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Bolševikinis "birželis
“Vieno žmogaus nužudymas — žmogžudystė, o kai žūna tūks
tančiai — tik statistika” — sakė ciniškasis Stalinas, nei nesigindamas tos “statistikos” prieš Churchillį. Tačiau pokario metais
• visame pasaulyje išgarsintos bolševikų vykdytos žudynės, pla
čiai rodomos nukankintųjų lavonų nuotraukos paveikė ir bolše
vikinę propagandos mašiną. Tų lavonų jie, žinoma, negali išsiL*
ginti. Jie tad užsimojo kruvinas rankas kitiems primesti. Tai
t" j. ryšku ir okupuotoje Lietuvoje.
•
. : . ’
Laisvieji lietuviai jau eilę metų kasmet primena pasauliui
1941 m. birželio 14 d. pradėtas deportacijas, po savaitės vykdytus
masinius žmonių žudymus ir kitokias pirmosios ir dabartinės
okupacijos baisenybes. Jų išsiginti neįmanoma, nes liudija jas
dokumentai ir foto nuotraukos. Tad dabar bolševikinė propagandos mašina sugalvojo pati pasinaudoti tuo pačių metodu ir
kitus pavaizduoti žudikais bei kitokiomis baidyklėmis. Jie irgi
pradėjo kalbėti ir plačiai rašo apie baisųjį birželį. Tik jie, žinoma,
nekalba nei apie trėmimus, nei apie Praveniškių, Rainių miške' ' lio, Panevėžio, Zarasų ar kitų vietovių kankinius, bet apie vokie
čių geštapininkų vykdytas žudynes, su jomis stengdamiesi surišti
1941 m. lietuvius partizanus ir visą patriotiškąją visuomenę. Bol
ševikai stengiasi priversti lietuviškąją visuomenę pamiršti jų
vykdytas žudynes,- visur iškeldami vokiečių nacių nusikaltimus.
Žydų naikinimo vietos yra atžymimas net paminklais. Pirmasis
tekis paminklas buvo pastatytas Paneriuose, kur buvo išžudyti
Vilniaus žydai. Kauno IX fortą ruošiamasi paversti kalėjimu muziejumi. Ne tik Paneriuose bei Kauno IX forte, bet ir dau
gely kitų vietų, kur tik yra atsikūrę žydų bendruomenės, masiniai nacių aukų kapai atkasami ir surenkami baisiojo nusikal
timo įrodymai. Iškeliami ir kiti nacių nusikaltimai. Išžudytiems
Pirčupio kaimo gyventojams bei sudegintam kaimui atminti
pernai pastatytas paminklas ir kasmet jame rengiamos metinės
iškilmės, į kurias suvažiuoja daugelis balševikinių tūzų ir suvežama tūkstančiai apylinkės gyventojų. Ir visos tos baisenybės pri
metamos ne tiek vokiečiams gestapininkams, kiek lietuviams
“buržuaziniams nacionalistams”, kurie esą ir dabar galandą dan
tis, norėdami su svetimųjų pagalba vėl ateiti liaudies .kankinti.
Tik jie, žinoma, nebeateisią, nes lietuviškoji liaudis esanti visos
’ Tarybų Sąjungos globoje,1
Atsirado tuo reikalu jau ir literatūros. Apie Pirčupio trage
diją atskirą knygutę (93 psl.) parašė V. Uždavinys. Apie žudy-
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savaites įvykiai

Konfliktas Tolimuose Rytuose tebelaukia abiem pusėm priim
tino sprendimo. Derybos Varšuvoj tarp JAV - Kinijos ambasado
rių nepadarė jokios pažangos ir neturima vilties, kad jos ras kokį
nors sprendimą Kiniečiai, užuot parodę nuolaidumo dargi pa
kėlė savo reikalavimus. JAV pasiūlė pradėti pirmiausia nuo pa
liaubų"— sustabdyti pakrančių artilerijos ugnį ir tuo sudaryti
deryboms palankią atmosferą. Kiniečiai su tuo nesutiko, ir todėl
amerikiečių tolimesni pasiūlymai negalėjo būti svarstomi, nes jų
sąlyga nebuvo priimta. Kad derybos taip greitai nenutrūktų, JAV
ambasadorius savo pasiūlymus pateikė neoficialiu keliu — per
BO^Oiw
talpintą. Pasiūlymuose buvo •numatyta: atitraukti Čiangkai- ‘
Didysis posūkis
Sekmadienį Prancūzija ir jos
šėko kariuomenę iš pakrančių
d^įtomunistų — nūo pajū- 18 kolonijų pasisakė dėl gen. De
no ; Nekliudyti Formozos, o Gaulle pateiktos konstitucijos,
Čiangkaišekas nekliudytų žemy su kurios priėmimu turi gimti no. Kiniečiai netik nesutiko su V-ji respublika. Konstitucija pa
šiais pasiūlymais, bet dargi pa- ruošta pasimokius iš senosios
reikalayb JAV pasitraukti iš trūkumų perkeliant žymią dalį
Formozos srities. Tokia kiniečių parlamento galių į vykdomąjį
laikysena padėtį dar labiau organą — prezidentą. Pastarasis
įtempei juoba, kad ėmė nerimti bus’ renkamas 7 metams parla
nuolat- bombarduoj ama Čiang- mento ir savivaldybių atstovų.
kaišeko kariuomenė. Viena, ji Min. pirmininką skirs preziden
Rumunijos ortodoksų šventikai komunistų priversti . demonstruoti gatvėmis ir . tuo parodyti sa negauna pakankamai maisto, tas ir reikalo atveju galės pa
vo “pritarimą” komunistų valdžiai. Priekyje nešami komunistų vadų atvaizdai. Tai naujas antra, ji nebemato prasmės pa leisti parlanientą. Vyriausybės
prievartavimo būdas.
syviai laikytis ir nori pradėti negalės taip dažnai keistis kaip
pakrančių artilerijos bombarda- prieš tai — per 12 metų 25 vy
vinĄ. JAV vyriausybė perspėjo riausybės! Kolonijoms balsavi
savo karinius vadus vengti bet- mo metu buvo leista pasisakyti
kokios provokacijos bei prilai už pasilikimą federacijoj su
“Nuosmūkis” buvo papuliaALMAUS,
tai juos informuojant per radiją. kyti Čiangkaišeko smarkuolius Prancūzija kaip autonominiai
riausias mūsų spaudos žodis.-Jis mūsų bendrabarbio Niujorke Štai šiuo metu Niujorke orga kol tebeina diplomatinės dery vienetai ar už visišką nepriklau
nizuojama 37 tautų meno ir bos Varšuvoj ir JT užkulisiuose. somybę. Tik Alžėrijai nebuvo
aidėjo svarstant, kodėl Maskvos
Britanijos užs. r. min.. S. leista pasisakyti dėl nepriklau
inspiruojamiems komunistams tą neįvelti krašto į civilinį ki liaudies meno paroda. Joje Lie Lloyd ilgokai tarėsi su sovietų somybės, o tik dėl konstitucijos,
F
tuvos vardo nėra. Kodėl? Tiesa,
taip sekės tarptautinėj politikoj. niečių konfliktą.
nes Alžėrija prancūzų tebėra
Maskvos
žaidimas
betgi
buvo
kad raudonoji okupacija nelei užs. r. min. A. Gromyko siūly laikoma
Rūpėjo netiek nuosekliai veda
sudėtine Prancūzijos
damas sustabdyti karinius veiks
mos -'maskvines politikos, laimė- dviveidis. Neva užtardama ki džia lietuvių, tėvynėje tokioj pa- mus ir netgi Dulles - Čuenlai su dalimi.
jimas salelių
kiek niečius, -ji. sieke pesdaųg “išsi- rodoj dalyąūti, bet išeiviai gali sitikimą. Pate -lįąlles yra nusivžš'*adgą' m^rik^ci^ viešosios
' ^eTpingo ^Fof^
statęs'
m. rašo dabar produktyviausiu “istoriku” pasidaręs Ji J urgmis opinijos skilimo požymiai. Ne
su
tokios'patapimties
latvių
ir
mozoS
ginčą
į
JT
ir dar ’kartą tuciją. Kolonijų rezultatai dar
savo knygutėje “Šiurpus Lietuvos istorijos puslapis” ^(78 psl.). retai spaudoj buvo užtinkami silpusias vėliau vėl sutaikintų.
Jų visų išvada viena — esą, lietuviškieji fašistai ir “buržuaziniai kaltinimai prezidentui ir Dulles Maskviniai lietuviai, nevien iš estų organizacijomis gal būtų pareiškė,'kad nebus nuolaidų iš nepaaiškėję. Daugumas jų pa
nacionalistai”, kurie pabėgę nuo liaudies keršto, norį tokias bai ne laiku naudojant “principus”, eidami iš marksistinių įsitikini kitas skubus reikalas iš daugy JAV pusės, nors iš JAV visuo sisakė už konstituciją ir pasiliki
menės gavęs 5.000 laiškų, smer mą federacijoj su Prancūzija,
senybes Vėl atnešti į Lietuvą.
bandant-“neigti kiniečiams isto- mų, skatino lietuvių visuome- bės kitų, kuriuos PLB Valdyba kiančių jo politiką. JAV savo tik Gvinėja pasisakė prieš ir iš
Vadinasi, jie perėmė laisvųjų lietuvių propagandos metodą riškai priklausiusias salas”. Bu- nės aistras užimti kovos pozici- pateiktų siūlomai ekspertų kon
eina į nepriklausomą gyvenimą.
ir stengiasi kitus budeliais pavaizduoti. Betgi lietuvių tauta dar vo
klausiama: “Ka
išvis jankiai
iankiai Jas d.eI dailininkų ir muzikantų ferencijai globalinės lietuvių 7-jį laivyną Pacifike dar sustip Alžėrijoj balsavo 4 mil. iš 9 ir 3
vo klausiama:
Ką išvis
rino, o Formozą aprūpino rake
tebeatsimena tuos įvykius, žino, kas tas žudynes vykdė ir žino, veikia Kinijos pašonėj?’’ N Y negalios rasti savo vietą ne tik
mil. pasisakė už konstituciją.
tiniais ginklais.
veiklos gairėms nustatyti.
ką reiškia “liūdnasis birželis”.
’
•
Times tilpo milijonierių apmo išeivijos, bet ir tautos gyvenime.
Daugelis alžėriečių nėjo balsuo
Maskvos veiklos analizė pa
kėti skelbimai, kviečią prezidenti, nes sukilėliai grasino nužu
kartotinai skatino priminti lie
dysiu.
• Apskritai, sekmadienio
tuviams realias veikimo gaires
balsavimai reiškia didelę De
totaliniam fronte už lietuvybę Pasaulio Lietuvių Bendruome retorius — Kęstutis Grigaitis.
Gaulle
pergalę.
išeivijoj ir tėvynėj. Niujorke nės Valdyba savo rugsėjo 22-27
Valdyba
PLB
Seimo
yra
iš

