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Latvija
Latvija nepriklausoma valstybe paskelbta 1918 m. lapkričio
18 d., vadinasi, beveik devyniais mėnesiais vėliau kaip Lietuva,
betgi deklaracijos pavertimas realybe buvo vykdomas tuo pat me
tu kaip ir Lietuvoje. Nepriklausomos valstybės kūrimo vargai
abiejuose kraštuose buvo labai panašūs. Abiems teko dėl savo lais
vės grumtis su rusais bolševikais ir su vokiečiais, abiems teko pa
kelti panašius organizacinius sunkumus. Latvija buvo tik tiek lai
mingesnė, kad neturėjo savo nepriklausomybei tokio priešo, kaip
kad Lietuva turėjo Lenkiją. Jai niekas nekliudė tarptautiniuose
forumuose ir, apsigynus nuo rusų bei vokiečių, niekas daugiau
jos nepriklausomybės kelio nepainiojo. Pagaliau Latvija iš anks
tyvesniųjų laikų paveldėjo pranašesnes kultūrines ir ūkines sąly
gas. Įsijungti i vakarietiškąjį gyvenimą Latvijai tuo būdu reikėjo
žymiai mažesnių pastangų, negu Lietuvai. Likimas betgi abiejų
kraštų bei tautų buvo visiškai vienodas. Abi jos prarado savo ne
priklausomybes tuo pačiu mėtų ir tuo pačiu būdu — abi pergyveno
sovietinių bazių, okupacijos’ir sovietizacijos laikotarpius.
Lietuvą su Latvija riša ne tik tautinė giminystė, bet ir tokios
pačios geopolitinės sąlygos, kurios jų likimus nuolat siejo istori
niais laikais, dabar sieja ir ateityje sies. Nebuvo Pabaltijy jokių
pasikeitimų, kurie nebūtų palietę šių abiejų kraštų. Dėl skirtingų
politinių sąlygų, abi tautos, nors kilusios iš vieno kelmo, visdėlio
nėra artimai viena antrą supratusios. Nepaslaptis, kad net ir šian
dien kiekvienoje iš šių tautų yra sluogsnių, kurie antrosios tautos
atžvilgiu turi tam tikrų rezervų, turi kaiką nepalankaus apie antrus
pasakyti. Tai senųjų laikų palikimas, kada abi tautos gyveno skir
tingose politinėse^ skirtingose ūkinėse, skirtingose socialinėse bei
kultūrinėse sąlygose. Nepriklausomybės laikotarpyje kaikas jau
buvo išlyginta Lietuvių-latvių vienybės draugijos pastangomis,
bet nemažai šaltumo dar ir liko. Ir šiandien, net svetimuose kraš
tuose gyvenant, tarp abiejų tautų atstovų jaučiama daugiau tam
tikro lenktyniavimo, varžymosi dėl pirmavimo, negu derinimo pa
stangų bendriems uždaviniams siekti. Tiesa, oficialieji mūsų veiks
niai bei organizacijos šiaip taip susikalba ir palaiko gana gyvus
ryšius, betgi mažai artėjimo jaučiama masėse. Tai, turbūt, dėl to,
kad vieni, antrus dar mažai tepažįstame ir mažai vieni antrais
tesidomime.
Juk ne paslaptis, kad pvz. latvių literatūrą ar latvių meną, ne
daug kas iš mūsų tepažįstame. Ar galėtume mes reikale papasakoti
apie latvių tautos pergyvenimus amžių slinktyje? Vargu. Latvių
tautos istoriją mažai tepažįstame, dėl to ir nepajėgiame jų tinka
mai suprasti. Atrodo., kad nedaugiau apie lietuvius žino ir latviai.
Gal tai ir siįprąn^anią. Trumpu nepriklausomo gyvenimo laiko4si»hnri- į sąso^tautos dvasią, jrūpinosi
pažintijos kultūrinius lobynus ir pasisavinti kucr daugiau pasau
linių kultūrinių vertybių, o kaimynams, kurie nėra išgarsėję,
neliko nė laiko, nė jėgų. Tačiau visa tai labai reikalinga ir gaila,
kad buvo taip labai apleista. Nesidomėjo tuo net mokslinės abiejų
tautų institucijos. Lietuvos universitete, pvz,, nebuvo latvių kul
tūros katedros, o Latvijos universitete nebuvo Lietuvos kultūros
katedros. Tais reikalais šiek tiek rūpinosi Lietuvių - latvių vieny
bės draugija, tačiau labai mažai tepadarė, o reikalo esmės net
nejudino. Šiandien jaučiame šioje srityje didelę spragą. Jei jos
tinkamai užpildyti dabar negalime, tai bent turėtume perprasti,
ko mums trūksta, turėtume suaktualintų reikalą vieni antrus ge
riau pažinti. Tada geriau vieni antrus ir suprasime, gi susiprantant
ir bendruosius uždavinius vykdyti geriau seksis. O kad jų daug
turime, atrodo, niekas neabejoja. Ir ar ne keista, kad latvius
bei jų kultūriniuš lobius mes mažiau pažįstame, kaip rusus, len
kus ar vokiečius? Tiesa, latviai neturi nei Tolstojaus su Dostojevskiu, nei Mickevičiaus su Reimontu, nei Goethes su Šileriu,
bet jie gi turi nemažai mūsosios dvasios bruožu, jie mūsojo likimo
ir tos pačios kovos bendrai. Tokie yra, tokie ir liks. Jei anie gali
Įkvėpti, šie gali talkinti. O talka ne mažesnė vertybė už Įkvėpimą.

Nežinomo
Politinio Kalinio,
Buv. Politinių Kalinių Tarptau
tinė Federacija lapkričio 7 d. Niu
jorke surengė Nežinomo Politinio
Kalinio Dienos minėjimą. NPK
Diena, paskelbta prieš keletą me.ų, jau yra tapusi tradicija.
“Remota jiistitia quid sunt regni nisi magna latrocinia” — vieš
patavimas ne teisės yra ne kas ki
ta kaip plėšikavimas, — sako mi
nėjimo priimta buv. politinių ka
linių rezoliucija. Tatai ypatingai
ryškiai pabrėžė Amerikos darbo
unijų tarptautinių santykių direk
torius* J. Lovestone. Jis kvietė
buv. politinius kalinius daryti vis
ką, kad Amerika būtų išbudinta iš
savo pasyvumo.
Pavergtųjų Seimo pirm. V. Si
dzikauskas pabrėžė, kad esamomic aplinkybėmis buv. politinių
[kalinių svarbiausias uždavinys yra
.kovoti su tebetrunkančia sovieti
ne sistema, kuri buvo ir tebėra
laisvės bei žmoniškumo aršiausias
priešas. Visa Sov. Sąjunga ir jos
užgrobti kraštai yra vienas išti
sas politinis kalėjimas, kuris turi
būti sugriautas, kitaip jame atsi
durs ir tie, kurie tebėra laimingi
laisvėje.
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Savaifės įvykiai

BŪSIMASIS JAV PREZIDENTAS ORGANIZUOJA NAUJĄ VY
RIAUSYBĘ. J. F. Kennedy, laimėjęs prezidentinius rinkimus nediaeie
balsų persvara, jau paskelbė kaikuriuos paskyrimus.
Savo rinkimų vajaus vadus paskyrė Baltųjų Rūmų pareigūnais, o
žvalgybos ištaigų, viršininkus Allen ir Hoover paprašė pasilikti sa
vo vietose. Trumano buv. patarėją Clifford paskyrė tarpininku tarp
Kennedy ir Eisenohwerio ir pavedė paruošti valdžios perdavimo
eigą. Išvykęs i Floridą poilsio, Kennedy priiminėja politinius lan
kytojus ir sveikinimo telegramas. Daugybės sveikinimų eilėje buvo
popiežiaus Jono XXIII, N. Chruščiovo, Adenauerio, Macmillan ir kt.
Kabineto sudėties dar nepaskelbė, bet pažadėjo tai padaryti netru
kus, kad busimieji ministerial turėtų laiko susipažinti su savo sri
čių darbu. Respublikonai, pralaimėję rinkimus kaikuriose valstijose
nedideliu balsų skaičiumi, ėmė e————---------------------------Kėlu reikalavimą perskaičiuoti ■ nistai. Pastarieji 1946 m. gavo 19
rinkikų balsus 11 valstijų. Ypač % balsų parlamento rinkimuose,
jiems rūpi Kalifornija, Nixono tė- i 1958 m. — 23%, daba? — 24.5%.
viškės valstija, turinti 32 elekto- Drauge su kairiaisiais Nenni so
rius. Esą 200.000 asmenų rinkimų cialistais jie gavo 39% ir beveik
meną buvo išvykę ir jų papildomi susilygino su kr. demokratais. Pa
balsavimai gali Kaliforniją pa staruosius valdžioje remia libera
.. ....
kreipti Nixono pusėn, nes Ken lai, respublikonai ir socialdemok
. ... .
nedy gavęs tik 37.000 persvarą. ratai, kurių grupės gana negau
..
Kennedy dėl to nesijaudina, nes sios. Kiek pasistūmėjo neofašisir oe Kalifornijos jis turi pakan tų partija: 1948 m. ji gavo 4.6%
kamai elektorių iš 22 didžiųjų balsų, dabar — 5.7%. Premjeras
valstijų. Nixonas pareiškė nerei A. Fanfani, komentuodamas rin
kalausiąs balsų perskaičiavimo. kimus, pareiškė, esą reikia geriau
Abu varžovai atostogaudami susi supažindinti Italijos gyventojus
tiko ir atstatė draugiškus santy su demokratiniu gyvenimu.
kius.
ALŽERIJOS RESPUBLIKA
rorinkiminiai vertinimai gana
Prezidentas
De Gaulle paskuti
Koelnas. — Izraelio žurnalis Įvairūs. Respublikonai svarsto
tas Joel Brand pareiškė esąs tik pralaimėjimo priežastis, o demo nėj savo kalboj paminėjo “Alžeri
ras, kad buvęs Hitlerio pavaduo kratai—nedidelės persvaros. Pir jos respubliką”, tuo atskleisda
tojas Bormann tebesąs gyvas ir mieji kaltina Nixoną už diskusijas mas savo planą, kuri ketina netru
slapstąsis Pietų Amerikoje. 1953 televizijoje. Esą jis nepaisęs dvie kus vykdyti. Pagal jį, naujoji res
m. jis pats matęs Bormanno as jų politikos dėsnių: 1. neik i vie publika liktų sąjungoj su Pran
cūzija, bet būtų palaipsniui per
mens dokumentą.
šas diskusijas su mažiau žinomu
Koelnas. — čia mirė Hitlerio varžovu, nes ji išgarsinsi; 2. ne- duodama valdyti palankių grupių
laivyno kūrėjas didysis admirolas diskutuok, jei turi persvarą, nes alžeriečiams. Šiam planui prieši
nasi ypač Alžerijos prancūzų jau-"
Erich Raeder, 84 m. Nuernbergo
nimag. Praėjusia savaitę žuvusių
Ažyrtfga&ėmis žyvos gaivos karėti kaip karo nūsi- dinamisktimą, sprendimų greitu giavo jaunimo
Dūriai, šaukdami:
kaltelis, bet 1955 m. dėl blogos mą ir gerą rinkimini vajų. Res “De Gaulle pakarti!
”. įvyko susi
sveikatos iš kalėjimo išleistas.
Latvijos Laisvės paminklas Jelgavoje
publikonai tikėjo, kad Kennedy rėmimų su policija, daug suimta.
amžius ir jo katalikybė neleis lai Jaučiamas nepasitenkinimas ir
mėti rinkimų. Net prez. Eisenho- kariuomenėje. Prieš vykdydamas
weris rinkimų dieną viešai pareiš savo planą, De Gaulle pasiuntė
kė manąs, kad Kennedy nesėdės Alžerijon krašto apsaugos min.
Su senatoriaus J. F. Kennedy i nepasiturinčioms sritims teikti ( dėl Alžerijos, kur yra JAV laivy prezidento kėdėj. Įvyko betgi ki P. Messmer ir gen. P. Ely. Vy
išrinkimu į JAV prezidentus at- i specalią pagalbą; palengvinti pa no bazės. Rytų Europa tebelau taip — 43 m. senatorius ir dar ka riausybės narys A. Jacomet, Al
eina valdžion nauja karta su nau- skolas namų statybai. Ūkinio gy- kia išlaisvintojo. Naujasis prezi talikas Įkopė j on kaip jauniausias žerijos reikalų gen. sekretorius,
jom idėjom bei naujais planais. venimo pakilimo laukiama apie dentas yra pažadėjęs neleisti už JAV prezidentas. Tai pirmas toks įteikė atsistatydinimo raštą, bet
Demokratų partijos sparnas, ku metų vidurį, kai pradės veikti re gesti vilčiai ir prieš rinkimus yra atvejis JAV istorijoj. Vertintojai De Gaulle jį atmetė ir pareigūną
riam priklauso ir naujasis prezi formų mašinerija. Doleris bus iš pareiškęs, kad Sov. Sąjunga la mano, kad nuo šiol tikybinis pašalino iš pareigų. Ruošdamasis
dentas, vadinamas liberaliniu, bet laikytas tvirtas ir pastovus, nors biausiai gali būti pažeidžiama per klausimas prezidento rinkimuose vykdyti savo planą, jis kvietėsi
šis pavadinimas JAV dabartiniu JAV aukso atsargos tuo tarpu jos satelitus.
nebus keliamas.
kiekvieną ministerį paskirai i sa
APIE LIETUV4
atveju reiškia pažangumą bei mažėja. Biudžetas, kuris dabar su
PUERTO RICO saloje, priklau vo kabinetą ir pareikalavo arba
Lietuvos reikalu Kennedy yra sančioje JAV, prezid. rinkimų visiško lojalumo arba pasitrauki
naujumą, priešingą konservatiz- daro 80.4 bilijonų dol. pakils iki
nekartą
pasisakęs senate. Pvz. jis dieną Įvyko gubernatoriaus rinki mo. Jei kils Įtampa, De Gaulle pa
mui. Pastarojo šalininkai, saugo 86 bil. dol. Valstybės išlaidos stip
dami JAV tradicijas, jau rikiuo riai padidės, juoba, kad numato yra pareiškęs Vasario 16 proga: mai. Vietiniai katalikų vyskupai, siruošęs skelbti išimties stovi ir
jasi ir gali sudaryti kongrese vie ma gerokai sustiprinti karines “Aš didžiuojuosi, kad mūsų vy matydami valdančios partijos ne panaudoti diktatūrine galią.
riausybė nepripažino neteisėtos palankumą religijai viešose mo NUMALŠINTAS SUKILIMAS
ningą opoziciją kaikuriais klausi JAV pajėgas.
Jauno prezidento ir vyriausy Lietuvos aneksijos, sovietų įvyk kyklose ir viešajame gyvenime, ir
mais, nežiūrint, kad priklauso
Vietnamas, buvusi Prancūzijos
bės
laukia betgi didelės užsienio dytos 1940 m. Laisvę mylį žmo negalėdami kitaip pagerinti padė kolonija, kurioje komunistai pra
skirtingom partijom. JAV pietuo
se konservatoriai yra susibūrę de krizės, kurios didele dalimi nu nės Lietuvoje, milijonas Ameri ties, buvo paraginę tikinčiuosius dėjo civilini karą, 1955 m. bu
kos lietuvių ir visi kiti Amerikos
Įvesti imigrantams dvejų metų
Torontietį estą A. Lutsalu ap mokratų partijoje, o šiaurėje — kreips jų dėmesį nuo vidaus prob piliečiai šiandieną atnaujina savo balsuoti už religijai palankią par vo padalinta i šiaurinę ir pietinę
tiją. Jų paraginimas betgi prieši sritį. Šiaurinė sritis atiteko komu
bandymo laikotarpi buvo pasiūlęs kaltino sovietų, agentūra “Tass’ ir respublikonų partijoje, ši koali lemų. Berlyno krizė gali iškilti
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kad
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pačius ir nepageidaujamas guber ėmė demokratinė kataliko prezi
parlamente E. Rea. Tautinių gru cių pareigūnu ir nužudžius tūks
laisvųjų
tautų
šeimoje
”
.
Kita
pro

JAV
pašonėj,
eina
civilinio
karo
tymą.
Konservatoriai
prisibijo
natorius L. M. Marin buvo vėl iš dento Ngo-dinh-Diem vyriausybė.
pių atstovai pasisakė prieš jo pla tančius nekaltų civilinių gyvento
ną. Tai reikštų sąlyginę imigraci jų. Tai pakartojo kanadiečių naujų bandymų, ypač ūkinėje sri linkme. P, Amerikoj, ypač apie ga jis sakė: “Padrąsinkime lietu rinktas 58% balsų. Opozicinių Pagal Ženevos susitarimą, 1956
ją ir toks imigrantas baimintųsi, spauda, radijas ir televizija, pa tyje ir naujų planų žmones vadi Karibų jūrą, bręsta naujos revo vių pasipriešinimo dvasią, nes tuo partijų kandidatai gavo — vienas m. turėjo būti pravestas plebisci
kad vyriausybė negrąžintų atgal. minėdama jo lankymąsi pas prem na “eksperimentininkais”. Antai, liucijos. Kongo padėtis tebėra pa netik pagreitinsime laisvos Lietu 32%, kitas naujai sudarytos ka tas ir kraštas sujungtas, tačiau tai
Pagal E. Rea planą, būtų dvi rū jerą Diefenbakeri su pabaltiečių toks žymus savaitraštis, kaip “U. vojinga. P, Vietname ir Laose vos respublikos atstatymą, bet ir talikų partijos kandidatas, arti 10 nebuvo Įvykdyta. Per 5 metus P.
šys imigrantų — reguliarių ir ne delegacija rugpjūčio mėn. A‘. S. News and World Report” savo vyksta kariniai sukilimai. Pran užtikrinsime Amerikos saugu %. Puerto Rico 80% gyv. yra Vietnamas, remiamas JAV kapi
katalikai, bent iš vardo.
talo, tvarkėsi gana sėkmingai,
reguliarių. Pirmieji būtų •besąly Lutsalu pareiškė niekad naciams vedamajame rašo apie naujovi- cūzija yra patekusi didžion krizėn mą”.
ninkų
pavojų
ir
kviečia
abiejų
LINKSTA
KAIRĖN
pravesdamas eilę ūkinių reformų.
giniai. antrieji — sąlyginiai. Bet netarnavęs, jokiu komisaru nebu
Italijoj Įvyko savivaldybių rin Ramybę drumstė tiktai komunis
tai esą reikštų imigrantų diskri vęs, tarnavęs tik Tartu miesto es partij ų konservatorius vienytis;
kimai —buvo renkami atstovai i tai, išlinkę iš šiaurės ir ginklu
minaciją.
tiškoj policijoj ir buvęs liudinin “Partiniai skirtumai turi būti už
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ir politinės reikšmės. Juose kr. ionai parašiutninkų ir užėmė sos
konferencija šaukiama Otavoje sovietų nužudytus 192 asmenis
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demokratai gavo 40.3% balsų. Jie tinės Saigono radijo stoti bei ki
naujojo prekybos min. G. Hees A. Lutsalu yra Toronto estų orga
mus
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ir
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čių.
Jie
yra
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į
draugiją
—
yra stipriausia Italijos partija, ta tas įstaigas ir pasiskelbė perimą
lapkričio 30 d. ir užtruks dvi sa nizacijų veikėjas, pabaltiečių fe
iliuzinius
posakius
anie
“
žengimą
gybę
sunkumų,
kylančių
praktiš

Kunigu
Vienybę,
kurios
rinktoji
čiau rodo linkimą silpnėti; per valdžią. Prezidentūra betgi laikė
vaites. Norima pagyvinti Kanados deracijos valdybos vicepirminin
priekin
”
siekiant
dirbtiniu
“
augi

kai
dirbant
su
jaunimu,
šis
klau

valdyba,
be
kitų
reikalų,
organi

1958 m. rinkimus jie buvo gavę si, ginama ištikimos karių grupės,
eksportą, išstudijuoti visas gali kas ir apdraudos Įst. tarnautojas.
mu
”
“
valstybės
tikslo
”
.
zuoja metinius suvažiavimus. Šie simas sukėlė gyvas diskusijas, iš 42.3% balsų. Kairiosios partijos nors kariuomenės vadas ir minis
mybes 49 kraštuose, kur veikia
* . »
Tai
konservatorių
balsas,
kuris
Kanados prekybiniai atstovai.
Saugaus eismo savaitė skelbia ima garsėti ateinant J. F. Ken met toks suvažiavimas įvyko lap kurių paaiškėjo, kad kylą sunku pasistūmėjo priekin, ypač komu- terial buvo suimti. Kautynėse žu
kričio 9 d. Marylake — Tėvų au- mai neturėtų atbaidyti nuo darbo
vo keliolika karių iš abiejų pusių.
Konferencijos metu Kanados pre ma gruodžio 1-7 d. Ją organizuo
nedy
kartos
žmonėms
Į
Baltuosius
su
jaunimu.
Jaunimo
klubai,
kaip
gustinijonų
rekolekcijų
namuose
Buvo manyta, kad sukilimas pavy
kybinių Įstaigų bei bendrovių at ja Kanados kelių saugumo tary
sekretoriavo
kun.
A.
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Sud
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organizacijos
forma
čianetoli
Toronto.
Programa
buvo
ko. tačiau prezidentui ištikimi da
stovai galės pasimatyti su nori ba ir dalyvauti kviečia valdžios Įs
bury.
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mais prekybiniais atstovais.
taigas bei visuomenės organizaci jų veržlumą, bet užtvenkti jau ne atvykus dviem paskaitininkam iš naudota mūsų parapijose lietu kun. dr. J. Gutauskas, kųn. K. liniai atskubėjo pagalbon iš kitur
ir numalšino sukilėlius, nepaten
jas. Tuo norima atkreipti vairuo begalės. Pats gyvenimas reikalau
Riekus ir T. Barnabas Mikalaus kintus prez. Diem valdžia.
viškam
turiniui.
Tam
reikalui
Montrealio
—
T.
J.
Borevičiui,
S.
Ontario parlamento sesija pra tojų ir pėsčiųjų dėmesį į nuolat
reformų, ir, bent dalis jų, bus J., ir kun. dr. F. Jucevičiui — bu specialios komisijos buvo paruoš kas, OFM. Pirmininko pareigos
sidės lapkričio 22 d. Po vidurio didėjanti eismo nelaimių skaičių. ja
vykdomos
jaunųjų rankomis. Nu vo apsiribota viena diena. Cent ti ir įstatai. Jaunimo klubo idėja, teko kun. dr. J. Gutauskui, sekre
gruodžio ji greičiausia bus per Autovežimiai esą savotiški gink
Londonas. — Darbiečių parti
matoma nuo. sausio 20 d. JAV rinių katalikiškų oragnizacijų apjungiančio visą parapijos jauni toriaus T. B. Mikalauskui ir iždi
traukta Kalėdų švenčių perijodui lai. Kanadoj yra 18 mil. gyven valdys
ninko
kun.
K.
Rickui.
Buvusios
vyrai 30-40 m. amžiaus, o dvasios vadai padarė pranešimus mą — organizuotą ir neorganizuo
jos vadu vėl išrinktas Gaitskellis,
ir vėl tęsiama nuo,sausio vidurio. tojų, kurių 5 mil. turi autoveži- asmenys
valdybos veiklos apžvalgą padarė kuriam partijos kairė buvo prida
50-60
m.
bus
laikomi
se

tą
—
jau
bandoma
įgyvendinti
apie
atitinkamų
organizacijų
reli

mius. Pernai eismo nelaimėse bu
pirm. kun. B. Pacevičius. Be kit riusi daug nemalonumu, ypač dėl
ginius -moralinius rūpesčius bei Toronte ir Delhi.
čeką Milorad Cop, Kanados pi vo sužeista 85.000 asmenų. Ap nais.
jų veiklą. Pastebėta, kad šioj sri Naujas dalykas šiame suvažia ko, pažymėtina K. Vienybės or jo pritarimo amerikiečių bazėms.
NUMATOMOS REFORMOS
lieti, pernai vasarą besilankantį skaičiuota, kad kasdien eismo ne
Tel. Avivas. — Oficialiais duo
Reformos numatomos švietimo tyje yra daug taisytinų dalykų ir vime buvo med. dr. J. Sungailos ganizuota parama liet, radijo pro
gimtojoj Čekoslovakijoj, milicija laimėse žūva 9 asmenys.
gramai
Vatinkane:
šv.
Jono
Kr.
menimis Izraelio gyventojų skai
srityje: feder. vyriausybė skirs kad reikia atkreipti į juos didesnį paskaita: “Pasauliečio pažiūra į
suėmė ir dabar teismas nuteisė 7
parapija
Toronte
surinko
$102,
čius
jau prašoko tris milijonus.
Kunigą
”
.
Jis
išdėstė
nevien
savo,
dėmesį.
Paskaitą
apie
organizaci

Nacių vadu pasiskelbęs Andre atitinkamas sumas naujų mokyk
m. kalėjimo už šnipinėjimą. Cop
Prisikėlimo
—
$100,
šv.
Kazimie

Otava, — Kanados keleivinių
atvvko kanadon 1952 m. ir gavo Bellefeville suspenduotas tarny lų statybai, praplės stipendijas ir nę krizę skaitė kun. dr. J. Gu bet ir daugelio kitų tikinčiųjų pa ro Delhi — $50.
lėktuvų
pilotams suteiktos taikos
sauliečių
pažiūrą,
nusakydamas,
pilietybę 1957 m. Jo žmonai, ku boje. Jis dirbo eismo ministerijoj paskolas studentams; rūpinsis pa tauskas. Jis konstatavo, kad to
Suvažiavime
dalyvavo:
kun.
P.
ri lankėsi Čekoslovakijoje kartu kaip braižytojas Sbrel, Que. Pa remti gydytojų ir gamtos mokslų kia krizė yra, nurodė jos priežas ką jie labiausiai vertina ir ko lau Ažubalis, T. Barius, OFM, kun. teisėjų teisės, kokias turi laivų
Tuo būdu jie galės ke
su juo, buvo leista grįžti Kanadon. sak jo, Kanadoje veikia nacional specialistų paruošimo išplėtimą; tis ir kaikuriuos būdus jai nuga kia iš kunigo kaip kunigo. Per dr. Pr. Gaida, T. T. Garbukas, kapitonai.
M. Cop gyveno Montrealy ir tar socialistų partijos skyriai 5 pro rems užsienio studentų mokslą lėti. Po diskusijų buvo prieita iš diskusijas buvo pasikeista nuo OFM, kun. dr. J. Gutauskas, kun. leivius ir sutuokti.
— Karalienė Elzbie
navo vienoj firmoj kaip buhalte vincijose? Iš darbo jis dar nėra at JAV universitetuose. Socialinėje vada, kad ateityje reikia telktis monėmis bei išryškinti dalykai, į B. Jurkšas,* T. B. Mikalauskas, ta Londonas.
pakrikštijo
pirmą atominį tei
kuriuos
kunigams
šiuo
metu
tek

apie
gyvybinės
reikšmės
organiza

ris. Be to, jis studijavo Montreal leistas, nes yra valdžios tarnauto srityje numatoma išplėsti sveika
kun.
B.
Pacevičius,
kun.
K.
Rie

tų povandeninį laivą. Jis yra 3600
lio universiteto slavistikos sky jas. Tam reikia civilinės tarnybos tos aodraudą ir pensijų sistemą; cijas, taikantis daugiau prie vie tų atkreipti dėmesįkus,
kun.
A.
Sabas,
T.
M.
Stepaitonų
talpos ir po vandeniu plau
Suvažiavimui
pirmininkavo
F.
riuje,, kur ruošė dąktaro diserta- komisijos tyrimo ir ministerių ka pakelti valandinio atlyginimo mi tiniu reikalavimų ir /skatinant
nimumą iki $1.15 darbininkams; tautiečius laikyti dalyvavimą or- Garbukas, OFM, iš Montrealio, tis, OFM, T. R. Šakalys, OFM. K. kia 25 mazgus per valandą.
bineto nutarimo.
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Bšauja karta perima Amerikos saldžią
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KANADOS POLITINIU PARTIJŲ ISTORIJA

