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NUTARIMAI IR VYKDYMAS

k

Pastarajame KLB Krašto Tarybos 'suvažiavime matėsi naujas
posūkis nuo iki šiol kiekvieną Tarybos sesiją varginusių organiza
cinių klausimų prie esminių gyvenimo iškeliamų problemų. Kr.
Taryba šį kartą jau bandė spręsti vieną iš esminių — jaunuomenės
lietuviškojo auklėjimo — problemų. Bandė ieškoti priemonių
priaugančiąją kartą išlaikyti lietuvišką ir nenutolusią nuo visų
lietuviškųjų reikalų. Tiesa, ši plati problema nebuvo iki galo iš
nagrinėta, lygiai ir priemonės jaunuomenės lietuviškos dvasios
išlaikymui nebuvo visos numatytos, nespėta buvo ir galimybes
aptarti bei vykdytinos programos atskirų pnuktų eilę nustatyti,
bet višdėlto problema pajudinta ir vykdomiesiems organams duota
pakankamai minčių veiklos planui paruošti. Atrodo, kad KLB jau
baigė organizavimosi fazę ir Įėjo į konkretaus darbo reikalaujan
čius laukus.
Uždavinių, kuriems vykdyti yra sukurti bendruomenės orga
nai, gyvenimas iškelia labai daug. Jie visiems yra žinomi, tik sun
kiai įvykdomi, ypač tie patys svarbieji. Kaikurie jų atrodo visiškai
t nenugalimi. Daug kas ties jais ir rankas nuleidžia. Bet ištikrųjų
gyvenime nėra padėčių, kad jau nieko hebegalima būtų daryti.
Reikia tik realaus ^padėties Įvertinimo ir tinkamų priemonių pa
sirinkimo. Mūsuose, deja, dažnai trūksta to blaivaus reikalų įver
tinimo. Dažniausiai viskas pabaigiama nusiskundimais ir priekaiš
tais nežinomiems stebukladariams, kurie turėtų visa tai pataisyti.
Tarytum kažkur tam būtų kokių kitokių jėgų be mūsų pačių. Sto
kojame taip pat realybės pajautimo. Problema dažniausiai panagrinėjama grynai formaliai ir viskas paliekama sutvarkyti “valdinėms
Įstaigoms” — Bendruomenės organams, nors labai dažnai tie orga
nai neturi tam nei priemonių nei galios, kai yra lygiagreta vei
kiančių institucijų, kurios galėtų ši tą ir padaryti.
L. Bendruomenė yra visuotinė, apimanti viską, kas lietuviško
gyvenamajame krašte yra, tačiau ne valdymo, bet paskatinimo ir
esamų jėgų derinimo atžvilgiu. Taigi Bendruomenės visi planavimai
turėtų atsiremti i esamas organizacijas bei lietuviškas institucijas,
o ne i bandymus viską savomis jėgomis organizuoti. Šitokie ban
dymai, pasibaigią visišku nepasisekimu, į bendruomenės veiklą,
Įneša tik neviltį ir ugdo apatiją. Bendruomenės organų paskirtis
pirmiausia derinti esamų pajėgų veiklą, kur to nepakanka, organi
zuoti talką ir tik ten, kur tuščias laukas, organizuoti ką naujo.
Antra mūsojo gyvenimo dažna yda yra biurokratiškas uždaru
mas. Visokios valdybos plakasi sėvo tarpe, lyg vėjo blaškomos, ne
suranda išeities, o masės viso to nemato ir nejaučia. Vienos valdy
bos juk veik nieko negali padaryti, nes gyvenimas tvarkomas ne
posėdžiuose. Tad ir planavimai turėtų būti kiek galima viešesni,
kad kiekviena problema būtų visos bendruomenės pajusta, kad
jos išsprendimo priemolių būtų bendrai ieškoma. Kad kį pradėjus
vykdyti visoms bendruomenės masėms tai nebūtų naujiena; kad
darbo programa galėtų virsti masiniu sąjūdžiu. Paprastu biuro
kratišku keliu juk niekad nieko neįmanoma pasiekti.
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įiavailės įvykiai

Toronto šeštadieninės lietuvių mokyklos mokytojai, pradėję nauj is mokslo metus i eilėj: sės. Mar
garita, sės. Jonė, Jonas Gustainis, mokyklos vedėjas, kun. P. Ažubilis, mokyklos tarybos pirm., J.
Petrauskas, L. Ramanauskienė; II eilėj: I. Jučaitė, Z. Didžbalienė, D. Skrinskaitė, J. Dailydaitė; III
eilėj: R. Matukaitė, inž. A. Anku lavičius, T. Rafaelis, OFM, P. Bu.-ačas, M. Gudaitienė, M. Bušinskas, A. Kuolienė, T. Paulius, OFM, p. Adomaitienė, D. Keršienė, V. Birėta, J. Andrulis. Nuotrauko
je trūksta kun. B. Pacevičiaus.
Nuotrauka V. Bubelio.

Iškils Lietuvos pavergimas Jungtinėse Tautose?

V. EUROPOS PROBLEMOMS SVARSTYTI SUTARTA VIRŠŪNIŲ
aONFEKENCIjA. Ji Įvyks gruodžio mėn.; dalyvaus šešios valstybės,
sudarančios Bendrosios Rinxos grupę. Konferencijos sumanymas išijo iš prę^. De Gaulle, kurio politika ima kelti nerimą ir Prancūzi
joje ir jos kaimynuose. Siekdamas Prancūzijos didybės bei atominės .
galybės, prez. De Gaulle daugiau pabrėžia savo krašto prestižą bei
suverenumą nei tarptautini bendradarbiavimą. V. Vokietijos kanc
leris ganą kietai reagavo į jo planus ir buvo prisibijoma galimo abie
jų vyrų-susikirtimo. Tuo tarpu jo išvengta atsilankius Bonnoje
/rancūzijos premjerui Debre bei išsiaiškinus prez. De GaUlle užsimojimus^Jau nuo seno prez. De Gaulle reikalauja: JAV, Brtianijai
ir Prancūzijai triumvirato vaidmens nustatant š. Atlanto S-gos poli
tiką; veto teisės atominių ginklų epanaudojime karo metu, visiškos
TUŠČIOM RANKOM
Kontrolės savo kariuomenės, pa N. Chruščiovas, išsėdėjęs Niu
vestas Atlanto S-gos vadovybei. Ir jorke 25 dienas, grižo Maskvon
aplamai prez. De Gaulle vengia tuščiom rankom. Kai Niujorkan
anttautinių organizmų, kurie ban buvo sulėkę daugelio valstybių
domi kuru V. Europoje kaip pa vadai, Chruščiovo sukviesti, atro
ruošiamieji laiptai Europos ap dė, kad ruošiamasi dideliem daly
jungimui. Nuo būsimos viršūnių kam, bet nieko didžio neįvyko.
konferencijos sprendimų priklau Beveik visi Chruščiovo planai li
ko atmesti. Jis norėjo pravesti
sys V, Europos ateitis. •»
KARIUOMENĖ REIKALAUJA JT pirmininku čeką — nepavy
Argentinos kariuomenė, pradė ko; norėjo sukliudyti Vengrijos
jusi lemti politini gyvenimą nuo ir Tibeto klausimų Įrašymą dar1930 m., vėl sujudo. Kol kas suki botvarkėn — nepavyko; norėjo
limo išvengta, tačiau kariuomenė savo nusiginklavimo planą įsiūlyti
viešai išreiškė savo nepasitenkini svarstyti pilnaties posėdžiui —
mą valdžios politika, ypač jos ne nepavyko; norėjo pasmerkti gen.
vykdymu potvarkio komunistinei sekretoriaus Hammarskjoldo po
veiklai sustabdyti. Tas potvarkis litiką Konge — nepavyko; norėjo
buvo pasirašytas pernai prez. priversti gen. sekr. HammarskjolFrondizi kariuomenei reikalau dą atsistatydinti — nepavyko; no
jant. Dabar kariuomenės vadas rėjo reformuoti sekretoriatą Įve- .
geri. T. Montero ir vėl spaudžia dant tris sekretorius — nepavy
vyriausybę imtis priemonių su ko; norėjo Įkelti Kiniją i JT —'
stabdyti didėjančiai komunistų nepavyko. Tai ji siutino ir vertė
veiklai visame krašte, ypač Bue kelti triukšmą, kuris visiems pa
nos Aires universitete, kurio rek darė didelį, bet keistą Įspūdį. So
torių yra prez. brolis dr. Riseri vietai ir jų simpatikai, žinoma, tai
Frondizi. Taipgi kar. vadas ręi- vertina k-ain didAli.’^iraėjimą. „...

N. Chruščiovas, neradęs prita krautos per eilę metų Jeigu iki- augštos kultūros. Sovietų impe
rimo savo pasiūlymams JT, suma šiol ją buvo vengiama iškelti, tai rializmas esą, vis didėja, o vaka
nė pakišti tokią rezoliuciją, kuri dabar tam atėjo proga, nes jos riečių — mažėja. Šiame šimtme
būtų priitina daugumai delegaci prireikė netik JT delegatams, bet tyje vakariečiai davė nepriklauso
jų, ypač iš Azijos-Afrikos kraštų. ir spaudai. Pvz. milijoninio tira mybę 22 buv. kolonijom su 694
World
Tai jis padarė dvi dienas prieš iš žo savaitr - “U;S;«žžėws
Report
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skridimą iš Niujorko trokšdamas
Konge padėtis tebėra netikra.
nors vieno laimėjimo. Pasiūlytoj bė netik informacini straipsnį suL29Umn dŠ?a21«»&nŽv
Viduje nėra pajėgų' galinčių pa
rezoliucijoj jis iškėlė reikalavimą apie sovietų kolonizmą, bet ir jį su 2.9 mil. gyv., 21.500 ky. my- šimuši
ię. Į. knnęHtllHnp
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9i. imti krašto vairą, o JT irgi parakonstitucinę
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duoti laisvę bei nepriklausomy- iliustruojančią didelę diagramą, lių ploto, Latvija su 1.9 mil. gyv., džią ir neparodė noro paklusti
r_ ____ lyžuotos vidinių savo ginčų. JT
Įbę visom kolonijom. Taipgi jis kurioj pavaizduotos visos sovietų 25.400 kv. mylių, Estija su 4.1
reikalavi' dalyviai — Gana. Marokas, Gvi
kariuomenės vadų
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tyti JT pilnaties posėdyje. Vaka jos matyti, kad sovietai-kiniečiai
Dar nežinia kada ir kuria for ŽUDO IR DEMONSTRUOJA Lumumbos valdžią, kiti gi — prieFederacinė vyriausybė gerokai Autovežimių vairavimo pamo riečių ir kitų kraštų atstovai pra valdo koloninę imperiją, apiman ma iškils Lietuvos bei kitų pa Japonijoj vėl pasirodė politinio i šinasi. Prez. Kasavubu su kaketvirtadalį visos žemės rutu
pertvarkyta. Pasitraukus krašto kos Įvedamos Ontario prov. gim džioje siūlė perkelti siūlomos re čią
vergtų kraštų klausimas. Viena sąmyšio ženklų, kurie buvo dažni !‘ riuomenės virš. pik. Mobutu nori
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min. A. J. Brooks ir įsteigus nau terijos nustatė taisykles, reika
JT daliniai. Kai L. pervažiavo
ir mūsų laisvinimo veiks tiniai žudymai. Tpkijo mieste de per
ją miškininkystės ministeriją bu laujančias mokyklų komisijas rū gumos norą pritarti Chruščiovo su 139 mil. gyv. ir 1.4 mil. kvadr. sesijoj,
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vo padaryta eilė pakeitimų. Nau pintis vairavimo kurso Įvedimu ir
paramos paimti valdžiai
gi sudaro R. Europa su . 100 mil. kelius netik j vakariečių delegaci ti buvo susirinkę posėdžio parti kodamas
ju krašto aps. min. Paskirtas lig žiūrėti, kad mokiniai turėtų bent buvo priimta be opozicijos. Chruš pavergtų
ir
išvyti
JT
iš Kongo, Įsiuto pik.
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šiolinis žemės ūkio min. D. Hark 25 valandas teorinio mokymo, 6-8
ir buvo atsiuntęs savo
sius, kurių vaidmuo nuo šios se riose dalyvavo nemažai jaunimo. Mobutu
ness, atsargos pulkininkas; vete vai.-praktinio vairavimo ir 18 vai. džiausiu triukšmu: šūkavo, mosa tos srities kraštai esą R. Vokie sijos
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Padėtis buvo
ranų .min. paskirtas ligšiolinis stebėjimo kitus vairuojant. Išbil
I. Asanuma, iš pirmų eilių išniro
prekybos min. G. Churchill; H. J. dančioms šiuos reikalavimus gim mis ir net buvo pasidėjęs pusbati bandę sukilti 1953 ir 1956 m. Tie formacija turi atrasti naujus ke 18 metų jaunuolis ir dviem ilgo Įsitempusi, bet vėl atslūgo, nors
Flemming iš N. Brunswick — nazijoms bus išmokama atitinka ant delegacijos stalo. Ypač jis 10 R. Europos kraštų sovietų ko- lius i Afrikos ir Azijos kraštus, peilio smūgiais nudūrė kalbėtoją. Lumumbos rezidencija tebėra
triukšmavo kalbant Filipnų atsto loninės sitsemos esą Maskvos kur Lietuva ir kiti panašūs kraš
miškininkystės ministeriu; W. mą parama. Iš pradedančių vai vui
Jaunuolis, Didžiosios Japonijos saugoma ir JT ir pik. Mobutu
tai
tebėra
beveik
nežinomi.
žiauriai
išnaudojami,
nepaisant
jų
L.
Sumulong,
kuris
priminė,
Dinsdale iš Quebec prov. — šiau ruoti bus reikalaujama laikinio
Patriotinės Sąjungos narys, ten sargybų. Jei L. bandytų pasirody
rės sričių ir krašto išteklių min.; leidimo, išduodamo eismo minis kad Sov. Sąjunga turi eilę koloni
pat buvo suimtas, taipgi ir kiti tos ti gatvėje, būtų suimtas. Pik. Mo
G. E. Haipenny iš Londono, Ont., terijos ir tėvų sutikimo, o iš mo jų R. Europoje; esą jis balsuosiąs
partijos vadai, kurie svajoja apie butu išdrįstų ir stipriau pasiprie
už
Chruščiovo
rezoliuciją,
kuri
sa

— min. be portfelio. Taipgi liko kyklos pusės — autovežimio’ap- vo esme apima daugiau kraštų nei
karinės Japonijos galybės atsta šinti JT daliniams, bet tada ne
paliesti,ir kiti ministerial — per draudos $10.000 - $20.000.
tymą. Kairiosios partijos ėmė pul tektų finansinės paramos, o be
jos
autorius
mano.
Kai
po
to
Įsi

Po
vasaros
atotogų
i
Vasario
16
gimnazijoje
išmoktų
vokiečių
kal

kelti i kitas ministerijas. Buvęs
ti vyriausybę už nepakankamą jos nepajėgtų išlaikyti nei polici
krašto aps. min. Pearkes paskir Namų statybai pagyvinti viešų kišo komunistinės Rumunijos at gimnaziją atvyko 18 naujų moki bą. Foerderschulėse (tai specia apsaugą bei reikalauti jos pasi jos, nei kariuomenės, kuri tuoj
tas B. Kolumbijos gubernatorių, jų darbų min. D. Walker paskelbė stovas, puolęs JT pirmininką airį nių. Didžiausia dalis atvyko iš da lios mokyklos tiems jaunuoliams, traukimo. Dešimtys tūkstančių sukiltų prieš savo vadus. Todėl
o buvęs veteranų min. — sena naują planą, kuris jau Įsigaliojo. Boland, pastarasis taip trenkė bartinės Lietuvos. Evangelikų kurie dabar grįžta iš už geležinės žmonių išėjo Į gatves demonstruo pik. Mobutu bendradarbiauja su
plaktuką i stalą, kad tas subyrėjo
torių.
Pagal ji: bus duodamos paskolos ir paskelbė atidedąs triukšmin mokinių skaičius smarkiai padi uždangos) mokytojai su tais vai ti, Jomis naudojasi komunistai, JT ir bando konsoliduoti valdžią.
dėjo. Gimnazijoje dabar iš viso 46 kais nesusikalba, todėl siunčia organizuodami incidentus. Atei Jis buvo nuskridęs pas Katangos
netik paskirų asmenų namų, bet giausią JT istorijoj posėdi.
evangelikai mokiniai, iš jų 15 iš juos i lietuvių gimnaziją.
nanti mėn. jau rinkimai. Jie gali prez. čombę kviesti talkon ir nauDarbo Kongresas, apimąs 1.- ir nuomojamų namų bei rūmų re
4
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SOVIETŲ
IMPERIJOJ
pakrypti kairiųjų naudai ir pa jon vyriausybėm Ganos charge
100.000 darbininkų, paskelbė pa montui; iš norinčių gauti tiesio
voje
gimnazijas
ar
vidurines
mo
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KOLONIJŲ!
kenkti JAV - Japonijos saugumo d’affaires buvo Įsakytas išvykti
reiškimą, esą ši žiema bus ikišiol ginę vyriausybės paskolą namų
kyklas,
bet
jų
baigimo
atestato
vo

yra
20
mokinių,
kurie
yra
atvykę
Chruščiovas
apsidžiaugė
rezo

iš Kongo, o jos ambasadorius ne
didžiausio nedarbo metas po II D. statybai per Central Mortgage liucijos priėmimu ir išskrido Mas ’š okupuotos Lietuvos. 5 iš jų yra kiečių Įstaigos ir aUgštosios mo sutarčiai.
STUDENTAI VĖL
belaikomas persona grata.
karo. Pašalinti šiai pastoviai Ka and Housing Corp, nebus reika kvon, bet ar jis džiaugsis, kai ateis katalikų tikybos. Didžioji dalis kyklos nepripažįsta. Toks baigimo
TRIUKŠMAUJA
laujama
pajamų
ribos
$7.500
iki
nados negerovei jo vadovybė siū
pačios rezoliucijos svarstymas? nemoka vokiečių kalbos. Mokyto atestatas Vokietijoje jokios reikš P. Korėjos studentai, savo de Paryžius. — Pagal pasirašomą
lo: sušaukti parlamentą svarstyti š.m. galo; namų paskolos grąžini Vakariečiai šiuo klausimu turi jas Skėrys duoda jiems vokiečių mės neturi, todėl jie atvažiavo Į
nedarbo klausimui, sutelkti visų mas pratęsiamas iki 30 metų; duo gerą atkirti — sovietų kolonizmą. kalbos pagalbines pamokas, kad mūsų gimnaziją ir nori už metų monstracijomis nuvertę S. Rhee V. Vokietijos ir Prancūzijos sutar
V. Vokietija Prancūzijos terito
laipsnių valdžių atstovus (jų kon damos tiesioginės paskolos sta Ryšium su tuo Lietuvos vardas greičiau išmoktų ir galėtų norma-* ar kėlių Įsigyti brandos atestatą. valdžią, vėl nerimsta pasklidus ti
rijoje
Įrengs savo karines bazes.
žinioms apie sovietų ketinimą su
ferencija įvyks spalio 24-25 d.d. tantiems pavyzdinius namus; pa buvo jau nekartą paminėtas. Jis liai klasėse sekti vokiečių kalbos
Kai
tie
mokiniai
mūsų
gimna

esą reikalinga bendram apsi
Otavoj), organizuoti plataus mas didinamos paskolos didžiosioms dar iškils ir dar didesniu ryšku dėstymą. Keletas mokinių atsiųs zijoje jaučiasi? Turiu pasakyti —- jungti visą Korėją ir padaryti ne Tai
gynimo
planui vykdyti.
to valdinių ir privatinių pastatų statyboms. Visa tai daroma sie mu. Tam yra eibės medžiagos, su- ti vokiečių Įstaigų, kad lietuvių gerai. Foerderschulėse jie buvo utralia. Šimtinė studentų Seoule,
kurie anksčiau buvo sužeisti su
statybą, sudaryti darbo tarybą iš kiant išvengti nedarbo ypač žie
svetimoje,
neįprastoje
aplinkoje.
sirėmimuose su S. Rhee policija,
ūkinių ekspertų panašiai kaip mos metu.
Vasario 16 girimazijoje jie jaučia ėmė paraduoti gatvėmis drauge
Kunigų Vienybės
JAV, sumažinti palūkanas nepasi Sudegusio malūno-Port Colborsi kaip tėvynėje Lietuvoje, tarp su šeimų nariais tų studentų, ku
turintiems namų pirkėjams, su ne, Ont., vietoje pradedamas sta
suvažiavimas
savųjų. Palengva jie išmoks vo rie žuvo kovose.su policija Prie
mažinti mokesčius, padidinti se
Metinis Kanados liet, katalikų
Viktor Jaanimets, 29 m., trejus cue Committee, 251 Park Ave. kiečių kalbą ir bus iki sugrįžimo Į
natvės pensijas pradedant nud 65 tyti naujas, bet žymiai mažesnis. metus ieškojęs progos pasprukti South. Netrukus pradėjo plaukti laisvą nepriklausomą Lietuvą jų prisidėjo minios kitų žmonių kunigų suvažiavimas šaukiamas
m., organizuoti pramonę neturtin Senasis malūnas, statytas 1910 iš “Baltikos”, pagaliau atsidūrė jam visokios pagalbos pasiūlymai įjungti į vokiečių ūkį, nes didžiau ir nužygiavo į parlamento rūmus, Mary Lake — King City tėvji augose vietovėse, sustiprinti Darbo m , buvo didižausias tos rūšies Amerikoj. Su 4 rusais jūrininkais — darbo, lėšų ir pan. Kol kas jis sia dalis jų pasiliks Vokietijoje. ĮĮsiveržė vidun reikalaudami di gustijonų vienuolyne netoli To
Ministeriją, ypač jos planavimo malūnas visoj Britų Bendruome jis išėjo apsipirkti Į didžiulę uni laikomas slaptumoje, nors be po Vokiečių Įstaigos jais irgi rūpina desnių bausmių S. Rhee šalinin ronto lapkričio mėnesio 8 ir 9
ir darbo Įstaigų skyrius. Darbo nėj. Senojo vertė 8-10 mil. dol., versalinę krautuvę Niujorke, kur licijos apsaugos; tikisi gauti kur si ir duoda visokiausių lengvatų kams ir pačio premjero J. Cang d.d. šis suvažiavimas bus studiji
atsistatydinimo. Tokios studentų
Kongreso vadovybė taipgi ragina o naujojo —4 mil. Pasak Miling vaikštinėjo daugybę žmonių. Nu nors mašinisto darbą, nes sovie bei šelpia. •
Leaf
Milling
b-vės
pirm.
C.
N.
Sonuotaikos patinka S. Korėjos val nio pobūdžio, ir KV valdyba jam
unijas visu pajėgumu reikalauti
Mūsų
tikslas
yrą
juos
priruošti
tų
laivyne
dirbo
mašinistu
11
me

taikęs progą, pasakė draugams
dytojams ir Chruščiovui, kuris ga yra paruošusi atitinkamą progra
trumpesnio darbo laiko, didesnio ward, pasikeitusi rinka reikalau einąs
nusipirkti “briliantino” tų. JAV pilietybei gauti reikės studijoms augštosiose ir specialio li jomis pasinaudoti, juoba, kad mą. Kun. dr. F. Jucevičius iš
atlyginimo, papildomo atlyginimo ja mažesnės gamybos. Senajame plaukams
ir pasinaudodamas žmo specialaus Įstatymo. Tuo tarpu jis se mokyklose bei veiklai lietuviš jo kelionė š. Korėjon jau supla Montrealio skaitys paskaitą tema:
nedarbo metu, garantuoto meti malūne dirbo 350 darbininkų, nių spūstimi
“Pasauliečio vieta dabartitnėj Ekpro kitas yra migracijos ministerijos žinio koje visuomenėje tremtyje. Visi nuota.
nio atlyginimo, specialaus užmo naujame užteks pusės jų, nes bus duris, palydovųišspruko
lezijoj”; dr. J. Sungaila iš To
nepastebėtas. Bė- je irgali nevaržomai keliauti bei moksleiviai yra be išimties gerų
Įvesta automatinė sistema.
kesčio atleidimo atveju ir t.t.
norų,
stipraus
būdo
ir
gražaus
el

ronto
— “Pasauliečio pažiūra Į
ieškoti
darbo.
•
go kiek kojos neša Hudson upės
Gyventojų skaičius Kanadoje linkme ir užsuko į vieną restora N. Chruščiovas, ciniškai ban gesio. Turiu pasakyti, kad tie mo jiems pamaldas ir biblijos valan kunigą”; kun. dr. J. Gutauskas iš
Daug kanadiečių persikelia gy lapkričio vidury pasieks 18 mil- ną, kur rado žmogų, su kuriuo dydamas užtušuoti Įvykį, pareiš kiniai gerai išsiauklėję, manda dėles. Kun. Urdzė dar praveda Delhi — “Organizacinė mūsų kri
venti i JAV. Praėjusiais JAV Rugsėjo 1 d. buvo 17.930.000. t.y. šiaip taip susikalbėjo. Pastarasis kė, esą jei būtų žinojęs esto pla gūs ir paslaugūs. Mokytojams jie krikščioniškus surinkimus, čia zė”; T. J. Borevičius, SJ, iš Mont
biudžetiniais metais, kurie pasi 380.000 daugiau nei pernai. Prie nugabeno jį autobusu Į estų šal ną, būtų davęs jam dargi pinigų. jokių sunkumų nedaro. Visus rie mokiniai stato religinio turinio realio — “Liturginio sąjūdžio priVieno jūrininko perbėgimas kia perauklėti krikščioniškoje klausimus ir jis jiems atsako. To
baigė birželio 30, persikėlė 30.900 auglis padidėjo tik 2.2%; prieš pos komitetą 243 East 34 Avė.
Kanadoje gimusių piliečių, t.y. trejus metus jis siekė 3,4%, nes čia buvo greit susirišta su atitin dar nereiškiąs amerikiečių perga dvasioje, nes Lietuvoje buvo auk- kiu būdu visi religiniai bei dvasi
faelis Šakalys, OFM, iš Toronto
7.908 daugiau nei metais anks prisidėjo padidėjusi imigracija. kamom Įstaigom, ir Jaanimets bu lės. Pats Jaanimets sutiko pasi lėjami komunistiškoje dvasioje. niai neaiškumai išsiaiškinami.
Šie iš okupuotos Lietuvos nau
čiau. Dar daugiau persikėlė Ka Sparčiausiai daugėjo 1959 m. Yu- vo paimtas policijos apsaugon. matyti su dviem sovietų konsula Evangelikus auklėja mokytojas
jai
atvykę mokiniai, puikiai mo
Skėrys,
o
katalikus
—
kun.
dr.
Kai buvo rasta, kad pabėgėlis to atstovais ir jiems pareiškė sa
nados ateivių — 46.668, t.y. 12 - kono ir 'šiaurės vakarų sričių gy
069 daugiau nei metais prieš tai. ventojai — 7,7% ir 4,7%. Didžio nėra apsimetėlis, buvo suteikta vo noru pabėgęs ir grįžti nenorįs. Navickas. Kas 4 savaites atvyksta kėdami lietuvių kalbą, atgaivina kųjų dvasios vadų pranešimai,
Tokius duomenis skelbia JAV sios provincijos Ontario ir Quebe- politinės prieglaudos teisė ir jis Estijoj gyvena jo motina, broliai kun. Urdzė — gimnazijos evange- ir stiprina tremtinių jaunuolių diskusijos sielovados reikalais,
Fr. Skėrys.
einamieji reikalai.
K.
likų mokinių kapelionas, atlaiko lietuvybę.
cas turi 6.130.000 ir 5.1140.000. pats atiduotas International Res- ir seserys.
imigracijos tarnyba.

KAS NAUJO KANADOJE?

~

*

"f

'

'

“

'

20 mokinių iš okupuotos Lietuvos

.•" t

Pabėgęs estas susilaukė gausios pagalbos

. b

.

.

J

sxes

SS=S5*

=

-

*

*«*■****• * '

*■ J - '

-

Nr. 42 (562)

TORONTO, Ont.

PRAGYVENIMO LYGIS PAVERGTOJE LIETUVOJE
‘

i

IMG. X. 20.