Streikai pagausėjo ypač On- kolonijos — 660 mil. gyventojų.' vo — aviacijos ministerio, lan daug kas laukė tuo reikalu Pa
Valdžia kariuomenei
.
tario prov. Toronto mieste, Britanija pasižadėjo sušvelninti kė Kanados aviacijos įmones. Ji saulio Lietuvių Bendruomenės d. posėdy pasiskirstė pareigomis rinkta penkeriems metams. Val Burmoj įvyko ramus pervers
dyba padarė nutarimą, kad pa mas: kariuomenė paėmė valdžią
,
ėmus streikuoti statybos darbi importo suvaržymus iš dolerio buvo pakviesta kanadiečių gru Valdybos Toronte pirmųjų žy šitaip:
Pirmininkas — Jonas Matu reigomis pasiskirstoma kas me į savo rankas be jokio pasiprie
ninkams, darbdavių dauguma kraštų, o Kanada įsipareigojo pės, kuri anksčiau lankėsi Sov. gių. Rūpėjo ar drįs PLB Valdy
lionis,
vicepirm. — Vytautas tai. Valdybos būstinės adresas: šinimo. Min. pirm. U Nu paskel
susitarė sulaikyti didžiųjų pla įsileisti eilę britų gaminių be Sąjungoj. Nė vienas Kanados ba iš pagrindų persvarstyti ir
nų vykdymą ir tuo būdu 20.000 muito—autovežimius, lėktuvus, vyriausybės narys jų priėmime perorganizuoti lietuviškos veik Meilus, Kultūros Tarybos pirm. Jonas Matulionis, 121 Beatrice bė atsistatydinsiąs spalio 28 d. ir »
statybos darbininkų neteko dar įvairius motorus, spaustuvės Otavoj nedalyvavo. Be to, vy los — politinės ir kultūrinės — — Juozas Kralikuskas, iždinin St., Toronto, Ont., Canada.
perleisiąs min. pirm, pareigas
PLB
V-bos
sekretorius.
kas
—
dr.
Juozas
Sungaila,
sekbo. Hamiltone tebestreikuoja mašinas, knygas ir t.t. Numaty riausybė neviską leido rusams gaires? Ar supras savo atsako
kariuomenės vadui gen. Ne
nuo rugpjūčio 12 d. 8.000 Steel ta pjagyvinti prekybą su Kinija, rodyti; pvz. Toronto Avro Įmo mybę prieš tautą ir demokrati
Win. Dar nedaug skelbiama apie
. Company of Canada darbininkų sudaryti stipendijų fondą stu nių, kur gaminamas Arrow — ją, savo vaidmenį derinant lie
perversmo priežastis, tačiau iš
ir dar nematyti galo. Sudbury dentams iš Afrikos ir Azjios už garsą greitesnis lėktuvas — tuviškas pajėgas, siekiančias su
pirmųjų kariuomenės vado pa
paskelbė streiką nuo rugsėjo 24 kraštų, įkurti paskolų fondą at jiems nebuvo leista pamatyti.
priėmė
Lietuvos
delegacijos
reiškimų matyti, kad krašte ėmė
Rugsėjo 23 d. Carnegie En
vesti visus tautiečius į tvarkin
d. International Nickel Co. 14. silikusių kraštų atkutimui. Ka
gą, taikingą bendruomenę. Ma dowment patalpose Niujorke PJ pirm. V. Sidzikausko pateiktą organizuotis teroristinės komu
000 darbininkų. Ši bendrovė pa nada pasižadėjo savo paramą
nėme čia, kad PLBendruomenės Tautų seimo pilnatis pradėjo sa deklaraciją, reikalaujančią, kad nistų grupės, kurių vyriausy
gamina 75% nikelio pasaulinei neturtingiems kraštams 1959 m. ' Lėktuvais keliaujančių skai Valdyba turi laisvas rankas
JT pagal JT chartą sudarytų bė nepajėgė sutvarkyti. Burma,
vo
5-ją
sesiją.
Pirmuosiuose
rinkai. Kai vietinė darbininkų padidinti iki $550 mil. Be to, nu čius per Atlantą jau ima pra lanksčiai ir efektyviai veiklai.
Centro ir Rytų Europos sovietų gavusi nepriklausomybę iš britų
dviejuose
posėdžiuose
patvirtinunija, nepriimta į Kanados Dar tarta nutiesti naują telefono ka lenkti laivų keleivius. Trans - Manėme, kad/j i, priešingai dip
pavergtose valstybėse tinkamas vos prieš 10 metų, dar nepajėgia
bo Kongresą dėl komunistinių belį per vandenynus, kuris su Canada Airlines b-vės pareigū lomatams, turi telkti savo veik tos PJT tautinės delegacijos, laisviems rinkimams sąlygas, tvarkytis be karinės jėgos, juo
simpatijų, pareikalavo pakelti jungtų visus Commonwealth nas R. Smyth pareiškė, kad per lą lietuvybės byloj siekiant at priimti PJT chartos ir regulia- atitraukus sovietų karines ir po ba, kad kaimyninė Kinija, su
atlyginimą 8% , bendrovė atsisa kraštus. Kabelis galės būti nau nai laivais per Atlantą keliavo likti tai, kas galima, o ne mušti mino pakeitimai, išrinkti PJT licines jėgas, o eventualios “vir kuria Burma turi 1.500 mylių
kė, nes pasaulinėj rinkoj nike dojamas telefoniniams pasikal 7.000 keleivių daugiau nei lėk-, kakta į sieną ir proklamuoti, kas pirmininkas, vicepirm., gen. se šūnių” konferencijos atveju — sieną, ėmė kurstyti savo šalinin
lio kainos dėl gaminių pertek bėjimams, radijo ir televizijos tuvais. Šiais metais keliaujan nerealu. Ji turi priminti pasau kretorius ir jo pavaduotojas, pri Centro ir Rytų Europos valsty kus prieš demokratinę santvar
liaus esančios žemos. Atlygini reikalams. Projektas numatytas čių lėktuvais padidėję 15% ir liui, jog lietuvių tauta tebėra imtas pranešimas apie 5-sios se bių bylą įtraukti darbotvarkėn. ką. Naujasis min. pirm, yra
Svečiais kalbėtojais buvo aiškus antikomunistas. Buvęs
mo nekelti patarė ir taikinamo įvykdyti per 10 metų, atsieis pralenkę laivus. Dabar kiekvie gyva ir gaji, kad ji tebėra kūry sijos darbus.
Nuo
pat
PJT
pradžios
4
meTarptautinės Žmogaus Teisių premjeras kaltinamas susidėji
ji provincijos komisija. Streikas $235 mil. ir bus 33.000 mylių il ną parą 83 kel. lėktuvai perga binga ir trokštanti kontakto su
ius pirmininkavusį Latvijos de Lygos pirm. R. N. Baldwin ir mu su komunistais.
palietė netik 14.000 darbininkų, gumo. Didžiąją išlaidų dalį pa beną per Atlantą 3.300 keleivių. kitomis pasaulio- tautomis.
legacijos pirmininką dr. Mase- Danijos delegacijos JT narys ir
bet ir jų šeimas — 70.000 asme dengs Britanija; Kanadai teks
Traukiasi iš Libano
ną pakeitė pernykštis vicepirm. Europos Taryboje Neatstovau
Strategijos
planavimas
nų ir netiesiogiai kitų verslų sumokėti apie $60 mil.
Pasimokiusi iš “nuosmukio” S. Korbonski, lenkas. Vicepir jamų Valstybių Interesams Gin Perėmus prezidento pareigas
žmones — apie 50.000. Mine Ontario savivaldybių 60-ji
naujai išrinktam gen. Šehab, JA
Mill unija mokės streikuojan Vakarų Indijos Federacijai, konferencija, įvykusi Otavoje ir triukšmelio PLB Valdyba, at mininku išrinktas Vengrijos de ti Komisijos pirmininkas, Dani V-bių kariuomenės daliniai ruo
rodo, .nesiims darbo pagrindinai legatas, iki 1956 in. Vengrijos
tiems $11-13 savaitei.
Commonwealth nariui, Kanada turėjusi 600 atstovų iš 300 mies savo uždavinio neištyrusi. Tam sukilimo buv. Budapešto bur jos parlamento narys Bogholm. šiasi pasitraukti. Naujasis pre
zidentas kreipėsi į tautą kvies
pasižadėjo duoti pagalbos- $10 tų bei vietovių, priėmė visą eilę tisklui, spėjama Čia, bus galbūt mistras, J. Kovago, gen. sekret.
nutarimų.
Vieną
jų
—
prašyti
damas baigti vidaus kovas. Jo
VAR2O TIKYBOS
Bedarbių skaičius rugpjūčio mil. per 5 metus. Į tą sumą įei
sukviesta gabiausių lietuvių, in bei jo pavaduotoju perrinkti tie
provincijos
parlamentą
pakeisti
kvietimo dalis gyventojų nepa
MOKYMĄ LENKIJOJE
mėn. buvo 281.000 ir laikinai at na du prekiniai laivai ir kt pro
telektualų konferencija, kuri patys —B. Coste, rumunas ir N.
savivaldybių
rinkimų
įstatymą,
klausė.
Buvusio prez. Šamuno
leistų iš darbo 37.000. Pernai tuo jektai. Parlamentas jau paskyrė kad balsuoti galėtų kiekvienas apsvarstytų kur ir kaip turėtų Kotta, albanas.
Pagal tebeveikiantį Bažnyčios
pat metu buvo 176.000 ir 18.000 $1.475.000.
PJT 5-j ai pilnaties sesijai dar susitarimą su valstybe mokyk šalininkai ėmė organizuoti gink
pilietis, sulaukęs 21 metų ir iš būti iš peties smogiama.
laikinai atleistų. Darbo Kongre
O reikalų kasdieniniam pa botvarkėje numatyta net 41 lose turi būti mokoma tikybos, luotas demonstracijas, reikalau
gyvenęs atitinkamoj apylinkėj
so pirm. C. Joidoin tokią būklę
Raketinius ginklus įjungti bent vienerius metus. -Dabar saulio gyvenime, į kuriuos ne klausimas. Tarp jų pažymėtini kur tik to pageidauja tėvai. Bet dami atsistatydinti naująjį prem
laiko aliarmuojančia ir kreipėsi krašto gynybos sistemon nutarė balsuoti savivaldybių rinkimuo atidėliojamai turi būti kreipia Rytų - Vakarų kultūrinio behd- štai prieš šių mokslo metų pra- jerą Karami, Tripolio sukilėlių
j min. pirm. Diefenbaker, prašy Kanados vyriausybė ir vieton se gali tik turto savininkai. Kon mas PLB Vadybos dėmesys, ma radarbiavimo, tautų apsispren-1 džįą švietimo ministerija išlei vadą. Prezidentas Šehab. tikisi
damas paskelbti vyriausybės suplanuoto Arrow lėktuvo, grei ferencija pasisakė prieš provin tosi daug. Vienas tokių — Lietu dimo, agresijos definicijos, žmo- • do potvarkį, kuris praktiškai pa atstatyti krašte santaiką politi
planus darbių padidinti. Esą tesnio už garsą, gaminti Bomarc cinės loterijos įvedimą ligoninių vos reprezentacija konferencijo gaus teisių konvencijos, sovietų šalina nuo tikybos dėstymo nių grupių ir kariuomenės pa- ,
4 • vj t _ •
w
• <Y AAA •
T •\ •
Darbo Kongresui ypač rūpi vy tipo priešlėktuvines raketas. Pir naudai.
se, parodose, suėjimuose. PLB pavergtų kraštų 'pramonės, že apie 2.000 vienuolių, nes jie nesą galba. Libane ir toliau pasiliks
riausybės nutarimas sustabdyti mosios raketų bazės bus įreng
Valdyba turėtų kreipti dėmesį į mės ūkio, kultūros padėties, tinkamai paruošti mokyklos JT stebėtojų grupė — 285 ka
naujausio lėktuvo “Arrow” ga tos Ontario ir Quebec prov. už
tokias organizacijas, kurios iki ideologinės kovos prieš komu darbui. Pasauliečiams kuni riai, kurių buvimas taipgi prisi
gams tikybos dėstymas neuž deda prie krašto gyv. nuramini
mybą, kuri duoda darbo 26.000 $164* mil. iki 1961 m. Lėktuvų
IV tarpt, imigracijos kongre šiol Lietuva tebėra de jure na nizmą klausimai.
darbininkų. Darbo min. Starr Arrow gamyba dar būsianti tę sas, organizuojamas katalikų riu. Turėtų būti sekama, kad
Pirmuosiuose 5-sios sesijos po draustas, bet visų 24.000 mokyk mo.
pareiškė, kad šiuo metu ir darb siama iki kovo mėn., o po to bū sambūrių, įvyks 1960 m. rugpjū tokios tarptautinės organizaci sėdžiuose be organizacinių klau lų jie vieni jokiu būdu nepajėg Žemės reformą Syrijoj
daviai ir darbininkai turį suda siąs padarytas galutinis sprendi čio mėn. Kanadoj. Jis . nagrinės jos, kurios jieško lietuvių atsto simų PJT priėmė ir įteikė JT sią aptarnauti, nes kunigų skai bė Jungt. Arabų
prezidentas Nasser.
asser. Tai pritairyti palankesnę nuotaiką dar mas. Pasak min. pirm. Diefen klausimą—kaip įjungti ateivius vų, pvz. Kooperatyvų Sąjunga, protestą prieš Albanijos, Bulga čius yra labai sumažėjęs.
io, kuris buvo išBažnyčia nuo teisės tikybą Rymas įstatymo,
bams plėsti bei vengti streikų. baker, raketinių ginklų panau i vietinio krašto gyvenimą. Da “University Women” — baigu rijos, Čekoslovakijos, Estjios,
m. StambiųAteinančią žiemą nedarbas ga dojimas gynybai būsiąs pigesnis bartinį katalikų imigracijos ko siųjų augštąjį mokslą moterų Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, dėstyti neatsisako ir kardinolas leistas Egiptui 1951 mlįs būti nedidesnis kaip praėju- ir modernesnis; lėktuvas šioje mitetą sudaro: pirm. M. J. Nor draugija, skautai, architektai, Rumunijos, Vengrijos neteisėtą Wyszynski dar rugpjūčio 26 d. jų žemvaldžių nuosavybės nusa' >. Siąją.
ris, amerikietis, vicep. prel. A. medikai, dailininkai neliktų be atstovavimą Jungtinėse Tauto savo pamoksle 300.000 maldinin vinamos ir
srityje esąs jau išstumiamas.
Malouin, kanadietis, ižd. dr. W. informacijų. Suvažiavimo dar se, prieš neteisėtą šių tautų va kų Čenstakavoj kvietė vienuo miams. Vienam asmeniui duota
Britų Commonwealth ūkinė
Sovietų aviacijos delegacija, de Kort, olandas, narys G. B., bai, rezoliucijos tada galėtų būti lios uzurpavimą, bė to, bendruo lius eiti į mokyklos darbą. Aiš iki 20 akrų, su šeima — iki 75
Buvusiem žemvaldžiam
kohferencįia Montrealy pasibai susidedanti iš 7 specialistų ir Vincentini, italas; gen. sekreto siunčiami Lietuvon atitinkamų se debatuose įvertino dabartinę ku, šiuo pagrindu bus nemažai
i išmokėta kompensacija.
gė. Joje dalyvavo 11 kraštų ir 7 vadovaujama P. V. Dementeje- rius — dr. L. Kampschoer.
profesijų draugijoms, kartu apie tarptautinę padėtį ir išvadoje nesusipratimų.
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GEDIMINAS GALVA

Tautybių^ politika

skelbtas nustalinimas. Anuomet
Stalinas tėvynei atidavė karačų
žemę ir dalį čechčenų - ingušų
autonominės respublikos. Jos
politinis svoris buvo nepapras
tai išaugęs. Daugelis gruzinų
atsidūrė ypatingai svarbiuose
Maskvos krėsluose. Jiems net
buvo leista ranką tiesti į'
jos gruzinus. Ir kai nustali
mas buvo paskelbtas gruzinai
tarė, jog smūgio smaigalys jiems
yra taikomas. 1956 m. jie viešai
protestavo prieš Maskvą. O
Maskva atsakė smūgiais.___
Aiškiai bręsta tautiškumas
Armėnijoje ir Azerbeidžane. Ta
čiau tautinis pasireiškimas Erivane, 1955 m, nebuvo taip pik
tai Maskvos sutiktas, kaip Gru
zijoje. •
Armėnijos komunistai įvairio-'
mis progomis stengiasi parodyti
savo tautiškumą. Jiems pavyko
apginti savo rašytoją Egiše Charents, kuris dalyvavo tautinia
me sąjūdyje. Armėnams leista
turėti savo tautinį patriarchą
Vazgen I, kuris viešai išrinktas
1955 m. Azerbeidžane oficialiai
įvesta savoji kalba. Esmėje jo
kia naujiena, nes įstaigose ir to
liau lieka rusų kalba.

