iš šios pusės tus nervuojame. Ieškome išdavi
daugiau — gauti nemokamą prie rios turi vyresnio amžiaus asme trukdymais negalėjo būti sutvar
milijonų
mūsų
žmonių
žemės
žvelgiant, kaltinti juk taip leng kų, patys dar gerai nesiorientuožiūrą bei vaistus. Bet tam reika nų. Atsakingi šeimos nariai priva kyti Vengrijos vidaus reikalai pa savo kalboje, neseniai pasakytoje
ūkio
darbams.
Ir
tik
po
to
mes
elektrikų
konferencijoje
Chand

va,
bet jei mes patys būtume anų dami kas ir ką išJjjoda, visai net
linga Įteikti (užpildyti) specialų lo sutvarkyti savo senelių medici gal Jungtinių Tautų direktyvas.
prašymą. Gauti nemokamą ligo ninį apdraudimą, nes kitaip būtų Jūs nuolat laužote savo pasižadė ler, Arizona, tarp kitko atsakė į galėtume džiaugtis Sovietine ge vietoje, kažin ar tikrai kitaip elg- nepagalvodami, kad tas žodis gal
tumėmės? Tai, žinoma, klausi ir visiškai netinkamas.
ninės draudimą ir gydytojo prie rizikingas apsileidimas. Senelių jimus dėl apsiprendimo ir laisvų paskutiniu laiku dažnai girdimus rove.
Susilyginę
turėtume
dar
iš

oalsus,
kad
esą
Amerika
jau
yra
mas, kurį vargiai ar pajėgsime
Juk tik aklas gali nematyti, kad
žiūrą sąlygos yra šitokios. Kandi apdraudimo reikalą, manyčiau" rinkimų pavergtoms Rytų Euro
spręsti
keletą
kariškų
uždavinių.
arba
tuoj
būsianti
antros
eilės
tuoj
pat
atsakyti,
bet
jis
suteikia
pos
tautoms
ir
nepaliaujamai
tokiu
savo elgesiu, kuris dar la
būtų
gera
pravesti
per
apylinkių
dato metinės pajamos (Įskaitant
Mes
turėtume
prisiminti
sunkiųjų
valstybė,
nes
Sovietai
jau
baigią
pakankamai
geros
medžiagos
ge
biau gali apskaldyti mūsąsias gre
ir senatvės pensiją) neturi viršyti valdybas, parapijas bei organiza stengiatės komunistiniu imperia
ir
lengvųjų
bombonešių
trūkumą,
pasivyti
ar
net
jau
susilyginę
su
resniam
visos
padėties
apmąsty

lizmu
pavergti
naujas,
laisvę
at

cijas.
Esant
kokių
tuo
reikalu
tas,
tik jau nepaiarnaujame ben
$960 ir banko sąskaita neturi pra
atominių
povandeninių
laivų
trū

Amerika
daugelyje
sričių.
mui,
dar
kartą
savęs
klausiam
ar
driesiems interesams. Lietuvoje,
šokti $1.000 vienam asrheniui. abejonių ar neaiškumų, o taip pat gavusias tautas. Nors mūsų vy
kumą,
raketinių
povandeninių
Kad
susilyginti
su
Sovietais
ir
savo
kritikoje
mes
visados
esame
riausybė
praštikais
sumetimais
atsispirti visoms maskolinimo
Jei šeimoje vyras ir žmona nori prašymų formų užpildymo reika
pastangoms, išeivijoje išlaikyti
būti nemokamai apdrausti, jų me- lu kreipiantis," niekada niekam gali pasikeisti atstovais su jūsų gėrėtis jų aaoartine sistema, pa laivų trūkumą, lėktuvnešių trū jau taip teisūs?
tinės pajamos (Įskaitant ganamą neatsisakys padėti ir ši opų klau režimu, bet tai dar nereiškia jo sak jo, mes turėtume sumažinti kumą, užjūrio bazių ir sąjunginin Įdėmus dalykas atsitiko čia ir tyras lietuviškas nuotaikas, yra .
pateisinimo. Tarp civilizuotų pa trimis penktadaliais plieno gamy kų trūkumą' o taipgi strategini ir su tuo lietuviškuoju filmu “Ado būtina tarpusavė tautiečių vie
senatvės pensiją) neturi viršyti simą iškėlęs.
mas nori būti žmogumi”. Toli dar nybė. Visokios uždangos, visi ti
saulio valdovų mes Jus traktuoja bą, nukirsti dviem trečdaliais taktini trūkumą.
Kun. P. Ažubalis.
$11.620 ir banko sąskaita neturi
Tada
mes
matytume
priešo
ka

skystojo
kuro
gamybą,
sumažinti
prieš
jo demonstravimą tarptauti kime, yra tik laikinas dalykas.
me kaip uzurpatoriu. Jūsų vadi
būti didesnė kaip $.500 — imant
Dancigas. — Trys jūrininkai, nama revoliucija yra totalinis 95% elektros motorų gamybą, su ro dalinius manevruojant Kana niame festivalyje Stratforde, On Jos praeis, kaip koks slogutis, už
abiejų narių sąskaitos kartu.
naikinti dvi iš kiekvienų trijų doj ir Meksikoj, oro bazes Kana tario, mes jau spaudoje buvome dangos nukris ir tauta turi išlikti,
buvo sučiupti besiruošią karas prieš žmonijos giminę.
Manyčiau^ kad pensininkai sė- kurie
1
P. Chruščiovai, Jūs kariaujate hidro elektros jėgainių, pasiten doj, Meksikoj ir Puerto Rico. jį aptarę, kaip dar vieną propa galimai mažiau sužalota, galimai
i Vakarus, buvo nubausti
neliai daugumoje neturi nei tiek pabėgti
|
du po pusantrų metų, o prieš istoriją, Jūsų užpuolimai ir kinti vienu dešimtadaliu dabar Priešo povandeniniai laivai tyko gandinį šlamštą. Nieko nepadary mažiau nuostolių patyrusi. Tam
pajamų, nei tiek banke pinigų ir kalėti
1
grobimai labai padidins žmonijos sunaudojamų natūralių dujų. tų palei Niujorką, Los Angeles ir si, taip jau Įprasta pas mus. Jei tikslui turi būti sujungtos visos
todėl pilnai turi teisę prašyti ne- Jtrečias metus.
Mes turėtume išardyti 14 iš kiek Kurilų jūroj, visi ginkluoti ato jau kas ateina iš ten, turi būti blo lietuviškosios jėgos, tiek tėvynė
vienų 15 mylių mūsų mekšfaltuo- miniais ginklais. Tada, mums ne ga ir prasta, nežiūrint, kad prie je, tiek ir emigracijoje. Kaip to
tų kelių ir dvi mylias iš kiekvienų sinorėtų daugiau gyventi.
to filmo pagaminimo, bent jau pasiekti, kaip prie to prieiti, ko
Atsakydamas i tvirtinimus, kad tiesiogiai neprisidėjo jokios so kie keliai turi būti naudojami, tai
trijų mūsų geležinkelių bėgių.
Mes turėtume paskandinti 8 iš esą rusai smarkiai vejasi mus vietiniai rusiškos rankos. Ir pa vis labai plačios temos, būtinos
kiekvienų 9 vandenyno laivų; iš elektrifikasijos srityje, B. N. Har statymas ir režisūra, muzika, vai gilesnio ir tikrai išsamaus galvo
versti i ftužą 19 iš kiekvienų 20 low pasakė, kad jeigu jie nori su dyba, techniškasis darbas, vien jimo ir diskusijų. Ne tokių temų
automobilių ir sunkvežimių; su silyginti su mumis 1980 metais, tik lietuviškųjų rankų ' kūrinys. svarstymas gali padėti bolševiz
mažinti civilini oro laivyną iki tai jie turi per tuos 20 metų sta Rankų, kurios filmų pramonėje mui ir jo užgožtai tautai, bet jų
nuotrupos dabartinio skaičiaus. tyti kas 21 dieną po visai naują dar turi labai ribotą patyrimą ir vengimas. ' Vien žinojimo, kad
Turėtutme nukirsti mūsų gyve hidro-elektros pėgainę, Hooverio priemones, rankų ir protų, kaip kraštas sovietinamas ir rusina- *
nimo lygi trimis ketvirtadaliais; jėgainės didumo. Tai yra atsaky yisi žino, labai ir labai saistomų mas vargiai ar užtenka. Reikalo .
sunaikinti 40‘milijonų televizijos mas tiems, kurie yra linkę že generalinės linijos ir turi saugo neišspręsime vieną ar kitą apšau-_ •
aparatų; išmesti devynis iš kiek minti mūsų krašto pajėgumą.
tis mažiausių nukrypimų. Toron kę komunistų talkininku ar išda
vienų dešimts telefonų aparatų;
to didžioji spauda savo recenzijo viku, klausimai nuo to visvien ne
se, kaip ir galima buvo laukti, bus išspręsti ir atsakyt. Laikas
“Adomu” nelabai susižavėjo.
kažin ar dirba mūsų naudai. Pa
Kredito Unijų populiarumas
Filmo demonstravime, pasiro vėluoti sprendimai, gali atnešti ir
Visi Kredito Unijų indėliai ir do, buvo ir būrelis lietuvių. Teko pavėluotas pasekmes.
Kredito unijų pasaulyje išviso
yra 26.000 su 13 mil. narių. Kre visos paskolos yra apdraustos ir girdėti vieno tautietčįo, daktaro,
Tikėjimas tauta ir
nemažiau
saugūs,
kaip
ir
kituose
žinomo
literatūros
kritiko
ir
ra

ir atskirais jos nariais
dito Unijų judėjimas prasidėjo
bankuose.
šytojo, nuomonę. Jo žodžiais,
prieš 110 metų. F. W. Raiffeisen
1959 m. pabaigoje indėliai JA “Adomas” yra visiškai vykęs fil Jei mes tikime išeivija, tuo la
suorganizavo 1849 m. pirmąją pa V-bių Kredito Unijose siekė ne mas. Geras apipavidalinimas, ge biau ir būtinai turime tikėti ir li
saulyje Kredito Uniją Vokietijo toli 5 bilijonų dol., o Kanadoje — ra vaidyba, muzika. Perdėtos ir kusiais tautiečiais krašte. Bandvje. Alphonse Dejardin suorgani virš 1 bilijono dol. Taigi, pasitikė neįtikinamos scenos Kaune, poli kme Įsiklausyti jų baisą, bandyki
zavo 1900 m. pirmąją Kredito jimas Kredito Unijomis yra dide cijai malšinant (ašarinės dujos, me suprasti jų norus ir lūkesčius,,
Uniją šiame kontinente — Levis, lis ir visuotinis. Mes i jas buria- prievarta) darbininkų demonstra juk jų balsas tegali būti pats svar
Que. Dabąr JAV yra 19.825 Kre mės vieni iš paskutiniųjų.
cijas. Tą daug kas gali priimti biausias. Turime taipgi tikėti,
B
dito Unijų su 111.309.866 nariais,
Pr. Rudinskas.
kaip nepriklausomos Lietuvos gy kad partiečių‘tarpe ten, daugėja
o Kanadoje — 4.393 Unijų su 2.Sis
venimo niekinimą, šiaip gi, visiš tokių, kurie žino ir supranta ver
Kiekvienas nori šiek tiek susitaupyti, kad galėtų džiaugtis
sBš
369.833 nariais.
kai Įspūdingas realistinis filmas, tę pirmoje eilėje būti lietuviais
■ g
M
KUNIGAMS
DRAUDŽIA
Kredito
Unijų
veikimo
pagrin

A
j
lietuviškąjai filmų pramonei vi ir kurie, tenykščių sąlygų rėmuo
laimingesnių bei turtingesnių gyvenimu.
PIRKTI AUTOMOBILIUS
dai yra šitokie: kredito Unijų na
sai nedarąs gėdos. Kyla klausi
Lenkijos vyskupai paskelbė po mas: kas jis, tas “Adomas”? Lie se, mokės suprasti ir Įžvelgti tik
KAD PADĖTŲ KANADIEČIAMS TAUPYTI, Kanados vy
■
rių tikslas — taupyti ir skolintis
tvarki dėl motorinių susisiekimo tuviškojo meno kūrinys ar tik so ruosius lietuvių tautos interesus.
pinigus
tarpusavyje,
galimai
že
riausybė kiekvienais metais suteikia galimybės šio krašto
■
priemonių Įsigijimo kunigams. vietinės propagandos gabalas? 'Ar tokių turėtume bijoti? Vie
mesnėmis
palūkanomis.
Kredito
niems ar kitokiems sprendimams
■
gyventojams padidinti savo santaupas Įsigyjant Kanados
Ilgs:
Unijos vadovaujasi valdžios apro Tokias susisiekimo priemones Įsi Savotiškų nenuoseklumų yra ir pasiekti, kaikada negalima iš
buotais statutais, yra inkorporuo gyti kunigams draudžiama. Auto daugiau. Vieni, tautos interesų vengti ir kompromisų. Kompro
Taupymo Lakštų.
■■
tos ir veikia valdžios priežiūroje. mobilį arba motociklą leidžiama vardan, uždrebia kiaušini Chruš misų, kurie nereiškia vienpusiš
VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ KANADIEČIŲ šiuo saugiu ir
Kredito Unija yra grynai demok Įsigyti tik tada, jei jis reikalingas čiovo patikėtiniui, kiti gi, asme kos nuolaidos, kurių pasiekia abi
L'N
patogiu būdu yra sutaupę jau daugiau nei tris bilijonus
ratinė organizacija, kurioje kiek pastoraciniams reikalams. Be to, niškų interesų vedini, skuba nusi pusės, taipgi nereikėtų bijotis.
vienas narys turi tik vieną balsą, kunigams draudžiama per greitai lenkti Nikitai ir rusų kalba prašo Kitu atveju, kokia gi lieka išeitis?
dolerių.
nežiūrint jo turimo šėrų. skai tokiomis susisiekimo priemonė malonės išleisti jų artimuosius.
Visi panašūs svarstymai turėtų
KANADOS TAUPYMO LAKŠTŲ DIDELIS POPULIARU
čiaus ir yra valdoma narių "išrink mis važinėti. Kunigai perspėjami, Tokiu atveju, pripažinimai ar ne būti
perkelti iš publicistinės plot
tų valdomųjų organų — valdy kad, jeigu jie būtų nubausti už pripažinimai rusiškai sovietinio
MAS glūdi jų nepaprastose savybėse:
s
i daugiau konkretesnes for
bos, kredito komisijos ir revizijos netaisyklingą važiavimą arba pa smurto ir negalvojami svarstyti. mės
sirodytų kalti dėl susisiekimo ne Tautos reikalai turi lenktis asme mas turinčius pasisakymus, nuo
• Juos įsigyti yra labai lengva — mokant, grynais, mėnesiniais
komisijos.
visu rimtumu paruoštas
išsimokėj imais arba pagal darbovietės Algų Taupymo Planą.
Kredito Unijos visas pelnas, laimės, jie automatiškai užsi niškiems interesams. Ir taip, vie- mones.
tikru sričių autoritetu. Jei
SO
i
kuris lieka po bėgamųjų išlaidų trauktų ir dvasines bausmes. Ku m Nikitą piketuoja, kiti gi, yer-|ptam
.
• Jie gaunami vienetais nuo $50 ligi $5.000. '
r
j
e
§
akis visada tematysitne asir atskaičius 10% atsargos kapi nigams taip pat draudžiama i sa zias! pro tuos pačius piketus, kad meniškumus, tuščias ambicijas ir
• Juos turėti gali visi (net vaikai) ligi $10.000 kiekvienos
talui, išdalinamas nariams taupy- vo automobilius priimti pavėžin tik atkreiptų visagalinčio deme- iaį]<0 dulkėmis apneštus įsitikini- naujos laidos.
'
tojams dividendų, o skolintojams ti civilius asmenis, o labiausiai si, žinoma, rusiškai.
- - - • mus, jei nebūsime
pakankamai
• Už juos mokami dividendai pagal metinius kuponus, gi pil
moteris.
—
risturno
forma,
pagal
visuoti

Visada
mes
buvome
ir
esame
nai registruotų lakštų atveju — čekiais.
pasimokę iš paskutinių dvięjų de
nio narių susirinkimo priimtą
greiti savuose sprendimuose. Sa šimtmečių, žinoma, veltui bus
• Juos galima iškeisti grynais betkunuo metu betkuriame ban
tvarką.
.
Budapeštas. — 1959 m. eVng- vo metu barėme Meką už jo. mūsų pastangos ir pasiryžimas
ke už pilną jų vertę ir procentus.
*
Tik nariai tegali unijose taupy rijoje buvo 187.681 skyrybos ir Valstybės Departamento pavedi rasti
naujas formules šios dienos
ti ir skolintis.
• Jie yra lyg doleriai su pridėtais procentų kuponais. Terei
tik 151.183 gimimai.
mu, parašytą sovietiniame leidiny reikalavimams. Tada ir vėl toliau
kia pasirašyti antroje lakšto pusėje ir gauti pinigus.
Kiekviena Kredito Unija yra
blaškysimės nenuoseklumuose,
savistovus bankas, atsakingas
• Jie yra pilnai garantuoti Kanados .vyriausybės. Yra gera
ieškosime nesėkmės kaltininkų
turėti betkada iškeičiamą atsargos rezervą šiame progų krašprieš savo narius. Tačiau bend
savųjų
tarpe. Gi darbas, didžiulės
. te, o taupymui saugesnio ar patogesnio būdo už Kanados '
riems reikalams tvarkyti Kredito
apimties darbas, ir toliau liks ne
Taupymo Lakštus nėra.
Unijos yra susijungę Į provinci
pajudintas, dar didesnio dulkių
nius, tautinius ir intenacionalisluogsnio
dengiamas.
ŠIŲ METŲ LAKSTAI JAU DABAR PARDUODAMI
nius centrus. Quebeco provincinis
centras — Quebec Credit Union
League — yra Montrealyje. visos
PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO
AR'
VAISTININKO
VYRŲ
ir
BERNIUKŲ
Kanados
centras
—
Hamiltone,
PIRKITE NAUJUOSIUS
Ont., intenacionalinis centras —Prancūziško stiliaus
ČESNAKAS YRA SVEIKA
Madison, Wise., JAV.
PALENGVINA nemalonius slogu ar NUŠA
APATINĖS KELNAITĖS
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums HsiloikyPi

Geriausiems
savo gyvenimo
metams

■į-gįč

I B--’

i CANADA SAVINGS
BONDS dabar

OILS LTD.
Atstovo*

GRYNAIS ARBA ISSIMOKBJIMAIS BANKUOSE. PAS ĮGALIO
TUS INVESTACIJŲ PREKYBININKUS, PAS BIRŽOS TARPININ
KUS, TRESTUOSE BEI PASKOLŲ KOMPANIJOSE IR SAVO
DARBOVIETĖSE PAGAL ALGŲ TAUPYMO PLANĄ.

H. ROžAITIS
potent®vi hmi*.
Telefono. Lt. 3-4008.

396

Gerai tinkančios,
vėsios, patogios,
numegztos iš
švelnios medvil
nės... paplokščios
siūlės... pilnas,
elastiškas
juosmuo ir
sustiprintas,
dvigubas
atidarymas
Gaunami ir
pritaikinti
marškinukai.
IMTO

stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai
žmonių naudojo česnakų dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąją ir sustiprinančia ga
lia. česnakas yra natūralus ontseptmis
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemų nuo
nešvarumų.
Daugumo naudojančių ji vertindavo kai
po lengvinanti ortnčio ir reumatizmo skaus
mus. Z
les Garbe (česnakas) turi
savyje ... ...
,
Jc — išband^o ______
skausmų
palengvintojo Gryno česnako otvvo yra iš
traukto ii česnako galvutės ir<itok»oje su
koncentruotoje formoje gaunate viskų, kg
šis veiksmingos augalas teikia. Adams Gar
ik Pearlcs (česnakas) yro be kvapo ir be
skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj.
Dar liondien nusipirkite pokelj * savo
vaistinės ir pamatvsite, ko»p jie ir jums
galės padėti. Jūs ištiktųjų busite patenkin
ti taip padarę.

■SJtl
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i PUSL.
¥
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Pavergloįe,levyneje

1660. X. 3

HAMILTON, Ont

MOT

SUDBURY, Ont.