ŽIBURIAI

TĖVIŠKĖS

■

*

Platinama didžiulė loterija
Vilpians diena Toronte p
dainiams ir pramogoms labaikuk
Aušros sp. klubo Tėvų-Rėmėjų paminėta pereitą sekmadier
vo mestas šūkis pavyti JAV-bes liai padėkime šimtą. Paliko, be niams asmeninis nestato. Visą sta
pagal, gyvulininkystės produktų rods, trys. O dabar maistas.. Jei
čioše, per lietuvišką radijo valan
gamybą vidutiniškai vienam gy valgysi valgykloje, tai savaitės ne- tyriausiais būdais, pasisamdžius
000
namas
arba
grynais,
1901
m.
dėlę ir vieša akademija Prisikėli
ventojui. Ir, spaudos bei radijo ilsimaitinsi. Geriau pirktiproduk- vieną, kitą žmogų, kurių taip pat
Čadilaeas ir 1961 m. ęorvąir- Lai mo parapijos salėje, čia iš Čika
tvirtinimu, tai sėkmingai vykstą. tus. Kilogramas lašinių — 22-25
mingo
bilieto ($25.000) pardavė gos atvykęs vilnietis mokytojas
Kaip natūralus ekonominio ly rb., sviestas — tiek pat. Apiė tiek
jas gauna $500. Bilietų kaina $1. Dundulis kalbėjo apie lietuvių ko
gio atsispindėjimas turėtų būti ir mėsa. Kilogramas bulvių — 2
Žinoma, žmonės statosi. Statosi Platintojai gauna $5 ar 5 bilietus vas dėl lietuviškojo švietimo len
augšta darbininko uždarbio per rb., duonos — .1 rb. Pusę litro
kamoji galia. Arba, paprastai sa alaus — 2,5 rb., kilogramas sil rizikuodami. Perka medžiagas, nuo 25 bilietų knygutės. Iš lote kų okupacijos fnetuj Meninėje
kant, turėtų uždirbti daug, o pirk kių — 16-18 rb. Kvietinių miltų perka joms paskyras, perka pa rijos gautas pelnas bus paskirtas programoje dainavo solistė J.
ti pigiai. Bolševikai * aiškina, kad vienas kg. — 4 rb., margarino — skyrų skirstytojus. Vieni pirkda jaunimo veiklai ir stovyklai. Bi Liustikaitė ir šv. Jono Kr. para• Latvija — “Marijos žemė”? Šį globoje ir ištvirksta. Tėvai jais taip ir esą. Girdi, kapitalo šalyse 14 rb. Leiskime šeimininkei pasi mi sėdasi, kiti jų vietoje jau atsė lietų knygučių galima gauti pas
klausimą iškėlė “T. žiburių” skai nesirūpina ir žiūri tik savo malo darbininkai pusbadžiai dirba, o reikšti matematikoje ir paskai dėję vėl perka ir vėl stato. Bet E. Šlekį, K. Šapočkiną, P. Žiulį, J.
Dalyvių buvo apie 300.
tytojas St. K., paskaitęs latvių numų. Tuo būdu-šeima suyra ir mūsų gyvenimas pasiturintis. Kad čiuoti, kiek išeis maistui pinigų vis dėlto skelbtos lygybės nėra. Rusecką, H. Chveduką, J. Banai
vyskupo J. Rancans pareiškimą tampa tik užeiga, kur kiekvienas galima būtų įsitikinti, kiek tie 4-5 asmenų šeimai per mėnesį. Valdžia vagia nuo visų, o nuo val tį, J. Bukšaitį, T. Paulių ir Prisi
Skaučių sąskrydis
Amerikos spaudai; kur pasakyta, rūpinasi tik savo egoistiniais inte tauškalai pagrįsti, duosiu keletą Be to, įspėkime, kad paliktų ava džios tie, kurie prieina. Toks bent kėlimo parapijos raštinėje.
Visi
lietuviai,
kuriems
jaunimo
lynei, drabužiams; druskai, cuk principas norint bent egzistuoti,
Spalio 8-9 d.d. Toronte Įvyko
kad Latvija vadinama “Terra Ma- resais. Krikščioniškoji gi šeima palyginimų.
reikalai
yra
ti|s*ai
prie
širdies,
jeigu
jau
ne
gyventi.
Staliai
’
varui,
kurio
1
kg.
—
Itt
rt).,
ir
tti
Mokyklos
sargas
gauna
į
mėne

riae”. Pirmiausia reikia prisimin turi būti mūsų visuomenės cenV
Kanados Rajono skaučių vadovių
ti, kad “Marijos žeme” yra vadi re ir tinkamai atlikti savo paskir- sį du šimtus rublių. Antraeilio Vyriškas darbinis kostiumas gia skiedras; vinis; kalviai — pa maloniai prašomi prisidėti prie ir vyr. skaučių sąskrydis, dalyvau
darbo jis imti negali, o jeigu jau kainuoja 350-400 rb., viršutiniai sagas, uknolius; koldfozinihkai loterijos bilietų platinimo. Org.
namas kraštas, kur yra išplitęs
jant sk. akademikėms. Buvo at— 80-100 rb., žieminis giliais šiaudus-, kišenėmis javus:
Marijos garbinimas, ir todėl toki
Continental'
Canadians
—
eu

• Religinis auklėjimas Jugosla kartais pasitaiko, tai už antraeilį baltiniai
stoyių^iFvisų K. Rajono vietovių
titulą gali turėti ne vienas kraš vijoje yra panaikintas. Jo vietoje darbą pagal įstatymą jis gauna paltas vidutinio brangumo —
ropinės
muzikos,
dainų
ir
Šokių
tas. Dabartinė Latvija, kad ir bū Įvestas “socialinis ir moralinis tik pusę algos. Dirbdamas sargu, 1.500 rb., moteriška šilkinė suk
vakaras, ruošiamas Cosmopolitan ir vyr. skautininke L. Čepienė iš
su.
galu
sudurtų,
ovtfši
nelė
200-250
rb.,
išeiginiai
batte
dama savo dauguma protestantiš auklėjimas”. Vyriausybės potvar žmogus dąr gauna 15 arų. daržui,
Artists organizacijos, kuriame Bostono. Sąskrydis praėjo darniai
kai
—
300400!
žieminė
kepurė
bet
už
tžd
reikia
užsimokėti
45
ka, prisimena katalikišką praeitį, kyje sakoma, kad religija esanti
pasirodys iš 12 kraštų atvykę Įvai ir darbingai. Posėdžiams pasibai
100-150,
skrybėlė
—
tiek
pat.
rublius.
Kaimo
skaityklos
vedėjas
kai ji pagristai galėjo būti vadi prietaras, praktikuojamas “tam
rių tautybių menininkai; Įvyks gus dar ilgai Lietuvių Namuose
štai
kaip
balansuojasi
darbinin

gauna
360
rublių
ir
tiek
pat
(15
nama Marijos žeme. 1215 m. per sios” visuomenės. Socialistinėj
spalio 21 d., penktadienį, 8.30 v. skambėjo lietuviška daina.
ko
pajamos
su
domis.
arų)
daržo.
Pradžios
mokyklos
Sąskrydį sušaukė Kanados RaLaterano santarybą, popiežiaus visuomenėj religinį auklėjimą tm
vak. International Institute of
Kaip
ir
vis
a
ir
Lie

mokytojas
gauna
500
rb.,
kaimo
Inocento III laikais, visa Livoni rinti pakeisti meilė socialistinei
Metropolitan Toronto
709 Col- jpno skaučių Vadija, kuri randasi
tuvoje
auton
iu mėgėjų. Pagal karo
gydytojas
(miestelio
ambulatori

ja — Latvija ir Estija — buvo pa tėvynei, armijai, partijai, vyriau
. lege St. Įėjimas S2 ir S 1.50. =< ' Toronte. Rajono vadeivė yra-p s.
Chruščiovo
direktyvas
ateity
jos
jos
vedėjas)
—
550
rb.
Apylinkės
vadintos “Terra Mariana”. Refor sybei ir jos vadams. Tikyba leista
Artistų tarpe yra vokiečių, ita Marija Vasiliauskienė.
turės
būti
sukoncentruotos
mies

pirmininkas
(seniūnas)
—
700
rb.
macijos metu betgi didžioji dalis mokyti tiktai dievnamiuose. Kom
lų, austrų, jugoslavų, ispanų, ukMoksleivių kortelės, kurios
Latvijos ir Estija atkrito nuo ka jaunimo nariams įsakyta budėti, Kolchozų pirmininkai gauna nuo tų autoparkuose, kur, reikalui joną rubliu. Rudėm*, teisė* Paven raihie'čių, prancūzų, kazokų ir
čių
cukraus
fabriko
sargfe;
išhėšnesant,
galėsi
išsinuomoti,
o
tuo
pagamintos
produkcijos
ir
bend

talikybės, o Lietuva liko ištikima kad potvarkis būtų vykdomas.
lenku.
"
?•'h duoda teisę naudotis mokslei
sią
cukraus
už60.000
rublių.Viltarpu
bus
išvengta
gausybės
pa

rų;
kolchozo
pajamų
—
maždaug
ir todėl nusipelnė “Marijos že
• Vienuolijos turi narių: jėzui
Rudens mugė Toronte šiemet viams taikomu tarifu važiuojant
mės” paveldėto titulo. Be to, Lie tai —- 34.293, pranciškonai —26.- keturis kartus tiek, kiek eilinis vienių garažų nors kol kas gali niaušOdas-Galanterijos-kombihatramvajais arba autobusais To
pas^ vyks lapkričio 11-19 d.d.
tuvos vyskupai 1951 m., minėda 163, saleziečiai — 20.031, kapuci kolchozininkas. Sovchozų direkto ma turėti nuosavus. “Moskvičius” te nebuvo raštetrūkūmų,
ronte, už kurias reikia mokėti’
mi Lietuvos krikšto 700 m. ir baž nai — 15.442, benediktinai — riai gauna jau 1.200 rb , be to, kainuo j a 30.000 r b., o “Volga” — vieną pilieti rasta su kombinato
Min;
pirm,
ištaiga;
atsakydama
atpažinimo
ženklais
už-milžinišką
60.000.
atrodo, nuo naujų metų bus
nytinės provincijos Įsteigimo 25 11.760, domininkonai — 9.508, kas ketvirtis metų gauna premiją
i padėką už kalbą JT plenume, $2,
sumą,
odos.
Nieko
neliko,
kaip
Namus
iki
šiol
statytis
buvo
už
plano
Įvykdymą.
Reikia
paste

atšauktos-.
Praktika, mat, paro
m. sukaktis, Romoje paaukojo redemptoristai — 8.900, oblatai
kurioje
gražiai
buvo
iškeltas
so

lengviau,
nes
mažiau
kontroliavo.
konfiskuoti
odą.
irifeko
nebaudūs
bėti, kad kolchozų pirmininkus
dė, kad su jomis'daugiau vargo ir
Lietuvą šv. Marijos širdžiai ir sa
7.307, karmelitai — 6.604, tra- sunkiau sukontroliuoti ir jie sov Tiesiai pas eigulį galėjai nupirkti ir ją>. grąžinti atgal i kombinatą, vietinis kolonijizmas ir priminta nemalonumų, negu pelno. Moks
vo ganytojiniame laiške pareiškė: pistai — 6.323, lazaristai — 5.taip pat Lietuvos okupacija, žurn.
“Savo tėvynę Lietuvą irgi vadina 510, Dieviškojo žodžio vienuolija chozų direktorius prisiveja — ko vieną kitą rąstą, o pas šoferiu ve — tegul kiti vagia, kurie geriau Pr. Alšėnui kartu prisiuntė ir tos leivių daugelis jų neįsigyja.ir vi
žiojantį valdiškom statybom me/ paslėpti moka. O' Katino Statybos
trūksta, pasiimdami kaire.
sai nesinaudoja susisiekimo prie
me Marijos Žeme. Ir tai dėl to,
kalbos
tekstą;
A.
B.
5.510, šv. Dvasios — 5.200.
džiagas.
cemento
ar
kita
ko.
Da

tresto 28-tos vaizbos visą: val
Fabrikų direktoriai gauna nuo
monėmis. Aplamai moksleivių va
kad lietuviai myli, garbina Dievo
r
• Masonijos veikla Įvairiuose 1.500 iki 3.000 — pagal fabriko bar Įsigaliojo Įstatymai: neįrodysi džią nuo valdytojo iki -meistro su
žinėjimas sumažėjęs bent 20%.
Motiną ir visaip reiškia Jai pagar- kraštuose nėra susilpnėjusi, nors
sodino
už
tai,
kad
nesamus
dar

iš
kur
pirkai
medžiagas
—
atims,
dydį.
Rajonų
kp
sekretoriai
ir
TTC dėl tų kortelių neapsiginanti
' bą. Marijos Žemė ji yra, nes jau spaudoje apie ją ir nedaug ra
Dirbtinių darrfur nuo?
kaip
vogtas.
Duodamos
tam
tik

bus
rašė
ant
nesamų,
žinomų,
o
vykdomųjų
komitetų
pirmininkai
pačių moksleivių,. jų tėvų ir
1656 metais Lietuva buvo jos šoma, nes visas dėmesys sutelkia
už
juos
pinigus
ėmė
ir
pasiraši

ros
paskyros
pirktis
valstybine
gauna
virš
1.500
rublių,
o
taip
pat
švietimo
organų protestų.
atsipalaidavimo
anuometinio valdovo iškilmingai mas komunizmui. Žurnalo “La
nėjo
patys.
tvarka,
bet
jų
laukti
reikia
metus
nereikia- bijoti
paaukota Dievo Motinai”. Mini Civilta Cattolica’’ duomenimis, tankiai premijas bei dovanas.
ir
daugiau.
Be
to.
patikrins
pir

Štai
tokiais
keliais
Įgytos
rieda
Kaimo
žemdirbys,
suaugęs
vy

Kanados lietuvių socialdemokratų
masis valdovas buvo Lietuvos di pvz. Italijoj masonų veikla auga.
DoogelU torinčių dtfbtinius ddnth yra poty
ma,
ar
tavo
sąskaitoje
nėra
nieko
“
Volgos
”
bei
“
Moskvičiai
”
,
ar
ras
laukų
darbuose
uždirba
iki
re.
ne
malonu
m
n,
ko
t
plokite
iė
iškrenta,
iisuvažiavimas
dysis kunigaikštis ir Lenkijos ka 1958-9 m. jų vadas advokatas Um
šryito ar pradeda slankioti kaip, tik negera
dygsta
Vilijampolėje
namukai.
kompromituojančio,
iš
kur
ėmei
300
darbadienių
per
metus,
o
už
ralius Jonas Kazimieras, kuriam berto Cipollone, atstovaująs di
laika. Negyvenkite • bbHnėįe; k&d ir • jum?/ taip/ Įvyko spalio 9 d: Toronte Lietu
Tik truputį uždtUkrnkife FASTEETH,
teko ginti kraštą ir nuo protesan- džiąją ložę Palazzo Giustiniani, darbadienį gauna 1-3 kg javų ir pinigus statybai ir t.t. Paskolos Įdomu, kokiais mastais reikėtų neatsitiktų.
šarminiu miltelių (be rūgšties) ant * jūsą • dir&- vių
Namuose. Raštu1 sveikino
vogti
prisivijus
Ameriką?
Juk
ta

tuo
reikalu
gali
gauti
10.000
rb.,
1-1,5
rb.
pinigais.
Taigi,
nesunku
tiniu dantų. Jie t geriau laikysis ii
jūs daug
tų švedų pulkų ir nuo rusų. Paau jubilėjiniame bendraraštyje svei
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings prof: Steponas Kairys-Kamihskas,
kojimo aktas Įvyko Lvive 1656 m. kina savo valdinius už nuveiktus paskaičiuoti, kiek tai išeina per gi namo statybai reikalinga 80.-' da visi norėtų geriau gyventi... **plokštė!fcr kvapas**.' Reikalaukite FASTIETH
Kazys Jurgaitis (ELI). kiekvienoje cheminiu gaminių parduotuvėje. savaitraščio “Keleivis” redakcija,
balandžio 1 d. Karas su švedais darbus, už pastatytus namus bei metus pinigais, jei centneris javų 000-100.000 rb.
žodžiu sveikino Ontario CCF ly
baigėsi 1660 m., o su Maskva šventyklas ir priduria: “Esame kainuoja 100 rb. Visas kolchozideris
Donald MacDonald, čekosloninko
pragyvenimo
šaltinis
—
PRAEITO KARO PRISIMINIMAI
1667 m.
jau gausūs, nors ir netiek, kad karvė, kuriai šieno leidžiama pa
vakų atstovas dr. Mario Hikl; len
• Sov. Sąjungoj dvasininkus Įsa sudarytume minią, bet pas mus
kų — Borkowski ir žydų Louis
kyta išmesti iš profesinių sąjun lemia ne skaičius ..Italijos šienauti pagrioviais, pakelėmis ir
Lenkinski. Ontario parlamento
gų. Profsąjungų organas “Trud” masonai daugiausia dėmesio krei pakrūmėmis. Be to, 60-je arų už
narys
Donald MacDonald buvo
pareiškė, esą dvasininkai nęteisė- pia studijuojančiam, jaunimui,, siaugina sau ir paršeliui bulvių,
Vertė P. BRA-KAS
džius! sąnarius. Vienas^ sviedinys klausiamas dėl: dabartinio nedar
(Tęsiny^ .iš praeito nr.)
įsiskyeriąe- L prpf. sąjungas, pagelbėdami įeiti profesijom Mi štai ir ivsos kolūkiečio pajamos.
sprogo Visai arti. Iš šviesiai rau bo ir apie kuklią CGF laikyseną
' kad pasinaudotų privilegijomis, lano mieste yra 76 masonų ložės; Tačiau už karvę, arus ir. namą
Susitraukėme
bandydami
pa

pvz. nemokama kelione Į vasarvie Romoj 69, Neapoly 57, Genujoj. reikia mokėti mokesčius arti 300 sidaryti mažesni už savo kulkų tuziną anglų lakūnų, kurie pa dono ugnies kamuolio, išsiveržė tarptautinėse problemose. Dėl ne
juodi kaip smala dūmai. Beveik darbo jis atsakė, kad neplanuotas
tę. Profesinės sąjungos esančios 47, Florencijoj 45, Turine 34 ir rublių per metus, o kur dar dra nepramušamo priekinio stiklo. spruko iš savo degančių dėžių.
Invazijos
fronto
likimas
paga

nesamo ningai p aj utau, kad mano ūkis nepajėgs šios problemos išbužiai
ir
kitos
namų
išlaidos?
atviros tikintiesiems ir netikintie t.t. Visoj Italijoj yra 876 ložės.
Tuo
pačiu
metu
neišleidome
savo
liau buvo išspręstas. Amerikie kabina sukapota. Sprogimas svie pręsti, o tarptautiniuose reikaluo
Darbininkas fabrike per dieną
siems, bet esą tai nereiškia, kad
• Katalikų filosofų tarptautinis uždirba 15-23 rublius, priklauso taikinių iš kryžminių siūlų taikik čiai prasiveržė plačiu ruožu Av- dė lėktuvą į Šoną. Salmas buvo se neužtenką mėtytis tuščiomis
jose gali dalyvauti “tinginiai, kongresas Įvyko Romoje. Ji orga
liuose ir šaudėme kiek galėdami.
gauną pajamas per tikybines ap nizavo pontifikalinė šv. Tomo mai nuo kvalifikacijos. Bet tai Tarp serijų girdėjome, kaip prie rances vakariniame prietilčio nuplėštas ir dabar kabojo tik ant skambiomis frazėmis. Matome pa
gavystes”. Dvasininkai buvę pri Akviniečio akademija ir susilau mokama jeigu i vykdai norma. Ir šo kulkos smigo i mūsų lėktuvus. sparne ir nesutikdami jokio pasi vieno dirželio. Nutraukiau ji vi tys su kokiais sunkumais susidu
imti į prof, sąjungas 1956 m. po kė 300 dalyvių iš Įvairių pasaulio šeštadieniais, jeigu nedirbi, — ne Buvom pasiruošę kiekvienu mo priešinimo artėjo link Rennes. sai; nes buvo nebereikalingas. ria daug didesni kraštai, ieškoda
tvarkiu, leidžiančiu priimti asme kraštų. Ypač gyvas diskusijas su moka, jeigu dirbi 6 vai., — arba mentu atleisti dangti ir nešdintis Buvo tikra šio karo ironija, kad Norėjau atsitikimą pranešti-per mi taikingo sugyvenimo. CCF sto
šis toks svarbus prasiveržimas radiją; bet negavau jokio atsaky vi už taiką ir socialini teisingumą
nis, dirbančius tikybinėse organi kėlė tema: “Tiesos ir laisvės san per tą laiką Įvykdyk normą, arba laukant, nes paprastai, kas delsė, Įvyko
kaip tik tame fronto ruože, mo.. Atrodė, kad antena suga ir pagal tuos principus, veda savo
zacijose. Tai betgi nereiškią, kad tykiai”. Buvo prieita išvados, kad mažiau mokės. O normos planin tuojau būdavo per vėlu.
visą laiką buvo ramiausias^ dinta;
politiką.
. •; ,
potvarkis apimąs ir pačius dvasi tiesa teorinėj plotmėj turi būti gai keliamos, būk tai naujai Įdie Neblogas vaizdas, šeši Marau kuris
Dešiniajame
sparne
britai
ir
ka

giamų į gamybą mašinų sąskaita.
Variklio apsisukimai.krito. Gir Kipras Bielinis, atvykęs iš Niu
ninkus.
______________
ginama be jokios išimties; prakti Nesvarbu, kad tų mašinų ir nėra, ders degė, o dar trys spruko i šo-_____________
nadiečiai
sunkiose
kovose
su
didėjosičiaudėjimai ir nelygūs jorko, kalbėjo apie spaudą ir so
• Krikštų gausumu Sov. Sąjun nėj plotmėj betgi gali būti atve
ną su rūkstančiais varikliais. Ste-- džiuliais nuostoliais laimėjo tik trūkčiojimai. Suspaustom lūpom cialdemokratų Literatūros Fondą,
goj susirūpino partijos organas jų, kur klaida toleruodama, kad už tai planas kelti darbo našumą bėjau
kaip juodi dūmai sklido iš į kelias mylias. Tuo tarpu kairiame pasukau kairėn. Dėkui Dievui ne kuris išleido jau tris knygas —
yra.
Dar
prieš
keletą
metų
buvo
“Komunist”. Esą po II D. karo, būtų išvengta didesnio blogio.
mūsų
vado lėktuvo. Įspėjau ji'
“ ‘ Vlasovo armija besimatė nieko rūkstant: Dar ne Stp. Kairio “Lietuva budo” ir jo
stovėjusi
ypač provincijose, dauguma vaikų Taipgi buvo svarstoma aktuali te galima normas Įvykdyti 1,5-2 kar per radiją tada, kai mes iš apa sparne
lengvai laikėsi prieš reikėjo šokti laukan. Kiekvienas paties “Dienojant” ir “Penktieji
yra krikštyti, nors jų tėvai ne ma: “Darbo samprata krikščioniš tūs, o jau pernai ir šiemet iki 100 čios pasukome atgal link anglų. palyginus
amerikiečius, kurie turėdami jū iššokimas pilotui yra gana pavo Metai“, — kurios ir čia Toronte
krikštyti. Ir tai todėl, kad vaikus koj filosofijoj”. Išvadoj visi buvo % išspausti reikia daug pastangų. Tada vado lėktuvas visai užsi rą
užpakalyje ir taupydami gy jingas. Kiekvieno keliai dreba, jei yra ryžtingai platinamos. Didžiau
dažniausia globojančios senelės, nuomonės, kad žmogaus darbas Normų kilimo dėka, darbininko liepsnojo. Kabinos dangtis nulė vybes
darydavo tik mažus puldi tik yra laiko, nes neretai atsitik sią problemą sudaro Įmygu plati
kurios ir pasirūpina jų krikštu. yra bendradarbiavimas Dievo kū uždarbiai sumažėjo beveik visur kė šalin ir netolimais išsiskleidė nėjimus.
ir klai davo, kad lėktuvo sparnai ar uo nimas, ypatingai JAV lietuvių ko
Buvę oficialiai manyta, kad krikš ryboj, prisidedąs prie žmogaus ir pusiau, o tas leido sumažinti ran parašiutas. Pasidarė nepaprasta da, jokiu Nesusipratimas
būdu negalima kalbėti dega užkliudydavo iššokanti ir su lonijose. Numatyta išleisti toli
kinių laikrodėlių bei kaikurių vy
tas pranyks, o dabar paaiškėję visuomenės tobulinimo.
padėtis.
Atrodė
lyg
būtų
išmestas
apie sabotažą ar išdavystę, ah laužydavo kaulus.
mesnės minėtų autorių ir neseniai
no rūšių kainą. Tai, žinoma, buvo
priešingi duomenys.
parašiutininkų dalinys. Kur tik nešė fronto linijoje lūžimą. NieAustralijoje mirusio advokato V.
Be
deguonies
aparato
kvėpavi

pasigirta
visam
pasauliui,
bet
kad
•
Metropolitas
Slipyj,
ukrainie

• Britanijos karalienė Elzbieta
pažvelgsi
vien
tik
parašiutai
siūt
ko negalima prikišti Vlasovo da mas pasidarė labai sunkus. Pirš Požėlos atsiminimų knygos.
II ir kunigaikštis Pilypas lankysis čių katalikų vyriausias vadovas, laikrodėlį darbininkui nusipirkti bavo. Apsidairiau savo draugų ir liniams,
jie kovėsi puikiai, nes ge- tus kaip adatomis badė. Jaučiau Dar kalbėjo dr. Pranas Ancevivienodai
sunku,
apie
tai
nutylėta.
Romoje pas prez. Gronchi, atsa jau kelintas mėnuo laikomas Ir
pastebėjau,
kad
jų
tiktai
trys
be

rai žinojo, kad tik vokiečių ginklo si svaigstąs. Išsižiojęs gaudžiau čius, Įdomiai apžvelgęs lietuvių
Panagrinėkime, kaip darbinin
kydami į jo vizitą Londone 1958 kutsko kalėjime prie Baikalo eže
likę.
Marauders
išmetė
bombas
ir
pergalėje
galėjo savo gyvybes iš- x>ra. kad tik daugiau deguonies socialdemokratų vaidmenį lietu
kas pragyvena iš savo uždarbio.
m. Manoma, kad ta oroga kara ro.
pabėgo
i
šiaurę.
Matomai
jie
bi

sadgoti:
Leiskim, darbininkas uždirba
pakliūtų i plaučius. Pagaliau prieš vių bendruomenėje ir dalyvavimą
• Valdžios parama numatyta
liškoji pora lankysis ir Vatikane.
jojo
tolimesnių
kautynių,
nors
iš
Rugpiūčio
5
d.
vakarą
Vlasovas
Ir vienas ir kitas buvo atsilank ? skirti Olandijos dievnamiams sta fabrike 600 rublių. Tuo atveju jis mūsų pusės būtų beprotybė ką gavo Įsakymą pajudėti. Jis buvo mano akis pradėjo rodytis mė Kanados politiniame gyvenime.
Visų suvažiavimo dalyvių buvo
pas popiežių Pijų XII 1951 m , tyti. Tai buvo pareikšta karalie gauna grynais, atskaičius mokes nors daugiau pradėti su keturiais perkeliamas r kitą Normandijos lyna uždangą ir nei nejausdamas
kabojau
ant..diržų
susmukęs
i prieita išvados; kad reikia akty
.h
.
•-A —1*1
1J
bet tada dar nebuvo karališka ’ - nės Julijanos sosto kalboj atida čius, 520 rb. (sėptynmečio plane lėktuvais.
:
fronto
dalį.
Jb
ruožą
užimančios
viai remti besikuriančią naująją
pora. Nuo Jurgio V nė vienas B i- rant parlamento sesiją ir tam jau yra numatyta atleisti darbininkus Meissner, Wurz, Dammann, kariuomenės dalys turėjo būti
partiją, susidedančią iš CCF ir
mokesčio, tada, žinoma, jie
tanijos karalius nėra lankęsis Ita ruošiamas atitinkamas Įstatymas. nuo
pakeliui,
bet
per
visądienąį
šią
Kanados
Darbo Kongreso, ir
(Bus daugiau)
lijoj. Pasak “Sunday Express Numatoma duoti 25% statomo ir uždirbs 520). Ką gi galima pirk Moller, Brandt ir Stertėh, kuris vietą neatvyko joks vokiečių ka ;
kreipti ypatingą dėmėsi i lietu
kliūti tokiam vizitui gali sudaryki dievnamio vertės. Paskiri miestai ti už vieno mėnesio uždarbį? Mo po penkiolikto skridimo už gerą reivis- Amerikiečių žvalgybos da
buvo gavęs pirmos
'■ Otava. — Nuo kovo 1 d. pašto vius darbo-unijų narius ieškant
Pilypo priklausymas masonai s taipgi duoda paramos, nors dalis tociklą? Jis kainuoja 5.000 rb. ir pasižymėjimą
liniai
tuojau
pajutb,
kad
frontas
klasės
geležini
kryžių,
kabojo
po
siuntinių mokesčius numatoma paramos ir ateities veikimo gali
laukti,
užsirašius
į
eilę,
reikia
1952 m. jis įstojęs i “Navy Lodge socialistų, liberalai ir komunistai
tuščias.
Atsargiai,
kad
nepakliūtų
mybių.
•
Sm.
2612”. Ligšioliniai britų suvere tam priešingi. Pvz. toks nutari metus. Radiją? Jis kainuoja parašiutais. Schlafer ir dar vienas į spąstus; jie pasistūmėjo priekin, padidinti bent 25-30%. - puskarininkis
su
sušaudytais
va

1.200.
Kostiumą?
Kainuoja
1.500.
nai, masonų nariai, venge lan’;v- mas buvo primtas 1956 m. Hagos
bet ir sekančią dieną nesutiko jo
tis katalikų kraštuose, kaipls ?.- miesto tarybos, nežiūrint opozici Akordeonas — 3.000. Geriau pra likliais nusileido netoli kautynių kio pasipriešinimo. Tiktai kai nu
vietos.
Iš
visos
mūsų
iškylos
nė
dėkim nuo smulkmenų. Užsimojos.
nijoj ir Airijoj.
kėkit nuomą 100 rb.. o jei gyve vienas nebuvo rimčiau sužeistas. žygiavo 60 mylių iki Rennes vie
• Už paauglių nusikaltin :
na priešlėktuvinė baterija, kovo
Niujorkas. — Jugoslavijos dik nat privačiam bute, tada apie po Nusileidęs, vadas Meissnęr su dama
esanti atsakinga visuomenė, b *;
iki paskutinio kareivio, su
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R. <
ypač tėvai — pareiškė Montreal’!) tatorius Tito, atvykęs i JT posė1 rą šimtų. Rūkymui, vaikams sal- draugais paėmė Į nelaisvę, apie laikė puolėjus beveik visą- parų.
kardinolas P. E. Leger. Seimo - -, džius, tarėsi bent su keliomis Niu
Rugpiūčio 7 d. frontas pradėjo si Vėtote! iš Enropos valštybių atjrf^ntt nuo lO% Ud 40%.
kur tėvas ir motina priversti di: >- jorko leidyklomis dėl išlėidimo
judėti visu smarkumu ir greitai
ti, vaikai paliekami blogų draugų savo atsiminimų.
PraSome reflttlaatl musą naujai atejMrartinto vaisių katalogu Nr. 2.
vokiečių vyriausia vadovybę pra TMp
pat shračiame to Europos vatetyMųAKORDEONUS, SIUVAMAS
A
rado betkokią nuovoką; kas dė MASINAS, INVALIDAMS K«DE9, LAHS0D2IUS, MAISTĄ ir kitką.
TAUPYK ir SKOLINKIS
josi fronte. S

RELIGINIAME PASAULYJE
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VOKIEČIO AVIACIJOS KOVOS

•!