Toronto
burmistru

(CSc) — Kanados pačiu anksty ir liberalų. Krašte augo nauja vadas, nes ir ministerio pirminin
vuoju periodu, apsijungus žemuti valstybinė dvasia, linkusi žiūrėti ko poste išbuvo daug Ogesnį lai
nei Kanadai (Quebec) su augštuti- ir kurti Kanados veidą kaip nau kotarpį, negu betkas kitas britų!
o), politinė diferenci- jos bendruomenės pasireiškimą, istorijoje. CCF partijos veįkla
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
jacija rėmėsi buvusiais skirtu visiškai skirtingą ir nuo Britani stūmė Mackenzie Kingą į kairę.
Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.
mais tarp prancūzų ir anglų. Bet jos ir nuo JAV. Sir Wilfred Lau Lėtai ir atsargiai jis įvedė sociali
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
>
kai Ontario išaugo ' gyventojų rier, didysis liberalų vadas, buvo nio gerbūvio valstybės principus
941 Dundas St
Toronto 3, Ont. Canada.
TeL EM. 8-6813.
skaičiumi, Britų valdantis luomas ypatingai šios naujos dvasios ir j gyvenimą, kaip pašalpos moti
noms, vaikų priedai, nedarbo ap
iššaukė nepasitenkinimo. Kilo ne vykdytojas ir atstovas. *
sutarimas ar Kanada tūri pasilik Jis suprato karalystės vertę ir draudimas, senatvės pensijos. Pri
ti kolonija ar siekti tam tikro sa buvo lojalus valdinys, bet tuo pa ėmus šiuos pagerinimus, padidi
vėl išrinkite
vistovumo. Ar kraštas’ ir toliau čiu laiku jis bijojo britų vyriausy nus gerbūvio reikalus savo parti
turi būti valdomas žmonių, siun bės politinės Įtakos Kanadai. To jų programose, ir įtraukus kitus
• ALRK Kunigų Vienybė suda dijoje, ir pradėjo savo darbą spa čiamų iš Didžiosios Britanijos? dėl savo vedamo) politikoj jis radikalius pasiūlymus, kurie pir
rė religinės šalpos komisiją, kuri lio 19 d. Jos tikslas — paruošti Sava “atsakominga vyriausybė” kombinavo išlaikyti britų santy ma skaitėsi net socialistiniais sa
įsteigė savo biurą Brooklyne ir kunigų Europos vyskupijoms, kur pasidarė kovos šūkis, kurį kėlė kius su Kanados laisve ir savisto vo esmėje, abi partijos — konser
pakvietė r. vedėju kun. St. Railą. trūksta vietinių kunigų. Semina Augštutinėje Kanadoje Makenzie via veikla, šios idėjos didėjanti vatorių ir liberalų — savo prog
Biuro uždavinys: organizuoti šal rijos rektorių paskirtas kun .dr. sukilėliai, o paraleliai Žemutinė j jėga ir abiejų partijų jos palaiky ramomis tapo gana panašios. Di
pą okup. Lietuvos bažnyčioms li Dellepoort. Prie jo sudaryta tarp Kanadoj tokiam sąjūdžiui vadova mas pasidarė aiškūs kilus I Pa džiuliai aštrumai išnyko. Ir CCF,
“Viešpaties Dienos“ įstatymą, kad
turginiais drabužiais ir kitais ga tautinė valdytojų taryba, kurios vo Louis Papineau.
sauliniam karui, kada abi partijos kurios programą pasisavino jos Jis atstatys Toronto prestižą; sekmadienių
popietinėmis bei vaka
limais būdais; rinkti istorinius do pirm, išrinktas Vienos vysk, pai metro- rais galėtų vykti koncertai ir veikti
Laimingu būdu Britanija ne laikėsi nusistatymo, kad Kanada priešininkai, jau nesiskaitė tokia tučtuojau pasirūpins suj
kumentus, telkti informaciją apie galb. 'Jačhyni.'-.M./;:
užmiršo pamokos iš Amerikos re pati turi apsispręsti dėl karo, dėl kairi federacinėj politikoj, nors polinę sritį; greičiausiai užbaigs kinai. Tai vyras, kuris pastatys tilta
' religinę būklę Lietuvoje ir ją
Ikišiol įstojo 47 seminaristai, voliucijos. Ji pasiuntė savo didį savo Įnašo dydžio, dėl žmonių ir Vakaruose, ji naudojosi svaria Bloor - Danforth požeminį; pataisys į salas.
■ skleisti Amerikos spaudoje. Šiam daugiausia iš Olandijos. 15 jų li ’žmogų lordą Durham, kuris ir pa apginklavimo. Prie Laurier Įpė ;^aka.
Naujieji piliečiai - balsuokite gruodžio 5!
darbui paramos gauta iš JAV
dinio
Mackenzie
King
šis
polinkis
ruošė
pranešimą
Britų
vyriausy

Faktiškai
dabar
politinis
Kana
episkopato. Norintieji pasiųsti ko išsiuntinėti teologinėm studi bei, tapusį pagrindu svarstant i valstybinę autonomiją dar dau dos gyvenimas yra judėjime. Ir
*- Vėl išrinkite
Lietuvon liturginių ar kuniginių jom į kunigų seminarijas Vieno Britų Šiaurės Amerikos Aktą giau laimėjo, kada Britų tautų neseniai vykusi liberalų partijos
drabužių gali kreiptis: Rev. St. je, Essene, Hildesheime; 12 palik 1867 m. šis įstatymas sudarė gali- Bendruomenėje (Commonweal- konferencija Kingstone, Ont, pa
Raila, 225 S. 4th St., Broklyn 11, ta Maastriche, likusieji paskirsty (British North American Act), ku the) — kuriai Kanada priklauso skelbė šūki “naujai spręsti naujas
N.Y., USA. Reikia apmokėti bent ti i mažąsias seminarijas filosofi ris ir yra Kanados konstitucija, — karūnd yra simbolis bendros problemas“.
nėms studijoms. Maastrichto eu
persiuntimo išlaidas.
mybės kurti savanorišką konfede ištikimybės, nors kartu ji neuž To pačio judėjimo pasireiški
TORONTO BURMISTRU KETVIRTAM TERMINUI
• Ukrainiečių vyskupu Prancū- ropinėj seminarijoj bus dėstoma raciją iš esamų provincijų sie deda jokių suvaržymų pilnutinei
mas matosi formacijoje naujos
žijoj paskirtas kun. Vladimir Ma- tik kalbos — prancūzų, vokiečių kiant Kanados Dominijos
laisvei, ir įvairios dominijos veda partijos, kurią sudaro profesinių
ALLAN A. LAMPORT,
mą, prieš naujosios rotušės staty
ir
viena
kuri
skandinavų,
istorija,
lančuk, redemptoristas, iš Yorksavistoviai
savo
reikalus.
Tuojau
po
1867
m.
liepos
1
d.
bos
branginimą (kai gyventojų bu
.susitarimas su CCF. šie kandidatas į Toronto miesto bur
tbn, Sask., Kanadoj. Čia jis gyve sociologija, psichologija ir pan. konfederacijos (Kanados gimta Didžiosios depresijas (1930-37)vjgį mėginimai
irpašdkeitimai,
mistrus, lapkričio 10 d. vakare vę nubalsuota statyti už $13.500.na nuo II D. karo pabaigos ir iki- Kandidatai galės pasirinkti būsi dienis) didysis Kanados vadas Sir periodas tarifų klausimą dar to- -kurie
19
000, dabar sąmata išaugusi iki 28
balsavimuose gali sudaryti
šiol dėstė teologiją ukrainiečių mas vyskupijas. Maastrichto se John Macdonald paskelbė tautinę liau nustūmė iš politinių klausi naujas situacijas, ir yra demokra suruošė .mažumų laikraščių re mil. dol.), už sekmadienio kultū
redemptoristų seminarijoj Wood- minariją finansuoja Vienos, Salz- Kanados politiką. Dvi politinės mų. Nevaržomos laisvos iniciaty tija ir jos augimas. Dar daugiau, daktoriams ir kaikurių tautybių rinių pramogų leidimą, už kovą
stock ir Meadowdale. Pastarąjį burgo, Klagenfurto, Esseno, Koel- partijos įsikūrė — liberalų (Grits) vos idėja gavo baisų smėfeį tuo visos kanadiškos partijos žino, organizacijų atstovams priėmimą su nedarbu, už plačią socialinę
dešimtmeti jis buvo ukrainiečių no, Hildesneimo, Paderborno, ir konservatorių (Toris), Kurios ir laiku ir KanadojeirJAV. Kana kad atominio amžiaus problemos Toronto turtuolių Granite Club programą ir 1.1. Savo karštoje
redemptoristų provincijolu, ku Berlyno vyskupai ir kaikurie Vo pasirengė kovai politinėj srity.
doje reakcija pasireiškė CCF par nėra vien tik naminės problemos, patalpose. Dalyvavo arti šimto kalboje kondidatas teigė, kad kas
kietijos ir Austrijos vienuolynai.
rio būstipė yra Yorkton, Sask.
tijos Reginos manifestu, kuris jos yra pasaulio problemos, kurių žmonių.
Kuo jos skyrėsi?
pastaraisiais metais buvę pada
•
Tikybinė
laisvė
įvairiuose
• Lovanium — katalikų univer
Judrusis kandidatas, buvęs bur ryta buvę pradėta jau jo burmistSir John Macdonald paskelbto pranešė apie naujos partijos gi nei viena tauta negali neboti.
sitetas Konge — pertvarkomas. kraštuose buvo pavesta ištirti J. ji tautinė politika buvo grindžia mimą (Canadian Co-opęrativė Fe
mistras ir TTC vadovas, savo pro ravimo metu. Ji daug kas puolą,
Sudaryta administracinė taryba, Tautų socialinių bei ekonominių ma baime JAV, kad JAV galį pa deration) ir pasiūlė naujas ūkiš
gramą aptariančioj kalboj griež nepalanki esanti jam vietos spau
kurios pirm, yra Leopoldvillės ar- reikalų komisijai. Pranešėju bu glemžti Kanadą. Baimė nebuvo kas ir socialines reformas. Tai Ar jūsų
tai pasisakė prieš dabartinės da, ypač Telegram esąs prieš jį,
kiv. Scalais, tačiau praktinis dar vo paskirtas indietis Krišnaswa- be pagrindo. Jis norėjo Kanadą buvo Vakarų sričių revoliucija
miesto vadovybės vedamą liniją, betgi jis jaučiąs Toronto masių
bas pavestas jo pagalbininkui mi. Per eilę mėnesių jis surinko išlaikyti britiška. Išlaikyti Kana socialistiniu pagrindu. Ji įsivieš
Dirbtiniai dantys ypač prieš metro tarybos pirmi reikalus ir esąs pasiryžęs juos
vysk. Malula. Tarybom Įeina keli medžiagą apie visus JT priklau dos nepriklausomybę. Konserva patavo vakarinėse provincijose nejuda, neslankioja, ar nekrenta? ninką Gardineri ir burmistrą Phi vykdyti Dėl to jis esąs tikras, kad
Kongo katalikų veikėjai, jų tarpe sančius kraštus ir parengė ilgą torių partija, kuriai vadovavo ir sudarė sunkumu abiem seno- ■FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- llips. Jis esąs už komplikuotos ir laimėsiąs, kaip seniau laimėdavęs,
du Ikinus ant apatinės ir viršutinės dantų brangios metro administracijos
ss na to pirm. j. Ileo, dabartinės pranešimą, kuris bus svarstomas Macdonald, sukūrė tarifų sistemą jom partijom.
masės esą su juo. JĮ puolę taip
plokšteliu, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje.
komisijos,
o
vėliau
pateiktas
JT
komišarinės vyriausybės vicep. A.
Nustojo slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia ■suliejimą i vieną savivaldybę, už pat, kai kovojęs už leidimą sek
palankią Kanados pramonės au William L. Mackenzie King, ku jokio
kaučuko skonio bei sulipimo jausmo.
N’Dele. Liuvene, Belgijoj, suda pilnačiai. Pranešimas, kuris jau gimui. Naujieji tarifai lengvino ris buvo liberalų ministeris pir FASTEETH
yra. šarminiai (be rūgšties). Jie ne- taupumą, kad nereikėtų kasmet madienio sporto. Masės jį supratę
rūgstx
Panaikina
"plokšteliu, kvapų". Reika kelti mokesčius, už greitą miesto
ryta akademinė taryba, kuri rū atspaustas, yra bendro pobūdžio Britanijos padėtį ir sunkino Ame mininkas daugeli metų, bus at
ir dabar suprantą.
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių gapinasi abiejų universitetų bend ir atskirų kraštų pateikta medžia rikos. Tai ir buvo ankstyvųjų par mintinas kaip Įžvalgus politinis minių parduotuvėje.
susisiekimo problemų išsprendi- Dalyviai pateikė keletą klausi
radarbiavimu. Jau pakviestas pro ga jame neiškelta — palikta ar tijų svarbiausia žymė. Ryšiai su
mų, pvz.. dėl priemiesčių savival
fesūrom kunigas iš Ruandos kraš» chyvuose. Tikybiniai persekioji britais palengvėjo. Dėl to Įvairūs PRAEITO KARO PRISIMINIMAI ’
dybių suliejimo, dėl automobilių
to ir .norima rasti daugiau univer- mai jame pridengti teisinėm for reformatoriai, kurie kitu atveju
parkinimo gatvėse, kur nėra ga
mulėm. Pvz. apie Sov. Sąjungą sa būtų priklausę liberalams, dabar
si.etui tinkamų asmenų.
ražų, dėl teisės savininkams
® Ortodoksų santaryba numato koma, kad vyriausybė ir partija nuėjo su konservatorių partija.
nuomoti kambarius, o pagaliau ir
ma sušaukti prieš visuotinę K. esą du skirtingi dalykai. Vyriau Macdonaldo nacionalinė politika
kandokas klausimas, kodėl jis, iš
Bažnyčią ’ santaryba. Visuotinis sybė, vykdydama tikybinę lais pasitarnavo pramonininkų intere
kuris buvo sugaištas dėl Hitlerio burmistro vietos pats išėjęs, da
Vertė P. BRA-KAS
(Tęsinys iš praeito nr.)
Konstantinopolio patriarchas Ate- vę, esą lygiai vertina partijos pro- sams, tad jie irgi suėjo i konser
Įsakymo dėl naujų ginklų 1940 bar vėl kandidatuoja. Gavosi Įs
Pagal juos skridimo greitis bu
Vid.: pagandą ir tikybinių grupių veik vatorių partiją, šis stambaus biz-j vo'sW
m., nemažiau pusantrų mėtų bu pūdis, kad žodžio kišenėje ieškoti
’mvliu .Tai buvo 120 myliu prieš tai.
Rytuose ir Beyrate pareiškė esąs ią. Pasak JT pranešėjo, sovietinė mo susirišimas su konservatorių Į daugiau negU propelerinių naiPalikom aerodromą ir grįžom vo praleista veltui. 1941 m. pabai jam nereikia, o i pastarąjį klausi
optimistas dėl ortodoksų vieny vyriausybė visas tikybas laikanti partija taip ir išliko visam laikui.1
Buvo, tuo laiku beveik atgal i dirbtuves padaryti galuti goj staigiai augščiausia valdžia mą atsakė, jog po veik 20 metų
bės; vienintelė kliūtis esanti atgyventais prietarais, kurie turį Tas prisideda prie partijos ištiki
nes išvadas. Tolumoje stovėjo vėl susidomėjo sprausminiu lėk tarinybos miestui rinktuose orga
Maskva, kuri reikalauia sau vado būtr pakeisti moksliųjų ateizmu. mumo privačiai inięiątyvai ir su fantastiška. Bę. to^kuras buvo pa du ME-262. Jie ^nah atrodė kaip tuvu, Netikėtai ji panoro, kad;jis nuose stačiai' norėjęs pailsėti, bet
vaujančio vaidmeh&Wfenyfcte su Pastaraisiais metais’ ji pakeitusi daro bendrą pasipriešinimą vy prastas )ir ^ig^. Nebereikėjo .dvi sidabro juostos. Ir šiandien būtų masiniai gaminamas.
dabar jaučiąs pareigos vėl kovoti
Roma taipgi esanti galima ir ta taktiką ir kovojanti su tikybomis riausybės kišimuisi i ūkiškus rei augštos kokybės benzino, kurio aš dar tikiu, kad su ME-262 mes
Lapkričio
2
d.
Goeringas
aplan

dėl miesto gyventojų teisių bėi jų
mums sunkiau ir sunkiau buvo,
linkme veikiama. Tik esą nega propagandniais būdais. Tikybinės kalus.
kė
Messerschmitt
dirbtuves
ir
lai

turėjome
gerą
progą
Įvykdyti
pa

gerovės.
lima laukti, kad ji Įvyktų staiga. grupės, bent kaikurios, manan Tarifų nuostatai, kurie domi gautis Pirmiausiu su vienu iš tų grindinius pakeitimus oro kare. ke šio lankymosi turėjo pasikal
Reikią pirma atstatyti draugiškus čios betgi, kad jų minties, sąži navo Kanados politikai ligi 1930 paukščių pagrindinis fabriko la Tokioje nuotaikoje aš pasiunčiau bėjimą su pačiu Willy MesserMoiotovas
santykius tarp atskirų krikščioni nės ir tikybos laisvė esančios su m., turi didesnės reikšmės, negu kūnas bandytojas padarė parodo telegramą gamybos viršininkui schmittu. šis pasikalbėjimas gali
jos šakų ir tada eiti toliau. Ta varžytos. Aišku, toks pranešimas kas galėtų manyti. Kanados ūkiš mąjį skridimą, o po to aš Įlipau Milch, pabrėždamas, kad lėktu ma sakyti nulėmė ME-262 likimą.
linkine veikia ir anglikonai, ku- nėra tikybinės laisvės gynimui ka gerovė priklauso nuo tarifų ba i sėdynę. Su daugeliu Įvairių vas yra nepaprastai geras ir kad Goeringas netikėtai užklausė kon Molotovas, kuris dabar gyvena
rių galva vysk. Fisher lankysis i sudaryti JT tinkamas pagrindas, lansavimo bei uuo jų augštumo veiksmų mechanikai užvedė va oro kare jo galimybės yra neri struktorių ar negalima būtų pa Vienoje, kaip sovietų delegacijos
pas Konstantinopolio patriarchą Netenka laukti, kad jo svarsty- apsaugojant Kanados pramonę. riklius. Su nemažu dėmesiu ste botos. Bendrame pasitarime nu versti lėktuvą naikintuvu - bom pirmininkas tarptautinėje atomi
ir pas popiežių Joną XXIII gruo- mas JT prisidėtų prie persekioji- Bet kartu ir ne taip apribojant bėjau jų judesius. Pirmasis va tarėm, kad reikia tuč tuojau pra bonešiu ar visiškai bombonešiu. nės energijos komisijoje, vieną
džio mėn. pradžioje.
mų panaikinimo Sov. Sąjungoje, svetimą importą, neskatinant at riklis lengvai užsivedė. Antrasis dėti statybą pirmos serijos maž Toliau jis paaiškino, kad Hitleris vakarą nuėjo į kiną pasižiūrėti
• Europos kunigų seminarija; jos okupuotuose kraštuose, Kini- silyginti tuo pačiu tas valstybes, užsidegė. Per sekundės dalelę vi daug apie šimto mašinų. Tiesa yra labai susirūpinęs gręsiančia vokiško dokumentinio filmo iš na
sas variklis liepsnojo. Kaip lakū
Įsteigta Maastricht mieste, Olan-įjoję ir kitur.
kurios perka mūsų žaliavas, kaip nas aš buvau jau gerai Įpratęs šiame dalyke buvo šiek tiek rizi invazija ir jis jai atremti prie V cistinės Vokietijos gyvenimo, pa
kviečius, medi ir kt. šitas rūpini Įlipti ir akimirksniu iššokti. Ugnis kos, nes lėktuvas dar nebuvo pil ginklų dar- norėtų turėti toki bom vadinto pagal Hitlerio visą moks
masis Kanados ūkiška gerove tu tačiau gana greitai buvo likviduo nai praėjęs pro išsivystymo fazę. bonešį, kuris galėtų pralysti pro lą išdėstančią knygą “Mein .
rėjo Įtakos ir liberalų partijai, ta. Antrojo lėktuvo varikliai ne Tačiau jis mums reiškė tiek daug, betkoidą apsaugą, kad galėtų prie Kampf”. Ten tarp kitko yra pa
kuri su laiku perėmė nuosaikią darė kliūčių. Pradėjau judėti pa kad mes galvojome, kad, kokie šo telkinius subombarduoti, čia vaizduotas ir nacių susibroliavi
protekcinę politiką.
mažu, bet vis didėjančiu greičiu tik netobulumai iškils, juos pilnai Hitlerio galvojime buvo pagrin mas su bolševikais 1939 m., kai
Žinoma, Sir Wilfrred Laurier, pakilimo taku, kuris buvo 50 jar galėsime ištaisyti masinėje gamy dinė klaida. Vietoj panaudojus pats Molotovas važinėjo i Berlyną
pirmasis didysis liberalų vadas, dų pločio. Bėda buvo, kad nieko boje. Mes norėjome pereiti kaip ME-262 tam, kad žingsnis po ir Maskvoje priiminėjo Ribbentaip pat rūpinosi Kanados nepri nemačiau į prieki. Vėlesniuose galima greičiau i masinę gamybą. žingsnio atgavus persvarą ore, be tropą, atvykstanti pasirašyti ne
klausomybe užsienio prekyboj. lėktuvuose to jau nebuvo — jie
Nuvykau pas Goeringą į Welt- kurios, pasak Eisenhowerio, inva puolimo sutarti ir Rytų Europos
Jis nebijojo ir nenorėjo Jungtinių buvo aprūpinti vienu ratu nosies einsteino pili ir jam visa tai iš zija būtų buvus didžiausia kata pasidalinimą užfiksuojančius slap
Amerikos Valstybių užviešpatavi- priekyje. Atrodė, kad takas tuoj dėsčiau. Goeringas kaip ir Milch strofa karų istorijoj, Hitleris pa tus protokolus. Molotovui tai gemo, bet jis kartu matė, kad ūkiš pasibaigs. Jau dariau 80 mylių Į greitai užsikrėtė mūsų entuziaz jėgiausią
- - .
- lėktuvą tai..tpersvarai
,
. at. rai atmintini Įvykiai. Kai jis iš
kos jėgos šiame kontinente ver vai. Pagaliau uodega pasikėlė ir mu ir atrodė, kad viskas tuoj bus gauti norėjo ‘ paversti pagalbinių i ėjo iš kino, ji tuojau apspito žuržėsi i pietus arba Į šiaurę. Jis rū galėjau matyti. Dabar, sumažėjus įvykdyta. Beliko tik gauti Hitle kariuomenės ginklu. - Naikintu-' nalistai, klausdami, ka jis mano
‘ filmą -ir anuos -laikus.
—
pinosi britams lengvinančiais ta oro pasipriešinimui, greitis smar rio palaiminimą, bet tai neabejo vas-bombonešis, ar vien tik bom-' apie
Molo
bonešis
tik
tada
yra
sėkmingas,
rifais, bet kartu ir reciprociteto kiai kilo. Prašoko 120 mylių.
tinai bus gauta, nes jam nebebu
tovas atsisakė ką nors tuo reika
sutartimi su JAV. Rinkimai 1911
vo jokios prasmės pasisakyti prie kada yra stipri naikintuvų ap lu pasakyti.
Pirmą
kartą
skridau
stumiamas
m. buvo kartūs ir šovininstiški.
šingai. Pirmas dalykas kitą dieną sauga. Tai jau puikiai buvo patir
Laurier pralaimėjo. Kraštas dar sprausminiu variklių. Nebebuvo Goeringas eis pas Hitlerį, kad as ta Anglijos oro kovose. Į Goerin Varšuva. — Iš i užsienius siun
nebuvo pasiruošęs tokiems žy drebėjimo net kertančio propele meniškai galėtų viską išaiškinti. go klausimus Messersch'mittas at čiamos lenkiškos spaudos 60%
giams; bet šiandien pietų-šiaurės rio garso. Mano sprausminis švil Man patarė pasiruošus laukti, jei sakė, kad teoretiškai tai įmano esą ^junčiama į Sov. Sąjungą.
ūkiški ryšiai ir jėgos didėja, ir pė per orą. Vėliau, kai buvau reikės duoti tolimesnių paaiški ma padaryti, tačiau ME-262 yra Lenkiška spauda visdėlto duoda
klausiamas, kaip jaučiausi, atsa nimų.
konstruotas kaip naikintuvas to daugiau pasaulinių žinių, dėl to ją
yra jau stiprūs.
kiau,
kad
atrodė
lyg
angelai
mane
Naujas politinio gyvenimo iš
LIETUVIŠKAIS TEKSTAIS, TINKA PASIŲSTI
Praėjo diena ir kita be jokios dėl bombonešis nebebus geras. Sov. Sąjungoje ir grobsto.stumtų.
'
SVEIKINIMAMS NE TIK ŠIAME KONTINENTE
sišakojimas šio šimtmečio pra
žinios iš Goeringo. Pradėjo aiškė
SAVO PAŽĮSTAMIEMS, BET IR Į LIETUVĄ IR SIBIRĄ.
Tačiau karo meto sąlygos ne ti, kad Hitleris atmetė mūsų pla
džioje palaipsniui išstūmė tarifų
• KAINA 10,12’a ir 15 et. ĮSKAITANT IR VOKĄ •
karštą klausimą, anksčiau skyrusi leido man ilgai gėrėtis sprausmi ną. Aplankdamas Luftwafes va
šias dvi partijas —- konservatorių niu variklių stūmimu. Reikėjo dus ir neklausdamas nieko net pa
o o e
per kelias minutes padaryti ties Messerschmitt, neduodamas
Užsakymus m pinigų perlaida siųsti adresu:
sprendimą apie patį lėktuvą. Rei jam net išsižioti, jis įsakė tęsti
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
SPAUDGG BENDROVE “ŽIBURIAI”,
Nosies tamponai kėjo išbandyti, jo lankstumą, lėktuvo
išvystymo darbą tik su
9-11 Dundas S reet West, Toronto 3, Ontario.
greiti, kilimą ir 1.1. Kaip tik tuo
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
prototipais. Griežtai už
sustabdo sinusitį metu vienas keturmotorinis Mes keliais
draudė daryti betkokius pasiruo
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
Parduodamas su fabriko ženklu “Ne- serschmitt skrido pro šalį ir aš šimus masinei gamybai, nes jam Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
vo” yra gaminys, paremtas visiškai juo galėjau pasinaudoti padary atrodė, kad rizika per didelė. Lėk MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
skirtingu
priėjimu prie chroniško sinu damas bandomuosius užpuolimus. tuvas dar gali būti nepasisekimas.
TAUPYK ir SKOLINKIS
sito ir kataro problemos.
Žinoma, iš apačios mane sekė su
Turint mintyje, kad pats Hitle
Vartojant kasdieną po keletą minučių dideliu nerimu, nes su pirmaisiais
Kredito Kooperatyve “PARAMA"
impregnuota tamponą, sudirgintos no naujos rūšies lėktuvo modeliais ris dažnai darydavo savo planus
imdamasis didelės rizikos, šis jo Sinnčiame
D A ČTI t Jūsų sudarytos ir apdraustos įvaiPaskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėlio i ir gyvybė opdrousto.
tes kanalų gleivinės pakeičiamos rami
reikėjo
elgtis
kaip
su
žaliais
paprastu
ir
UKV
r Q I U rius siuntinius.
gestas rodė, jog jis jau mažai benančia antiseptine danga.
kiaušiniais.
Bet
didelis
smalsu

Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitu prekių.
pasitikėjo Goeringu ir kitais Luft
Greitai pajuntamas palengvėjimas ir
DARBO VALANDOS:
mas,
ką
gali
šis
lėktuvas
padary

ligos simptomai tolydžio mažėja.
wafes vadais. Jis priminė GoerįnGyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
ti.
neleido
laikytis
atsargumo
ir
Pirrnotfieniqis ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
gui, kad jau nekartą jam buvę rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
“NEVO” dabar gaunamas vaisti
Antradieniais —■
nuo 10-12 voi. ryto ir 7-9 vai. vok.
aš išbandžiau, kaip tik mokėjau. prižadėtos nuostabios technikos mums j>aštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
nėse už $5.00 arba pasiunčiant ad
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 1 0-12 vai. ryto
uždaryta.
Rezultatai buvo nepaprasti. Tai naujovės ir pakol kas nieko, iš jų
Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
resu: 36 Powell Street, Vancouver
nebuvo
žingsnis
Į
prieki.
Tai
bu

Bortinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Torontą, Ont.
neišėjo. Jis priminė, kad HE-177
vo
didelis
šuolis.
Nusileidau
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA
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”
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pinigų
keturmotorinis bombonešis jam
'■■
Telefonas IX 2-6723
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<
tokiu
entuziazmu,
kaip
niekad
grąžinimo garantija.
». .... .
, i buvo prižadėtas 1941 m., bet ir
T
BALTIC EXPORTING CO.
dabar dar yra neaišku, kada jis
galės pasireikšti kovose.
.849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
Vienintelis lietuviškas RESTORANAS
LEE FURS
Tokiu būdu ME-262 gamyba
4
► SKYRIAL:
buvo nutęsta pemažbu kaip šeToronte - "EUROPA"
165
Cannon
St.
EHamilton,
Ont. Tel. JA. 841686. Ponia V. Juraffis.
PQts 'a’kQS užsisakyti. šius mėnesius. Pridėjus laiką, 94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel.
OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė.
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756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale - Claremont Sts. TEL. EM. 64)091

LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETIŠKI VALGIAI, gaminami prityrusių
virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną dieną nuo 6 vai. ryto iki 830 vai. vakaro
Sav. J. ir F. JONYNAI
v
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Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni
pagal naujausię madą. Darbas atliekamas gerai
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Patarimai nemokami.
767 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 8-6851
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Metinis KLB Šalpos Fondo vajus

TtVISKeS

ŽIBURIAI

Parama lietuviams Lenkijoje bus tęsiama

3 PUSH

PRIE INFORMACIJOS IŠ
ROMOS GRĮŽTANT

KLB Šalpos Fondo valdyba, ti Pasklido gandų, kad nuo lap
Kaip visa lietuviškoji veikla,
rimų užsienio prekių, papiginta mi, nebūtų nei tiek daug tų grautaip ir šalpos darbas reikalauja kėdama, kad šalpos darbas visada
kaina.
‘' prašy
kričio
15
d.
pakeičiami
muitai
į
džių, ašaromis sulaistytų
AL. CIMANTAS
ištvermės. Jis nėra atsitiktinis, buvo ir liks vertingas humanisti
Lenkiją,
o
jų
augštumas
sustabLiteratūra,
religiniai
dalykai.
mų.
Jau
ir
taip
tas
vargas
didelis,
bet metų ciklu besikartojantis ne, krikščioniška ir tautine pras dysiąs tų siuntinių įteikimą.
Jau nekartą spaudoje teko nu kalba buvo išleista knyga apie
Spauda knygos iš laisvojo pasau bet kai jį dar paryškina prašyto
veikimas. Šalpos reikalus lietu me, skelbia šį KLB šalpos Fondo
BALFas, pasiuntęs tūkstančius lio į Lenkiją sunkiai patenka. Vi jai, tai baigęs darbo dieną BALFo siskųsti nepakankama lietuvišką Marijos garbinimą įvairių tautų
•
viškoji visuomenė galėtų kuriam metinį vajų ir
ją informacija iš Romos. Ten nuo tarpe, paminėtos katalikiškų tau
laikui pamiršti, kai šalpos organi a) prašo visus KLB apylinkių individualių siuntinių lietuviams saip buvo mėginta nusiųsti į ten centre nei žmoniškesnę vakarie lat verda labai gyvas ir tarptauti tų svarbiausios šventovės skirtos
į Lenkiją, panašių gandų turėjo taip gražiai prašomų lietuviškų nę gali valgyti, nei užmigti -bezacijų iždai bus pilni. Deja, iki šalpos komitetus ir įgaliotinius jau
nės reikšmės turįs gyvenimas, ne Dievo Motinos garbei. Vilniaus
prieš porą mėnesių. Tačiau maldaknygių, rožančių, katekiz gali
gali. - :
•
šiol jie dar visuomet buvo ir yra pravesti metinį ŠF vajų iki 1961 pasitikrinus
retu
atveju paliečiąs ir lietuviš Aušros Vartai minėtame leidiny
įvairiose vietose, net mų'. Deja, viskas žuvo kelyje, pa
Kun. L. Jankus,
m. vasario 16 dienos;
tušti.
kuosius
reikalus. Tad, nereikėtų neminimi. Privačiai teko patirti,
esančioje Lenkijos ambasa gal kažkokią Ženevos konvenci
BALFo reikalų vedėjas.
Artėja Kalėdų šventės. Skuba b) laiko, kad ŠF komitetų ir JAV
stebėtis, jog esama tautiečių, ku jo£ ir lenkai norėję savintis lietu
ir pas pačius lietuvius Len ją. Dėta ir į rūbų pakietukus; tais
me siųsti pakietėlius artimiesiems įgaliotinių minimalinė porcija yra doje
IS
PUNSKO
RAŠO
rie labai pareigdautų, kad infor viškąją šventovę, tad reikalą teko
kijoje — vaizdas siuntoms į Len- atvejais knygelės ir devocionalai
Lietuvoje, Sibire ir kitur. Daug pravesti metinį ŠF vajų;
macija iš Amžinojo Miesto būtų išspręsti kompromisu — nei
c) mano, kad kiekvieno lietu Kiją nėra jau taip blogas. Beveik buvo išimti, o kartais ir visa siun BALFo Reikalų Vedėjui,
kas neturi artimų žmonių čia, iš
užukrinti, kad padėtis te- ta dingdavo. Antireliginė literatū Gerasis Kunigėli, mias X. Y. kur kas greitesnė., Šio autoriaus jiems, nei mums. Ir šios eilutės,
kurių galėtų tikėtis paramos. Kur vio moralinė pareiga bent kartą galima
oėra nepasikeitusi, kiek tai liečia ra (gana daug jos siunčiama lie prašomie padėkitie mums. Esa- samprotavimus šia tema labai ver jokiu būdu nėra kaltinimas tiems
jie begyventų Lietuvoje, Vokieti metuose ištiesti pagalbos ranką dėvėtų
rūbų mažas siutas.
tuviams į Lenkiją iš Lietuvos), mie tokioj beviltiškoj padėty, ken tingai ir išsamiai savo laiku papil mūsų tautiečiams, kurie prisidėjo
joje, Sibire ar Lenkijoje, kokių nežinomam lietuviui — aukoti
Vaistų BALFas taip pat daug neutralaus pobūdžio dalykai pra čiame alkį ir šaltį. Esamie žem- dė dr. J. Vaišnora, MIC. Būtų la prie tos knygos ruošimo. Ne! čia
nelaimių, ligų ar senatvės ištikti šalpos Fondui;
bai pravartu, kad jis ir dažniau tik parodomos tos sunkios sąly
d) tiki, kad kiekvienas save ger siuntė ir tebesiunčia į Lenkiją. eina. Taip pat varžomos betku- dirbiej, ledai, lietus ir komunų nepašykštėtų mūsų spaudoje pa- gos, kurių labai dažnai yra saisto
jie bebūtų, visi guodžiasi viltimi,
siuntos ir net laiškai kuni valdžia atiemie mūsų darbo vai
kad lietuviai Amerkoje ras būdų biąs asmuo nesivaržys patalkinin Pradžioje siuntinėta kiekvienam rios
sių, Mano šeima didelie. Aš, vy-1I teikti įvairenybių, ypač liečiančių mi mūsų Romos lietuviai. Jiems,
į Lenkiją.
ir lėšų jiemse pagelbėti, kad lie kauti šalpos darbe — sutiks būti prašančiam. Pastebėjus, kad pra gams
sidėjo gydymas pagal “kūmučių Galima tvirtinti, kad individu ras, 4 vaikai ir dar vyro motina lietuvius ir Lietuvą iš Romos ir jų veikloje, yra reikalinga mūsų
tuvių šalpos organizacijos su iš auku rinkėju savo aplinkoje.
Vatikano aplinkos. Tokio pobū visų parama ir svoris, bet ką gali
Iz. Mališka, KLB ŠF pirm. patarimą ’, BALI as (ne Lenkijos alioms šalpos siuntoms draudžia 85 m. Gyvenam molio landynėj džio informacijos niekada nebus ma čia padėti, jei žinios taip pa
tverme ir ryžtu tęs šalpos darbą.
muitinė) pradėjo reikalauti recep mųjų muitų tuo tarpu beveik nė- drėgnoj. Aš ir vyras sergam džiotų. Dabar tie receptai gaunami ra, todėl BALFas visu spartumu va. mūsų gyvuliai taip pat turėjo perdaug, nes dažno tautiečio dė vėluotai mus pasiekia, kada jau
Lenkijoje receptai lengvai duo jas ir toliau siunčia. Kažkokių džiovą, valdžia juos sunaikino, iš- mesys vis krypsta to svarbaus sek betkuri akcija tegali būti tik pa
vėluota ir neefektyvi.
dami, tik gydytijai labai lupa). naujų muitų nėra, bet vargo tai? mokiedama už juos, kad už 3 gali toriaus link.
Budėkime 24 valandas
Nauji nuostatai visai neliečia labai ir labai daug. Sudėjus kelis nusipirkti 1. Nuo blogo maisto
Laikinas gerėjimas?
t Vysk. V. BRIZGYS
Kad ir kaip nemalonu, bet turi
vaistų siuntų, kurios ir dabar įlei prašymus daiktan, gauni tiesiog mano jėgos visiškai baigiasi. O,
Paskiausiu metu informacija iš
Mūsų tautos ir tėvynės nelaimė mės ir raginame, kad lietuvės or džiamos be receptų ir įteikiamos baisų gyvenimo Lenkijoje vaizdą. Dieve mano brangus, taip sunkiai Romos lyg ir rodytų gerėjimo žy me sutikti su faktu, kad katalikiš
Mes, Amerikos lietuviai, esame dirbdami nieturimie kuo apsi mių. Laikraščiuose skaitėme vi kosios Lenkijos žmonės, tiek Ro
je džiaugiamės, kad Vasario 16 ganizuotos ir neorganizuotos ta be muitų.
proga
atliktų
savo
pareigą.
Mūsų
devintam
danguje palyginus, pvz., rengti, niej vaikų į bažnytiela nu są eilę itališkos spaudos vardų, moje, tiek ir kitur, niekad nesi
proga ar kitais atvejais pasaulyje
Vanotų drabužių BALFas siun
plačiau paminimas Lietuvos var vyrai lig šiol tiek politiniuose tiek tė ir tebesiunčia labai daug. Jie su punskiečiais. Vokietijoje gyve siųsti. Jaunausias 10 m. vaikas kurie viena ar kita proga prisimi varžo nei su priemonėmis, nei bū
das. Dėkojame net tiems, kurie ir kultūriniuose tarptautiniuose fo buvo apdeda'mi muitu ir beveik nantiems žymiai geriau. Todėl prašo: “Mama, vesk mane į bažny nė lietuviškuosius reikalus. Tai dais siekti savų tikslų— Lietuvos
mažesnėmis progomis pamini Lie rumuose nepeiktinai atstovauja ta pati tvarka lieka, tik sumaži BALFas ne tik siunčia individu čią prie išp. Komunijos šv." Už labai gera. Yra tikra, kad be vie sostinė dar vis jiems yra rakštis ir
tuvos vardą. Tais atvejais mes pa Lietuvą. Nebūtų kuo pateisinti, namas svoris. Pvz., Lenkų amba alias siuntas lietuviams Lenkijoj, suteiktą mums pagalbą būsiu tos lietuvių darbo ir pastangų, mi jie nepraleidžia nei vienos pro
juntame, kad pasaulis laiko Lie jeigu mūsų moterys ir mergaitės sada mums tvirtina (1960. XI- 3), bet mano jas dar padvigubinti. jums labai dėkinga.
nėtos žinutės ar ir ištisi straips gos mus įskaudinti. Tame reika
Su pagarba .....
tuvą dar gyva, nesirengia jos lai neatliktų toje srityje savo misijos. kad vanotiems drabužiams iki 20 Juk jei muitai būtų neikandaniai vargiai ar būtu tęn ir pasiro le vargiai ar galimas koks nors
doti, o laukia jos vėl grįžtant ak Kalbant apie'busimąjį kongre svarų siuntų muitai nepakeisti, o
dę. Bet, tuo pačiu/labai ir labai kompromisas. Ir Romos sektorius
tyviam dalyvavimui laisvų tautų są, lietuvių kvalifikuotų moterų siuntiniams iki 2 sv. nebuvo ir
pasigedome išsamesnių reportažų negali būti jokia išimtis. Todėl
gyvenime. Yra keletas tarptauti ir mergaičių skaičius turėtų būti nėra muito. Tačiau kuo didesnis
iš Romoje buvusios olimpiados", tegali būti sveikintinas visos Ronių forumų lig šiol išlikimų Lie pakankamai didelis, kad būtų svoris, tuo augštesnis muitas. Nė
Juk tai būta tikrai neeilinio ir pa- mos lietuvių pastangos laiku užtuvai. Juos vertinkime, branginki kam aktyviai dalyvauti ne tik ple ra abejonės, kad. tai daroma spe
EDVARDAS ŠULAITIS
saulinės reikšmės įvykio, kuriuo kirsti kelią lenkiškosioms užmame, naudokime. Vienu iš jų yra numo, o Įr atskirų sekcijų sesi kuliacijai sustabdyti, o ne valiu
buvo susidomėję ne vien tik spor- čioms, kurios dar vis randa gana
je
tebegilinanti
Z.
Balsytė,
anks

Iš
gana
gausių
mirusių
čikaTarptautinė Katalikių Moterų ir jose. Pasisekimą užtikrinti *būtų tai medžioti. Mat, Lenkijoje pratininkai. Sportininkų eilėse buvo įtakingų pritarėjų bažnytinių aulietuviu paminėtina nese- čiau gyvenusi Los Angeles mies ir keletas mūsų tautiečių. Taip ir loritetų tarpe. Tai yra labai skauMergaičių Sąjunga. Šios organiza pareiga prisidėti kiekvienai lietu sidėjo bobturgiai dovanotais ;x'gieciu
is
miriisioii Rožė Maziliauskie- te.
cijos reikšmę bendrai pasaulio vei moteriai ir mergaitei. Prisi g’X“;’prek,ba siestingame žinių ar buvo su jais dus, bet ir negalimas nuslėpti
reikalų arenoje ir mūsų Lietuvos dėti galima dviem būdais. Vie
bandyta susitikti, pasikalbėti, faktas. Žinant lenkiškąjĮ landumą
Praėjusiais
metais
P.
Ameriko
ateičiai dera labai augštai vertin nas — skaitlingai dalyvauti kon Yra lietuvių, kurie gautus daikir veržlumą, mes negalime žinoti,
je viešėjo ir ten pasižymėjo lie sportinėje arenoje juos lietuviš kokį netikėtumą gali lietuviams
ti. Jau dabar ta Sąjunga apima grese. Antras — auka šiam rei tus taip pat nesą parduoti. Mums: • •«
..’ .
. i si tuviai krepšininkai, daugumoj či kais šūkiais pastiprinti ir t.t. Ro
J?i y
„ \ ~~ ije išgyveno 55 m.r Atvykus
daug milijonų pačių aktyviausių kalui. Piniginė auka bus reikalin žinoma,F kad, del
tę yra daug n^’i kraštą priklausė visai eilei lietu- kagiečiai. Šį rudenį ten nukelia- mos lietuviams tik jau turėjo bū atnešti gal net ir ryt diena. Visko
įvairių tautų moterų. Net ir lais ga net keliems būtiniems • tiks kentėjusių^Tačian prašytojų vis
ju M
vo čfkagietls Stasys Baras (buvęs ti žinoma, kad mūsoji spauda tik galima laukti, visko tikėtis. Ne
vos tautos stengiasi išlaikyti ten lams: paremti tas Europoje ir ki atsiranda. Kartais ant BALBo stat* lietuvė. 5 J' i Baranauskas) ir
ir XvAUndiAta
Al rai neturi lėšų iš čia siųsti apmo- ’ tenka ir abejoti, kad vietos lietu
ir
buvo
susipratus
clevelandietė
Alsavo vardą tinkamoje augštumo- tur gyvenančias moteris ir mer lo tą pat dieną įvairiais kryžkėkėtus korespondentus, kad ir to-! viai ten budi bendrųjų reikalų
t
Tačiau ji labiausiai išgarsėjo1 dona Stempužienė — solistai. Jie kiam
je. Lietuvių Katalikių Moterų ir gaites, kurių dalyvavimas kongre lUi/inAr
svarbiam įvykiui sekti. Kiek! sargyboje. Jie gali būti reikalingi
liaistper Drauoą L. Enciklope-. §aVQ “§iaudinukais” _ papuoša-Hąu koncertavo Kolumbijoj ir tu-i
Mergaičių Sąjungos šioje tarptau se, būtų naudingas, kurios norė diją, Liet, konsulatą ir pan.) atei-jja^ kurįaįs buv0 puošiamos kalė-i rėjo pasirodyti Venezuelos Cara-,i vienas laikraštis būtų džiaugęsis- kartais ir labai skubios mūsų pa
tinėje Sąjungoje yra narės dar iš tų dalyvauti, bet nėra pakanka na n et penki to paties asmens ir djnas eglutė/. Tokie papuošalai! case, bet dėl ten vykstančių poli-j susilaukęs iš vienų ar "kitų Romos- rainos, talkos. Nuolatinė ir skubi
Lietuvos nepriklausomybės laikų. mai pasiturinčios tai padaryti to pat turimo laiškai.
susilaukė didelio dėmesio ir ki-4iniu neramumų jų koncertas bu- ! lietuviu bent laiškinio pobūdžio informacija ir bus pačiu patikipranešimų.
miausiu atsakymu į kiekvieną
Kaip tarptautinėje katalikų inte vien savo lėšomis. Pats dalyvavi Įdomu kad Lenkijoje gerada- tataučiu tarpe, o lietuviu eglutė, vo atšauktas.
’
tataučių
tarpe,
o
lietuvių
eglutė,
lektualų sąjungoje “PAX ROMA- mas kongrese, audijencija pas pu JAV adresai pardavinėjami kasmet'išstatoma Moksld ir PraDainininkė iš Kolumbijos dar
Nutylėjimai
vyzdysIyra)1taip vadSama1%^NA” mūsų ateitininkams, taip ir Šventąjį,Tėvą ir kt. pareikalaus ir kainos svyruoja nuo 100 iki „^ėsmuzėjuje’cikagoje, visada vyksta koncertams i Argentiną, o ; Nepilna, dalinė informacija,!a -į • - / ■■ ? . •
’kubiai
Tarptautinėje Katalikių Moterų ir kitokių išlaidų. Jau keliais at 500 zlotų: kuo “mielaširdingesStasys
Baras
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viduryje
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prie
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ir
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pravedi
i būdavo jais puošiama.
ir Mergaičių Sąjungoje lietuvėms vejais Romoje,
_ - .1952 m. Barcelo.v. nis” iadresas,
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lietuviai,praveda
pajutę
nebuvo ypatingų kliūčių išlaikyti noje, 1955 m. Rio de Janeiro, sie- BALFo adresas visų ten plačiai Tie papuošalai būdavo aprašo koncertų
JAV. Baras savo kon-! mo. Prisiminkime tik aną Wandos ,LietJosPpasiuntinybės d’e|rįda;
mi
ir
amerikiečių
spaudoje.
Pra

savo narystę.
met Muenchene lietuviai sugebė- žinomas ir jo kaina nedidelė.
certus duos amerikietiškai publi-į Gawronskos aprašytą apsilankyUž tai lietuvės moterys turi bū jo sumaniai ir kitiems neužgau Maistas ir nauji dalykai. Mais ėjusių metų pabaigoje R. Mazi- kai ir nuo jų priklausys solisto: mą Lietuvos sostinėje Vilniuje,’ j vimo nemalonią tiesą.
liauskienės ir jos “šiaudinukų”
ti dėkingos eilei įtakingų kitų liai tiek pasireikšti, kad jų daly to siuntos bei naujų daiktų ir dra-, aprašymu?
dienraštis' “Chicago tolimesnė muzikinė karjera šia-j Kažkodėl, tam tikros vietos iš to
tautų moterų, šiuo metu lietuvė vavimą visi pastebėjo ir palankiai bužių siuntos visad buvo labai up*,Tribune” buvo paskyręs puse pus- me krašte. Galimas daikaš, čika- i '-eoortažo, buvo sulaikytos mūsų
Chruščiovas
ponia . Vdnckuvienė, gyvenanti įvertino. Kas bus lietuvių grupės muitinamos. Beveik taip pat, kaip lapio.
’ ’
gięčiui ateityje atsidarys platesni kaikurioje katalikiškoje spaudoje,
Paryžiuje, yra tos Sąjungos Cent organizatorės, duos ir sugestijų, į SSSR. Pvz. naują laikroduką iš• • •
vartai į šio krašto dainos viršū- j Sunku, labai sunku būtų patikėstiprinasi
ro Valdybos narė. Tiesa, toje Są kaip lietuvės turėtų ir galėtų pa pirkti Lenkijos muitinėje kainuo- jęe
i
rv.au.
ivnia
a
uuvv
aiiin.per- nes, kurios jam pasidarė kiek ar-1 ti, kad tokia “cenzūra” buvo atlikNe tik Lietuvių Auditorija per
(3) Žuvus paslaptingom aplin
jungoje kaikurios kitos tremtinių sireikšti minimame kongrese Ro ja apie 600 zlotų — visa mokyto- eina
į
kitataučių
rankas (nors ir timesnės laimėjus didelio masto ta redakcijų personalo iniciatyva, kybėm Sov. Sąjungos raketinių
katalikių moterų grupės pasireiš moje. Mes gi galime tik palinkėti jo vieno mėnesio alga. Todėl JAV <ne nuosavybės prasme), bet ir ki- “Chicago Tribune” dienraščio gal čia kalti buvo W. G. straipsnio
pajėgų vyriausiam vadui marša
kia tvirčiau už lietuves. Kaip pa kad mūsų moterys pasistengtų ir yra daug agentūrų, kurios muitus I ta Bridgeporto lietuviu ištaiga, konkursą.
vertėjai? O išbrauktoji vieta, kuri lui Nedelinui (be jo žuvo dar ir
vyzdį galima paminėti ukrainie visuomenė jų pastangas paremtų. už tokias siuntas surenka Ame‘
itin svarbi ir įdomi tiek iš lietu kitas žymus generolas. Pavlovstės. Šios kiekvienais metais Cent Einant prie reikalo praktišku rikoje (panašiai kaip į SSSR). Len Šiomis dienomis buvo parduota
viškojo, tiek ir iš žurnalistinio
ro Valdybos veiklą paremia žy keliu, būtų pravartu ir jau laikas kai turi ir kitą būdą muitus rink seniausia Čikagos lietuvių spaus Sov. Sąjunga prašys taško bežvelgiant, buvo sekanti: kis), jo vieton paskirtas marša
mia auka. Mūsų gi atstovėms ne kiekvienoje didesnėje lietuvių ko ti, būtent, įmokėjus tam tikrą su tuvė, prieš 50 metų buvusi įkurta Vakarų pagalbos “Lietuvių tarpe dideli nepasiten las Moskalenko. Pasirodo, kad
tai labai artimas Chruščiovo drau
lengvai vyksta surinkti ir įmokėti lonijoje suorganizuoti nedidelį mą dolerių JAV, gavėjui siunčia Jurgio Valinsko. Jis toje spaus
kinimą
iššaukė
naujojo
popie
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gas. Abu jie ukrainiečiai. Mos
Jau netoli diena, kada sovietai
šiuo metu į kelias dešimtis dole iniciatyvos komitetą, šiai pirma ma lyg ir apmokėta sąskaita, pa
žiaus
patvarkymas,
tai
yra
nepri

bus
savo
klijentams,
bet
ir
pats
kalenko Chruščiovui jau nekartą
maldaus Vakarus pagalbos prieš
riu suredukuota nario metinį mo jai iniciatyvai nereiktų laukti pa gal kurią Lenkijoj pasirenka nopažinimas kredencialų Lietuvos radėjo kopti į Sov. Sąjungos valeido
laikraščius,
žurnalus
ir
lei

Kiniją
—
pareiškė
britų
atsargos
stangų iš PLK Moterų Centro,
kestį.
dinius.
generolas Neil Ritchie, kalbėda pasiuntiniui, šitame nutarime jie Jovybės viršūnes: 1953 metais
Tikėkimės, kad mūsų katalikės nes kol iš ten iniciatyva pasieks
Į senatve J. Valinskui i talka mas Toronte English Speaking suprato viešą Lietuvos prijungi Moskalenko vadovavo kariuome
moterys ir mergaitės nepraleis periferijas, bus jau seniai pervė- tįs, kad mūsų moterys laiku gaus atėjo
jo sūnus Algirdas, kuris pa Union nariams. Jis yra buvęs bri mo prie Sovietuos pripaižnimą, nės daliniui, kuris suareštavo ga
neišnaudoję vieno svarbaus neto lu. Kurioms šis reikalas prie šir tinkamų informacijų ir planų, dėjo spaustuvę
sumoderninti ir iš tų kariuomenės vadu Tol. Rytuo kuris nedavė jokių apčiuopiamų lingąjį Beriją. Padėjo Moskalen
limo momento. Už pusės metų — dies, iniciatorės, iš atskirų vietų kaip lietuvės mano pasireikšti bū plėsti. Tačiau, nelaimei,
vienerių se ir gerai pažįsta Kiniją. Esą gy pagerinimų sovietų elgesy katali ko vėliau Chruščiovui ir Malen
balandžio paskutinę savaitę 1961 turėtų kreiptis į PLK Moterų Val simame kongrese. Lauksime iš metų laikotarpyje jie abu
ventojų prieauglis, kuris kyla la ku religijos atžvilgiu”. (Citata kova nuversti, kurio vieton atsisė
m. Romoje įvyks Tarptautinės dybą Niujorke ar į p. Venckuvie- mūsų moterų ir mergaičių inicia- Tada spaustuvė atiteko kitammirė.
Va bai greitai, privers kraštą ieškoti imta iš “Dirvos”,' 1960. V. 25.). do Chruščiovas. 1956 metais Mos
Katalikių Moterų ir Mergaičių Są nę Paryžiuje (kuri šiuo metu taip tyvos, pasiryžę visi jų pastangas
linsko sūnui Kęstučiui, kuris ne naujos erdvės, kuri įmanoma ras Aišku, kad patirti Lietuvos gy kalenko buvo pakeltas į marša
jungos kongresas. Linkime, tiki- pat yra Amerikoje). Reikia tikė- paremti. buvo patyręs spaustuvininko dar ti tiktai azijinėje Rusijoj. Kinie ventojų nuotaikas tokiu svarbiu lus. Bet ir pačioje kariuomenėje
be.
Negalėdamas spaustuvės čius viliojanti Indija, bet ten gy ir kiekvienam lietuviui rūpimu Moskalenko ištikimai pildė slap
tvarkyti, jis turėjo ją parduoti už ventoją prieauglis taipgi didelis, klausimu buvo ir. įdomu ir pra tuosius Chruščiovo įsakymus, pvz.
$5.500.
.
atleidžiant maršalą Žukovą iš ka
ir turimi plotai būsią perpildyti. vartu.
Taip ir nyksta senieji Čikagos Be to, didelė kliūtis — Himalajų
riuomenės vadovybės. Dabar jis
Kur negali būti jokių
lietuviai, o jų turtas dažnai nuke kalnai, sulaiką invaziją. Austra
pasidarė svarbiausiojo sovietinio
kompromisų
JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE
liauja kitataučių žinion, nors juos lijon ir S. Amerikon kiniečiai neEsama ir kitų ne visiškai aiškių ginklo — raketų — vadu, paleng
pačius dar priglaudžia lietuviš siveršią, nes tokia invazija parei klausimų. Spaudoje jau buvo ra vindamas tuo Chruščiovui vykdy
kos kapinės. O jų ten daug, labai kalautų labai didelio laivyno.
šyta, kad, truputį anksčiau, italų ti grasinimų (raketomis) politiką.
daug guli; net diugiau negu gy
vųjų vaikšto. Vėlinių proga juos
tenka ten prisiminti.