Lietuviai pasaulyje

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ
9
apylinkes Valdybos prane
Koncerto tikslas — be tiesioginės d;, sekmadienį, nebus, nes kua Ant.
SIMAS, šio mėn. 8-9 d.d. Hamiltone paskirties — duoti progos hamiltonie- Sabas atotogauja JAV. Grįš spalio 15
šaukiamas Kanados Liet. B-nės IV-sios čiams išgirsti puikiai išpildomą mūsų d. vakare.
nėjime 6950 LŠ centro klube kuop. >
Kad Lietuvoje gali būti naftos, teo- nors konkrečių priemonių kovoje su Krašto Tarybos II-ji sesija. Posėdžiai jaunimo programą — turi ir kitų mo TAUTOS
tyvų.
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kpt. Juozas Venckus lietuviškai
rikkai jau seniau buvo apskaičiuoja- sukčiavimu taip ir nerasta. “Tiesos”
suruoštas apyTihkės valdybos iniciaty
ninkas,
nebus
pilnas,
jei
nąįpras
prie
Dundurn
St.
N.
Posėdžiai
atdari
viir
vokiškai
apibūdino svarbesniuosius
ma. Pastaraisiais keleliais metais vyk- redakcija kviečia skaitytojus bei visova, įvyko šeštadienį, rugsėjo 24 d., uk KAN. DR. i. B. KONČIUS dalyvavo kuopos istorijos tarpsnius. Anglų kal
publikos.
Tam
reikalinga
jau
iš
ma

sięms.
dant gilesnius gręžimus buvo pasiekta "ld<į komunistinių partijų atstovus pa
Ta proga apyli. valdyba šio mėn. 8 žens pratintis, dalyvaujant viešuose rainiečių salėje. Susirinkimą atidarė CARE vadovybės posėdžiuose rugpjū boje trumpa dalinio istorija buvo
dujų bei naftingų uolenų, rodančių' sisakyti tipo klausimu,
valdybos sekretorius J. Paulaitis. Tu čio 31 d. Vašingtone. Si labdaros or
buvimą haftos sluogsnių, tačiau pačios
“Tiesa" pateikia keletą sukčiavimo d. ruošia šokius būsimoms išlaidoms pasirodymuose. Šiame koncerte daly riningą paskaitą skaitė J. Vaičeliūnaš. ganizacija veikia 27 šalyse, jų tarpe įteikta amerikiečiams svečiams raštu.
naftos buvo surasta tik šį rudenį. Jos bei vaginėjimo pavyzdžių; kartu pa padengti. Šokiai įvyks irgi parapijos vaus gabieji ir ryškieji muzikos ir šo Meninę dalį išpildė mūsų jaunimas. Jugoslavijoje ir Lenkijoje. Per 15 me Oficialioji dalinio steigimo data yra
dar nerasta tiek, kad galima būtų eks žymima, kad j visa tai Žiūrima pro salėje. Maloniai prašome visų kuo kio mene jaunieji talentai. Mes čia Penketą dalykėlių meistriškai išpildė tų ji išleido $336 mil. Didžiausias pa 1950 m. rugpiūčio‘24 d. Tada dalinys
skaitlingiausiai dalyvauti ir tuo pačiu tui^ėsime gerą progą pajusti jaunosios
nebuvo pavadintas kuopa, o tik būriu,
ploatuoti. Gręžimai tebevykdomi ir ga pirštus.
E.
jaunasis akordeonistas A; Kusinskis. jamas sudaro JAV duodamas maistas. nes jam priklausė tik 35 vyrai Dali
kartos
meniškąją
pusę
visos
mūsų
ko

paremti
apyl.
v-bą,
kuri
jūsų
paramos
lima tikėtis naujų atradimų.
- Kauno “Pergalės” fabrikas išsiuntęs visada yra reikalinga. Atsilankydami į lonijos apimtyje. Be to, šiuo koncer Baletą puikiai pašoko R. Jakūbonytę. Vien 1959 m. buvo gauta už $21.690.- nio uždavinys buvo tiltų priežiūra
Apie atradimą paskelbė geologijos t Kiniją ir Mongoliją dvi po 750 kilo šokius turėsite progos netik jaukiai tu norima atkreipti tėvų dėmesį, kad Šventei pritaikytą eilėraštį gražiai pa 757. "CARE veikla Vokietijoj sustab Steigimo įsakyme dalinio vadu pažy
i ir gelmių, apsaugos valdyba. Kur naf vatų galingumo turbinas. įmonė šiais ir linksmai praleisti laiką savųjų tar bręstančiam jaunimai žymiai naudin sakė I. Glizickaitė. šokiams grojo ge dyta ir palikta tiktai V. Berlyne. Už mėtas Itn. A. Kundrotas, bet, jam tuoj
tos atrastą, nesakofflfa. Sakoma tik, kad metais pagaminusi dar 8 tokio tipo tur pe, bet' taip pat turėsite progos pasi giau sunaudoti laisvalaikį įsigyjant ras orkestras ir veikė lietuviškas bu darius misiją Vokietijoje liko $25.000, pat išemigravus, f ak tinai pirmuoju va
tai 'ėšą Vakarinėje Lietuvos dalyje, į binas. Įmonės konstruktoriai šiuo me matyti ir pasikalbėti su Krašto Tary muzikinio išsilavinimo, negu palikti fetas. Loterijoje laimė nusišypsojo M. kurie, kati. Končiaus pasiūlymu, buvo du buvo kpt. Jonas Valiūnas, dabar
kur vedė ir teoretiniai apskaičiavimai. tu projektuoją 2.500 kilovatų galin bas nariais.
padalinti svetimtaučiams tremtiniams tinis 8591 LS lietuvių kuopos vadas
jį gyvenimo aplinkos įtakai. Dėlto vi Ramonienei ir A. Jasiuliui.
:
Vokietijoje. BALFo skyr. Miunchene Schwetzingene. 1955 m. birželio 1 d.
I
šį
parengimą
buvo
atvažiavę
lietu

E.
Šokiams gros dar lietuviams negir si tėvai, kurie leidžia savo vaikus mu
■. LėlI4 teatras Kaune atidarytas rug gumo turbinas.
gavo $5.000 šeimų jkurdinimui.
vių
net
iš
Montrealio,
Toronto
ir
dvi
zikos ar baleto mokytis, nežiūrint to
8593 LS būrys buvo padidintas iki 87
sėjo 11 ‘d- naujai Įrengtose patalpose.
Šiaulių “Stumbro” Įmonė gamina dėtas puikus orkestras “Rhytmelody”. kur jie mokosi, kviečiami tuojau už mašinos iš Hamiltono. Minėjimas pra Nuo 1955 iki 1960 m. liepos 1 d vyrų ir pavadintas kuopa, jos vadu pa
Atidarymo proga žiūrovams buvo pa blogos kokybės veltinius: patikrinus Veiks bufetas ir loterija.
BALFas iš JAV vyriausybes maisto
rodyta premjera — Miliūno pjesė -fan 300 porų veltinių, rasta, kad 307 po Kadangi suvažiavimas įvyks per il registruoti savo vaikus, paraginant ėjo gražioje ir pakilioje nuotaikoje. / produktų yra gavęs už $547.250, išvi skiriant kpt. Joną Baltrušaitį. Nuo
Prie parengimo be valdybos narių,
1959 m. pradžios kuopai vadovauja
tazija “Mūsų nuotykiai mėnulyje”. Lė ros buvo netinkamos naudojimui (jas gąjį savaitgalį — Padėkos šventę — juos šiame Koncerte dalyvauti. Tuo
so 3.908.700 svarų. Visi jie išdalina kpt. Juozas Venckus. Kiti kuopos ka
daug
ir
nuoširdžiai
prisidėjo
A.
Baltu

reikalu
prašome
skambinti
Leonui
lių teatre sudarytos dvi paralelinės reikėjo grąžinti "į cechą perdirbti). Ki tai tikimės sulaukti Krašto Tarybos
tienė, N. Paulaitienė, M. Ramonienė, mi Vokietijoje likusiems pabėgėliams. rininkai yra Itn. Jurgis Barasas, Itn.
griopeS: vieni aktoriai dirbs Kaune, o tusyk tikrinant 3.136 poras veltinių, atstovų ir svečių net iš tolimų vieto Klovui — JA. 8-1327.
Jau antri metai iš eilės Vyt. Ba- B. Dženkaitienė, V. Bružas, Pr. Gus Austrijoje ir Italijoje lietuvių tėra Stasys Ivanauskas ir Itn. Petras Chmikiti gastroliuos rajonų centruose, kol buvo atmesta kaip brokas 26% , o 29% vių.
.
tas, Z. Labuckas, R. Kačinskas, G. Kas- vos maždaug po 100 asmenų, tad neap liauskas. 8593 LS kuopos narių jautru
chozuose, mokyklose.
E.
Valdyba nori tą retą įvykį Hamilto becko Muzikos Studija organizuoja ir periunaitė.
simoka ten sudaryti to maisto paskirs mą lietuviškiesiems reikalams parodo
teko pervesti j trečią rūšį.
rengia jaunųjų talentų koncertą. Svei
no
bendruomenėje
kuo
iškilmingiau

Lietuvos artistų išvykos: Jonas Sta Panaši padėtis ir Šiaulių “Elnio”
kiname šią gražią iniciatyvą ir tikimės, IŠLEISTUVĖS. Kun. Augustinas Sa tymo aparatą. Dėl to BALFas yra su joje sėkmingai veikiąs reguliarus bū
siai
atžymėti
ir
svečius
maloniai
pri

siūnas išvyko komunistmėn Kinjon odų-avalyhės kombinate. Bloga avaly
kad šįmet šis koncertas atkreips mūsų bas, praleidęs apie trejetą mėnesių sitaręs su NCWC, kad tuose kraštuose relis remti Vasario 16 gimnazijai. Tai
imti.
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į
hamillietuviams maistą padalintų šioji orga- yra vienintelis gimnazijos rėmėjų bū
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”
fabdžlpfmenesj Sabaliauskaitė ir Banys iš
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RUDENS
BALIUS,
ruošiamas
lap

vyksta baleto gastrolėms į Libaną.
joje.
Po kpt. J. Venckaus kalbos kuo
LIETUVIŲ PARAPIJOS CAM
“Raudonojo spalio” fabrike, JaroslavHAMILTONO APYL. V-BOS PIRM. kričio 5 d. Hillcrest salėje Liet. Namų Christ the King parapijos patalpose,
pą sveikino amerikiečių pulk. Wozney.
> Idččtivfc - Bjulgarijos santykiai. Į Ifo valstybine prekybos ir prekių in
v-bos, bus vienas iš puikiausių. Jam į kurias iš savo vasaros rezidencijos BRIDGE, Mass., 50 mėtų jųbįlėjjnis Be kuopos narių minėjime dalyvavo
G.
SKRIPKUTE
rugsėjo
17
d.
įteikė
specialiai atvyko Sault Ste. Marie die koncertas įvyks šį sekmadienį, spalio
Bulgariją siunčiama Vilniaus “Žalgi spekcija 41,5% avalynės išbrokavo ar
hamiltoniečių aukas Ged. Janušoniui, organizuoti sudaryta 6 asmenų komi cezijos generalinis vikaras Msgr. J^ 9 d., 3 vai. p.p. bažnyčioje, 432 Wind apie 60 svečių amerikiečių, vokiečių,
rio” šlifavimo staklės ir “Komūnaro” ba pervedė i žemesnę rūšį.
sija: K. Mikšys, J. Raguckas, J. Kažeir kitų tautybių. Svečių tarpe
gamykloje pagamintos metalo plovi Ir kitose srityse gamyba eina šlū- per St. Catharines bendruomenės ir mėkas, A. Kušpėdas, Ad. Dalangaus- C. Humphrey ir pareiškė nuoširdžią sor Street, Cambridge. Koncerte da Į lenkų
buvo
du
ankstesnieji kuopos vadai J.
ramovėrių
iškilmes
Mėrrittone.
padėką už gražų talkininkavimą pa lyvauja parapijos choras, vadovauja
nio, šlifavimo bei gręžimo staklės, su čiodama: patikrinus Alytaus parduo
kas
ir
St.
Bakšys.
Rengiama
turtinga
Valiūnas
-ir J. Baltrušaitis, o taip pat
Apylinkės valdyba.
virinimo ir dažymo aparatų gamyklų tuves, 18 parduotuvių laikinai buvo už
loterija, kuriai stambesnius fantus pa storacijoje vasaros metu. Jis, čia gy mas smuikininko Iz. Vasyliūno ir so 4203 ir 4204 LS lietuvių kuopų va
produkcija, t*
daryti gatavų drabužių skyriai, nes
NAUJI LN NARIAI. Trečioji LN aukoti bus prašomi mūsų verslininkai. vendamas, pora kartų atlaikė ir lie listai: Stasė Daugėlienė — sopranas, dai. Minėjimas buvo surištas su gra
7 Savo ruožtu Bulgarija i Lietuvą dauguma prekių nebeturėjo prekinės didžiosios ofenzyvos savaitė atnešė Aukojusieji bus išvardinti dideliame tuviams pamaldas, paskutinį kartą Stasys Liepas — baritonas, Jurgis Li žiu pobūviu.
ELI.
sauskas —- tenoras.
siunčia savo lengvosios pramonės ga išvaizdos. Kaikūriose Vilniaus, Kauno, $400. Nariais įstojo: Ulinskas Jonas ir skelbime spaudoje. Be to, rengiama at Tautos šventės proga.
minius bei žemės ūkio produktus. Šie Klaipėdos ir Trakų miestų parduotu Juodviršis Juozas — abu iš Oakville, skira loterija 5 turtingiems staliu KUN. ST. KULBIS, Sj, grįždamas Vargonais solo ir akompanijamenmet Lietuvos parduotuvėse buvo par vėse buvė prekiaujama pasenusiais Ont.; torontiškis Jonas Tonkūnas ir kams, kurių mecenatai taipgi bus pa iš vakarų ir vidurio Kanados lietuvių tus gros Vytenis Marija Vasyliūnas.
Koncertą globąja parapijos klebonas
duota 1008 tonų bulgariškų pomido foto Teikmenimis, kurie seniai turėjo hamiltonietė Lukoševičienė Viktutė. skelbti iš anksto.
kolonijų, buvo apsistojęs Sudbury ir kun. Pranciškus Jonas Juškaitis. Para INŽ. J. ARO ŽYGIŲ BEI PASTAN
V-bos
nariai
bilietus
šiam
nuotai

būti išimti iš prekybos tinklo. Gi Pa Nuoširdžiausias v-bos vardu ačiū!
rų. Laukiama transportų vynuogių.
GŲ DĖKA Lietuvos laisvinimo klausi
aplankė senus savo pažįstamus A. M.
Nuo š.m. rugsėjo 10 d. LN jau gavo kingam Rudens baliui jau pradėjo pla Lapienius, Pr. Gustą, P. G. Petrėnus, pijos asistentai yra kun. Juozas Kazi mas buvo iškeltas Australijos Senate
Taip :pat su Bulgarija apsikeičiaina nevėžio “Kalnapilio” alaus darykla
mieras Petrauskas ir kun. Simonas
E.
$1900. Kviečiame visus tautiečius stoti tinti. Isigykime juos iš anksto. LN V. Ę. Petrovus ir J. M. Glizickus.
knygomis. Šiais metais Lietuvos groži siunčia aprūgusį alų,
š.m. rugp. 16 d.
Vincentas
Saulėnas.
nės' literatūros leidykla 200.000 eg “Tiesa” nusiskuridžia, kad pieno pri- LN nariais, nes iki visuotinio susi v-ba pasiryžusi padaryti žymesnį pel
Victorijos senatorius F. P. McManus
zempliorių tiražu išleido į lietuvių kal melžimas šiemet smarkiai nukrito. Pa rinkimo, kuris numatytas šaukti lap ną, nes lėšos ypatingai dabar reika VARGONŲ VAJUI aukojo: po $10
Senate,
pateikė užsienio reikalų minisKUN.
ST.
YLA
netrukus
po
ateiti

bą išverstą bulgarų rašytojos Alek- vyzdžiui, Nemenčinėje šiemet per 7 kričio pabaigoje, reikia sukelti lėšų lingos sklypui užpirkti. Kviečiame vi K. Daunys ir J. Lumbis; $5 M. Paukš ninkų kongreso, kuriame dar skaitė terio pavaduotojui keletą ’ klausimų,
sus kuo skaitlingiausiai dalyvauti!
tienė.
Sudburiškis.
saridrovos apysaką “Jdokytojos laimė”. mėnesius primelžimas iš vienos karvės sklypo pirkimui.
paskaitą, pasijuto rimtai susirgęs ir kurių dalis tiesiogiai liečia Lietuvos
Ieškant
narių
savo
mašinomis
padė

•
v
Bulgarijoje parduodami Žemaitės, sumažėjo net 145 kg, palyginus su
atsigulė į seserų kazimieriečių ligoni-,. ir kitų Pabaltijo valstybių laisvinimo
Viėnuolio-Žukausko, Cvirkos ir Venc praėjusiais metais. Panaši padėtis yra jo, važinėdami su v-bos pirm., Stepo
SPORTO
KLUBO
Kovas
šokių
vaka

nę
Čikagoje. Jam buvo padaryta ope klausimą: .
navičius Bronius ir Rudaitis Juozas.
WINDSOR, Ont. racija,
lovos raštai.
E.
po kurios kiek pagerėjęs iš li “Ar užsienio reikalų ministeriui yra
Ignalinos, Eišiškių, Molėtų, Jiezno ra V-bos vardu reiškiame jiems didelę ras puikiai pavyko. Gauta pelno apie
$200,
kurie
palengvins
mūsų
jaunimui
Vilniaus universiteto observatorijo jonuose. Taip pat pieno gamyboje nuo padėką.
RADIO
PROGRAMA,
paruošta goninės išsirašė ir palengva sveiksta. žinoma, kad neseniai Lietuvos-Latvi
jos ir Estijos bendruomenės Australia •
vykti į kitas kolonijas, nuomojant Sa Windsoro ir Detroito Lietuvių Radio
je -pastatytas stambiausias Pabaltijy įsipareigojimų vykdymo grafiko labai
j.
J.
BA'čIuNAS,
Tabor
Farm
vasar

joje minėjo Sovietų padarytos jų kraš
JAUNUJU TALENTŲ KONCERTĄ les treniruotėms, sportiniam invento Klubo, yra sutrumpinta iki pusės va
teleskopas, jį sumontavo Lietuvos atsilieka Šalčininkai, Jonava, Rokiškis,
vietės
savininkas,
su
žmona
rugsėjo
30
tams agresijos dvidešimtmetį?”
riui,
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įsteigta
klube
nauja
mo
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rengia
Vyt.
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Studi

Mokslų akademijos Fizikos-matematilandos ir bus girdima kiekvieną sek d. išvyko į Europą.
Toliau senatorius paklausė, ar Aus
terų
tinklinio
komanda.
Ta
pačią
pro

Negeriau
vyksta
ir
veršelių
auginimas.
ja
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27
d.
Liet.
Namuose.
Šį

kos instituto Aspirantai V. Straižys ir
madienio popietę iš stoties WCHP,
tralijos
valdžia tiki, kad Sov. Sąjunga
gą,
šeštadienį
buvo
atvykę
draugiš

V. Jasevičiuš. Universiteto astronomai Daugelyje kolchozų veršeliai skursta: met jis bus labai įdomus, nes išgir
banga 1440, šiuo laiku: spalio mėn.
DAIL.
ADA
KOfcSAKAITĖ
ir
DR.
galėtų
ir
privalėtų įrodyti savo nesa
koms
rungtynėms
(plačiau
sporto
sky

galės stebėti žvaigždžių spiečius, kin- į parą priauga tik apie 100-200 gramų. sime net 20 jaunų, akordeonistų or
nuo 5.15 vai. p.p. iki 5.45 vai. p.p., PRANAS SUTKUS susituokė spalio 1 vanaudiškumą
(kurį Sov. Sąjunga nuo- s
ta'mąs žvaigždes, o taip pat fotogra Švenčionių rajonas 7 mėn. mėsos įsi kestrą. Jame taipgi dalyvaus keletas riuje) Ročesterio sportininkai, kurie lapkričio mėn. nuo 4.15 iki 5.15 vai. d. šv. Kryžiaus bažnyčioje Čikagoje.
Jatos pabrėžia, kalbėdama bei kišda
pareigojimus įvykdė 66%, Širvintų — lietuvaičių baleto šokėjų ir visa eilė vakare dalyvavo bendrame parengime, p.p. ir gruodžio mėn nuo 4.30 iki 5
fuoti jas.
E.
mas! į Kongo reikalus), atitraukdama
sekmadienį mūsų bažnyčios pamaldo vai. p.p .Radio programos yra gerai
78%, Šiaulių — 83%.
Ė.
gabiųjų jaunų pianistų.
Polittoni ir 'mokslinių žinių skleidi*
se, o po pietų — aplankė Hamiltono paruoštos. Jose gausu informacijų iš Iš LIETUVOS pas savo dukteris — karines savo pajėgas iš pavergtųjų te
Sofiją Abdyd ir Eleną Schmitt — at ritorijų, kurių tarpe yra ir Pabaltijo
rifo draugija ‘organizuoja naują viešų
apylinkes.
K. B.
lietuviškų
organizacijų
veiklos
ir
lie

skrido
Marija ValuSkienė, 77 metų am valstybės, kad šitokiu būdu būtų už
paskaitų lektoriumą, kurianfe dar šiais
Padėka
tuviškų
dainų
bei
muzikos.
DELHI,
Ont.
žiaus.
HLSK Kovas valdyba nuoširdžiai dė
tikrinta nepriklausomybė, kurios So- ..
metais bus perskaityta 80 paskaitų.
Tuo
pat
metu
atskrido
pas
sūnus
—
koja
visiems
prisidėjusierris
prie
rug

vietai rekalauja Kongui?
Vienas toks lektoriumas veiks politi
ATVYKO IŠ LIETUVOS TaleyičieKLB Delhi aplyinkės vaidyba spalio 8 d. vokiečiu salėje
sėjo 24 d. šokių vakaro pasisekimo, nė Aldoną pas savo dukterį Kačinskie Kęstutį ir Henriką Miklas — motina
Taip pat jis klausė, ar tuo atveju,
nio švietimo kabinete, kur bus skai
Aleksandra Miklašėvičienė ir sesuo jeigu Sovietai nesutiktų atitraukti sa
ypatingai
kun.
dr.
J.
Tadarauskui
už
tomos astuonių ciklų paskaitos istori-■
nę
Ireną.
Pulk,
Talevičius
yra
buvęs
Delbi miestelyje ruošia
fantus ir pranešhriūs bažnyčioje. Spor Kauno miesto komendantu. A. Talevi- ffėna Miklaševičiūtė - Opariehė su i vo karo pajėgų iš užimtų Pabaltijo
jos, teisės, statybos, medicinos, ateiz- :
tiškas ačiū visiems atsilankiusiems ir čienė su savo vyru yra praleidusi ke dukra Violeta.
kraštų, Australija galėtų atmesti užim
mo ir kitais klausimais.
dirbusiems
bufete,
prie
įėjimo,
lote