Ukraina
Pastaruoju metu labjausiai
sustiprėjo ukrainiečiai, kurie

vis mažiau belieka rusų pačioje
Rusijos istorija yra atžymėta Jmo totoriams leista aprėžta kul- naikinta, nes pasak buvusio jos
Ukrainoje. Ukrainiečiai plačiai
neapykanta pavergtosioms tau tūrinė autonomija. Vokiečiai prezidento O. V. Kuusinen tris
toms. Ji persekiojo ne tik pa leidžia laikraštį Neues Lėben ketvirtadalius gyventojų suda
Čiau jie stengiasi išlaikyti savo
vergtuosius lietuvius, stengėsi Maskvoje ir Die Arbeit tf®ara- rę rusai, o suomiams, kareliekultūrinį veidą. Ukrainiečių pa
užgniaužti jų tautinį sąjūdį, bet naule. Jie turi savo radij<>'pro- čiams ir vepsiams teišpuolė li
triotizmas auga. Ir tie ukrainie
kiekvieną tautą, kuri atsidūrė gramą ir naudojasi aprėžta tiky kutis.
čiai rašytojai, kurie buvo ryškūs
carinėje Rusijoje. Leninas skel bine laisve. Apie Krimo' totonacionalistai, vėl atgavo piliečio
M
bė tautų apsisprendimą, norėda
Kazachstanas yra bandymas
teises, pav. Vladimir Sošiura
mas ne rusus užliūliuoti ir siek- čechčenų ir ingušų *iaž8( da sukurti naują grūdų aruodą.
parašęs poemą “Aš myliu Uk
*
★ Pašalinti
PašaMnti kryžius iš mokyk- ir po atitinkamo pasiruošimo damas" ‘vėUau* juos surusini lis tegrįžo į šiaurinį Kaukazą. Chruščiovas visomis priemonė
rainą”.
lų įsake komunistine Lenkijos imasi darbo parapijos ar kurios i Stalinas aiškiai rėmė rusų vyra- Didesnė jų dalis palikta Ka mis remia šį kraštą ir ten bruka
Senose tautose, turinčiose sa
yynausybe. Pagal susitarimą su kitos bendruomenės atsakingų • vim^ ir kit tautl. užgniaužimą. zachstane.
visų tautų jaunuolius “broliškai
vo kultūrinį lobį komunizmas
K. Bažnyčia, tikybos dėstymas asmenų vadovybėje. Šis sąjūdis Kitoms tautoms tautiškumas tetalkai”. Ten vyrauja rusų kalba.
Žydai
gali tąpti forma ieškant tauti
mokyklose leidžiamas ir tai spe- nėra... nei organizacija nei . vie- lUUVU
buvo 1forma
o ruSams jis turėjo
UI 111d, U lUbdllto
IUJLCIU
Keista žydų padėtis. Jie bu Tik trečdalis kazachų vaikų, t.y.
nio turinio. Maskva tautinio
cialiose klasėse, kur buvo dės nuohja, o laisvas susibūrimas, I pilnutinį turinį. N. S. Chrųščio- vo pirmutiniai bolševizmo rams apie pusę milijono, mokomi kaklausimu) nėra išsprendusi. Ir ji
toma tikyba. Šiemet vyriausybė siekiąs sukrikščioninti gyvena-' vaSj jaukdamas grįžkime prie čiai ir jo įgyvendintojai. Vals zachiškai. Jų kalba pernelyg pri
gali atsistoti kryžkelėje: perse
paskelbė leisianti ir toliau dės
I Lenino tautybių politikos, iš ru- tybės įstaigos buvo jų kurtos ir kimšta rusų žodžių. Mažas ka
kioti- kitų tautų patriotiškąjį
tyti tikybą, bet įsakė nuimti 1952 m- vienoj
kai-1
™ .. audiencijoj
...
. i
engėjo Stalino laikais ilgą laiką jie kaikuriose vyra- zachų rašytojų nepasitenkini
tautiškumą ar jam suteikti pi
kryžius. Dėl to daugelyje vietų bėjo oazininkams: “Reiškiame 1 astengiasi padaryti “vyresnįjį
mas- tuoj buvo užgniaužtas. Se
lietines teises komunistinėje
kilo susidūrimų su komunisti džiaugsmą jūsų gyvavimu ir jū- ,
kuris kitoms tautoms
nosios tradicijos griaunamos, se
imperijoj. Jei vakariečiai būtų
niais valdžios pareigūnais. Pvz. sų darbais. Esame įsitikinę, kad i primeta rusų kalbą, jas ūkiškai robidžano žydų autonominė res- nieji raštai draudžiami. Chruš
sumanesni, galėtų tautinės ko
Trzebunia vietovėje atvykę mo dabar yra didvyriškumo metas, išnaudoja, iškreipia jų kultūrinį
čiovui rūpi Kazachstane sukur
vos vyksmą ne tik paskubinti,
kyklų inspektoriai liepė mokyk visiško atsidavimo valanda, ir veidą tąriant, kad jų kultūra te
ti rusišką aruodą, todėl ten ru
bet ir palengvinti. Apgailėtina,
los vedėjui nuimti kryžius, bet todėl dėkojame šv. Dvasiai kiek gali klestėti tik Maskvai vado
sų kaįba jau šiandieną vyrauja.
kad juose rado daugiau pritari
tas, bijodamas riaušių, atsisakė. vieną kartą, kai Ji įkvėpia pa vaujant ir savąją “kultūrą” pri tis dabar yra pablogėjusi. ĄuGruzija
mo mintis tautas pajungti “de
Kai tai padarė patys inspekto skirą sielą ar ištisą jų būrį pa metant. Jis yra mažesniųjų tau tonominė respublika panaikin
Vienintelis kraštas gailisi Sta
mokratui
” rusui, kaip jas iš
riai, kažkas paskambino bažny žadindama atsinaujinimo bei. tų išnaikintoj as, administrato ta. Apie 157.000 4ydų yrą-susi
lino. Tai Gruzija, kuri pasijuto
laisvinti ir turėti ištikimus ben
čios varpu, ir subėgę tėvai išme mielės ugnį...”
telkę
Tolimųjų
Rytų
miestuose
kitoje padėtyje esanti, kai padrus.
rius ir trėmėjas. ‘Vyresnysis
tė inspektorius. Sekančią dieną
* Religijos dėstymas Švedijos brolis” tremia jaunęsniuosius į ir pačiame Birobidžane atsidūrė
jie grįžo su policija, bet ir tas mokyklose siaurinamas. Pagal
nepakenčiamas klimato sąlygas, mažumoje rusų ir ukrainiečių
negelbėjo—žmonės apkūlė juos. naują planą, pateiktą parlamen
norėdamas jį palaužti, sunaikin jūroje.
* Masonų atžvilgiu K. Bažny tui, protestantinės bažnyčios
tiją, o apie sąjungininkus nei
Čigonai yra dar didesnėje ne
čios laikysena nėra pasikeitusi, konsistorijai atimamos teisės ti ir atėmęs duonos kąsnį savo malonėje už žydus- Žydai, pasak
trupučio, lyg jie visai neegzis
rašo Romos žurnalas “Civitta dalyvauti mokyklų programos krašte verčia jo ieškoti visur,
tuotų lemiamoje kovoje su na
Kulturnoe Štroitejstvo, 254 p.,
Cattolica”. Skleidžiamos žinios nustatyme; kaikuriose gimnazi imtinai Sibiro “auksinę taigą”.
BRITŲ
LAKŪNO
PERGYVENIMAI
RUSŲ
“
GLOBOJE
ciais.
1956 m., sudaro net 10% Rusi
Lietuvių gniuždinimas
apie pasikeitimą nesančios tik jos klasėse paliekama tik viena
Po filmo prasidėjo šokiai. At
jos
mokslininkų,'nekalbant
apie
Roundes mėgino rusą įtikinti,
Tęsinys iš pereito Nr.
Mes gerai žinome, kad lietu
ros. Kol masonija nėra pasikei savaitinė tikybos pamoka, kuri
rodė, kad juose pats šeimininkas
atsakingus pareigūnus. Čigonai
tusi, tol ir K. Bažnyčios nusista dažnai dėl įvairių priežasčių iš vių tauta yra labiausia rusų ne
— Bet jūs nei nemėginkite kad tikrai mes ėjome pasivaikš buvo Saburovas.
Jo krūtinę
iki šio meto buvo nesėslūs. Ypa
tymas negalįs keistis.
krinta. Danijoj įstatymai reli pakenčiama dėl jos patriotizmo tingais įstatymais dabar jiems mūsų įtikinti, kad tuo laiku jūs čioti ir kad rusai padarė klaidą. puošė eilės medalių ir jo uni
Aš meldžiausi savo širdyje, kad
* Narkotinių vaistų davimas gijos mokymo nevaržo, tačiau ir tvirto tikėjimo. Žinome, kad uždrausta kilnotis iš vietos į ėjote pasivaikščioti! i.,
forma puošniausiai atrodė.
— Amerikoje mes visi einame rusas tikrai patikėtų, ką Roun Muzika susidėjo iš tautinių
ligoniams skausmui nuraminti švietimo sistemoj vyrauja ten ūkiškai ji yra “vyresniojo bro vietą.
anksti rytą; tai geriausiai pade des jam sakė.
yra leistinas — pareiškė popie dencija siaurinti tikybos dėsty lio” nualinta, o lietuvis būtų
šokių plokštelių meliodijų, nie
Ir jį įtikino ...
Mažos
tautos
žius Pijus XII. Jis esąs leistinas mą techninių dalykų naudai. priverstas “plačioje tėvynėje” i Pastaruoju metu mažos tautos da sveikatai.
Roundes kalbėjo jam, kad ru ko, kas primintų amerikoniz— Jūs amerikonai visi kvai
net ir tuo atveju, kai ligonis yra Šeimose vaikai apie, religiją be geresnio pragyvenimo ieškoti ir remiamos, jei jos nesudaro ru
sų yra geriausia pasaulyje avia mą. Tai labai bodino mus. Ma-.
paskęsti
slavų
jūroje.
Mes
žino

li!
—
kalbėjo
rusas.
—
Bet
dar
maž
nebegirdi
ir
su
ja
susitinka
mirštantis ir kai tas gali netie
cija ir niekas, kas ir mėgintų joras, atėjęs prie mūsų, mėgino
sams pavojaus. Kabardinams —
siogiai netgi pagreitinti mirtį. tiktai mokykloj. Suomijoj tiky me, ką reiškia lietuvių “kvieti Nalčiįm, dagestaniečiams — Ma- kitą dalyką turėtumėte paaiš negalėtų pavogti lėktuvo. Mes mums pripūsti propagandos,
Tam betgi reikia rimtos priežas- bai duodama gimnazijose — 3 mas” vykti į Kazakstaną, Semi- kač Kalojė, mordvinams — Sa- kinti: kodėl palikote duris už visi sutikome, kad amerikiečių kad Sovietų Sąjunga yra galin
tięs, gydytojo pripažintos, ir li savait. valandos, pr. mokyklose palatinskp sritį tiesti geležinke ranske ir Jakutske įkurti uni statytas lova?
giausia pasaulyje ir kad šį karą
lius ir š.m. liepos, rugpjūčio,
— Mes visuomet ją ten laiko yra kvailas paprotys eiti pasi greitai laimėsianti.
gonio sutikimo.
Toks atvejis
vaikščioti taip anksti. Rusas pa
versitetai. Jų laikraščiai užpil
* Nazareto miestelis sparčiai rugsėjo mėnesiais visoje Lietu- domi vien verstiniais straips me, — melavo Roundes, — tik stebėjo, kad lėktuvas nebuvo
esąs skirtingas uno vadinamo
— Nacizmas bus baigtas. Ko
užmiršome ją nustumti nuo
“malonės smūgio” — kai siekia auga. Šiuo metu jis yra Izraelio | voje medžiodamas aukų. Mes niais iš rusų laikraščių.
pavogtas ir tą reikalą dabar pa munizmas užims jo vietą. Bet
durų.
ma nužudyti ligonį -tikslu išva valdžioje ir turi 22.000 nežydų: gerai susigaudome vadinamoje
mirškime. Mes visi buvome dė mes norime tik taikos, — kal
Koriakai, gyveną šiauriniame
ęusų
“
kultūrinėje
politikoje
”
,
—
Kodėl
jūs
ėjote
tiesiai
į
40%
muzulmonų
ir
60%
krikš

duoti jį iš skausmo. Žudymas,
kingi Roundes už tokį puikų bėjo jis. — Mes turime geriau
Sibire, neturi tautinių mokyk
kad ir iš gailestingumo, neleis čionių. Izraelis stengiasi pri kurios tikslas pirmiausia lietu lų. Jų mokyklose temokoma lėktuvą? Kodėl nėjote kur pasikalbėjimo pravedimą. Bet sią aviaciją pasaulyje. Mes da
traukti daugiau žydų. Iki 1948 vį pažeminti ir vėliau jį sugre vien rusiškai. Negeresnė lemtis kitur?
tinas.
rome daugiausia lėktuvų pasau
— Mes nežinojome, kad eina- Roundes dar nebuvo jo užbai
tinti “viršžmogiui“ rusui, kad
m.
Nazarete
nebuvo
jų
nė
vie

lyje.
* Krikščioniškosios Rusijos
už lėšienės šaukštą išsižadėtų Altajaus tautoms. Jei anksčiau me link lėktūvo, iki priėjome gęs.
no,
o
dabar
jų
yra
2.000.
Vyriau

Jis manė, kad jo kalba mus
—
Mes
dar
nevalgėme
nuo
ry

kultūros kongresas įvyko Briu
Stalinas skelbė, kad tautišku arti jo.
savųjų
idealų
ir
pataptų
jo
ištisybė
ketina
pakelti
jų
skaičių
įtikins.
sely pasaulinės parodos metu
mas yra forma, o socializmas
Mes smaišėme rusą, nes visi to, — jis mėgino laimę. — Aš
■
kimu
vergu.
iki
20.000.
Čia
numatoma
pa

— Tai ką jūs darote su ame
nemanau,
kad
rusų
raudonoji
Vatikano paviljone. Jame daly
turinys, minėtos tautos įsitiki laikėmės taip tvirtai, neparody
Kas
gi
dedasi
su
kitomis
rusų
rikoniškais “Aerocobrais”? —
vavo rusų išeivių veikėjai, augš- statyti Galilėjos srities valdžios
na, kad jos neturi net savosios dami jokios panikos. Jis galbūt aviacija pritrūko maisto...
pavergtomis
tautomis?
neiškentęs
paklausė ameriko
įstaigų
rūmus
■
—
bent
10
augšIr netrūko jai. Maistas lau
ti dvasininkai ir kt. Kongresu
formos.'
,
pagalvojo,
gal
ištikrųjų
mes
bu

Stalino aukos
kė ant stalų, kai grįžome į savo nas.
norėta parodyti: kad šalia mark- tų.’ Be to, klimatas palankus
Suomių karelų Respubliką, pfą- vome išėję pasivaikščioti. .
— Amerikoniški lėktuvai? —
Ne
naujiena,
kad
kitataučiai
kambarį. ■
i sistinės Rusijos tebėra gyva ir pramonei ir žemės Ūkiui.
* Katalikų - protestantų ben moko didžiąsias tautas patriotiz
— Ir mūšų kambarys žiauriai nustebusiai - paklausė jis, - lyg
A'krikščiėniškoji,Imatterializišrodo, — tęsė Roundes.
: 1 vagis ^užkluptas pradedąs api
mas yra pavojingas nevien Ru dros rekolekcijos įvyko Niedęr- mo. Toli nemoj ant užtenka pri
(Suinfėresuotiejr prašomi šį skelbimą išsikirpti ir pąsilaikyti)
Mes neturime ame
— Taip, sunku su kambariais. plėšimą.
sijai, bet ir Vakarams, kad So altaich benediktinų vienuolyne siminti Piusudskį, Hitlerį ir Sta
Vokiečiai taip ilgai čia buvę. rikoniškų lėktuvų!.
vietų paviljonas, rodąs marksiz Vokietijoje. Dalyvavo 90 asme liną. ’ Pastarasis jau anksčiau
— .Kaip su Aerocobrais ir Da
Pamatysim
rytoj, ką galėsiu pa
persekiojo
ne
rusus,
o
karo
metu
nų.
Kiekvieną
dieną
abi
grupės
mo vergiją, nesąs vertas rodo
kota, kuria atvežėte mus čia?
darysiu ...
turėjo atskiras pamaldas. Ben juos pradėjo naikinti. Jo auko
mos pagarbos.
— Bet juk jie pagaminti Rusi
—
Kas
yra
padaryta
dėl
mūsų
* Rusų katalikų kunigas pa drai jie dalyvavo iškilmingose mis buvo balkarai, čechčenai,
pasiuntimo namo? — dar už- joje, — atsakė jis užsikirsda
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
saulinės parodos metu Briusely lotynų ir rytų apeigų pamaldo ingušai, Krimo totoriai, kalmymas. — Mes
eksportuojame
I klausė Roundes.
visą laiką budėjo Vatikano pa se, išklausė konferencijų apie kai, karačai ir kitos tautos. Sta
Lenkiją
ir
U.S.S.R.
Šis klausimas, atrodo, rusui juos į Ameriką ir Angliją, pa
viljone Rytų Apeigų skyriuje Eucharistiją, kurias skaitė ka lino Įpėdiniai netrukus nuirau-i
gelbėdami karo reikaluose.
nelabai patiko.
DĖMESIO!-',.
DĖMESIO!
teikdamas paaiškinimus gau talikų ir protestantų dvasinin kė viešą tautų persekiojimą
Amerikonas nutraukė kalbą,
— Tai kiek sunkiau ... rytoj...
siems sovietų lakytojams. Dau kai. Pagrindinė visų mintis — vengiant blogo garso užsienyje.
matydamas,
kad užsispyrėlio ne
Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų
Ir vėl mes gavome įprastinį
gelis jų prašė “N. Testamento” ieškoti krikščioniškosios vieny Penkioms tautoms suteikta ne
atsakymą. Jiems trūkstą trans įtikins. Šokiai pasibaigė gana
krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:
va teritorinė autonomija. Krisavo “senelei”, “šeimininkei” ir bės per eucharistinį Kristų.
porto lėktuvų. Viskas esą su anksti ir vieni per vienas, kiti
2 mot. paltams viln. medž. 6 yrd.
III. 1 vyr. paltai viln. medž. 3 yrd.
t.t. Kunigas juos visus apdova
1 mot. paltui viln. medž. 3 yrd.
2 vy. košt. viln. mediogos 7 yrd.
telkta Vokietijos sunaikinimui. per kitas duris nuėjome savo
nojo. Jis pats yra kilęs iš Sibi
1 vyr. košt. viln. medž. 3?2 yrd.
10 yrd.
Pamušalo
Kelios savaitės ir karas būsiąs kambario link.
3 yrd.
1 mot. sunk. viln. medž.
5 yrd.
Šerinės (klijonkės)
ro, gyvenęs Ukrainoj, karo metu
baigtas.
Būkite kantrūs. Galbūt
I mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.
patekęs vokiečių nelaisvėn ir 'Prieš keletą savaičių komunis-'kraštų ir Lenkijoje nesiekianti
rytoj....
Praslinko visa savaitė. Nebu
Pamušalo
$96.50
8 yrd.
pasilikęs Vakaruose. Po karo tinės Lenkijos oficialios agentu- nieko kito, kaip tik paremti Baž
— Būsite gerai užlaikomi, jei vome mes daugiau klausinėja
4 yrd.
Šerinės (klijonkės)
^Romos kolegijoj “Russicum” ros paskelbė, kad vyriausybė su nyčios karitatyvinę veiklą,
tik nedarysite kvailysčių. Aš mi. Atrodė, kad rusai jau atsisa
$89.75
baigė teol. moksl. ir buvo įšven vyskupų atstovais turėjusi pa
Lenkijos vyskupai atmetę využtikrinu tai.
kė minties padaryti mane išda
tintas katalikų kunigu. Dabar sitarimų ir susitarusi tiek dėl iš ' riausybės siūlymą savo karita- II. 3 mot. paltams viln. medž. 9 yrd.
Pasikalbėjimas
pasibaigė.
viku. Majoras Saburov pasida
IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
1 mot. suknelei viln. medž. 3 yrd.
jis yra Briuselio rusų katalikų užsienio gaunamos šalpos pa tyvinės veiklos programą suTai
buvo
mūs^
moralinis
lai