Lietuvės moterys, neapsileiskite

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

luului

PRIEŠ PIRKDAMI
AR KEISDAMI
SAVO
VANDENS ŠILDYM
PASKAMBINKITE
TORONTO HYDRO

•• •

Štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro
pastovios kainos vandens šildymą
— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai
— Jokio mokesčio už vandens prijungimą
ar elektros įrengimų priežiūrą
— Jokių nuošimčių
— Įrengimas nemokamas
— Jūs nieko neperkate

Dviejų asmenų šeimai mėnesinių
vandens šildymo elektra išlaidų
vidurkis yra $2.97.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM

EM. 3-2261 — 14 Carlton St
HYDRO JŪSŲ- NAUDOKITE JĄ!
GYVENKITE GERIAU SU ELEKTRA

1S27

Čikagoje neseniai susiorganiza
vo naujas tautinių šokių vienetas
— Jaunimo Centro Studentų an
samblis, kuris savo pirmąjį viešą
pasirodymą turėjo BALFo kon
certe. šiame ansamblyje yra apie
70 asmenų, nors ji rodosi nevisi
vienu kartu. Pagrindinę grupę su
daro apie 40 žmonių, o kiti yra
.atsarginiai arba šiaip prieauglis,
kuris turės, užimti pasitraukian
čiųjų vietas.
Nors ansamblis vadinasi Stu
dentų ansambliu, tačiau nevisi jo
nariai yra studentai. Nemaža da
lis jų yra iš Čikagos augšt. litua
nistikos mokyklos ir, atrodo, iki
kol ta mokykra gyvuos prieauglio
jam nepristigs.
Tokią mintį paskleidė ansamb
lio vadovė L. Braždienė, kuri op
timistiškai žvelgia į ateitį. Kalbė
dama su šių eilučių autoriumi, ji
pareiškė, jog pas jaunuosius yra
daug entuziazmo, tik reikia jį
mokėti išnaudoti produktyviems
tikslams, šiuo atveju, tautiniams
šokiams, čia ji prisimena ir kun.
Tėvą J. Kubilių, Jaunimo Centro
administratorių, kuris daug pri
sidėjo prie ansamblio įsteigimo ir
jo gyvavimo. Ansambliui taip pat
nemaža talkina ir muz. F. Strolia,
kuris akordeonu palydi šokėjus.
Norisi pažymėti, kad į šio an
samblio eiles paskutiniu metu įsi
jungė neseniai iš okupuotos Lie
tuvos atvykęs jaunuolis R. Vaičai
tis ir inžinerijos mokslus čikago-
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HAMILTON, Ontario
TAUTOS ŠVENTES, KARIUOMENES ŠVENTES IR ŽALGIRIO MŪŠIO
MINĖJIMAS įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 20 d. 5 vai. p.p. H. Lietuvių Na
muose. Paskaitą skaitys H. Stepaitis.
Meninę dalį atliks Hamiltono vietinės
jėgos. Pagerbimui į minėjimą kvie
čiami visi nepriklausomybės kovų da'yviai — savanoriai.
B-nės valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sus Hamiltono ir^ apylinkių lietuvius
skaitlingai dalyvauti. Prie įėjimo bus
renkamos aukos minėjimo išlaidoms
padengti.
B-nės valdyba.

širdaus darbo jdėjo fantų rinkime J
Raguckas (be to, gavęs net 2-jų sta
liukų aukotojus) ir Juozas Kažemėkas. Prie loterijos pravedimo talkinin
kavo A. Pilipavičienė, Z. Sakalienė,
O. Stonkuvienė, Klevienė, S. Martinkutė ir R. Virkietytė. Keptą kalaku
tą aukojo E. Galinis, o puikius tortus
Klevienė, D. Jonikienė, O. Stonkuvie
nė ir S. Rakštienė. Visiems Tamstoms
v-ba nuoširdžiai dėkoja! •
Staliukų loterija susilaukia kas kar
tą vis didesnio pasisekimo. LN baliaus
metu 4-riems staliukams' laimėti išpla
tinta bilietų už $13535 ir gauta pelno
$133,45. Pirmąjį $25 vertės staliuką,
aukotą Kronas-Valėvičius Ltd., laimė
jo J. Raguckas; antrąjį $20, kurį au
kojo Concession Garage, laimėjo K.
Žukauskas, trečias, aukotas Queenston
Auto Body, $10 vertės, teko svečiui iš
Toronto p. Ročiui. Ketvirtąjį $10 sta
liuką, aukotą Smithville Cheese Faiėtory, laimėjo p. Blekys.
Visiems staliukų mecenatams ir sve
čiams, tiek daug išpirkusiems šios lo
terijos bilietų v-ba reiškia gilią pa
dėką.
Kiek staliukų loterija populiari, ro
do faktas, kad čia pat salėje ateinan
čiai loterijai juos aukoti pasiūlė pa
tys net 3 tautoiečiaoi.
Sk. St.

Delsia kūlimą. Lkp centro komitetas Šimu, iš Vilniaus miesto į apylinkinius
ir ministenų taryba bendrame pareiš ajonus bulvių kasti buvo nuvežta apie
E.
kime spalio 28 d. griežtai bara Lietu 2.000 žmonių.
vos kolchozus* ir sovehozus už kūlimo
Lkp ck plenumo suvažiavimas spa
delsimą. Iki spalio 20 d. buvę iškulta
tik 38% grūdinių kultūrų, 75% linų Ho 12-13 d.d. ypač plačiai svarstė že
ir 14% daugiamečių žolių sėklų. Bet mės ūkio ir kitus ekonoininius klausi
kaikur (pvz., Skaudvilės rajųpe) iš mus. Buvo atskleista daug negerovių
kulta tik U-40%, kaikur tik 9, kaikur xolchozu ir sovehozų veikloje. Tais
net tik 8%. Vienur bulvių supilta dar klausimais kalbėjo ilga eilė kalbėto
tik- ketvirtadalis, o kitur dar nė ne jų. Ba.ė kolchozininkus ir Lkp pirma
pradėta supilti nė grūdų, nė bulvių, sis sekretorius A. Sniečkus. Plenumas ŠALPOS K. VAJUS. Šalpos k-tas nuo
nė kitų gaminių. Atskleidžiami įvai jHėniė eilę nutarimų. Lietuvos sovie lapkričio 15 d. iki gruodžio 31 d. vyk
rinau u-ūKumaį sudorojam derlių, kar tinis režimas yra kietai užsimojęs pa- do vienkartinę metinę rinkliavą sene
tu apkaltinami kaikune vietiniai pa ipausti Lietuvos žemdirbius, kad sep liams prieglaudose ir ligoniams sana
reigūnai. nors visiems-žinoma, kad kal tynmečio planas žemės ūkyje būtų iš torijose Vokietijoje sušelpti. Šiais me
E.
ta pirmoje eilėje netikusi kolchozinė- pildytas per penkerius metus.
tais jau pasiųsta tiesiogiai $500. Ne
sovehozinė sistema.
E.
Kaune organizuojamas “Techninės laimingųjų dar vargsta keliolika šim
universitetas”, kurio uždavi tų. Kad geriau suprasti jų padėtį, pri
Po Lietuvą važinėja komunistų par-1 pažangos
nys bus gilinti įmonių vadovų, skyrių dedame vieną iš daugelio gautą padė
tljos
t.jos cent.o paskirti
passiru instruktoriai,
insiniKionai, kusu- vuiininkų ir panašių pareigūnų žinias.
stsn®^‘ mokytojus nuteikti > Patvirtiwa umVersiteto taryba iš 7 as- kos laišką.
Šalpos K-tas, Hamiltono sk.
ateistimo auklėjimo kryptimi. Atski- m
kuri
komplektUos moko----■-■ h11 eSlU0Se stisaukiartios mokytope.-sonalą ir atliks kitus paruoX Janavičiaus laiškas.
jų konferencijos specialiai ateistinėms §įamuos:įi3 darbūs. Tarybai vadovaus
Brangus ir mielas mano Broli,
temoms nagrineU, duoti mokytojams politechnikos instituto direktoriaus paŠių metų gegužės 6 d. — vakare ga
praktiškų nurodymų ir pan.
| vad prof p Baskutis. Mokslas truks vau per mūsų Krašto Valdybą Tamstos
stambią piniginę pašalpą — 20 mar
Siunčia maistą — i Kubą. Žiniomis 2 metus. Mokysis apie 150 asmenų.
iš Lietuvos, Panevėžio mėsos kombi- j “Komunistinių darbo brigadų vado- kių. Už šią gražią ir man labai bran
naias pradėjo gaminti naują produktų yų mokykloje”, steigiamoje Kaune, be gią paramą, leiskite Tamstai nors kė
rūšį — troškintos jautienos mėsos dė- ekonomikos ir politikos bus dėstomi ir liais kukliais žodžiais pareikšti širdin PĄĖAPIJOS CHORAS KETVIRTA
DIENIO vakare turi repeticiją. Visi
žutėse su ispanų kalba etiketėmis. • estetikos klausimai* Darbo brigadų or- giausią padėką.
Aš
prisiglaudžiau
senelių
prieglauchoristai maloniai kviečiami atsilanky
Konservai skiriami “didvyriškosios fgahizavimė partija susidūrė su netitė- . . , - r
v*Ji ™
Kubos darbo žmonėms”. Jau pagamin- tomis kliūtimis; paskirti brigadininkai
« ti. Pereitoj repeticijoj būta 42 dainos
x_--n/vrwx
i
.
.
....
.
.
svetimo
stogo
gegne,
žinoj
au,
kad
sebei giesmės meno šalininkų. Tikime,
ta 50.000 dėžučių. Viso artimiausiu nemoka kitiems vadovauti. Kaikur bri
'
A
jai;
-prieglaudos
duonytė
karti,
bet
kad
yra daugiau gražių bal
metu bus paruošta ir išsiųsta į Kubą]
vien dėlto
. * ***.,.
<», gados
Oauos yren
aeno iširo arba
aroa nepasieke
nepasiese, skęsdamas
ir šiaudo griebiasi. Netekęs sų irHamiltone
kviečiame
visus jungtis prie baž
' 180.000 dėžučių.
E'
SftS SSS
nebesamu gyventi vienas
nytinio choro, vadovaujamo sol. V. VeSkaičiavimo
?aro
kad “?rigad^ SąjŪd‘S be pašalinės priežiūros. Prieglaudoje, rikaičio. Linkime, kad Hamiltono cho1
Skaičiavimo mašinų
mašinų fabrikas
fabrikas VilniųVilnių
je, pereitais metais paleistas j darbą, Į
jei ne daugiau, tai bus nors kas stik ras greitu laiku prasiskintų sau kelią
J • vienas
.
. moderniškiausių
...
mases
yra
visame‘;gerai
’ . . žinoma,
.. ’ kad- darbininkų
. .
su
ne_ lą vandens paduoda, kai visai apleis į platesnę visuomenę, nes tam nestinga
fizinės jėgos. Kadangi prieglaudoje
krašte. Ir mašinos naujoviškos ir spe-1 ‘ . *f* .. * r< k’ • t
anmnWi!; pasitikėjimu. Darbmmkams yra aišku, gauname tik 15 markių mėnesiui, su nei gražių* balsų, nei gerų norų, nei va
cialistai jau iš anksto hnvn
buvo apmokyti
brigadų tikslas yra išspausti is tokiu “dideliu” kapitalu sunku užlo dovo profesinio pasirengimo.
kituose specialiuose fabrikuose. Ir vis kad
darbininko kuo daugiau jėgų. Pasta pyti visas gyvenimo praperšas. Porą
dėlto... Vilniaus “Tiesa” 248 Nr. at- ruoju
metu iš centrinių partijos įstai- savaičių nepraėjus, jau piniginė tuš MOTERYSTES SAKRAMENTE lap
kričio 12 d. susijungė M. Enskaitytė ir
skleidė eilę to fabriko negerovių ku- gų siunčiąmi j. koithozus‘ir kitas darčia.
Ne
tik
iš
tų
pinigu
tenka
nusipirk

A; Trumpickas. Sutuoktuvių apeigas
rių ydinoiausia
. c
bovietes specialūs propagandistai.
Kad
propagandistai.
Kad
įmones profesines sąjungą tat^ka W bovietes specialūs
ka£
nors p
po ti muilo, plaukams, batams, dantims atliko klebonas, o muzikinę dalį meniš
maine pranešime ai»e tm buv.plačiai
Ješimo ^odomi kino priemonių, siūlų, laiškams popierio ir kai išpildė parapijos choras, solistas
pašto žemclų ..., bet ir patiems reikia V. Verikaitis, kuriam akomponavo
miorfouota. Nuo balandžio menesio ei •
gamykloje kalbama apie kovą su bro- 1 mai*
pasitaisyti batus, rūbus ir t.t. Todėl nauja muzikoje tvirtai besireiškianti
ku, tačiau nėra to mėnesio, kada ne-j
t jūsų, brangus Broli, ši parama man jėga toroiitietė Dalia Skrinskaitė. Svei
ateitų reklamacijos iš Maskvos ir Kie-’ 1x6Fili/ I HISOIlDUrQ
labai brangi, ją augštai vertinu. Už kiname naująją porą kuo nuoširdžiau
Jūsų tokią kilnią širdį esu begalo dė siai ir linkime, kad M, Ęnskaitytėvo”, rašoma pranešime. “Kodėl gi iš-!
leidžiama netikusi produkcija?” -! LAPIJOS sVENTe Rys.um su kingas. Jei daugiau būtų tokios kil Trumpickiehė ir josios mamytė ne tik
statomas klausimas, į kurį, deja, nė UetuvnĮ kat. parapijoj; Delhi, Ont vie- nios širdies lietuvių, mes likę Vokieti išliktų uolios choro dalyvės, bet savo
laikraštis neranda atsakymo. Kitos ne- i
®etl> gyvavimo sukaktimi lapkričio joje veteranai nesijaustume perdaug meilę dainai ir giesmei greitu laiku
gerovės: stovinėjimai mėnesio pra-i19d- ruošiamos dideles iškilmes. 4 skaudžiai apvilti gyvenimo.
pėduotų ir savo vaikučiams.
džioje, šturmavimas. mėnesio pabaigo-i fal- P.P'
; Lo.n °^°.Zysą‘ / . į- ?
Ačiū, ačiū, ačiū. Neužmirškite ma
je. Gamyba nevykusiai planuojama, isv“ bažnyčią, teiks Su^^
PAKRIKŠTYTA lapkričio 6 d. Rai
nęs, o aš Jus prisiminsiu kadieną šv.
“Dažnai pasitaiko, kad vienu detaliu Į sakramentą Po to bus iškilminga va- Mišių laike savo maldoje.
mundas Jonas Maksimavičius. Lapkri
pagaminta perdaug, o būtiniausių - sa5iene dal>'vaujant vyskupui vengrų
Priimkite mano tikrą pagarbą ir dė čio 19 d. bus pakrikštytas J. ir W. Na[rūksta. Nepatenkinamai automatizuo- saieje su menine dalimi, bazaru, so- kingumą.
vikevičių naujagimis.
„V. P.
jama ir mechanizuojama gamyba. Ar kiais ir kitais Įvairumais Parapijos
PASKUTINĮ PASILINKSMINIMĄ
BANKELIS “TALKA” spalio mėn.ba toks reiškinys: darbininkai mėnesio kieboaas ir komitetas nuoširdžiai J<viečia
Toronto,
Hamiltono,
Londono,
prieš
Kalėdas
rengia
sporto
klubas
Ko

užbaigė
turėdamas kapitalo $276.635,# pradžioje neaprūpinami medžiagomis,
Rodnės
ir
kitų
vietovių
lietuvius
šioje
vas
lapkričio
26
d.
Visi
kviečiami
atsi

87.
Kitos
balanso pozicijos atrodė ši
darbu, tad dėl “vienos paskyros varžo
šventėje
dalyvauti.
Šventės
pasiseki

lankyti,
nes
pagal
lietuvišką
tradici

taip:
narių
šėrai $253.402,88, depozi
si keli”. Bloga esanti ir saugumo tech
mui
dirba
15
narių
parapijos
komite

ją,
jokių
šokių
vakaru
iki
pat
N.
Me

tai
$7.448^5,
kasa-banke $18.073,99,
nika. Ne visos staklės aptvertos, dar
tas
ir
25
narių
ponių
grupė:
Tikimasi
tų
sutikimo
nebus.
Kaip
visuose
spor

deponuota OCU Leag. $14.297,12, iš
bininkai suvirintojai neaprūpinti akiturėti kelius šimtus dalyvių, svečių. tininkų pasilinksminimuose, taip ir duota nariams asmeninių paskolų
niais, cechuose per silpnas apšvieti-, rR.*T,T
VAKARAS
mas, trūksta vandens. Darbininkai nu- D GRAŽIAI NY?IS???S VAKA®4S* šiame Kovas numato daug įdomių $178.269,02, nejudomo turto paskolų
-pirmųjų morgičių $65.420,00, viso iš
siskundžia ir bufetu. Jei tai praneša- P™5- ^.savaičių KLK Moterų D-jos staigmenų.
duota paskolų $243.689,02, Bankelis
ma apie “vieną moderniausių fabrikų”, i Pelhl, skyriays valdybos suruoštas lenKANADOS
LIETUVIŲ
vyrų,
mote

dabar turi 14 depositorių ir 181 skoli
kaip turi būti tose dirbtuvėse, kur darsa.^e Pjūvis, praėjo sodeliu pabas jau keliolika metų eina senomis: susekimu. Suvaidintas vięho veiksmo rų ir jaunučių krepšinio, tinklinio ir ninką. Spalio mėn. įstojo 8 nauji na
mašinomis.
‘
E j vaikis ‘Čigonę b^tu^e , buvo stalo teniso pirmenybės yra pavestos riai ir kredito komitetas leido išduo
1 kavute, loterija, Įvairių gėrimų. Pelno pravesti Hamiltono Kovui. Pasirengi ti naujų paskolų 8 asmenims $10.100.
Alytaus apskrityje statoma nauja gauta $350. Kat. moterys ruošiasi įsi- mo darbai jau pradėti, o pačias pirme
Išsiplėtus bankelio operacijoms ir
Įmonė, kuri būsianti viena didžiausių! taisyti vėliavą, siunčia siuntinius Vo- nybes numatoma pravesti sausio mėn. nebepajėgiant patiems valdybos na
Lietuvoje ir turėsianti 1000 darbinin- kietijos seneliams ir Suvalkų trikam- Šios sportinės varžybos sutrauks per riams nemokamai aptarnauti savo na
200 astovų iš Toronto, Montrealio, Rokų. Gamins komunalinių skalbyklų pio lietuviams, lanko ligonius.
rių, buvo pasamdytas' tarnautojas dirb
AČIŪ TALKININKAMS! Klebonas chesterio ir Hamilton sporto klubu. ti pilną laiką. Tuo būdu dabar dirba
įrengimus visai Sovietų SąjungaiC).
K. B.
Pirmąją produkciją išleis 1963 m. Aly ir parapija labai dėkingi eilei talkinin
ma visas penkias dienas savaitėje ir
tuje sekančiais keliais metais pastaty kų, kurie savo darbu daug sutaupė
HŲN NARIAIS praėjusią savaitę dar sekmadieniais parapijos bibliote
sią dar dulkių siurblių, metalo kon parapijos lėšų. Pastaruoju laiku išlie įstojo 4 hamiltoniečiai ir viena tautie koje priimami pinigai ir teikiama in
strukcijų ir kino aparatų įmones. Sim ta cementu aikštelė prieš bažnyčios tė iš St. Catharines, išviso įnešdami formacija. Siekiant tobulesnio patar
duris. Prie šito darbo dirbo G. Rugie S500.
ne statysią konservų fabriką.
E.
navimo visą laiką buvo rūpinamasi ir
nis, M. Norkus, Br. Vyšniauskas, A.
Retu
lietuvišku
nuoširdumu
v-bos
čekių
sistemos įvedimu. Tačiau tas ri
Autobusai be konduktorių. Kaiku- Mažeika, St. Vilimavičius. Veltui žvyrą
p-ką
priėmė
ankstyvesnės
imigracijos
šosi
su
balanso augimu, nes esant ma
* riuose ruožuose Vilniuje paleisti į apy pristatė ir jį nupirko St. Augustinatautietis
Charlis
Plektis-Plėčkaitis.
žesniam
kapitalui, buvo sunku gauti
vartą nauji autobusai* be konduktorių vičius, Sr. Br. Vyšniauskas pertvarkė
Įteikdamas
čekį
jis
pabrėžė,
kad
busi

banko
sutikimą
čekių įvedimui. Dabar
(kaip tai yra daugelyje užsienio mies šoninį altorių ir jam padarė tabemamieji
Liet.
Namai
pagrindiniu
tiks

artėjant prie $300?000 kapitalo galima
tų). Prie abiejų įėjimų yra automati kulą. Pp. Treigiai nupirko altoriui gra
lu
turėtų
pasistatyti
lietuvybės
išlai

pranešti malonią žinią, kad artimoje
nės kasos, į kurias reikia įmesti 40 ka žias žvakides. P. Kojelienė relikvijų
kymą
jaunimo
tarpe.
Statant
naujuo

ateityje
ir šis patogumas bankelio na
peikų, o nupirktą bilietą reikia paro akmenį ir altoriaus maldų lenteles.
sius
rūmus
jis
stambiau
prisidėsiąs,
o
riams
bus
prieinamas. Valdyba jau se
dyti bendrakeleiviams.
P, O. Geplienė du rankdarbius taberna- tuo tarpu dėsiąs pastangų pritraukti nokai pradėjo daryti žygius, kad ban
53.000 ha nenukąstų bulvių. “Valstie kulo viršui pridengti.
į LN kuo daugialu jo atvykimo metų kas leistų įsivesti savą čekių sistemą.
A.
A.
JUOZAS
ŽILIUS
mirė
spalio
čių laikraštis” ir Vilniaus radijas aliar
lietuvių.
Pasikalbėjimai tuo reikalu ir susiraši
muojančiai skatina kolchozininkus kas 25 d. ir iškilmingai palaidotas iš šv.
Kiti trys hamiltoniečiai, nešę po nėjimas truko keletą mėn., kol duotas
ti bulves. Kolchozų laukuose spalio Kazimiero parapijos bažnyčios Delhi $100, pavardžių spaudoje neleido principinis sutikimas čekių sistemos'
viduryje dar buvę nenukąstų bulvių kapinėse spalio 28 d. dalyvaujant žmo skelbti. Kas iš skaitytojų norėtų suži įvedimui. Tad bankelio valdyba pasi
53.000 ha. Švenčionių, Telšių, Kovars- nai Petronėlei, kuri atvyko iš Brock- noti kas jie, gali pasiteirauti pas LN ruošus tam darbui, atsispaudinūs če:
ko ir kituose rajonuose bulvių kasimas tono, keturioms dukterims, žentams ir valdybos pirmininką.
kius ir atlikus kitus paruošiamuosius
dar nė neįpusėjęs. Meteorologinių sto šiaip gausiems dalyviams rožančiaus
Ir penktuoju nariu su šimtine įstojo darbūs sekančių mėtų pradžioje ilgai
čių pranešimu esą galima laukti smar kalbėjime ir laidotuvių namuose. Ve Zenonas Jakubonis iš St. Catharines: laukti;
tai; bus visiems prieinami ir
lionis mirė sulaukęs 86 m., išauginęs Visiems nuoširdus ačiū!
kaus atšalimo.
niekasalė? skųstis, kad negali
taupau savam bankely, nes negalima
Vilniaus radijo spalio 14 d. prane- gražią šeimą. Ligi mirties domėjosi lie
tuvių gyvenimu, skaitė spaudą. Pas
LN NARIŲ SUSIRINKIMAS įvyks išrašinėti čekių, tekiai jau pakeliui ir
kutinius kelius metus gyveno Alb. Au- gruodžio 4 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. laukiama daugiau naujų narių prisi
gustinavičiaus ūkyje kartu su dukteri LNamuose. V-ba maloniai kviečia ne rašant.
mi ir žentu Viltrakiais, kurių duktė tik narius, bet ir visus lietuvius ja1
Dauguma mūsų tautiečių yra apsi
kuro alyvos ir burnerių aptarnavimas
yra Augustinavičienė. šiuose namuose me skaitlingai dalyvauti. Susirinkime
draudė
gyvybes didesnėm ar mažes
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite
gyveno trijų pavardžių žmonės, suda išgirsime inž. A. Tyliaus pranešimą
nėm
sumom
mirties ar nelaimingų at
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
rydami darnią šeimą.
. Kor.
apie projektuojamus statyti Tautos
sitikimų
atvejais.
Draudimo premi
Namus Hamiltone ir nuspręsime skly
joms apmokėti ir išleidžiamos nema
po pirkimą.
žos sumos* pinigų,, kurios galėtų likti
RUDENS BALIUS, ruoštas lapkričio savoje kišenėje, jeigu būtų įstojama
į koperatimd bankelio “Talka” na
5 d., praėjo su geru pasisekimu.
Parduoti 167 įėjimo bilietai. Gryno rius, kuriame yra nemokamas gyvy
bes draudimas iki $2.000. Be to, už
pelno gauta beveik $400.
Šio vakaro geram pasisekimui daug laikomus pinigus bankelyje kasmet i&
prisidėjo talkininkai LN nariai. Prie mokamas dividendas nemažesnis kaip
įėjimo kontrolės padėjo V. Domeika, 4,5%, jo gyvybės draudimas nekaštuo
užkandžių bufetą paruošė ir tvarkė ja nei cento. Toksai patarnavimas ga
p. Sakalauskienė, gėrimų bufeto tar limas tiktai kooperatinėje kredito įs
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444, OX. 94224.
nybą sudarė St. Catharines gyveną taigoje “Talka”.
tautiečiai — v-bos narys J. šarapnicBankelio revizijos komisija išsiunti
kas, Pr. Dauginas, K. Bogušis ir A.' nėjo visiems nariams laiškus duodama
Leksas. Staliukų loteriją organizavo ir jų sąskaitų ištraukas spalio mėn. 31
puikiai pravedė v-bos narys A. Kauš d. Nariai prašomi pasitikrinti šias iš
pėdas; priė jų paruošitno padėjo M. traukas su nario knygutes įrašais af
Aleksienė. Didžiąją loteriją-labai sko atitinka ir pasirašius grąžinti atgal.
ningai ir imponuojančiai paruošė ir Toks patikrinimas daromas kiekvieni
Pilnas namų
jai vadovavo K. Mikšys, kuriam pa? metai.
J. D.
apstatymas baldais,
dėjo, rinkdami fantus ir prie pačios
loterijos, v-bos nariai Pr. Jakučinskas,
ANT. TĖVELIS, prieš porą metų lo
Elektros reikmenys,
Ad. Dalangauskas, Ig. ša j auka, J. ša- terijoje išlošęs $140.000, šią vasarą
rapnickas, A. Kaušpėdas, J. Mikelėnas, praleido Europoje, kur aplankė Ispa
Mainome senus naudotus
šaldytuvai,
P. Savickas, Pr. Šakalas, A. Pilipa niją, Prancūziją, Angliją, Vokietiją, o
baldus ir matracus,
vičius, ir St. Bakšys. Ypač daug nuo- taip pat didesnes lietuvių kolonijas,

Ryšiam su lietuvių ketk pmapifos DELHI, Orit., vienų metų
gyvavimo sukaktimi š.m. lapkričio 19 d. ruošiama

didelė parapijos šventė
t. 4 vai. p.p. J.E. Londono vysk. J. C. Cody šventins bažnyčią,
2. Teiks Sutvirtinimo Sakramentą,

3. PO" to iškilminga vakarienė Vengrų salėje su menine dalimi,
bazarė, šokiais ir t.t.
KVIEČMME TORONTO, HAMILTONO, LONDONO, RODNEY IR
KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIUS MUSŲ ŠVENTĖJE DALYVAUTI;
Kun Dr. J. Gutauskas,
Šv. Kazimiero parapijos klebonas
ir parapijos komitetas.
'