tų
kraštų bona fides, būdama laisvo
letą metų Sibire. Vyras grįžtant iš Si ONA STANKIENĖ, Marijos DiržiePažymėtina, kad klausytojai galės
rijos:
pp.
šopiams,
K.
Mikšiui,
A.
Bubiro į Lietuvą mirė Maskvos geležin nės motina, neseniai atvykusi iš Lietu tautų apsiprendimo rėmėja.
pasiklausyti paskaitų apie šiuolaikinį
gailiškiui,
A.
Grajauskui,
N.
StanaityĮ šiuos senatoriaus F. P. McManus
kelio stotyje. A. T. iš Lietuvos j Ka vos, kur Gargžduose paliko savo vyrą,
Vatikaną.
tei,
A.
Meškauskaitei,
J.
Žukauskui,
J.
klausimus,
užsienio reikalų ministerįo
nadą
atvyko
lėktuvu.
Kauno radijas taip pat informuoja,;
BUS GERAS BUFETAS. ŠOKIAI.
spalio mėnesį grįžta atgal Lietuvon.
Raguckui,
siuvyklos
sav.
G.
Palmer
pavaduotojas
senatorius Gorton atsa
katd visos paskaitos bus skaitomos ir ;
‘
ŽVAKIDES
”
PREMJERA
bus
šeš
Paliliūnui
už
paaukotą
medžiagą
lote

kė,
kad
jam
yra
žinoma, jog Lietuvos,
Nemuno laivininkystės ir prekybos j Taip pat šia proga bus ir paskaita Žalgirio- mūšio minėjimo tema.
tadienį,
spalio
15
d.,
Detroite
buv.
rijai
vyriškoms
kelnėms
S
18
vertės.
Latvijos ir Estijos bendruomenės, gy
darbuotojų klubuose. Be to, šiais meIš anksto kviečiame visus į mūšų se Lietuvių svetainėje. Veikalą premija
venančios Australijoje, Rusijos agre
tais čia bus suorganizuota 16 viešų pa
J. BATAITIS, Vokietijos Lietuvių sijos Pabaltijo kraštuose 20-čio minėji
skaitų, kurių viename cikle visos pa Prašoma visus vietos lietuvius gausiai atsilankyti, svečiai irgi kantį parengimą; spalio 22 d. toje pa vo ir išleido “Darbininko” leidykla.
Antano
Škėmos
veikalas
“
Žvakidė
”
čioje
—
Knights
of
Columbus
salėje.
Bendruomenės
reikalų vedėjas ir Va mą praleido ne džiaugsmo, bet gedulo
skaitos bus skaitomos rusų kalba.
pageidaujami.
Parengimo pradžia 7.30 vai. vak.
Detroito scenoje statomas pirmą kar sario 16 gimnazijos ūkvedis, nuo spa ženkle. Jam yra žinomą, jog šios ben
Valdyba.
Kodėl rusų* kalba? Ar tai tik tėra
tą. Veikalo pastatymu rūpinasi Detroi lio 1 d. iš tų pareigų pasitraukė.
druomenės reikalauja Rusijos okupa
grynos pastangos rusifikacijai Lietu
to Dramos Sambūris “Alka”, vad. recinės kariuomenės atitraukimo iš jų
voje pravesti? . O gal už tai rusų kal
žisdriaus Justo Pusdešrio. Dekoraci 8593 LABOR SERVICE LIET. KUO kraštų, ir kad jos kreipiasi tuo reikalu
ba, kad daugumą laivininkystės ir
jas ruošia dailininkas Vytautas Ogil- POS DEŠIMTMETIS paminėtas rug- į Vakarų pasaulį. Savo atsakymo pa
prekybos tiarbuotojų sudaro ne lietu___ pas
_ ____
___ girdi- sunku. Čia daug padeda, galbūt, vie
Savi
savus! ____
šūkis visur
vis. Vakarą ruošia Windsoro ir Det piūčio 26 d. Kaiserlauterne. Minėjimas baigoje senatorius Gortonas pabrėžė,
DANTŲ -GYDYTOJA
viai, bet rasai bei kitų tautybių žmo- mas
tikrai daug maloniau, kadai ninteliai lietuviai biznieriai Tillšon- ’
roito Lietuvių Radio Klubas. Veikalas prasidėjo SusikauįHmo valandėle ame- kad Australijos vyriausybė abejoja
(Latvė)
nes gyveną Lietuvoje?
kad ir į tabako ūkio darbus pas lietu burge Petras ir Bronė Gameliai, ku-į'
yra naujas, modernus ir neeilinis, sa rikiečių koplyčioje, kuria jau eilė me Sovietų Sąjungos gera valia.
Kauno radijas į šį klausimą atsaky vius suvažiuoja lietuviai.
rie tūri gražų ir pasižymintį švara ho- '
vo
kompozicija prilygsta prie garsaus tų naudojasi pamaldoms KaiserslauRedakcija primena, kad savo metu
7 Špruceside Avė., dramaturgo
mo neduoda.
E.
Smagu prie stalo, kada šeimininkė teli “Imperial” — 239 Broadway.
G. B. Shaw scenos veika terno lietuviai. Valandėlę pravedė il Australijos ministeris pirmininkas
prie Queen ir Aberdeen gt.
Apie krautuvių tarnautoju nesąži prigamina lietuviškų valgių ir darbi Gal būt, atrodys, kad čia hotelio,.
lų. Veikalas neilgas, įdomus ir vertas gametis kuopos kapelionas kun. Bro Menzies savo vienoje kalboje yra pa
kiekvieno lietuvio dėmesio. Rodoma nius Lįųbinąs, saVo pamoksle iškelda reiškęs, kad tuo metu, kai britų kolo
ningumą labai dažnai sovietinėje spau ninkams smagu prisikirsti kugelio, kaip išgėrimo namų reklama. Bet jei
Hamilton,
Ont.
vieno Lietuvos bažnytkaimio šeimos mas 8593 LŠ kuopos narių dvasinį ak nijos žengia į nepriklausomybę, daug
doje rašorria. S.m. “Tiesos” 209 nr. šiai .varškėčių, šaltibarščių ar kopūstų. tą hotelį turėtų kitataučiai nelietuviai
Telefonas JA. 2-3317
pergyvenimai okupacijos metu, o ant tyvumą dešimties rrtetų bėgyje. Jis pa senesnės demokratijos tapo naujo im
temai paskirta nemažai vietos. Rašoma Smagu ir ūkininkui, kada savi lietu ar girtuokliavimas sumažėtų? Be to,
kor. sidžiaugė, kad ilgą laiką toje kuopoje perializmo kolonijomis. Taipgi jis pa
apie šiuo opiu klausimu įvykusį pasi viai dirba, be jokių išmislų, kaip savi juk ne vien išgėrimo įstaiga ten yra, ■ Priėmimo valandos: 9-12 ir 2-7 vai. rame veiksme karo pradžia.
būvo pajėgta išlaikyti choras, lietuviš brėžė, kad ,esant šitokiai situacijai,
vak.
šeštadieniais
tik
būtino
vaikai.
Tas
sunkus
ir
gana
prakaito
tarimą “Tiesos” redakcijoje. Pasitari
bet ir valgykla ir nakvynės kamba- :
kąją
damą populiarinęs ne tik savųjų pasaulyje negali būti taikos. Jis įsak
reikalo
atveju.
reikalaująs
darbas
atrodo
tik
pra

me tkflyvavo tarp kitų LTSR Augšriai, kuriuos lietuviai visada pigiau <
Maskva.
—
Britų
žinių
tarny

tarpe,
bet eilę kartų giedojęs per ame miai užakcentavo, kad “nė viena vals
ciausiojo teismo pirm. A. Likas, Fi- moga.
gauna. Ir reikia pažymėti, kad jau
Reitingas. — Ateinanti pavasa bos žiniomis, sovietai jau turi rikiečių radiją ir koncertavęs net to tybė negali būti pavergta propaganda
Taip buvo šiemet. Daug kur pas lie toks būdas savininkų, kad jie visai
nansų ministeris P. Sikorksis, respub
likos prokuroras V. Galinai t is, LLKJS tuvius dirbo savi lietuviai. Ypač daug nevilioja taip prie tų išgėrimų. Jei ži ri Maocetūngas apvažiuosiąs sate mažiausiai du povandeninius ato* limajame Miunchene, o, mažesnės su ir priespauda; kad kiekviena valstybė
ęk pirmasis sekretorius A. česnavi- moksleivių - studentų papildė savo no, kad nelinkęs į tai, pavaišina skania litinius Europos kraštus. Jis noris mimus laivus, o dar 6 esą statomi dėties ansambliu Su dama aplankęs turi teisę tvarkytis savo k¥ašte jai pa
čius ir kt. Per pasitarimą buvo pa plonas kišenes keliais šimtais dolerių, kavute ir pyragaičiais. Žinoma, būtų surasti daugiau šalininkų savo Karaiiausčiaus ir Leningrado sta daugelį lietuvių kolonijų Š. Vokietijo tinkamu būdu”.
je.Chorui yisą laiką vadovavo buvęs
brėžta, kad reikia griebtis griežtesnių kad palengvinus tėvams, nes mokslas nepatogu, jeigu kompanijoje norėtum skirtingai nuo Maskvos doktrinai, tyklose.
‘
kuopoOMdyjs Faustas, Strolii, zdabar
VLADAS ^OŽELA, žinomas social
priemonių kovoje su nesąžiningumu, nemažai kainuoja. Daug atleistų iš pasivaišinti ir nueitum kitur, 0 ieško -•■i A; >---__ -į..._____________
gražiai
bes^artwo
jas
Čikagoje.
Kape

demokratų
vėifeėjas, 1926 m.v buvęs vi
sukčiavimu bei grobstymu valstybinio darbų atvažiavo tą spragą užpildyti.
V *
;
:
~
kti <*•
damas darbo ar darbininko kreiptu-1
daus
r.
ministeris,
VėĖau vedęsis ad
lionas
taip
pat
prin^įraLdcad
toje
kuoKartais
susirasti
vieni
kitus
gana
krautuvių turto. Atrodo, kad kokių
nleis pas savus. Čia visada pp. Garnevokatūra,
mirė
rugsėjo
2f* (^Adelai
ipoje
eilę
mėtų
gegužės
mėnesį
kasdien
liai padeda ir vieniems ir kitiems, ka
būdavo
gausiai
renkamasi
gegužinėms
dėje,
Australijoje.
Buvo
gimęs 187$Įį
da besikreiptum. Dažnai naujai atvy
k skoijnkjs ĮBankelyje "Talka" kusį
m. balandžio 9 d. Steigviliuose, žeiiilėpamaldoms ...
ieškoti darbo savo mašina p. bar
Vėliau
vykusiame
dešifntnfečio
milio valsč.
nelis nuveža į darbo vietą pas kitą
'
Išduodamos paskolos iki $3.0(fe, morgičių paskolos iŠ 7% iki lietuvį.
Gražiausias pavyzdys buvo, kada į
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir naYid gyvybė apdrausta..
Pttstaptifiįūš požeminis pasaulis
vienišas, gana jaunas žmogus lietuvis,
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 • 12 vai.' na, gal kiek kaltas, kad nemokėjo tau
REPORTAŽAS IŠ LURAY. VIRGINIJA
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare, pyti (kur čia vienam ir nesenam viską*
JrtNDEN BUILDING, 20 KING ST.
ROOM 13, notaro A. Liūdžraus pramatyti?) susirgo ir atsidūrė bėdoNusitęsiančios kalnų grandi atrasti 1878 metais.
je. Kas besirūpintų, jeigu būtų pas
Krištolinio vandens baseine,
nės
olos vidūs atrodo kaip pasa
fcttillHgi'mi.Tl
‘u ■■■■bwiBi
*
:
............ ...... . ....... ..
■
111 i f i
i 1
i
kitatautį? O pp. Gameliai pasirūpiho
kų karalystė. Sienos išmargintos kaip veidrodyje atsispindi nuo
kad priimtų į ligoninę. Kadangi buvo
■■■
i....... i
■ < *
'
■
■ ■
„ i»
iv£iriafū'sio pavidalo figūromis, di stabus kraterių ir smailių nuolau
nepagydomas, turėjo apleisti šį pa
džiulės salės apstatytos keistomis žų pasaulis. Kaip negyvo mėnu
saulį. Jam mirus, ligoninė pagal pas
kolonomis, O lubose kabo nesibai lio paviršius, smulkiausiomis de
kutinį adresą pranešė pp. Garneliams.
giančios, ivairiaformės liustros. talėmis, spindi vandenyje visu už
Ktfr dėti? Atiduoti studentams? Lai
doti
beturčių
kapinėse
(county)?
Jie
Visur, kur tik pažvelgi kabo pa burto pasaulio paslaptingumu.
*.
z
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi
sikabinę stalaktitai ir iš apačios
Kulminacinis kavernų objektas
V niflYHUkailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami jo niekur nepaliko, bet sutvarkė, kad j
butų
parvežtos
į
Tillsonburgą
ir
labai
—
elektriniai vargonai* esantieji
11H MM I U V E
apsaugai (Storage). Valomi ir perbūvami seni
susiformavę stalagmitai. Vieto
Sustiprintos kulnys ir pirštai
w w ■■
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai gražiai su gėlėmis, lankomas tautie
mis jie parudavę kaip pasenusi didžiulėje, apie 3 akrus užiman
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjfmui. Pata- čių, draugų, su visomis apeigomis pa- i
geležis, vietomis kiek papilkėję, čioje, Įvairiatarmiais junginiais
■ rimai nemokami.
laidotos. Prisidėjo visi draugai, kai
o
kaikur išsilaikę švariame baltu išmargintoj oloj. Vargonų tonai
767 Mount Pleasant Rd., Toronto. HV. 3-6851 mynai, pažįstami ir nepažįstami. Bet
me. Jų formos tiek Įvairios, kad išgaunami tiesiog nuo lubose pa
reikėjo iniciatyvos. O čia “harvestas” 1
AJMHfiMaft *i■ <1 ft ' i»i»»
šalia įsivaizduotinų, pastogėje ka sikabinusių ir iš sienų susiforma
darbymetė, visi ūkininkai, galvas paA. ČIŽIKAS
metę, savo darbuose. Kas besirūpins?
bančių ledo varveklių, galima ma vusių stalaktikų. Elektros laidais
Tautiečiai pp. Grimehai, kad ir labai
tyti per uolas vėjo skrendantį sujungti vargonai su įvairaus dy
užsiėmę, bet doleriuose dar nepraradę
raitėlį ir pūsiau apnuogintą gro džio stalaktitais visuose olos pa
PARDUODAM m TATSDM TELĖV1ŽIJAS. RADIJAS
lietuviškos sielos. Bravo!
žio deivės, Veneros, figūrą. Pa kraščiuose. Grojant ir spaudžiant
Ir daug kur jie prisideda aukomis,
TAISDM SAfcDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS
čiame viduryje didžiulės, įvairia- vargonų klavišus, specialiai įreng
p. Gameliėnė fantais loterijoms, pa
.. Tel. LE. 1-6165 * 672 Lansdowne Ave. x
tarmėmis kolonomis apsuptos sa ti plaktukėliai suduoda per gele
HbMBIhngMMi ftWiiiK n m i "it -ft ill
...... n......
rrriiii-m rengimams. Dukrelė kalba gražiai lie
lės
stovi giliai sūšitaąstęs žmogus, žies ir akmens formacijas, kaip
tuviškai, didžiuojasi, kad moka tėvų
.1 .flUiWWI
toiiau, šešėliuotų uolų briaunose, per stygas, tuo būdu išgaunant
kalbą ir su draugėmis lietuvaitėmis
t
ingos.
Neplyštančios
Penj
slepiasi baltas vaiduoklio silue atitinkamą muzikos skambėjimą.
“starki”, kad kitos nesuprastų, -savo
jaunas paslaptis gali išsipasakoti. Ji
mans darbo kojines. Yra
tas. Prie charakteringos indėnu Grojant vargonais visa ola, visa
tanko gailestingųjų seserų mokyklą
praėjimais išsišakojusi kiaurymė,
jvaMatasię rftHę, tinkamų•
Toronte.
antklodės,
jos
yTa
tiek
plonos,
skamba nuostabia, iš visų pusių
įvairios rūšies darbams.
Kad daugiau tokių biznierių turė
kad už jų esanti elektros lemputė Sklindančia muzika. Todėl nenuo
tume apylinkėje, gal lengviau lietu
išryškina net audinių raštus. Ir stabu, kad paskutiniuoju metu
viški reikalai eitų, kad ir lietuvišką ra
visa
tai yra geiertes ir aKmens jaunavedžių poros pradėjo čia at
dijo valandėlę kartais galėtume turėti,
per milijo likti savo sutuoktuviu apeigas.
lUJ DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 8-MM būtų kas skelbimais paremtų.
1868
ws H-4
nus
metų
pakol
buvo
žmogaus
<š kaimynų.
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Darbo kojinės

ESTŲ

KAILIU

LEE FURS

P0*5 ta'kos užsisakyti.

NAILONU

ALFA RADIO & TV

ED. K ONDRATAS
MOTERIŠKŲ it VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas

Taip pat apatiniai ir viršutiniai rūbai
Ganūs nuo

S PUSL.

1960. X. 6.

rai, mokslo reikšmė dar labiau
pakyla. “Vienas mokytas už šimtą
nemokytų ” — sako lietuvių pataflė.' Ypj
(SUDIEV ŽURN. ANT. PAULJUKONIUI) r
Tėvų pareiga savo vaikus iš 14-20 metų jaunuoMams - paaug
lietuviams, kaip mažos tautos na f ■
auklėti ir pastatyti tvirtai ant mo Ifams.
AL. GIMANTAS
riams.
ralinių ir materialinių pagrindų. ? Amerikoj, Kanadoj, Anglijoj.
Kai skaitytojas pasieks naujas tiksiu, kiek turiu praktikos, ir
Tad kodėl lietuviai januoliai
To visi tėvai trokšta ir siekia, ta
aptingo moksle? Spėju todėl,.kad: “Lietuvių Dienų” žurnalo nume su pasišautu ir pumpuojamu
čiau vieniems tai pavyksta, ki
1. Pergeras gyvenimo sąlygas ris, akylesnieji pastebės, kad iš “kultūriniu bendradarbiavimu”!).
tiems ne. Sunku rasti tėvus, ku sprendžiamą. ■ Dauguma tų jau
turi;.
2. Tėvų meilė, vaikams ne antrajame viršelio puslapy skel Visais tais klausimais turėjo sa
nuoliu
yra
be
rūpesčių,
viskam
rie savo vaikams norėtų blogo.
kontroliuojama; 3. Permaža kont biamo redakcinio-administracinio vo nusistatymą ir nuomonės leng
Tėvai begaliniai myli savo vaikus. apatiški, nelinkę nei mokslui, nei
rolė
vaikų gyvenimo; 4. Perma- personalo sąrašo yra iškritus An vai nekeisdavo, bet, tenka paste
Jie visa savo likusį gyvenimą au darbui, nei rimtam gyvenimui,
žai išryškinta mokslo reikšmė gy tano Pauliukonio pavardė. Spau bėti, nelikdavo aklas faktams bei
turi didelį palinkimą į kriminalizkoja dėl jų.
venime; 5. Nesudarymas vaikui doje jau skaitėme, kad pereito turėjo pakankamai pakantos ir
Visų tėvų svajonė, kad jų vai mą, alkoholizmą, seks'ualizmą, gy
geros aplinkumos tęsti mokslą; mėnesio 19 d. Los Angeles, Calif ., kitokiai galvosenai, išvadoms.
kai visose gyvenimo srityse pir vena daugumoj dėl “good time”,
6. Veikia ir nesupratimas, apsilei užgęso, vos 51 m. sulaukęs, laik Labai, labai sielojosi kaikurių
mautu. kad jie būtų ir moraliai “up to day”. Ar nebus tai II Padimas ir nendrėjimas.
raštininkas A. Pauliukonis.
ir fiziškai sveiki, gražūs, mokyti, saulinio karo aukos? Daugumo
mūsų žymių politikų nesantaika.
Velionis buvo, tikra to žodžio
Kanadoje
ir
Amerikoje
dėl
je jie gimę karo audrose.
turtingi, laiminei.
mokslo paskatinimo naudotinos ir prasme, profesionalas spaudos Velionis giliai pergyveno^ kad to
Mūsų lietuviąi jaunuoliai dar
Nuo pat kūdikystės dienų tė
šeimų premijos už gerus pažy darbuotojas, su lietuviškuoju kiomis svarbiomis mūsų tautai
vai yra vaiku sargyboje. Jie juos nėra taip nuslydę, tačiau jau yra
mius kaikūriems mokiniams at spausdintu žodžiu neatskiriamai valandomis, turint nepaprastos
augina, maitina, nuolat turi ant ir to kiu; k uri e figūrųo j a net laik
susirišęs dar nuo moksleivinių ir reikšmės uždavinius ir reikalus,
neša gerų rezultatų.
akiu. Tik vienai kitai minutei ati raščių teismo skyriuose su lietu
Taigi, kaip pasiklosime, taip ir studentiškųjų dienų. Laikrašti- jų visų (minėtų politikų) prie vie
trūkę nuo tėvu ar mokvtojų dė viškomis pavardėmis (už vagys
ninkystėje jis rado netik dideli no stalo nesusodinsi. Štai, prie ko
miegosime.
J. Karka.
mesio, vaikai dažniausiai jau pa tes). Detroite ir Čikagoj pastebėti
asmenini pasitenkinimą, bet joje buvo prieita ... Savo metu būda
tenka į kokius nors sunkumus, keli jaunuoliai priklausą kažko
bandė įgyvendinti ir savojo gy mas “Eltos” leidžiamos Vokieti
nemalonumus.
kioms “gengėms”. Pastebimas ir
Rūtos"
leidyklos
pranešimas
venimo prasmę. Dirbdamas laik joje vienas redaktorių, turėjo
Vaiko gyvenimas yra formuoja jaunuoliu apsileidimas moksle.
raščio kolektyvuose neklausė progos stebėti kaikuriūos labai
Toronte 1959 m. ir 1960 m.
mas aplinkumoje. I kokią aplinIšleidę porą knygų (S. Būdavo nėšiai išleisti po vieną naują kiek už tai gaus atlyginimo, nes svarbius lietuviškuosius įvykiūs,
•kuma vaikas patenka, dažniausiai daug jaunuolių liko antriesiems
‘‘Rūsti siena” ir Pr. Alšėno “Ma knygą.
tikėjo, kad gali būti naudingas, ir bei aplankyti tautiečių gyvena
toks ir išauga. Tėvu, mokyklų ap metams tiek 13 klasėje, tiek ir že
2.
Knygų
apipavidalinimą
,
pa