įvairūs siuntiniai

Kredito Kooperatyve “PARAMA”
Posfcoto 1 otm. iki $3.000. Poskolot, indėliai ir gyvybė epdroima.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniots nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois —
nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
Trečiodienrois ir Ketvirtodieniois nuo IO-12 vol. ryto
uždaryto.
Lietuvių Namai, 1 129 Dandct St. W., Toroi^o, OM.

Tekfonoi IX 2-8723
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Vienintelis lietuviškas RESTORANAS
Toronte - "EUROPA"

ATLANTA MOTORS
39 Advance Rd. • Toronto - Islington

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 6-W91

LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETIŠKI VALGIAI, gaminami prityrusių
virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir Įsitikinti.,

''t

Sav. J. ir F. JONYNAI

Dirbovtetės telefonas BE. 9-3939.
Narni telefonas LE. 2-2387.
VYT. STOCKUS ...»
.
39 Advance Rd. randasi 5 blokai j pietus
nuo Bloor važiuojant Islington Ave.
—i
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Is Kanados:
Aš kaip tik buvau pasiekęs try ‘
liktą pergalę ir manė pradėjo
kankinti, višoki blogi nujautimai.
Netikėjau į jokius burtus, bet to
Turtine pardavimui Įvairią medžiagą ir kitą prekią.
kiose sąlygose ir mažiausias da*
lykėlis labai veikia.
>
Beskrendant į frontąunano ner
vai šiek tiek atsileido, bfet 18.000
pėdų virš Avranches nejaukumas
Li^r^ęy
vėl sugrįžo. Kad smigdamas į tai i
kinį jaučiausi: geriau susigūžęs ir
stebėjau vien tik augKtorotiykię.
BAdhfc
Aplinkui siautė žudanti ugnis.
Priešlėktuvinė taip sustiprėjo, 849 College St, Toronto, Oht, Canada. Telefonas LE. 1-3098
kad ūžė kaip uraganas. Būtų, ste i
SKYRIAI:
buklas, kad kas nors galėtų iš čia
pasprukti. Plati juodu grybų.juosta ženklino kelią, kur mes skrido
me, o diena buvo saulėta, skaidri

įstaiga
Kporting co.

kad esu labai dideliame pavojuje,
skridau, nors baimė buvo sušal-

J
*

■
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SENELIŲ NAMAI TORONTE

3 PUSL.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLAI PASIBAIGUS

Kun. Bronius Liubinas.
Vokietijos lietuviškajam jauni
gautais popieriais, bet su eile
AL. GIMANTAS
Prieš porą savaičių Toronto 50 lovų, įskaitant sklypą kainuo mui vasaroš stovyklą šiemet orga
klausimų kreipiausi į jį asmenišNelabai linksmas vaizdas įgali vertininmą. Tiesiog siaubinga pa
Prisikėlimo parapijos parapijie tų apie $250.000. V
ia padeng- nizavo liet. kat. sielovada. Jos
Stovykią per visą stovyklavimo kai. Jam atsakius į mano pirmą ma susidaryti, kai sovietinamos galvoti, kad tai galėtų būti artima
čiai gavo parapijos komiteto laiš tų pusę tos sumos tik tuo atveju, rinktų šiam reikalui aukų knygo laiką perėjo 108 vaikai. Ne visi klausimą dėl tokio pobūdžid vasaką, kuriame pradžioje pasidžiau jei būtų įrodyta, jog statytojai su je yra išviso 37 įrašai, b suaukota jie išbuvo 33 dienas. Pirmiausia' ros stovyklos svaroos, pasiteira Lietuvos spaudoje dažnokai ten tiesai. Juk vargas ir neabejotina
giama geru parapijos klestėjimu, kels statybai nemažiau $125.000. bendra suma DM2741,42. Kraš iai priklausė nuo Vokietijoje vei vau, kodėl tos girtinos iniciatyvos ka skaityti, regis, lietuvių autorių pražūtis lauktų visos tautos, jei
o didžioji laiško dalis skiriama Be to, tękių namų išlaikymas, eks tais aukotojai pasiskirsto šitaip: kiančios mokyklų tvarkos, kur imasi ne kokia nors kita lietuviš paruoštus straipsnius, kuriuose ii pati savo laisvu noru trauktųsi
parapijiečių supažindinimui su se pertų nuomone, kiekvieną dieną JAV lietuviai — DM1779,84, Vo Kiekvienas kraštas pradeda ir koji organizacija ar institucija, o niekinami, purvinami ir šmeižia iš savo gimtosios ir pažadėtosios
mi išeivijoje gyveną lietuviai. Ne žemės, ir kas galėtų būti malo
nelių namų įkūrimo galimybėmis. Kainuotų apie $150, kas per me kietijos — DM537,08, D. Britani oaigia atostogas skirtingu laiku. sielovada?
reikia ir aiškinti, kad, toli gražu, niau visokiems mūsų tautos engė
Praėjusiais metais prie Prisikė tus susidarytų apie $54.000. Pusę jos — DM312,7, Kanados — DM Taip pat dalis stovyklautojų vie — Ne mano reikalas aiškinti, ne visi išeiviai esame angelai ar jams,
jei jų nuolatinė ofenzyva ir
limo parapijos buvo sudaryta in tos sumos padengtų valdžia, bet 61,8 ir Olandijos aukotoja Kveda ną savaitę buvo išvykę dalyvauti kodėl kas nors ko nors nedaro. verti šventųjų aureolių. Dauguma puolimas, susilauktų paprasčiau
formacinė komisija, kuri tyrinėjo kitą pusę — $27.000 — kasmet ravičiūtė— DM50. Galutinė su Eucharistiniame Kongrese Miun Tačiau ma na u gal įs drąsiai konsta esame tik paprasti įnirtingieji, su sio lietuvių tautos bėgimo, savų
senelių namų įkūrimo galimybes. turėtų padengti statytojai.
ma nėra impozantiška ir jokiu bū chene. Vaikai buvo suvažiavę iš tuoti, kad reikalo supratimas yra visomis iš to išplaukiančiomis iš pozicijų užleidimo svetimiesiems.
Tuo reikalu parapijiečiams buvo Senelių namais susidomėjimas du nepakankama 100 vaikų su visų Vakarų Vokietijos pakraščių. gyvas ir kitose institucijose. Tai vadomis, su visomis žmogiškosio Nesinorėtų kalbėti už kitus, bet
išsiuntinėta 1300 anketų. Anke auga su jų reikalingumu. Jais do vežti į vieną vietą ir ten juos iš Nemažas jų skaičius buvo iš tauti patvirtina ir šiemetinės stovyklos mis teigiamybėmis ir neigiamy ūk savo artimųjų būrelį tėvynėje
toje buvo šie informacinio pobū mėjosi ir domisi asmenys ir net maitinti 33 dienas. Sąskaita dar niai mišrių šeimų. Kaikurie jų bendras planavimaskartu su PLB bėmis. Turint reikalo ir specialias liečiant, šis autorius drįsta teig
džio klausimai: 1) Ar pritariate organizacijos — visai nepriklausą pakyla, pridėjus 30 vaikų kelionę neturėjo ne mažiausio supratimo Vokietijos Kr. Valdyba. Kr. Val intencijas, visada ir visais laikais, ti, kad, nežiūrint visų ne norma lu
senelių namų steigimui? 2) Ko Prisikėlimo parapijai. Nepaslap- į Miuncheną ir ten dalyvavimą apie Lietuvą ar lietuviškumą, ne dybai nepavyko gauti lėšų iš pra galima rasti visą eilę smulkesnių pų, kančių, dvasinės ir fizinės
kios rūšies turėtų būti nuosavy tis torontiečiams, kad viena gru Eucharistiniame Kongrese. Ta mokėjo lietuviškai net “labas” šytojo šaltinio ir ji nesijautė pa ar stambesnių trupinių, klaidų, priespaudos, ir šiandien jie rašo,
bė? (namai Toronte ar ūkis neto pė net ir sklypą statybai jau nu čiau šiam reikalui atsirado ir at pasakyti. Toks vaizdas buvo pir jėgsią ntit jų gauti iš kitur. Sielo jas išpūsti, išketli, na ir jau aiš Kad, visdėlto laimingi jaučiąsi
li Toronto?) ir 3) Ar manote pri mačiusi. Tenka tik palinkėti ir skiri geradariai. Amerikos lietu mosiomis stovyklavimo dienomis. vada pasirodė drąsesnė ir leidosi kiai kabintis, savųjų reikalų nau galėdami gyventi tėvynėje. Ir jie
sidėti prie senelių namų steigi nusistebėti, kad turime tokį drąsų vių kunigų šalpos komsija per Tie patys vaikai išsiskirstydami iš į nemažą riziką. Stovykla įvyko ir dai ir tikslams.
savo metu turėjo sąlygas trauktis,
mo? Deja, kaip laiške pažymėta, vienetą, kuris nori mestis į ne kan. J. B. Končių atsiuntė kun. stovyklos jau dainavo lietuviškas pavyko! Sielovadai tai jau ne pir Jei būsime visiškai atviri, turė bėgti, bet likosi ištikimi savąjai
į anketą teatsakė tik 94. Būtų ne pelną, bet nuostolį nešantį biznį, dr. J. Avižai $500, skirdama juos damas ir žinojo, kad jų tėvynė nė mas kartas. Tik perėmęs Sielova sime sutikti, kad šios nuodėmės gimtąja! žemei, savosios tautos
tikslu sutikti su Prisikėlimo para net neatsiklausę kolonijos. Būki vaikų pergabenimui į Miunchenu. ra Vokietija, o gražioji, garbingos dos vadovavimą pirmajame Vo yra paliesti kaikurie išeiviai rašto kamienui krašte. Dalis jų žiauriai
pijos būgštavimais ir daryti nei me realūs! Užpirkti sklypą ar sko Pinigai buvo padalinti pusiau Vo praeities, oet šiandien komunistų kietijos lietuvių kunigų suvažia žmonės savųjų kolegų adresu tė nukentėjo, kaikas liko amžiams
giamą išvadą dėl tokio mažo pa lon pastatyti pastatą dar ne vis kietijos lietuviams vaikams ir sa pavergta Lietuva. Jų atsisveikini vime pa j utau visų lietuvių pasto vynėje, bet uar labiau tai jaučia Sibire, bet likę gyvi ir grįžę tėvy
sisakiusiųjų skaičiaus; tuo labiau, kas. Mes visi gerai žinome, kad leziečių auklėtiniams iš Italijos. mas skambėjo: ligi pasimatymo racijoje dirbančių kunigų susirū ma ir matoma sovietinamos Lietū- nėn, net ir tikrai sunkia kaina iškad anketoje galėjo išreikšti vi visos organizacijos, įskaitant šv. Salia privačių aukotojų, į vaikų seKanciais metais lietuviškojoje pinimą lietuvių vaikų nutautėjinutautėji-1 vos laikraštininkų puolimuose pirkę visą paskutinįjį dvidešimt
sai nevaržomai, teigiamą ar nei Jono ir Prisikėlimo parapijas, be stovyklos išlaikymą stipriai įsi saloje, Huettenfelde!
mo progresu. Buvo nutarta orga- prieš išeiviją. Jei išeivių tonas metį, džiaugiasi galėsią lietuviš.
giamą nuomonę. Svarbiausia ne- visuomenės pritarimo, be tautie jungė BALFo organazicija, davu biovyklos gyvenimas prasidė nizuoti vaikų vasaros stovyklas. kiej< ramesnis ir kultūringesnis, ko j e žemėje užmerkti išverktas
atsakymo priežastis, kad mes, su čių įsipareigojimų, yra ir bus fi si didelius kiekius maisto produk; davo 7.30 vai, ryto. Apsirengę ir Žvelgiant į praeitį, jų jau galima dar vis išlaiko ribas, to, deja, jau akis . . . Yra tautiečių, kurie gim
labai maža išimtimi, į betkokį an nansiškai nepajėgios tokią institu tų. Į aukojusių organizacijų tarpą susitvarkę kambarius, stovyKiau- suskaičiuoti visą eilę. Jos vyko, i aiškiai pasigendame darbartinėj tosios žemės saujos niekados ne
ketų pildymą — jei užpildžius dar ciją išlaikyti. Vien išlaikymui iš būtų galima įrikiuoti ir PLB Vo tojai rinKdavosi gimnazijos par su mažomis išimtimis, beveik! Lietuvoj leidžiamoj spaudoj. Mes keistų į šioje pusėje mus supan-reikia pasirašyti — žiūrime ne į vieno-kito parengimo ar paren kietijos Kr. Valdybą, atsisakiusią ‘ ke vėliavos pakėlimui ir Lietuvos kiekvieną vasarą. Organizavau jas (UOS autorius vis bandome supras- čia prabangą ir išlepimą.
kaip nuomonės pareiškimą, ne į kant aukų subuvimuose — vargu imti iš karto reikalautą mokestį himnui, iš čia eidavo į bažnyčią aš pats, organizavo kun. A. Bun- tį įr tinkamai vertinti tas sąlygas,
Ne pulti, bet jungti
informaciją padėti orientuotis užtektų, neužmirškim ir statybos už pasinaudojimą gimnazijos pa išklausyti šv. Mišių ir pamokslo. ga. Pagalbos buvo susilaukta iš kurių saistomi jie ten rašo ir kuIr mielasis atvykėlis, tikrai ge
iniciatoriams, bet kaip į įsiparei išlaidų.
talpomis. Pati didžiausioji finan Pamokslas būdavo sakomas lietu daugelio. Pagrindinis variklis vi- rįa_ Neretai, jų kaikuriuos straips- riau padarytų savąjį dėmesį dau
gojimą. Antra, kad dauguma ir
Senelių namai yra visos kolo sinė parama atėjo iš vokiečių įs viškai ir vokiškai. Priešpietis bū są laiką buvo reikalo svarbos su-, nįus pasiskaitę, tegalime autorius giau nukreipęs ne į atskirų tau
šiandien tebeturi klaidingą su nijos reikalas, nežiūrint kas — taigų, ypač, Caritas organizaci davo skiriamas religijos ir Lietu pratimas.
Įtik užjausti ir stebėtis, iš kur pas tiečių puolimus (to ir taip užtenka
pratimą apie senelių namus. Jau- Lietuvių Namai, Prisikėlimo, Šv. jos. Jeigu visi duotieji pažadai vos istorijos pamokoms. Po pietų Tėvas Bernatonis toliau užtik- ; juos toks įtūžimas, žodyno įmant- iš ten gaunamoje spaudoje), ku
. nimaš tuo klausimu, suprantama, Jono parapija ar kita grupė orga bus ištesėti, Sielovada, galės su pasivaikščiojimai, žaidimai, lietu rino, kad ir ateity vasaros stovy k- rūmas, na, atvirai kalbant, tikras rie gali prisidėti tik prie dar di
Iii organizavimą
nrcronivouima laikysiąs
loilrvciac viena
vidna ‘
____ i^____ i_^ir„-;____ 2..:
nesidomi, o senesniojo amžiaus nizuotų. Jų pastatymas ir išlaiky balansuoti stovyklos išlaikymą viškos dainos ir tautiniai šokia. lų
ir nešvankus
koliojimasis. Ir jei desnio tarpusavio skaldymosi,
tautiečiams — senelių namai, tai mas priklausytų grynai nuo mū tik su DM2.000 nedatekliaus. • 20,30 vai. pilyje įsiviešpataudavo iš savo pagrindinių pareigų. Tuo nuodėmės vertinamos mažomis ir bet, turėdamas gerą patyrimą ir
prieglauda ar špitolė — mažai sų. Kada jau turime namuką, ma
nakties ramybė.
reikalu bendradarbiausiąs su vi didelėmis, dristume tarti, kad šios gerai pažindamas tenykščių aplin
apšviesta, šalčiu dvokiančiais šiną’, neretas ir vietelę prie ežero,
Stovyklai vadovavo ligi Eucha somis lietuviškomis organizacijo rūšies nuodėmės išeivių spaudoj ką, mums čia patartų, kokiais būkampais, sū pakrypusia lova lan pajuskim pareigą pagerbti savo šiandien, o po metų-kitų jų gretos ristinio Kongreso 1 kunigas ir 3 mis ar institucijomis, kurios tik dar yra netaip jau didelės ...
lais galima būtų artinti, bet ne
dynė ... Senelių namų Toronte žilagalvius prisidėdami vienu-ki padidės.
klierikai iš šv. Kazimiero kolegi rodys noro ir iniciatyvos dirbti
skirti,
abi tautos dalis — tėvynėJau pažįstamas žodynas...
yra daug — atlankysim juos — tu doleriu prįą. to.-kilnaus dąjbo.
Pajėgiausias Toronte vienetas jos Romoje. Nuo liepos 31 d. dva šiame lietuvybės išlaikymo ir ug Neseniai Vakarų Vokietiją pa e likusius ir išeivijoje gyvenan
pamatysim, kad dauguma mūsų Tie, kurie manom, kad mūsų tė — Prisikėlimo parapija. Norėtųsi siniu stovyklos patarnavimu rūpi dymo bare. Norint atsiekti geres siekė vienas naujas atvykėlis, mo čius.
senųjų gyvendami pas dukterį ar veliams ir mums nebus reikalin padrąsinti jos vadovybę, ypatin nosi kun. Jonas Dėdinas. Iš pasau nių vaisių, esą, atrodo, būtų nau kytojas, iš tėvynės. Tautietis tik Tokiu svarbiu reikalu mes čia
sūnų, jau nekalbant apie marčią, ga pagalba arba kurie čia tėvelių gai — galvą Tėvą Placidą, kurio liečių didžiausią vadovavimo naš dinga daryti ne vieną, o bent tris rai gražiai pasisveikino su išeivija labai daug kalbame ir beveik nie
turi daug blogesnes gyvenimo są neturim — padėkim kitiems, ne organizaciniai gabumai torontie tą nešė Boehm šeima. P. Boehm vaikų vasaros stovyklas kasmet. savo pirmame žodyje, kuris pla ko nedarome. Nedarome, nes tu
lygas negu tie, kurie gyvena se svetimiems, bet lietuviams, kad čiams yra gerai žinomi, kad pra nepailstamai ir sumaniai rūpinosi Tada susidarytų mažesnės grupės čiai buvo paskleistas mūsų spau rėdami gana ribotą supratimą
neliu namuose.
jie galėtų užbaigti savo dieneles dėtąjį senelių namų projektą su stovyklos administravimu, o p. ir mokymas būtų sėkmingesnis,' doje. Didžiu dėmesiu laukėme ir apie tikrąsias šios dienos nuotai
Senelių namai, atitinką val tarp lietuvių — ne tarp svetim mūsų moraline ir materialine pa Boehm-Krutulytė praktiškai vedė būtų įmanoma atskirai surinkti tolimesnių jo žodžių, tikėdami su kas tėvynėje, bijome galį suklysti,
visą, stovyklos programą. Jai tal lietuviškai mokančius vaikus ir laukti daugiau tikrų ir nedvipras visos tautos interesams pakenkti.
S. V.
džios reikalavimus, talpiną apie taučių. Pagalbos reikalingų yra ir galba realizuotų.
kino V. Kurgonas ir trumpą laiką jiems pateikti gilesnę lietuvišką miškai apibrėžtų lietuviškųjų Todėl, kiekvienas intelektualas, iš
L Dalevičiūtė. Boehm šeima visą programą, kas neįmanoma, kai di nuotaikų ir gyvenimo nuotrupų iš ten atvykęs, gali būti labai nau
darbą atliko grynai iš lietuviškojo džioji stovyklautojų dalis turi iš krašto. Bet, teko ir nusivilti. Jau dingas, kaip gyvas liudininkas ir
idealizmo, nepaimdama už tai nė mokti pirmuosius lietuviškus žo antrajame rašiny atvykėlis neiš mūsų sesių bei brolių lūkesčių ir
vieno pfenigio. Maistą gamino džius. Palengvėtų ir finansavimo vengė mums jau gana gerai pažįs vilčių perdavėjas.
" ■
gimnazijos šeimininkė Jonutienė, klausimas, nes atpultų tolimų ke tamo leksikono iš sovietinamos
padedama neseniai iš Sibiro atvy lionių išlaidos. Tačiau būtų susi Lietuvos puslapių. Labai neska Kanados lenkai dėl
kusios J. Jezelskytės ir poros vo duriama su pajėgių vadovų trūku niai dvelkia labai drąsus puolimas
kiečių moterų. Savaime supranta mu. Vadovavimo problema visą ir teigimas: “...nevykėlis Deksnys
turisto suėmimo
ma, . visokio pobūdžio problemos laiką buvo sunkiai sprendžiama. ten pat išspausdinęs kilometrinį Kanados Lenkų Kongreso vi- .
ar neaiškumai suplaukdavo pas Vokietijoje lietuviu inteligentu, straipsnį ir jame paleistuvės aša- suotin-is suvažiavimas, vykęs- Topatį Tėvą A. Bernatonį, kuris bu c ■ ” ;■
n ’ ■■
romis (m.p.) prieš bolševikus išsi-jronte spalio 8-10 d.d. pareiškė
fWBiiWllIiiliSii
vo vyriausias stovyklos rūpinto jaunimu, nėra daug. O vasaros pirkęs, tai ne atsivertėlis, kokiuo padėką premjerui Diefenbakemetu ir tie patys, kartais net no- Į; jis save vaizduoja, o pats papras- riui, vyriausybei ir jos visiems
jėlis.
Žvilgsnis i ateitį. Nepasitenki rėdami, negali, nes tuo pačiu me-! čiausias politinis avantiūristas”. organams už rūpestį Koyerio by
(Nukelta į 7 psl.)
nau vien iš Tėvo A. Bernatonio
' Dar už trumpos skilties, vėl puoli- la. Visi Kanados lenkai esą sujau
Įrnas nukreiptas prieš rašytoją Si- dinti. kad Koyeris yra kaltinamas
• monaitytę. Argi jau tikrai taip dėl veiklos 1943-44 m., kai jis bu
Lietuvoje teisė advokatą Toliušį
j buvo skubu, vos tik atvykus, vos vovad. krašto armijos karys ir
Nepriklausomos Lietuvos lai- kažkodėl nuo praeities pereina ! kojas apšilus, pradėti išeivio gy- vykdė įsakymus vadovybės, kuri
kais žinomas advokatas, demokra- prie dabarties įr pradeda pultii venimą su puolimais ne kokių priklausė tada visų sąjungininkų
tinių seimų valstiečių liaudininkų tą patį Toliušį ir Nasevičių. Gal priešų, bet savųjų tautiečių, kurni pripažintai legaliai Lenkijos vy
atstovas Zigmas Toliušis buvo iš- pats turėjęs kokių ryšių su juo j vienokį ar kitokį elgesį, visi tiki- riausybei. Koyer veikęs vykdyda
—X4.__ iį Sibirą ir grįžo .-į ir
------------- įr bijodamas, kad jam tai neatsi- me, dar anksti, labai peranksti, mas įsakymus, bet ne sava inicia
vežtas
Kauną
tik prieš keletą metų. Jo brolis lieptų, Tomonis Toliušį puola ne vertinti, o ką jau kalbėti apie aiš- tyva, tad. jei tuos nusikaltimus
Dzidas ir dabar tebėra Sibire — dėl sukčiavimų, kaip “Šluota”, kų ir užtikrintą puolimą?. Savotiš- būtų ir padaręs. kuriais kaltina
negauna leidimo grįžti. Iš ko Z. bet dėl politinės neištikimybės: kai nuskambėjo ir kitas teigimas, mas, jis negalįs būti baudžiamas,
Toliušis Kaune gyvena, sunku pa “1956-1958 metą laikotarpy man kad dabar tėvynę sutiktų laikinai nes tas laioktarpis jau esąs visiš
sakyti. Bet advokatūra jis'negali teko kelis kartus susitikti su To- į palikti visi. Ar tikrai taip? Gali- kai užbaigtas. Tiesa, tada taip
liušiu. Nors nebuvau su juo ar-Ima sutikti su anų žodžių autoriu- gen. Bor-Komorowskio vadovau
verstis.
Iki pat šios vasaros apie jį ne čiau pažįstamas, bet iš pokalbių! mi, kad tėvynė dabar pergyvena jamos Krašto Armijos, priklau
Kiekvienas nori šiek tiek susitaupyti, kad galėtų džiaugtis
—įspūdis,
-__.- .-_ kad
i-.j jis---1—x:_
laikotarpi, bet kad ją, kad ir siusios Londono vyriausybei, ir
nekenčia
buvo girdėti nieko. Tik šių metų susidarė
laimingesnių bei turtingesnių gyvenimu.
rugpiūčio mėn. išėjusiame “šluo liaudies valdžios ir, kaip ir anks laikinai sutiktų palikti visi, kaž taip vad. Liaudies Armijos, ku
rioje buvo susimetęs komunisti
tos” Nr. 16 pasirodė S. Jonaičio čiau, siekia turto: Šie įspūdžiai kaip neįtikėtina ir tiek.
KAD PADĖTŲ KANADIEČIAMS TAUPYTI, Kanados vy
nis ir kairusis elementas, buvę
Argi visi?
pasirašytas straipsnis “Toliušis rimtai pasitvirtino, kai patarosioriausybė kiekvienais metais suteikia galimybės šio krašto
dalina palikimą”,-kuriame jis ap mis dienomis iš spaudos sužino Kad tokia mintis būtų kilusi iš nesusipratimų, bet Koyer buvęs
eivio galvoje, gal ir nereikėtų paprastas kareviis. vykdąs vado
kaltinamas pasisavinęs dalį miru jau įvairias Toliušio išdaigas”.
gyventojams padidinti savo santaupas įsigyjant Kanados
sio gydytojo Antano Vainausko Dabar štai Čikagos komunistinė perdaug stebėtis. Visų rūšių emi vybės valią. Krašto Armijos ka
Taupymo Lakštų.
“Vilnis” spalio 11 d. išspausdino gracija, paprastai, turi kaikųrių riai nieko neužmušinėję, bet bu- .
palikimo.
Esą, Vainausko giminėms jis savo- korespondento Vilniuje ka- reikalų labai savotišką ir tik per vę legalūs teismai, kurių sprendi
VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ KANADIEČIŲ šiuo saugiu ir
aiškinęs, kad velionis, jo artimas beliogramą, kurioje sakoma, jog savąją asmeninę prizmę tekantį mus vykdęs specialus dalinys.
patogiu būdu yra sutaupę jau daugiau nei tris bilijonus
bičiulis, jį palikęs testamento vyk spalio 8 d. “Tiesoje” pasirodęs
dytoju ir, neduodamas paskaityti pranešimas apie Toliušio bylą
dolerių.
. •
:
,
testamento, papasakojęs kam kas Kauno teisme, pavadintas “Tokia REIKALAU KITE!
KANADOS TAUPYMO LAKŠTŲ DIDELIS POPULIARU
esą paskirta. Jam velionis pado jų moralė”.
vanojęs
masyvų auksinį portsiga Esą, Toliušis, kuris “pastarai
MAS glūdi jų nepaprastose savybėse:
t
,
rą ir 3000 rublių. Jo broliui Dzi- siais metais niekur nedirbo, o gy
• Juos įsigyti yra labai lengva — mokant, grynais, mėnesiniais
dui
paskyręs 5000 rublių, kuriuos veno visiškai gerai”, kartu su Ka
išsimokėjimais arba pagal darbovietės Algų Taupymo Planą.
jis pats ir persiusiąs, o jo sese zimiera Mickevičiene suklastoję
• Jie gaunami vienetais nuo $50 ligi $5.000.
riai 2000 rb. “Vainausko buto šei mirusio Vainausko testamentą ir;
mininkei Mickevičienei: už pasto pasigrobę jo turtą. Toliušį teisę!
• Juos turėti gali visi (net vaikai) ligi' $10.000 kiekvienos
gę ir globą “vargšui velioniui” esą Kauno m. liaudies teisėjas Vacys
- naujos laidos.
—. ■ .
:
, ,
Gumuliauskas ir du liaudies tei
paskirta 24.000 rublių.
• Už juos mokami dividendai pagal metinius kuponus, gi pil
Paminima, kad likęs dar na sėjai: Kauno gelžbetoninių dirbi
nai registruotų lakštų atveju
Čekiais
mas Panemunėje. Daugiau apie nių gamyklos darbininkas Jonas
• Juos galima iškeisti grynais betkuriuo metu bėtkuriame ban
turto paskirstymą nesakoma ten Tamošiūnas ir artelės “Mada”
ke už. pilną jų vertę ir procentus.
nieko. Tuojaus prieinama prie meistras Jonas Andrijauskas.
• Jie yra lyg doleriai su pridėtais procentų kuponais. Terei
laiškų, kuriuos Toliušis rašydavęs Teismas nusprendęs “atiteisti
kia pasirašyti antroje lakšto pusėje ir gauti pinigus.
į Ameriką šaukdamasis pagalbos, valstybės naudai iš Zigmo Toliu
nailonu sustiprintais
• Jie yra pilnai garantuoti Kanados vyriausybės. Yra gera
šio 48.500 rublių ir iš Mickevi
prašydamas siuntinių.
turėti betkada iškeičiamą atsargos rezervą šiame progų kraš
Visuomenei, matyt, jau buvo čienės 23.308 rublius, kuriuos jie
kulnimis ir pirštais
te, o taupymui saugesnio ar patogesnio būdo už Kanados
pasiglemžė
mirus
Vainauskui
”
.
aišku,
kad
Toliušis
pasmerktas
su