MIESTO SAVIVALDYBĖS RINKT
MAT įvyks gruodžio 7 d. 9 vai. ryto.
Kadangi mes lietuviai turto mokes
čiais prisidedame su nemaža pinigų su
patį objektą (Žalgirį), sakyčiau euro
ma prie miesto tvarkymo reikalų, to
pinį požiūrį vietoj lokalinio, 2. Žalgi
dėl ir rinkimuose turėtume dalyvauti
gana aktyviai. Bent jau tokiu būdu ne IŠ LIETUVOS spalio 25 d. į Sydney, rio reikšmei suteikė platesnį tarptau
Kor.
tiesioginiai prisidėtume .prie savb rei Ohio, pas dukrą ir žėntą dr. Kisielius tinį charakterį.
kalų gynimo.'Jau eilę metlį miesto atvyko motina Paūliukonienė. Ji višą
PREL. MENDELIO VADOVAUJA
valdomuosius organus sudaro daugiau laiką gyveno Vilniuje, Drauge su ki MA Baltimorės šv. Alfonso lietuvių
siai stambesni biznieriai bei advokatai. ta moterimi turėjusi maždaug 18 kv. parapija per metus misijoms surinko
Miesto vadovybė renkama kas du me mėtrų kambarį ir bendrą virtuvę su $81.440,27, t.y. daugiau negu betkuri
tai Paskutiniaisiais metais miesto dar keliomis šeimomis.
kita tos vyskupijos parapija.
bininkiją atstovavo tik du asmenys.
J&V LB ČĖNTRO VALDYBA iš
MARIJONAI KUN. A. ŠVEDAS IR
Kadangi Hamiltonas skaitomas dirban sfiihtihėjb apygardų ir apylinkių val- KUN. S. SAPLIS iš JAV išvyksta misi
čiųjų miestu, tai toks reiškinys nelabai dybonis bendfaraštj lituanistinių mo- joms į Argentiną.
tvarkoj, šiuose rinkimuose daugiau as kyftt|‘ žinių surinkimo reikalu. Nori
menų kandidatuoja iš darbininkų pu ma? surinkti lituanistinio švietimo duo PREL. JURGIS PASKAUSKAS, Ma
sės įvairioms pozicijoms užimti: Būtų menis — kas dirbama if kaip dirbama. rijos Gimimo parapijos Cicero klebo
nas, sulaukė 75 m. amžiaus ir 45 m.
visai natūralu juos pūfeinti savo balsu.
SOLIDARUMO ĮNAŠŲ JAV LB kunigystės sukakties. Jis yra kilęs iš
Juk ir mes čia esame tik darbininkai, centro valdyba jjer penkęris metus
nežiūrint kuo anksčiau buvome. Tikiu; yra gavusi $12128^,64. CV iždininkas Skirsnemunės parapijos, kunigu įšven
kad jie daugiau atsižvelgs ir supras Bendruomenės biuleteny dėl to paste tintas Amerikoje 1916 m.
darbo žmogaus padėtį, negu stambus bi, kad einamiesiems reikalams to pa PROF. IGNAS KONČIUS sulaukė 75
biznierius ar koks augštas profesio kaliką, betgi kam nors didesniam ryž m. amžiaus. Ta proga Bostono skau
tai spalio 16 d. surengė jo pagerbimo
nalas.
tis su tokiomis lėšomis neįmanoma.
pobūvį ir Geležinio Vilko ordino įtei
Opiausias klausimas — finansai (kas
ARCBftT. VASLOVAS POCUTA su kimą.
ir mums turėtų rūpėti), augšti turto žmpria ir sūnumi, 12 metų išgyvenę
mokesčiai ir per daug išlaidus miesto N.^ęlahdįjoję, persikėlė gyventi į čitvarkymas.
ST. LAZDINIS pasitraukė iš JAV
Kartu norėčiau pastebėti, kad bal
A.A. LIUDAS KREIVYS, Lietuvos
savimo apylinkių ribos* šiais metais yra LB ekonominės tarybos pirmininko kariuomenės kapitonas ir teisininkas,
dalinai pakeistos ir kaikur duoti nauji pareigų, o taip pat ir Tarybos. Priežas gimęs 1898 m. rugpjūčio 28 d. Kretin
numeriai: Prieš balsuojant pravartu tis — LB Tarybos nepriėmimas, jo siū- goje, mirė spalio 22 d. Pinneberge. Pa
būtų pasitikrinti savo apylinkę ir pa- i lymo LB ^ geležiniam fondui organi- laidotas spalio 31 d. Pinnebergo mies
vardę. Sąrašai jau iškabinti mokyklų j zuoti:
to kapinėse. Velionis buvo ramaus
patalpose.
LIETUVIAI IR LENKAI BENDRAI būdo, giedrios nuotaikos, jautrios sie
los, didelio takto ir gerų norų žmo
PAMINĖJO ŽALGIRĮ
Dabartinėje, ketvirtoje apylinkėje
Lapkričio 4 dieną Niujorke Lenkų gus. Dalyvavo lietuviškame gyvenime
(ward) į valdybos narius - aiderman,
tarp kitų, kandidatuoja ir Bill Powell; Kultūros Instituto patalpose įvyko to kai buvo sveikesnis. Įvairių lietuviškų
Šių eilučių autorius minimą kandida instituto bendrai su Lietuvos Tyrimo susirinkimų bei pobūviu metu mielai
tą bei jo šeimą gerai pažįsta* ( jo žmo Institutu organizuotas Žalgirio mūšio skambindavo pianinu ir vadovaudavo _
na mėhihinkė ir dū vaikai iš trijų yra 550 metinių minėjimas. Dalyvių pri letuviškos dainos sutartinei. Buvo ve
un-to studentai). Visa šeitha priklau sirinko pilnutėlė, tiesa, nelabai erdvi dęs, bet žmona Lietuvoje.
so įvairioms labdaros organizacijoms, instituto salė. Daugiau lenkų, bet ne Velionis gyveno labai kukliai ir pas
jis pats prof. sąj. pareigūnas ir buv. maža ir lietuvių. Buvo vienas kitas ir kutiniais metais labai vienišai. Kai visi
kandidatas į feder. parlamentą praei kitų tautų bei amerikiečių atstovas. pabėgėliai gaudavo naujus puikius bu
tuose rinkimuose. Tai labai darbšti ir
Po trumpą įvedamąjį žodį tarė Lie tus, velionis, matyt, jau nujautė arti
paslaugi šeima.
tuvos ir Lenkijos delegacijų Paverg mą mirtį, todėl ir atsisakė jo. Apsigy
Kas neturėtų savo kandidato, siūlau tųjų Seime pirmininkai — V. Sidzi veno barake, kur buvo susikraustę visi
balsuoti už Bill Powell, 4-je apylinkė kauskas ir S. Korbonskis, abu pabrėž Pinnebergo svetimšaliai viengungiai.
je. Jos ribos yra: nuo Sherman Avenue dami Žalgirio posūkį tolimesnei Eu Tenai jis skaitė, rašė, drožinėjo, šį bei
tą taisė. Atliekamu laiku, kai sveikata iki Ottawa St. ir iš šiaurės į pietus ropos dalies istorijai.
geriau
tarnavo atlikdavo pasivaikščio
Pagrindinius
pranešimus
padarė
dr.
nuo ėžero pakrantės iki kalno papėdės.
jimus
ir
aplankymus. Mėgo lankyti ka
Balsuojama už burmistrą ir kontro K. jįįfgėla ir prof. O. Haleckis. Pirma
lierių po vieną balsą, į tarybos narius sis’ išryškino’Žalgirio priežastis, antra pines ir mirusiųjų tautiečiu kapus
Puošti.
- aldėmran galima balsuoti už du kan sis daugiau jo pasekmes.
KUN. DR. JONAS PETRAITIS, MeKadangi
net
ir
tarp
istorikų
pasitai

didatus.
mmingeno
lietuvių klebonas, aplankė
ko
nuomonė,
kad
Žalgirio
laimėjimas
Pilietybės klausimas nesvarbus. Tad
savo
gimines
pp. Kebelius Hamburge,
nebuvo
politiškai
išnaudotas,
abu
pra

balsuokime.
Ž. Pulianauskas.
taip
pat
buv.
Vasario 16 gimnazijos
nešėjai — Jurgėla ir Haleckis -- pa
ryškino po Žalgirio susidariusią tarp mokinius-studentus.
tautinę padėtį. Krikščioniškieji Vaka TĖVAS KONSTANTINAS GULBI
Hamiltonas; — Steel Co. of Ca rai ordino pralaimėjimą laikė SAVO NAS, OFM Cap., lakinai sustojo Muėns
nada plieno gaminių pardavimas pralaimėjimu ir telkė koaliciją prieš ter/Westfalien, Kapuzinerkloster, kur
sniarlaai sumažėjo.
Lietuvą ir Lenkiją. Iš antro šdno, ry būdamas mielai patarnaus visiems
Maskva smarkiai kilo ir jos grės Mūėhsterio ir apylinkės lietuviams. •
Otava. — Lenkijos Gomulka ir tuose
TEISININKAS ANTANAS BAGDO
mė Vytautui ir Jogailai kėlė naujų
sovietinėsGūdijos premjeras Ma- rūpesčių.
NAS, gyv. Oldenburge, dažnai eina
turov Kanados premjerui Diefen- Šis bendras lietuvių-lenkų minėj b pėsčias apie 12 km. į Bad Zwischenahbakeriui prisiuntė protestus dėl maš parodė du gerus požymius: 1. mi- ną, kad galėtų dalyvauti lietuviškose
i ųėjimui suteikė bendresnį požiūrį į pamaldose.
stojo kalbos JT plenume.

Lietuviai pasaulyje

JA Valstybes

Vokietija

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE PROVINCTNEŠ TARNYBAS, LIEČIANČIAS ARBA
GALINČIAS DOMINTI NAUJUOSIUS KANADIEČIUS

žilti ŪKIO ĮSTATYMAI

JŪSĮĮ APSAUGAI
Ontario Žėmėk Ūkio Departamento politika ir administracija yra
skirti padėti i "‘'ii^ES^Bi/iemes ūkib- prdd&Htų gamybai, o Įgirta;'
m ^ti^ti piliečių
ikatą^a Mskirai aptariami tik du įstatymai,
kurie pavaizduoja principus, kuriais remiantis. Ontario žetriės ūkio
produktai pasiekia savo augštą lygi.
•

BALDU
KRAbti/VĖ

* Įvairūs kilimai
' ir kitkas.

. ".r

.

V

.*

*

ijimu galite pirkti Ontario
ūkio gattfihiiūš.
Nor&ftriffl d&tgihti irfTdrtftacijtį,
į^Šyto^ a'rlfo aplarikytiite

DUODAME DIDELES

NUOLAIDAS PERKANT

Ontario žemės Ckfo Departamentą.
Rytinis Blokas, Parlamento Rūmai

NAUJUS.
-A.

’

AE6O-8

įvertindami juos augšta
kaina.

.

•

PlRTŽOĖ^ KOT^OLė^^ŠTATYMAS: Augštos kokybės derliaus
gavirim priklaūsū iftftk atitinkamų žemės ūkio metodų panaudojimb. PikfiŠ)Š|!
Aktas jyra Skirtas tam, kad padėtų ūki
ninkams ir kad; kiek tėi praktiškai įmanoma, sustabdytų kenks
mingų augalų plėtimąsi, juoiS sunaikinant dar prieš jiems suspėjant išnbkinfi šayo Sėklas. Piktžolės, kurios turi būti kontroliuojambs, yra išvardintos štame įstatyme. Nuosavybių savininkai yra
įpareigoti šias piktžolė Sttrfaikinti. Oi apskrityse bei Vietovių sayrif
inspektoriai, kurių pareiga yra prižiūrėti
šio įstatymo bei potvarkių išpildymą. Už piktžolių nesunaikinimą

LIETU VIŲ

Vaikę baldai,

’

VAISTĖ IR DARŽOVIŲ INSPEKCIJA: Ontario provincija per sa
vo vaisių ir 'dhYžoViU iifspekcijos tarnybą siekia apsaugoti savo
g^ėtifojlj k^ėik^^
^š^ūvj. Pirkdami- Ontario pagal kokybę
surūšiuotus gkmfiffus; galite būti visai ramūs fr'užtikrinti. Ontario
printiiteijOŠ’ rū^^rt^k" Š&fiihinkes Įgalina pirkti su pilna pasitikėjinftr. i^efc
ti&t'pardavėjašns tai yra didėlis paleng- \
vinimas. Nes tie. kurie vartoja rūšiuotus bei patikrintus gaminius. .
žino perkamų arba parduodamų prekių rūšis bei jų stovi.

MOHAWK
Furniture Ltd.

Skalbimo mašinos,

•

^rižo’i pastovią savo gyvenamą vietą
Hamiltone.

Lake Simcoe

Virimo pečiai.
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' Ketvirtas augštas.
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KajMMfaa

— Aukso aš turiu pakankamai.
Kariai! Tuojau nukirskit galvas
šitiems dviem žmonėm!
Kareiviai tuoj sugriebė abu ir
jau užsimojo kardais, bet darbi*
ninkas įtaiga įradėjtf garsiai kva*
totik NusOef radža fdausia:
lJ *
iš proto
išėjai?
Tas gi atsakė
— Kaip aš nesijuoksiu, kad
Uętuydj.VėiiiįiųĮ<jiehųvaj
suaugę eidavo 4 kapines su. žvakė mus žudydamas pats ant savęs
nelaimę užsitrauksi. Mat, ’prieš
mis. Tas žvakutes uždegdavo ant - keliate diėnate -pas mūšų radžą- bu*
savo artimųjų kapų.; Nelikdavo vo atėjės‘toks Vislrą-1 žinąs prana?
nei vieno kapo, ant kurio nedegtų šas. Pamatęs mudu jis tarė:
bent viena žvakutė. Būdavo nepa “Valdove, kol tavo karalystėje
prastai gražu, kai visos kapinės gyvens šiedu žmonės tave ka
suliepsnodavo žvakučių šviesa.
muos visokios nelaimės. Atsikra
Dabar Lietuvoje Vėlinių dieną tyk jų. Bet nežudyk jų pats, nes
kapinės ruošti pamaldas už miru kas juos nužudys tą ištiks dar di
desnės nelaimės, ligos ir net mir
sius yra draudžiama.
tis. Pasistenk, kad kas kitas juos
nužudytų’. Taigi, mūsų valdovas
ir atsiuntė mus pas tave, kad tu
mus nužudytum ir visos nelaimės
kristų ant tavęs.
Išgirdęs tokią pranašystę ra
dža, paliepė kuo greičiausiai pirk
liui ir gudHam darbininkui neš
dintis iš jo karalystės atgal, iš kur
atėję. Tie laimingai ir parkeliavo
namo. Pirklys, įsitikinęs^ kad jo
auksas nieko jam nelaimėje ne
padėję, o gudrus darbininkas, iš
gelbėjo abiejų, gyvybę, darbinin
ką gausiai apdovanojo.
'

Rudenėlis

ŽIBURĖLIAI
musų-ma?'re$ten»«
. -i. ...i :

.■

RUDUO
Ruduo yra vėlių laikas. Visi vie
naip ar kitaip prisimena mirusius.
Šiame krašte Halloween diena
yra rišama su vėlėmis, kurios būk
tai tą dieną vaikšto po žemę. Tai
yra visokių pokštų diena. Vaikai
tą dieną apsirengę raganom, bai
dyklėm pamėgdžioja tas vėles.
Mes gi lapknčio 2 dieną šven
čiame Vėlines. Tą dieną prisime
nam visus mirusius ir už juos
meldžiamės. . *.
•’

IMSRYS
Eina šaltas rudenėlis,
mindo pievoj žiedelius,
skina soduose ir šlaituos
nuo medelių lapelius.

KULTŪROS IR

KNYGŲ
Į PASAULYJE

Ir vaikučiams į nosytę
Kartais gnybt—paspaudžia jis.
“DRAUGO” ROMANO KONKUR
Gūrinėja susiraukęs
SUI, kurio terminas pasibaigė lapkri
per dknas ir per naktis..
čio 8 d., prisiųsti 5 romanų rankraš
čiai. Jie dabar vertinami komisijos, ku
VėHdi, skundžias obelėlė,
rį sudaryta Los Angeles, Calif.
verki? kriaušė ir slyva.
Pakelėj dejuoja beržas
PASAULIO* LIETUVIŲ ARCHYVUI
SKUBIAI REIKALINGAS neperiodi
ir vyšnelė vos gyva.

Maskvą. Dabar jos grąžintos į Lenkiją.
Tai abiejų valdovų karimos, skipetrai,
karūnacijos obuoliai ir karūnacijos ap
siaustas. Pastarasis yra smaragdinės
tamsios spalvos aksomo,* išausto auk
so siūlais ir papuošto šermonėlio kai
liu Karalienės karūna ją a nusagstyta
dideliais brilijantais, smaragdais bei
topazais.
• •.
Kadangi tais laikais atskirų pakėli
mo didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu iš
kilmių Vilniuje jau nebebūdavo, o
pagal Liublino aktą per karūnaciją
Krokuvoje Lenkijos karaliumi valdo
vas buvo pakeliamas ir Lietuvos di
džiuoju'kunigaikščiu, tad kalbamosios
karališkosios insignijos kartu buvo ir
Lietuvos valdovo insignijos. Senosios
lietuviškosios valdovų insignijos jau
nebebuvo naudojamos. Jos buvb lai
komos kaip senienos Lietuvos ižde ir
iki mūsų laikų, deja, nebeišliko.

nis leidinys“ Marijos šventovė Šilu
voje”. Išėjo, berods, 1-8 Nr. Jei kas
turėtų ir galėtų paskolinti moksliniam
darbui panaudoti, prašoma siųsti šiuo
adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas,
2601 W Marquette Rd., Chicago 29,
Ill., USA. Panaudojus, tuoj bus grą
KAI MAMYTĖ MAŽA BUVO žintų jei nebus parašyta, kad tie lei JAUNIMO AKTYVUI vasaros sto
— Tu niekad nematei tokių ne diniai- dovanojami Pasaulio Lietuvių vyklą ateinančią vasarą projektuoja
suruošti JAV LB centro valdyba. Joje
švarių mano rankų, kokios dabar Archyvui.
■
būtų stengiamasi jaunimo tarpe išpo
yra tavo, — priekaištauja motina
DAR VIENAS BALTIJOS INSTITU puliarinti LB idėją, jaunimą sudominti
savo dukrelei.
Koenigsteine prie Frankfurto, LB veikla ir išsiaiškinti aktualiuosius
— Taip, bet aš nemačiau, kai TAS.
kur veikia katalikų centras rūpintis lietuviškus reikalus.
mamytė buvai maža ...
Rytų Europos dvasiniais reikalais, jau
gegužės
mėn. įsisteigė naujas “Balti LIET. NEPRIKL. TALKA paskelbė
MANASIS NEPRASČIAU
institutas”. Laikraštis “Latviją”, t jau atiduodanti spaudai Lietuvos par
— Mano tėvelis turi Jurgio jos
rašydamas apie tą institutą spalio 25 d. tizanų dainų rinkinį, apimantį visą
Vašingtono laikrodį, — didžiuoja n-ryje, antraštėje kelia klausimą, ar partizanų veiklos laikotarpį. Be to,
si vienas, amerikoniukas.
šitas < institutas nesudarys paralelę esanti pradėta ruošti anglų kalba kny
— Tai menkniekis. Mano tėve Bonnoje jau nuo seniai veikiančiam ga apie Lietuvą.
lis turi Adomo obuolį, — atsiker Pabaltijo Tyrinėjimo Institutui. Nau KALSDINTUS SVEIKINIMUS JAV
jasis institutas vadovaujamas dr. A. LB centro avaldyba kviečia reikšti per
ta kitas;
Namsono (visa Koenigsteino institu LB biuletenio specialų numerį- Biule
APVYLĖ
cija
vadovaujama žinomo Rytų proble teny būsią švenčių nuotaikai tinkamos
— Na, ir apvylei tu mane, Pet
mų
žinovo
prof. dr. A; Kinderman). pasiskaitymo medžiagos ir sveikinimų.
riuk, — sako tėvas. — žadėjau
Spalio pradžioje institutas buvęs su Sveikinime nurodytiems asmenims biu
tau nupirkt dviratį, jeigu pereisi kvietęs informacinį susirinkimą, ku
KUBILINSKAS
į trečią skyrių; o tu likai antrus riame dalyvavo ir žymūs pabaltiečių letenis bus pasiųstas leidėjų. Skaičius,
— Ko norėjo du meškučiai,
(Indų pasaka)
metus tame pačiame skyriuje. atstovai. Institutas esąs numatęs tyri kuriam biuletenis bus pasiųstas, pri
ųuo sveikinimo dydžio. O kas
Du meškučiai lepeškučiai?
Ką gi tu veikei paskutiniu laiku? nėti padėtį Pabaltijo kraštuose, ypač klausys
norės,
galės
ir pats gauti biuletenio
bininko
ginčo
jau
norėjo
sušukti
Viena kartą turtingas pirklys
— Kad medum per naktį lytų,
-— Mokiausi važiuoti dviračiu, bažnyčios srityje, ir savo duomenis vė daugiau egzempliorių, mokėdamas po
susiginčijo su darbininku, kas savo kareiviams, kad ir šituos du O meškučiai — jį laižytų. ..
liau perteikti spaudai.
E.
tėveli, — paaiškino Petriukas.
$1 už 10 egzempliorių. Sveikinimų kai
svarbiau: turtai ar protas. Pirk nugalabytų, bet prisiminė savo
nos: visas puslapis $100, pusė psl. $60,
Ir medum per naktį lijo,
REVIZIONIZMAS LENKIJOS
tėvo patarimą:
PRAKTIŠKA MERGAITĖ
lys sako:
ketvirtadalis pusi. $35, aštuntadalis
UNIVERSITETUOSE
— Niekada vieną dieną nežu O meškučiai — medų rijo .. ♦
Mergaitė klausia mamą:
. Tai kas, kad tu protingas,
Lenkų komunistų teoretiniame žur psl, $20 ir šešioliktoji dalis psl. $10.
dyk daugiau kaip tris savo valdi Ko meškučiai graudžiai rauda?
— Ar jau netoli mano vardinės, nale
bet nieko neturi.
‘Nove Drogi” kritikuojama, kad
MUENSTERIO LIETUVIŲ APY
— Kvailam ir auksas nepadės! nius, nes nebebus kam liuobti ta Pilvukus meškučiams skauda!
mamyte?
universitetų partinėse organizacijose LINKĖJ bendruomenės ir šalpos rei
vo dramblių, ganyti žirgų ir au Gydo meškinas vaikus,
— atsakė darbininkas.
— Taip, jau nebetoli. O kodėl vis dar pasireiškiąs “revizionizmas”.
kalais sielojasi jau kelęri metai stud.
— Tai jau ir nušnekėjai! — ta ginti ryžių.
tu klausi? .
Spaudo storus pilvukus:
Daug kur stinga partinės disciplinos. Viktoras Kurgonas, gyvenąs (21)
Nenorėdamas jų pats žudyti, — Nors medutis ir saldus,
rė pirklys. — Kas turtingas, tas ir
— Aš norių žinoti, nuo kada Ypač Varšuvos universiteto filosofinia Muenster/WeSffalien, Grevenstr, 69,
me fakultete vyraujančios “klaidingos Block 5/102. Ten p#t prisilaiko dažnai
laimingas. Auksas gali žmogų iš nutarė jais atsikratyti gudrumu. Niekada nebūk godus!
turėsiu būti gera mergaitė.
pažiūros” ideologiniais ir politiniais ir kun. P. Gircius, kuris Muensterio
Padavė jiedviem; laišką ir leipė
betkokios nelaimės išgelbėt.
klausimais, žurnalas kritikuoja taip universitete giliną lotynų kalbos ir pe
nuvykti pas kitą radžą ir tą laišką
Bet darbininkas nesutiko:
pat ir partiečių studentų bei mokyto dagogikos studijas.
— Auksas be proto nieko ne jam įteikti: Pirklys su darbinin
jų nesidomėjimą partiniu gyvenimu. I
vertas, o protas ir be aukso žmo ku iškeliavo. Pasiekę to radžos rū
Į Vilniaus universitetą šiemet įstoję
partinius susirinkimus atvykstą dažnai
mus įteikė jam. laišką. Tas atplė
gui padės!
vos 50% visų narių. Teisinamasi tuo, 720 naujų studentų.
Neišspręsdami, kurio teisybė, šė ir garsiai perskaitė: “Galinga
kad mokyklinis darbas užimąs visą
Vilniaus universiteto studentai dir
nutarė jie eiti pas radžą (indų ku sis mano kaimyne! Jei tu nori sau
laiką. Nepatinka žurnalui ir tai, kad
bo
kolchozuose derliaus nuėmimo dar
nigaikštis), kad tas pasakytų, kat gero. —■ liepk nužudyti tuos žmo
partiečių skaičius universitetuose nuo
buose.
Viso dirbo apie 1.600 studentų.
lat mažėjąs.
E.
ras teisus.
nės!”.
Universiteto ansambliečiai po darbo
Pirklys, išgirdęs, kas parašyta
O tas radža buvo žiaurus ir pik
AUGUSTO II IR JO SŪNAUS AU pasirodydavo su menine programa.
tas valdovas. Kiekvieną dieną jis į laiške, puolė valdovui po kojų i
GUSTO III, saksų dinastijos atstovų Rugsėjo 21 d. 1.000 žemės ūkio akade
liepdavo savo kariams nukirsti' maldaudamas:
Lenkijos ir Lietuves sostuose, karališ mijos studentų, draugo su įmonių ir
kam nors galvą už tikrus ar netik- i — Galingasis valdove, pasigai
kos insignijos iš Varšuvos Tautinio įstaigų darbininkais bet tarnautojais
muzėjaus 1942 m. vokiečių buvo išvež buvo išvykę į Varnių, Širvintų, Ario
rus nusikaltimus. Tą dieną jis lėk! Pasiimk visą mano auksą,
tos į Vokietiją. Karui pasibaigus iš galos ir kt. rajonus talkinti kolchozijau kaip tik buvo nuteisęs tris. tik palik mane gyvą.
Vokietijos
jas nusigabeno rusai į ninkams derliaus nuėmime.
Jonukas
grybauja.
O
jūs
ar
buvot
šiemet
grybauti?
žmones. Išklausęs pirklio ir dar- i Bet radža tik nusijuokė:

Vaikšto šaltas rudenėlis,
visur skina žiedelius.
Drasko ir paskutiniuosius
nuo medelių lapelius.

Godūs meškučidi

Pirklys ir darbininkas

Redakcijai prisiųsta
Lux Christi, 1960 m. rugsėjo mėn.,
Nr. 3.-36, 80 pd.
Turinys: Mj£r. L. Tulaba — Vysk.
Vincentas Padplskis; St. Yla — Kuni
gas kontroversijoje; kun. VI. Budreckas — Akt;
privatus ir bendraomeninis tiki
ų dalyvavimas skaitytinių Mišių n&tu; kųn. dr. J. Vaišno
ra, MIC, — Dėl
ėl Kūčių pasninko; kan.
V. Zakarauskas — Pamokslininkas ir
jo klausytojas; kan. Z. Ignatavičius—
Krikštai, Krikštai; T. N. — Brevioriaus ir Mišiolo reforma; Pamokslėliai
apie žmogų kun. dr. J. Gutausko; Kny
gos.
■
Ateitin. Tai. Vokietijos Studentų
Ateitininkų Sąjungos neperijodinis lei
dinėlis, spausdinamas rotatorių. Spa
lio 5 d. pasirodė jo naujas numeris:
Nr. 1-2 (7-8), 24 psl. Leidžiamas jis
Miunchene, redaguojamas stud. Kęstu
čio žemaičio. Redakcijos adresas:
cand. med. Angelė Rūgieniūtė, Muenchen 2, St. Annt Platz 2.
Skautų Aidas, 1960 m. spalio mėn.,
Nr. 10, 20 psl.
Mūsų Vytis, dvimėnesinis skautiškos
minties žurnalas, Nr. 4, liepa-rugsėjis,
1960 XII metai, 123-158 psl.
Budžiu, LSB leidinėlis skautų vado
vams. “Mūsų Vyčio” Nr. 4 priedas,
61-76 psl.
Amerikos Lietuviu Bendruomenė,
1960 spalis, Nr. 26, 8 psl.
Laiškai Lietuviams, 1960 m. lapkri
čio mėn., Vol. XI, No. 10, 289-320 psl.
Iš Urugvajaus grįžęs Antanas Zokas
yra “Tiesos” laikraščio techninis re
daktorius ir dirbąs pakaitomis kas ant
rą dieną. Atrodo, kad dirba nuo pat
ryto iki po vidurnakčio. “Tėvynės Bal
so” Nr. 71 Ragelis aprašo jo gyveni
mo būdą, pradėdamas vąizdeliu po vi
durnakčio, kai jis išeina su “Tiesos”
numeriu po darbo, o pabaigoje rašo:
“... kaip ir jo bendradarbis dirba kas
antrą dieną. Vadinasi, iš ryto galima ir
ilgiau pamiegoti. O po to, jei bus gra
žus oras, jis nuvyks į Valakumpius...”
Zokas, grįžęs į Lietuvą, 1958 m. ve
dęs ir paėmęs pas save gyventi motiną,
kuri gyvenusį šakių rajone. Taip pat
jis gavęs ir didesnį butą Antakalnio
gatvėje.
Jo brolis Stasys gyvenęs čekiškėse,
kur tėvas turėjęs 4 margus žemės. Bro
lis Stasys žuvęs Oriolo pusnynuose,
kaip lietuviškos divizijos karys. Vadi
nasi ir jo brolis Stasys jau 194041 m.
okupacijos metu buvo pasireiškęs kaijJ
komunistas ar jų bendradarbis ir dėl
to karui prasidėjus pabėgo su jais į
Rusiją.
Mokytoja Elena šlekienė, mokyto
javusi Biržų J. Janonio vardo vidurinėj
mokykloj - internate, išėjo į pensiją.
Jai suruoštose išleistuvėse kalbėjo ra
jono partijos komiteto sekr. J. Repšys,
buvęs tos mokyklos direktorius, prof
sąjungos rajono komiteto pirm. V.
Stanikūnas, buvusi Šlekienės mokinė,^
rajono liaudies švietimo skyr. vedėją
M. Blekaitienė, mokyklos direktorius
Baublys*

iMSfc

pirKdami

KOJINES

GRYNOS VILNOS arba ORLONO. DAUG
ŽEMIAU NORMALIOS KAINOS. VILNO
NĖS KOJINĖS gamintos Morley, Anglijo
je. Augštos kokybės ORLONO kojinės; Ar
gyle langeliais ir kitokiais gražiais raštais.
Dydžiai nuo 10% iki 11%.
*RYS POROS — 2.50.