ži, žodžiai”), sudarę didesnį kon gražinti — spausdinti ant geres savuoju Įnašu turtino labai ribotą mas vietas Europoje. Iš to laiko,
linkuma, daugumoj vaika teigia mesnėse. šiais metais su pagyri
taktą su skaitytojais ir išgirdę jų nio popierio. Formatą imti 5x7 vardais ir gabumais lietuviškąją kaip kartą laiške minėjo, turi pa
mai paveikia. nežiūrint kokios jis mu (honors) baigė tik vienas lie
ruošęs užrašus, dabar laikomus
pageidavimus, pravedę korespon- colių. Viršelius puošti lietuvių žurnalistiką.
prigimties būtų.
tuvis — Algimantas Beresnevi
A. A. Antanas, savo kolegų ir Worcesteryje. Ateity, tai galės
deiiciniū būdu Knygnešių pasita dailininkų originaliais -piešiniais.
Tačiau šių dienų gyvenimo ap čius. Pernai vienoj .klasėj (12)
bendradarbių buvo tikrai nuošir būti labai įdomi ir vertinga tam
rimą (šio pasitarimo , dalis buvo
linkuma, esant radijo. TV, auto sėdėjo antruosius metus 6 lietu
3. Ypatingą dėmesį kreipti į džiai
vertinamas ir gerbiamas. Ir tikrų įvykių kronika. Taipgi, pik
spausdinta “T. žiburiuose”), mes knygos turini. Leisti tik origina
mobiliams, atomui, raketoms ir viai berniukai ir 1 mergaitė. Kiek
žodžių rašėj as, asmeniškai tinosi kaikurių Europos lietuvių
padarėme išvadas ir nutarėme:
dvasiniam ištižimui, turi labai di- tenka girdėti, anksčiau jie buvę
lias lietuviško turinio įdomias šių
1. Knygų leidimą suintensyvin knygas. Numatytą netrukus iš niekad nepažinęs mirusiojo, turi plepumu, dėl kurio galėjo nekar
delėsr įtakos vaikų auklėjimui, labai geri mokiniai. šįmet irgi tas
ti — nerečiau kaip kas trys mė- leisti:P. Enskaičio “Audra eina", gražų pluoštą susirašinėjimo. Tė- tą nukentėti bendrieji interesai.
charakterio susiformavimui, ypač pats. Kieno kaltė, tėvų, vaikų ar
palaikyti gana gyvą korespon Galima būtų dar daug pateikti A.
memoralinės apysakos iš repatri- ko
iš kurios trykšta velionio P. minčių, tik ribota vieta to ne
jantų-evangelikų gyvenimo; Lie denciją,
rūpestis mūsų spauda bei leidžia, *
tuvos karo invalido savanorio kū didelis
kitais lietuviškaisiais rei Aplamai žvelgiant, daugeliui
rėjo P- Pleskevičiaus 1914-1923 visais
gamintojai geriausių Amerikoje matracų siūlo
kalais.
iš prityrusio laikraš tautiečių A. Pauliukonio vardas
m. atsiminimai ‘‘Mes nešėme tininko Kaip
gauti ir pasinaudoti netiek daug sako, neretam ir vi
laisvę”; Sigito Pranckūno “Ried visa eileteko
patarimų,
kurie, kaip
menys rieda pergalei”, romanas mėgėjui spaudos darbuotojui
sai negirdėtas, šiandien turime
dabar jums pasirinkti iš
itin
iš geležinkeliečių gyvenimo.
ir ateity bus pakanka daug skambių vardų ir pavardžių,
4. Knygų kainą palikti kiek ga pravertė
kuriuos matome ir girdimi beveik
vertingi.lintžemesnę — po SI užsisakant mai
Viename laiške, aprašydamas kasdieną, bet tai nereiškia, kad
leidykloje. Tik išimtinais atsiti “LD
patalpas, A. Pauliu jie neveikia daugiau už tuos, ku
kimais, jei knyga artėtų į 400 psl., konis” naujas
kad dabar bus rie lieka ir kuklūs, nepretenzin
imti už knygą po §2. Tokia išim žymiai džiaugiasi,
patogiau. Esą, gal ir ne- gi ir užkulisy. Rimtam ir nuodug
tis numatoma S. Pranckūno erdviau, bet patalpos geresnės, niam darbui, jokia autoreklama
“Riedmenys rieda pergalei”. Pas geresnis susisiekimas su lietuvių nereikalinga, kuri, dalinai gal iš
knygų platintojus knygų kaina gyv. vietomis. Bet, tame pačiame blaško, gal kelia į puikybę. Tada
bus uz knygą po $1.50 ar dides laiške, neiškentė nepasiskundęs jau tenka statyti tašką bėtkuriai
nioji po$3;
prastokais knygos platinimo pažangai. A. A. Antanas Pauliu
Malonus miegas ant keturių rūšių pasauly PUIKIAUSIŲ »
Kviečiame šias knygas užsisa su
leidimo reikalais. Girdi, nors konis visą laiką veikė daugiau
STANDŽIŲ matracų. Posturepedic ... pagaminti
kyti iš anksto — praneškite tik “irVyskupą
ir velnią” išgyrė visų nuošaly, daugiau antrajame plane
bendradarbiaujant su žymiais ortopedijos specialistais.
savo adresą ir knygai išėjus ji pakraipų kritika, bet platinimas stovėdamas, mažiau pastebimas.
Išvaduoja nuo varginančių rytinių nugaros skausmų
bus jums pasiųsta, o atsiskaitysi(gaunamų nuo minkšto matraco). Dabar jūs galite pasirinkti tė knygą gavę. Žinoma, kartu ga neina ir tiek. Matyti, žmonės no- Jam mirus, laikraščiai nebuvo
skaičiuoti pinigus, snapso bon- užversti sieksninėmis užuojauto
Posturepedic toki, koks jums labiausiai patiks.
lima siųsti ir pinigus — bus ma Yi
kas, bet'ne žurnalus ir knygas. mis ar ilgiausiais straipsniais, nes
žiau susirašinėjimo. Kiekvienam Kalbėdamas
apie galimus “LD” jis tebuvo tik žurnalistas, kuris
skaitytojui vedama atskira są prenumeratorius,
skundžiasi, kad rūoinosi -visais kitais lietuviškaiskaita.
tiesiog
būtų
sunku
koks kaisiais Veikalais ir mažiausiai sa
Šiandien lietuviškoji knyga yra didelis nuošimtis patikėti,
lietuviškosios vimi. Bet mūsų periodinė spau
sunkioje padėtyje, todėl norint, inteligentijos neskaito
dą, kolegos laikraštininkai, tikrai
kad išeitų daugiau geresnių kny iliustruoto ir vieninteliokultūrinio
tokio
po

gų reikia didesnio skaitytojų skai būdžio leidinio, išeivijoje. Esą, vi-?. jaus. tą. spragą, kurią velionis pačiaus. Nebūkime savos lietuviš- si jau Įsigyveno, turi geras tarny; liko negausioje išeivijos žurnalis
kos kultūros duobkasiais — ne bas ir neranda laiko skaitybai. tų šeimoje. Guodžiamės, kad
F C A M RUBBER
<
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užtenka vien tik kalbėti apie lie- Kai jis buvęs jaunas, po šešetą Augščiausiasis (kuriuo a.a. An
-tuvišką kultūrą, bet reikia ją ir kilometrų tekę eiti pėsčiomis, per tanas taip giliai tikėjo) įvertins
kuklaus lietuvio spaudos darbuo
remti.
purvynus,
per
kaimus
jaunimui
Taip pat ieškome asmenų, ku ar senimui skaityti paskaitas. Gir tojo gyvenimo kelią ir savosios
P© S T U R E 5» E D E C
rie sutiktų šias knygas savo apy di, nenuostabu, kad X. Y. (mini tėvynės meilę!
Grynai mokslinis purios
Matracas ii
linkėje platinti. Duodame gerus vieno žinomo veikėjo pavardę),
gumos gaminys, aptrauk
pagrindas
%. Visais atvejais rašykite: “Rū toks pesimistas. Ir nenorėjo visai Kultūrinė kronika
tas minkštu išsiuvinėtu apta
”, 89 Napier St., Hamilton, Ont. Amerikon važiuoti, o jei ir atva
dangalū. Puikus derinys
tiems, kurie mėgsta mie
Spaudos bendrovė “Rūta”. žiavo, tai tik būtino reikalo spiria- JAUNIMO LITERATŪROS KON
goti ant puraus pagrindo.
KURSAS, skelbtas akademinio skautų
.mas ir galvodamas, kad čia bet sąjūdžio, pasibaigė. Gauta vienuolika
komplektas
Ekstra ilgas S189.00
Redakcijai prisiųsta kas nors iš lietuvių ateis mirties kūrinių, kuriuos šiuo metu vertina
valandą lietuviškai pašnekėti, o juri komisija — pirm. dr. H, Lukoševi
Aidai, 1960 m. rugsėjo mėn., Nr. 7
Vokietijoje nebūtų buvę nė to ... čius, Stp. Zobarskas, L. Žitkevičius ir
(132), 273-312 psl.
Kitame laiške kalba apie sun R, Kezys. Premijuotieji kūriniai bus
Turinys: Prel. F. Bartkus — A. A.
vysk. V. Padolskis; Kazys Bradūnas — kumus, kuriuos turi “LD” žurna išspausdinti žurnale ‘Mūsų Vytis”.
ėilėr.; Z. Ivinskis — žemaičių klausi las. Pelno jokio, o nuostoliai turi
VASARIO 16 GIMNAZIJOS direk
mas ir Žalgirio kautynės; P. Andriu būti padengiami iš kitų šaltinių. toriaus pareigas dabar eina T. Gailius.
šis — Vienplaukis ir švilpauja; A. Šioje vietoje gėrisi leidėjo Ski- Buvęs direktorius dr. J. Grinius iš tų
Sešplaukis — J. G. Kreuzfeldo lietuvių riaus idealizmu ir meile lietuviš pareigų pasitraukė nuo rugsėjo 1 d.
tautos ir dainų charakteristika; D. Sa- kajai spaudai. Nesiskundžia, bet
rtgfit into thė cover
dūtnaitė — eilėr.; Ant. Kučas — Kelias tik konstatuoja, kad Čikagoje ga Į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ naujai
o
•••
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įstojo 9 berniukai ir 5 mergaitės. Du
į lietuvių mokyklas Amerikoje; Azorin
exciting
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iš jų - Valerija čelytė ir Alfonsas
— Atidėtas apsilankymas: V. Mačer
ėmęs
su
kur
kas
mažesniu
atlygi

čelys
- yra atvykę is JAV.
■
sleeping
kvipn
a
c
nis
_
Sonetai;
J.
Žmuidzinas
—
Nuo

•• fėundatron .
nimu.
Beveik
kiekviename
laiške
stabusis
Pranas
Domšaitis;
Kūrybos
e Famous FoshtrepeCRc.
KOMUNISTINfe “LAISVĖ”, einanti
t&hvrsprrhus constrifctton
pasauly; Mokslas; Menas; Visuomeni nagrinėjo ir visas kitas lietuviš Brooklyne, ruošiasi švęsti 50 metų junis gyvenimas; Įvykiai.
kas problemas. (“Aš niekaip nesu- bilėjų. Jis išpuola 1961 m. balandžio

GANYKIME SAVO VAIKUS

mokyklų? Nemanau, kad lietu
viai būtų jau negabūs moksle.
Dar blogesni faktai su turtin
gųjų tabako ūkininkų vaikais.
Perdaug didelis procentas jų vai
kų neištvėrė baigti gimnazijos 5
klasių. Gi kiti ir įstoję į univer
sitetus po 2-3 metų metė studijas,
sakydami, kad jų galvos neišnešą.
Netikiu! Jų tėvai ir jie gabūs, ta
čiau turtas gal viską pagadino.
Tiek miesto, tiek ir kaimo Ka
nados lietuviai turi pakankamai
lėšų mokslui.
Dėl jaunuolių atsitikimo moksle
daugumoj kalti tėvai. Jie yra per
geri, per minkšti. Daugumoj vai
kai daro, ką nori. Tėvai lieka tik
stebėtojais.
štai vieno turtingo lietuvio
sūnus po trijų metų studijų uni
versitete (liko 1 kurse du kart)
grįžta .namo ir pareiškia, kad jo
galva per silpna mokslui. Tėvas
nuperka automobilį ir taip dabar
trinasi aplink namus be profe
sijos. Daug tokiu pavyzdžių, kur
turtingųjų vaikai nesimoko.
Įstaigoje tenka dirbti su vienu
čia gimusiu slovaku jaunuoliu 24
metų. Tėvas turtingas. Jaunuolis
labai gabus, ypač matematikoje,
baigęs technikos, mokyklą. Už
klaustas, kodėl neina i universite
tą, atsako, kad jis buvęs visuomet
labai geras mokinys, bet kai tėve
lis nupirkęs automobili, pradėjęs
eiti žemyn moksle ir vos vos pa
baigęs. Jų klasėje iš 38 mokinių

12 turėję automobilius ir iš šių
nei vienas nėra baigęs universite
to. Gi iš antros grupės daug yra
universitete.
Reikia pripažinti, kad nekiekvienas jaunuolis gali baigti gim
naziją ir universitetą, tačiau me
tus gimnaziją reikėtų jaunuoliui
įrigyti kitą specialybę, čia yra
daug amatų mokyklų, kursų, tik
reikia domėtis.
Tad noriu atkreipti ypatingą
tėvų dėmesį ir paryškinti, kad
imigranto' nemokytas vaikas yra
paliekamas tikrai neaiškiam skur
džiam rytojui.
Kaikas galvoja, kad turtingas
imigrantas gali ir nemokyti savo
vaikų. Tai didžiausia klaida. Di
džiausias turtas yra mokslas. Tur
tas šiais laikais jokios garantijos
neduoda. Šiandien turtingas, ry
toj vargšas. Mes viską esame per
gyvenę patys. Artėjant atomo ka-

Lietuviškos spaudos mylėtojams retėjant
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Jau septyneri metai kai lietuviškosios mokyklos naudo
ja žinomo mokytojo A. RINKŪNO vadovėlius
"KREGžDUTIĖ"
I dalis — elementorius ir pirmieji skaitymai. I-II skyriui. Ant
roji laida ________________________________ Kaina $2.00
II dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimo pradmenys III-IV sky
riui. Trečioji laida.
—si
—Kaina $3.00
III dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimas V-VI skyriui. Ant.
roji laida, ką tik išėjusi iš spaudos.
----------- ---- Kaina $3.25
Iliustracijos dail. T. Valiaus.

BAUDOS ĖEftDROVfc “ŽIBURIAI”,
941 Dundas Street West, Toronto 3, ‘Ontario, Canada.

Pagaminta naudojant tik
Sealy’s žinomą purios gu
mos formule, čia niekur
nėra jokiu ‘gumos gumbu’.
Jei mėgstate purios gu
mos matracą, tai šis bus
pats geriausias.
Ekstra ilgas $159.00

ATLANTA MOTORS
39 Advance Rd. • Toronto-Islington

Matracas ir
pagrindas

Generalinis automobili^ taisymas, nemokamas darbo apskaičiavimas.
VISI DARBAI GARANTUOJAMI. • LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Darbovietės telefonas BE. 9-3939. * Namu telefonas LE. 2-2327.
•''VYT. S T O C K U S

kdmplektas
The one

anressinat wpeaawwa pw
F
ror ąupreme TOppun^ -v<\.
W«9 »t tnto ywr home today’ .
jBįri**;

Ši rudeni iki lapkričio 30 d. mes duodame besąlyginę garantiją. Jei po 30 dienų miegojimo matracai juros nepatiktų, galite juos grąžinti
ir pinigai bus jums išmokėti pilna ^mokėjimo kaina. -

MOHAWK FURNITURE LTD.
Td. OX. m OX. MM
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Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TELEVIZIJOS Uftorotai, HI. Fl.,
■*"* Radijo patefonai.

TAISOMI

Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

RAPHAEL MĄFAI, Kaune gimusi
ir augusi žydų tautybės dailininkė, bu
vo suruošusi savo parodą Italijos Ivrea
mieste. Ji visur pabrėžia savo lietuyišką kilmę.
’
" < *

"'H; SENKIEWICZIAUS- romanas^
“Kryžiuočiai” išėjo rusi/ Kalba. Iš
leista-100.000 egzempliorių.
i
t

EO MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.

25^ huotdicta

LENKŲ FILMĄ “KRYŽIUOČIAI”,
kuris buvo rodomas^ Venecijos-' fihnų
festivalyje, italų spauda įvertino .kaip,
perdaug nacionalistiškai lenkišką.^
Esąs perdaug nuvertintas, Vytauto
vaidmuo ir iškeltas Jogailos. Rusams
tame filme nepatinką, kad Lietuvos at
stovai atvykstą prašytit lenkų pagal
bos, o ne rusų, j

MADŲ PASAULIO GARSENYBĖ
Patrikas Barentzas, dabar gyvenąs Ro
moje, yra kilęs iš Lietuvos.

39 Advance Rd. randasi 5 blokai į pietus
nuo Bloor važiuojant Islington Ave.
'

6 d. Tam sudaryta 12 asmenų komis i-,
ja su daugybe talkininkų. Tarp kitko
keliamas šūkis sukelti bent $10.000
fondą laikraščio ateičiai užtikrinti.
Jubilėjųs tai jubilėjus. Betgi “Lais
vė” pradžioje taip pat nebuvo komu
nistinis’ laikražtis.’ “Imsrės” : ęąltkv
laikraštis eina -penkiasdešimtuosius
metus, bet komunistinė “Laisvė” per
pus jaunesnė...
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Styginio kvarteto gastrolės. Rugp.'
31 <£ Lietuvos nusipelnęs kolektyvas,.
Tarptautinio konkurso 'Budapešte lai-;
mėtojas; Valstybinis styginis kvarte
tas: E. Paulauskas, K. Kalimmkaftė,
J. Fledžinskas ir M. Sėndertfaš įSvyko flgon ,*kefidnėn po penkias Vidttri-'
nės Azjios respublikas. Jų maršrutan
įeina ASchabadas. Lenitiabadas, Taš
kentas, Frunžė, Alma Ata, ‘Karagan
da ir kt. Tai pirmos gastrolės, kurio- v
se Vidurinėje Azijoje bus atstovauja
mas lietuvių muzikos atlikėjų menas.
Kvarteto programon įeina SostakoviCrttlS,

TH» p* OdMtte.Mii
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Gruodžio kuriniai
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel ua
2336 BLOOR STREET WEST

Telefonas RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią
didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų Įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasu
ridkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
jmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.
Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas modemiškas mūrinis vieno
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir
King gatvių. Tinkamas visokiems
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
Labai vertinga vieta miesto centre
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

13 kambarių
College • Dovercourt Rd.
$18.900 pilna kaina, mūrinis namas su dviem garažais ir privačiu
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
vonios. Geras nuomavimo rajonas,
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.
Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, naujas alyvos pečius, vieta
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.
Roncesvalles - Wright
$3.500 įmokėti, 8 didelių , kambarių,
gero mūro atskiras namas su vieta
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.
Krautuvė ir 5 kambariai
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
pirkimo sąlygos.
Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood • St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
muro 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, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

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 Kipgsway
$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 - Roncesvalles
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.

B. SAKALAS

S. KĖKŠTAS

. SAKALAUSKAS

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

Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LE. 6-1410

Baby Point Rd.

:

Atskiras — 6 kambariai
S3.000 Įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.
High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.
Quebec Ave.