Taupymo Lakštus nėra.
naikinti. Ir štai “Tiesos” rugpiū Kaip ten buvo, tuo tarpu sun
čio
17 d. numery pasirodė ilgas ku pasakyti. Aišku tik. kad jo
ŠIŲ METŲ LAKSTAI JAU DABAR PARDUODAMI
St. Tomonio laiškas vėl nukreip kios apgavystės Toliušis nebuvo
tas prieš Toliušį, taip primehąs padaręs, nes jo gi nenubaudė, tik
asilą spiriantį paliegusiam liūtui. atėmė velionio paliktus pinigus.
jos ilgiau laiko už kitas
PIRKITE NAUJUOSIUS
Pasisakęs, kad jis esąs buvusio Matyt, kažkodėl nepripažino tes
nepriklausomos Lietuvos pašto, tamento. Įdomu, kad palikimas
telegrafo ir telefono departamen neteko giminėms, apie kuriuos
to direktoriaus Tamoševičiaus sū rašė “šluota”, bet valstybei.
Jos tikrai laikys ilgiau — la
nus, kad jo motina buvusi dvari Toliušis berods bus pirmas iš
bai patogios—labai vertingos
ninkė (prie Josvainių turėjusi 220 senosios kartos veikėjų, kurį nori
PENMANS DARBO KOJI
ha dvarą), o jis pats buvęs teisių ma kompromituoti visuomenės
NES. Yra jų įvairių rūšių ir
fak. baudžiamosios teisės ir pro akyse jau ne politiniu pagrindu,
ceso katedros asistentu, išjuodi bet primetant sukčiavimus. Rei
svorių, tinkamų kiekvienam
DABAR
nęs savo kolegą universitete Ju kia laukti ir daugiau bylų, kur vi
darbui — tai geriausias pirki-,
lių Smetoną irkitus, tas Tomonis suomenės gerbiamus žmones no
nys bet kokių kainų grupėje.
rima bus pavaizduoti apgavikais,
GRYNAIS ARBA I8SIM0K6JIMAIS BANKUOSE. PAS ĮGALIO
sukčiais ir apskritai žemos mora
TUS INVESTACIJŲ PREKYBININKUS, PAS BIRŽOS TARPININlės amenimis.
G.
Lake
Simcoe
KUŠ, TRESTUOSE BEI PASKOLŲ KOMPANIJOSE IR SAVO
TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
(Tomonio laišką iš ‘Tiesos’ per
kuto olyvos ir burneri^ optornavimos
DARBOVIETĖSE PAGAL ALGŲ TAUPYMO PLANĄ.
Toronte.lictuviskoi kalbantieji klauskite
sispausdino ir “Liaudies Balsas”,
GARSŪS NUO 1868 METŲ
Betty Voitiekdnos WA 7-6181
š.m. spalio 14 d. Nr. 40).
į
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Klubas "Kovas"
spalio man. 22 d.,
of Columbus salėje

IB6U. X. M

Nr. 42 (562)

Lietuviai pasaulyje

(222 Queenston Rd.)

a nuotaikingo rudens

gą nėra tikra. BALFo namas yr*. I
augštų, gana senas ir reikalingas nuo
____
IR ESTIJOS latmių remontų. Audra nuvertė tik
ATSTOVŲ JAV PASITARIMAI įvyko mažą stogelį ir jį tolokai nunešė. Nuo
spalio 6 ir 7 d.d. Niujorke, Estijos at stoliai nedideli ir jau viskas pataisyta.
stovo būstinėje. Pasitarimuose dalyva
vo J. Rajeckas, A. Spekke ir J. Kaiv. PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA spalio
5 d., 9 vai. v., netoli savo namų b.uvo
NAUJUS BALFo (STATUS paruošė užpultas ir sumuštas dviejų juodukų.
BALFo direktoriai advokatai V. Ab- Vienas iš jų kažkokiuo sunkiu daiktu
raitis, S. Briedis ir Ch. Paulis. Projek sudavė profesoriui per galvą, kitas
tas išsiuntinėtas BALFo direktoriams stvėrė už gerklės. Jie ištuštino kišenes,
ir būsimiems X-jo BALFo seimo atsto bet nieko nelaimėjo, nes profesorius
vams. Seime, kuris įvyks Čikagoje lap pinigų neturėjo. Po apiplėšimo profe
kričio 25-27 d.A., šis įstatų projektas sorius kiek negalavo.
turės būti priimtas ir patvirtintaš.
PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA atos
BALFo FINANSAI vasaros mėne togas praleidęs pas brolį Mykolą Los
siais labai nuseko. Liepos, rugpjūčio Angeles, grįžo į Čikagą ir vėl padeda
ir rugsėjo mėnesiais turėta $22,027 iš studentams matematikams.
laidų, o tik $16.171 pajamų. Tikrų au
ČIKAGOS LIETUVIŲ AUDITORI
kų bendrai šalpai gauta tik $2.000.
JA,
kurią iki šiol nuomojo Maliorius,
Kiti pinigai, per $14.000 gauti su da
toliau
išnuomota kroatams. Bridgeport
vėjo nurodymu kam sunaudoti — ap
lietuvių
kolonija baigianti ištuštėti,
ti visus hamiltoniečius į pasilinksmini mokėjimams už siuntinius, mokykloms daugumas persieklia į MarQuette Par
mą Knight et Columbus salėje, tikė ir pan. Vien Vasario 16 gimnazijai bu ką, tad lietuviams salė ten ųębesanti
dami, kad svečiai ir šį kartą parems vo atsiųsta $4.495, saleziečių gimnazi reikalinga.
finansiškai mūsų kolonijos sportuojan jai $480.
Išlaidų padaryta daugiausia remiant KUN. ST. RAILA iš Philadelphijos •
tį jaunimą.
cretminius
Vokietijoje, $9.085, siunti persikėlė į Niujorką, kur dirbs prie
Sportininkų parengimai visuomet
niams
Lietuvon
$2.594 ir kt. Spalio 1 NCWC, kaip kunigas lietuvių reika
būna įdomūs ir nuotaikingi, tad ir šio
dienai
apyvartos
kapitalo BALFo Cen lams.
šeštadienio pobūvyje visi atsilankę ga
lės užmiršti visus savaitės vargus ir tre beliko tik $3322 ir beveik $1.000
darbus, linksmai praleisdami laiką jau skubiai mokėtinų sąskaitų (už pirk A.A. DR. BRUNO KALVAITIS, ži
nimą tarpe. Be pačių bamiltoniečių, tus vaistus, remontus ir kt.). Neno nomas teisininkas ir publicistas, ištik
parengime dalyvaus ir Toronto Vyčio rint BALFo atsargos kapitalo liesti, tas širdies smūgio, po poros savaičių
krepšininkės, kurios prieš tai dar su BALFo skyriai turėtų skubiai pasi mirė Mass. General ligoninėje Bosto
ne. Ten gyvendamas jis kartu su Stel
žais draugiškas rungtynes su Kovo pen spausti. .
moku
turėjo namų pardavimo ir drau
ketuku.
K. B.
BALFo CENTRO OPERACIJAS spa dimo agentūrą. Liko žmona, sesuo Alė
lio 8 d. patikrino ir X seimui praneši Velbasienė ir trys broliai, gyveną JAV.
HAMILTONO BENDRUOMENES
mą
parengė revizijos komisija, rinkta
VALDYBOS PADĖKA
IX
seime.
Kas trys mėnesiai BALFo
Nuoširdžiai dėkojame Kanados Kr.
pinigines
operacijas
tikrina valdžios
Valdybai už moralinę ir materialią pa
privaloma
kontrolė.
DBLS VALDYBA įteikė Britų Pabė
ramą organizuojant IV-tos Krašto Ta;
gėlių
Rėmimo Tarybai lietuvių suau
rybos II-ją sesiją Hamiltone.
MAISTO TREMTINIAMS PER B AL kotus pinigus
vengru pabėgėliams rem
Dėkojame Hamiltono Aušros Vartų Fa JAV vyriausybė duos ir 1961-62 me
ti
—
£239-6-0.
parapijos klebonui kun. dr. J. Tada- tais. Šiuo metu tam tikslui sudaromi
rauskui už leidimą naudotis parapijos atitinkami dokumentai, žemės Ūkio
LONDONO LIET. PARAPIJA spalio
sale posėdžiams ir pasilinksminimui ir Departamentas pranešė, kad šiems me 29-30 d.d. organizuoja bazarą. Jau iš
už sukalbėtą taip gražią invokaciją pra tams yra dar paskirta šimtas milijonų anksto vsi parapijiečiai buvo paprašyti
dedant sesiją.
svaru ryžių. BALFas rugsėjo 30 d. pa kuo nors prisidėti prie to bazaro.
Dėkojame visiems Krašto Tarybos krovė Lake. Charles uoste lietuviams
LIET. NAMŲ B-VES IR DBLS val
nariams ir svečiams, taip gausiai da 240.000 sv. ryžių. Tai ekstra S24.000
dybų
bendrame posėdy rugsėjo 14. d.
lyvavusiems suvažiavime.
vertės dovana.
nutarta bendrovei stengtis gauti ilga
Dėkojame už tiek daug darbu prisi
laikę
paskolą, o jei jos gauti greitai ne
dėjusioms ruošiant vaišes Kr. Tarybos
BALFo STOGAS NENUGRIUVO.
pasisektų, užtraukji trumpalaikę pa
nariams pp. N. Navickienei, O. Mikšy Spaudoje pasirodžiusios žinutės, kad skolą. Tuo pat metu vykdomas pasko
tei ir L. Skripkutei.
audra Diana nuvertė BALFo namų sto los vajus akcininkų tarpe — renkami
pasižadėjimai prisidėti su savais Įna
šais, Jų betgi tuo metu tebuvo gauta
£3.350 sumai.
KUN. P. DAUKNIUI, kuris iš Lon
Farmacininkei VANDAI MALINAUSKIENEI mirus,
dono išvyksta į Romą, rugsėjo 25 d.
buvo surengtos išleistuvės. Dalyvavo
idėjos draugą agr. Joną Malinauską ir sūnų Algi didelio liū
apie 100 žmonių. Tarpe jų buvo ir min.
desio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
K. Balutis, pasiuntinybės patarėjas V.
Balickas, DBLS valdybos nariai, buvo
Wimjipego Ateitininkai.
ir iš kitų vietovių atvykusių: iš Wol
verhamptono skyr, pirm. Narbutas su
ponia, iš Kettering pp. Bakaičiai ir kt.
BRATFORDO LIET. ŠEŠTAD. MO
KYKLA
pradėjo darbą rugsėjo 17 d.
Garbingos ir šviesios atminties vaistininkei
Mokyklai vadovauja V. Ignaitis.
D. BRIT. TAUTOS FONDO ATSTO
A.A. p. VANDAI MALINAUSKIENEI mirus,
VYBES veiklą, pagal vekiantį statutą,
jos vyrui agr. Jonui Malinauskui ir sūnui Algiui skausmo va
patikrino D. Brit. LB kontrolės komi
sija. Atstovybės pirm, yra inž. Vil
landoje reiškia gilią užuojautą
činskas. Pinigai iš banko išimami dvie
jų TF narių parašais. Kontrolės kom.
Matulioniu šeima.
paskelbė, kad rasta, jog viskas tvar
kingai vedama.

ŠOKIU VAKARA
k !

Lotertja, laimėj imu staliukai ir kt. staigmenos
D V. Babicko orkestras. Pradžia 7 vai. vok
Valdyba.

*

HAMILTON, Ont.

: Pavergtoje tėvynėje

ATVYKO IŠ LIETUVOS. Spalio 5 d. palankūs dideliems šuoliams, bankelio
iš Lietuvos pas tėvus per Maskvą at balansas pastoviai kilo augštyn, taip
skrido lėktuvu 16 metų Vinerskis Ro pat ir narni skaičius augo. Bankelio
, /Alytaus raj. “Raudonikių” kolūkis formalumus atlikti”. Rugsėjo mėn. lo- mas. Tai pirmasis tautietis, atvykęs po valdyba, norėdama daugiau supažin
nųčaręs kiekvienam kolūkieėiui užveis- ( vuiių jau būsią, buvo vėliau praneš karo su sovietų valdžios leidimu į Ha- dinti narius ir visą lietuvišką visuome
nę su savo darbu ir tisklais, išleido ga
• miltoną.
ti sodą. Esą, kai kolūkietis statosi gy- ta skaitytojams oficialiai.
na plačią brošiūrą, kurioje nušviečia
v^nvieteje naują namą, kolūkis jam
Žuvinto ežero užpelkėjimo priežas NAUJI LN NARIAI. Penktoji atnau ma narių Įstojimas, pareigos, taupy
tims bei to užpelkėjimo sulaikymo ga jinto LN narių vajaus savaitė davė 3
namas .visas ketvirtadalis gaunamo limybėms tirti pasiųsta speciali moks naujus narius. Stasė Viskantienė įne mas, skolinimasis, nemokamas gyvybės
draudimas ir kiti aktualūs reikalai.
sklypo.
lų akademijos ir Vilniaus universiteto šė $100 ir jos vienturtis sūnus Aloyzas, Ši brošiūra jau išsiuntinėta visiems
<18 Vilniaus gatvių esą pavadintos ekspedicija, vadovaujama akademiko lankąs šiuo metu 13-tąją klasę, irgi nariams ir kitiems Hamiltono lietu
revoliucinių veikėjų vardais. Kadangi P. Šhdekio. Ji dirbsianti dvejus metus. $100. Šeimos galva Aloyzas Viskantas, viams, kurių adresai buvo žinomi. Su
daugelis gyventojų nežino, kas jie to Civilinė metrikacija sutuoktuvių vyresnysis, šimtinę jau buvo įnešęs interesuoti dar negavę šios aktualios
kie yra buvę, tai miesto vykd. komite- Lietuvoje įvesta 1940 m. rugpiūčio 9 anksčiau.
finansiniais reikalais brošiūros gali
\tas f nutarė šitokių gatvių pradžioje, d. To įvykio 20 metų sukaktį paminė Viskantai yra įsigiję Smithville, gauti darbo valandomis bankelio raš
prie namo Nr. 1, greta gatvės pavadi- jo “Tiesa” specialiu straipsniu. Pasi Ont., nuosavą pieninę ir jau daugeliui tinėje.
nime prikalti dar memorialinę lentą, rodo, kad pirmasis civiliškai buvęs su mūsų tautiečių yra žinomi iš jų ga Valdyba stengdamasi supažindinti
paaiškinančią, kas tas asmuo yra bu tuoktas anuometinis teisingumo mi- minamų skanių pieno produktų. Jų lietuvišką visuomenę su savo veikla,
vęs. Tokių lentų projektus pagaminti nisteris P. Pa karki rs, pats ruošęs civi puikus sausi ir šviežus sūriai, grieti taip pat nepamiršta laikas nuo laiko ir
nė, sviestas, rūgštus pienas populiarė kanadiečių spaudoje priminti apie sa
buvo pavesta dailininkui F. Samukui. linės metrikacijos įstatymą.
vo darbą. Taip šių metu birželio mėn.
Vilniaus valgyklose valgis esąs ga Keistą laišką “Tiesos” Nr. 220 iš ja lietuvių tarpe dienomis.
$100 įnešė Jonas Tamoliūnas iš numeryje tilpo straipsnis apie “Talką”
minamas daug prasčiau kaip Kauno. spausdino St. Tomonis, kaip pats rašo
Esą, išskyrus “Šešupę”, Vilniuje bet- Benedikto Tamoševičiaus, buv, paštų, Preston, Ont. Visiems naujiesiems Tau Ontario Credit Union News laikrašty
kurioje valgykloje kartą pavalgęs ant telegr. ir telefono departamento direk tos Namų statytojams siunčiame val je, o rugpiūčio mėn. numeryje tame
pat laikraštyje buvo patalpintos šešios
ra karta nebeisi, jei badas nevers.
toriaus, sūnus. Jo motina turėjusi 220 dybos vardu gražiausią ačiū!
Sklypas Liet. Namams jau užpirk nuotraukos iš'^Talkos”' penkių metų
ha
Paleipių
dvarą
prie
Josvainių.
Gir
Išauginęs 1J48 bekonus, Piktupėnų
tas. Dabar nuo mūsų visų priklausys sukaktuvinio susirinkimo ir vaišių.
tarybinio ūkio Bardėnų skyr. kiaulių di, dėl savo socialinės kilmės, jis pa ar jam apmokėti pinigus sudėsime ar
Bankelio balansas rugsėjo mėn. su
šėrėjas Vytautas Venckaitis pagami sidaręs teisės mokslų fak. baudžiamo ne.
•
vestas
$268.900,94. Kitos pozicijos at
nęs 1.339 centnerius kiaulienos. Jo pa sios teisės ir proceso katedros asis
NUOTAIKINGAS RUDENS BALIUS rodo taip: serų sąskaita $249.927,18,
gaminto vieno centnerio kiaulienos sa tentu.
1941
m.
jis
įsijungęs
į
aktyvistų
artėja. Jis ruošiamas LN v-bos ir įvyks depositai $4.229,90, banke - grynais pi
vikaina sumažėjusi visu 50% ir tesu
frontą,
kuris
buvęs
Hitlerio
penktoji
lapkričio 5 d. Hillcrest salėje. Tau nigais $15.850,27, deponuota Ontario
daranti 600 rublių. Vadinasi, anksčiau
kolona Lietuvoje. Buvę į “buržuazinį - tiečiai į LN v-bos kreipimąsi reaguoja Credit Union League $14.297,12. Iš
savikaina buvo 900 rublių.
nacionalistinį pogrindį” įsitraukę keli labai “jautriai. Z. Belskis ir P. Armė duota paskolų asmeninių $171.607,81,
■ Sovietmio teisingumo pavyzdį “Tie universiteto personalo nariai, ypač iš nas, Concession garažo savininkai, pa morgičių paskolų $66.420,00 — viso
soje”, liepos 30 d., iškelia savo viešu jaunesniųjų. Jis sumini Jurkų, Čepą, aukojo $20 vienam staliukui, kuris bus paskolų $238.027,81. Gautas grynas
skundu jonavietė V. Pažūsytė.
Pliaterį, Žakevičių.
turtingiausias iki šiol buvusių. Mie pelnas per devynis šių metų mėnesius
Ji esą apie 1928 m. Jonavos Sodų g.
1944 m. jis nusprendęs nebėgti į Va lieji žemaičiai Viskantai, turį Smith $10.447,89. Kredito komitetas leido iš
įsigijusi namą, prie kurio pati savo karus, “įsijungti į kūrybinį socializmo ville Cheese Factory, vieną staliuką duoti nauju paskolų 15 asmenų S26.’ rankomis užveisusi sodą. Dabar jai esą statybos darbą”. Jis visą laiką dirbęs paruoš loterijai su įvairiausiais jų ga 396,13.
jau 80 metų ir esanti vieniša. Jos kai tą darbą nuoširdžiai, nors jį slėgusi minamais pieno produktais, paįvairin Revizijos komisija kaip paprastai pa
mynė Rafanavičienė esanti miesto vyk- sunki praeities klaidų našta. Dar ir dami jį alučiu.
tikrino atskaitomybę ir rado viską
\domojo komiteto pirmininko uošvė. dabar esą žmonių, kurie “nenutraukę
Įdomesnių ir vertingų loterijai fantų tvarkoje. Taip pat revizijos komisija
Jie pasirūpinę, kad vykdomasis komi ryšių su tamsia praeitimi, mėgina pa jau gauta iš didelės Robinson’s krau šio mėnesio bėgyje siuntinės narių są
tetas padaręs sklypų pertvarkymą ir šnibždomis skleisti šitokiąs žmogėdiš- tuvės, King ir James ir iš General skaitų ištraukas, prašydama sutikrinti
nutaręs dalį Pažūsyt ės sklypo perduoti kas mintis”. Panašiai elgiasi tokie bu Textile Bargain Centre, 319 King St. su savo knygučių Įrašais ar teisingai
Rafanavičienei. Nuskriaustoji kreipu vę “buržuaziniai veikėjai”, kaip adv. E. Dešimtys tautiečių taip pat jau pa įrašyta. Todėl nariąi gavę tokius už
sis į vykdomąjį komitetą. Tas pasiun Toliušis. Nasevičius ir kt. Toliušis ir aukojo pinigais ar gražiais fantais lo klausimo laiškus prašomi patikrinti su
tęs pas prokurorą, o tas tik pažadėjęs dabar esąs “priešiškas liaudžiai”. 1956 terijai, iš kurių atskiros padėkos nu savo knygučių įrašais ir prisiųstą lape
apmokėti už medžius. Kai pasiuntusi -8 m. jam tekę su Tolinsiu kelis kar sipelno J. Andriukaitis, įteikęs šiam lį pasirašius grąžinti atgal revizijos
pareiškimą į Vilnių, Į Vietinio ūkio tus susitikti ir iš pokalbių susidaręs tikslui ir S4 auką.
komisijai. Šis patikrinimas yra daro
reikalų komitetą, jį persiuntę į Jona įspūdį, jog tas nekenčiąs liaudies, O
LN v-ba daro viską, kad balius pra mas vieną kartą į metus.
vos rajono vykdomąjį komitetą, kuris tas įspūdis pasitvirtinęs, kai iš spau eitų kuo gražiausiai. Belieka tik mums
Rugsėjo 6 d. j bankelį įstojo 500-sis
pranešęs, kad miesto vykdomasis ko dos sužinojęs “įvairias Toliušio iš visiems kuo skaitlingiausiai jame da narys Kazys Sūnaitis.
mitetas pasielgęs teisingai.
Jau ruošiamas sekantiems metams
daigas”,
lyvauti.
“Tiesos” red. prieraše laiško paste Matyt, Toliušis yra puolamas ar su
lietuviškas sieninis kalendorius, kuris
bi, kad Pažūsytei nebuvę nei atlygintą imtas, o Tomonis nori nusiplauti ran ORIGINALIAS IR ŠAUNIAS KRIKŠ atspausdinus bus išsiuntinėtas visiems
ūž medžius, nei duota pakaitalo iš Ra- kas dėl pažinties su juo.
TYNAS savo pirmajai dukrelei ir pir nariams.
fanavicienės sklypo. Toji su žentu nau Mineralinis vanduo “Birutė” pilsto majam vaikui Ridai Angelai surengė
Laukiama įstojant nariais tų, kurie
dojantis abiem sklypais, o senutė ne- mas į butelius ir parduodamas Anta- Pranutė ir Feliksas Krivinskai, Spalio iki šiol dar nesuspėjo to atlikti. Spalio
,randanti niekur teisybės.
nživoje. Jis imamas iš gręžto šulinio. 1 d. apie 60 jų draugų ir bičiulių su mėn. tam yra labai patogus, nes visi
KL KATALIKIŲ MOTERŲ D-JOS
TSRS oro laivyno dienos proga, rug Jame esą natrio, kalio, kalcio, magnio, sirinko į jaukią El-Mar viešbučio sa bankai, kuriuose yra laikomi pinigai Delhi apylinkės skyrius spalio 22 d.
piūčio 18 d., “Tiesa” rašo apie Vil chloridų, sulfato, hidrokarbonatų. Per lę atžymėti šios gražios Krivinskų šei šį mėnesį prirašo procentus. Todėl yra 7 vai. vak. Delhi mieste lenkų salėje
niaus aerodromą bei “Lietuvos avio- darbo pamainą esą supilstoma 6000 mos šventės. Pp. šukaitienės ir Ęidu- pats laikas nenustojant procentų per rengia linksmus rudens šokius su pro
kaitienės puikiai ir skaniai paruošti vesti savo sąskaitas Į koperatinį ban grama: vieno veiksmo komedija “či
griipę”. Rašo, kad oro susisiekimas la butelių mineralinio vandens.
įvairiausi valgiai kartu su šeiminin kelį, kuriame yra mokama dabar 4,5% gonės būrimas”. Veiks loterija, bufe
bai išaugęs ir t.t., sumini 14 pavardžių,
Ateistinis universitetas pernai buvęs
bet iš jų tik viena, gal būt, lietuvio, įkurtas Šakiuose, rašo “Tiesoje” to ra kų augštos klasės patiektais gėrimais, šėrų sąskaitoje ir yra nemokamas gy tas, bus ir kitokių staigmenų, šokiams
šiaip visa oro susisiekimo tarnyba ru jono politinių ir mokslinių žinių sklei greitai svečius suartino į vieną didelę vybės draudimas iki $2.000. Gi pinigai gros geras orkestras. Visi svečiai bus
ir jaukia šeimą.
Įdėti į šėrų ar depositų sąskaitas yra pavaišinti skaniais užkandžiais ir ka
siška.
dimo d-jos pirm. L. Žukauskas. Į jį
Mielieji
Krivinskai
nustebino
daly

grynai
nario dispozicijoje ir gali būti vute.
Vaikiškų lovučių visoje Lietuvoje priėmę 50 įvairių specialybių žmonių,
vius
jų
vestuvių
ir
po
jų
sekusių
įvy

atsiimti
visi arba dalimis pagal reika
Delhi - Tillsonburgo ir kitų apylin
niekur nesą galima gauti, taip pat ve turinčių ne mažesnį kaip vidurinį išsi
kių
spalvotu
filmu,
kuris
brolių
Žu