SUBURBAN
APSIAUSTAI
PeiKŪS VILNOS IR MO
HAIR. BORG “vilnoniu” per

o SPECIALIAI NUPIGINTI .
'ŠIAM METINIAM
IŠPARDAVIMUI —

VYRIŠKIAPSIAUSTAI
GRYNOS
______ vilnos veliūras
_ .. J — LY
IR LANGUOTI. r:
Pirmaujantis Ką*
nados gaminys. Įvairiu stilių ir naujau-I- 4 0.34
siu rudens atspalvių pasirinkimas.
fltj
Normaliai: 55.00 ligi 69.95, DABAR

GŪS
czr

APSIAUSTAI
ŠILIMA BET SVORIO. Grynos vilnos veliaraį, nįadingais raštais bei lygiomis
spalvomis. Įvairių stilių rankovės ir ki- 44.34
Seilės. Normaliai nuo 49.50 iki 59.50.
-Nutr 34
46 dydžio, normaliems; ž’e- •’
miems arba augštiems vyrams.

OČINĖS PIRŠTINĖS

!S PE ČIA L ! A K A I N A — pasirinkite
rudas,
pilkas ar juodas. Minkštos, puikios
iodos. Šiltas
vilnonis pamušalas. Nuo 8%
iki
11
dydžio.
DVI POROS UŽ 5.00.
įžambiom kišenėm, šonų an- i

visą pamušalą, LABAI ŠILTI.
Stilius ir pasiuvimas puikus,

gos užsegamos sagomis, švie

siai žalios, sidabro ir anglies

pilkumo spalvos. Afi.34
36 iki 46
/h
dydžių.

PAGAMINTI KANADOJ išskirtinos koky
bės. Gerai nešiojasi, lengvai plaunami. A 54
Mėlynos, pilkos ir raudonos spalvos. Dvi
kišenės, ilgos rankovės. Dvdžiai — S-M-L
ir Exl. DVI POROS — 5.00.

AKSOMINĖS KELNĖS

SUTAUPYSITE 25%. 40” Agio... Nylono apsiaustai. Lengvi, tačiau šilti ir ark- .
tiniatn ore. CELACLOUD pamušalas..
blizgančiu nylono viršų, sulaiko lietu ir
sniegą. Atskiriamas gobtuvas su užtrauk.
tuku ir minkštu orloninio kailiuko pa
mašalu. Mėlynos, žalios ir anglies pilku
mo spalvos. Visi dydžiai: S-M-L ir Exl. " w
Normali kaina 24.95.

Sutaupykite 2.21 nuo normalios 9.95 kai
nos. Pirmos rūšies “Crompton” aksomas
tari kontinentaliai stilių. Ankstesnė kaina 9.95. DVEJOS UŽ 15.00.
/

PLAUNAMOS KELNĖS
TINKA DARBAI IR POILSIUI. 75% orio
ną, 25% dirbtinės vilnos Danelio. Plaunamos rMRMRb
GhAbm'sti- . •
liaus su užtraukiamu priekiu. 4 kišdnėš. 7 •53

A.54
Z

ZOMŠINIAI MARŠKINIAI

Apsiaustai visokiam orui

išeiginiai

IHHWilts
VILNOS IR NYLONO MIŠINYS. Specialial suihažhtta kaina. Mūsa popaliariaosios
DARBO KOJINĖS ... šiltos ir patogios.
Dcai
6 POROS UŽ $335.

Daug kitų rienakonkuruojatnosyertės prekių!

Vyriški automobilistu
APSIAUSTAI
SUTAUPYKITE 2.96. “DAN RIVER”
medvilnės. Nepaprastos vertės. KAINA
ŽEMIAU $10.00. Puikiai pagaminti. Labai
šiltas vilnonės satinos pamušalas. Dvi ki
šenės su kišenėlę bilietams. Antilopės
rudos ir anglies pfficos spalvos. Nuo 36 iki
46 dydžių. NormalT kaina 12.95 dabar UŽ

BERNIUKU “CHINOS”

|
J

98

SPORTINIAI MARŠKINIAI
SUTAUPYKITE S3.ll. PUIKŪS GAMI
NIAI. Ilgom rankovėm, labai stiprūs. Taip
pat ilgom rankovėm megzti T-marškiniai
su trim sagom. Visi dydžiai: S-M-L ir dalis
Exl. Normali kaina 4.95 iki 6.95.
DVI POROS — 7.50.

PERDĖM SANFORIZUOTOS, patvarios
žaidimams, neperšlampamos, dviguba siū
lė, medvilnės flanelės, pilnai plaunamos.
A. ELASTINIU JUOSMENIU UŽPAKA
LY. DVIGUBAIS KELIAIS.
A.64
B. NORMALIU JUOSMENIU.
Z
Pilkos, .antilopės, alyvos ir juodos spalvos.
TREJOS UŽ 7.50.

A.84

«J

t

- •■s-.

"■

1

f>:

Duffle apsiaus

GERIAUSIAS KANADOS GAMINYS,
SANFORIZUOTI, neblunka, tikrai šilti,
augštos kokybės marškiniai. Sustiprintu
kalnierium. Dydžiai: 6-16. DVEJI Už 3.00.

tai berniukams

-f .54

I

1

w

’

Vyriškos sportines kelnaitės berniuku gauruoti nertiniai
4.09

A 89
A

Suburban ir

Berniuky zamšo marškiniai
ŠIŲDIENIO POPULIARIAUSIO STILIAUS

Normali kaina 1.50 iki 1.95. Geros kokybės
medvilnės, sanforizuotos, nesitraukia. Pa
togiai sukirpta SĖDYNĖ, {vairių gražių
spalvų ir lygiu. Dydžiai nuo 30 iki 44.
VIENOS UŽ
TRYS KELNAITĖS TIK $3.00.

Atverčiamu kapišonu, dygsniuotu vatos
pamušalu, vėjo apsaugos rankogaliais
rankovėse. Mėtos žalumo, anglies ir tamšiai melsvos spalvų. Dydžiai: 6-16.
DU UŽ 17.50.

DVEJI UŽ 5.75. Oriono ir mohairo miši
nys, puikus gaminys. Sustiprintu jūreivių
stiliaus kalnierium, rankogaliais ir juo& A.89
meniu. Alyvos, elektros melsvumo ir ang- Z
linės spalvos. Dydžiai nuo 8 iki 18. Ran=
komis plaunami.
,

MINKŠTOS VILNOS
tai su dygsniuotu vatos pamu
šalu, dviejų stilių. Minkštos
vilnos kapišonu, žalios, vidu

tinės ir anglies pilkos spalvos.
Dydžiai: 8-18.
DU Už 25.00.

GEROS KOKYBĖS MEDVILNĖS
"f

Į

"

MarškiniaiA

NEREIKIA PROSYTI, SANFORIZUOTI.
Dvejopi manketai. TREJI Už 10.00.
į: 1
..........

Berniukams % ILGIO NYLONO
apsiaustai visokiam orui

NORMALI KAINA 3.69

Q

Vyry apatiniai baltiniai

MEGZTI MARŠKINIAI

SULAIKO ŠILIMĄ ... IŠLAIKO KŪNO
TEMPERATŪRĄ.

Ilgom rankovėm, vis daugiau plintą “IŠ
PLAUK IR NEŠIOK”. DVEJI UŽ 3.50.
įvairių atspalvių, sustiprintais rankogaliais. Dydžiai: 6-16.

Marškiniaiapykakle. Kremavoę medvilnės, YPATINDVEJI UŽ 435

Ketais

džiai: S-MJL
DVI POROS

PIŽAMOS

ŠILTOS FLANELES, šviesiais patrauk
liais dryžiais. DVI UŽ 5.75.

’

Aksominės kelnės
SU PAMUŠALU.
Elasttnhr juosmeniu užpakaly. šiitu “KA.
SMS........................

radus ir alyvos spalvų.
DVEJOS Už 9.75. ,

-f .79
I
1

Berniuku “Pigtex” pirštinės
Gelsvai rados ar juodos spalvos su šiltu
medvilnės pamušalu. Dydžia:i 6 iki 16

-g.89
'

Kepuraitės slidinėjimui
Iš DRĖGMEI ATSPARAUS NYLONO su
šUta dygsniuotu pamušalu ir megztomis
vilnonėmis autinėmis. DVI Už 3.75.

•
'

■n

26 krautuvės jūsų patarnavimui Paskambinkite
H(X k2477y kdd hurodytų jums artimiausių krautuve.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

6 PUSL.

1960. XI. 17.\ —

Nr. 46 (566)

a
(

SPORTAS

Mann & Martel

TORONTO

lygoje Aušra pralaimėjo Andys ko
VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės CYO-senior klasės pir mandai 47:60; CYO lygoje Aušra Sr.
menybėse įveikė Precious Blood YPC nugalėjo St. Basils 118:0; Aušra Juv.
73:10. Žaidė: Rutkauskaitė, Balsienė nugalėjo St. Thomas 37:18 ir Aušra
22, Radzevičienė 36, V. Žolpytė 4, E. Midget nugalėjo Vytis Midget 23:13.
Žėkaitė 6, Kasperavičiūtė 1, Dargytė Vyrų komandoje žaidė: Ą. Buntinas
6. Midget klasėje po atkaklios kovos 5, K. Grigas 3, R. Gudas 1JL, E. Rigby
pralaimėta Aušrai 23:13. Žaidė: Z. Žol 17, J. Zentins 2, B. Mischenka 6 ir R.
pytė, Jonynaitė 8, Čirvinskaitė, Supro- Juozaitis 3; mergaičių Senior: G. Uovisada kreipkitės į šią naitė 4, Kruminaitė. 1, Renkauskaitė. gintaitė, B. Sirūnaitė, A. Sapijonytė,
Perkant ar parduodant nekilnojamą tui
Vyrai pralaimėjo pirmąsias Church J. Dodds, A. Grigaitė; Aušra Juv. —
didelę pardavimo ištaigą, kuri turi 10 tskirų biurų įvairiose
vimas. Didelis pasi- lygos pirmenybių rungtynes prieš J. Gataveckaitė, J. Juozaitytė, I. Gam
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas pal
M. Dunderaitė, I. Simonaitytė,
inė parama trūkstant Woodgreen 47:37. Vytiečiams nesisekė paitė,
rinkimas. Paskolų sudarymas ir f
mėtyti, kitu atveju žaidimas buvo apy Ž. Greičiūnaitė; Aušra M. — I. Ramateresuoja nekilnojamo lygis. Žaidė: Baliūnas, Preikšaitis 10, novaitė, M. Romanovaitė, D. Klimaitė,
jmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus
turto reikaluose.
Balnys, Barškėtis, Kaul, Duliūnas 12, J. Cepunkutė, R. Bilkytė, S. Dubininkaitė ir T. Dubin inkai tė.
Gvildys 11, Supronas 4.
'Automobilių taisymo dirbtuvė
Indian Rd. Cres.
Ateinantį antradienį ir ketvirtadienį
Sekančios rungtynės: vyrai — lapkr.
Naujas modemiškas mūrinis vieno
Originalus dupleksas
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 16 d. 7.30 vai. Bloor Coli, su K. Lords, bus pertvarkomos salės grindys, to
$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir lapkr. 21 d. 7.30 vai. Humberside Coli, dėl jokių treniruočių mūsų salėje ne
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir
King gatvių. Tinkamas visokiems su K. Dukes, lapkr. 23 d. 9 vai. Uni bus.?-/
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu
automobilių remonto darbams ar versity Settlement House (23 Grange
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai,
Lapkričio 26 d., šeštadienį, prieš šo
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. Rd.) su USH; moterys — lapkr. 17 d. kius, bus draugiškos krepšinio rungty
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai
Labai vertinga vieta miesto centre
kiekvienam butui su skalbykla. Di
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo 8.15 val. Bloor Coll su Aušra; mergai nės su Čikagos Baltijos Jūra.
delis kiemas, tuojau galima užimti.
šį savaitgalį Niujorke įvyks metinis
moti KKčiai metų su teise pirkti tės — lapkri. 20 d. 1 val. p.p.' Loretto
Pilna kaina $21.500.
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su Coll su St. Thomas. Moterys taip pat sporto darbuotojų suvažiavimas. Auš
Baby Point
interesuotieji prašau paskubėti.
žais ir Toronto LBA lygoje, kurios rė rą atstovaus Tėvas Paulius, OFM, K.
$1.500 įmokėti, trijų kambarių me
muose galės žaisti daugiau vytiečių. šapočkinas ir A. Chvędukas..
Baby Point Rd.
dinis namas su privačiu įvažiavimu.
Pirmos šios lygos pirmenybių rungty
Atskiras — 6 kambariai
Plius trijų kambarių apartmentas
$3.000 {mokėti, mūrinis labai gera
nės įvyks kitą ketvirtadienį.
rūsyje. Dvi vonios, dvi virtuvės,
SPORTAS LIETUVOJE
me stovyje namas su dviem virtu
Stalo tenisininkai P. Gvildys ir S.
gražus kiemas, arti susisiekimo ir
• Vilniaus sporto iaikrastis, dideliu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva Kasperavičiūtė dalyvavo tarpklubinėse
krautuvių. Pilna kaina $8.900.
žiavimas. Pilna kaina $16.500.
straipsniu
aprašo liūdną sporto sta
Toronto pirmenybėse ir su 11 taškų li
Bloor - Lansdowne
High
Park
Ave.
Bloor
dionuose
vykstantį
faktą. Prieš įdo
ko 5-toje veitoje. Individualiai gerai
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
7
kambariai
—
vienas
morgičius
mesnes futbolo tarpvalstybines rung
namas, naujas alyvos pečius, vieta
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- pasirodė S. Kasperavičiūtė, moterų tynes publika renkasi gana anksti, ir
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
montuotas namas, netoli Bloor gat dvejete laimėjusi pirmą vietą. P. Gvil belaukdami rungtynių pradžios, užsuka
mi kambariai. Galimybe dar pada
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu dys vieneto pusfinaly- lemiamam sete į stadijono gale esančią būdelę su už
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
alyva
šildomas. Pilna kaina $16.500. pralaimėjo 21:19 savo nuolatiniam
Viena skola balansui. Tuojau gali
priešui M. Marenko. Po šios kovos rašu “bufetas”. Be lentynose prikrau
Quebec Ave.
ma užimti.
7 kambariai — vienas morgičius
Marenko nebepajėgė pasipriešinti lat to vyno,, nemažą pasisekimą turi ir iš
Roncesvalles - Wright
$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply viui Eichvalds, kuris pirmą kartą iško po užstalės ištraukiama “baltakė”, ku
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių,
ri dar prieš rungtynių pradžią gero
tų namas su 4 kambariais pirmame pė į laimėtojų viršūnę.
gero mūro atskiras namas su vieta
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu Naujieji vytięčiaL Prasidėjus nau kai “įaudrina” žiūrovus. Charakterin
garažui. Vandeniu alyva apšildo
alyva šildymas, labai platus įvažia
jam sezonui vytiečių šeima padaugėjo ga, kad bufetą dažnai aplanką ir sporti
mas, nepereinami kambariai. Arti
vimas, 160 pėdų sklypas.
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
jaunaisiais sportininkais — ypatingai ninkai, kurie ten savo pergales ar ne
Jane
•
Bloor
pasisekimus aplaistą. Rungtynių me
niškos virtuvės. Geras morgičius.
$5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, krepšinyje ir stalo tenise. Tačiau susi tu, aplankiusieji bufetą, žiūrovai tam
Krautuvė ir 5 kambariai
kvadartinio plano, 7 didelių kam laukta paramos ir iš patyrimo turinčių
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
barių namas. 2 modemiškos virtu sportininkų. Neseniai iš Australijos pa ypatingai jautrūs žaidimo eigai.
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta atvykęs A. Bacevičius žada pastiprinti Netrūksta įvairiausių keiksmų žaidėjų
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
kaina, vienas atskiras morgičius 10 vytiečius tinklinyje ir krepšinyje. A. ir teisėjų adresu, dažnai ir tuščios bonAve. Tuojau galima užimti. Geros
metų.
Bacevičius yra senas vytietis — pri kos paleidžiamos darban. Iš straipsnyje
pirkimo sąlygos.
The Kingsway
klausęs Gelong Vyčiui, kur žaidė tink Įdėtų nuotraukų bei pavardžių sužino
Ėglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 linį ir buvo mergaičių krepšinio vado me, kad didžiausieji triukšmadariai
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių vu. Anglijos lietuvis Vytas Baleiša, yra įsigėrę atskirų futbolo komandų
mūm namas, vandeniu alyva apšil
namas, 10 metų senumo, su priva
žaidėjai 16-18 metų amžiaus jaunuo
domas, garažas, 2 modernios vir
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. priklausęs pagarsėjusiam Manchester liai. Tai labai liūdnas reiškinys, pri
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
Puikus medeliais apsodintas kie Kovui, bus nauja pajėga vytiečiams
sai arti Ėglinton g-vės. Tuojau ga
mas, labai gražiame vakarų Toronto futbole, stalo tenise, krepšiny ir titnk- pažįsta Vilniaus laikraštis, su kuriuo
lima užimti.
rajone.
liny. Džiaugiamės susilaukę jaunų ir visomis išgalėmis reikią kovoti.
Oakwood • St. Clair
High Park - Roncesvalles
naujų pajėgų ir linkime jiems sėkmės.
• Vilniuje baigiamas įrengti pasta
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
9 kambariai — 3 virtuvės
A. S.
tas,
lengvosios atletikos žiemos meto
mūro namas su garažu, vandeniu
$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
treniruotėms.
alyva apšildomas, 2 modernios vir
šviesių plytų namas., nepereinami
AUŠROS ŽINIOS
tuvė*. Viena skola balansui 10 me
kambariai, visur dažyta ir labai
Šios savaitės rungtynės: antr. 7.45
o Kaune vyko lengvosios atletikos
tų, lengvi mokėjimai.
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
v.
v.,
Bloor
Col.
Aušra
Juv.
«
Corpus
sezono
uždarymo rungtynės tarp šiau
va, netoli parko, augštos pajamos.
Bloor - Jane
Christi
Juv.;
ketvirt.
7.30
v.
v.
Ryer

rinės Lenkijos ir Lietuvos. Taškais lai
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
Bungalow -— Swansea rajone
per 2 augštus, mūrinis namas su
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su son Public School (Dundas - Bathurst) mėjo lenkai 169:163. Rungtynių metu
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. Aušra Intermidiate - St. Christophers pasiekti du Lietuvos nauji rekordai:
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir (Church lyga) ir 8.15 v. v. Bloor Col. estafetė 4x100 metrų 42,0 sek. — P.
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
garažu. Netoli susisiekimo South Aušra Sr. - Vytis Sr. (CYO). Sekma Liukpetris, V. Volungevičius, E. Ste
ti visko.- Geros sąlygos.
Kingsway gatvėje.
dienį, tuoj po pamaldų, mūsų salėje ponaitis, A. Židonis. 800 metrų jaunių
B-C: Aušra - Tridents; Andys - latviai; bėgime 1:54,7 min. aštuoniolikmetis
4 vai. p.p. Loretto patalpose CYO: Auš 'Valentinas Jonušas Kauno Politechni
ra M. - Corpus Christi. Church lygos kos instituto studentas. Tai nauji Lie
- SAKALAUSKAS
2336 BLOOR ST. W.
rungtynės Midget r Bantam grupėms tuvos rekordai: Kitos pasekmės dėl pa
Darbo telef. RO. 2-8255
įstaigos tel. RO. 2-8255
numatytos prade J sekančią savaitę.
žliugusių takų beiaikščių gana ne
Namų tel. BE. 3-1372
Namu telef. LE. 6-1410
Praėjusios savaitės rungtynės: B-C reikšmingos. 4 ’r
G.

2336 BLOOR STRE

255

S. KĖKŠTAS

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. '

Darbo kojinės

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.
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus, Įvairiais
reikalais kreipkitės j šiuos mūsų agentus:

Ant Roncesvalles
Vyrų kirpykla ir 6 kamb. gyv. na
mas.
Fanna
$5.000 įmokėti, 180 akrų žemės su
trobesiais ir inventorium. Nuo To
ronto 70 mylių. Labai pigiai ir ge
ras ūkis.
Paskols
Galime paskolinti $8.000 iš 7% 5
metams pirmam namo morgičiui.

J. KUDABA
Namų tel SU. 3-2105

High Park Blvd. - Indian Rd.
$5.000 įmokėti, 12 kambar., atskiras
mūro namas, dvigubas mūro gara
žas, privatus įvažiavimas, kiemas
215 pėdų, vienas 10 metų atviras
morgičius balansui. Skambinti B.
Sergantis.
Delaware • Bloor
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūro
namas, geram stovy, 2 moderniškos
virtuvės, įvažiavimas iš lainos.
Indian Rd. • Bloor
$6.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūro namas, labai didelis kiemas,
dvigubas garažas. S3.000 pajamų į
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.
Bloor • Beresford
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
moderniškas namas, labai gerame
stovyje, garažas, primatus įvažiavi
mas. Pilna kaina tik 17.500. Kreip
tis J. Beržinskas.
Brock prie Bloor
$1,700 įmokėti, 8 kambarių mūro
namas, dvi modemiškos virtuvės,
pilna kaina $12.500.
Euclid • Dundas
$700 įmokėti, 8 kambarių mūro na
mas, įvažiavimas iš lainos, 2 vonios,
2 modemiškos virtuvės. Pilna kaina
$14,900.

*

Dėl veltui patarimų, kaip geriausia!

investuoti pinigus,
kreipkitės

B. Sergaufis, F.R.I
LE. 4-9211.

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

REAL

,

ESTATE

REALTORS

527 Bloor St. W.

Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bctkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės
’ A; :
fiecO.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.

JEAN D. NEWMAN
pirmoji kontrolierė, dažnai einan
ti burmistro pareigas vietoje kur
nors išvykusio burmistro N. Phil
lips, šiuose rinkimuose kandida
tuoja į burmistro vietą. Pereitos
savaitės trečiadinį ji kartu su vy
ru (jis yra advokatas) buvo pasi
kvietusi Toronto mažumų laikraš
čių redaktorius pietų f moterų
akademikių klubą. Po pietų po
nia Newman išdėstė savo pažiū
ras į Toronto miesto reikalus bei
savo planus. Kaip ir visi kandida
tai, ji pasisakė už leidimą sekma
dienio pramogų, už išplėtimą so
cialinės globos, už viso Toronto
ploto tolimesnį išvystymą, už su
sisiekimo tobulinimą ir 1.1.

PAGERBTI PONAI ANYSAI
Pereitą penktadienį šv. Jono
Kr. par. salėje grupės bičiulių ini
ciatyva buvo suruoštos vaišės pp.
Anysams pagerbti. Kaip vakaro
vadovas J. R. Simanavičius pra
džioje pastebėjo, progą tam pobū
viui davė dr. M. Anyso 65 metų
amžiaus sukaktis, o kartu tai iš
puolė ir Martyno diena, atseit, jo
vardadienis.
Svečių buvo apie 80. Po gerų
vaišių buvo įteikta solenizantui
dovana — rašomoji mašinėlė — ir
pasakyta visa eilė kalbų. Pirma
sis kiek plačiau oslenizantą api
būdino evangelikų kun. Trakis,
atvykęs iš Čikagos, toliau kalbėjo
estų gen. konsulas Markus, latvių
atstovas Upeslacis, ukrainiečių
Boyko, o iš lietuvių J. Matulio
nis, kun. Ažubalis, T. Placidas,
OFM, dr. J. Kaškelis, L. Tamo
šauskas, Skrinskas, Preikšaitis,
Cicėnas, dr. A. Šapoka, inž. Bun
tinas, Iz. Matusevičiūtė, J. Straz
das, dr. J. Yčas, Ant. Rinkūnas,
O. Indrelienė, H. Rožaitis, o R.
Bleizgytė paskaitė Valiūno ‘‘Bi
rutės kalnas”.
Į sveikinimus bei linkėjimus
sukaktuvininkui ir poniai ilgesne
kalba atsakė pats solenizantas,
peržvelgdamas savo gyvenimo ke
lią bei užplanuotus bei dirbamus
darbus. Sumiėjęs jau spausdintus
darbus, priminė dabar dirbamus
bei ruošiamus spaudai. Tai studi
jos daugiausia iš Mažosios Lietu
vos praeities, Vytauto gyvenimas
bei jo vaidmuo totorių pasauliui/
chrestomatinio pobūdžio rinkinys
apie didžiąsias Lietuvos moteris
ir kit.

DOVERCOURT — BLOOR
$600 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, alyvos šildymas, vieta
garažui, ilgos išsimokėjimo sąlygos, turi būti parduotas.
JANE- ___
BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, alyvos
šildymas, garažas, pilna kaina tik $17.500.
QUEBEC — BLOOR
$3.000 įmokėti, 7 kamb. per du augštus, atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas, 2 mpdernios virtuvės, gražus kiemas, įvažiavimas, vienas morgi
čius balansui, pilna kaina tik $16.500.
BATHURSTS ST. — ST. CLAIR
$3.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras gražus mūrinis namas, kvadratinis planas,
alyvos šildymas, dvigubas garažas, vienas morgičius balansui, žema kaina.
BABY POINT - JANE
$4.000 įmokėti, 6 kmb. atskiras mūrinis namas, vandens alyvos šildymas,
garažas, gražus kiemas, greitas užėmimas, vienas morgičius balansui.
BLOOR
RUNNYMEDE-__
_ ___
$4.000 Įmokėti,
kamb. atskiras puikus mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, 2 modernios virtuvės, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu,
arti visko.
SWANSEA
$5.000 Įmokėti, gražus 7 kamb. pusantro augšto mūrinis bungalo, vandens
alyvos šildymas. 4 didžiuliai kamb. pirmame augšte, 2 mod. vonios, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didelis kiemas.
RONCESVALLES —-DUNDAS
DUNDAS
S5.000 Įmokėti, 9 kamb. atskiras mųrinis narnas, kvadratinis planas, 2 mod.
virtuvės, 2 vonios, alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, vienas morgi
čius lO^čiai metų,
HIGH PARK AVE.
$5.C00 Įmokėti, 12 kamb. atskiras didžiulis mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, dvigubas garažas, 4 virtuvės, pUikus kiemas,
parduodamas su baldais, vienas morgičius 10-čiai metų.
HAVELOCK
COLLEGE
________
S5.000 Įmokėti, 11 kamb. atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, vand.
alyvos šildymas, reikalingas remonto, pilna‘kaina $16.000.
HIGH PARK
9
$5.000 Įmokėti, 2 metų senumo, 17 kamb. mūrinis namas — 3-jų atskirų
butų. Vand. alyvos šildymas, dvigubas mūrinis garažas, gauna $365 mėn.
nuomos.
<
INDIAN RD. — BLOOR
S6.000 Įmokėti, 18 kambarių, 5 atskirų butų, atskiras mūrinis namas, van
dens šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiulis kiemas su vaisme
džiais, gauna apie $400 mėn. nuomos plius 4 kamb. butas šeimininkui.
ST. CLAIR — DUFFERIN
$7.000 įmokėti, 17 kambarių ir 2 saulės kamb. per du augštus, atskiras
mūrinis dupleksas, vandens alyvos šildymas, dvigubas garažas su privačiu.
įvažiavimu, vienas morgičius 10-čiai metų. Galima paversti į keturius at
skirus butus.
MIMICO
$10,000 Įmokėti. 1 metų senumo. 9 atskirų butų, atskiras mūrinis pastatasapartamentas. Vand. alyvos šildymas, privatus Įvažiavimas, apie $10.600
metinių pajamų, visas išnuomotas, žema kaina.

Namų tel. LE. 5-1584.
Darbo tel. LE. 2-4404
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.
Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.
TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. FlJ

visu rūšių

Radijo patefonai.

naujoms apšvietimo lempoms
(Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.
3604 DUFFERIN ST.
T t £
kJ E t EOT A
Darbas garantuotas.
I eierOnOS M t. 0-DZIU

ZJ

KM

nuoiaiaa

sustiprintos kulnys ir pirštai

Lennox Real Estate

WALLY’S GARAGE

NAILONU

1214 Ėglinton Ave. W.

PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. į N A U J A S P A T A L P A S

Telefonas RU. 3-3303.

726 Lansdowne Ave.

$27.000 Įmokėti už naują 100% ugniaatsparų apartamentinį namą, 35
butų su garažais, puiki vieta. 24 me
tams pirihas morgičius iš 6%.
Skambinkite Mr. H. Morski.