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

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai.
F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007
PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato
naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE.
Telefonas LE. 2-5191

Extra Realty Ltd
Tel. LE. 4-9211
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:
Ossington - Dundas
$1.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras,
garažas. Kaina $8.900.
Indian Rd. • Bloor
$4000 įmokėti, 8 kamb. mūro, at
skiras, 7 mūro garažai, sklypas 47 iš
140 pėdų Kaina $15.000.
High Park - Quebec
Dėmesio! Dėmesio!
$4.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūro tripleksas, alyva vandeniu
šildomas. Kaina $19.900.
Indian Rd. - Dundas
$2.000 įmokėti, 11 kambarių mūro,
prie geriausio susisiekimo ir apsi
pirkimo, kad išnuomavimui jokių
sunkumų nėra. Kaina $15.500.
Indian Rd. • Bloor
$2.000 įmokėti, 8 kambarių mūro.
Kaina $14.900.
Oakmount Rd. • Pacific
$12.000 prašoma.kaina, gero mūro,
6 kambarių, 2 virtuvės.
Swansea • Bloor
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras,
mūro, gražus ir platus įvažiavimas
ir sklypas. Kaina $15.000.
High Park • Bloor
$8.000 įmokėti, 12 kamb., mūro, at
skiras, 2 garažai, platus didelis skly
pas, gražiausias namas šiame rajo
ne parduodamas. Kaina $30.000 pri
vačiai.

J. KUDABA
Namų tel. RU. 3-2105

3 butai ir krautuvė
$6,000 įmok., gerame rajone biznio
pastatas, $4.380 metinės pajamos,
tikras i n vesta toriaus pirkinys.
Skambinkite ,B. Sergantis.
Bloor - Brock
$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūro
namas,, gerai prižiūrėtas, 2 moder
niškos virtuvės, gali būti parduotas
žema kaina. B. Sergantis.
High Park « Bloor
6 kambarių atskiras mūro namas
su privačiu įvažiavimu, nėra nusta
tytos kainos. Savininkas priims ge
riausią pasiūlymą, nes dviejų sa
vaičių bėgyje turi būti parduotas.
J. Beržinskas.
Investuokime į žemę
10 akrų dirbamos žemės, 5 mylios
nuo Toronto, labai geras investa
vimas, galimybė greitu laiku padvi
gubinti pinigus, Kaina tik $6.900.
nedidelis įmokėjimas, vienas atvi
ras morgičius balansui. Suintere
suoti šiuo arba bendrai žemės pir
kimu skambinkite B. Sergantis —
LE. 4-9211.
Dėmesio biznieriai
20% nešanti investacija, yra gera
investacija. Mes turime 25 butų 3
metų jaunumo apartamentą, kuris
neš jums daugiau negu 20%. Pa
tikrinkite mūsų investacijas prieš
investutojant kur nors kitur.
Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai
investuoti pinigus, visuomet
kreipkitės

B. Sergautis, F.R.L
LE. 4-9211.

Kreipkitės visais reikalais | Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra
sąžiningą patarnavimą.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus
be skausmo ir
nepatogumo

1960. X. 6.

aušros žinios

p. Kiaunė, G. Smolskis, p. Gačionis, G.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo Venskaitienė, L. Gaižutis.

Kaip dygo kolchozai Lietuvoje?

galos valsčiuje, Požečių kaime.
Nuo pat ryto sausakimšai mokyk
ST. CATHARINES, Ont.
los salėje suvarytus Jakaičių, Vagupių, Ųžpušinių, Požečių kaimų IR ST. CATHARINES APYLINKĖS įnešė pageidavimą prisijungti prie St
Catharines tolimesnis už Merrittont
gyventojus -išlaikė iki sekančio VALDYBA pasiuntė padėką Kanados Thorold.
tuo džiaugiasi namų są
premjerui
J.
G.
Diefenbakeriui
už
pa

ryto, o kitos dienos priešpiečiais, sakytą š.m, rugsėjo 26 d. Jungtinėse vininkai, Ypač
kad reikės mokėti mažesn
atvykus iš Raseinių jau iškaršu- Tautose teisingą komunistų diktatoriui mokesčiai, nes st. cathariniečiai mok<
siam, bet pagarsėjusiam sadistui Chruščiovui- atsakymą^ kuriame buvo daug mažesnius negu apylinkė. \
Dovydaičiui bei jo žentui Ma- jpriminta pabaltiečių valstybių ir jų
Vietinis. '
chankovui, prasidėjo pasirašymas tarpe Lietuvos bolševikinė okupacija.
į kolchozą. Šiuo kartu buvo nu PRASIDĖJUS MOKSLO METAMS
tarta surinkti iš visų parašus.
st. cathariniečiai susirūpino šeštadie
Kai bendroj salėj visdėlto atsi nine mokykla. Tad rugsėjo 25 d. su
TAUTOS ŠVENTĖ IR ŽALGIRIU
sakė pasirašinėti, pradėjo šaukti sirinkę vienuolyno patalpose nutarė ir '550'
MINĖJIMAS, ruoštas rug
i kitą kambarį po vieną. Salėj ru šiais metais kviesti buvusią praėjusiais sėjo METU
17
d.
St.
Catharines B-nės. ir ra
siškai Machankovas aiškina įsta metais mokytoją V. Gverzdienę ir moviečių, praėjo gan,puikiai ir iškil
tus, o gretimam kambary Dovy mokslą pradėti jau spalio 1 d. Pamo mingai. Ji dar paįvairino, kad ta-pači;
bus kiekvieną šeštadieni nuo 10
daitis, Džiaugienė, Cibulskis pis kos
vai. ryto iki 12 vai. Pasirinktos tos pa proga viešai buvo pagerbtas Gediminą;
toletų bei kumščių pagalba baigia čios patalpos, kurias ir perniai nuo Janušonis, kuriam St. Catharine'
išaiškinti tai, ko nedasakė Ma mavo — St. Nicholas School, Church B-nės pirm. J, Grigas įteikė iš sav<
chankovas. Žinoma, tokiu atveju St. Sunkiausi lėšų reikalą pasiėmė apylinkės surinktų aukų čekį, o Ha
tono apyl. pirm. Skripkutė
Ha
žmogui pasidaro viskas “aišku” ir spręsti tėvų komitetas, į kur. dabar mil
miltono
apylinkės.
Ramovėnų
pini)
jis pasirašęs eina nejausdamas įeina Jonas Dainora, Juozas Grigas ir J. Skeivela.įteikė-tautiniais raštais pa
pats savęs. Ir taip per keturias Stepas šetkus. Pradžiai 'lėšų” sunku-' puošta albumą.
j Į
dienas buvo pilnai sudarytas kol m«i palengvinti atėjo į pagalbą apy Minėjiipo' piĮdgramf išpildė iš Ctka
linkės v-ba, pasižadėdama pinigihiai gos aktorius St. Pilka padeklamuoda
chozas “Jaunoji Gvardija”.
iš savo dabartihio loterijos mas keliolika rimto ir lengvesnio tu
Vaikščiojo Pažečių kaimo gy paremti
gauto pelno.
’
rinio eilėraščių, ir iš Hamitlono jau
ventoja Bakienė iki sąmonės ne
ST.
CATHARINES
TAMPA
DID

na iškylanti į žvaigždes solistė X>. Šii
tekimo verkdama, glėby nešioda
MIESČIU.
Anksčiau
galvotas
projektas
ma branktą, per neapdairumą įjungti visus apylinkės miestelius į kytė sudainuodama kelias liaudies i
dainas. Ji savo skambiu balse
“komisijos” paliktą. Tai buvo vie miesto ribas įsigyveno. Šiomis dieno operos
liu paveržė visus klausytojus. įdomi;
nintelis daiktas, kuris priminė jai mis vietos spauda pranešė, kad augš- paskaitą skaitė pulk. J. Giedraitis, su
turėtą nuosavą ūkį. O neteko ji jo tesnės vyriausybės sutikimu nuo 1960 lygindamas dabartinius laikus su iste
todėl, kad pasisakė esanti neraš m. sausio 1 d. Grantham Township, riniais įvykiais-.
tinga. gi kažkuris iš valsčiaus ak Port Dalhouse, Port Weler ir Merrit- Blogiau, kad nedaug svečių į minėji
tyvistų ties jos pavarde pastatė ton miesteliai įjungiami į St. Cathari mą atsilankė, nors oras buvo labai gra
tris kryže liu s. Pa tu r kšl io kaimo nes, Ont. miesto ribas. Tokiu būdu St. žus ir laikas patogus. Bet pagal ka
turės 84.000 gyventojų ir sininko pareiškimą, parduota tik 15)
gyventojas Lukminas kažkaip iš Catharines
bus 6-tas Ontario ir U-tas Kanadoje įėjimo bilietų, o tikėtasi bent 200. Pel
vengė susirinkimo ir rytojaus die miestas didumu. Vėliau teko nugirsti, no iš to kaip ir nebuvo. Padėtį išgelbė
ną išėjo piauti dobilų, bet čia pat kad Meritton dar yra nepatenkintas jo tik rengiama b-nės piniginė loterija
dirvoj buvo areštuotas. Po kelių ir tuo reikalu apeliavęs, bet už tai
dienų jį teisė parodomasis teis
mas, ir analfabetas “liaudies tei
Smithville Cheese Factory
sėjas” “suslebizavojo” sprendi
mą: “Už visuomeninio turto
skanūš sūriai ir .kiti pieno produktai
grobstymą du metus kalėti”.
.■;/■ v
/ / gaunami: -M?/■/■/Neapsieita be masinių represi
TORONTE:/
'
//
'
jų. 1949 m. žiemą ir pavasari,
Parkside Meat Market—335 Roncesvalles Ave. Tel. LE.5-1258;
NKVD dirbo pilnu pajėgumu ir
gegužės mėn. jau turėta atkak HAMILTONE:! . / ’' "
J■ .'■.//■<
lesnių gyventojų sąrašai. Gegužės
A. Viskontas Jr. — 501 Wilson. Tel. LI. 5-2989:
ankstyvą rytą iš* kiekvieno kaimo
Kybarto tfdtrtūVeje — 142 James. Teft JA. 2*4®62;
5-7 gyventojai buvo išvežti. Iš- ST. CATHARINES:
; :;
vežitną sekė paskęlos pasirašymas
A. Šetikas — 10 Clark. Tol. MU. 2-7326:
“liaudies ūkiui atkurti” ir užsili NIAGARA'FALLS
.
kusių pavienių kiemų šturmavi4th Ave Tel EL. 8-7554;
St.
Gudaitis
—
mas.
y’■

Niagara Falls, Ont.

dirbo savo. Radijas šaukė, kad
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tės pradėtos praėjusią savaitę. Treni Visiems nuoširdus ačiū.
ruotės vyks kiekvieną antradienį ir
Visi kviečiami prisidėti prie Aušros
Surastas vaistas, kuris palengvina ketvirtadienį šia tvarka: 4-6 v.v. — klubo ir Tėvų-Rėmėjų būrelio plati
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
pradedantiems ir mažiukams; 6-7 v.v. namos loterijas.
hemaroidus.
— mergaičių “midget** ir berniukų
VYČIO ŽINIOS /
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą ’“bantam” grupėms. Gimnazijas lan
kartą mokslas atrado naują gydomą kantiems vyresniems berniukams tre Krepšinio treniruotės St. Christo
ją priemonę sutraukti hemoroidus irpher salėje šeštadieniais vyksta se
palengvinti skausmą bei niežėjimą. niruotės bus tik ketvirtadieniais nuo kančia tvarka: 12-1.30 vai. mergaitėms
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran 7-830 v.v., vyresn. mergaitėms — ant ir berniukams (8 12 mt.), 1.30-3 vai.
gi priemonė, privačiai savo namuo radieniais nuo 7-8.30 v.v. Vyrų ko
se be jokio vargo ar nepatogumo. mandai — antradieniais ir ketvirtadie moterims, 3-5 vai. jauniams ir vyrams.
Stalo teniso treniruotės šv. Jono Kr.
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa niais nuo 8.30-10 v.v.
parapijos
salėje pradedamos šį ketvir
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
Draugiškoms krepšinio rungtynėms
gimas (sutraukinąas) įvyko.
tadienį
ir
bus
vykdomos kiekvieną ant
Nuostabiausia— kad rezultatai bu spalio 30 d. atvyksta Čikagos “Baltijos radienį ir ketvirtadienį nuo 7 vai. vak.
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: jura” komanda.
Aušros klubą ir IV-tą Aušros sto Bus sudarytos jaunesniųjų mergaičių
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
vyklą parėmė: po $50 —- Prisikėlimo ir berniukų grupės, kurių treniruotės
ma!’*.
Paslaptis šios naujos gydymo prie parapijos Katalikų Vyru D-ja, KLK pagal susitarimą bus pradedamos anks
7 7
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar Moterų D-ja Prisikėlimo parapijos sk.; čiau.
Lauko
teniso
sezonas
jau beveik už
saus mokslinio instituto. *
$12 J. Baltrušaitis; po $10 — tėvai
Dabar ši nauja gydymo priemonė pranciškonai, T. K., E. Šlekys, P. Au baigtas. Vasaros metu užsitęsusį klu
yra pasiūloma žvakučių (supposi
bo turnyrą laimėjo O. Rautinš, finale
tory) arba tepalo (ointment) pavi gust inavičius, A. Kuolas, J. Danaitis, įveikęs Gvildį 6:4, 6:2.
A.SE.
J. B. Tamulionis, A. B. Sapijonis, J.
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose Karalius; $7 VI. Sonda; po $5 — A.
KOVO ŽINIOS
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga Šapoka, K. Šapočnikas, A. Kairys, B.
Rudens sezonas atdarytas ^draugiško
rantija.
Putna, J. Petrauskas, H. G. Chvedukas, mis rungtynėmis su Ročesterio Saka
J. Guoba, Južukonis, K. Simonaitis, lu. Kovietės laimėjo krepšinį 22:14 ir
A. P. Grigas, J. O. Gataveckas,* K. stalo tenisą 3:2, pralaimėdamos tink
Žebrauskas, J. Bukšaitis, A. Puteris, linį 1:2. Vyrai turėjo nusileisti Sąkalui
Parkside Meat Market, dr. J. Vinge krepšinyje, pralaimėdami 31:38 ir sta
lis, J. Demeikis, dr. A: Josiukas; $6 lo tenise 4:5. Tertka džiaugtis, kad Ko*
P. Urbonienė; po $3 — P. Vyskupai- vo moterys pęadėjp kultivuoti nauj^
SSrtott
tis, J. Gustainis, K. Batura, L: Levic sporto šaką — tinklinį, o Ročesteric
kis; po $2 —- J. Genys, J. Greičiūnas, Sakalas — moterų krepšinį. Tokiu
tfttom toto
P. K. Mąčiulaitis, A. Guobienė, B. Kū būdu, Kanados SA paaugo dar viena
kalis, H. Spilchak, J. Stalioraitis; po moterų komanda iš Ročesterio, kur
$1 —S. Ciplijauskas, p. Baltaduonis, neblogai žaidžia neseniai iš Australi
J—4807
jos atvykusios dvi žaidėjos. Šiaip, dar
aiškiai matėsi abiejuose klubuose va
sariška forma.
Klubas kviečia visą sportą mėgstan
ti jaunimą įsijungti į jo eiles, lankant
gyventojai supranta kąs gera, jun kiekvieną šeštadienį nuo 2 vai. p.p
(Atkelta iš 1 pusi.)
praktika savęs nepateisino. _ giasi i bendrą darbą (“bendro ka Wentworth mokyklos salėje (netoli
tilo” tada neminėjo, jį tik nese Barton g-vės) krepšinio ir tinklinįc
DVI PAROS PRAKALBŲ
niai gražia “bendro maitinimosi treniruotes, o mūsų parapijos salėje—
1949 m. žiemą buvo panaudotas Įstaigų forma pradėta piršti). stalo teniso. Ir šiame sezone numato
bolševikų išmėgintas metodas Laikraščiuose spausdino raporto ma eilė rungtynių Hamiltone, Toron
“kolektyvizuoti” žemės ūki. Tik telegramas tautų “vadui, tėvui, te, Ročesteryje.
tris, keturis metus tepasidžiaugė genijui ir 1.1.’ apie tai, kad da Be savo tiesioginio tikslo — sportą
gavę žemės iš apkarpytų ūkių be romi nauji žingsniai kelyje Į ko vimo, klubas gyvai reiškiasi ir kultūri
nėje dirvoje, rengdamas šokių yaka
žemiai žemdirbiai. “Geriau būtų munizmą. .
rus, paskaitas. Po atsilankymo JA\/
visai nedavę”, — skųsdavosi “ap Tuo norėjo užtušuoti aimanuo lietuvio
Stuko su pranešimu ir fil
dovanotieji”. Visų pirma imdavo jančią ir raudančią lietuvių tau mais, jauJ.gruodžio
mėn. bus demonst
si už labiau pasiturinčių ir perva tą. Kaimas tada atrodė kraupiai. ruojami du filmai: “Lietuva Europos
rydavo per NKVD rankas. Čia pat Rytais dairydavosi ūkininkas per nugalėtoja” ir “Vasario 16 gimnazi
susirasdavo provokatorių, už tam langus, ar pas visus kaimynus ja”. Pirmas filmas rodo puikiai klėstė
tikrus pažadus*sutinkančių būti rūksta iš kaminų 'dūmai. Visi jusi sportą neprikl. Lietuvoje, apvaini
išrinktais pirmininku, o paskui drebėjo dėl rytojaus, vaikščiojo kuojant Lietuvą Europos krepšinic
šaukdavo apylinkės susirinkimą tylūs. Kiti išėjo pas miško brolius meisterio vąrdu. Rodomos Lietuvos
dažniausia mokykloje. Tikriau ne keršyti už sugriautą gyvenimą, iš rinktinės rungtynės su visom Europos
valstybėm, taip pat eilė lengvosios at
šaukdavo, o suvarydavo ginkluo vežtus brolius.
letikos rungtynių, Tautinė olimpijada
ti “strebiteliai” ir enkavedistai.
Bet jėgos buvo nelygios. Vam Šie filmai bus rodomi Hamiltone gruo
Susirinkimą vesdavo valsčiaus pyras surijo ką pakely sutiko. Ir džio 3-4 d.d. Filmai yra puikus atsa
“aktyvas” — kartu su enkavedis prakaita, ir ašaras, ir krauja, ir kymas Lietuvos pavergėjui, šmeižianl
neprikl. Lietuvos sportą.
tais 50-60 žmonių.
gyvybes.
Mergaičių stalo teniso sekcijos tre
Kalbėdavo pakaitomis visi, kas
K. Jurgaitis (ELI).
nerei
V. Subatnikaitei, šokių vakare
tik mokėjo, atseit, agituodavo. Su
itietu,
viešai
padėkota už pasiaukojime
sirinkimas tęsdavosi dieną ir ki
jau
antrus
metus
vedant mūsų jau
tą; i namus nieko neišleisdavo.
PABALTIJO KLAUSIMAI
niausiąs sportininkes į sportinį pasaulį
Antrą, parą nevalgę žmonės, kai
EUROPOS TARYBOJE
įteikiant kuklią, simbolinę dovaną. V
jau ir pats “aktyvas” pavargdavo
Strasburge rugsėjo 21-29 d.d. Subatnikaitė ne tik treniruoja 15 mer
kalbėjęs, rinkdavo kolchozo var
gaičių, bet dažnai nuperka kamuoliu
dą, pirmininką, o paskui balsuo posėdžiavo Europos Tarybos Pa kus, raketes, o karštomis dienomis —davo bendrai dėl stojimo i kol kariamasis Seimas, kurio darbo visas mergaites pavaisina limonadu ir
chozą. Balsuodavo pirmiausia tvarkėje buvo ir klausimai susiję ledais. Tai retas kuklumo pavyzdys ii
kartu pasiaukojimas atžalyno labui
klausdami “kas prieš?”, o kadan su Pabaltijo valstybėmis.
gi niekas prieš pasisakyti neiš Sesijoje dalyvavo PET Seimo Susižeidusi Vokietijoje rungtynių me
tu, V. Subatnikaitė ir po kelių operaci
drįsdavo, nuspręsdavo, kad visi
jų
negali aktyviai pasireikšti krepšiny
delegacija. Lietuvai atstovauti
vra “už”.
ar stalo tenise, tad atiduoda savi
buvo paprašytas Lietuvos diplo je
jėgas
ir žinias Kovo jauniausioms
PARAŠAS ARBA SIBIRAS
matijos šefas min. St. Lozoraitis. 10 ir 12 m. mergaitėms. Klubo valdy
Man atmintinas kolchozo suda Dalyvavo taip pat ir kitų Pabalti ba V. Subatnikaitei taria
rymas Raseinių apskrityje, Bety jo kraštų atstovai.
K. B.
ačiū!