lą
kiekvienu
laiku darbo valandoms. kių lietuviai maloniai prašomi atsilan
žimėlių, rašo “Tiesa” Nr. 197. Esą, lavinimą. Jie du kartus per mėnesį
liaudies ūkio taryba lovučių gaminimą klausą paskaitų bei dalyvaują semina kauskų taip nuostabiai gražiai sukom Kviečiami visi, kurie to dar nepada kyti ir smagiai pasilinksminti po visų
metų pradžioje pavedusi Vilniaus ruose. Jų paruošimas esąs užplanuotas ponuotas ir suderintas, kad daro žiū rė jungtis į savąjį bankelį tuo ugdant vasaros darbų.
Taip pat KL Katalikių Moterų D-jos
“Neries” mechaninei gamyklai, kuri 2 metams, o iš jų turį išeiti ateistinės rovui jaudinantį įspūdį. Tai yra retas lietuvių ekonominį pajėgumą, nes tie
gaminanti kuliamąsias mašinas ir kito veiklos vadovai tame rajone. Jau stu brangus šeimos turtas, kurio vėliau nei patys pinigai yra išskolinami paskolos Delhi skyrius prašo visų, šioje apy
reikalingiems. Pinigų pervedimą arba linkėje gyvenančių, lietuvių, kas gali,
kius sudėtingus gaminius. Dėl to Įmo dijų eigoje jie turį per metus paruošti Įsigysi, nei pasidarysi.
Filmui
pasibaigus
tėvus
ir
naująją
nariu Įsirašymą galima atlikti, ypač paaukoti padėvėtų drabužių ir ava
nės vadovai į naująjį gaminį rimtai nemažiau kaip tris ateistitnes paskai
nepažiūrėję ir užduotį sužlugdę. Kai tas gyventojams. Jie turėsią vadovau katalikę Ridutę Angelą sveikino kun. toliau gyvenantiems, per paštą prisiun- lynės pagelbėti prašantiems lietu
po pusmečio pasipylę skundai, popie ti moksleivių ateistiniams būreliams, dr. J. Tadarauskas, apyl. pirm. G. čiant čekį, o bankelis išrašys knygutę viams. Drabužiai priimami kas. sekma
riaus ir medžio pramonės vadovai pa kurie esą jau organizuojami mokyk Skripkutė, LN v-bos pirm. St. Bakšys ir grąžins nurodytu adresu. Kviečiami dienį po pamaldų bažnyčios rūsy arba
ir K. Mikšys, linkėdami visai jų šeimai visi
dėti taupyti, ries eko- valdybai pranešu^paimami tiesiog iš
vedę lovutes gaminti Jonavos baldų lose.
gražiausios
ateities.
nomine
fcPSt
idėtis
negerėja ir atei- namų.
-Valdyba.
kombinatui. Kol šis pradėjęs gaminti,
Babtistai esą paplitę Ylakiuose ir
Krikšto
tėvais
buvo
Elena
ir
Albi

nanti
žiema
:
rbūti
gana
sunki.
Papraslinkę keli mėnesiai. Esą, reikėję Skuode, o be to, esą įsipareigoję pa
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARA
sak Kanados banko valdytojo Coyon,
gi pasiruošti — “dokumentaciją pa traukti kiekvienas po du, tad plintą nas Ripkevičiai iš Toronto.
PIJOS
ŠVENTĖ įvyks lapkričio 19 d..
Krivinskų
šeima
priklauso
prie
di

reikia
įprasti
gyventi
pagal
savo
kišeruošti, normas patvirtinti, kitokius Klaipėdoje, Mažeikiuose, Liepojuje.
džiųjų Tautos Namų Hamiltone staty nę ir nereikia laukti lengvų kreditų šeštadienį. 5 vai. p.p. atvyks Londono
Ylakiuose, miestelio pakrašty esą jų tojų. Jie yra prisidėję net su $1500, bei paskolų iš bankų, kaip kad anks vyskupas J. C. Cody pašventinti bažny
maldos namai. Jų vysk, pamokslinin o tėvelis šia iškilminga proga pareiškę, čiau buvo gaunama. Todėl ypač per čios ir suteikti sutvirtinimo sakramenkas esąs Paulius Zilbertas. Po namu kad ir mažoji Angeliutė bus įrašyta LN kantieji nekilnojamą turtą, kad ir la
ku-o alyv? •• S'*mcr ti, .
-.evrncs
turį baseiną vandens, kur krištiją 18 nariu.
bai prieinamam kainom, turi gerai ap
:Ot. ’
i. i ' 7 *G.
H| hluu.n U?
metų sulaukusius jaunuolius paneig Linkime šiai mielajai lietuviškai šei svarstyti, kad vėliau žiemos metu siau
dami.
mai gražiausios ateities.
čiant nedarbui, nebūtų sunkumų su
AKORDEONISTAS ALGIS KUŠINSpiniginiais įsipareigojimais.
J. D.
KIS spalio 8 d. pakviestas Clevelando
Atitaisymas. “TŽ” Nr. 40 spalio 6 d.
žinutėje apie Vyt. Babecko Muzikos
VIETOS SPORTININKAI, džiaugda lietuvių studentų išpildė programą
Studijos Puošiamą jaunųjų talentų kon miesi graliu pasisekimu pirmo rudens Korp! Neolithuania 38 metų sukak
Koresp.
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki certą, kuris Įvyks lapkričio 27 d. HLN vakaro, nutarė ir šį šeštadienį pakvies- ties minėjime .
pastebėta
klaida:
išspaudinta
“
Leonui
50% turto vertes. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. Klovui”, o turėjo būti Leonui Klevui.
šia proga pranešame, kad šis koncer
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai.
tas
ruošiamas visu intensyvumu ir jo
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare,
didžiuoju
talkininku yra Klevas Leo
MINDEN BUILDING, 26 KING ST. E., ROOM 13, notaro A. Liudžiaus nas, 49 Delaware
Ave. Visi tėvai, turį
>
įtaigoje H augšte. TEL. JA. 7-5575.
muzikos ar baleto besimokančio jauni
mo, prašomi jam pranešti paskambinant JA. 8-1327.
Sk. St.

D. Britanija

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

Lake Simcoe

SUDBURY, Ont.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka"

SUDBURIO ir apylinkės lietuviams!

Dar nevėlu užsakyti Kalėdų šventėms
skirtus dovanuv siuntinius,

LEE FURS

KAILIU
KRAUTUVĖ

ts '°1 kas užs i sa kyt i

______ pagal
Siuvami
pagalužsakymą
užsakymąirirparduodami
parduodamigatavi
gal
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata
rimai nemokami.
707 Mount Pleasant Rd, Toronto. HU. 3-6851

BANKELIS ^TALKA” per vasaros
mėnesius nebuvo apkrautas perdaug
darbu. Jautėsi atostogų nuotaika. Da
bar visiems pailsėtus ir grįžus į kasdie
ninius darbus judėjimas didėja. Ne
žiūrint, kad vasaros mėnesiai nėra

Dr. Irena Zettmš
DANTŲ GYDYTOJA

Ai
ii OMluW
i
<

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas

. ; (Latvė)

1 Spruceside Ave.,
Hamilton, Ont.
Priėmimą valužes: M2 ir 2-7 vsL

TEL. LE. 34454

reikale atveju.

tą vaikams. Po bažnytinių apeigų bus
iškilminga vakarienė Delhi vokiečių
salėje. Po jos meninė dalis, bazaras ir
pasilinksminimas. Švenčiant parapijos
vienų metų sukaktį, visi parapijiečiai,
Toronto, Hamiltono ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami tose iškilmėse
dalyvauti. Belaukiant metinės šventės
pagražinama bažnyčios aplinka ir jos
vidus.
PAMALDOS WEST LORNE BAŽ
NYČIOJE APYLINKES LIETUVIAMS
po vasaros pertraukos įvyks spalio 23
d. 12 vai. Tą sekmadienį Delhi šv. Ka
zimiero bažnyčioje pamaldos bus 9 v.
ryto. Po jų kun. J. Gutauskas skubės
vykti į West Lome, kad suspėtų mi
nėtoms pamaldoms.

SĖKMINGAI VEIKIA SEŠTADIENINE MOKYKLA. Pamokos vyksta
~
"
6 iki 8 vai? V, jpa-,
rap
kimasi, kad šiais mė-"
tais mokinių bus
daugiau negu
buvo praeitais. Ir šiais metais dirba
šeštadieninėje mokykloje mokyt. Ra
čienė.

PASVEIKO ANtAM&S VILKAS, se
nesnės emigracijos tautietis, išgulėjęs
apie mėnesį Tillsonburgo ligoninėje.
Po sėkmingos skilvio operacijos šiomis
dienomis ligonis išeina iš ligoninės. Jį
dažnai lankė ir juo rūpinosi jo žmona,
sūnus žr marti, taip pat daug draugų
ir pažįstamų, nes A. Vilkas yra visų
apylinkės lietuvių gerbiamas ir myli
mas.
MEDŽIOKLE ŠIAURĖJE išvilioja
dalį ir šios apylinkės lietuvių. Neseniai
grįžo, iš tolimos šiaurės su laimikiu
ten medžiojęs Albertas Augustinavičius. šiomis dienomis ten vyksta J.
Stradomskrs.

nės būrimas”. Veiks loterija, bufetas,
bus ir kitokių staigmenų. Visi svečiai
bus pavaišinti skaniais užkandžiais ir
kavute*
Tos pačios draugijos skyriaus valdys
ba prašo visų apylinkės lietuvių paau
koti dėvėtų drabužių ir avalynės Su
valkų trikampio ir Vokietijos lietu
viams paremtit.
A.A. BR. BARKAUSKO LAIDOTU
VĖMS AUKOJO: po $20 J. Korsakas
ir S. Styra; po $10 A. Martinkevičius,
A. Gudelaitis, F. Pūkas, A. Žebertavičius, P. Leleikis, C. Matelis, Dann’s
Mens Store, V. Galeckas, B. Polenkas;
$7 A. Kuodis; $6 A. Mikuskis; $5 J.
Styra, A. Masiulis, Ch. Laurenčikas,
J. Kuprėnas, A. Atkočiūnas, V. Trei
gys, L. Balnis, Edv. Jonaitis, W. Marozas, B..Gogą, St. Greblįūnas, C, Tiš
kevičius, J. padurką, J. Paleckis, M.
Bartulis,
Gūrklys, M.
Račys, A’. Janavičiu^^J. Rod^evičius,
J. Stradomskis, A. Rūdokas>lįįGrincevičius, Br. Dirsė, P. Augaitis, A. Sa-£
mas, A. Ambraziejus, Vasiliūnas, P.
Garnelis, V. Balnis, M. Mažeika, J.
Labedžiūnas, J. Grunda; po $4 A. Jo
čius, L. Rutkauskas, K. Lukošius; po
$3 E. Anskaitis, P. Bąbeckas, J. Joneika, A. Jančius, A. Budreika, P. Janu
lis, B. Sližys, Pr. Prialgauskas; po $2
J. Liutkus, J. Rankauskas, A. Baronas,
A. Miknevičius, V. Dumčius, P. Vindašhis, Andraitis, B. Povilaitis, A. La
penas, St. Simutis, O. Ceplienė, V. Go
bis, V. Vindašiuš, S. Vasilius, A. Šul
cas, Fr. Balnis, G. Dusendorf, S. Vai
kutis, W. Jankus, J. Vaitkus, B. Lau
čys, S. Kadžiulis, G. Balaišis, P. Ožalas,
V. Čaplikas, P. Palehkas, V. Aglinskas,
L. Jankus, M. Lockffer, G. Blužas, V.
Siurna, D. Siuma, A. Gudinskas; po $1
Antanas, J. Dočkaitis, L. Kubilius, W.
Rakštys, J. Riekus, V. Ščepanavičiūtė,
E. Bagdonas, 0. Šimkevičienė, V. Ro
man, A. Kairys,’■'■■ri/
Kor

PADĖKOS DIENOS VAKARĄ ma
loniai praleido būrys lietuvių pp. TuiŠTAI TIK KELETAS PAVYZDŽIU:
nylų vaišinguose namuose Simcoe
mieste.
Jų gražiuose kambariuose ir so LIETUVIŠKĄ VAKARĖLI spalio 8
SIUNTINYS 3VK: Trys atkarpos po 3% jardo angliškos Vilnonės medžia
de
gausu
gražiausių gėlių. Nuoširdžio d. suruošė vietos KLB apylinkės valdy
gos kostiumams. Pilna kaina $76.
SIUNTINYS JVKP: Tryš atkarpos po 3 jardus angliškos vilnonės medžią-; se vaišėse dalyvavo pp. Mažeikos, ba su šokiais jr bufetu, menine dalimi
Liutkai, Gurkliai, BaleMiai, Dambraus ir paskaita.
gos paltams. Kaina $76.
kai,
kun. J. Gutauskas, P. Klimavičius.
SIUNTINYS 3K: Penkiems kostiumams, vilnos su medvilne maišytos meParengimą atidarydamas, apylinkės
GAUSU PARENGIMŲ. Praėjus di- pirm. V. Mieeika, pareiškė, kad nor
SIUNTINYS 1CK: Dešimčiai kostiumų tokios pat medžiagos — $115.
dieniems vasaros darbams, auginant malu yra, jog betkuria proga keliolika
Ir daugelis kitokių sudėčių.
i
tabaką ir nuimant jo derlių, pastaruo lietuvių susirinkę kalba, nagrinėja sa
Visos medžiagos yra pasirenkamos iš pavyzdžių, kurios turi jaustus įrašus ju laiku misų apylinkėje padaugėjo vo tautinius reikalus. Pagal šią minti,
“ALL WOOL MADE IN ENGLAND” Prie šių siuntinių, už papildomą mo įvairių parengimų. Spalio 8 d. KLB buvo ir paskaita.
kestį, galima dar pridėti pamušalų, suknelėms medžiagų ir kitų daiktų. Delhi apylinkės valdyba surengė gra Prelegentas p. Domeika tarp kitko
Nuo visų užsakymų, šio sezono metu, duosiu 5% NUOLAIDOS. Be to, su žų pobūvį su paskaita, menine dalimi pareiškė, kad mes amerikonėjome, tu
užsakymu galite pasiųsti dalį ir savo daiktų. Visi pakvitavimai tinka atsi
rėtume laikas nuo laiko stabtelti ir
skaitymui su “Income Tax".
pažvelgti praeitin bei ateitin. Lietuviš
kaip apylinkės pirm. Mieeika pareiškė kumo idėja neturėtų silpnėti, turėtų
savo kalboje.
būti išlaikyta sekančiai kartai gyva ir

Išsikepkite ir pasilaikykite!

rengia linksmus rudens šokius su prog mes:
rama: vieno veiksmo komedija “Cigo-

ir K«ni*vaitė

=

Usupkšte rankose duobėje kertinio
bokšto rafniai atsistojo ir sąvo likimcĮ, latake; kaip dievai jai lėmė.
Gaila buvo kunigaikščiui it žmo
nėms, kad ant tokios gražios mer
gelei didžiulį akmenį užristi rei
kėjo, kad dievai jai tokią rūsčią
dalią lėmė. Bet dievų valiai prie
šintis nedrįso.
Davus ženklą Gediminui vyrai
Išliūliuotas mėnesienos.
rankom uolą apkabino, pasiūbavo
Daug lengvesnis ir už pūką — ir, nuo duobės ąfcjs ųųgręžę, ją į
Ant motulės rankų vaikas,
duobę pastūmėjo.
Kai dainuodama jį supa,
Dulkių debe^rs pakilo, sudun
Prie krūtinės savo laiko.
dėjo, sutratėjo ir... nutilo. Žen
O kietesnė ir už plieną —
gė prie duobės dvariškiai išsigan
Tai širdis motušės mano.
dę ir išblyškę, bet staiga minioj
Ji teturi sūnų vieną
vietoj .aimanų ir ašarų džiaugsmo
Bet ir tą aukot sumanė. —
šauksmai nuaidėjo: duobėj svei
Susiprato žyniai, kad tiesą jau ka, gyva mergaitė stovėjo. Tik
nikaitis kalbėjo, prisipažino netei uola krisdama iš rankų gėles jai
singai dievų valią supratę. Tarėsi išrovė ir po savim prispaudė. Tai
vėl, tris dienas galvojo, kol nu tokią sau ištikrųjų dievai auką pa
sprendė, kad ne janikaitį, bet sirinko., ,
skaisčią, žydraakę lietuvaitę rei Daug didžių praėjo metų,
kia dievams paaukoti, kertini
Daug karų tvirtovė matė.
bokšto akmeni ant jos užristi, kad
Subyrėjo rūsčios sienos,
dievus patenkintų. Ir vėl neilgai
Tiktai bokštas, bokštas vienas
ieškojo žyniai. Skaisčių, gražių
Dar tvirtai ant-kalno stovi,
lietuvaičiu pilna šalelė. Tik ta iš^
Mums primindamas senovę
rinktoji visas gražumu pralenkia.
Ir mergelės kuklią auką —
Vainikėli prisisegus, su žolynų
Gėleles iš margo lauko.

fJV: ZIBUREIdlAI

.tdosij »maziesfem^

Legenda apie Vilniaus pilį
Gražus Vilniaus kraštas: pasi
puošęs ąžuolynais, srauniom
upėm išvagotas, Paneriu kalne
liais išmargintas, dainomis apdai
nuotas. Sena legenda sako, kad
kartą kunigaikštis Gediminas po
tuos miškus stirnas, stumbrus
medžiojo, o kai naktis sutemo ir
medžioklės ragai nustojo gaudę,
saldžiai su savo Dalvdovaias po
ąžuolu užsnūdo ir ištokį sapną
sapnavo.
Ant kalno, kur pušvs plačiaša
kės augo, stovėjo geležinis vilkas
ir stausė. Nubudęs kunigaikštis
nas’kvietė sena krivį, visų sapnų
ir dievu valios žinovą ir liepė sap:
na išaiškinti. Žynys išgirdęs sap
ną, šitaip tarė:
— Aš išaiškinsiu, valdove!
Ten. kur šitas kalnas stovi,
Tas. kur protėviai supylė,
Pastatysi tvirta pili.
Jos šlovė skambės kaip varpas
Ir išgarsins tavo darbus.
Štai ka sapnas turi reikšti.
Mano didis kunigaikšti! —
Nieko nelaukęs Gediminas lie
pė žmonėms stot į darbą, vežt
akmenis kuo didžiausius, kast pa
matus kuo giliausius, paliai sku
bančią Vilnią, pačioj augščiausioj
kalno vietoi statyt , pilį kuo tvir
čiausią, kuri lietuvius nuo priešų
gintu.
Kai pabaigė pamatus iškasti ir
suvežė didžiulius akmenis pilies
bokštams, vėl atjojo kunigaikštis
su daugybe žynių ir vaidilų prie
pilies ir sušaukęs visus tarė:
— Pasakykit, išminčiai, kokią
auka dievams paaukoti, kad pilis
tvirta amžiais stovėtu, kad jokie
priešai ios neįveiktu?
Žyniai ilgai tarėsi ir mąstė,
kaip dievu valią, sužinot. Paga
liau seniausias paskelbė:
— Jie norėtu, kad atrastum
Tokią motina, valdove,
Kuri sūnų čia atvestų
Paaukoti dievu šlovei.
Tą vieninteli sūneli.
Kuris jai senai paliko.
Po uola kertinio bokšto
Jaunikaitis turi žūti. •
Tain, valdove, turi būti! —
Susimąstė kunigaikštis ir dva
riškiai tokią dievu valią išgirdė,
bet nedrįso suabejot senu žyniu
nrotingumu, ju dievu valios aiš
kinimu. Ir įsakė kunigaikštis per
visi krašta joti ir motiną surasti,
kuri sutiktų savo sūnų paaukoti,
dievu valia įvykdyti. Neilgai ieš
kojo žyniai. Atsirado drąsus jau
nikaitis, kurs sutiko tėvynės la
bui aukotis. po pilies bokšto ak
meniu mirti, jei tikrai tokia die
vu valia būtu. Bet kad įsitikintu,
ar tikrai žyniai dievu valią atspė
jo, jis prašė kunigaikščio leisti
jam žyniams tris klausimus duoti.
Jei iie žinos tikrą atsakymą, tada
jie bus tikrai nesuklydę ir jauni
kaitis nusilenks jų ir dievu valiai.
Kunigaikščiui sutikus, jaunuo
lis paklausė seniausią žynį: kas
yra pasauly saldžiausias, kas
lengviausias ir kas kiečiausias?
Žynvs neilgai galvojęs atsakė:
— Pats saldžiausias — tai bitelės
Suneštas medus į kori.
Pats lengviausias — tai pūkelis,
Kada paukštis skrenda oru,
Pats kiečiausias kalaviias
Mūsų didžio kunigaikščio,
Kai ant žirgo pasivijęs
Kerta nriešo galva baikščia. —
— Netiesa! — jaunuolis tarė.
—Pats saldžiausias šiam pasauly Kūdikiui motulės pienas,
Išsarpintas meilės saulės,
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“DIRVOS” 45 mejų sukai
nėjimo akto metu dabartini:
Mf
jas “Vilties” d-jos pirminiu
Bartkus tarp kitko, pasakė', k
rtaip pat jos platinimu. Nutarta stengtis
ja esanti sutelkusi kapital
organizuoti nuolatinį skaitytojų tink
kaip $45.000, 0 visag “Vili
lą. Netrukus *būs pradėta spausdinti
turtas esąs vertas $100.000.
dr. J. Girniaus studija "žmogus be
Dievo”. Numanoma išleisti ir daugiau
PRAMOGINIS ČIURLIONĮ
mokslo
veikalų. Fondo pirmininkas yra
TETAS, vadovaujamas R.$
SPECIALUS “LITUANUS” ŽURNA vo repertuarą plečia.
“Į Laisvę” žurnalo redaktorius dr.
LO NUMERIS jau pasirodė ir siuntiVyt.
Vardys.
skaitytojams. Jungtinis ant- INFORMACINIAM LEIDINIUI APIE
ILLINOIS LIET GYDYTOJŲ D-JA
ios šių metų laidos numeris LKTUvA;lšleisti Illinois iMtavhi gy nusistatė leisti “Lietuvių gydytojų biu
ros ir
dytojų
draugija
paskyrė
$1.000
auką.
pašvęstas paryškinti įvairius sovietų
letenį”. Jam leisti pastarajame susi
okupacijos aspektus. Bent kuklioje for “ATEITIES” ŽURNALO administra rinkime sudaryta speciali gydytojų ko
moje tuo bandyta atsiliepti prieš ko cija perkelta į Čikagą. Naujuoju, ad misija.
munistų propagandines pastangas ry ministratorių yra Vyt. Šoliūnas —
PUTNAMO STUDENČIŲ BENDRAšium su Lietuvos tragedijos liūdnąja 5254 So. Trumbull Ave., Chicago 32,
BUTY,
kurį išlaiko Marijos N. Pr. se
20 metų sukaktimi, šiame numeryje
serys,
šiemet
yra 18 mergaičių, kurios
ARGENTINOS LIET. KULTŪROS
paliečiama rezistencija, deportacijos,
religinis persekiojimas, sovietų bandy FONDAS, kurio mintis jau žymiai mokosi Annhurst kolegijoje. Ten lietu
mai pateisinti okupaciją, dabartinis anksčiau buvo keliama, rugpjūčio 19 vaitės sudaro lituanistinę klasę, kuriai
jaunimas, kūrybiniai bandymai ir eilė d. pagaliau įkurtas. Laikinai fondui vadovauja kun. dr. V. Cukuras. Numa
kitų momentų. Leidinys iliustruotas tė-į vadovaus Arg. Liet. Organizacijų ir tomi du kursai: lietuvių kalbos istori
vynėje gyvenančių menininkų repro-. Spaudos tarybos pirmininkas J. Čikš- jos, palyginamosios kalbotyros bei tau
dukcijomis. Norintieji šį specialų nu tas. Šios tarybos priežiūroje vėliau bus tosakos ir literatūros nagrinėjimai pa
merį įsigyti, gali kreiptis į leidėjus — sudaryta speciali Kultūros Fondo ta gal svarbesnes sroves.
“LIETUVIŲ DIENŲ” ŽURNALO ad
916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, ryba.
:-.ministratoriaus
pareigas perėmė pulk.
N.Y. Kaina: vienas 'doleris.
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA naujuo J. Andrius, žinomas kartografas. Anks
Nuo šių metų pradžios yra pasikei sius mokslo metus pradėjo su žymiai
tęs “Lituanus” darbuotojų sąstatas. padidėjusiu mokinių skaičiumi. Naujų čiau tas pareigas ėjo a.a. Antanas PauRedakcijos darbui vadovauja Alina mokinių atvyko daugiausia iš Vokieti liukbnis.,’.
RAŠYT. ANDRIUS MIRONAS - NO
Staknienę. Jai talkina K. Čerkeliūnas, jos, bet yra ir iš kitų kraštų
RIMAS,
gyvenęs Los Angeles, po šir
R. Gustaitytė, G. Penikas ir V. P. Vy lijos, Škotijos, Belgijos, o du net iš
dies
priepuolio
sunkiai serga.
gantas. Administratorium yra K. Kudž- Venezuelos.
ELENA
DOVYDĖNAITĖ,
rašytojo
ma, gi visą leidimo darbą koordinuoja
PROF. DR. ANT. KUČUI, žinomam L. Dovydėno dukra, baigė Columbijos
reikalų vedėjas V. P..Vygantas.
Lietuvos istorikui, šiuo metu suėjo universitete bibliotekininkystės sky
60
metų amžiaus.
rių magistro laipsniu.
“VIENYBEI^ 1951 m. vasario 10 d.
J. BACIŪNAS Australijoą lietuvių
sueis 75 metai. Ji pradėjo eiti Ply VLADO MINGĖLOS paruošta kun.
mouth, Pa., “Vienybė Lietuvininkų” A. Miluko monografija jau atiduoda mokykloms paaukojo lietuviškų vado
vėlių už $100.
vardu.
ma spausdinti.

g KULTŪROS IR
■ KNYGŲ
I PASAULYJE

■ ’■

? aNi

SEALY

3 (20), 28 psl

Turinys: Lietuvių šeštadieninė mo
Marija Montekykla; D. Petrutytė
eilėr..šori; Danutė Paškevičiūtė
A. Plateris
Emilija Plateraitė —
1831 m. sukilėlė; Em. Petrauskaitė Pasalantė
be nepriklausomybės laikotarpyje; Alė
Rūta
Miško pakrašty; Elena Gimbutienė Tapilės rūpesčiai; E. Tumiėnė
— eilėn; Iz: Matusevičiūtė
Prisiminimai iš baleto Lietuvoje; Lermontov
— Skaistuolė (dr. M. Anyso vertimas);
Kūdikio maitinimas;
V. Anysienė
M. G.
Pasikalbėjimas su jaunuole;
Motina; M. L. —
Rūta Bleizgytė
Toronto Liet. Vaikų Namai; E. C. —Pabaltiečių Moterų Taryba veikia;
TarptautinWjnoteru suvažiavimas; PL

Ko Sąj. veikla; A. Zubrickienė^— Liet.
Kat. SJot. D-jos skyrius Melbourne;
Irena Kairienė — Moters grožis; Pre
mijos, konkursai, rezoliucijos; Br. Pabedinskienė
Amerikos .Liet. Bendruomenė, 1960
m. rugsėjis, Nr. 25, 8 psl.
DVI LIETUVAITĖS ŠOKĖJOS —
Ramona Rataitė ir Regina Plokštytė,
šoka Borovanskio baleto trupėje. Jos
abi dalyvavo tam baletui gastroliuojant
N. Zelandijos Aucklande.

gamintojai geriausiu Amerikoje matracų siūlo

Malonus miegas ant keturių rūšių pasauly PUIKIAUSIŲ
STANDŽIŲ matracų. Posturepedic... pagaminti
bendradarbiaujant su žymiais ortopedijos specialistais.
Išvaduoja nuo varginančių rytinių nugaros skausmų
(gaunamų nuo minkšto matraco). Dabar jūs galite pasirinkti
Posturepedic toki, koks jums labiausiai patiks.