rę
nepaprastai draugiškas ir aš
9
yrd.
dos ir 6-7 porom batukų visi prie
Pamušalo
kapelionas.
mėjimas
—
nežiūrint
to
amžino
skirstymo, tiek dėl katalikiško- jungti su valdiniu Lenkijos šal
Šerinės (klijonkės)
4J6 yrd.
dai.
pradėjau jį pamėgti, jei tik jis
“rytoj” pažado. Šis žodis mums, nepradėdavo savo propagandos
* Religinio atgimimo sąjūdis kos spaudos priežiūros. Iš vys pos komitetu, nors visada esą
$82.95
$73.80
dabar- buvo virtęs bevertis—tai mums pumpuoti. Mes dabar ga
“Oazė” plinta Italijoj, Ispanijoj, kupų pusės nebuvo paskelbta pasiruoš ęsu juo bendradar
blogas pasitikėjimas rusais. Mes lėjome daug laisviau judėti po
Portugalijoj ir kt. Jame, daly-. nei žodžio. Dabar pasirodo, jog biauti.
Siunčiant j Sibirą reikia pridėti $2.00.
Užsakant
prašau
nurodyti
medžiagų
spalvą,
siuntinio
Nr.
ir
pridėti
pašto
grįžome į kambarį su didesne stovyklą, nors maistas nebuvo
vauja abiejų lyčių katalikų jau susitarimo neįvyko jokio, o pa
Ryšy su kaikurių ’ Lenkijos
perlaidą
atitinkamai
sumai
viltimi
ir laimėjimu. Buvo dė perdaug pagerėjęs. Kiekvieną
nimas. Jo pagrindas — aktyvus staruoju metu dar prisidėjo kon provincijų nukentėjimu nuo pa
Medžiagų spalvos: Moterišk. paltams — tamsiai ruda, tamsiai pilka ir
krikščioniškosios meilės vykdy fliktas dėl draudimo mokyklose vasarinių potvynių, primo sek šviesesnė pilko. Vyriškiems paltams — tamsiai mėlyno, tamsiai pilka ir švieses kingi Roundes — amerikonui, dieną mes klausdavome majokuris taip sumaniai mus visus rą, kad jie veš mus namo. Gaumas parapijose ir kt. Sąjūdžio tikybą mokyti vienuoliams.
nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms —
retoriatas
daug
kartų
kreipėsi
išvedė iš tokios bėdos. Pirmą 1 davome tą patį atsakymą —
pilko
ir
juoda;
bliuskutėms
—
balta.
Ti
kdabar
Vatikano
radijas
nariai duoda Įžodį bent 6 mėn.
Siuntėjui
pageidaujant
siunčiame
medžiagų
ir
odos
pavyzdžius
TIKTAI
kartą gyvenime aš- taip buvau “rytoj”... paskelbė Lenkijos primo kardi- į darbo ir socialinės globos migavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų.
patenkintas, kad amerikonas
nolo Wyszynskio sekretoriato nisterį prašydamas leisti primo
Nenuostabu, kad mes vėl pra
Taip pat siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų
dėjome kalbėti apie pabėgimą.
pareiškimą, kuriame skundžia- vardu prisiųstus siuntinius pa- ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir mums vadovavo. '
Dėmesio Namų
Sekantį
rytą
motorų
triukš

Nixonas aptardamas padėtį pri
masi, kad Bažnyčios karitatyvi- siųsti į labiausiai pagalbos rei- suknelėms medžiagų, priedų ir-įvairių kitų prekių.
mas
išvertė
mane
iš
lovos.
Man
Prieš sudarantį siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei
ėjo
išvados:
nė
veikla
yra
trukdoma
ir
kad
kalingas
sritis,
pavedant
teSavininkams!
w
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susipažinti
su
kainomis
ir
Jūs
tikrai
būsite
patenkinti.
vaidenosi,
kad
tie
motorai
už

— Mes turime daryti ką nors,
yra laužomos kardinolo asme nykščių parapijų klebonams iš
vedami
mums
išvežti
į
namus
—
Šildymas alyva
po
velniais. Jei dar ilgai čia bū
dalyti
dovanas
labiausiai
jos
rei

niškos teisės, nes jo vardu iš už
<•
Iš Europos valstybių:
atgal
į
normalų
gyvenimą.
Bet
sime, mes patys tapsime raudo
sienio siunčiami siuntiniai yra kalingiems, atkreipiant dėmesį
Priimame užsakymus ir siunčiame Įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro
pilka
kasdienybė
grąžino
mane
nais ...
sulaikomi. Komunikate sakoma, ir į valdinių šalpų komitetų pa mašinas, laikrodžius, stiklui prouti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams
gimų ir kitokių nenormalumu, kad
tikrovėn. Aplinkui visi gulėjo
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.
Jis turėjo galvoje propagan
gauti geresnį šildymą naudojant ma kad nuo š.m. kovo 10 d. valdžia siūlymus.
klausydamiesi
to
pačio
lėktuvų
SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė pradėjo rinkti muitus iš užsie
dą,
kurią rusai taip intensyviai
aPreiškimo pabaigoje sakoma, kojos) {skaitant visus mokesčius — Į Europą....................................... $175.00
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
motorų ūžimo, galbūt, galvoda pumpuodavo užsieniečiams, kad
nio prisiunčiamoms dovanoms. kad karitatyvinė Bažnyčios veik
Į Aziją..........................
$182.00
mai nureguliuoti bent sykį į metus.
mi ar sapnuodami tą patį netik tik Rusijoje yra geriausia gy
Tuo būdu valdžia nori Bažny la yra neatskiriama Bažnyčios,
Atlieku visus ougŠČrou išvardintus
rą sapną.
M A 1 S TAS:
venti.
darbus, taip pat atlieku įvairius re
čios karitatyvinę veiklą sulieti veiklos dalis, tad Lenkijos vys
$12.30
Tas
rusas
buvo
majoras
Sa

20 kg. cukraus ................
$20.95
10 kg. cukraus .......
....
Taip mes dabar planavome ki
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
su valstybine šalpos organizaci kupai jos negalį atsisakyti. Baž
20 kg. taukų ................. .. $38.80
10 kg. taukų ......... 1......... $21.70
rau alyvos sutartis.
burov.
Jis
laikėsi
savo
pažadų
tokį
pabėgimą. Vogti lėktuvą
ja. Tai esą priešinga 1950 m. su nyčiai primetimas politinių tiks 10 kg. ryžių ................ .... $14.45
20 kg. ryžių .....................
$24.65
Darbas garantuotos ir apdraustos.
ir darė viską mūsų gyvenimui dabar jau buvo išėję mums iš
sitarimui, kuris Bažnyčiai ga lų esąs arba nesusipratimas, ar 10 kg. sviesto
20 kg. sviesto .... ........... $52.45
......... $30.90
Prieinamos kainos.
Kad apsaugoti
pagerinti. Neatrodė, kad tai bū galvos.
ir
t.t.
ir
t.t.
krosnis ir durnų vamzdžius nuo rudyrantavęs šalpos bei labdaros ba sąmoningas kurstymas prieš
tų daręs įsakytas iš ąugščiau.
Buvo pats vidurdienis, kai
(I Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
Jimo — valymas patartinos anksti
veiklą. Rezultate Dancigo uos Bažnyčią. Visa tai nepatamaują
Galbūt, oro tarnybos brolystė jį mes nusistatėme savo planą
pavasarj.
Gyveną ne Toronte, prašome sovo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio
to sandėliuose -tebegulį Ameri viešajam reikalui, o ypač tiems
paveikė taip daryti.
įvykdyti, o po pietų tai padarė
siuntinius,
bei užsakymus ,reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu
Jūsų patarnavimui skambinkite:
kos vyskupų prisiųstos dovanos, vargšams, kurie laukia pagalbos
Maistas
truputį
pagerėjo,
nors
me. Buvo visiškai lengva iš
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
kurių vertė prašokanti $500.000. nukentėję nuo potvynių ir ura ar Keksoresu.
nalctimįs
gyviai
neleisdavo
gerai
Mūsų
patarnavimas
greitas
ir
sąžiningas.
slinkti
iš stovyklos. Mes papras
S. Ignotas
Komunistinė spauda kaltinanti, ganų. Sudarymas kliūčių pagal
pailsėti. Į paklausimus apie ve- tai praėjome pro sargybinį, sto
kad
Bažnyčios
karitatyvinė bai psiekti jos reikalingus taip
žiifoą
namo, jis teduodavo tą pa vinu prie išvažiavimo vartų. Jis
LIETUVIŲ
IŠTAIGA
LE. 6-5113
veikla turinti politinį charakte pat sulaiką aukotojus nuo naujų
tį atsakvmą:
visiškai nekreipė dėmesio į mus.
rį. Pareiškime sakoma, jog ame siuntų, kai taip daug krašte rei
17 DELAWARE AVE.
BALTIC EXPORTING CO.
— Rytoj... sunkumai su Keliąs į Lviva buvo ilgas ir vin
rikoniškoji katalikų šalpos or kalingų ir drabužių, ir autuvo,
trąnsportu...
giuotas. Tačiau mums buvo
ganizacija paramą siunčiant į 40 ir maisto, ir vaistų. Bažnyčia
Vi$ų nustebimui, mes buvome smagu juo eiti. Per vieną valan
CENTRINĖ JST^IGA:
tikinti, kad vyriausybė jos ka
nuvesti
į kiną ir net į šokius va dą nužygiavomenet tris mylias,
849 College St, Toronto^jGnL, Canada. Telefonas LE. 1-3098
ritatyvinę misiją suprasianti.
kare. Tai buvo dalis Saburovo pasiekdami priemiesčius.
JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
Paskelbimas šito pareiškimo
SKYRIAI:
pažadų. Nekaip ta kino salė at
Lvįvas kadaise yra buvęs gra
užsieny, kai negalima buvo
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraith.
rodė, per sienas šliaužiojo įvai žus miestas, bet ne dabar. Kur
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė.
skelbti viduje, rodo, kad Bažny
rūs parazitą!. Joje sėdėjo rūką
čios santykiai tolydžia tempiasi. DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. rusų kareiviai. Pilną salė buvo ležys ir mūrų griuvėsiai. Nebu
DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Vyskupai, matyt, nebesitiki pa ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. v. prisėdusi ių. Filme, kaip papras vo mums perdaug laiko į juos
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų,
tys galėsią ką pasiekti be užsie
tai,' vokiečiai buvo pralaimėto- žvalgytis. Roundes vedant, mes
įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
nio
oponijos
paramos.
Bet
kom

iai, o rusai laimėtojai. Apžval Žengėme gilyn į..miestą. Daug
Sav. A. Kalūza
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.
partija
dėl
to,
žinoma,
dar
la

goje
teparodė tik rusų karę kąs žiurėjo į mus, bet niekas ne
231 QUEEN ST. W. (arti University Aye.) Teief. EM. 8-6576
biau įdūks.
veiksmus triuškinančius Vokie-

RELIGINIAME

PASAULYJE

Šuolis į pavojus

Įvairūs siuntiniai

Lenkijos vyskupai skundžiasi

nz

ŠIRDŽIŲ EGZAMINAI
Rugsėjo 13-14 d.d.
Mics., prie gražaus Paw Paw
ežero įvyko III-sis Lietuvių
Krikščioniškosios Demokratijos
Studijų Klubų suvažiavimas pina.
Gravrogkas
sąskrydis. Jąme dalyvavo per 40 pareigas
apie būsimuoklubų atstovų, bičiulių ir sve
čių iš Čikagos, Clevelando, East sius darbus, akcentuodamas klu
Čikagos, New Yorko, Filadel bų tinklo plėtimą, studijinės
medžiagos ruošimą ir studijinių
fijos.
Tartasi įvairiais klubų veiklos savaitgalio konferencijų organi
klausimais, po ilgesnių diskusijų zavimą.
primtas LKDSK statutas, na
Suvažiavimas priėmė platesnį
ginėta nauja dvimetė studijinė atsišaukimą į lietuvių jaunimą
. programa, pasisakyta bendra Lietuvos laisvinimo, demokrati
darbiavimo su vyčiais, prakti- nių principų ugdymo, • lietuvy
nės politikos, įsijungimo į ame bės išlaikymo ir politinio pasi
rikinę politiką klausįmais.
ruošimo klausiniais.
Naujon Cenro valdybon iš
Šaunioje suvažiavimo vaka
rinkti elevelandiečiai J. Grav- rienėje šauniai ir skaniai pasi
rogkas, A. Kasulaitis ir J. Vyš- vaišinta, padainuota, vėliau pa
nionis^ Į revizijos komisiją — šokta. Kadangi suvažiavimo me
čikagiečiai J. Končius, M. Rim tas buvo reto malonumo vasa
kus ir • St. Tamulionis. »
riškose dienose — pasimaudyta,
Buvo išklausyta buv. koord. pažaista ir pasportuota.
vaid. pirm. J. Vyšnionio, “Jau
Suvažiavimas atliko daug ir
nimo Žygių” redaktoriaus pra praėjo gražioje nuotaikoje. J.
nešimai bei informacijos iš PLB Paškaus vadovaujamas Čikagos
seimo.
LKD Studijų klubas vertas di
Vienintelę suvažiavimo pa delės padėkos. Specialus ačiū
skaitą skaitė A. J. Kasulaitis: tenka nuoširdžiajam klubų me
“Jaunoji emigracijos inteligen cenatui P. Tamulioniui ir šį su
tija politinės problematikos sū važiavimą parėmusiam finansi
kuriuose”. Prelegentas išryški- ‘ ne prasme.
J. V.

mis kartu — ir sunkesnė vargo
gusiems įr visiems, kuriems li
kimas padiktavo sunkesnes gy
venimo sąlygas. Mūsų pagalbos
lauks, Sibiro tremtiniai, lauks

tautiečiai, lauks seneliai, ligonys ir vargo mokyklų mokiniai,
o taip pat ir lietuviškųjų gim
nazijų moksleiviai.
Pilnai suprasdamas sunkiąją
daugelio lietuvių padėtį, KLB
Šalpos Fondas neseniai išsiunti
nėjo Kanados lietuviams laiške
lius, prašydamas, nors nedide
lės, bet skubiai duodamos au
kos, su nurodymu — kam au
kojama.
'
Tai, pasakyčiau, tarytum nau
ji lietuvių širdžių egzaminai. Ar
išlaikys tos girdys šiuos egzami
nus —. parodys rezultatai, au
kų rinkimo vajui pasibaigus.
Šieji egzaminai — nėra per
daug sunkūs. Niekas aukotojų
primiygtinai neprašo nei šimti
nių, nei dešimtinių. Tebūna at
skiriamas nors vienas doleris iš
kiekvieno lietuvio piniginės —
ir bus surinkta gana graži suma,
parama jos reikalingiesiems.
Žinoma, šitoks atsiliepimas į