PROPAGANDOS MAŠINA

—

MONTREALYJE:

J. Kęsgailienė — 1577 Rue de Seve.

REALTORS

527 Bloor St. W.

Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės
j šią gerai žinomą :fiiTttą;M
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DOVERCOURT — BLOOR
$650 Įmokėti tiktai už 8 kambarių mūrinį namą, 2 virtuvės, alyva šildomas,
didelis kiemas ir vieta garažui, ilgos ir lengvos įšsimokėjimo sąlygos,
skubus pardavimas.
QUEBEC — BLOOR
$1.800 įmokėti, 7 kambarių mūrinis namas. 2 modernios virtvuės, kietmedžio grindys, geras šildymas, gražus kiemas, arti High Park. Pilna kaina
tik $14.500.
INDIAN RD. — KEELE ST.
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, naujas alyvos šildy
mas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu, greitas
užėmimas.
INDIAN RD. — HIGH PARK
$2.800 įmokėti, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2
virtuvės, vandens alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, kokių retai
pasitaiko — virš 200 pėdų ilgio. Arti visko.
ARMADALE AVE. — BLOOR
$3.500 įmokėti, pulkus atskiras 8 kambarių per 2 augštus, atskiras mūrinis
namas, kvadratinis planas. 2 vonios, 2 virtuvės, vandens alyvos šildymas,
garažas. Ilgos ir lengvos išsimokėjimd sąlygos. Tuojau galima užimti.
HIGH PARK
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis bungalo. ultra moderni virtuvė 2 vo
nios, plius 2 gražiai įrengti kambariai rūsyje, naujas vandens alyvos šil
dymas, tuoj galima užimti. Skubus pardavimas.
.
PACIFIC AVE. — BLOOR
$6.200 Įmokėti, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas,
vandens alyvos šildymas, garažas su geru Įvažiavimu, gražus kiemas, arti
Bloor. Namas be skolų.
•
RONCESVALLES — HIGH PARK
$6.500 įmokėti, didžiulis gražus 14 kambarių atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, 4 virtuvės, 4 vonios, garažai su
privačiu įvažiavimu, švarus kiemas, puikus nuomavimui, 10 metų skola.
INDIAN RD. — BLOOR
$6.900 Įmokėti, puikus 12 kambarių atskiras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 3 virtuvės, 3 vonios, puikus kambarys rūsyje, dvigubas'ga
ražas su plačiu įvažiavimu, gražus didžiulis kiemas, 10 metų skola.
BERESFORD — BLOOR
$6,500 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kamb. pirmame augšte, atski
ras mūrinis namas, ypatingai graži ir didžiulė virtuvė su pusryčių kambariu
pirmame augšte, kokių retai pasitaiko, vandens alyvos šildymas, naujas
dvigubas garažas su plačiu Įvažiavimu.
z RUSHOLME RD. >
$8.000 įmokėti už tą didžiuli 16 kambarių atskirą mūrinį namą, 3 virtu
vės, 3 vonois, vandens alyvos šildymas, dvigubas garažas su pirvačiu įva
žiavimu, didelis sklypas, kaip 3 atskiri butai, gauna $270 mėn. nuomos,
plius 6 kamb. butas šeimininkui pirmame augšte, 10 metų skola.
BENZINO STOTIS IR 6 BUTAI
— $75.000 pilna kaina; benzino stotis, garažas su visais Įrengimais, 6 atskirų
butų apartamentas ir restoranas. Kampinė vieta, ekstra sklypas, kur gali
ma pastatyti šokių salė ar kitką. Benzino parduodama apie 100.000 galio
nų, už apartamentą gauna apie $6.000 metams. Restoranas išnuomotas
įstaigai už $900 metams. Geras pirkinys, parduodama dėl senatvės.

K E R BERI S

P.

Namų tel. LE.-5-1584.
Darbo tel. LĖ. 24404:
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

TABAKO ŪKIA! PARDAWI
Dabar geriausias laikas išsirinkti
tinkamą ūkį.
; ; r
Galite pamatyti nuimta tabaka daržinėse ir apžiūrėti žeme lau
kuose’.
DIDELIS PASIRINKIMAS.
. .
KREIPKITĖS PAS:

C. POCIUS - Real Estate Broker
Tillsonburg, Ont.

WALLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A UJA S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave.

Tel. LE. 3-0631

(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU
lietuviškame WALLY’S GARAGE.
Sav. VI. Tarvydas.
Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.
Darbas garantuotas.•
726 Lansdown Avė. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORRIS
Rea I Estate & Mortgage B roke r
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.).
Telefonai: LE. 4-8459; L E. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996
Wilson • Queen
S4.000 įmok., 11 kambarių, geram
stovy namas, 3 mod. virtuvės, van
deniu alyva šild. Dvig. garažas, tin
kamas dirbtuvei. Didelis sklypas.
Be morgičių. Kaina $23,000, įskai
tant baldus.
10 apartmentų namas
$15.000 Įmok., 34 kamb., 5 apartmentai su visais baldais. $1.000
mėn. pajamų. Vand. alyva šild. Parkinimui vieta. Vienas morgičius.
Kaina $68.000.
Rusholme • College
§2.500 įmok., dupleksas iš 11 kamb,
Geram stovy visas namas. Dvi ve
randos, Vand. alyva šild. Arti prie
lietuvių bažnyčios? Kaina $18.000.
10 metų mdčgfčius.
Roncesvalles - Dundas

.virtuvės, išilginis-koridorius, vienas
morgičius. Kaina $11.200.
Motelis- restoranas - gaze stotis
$11.000 Įmok., 8* vienetų mūrinis
motelis, gyvenamas namas iš 5 k.

Restoranas 45 vietų su visais mo
derniais įrengimais, 2 gazo pom
pos. 10 akrų žemės. Prie Port Erie
ant 3 plento — didelis judėjimas.
Kaina tik $25.000. Savininkas kitam
mieste..
Kabinos
.$20.000 Įmok., 14 kabinų, gyv. na
mas 7 kamb. Viskas gerai įrengta.
Visai Niagara Falls mieste ir prie
didelio susisiekimo kelių. Didžiulis
sklypas moteliui. Per 3 mėn. gryno
pelno S6.000. Kaina $39.000.
Farma

100 akru kviečių dirbama žemė.
Prie 26 plento. 4mylios nuo lietu
viškos Wasagos. Mūro su visais pa
togumais namas, getas tvartas, dar
žinės, garažas. 4 akrai miško. Puiki
sodyba su sodu. Tik $14.500. Mo
kykla šalia farnros.
Restoranas — Partdale
' $3.500 įmok., Fish and Chips biznis,
viena šeima laikė 15 metu. Savai~
tinis grynas pelnas apie $20 ). 6 k.
butas, garažas. Kaina $6.000.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose
vietose ir Įvairia "kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat
parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis

J. Kaškelis

A. BliudžiuS
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KUR GI TIE SPĄSTAI?

Skaitytoj y laiškai

y. vaši s

—

stiprėja, todėl ir reikalinga nepaliaujanti kova su juo...
Apie Katangą ir Kongą
TARP MOTERŲ
Negali viskam tikėti
Tojoj pat kolumnoj Al. Giman — Kam reikalingos adatos? —
Krautuvėje moteriškė gana il
tas ir šia tema pakalba. Esą, “ru klausia senelis savo vaikaitę.
gai
renkasi skrybėlaitę. Pardavė
sas puola Katangos prov., no — Žinau, seneli, patefonui, —
ja, pagaliau, paduoda dar vieną,
rinčią atsiskirti nuo Kongo vals atsako ta.
sakydama:
tybės”. Ne, ne už tai ją rusai puo
— Štai, gerbiamoji, skrybėlai
la. Ją puola už tai, kad Katanga
Prie šviesių suknelių viskas tė, kuri, rodos, jums geriausiai
yra antikomunistinė, o Kongo lengvai kimba, -— sako viena
tinka. Dėvėdama ją, jūs atrodysi
iki šiol buvęs premjeras Lumum mergaitė. .
J
te bent dešimčia metų j aunesnė.
ba buvo visiškas prokomunistas.
— 0, taip! — karštai patvirtiAnot Al. Gimanto, nei Katan na draugė, — suodys, purvas, dė — Bet aš jos vis vien nepirk
siu, — šaltai atsako ta. — Nega
ga, nei Kongas nėra pribrendę mės . .. berniukai...
liu aš prileisti prie to, kad nusi
savarankiškam gyvenimui./Sutin
ėmusi
skrybėlaitę aš atrodyčiau
kame su tuo. Ir visi tai žino, bet — Juozas yra pirmasis, kurį dešimčia
metų senesne!
dabar —- nieko gi kito nebelieka myliu, — sako Zosė.
daryti. Kongas, o gal ir Katanga
TARP ŽMONIŲ
— O svarbiausia, kad tai pir
—jau privalo turėti nepriklauso masis, kuris tuo tiki, — atsilie - — Kodėl toks liūdnas? — pul
mybę. Negi jas pasaulis atiduos pia draugė.
kininkas klausia leitenantą.
bolševikų globai?
— Mirė mano motina ...
čia Al. Gimantąs priekaištauja
— Visada turėjau ir tebeturiu
lietuvių spaudai, kad joje pasiro- jausmą, kad mirsiu jauna, — sa — Gripu, pone pulkininke.
dą straipsnių su simpatijomis Ka ko viena ponia.
—O, tai nė taip baisu ..
tangos žmonėms. Esą, kas gi šian , — D, jau galit miegoti ramiai.
:10
dien žino, kaip yra reikalai tame Jūsų jausmas pasirodė klaidin — Tu tikras paskutinis asilas!
Konge. Gal, girdi, tenai yra tik gas, — atsako kita.
— puskarininkis bara naujokę.
ra žodžio prasme tokios, provinci
— Nemoki laikyti šautuvą, nesu
jos arba sritys kaip, pvz., mū — Labai sunku moteriai įženg pranti komandos! Matyt, esi kilęs
sų Žemaitija ar Suvalkija? Ir, gir ti į ketvirtą dešimtį, — sako vie iš kokios pakvaišėlių šeimynos.
di, mes jau apie tai viską žinom... na susimąsčiusi ponia.
Kas buvo tavo tėvas?! . . .
Į šitai norėtųsi atsakyti, kad
— p dar sunkiau iš ketvirtos — Generolas, tamsta puskarinorint turėti žinių apie kurį nors dešimties išeiti, —- pastebi kita nmiki,..
kraštą, nebūtinai reikia tame atsidusdama.
krašte įsigyti “farmą” ir joję pa
— Tai pietums šiandien tik. sū
Paslaptis
gyventi. Yra ir kiti sužinojimo
ris ir arbata? — jaunavedys kk.uVyriškis giriasi bičiuliui gražiu šia žmonelę.
šaltiniai — geografinės knygos,
enciklopedijos, spauda, radijas, sugyvenimu su žmona.
— Matai, brangusis, kai ko ! '— Labai puiku, — sako bičiu tai pradėjo degti keptuvėje, aš
televizija ir t.t. Iš to gauna žinias
apie Kongą kiti, turėtų žinoti ir lis. — Bet kartais juk jūsų nuo staiga griebiau ir jie sukrito i anų
lietuviai. Buv. Belgų Kongas —- monės nesutampa?
štai dėžę. Kol užgesinau, sunau
visiškai nelygintinas su mūsų ma — Žinoma, ir labai dažnai... dojau visą sriubą...
— Na, o kaip tada būna?
žyte Lietuvėle, o jo provincijos
' — Nieko. Nes aš niekad to ne
— su Žemaitija ar Suvalkija.
sakau.
Kongas yra toks milžiniškas
kraštas, kad jo provincijos, kaip:
King - Spencer
nas, mod, virtuvė, vand. alyva šild.,
siaukles, priešingai atsitinka su zmo„
Sovietai kartas Kasai, Katanga ir kitos — esan
nėmis.
Jie
gali
patys
sau
vieni
išsiaukuiena,
Kau,
esą,
ooyieiai,
Kartas čios net didesnės už visą Italiją
$8.000 įmok., 10 did. kamb., mūr.,’
šoninis įvažiav., dvigubas garažas,
DANTŲ GYDYTOJA
atsk.,
kvadr.
planas,
3
mod.
virt.,
lengvas išmokėjimas.
lėti. Tad ir siu
pašau- n¥° karto, nurodą, jog vienur ar arba Vokietiją. Kadangi kraštas
šių dienų mokytojų pašau
Gydytojas ir chirurgas
geras apšild., šoninis platus įvaž., kimai yra ne kieno nors prašomi, bet kitur globojamas vienas ar kitas yra dar labai ir primityvus (nei
St. Clair - Christie
3 garažai, did. sklypas. Vertas dė pačių savęs išsiauklėjimu suprasti. nacis ir, girdi, tokie Sovietų nu
$4.500 įmok., mūr., atsk., 7 kamb.,
1081 BOOR ST. W.
plentų, nei kito žmoniško susisie
1577 BLOOR ST. WEST
mesio, nes randasi #arti naujai stato
2 mod. virt., vandens alyva šild.,
Reiškia
supranta
reikalą
tokiam
kil

rodymai
■
—
ne
visuomet
esti
"iš
kimo),'
tai,
be
abejonės,
visiškai
mu apartamentų. *
graži ir rami vieta, labai gražus iš
, (prie Dundas)
Tel. LE. 1-2933
niam darbui pasišvęsti. Aš pati many piršto išlaužti” ... Nors kiek to būtų ir logiška Konge valdytis
Jane - Weston Rd.
lauko ir vidaus, šoninis įvaž., garaž.
$5.000 įmok, ir viena atviras morgi čiau, kad mokytojavimas yra begali lėliau pripažįsta, jog tenai tiesio provincijomis, joms turint atski
Bloor - Westmoreland
čius išmokėjimui, 14 kamb., naujas niai sunkiiš darbas. Juk nebus perdė- : giniai naciai ir bėra globojami,
$5.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb.,
Telefonas LE. 2-4108
KABINĖTAS
rus parlamentus, atskiras vyriau
originalus tripleksas. Augštos pa ta, jei pasakytum, kad sunkiausias.
3 virtuvės,, did. sklypas, namas arti
.bet,
esą,
nuo
jų
ir
nesižalinama.
jamos. Sav. išvyksta.
sybes, gal tik kokiais nors fede
Bloor, skubus pardavimas.
Kiekvienas žino, kad mokslas yra ;
UŽDARYTAS
Girdi,
ir
Rytų
Vokietijoje
vykstą
raciniais ryšiais surištas su cent
Sunkus,'tačiau"
jo
vaisiai
saldūs.
Daug
S. JOKŪBAITIS
riūb spalio 3 d. iki spalio 19 d
ro vyriausybe. (Juk ir Kanadoj
kartų •p’dfe žmogus, negali pasirinkti •panašūs dalykai. Taigi...
PARŪPINU MORGIČIUS
Čia norėtųsi pasakyti, jog prie nūdien — visiškai kultūringame
' sau niėgiamiaušib dhrbb. DažniausiSi
’
visbkiiaiisi
įsipareigojimai
priklauso
kaištų
vieni kitiems darymas — krašte šitaip valdomasi).
Telef. LE. 7-3173.
Namu KO. OBB nuo kitų. Tad būti pareigingam yra di jų reikalas:
Sovietų ir Vokiečių.
Be to, ir iš tikrųjų, su tokia
Georgė B EN, B.A.
delė garbė savo tautai. Mylėdama ša- Mes, atrodo, i paskirus pasitai centrine vyriausybe, kuriai vado
DANTŲ GYDYTOJA
advoKatas-notaras
. vo tautą, reiškiu didelę pagarbą vi- kančius nacių reikalus nė neši- vavo visiškas Maskvos pakalikas
129 GRENADIER RD.
siėms šeštadieninės mokyklos moky kišam. Tik tiek žinom, o jei neži
praneša, kad
Lumumba — Kongui buvo atvi
tojams. Piftrai pasitikėdama išlaikytit
(2-ras
namas nuo Roncesvalnom
—
tai
privalom
žinoti,
kad
persikėlė
ras
kelias
į
Maskvos
meškos
nas• Savo Šeimoje gyvą lietuvių kalbą tik su
les), Toronto.
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau ‘ mokytojų pagdlba.
šiandien V. Vokietija yra demo- rus.
į
naujais
patalpas
ja lietuvis pardavimo agentas
kratinio pasaulio sąjungininkė, į Gal todėl jaunas karys, pik.
S. Čeponienė.
1134 DUNDAS ST. W.
Telefonas LE. 1-4250
todėl mes ir privalom būti jos Mobutu,
Mohiitii visa energija
pnprtnia Arhpsi
na.
ėmėsi pa
V. (Vfc) BUTRIMAS
, Toronto 3, Ont.
GEDIMINO JANUŠONIO
Priėmimo, valandos: nuo . 9-12
pusėj.
Gi_Sovietai
-t
—
buvo
ir
te

sukti
Kongo
vairą
kita
kryptimi,
Telefonas LE. 4-8431
Dėl informacijų rašykite^ BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
BYLOS UŽBAIGA
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
Turime didžiausia apylinkėje pasirinkiiną ūkių-farmii, gasolino stoTaurus lietuvis Ged. Janušonis, no bėra mūsų didžiausi priešai. Štai, išvydamas visą gaują raudonųjų
tarimą).
čių, vasarnamiu, garažų, įvairių biznių ir t.t.
rėdamas atkreipti Kanados visuome dėlko mes visuomet turime būti diplomatų ir “patarėjų” bei
Lietuvio acfvokato
nės dėmesį į Šiuo metu už geležinės griežčiausioje opozicijoje prieš “technikų” 48 valandų laikotarNamu:
G. D. HUNT REAL ESTATE
VYT. BUTRIMAS
uždangos vykdomą genocidą, pavartojo. juos.
Įstaigos:
pyieKabinetas: LE. 4-4451
įstaiga
139 Fourth St. E;
128 Hurontario St.
Kas, kad V. Vokietijoj pasitai Tad kur gi Al. Gimantas šiuo
: kiaušinį kaip protesto įrankį prieš beCollingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
ilankantį Niagara Falls Maskvos bude ko vienas kitas nacis net ir val se atvejuose mato spąstus?
Dr. P. MORK1S
Tel. 2337
Tel. 1516;
lių atstovą poną-draugą Bobrovnikbvą. džios įstaigose. Kremliuje gi
Pr. Alšėnas.
Victor t>. ALKSNIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tai jisai padarė norėdamas pažadinti kraugeriškų komunistų tikras
ADVOKATAS - NOTARAS
iš saldaus miego kanadiečius ir juos knibždėlynas. O naciai ir komu
Varšuva. — Lenkijoje š.m. lie
Vakarais ir šeštadieniais
įspėti,
kad
toksai
pat
likimas
ir
jų
PATERSON AND WARD LTD.
nistai
tikri
dvyniai
broliai.
Ne
be
62
RICHMOND
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mėn.
buvo
29:7
mil.
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Kanados teismas nerado galima šiuo
PLUMBING and HEATING
1082 BLOOR W., Toronto 4.
pū buvo pasirašytas toks “broliš kvos parėdymas, taikomas vi
metu jį bausti. Jis buvo išteisintas.
/ Room 901
J
(Į rytus nuo Dufferin St.)
NAUJI DARBAI '• PAKEITIMAI •. PATAISYMAI. j Man ypatingai įstrigo galvon pono kas” paktas, kuriuo ir mūsų šven siems satelitams, kad visose at
Telefonas EM. 2-2585
. teisėjo žodžiai ta proga pasakyti tei toji žemelė užparduota kruvinam stovybėse Azijoje ir Afrikoje 30
siamajam
G,
J.,
kad,
girdi,
“
jūs
nau8 Brentwood Road North, Toronto 18, Ont.
Kremliaus žudikui...
% personalo sudarytų informa
. jlejrdteiviai turite užmiršti ir niėkain
Taigi, čia nereikalingos mums cijos tarnybos.
. neturėti keršto dž tuos veiksmus, ku- nei sausos, nei šlapios ašaros ir
Pekihgąs. — 200 kinų lakūnų,
Telefonas BE. 2-0642
■frie jus ištiko prieš atvykstant į Kaiia- mes jų heliejatne. Mums reikalin
UETUVld ADVOKATO
kurie mokėsi Maskvoje, grįžo
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
•
dą
”
.
Atseit,
turime
užmiršti
visas
de

PETER KARN, kompanijos atstovas (kalba lietuviškai),- portacijas, žudynės, prievartavimus gas tik ryžtingumas ir neatiaidi, mokslo pabagios nelaukę.
skambinti vakarais telefonų RO. 7-76*62.
;.: ,
■ bei kitokius kanibalizmo veiksmus, tik nepaliaujanti kova prieš bolše Varšuva. — Lenkijos kariuo-Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
DARBAS ATLIEKAMAS REGISTRUOTŲ PLOMBERIŲ. gaila, kad tas ponas teisėjas nenurodė, vizmą ligi tol, pakol mūsų gimto menėje esą atleidžiama daug ka
274 RONCESVALLES AVE.
kokiais Kanados įstatymais remiantis joj žemelėj neliks nė vieno rau rininkų, i kurių vietas skiriami
SEGUIN
(prie Geoffrey St.)
jis to reikalauja, o bė to, nepasakė ar donojo nacio-bolševiko.
baigusieji sovietinės karo mokyk-,
Advokafsd — Notarai
šį reikalavimą jisai taiko ir žydų tau
VALAU FOTELIUS
TEL. LE. 2-5493
Taipogi nenorėčiau manyti, las.
Driving
Schbol
■
tybės
religijos
žmonėms,
kurie
nuo
kad
kas
nors
šiuo
metu
paklustų
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
3 5 flAYDEN ST., Toronto, \ Darbo valandos: kasdien 10 v.
hitlerizmo taipogi yra baisiai nukentė Al. Gitnanto siūlymui pradėti
Automatinis elektra valymas. Sutai
J. BARAKAŪSKAS
LE.2-5461 į ję? Nejaugi ir žydai privalo pamiršti
(arti Bloor ir Yon-g gatvių)
859 COLLEGE ST.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
sau iširusius galus ir pradegintus
kvotą
per
mūsų
mažlietuvius,
ku

niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.
LE. 5-5556Į tai ant visados ir niekad neišdrysti rie, esą, žymiai daugiau žino var
1981 ST. CLAIR W.
Tėtei įstaigos: Telef. namų::
Elektros
P. KARALIŪNAS
viešai apie tai priminti laisvojo pasau
tFA. 4-9501.
BE. 3-0978
dų ir pavardžių, buv. nacių pa
da-‘ lio tautoms?
Pradėkite vairavimo pamokas
.
kohtraktorius
Būtų labai malonu, kad Kanados lie reigūnų, kurie dirbę prieš Lietu
bar. Mes parūpiname mašinas egia-į
Akių specialistas
Visų rūšių elektros
minams ir paruošiame teoretiškai. į tuviai raštų būdą ir kelius'su šio įspė vos valstybę. Perdaug jau būtų ir
A. P. GARAŽAS
LLUNSKY, R.O.
jimo autoriam tą neaiškumą išsiaiškin pefdideli du priešai (Sov. S-ga ir
Atlieku visokius
įrengimai ir pataisymai.
ti
ir
padaTyti
visiems
žinomu
reikalu.
Vokietija) kovai prieš jas abi...
r1539 DUNDAS ST. W.
Tel RO. 7-9947
Dabartinėje
savo
redakcijoje
tasai
pa

elektros darbus
(prie Dufferin)
VISŲ RCŠIŲ AUTOMOBILIŲ
j mokinimas tikrai yra labai neaiškus. Tikėkime, kad nacizmas nebeat- 24 Hhinberview Rd., Toronto.
gims,
bet
komunizmas
—
nuolat
BODY TAISYMAS
j
Čikagą^ .
Visų rūšių mechaninis automobilių
prie senu ir ‘nauju statybų.
remontas. Spec., Fordomatic - HydPatarimai fr apkainavimas
Dundės Auto Body į
romatic transmisijos.
TAUPYK
ir
SKOLINKIS
veltui. j
Darbas sąžiningas Ir garantuotas, j
W.A.
LENCKI
J Pritaiko akinius visiems akių defek
Lietuvis' savininkas A. Šimonis. ■
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Licenzijubtas
elektromonteris
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž418
BATHURST
ST.
•
WA.
1-3225'
kredito Kooperatyve “PARAMA”
B.A., L.L.B.
Telefonas LE. 5-9130