Ievutė, pelė ir katinas

Tupi katinas kieme ant akmens
ir murkso. Prieina gaidys ir sako:
—Ko gi tu, katinėli, murksai
nuleidęs nosį?
.
Dėkui, kąd pąkaįbinąi, —
atsakė katinas. — Iš tikro nesma
giai jaučiuos.
— Kas gi tau yra?
— Nieko nėra. Bet Ievutė ne
leidžia man eiti savo pareigų.
Gaidys nustebo’.
— Taip, taip, — aiškino kati
nas. — Ji bara mane, kad aš gau
dau peles. Keista mergaitė ... Pe
lės išgraužė jos kambaryje olą ir
lenda. Užvakar nutvėriau vieną,
tai — ai! Kone sumušė mane.
“Liaukis”, sako, ‘‘daugiau negau
dyk man pelelių. Aš noriu pasi
žiūrėti, kaip jos čia man po kam
barį lakstys”. O aš neiškenčiu:
kai tik pamatau išlendant, ir grie
biu. Jau toks mano paprotys. Ir
šeimininkė jų nekenčia, Įmanius
nuodyte jas išnuodytų visuose na
muose.
— Mažas daiktas susitvarkyti
su Ievute, — tarė gaidys ir pa
šnibždėjo kažin ką katinui į ausį.
Katinas susijuokė, paskui paki
lo ir nuėjo Į trobą, o ten prisitai
kęs šmurkštelėjo į Ievutės kam
barį.
Ievutė besanti atsisėdus megzti.
Kambaryje labai tylu. Katinas at
sitūpė netoli olos ir tyko. Ogi po
valandėlės ir išlėhdą pelė
jau
na, mikli. Katinas priėjo ir atsi
tūpė ant olos. Pelė persigandus
bėga šen, bėga tėn, o Ievutė džiaugiasi.
’/■
'
— Nebijok, mažyte, — sako ji
pelei.
— Aš neduosiu tavęs kati
Kas Onutei atsitiko,
nui. O tu, Raini, neužkabink man
Gal Įsižeidė, užnyko?
pelelės! ' ' ; ' ‘ ‘
Rainio žaist nebepašaukia
Katinas tyli. .Kas- jam darbo! šį
Kažka rašo, kažką braukia,
jis nė nemano jos užka
, Ko veidukas jos toks rimtas.. kartą
binti.
Mąsto rainis susikrimtęs.
Pelė lakstė, lakstė ir pasislėpė
Rainis grybšt Onutės kasą, kampe po popieriais. Ievutė sako
O Onutė pirštuku
Kvailiuke, ko tu bijai? Bėk i
Rainiui taip rimtai pagrasė,
Net Rainiukui nejauku:
— Netrukdyk manęs, prašau
Ir pakėlė popierius. Pelė, pasi
Pirmą raidę aš rašau.
jutus staiga be prieglaudos, šoko
L. Gintas.
slėptis po artimiausiu daiktu. 0

se. Ilfyętravo dail. Telesforas Valius,
išleido pranciškonai, atspaude praneižkonų spaustuvė, 1960 m. Brooklyn,
208 psl. Kaina $3. Gaunama “Aidų”
administracijoj — 680 Bushwick Ave.,
Brooklyn 21, N.Y., USA —ir lietuviš
kų platinimo centruose.
Moteris, 1960 m. liepa- rugsėjis, Nr.

artimiausias daiktas buvo pati
Ievutė. Pelė švyst jai ant kojos,
kabarai, kabarai ir lipa augštyn.
— Mama, mama, gelbėk! — su
riko męr^ąįtė^rypdąpią^joni,..
0 pelė jau prie. pat. juosmens
po apatiniu. Atbėgo mama ir ne
supranta, kas yra.
— Pelė, pelė! — šaukia trypda
FOAM RUBBER
ma Ievutė.
O katinas tupi ant olos ir juo
kiasi.
P O S TURE P E Dl C
— Gerai, — sako, — Dabar
matai... Kitą sykį netrukdyk
Matracas ir
Grynai mokslinis purios
man jų gaudyti.
•_ .. .gumos gaminys, aptraukpagrindas
Mama įjgi- nęgerai padarė. J i
tas minkštu išsiuvinėtu apatsegė mergaitės sijonuką ir at |||: ii dangalu. Puikus derinys
kurie mėgsta mieleido juosmenį, o pelė, pajutus ĮO i tiems,
goti ant puraus pagrindo.
laisvą kelią augštyn, krebžti,
komplektas
Ekstra ilgas $189.00
krebžda’ ligi pat pažasties.
— Ai, ai! — suspiegė Ievutė ir
ėmė šokinėdama kratyti rankas.
NEW BED-MAKINfr CONVENIENCE!
Mama kone išvirto nuo to jos
THE BLANKETUCK FOUNDATION
spiegimo. Bet ir pelė kažin kaip
■■■ <„
S?” ■. A *
nukrito. Tada katinas prišoko ir
pagavo ją.
— A, kad tave kur ... — atsi
’too: ctihe'&ec!.
duso motina. — Kone ligą man
įvarei.
O Ievute paglostė katiną.
A. Giedrius.

Tr

Quilted-with-Foam

♦ Lux-rtecs foam ąotlteti
.. right into the cover ;;
♦ Superb new feeatrty., » >
exciting a*»^!^uer fabric .
♦ ExckttiVe BfenkeTuek1
' feurttfation
.
♦ . Famous Postorepedw
imwrsptings construction

Quilted-with-Foam
PO STU RE PED Iii
“sOftesf”' SmneSS you’vė «ver
on i The ideal luxury cotnbfnatiott. A cfoitč*
Soft steėptBC surface . .įfPttlS Posturepedic
support. You’Ur&arve* attfieMeurdjUetewce
in comfort. Tesfityours^tcrfayi ■■■

kiekvienas

Mokinė

y.

Vilkas tinginys

fc Pagaminta naudojant tik
® Sealy’s žinomą norios g«mos formulę. čia niekur
(Lietuviu liaudies pasaka)
f nėra jokiu ‘gumos gumbu’.
mėgstate purios giiKartą davė žmogus vilkui duo <»Jei
mos matracą, tai šis bus
nos. Tas duoną suėdė, apsilaižė ir į: pate’geriausias.
sako:
.
Ekstra ilgas $159.00 ,

Matracas ir
pagrindas

*i5ir
komplektas

— Gardi duonelė, o kaip ją pa
The ftoer, f»m«r maure&s tttet helped chane e-fhe '*>'■
dirbti?<
e supert,
— Reikia Žemę išarti...
— Ar tada jau bus galima valrgyti?
' — Dar ne. Reikia išakėti.
— O tada jau valgyti?
Si rudenį Iki lapkričio 30 d. mes duodame besąlyginę garantiją. Jei po 30 dienų miegojimo matracai jums nepatfktg, galite jnos grąftna
irptaigai bus jums išmokėti pilna Jmokėjtao kaina.
....
. — Dar ne. Reikia pasėti, pa
laukti kol užaugs, nuplauti, iškul
ti, nuvežti Į malūną, sumalti, pas
kui iškepti, — tada jau galima
valgyti.
— Oi, oi, kaip daug reikia dirb
ti ir laukti, kol duonelė pasidarys!
Kad ir skani duonelė, bet jbu aš
geriau jos nevalgysiu. ,
Taip ir laksto vilkas antanas
stąugdapgsjiet dirb^tjĮtfj........

MOHAWK FURNITURE LTD.
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Mann & Martel ud.
2336 BLOOR STREET WEST

Telefonas RO. 2-8255
Perkant ar. parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią
didelę pardavimo ištaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.
Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas
$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir
6 kamb. antramę augšte. Vandeniu
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai,
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti.
Pilna kaina $21.500.
Baby Point
$1.500 įmokėti, trijų kambarių me
dinis namas su privačiu įvažiavimu.
Plius trijų kambarių apartmentas
rūsyje. Dvi vonios, dvi virtuvės,
gražus kiemas, arti susisiekimo ir
krautuvių. Pilna kaina $8.900.
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.
Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

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.
Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai
$3.000 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.
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 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10
metų.
The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto
rajone.
High Park - 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
Darbo telef. RO. 2*8255
Namą telef. LE. 6-1410

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

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 į šiuos mūsų agentus:
Bloor - Glendonwynne
$9.000 įmokėti, atskiras gražių ply
tų 2 augštų tikras dupleksas, 10
kamb., po 5 kamb., 2 mūro garažai,
vand. alyva apšildomas. Kaina
$28.000.
Bloor • Bathurst
$1.000 Įmokėti, 6 kambarių 2 augš
tų, 2 virt., garažas. Kaina $10.200.
Swansea
$6.000 įmokėti, atskiras mūro 6 k.
bangaliukas, gražus, geroj ir gra
žioj vietoj, vand. alyva apšild.,
kvadr. pi., garažas, privatus įva
žiavimas. Kaina $16.900.
Annette • Durie
$5.000 Įmokėti, atskiras mūro, ply
tos ligi stogo, 7 kambarių, gražus
namas, vand. alyva apšildomas, gra
žus kiemas, garažas su Įvažiavimu.
Kaina $16.000.
College - Ossington
$1.000 Įmokėjus turėsite 8 kamb.,
2 augštų, didelių kambarių pelnin
gą namą. Liks viena skola 10 metų
atdara.
Roncesvalles - High Park
$2.000 Įmokėjus, mūro 8 kambarių
geras didelis kiemas, viena skola
balansui. Kaina $16.900.
High Park • Roncesvalles
$1.000 Įmokėti, frontas mūro, atski
ras, 6 kamb., 2 augštų, gražus dide
lis kiemas, alyva vand. apšild., nau
jas pečius. Vieną skolą 10 metų tu
rėsite.

3 butai ir krautuvė
$6.000 Įmok., gerame rajone biznio
pastatas, $4.380 metinės pajamos,
tikras investatoriaus pirkinys.
Skambinkite B. Sergantis.

J. KUDABA

B. Serga utis, F.R.I.

Dėmesio! Nuomojami butai
Jane - Eglinton rajone, vieno mie
gamojo butai, atskiros 4 gabalų vo
nios, šaldytuvai ir elektriniai pe
čiai. Kaina nuo $75 iki $95 mėn.

Indian Rd. • Bloor
<
$6.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūro namas, labai didelis kiemas,
dvigubas garažas. $3.000 pajamų į
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.

Runnymede - Annette
$2.000 Įmokėti, atskiras mūro na
mas, 10 kambarių, dvigubas garažas.
Bloor - Dufferin

$1.700 Įmokėti, 8 kambarių mūro
namas, dvi moderniškus virtuvės,
pilna kaina $13.500.

Crawford — 9 kambariai
$18.900 pilna kaina, mūro namas,
dideli kambariai, dvigubas garažas,
vienas atviras morgičius.
Dėl veltai patarimų, kaip geriausiai
investuoti pinigus, visuomet
j/';kreipkitės '

Namų teL RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais į Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra
sąžiningą patarnavimą.

SPORTAS
KANADOS SPORTO APYGARDOS
ŽINIOS
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Niagara pusiasalis

NIAGAROS PUSIASALIO PARENGI
MU REGISTRACIJOS KOMISUOS
■ PRANEŠIMAS NR. 4.
komandų. Pirmąją vietą laimėjo Ry

gos moterų komanda, o antrąją Tartu Pranešame parengimų rengėjams ir
moterys. Neskaitant pirmųjų dviejų visuomenės žiniai, kad Niagaros pusia
komandų, kurios buvo žymiai prana salyje naujai užregistravo savo paren
šesnės, sekančių komandų pajėgumas gimus: Lietuvių Veteranų Sąjungos
buvo gana vienodas ir daugelyje atve “Ramovė” Niagaros pusiasalio skyrius
jų vietą teko nustatyti metimų santy š.m. lapkričio 26 d. rengia Lietuvos
Kariuomenės šventę; Susivienijimo
kiu bei baudų mėtymu.
JŲietavos stalo teniso pirmenybėms Lietuvių Amerikoje 278 St. Cathari
užsibaigus vyrų vieneto lentelė atrodo nes kuopa š.m. gruodžio 31 d. rengia
taip: L A. Saunoris, 2. R. Paškevičius, šeimyninį Naujų Metų sutikimą ir tas
3. H. Lysinas, 4. Baltakis, 5. Grigas. pats susivienijimas — SLA —. 1961
Moterų veinetuose susigrupuota se m. sausio 21 d. rengia Klaipėdos Kraš
kančiai: 1. L. Balaišytė, 2. N. Rama to Išlaisvinimo minėjimą.
Prie to norime priminti, kad pagal
nauskaitė, 3. Morkūnaitė, 4. Kondro11
organizacijų susitarimą registraci
taitė, 5. Žilevičiūtė. Kaip matome, tiek
jai
priklauso tik visi viešieji parengi
vyrų, tiek ir moterų grupėse pavardės
mai,
kurie skelbiasi spaudoje ir viešai
jau senokai žinomos.
reklamuojasi.
Tas .neliečia grupinių
Reikia tačiau pažymėti, kad šiose
bei
šeimyninių
subuvimų.
pirmenybėse dalyvavo jau gana gra
Komisija.
žus būrys ir jaunųjų stalo tenisininkų,
kurie pasiekė neblogų rezultatų.
Romos olimpijadoje laimėję sidabro
medali dvejeto irklavime Vilniaus stu
dentai Antanas Bagdonavičius ir Zig KLB WELLANDO APYL. VALDYBA
mas Jukna Sovietų Sąjungos akademi spalio 22 d. 6 vai. vak. ruošia šokių
nio jaunimo irklavimo varžybose toje vakarą Crowland Hotel (pp. Sinkų
pat klasėje laimėjo pirmą vietą.
nuosavybė). Valdyba kviečia koloni
Sovietų Sąjungos moterų šachmatų jos lietuvius ir svečius skaitlingai da
pirmenybės vyksta šiuo metu Frunzė- lyvauti ir linksmai praleisti vakarą.
je. Pasibaigus pusfinaliams antroji
Šokių vakarai Įgauna vsi daugiau
vieta teko vilnietei studentei V. Kau- popuiiarnumo ir paremia Bendruome
šylaitei. Šiuo laimėjimu ji pateko į nę ekonomiškai, kas palengvina lie
finalus.
tuvišką veiklą.
Lietuvos sporto spauda paminėjo
Tad iki pasimatymo šokių vakarė
šachmatininko I. Vistaneckio 50 metų lyje.
Valdyab.
sukaktį. Sukaktuvininkas šachmatuose
pradėjo reikštis jau nuo 1930 m. Tu
rėjo ištisą eilę didelių susitikimų su
vietos ir užsienio šachmatininkais. I.
Vistaneckis šiuo metu treniruoja jau PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ, spalio 9
nuosius šachmatininkus, nes yra skai d., st. catharinietis aktyvus veikėjas
tomas vienas geriausių Lietuvoje, šach Ignas Šajauka susižiedavo su Amerikos
matų teorijos žinovų.
lietuvaite iš Maspeth, N.Y., Adele Mal
Vilniuje viešėjo Prahos stalo tenisi thus. Jų Vestuvės įvyks ateinančio mė
ninkai. Komandiniuose susitikimuose nesio pabaigoje.
čekoslovakai vyrų grupėje laimėjo 6:3,
o moterų grupėje 4:1.
_,G.

• Kanados Sporto Apygardos Komi
tetas svarstė ateinančio sporto sezono,
apygardos pirmenybių tvarkaraštį. Pa
gal eilės tvarką, šiais metais pirmeny
bes turėtų ruošti LSK Kovas Hamilto
ne. Pirmenybių pravedimo data tarp
sausio 1 d. ir vasario 11 d. 1961 m.
Tuo reikalu apygarda minėtam klubui
! pasiuntė raštą.
• Prieš kiek laiko KS Apygarda iš
siuntinėjo klubams raštus, atsiklausdama dėl šiuo metu turimų komandų
skaičiaus atskirose sporto šakose. Šios
žinios reikalingos tikslesniam pirmeny
bių tvarkaraščiui sudaryti. Prašoma
klubų galimai greičiau ir tiksliau atsakyti.
• Pagal FASK-to numatytą eilę XIjų S. Amerikos žaidynių I-jį ratą turė
tų pravesti KS Apygarda. Tam tikslui
apygardos komitetas pradėjo ieškoti
tinkamų salių apygardos ribose.
• Šiuo metu dar nėra galutinai pa
aiškėjusi jaunių A, B, C klasių ir mer
gaičių A, B, C klasių amžiaus riba. Šį
riba galutinai turės būti nustatyta FA
SK-to, klubų atstovų ir sporto darbuo
tojų suvažiavime Niujorke lapkričio
19-20 dienomis.
• Kanados Sporto Apygardos komi
tetas vienbalsiai išrinko geriausiu 1960
metų apygardos sportininku Algį Ža
liauską (PPSK Aušra). A. Žaliauskas
pasiekė naujų žaidynių rekordų X-se
Š. Amerikos žaidynėse Čikagoje: trišuolis vyrų kį. — 41’1%”, 100 yardų
jaunių A kl. — 10,6 sek., 220 yardų
jaunių A kl. — 23,3 sek.; į tolį jaunių
A kl. — 21’6%”; į augštį jaunių A
kl. — 5’4%”; Ontario AAU pirmeny
bėse naujas rekordai į tolį 20’10” ir
keturios pirmos vietos — į augštį, 100
yardų, 220 yardų ir trišuolis; Kanados
AAU pirmenybėse 100 yardų I vieta, į
tolį ir į augštį antrosios vietos. Be to,
tarpmiestinėse rungtynėse Clevelandas - Torontas, keturiose rungtyse sa
I. VISTANECKIUI, vienam žymiųjų
vo pasekmes pagerino.
Lietuvos
šachmatininku, buv. Lietuvos
Kanados Sporto Apygarda.
(1935, 1936, 1941, 1949, 1955, 1956 ir
1959 m.) ir Pabaltijo (1931 ir 1946
AUŠROS ŽINIOS
m.)
čempijonui, rugsėjo 28 d. sukako
Šį sekmadienį tuoj po pamaldų įvyks
50
metu.
krepšinio sezono atidarymas. Žais:
Aušra - Tridents.
Šį antradienį Prisikėlimo par. kle
bonijoje įvyks Bathurst - College ly
gos posėdis.
Krepšinio ir stalo teniso treniruotės
Kanados ukrainiečių katalikų
vyksta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį nuo 4-9.30 v, v. Pradedantieji vyskupų iniciatyva organizuoja
žaisti ir jaunučiai-tės renkasi tuoj pat mas protesto sujudiųias prieš ti
po mokyklos. Norį pradėti treniruotis kybini persekiojimą Sov. Sąjun
krepšinyje, tinklinyje ir-štalo tenise goje ir metropolito Slipyj kalini
registruojasi salėje treniruočių metu. mą nuo 1945 m. Tam reikalui su
Čikagos jūrų skautų^ krepšinio ko daryta speciali organizacija su
manda spalio 30 d. Atvyksta į Toron centru Prancūzijoj ir pavadinta
tą ir tuoj po pamaldų sužais su Aušra Mouvement Chretien Ukrainien,
draugiškas rungtynes^ :
Aušros tradicinis^JJarėngimas įvyks 27, rue dės Bauves, Sarcelles S-etlapkričio 26 d. (pę[ęš . Adventą). Ta O, France. Jon sutelktos visos
proga numatoma p^yįesti Čikagos jau katalikų organizacijos su skyriais
11 kraštų, šio sąjūdžio vardu bu
nuosius krepšininkė Arą.

—
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527 Bloor St, W.

Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant betkokj nekilnojamą turtą, kreipkitės
j šią gerai žinomą firmą.
,
< .
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
$600 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, alyva šildomas, 2 virtuvės, dide
lis kiemas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
RUSHOLME
RD_
______ _ _____
COLLEGE
$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, garažas, alyvos šil
dymas, namas be skolų.
,
*
RUNNYMEDE — ANNETTE
'
$2.900 įmokėti, atskiras 10 kambarių mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės,
vandens alyvos šildymas, vieta garažui, ilgos ir lengvos išsimokėjimo są
lygos.
NAUJAS DUPLEKSAS!
S2.3C0 įmokėti tiktai už tą visai naują 10 kambarių dupleksą (2 butai po 5
kambarius) su balkonais, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas, žema
kaina.
"
SOUTH KINGSWAY
$3.000 įmokėti, 5 metų senumo, 6 kambarių puikus bangalo, modernus, 2
gražūs kambariai rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didelis kie
mas, 10 metų skola, labai žema kaina, turi būti parduotas.
RUNNYMEDE
BLOOR
$3.500 įmokėti, didžiulis 4 butų viso 15 kmbarių atskiras mūrinis namas,
dvigubas garažas, gražus didžiulis kiemas, alyvos šildymas, gauna $384
nuomos mėnesiui, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
i
HIGH PARK AVE. — BLOOR
$4.900 įmokėti, 12 kambarių, atskiras gražus mūrinis namas; vandens aly
vos šildymas, dvigubas garažas, gražus didelis kiemas, kvadratinis planas,
galima nuomoti kaip keturis butus. Viena skola 10-čiai metų.
HIGH PARK — RONCESVALLES
$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų kambarių, atskiras mūrinis namas, vandens
Čikaga. — Dresden, Ill .,50 my alyvos šildymas, viena skola 10-čiai metų, palikimas, turi būti parduotas.
SWANSEA
lių nuo Čikagos, spalio 12 d. ati
$5.000
įmokėti,
gražus
7
kambarių
atskiras mūrinis namas, 4 kamb. pirma
daryta didižausia pasaulyje pri me augšte, vandens alyvos šildymas,
2 modernios vonios, recreation kam
vati atominės energijos' elektros barys rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu,
didelis gražus kiemas su vais
jėgainė, pagaminsianti 180.000 ki medžiais, žema kaina.
lovatų energijos.
BERESFORD AVE. — BLOOR
S5.900 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kambariai pirmame augšte, at
skiras, mūrinis namas, puiki didžiulė virtuvė kokių retai pasitaiko, vandens
alyvos šildymas, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR
bar iniciatoriai imasi rinkti pa $6.000 įmokėti, 10 didelių nepereinamų kambarių atskiras mūrinis namas,
vandens alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor, la
rašus žymiųjų pasaulio asmenų bai
žema kaina, palikimas, prašo daug mažiau negu vertas, viena skola
metropolitui Slipyj ’ išlaisvinti. 10-čiai metu.
BLOOR — BATHURST ST.
į
Norima tuo būdu paveikti pasau
$6.000
įmokėti,
didžiulis
14
kamb.
atskiras
mūrinis
namas,
3
vonios,
3<
lio opiniją ir palenkti sovietus. virtuvės, vandens alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, 10 metų
Metropolitas Slipyj, ukrainiečių shJola, puikios pajamos.
s
r : V*
katalikų Bažnyčios galva, buvo su
STOTIS IR 6 BUTAI
' _
imtas už pasipriešinimą sovie $75.000 pilna kaina; BENZINO
benzino stotis, garažas su visais Įrengimais, 6 atskirų
tams, užsimojusiems atplėšti uni butų apartamentas ir restoranas. Kampinė vieta, ekstra sklypas, kur gali
tus nuo Romos ir prijungti prie ma pastatyti šokių salę ar kitką. Benzino parduodama apie 100.000 galio
Maskvos. Taipgi buvo suimti visi nų, už apartamentą gauna apie S6.000 metams. Restoranas išnuomotas
kiti 10 vyskupų, kurių dalis jau įstaigai už S900 metams. Geras pirkinys, parduodama dėl senatvės.

WELLAND, Ont.

St. Catharines, Ont.

Ukrainiečiu sąjūdis prieš persekiojimus

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
įvyko spalio 9 d. G. Rugieniaus ūkyje.
Jose dalyvavo Toronto P. šaulių kuopa,
Tillsonburgo apylinkės ir Niagaros pu
siasalio lietuviai.
Grupiniame šaudyme Lmą vietą lai
mėjo Tillsonburgo, H-rą Toronto šau
liai. Individualiame šaudyme I-mą vie
tą laimėjo A. Augustinavičius (Tillsonburg), II-rą J. Budrevičius ir IIIčia J. Usvaltas — abu iš Toronto.
Geriausio lankininko taurę laimėjo
P. Palenskis (Tillsonburg),
Spalio 2 d. šaudymo rungtynėse su
kanadiečių klubais, St. Catharines,
Ont., šaulys B. Savickas laimėjo I-mą
ir II-rą vietas ir šaulys J. Budrevičius
dvi antras vietas.
J. Z.

vo paskelbtas atsišaukimas i viso
pasaulio ukrainiečius prašant tal
kos bendram žygiui — protestui
prieš persekiojimus. Be to, buvo
kreiptasi i palankiąją pasaulio
spaudą. Ikišiol iš tos pusės nebu
vo rasta žymesnės pagalbos. Da-

mirė kalėjimuose. Prievartinis
prijungimas prie Maskvos orto
doksų Įvyko 1945 m. kovo mėn.
suvarius i sinodą 200 kunigų iš
3.170, kurių 50% buvo suimta,
10% emigravo ir 10% pasislėpė.
Tik apie 30% buvo priversti pa
siduoti sovietu kėslams. .

Ieškoma "įsunytojų" - globėjų

(CSc) — Nauji kanadiečiai su supažindintas su vaiko reikalais.
didele drąsa ir dažnai su pasiseki Globos 'tėvai visada gali tartis su
mu pradeda naują gyvenimą nau gydytoju arba su niurse reikalui
joj šaly. Bet yra atvejų, kada ir esant.
drąsiausias nusigąsta. Bet visada Jei turite laisvą kambarį savo
yra Įstaigų, į kurias galima šauk namuose tokiam vaikui, kodėl
tis pagalbos. Vienos iš tokių yra jums nesusirišti su vietine Vai
SPORTAS LIETUVOJE
Vaikų Globos Draugijos (Child ko Globos Draugija arba su kita
Paskutinius du mėnesius Lietuvos ren’s Aid Society), kurių pagalba panašia organizacija jūsų bend
sporto spauda buvo verste užversta gali šeimos pasinaudoti reikalui ruomenėje?
įvairiais straipsniais, spėlioimais, re ištikus. Jų yra visoje Kanadoje.
Toronte reikia telefonuoti Fos
portažais apie XVII olimpinius žaidi
mus Romoje. Iš spaudos buvo galima Kada tėvas, o ypač motina, yra ter Home Centre, WA. 5-3271.
spręsti, kiek daug dėmesio šiems žai ligonis ir turi būti paguldyti i li Vaikų Globos Draugija yra. Uni
dimams skiria Sovietų Sąjunga. Kaip goninę ilgesniam laikui, Vaiko ted Community Fondo narys.
rezultatai rodo, šis rūpetis nenuėjo Globos Draugija, jei ji jaučia,
veltui, nes Sovietų Sąjungos sportinin kad vaikai gali nukentėti dėl ne
kai laimėjo 103 medalius (683 taškai), priežiūros, gali pasirūpinti juos Diefenbakeris atsa
o JAV — 71 medalį (462,5 taško), šį patalpinti kitur. Tuo būdu tėvas,
laimėjimą .sporte komunistai išnaudo kuris gal dirba ilgas valandas,
kė Sidzikauskui
ja ir propagandai. Dar ir dabar, kada bus tikras, kad jo vaikas bus ap
Pabaltijo-Valstybių Laisvės Ta
viso pasaulio sporto spauda jau neberūpintas.
Tokie
namai
yra
pri

užsimena apie praėjusią olimpijadą,
rybos pirmininkas V. Sidzikaus
Sovietų Sąjungos laikraščiai pilni įvai žiūrimi šios draugijos ir stengia kas rugsėjo 30 d. pasiuntė Kana
masi reikalą tvarkyti taip, kad ir
rių pompastinių pasigyrimų,
vaikas
ir priėmę tėvai vieni kitus dos min. pirm. J. Diefenbakeriui
Sov. Sąjungos moterų krepšinio pir
menybėse Kauno Politechnikos Institu atitiktų.
padėkos laišką už jo kalbą JT pil
to moterų komandai atiteko penktoji
Paskutiniu laiku, kada nauji načiai, kartu pateikdamas kaikuvieta. Pirmenybėse dalyvavo viso 12 kanadiečiai prašosi šios pagalbos,
rių duomenų apie Pabaltijo vals
didėja reikalas rasti šeimų atitin tybes. Spalio 5 d. min. pirm. Die
kamos tautybės. Tokių prieglau fenbakeris Į tai atsiliepė savo laiš
PARDUODAMA dos namų trūkumas yra kartu ir ku.
Tai yra ne tik mandagumo,
bendruomenės problema ir naujų bet ir palankumo gestas Pabalti-,
kanadiečių pagalba čia gali daug jo valstybėms.
200 akru
padėti. Tokie tėvai globėjai ne
būtinai turi būti turtingi, jie tu
tabako farma
rėtų turėti normalią šeimą ir norą Tremtiniu imigra
Leidimas auginti 72 akr., 2 gyv. na priimti ir prižiūrėti laikinai lyg
cija Į JAV
mai: mūrinis - modemiškas savi ir Įsūnytus vaikus.
ninkui ir medinis naujas pusinin
Vaikų Globos Draugija moka i Norintieji iš Europos atsikvies
kui, 2 bamės — special, tabakui ir
mėnesį
nuo 50 iki 50 dol. už vai
gyvul. bei padargams, dvigubo dy
ti pažįstamus ar gimines, turin
džio šiltadaržis, 8 džiovyklos natū ko išlaikymą. Parūpina medici
rai. gazu šildomos. Prie pat mies nos ir dantų priežiūrą, dangą, mo čius tremtinio teises, tari užpildy
telio, ant gero kelio. Miesto gazas,
ti specialią formą 1-591, kurią
vanduo ir elektros įrengimai. Far kyklai knygas ir visa kita. Globė
ma .inventorius ir visa kita pavyz jai užtikrina šeimos gyvenimą ir turi dar patvirtinti vietos BALFo
dingame stovyje. Kaina prieinama tėvišką globą.
skyriaus valdyba ir BALFo Cent
ir {mokėjimas pagal susitarimą.
Kiekvienas toks Įsūnytas laiki ras. Prie to dokumento dar pride
nai vaikas turi niursę arba socia dama atskirais raštais darbo ir
S. REPŠYS,
linių reikalų pareigūną, kuris dir buto užtikrinimas 2 metams bei
Rodney, Ont, telef. 8W2.
ba kartu su tėvais ir kuris yra kelionės apmokėjimas iš aerod
romo (ar uosto) į gyvenvietę. Tų
formų galima lengvai gauti vie
Dėmesio!
Jau patvirtinta J tos
imigracijos įstaigose, BALFo
Centre
ar jo skyriuose, šis Įsta
Atidaromo nauja
tymas, įleisti be kvotos Į JAV
lietuvių vasarnamių kolonija
per 20.000 tremtinių, veiks du
PRIE TĖVŲ PRANCIŠKONŲ STOVYKLOS
metus. Darbo ir buto garantijos
NAUJOJOJE WASAGOJE.
rašomos taip pat dviems metams.
Labai gražūs sklypai, smėlis, puiki pakrantė maudymuisi
tik už dviejų blokų

Lake Simcoe

J. Matulaitis
67 SUNNYLEA AVĖ. E., Toronto 18.

TEL. BE. 1-8631

koto olyvos ir burneriij optornovimoš
^oronTe. IMWiAkdiJkolbanticjr klūDskite
Beny VoitieUnos WA 7 6121

K E R B E R I S

P.