Tel. LE. 4-9211

Bloor - Jane
$7.000 įmokėti, mūro atskiras, 2
augštų, 8 kamb., garažas, privatus
įvažiavimas, 15 metų senumo. Ge
ras pirkinys.
Bloor * Rusholme
$3.000 įmokėti, du kartu 11 kamba
rių per tris augštus, 3 modern, vir
tuvės, vand. apšild., garažas, priva
tus šoninis įvažiavimas, frontas 50
pėdų. Kaina $16.500. Retas parda
vimas.
Roncesvalles • High Park
$3.500 įmokėti, atskiras mūro gerų
plytų per 3 augštus, 3 mod. virt., 2
Vonios, vand. apšildomas, 10 didelių
kamb., koridorinė sistema, su bal
dais. šeimininkas turi 4 kamb. sau
ir už kitus kamb. $180 nuomos į
mėn., 2 garažai. Prašoma kaina
$20.000.
Bloor - Delaware
$4.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras, 2
augštų, mūro, labai švarus namas,
jokio, remonto. Nuo Bloor 15 namų.
Dviem mašinom parkinimas.

V

■ WEST

Telefonas RO.

B. SAKALAS

ItCHOLKMi
-

Štai geriausias pirkinys il
gesniam nešiojimui — la
bai patogios — ekstra ver
tingos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės. Yra
įvairiausių rūšių, tinkamų
įvairios rūšies darbams.

$5.400 už vieną butą, pusiau ugniaatsparus 39 butų apartamentinis na
mas, mieste, kampinė vieta. Visada
išnuomotas. Geriausia proga inves
tavimui metropoliniam Toronte.

Garsūs nuo 1868 m.

(Tarp Bloor ir Dupont)

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

J. MORKIS :

Skambinkite Mr. H. Morski,

Taip pat apatiniai ir viršutiniai rūbai
ws n.4

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
pusė mylios nuo Rodney.
180 akrų, tabakui sodinti teisė 54 akrai, 7 džiovyklos (kilnos) su
natūraliu gazu, 2 šiltadaržiai, 2 gyvenami namai, miesto vanduo,
daržinė pašarui su tvartu, daržinė tabakui, visas inventorius ta
bako auginimui.

Adresas: /
ST. ZAVACKIS, P.O. Box 31, Rodney, Ont. Tel. 207 W.

*

NAUJOJE
WASAGOJ E SAL1A T£VV PRANCIŠKONŲ stovyklos
parduodami sklypai vasarnamiams
su labai mažu įmokėjimu, žemu nuošimčiu. Netoli graži,
smėlėta maudymosi pakrantė. NAUJA SUBDIVIZIJA
JAU PATVIRTINTA. Dėl informacijų prašome kreiptis:
B. Buntinas, 21 Evelyn Cres., Toronto, Ont. • Tel. RO. 9-0688.

Tel. LE. 3-0631

Tel. RU. 3-3303

Real Estate & Mortgage Broker

Will-Do Cartage

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

BALDŲ PERVEŽIMAS mies
te, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.
Broliai SODONIAI.
124 GRACE ST.,
Toronto. -

Telefonas LE. 4-8390.
PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slogų «r NUiALIMO SKAUSMUS. PADEDA jams risitaikyti
stipriais ir sveikais. Per amžius milijonai
žmonių naudojo česnakų dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomųja ir sustiprinančia ga
lia. česnakas yra natūralūs antiseptinis
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemų nuo
neivarumų.
Dauguma naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinanti ortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Peorles Garbe (česnakas) turi
savyje sobcylomkJe —- išbandyto skausmų
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra iš
traukto iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viskų, kų
šis veiksmingas augalas teikia. Adams Gar
ik Peorles (česnakas) yra be kvapo ir be
skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj.
Dar šiandien nusipirkite pokeIj iš savo
vaistinės ir pamatysite, kaip j»e ir jums
galės padėti. Jus ištikrųjų busite patenkin
ti taip padarę. •

Namų telefonas BE. 3-5996
Motelis
$12.000 įmokėti, 13 vienetų moder
niai įrengtas, Toronto priemiestyje
motelis su geru namu. Didžiulis
sklypas. Kaina $48.000.
10 akrų žemės
$2.000 įmokėti, pirmos rūšies darži
ninkystei žemė su gyvenamu namu.
30 mylių nuo Toronto. Kaina $9.900.
Bloor• Runnymede

$4.000 įmokėti, atskiras gerų plytų,
8 kambarių, 2 augštų namas, 2 mo
dernios virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, garažas su privačiu įvažia
vimu. Be morgičių. Kaina $18.700.
High Park - Roncesvalles
$3.000 Įmokėti, atskiras muro na
mas, 9 dideli kambariai, 3 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva apšil
domas, dvigubas garažas, platus pri
vatus. įvažiavimas. Balansui vienas
morgičius. Dėl išvažiavimo kaina že
ma— tik $17.400.

KmtarėMMMr;

$4.000 Įmok., rtiaisto krautuvė su vi-

su įrengimu, be prekių, ir butas 4
kambarių, šoninis įėjimas. Dvigubas f
garažas. Kaina $19.000.
>
Moteliai • restoranas, gazolino stotis J
$26.000 pilna kaina, prie pagrind.
kelio kampinė nuosavybė, 10 akrų,
8 modemiški vienetai, 5 kambarių
gyvenamas namas, ultra moderniš
kas restoranas su 45 sėdimom vie
tom, 2 gazo pompos, tinka šeimai.
Tabako ūkis 60 mylių nuo Toronto
S14.000 Įmokėti, tinka dviem šei
mom. 173 akrai geros žemės, 38 lei
džiama tabako sodinimui, 23 akrai
miško, didelis šiltadaržis, 6 kilnos,
11 kambarių gerų plytų namas, vie
nas morgičius balansui, pilna kaina
$29.000.

pilnai apstatytas, daržinė, 40x60
kiaulėms diendaržis, vištininkas,
plius kiti maži pastatai, 65 akrai
gryno lauko, 35 akrai ganyklų, 100
akrų miško, 5 atžalyno.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotolių, motelių įvairiose
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas taus. Taip pat
parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis

J. Kaškelis

A. Bliūdžiu?

■ JTOHKM ŽIBURIAI
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Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)
Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte.
N’toširdus ir sąžiningas patarna
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
$1.000 įmok, už mūr. gerų pi. namą,
per du augštus 8 dideli ir gražūs
kamb. Namas randasi apartamentij
rajone. Idealus nuomavimui, galima
tuo južimti. Lengvos išmokėjimo są
lygos. Gėras pirkinys.
Vakarų Toronte
$1.500 įmok., 5 kamb. gražus bunga
lovas, dideli kambar., labai švarus,
didelis sklypas, arti parko ir susi: siek. Vienas morgičius išsimokėjimui. Parduodamas už $11.500. Pa. skubėkit
St. Clair - Oakwood Ave.
$2.000 įmok., 7 kamb. per du augš. tųs, mūr. atsk. vand. alyva f>ild., dvi
mod. virt., 2 vonios, galima tuoj už
imti, skubus pard. 4 kamb. ant pir
mo augšto. Prašo tik $14.500.
Jane • Annette
$2.000 įmok., mūr. atsk. 6 kamb.
per 2 augštus, mod. virt., did. skly
pas, priv. įvažiavimas. Sav. išvyks
ta į Europą, parduos už $12.500.
Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmok., 13 kamb. mūr. namas,
3 virt., 2 vonios, 4 kamb. ant pirmo
augšto. Visas išnuomotas, arti susi
siek. ir kraut. Augštos pajamos, par
duos už $14.000.

Quebec - Glenlake
$3.000 įmok., mūr. atsk., 8 kamb.
per du augštus, kvadrat. planas, la
bai švarus, naujas šild. Galima tuoj
užimti. Garažas ir šoninis platus įva
žiavimas. Prašo $16.900.
Runnymede - Annette
$4.000 Įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 3
virt., visas išnuomotas, mėn. paja
mos $240. Garažas ir priv. įvažiavi
mas. Sav. išvyksta į JAV. Parduos
už $17.200.
Swansea
$4.000 Įmok., 6 kamb. mūr. gražus
bungalovas. Viskas naujai įrengta.
Namas tik 4 metų senumo, graži
vieta. Prašoma kaina žema.
High Park Blvd. - Indian Rd.
$5.000 Įmok., 12 kamb. mūr. atsk.
did. originalus dupleksas. Vend,
alyva šild., mod. virtuvės, 2 garažai,
priv. i važia v., jums, tikrai patiks.
Bloor - High Park
■
$7.000 Įmok., 10 kamb. rupių plytų,
naujos statybos modemus duplek
sas. Naujas vand. alyva šild., mod.
virt, ir ovnios, 2 garažai. Graži vie
ta, verta pamatyti.

ą——ii—..
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King • Jameson

Niagara pusiasalis

WINNIPEG, Man.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
KARIUOMENĖS ATKŪRIMO-42 me
tų sukakties minėjimą ruošia ramovėnų-. skyrius,
kuris
ir 5 metų
...
,__ kartu
.
. mini
. . ..
. „.
sukakti nuo skynausjs^jguno
nėjimas iyyks
p.p. slovakų salėje, Weiland Ave. ir
Page St. kampas, St. Catharines, Ont.
Šio minėjimo programa bus skirtin
ga negu kitais metais buvo daroma.
Akademinę minėjimo dalį ir meninę
dalį choro “Varpas” koncertą norima
įgroti į magnetofono juostą, kurią butų
galima panaudoti radijo tranliacijoms. Todėl iš dviejų dalių susidedan
čią programą norima padaryti kuo
trumpesnę, bet kiek galima stipresnę.
Minėjimo atidarymo žodis, Toronto
šaulių VI. Putvio kuopos ir Rochesterio ramovėnų atstovų žodis, Lietuvos
partizanę iš už geležinės uždangos
priesaikos teksto skaitybas, kritu
sioms kovotojams eilėraščio deklama
vimas, choro “Varpas” koncertas ir
Tautos himnas.
Po minėjimo dalies iki 12 vai. nak
ties tęsis subuvimas, veiks užkandžių
ir išgėrimų bufetas, šimto fantų lote
rija ir gros geras orkestras.
Lapkričio 27 d. 40 vai. ryto, 75 Rolls
Avė., vienuolyno koplyčioje pamaldos
už žuvusius kovotojus. Skautai ir ramovėnai dalyvauja ir pamaldose su sa
vo vėliavomis.
;
Malonius tautiečius-tes kviečiame
paremti ramovėnų pastangas, atvykti
į minėjimą lapkričio 26 d. punktualiai
6 vai. vak., nes vėliau atvykę trukdys
magnetofono juoston įgrojimo darbą.
Kviečiame pasimatyti, pasišnekėti, pa
skutinį kartą prieš adventą su savai
siais, dalyvauti pamaldose ir pasimels
ti už žuvusius.
y.
Ramovėnų valdyba.

ATITAISYMAS. “TŽ” Nr. 44 lap
kričio 3 d. korespondencijoje iš Winnipego aprašant apie a.a. V. Malinaus
kienės laidotuves yra išleista viena eilutė. Atsiuntusių gėles bei vainikus
trakSU pavardžių: Matulioniu,
Meyers, Zulonų šaimos. Šios šeimos
gėles atsiuntė.
LIET. ŠEŠTADIENINES IR PENK
TADIENINES MOKYKLOS tėvų susirinkiipąs įvyko spalio 30 d. Išrinktas
naujas tėvų komitetas: Jonas Mali*
šauskas — pirm., Eugenija Federavi
čienė — sękret.
Gertrūda Stankevi
čienė — iždininke.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyks
Salėje po bažnyčia. Gros visų mėgs
tamas latvių “Astrados”’ orkestras, da
bar pasivadinęs nauju vardu “Surma”.
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
ŽIEMOS DARBAI. Po frontiniais
laiptais į bažnyčią norima įruošti kam
barys - rūbinė. Jau 3 savaitės kaip Ka
zys Mažeika dirba prie to darbo. Povi
las Matveičiukas įvedė ir sutvarkė
elektrą.
PARAPIJOS BAZARAS-mugė įvyks
gruodžio 1, 2 ir 3 dienomis. Fantai
jau renkami.

Mokslas dabar su
traukia hembroidūs
S. JOKŪBAITIS
be skausmo ir
JPARŪPINU MORGIČIUS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
nepatogumo
Telef. LE. 7-3173;
Namu RO. 6-0417
»■■■■■■ ■■■■—■ ■ i
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apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių - farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, Įvairių biznių ir t.t. .
Namų:
G. D. HUNT REAL ESTATE
VYT. BUTRIMAS
Įstaigos:
139 Fourth St. E.
128 Hiuontario St.
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
Tel. 2337
Tel. 1516

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ- ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas

Surastas vaistas, kuris palengvina
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
hemaroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir
-palengvinti skausmą bei niežėjimą.
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuose be jokio vargo ar nepatogumo.
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.
Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.
Paslaptis šios naujos gydymo prie-,
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.
Dabar ši nauja gydymo priemonė
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

TEL. LE. 3-5454
__ _
2:7 • TORONTO
•
___________
1113 DUNDAS STREET WEST
Didelis pasįriiikimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)

Atlieku visokius
elektros darbus
prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavimas
veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

Telefonas LE. 3-2904

J. Macevičius
Tel. LE. 4-6075

_ Sąv. D. KAŲNAITE

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd-

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

International
Driving School
859 COLLEGE ST.

LE. 5-5556

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.
VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvis'savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

ItwerrHifx
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George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS
praneša, kąd

persikėlė
į naujas patalpas
113-4 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431
'

•

.

Raštu garantuojamas darbas ir dalys.

A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite sęvo automobilio pataisymo reikalus iisiaiikinti lietuvilkol.
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoij.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguiiovimq ir bolarsovimą su
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko pntomovimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

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

W. A. LENCKI,
B.A., L-L.B.,
TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roc-n 107
Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Elektros
kontraktorius
Visų rūšių elektros v
jrengiinai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947
21 Ildmberview Rd., Toronto

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
’ Aug&iausios klasės darbas, žemos kainos.
DUNDAS ST. WEST,
Telefonas LE. 1-1432
«
buto tel. LE. 1-4704

vo j grjčią, tai ją sudegindavo. O
dabar, kai trenkia, tai nuslenka
perkūnsargiu ft nieko. ..
• Jei gerai įsižiūrėsime į varlės
uodegą, tai pamatysime, kad ji
jos visai neturi...
• Kai užaugsiu, dirbsiu atomi
nių badymų institute. Kelis me
tus padirbėjęs važiuosiu į mėnulį
tyrinėti mėnulio žmonių. Kai tu
rėsiu 30 metų vesiu, bet vaikų
neturėsiu, nes tai tik klapatas.
UOLIOJO TĖVU KOMITETO DĖKA’ Kai turėsiu 80 metų būsiu vieni
šiemet šeštadieninę mokyklą lanko re šas ir apsigyvensiu senelių na
kordinis mokinių skaičius, net 35. Ko muose. Kai numirsiu, suruoš lai
dotuves ir gyvensiu pomirtinį gymiteto pirm įninku yra J. Lukšys. .
Sudbur iškis.
venimą.
■ MINTYS
Otava. — Imigracijos bei pilie
• Geri patarimai tai smulkiau
tybės ministerijos duomenimis sią iš esamų monetų.
• Neieškok bičiulių — būk bi
Kanadoje dabar yra 445.00 uk
čiuliu.
rainiečiu.
KARIUOMENES ŠVENTES MINĖ
JIMAS, kurį ruošia KLB skyriaus val
dyba, įvyks šeštadienį, lapkričio 26 d.,
gerai žinomoj kroatų salėj. Paskaitą
skaitys L. Kasperiūnas. Šokiams gros
geras orkestras ir veiks lietuviškas bu
fetas. Maloniai kviečiami visi Sudburio
ir apylinkės lietuviai kuo gausiausiai
dalyvauti. Bendruomenė, kaip ir se
niau, be kitų reikalų, išlaiko dar ir
šeštadieninę lietuvių mokyklą. Pradžia
7 vai. vakaro.

• Jei nori nuo rankų panaikinti
svogūnų kvapą, patrink jas čes
naku.. .
.
APIE VEDYBAS
— Netiesa, kad vedusieji ilgiau
gyvena už viengungius. Jiems tik
tas laikas ilgas atrodo. A. Karr.
— Prieš vedybas mergaitė visą
naktį gulės nesudėjus akių, galvo
dama, ką mylimasis pasakė. Pc
jungtuvių užmigs vos tik spės vy
ras tą pasakyti.
H. Rowland.
— Vedybos nebūtinai turi at
nešti laimę. Sultonas su 25 žmo
nom nebūtinai laimingesnis už
sultoną, kuris teturi 2Q žmonų ...
J.Camba.
— Vedybos yra vienintelė bnudžiamoji bei pataisas institucija,
kur prižiūrėtojas pasirenkamas.
J. Mencken.
Iš kur žinom?
Mokytojas aiškina mokiniais
apie pasaulio sąrangą; apie saulės
sistemą ir žvaigždynus. Baigęs jis
klausia vieną mokinį, kuris. į? m
atrodė, nelabai tesiklausė aiški
nimo:
— Jonuk, iš kur žinome, kad
žemė sukasi aplink saulę?
— žinom, nes ponas mokytojas
mums pasakė ...

EDMONTONO LIETUVIŲ NAMUO
SE lapkričio 6 d. Įvyko Edmontono ir
apylinkės lietuvių B-nės susirinkimas.
Buvo išrinkta nauja B-nės valdyba,
kuri pasiskirstė pareigomis šitaip: pir
mininkas A. Kantautas, vicep. J. Karo
sas,, sekret. J. Augis, kultūros skyriaus
vedėjas dr. J. Pilipavičius, iždininkas
J. Našta jus. Revizijos kom. buvo iš
rinkti: B. Pilipavičienė, A. DundaraviJau virš 30 m. Pietų Amerikoje gy savo tėvų krašto, kurio jis dar niekada
čius ir P. Vaitkūnas iš St. Paul, Altą.
vena
išeivių lietuvių. Jauni ir pilni nematė.
Susirinkimas praėjo gražiai įnešant
Šiais metais Lietuvai Išlaisvinti
energijos
jie atvyko į šį kontinentą
naujų pasiūlymų bei sumanymų.
ieškoti laimės. Jų pradžia buvo sunki Centras Argentinoje, minėdamas savo
ir prakaitu nulaistyta. Tačiau pamažu 20 metų gyvavimo sukaktį, numatė su
jie įsikūrė ir padėjo tvirtus pamatus ruošti pirmąjį Pietų Amerikos lietu
KLB CALGARIO APYLINKĖS VAL- naujajai lietuvių kartai, kuri šiandien vių kongresą gruodžio 2-5 dienomis,
DYBA šį šeštadieni, lapkričio 19 d., tęsia toliau tėvų tradicijas.
šiam kilniam sumanymui pritarė ir
8 vai. vak. ukrainiečių svetainėje, 629
Lietuviai išeivijoje pasirodė labai prie paruošimo talkininkauja visos lie
1 Ave. N.E., Calgary, Altą, ruošia Lie stiprūs ir tautiškai susipratę: jie patys tuvių organizacijos ir spauda Argen
tuvos kariuomenės šventės minėjimą. būdami mažo mokslo, pajėgė sukurti tinoje.
8.30 vai. karių rikiuotė — vėliavos draugijas ir organizacijas lietuvybei
Kongreso tikslas yra .pagyvinti lie
pagerbimas, karių dainos ir maršas. išlaikyti. Jie išleido savo vaikus į tuvišką veiklą Pietų Amerikos konti
DANTŲ GYDYTOJA
Trumpa paskaita, minutės tyla su mal mokslus, kad jiems nereikėtų taip nente, kad bendromis jėgomis sėkmin
da už žuvusius tėvynės kovotojus.
vargti. Tačiau naujoji lietuvių karta, giau galėtų visi kovoti dėl Lietuvos iš
9 vai. šokiai. Pirmas valsas tik ka kuri čia gimė ir užaugo savaime nuto laisvinimo. Dabartinis momentas, ku
riams. Gros geras stygų orkestras. lo nuo tėvų atsivežto patriotizmo, bet riame yra keliamas kolonizmo irkartu
1577 BLOOR ST. WEST
Skanūs užkandžiai; Lietuviškas sūris daugumoje jų liko dar savam kraštui komunistinio imperializmo klausimai
(prie Dundas)
ir kavutė veltui.
ištikimi: jie išmoko tėvų kalbą, ’gina mums lietuviams itin atrodo palankus
įėjimas $1. Jaunamečiams veltui.
lietuvybės reikalus.
ir todėl reikalinga tą progą kuo geNuoširdžiai visus kviečia
Telefonas LE. 2-4108
Visi tačiau kartu užjaučia sunkią riausiai išnaudoti.
Apylinkės valdyba.
Lietuvos dalią, ir nori jai padėti, ypa Jeigu kas mėnesį ir beveik kas savai
tingai ją matyti vėl laisvą ir nepriklau tę naujos Afrikos tautelės gauna ne
somą. Kai prieš 20 mėtų Lietuvą už priklausomybę, tai mūsų tauta, kuri
OAKVILLĖS APYLINKĖS LIETU- plūdo Raudonoji armija ir palaidojo jau turėjo savo nepriklausomybę ir pa
VIŲ METINIS SUSIRINKIMAS šau Lietuvos nepriklausomą gyvenimą, sirodė pasauliui kaip augštos kultūros
kiamas lapkričio 20 d 4 vai. p.p. pp. tuojau pat susikūrė išeivijoje Lietu šalis, tuo labiliu turi teisę į nepriklau
žemeckų namuosę 1372 Rebecca St., vai išlaisvinti Centrai beveik kiekvie somą gyvenimą.
DANTŲ GYDYTOJA
name didesniame kontinente. Toks LI
Oakville, Ont.
Tačiau atsiminkime vieną tiesą —
Apylinkės valdyba prašo visus vie Centras prieš 20 metų įsikūrė ir Ar jeigu mes patys dėt savo tautos lais
129 GRENADIER RD.
tos lietuvius susirinkime skaitlingai gentinoje, kuris per dvi dešimtis metij vės nekovosime, jbs mums niekas vel (2-ras namas nuo Roncesvaldalyvauti, ųes šia proga bus aptarta kovojo ir tebekovoja už Lietuvos iš tui nepadovanos. Tat, atėjo laikas, ■ _' •les), Toronto.
Vasario 16 šventės minėjimas^ svars laisvinimą.
kad visi vieningai stotume į bendrą
Džiugu konstatuoti faktą* kad Ar frontą už savo krašto išlaisvinimą. Vi
tomos rezoliucijos Jungtinių Tautų
Telefonas LE. 1-4250
gentinoje LI Centre susirinko netik iš sų laisvųjų kraštų ir kontinentų lietu
atstovams ir kiti reikalai.
Numatoma, jog susirinkime, turėsi Lietuvos atvykę, bet ir čia gimę lietu viai turį vieningai pradėti dirbti. Už Priėmimo valandos: nuo 9-12
me svečią, kuris praves komentarus viai, kad kartu kovotų už savo krašto teks barnių ir ginčų, užteks mums tuš ir 3 - 8 vai.' vak. (pagal susi
laisvę. Vienas iš tokių čia gimusių čių žodžių, reikia eiti prie darbų, ku tarimą).
politine tema.
Kas neturės susisiekimo priemonių, yra Žeferinas Juknevičius, dabartinis rie mūsų visų laukia.
tai prašome paskambinti VI. 5-1429. Lietuvai Išlaisvinti Centro pirminin Pietų Amerikos lietuvių kongresas,
kas, kuris nenuilstamai darbuojasi dėl kuriame dalyvaus Argentinos, Brazili
Mielai patarnausime.
Apyl. v-ba.
Kabinetas: LE. 4-4451
jos, Čilės, Kolumbijos, Venezuelos,
Urugvajaus ir š. Amerikos lietuvių at
Dr. P. MORKIS
stovai, kaip tik ruošiamas tam, kad ja
DANTŲ GYDYTOJAS
me visi kartu nustatytume bendras
laisvinimo darbo gaires ateičiai. Tuo
Vakarais ir šeštadieniais
pačiu šis kongresas bus viešas lietuvių
pagal susitarimą.
pasirodymas prieš kitataučius ir aiš
kus pasisakymas už nepriklausomą Lie 1082 BLOOR W., Toronto 4.
tuvą tarp laisvų ir nepriklausomų kai
(j rytus nuo Dufferin St.)
mynų nuo Baltijos iki Viduržemio jū
ros. Už laisvą Lietuvą ir už laisvą Eu
ropą!
Juozas Pragiedrulis.

Pirmasis PFehr Amerikos
lietuvių kongresas Argentinoje

CALGARY,Alta.

Dr. E. ZUBRIO t

OAKVILLE, Ont.

Dr. V. Sadaiiskienė

tinka prie valgio

šviežias.
gryno skonio

Lietuvio advokato
įstaiga

OKBLISTĖS

Br. Bukowska-BEJXAR. R.O.

Wiktoria BUKOWSKA, R.O.

Victor D. ALKSNIS

SEFEA-DP

ADVOKATAS - NOTARAS

(prie Geoffrey St.)

62 RICHMOND ST. WEST

TEL. LE. 2-5493

/kampos Bay & Richmond/

Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Room 901
Telefonas EM. 2-2585
r-?

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

274 RONCESVALLES AVĖ.

LIETUVIO ADVOKATO

I-- ■■ J. II

■■■'■■L'!'

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Nieko geresnio tiž 7-up
158J-A ’

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAlSOM TELEVIZIJAS, RADIJAS
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS
JLE^^1<5
672 Lansdowne Ave
■R

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir nėr*
vingumą.
Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ŠT^ Toronto
Telęt WA, 1-3924

L.. .

?■■■■■- . .. ....

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos,
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai

C/“’l/OXx
arba RO. 64)832

Dažai ir sienoms
Veikos, lepečioi, terpentinas.

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

importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas pritygarantuotai.
F. NORVYDAS.

Skombinti bėt kada LE. 5-6007
.................. UR.JHR—I

I.H

Įstaiga veikia
168 vaL savaitėje

I

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus

(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

siuvėjas

KANADOS PREMJERAS Diefenbakeris prisiuntė KLB skyriaus pirminin
kei J. Labuekienei padėkos laišką už
18 VAIKŲ RAŠTŲ
• Yra skirtumo tarp užsispyritelegramą — valdybos ir visų Sudbu• Mirtis yra netekinas galios
rio lietuvių vardu pareikštą padėką už.
drąsų žodį tartą rusams Jungtinėse gyventi.
- Tautose ir už jo palankumą Lietuvai
• Monologas yra pasikalbėji-: nežinai jų vardų.
bei kitoms pavergtoms tautoms. Jis mas dviejų asmenų, pvz. vyro ir
• Turi teisės pasakyti savo nuo
esąs pasiryžęs ir toliau paremti Lietu žmonos.
monę,
bet sutik, kad kiti gali jos
vos laisvinimo reikalą ir drąsina rei
•
Seniau,
kai
perkūnas
trenkda

nepriimti.
kale visuomet j ji kreiptis.

*

J. BARAKAUSKAS

• Taisau televizijas, namų ir auto radio.

SUDBURY, Ont.

ar šiaip atsigerti

J—4807

-M.

EDMONTON, Alta.

URL.

TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
----- --------- --------- N I S
19 GLEN BELLE CRESC
Telefonas RU. 1-7861
(MLS LTD.

Atitorai

H. ROŽAITIS
uretros Koro-ciyvos prtsrorymos
po to movimos.
LE. 3-490i|.

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367

V. Semaška

GENERAL

INSURANCE

Torto draudimas (namai, auto ft
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

*

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos finios

vių parapijai Delbi, jos eneram klebonui kun. dr. J. Gutff ir Visfems Delhi; TillSonb«rgo? Rodney apylinkių lietu
viams, bažnyčios pašventinimo iš
kilmių proga. Šios parapijos klebono ir parapijiečių nepaprastai
gražus bendradarbiavimas gali
būti pavyzdžiu visiems. Torontiš
kių lietuvių gražus būrys, neabe
jojame, šį šeštadienį dalyvaus iš
kilmėse kartu pasidžiaugdami pa
siektais laimėjimais.
•
Kariuomenės šventės proga
šį sekmadieni 11 vai. iškilmingos
pamaldos užbaigiamos procesija
prie paminklo žuvusiems tėvynės
didvyriams sukalbant maldas ir
sugiedant Lietuvos himną. Kvie
čiama organizacijas, turinčias vė
liavas, pamaldose dalyvauti su
vėliavomis organizuotai.
. — Praėjusį šeštadienį iš para
pijos bažnyčios palaidotas a.a. Feliksas Liesonis šv. Jono lietuvių
'.'.■Jtajpinėse-''< . ■ fc.
— Gyvęjo Rožančiaus prašytos
pamaldos už draugijos mirusius
narius, įvyks šį sekmadienį 9.30
vai. ryto. Tuoj po pamaldų par.
salėje įvyks, narių visuotinis susirinkimas.
"
— Šią savaitę vizituojamos šios
gatvės: Barton, Sallem, Kaliem,
Bloor, Pauline,- St. Clarens ir
'Lansdowne.
— Dėkojame ponams Kalūzamš kurie savo 25 metų vedybi
nės sukakties proga parapijos ku
nigams paaukojo vertingų bažny
tinių drabužių. Sukakties dieną
abu solenizantai su giminėmis da
lyvavo pamaldose, kurių metu so
lo giedojo sol. A. ščepavičienė,
akomponuojama muz. St. Gaile
vičiaus.
— Tikybos pamokas vyresniųjų
grupei sekmadieniais po 9.30 vali
pamaldų praveda mokytoja L. Ra
manauskienė, o mažesniesiems,
po 11 vai. pamaldų — lietuvaitės
seselės.
— Šį sekmadienį pamaldose
prisimenama a.a. Albino Sideravičiaus vėlė.