“TŽ” rugsėjo 15 d. numeryje,
rašinyje “Spąstai”, Al. Gimantas
JI
<
s
Prisiminusi iš pradžios mokyklos šitaip teigia:
savo mokytoją ir matydama šeštadie
“Pas mus taip įprasta: jei tik
ninės mokyklos mokytojų pasišventi su kuo bolševikai nesutinka,' ką
mų, noriu viešai išreikšti pagarbą mo nors iškolioja, visą laiką puola,
ST. CLMR — LAUDER AVE. $L«N
gertfmūro namas. garažas; ^Hivatus įv
kytojams. Giliai apgailestaudama, kad mes tučtuojau atsistojame tokių
mas,' netoli susisiekimo ir mokyklos.
tokie dideli žmonių • mokytojų pasi
šventimai
yra permažai visuomenės pusėje. Nesvarbu, ar tai būtų as
SWANSEA — ELLIS AVE. S«.0M įmokėti 6 kamb. ir saulės kamb., 2 vir
menys, vienų an kitų valstybių vi
įvertinami.
- - . t
tuvės, kvadratinis planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui.
Kada vartai spaudos puslapius ir daus ar užsienio reikalai”.
BL'dOR — CLE’NDENAN. $4.000 įmokėti, gera? 6 kamb. namas su gara
Ir, kaip vėliau paaiškėja, Al.
žu, skubiai reikalingas parduoti, šeimininkas išsikelia iš Ont provincijos. matai visokiausių dalykų įvertinimus,
tiesiog su pasiilgimu lauki, kada ir Gimantas galvoja, jog “toks daBLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti pusiau atskiras, alyva orų. apšil kas parašytų apie mokytojų užsidariu
domas, šoninis įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta nuoma sį ir savotiškai pasišventusį gyvenimą. tykų vertinimas esąs gana slidus
vimui
reikalas”’. Nefetai
’
Neretai, girdi, “net ir
Būtų perdaug tuščia paghl abc įvernenorint,
labai
nesunku
to
visai
l
__
___
,
_
__
t^iti jų pareigas. Kiekvieną profesi
Skambinti J. GUDAS, LE. MM5
ją žmogus pasirenka laisvai. Tad ir patekti į spąstus” ...
yra laisva valia. Ta
Atrodo, to betrūko, kad mūsų
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statybomis. mokytojavimas*
čiau nereikti galvoti, kad, jei kas nors galvoseną reikėtų sutapdinti su
’—SWF
atlieka kokį hors darbą laisvai, tai bolševikų galvosena? Vadinasi,
reikštų sau pačiam malonumą suteik- jeigu ką raudonieji kolioja, puo
į damas. Ne. Kiekviena laisva valia yra
lygi aukai. Tad auka yra lygi kančiai. la ar keikia, ir mes turėtume tai
Gyvendamas išmoksti kentėti. Kančia daryti? Ar, gal, turėtume būti
yra gyvenimo pagrindas. Kenčia tėvai, “neitralūs stebėtojai” ir visiškai
REALTOR LTD.
kenčia vaikai, kenčia vis, kurie nori nesikišti į tai?
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) būti gyvi. Tad kaip negerbtum kan- Ne, to tai jau negali būti! čia
i čios, jei per ją gyvas esi? Mokytojais atsiduoda kažkokiu nuolaidumu
perduodami mokiniams žinias, save komunizmui. AntibolŠevikų ke
Telefonas LE. 7-3173
jaukoj"a.
Ir
Didžiausias pasirinkimas
namų-biznių visame
Toronte.
. ■ ■ kaip
• • rgražu ;yra prisiminti
.
v
•
v •
.
tuos mokytojus, kūne tas žinias per- lias — buvo ir turės būti toks,
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. '
<1 davė sa tikrai pasišventusią ir tikra koks ligi šiol buvo. Ir tai nesvar
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
. . >
meile. Juk daugiau gali laimėti mylė bu, kad Al. Gimantas sielojasi,
Annette • High Park AVe. < damas. Kaip malonu yra klausytis, ka jog tokioj taktikoj tarp mūsų
College • Dovercourt
$5.000 įmok., 10 did. kamb., mūr., da vaikai parėję iŠ šeštadieninės mo “reikalai negerėja” . .. Esą, mes
$2.500 įmok., 8 kamb., mūr., 2 vir
atsk., 3 virt., geras apšild, visas iš kyklos pasako: mama, koks tas ar ta ir toliau norime laikytis to pačio
tuvės, namas reikalingas mažo re
nuomotas, priv. įvaž., garažas, mėn. mokytojai yra gėri. Tad ir negali būti kriterijaus — "jei jau kas ne
monto, geras išplan., vienas 10-čiai
pajamos $240. Vienas morgičius iš ' sunkesnio darbo kaip mylėti patį dar miela bolševikui, savaimė supran
.metų atv. morgičius išmokėjimui.
Jane - Annette
mokėjimui.
bą.
tama, yra gera ir priimtina
Bloor - Durie
$3.000 įmok., rupiij pi., 6 gražių
Šitoje tremties mokykloje yra begia- mums i.
$6.000 įmok., 7 kamb., mūr.; atsk.,
kamb., did. sklypas, arti kraut., su
geras išplan., nepereinami kamb., i lihiS ihbkytoju troškimas išlaikyti sasisiekimo ir mokyklos, šoninis įva
Gaila, kitaip negalės būti, nes
vand. alyva šild., mod. did. virtuvė, ■ vo kalbą gyvą. Ilgesys, surištas su bai
žiavimas, garažas. *
gerai
žinome, jog bolševikai —
augštas rūsys, did: kiemas, šoninis me, verčia kiekvieną kam nors pasi
Bloor - Dundas
įvaž. garaž. Namas labai arti Bloor. aukoti. Mes taip dažnai girdim žodį gerų žmonių negina, juos tik ko$3500 įmok., geras mūras, 8 dia.
Royal York Rd. • Norseman
kamb., 2 mod. virtuvės, naujas ap
auklėjimas, bet taip mažai tesupran- lioja. Taigi, jie mums turi būti
$6.000 įmok., rupių plytų, mod. sta flam apie tikrąjį auklėjimą. Juk auklė- draugais...
šildymas, kietmedžio grindys, labai
tyba, 6 metų senumo, 6 kamb. bunšvarus. Galima tuoj užimti, ’ vieta
Tolimesniuose išvedžiojimuo
galovas. Skoningai įrengtas rūsys, į jimas ir išsiauklėjimas yra panašūs
garažui.
geras išplanavimas, aid. sklypas, ar žodžiai, tačiau jų reikšmė yra visai se, atskiram poskyriuje, kalbėdaJane - Colbeck
sKirimga. Auklėjami
AuKiejami togali
an būti
duu ir
ir gy- mas apie “sausas ašaras” ir apie
ti susisiek, ir mokyklos. 20-ciai skirtinga.
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augšmetų išmokėjimas.
tus, gražios-plytos, kvadratinis pla
vuhai.. tačiau jie niekados patys neis- V. Vokietiją, Al. Gimantas prisi-
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Dr. E. ZUBRIEIĖ

Dr. A. VALADKA

Dr. V. Sadauskienė

CoHingwood, Wasagos, Stayfter
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OKULISTĖS

Taisau televizijas, namu ir auto radioJ
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.

J. Natėvičius

ADVOKATAS - NOTARAS

A. GRYBAS.;

Tel. LE. 4-6075

100 ADELAIDE ST. W.

DARBO VALANDOS:

Room 107

Pirmodienlois ir Penktadieniais nuo 10-12 v, ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vdk.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. iyto
uždaryto.

Telefonais EM. 6-4182

BttfiM: Lietuvių Nbmhl, 1129 bimrfėt St. W;, Toronto. Oht.

Toronto
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
gorole jus galite savo automobilio pataisymo reikalus HsioHkinti lietuviikdl.
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgiiningun^. ’
DoroMe visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potob.ymus, stf*
lankstymų iltofcymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir bolarsavimg fu:
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėiės,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
nuolaida.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams,d

Ų—

Dažai tr sienoms
poplėrlsl

''i

it radio apratos
TAPE
......... in

Hi-Fi> PATEFONUS.
IO N I S
Telefonas RU. 1-7861
7 ,„ - r * -.1 .r-.....?!
iii.

Tdfcbtol TELEVIZIJOS aporatoi

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

Skunbtntl IM11 V>L rak.

-Į--------------

-

.

.

. ..................................—....................................................“

Telefonas LR 11432
buto tel. LR, 1-4794
-------- ---------------------- ---- ------ --------------------------------------------

GENERAL INSURANCE

CTING

A Beresnevičius
1299 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO

Draudimai

arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra
49 Cameo Cres., Toronto 9.

1B8 vaL savaitėje

ANT. JUOZAPA1TIS
77Wn7n r. n r.n,lB,l„a.i,l,li.r ,„I„ rr, r

Nakties metu tel. RO. 7-0086

VA141C
OJLU V V|U^

O Z)
JTLLZe

Įstaiga veikia
i

Telef. HL 7-1601

Toronto

RO. M3S1

'

V. Semaška

7

Autdnidbilių, namų, vasMfnaffiių, sveikatos,
gyvybės, pensijų ir kt.

VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

V UBKUVf SepOCNH, TevpUVITvNU**

(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., J vokams nuo* Six Point).
____________ ,
_______'____ r - w
• r, w t m
I

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

..470 COLLEGE ST., Toronto
t.

ŠILDYMO KONTRAKTOR1US

Wsb
:

: noi sukelia galvos skaudėjimų ir ner' vingumų.
Kolba slavų kalbomis.

' Turto draudimas (namai, auto ir
!

AL DŪDA

4

TĖVI8KĖ8 ŽIBURIAI

R*

Dainietės vėl dirba
Rugsėjo 25 d. pas narę J. Ri
Spalio mėn. 15 d., 7.30 vai. vak.
&
mienę įvyko dainiečių susirinki
mas. Per vasaros atostogas su Sis penktadieni yra pirmasis šį
Prisikėlimo parapijos žinios
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
plaukė
daug pagalbos prašančių
— Pirmojo penktadienio spalio — Šį sekmadienį Prisikėlimo visa lietuviška visuomenė maloniai, kviečiama atsilankyti laiškų iš lietuvių Suvalkų trikam mėnesį skirtas Kristaus Dieviš
kosios Širdies garbei. Tą dieną, šv.
^mėnesį proga, šį penktadienį, 7.30 parapijoje iškilmingai minima
pyje.. iš sanatorijų bei senelių Mišios bus ir 8 vai. Vak. Tą die
,val. vakare šv. Mišios. Penktadie- pranciškonų, ordino steigėjo šv.
prieglaudų Vak. Vokietijoje.
ną švenčiama šy. Rožančiaus
-nio rytą šv. Komunija išvežioja- Pranciškaus Asyžiečio šventė.
Kaip matyti iš gausybės laiškų, šventė.
rTikslu padidinti iškilmes ir kartu
;*ma ligoniams Į namus.
vargt) ir skurdo ten nei kiek ne
— Spalio mėnesį-Kat. Bažnyčia atlikti oficialią parapijos bei vie
sumažėjo,' o negailestinga žiema
Pakrikštyta Inos ir .Algirdo Kil
Įsijungia į rožančiaus maldą. Pa* nuolijos vizitaciją, Torontan at
su šalčiu ir ligomis jau atžings- čių pirmgimė dukrele Kristinos
rapijos bažnyčioje rožančius kal vyksta lietuvių pranciškonų pro
niuoja savo ledinėmis kojomis Živilės vardais. Krikšto tėvais
.
bamas penktadieniais 7.30 vai. vincijolas D. Gerb. T. Jurgis Gaigąsdindama ne vieną gausią šei yo Silvija'Pakulytė ir Raimundas
i
•vak. ir sekmadieniais 6 vai. vak. liušis. šį sekmadienį svečias lai
mą, našlaičius ir sergančius.
Kličius.
'Kviečiame tikinčiuosius įsijungti kys iškilmingas 11 vai. Mišias ir
Savo
tautiečius
sušelpti
rūbais,
PELNAS skiriamas Toronto šeštadieninei mokyklai paremti.
per 10 ir U vai. Mišias sakys pa
vaistais, paguodos žodžiu ir vienu
RENGĖJAI — Prisikėlimo parapijos komitetas. ,.
mokslus. Sekmadeinio vakare Tė
kitu doleriu,' dainietės nutarė vėl buvo surengusios AV parapijas
■■■..■J:-;'.
.KUGELIU,
DEŠRELĖMIS
ir
t.t.
rūpinasi
KLK
Moterų
D-jos
vas
Provincijolas
turės
pasimaty

šeimose.
organizuoti siuntinių siuntimą ir šv. Onos energingasįoą pares per
Prisikėlimo
parapijos
skyrius.
— Šią savaitę lankomos šios mą su parapijos komitetu.
kaupti lėšas. Tam tikslui, spalio eitą - trečiadienį; Gausus dalyvių
GĖRIMAI
savikaina.
Groja
“Olympia
”
.
Įėjimas
$1.25.
—
Visą
spalio
mėn.
bažnyčioje
gatvės: Dundas W., Bathurst, Spa
10 d., pirmadieni — Padėkos skaičius gėrėjosi puikiai suorga
rtina, Grange, Stanley, Clinton, rožančius kalbamas šia tvarka:
Dieną, 7 vai; yak. šv. Jono Kr. nizuota, turtinga ir puošnią^ pa
TAUTOS
FONDO
sekmadieniais
—
po
11
vai.
Mi

■Montrose ir Crawford.
roda. :
ATSTOVYBĖS PRANEŠIMAS parapijos salėje rengiamas šokių
— Pradedami parapijos salėje šių, antradieniais — 7.30 vai. v., Nugqsdink šaltį ir vargą, kurie su ateinančia žiema vėl
Tautos Fondo aukų rinkimo va vakaras su karšta kalakutų vaka Kun. d r. J. Tadarauskas, Hąjaunimo popiečių parengimai. šeštadieniais — 6.30 vai. v., o veržiasi į nelaimingųjų mūsų tautiečių trobeles Suvalkų trikam
jus Toronto apylinkėje 1960 me riene, loterija ir gėrimais. Įėji niltono Aušros Vartų: parapijos
Programą išpildys jaunimo chore visom kitom dienom — rytais po pyje ir senęlių prieglaudas bei sanatorijas Vokietijoje.
klebonas, lankėsi Monrealyje ir
tams baigiasi. Aukų rinkėjai, ku mas tik vienas doleris.
lis, vedamas kun. B. Pacevičiaus. 8 vai. Mišių. Tikintieji kviečiami
Tikimasi
geraširdžių
lietuvių
,)uvo apsistojęs kelioms dienorrfc
rie dar negrąžino aukų sąrašų,
Programos numatomos įvairios ir rožančiuje gausiai dalyvauti. Ku Atsilankyk į ''Dainos" gupės
pritarimo,
paramos
ir
gausaus
at

e
’iūsu klebunijoje...
'
prašomi atsiskaityti su TF Toron
pritaikintos jaunimui. Pirmoji rie jokiu būdu negali atvykti į
silankymo.
to apylinkės kasininku Petru Vi
mažųjų popietė Įvyks ši sekma bažnyčią, tie prašomi rožančių
Tėv. J. BorevičĮns ir Tėv. S(.
Be to. gruodžio 9 d. Lietuvių
dučiu.
dienį, spalio 8 d. 4 vai. p.p. para kalbėti namuose, jei galima, tai
šį sąvąitgalį i^jistaLTėY.
Širdingai dėkoj ame visiems T. Namuose numatytas bazaras. Dai Kiiibjs
pijos salėje. Kviečiama atsilanky visa šeima kartu. .
J
.
Boreyičius
r į. HanųUoną
Fondo aukotojams ir aukų rinkė nietės nuoširdžiai prašo visų tau darybos sesijon,
ti jaunimas nuo 5 iki 14 metų — Prisikėlimo parapijos cho
Tėv. St. Kuibis ,
tiečių paremti šį bazarą savo fan
amžiaus. Kviečiama svečiais tėve ras kviečiamas rinktis bendrai re kuris Įvyks spalio 10 d., pirmadieni — Thanksgiving Day, 7 vąl. jams. Sudarius detalią aukų apy ais . kuriuos gąlima perduoti dai- - i Toroųtą skautų,vyčių sąskryskaitą 1960 m., paskelbsime ją
liai ir visi suaugusieji, kurie sie peticijai šį ketvirtadienį, 7.30 v.
nietėms arba paskambinti pirm.
vak.,
šv.
Jono
Kr.
parapijos
salėje.
tspaudoje.
lojasi mūsų augančio atžalyno lie v. Repeticija labai svarbi, nes pas
TF Atst. Toronto apylinkė. Lanaitienei — RO. 2-5246.
■■ Lituanistiniai kursai-Mohtrealy
tuviškumu. Tikėkime, kad jauni- kutinė prieš šv. Pranciškaus iš Loterija • Karšta kalakutų vakarienė Gėrimai •Smagūs šokiai.
Nuoširdus ačiū!
jau pradėjo darbą*. Studentų-čių
- mo popietės bus mielos ir Įdo kilmes. Savo mielam chorui nuo
Dainietės dėkingas narei Ri- yjTA /daugiau kaip^ pr&eitais me
r Choro -^Varpas” parengimas .
įėjimas
tik
$1.00.
?
b
z
grupė.
mios tiek mūsų mažiesiems, tiek širdžiai dėkojame už skaitlingą
Įvyks lapkričio 5 d. šv. Jono Kr. < i e nei i}ž Jaukią susirinkimo glo tais. .. - v • 1-’ i »
*
ir suaugusiems*. Po programos, atsilankymą praėjusios savaitės
bą.
'
'
Koresp.
T.
parapijos
salėje.
Skautų vyčių sąskrydis
kuri tęsis nuo 4 iki 6 vai., vyksta repeticijoje ir pavyzdingą susi je 25 bilietai). Likusia $20 suma
lKrašto Tąrybųš suvažU- .<
Spalio
8-9 d.d. ToroneLiet. Na Skautų akademikų studijų die
Kuk. Mm! 4 Šabas; Sudbury lie »<:
dalijamasi
pusiau
su
loterijos
lei