Namų tel. LE. 5-1584.
Darbo tel. LE. 24404
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
.
;4■
3SZ

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.
Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI
visų rūšių
ocęž

2J

•

TELEVIZIJOS aparatai, HI. FL,
Radijo patefonai.
nauioms apšvietimo lempoms
(Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
I

nuolaida

Darbas garantuotas.

Telefonas ME. 5-5210

WALLY’S GARAGE
P E RS I K ĖL Ė iš 5 Robert St. i NAU JAS PATALPAS

726 Lansdowne Avė.

Tel. LE. 3-0631

(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU
lietuviškame WALLY’S GARAGE.
Sav. VI. Tarvydas. J
Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas IBody
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami, sąžiningai.
Darbas garant uo tas.
r
• •
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996
Wilson - Queen
$4.000 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 apartmentu namas
$15.000 Įmok., 34 kamb., 5 apartmentai su visais baldais. $1.000
mėn. pajamų. Vand. alyva šild. Parkinimui vieta. Vienas morgičius.
Kaina S68.000.
Rusholme - College
$2.500 įmok., dupleksas iš 11 kamb.
Geram stėvy visas namas. Dvi ve
randos. Vand. alyva šild. Arti prie
lietuvių bažnyčios. Kaina $18.000.
10 metų morgičius.
Roncesvalles - Dundas
$900 Įmok., atskiras, 6 kamb., dvi
virtuvės, išilginis koridorius, vienas
morgičius. Kaina $11.200.
Motelis- restoranas - gazo stotis
$11.000 Įmok., 8 vienetą 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.
r.
Kabinos
$20.000 įmok., 14 kabinų, gyv. na
mas 7 kamb. Viskas gerai įrengta.
Visai Niagara Falls mieste žr-prią
didelio susisiekimo kelių. Didžiulis
sklypas moteliui. Per 3 mėn. gryno
pelno $6.000. Kaina $39.000.
Farma
. '
100 akrų kviečių dirbama žemė.
Prie 26 plento. 4mylios nuo lietuĮ
viškos Wasagos. Mūro su visais pa*
togumais namas, gerM teartas, dar/ žinės. garažas. 4 akrai miško. Puiki
sodyba su sodu; Til? $14.500. Mo»
kykla šalia farmos.
)
Restoranas.Parkdale ...
$3 J00 Įmok.. Fish and Chips biznis,
viena šeima laikė- 15 metų. Savai
tinis grynas pelnas apie $200. 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. ^į^žiųs,

Nr. 42

=
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AR TIKRAI MUMS PAMINKLAI
NEBEREIKALINGI?

VAŠI S &

*

X

•
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;

f

-

7 PUSL.

Vaikų stovykla
(Atkelta iš 3 psl.)

tu vyksta Įvairūs suvažiavimai,
studijų savaitės ir t.t.
Huettenfeldas stovyklavimui
esanti tinkama vieta. Patalpos čia
esą tam pritaikintos. Didelis ir
gražus parkas, aplinkui gražūs
miškeliai. “Tačiau pagrindiniu
tinkamumo kriterijum laikau tą
faktą, — kalbėjo T. Bernatonis,
— kad iš svetimos aplinkos susi
rikusiems vaikams čia galima pa
sakyti, jog tai lietuvių nuosavybė,
mažoji Lietuva Vokietijoje. Tai
daro gerą įspūdį. Vaikuose suke
lia pasididžiavimo jausmą savo
lietuviškumu. Pajutimas nuosa
vos lietuviškos žemės po savo ko
jomis bent simboliškai papildo
niekuomet neišgyventą tėvų že
mės jausmą. Suprantama, yra ir
trūkumū. Stovyklavietė Vasario
16 'gimnazijos patalpose būtų dar
puikesnė, jeigu parke būtų mau
dymosi baseinas.
(ELI).
(Straipsnis yra gerokai
aptrumpintas).

“TŽ” rugsėjo 15 d. numeryje krikėliais, pasimetėliais? Argi ga
Perdaug nori
Mirė be žado
randame Balio Brazdžionio raši lima nuneigti jų norus ir didvyrių
Motina
šaukia
pro
duris
kieme
— Mano giliausia užuojauta.
nį: “Ar statytini paminklai?” paminklus statyti? Atrodytų, kad
žaidžiančiam
sūnui:
Girdėjau,
kad jūsų tėvelis mirė.
K CLAIR —
du augštus, Straipsnyje esama keistų išve ne. ;
—
Vytuk,
ar
aš
nesakiau,
kad
Kokie buvo jo pasKŪtiniai žodžiai?
Autorius klausia, kokių tikslų
yva vandeniu apšildo- džiojimų, į.kuriuos norėtųsi at
duotum
visus
žaislus
savo
maža

— Jisai mirė nepratardamas nė
mokykios.
siliepti.
atsieksime statydami paminklus?
jam
broliukui?
Ko
jis
verkia?
žodžio. Prie lovos buvo mama.
Šiuo atveju į tai norisi atsakyti:
SWAhfiBA-— ELLIS AVE. $6.060 įmokėti, 6 kamb. ir saulės kamb., 2 vir ' Autorius, išvardinęs, kas ir kur
—
Taip,
—
atsako
Vytukas.
—
tuvės, kvadratinis planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui.
kokius paminklus stato ar nori kad ir kažin kaip aiškintum, var
bet aš jam iškasiau duobutę, o jis
Makaronus tai prisimena
BLOOR* — CLENDENAN. $4X)00 įmokėti, geras 6 kamb. namas su gara statyti (esą, naujieji ateiviai Čika gu bau bepavyks tokiems išaiš
nori,
kad
aš
ją
nuneščiau
i
kamPrie didžiojo kompozitoriaus
žu, skubiai reikalingas parduoti, šeimininkas išsikelia iš Ont. provincijos. goje, Jaunimo Centre, statą “ne kinti, kokiam tikslui lietuviams
Rossini
priėjo tūlas žmogelis ir
BLOOR — OSSINGTON. $3400 įmokėti, pusiau atskiras, alyva oru apšil va” (kažkodėl prisireikė šio žo reikalingi lietuviški paminklai.
pasisakė esąs kompozitoriaus pa
domas, šonini* įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta nuoma- delyčio?) Nežinomojo kareivio pa Vienas kanadietis lietuvis, buvęs
. rimui.
žįstamas.
minklą, kažkas rengiąsis statyti aktyvus veikėjas, aiškino man, ko
— Girdėjau, Jonai, kad jau esi ' — Atsimenate mane? — tęsė
dr. V. Kudirkos paminklą, kažkas dėl jis iš veiklos pasitraukęs. Esą,
Skambinti J. GUDAS, LE. 1-4605
vedęs. Sako, tavo pasirinktoji la jis. — Pernai puotoje pas miesto
dar siūląs Vytauto Didžiojo pa todėl, kad lietuviai tarpusavy ne
bai išsilavinusi, daug važinėjusi, burmistrą aš sėdėjau priešais.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. minklą ir t.t.), esmėje nors ir lyg sugyveną ... Tarytum savo pasi
kalba net šešiomis kalbomis.
— Kažkaip negaliu prisiminti.
pritardamas “spaudoj keltai min- traukimu jis būtų įvedęs lietu
;
—
Tai
tiesa.
Ir
aš
šneku
pen

— atvirai atsakė Rossini.
• čiai, jog paminklų statymas — ge viuose sugyvenimą. ..
kiomis
kalbomis.
Bet
kai
reikia
— Na, o nuostabų patiekalą iš
ra idėja”, tačiau “giliau pasvars B. B. toliau rašo, jog tie pa
mudviem susišnekėti, kas indus makaronų atsimenate? — plepė
tęs tą klausimą ir berišdamas jį minklai tik tol būsią prižiūrėti,
plaus, tai ir nesusikalbame.
jo žmogelis.
gyvenimškai - praktiškai”, prieina kol lietuviška širdis čia plaks. Va
Į
— Taip. Makaronus prisimenu,
išvados, kad “paminklų statymo dinasi, nors prieštaraudamas sau,
REALTOR LTD.
Teisybė,
bet
ne
mano
tačiau
tamstos — ne .. .. . .
epidemija” — esąs bereikšmis ir ir jis pripažįsta, kad lietuviška šir
— Tamsta, rodos, pasakei, kad
dis “kol kas” čia dar plaks. Todėl
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) bereikalingas darbas.
aš
avinas. Ar teisybė?
Teisybės niekas nemėgsta
- Kodėl? Todėl, kad rašinio auto- gi, atrodytų, ir paminklai dar sta
— Teisybė. Bet kiti seniai jau
Eidamas aną dieną parku pa
Telefonas LE. 7-3173
riuSj matyt, linkęs rezignacijai. tytini, ir lietuviška veikla remti
tą
patį
sakė.
stebėjau
du berniuku Įlipusi?c į
Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte,
Anaiptol, nemanyčiau, kad ir šio na, nes tik tuo atveju bus pratęs
medį ir sukinėjant šakas. Prie
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
' laikraščio skaitytojai jau būtų to- tas lietuviškų širdžių plakimo lai ANTANAS- BALIU LYS, sūnus My
medžio prisiartino koks tai senu
Vietoje paminklo
kolo, prašomas atsiliepti šiuo adresu:
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
kas svetur.
’ kie pesimistai.
I —
Beaiškindamas, kodėl tokie paPagaliau, autorius baigia savo A. Grinius, 19 Beard Pi., St. Cathari Kompozitoriui Rosini dar tebe kas. Pažvelgęs į viršų, jis sako:
Bloor - High Park
Bloor - Runnymede
nes, Ont. Yra žinių iš Lietuvos.
— Vaikai, negera laipioti po
gyvenant Milano miesto taryba
$5.000 įmok., 7 did. kamb. per du : minklai nereikalingi, B. B. teigia, rašinį šitokiu patarimu: “Geriau
*$2.500 įmok., mūr. atsk. 7 kamb.
ŠIMANAUSKAS BRONIUS, s. Vla nutarė pastatyti paminklą. Tary medžius ir laužyti šakas.
augštus, rupių plytų, mod. staty • jog . keičiąs! gyvenimo sąlygos. visą rūpestį pasukime ne į pa do, apie 60 metų amž., gyvenęs visą
*per du augštus, mod. virt., 2 vonios,
Vienas berniukas iš medžio at
bos, mod. Rengtas namas. Gražus Esą, senieji Amerikos lietuviai iš minklus, bet į Lietuvos meilę bei laiką Kanadoje, prašomas atsiliepti ar bos delegacija atėjo pas kompozi
alyya šild., šoninis įvaž., garažas,
sakė jam:
visais atžvilgiais^ mod. virt., 2 mod. miršta, o jų vaikaičiai — jau gy lietuvybės ugdymą”. Esą, rūpin ba žiną apie jį prašomi pranešti jof torių prašyti jo sutikimo.
^vienas atviras 10-čiai metii morgivonios, platus šoninis įvaž., gara
;čius išmokėjimui.
— O kiek toksai paminklas kaš — Kai tu buvai mano am:>’> <
žas ir vienas atviras morgičius išmo vena šio krašto patrijotizmų, buv. kimės ateities kartą auklėti Lietu dukrai Vandai Stašaitienei-šimanausCollege - Havelock
tai ir tu laipiodavai, O kai aš bū
kėjimui.
lietuvių kolonijos — nykstančios, vai (Sic! O kaip gi ją išauklėsi, ne kaitei, gyvenančiai Lietuvoje, Kaunas, tuos? — paklausė Rosini.
x $3.000 įmok., mūr. 11 kamb. 4 kam— Tris šimtus tūkstančių lirų, siu tavo metų, tai ir aš nelaipioEvelyn - Annette
'ter. ant pirmo augšto, vand. šild.
p naujieji ateiviai, girdi, po 10 m. turėdamas parodyti nieko lietu Molėtų gt. 31 nr.
$5.000 įmok., 10 did. kamb., atsk.,
BLIUDŽIUS BRONIUS, sūnus Bro — atsakė delegacijos vadas.
siu.
! nepereinami kamb., parduodamas
mūr., 3 mod. virt., alyva šild., priv. —jau visiškai pakrikę. Jiems, esą, viško?), skirkime, girdi, lėšas niaus, išvykęs iš Lietuvos apie 1935
<su visais baldais. Vienas morgičius
— Oho! Tokiam atvejy aš turė Senukas supykęs nuėjo. Mat.
įvąž., garažas. Parduos už $17.900 nebesvarbu nei lietuvybė, nei pa toms institucijoms, kurios siekia m„ ir SIMANAVIČIUS VYTAS, sūnus
v išmokėjimui. Vertas dėmesio.
su visais baldais. Retas pirkinys.
laisvės, šalpai ir kitiems lietuviš Juozo, ieškomi sesers Onos Simanavi čiau kitą pasiūlymą. Už šituos pi teisybės niekas nenori klausytis.
rapijos, nei mokslas — niekas.
X
Jane • Weston Rd.
nigus aš pats galiu iki mirties sto
Swansea
Tiesa, yra tokių naujųjų atei kiems reikalams...
j $4.000 įmok., 10 kamb. tripleksas,
čiūtės Lietuvoje. Minėti asmenys arba
$5.000
įmok.,
naujos
statybos,
mūr.,
^viskas naujai mod. įrengta, did.
O, kiek čia tuščių žodžių šiuose juos pažįstantieji prašomi parašyti J. vėti didžiausioje Milano aikštėje.
6 did. kamb. bungalovas. Nepapras vių, kurie, pirmiau buvę veiklūs,
|kamb., 3 vonios, 3 virt., did. sklyPasukoniui, 10564 — 92 St., Edmon
tai graži vieta, did. sklypas, privatus dabar iš veiklos pasitraukė ir užbaigos sakiniuose!....
^P-as, priv. įvaž., garažas. Visas iš
įvaž.,
garažas.
Galima
tuoj
užimti.
ton,
Alberta, Canada.
P. Alšėnas.
i jiems tikrai niekas nebesvarbu.
nuomotas. Sav. pajamos $58. Turi
Pasiteiraukit.
Gal svarbi tik dolerio medžioklė
* būti parduotas.
W. A. LENCKI,
Howard Prk. Rd. • Roncesvalles
ir
kiti
materijaliniai
reikalai.
Bet
B
Sunnyside
$5.000 įmok, už 8 did. kamb. atsk.
BIA-* L.L.B;
DANTŲ GYDYTOJA
Taupomųjų valstybės lakštų vajus
$4.000 įmok., gero mūro, kvadr. pla
mūrini namą. Kvadratinis planas, gi — dar yra lietuviuose daug ir
mpas,.? kamb. per du augštus, vand.
vand. alyva šild. Vienas morgičius pasišventimo, aukojimosi lietuviš
TEISININKAS —
i alyva šild^ mod. virt., 2 vonios, gaIki lapkričio 15 d. yra skelbia pirkti ne tik grynais pinigais, bet
balansui išsimokėti. Galima tuoj kam. darbui. Tad jiems (o ne reį ražas ir šoninis geras įvaž. Graži
1577 BLOOR ST. WEST
užimti. Reikia remonto.
mas Kanados taupomųjų lakttų ir dalimis Įmokant keletą dolerių ADVOKATAS - NOTARAS
-vieta.
zignantams)
ir
reikalingi
mūsų
High Park Ave.
(prie Dundas)
— Canada Saving Bonds pirkimo per savaitę savo darbovietėse ar
100 ADELAIDE ST. W.
$10.06fr įmok., 14 kamb. naujas tri- tautos didvyrių paminklai, kad
i Roncesvalles - Grenadier Rd.
pleksas, modemiškas namas iš lau prie jų galėtų pasisemti stiprybės vajus. Kanados Banko vadovybė, ba finansinėse įstaigose. .Tuos
; $4:500 įmbk., gražių pi., atsk., 8 k.,
Room 107
būdama suinteresuota ir naujųjų lakštus galima parduoti betkada
ko ir vidaus. Geros nuomavimo pa
-vand. alyva šild., reikia mažo reTelefonas LE. 2-4108
ateities
darbams
ir
prie
pamink

jamos, ideali vieta, arti kraut. Ver
> monto, galima tuoj užimti, šoninis
ateivių informavimu, sukvietė jų neprarandant nė palūkanų. 1960
Telefonas EM. 6-4182
lų atvedę savo vaikus — galėtų spaudos atstovų konferenciją To m. taup. lakštų serija, kaip ir ki*
ta pamatyti.
Žįvąž. Vieta garažui.
jiems skiepyti jaunosna širdelės- ronte, kurioje įvairių šakų banko tos, išleista 10-čiai metų ir duos
Toronto
S. JOKŪBAITIS
na tėvų žemės meilę. O kad mū žinovai paaiškino taupomųjų.lakš- 4.71% palūkanų. Pirmaisiais me
PARŪPINU MORGIČIUS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
siškis j aunimas-dar nenurašytinas
reikšmę. Iš Otavos atvykęs p. tais mokama 4%, paskui kasmet
i lietuvybės nuostolius išeivijoje tų
Telef. LE. 7-3171
Namu RO. 6-0417 (bent dauguma jo)— kalba faktai. Richardson pabrėžė, kad taupo truputi pakeliama ir per paskuti George BEN, B.A.
lakštų sistema Kanadoje nius 5 metus mokama 5%. Tau
DANTŲ GYDYTOJA
Štai, kad ir tame pačiame “TŽ” mųjų
ADVOKATAS-NOTARAS
įvesta pageidaujant plačiajai vi pomųjų lakštų pasirinkimas dide
numeryje reportažas iš ateitinin suomenei kaip prieinamiausias ir lis: nuo $50 iki $10.000.
129 GRENADIER RD.
praneša, kad
ku kongreso, pavadintas “Ateiti- valstybės laiduotas taupymo bū Vienam kitam laikraštininkui
(2-ras namas nuo Roncesvalpersikėlė
ninkija gyva”. Tenai, tarp kita
iškėlus abejonę dėl taup. lakštų les), Toronto.
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkau ko, rašoma apie suvažiavimo vie das. Paskirus amenis jis įgalina pastovumo ryšium su vyriausybių
į
naujas
patalpas
.
lengviausiu-įr užtikrintu
ja lietuvis pardavimo agentas
ną posėdį, kuriame, sakoma, jog taupyti
Telefonas LE. 1-4250
būdu,
o
vyriausybei sudaro pa galimais pasikeitimais, buvo pa į 1134 DUNDAS ST. W.
buvę:
“
Trys
prelegentai
—
visi
Toronto
3,
Ont.
V. (Vic) BUTRIMAS
šaltinį ir tuo būdu priside aiškinta, kad taup. lakštų sistema
Priėmimo valandos: nuo 9-12
jauni daktarai, mokslo laipsnius skolų
Telefonas
LE.
4*8431
yra
laiduota
viso
krašto
turtu,
da
prie
ūkinio
gyvenimo
stabiliza

į
Dėl ’ informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto- gavę jau šio krašto universitetuo vimo. Pernai vien Ontario prov. panašiai kaip ir pinigai, ir todėl
tarimą).
se”. Tai V. Vygantas, A. Liulevi- taupomųjų lakštų pirko 221.089 jokia vyriausybė negalinti jų nu
^čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.
čius ir A. Sužiedėlis. Reportažo gyv. už $78.680.200 per savo dar braukti. Esą net ir radikaliausia
Lietuvio advokato
į
G. D. HUNT REAL ESTATE
Namu:
I
autorius pastebi, jog Įspūdis bu bovietes, neskaitant bankų ir kitų vyriausybė negalėtų to padaryti.
VYT. BUTRIMAS
Įstaigos:
Kabinetas: LE. 4-4451
įstaiga
139 Fourth St. E,
128 Hurontario St.
vęs be galo džiuginantis, nes, esą, panašių įstaigų. Per visą Kanadą Tokio įvykio nėra buvę visoj Bri
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
Dr. P. MORKIS
senieji ateitininkai pajutę, jog susidaro bilijoninės sumos. Tai tų Bendruomenės istorijoj. Be to,
Tel. 2337
Tel. 1516
ateina naujos, labai stiprios, lietu esą rodo, kad gyventojai Šiuo tau buvo priminta, kad platinant tau Victor D. ALKSNIS
DANTŲ GYDYTOJAS
viškos pajėgos — stiprios erudici pymo būdu domisi. Per šio rudens pomuosius lakštus nedaroma jo
ADVOKATAS - NOTARAS
jos vyrai.
Vakarais ir šeštadieniais
sio
spaudimo,
tik
skleidžiama
ga

vajų
norima
sudominti
ir
tuos,
PATERSON AND WARD LTD.
62 RICHMOND ST. WEST
O ir bendrai naujieji ateiviai kurie juo dar nebandė naudotis. limai platesnė informacija, kad
pagal susitarimą.
/kampas
Bay
&
Richmond/
ar jau tikrai taip pakriko, kaip B. Pirmiausia norima priminti, kad gyventojai pasinaudotų krašto
PLUMBING and HEATING
1082 BLOOR W., Toronto 4.
B. teigia? Atrodytų, kad ne. Tai taupomuosius lakštus galima sudarytomis taupymo galimybė
Room 901
(į rytus nuo Dufferin St.)Į
NAUJI DARBAI • PAKEITIMAI • PATAISYMAI. rodo daugelis ir gana didėlių jų
mis.
K.
Telefonas EM. 2-2585
darbų. Ar, pvz., ne didelis darbas
J.
BARAKAUSKAS
|
8-Brentwood Road North, Toronto 18. Oht.
ir ar ne didelis paminklas Lietu
vai ir lietuviams Lietuvių EncL
Vaistų siuntos
Elektros
klopedijos
leidimas,
ar
ne
Įnašas
BE. 2-0642
y^Telefonas
UETUVIO ADVOKATO
į Lietuvą
lietuvybei išleidžiamos lietuviškos
kontraktorius
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
ĮSTAIGA
PETER KARN, kompanijos atstovas (kalba lietuviškai), knygos, skiriamos “Draugo”, “Ai
Visi} rūšių elektros
Vaistų siuntos i Lietuvą ar NEIMAN, BISSETT
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
skambinti vakarais telefonu RO. 7-7662.
dų”, Rašytojų Draugijos ir kitu
Įrengimai
ir'pataisymai.
SSSR
per
BALFą
nuo
rugsėjo
15
DARBAS ATLIEKAMAS REGISTRUOTŲ PLOMBERIŲ. . organizacijų literatūrinės, moks
274 RONCESVALLES AVE.
d. sumažėjo. Mat, dabar į kiek
Tel RO. 7-9947
linės premijos, religinių ir. tauti
SEGUIN
(prie Geoffrey St.)
siuntą reikia dėti forma
nių švenčių minėjimai, dailės pa 24 H amberview Rd;, Toronto vieną
lius, Lietuvoje duotus ir antspau
Advokatai — Notarai
MBULftUFOTELIUS
TEL. LE. 2-5493
rodos, dainų ir tautinių šokių,
duotus
receptus. Vaistų siuntinių
Į
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
International
šventės, iškilūs koncertai, vaidini PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO
35 HAYDEN ST., Toronto,
Darbo valandos: kasdien 10 v.
užsakytojai dabar turi prisiimti
' Ahtomatinis elektra valymas. Sutai
■Alt: VAISTININKO
mai,
netgi
—
operos,
suvažiavi(arti Bloor ir Yong gatvių)
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieDriving School , mai, sukaktys, sportininku - krep
ir riziką bei nuostolį, jei vaistai
sai iširusius galus ir pradegintus
’
ČESNAKAS
YRA
SVEIKA
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.
nebus per geležinę sieną įleisti, o Telėf. įstaigos Telef. namų:
859 COLLEGE ST.
LE. 5-5556 šininkų itin sėkminga išvyka į P. PALENGVINA nematomus stogų. ar- NUŠA
P. KARALIŪNAS
bus grąžinti. BALFas vaistus tik WA. 4-950L
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums išsilaikyti
BE.3-D978
Ameriką, dalyvavimai tarptauti stipriais
ir sveikais. Per amžius milijonai
superka
ir
išsiunčia.
Jokių
garan

Pradėkite vairavimo pamokas da nėse pramonės ir prekybos-paro žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
Akių specialistas
tijų dėl vaistų įteikimo negali
jo gydomąja ir sustiprinančia ga
bar. Mes parūpiname mašinas egza dose, lietuviški chorai, ansamb- kėdami
lia. česnakas yra natūralus antiseptinis
A. P. GARAŽAS
minams ir paruošiame teoretiškai. ; liai, radijo valandėlėj gana gausi .♦vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo duoti ir neduoda, tačiau prašan
L.LUNSKY, R.O.
Atlieku visokius
* nešvart/mų.
tiems
vaistus
išsiųsti
mielai
pa

naudojančių j j vertindavo kai
1539 DUNDAS ST. W.
r
• ~ ~ - ....... • •----- ‘ spauda ir t.t. ir t.t. Dauguma šios po Dauguma
tarnauja ir stengiasi kuo pigiau, į eltektros darbus
lengvinantį artričio ir reumatizmo skaus
veiklos dalyvių — gi naujieji atei mus. Adams Pearles Garlic (česnakas) turi vaistus nupirkti.
(prie Dufferin)
VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
savyje salicylamide — išbandyto skausmų
viai: Ar gi juos galima vadinti pa- palengvintojo.
BODY TAISYMAS
-Visų rūšių mechaninis automobilių
Gryna česnako alyva yra iš
prie senų ir naujų statybų.
traukto iš česnako galvutės ir šitokioje su
-remontas. Spec. Fordomatic - HydPatarimai ir apkainavimas
Londonas.
—
D.
Britanijoje
ir
Dundas Auto Body
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką
romatic transmisijos.
Lietuvių
moterų
tšte verksmingas augalas teikia. Adams Gar
veltui.
Prancūzijoje bendromis jėgomis
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
lic Pear les (česnakas) yra be kvapo ir be
Lietuvis savininkas A. Šimonis.
» Siv. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj.
su amerikiečiais specialistais sta . Licenzijuotas elektromonteris .Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištirta akių nervus, kurie daž
.
Dar
šiandien
nusipirkite
pakelį
iš
savo
418
BATHURST
ST.
*
WA.
1-3225
Telefonas LE. 5-9130
tomas naujas lėktuvas “Atlantic”,
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
galės padėti. Jūs ištiktųjų busite patenkin
skirtas kovai su povandeniniais
vingumų.
Kalba slavų kalbomis.
ti
taip
padarę.
Domą Hairstyling
J. Nacevičius
laivais.
.470 COLLEGE ST., Toronto
Taisau televizijas, namų ir dužo tadid»
Telef. WA. 1-3924
Tel. LE. 4-6075
1618 BLOOR ST. W.
(netoli lJundas)
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.
A. GRYBAS)
ALFA RADIO & TV
Telefonas LE. 3-2904
’Automobilių, namų, vasarnamiu, sveikatos,
/C /1O77
gyvybės,, pensijų ir kt.
O’UoJLJL
Tel. LE. 2-7284
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS
i d i m a.1
p. Bis.s& HSira
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė.
Sav. D. KAUNAITĖ
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
•
X. Vi VL V4 ALALliA 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Ken WILES

i

Dr. E. ZUBRIEMĖ

Dr. V. Sadauskienė

Collingwood, Wasagos, Stayner

t

OKULISTĖS

..lii-ll II

n' Iii—'ll

■

MOUNT ROYAL MOTORS

••raže jut galite tavo automobilio pataisymo reikalus iisiaiikinti lietuvHkal
Daugiau, ^aip 20 m. patyrimo praktika mat garantuojame darbo tgiiningumg.
Darome visų rūšių outomobHių ir sunkvežimių mechaniškus potofo.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimų ir balorsavimą su
geriausiomis BEAR mašinomis, dutomatiškas ir standartines greičių dėžes;
Stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tek BE. 2-2131
.7-0086
Nakties metu tek

’(Avktanrf

gotvė prosidedo priė 5249 Dundos St. W. , j vokorus nuo 9* Potat).