LIETUVIŲ JAUNIMUI
Lietuvių Krikščioniškosios De- litinę bendruomenę vienybės
mokratijos Studijų Klubų atsto- 'troškulį, sveiką politinę mintį,
vai, susirinkę į III-jį suvažiavi- pasiaukojimo dvasią. Tik visų
mą, 1958 m. rugsėjo 13-14 d.d.bendru
............................
darbu, išmintingų
nuo
Watervliet, Michigan, apsvars saikumu ir pozityviu dinamiz
tę aktualiuosius lietuvių politi mu mes pasieksime didžiojo sa
nės bendruomenės klausimus, vo tikslo — laisvos, nepriklau
jausdami'atsakomybę prieš ken somos; demokratinės Lietuvos.
čiančią tautą ir neatšaukiamą
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO
savo pareigą kovoti ir dirbti už
REIKALU
jos laisvę, nepriklausomybę ir
Esame
lietuviai.
Viešpats
gerovę ir įvertindami esamą pa įspaudė lietuvybės ženklą, mūsų
dėtį, skelbia šį atsišaukimą į lie širdyse. Jis yra neišnaikinamas.
tuviškąjį jaunimą.
Jis yra mūsų garbė ir. pasidi
džiavimas. Jį suniekinti galime
LIETUVOS LAISVINIMO
tik mes patys, įsijungdami iš
REIKALU
Lietuvos laisvinimo pareiga savo tautos gyvųjų eilių. Ta
yra šventa kiekvienam lietu čiau toks išsijungimas iš savo
viui. Ji yra didysis uždavinys ir tautos ir išnykimas svetimųjų
lietuvių jaunimui, bręstančiam masėse yra Viešpaties valios
emigracijoje. Pavergtasis Lietu laužymas ir savo brolių panie
vos jaunimas turi teisę laukti iš kinimas. Lietuvio jaunuolio ke
kiekvieno laisvo lietuvio jau lias yra lietuviškųjų dvasinių
nuolio pasiaukojimo savo tėvy vertybių ugdymo ir puoselėjimo
nės gerovei. Ši pareiga turi pa kelias. Lietuviško charakterio
gauti visą jaunimą ir pakreipti ir sąmonės išlaikymas-yra sun
jo. pastangas į, vieningą laisvini kus uždavinys. Tačiau. jis bū
mo darbą; Mūsų vyresnieji poli tinas. Todėl mes kviečiame vi
tikai, visuomenininkai, diploma są lietuviškąjį jaunimą atskleis
tai ir kt. jau eilę metų nenuils ti save lietuviškųjų vertybių
tančiai dirbdami šioje srityje, apraiškoms: kalbos grožiui, dai
yra mums gražus ir inspiruo nų taurumui, literatūros žmo
jantis pavyzdys. Tiesa, laisvini niškumui, istorijos didybei, tau
mo kelias nėra tiesus. Jame yra tosakos išminčiai. Mes kviečia
suskilimo, privatinių interesų, me lietuviškąjį jaunimą jungtis
aštrių nuomonių skirtumo. Ta j lituanistinių mokslų studijas, į
čiau šios klaidos tenetemdo mū lietuvių parapijas, į lietuvių or
sų pasitikėjimo Lietuvos laisvi ganizacijas. Mes kviečiame lie
nimo veiksniais ir tais mūsų vy tuviškąjį jaunimą kurti tik lie
resniaisiais, kurie jiems vado tuviškas šeimas, kurios tetampa
vaują. ’ Atvirkščiai, mes kviečia lietuvybės salomis svetimųjų
me lietuviškąjį jaunimą dar di okeane. Mes kviečiame lietuviš
desne energija jungtis į laisvi kąjį jaunimą žengti drąsiu žings
nimo darbą, burtis po Vyriausio niu į pasaulinio mokslo, literatū
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi ros, meno, politikos viršūnės ir
teto vėliava, panaudoti įvairio turtinti tas sritis lietuviškosios
pus "savo sugebėjimus įvairio- kultūros perlais, didesnei savo
piems to darbo uždaviniams tautos ir visos žmonijos gero
vykdyti. Neškime į lietuvių po vei.
'
-
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Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės
j Canadian Notional atstovus.

L RAILWAYS
VIENINTELIS GELEŽI N KILIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

DEMOKRATINIŲ
PRINCIPŲ PUOSELĖJIMO
REIKALU
Gausiuose demokratijos apta
rimuose pats trumpiausias ir
pats išsamiausias yra vieno pran
cūzo aptarimas: demokratija
yra teisingumas lygybėje, mei
lė brolybėje ir visų pagerbimas
laisvėje. Gyvename šiandien de
mokratijos žydėjimo ir kartu jos
krizės metą. Tikrosios demokra
tijos vardas ir veidas yra dažnai
iškraipomas ir suniekinamas.
Demokratijos vardu šiandien ne
vienas vadina anarchiją, dikta
tūrą, vergiją, rasizmą, imperia
lizmą ir t.t. Iš demokratinio tu
rinio ne vienas išjungia autori
teto, teisingumo, moralės prin
cipus ir jų vieton gyvendina ni
hilizmo, neribotos laisvės, iš
kreipto teisingumo koncepcijas.
Todėl gausu pseudodėmokratijų. To akivaizdoje mūsų žvilgs
nis
augusi is evangeimes išminties
ir meilės gelmių ir kurios pa
grindai glūdi Evangelijos moks
lo dėsniuose. Mes tad kviečiame
lietuviškąjį jaunimą gilintis į
tikrosios demokratijos principus
ir dėsnius, juos studijuoti, su
prasti ir gyvendinti politiniame,
visuomeniniame, kultūriniame,
socialiniame, ekonominiame gy
venime.
JAUNIMO POLITINIO
UGDYMOSI REIKALU
Mes tikime į lietuvių tautos
nemirtingumą. Mes tikime į Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Taip tikėdami mes negalime
nesirūpinti visais tais reikalais,
kurie yra esminiai tautos ir
valstybės gyvenime. Iš jų nega
lima išskirti politinio aspekto.
Kiap ir kiekvienoj srityj, taip
ir politikoj, jaunimas turės už
imti vyresniųjų vietas ir kūry
biškai reikštis. Todėl politinis
ugdymasis yra didžios svarbos
uždavinys. Jausdami atsakomy
bę prieš tautą ir pasaulį, rpes
turime subręsti politiškai, susi
daryti politinę nuomonę, įsigyti
reikiamų žinių bagažą, persigąuti demokratinio gyvenimo prin
cipais, susipažinti su valstybinio
ir tarptautinio gyvenimo asp ik
rais, skirti reikiamo dėmesio
valstybės ekonominiams ir šociliniams reikalams. Todėl mes
kviečiame lietuviškąjį jaunimą
nusikratyti politikos baimės,
skirti daugiau dėmesio politinių
klausimų studijoms, neprklausomos Lietuvos atstatymo ir jos
tvarkymo reikalams. Mes kvie
čiame lietuviškąjį jaunimą po
litiniam - valstybiniam darbui,
nes ant jaunimo pečių neužilgo
kris visų reikalų našta. Tą naš
tą nusimesti mes neturime tei
sės: ji yra mūsų rūpestis, mūsų
pareiga, mūsų atsakomybė. Tam
didžiajam darbui nesiruošdami
mes nusikalsime prieš praeities
ir ateites kartas — prieš tautą,
kurios likim?s bus nors trum
pam laikui mūsų rankose.

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.
česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų.
Adams Garlic
Peorles yra mažos, be kvajo ir skonio
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. 'šioje sukoncentruotoje formoje jGs
gausite viską kg šis augalas gali jums
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje
Solicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinus skausmą, malšinąs Artričio ir
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai
doro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai po-

lijai 40 mėty

dę ne senelius, bet kažkokią įs
šia visuotinis. taigą. Įstaigoje, jų didesniam
nustebimui, valdininkas ilgai
juos klausinėjęs ir pagaliau pastelbtas kasdieninio gyvenimo
triukšmo, kad nebūtų atidėlio pajėgsią senelius išlaikyti?
jama — gal ryt, gal poryt, o
Turto jie jokio neturėjo. Tad
gal dar
jaunavedė atsakė:
’•vėliau”
kartais gali būt! už— Turto mes jokio neturim.
mirštąs ir ant visados...
Teturim tik tvirtas rankas, dar
bo nebijančias, ir dar geras šir
dis, kuriomis ir norėtume ap
madienis), bažnyčioje girdėjau globti tuos senelius...
puikų kunigo pamokslą, o dar
Valdininkui toks atsakymas
puikesnį gyvenimšiką pavyzdį labai patikęs ir jis davęs senelių
apie žmonių širdžių laikomus adresą. Porelė išskubėjusi sene
egzaminus ir apie užmokestį eg lių ieškoti. Tačiau jie begaliniai
zaminus išlaikiusiems. Juk, sa buvę nustebinti, kad nurodytu
koma,. kad ir vandens stiklinė adresu jie radę ne vargšų lūš
paduota vargšui neliks Dievo nelę, bet puikiausius rūmus, ku
akyse be užmokesčio. O šičia rių prieangyje juos pasitikęs
štai tas pavyzdys esą iš tikrų tarnas su livrėja ir paklausęs,
gyvenimo atsitikimų.
kuo galėtų jiems patarnauti. Šie
Tai buvę Tokio mieste, Japo gi, kiek sumišę, pasisakė, jog
nijoje. Viename iš didžiųjų tųr būt, jie ne tenai patekę. Jie
dienraščių buvęs patalpintas j iešką senelių, kurie skelbiasi
kuklutis skelbimėlis, kuriame norį susirasti globėjus...
trumpai buvę rašoma, jog rei
Livrėjuotas tarnas atsakė, jog
kalingi dviems seneliams globė jie nesuklydo ir plačiais, ištai
jai ir tepaduotas tik adresas, gingai išpuoštais, koridoriais,
kuriuo galėtų, kreiptis sutinką juos nuvedė pas senelius. ,■
senelius globoti.
Seneliai juos maloniai priėmę
Tąjį skelbimėlį, be abejonės, ir pasisakę, kad jie esą pakan
matė ir skaitė šimtai, gal ir kamai turtingi ir viskuo apsirū
tūkstančiai žmonių. Tik niekas pinę, o tesą reikalingi tik gerų
į jį neatsiliepė. Kasdieninis did širdžių artumos. Todėl jie visą
miesčio triukšmas ir savi reika savo turtą norį užrašyti tai jau
lai —■- panardino
skelbimėlio najai porai, kuri taip gražiai iš
kreipimąsi kiekvieno žmogaus laikė širdžių egzaminus...
užmarštin... Jis buvęs, karto
Gražus atpildas, ar ne? Ta
jamas diena iš diepos beveik vi čiau šiame pavyzdyje nurodytas
są mėnesį, visą laiką nerėkian atvejis pamatuotas medžiaginiu
čiai, nereklamiškai, bet labai mastu. Gi dvasinis atpildas —
kukliai — “reikalingi seneliams kartais žmogui šimteriopai esti
globėjai”...
malonesnis. Ar negera žmogui
Pagaliau, susidomėjusi tuo dvasioje, kai jis žino, jog savo,
skelbimėliu viena jauna, nese nors ir nedidele auka, nušluostė
niai vedusi, bet neturtinga po vargtančiam vargo ašaras nuo
relė. Jie pasitarę ir priėję išva skruostų ir padėjo varge ir ne
dos, jog gera būtų turėti 'prie laimėj dargi tikro savojo kraujo
savęs senelių porą, kurie jiems broliui ar seseriai — lietuviams?
Tad, tenebūna negirdomis
padėtų savo patarimais gyveni
me, atstotų netgi tėvus, kurie praleistas šis žmonių širdžių eg
abiejų buvo mirę.
zaminas ir tenelieka neaukoju
Jie ir patraukę nurodytu ad sių mūsų tarpe.
Pr. Alšėnas. ■
resu senelių ieškoti. Tačiau ra-

o

Atsakymas į smūgį
“TŽ” nr. 38 ELI rašo, kad rug
pjūčio 31 d. galutinai nutilo
Amerikos Balsas iš Europos. Tai
yra- mums lietuviams ir kitiems
pavergtiems kraštams smūgis į

Am. Balsas Europoje padarė
tai, ko patys amerikiečiai ar
Vlast. Departamentas nesitikė
jo. Juds šis įvykis užklupo neti
kėtai ir nepasirengusius. Tai tas
tragiškai pasibaigęs Vengrijos
įvykis. Prieš šį įvykį labai daug
Amerikos spaudoje buvo rašo
ma apie Sovietų Rusijos sprog
dinimą iš vidaus. Tam tikslui
buvo Amerikos Balsas (bent aš
taip galvoju, o kiekvienas turi
teisę galvoti) ir įvairios rūšies
balionai į rytų pusę, ko raudo
nieji “imperialistai” labai ne
mėgo ir visur vakarams prikiš
davo, kad tuo trukdą ir ardą
sugyvenimą tarp šių dviejų pa
saulių. Šis Amerikos Baląas vi
są laiką buvo “džianuojamas”,
bet vis dėlto dalis jo pasiekdavo
klausytojus anapus uždangos.
Prisiklausė to balso, daleiskime,
lenkai ir vengrai, vienu ir tuo
pačiu laiku sukilo. Buvo be galo
didelė staigmena visam pasau
liui, o ką bekalbėti apie Mask
vą ir Vašingtoną. Maskva tuo
jau paleido tankų armijas, o Va
šingtonas per tą patį Am. Balsą
aiškiai pranešė, kad mes Jums
padėsime. Pasėkas gerai žino
me: lenkai šiek tiek išsiderėjo,
o geriausieji Vengrijos didvy
riai pasklido kas į rytus, kas į
vakarus. Jų buvo apie* 200.000,
kurie tikėjos Vakarų paramos,
bet buvo apvilti ir taip skau
džiai, kad net jų vadas, I. Na
gy nukryžiuotas. Du šimtai
tūkstančių, tai armija, prieš ku
rią reikia statyti armiją. Kur jie
šiandieną? Stovyklose Europo
je, kasyklose Kanadoje,ir JAV,
kiti be darbo, nepatenkinti gy
venimu ir su neaiškiu rytoju.
Iš šių geriausių žmonių, vakarai
pasidarė priešus, keletas jų grį
žo į Vengriją, daug psichinėse
ligoninėse ir vargas policijai.
(Įvykiai Norandoje). Vašingto
nas tą praleido neapsižiūrėjęs ir
nesugebėjęs susigaudyti. Ką
tuomet jiems reikėjo padaryti?
O gi visai nedaug — reikėjo pa
daryti tą patį, ką padarė Artim.
Rytuose ir ką dabar daro prie
Formozos. Reikėjo laivyną su
traukti prie Tito sienų, išmesti
parašiutininkų Austrijoje ir NA
TO tankus pasiųsti prie Lenki
jos sienų. Įdomu, kas būtų pasi
darę. Bet taip nebuvo. Laivyno
karininkus įvykiai užtiko Pary
žiuje ir NATO karius atostoĮvyko klaida, iš kurios Va
šingtonas gal labai daug pasi
mokė ir paėmė kitą kelią. Gal
dėlto ir Am. Balsas nutilo. Negi
dabar vėl Amerika kals tas pa

čias litanijas ir leis balionus į
Vengriją ar Lenkiją! Kas gi be
tikės. O Baltijos valstybės tokios
mažos, be žibalo ūf kitų žemės
turtų. Be galo aiški teorija. Dakada Amerika -paėmė kitą
kelią ir aiškų nusistatymą, mū
sų visų pareiga daboti, kad ji ir
stovėtų ant to kelio, nepasuktų
kitu keliu ir nenusileistų, nes
tik šis vienas būdas yra blogiau
sias rytams ir jie to bijo. Kada
valstybės prezidentas ir sekre
torius yra'puolami dėl šių Įvy
kių, mes privalome siųsti Jiems
padėkos telegramas: ne vieną
dvi, bet tūkstančius ir ne vieni
lietuviai, bet visos pavergtos
tautos, visos organizacijos, kad
jie turėtų ką parodyti kitiems
kongresmanams ir UNO rū
mams. Jeigu energingasis senis,
Valst. sekretorius atsineš tokių
telegramų šimtus tūkstančių į
UNO posėdžius, tai jau didelis
dalykas. Mes tokiems “smitams
ir pirsonams” taip pat turime
siųsti telegramas ir nebijoti
jiems pasakyti teisybę į akis, ką
mes galvojame.
Mes visur ir visuomet turime
duotf smūgį prieš smūgį ir užgirti prieš agresiją statomą ak
ciją. Tą viską turėtų suorgani
zuoti PLB su nauja sostine To
ronte.
M. Šalčiūnas.