ma i bažnyčią bendroms rožan klausymą. Laikinai chorą ruošti
vima vyksta vfstf Krašto Vaidyba
maloniai sutiko gerb. kun. B. dėjais. Loterijos pelnas bus ski muose įvyks Kanados ir JAV pir nos Įvyko pereitą. savaitgali p.p. tuvių klebonas, vykdamas atosto- *m ■corpųrp’’. |
čiaus pamaldoms.
t »
— Šio sekmadienio 9.30 vai. Jurkšas, kuriam esame labai dė riamas jaunimo veiklai ir stovyk masis skautų vyčių suvažiavimas - Augusiinavičių ūky palei Tilison- . ’ JAV. pereitą sekmadieni atlai. Visi kolonijos ir ypač parapi sąskrydis, kurį rengia LSB skau burgą. Iš Toronto buvo nuvykę yko Į Torontą, kur paviešėjo iki . NebĮ’ c■" ■' Ir r* o .pardavimai
pamaldos skiriamos Toronto kingi.
adicnio.'Ta rroga kun. Sabas VĮont re? Iv in ši ne^ nu kr i to apie
skautų intencija. Jas laikys iš — Šioje savaitėje bus pirmas jos lietuviai, kurie jaunimu rūpi tų vyčių skyrius. Dienotvarkę ir per 30 skautų akadėmikų bei jų
nkė ir “Tėviš’zns Žib'irtys’. 25-30%. o i Hm iesčiuose net Bh
Montrealio atvykęs skautų dva mėnesio penktadienis. Be 7, 7.30 natės ne vien tik žodžiais, malo programą paruošė LSB skautų Kviestų svečių. Nors oras nebuvė
vyčių
skyriaus
vedėjas
s.
V.
A.
niai
prašomi
prisidėti
prie
šios
sios vadas Tėvas St. Kuibis, SJ. ir 8 vai. Mišių ryte, dar bus laiko
labai palankus ir pirmą naktį pa
ešiesiems Carb? is Toro •'€
-• • r
s • ‘->2 I
— Rudeniop reikalinga atlikti mos Mišios-:7.30 vai. vakare. Iš taip pelningos loterijos bilietų Mantautas. Pagrindiniu kalbėtoju lapinėse nebuvo labai jauku, bet
išleisti
S5.Bauk-s
"LU
"ien
i
numato;;'.a
s"
’
iosemounte
tękaikurie darbeliai lietuvių kapi pažintys ir Komunija per visas platinimo. Bilietų knygučių gali bus LSB VS v.s. A. Matonis. Są- jaunystė visokiausiose sąlygose ir ?90 Numatoma pakeisti kaisavo n--era i;~V;ir<-laukiu-gynėse: pakartotinai pasėti žolę, ap- Mišias. Rožančius bus kalbamas ma gauti pas klubo ir T-R būrelio skryaį suorganizuoti pavesta To moka pasidžiaugti ir rimtus klau Ar- oso gatvėše : saiigatvius bei vesnio rosemountiškių teagayimd.
kaupti medelius ir kt. Šią savaitę ryte po 8 vai. Mišių, o po vakari valdybos narius ir parapijos kle ronto skautų vyčių pulk. J: Ba simus pasvarstyti.
ri' ’ini ’pairisytt barai’:ar»':r
....ii.dpasiha’udbjž
minėti darbeliai kapinėse bus nių Mišių bus laikomos švenč. Jė bonijoje. Visiems platintojams iš rausko būreliui.
!<ato:n
pr
;
My
i
Štromus
uJ
u
?' ’ fiai: Būtų Iš-■
Dalyvių registracija prasideda
anksto lietuviškojo jaunimo var
vykdomi. Maloni visuomenės tal zaus pamaldos.
us. i ?’’siaiyT baikuriv.os pa oai geis ; ir ’ - I. is :otų ir tię^įitšeštadienį, spalio 8 d., 9 vai. ryto
Ar jau ruošiatės
ka kapinių puošimo reikaluose la — ši sekmadienį po paskutinių du nuoširdus ačiū.
rodos aikščių pastatus, atlikti eile ___ o__ __ e” nedalyvavo.^60
Lietuvių Namuose. Iškilmingas
SLA ir “Vyčio”
bai pageidaujama. Iš Toronto Mišių ir rožančiaus bažnyčioje
Ponia Narutavičienė iš Belle atidarymas 11 vai. prieš pietus.
darbų parkuose ir 1.1.
tariu ir netoli pusės milijono in
RUDENS B ALIUI?
vykstama nuo klebonijos mašino bus mėnesinis tretininkų susirin ville, Ont., pereitą penktadienį
Sekmadieni 9.30 vai. ryto šv. Jo
Ukrainiečių šv. Juozapo para dėlių turėtų išblaškyti..visus abeJis Įvyks neužilgo ir bus
mis. Kas sutiks truputi patalkinti, kimas ir konferencija. '
buvo atvykuši į Torontą sutvar no Kr. bažnyčioje įvyks iškilmin
pija rugsėjo 24 d. iškilmingai jojimus dėl pasitikėjimo
tikrai šaunus.
— Kitą savaitę parapijos kuni- kyti kaikurių reikalų ryšium su
prašoma paskambinti Į kleboniją.
Bankas Rosemounte atidarytas
pradėjo statybą ukrainietiškos
— Antradieniais ir ketvirtadie bai lankys parapijiečius, gyvenan lietuvių dalyvavimu mažumų pa gos Mišios, kurias laikys Kanados
kas
sekmadieni prie St? PtuHSniais parapijos salė rezervuojama čius Rexdale priemiesty ir Toron rodoje Bellevillėje spalio 3 d. rajono skautų dvasios vadovas REIKALINGAS kambarys su galimybe mokyklos; Tai bus normali pradi men bažnyčios po 1.0 vai. lietu
jaunimui stalo teniso žaidimams. te sekančiose gatvėse: Ardah St., Nors lietuvių ten nedaug tegyve kun. ps. S. Kuibis, SJ. Sąskrydžio pasigaminti maistą. Pageidaujama į nė parapijinė mokykla, greta ku viškų pamaldų’— 5465. 5th Avą_. .
Žaidimams vadovaus Toronto Beresford Ave., Brule Gdns., na, vos 6 šeimos, bet jie norėtų uždarymas — sekmadieni 12 vai. vakarus nuo Roncesvalles Avė. ir j rios kasdien 4-5'val. p.p. veiks uk- ir Mason gatvių ką^ę. ,
Toronte ir apylinkėse gyvenan pietus nuo Bloor St. Pageidaujama rainistinė mokyklą.
Colbeck St., Deforest Rd., Evans pasirodyti kuo geriau. sporto klubas “Vytis”.
tieji skautai vyčiai kviečiami są taipogi garažas. Skambinti po 6 vai.
— Atkreipiamas malonus vi Ave., Easson Ave., Kingsway ir
Montrealietis J. Lukošiūnas bu
1950 m. kanadiečių Ontario
Ta proga p. Narutavičienė ap skrydyje dalyvauti. Tuo pačiu vak. Vincui, tel. LE. 3-0613.
suomenės dėmesys Į senelių ap So. Kingsway, Lavinia Ave., May- lankė ir “TŽ” redakciją.
šaudymo pirmenybėse dalyvavo vo nuvykęs} Niujorką^asįmątyti
metu
Lietuvių
Namuose
įvyks
ir
field
Ave.,
Morningside
Ave.,
su Chruščiovu ir paprašyti išleisti
draudimą ligos atveju už ligoni
High Park rajone išnuomojamas kam ir T. P', šaulių kuopos šauliai, ku išLietuvos jožmoną,sūntyir duk
Rochesteriečiai, “TŽ” skaityto vyr. skaučių suvažiavimas.
nę. žmonės, kurie gauna pašal- Rambert Cres., Riverside Crės.,
Budrevičius
barys ir virtuvė III augšte, be baldę. riose šaulys J.
Rengėjai.
bet policija nepriieidch:f- :
. pą iš Welfare Įstaigų, o taip pat Watson Ave., Willard Gdns., jas J. Juška ir dail. Dagys, perei
mąrksmenų
klasėje
laimėjo
ant terį,
Elektrinė plyta, galima naudotis skal
■ * 1 -• ■.*
• /.a??*;.'
-■
gaunS senatvės pensiją turi teisę Woodside St., Worthington Cres. tą savaitgalį viešėjo Toronte ir ta
Vyr. skaučių vadovių
Z.
bimo mašina ir dulkių siurbliu. Yra rą vietą.
.<
PadėkStvr.v-:;' a
proga aplankė “TŽ” redakciją.
gauti nemokamą apdraudimą. Pa- ir Yule Ave.,
ir skautininkių sąskrydis Įvyks vieta mašinai. Skambinti vakare po 6
Invalidų
globos
draugija
Dėkojame
Montrealio
bietuvių-Kata. rapijos .raštinėje yra tam gauta — Prisikėlimo par. komiteto
Jokūbas S t u k a s, Niujorko spalio 8-9 d.d. Lietuvių Namuose. vai. RO. 7-0867./'
likių
Moterų
Draugijai,
p.p. A. A.
(Society
for
Cripled
Civilians)
blankų. Pageidaujant bus padeda laiškas visus parapijiečius turėjo “Lietuvos atsiminimai” radi Dalyvaus ir vyr. skautininke L.
Gauriams
ir
p.p.
G.
H.
Valiuliams
už
Išnuomojama virtuvė ir kambarys be praneša, kad spalio mėnesi jos
pasiekti praėjusią savaitę. Kadan jo .vedėjas, pereitą sekmadienį Čepienė. q >
mą jas užpildyti. . ?'
• ;
baldų ir garažas. Patogus susisiekimas, vartotų daiktų (krautuvėse bus užpirktas šv. Mišias už a.a. mūsų tė- <
gi nemažas skaičius laiškų, nera Toronto Prisikėlimo parapijos sa
Kanados Rajono Vadija.
netoli šv. Jono Kr. parapijos bažny vykdomas išpardavimas, papigin velio vėle; p. J. Gatliūnienėi, p. O’.
dę adresato grižo atgal, prašome lėje padaręs Įdomų pranešmą iš
Lietuvių evąng. liuL Piūtiesp.p. E. F. Senkams. ir
čios. Skambinti LE. 3-0613.
Jaunesniųjų ateitininkių
tomis kainomis. Krautuvės yra: Gailifinaitei.
Pddėkos šventės pamaldos
tuos parapijiečius, kurie po pas savo lankymosi Lietuvoje, kurio
p.p. Dr. D. A. Valadkantš ir kitiems
Įvyks spalio 9 d., 1 vai. p.p. liut. kutinio kalėdojimo yra pakeitę klausėsi apie 1000 torontiečių, mergaičių susirinkimas šaukia Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 3190 Dundas St. W., 2533 Dan pažįstamiems už pareikštas užuojautas
.
Išganytojo bažnyčioje Bloor St. adresus, bet apie tai parapijos vėliau Įvykusio priėmimo metu mas ši sekmadieni, spalio 9 d., 3 augšte be baldų, tik yra šaldytuvas, forth Ave. ir 755 Queen St. E., nuoširdus .ačiū,
Toronte;
76
Harwood
Ave.,
Ajax
vai.
p.p.
Prisikėlimo
muzikos
stu

W., kampas Indian Rd. Pamaldas raštinės nepainformavo, paskam “Tėviškės žiburiams” paremti
elektrinė plyta ir veranda. Galima
dijoje. Kviečiamos mergaitės 8- užimti tuojau.' Pageidaujamą suaugu ir 22 Bond St. E.. Oshawa. Ont.
atlaikys kun. A. Trakis iš Čika binti parapijai ir pranešti savo paaukojo $10.
12 metų.
sių šeima. Tel. RO. 6-7065, skambin
gos. Pamaldų metu giedos solistas naują adresą.
Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pi>
Nuoširdžiai dėkojame.
ti po 6 vai. vak.
širdingai
norime
padėkoti
visiems
H. Rožaitis ir gros parapijos triū- — Jaunimo sekmadienio šokiai
sidėjusiemš
prie Lietuvių Studentų
Jaunučių ateitininkų
geriems
mūsų
prieteliams
už
suruoši

Iš
Vaikų
Namų
pastogės
bininkai.
bus šio sekmadienio vakare nuo 7
berniukų susirinkimas bus sekma
butas su baldais, 2 kam mą mums 20-tics metų vedybinės su Sąjungos Montrealio skyriaus Studijų
Kam teko praeitą vasarą daly dieni 4 val. p.p. Berniukai renka Išnuomojamas
T
Po pamaldų parapijos Moterų iki 11 vai. vak. Visas Toronto
bariai ir virtuvė, II augšte, naujai de kakties baliaus. Ypatinga padėka ten Dienų suruošimo: —
.
Giliausia
padėka
■
priklauso:
■
mūdų
vauti
kertinio
akmens
pašventi

D-ja rengia Piūties Padėkos šven jaunimas kviečiamas rinkti i mu
si į Prisikėlimo parapijos muzikos koruoti, šaldytuvas, skalbiama mašina. ka pp. Vaškevičiams, Štuikiams, Bra brangiam globėjui kimš • klebonui J.
nime, tas su malonumu galės pa studiją. Jei bus palankus oras, iš Tel. LE. 5-4905.
tės proga kavutę Alhambros Uni zikos studiją.
ziams. Gataveckams, Kriščiūnams, Fe- Borevičiui. :ŠJ, už jo nuoširdžiausią pa- "
ted Church salėje, Bloor St. W.,
— Parapijos biblioteka pradės sidžiaugti, kad Lietuvių Vaikų salės automobiliais vyksime į Išnuomojamas kambarys, Kennedy ravičiui, Miniotienei, Maziliauskams ir ramą. ir nepailstąją -rūpestį visuose
kampas Alhambra St.
veikti nuo spalio 16 d. Knygos Namų statyba eina prie visiško parką pažaisti.
Ave. arti Bloor, II augšte, vienam as Tėvui Pauliui, OFM, už pasakytą mums darbuose: į!<z. -> J
galo. Už savaitės kitos M. N. Pr.
Maloniai kviečiame Toronte ir Iįus mainomos po 10 ir 11 vai.
Kalbėtojams p. R, Kulienei, dr. Vyt.
meniui, galima virti. Tel. RO. 3-3425. žodį. Taip pat visiems' gausiai dalyę
Korp!
Neo-Lithuania
seserys
numato
Į
juos
persikraus

gavusiems svečiams reiškiame nuošir Vygantui ir dr. rf. Ragiui yž įdomias
apylinkėje gyvenančius kuo skait — Prisikėlimo Parapijos Vyrų
E. J. Bukšaičiai.
lingiausiai pamaldose ir kavutėje D-jos narių susirinkimas bus spa tyti ir pastoviai Įsikurti. Senieji metinė šventė dėl susidėjusių ap Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. džią padėką.
ir turiningas paskaitas;’*
linkybių
nukelta
vėlesniam
lai

It
augšte,
be
baldų,
High
Park
rajone.
namai
jau
parduoti.
Įdomu,
kad
dalyvauti.
TLEL par. taryba. lio 16 d. po paskutinių Mišių mu
Torontas. — Kanados ukrainie Seimininkėms p. Kunėųylči^įim’ir p.
juose ir toliau liks veikti kiek kui. Data bus paskelbta vėliau. Tel. RO. 6-3345.
čių komitetas dabartiniame JT Girdžiuvienei už puikių piėtų Į>arūB*
zikos studijoje.
Šimą; A. Burbaitei,- A. Masevifitūtėij A.
Valdyba.
kitos
rūšies
vaikų
Įstaiga.
Jonas Matulionis, PLB Valdy
PARDUODAMOS 2 naujos sofos ir fo plenumui pasiuntė memorandu Gaurytei ir G. Masevičiūtei Už patar
—
Kitą
šeštadienį,
spalio
15
Visa statyba atseis apie $80.bos pirmininkas, buvo nuvykęs Į
telis nylon medžiagos pigia kaina. Tel. mą, kuriame' iškelia Ukrainos navimą prie stalų? . ; - . f ? y 7
d,.
Prisikėlimo
salėje
bus
pirmie

000.
Gerą dali tos sumos paden Siųsdami
WA. 2-7981 ir namų AM. 1-0537.
Čikagą dalyvauti JAV Liet. Ben
priespaudą Maskvos valdžioje ir Dail. R. Bukauskui už salės apips;
ji
rudens
šokiai.
Juos
rengia
Pri

gė
nejučiomis
torontiečiai,
bū

druomenės Krašto Tarybos suva
.prašo
paremti ukrainiečių pastan vidalinimą.
•
žiavime, kuris Įvyko rugsėjo 24- sikėlimo parapijos komitetas. Pel tent per Įvairias loterijas, bazagas
išsivaduoti
iš
rusiškojo
koloVisiems
nuoširdus
studentiškas
ačiul
į
nas skiriamas Toronto šeštadieni rus, parodas bei vakarus. Būta
Dėmesio
25 d.d. savaitgalį.
nijalizmo.
tiesiai iš Anglijos mažiau pinigų iš
P. Matulionis Sugrįžo Į Torontą nei mokyklai paremti. Gardumy taip pat nevieno stambesnio au teisite ir geresnes prekes gausite.
LIETUVIAI!
nai iš virtuvės ateis per KLK Mo kotojo, kuriems priklauso nuošir
pereitą ketvirtadienį.
terų D-jos Prisikėlimo par. sky džiausia padėka. Dėkingos sese Kreipkitės i dovanų siuntimo fir
IŠNUOMOJAMAS
riaus narių rankas. Visi kviečia rys ir tiems, kurie paskolino sta mos atstovą J. JANULAITĮ, 277
Anglų kalbos pamokos
žinomas restoranas
mi dalyvauti.
tybai pinigų neimdami už tai nuo Runnymede Rd., Toronto 9, Ont.
dienos metu
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
ūta
'
Naujieji ateiviai, nedirbantieji — Aušros klubas ir Tėvų - Rė šimčių. Nežiūrint didelio palanku Tel. RO! 6-5738.
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR
dienos metu gali pradėti mokin mėjų būrelis pradeda platinti lo mo, visdėlto lieka nemaža skolos
994 Dundas St. W., Toronte,
' Greitai duodamos betkokiam geram tikslui. •
tis arba tobulintis anglų kalbos terijos bilietus. Leidžiama: 1 — našta, kurią-tai pačiai Toronto vi Lietuviška baldu
, • .su pilnu modernišku
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave:, Vėrdthi. Rytais—'
lankydami dienos metu anglų $25.000 namas, kuris bus pasta suomenei teks padėti išnešti savo
inventoriumi.
pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo/ TO-12 VtfL Vakarais —
dirbtuvė
?
Galima nuomoti bizni arba visą
kalbos pamokas, kurios nemoka tytas betkurioje Kanados vietoje pečiais.'"
pirmadienį, trečiadieni ir penktadienį nuo 7-B vai.
Seserų rėmėjų būrelis, kurio
mai duodamos nuo pirmadienio (jei laimėtojas' norės, galės gauti
j. • .
’
o • ;■
'
Daromi nauji minkšti baldai ir ap gyvenamą namą kartu. Yra 5
. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo
ligi penktadienio kasdien nuo grynais pinigais), 2 — 1961 m. Ca- uždavinys yra organizuoti ir pra
traukiami seni pigia /»aina. P, Lu dideli gyvenami kambariai vir
‘ 10.30-Į vai. . ' :
T '
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. šuje ir 2 garažai. Vandeniu8.30 ligi 12 vai. Toronto Inter dilacas (arba jo vertė pinigais), 3 vesti Įvairius parengimus Vaikų
1-0537
Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120;
•
Vedėjas D. Jurkus PO. 74280
national Institute — 709 College — 1961 m. Corvair (arba pini Namų naudai, yra numatęs šiam
alyva šildoma. Proga pirkti vi
■
.
■■■■■■,
111
.
1
...
.
I
Į
St. Klasės, kurių yra keletas — gais). Laimingo ($25.000) bilieto rudens sezonui surengti madų
są nuosovybę. Gera proga šei
pradedantiems, pramokusiems ir pardavėjas gaus $500. Bilieto kai parodą, namų pašventinimą ir
moms gyvenančioms provinci
na
$1.
Platintojai
gauna
$5
arba
tradicini rudens bazarą. Visuo
pažengusiems — yra globojamos
joje ir norint persikelti Į To
Provincijos Švietimo ministerijos. 5 bilietus nuo knygutės (knygutė- menė iš anksto prašoma tuo pa
rontą.
rengimus gausiu dalyvavimu rem
Suinteresuoti nelaukite —
BALTIC MOVERS
ti ir pagal išgales piniginiai sese
skambinkite ar rašykite savi
ij
lėms padėti. Pirmoji numatyta Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis ninkui
A. t A. STASIUI KLUMBIUI mirus,
distancijomis.
Visas
vežamos
turtas
ap

madų paroda spalio 23 d., sekma draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
Vladui Ivanauskui
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards harj&
nuliūdime likusiems jo šeimos nariams: dukrai Eleonorai Dudieni, 5 vai. p.p. Prisikėlimo pa real!, Londonu, Windsor^, Hamiltonų,
telefonas RO. 2-3053, .
rapijos salėje. Čia ypač daug Įdo Morth Boy, Sudbury ir kitur.
15 Humber Trail, Toronto 9,
1611 Bloor Sb W.
7*oronto# Ont.
dienei, jos vyrui p. A. Dūdai ir velionies žmonai poniai JuoTEL. LE.4-1403
mybių laukia moteris. Be kitko 30 DEWSON ST.
__ Ontario.
TORONTO
zapinai Klumbicnci reiškiame širdingiausios užuojautos/
salė bus taip sutvarkyta, kad žiū
rovės sėdės prie gėlėmis papuoš
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
N. A. Bilitavičiai.
tų stalų ir gurkšnodamos kavutę
galės stebėti pro jas praeinančius
Vakarais - HU. 9-1543 J ; K
naujausius moterų pasaulio, madų
kūrinius. Už tai iš anksto kvie
čiame ponias ir paneles taip savo
Siūlo jums sekančios nuosavybes:
NUOŠIRDI PADĖKA
laiką sutvarkyti, kad to sekma
VAISTINĖ IRBUTAI
G
j 'kK.M
dienio popietė niekam kitam, o
354.090 «j>ilna kaina, $10.000 Įmokėti, arba salima keisti .į mažesnę
tik tai madų parodai būtų rezer
U2JAUTUSIEMS MUS MIRUS SIBIRE
vybę. Pajamos $650 meni Kampas Dundas fGMd.4tonė Avė. ' • vuota.
<
.
$33.000 Tripleksas originalus, balkonai, plieno laiptai, 3 miegamieji, erd |
Antras seselių rėmėjų prašy
MANO MYLIMAI MAMYTEI.
'
vūs didėli kambariai. Įmokėti $10.000. <« .>•:
a
psuvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
mas į visuomenę, tai parūpinti ru
$14.500 6 kambariai, atskiras plytų namas, 2 virtuvės,-2
dens bazarui fantų. Fantus prašo
narni kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.000. Hdwttfd Part
ma iš anksto rinkti ir, jei kas ju
cesvalles rajonas.
:,
1212 Di
dabar turėtų, tiesiai nešti į abi
PASITEIRAUKITE DĖL KITU IN/ORMACliV- ” ’
A. Stančikas ir šeima.
klebonijas, kur kam patogiau.
Užsakymai priimami ir paštu.

I MONTREAL Que.

TORONTO, Ont.

pirma- rudens pasilinksminimą^
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