Prisikėlmo parapijos žinios

tos Pirmai Komunijai paruošimo
pamokos. Visi vaikučiai, kurie tu
ri 7 ineji^jiamokomsturėtu bū-

Šokiu vakaras -t BAZARAS
Lapkričio 19 d., P^eįįrpo^ęjpijos
salėje nuo 1 r^aL piįpu)VeUf>i&AZARAS,

sarj' tetdaami pninrtr ispažmties
kurio pelnas skiriamas naujų Lietuvių Vaikų Namų skolų mokėjimui.
ir Komunijoj sakramentus. Pa
ruošimą atlikti mielai sutiko Ma
Tą pat dieną vakare nuo 7.30 vai. bus
.
’
rijos Nek. Prasidėjimo seselės.
Pamokos bus kiekvieną sekmadie
- Prisikėlimo parapijos Vyrų Dr-jos ŠOKIAI
nį po TO vai. Mišių naujuose To
ronto Vaikų Namuose — 57 Syl
Bufetas veiks visą laiką t.y. nuo 1 vai.
van Ave. Mielųjų tėvelių prašome
vaikučius iš pamokos pasiimti VISUOMENĖ PRAŠOMA Šį DVILYPĮ PARENGIMĄ SKAITLINGU
tuoj po 11 vai. Mišių.
'
ATSILANKYMU PALAIKYTI.
— Nekatalikiškas gimnazijas
ir pradžios mokyklas lankančiam
“MOTERS” PENKMETIS
jausimu! religijos pamokos dės
Si rudenį sueina penkeri me
Nepraleiskite progas!
tomos kiekvieną sekmadienį po
tai nuo pirmo “Moters” numerio
10 vai. Mišių. Prašome atkreipti
pasirodymo Kanadoje. L. Kat.
Š.m. lapkričio 27 d., sekmadienį,
dėmesį, kad nuo šio sekmadienio
Moterys rengiasi šią sukaktį iš
sukeičiamos pamokų patalpos:
.30 vai. v. PUNKTUALIAI, Prisikėlimo parapijos salėje Toronte, kilmingai paminėti. Gruodžio
pradedant šiuo sekmadieniu, gim
■
bus rodomi .
.
; pradžioje išeis jubilėjinis “Mo
nazistai renkasi į aktorių kamba
” numeris,
lietuviški, augštos kokybes filmdi: tersGruodžio
rius po scena, o pradžios mokyk
19 d.‘t. "Valdyba su
los mokiniai — į muzikos studiją.
Prisikėlimo ir šv. Jono Kr. para
Prašom rinktis' punktualiai —
pijų skyrių pagalba rengia minė
tuoj po 10 vai. Mišių.
jimą - koncertą.(Meninėje dalyje
— Parapijos biblioteka veikia
savo rečitalį duos pijanistas And
kiekvieną sekmadienį po 10 ir 11
rius Kuprevičius.
vai. Mišių.
Filmai gaminti garsiame Hollywoode prityrusių špecblįstų,
Toronto visuomenė ir organiza
užtrunka 1 vai. 30 min. Kiekvienas turėtų pamatyti 1938— Vaikų choro repeticija daro
cijos yra maloniai kviečiamos re1939 metų Lietuvą ir Vasario 16-tosios gimnaziją.'
ma kiekvieną sekmadieni 2.30
zervuoti šią datą ir dėmesį šiam
koncertui.
S.
vai. p.p. Nors vaikučiai dar visai
VISUS MALONIAI KVIEČIA:
neseniai pradėjo darbą, vis tik
Toronto Lietuvių Sporto Klubas “Vytis” ir
jau gana darniai gieda kiekvieną
Iš “Dainos” veiklos
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Toronto skyrius.
n j
y x j- tsekmadienį per 10 vai. Mišias.
Gruodžio
9
d.,
penktadienį,
LieSavo jaunuosius giesmininkus
tuvių
Namuose
Dama
turės
sasos vietos, kurių bus tik 450, re Kariuomenės šventės minėjimas
sveikiname.
zervuotos. Bilietų kaina vienoda įvyks šį sekmadieni, 4.30 vai. p.p. vo prieškalėdinį parengimą - ba— Prisikėlimo parapijos cho — $2.50. Gėrybės troškuliui ir al Prisikėlimo par. salėje. Progra zarą. Nuoširdžiai kviečiame mie
ras pradėjo naujų Mišių ir gies kiui nutildyti perkamos Įprasto moje K. Aperavičiaus atidaroma lus tautiečius pasivaišinti dąiniemių repertuarą. Maloniai kviečia mis kainomis. N. Metų sutikimą sis žodis, po to plati ir įvairi me čių kavute ir pyragais ir tuo pa
me į chorą įsijungti naujus cho numatoma pradėti anksčiau negu ninė programa: sol. V. žemelytė, čiu įnešti šypsnį i mūsų brolių
ristus. Savaitės bėgyje paprastai kitais metais, nes dėl sekmadie “Varpo" vyrų choras, vad. muz. lūpas užjūryje Kristaus gimimo
daroma tik viena bendra repetici nio, šiais metais visos linksmybės St. Gailevičiaus ir poema “Skaid- šventėje.
ja. Jei daroma antra, tai tik at turės būti baigtos 12 vai. nakties. rys” kurią atliks Toronto “Siety Paskutinis mūsų parengimas
skiriems balsams, .ir tai iš anksto — Artėjant N. Metams ragina no” teatro dalyviai.
Padėkos dieną šv. Jono Kr. para
susitarus. Šią savaitę bendra cho me visus atnaujinti lietuviškos
Sekmadienio rytą 11 vai. abie pijos salėje skaitomas pavykęs.
ro repeticija bus pirmadienį, o at spaudos prenumeratas ir už jas jose lietuvių bažnyčiose iškilmin i\un. kieb. Ažubalis padarė di
skirai moterims :— trečiadienį. atsilyginti. Ypačiai visus ragina gos pamaldos,-kurių metu renka delę nuolaidą už salės nuomą, J.
Choristams, kurie dėl vaikučių me užsiprenumeruoti mūsiškės mos aukos savanorių invalidų pa-iR.
Simanavičius, liet, radijo va
!
negali lankyti repeticijų, leidžia kolonijos laikrašti “Tėviškės Ži rėmimui. Kariuomenės šventę landėlės .vedėjas, atsisakė atlygi
ma samdytis vaikučių saugotojus, burius”, kuris ne tik turtingas rengia savanorių, ats. karių ir nimo už skelbimą per radiją, p.
už ką apmoka pats choras. Šį šeš vietos ir Kanados korespondenci šaulių kuopos Toronto skyriai, Kundrotas, kaip ir visuomet pie
tadieni parapijos choras turi tra jomis, bet taip pat yra rimtas sa globojami KLB Toronto apylin šė plakatus be atlyginimo, p. žedicinę arbatėlę, kurįoje choristai vo straipsniais ir vedama linija. kės valdybos. Visi Toronto ir apy maitaitienė skaniai iškepė kala
dalyvauja su antrosiomis pusė
linkių lietuviai maloniai kviečia kutą, J. Rukša, E. Abromaitis ir
Pamaldos evangelikams
mis.
Bazaras Vaikų Namų fondui
mi gausiai atsilankyti i Lietuvos p. Stirbytė talkino parengimo me
Malonės liuteronių bažnyčioje
tu. Nuoširdžiai dėkojame išvar
įvyks
lapkričio
19
d.
Prisikėlimo
— 1424 Davenport Rd., — lapkri — Vėlinių novenos Mišios lai parapijos salėje. Atidaroma 1 vai. didvyrių pagerbimą.
Minėjimui rengti komitetas. dintiems ir visiems atsilankiu
čio 20 d? 9.30 vai. lietuvių pamal komos visą lapkričio mėn. kas .p.p. Fantus prašoma nešti pas se
siems parengime.
Dainietė.
dos: Švenčiame mirusiųjų minėji dien 8 vai. ryto.
Kūrėjai - savanoriai
Prašome atkreipti dėmesį, seles — 57 Sylvan Ave., — arba į
mo šventę su šv. Komunija.
Prisikėlimo
parapijos
kleboniją,
kariuomenės šventės minėjimo REIKALINGA MOTERIS namu ruo
kad kito šeštadienio “Aušros” pa
Kun. L. Kostizenas.
šai ir prižiūrėti 8 mėn. mergytę. Ge
rengimas yra paskutinis prieš ad fantai bus priimami ir penktadie pamaldoms organizuotai su vėlia ras atlyginimas, kambarys ir maistas.
va dalyvauja šv. Jono Kr. bažny Tel. LE. 4-8112, skambinti po 6 v. v.
Pavykusi Caritas arbatėlė
ventą. Tai bus bene paskutinė nį lapkričio 18 d.
čioje. Renkasi klebonijoje 15 mi
Sekmadienio popietę Toronto proga šiais metais pasilinksminti.
Mergaičių popietės ir Prisikėli
Išnuomojami du gražūs kambariai su
Lietuvių Caritas surengė jaukią
— šį šeštadienį Katalikai Vy mo parapijos vaikų katekizacija nučių prieš 11 vai.
baldais ar be baldų, $10 savaitei, 445
arbatėlę, i kurią atsilankė per rai savo parengime bus priglaudę
—
ruošimas
pirmajai
šv.
Komuni

Grace SL, arti Bloor. Tel. LE. 6-7783.
šimtas svečių. Gražią meninę pro naujųjų Toronto Vaikų Namų baKalėdoms
duokite
jai
pastoviai
vyks
Vaikų
Namų
gramą išpildė sol. Pranciška Ra zarą. Ateidami į ši parengimą ne
PRASMINGĄ DOVANĄ — LIETU Išnuomojamas kambarys II augšte su
dzevičiūtė, akompanuojant muz. tik turėsite progos pasilinksminti, patalpose nuo 1-12 vai sekmadie VIŠKĄ
LAIKRAŠTĮ AR KNYGĄ! maistu. Tel. LE. 2-6922.
niais.
St. Gailevičiui. Solistė klausytojų bet taip pat laimėti daug gražių
Sekmadienį užsukite į Šv. Jono Kr.
VALGOMO KAMBA
,buvo iškviesta kelis kartus bisui, daiktų ir tuo paremti Vaikų Na Jaunųjų ateitininkų susirinki parapijos knygyną! Didelis pasirin PARDUODAMI
RIO BALDAI: stalas, 5 kėdės, bufetuo baigiant dainuoti jai buvo įteik mų statybą.
mas įvyks ši sekmadienį, lapkričio kimas lietuviškų knygų dideliems ir kas, stikliukams sudėti spintelė. Tėl.
ta gėlių. Linksmieji broliai, K.
— Prisikėlimo parapijos Kata 20 d. 4 vai. p.p. Vaikų namų pa mažiems. Primamos visų laikraščių RO. 6-3394, skambinti po 4 vai. p.p.
Kaknevičius ir J. Šulcas, atsklei likių Moterų D-jos vedami siuvi talpose. Prašoma nepamiršti, kad prenumeratos. Tokių kalėdinių svei
dė keletą “aktualijų” humoristi- mo kursai iš muzikos studijos per susirinkimuose dalyvaujama su kinimų nerasite neikur kitur. Užei PARDUODAMA nauja nylono sofa ir
kite anksčiau, kol didesnis pasirinki maža kėdutė pigia kaina. Tel. WA. 2ąjėje formoje iš Toronto lietuvių keliami į Toronto Vaikų Namus. uniformomis.
7981, namu AM. 1-0537.
mas ir mažesnė spūstis.
gyvenimo. Galiausiai, S. Dabkuš Į kursus dar galima užsiregistruo
savo muzikos plokštelėmis daly ti, skambinant kursų sekcijos va Vaikų Namų šventinimo iškil
vius gražiai nuteikė šokiams. Ca dovei E. Matulaitienei —- BE. 1- mės įvyks lapkričio 27 d. Progra
PADE K A
s
Širdingai
dėkojame
visiems
—
mieloms
šeimininkėms
ir šei
ritas dėkoja visiems, prisidėju 8631, arba nuėjus į kursus.
ma: 11 vai: Prisikėlimo parapijos
mininkams
—
suruošusiems
mūsų
25-rių
metų
vedybinio
gyvenimo
slėms prie programos išpildymo,
— Mergaičių popietės daromos bažnyčioje šv. Mišios, kurias at
sukakties balių. Nuoširdžiai dėkojame visiems pobūvio dalyviams ir
o taip pat gausiems svečiams, ku kiekvieną sekmadienį, 3 vai. p.p. našaus “Draugo” redaktorius
prisidėjusiems prie pobūvio, taip pat už reikšmingas ir brangias dova
rių duosnumo dėka surinkta per Toronto Vaikų Namuose. Tarp ki kun. dr. J. Prunskis, seserų gera
nas, kurios pasiliks mūsų atminčiai visados.
Dėkojame širdingai rengėjams ir rengėjoms ir šeimininkėms
$100 prieškalėdinei lietuvių šal tų naudingų ir įdomių dalykų, darių intencijomis. 12.30 vai. Vai
už
tiek
daug darbo ir nuovargio, kurio įdėjote Į ši pobūvį: p.p. G. A.
pai. Sekantis Caritas parengimas šiuo laiku mergaitės ruošia Kalė kų Namų šventinimas. Apeigas at
Paleliūnams, p.p. J. A. Didžbaliams, p. Feliksui Mockui, p. Jurgiui
įvyks gruodžio 11 d., sekmadie dų eglutės programą. Raginame liks garbingi svečiai iš Toronto
Račiui, p.p. A. O. Urbonams, p.p. H. P. Ozubkams, p. Juozui Snicenį. Iš Detroito yra pakviestas akt. mergaites šias popietes kiek gali kurijos. 2 vai. p.p. pietūs Prisikė
riui. Didelis ačiū visoms mieloms šeimininkėms valgių gamintojoms:
p. A. Urbonienei, p. V. Simanavičienei, p. A. Didžbalienei, p. A. PaleZ: Mikšienės lietuvių teatras, ku ma gausiau lankyti. Popietėms limo parapijos salėje.
liūnienei,
p. P. Ozubkienei, p-lei B. žolytei.
ris suvaidins A. Bisson 4 veiksmų vadovauja seselės.
Ačių Gerb. Tėvui Placidui Bariui, OFM, ir Tėvui Rafaeliui,
Nekalto Prasidėjimo Marijos
dramą “Nežinomoji’’,
— Šokiai jaunimui daromi
OFM. Nuoširdus ačiū ,p. J. R. Simanavičiui, sveikinusiam per Lietuviš
sesenj
adresas pasikeitė: Vaikų
ką Radijo valandėlę.
kiekvieną
sekmadienį
muzikos
Serga. General ligoninėje ope
Labai atsiprašome visų dalyvių ir prisidėjusių, kad negalime
Namai, 57 Sylvan Ave., Toronto
ruota Tamara Kazakevičienė, studijoje. Visas Toronto jaunimas 4, Ont. Telefonas nepasikeitė —
visų išvardyti per spaudą dėl stokos vietos — būtų netoli šimto asme
nų. Tikim, kad būsit geri ir dovanosit.
Doctors ligoninėje paguldytas kviečiamas lankytis.
LE. 4-5773.
—
Ši
sekmadienį,
švenčiant
ka

Dar kartą ačiū jums visiems.
A. ir K. Paupliai.
Bronius Šimkevičiūs, šv. Juozapo
riuomenės
šventę,
prie
Prisikėli

ligoninėje sveiksta Birutė Kriaumo bažnyčios durų daroma rink Eugenija ir Adolfas Bajorinai
čiūnaitė-McKeny.
liava karo invalidams sušelpti. spalio 10 d. susilaukė pirmojo sū
Kviečiame prisidėti nors ir kuk nelio Eugenijaus Adolfo. Laimin
Laidotuvės net iš Albertos
guosius tėvus, artimus “T2” bi
; Praėjusią savaitę Albertoje mi lia auka.
rė a.a. Feliksas Liesonis, kuris il — Kitą savaitę parapijos kuni čiulius nuoširdžiai sveikiname.
Lietuvių Kredito Kopcratyvui Toroiitc, *
gą laiką Albertos provincijoje gai lankys parapijiečius, gyvenan
• nepilnam laikui
'
Šatrijos skaučių tuntininke.
dirbo prie CPR. Jo žmona ir vai čius Mount Denis rajūne ir gyve pasitraukus Danutei Keršienei,
kai, gyveną Londone, padarė pa nančius Toronte sekančiose gat paskirta Sigita Skirgailaitė-Ramastangų, kad velionis būtų atga vėse: Annette St., Brendwin Rd., nauskienė. Tel. LE. 6-8941.
bentas ir palaidotas Toronte lie Cameo Cres., Edinborough Ct.,
mokanti anglų kalbą.
Skautų loterija
tuvių kapinėse. Tai jau antras at Fisken Ave., Humberside Ave.,
Prašymus įteikti raštu valdybai —
Su dideliu apgailestavimu turi
vejis, kad giminės savo artimuo Indian Valley Cres., Mulock Ave.,
1129 Dundas St. W., Toronto 3, Ontario
me
pranešti,
kad
loterija,
numa

sius palaidoti atgabena iš taip to Old Weston Rd., Parkside Dr. ir
tyta traukti lapkričio 12 d. neįvy
li Prieš porą mėnesių iš Port Ar Vine Ave.
— Ir šiais metais Prisikėlimo ko. Turime prasipažinti, kad ne
thur a.a.-J. Mitalo palaikai taip
pat buvo pervežti į lietuvių kapi j parapijos komitetas ruoš Naujų buvo pakankamai išplatinta lote
Vokiški ir kitokie
IMetų sutikimą savoje salėje. Vi rijos bilietų net išlaidoms pa
nes Toronte.
dengti. Todėl maloniai prašome
radio aparatai,
ir toliau mus paremti perkant
loterijos bilietus. Kai tik bus iš
• Televizijos,
Buvusiam mokytojui
• Rekordavimo aparatai,
platinta tiek, kad išlaidas padeng
A. A. EDMUNDUI BARTKEVIČIUI mirus,
tų, bus paskelbta traukimo data.
• Elektriniai reikmenys,
Rambyno tunto vadija.
• Radio lempos,
jo žmonai Juzei, dukterims Nijolei, Danutei, sūnui klierikui
*• Medžiokliniai ir-klrriski »
‘Atlantic” restoraną. 1330 Dun
Algiui bei jo svainiu Švėgždų ir Navickų šeimas giliai užjaušautuvai.
das St. W„ seniau laikytą pp.
čia ir kartu gilaus liūdesio sujaudintas
/
• Sporto reikmenys,
Bleizgių ir Preikšaičių, paskuti
VI. Germanavičius.
• Dovanos. »
niu laiku valdytą ukrainiečių, per
ima vėl lietuviai Valatkai. Atida
i Geriausias pasirinkimas!?
rymas įvyks šį šeštadienį.
Ai

Lietuva Europos Nugalėtoja
ir Tremties Mokykla.
r

!

PARAMAI
• n •.

-i

>.

•

MONTREAL. Q.e,

bus šį trečiadienį, lapkričio 16 d.,
8 vai. vak. Lietuvių Namuose,
112D Dųndas St. W. Skaitys Vik KLB Krašto Valdyba lapkričio
tor U peslacis, latvių Tautinės Fe 9 d. visoms neaiškiai * ... . ‘ '
deracijos pirmininkas. Tai bus nių valstybių delegacijoms JT
pakartojimas jo skaitytos paskai siuntinėjo laiškus, raginančius
tos Karališkame Ontario muzėjuj. delegacijas plenumo posėdžiuos?
Pabaltijo tautos yra artimai su pasmerkti visas kgtonijąiizmo for
rištos ne 'tik geografinė “padėti mas, jų tarpe ir rusiškąjį kolonimi, bet ir mūsų bendromis vilti jalizmą Lietuvoje. Kartu pridėtas
mis dėl tėvynių rytojaus. Pasi ir memorandumas, apžvelgus
klausydami latvio kalbos apie jų Lietuvos istoriją, jos dabarttttį
šalį mes geriau pažinsime mūsų pavergimą ir okupanto genocidi
kaimynus ir- suprasime jų galvo nę politiką, šiuos raštus paruošę
jimą apie tuos tikslus, kurie ir KLB Politinis komitetas.
mums yra gyvybingi.
KLB Kr. Valdyba jau sutvarkė
Pabaltijo -Moterų Komitetas
pereitoje
Kr. Tarybos sesijoje pa
kviečia visu stautiečius kuo skait
lingiausiai dalyvauti šioje paskai darytus KLB statutų pakeitimus
toje. Parodykime ne tik mūsų ir perrašiusi pakeistuosius statu
draugiškumą, bet ir mūsų norą tus išsiuntinėjo apylinkių valdy
pažvelgti į pasaulį kitos tautybės boms vadovautis. Kaikuriuose
akimis, tokiu būdu praplėsdami statutuose nepadaryta jokių pa
keitimui Kr. Valdyba, praneša,
savo pačių akiratį.
galiojąs toks jų tekstas, kok?
Pabaltijo Moterų Komitetas kad
neprašo "iš jūsų piniginės para paskelbtas pastarosios^ Lietuvių
£:*
mos bilietų pirkime pavidale, tik Dienos metraštyje."* '
jūsų susidomėjimo. Kvietimai Banko “Litas” Roscmounto sky
niekam nebus siunčiami, nes lau rius prie St .Philiomen parapijos
kiame visų susipratusių lietuvių uždaromas. Tą klausimą nutarta
pasirodymo.
* persvarstyti sekančiame metiniai
Pab. Moterų Komitetas.
me narių susirinkime. • •
Rosemounto “Lito” skyrius bu
Kariuomenės šventės proga
lapkričio 20 d. prie lietuvių para vo atidarytas “Lito”,valdylbos nu
pijų bažnyčių kūrėjai - savanoriai tarimu bandomajam dviejų mė
darys rinkliavas laisvės kovų in- nesių $ laikotarpiui. Sasidomėjb
geros mas -^° 131170 m^s ~~ W
validąms sušelptų. Prašomee geros
w tą* lai-iža
auka
M^oj^nei
vefnas
narys,
apyvalios taStiečta nort nfeza
M
rinkliavą paremti.
Sk. v-ba.
ju narių savo onerarijaš tęšė per
Atvyksta “Aukuras
”
“jui
Lito
Aušros
parapijojama
tuviu
’.m ” prie
imu ^
joivo'Vaitų
vcu$4 į/cucųJA"
. Gruodžio 4 d., sekmadieni, i To- jos. Kadangi skyriaus išlaikymas
■ • • -• -lietuvių
* • rišasi
- • su papildomomis
. y .rontą atvyksta
Hamiltono
išlaidomis
dramos teatras ‘Aukuras” su dra- ir komplikuoja atskaitomybės vę‘ Lito" valdyba paskuti
ma'l/'Žmogus, kurį' užmušiau” . dimą.
’*
1tai• —
i niame nosėdyje nutarė., fo veiki
Vaidins lenkų salėje.
! ma šustpbjyti. iki reikak s bus laInternational Institute of
Įbiau pribr2nde>.rdr-susyauks
Metropolitan Toronto
1 dėsnio rytjnėš Montreal’o^dąįię$
danuoją surengti kultūrinį cent- j-'
lietiiviii s”sidbmėpr^ ' \"
ra heokanadiečių meninei veik
Pr. Rudinskas, “Lito” sekret.
lai skatinti. Numatomos ruošti
Kanados Lietuvių Diena
ąrodos Arturo Sčotti kambaryj
709 College St. Informaci- Įvyks Mon'realy. Jcs antroji die
u šios parodos reikalu teirautis na bus skiriama K. Liet. Jaunimo
dienai. Jau s'-^darytas LD ruošti
tėl LE. 7-2561,
J:
.
komitetas. Jo pirm. Jonas Lukoše
Latvio dail. Wishold Reinhold vičius., į, reprezentacinį komite
•>aroda atidaroma International tą be pirm. įeina dar kun. J. BoInstitute patalpose, .709 College revičįus, SJj ir dr. V. Pavilanis.
>t., šį sekmadienį, lapkričio 20 d.
’S Val. p.p. Ji tęsis* .visą .Mėnesį.
Vaneouveris. — čia iš vieno
hotelfd kokteilių salės tūlas barz
Lietuviška baldų
dotas ir keistai apsirengęs vyras
buvo1 paprašytas persikelti į alidirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap- nė'S patalpas rūsyje. Vėliau pasi
traukiami seni pigia kaina. P. Lu rodė, kad patalpų lygiui' savo ap
bys. Tel. WA. 2-7981.\Namų AM. ranga netiko pasaulinio garso ra
1-0537.
šytojas Hemmihgway. atvykęs į
Br. Kolumbiją pamedžioti.
4LL;Otava. — Per pastaruosius-me
tus iki liepos 1 d. iš Kanados per
sikėlė gyventi i-JAV 46.668 karia: diečiai. Iš jų 12.969 yra gimę ne
Kanadoje.
:
BALTIC MOVERS

jo žmonai, sūnums, dukterims ir jų šeimoms
gilią užuojautą reiškia

< **<

Pijus ir Konstancija Aušrotai.

Ht-TONE RADIO CTr.

.. •’V

•

■

■

,

■ •

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burheriiĮ aptarnavimas
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W.
Tel LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS
Uzsflkvmaj; priimami ir paštu.

TAUPYK IR SKOLINKIS
'. savo Kredito Kooperatyve "LITAS" 2
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR
GREITAI DUODAMOS: BETKOKIAM GERAM TIKSLUI, .

?
_

Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford,Bridge Ave..-Verdun. Rytais—
pirmadieni nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo. 10-12 vai. Vakarais- —.
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.

Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose
1030- 1 vai.
t
.
i

‘

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3129.

•

nuo.

Vedėjas D. Jurkus PO. 7-4280.

ALGARBENS
?

REAL ESTATE

•

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor Št. W.

Toronto, Ont

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

su vienu 10 metų atviru morgičiu:

Pigiausios kaipos! ...

Lietuvių Namų valdybai ktie>
čiant per LN užsakė alyvą kros Prieš perkant pasitikrinkite pas mus! Duodame išmokėjimui iki
nims VI. Skirgaila, Pr. Šapaga, dvieju metu. Atidaryta nuo 9.30 vai. iki 8 vai. vak.. šeštad. 9 - 6 v.
Al. Stątulevičius, inž. Pr. Gvildys,
V. Petraitis, J. Novog-Novogrodskis. Lietuvių Namai ir St. Banelis. Laukiama ir daugiau, ypač na- 380 College St., į rytos nuo Bathurst,
3-3931
riu-šėrininkų, atsiliepiant į LN
Jums mielai patarnaus: J. PREIKŠAITIS ir K. O2ALAS.
valdybos kvietimą.
LN v-ba.

’

Baldų pervežimas Toronte, ir' .tolimomis
distancijomis. Visas v cino mas turtas ap
draustas. Važiuojam kos savaitę į Mont
real?, Londono, Windsor^, Hamiltoną,
Horth Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON
> *
TEL. LE.4-1403
TORONTO
<

i

reikalinga mašininkė-as

J U OZUI ŽILIUI mirus,

Nr. 46

1960. XI. 17

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

R1.5AO
$3^00
$3.500
$4.800
$5.000
S5.C00
$7.000
$8.000

įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,
įmokėti,

z
t

. . HIGH PARK RAJONE
’
6 kambariai, dekoruotas, alyva, garažas. Viso $10.006.
6 kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, garavas Viso $12.700.
8 kambariai, vandeniu šildomas, garažas. Viso $16.500.
7 kambariai. 2 vonios, 2 virtuvės, garažas. Viso $18.000.<
8 kambariai, 2 augštai, garažas. Viso $19.500.
8 kambariai, atskiras, prie lietuviu bažnyčios. Viso $173004
8 gražus kambariai, privatus įvažiavimas. Viso $21.000.
i
10 kambarių per 2 augštus, goroj,vietoj Viso $30.090.

DEL SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI
x i