1918 m. lapkričio 5-11 d. bu ko pergyventi visokius politi
vo suorganizuota pirmoji Lie- nius pasikeitimus bei įvykius.
Įžengimas Vilniun .pareikalavo
jama prof. Augustino Voldema daug pastangų ir aukų. 1939 m.
ro. Pirmoje eilėje iškilo krašto bolševikų įgulų įsikūrimas, o
milicijos sudarymo reikalas vi vėliau dvi okupacijos — raudo
daus tvarkai palaikyti, nes kraš noji ir rudoji—-ypač buvo skau
te siautė pavieni ir organizuo džios, nes pareikalavo nekaltų
ti banditai, kurie gyventojams policijos tarnautojų gyvybių.
labai daug žalos darė. Min.
Pirmoji okupacija, bolševiki
pirm. Voldemaras pasisakė už nė - raudoną, buvo žiauri as
milicijos įsteigimą ne tik vi mens atžvilgiu. Kiekvienas po
daus . tvarkai palaikyti, bet ir licijos tarnautojas buvo perse
sienoms apsaugoti. Tą pačią die kiojamas, jam savo tėvynėje
ną, kai pradėjo veikti vyriausy vietos nebuvo.
bė, lapkričio 11 d., milicijos įstei
Antroji okupacija — hitleri
gimo klausimas išsisprendė. Ji nė — išoriniai atrodė švelnesnė,
buvo pradėta organizuoti visuo bet ir ji buvo didžiai apgaulin
se Lietuvos apskričių miestuose. ga, labai daug bereikalingai nu
Iš karto tai netaip lengvai da nešė gyvybių Vilniaus krašte:
vėsi, nes savanorių neatsirado, Švenčionių, Svyrių, Eišiškių ir
nebent caro ar kaizerio laikais dalinai 'Trakų apskrityse. Ten
tarnavusieji policijos įstaigose. juos kankino siautėjimas raudo
Jų tarpe buvo ir abejingų prisi nųjų partizanų, blogas aprūpini
keliančios tautos įdealamas, ne mas maistu ir prastas apginkla
mokančių lietuvių kalbos, tu vimas. Be to, rudųjų SS batalio
rinčių
neigiamų
tarnybinių nų žiaurus siautėjimas daug
įpročių ir net ne lietuvių. Ži pol. pareigūnų visai nekaltai iš
noma, milicijos sąstatas buvo žudė.
neimponuojantis.- Tik už metų
Lietuvos policija turėjo pasi
kitų, kada pradėjo savanoriai
atlikę savo pareigą, grįžti į ci rinkusi savo organizacijos šūkį:
vilį gyvenimą, milicijos spragos “Tvarka ir teisėtumas — valsty
užsipildė. Tam į pagalbą atėjo bės pagrindas”. Ji turėjo taip
ir kultūrinės priemonės — bu pat simbolingą šventę spalio 2
vo įsteigtos specialios policijos d-, Angelų Sargų-dieną, nes ji
mokyklos, leidžiamas žurnalas Angelus Sargus buvo pasirinku
“Milicijos Žinios” vėliau pava si policijos organizacijos globė
dintas “Policija”. Jame buvo jais. Angelų Sargų diena buvo
spausdinama oficiali medžiaga, tapusi simbolingą didinga tradi
todėl jis buvo privalomas vi cinė švente. Ypač Kaune šventė
sutraukdavo įvairių rūšių poli
siems prenumeruoti.
Valstybės gyvenimui po ne cijos, kuri prieky su savo or
priklausomybės kovų įėjus į kestru žygiuodavo į baziliką pa
normalias vėžes, iškilo reikalas maldoms už mirusius ir žuvu
ir miliciją perorganizuoti. Var sius policijos tarnautojus. Po
das buvo pakeistas į' policiją. pamaldų Rotušės aikštėje įvyk
Visa organizacija tapo padaly davo paradas, o po jo žygiuoda
ta į įvairių rūšių policiją, bū vo į Ąžuolyną, kur būdayo at
tent: viešoji, kriminalinė, pasie liekama turininga programa.
nio, geležinkelių, vandens kelių Vakare valstybės teatre būdavo
ir raitoji. Be to, buvo įsteigtos specialus vaidinimas arba opepoliciniais pagrindais ir kitos ro, o kino teatruose rodomi
institucijos: savivaldybių, pri atitinkami filmai. Taip pat iš
vačių įmonių ir net doros prie kilmingai Angelų Sargų dieną
žiūros brigada. Kiekviena rūšis minėjimai vykdavo kiekviena
turėjo savo specifinę ' paskirtį; me apskrities mieste. Paskutinė
tačiau tarp savęs glaudžiai ben tokia šventė buvo atšvęsta 1939
dradarbiavo. Skirtumas rūšių metais.
buvo ir uniformoje bei ženk
Žinoma, čia, nors ir svetingoj
luose.
,
žemėj, gyvendami to padaryti
Pastarųjų laikų Lietuvos po neįstengiame. • Tačiau Angelų
licija buvo taip išsitobulinusi, Sargų šventė višdėlto tradici
kad nei kiek nesiskyrė nuo tų niai kasmet Čikagoje švenčiama.
valstybių policijos,, kurios poli Ją švenčia ten gyveną buvę
cijos kadrusj aifldėjo ištisus de Lietuvos policijos tarnautojai,
šimtmečius.
i kurie yra susibūrę į klubą “KriPažymėtina, kad nei ❖ienos i vulė”.’Šiemet klubas kiek plakitos tarnybos tarnautojai ne- ! tesniu' mastu švęs tą tradicinę
buvo taip glaudžiai susiję su . šventę ir minės 40 metų įsikūvalstype ir visuomene, kaip' po- i rimo sukaktį. Kadangi Angelų
licija. Ir -kas svarbiausia, Lietu-! Sargų šventė išpuola vidury sa
vos policija politikon nesikišo, vaitės, tai ją nukėlė Į sekmadiejokių perversmų nevykdė ir nį, spalio 5 d. Šventė ir minėjiprie visų režimų vienodai tar- mas įvyks Jaunimo namuose
navo valstybei ir piliečių bei jų Klubo" “Krivūlė” valdybą sudaturto saugumui, perdėm išsilai- ro: pirm. Povilas Dirkis, vicekė savo pašaukimo augštumoje. pirm. Antanas Kyselius, kultūNei vienos kitos įstaigos tar- ros vadovas Kazys Klinauskas.
nautojai tiek netikėtumų, var- kasininkas Algirdas Reivytis ir
go, baimės nepergyveno, kaip sekr. Balys Pupalaigis.
policijos tarnautojai. Jiems te-'
Pov. Dirkis.

Gyventojų surašymas Lietuvoje
(E) 1959 m. sausio viduryje
Lietuvoje, kaip ir kitose Sovietų
Sąjungos respublikose, įvyks
gyventojų surašinėjimas. Gy
ventojai bus surašomi pagal
stovį, koks bus naktį iš sausio 14
j 15 d. 24 vai. Surašymas truks
8 dienas.
Lietuvos statistikos valdybos

apatiniai baltiniai
Tai žieminiai baltiniai,
kurių niekas nepralenks
jų šiltumų, ilgu laikymu
ir nepaprasta jų verte.
. Pasiūti specialiai
patogiam nešiojimui iš
vilnonės medžiagos,
duodančios pilną šilumą.
Tai vertingas
Penmans išdirbinys.
Galima gauti marškinių,
kelnių ir unijos
kostiumų vyrams ir
berniukams.

GARSŪS
NUO
1868 METŲ
27-FO-6«

viršininko pavaduotojo V. Lu
koševičiaus paaiškinimais, sura
šymas bus daromas asmeniškai
apklausinėj ant kiekvieną žmo
gų, nereikalaujant jokių doku
mentų. Į surašymo lapus bus
Įtraukiami visi gyventojai, ne
priklausomai nuo to ar jie toje
patalpoje priregistruoti, ar ne,
o taip pat nepriklausomai nuo
jų teisės į gyvenamąjį plotą.
Lukoševičius teigia: “Visos
surašymo metu iš gyventojų
gautos žinios bus laikomos pa
slaptyje, niekam nebus teikia
mos ir bus panaudotos tiktai
centralizuojant surašymo me
džiagą pagal nustatytą progra__ t
*
mą •
Kiekvienam surašinėtojui bus
pavesta miestuose- surašyti 600
700 žmonių, o'kaimo vietovė
se 400-500 žmonių. Surašinėto
jams vadovaus instruktoriai
kontrolieriai, o pastarųjų darbui
— surašymo skyrių vedėjau
Lietuvoje jau esą pagrindiniai
baigti parengiamieji darbai,
tikslinant administracijos ribas,
gatvių pavadinimus, kvartalų
numeravimą miestuose, gyven
viečių ir namų valdų sąrašus.
Gyventojuose pradėtas “aiški
namasis darbas”,* matyt, juose
yra tam tikro nepasiitkėjimę
tuo surašymu.

Londonas. — čionykščių dip
lomatų slougsnių žiniomis Jal
toje neseniai buvęs sušauktas
visų komunistinių kraštų vadų
suvažiavimas.
• •
Paryžius. — Spaudos praneši
mu, Prancūzija jau esanti pasirubšusi atlikti pirmą atominių
bombų bandymą.
Bonna. — šiais metais iŠ Len
kijos j Vak. Vokietiją atvyko
kaip repatrijantai 94.691 vokie-

LIETUVIŲ NAMŲ

avergloje levyneje

HAMILTONE

Lietuviai pasaulyje

<A VALSTYBES
ir daugiau, viengungiai po 1
ŠALČIUVIENE - GUSTAIkambarį. Šiems pastatytas spe
Dariui
ir
Girėnui
Niujorko
lie

komunistinė valdžia neleidžia
TLTĖ MIRĖ LIETUVOJ
tuviai pastatė gražų paminklą cialus namas, kuriame ir mažos
Rašytoja Antanina Magdale valdyti vyskupystės ir gyventi
Lituanica aikštėje. Paminklo šeimos gavo butukų. Patalpos
rodo spalvotą filmą
na Gustaitytė Šalčiuvienė staiga Kiašiadoryse, netrukus pereikeatidarymo iškilmės įvyks spalio dabar" visų geresnės negu buvo
mirė Kaune užpraėjusį antra liąs gyventi į Šeduvą. Prieš pokareivinėse, bet jos brangios.
dienį. Ji buvo žmona prof. dr.
ną
6
vai.
vak.
Piliečių
Klubo
sa

Nuomos
reikia mokėti 4-5 kar
Petro šalčiaus, Lietuvos kope- Matulionis buvo apsigyvenęs
tus daugiau kaip buvo kareivi
lėje rengiamas banketas.
racįjos steigėjo, motina laikraš Birštone. Peniai metų pabaigo
nėse. Už 1 kambario butą rei
tininko Almaus ir dr. G. Sidrie- je, jis buvo atvykęs į Kaišiado
ARTISTAI:
kia
mokėti mėnesiui DM 43.60,
Valdyba
išrinkta
visuotin.
SAS
nės - Šalčiūtės, poeto kun. dr. ris, paskelbė perimąs vyskupys
suvažiavimo rugsėjo 6-7 d. jau už 2 kamb. butą — DM 76.60
JACK HAWKINS.
WILLIAM HOLDEN, ALEC
Motiejaus Gustaičio brolio duk tės valdymą ir įšventino sau pa
nimo stovykloje Manchester: mėnesiui. Kadangi uždarbiai ne
tė. Baigusi Kauno Mergaičių dėjėju vyskupą Slatkevičių. Vai
Didieji Amerikos žurnalai apie filmą pirm. Juozas Polikaitis, nariai: padidėjo, tai daugumai bus sun
gimnaziją ir Maskvos Augštuo- džia betgi neleido nei vienam iš
atsiliepia sekančiai:
N- Udrys, V. Pajaujytė, D. Mi- ku verstis, teks nutraukti nuo
sius Pedagoginius Kursus, Anta- jų nei vyskupystės valdyti nei
kaitė, J. Šoliūnas, R. Baublys, aprangos, maisto ir kt.
x
"A Magnificent Moving Film!"
nina Šalčiuvienė dėstė geografi- Kaišiadoryse gyventi. Tuo būŠis filmas yra išrinktas geriausiu Šiais metais.
Br. Čikota. Gaudeamus red. Alg.
Dr. Kays Girtautas susituokė
"LIFE".
ią ir gamtamokslį Vilniaus, Kau du vyskupystės reikalai ir to
Žemaitaitis
iš
Waterbury,
Con.,
su Ilze Laude.
Laimėjo septynias akademines premijas.
"Qestined to become a classic!"
no gimnazijose. Nuo 1911 m. ra liau tebėra tvarkomi Kauno ar
užsienio
skyr.
vadovui
talkins
"LOOK".
D. BRITANIJA
šė korešjondencijas lietuviškai kivyskupystės administratoriaus
Rom. Šviedrys, Cornel Univ.,
Po ilgos ligos Chest ligoninė
kan,
J.
Stankevičiaus.
spaudai: “Šaltiniui” Seinuose,
Ithaca, N.Y.
je mirė a.a. Juozas Kalinauskas,
“Ateičiai” — Auksės slapyvar Trinapoly prie Vilniaus dabar
Kas dieną du seansai - 6.20 ir 9.00 vai. vak.
Inž. Pr. Drąsučiui Cleveland 67 m. amžiaus. Prieš karą jis
džiu, vėliau “Sandaroj”, “Lie tuberkuliozinė ligoninė.
Clinic Hospital padaryta sunki reiškėsi kaip uolus visuomeni
tuvos Aide”, “Talkoj”, “Naujo
galvos operacija. Jis jau ilgesnį ninkas, įvairių organizacijų val
joj Romuvoj”, o 1910-21 metais
ateityje išaugti į gražų liet, kul laik ąsirguliavo.
dybų narys.
redagavo “Lietuvos Ąbolicionistūrinį centrą — kodėl jų mūsų
Tą pačią dieną mirė a.a. Mari
tą”, šio vardo moterų judėjimo
paskutinėje valioje neprisi VOKIETIJA
Į
LN
narius
įstojo
Magdutf
Spaudos
balius.
Hamiltono
atjona
Sabaliauskienėj 83 m. Abu
žurnalą. Tuo laiku parašė porą
Vasario 16 gimnazijoje prasi
minti?
Kazlauskienė
įnešusi
$100.
Kac
geografijos vadovėlių. Ištekėju kai spalio 18 d., šeštadienį, Ro ir neturėdama pastovaus nuola
A.a. B. Milteniui, kaip buvu dėjo mokslas 1958. IX. 1 d. Ten palaidoti Leytone.
Rugpiūčio 23 d. mirė a.a. Vik
si, atsidėjo grožinei literatūrai berts Restaurant salėje rengia tinio darbo, ji rado galimybę pa
siam LN Fondo nariui LN v-ba mokosi šie hamburgiečiai: Arvy
toras
Vyšniauskas, 79 m. Palai
ggll
— parašė: “Laiko laiptai”, “Vin didelį šokių vakarą - spaudos
prie karsto pasiuntė gražų su das Lingė, Jaunutis Klimaitis,
remti
sunkų
LN
įsigijimo
darbą
giai”, “Juozukas”, “Voras” — balių. Šokiams gros Bennie FerBernardas ir Kristina Raudžiai, dotas Uforde. Visi jie buvo se
atatinkamu įrašu vainiką.
LN
v-bos
posėdis
po
ilgesnės
nosios išeivių kartos.
apysaką “Už jūrų marių”, nove rie orkestras. Baliaus metu
Atitaisymas. “TŽ” nr. 39 iš š. Kristina Penelytė.
pertraukos
įvyko
rugsėjo
21
d
Mg g
Šeštadieninės mokyklos Did.
lių rinkinį “Dvejopa meilė”. veiks turtinga ir didelė loterija.
Iš Pinnebergo kareivinių DP
m. rugs. 25 d. žinutėje apie kros
Stįįįg
Susidarius
daugeliui
svarstytini
Rankraščiuose liko dramos: “So
nims alyvos per NF užsakyto iškeliami visi, nes jų prireikė Britanijoje* veikia dar Londone
Baliaus
pelnas
skiriamas
jaus
klausimų
jis
užtruko
net
IVz
vai
fija Vytautaitė”, “Akla meilė —
kariuomenei. Tremtiniams pa (parapijos salėje) ir Nottinghajus
yra
šios
klaidos:
vietoje
J.
Apsvarstytas
naujas
HLN
ne laimė”, “Į Sibirą”. Pokario nimo spaudai paremti: “Atei
Bieliausko turėjo būti J. Bieliu- statytas naujas priemiestis ne me (St. Mary’s vienuolyne).
Akc.
B-vės
įstatų
projektas,
ku