Dažai ir sienoms
z
popieris!
Vnikns, lepentai, terpentinas.

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

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekordėriai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai.
F. N O R V YDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

* Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

KvaMhknotas technikas taiso

*

tekvšijift ir radio aparatas
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. S T
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
■

Skambinti fld ri val, vak.

RO. 6-9367

V. Semaška

GENERAL

INSURANCE

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

8 PUSL.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont.

Spalio 22 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje įvyks
ŠA U N U S

Šv. Jone Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parapijos žinios
— šį sekmadienį švenčiama Mi — Rožančius bažnyčioje visą
sijų diena. Mūsų maldas jungia spalio mėnesį kalbamas šia tvar
me su visa Bažnyčia, prašydami ka: sekmadieniais*— po 11 vai.
Viešpaties palaimos kilniajame Mišių, antradieniais — 7.30 vai.
misijų darbe krikščionybei skelb vak. ir šeštadieniais — 6.30 vai.
ti per visą pasaulį. Speciali misi vak. Visus kviečiame gausiai daly
.
jų reikalams rinkliava daroma vi vauti.
tun .
k• >4
sų: pamaldų metu.
— Sį sekmadienį visų Mišių
i
— Pradedamos tikybos pamo metu bus speciali antroji rinklia
kos vaikams kiekvieną sekmadie va misijoms paremti. Prašom nau
nį po 11 vai. pamaldų. Yra suda doti vokelius.
Bufetas
rytos dvi grupes. Pirmoje, jaunes — Iki Vėlinių parapijos choras
Dovanos • Įvairumai
niųjų grupėje, bus parengiama repetuoja du kartu savaitėje: pir
pirmajai išpažinčiai ir šv. Komu madieniais ir trečiadieniais 7.30
. Groja "Olympia
Pradžia 7.30 vai. vak
nijai. Pamokas ves seselės lietu vai. vak. Repeticijos bendros vi
SLA 236 Kuopa ir SK “Vytis”
vaitės. Antroįi grupė skiriama siems balsams. Kviečiami senieji
mokyklinio 'amžiaus vaikams, ku ir nauji choristai. Ypačiai nau
rie lanko viešąsias mokyklas. jiems choristams įsijungti į para
Jiems pamokas ves mokytoja Leo pijos choro eiles dabar yra labai
nida Ramanauskienė-Mickevičiū- gera proga, nes choras yra persi
tė. Tėvai maloniai prašomi leisti tvarkymo stadijoje.
40 valandų atlaidai AV bažny- tvarkytojų konferenciją, kuri vyvaikus į minėtas pamokas.
čiojįe įvyks Kristaus Karaliaus ko Queen Elizabeth viešbutyje,
— Šią savaitę vizituojamos šios — Praėjusį sekmadienį pradė
Didžioji
.šio
rudens
moterų
madų
paroda
įvyks
šventės
proga, šio mėnesio 28, 29
A V bažnyčios statybos archigatvės: Rusholme Rd., Rusholme jo darbą-repeticijas vaikų choras,
ir 30 u.d. šia proga švenč Sakra- tektui J. Petrucci baigtas mokėti
i
Park Cr. ir Colmine. Be to, lanko kuris ateityje giedos 10 vai. Mi
Prisikėlimo
parapijos
salėje,
mentas
bus išstatytas ištisomis skolos likutis $1.584,93. V£šo šiais
mos praėjusią savaitę paskelbtos šiose. Choro globėjas bus T. Rafadienomis. Specialios pamaldos metais išmokėta architektui $2>
elis, o chorui vadovaus kun. B.
gatvės, kurios dėl laiko stokos ne Jurkšas.
spalio
mėn.
23
d.,
5
vai.
po
pietų.
bus
rytais ir vakarais. Pamokslus 409,93.
\^
Sekanti vaikų choro pa
aplankytos,
sakys kiekvieną dieną vakarais! M. Nekalto Prasidėjimd
Prasidėjimo'Seserys
Seserys
— Šį sekmadienį par. salėje moka bus šį sekmadienį 2.30 vai.
Bus
rodomos
vakarines
suknelės,
eilutės
ir
kailiai.
Be
to,
pa

Tėvas
Garbukas,
OFM.
!
savo
vaikų
darželio
patalpose
orrengiama jaunimo popietė, kurios p .p. bažnyčioj e prie vargonų.'
KLK ■'literų D-Jos susirinki-! ganizuoja Vaikų ir Jaunitno knysirodys nuotaka sū pamergėmis. ,
'''
'
metu jaunimo choras išpildys jau — Mergaičių popietė vyksta
inas
įvyks šį sekmadienį tuojau po gynėli. Seselės išsiuntinėjo laišRothmans firmą prie įėjimo kiekvieną apdovanos cigaretė
kią programą. Mielas jaunimas ir įprasta tvarka — sekmadieniais
Sumbs AV klebonijos posėdžių kus lietuviškų kny^ų. leidykloms,
mis, o keli kartonai cigarečių bus paskirstyti laimingiesiems
jų tėveliai maloniai kviečiami 3 vai. p.p. muzikos studijoje. Mie
kambaryje, Naręs ir viešnios 1 a-; prašydamos tam gražiam tikslui
loterijos būdu. Be šių bus dar trys laimingi įėjimo numeriai
gausiai atsilankyti į jaunimo po luosius tėvelius, turinčius 5-10
bai prašomos 'dalyvauti susirin-; paaukoti savo išleistų knygų. i:
metų mergaites, raginame jas at
pietes.
kime.
.’
Rosemounto banko “Įatąs”skySalė bus apstatyta papubštais stalais ir žiūrovės bei žiūrovai
— Jaunimo choro repeticija vežti į šias sueigas. Čia jos Mar.
Tarptautinčs
Kredito
Unijos
rius
prie St. Philionjen parapijos
turės progos pasivaišinti kava bei nartiie keptais pyragaičiais.
įvyks penktadienį 6 vai. vak. ir Nek. 'Prasid. seselių globoje ne
')ienos paminėjimui pamaldos už viekja kiekvieną sekmadienj.-po
šeštadienį po lietuvių mokyklos tik saugiai praleidžia laiką ir daug Ne tik ponios ir panelės, bet ir ponai kviečiami tą sekmadienio
mirusius banko “Litas” narius lietuviškų 10 vai. pamaldų (apie
pamokų. Maloniai prašome visus ko išmoksta, bet taip pat pratina popietę madų parodoje įdomiai ir jaukioje aplinkoje praleisti
ivyks spalio 23 d., sekmadienį. 11 10.45 vai.) 6th Avė? ir Mūsšob. gai
M. N. P. seselių rėmėjai. vai.- Aušros Vartų parapijos baž- vių kampe, Vincent de Pauldraujaunuosius choristus punktualiai si dirbti lietuviškoje aplinkoje ir
ir gausiai dalyvauti repeticijose, nuotaikoje.
ivčioje. Visi “Lito” nariai kvie- gijos patalpoje. ;;
kuriose bus specialiai rengiama — Parapijos biblioteka šį sek
čiami
dalyvauti.
’ Tenka anonilestaruii, ;£ad ligi
Kristaus Karaliaus minėjimas
si Kristaus Karaliaus minėjimo madienį veiks po 10 ir 11 vai. Mi
bus paskutinį spalio mėn. sekma AV parapijos klebonas prašo šiol rosmontiškiąi didesnio sūri;
programai. Jaunimo choras, ku šių. Jaunimas knygomis stengiasi Ruošiamas didžiulis
dienį, spalio 30 d., Prisikėlimo pa vyrų talkos sutvarkyti žiemai baž-; domėjimo “Eito” skyriui neparbriame šiuo metu yra per penkias apsirūpinti po 10 vai. Mišių, šia
rap. salėje. Paskaitą skaitys prof. nyčios langus — juos nuvalyti ir dė ir naujų nariu neįstojo. Dabar
dešimt mokyklinio amžiaus jau proga reiškiame gilią padėką Z.
S. Sužiedėlis iš JAV. Meninėje da nudažyti. Norintieji padėti, pra- tinis to skyriaus lankytojų skaį;
nimo, gražiai pasirodė Vilniaus Daugvainienei, kuri ne tik para
Pjūties
šventės
proga
ruošiamas
DIDŽIULIS
BALIUS,
lyje maloniai sutiko dalyvauti sol. šomi paskambinti klebonui Tėvui čius jo buvimo nepateisina.“Iii
dienos minėjimo programos išpil pijos biblioteką sutvarkė, bet ir
i, - o” valdyba yra nutarusi* tolimes^2^.
kuris įvyks PENKTADIENĮ, spalio 21 d.,, čekoslovakų J. Liustikaitė ir kĘ vietinės meni J. Borevičiui, SJ.,
per eilę metų sumaniai ją vedė.
dyme. . ,
šachmatininkai
pradeda
darbą
n
jo
veikimą
persvarstytįęp^
“
Sokol
”
centro
salėje
(1621,
Dupont
St.).
nės jėgos. Visus, iš anksto malo
— Jaukioje nuotaikoje praėjo Jai dėl kitų darbų šių pareigų ne
šį sekmadienį tuojau po Sumos-ėjus dviems bandomiesiems ,mėPradžia 8.30 vai. vak., pabaiga — 1 vai. ryto.
begalint
eiti,
biblioteką
vesti
bu

niai kviečiame dalyvauti.
Liet. Kat. Moterų D-jos šv. Jono
posėdžių kambaryj e prie didžio- ■ nesiamš. taigi lapkričio p radžioj ei
Gros
“
Olympia
”
orkestras,
veiks
visokių
gėrimų
- KLK Fed. Toronto sk.
Kr. parapijos skyriaus susirinki vo paprašyta ir sutiko Stefanija
sios salės, šachmatų žinovas žaPr. Rudinskas, “Lito” Jėkr.
ir valgių bufetas.
mas, kurio metu sociologė Regina Miniotienė. Nuoširdžiai dėkoja
lys maloniai sutiko busimuosius ' Tarptautinės Kredito Unijos
Baliaus pelnas skiriamas Vasario 16-sios gimnazijai
TL Choras “Varpas”
Kulienė skaitė aktualią paskaitą me. Beje, šiuo laiku Z. Daugvairemti.
lapkričio 5 d., Šeštadienį, šv. Jono meisterius reguliariai painstruk-1 Dienos proga Kanados min. pirm,
apie nevedusių motinų globą. nienė serga. Guli savo namuose,.
John Diefenbakersavo šveikįniKr. parapijos salėje ruošia jaukų tuoti.
Draugijos susirinkimai, kaip ir 69 Rusholme Rd., tel. LE. 2-8140. VISI TORONTO IR APYLINKĖS LIETUVIAI MA
rudens pobūvį. Visi “Varpo” bi Sporto klubo Tauras krepšinin- mus išreiškė šitais žodŽMUs: “Ir
visada, rišami su jaukia arbatėle, — Šį sekmadeinį 11.30 vai. Mi LONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.
čiuliai kviečiami atsilankyti. Pra kės išsirinko sau naują komandos vėl turiu malonumo pasveikinti
šios laikomos už tremtinius Si
parengiama draugijos narių. ,
Buvę Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai. džia 7.30 vai. vak. Įėjimas tik $1. kapitonę studentę Marytę Taute-; tūkstančius Kredito Unijų narių
— Šį penktadienio vakarą par. bire. Mišias užprašė Skautų Židi
raitę. Buvusi kapitonė Marytė' Kanadoje Tarptautinės • Kredito
salėje įvyks Toronto lietuvių stu nys. 4 vai. p.p. muzikos studijoje
Paskaita apie Estiją
Jurkuvienė-Siniūtė ilgus metus i Unijų Dienos minėjimo proga. I
dentų ihitium semestri pobūvis. bus skautų popietė, kurios metu
Ontario
muzėjus
Toronte
jau
sėkmingai globojo mūsų krepšį-' Kredito unijų pasisekimas KaParapijos vardu nuoširdūs sveiki grįžęs iš Sibiro ir neseniai buvęs
pradėjo šių metų paskaitų ciklus. ninkęs.
: nadoje yra aiškus įrodymas, kad
nimai visiems lietuviams akade Lietuvoje papasakos savo įspū
Vienas iš jų yra pavadintas Kul AV parapijos klebonas dėkoja j ta organizacija ir jos nariai gerai
mikams ir ypač naujai šiais me- džius.
tūrų
mozaika. Į tą ciklą yra Elzbietai Stankevičienei, paauko-! supranta savo uždavinius bendVisa Toronto lietuvių visuomenė
tais įstojusiems studentams. Nuo — Šį sekmadienį 5 vai. p.p. pa
įtrauktos ir paskaitos apie Pabal jusiai $300 marmurinėms vazoms, ruomenei, kurioje ji veikia”,.
širdūs linkėjimas naujiesiems rapijos salėje bus didelė rudens
Montrealis kriminaliniais nusikurios taip puikiai puošia didįjį
tijo tautas.
kviečiama
akademikams įsijungti į lietuviš moterų madų paroda. Pelnas iš
■
v.
Pabaltijo Moterų Taryba nori altorių, ir Jurgiui Klisevičiui bei kaitimais šiemet toli pralenkė Toaukų skiriamas Mar. Nek. Prasid.
į KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus
kąjį studentų gyvenimą.
duoti
progos lietuviams, latviams poniai paaukojusiems labai gra- rontą. Per šių metų pirmus 9 med
ruošiamą
-r- Vėlinių proga, lapkričio 6 seselių vaikų darželio statybai.
ir estams pažinti vieniems kitus ir žias lėkštes bažnyčios rinkliavai nesiūs Montrealy nužudymų buvo
d., sekmadienį, organizuojamas Rėmėjai svečius pavaišins. Be to,
13; išprievartaviišprievartavi
daryti.
,
i 25. Toronte — 13;
tos paskaitos bus pakartotos.
aplankymas ir bendras susikaupi trys laimingi dalyviai bus apdova
AV parapijoje lankėsi praeitą mų Montrealy buvo 40, Toronte—
RUDENS BALIŲ,
Pirmoji paskaita apie Estiją IInoti.
mas lietuvių kapinėse.
mor
Heinsoo
bus
spalio
26
d.,
tre

savaitę trys kunigai klebonai iš 23, bankų apiplėšimų Montrealy
SPALIO 29 D. 7.30 V AL. VAK.
' — Sutuoktas Willie Kozar ir — Nuo šio sekmadienio prade
čiadienį, 8 v.v. Lietuvių Namuose. Čikagos: kun. Petras Katauskas, 60. Toronte 11; ginkluotų plėšiką*
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
damos religinės pamokos nekata
Albina Patkutė.
Mes taip mažai težinome vieni Čikagos apygardos Kunigų Vie vinių Montrealy 303, Toronte —
likiškas gimnazijas ir nekatalikiš
apie kitus, tad Pabaltijo Moterų nybės pirmininkas, kun. Viktoras 128; automobilių pavogta MontMokyklos tėvų posėdis
kas mokyklas lankantiems moki
•
Gros
puikus
9
asmenų
orkestras.
Taryba kviečia išnaudoti progą ir Černiauskas ir kun. Stanislovas reSly 5.962. iš kurių 63% nesu
Naujai išrinktas šiems mokslo niams. Pamokos daromos po 10
• Bufete kugelis balandėliai ir įvairiausi gėrimai. kas gali atsilankyti.
Petrauskas. Visi jie buvo atvykę rasti, o Toronte 3,152 ir 96% iš jų
metams Toronto lietuvių mokyk vai. Mišių. Gimnazistai renkasi į
• Patarnavimas geras, nuotaika garantuotai gera.
1 tarptautinę katalikiškų kapinių buvo surasti.
los tėvų komitetas turėjo savo muzikos studiją, o pradžios mo
Nuoširdi padėka
•
Įėjimas
tik
$1.25.
pirmąjį, posėdį, kurio metu aptar kyklos mokiniai — į aktorių kam
Mohawk Furniture LtG. ponui J.
ta eilė klausimų, susijusių sū mo barius po scena. Visi renkasi
Aukštaičiui, ponui Mockui ir ponui
kykla. Ypač atkreiptas dėmesys, punktualiai. Mielieji tėveliai pra
Draugeliui, už paaukotą naują krosnį
Skautų obuolių diena
INITIUM SEMESTRI
Toronto Lietuvių Vaikų Namų virtu
kad dalis tėvų neranda reikalo at šomi pasitikrinti, ar jų vaikai tik
Šį šeštadienį, spalių 22 d., visi vei.
Kanados Lietuvių Studentų
siteisti už mokslą. Pernai metais rai pamokose dalyvauja.
nesumokėjusių už mokslą tėvų< su — Jaunimo sekmadienio pasi Sąj. Toronto skyrius rengia Ini- skautai vilkiukai renkasi Lietuvių Si dovana mums kartu ir moralinė
darytas Sąrašas dar kartą į juos linksminimas šį sekmadienį bus tium semestri pobūvį šį penkta Namuose 9 vai. ryto punktualiai. parama bei paskatinimas pasitikėti
Viešpaties Apvaizda, kad Jis per gerų
kreiptis tuo reikalu. Kaip žinoma, muzikos studijoje tarp 7 ir 10.30 dienį, spalio 21 d., 8 vai. vak., šv. Tėveliai būkite malonūs jaunes žanonių
aukas padės šią įstaigą aprū
niuosius skautukus palydėti ir
Jono Kr. parapijos salėje.
mokestis už mokinius yra $10 nuo vai. vak,
pinti
bent
būtinais reikmenimis,
šeimos metams, nežiūrint vienas — Tikslu sukordinuoti ir pa Pobūvis rengiamas “beatnikiš- duoti jiems pasireikšti vienintelėj Už šią didžią ir labai vertingą dova
nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
ar daugiau vaikų lanko mokyklą. įvairinti jaunimo sekmadienio po ko” pobūdžio. Visi prašomi apsi jiems skirtoj dienoj metuose.
ną aukotojams lietuviškas ačiū. Savo
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
Nepasiturinčios šeimos nuo mo piečių laisvalaikį, šį ketvirtadie rengti“trenktos generacijos” at
maldose esame su jumis ir tikime, kad !
Viešpats palaimins jūsų asmeninius
Siuvimo kursai
kesčio atleidžiamos, įteikus tėvų nį, 7.30 vai. vak.. Prisikėlimo par. stovais. Bus vyrų barzdų konkur
sas.
komitetui pareiškimą. Komiteto klebonijoje kviečiamas jaunimo
Prisikėlimo parapijos Liet. Kat. planus ir darbus.
1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
Visi
visų
Toronto
augštųjų
mo

manymu, tėvai, kurie nesutvarko organizacijų posėdis.
Moterų D-jos skyrius ruošia siu Nuoširdžiai dėkingos
J. BERŽINSKAS
..
Nekalto Prasid. Marijos seserys.
to, palyginti, labai mažo mokes — Šios savaitės pradžioje iš kyklų studentai kviečiami daly vimo kursus pradedančioms ir pa
n?sflkvmai
oriimami
ir
naštų.
čio, savotiškai duoda pagrindo siuntinėti Vėlinių Mišių novenos vautu Ypač kviečiami dalyvauti žengusioms. Kursai prasidės lap KAS VAŽIUOTŲ šį savaitgali, spalio
įtarti, kad mažai dėmesio kreipia laiškai. Norintieji prie šios nove pirmamečiai studentai,'kurių vi- kričio 8 d. 7.30 vai. vak. Prisi 21 ar 22 d.d. i Čikagą ir galėtų paimti
ir į pačią mokyklą. Tėvų komite nos prisidėti, laiškų atkarpas su su valdyba nežino nė adresų.
kėlimo parap. muzikos studijoje. 2-3. asmenis, prašome skambinti tel
KLSS
Toronto
sk.
valdyba.
/
tas priėmė pageidavimą, kad mo šavo mirusiųjų vardais iki lapkri
Suinteresuotas prašome regist LE. 4-5358.
kyklos mokestis pagal galimybes čio 1 d. grąžina atgal. Auką pri
ruotis pas E, Matulaitienę — tel. Išnuomojamas kambarys vienam asme
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
būtų sumokėtas iki gruodžio 15 d. dėti nėra būtina. Kurie ką nors
BE. 1-8631.
Vąldyba. niui II atigšte, galima virti. Kennedy
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR
Nutarta išsiuntinėti organizaci paaukotų, tiems iš anksto nuošir
Auklėjimo savaitė Ontario pro Ave. arti Bloor. Tel. RO. 3-3425.
GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI. '•
joms laiškus su prašymu paremti džiai dėkojame. Novenos Mišios įvyks šį sekmadienį, spalio 23 d., vincijoje šiemet bus vykdoma
lietuviškąją mokyklą, kurios są bus laikomos visą lapkričio mėn. 4 vai. p.p. šv. Jono Kr. parapijos lapkričio 6-12 d.d. Tomis dieno Išnuomojamas butas su baldais, 2 kam Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdtifl. Rytais—
bariai ir virtuvė, II augšte, šaldytuvas,
pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 1012 vai. Vakarais —
mata š.m. siekia arti $6.000.
8 vai. ryto. Kurie už savo miru muzikos kambaryje (virš “Tėviš mis auklėj imb klausimais daugiau skalbiama mkšina -ii* automobiliui papirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo-7-8 vai. ‘ j.
kės
Žiburių
”
):
Dienotvarkėje
nu

Kalėdų eglutę nutarta rengti siuosius pageidautų atskirų Mi
statyti
vieta.
Tel.
LE.
5-4905.
rašys
spauda,,
o
visos
mokyklos
Naujųjų Metų dieną, kuri šiais šių. prašomi atkarpoje tai spe matomi svarbūs pranešimai ir ki vykdys specialias programas. ; • '»’ t- s«* . ■...—,—— -. ——Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo
Išnuomojamas kambarys II augšte su
10.30 - 1 vai.
\
metais bus sekmadienį. Tėvų ko cialiai pažymėti. Iškilmingas Vė ta įdomi programa.
maistu.
Tel.
LE.
2-6922,
skambinti
betMaloniai
kviečiame
visus
na

Yra
laiškas
iš
Kauno
Narušiui
mitetas priėmė taip pat pageidavi linių paminėjimas bus antradie
Pirm. A- Norkeliūnas RA. 7-3120.
•
Vedėjas D. Jurkus PO. 7-4280
rius bei prijaučiančius punktua Juliui. Rašo A. Birgelienė. Atsi kuriuo laiku.
mą mokiniams daugiau suruošti nio vakare, lapkričio 1 d.
Valdyba.
imti “TŽ” administracijoje. '
sekmadienio popiečių.
— Ateinančią savaitę parapijos liai dalyvauti.
Dėmesio
Jaunesniųjų mergaičių
Birutė ir Juozas Mažeikai su kunigai lankys parapijiečius se
Akordeono-gitaros
kančiose
gatvėse:
Birchview
Crs.,
ateitininkių
laukė šeimos padidėjimo — duk
Elora
Rd.,
Fairview
Ave.,
Gil

LIETUVIAI!
susirinkimas
įvyks šį sekmadienį,
relės Gailutės Julijos. Jaunoji ma
PAMOKOS
IŠNUOMOJAMAS
mytė yra “Tėv. žiburiu” skyrelio mour Ave., Glenwood Ave., Idyl spalio 23 d„ 4 vai. p.p. Prisikėli
wood
Cres.,
Kennedy
Pk.
Rd.,
REAL ESTATE
Pamokoms
duodami
instrumentai.
mo par. muzikos studijoje, šiame
žinomas restoranas
“Žiburėliai” stropi redaktorė, o
Prityręs mokytojas.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
tėvelis taip pat artimas “TŽ” bi Oakview Ave. ir Runny mede Rd. susirinkime gali dalyvauti ir ne—
Pr
parapijos
Katalikų
Vyrų
TEL.
RO.
6-2376.
RŪTA
ateitininkės. Ateitininkės prašo
čiulis ir talkininkas.
D-ja
ir
šiais
metais
minės
iškil

1611 Bloor St. W.
Toronto, Ont
mos susirinkimuose būti unifor
Laiminguosius tėvus nuošir
994 Dundas St. W., Toronte,
mingai
savo
globėjo
—
Kristaus
muotos.
džiai sveikiname.
su pilnu medernišku
Lietuviška baldų
Karaliaus Šventę paskutinį spalio
inventoriumi.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
|
Mergaičių pa^Mė<
Kraujo aukos Raud. Kryžiui se sekmadienį, spalio 30 d. Vyrų in
dirbtuvė
Galima nuomoti biznį arba visą
kančią savaitę bus priimamos:. tencija šv. Mišios ir bendra Ko vyksta kiekvieną sekmadienį 3
Daromi nauji minkšti baldai ir ap gyvenamą namą kartu. Yra 5
pirmadienį, spalio 25 d., — munija bus 9 vai. ryte, po kurių vai. p.p. Prisikėlimo par. muzikos
Vakarais - HU. 9-1543
traukiami seni pigia kaina. P. Lu- dideli gyvenami kambariai virtuoj
kavinėje
seks
agapė-bendri
Centrinėje klinikoje, 67 College
ijoje. Kviečiamos visos mer
’
ir
garažai.
St., 12-3.30 vai. p.p. ir 5.30-8.30 pusryčiai nariams, svečiams ir vi
ės nuo* 5 iki 10 metų šiose po
įšildoma. Proga
vai. v.; šv. Vincento de Paul baž siems vyrams, dalyvavusiems 9
nč iqšnuosavybes:
liai dalyvauti, nes
Gera
nyčios patalpose — Roncesvalles vai. Mišiose. Visi vyrai raginami Chlėdu eglutė yra pramatyta
_
—
___ 4'.• . ’:
_______
ioms B
ri
Avė. Westminster Ave., 6-9 v. v. įsivesti Kristui Karaliui, einant
' odžio 18 d. Popietėms vado$54.000 pilna kaina. $10.000 (mokėti, arba galima kėisti-į mažesnę n
joje
ir
norint
persikelti
į
To

Antradienį, spalio 26 d. — išpažinties ir Komunijos. Išpažino
ja Nek. Pr. Marijos seserys.
vybę. Pajamos $650 mėn. Kampas Dundas - Gladstone Ave.
ront^^.
'i
Centrinėje klinikoje, 67 College čių bus klausoma ir iš vakaro per
$33.000 Tripleksas originalus, balkonai, plieno laiptai, 3 miegamieji,
Vytiečių žiniai
Suinteresuoti ’'nelaukite —
St. 1Ž-3.30 ir 5.30-8 vai. vak. .... Rožančiaus kalbėjimą 6.30 vai.
vūs dideli kambariai. Įmokėti $10j000.
alio 23 d., šį sekmadienį, 6
skambinkite ar rašykite savi
Trečiadienį, spalio 27—Church įsidėmėtina ’ visiems parapijie
$14.500 6 kambariai, atskiras plytų namas. 2 virtuvės. 2 vonios, ne
ninkui
of Nativity, 201 Monarch Park čiams, kad ta dieną vėlybųjų vai. vak. šv. Jono Kr. parapijos
narni kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.500. Howard Park •
Vladai Ivanauskai
Ave., 2.304.30 ir 6.30-8.30 v. v. 11.30 vai. Mišių salėje nebus, o jų salėje šaukiamas informacinis vi
cesvalles rajonas.
.
412 Thorold Rd. W„ Welland, Ont.
Ketvirtadienį, spalio 27 — Lea- vietoje bažnyčioie bus laikomos suotinis sporto klubo “Vytis” na
' Tel. RE. 2-8257
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ INFORMACIJŲ.
side Presbyterian Church, 270 dar vienos Mišios tuoj po Sumos rių susirinkimas. Visi nariai pra- 30 DEWSON ST. .. TEL LE.4-1403
arba Toronte tel. RO. 2-3053
žomi dalyvauti.
Valdyba.
Eglinton Ave., 2-4 ir 6.30-8.30 v.v. 12.15 vai.
TORONTO

RUDENS BALIUS

MONTREAL, Que.
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