Anglijos L A S vietininkijos
metais paruošė 1863-1918 m. Lie čiai”, “Eglutei” ir “Skautų Ai
kas ir vietoje J. Kaltis turi būti toli kareivinių — kelios dešim
ris
galutinam
priėmimui
bus
pa

vietininku
vietoje į JAV išvydui
”
.
Tikslas
yra
labai
svarbus
tuvos gyvenimo apybraižą—ke-_
tys namų su 1, 2, 3 ir 4 kambarių
J. Kamaitis.
Sk. St.
teiktas
visuotiniam
narių
susi

turiu tomų ciklą: “Pirmosios. ir gražus. Rengėjai prašo visų
butais. Geresnieji butai su vo kusio A. J. Kaulėno, išrinktas P.
rinkimui
šaukiamam
lapkr.
9
d.
Padėka
Mašalaitis, pavaduotoju V. Makregždės”, “' Sukilimo suku-';tautiečių savo skaitlingu dalyPraeitą vasarą Hamiltono „kolonijoje niom. Vandenį ir patogumus vi
sekmadienį,
3
vai.
p.p.
LN
kine
maitis* sekr. K. Jonelynas, kuris
ižiauninko sūnus” į vavimu paremti.
riuos”, “Baudžiauninko
jūrų skautai pravedė rinkliavą savo lai si turi. Šeimos gavo po 2 kamb.
salėje.
yra ir “Tėvų Žemės” redakto- '
ir “Laiko Laiptai”.
vo įsigijimui paremti. Iki šiol yra gau
Hamiltono at-kai prašo visų
Kino
salės
remonto
klausi
rius. Be. to, valdybon dar įeina
ta
iš
organizacijų
$80
ir
iš
žmonių
suAntanina Šalčiuvienė buvo ii- hamiltoniečių paaukoti šiai lo- mas, kuriam LN administracijj
rinkta
$286,70.
Viso
$366,70.
Mes
įmofė T
.iofnvnc T?
3aviniu Są
r
.
v ,
_
S. Blotnys, A. Dėmenis, A. Nagametė
Lietuvos
Rašytojų
l tenj ai fantų, o ypač tų, kurių pateikė apie $1.000 sąmatą, su Hamiltono jūrų skautų įsigytas jau turime savo laivą, kuris nors dar ga
majuška ir V. Šernius.
jungos narė, iki sovietinės anek
lutinai neišmokėtas, bėt yra jau nuosa
vaikai
skaito
šiuos
laikraščius.
kėlė
labai
gyvas
ir
aštrokas
dis

Vietininkijos garbės gynėja
burlaivis
ežere.
sijos pirmininkavo Baigusių
vas pastatas. Tenka didelė padėka mūsų
Norintieji
paaukoti
fantų
prašo

kusijas.
Dalis
v-bos
narių
laikė

organizacijoms ir Hamiltono kolonijos
Augštąjį Mokslą Moterų Drau
Spalio 4 d., šeštadienį, veng išrinkta A. Kairiūkštienė.
mi
sekmadieniais
prieš
pamal

si
nuomonės,
kad
remontas
at

lietuviams
už
mums
suteiktą
didelę
pa

gijai, .kurią nuolat atstovavo
rų salėje, Delhi apylinkės Bend BRAZILIJA
galbą. Taip pat didelė padėka mūsų bi
das
arba
po
pamaldų
fantus
at

liktinas
tuojau
valdybos
atsako

tarptautinės organizacijos “Uni
Paul Newman ir Joanne Wood čiuliui - rėmėjui A. Povilauskui, kuris ne ruomenės valdyba rengia pirRio de Janeiro aplinkoje gy
versity Women” kongresuose už nešti į spaudos kioską arba mybe,kiti gi įrodinėjo, kad dėl word ir “Plunder Road” su Ge tik paaukojo $5, bet surinko mūsų pa
vena
apie 300 lietuvių šeimų.
skambinai
telefonu
J.
Pleiniui,
šių stambių išlaidų turėtų pasi ne Reymond ir Jeanne Cooper. rėmimui $64,50.
sienyje. Palaidota šalia savo vy
Visus kviečiame skaitlingai at Nedidelė, bet veikli kolonija,
Dar sykį nuoširdus ačiū.
ro, kuris mirė prieš penkis mė JA. 9-5129, kurie pagal susita sakyti visuotinis narių susirin
silankyti ir kartu paminėti de draugiškai sugyvendama, mėgs
Hamiltono jūrų skautai.
Pirmoji lietuvių šeima, apsi
nesius, naujose Kauno kapinėse rimą bus iš namų paimti. Iš kimas. Balsuojant už pirmą siū
šimties metų sukaktį, kai pir ta kartas nuo karto susirinkti ar
anksto
rengėjai
visiems
dėkoja
lymą
pasisakė
4,
už
antrą
—
12.
gyvenusi
nuo
spalio
1
d.
LN,
iš

AUKOJO
PO:
Pažaisly.
mieji naujieji ateiviai apsistojo tai oficialių lietuvių tautai šven
už paaukotus fantus.
J. P.
Tokiu būdu LN kino salės sce nuomodama už $75 mėnesiui bu
$25 — "Nemuno" skautų tuntas;
šioje apylinkėje.
čių, ar privačių asmenų sukak
Kun. Steponas Telksnys yra
$20 —- M. Juodis ir Hamiltono Liet.
nos remontą turės nuspręsti vi tą, yra Pilypaičiai, anksčiau gy
Pradžia 7 vai. vak. Įvairūs gė- čių progomis, kad praleisti ke
Bendr.
apylinkė;
paskirtas Kelmės parapijos kle
suotinis narių susirinkimas.
venę pas Dūdus, kurie savo na
$10 — kun.-dr. J. Tadarauskas, Lie- I rimai ir šiltos kaimiškos dešre- letą valandų bendroje lietuviš
Sesė
rašo:
“
Žinai,
brolau,
gy

bonu.
Valdyba patvirtino kino vedė mą 20 Proctor Blvd, pardavė ir tuvių
Bankelis "Talko" ir J. Kaušpėdas; lės tai tik dalis netikėtumų, kuvename gerai, kaip Petrelis prie jui ir LN buhalteriui bei admi laukia išvykimo į JAV.
$5
— A. Povilauskas, S. A.
Šukai- riuos jums ruošia šio pasilinks koje nuotaikoje. Ypatingai ma
...............
Jonas Kiselevičius, Obelių ra gairės (Petrelis buvo didžiausias
lonu, kad ir šios kolonijos jau
čiai, St. Bakšys, C. Stanaitis, P. Grigaminimo rengėjai. Laukiame !
joninio laikraščio “Stalinietis” parapijoj vargdienis. Red.), bet nistratoriui gaunamą atlyginimą
Staigi
mirtis.
Rugsėjo
18
d.,
revičius,
Concession
Garage
—
Z.
Biels

nimas
neliko abejingas tėvų
Rengėjai.
redaktorius (nuo 1951 m.) žuvo kitiems prasčiau. Tik .sveikata $350 mėnesiui, jei kinas duos miegant mirė a.a. Balys Milte kis, Dydzak Drive-In Thetre, Ham. Liet.
tradicijoms ir taipogi rado būdą
Sporto Klubas "Kovas";
autokatastrofoje rugpiūčio 31 d. sušlubavo. Širdis trankosi be nuo $650 iki $1.000 mėnesinio
L. Kat. Moterų D-jos skyrius susiorganizuoti. Vadovaujamas
$3 — V. Kvedaras ir J. Pilypaitienė;
Jis gimęs 1926 m. Rokiškio Pšez- jokios tvarkos, galva svaigsta, pelno ir $300 tuo atveju, jei pel nis, gimęs 1914 m. liepos 19 d.,
$2 — J. Kaneva, V. Verbickas, J. j šaukia visuotinį narių -susirin visų gerbiamo misijonierių di
dzieckio dvaro kumečio šeimoje, smilkiniai braška, sprando gys nas kurį mėnesį būtų mažesnis kilęs iš Gilužių k., Aluntos v., Didžbalienė,
Sęnkienė,; A. Pauliukas, kimą šį sekmadienį,-Spalio 5 d., rektoriaus Brazilijoje- kan. Ze
•
Utenos ap. Velionis buvo naujo Steiblys, X, E.N.Gugienė
vidurinį mokslą baigęs jau po los skauda. Žinia, kai 9 metus negu $650.
r J. Trečiokas, P.
nono Ignatavičiaus, - jaunimas
karo. 1947 m. jis dirbęs kaip Obe (žiemą -^vasarėlę) su kirviu ant Posėdyje priimtas Alg. Trum- sios imigracijos lietuvis ir lais Kanopa, Antanaitis, V. Venckevičius, F. Courtland vengrų parapijos sa susibūrė
po ateitininkų vėliava.
lių valse, bibliotekos - vedėjas, medžių* "parymai, tai visokios picko pieštas LN akcijos blanko vuose kraštuose artimesnių gi Kažemėkas, B. Kronas, dr. O. Valaitie lėje, tuojau po lietuviškų pa Turint prieš akis aiškų idealą,
A. Maksimavičius, Mr. Kauzryusk, maldų, kurios įvyksta 9.45 vai.
vėliau mokytojavęs, buvęs Obe kyarabos apninka. O dirbti rei {projektas. Mūsų kolonijos jau minių neturėjo. Testamento ne nė,
A.
Gureckas,
P. Kažemėkas, K. Grupasiryžta pirmiausia atšvęsti šv.
lių vidurinės mokyklos direkto-, kia, nes kas nedirba, tas ir ne nasis dailininkas šiam LN doku paliko, tad visas jo turtas- ati dzinskas, L. Gutauskas, J. Šarūnas, Z. ir tęsiasi 30 min.
Susirinkimo tikslas — aptarti Kazimiero ir Šiluvos DieVo Mo
riaus pavaduotoju, Obelių vals valgo. Taip ir dirbau iki dabar, mentui sukomponavo ryškų tau teko valdžiai. Tai jau antra Boguslauskas, F. Guja, Sakalas, V. Kve
mums gyviems pamoka neatidė daras, E. Simonas, J. KŠivickas, P. Le- veikimo gaires, pirmoj eilėj pa tinos Apsireiškimo jubiliejus.
čiaus, vėliau rajono švietimo kol iš klumpių išgriuvau. Tada tinį atspalvį.
leikis, J. Skaistys, G. Banaitis, M. Ba rengimą - balių, kuris numato Tam tikslui kan. Z. Ignatavi
skyr. vedėju. 1952-4 m. jis mo atleido, nes ant nasilkų nunešta V-ba nutarė įtaisyti prie išori lioti testamento sudarymo. Ne naitienė,
J. Šernas, P. Zabarauskas, B.
kęsis partinėje mokykloje prie ir miške ne ką nuveikčiau. Tik nės LN kino sienos Main gatvė turėdami artimųjų mes nepa Perkauskienė, J. Romikaitis, J. Andru- mas spalio 18 d. Delhi, lenkų čius paprašė mokytojos Halinos
Mošinskienės, gyvenančios Sao
salėje.
Lkp ck Vilniuje, kurią baigęs bėda, kad nėra nė už ką gydytis, je didelę reklaminę lentą, kurios mirškime, kad turime daug liet, kaitis, E. Mickūnas;
Paulyje,
parašyti scenos veika
Šiame svarbiame susirinkime
$1.50 — J. Kažukauskas, Giedrai
buvęs paskirtas Kupiškio rajo nė už ką pavalgyti. Bet gyven pastatymas su apšvietimu kai vienuolijų, šalpos o-jų, kurios
V. Rupinskos, A. Erštikaitis, E. kviečiame dalyvauti visas mo lėlius, kurie būtų įmanomi su
no laikr. redaktorių. 1957 m. jis ti reikia, nes gyviems kapinių nuos apie $150. Ji bus statoma mūsų paskutinę valią pilnai čiai,
Kazlauskas;
ūkio būdu, pasamdant lietuvius įvykdys. Mes hamiltoniečiai sta
teris nares ir prijaučiančias. vaidinti kukliose scenos sąlygo
dar nėra”.
vėl grįžęs į Obelius.
$1.25 — V. Bernotas;
se, jaunų scenos mėgėjų.
darbininkus. Kontraktorius už tome didelį tautinį paminklą —
Po $1 aukojo 128 asmenys. Iš žemiau Taip pat bus gera proga įsirašy
Lietuvos globėjo šv. Kazimie
šį darbą prašė $275.
ti į šią organizaciją.
Valdyba.
Lietuvių Namus, kurie žada $1 aukojusių surinkta $20,45.
Taupykime ir skolinkimės
ro
pagerbimas sąryšyje su 500
LN trims .tarnautojams nutar
kooperatiniame bankelyje “TALKA”
ta nupirkti naujas uniformas, šiuo kviečiame visus tautiečius į Niagaros Liet Klubo rengiamą m. jubiliejumi, įvyko rugpiūčio
31 d. 10 vai. ryto buvo šv. Mi
A’jgšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas.
kurios kainuos apie $130.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.
šios šv. Genovaitės bažnyčioje,
Posėdyje iš 26 v-bos narių, da
•o v r% ■
w « rt « n
,
DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vaL vak. iki 8 vai. vak., notaro A. Liu6 vai. vak. tolimesnė programos
lyvavo 16. Jis prasidėjo 3 vai.
džiaus įstaigoje (II augštas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais
dalis vyko lenkų salėje. Oficia
p.p., o baigėsi 10.30 vai. vak. Tai kuris įvyks šių metų spalio mėn. 11-tą dieną, šeštadienį, 6 vai. vak.
nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
liąją minėjimo dalį atidarė Rio
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.
pirmas LN v-bos posėdis, kuria
FALLS
VIEW
FIREMEN
’
S
SA*LEJE
,1786
DUNN
ST.,
de Janeiro lietuvių ateitininkų
me visi v-bos nariai karštai
NIAGARA
FALLS,
ONT.
pirmininkas Edmundas ’ Du
diskutavo dienotvarkės punktus.
bauskas.
Prisiminęs (portugališ
Šokiams gros populiariausias vietos lietuvių tarpe
Iš LN v-bos birželio 29 d. iš
kai) šv. Kazimiero jubiliejų, nu
BENNI FERRI orkestras.
ėjo Jonas Bulionis, dirbęs joje
pasakojo jo kilnaus būdo savy
nuo šios v-bos sudarymo. Nuo
Bufetas su valgiais ir gėrimais — patarnaus visiems!
Skaitome kasdien spaudoje, kad sudega vaikai ir net su tos pat dienos įėjo sekantis kan
bes ir jo šventą mirtį, pasveiki
Todėl nepraleiskite tos retos progos prie Niagaros krioklių gražiai
no visus šv. Kazimiero vardan
augę tik dėlto, kad pavėluotai gaisras pajaučiamas.
didatas Bajoriūnas Jonas. Rug lietuviškoje nuotaikoje pasilinksminti. Pelnas skiriamas lietuvių
susirinkusius
ir paprašė kan. Z.
Mes įrengiame “FIRE ALARM”, kuris duoda signalus vi sėjo 15 d. pasitraukė v-bos višalpos reikalams! — Visus kviečiame ir visų laukiame!
Ignatavičių atkalbėti maldą. Po
cepirm. Paukštys Alfonsas, iš
same name vos gaisrui prasidėjus.
maldelės į šv. Kazimeirą, sugie
Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.
rinktas į ją pačioje pradžioje
dota Marija, Marija...
Statome augštos kokybės GOOD CHEER garinius ir, aly prieš pustrečių metų. Nesant
vinius pečius, vandeniui šildyti tankus. Išsimokėjimas iki trijų kandidatų, sutinkančių į v-bą
Giesmei nutilus, tarė žodį lie
darbo.
Į Mary Mount mergaičių kole
metų. Atliekame visų rūšių remontus, pečių valymus, 24 vai. įeiti, joje šiuo metu lieka 26 na
Turimomsi žiniomis Petsame, giją įstojo trys lietuvaitės:: Dan tuviškai Lietuvos ministeris dr.
Frikas Mejeris iškeldamas šv.
paroje patarnavimas
riai.
Prasidėjo streikas. Rugsėjo 24 prie šiaurinės Suomijos, rusai guolė ir Virginija Kriaučeliū- zimierą, kaip dvasios karžygį Abiems buvusiems v-bos na d. 14373 INCO darbininkai, ku atrado daug nikelio ir skuba sta naitės ir Liuda Poderytė.
Juozas Kriaučeliūnas, išgulė galiūną. Po to buvo suvaidintas
riams už jų įdėtą didžiajam LN rie reikalavo pakelti atlyginimą tyti fabrikus. Jei jie užverstų
H. Mošinskienės veikalėlis “Bal
idėjai Hamiltone įgyvendinti 10 et. valandai, kompanijai ne pasaulio rinką pigesnėmis kai jęs daugiau kaip tris savaites tosios Lelijos Riteris”, kuriame t
69 NAPIER ST.,.HAMILTON, ONT.
Telefonas JA. 7-6281 darbą visų tautiečių vardu nuo sutikus visiškai nieko pridėti, nomis, tai Sudbury numatoma General ligoninėje, po sunkaus 5-kiuose paveiksluose pavaiz- ‘
širdžiai dėkojame!
pradėjo visuotinį streiką. Kom sujungti kanalu su Georgian širdies smūgio, šiek tiek sustip duotit šv. Kazimiero būdingesJUOZAS ŽEMAITIS
ir dabar gydosi, daktaro
LN kine prie bilietų kontro panija teigia negalinti pakelti įlanka, ir kitos kompanijos pa rėjo
(Authorized Good Cheer Dealer)
prižiūrimas, namuose. Daktaras nieji gyvenimo įvykiai ir Šven- lės priimtas ankstyvesnės imi atlyginimų dėl sumažėjusio ni statytų kitokių fabrikų. Kitas tikisi, kad po trejeto mėnesių tojo mirtis. Artistai mėgėjai, ga
gracijos lietuvis Žilinskas Pau kelio ir vario pareikalavimo galimumas — tai gal INCO kom galės jau atsikelti iš lovos.
bios kan. Z. Ignatavičiaus reži
panijos vadovai užuodžia netoli
tarptautinėje
rinkoje.
Sąryšy
su
lius
su
$12
atlyginimo
savaitėje.
sūros
dėka, suvaidino gerai ir
SIUNTINIAI Į LIETUVA, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus
mą III-ąjį pasaulinį karą. Vilki ' Bronius Rukštelis iš Toronto
tuo
streiku
atleista
ir
daugiau'
Vietų
nurodynėtoja
pasamdyta
sulaukė entuziastingo publikos
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per
kanadietė , jauna ponia, pakei darbininkų, ypač krautuvių tar no keturis mėnesius sutartį, o praleido atostogas pas M, J. ir įvertinimo.
čiant anksčiau buvusį šiame nautojų, nes Sudbury kitos pra dabar įsileido į streiką, nes ži VI. Kriaučeliūnus.
Antroje programos dalyje,
SAKAS PARCEL SERVICE
darbe berniuką su $9 savaitiniu monės nėra. Jei streikas užsitęs no, kad karui prasidėjus, atly
jaunimas pašoko kėlius tauti
sent by
tų ilgesnį laiką, tai sugriautų ne ginimai nekeliami, bet darbinin
atlyginimu.
nius lietuviškus šokius, vado
Šią savaitę mūsų kine eina re tik Sudburio, bet ir visos apy kai dirbtų visas septynias dienas
vaujant
Antaninai SiaurusaitieGREITAI • SBUB9MIBIMI
tai gražus spalvotas filmas “The linkės ūkinį gyvenimą ir visam savaitėje.
nei. Minėjimas praėjo pakilu
Bridge on the River Kwai”. Nuo kraštui padarytų milijoninius Algis Kusinskis Kanados Tau
sioje nuotaikoje ir pasitarnavo
PINIGAI 1
ateinančio pirmadienio spalio 6 nuostolius. Jau 37 metai INCO tinėje parodoje Toronte laimėjo
ne tik mūsų tautiečiams, bet ir
d. tik tris dienas eis spalvotas darbininkai nėra streikavę. Tuo aukso medalį akordeonistų kon
LIETUVĄ
Lietuvos propagandai, nes su
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.
“The Ion hot Summer” filmas su būdu 75% darbininkų liko be kurse.
sirinkusių beveik pusę sudarė
10 Rublių už L—.
Tel. LI. 4-7239
brazilai. Be to, salėje, vietoj pro
Kun. Augustinas Sabas, iš JA
Mokestis
*
V-bių,
praleido
atostogas
pas
gramos, kiekvienas įsigijo šv.
Dėmesio
Londono
lietuviams!
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
brolį
kun.
Antaną
ir
aplankė
Kazimiero garbei, vėliavėlę sky
PILNAI GARANTUOTA
•
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVE
vaišinguosius J. M. Kriaučeliū
Was PAROiBv' r.ii do pavidalo, kurioje atvaizduo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
nus, V. Maizukienę, N. J. Pautas šv. Kazimieras ir parašai
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
laičius.
Be
to,
svečiavosi
pas
portugalų ir lietuvių kalbomis
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
Ir kurią kiekvienas prisisegė
nuoširdŽiuosius J. G. Dambraus
g r Am O cy
ir kt Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
prie krūtinės.
t
kus St. Charles, aplankė uranigos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas
jaus
sostinę
Elliot
Lake
ir
ma

Šiluvos
apsireiškimo
350 mė
fNewark >116* jęrsey, U.SJL > - pį
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla789 DUNDAS ST., LONDON, ONT. Tel. GE. 4-0514.
lamuosius Trakinskus bei Kaz
tų jubilieju Rio de Janeiro ko
nelio įpilams ir kitko.
lauskus Sault Ste. Marie, Ont.,
lonija ruošiasi minėti gruodžio
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang o pietų Ontario aplankė vaišin
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
mėn., kuriame scenoje bus su
liškų
vilnonių
medžiagų,
odinių
švarkų
ir
kt.
dalykų
pigiau

ir
Apdrausta,
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.
guosius S. Sš Rakščius ir J. L.
vaidinta tos pat autorės “Šilu
siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.
vos pavėsyje”.
H J>.
Kriaučiūnus.
I
i
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The Bridge on the River Kwai”

HAMILTON, Ont.

Delhi, Ont

Naujas būdas apsisaugoti nuo gaisro!

SUDBURY Ont.

NORFOLK HEATING SERVICE

Ukrainska Knyha
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Rinktinė” verta dėmesio
V-TASIS PASAULINIS PAX ROMANA KONGRESAS
Iš rusų žemos į vak. Vokietiją na kongreso dalyvius priėmė
Austrijos vyriausybė su bundes- Posėdžio metu prof. W. Pom
kancleriu J. Raab priešaky. pe pristatė kongresui naujai, iš
Kiekvienas svečias buvo asme- rinktą Pax Romana (MIIC)
niškai pristatytas vyriausybės prezidentą ispaną profesorių
niversitete. Universitetas, ku atstovams.
Ramon Sugranyes de Franch ir
tam pašalinės jėgos uždeda " Lygiai tokį pat šaunų priėmi gen. sekretorių olandą Tom
pinasrį, nebeatitinka savo pa mą kongreso dalyviams surengė Kerstiens.
tirčiai — būti laisva moksli- miesto rotušėje ir Vienos bur
Pax Romana kongresas Vie
io tyrinėjimo vieta.
mistras F. Jonas.
noje vainikavo savo darbą se
Kai už universiteto sienų ima
Dvi ekskursijos buvo skirtos kančia rezoliucija:
iešpatauti jėga teisingumo vie- arčiau pažinti Vienos miestą, jo “XXIV-tasis pasaulinis Pax
>je, aktualiai temai — “Laisvė apylinkes ir Wachau pieząžus. Romana kongresas griežtai pa
r universitetas” — skyrė savo
Paskutinį kongreso vakarą smerkia grubius' akademinės
kongresininkai praleido Vienos laisvės pažeidimus, kuriuos šian
to Romana kongresas.
operoje, besigėrėdami W. A. dien turi iškęsti pernelyg dide
šį kongresą, įvykusį Vienoje Mocarto “Užburtosios fleitos” lis universitetų skaičius.
ugpiūčio 31 - rugsėjo 6 d., 41 pastatymu, kongresas baigėsi Kongresas pasisako ypatingai
raštas atsiuntė 850 atstovų. Šį rugsėjo 6 d. Atsisveikinantiems prieš betkokį religinės laisvės
Laičių pakėlė iki gero tūkstan- kongresininkamf Vienos arki suvaržymą ir bandymus diskri
IB pačių austrų dalyviai. Matė- vyskupas dr. F. Koenig celebra minuoti kitas rases.
Cšiame kongrese ir keturi lie- vo pohtifikalines mišias šv. Ste
Kongresas krepįasi į visus
pono katedroje. Jos gotiškais akademikus, skatindamas juos
, dr. J. Norkaitis, V. skliautais sklido darnūs Mocar veikti, kad jųjų universitetuose
upskelytė ir J. Medušaus- to “Karūnavimo mišiųl’ akordai. įsiviešpatautų tikra laisvė, kaip
Į baigminį posėdį Vienos ją aptarė kongresas.
“Kongresas buvo pradėtas pon- miesto halėje, kurios sienas Kongresas prašo visus katali
likalinėmis mišiomis, kurias puošė 32 valstybių vėliavos, at kus dar daugiau ir karščiau
/^Karolio bažnyčioje, chorui ir silankė Vienos arkivyskupas, melsti Dievą, tikrosios laisvės
fEestrui išpildant J. Haydno universiteto rektorius, augštas Kūrėją, už visus tuos žmones,
lišias, celebravo nuncijus arki- UNESCO pareigūnas ir kitų kurie dėl teisingumo ir savo ti
yskupas dr. G. Dellepiane.
svečių. Už prezidiumo, stalo sė kėjimo kenčia persekiojimus”.
Po pamaldų įvairių rasių, kal- dėjo ir “Ateities” ’’atstovas dr.
J. Medaitis.
įpir tautų atstovai rinkosi Vieos miesto halėje iškilmingo po
odžio. Jį atidarė studentiškosios
ax Romana šakos (MIEC) preNutautėjimo — asimiliavimo- mu Dievo valiai ir noru ne tiek
identė portugalė Maria de
si
su kitomis tautybėmis viena iškilti, kiek būti geru žmogumi”.
rnirdes Pintasilgo. Sveikinimų
iiėje pirmiausia buvo perskai- iš svarbiausių priežasčių būna Tačiau šiais žodžiais dar mažai
Juo pasakoma, kas yra lietuvių kul
rtas — skaitė pats nuncijus — svetimos kultūros įtaka.
z.- Tėvo Pijaus XII kongresui svetimos kultūros įtaka stipres tūra — tai tik užuominos, tik
tirtas ‘žodis. Toliau kongresą nė, tuo labiau ji . nustelbia savą kryptis, kur savosios kultūros
zeikino austrų katalikų stu- ją kultūrą ir tuo greičiau vyksta reikia ieškoti ir kaip ją supras
entų ir akademikų sąjunga, ne asimiliavimasis. Iš to lengva su ti. Ir kiti mūsų kultūrininkai bei
isiu kongreso organizavimo prasti, jog norint sulaikyti nu mokslininkai iki šiol neparašė
aštą, pirmininkai, JTO . gen. tautėjimo procesą, reikia prieš nei vieno veikalo ar didesnio
skretoriaus vardu grafas d’ svetimos kultūros įtaką pasta darbo, kur būtų giliai išnagrinė
>utremont, Vienos burmistras tyti stiprią savąją kultūrą. Ta ta ir aiškiai pasakyta, kaip ta
tai padaryti yra įmanoma lietuvių kultūra atrodo. Todėl,
. Jonas, Vienos arkivyskupas čiau
tuomet, kai turima galimybė norint panaudoti visas geriau
r. F. Koenig ir Austrijos vy- tik
savąją kultūrą gerai pažinti, ją sias priemones kovai prieš nu
ausybės vardu švietimo minis- perprasti ir kai savosios kultū tautėjimą, mūsų mokslininkai
jris dr. H. Drimmel. Svečius ros gyvenime laikomasi, kai sa turėtų artimiausiu laiku minė
r dalyvius su Pax Romana būk- vosios kultūros įtakoj išauklė ta spragą užpildyti — paruošti ir
s supažindino prof. Ramon jamos ir priaugančios kartos.
išleisti veikalą apie lietuvių kul
ugranyes de Franch, akademištūrą.
Kod to dar nėra padaryta,
Kas gi yra ta mūsoji kultūra
osios Pax Romana* šakos (MI
ir kuo ji skiriami nud kitų kultū tremtiniai turėtų atkreipti dė
?) gen. sekretorius.
kaip ją atpažinti? P. Maldei mesį bent į svarbesnius liet,
Austrų filosofui Leo Gabriel rų,
kis savo straipsnyje “Dviejų kultūros bruožus. Lietuvių kul
iko garbė skaityti įvadinę pa kultūrų
sankryžoje”, Aidai Nr. tūros svarbiausiais bruožais lai
kaitą “Laisvės esmė ir jos eg- 9, 1953 m.,
apibūdina lietu kytinos dvasinės vertybės, ku
istencija”. Antroje paskaitoje vių kutūrą:taip
“Nepaliesti augštos rias mini P. Maldeikis.
ijmegeno (Olandijoje) univer- civilizacijos, o daugiau bendrau Aišku, svetimose kultūrose ra
teto prof. L. J. Rogier išryški- dami su gamta ir jos nuolat vei dus tikrai gerų savybių, galima
ęl tiesos ir akademinės laisvės kiami, mes išsiugdėme sveiką, ir net reikia jas pasisavinti bet
mtykį. Trečiasis paskaitinin- natūralų ir neiškraipytą verti tik kaip savosios kultūros papil
as prof. M. Fogarty iš Univer- nimą visko, kas vertinga, teisin dymą, o ne pakaitalą. Jeigu ir
ty College of South Wales ga, nuoširdų, dora. O tai jau geriausių savybių būtų atrasta
aibėj o apie universiteto auto- reiškė dvasinę mūsų tautos kul svetimoj kultūroj, nevalia laiky
omiją.
tūrą, daugiau ar mažiau skirtin ti savosios kultūros žemesne, nes
Akademinė Pax Romana kon- gą nuo tos kultūros, kuri gims tuo būdu daromas žingsnis nuo
reso dalis buvo užbaigta sim- ta augštos civilizacijos aplinko . jos atsisakymo ir einama link
oziumu “Universiteto laisvė ir je. Kad ir kaip kritiškai mes žiū I nutautėjimo. Kaikam gali atro
[tikimybė doktrinai”. Šiame rėtume į savo liaudiškos kultū dyti, kad toks tvirtinimas yra
okalbyje, kuriam vadovavo ros pagrindą, kad ir kaip ji kai- nepagrįstas. Kol kas dar neįma
Ule universiteto porf. O. La- kam atrodytų nesudėtinga, - ar noma kultūrų lygį tiksliai išma
jmbe, šeši kalbėtojai — jų tar- primityvi, vis tik ją reikia ver tuoti ir negalima tvirtinti, kad
ęu vienas studentas, atvykęs tinti kaip daugelio amžių patir ta kultūra yra žymiai augštesongresan iš Lenkijos—nušvie- ties dvasinių vertybių atranką, nė, o ana žemesnė. Tačiau drą
i temą iš skirtingų šakų.
nuskaidrintą krikščionybės švie siai galima tvirtinti, kad viena
Kongreso organizatoriai neuž- soje. Joje mes gėrimės labai gi kultūra geriau tinka vienam
liršo ir turiningos programos liu lietuvių religingumu, tiesu kraštui, o kita — kitam. Lietu
ongreso darbui paįvairinti, mu, prisirišimu prie savo že viams geriausiai tinka savoji,
ugpiūčio 1 d. puošniose Schoen mės, gamtos meile, natūraliu lietuviška kultūra. Mums ji yra
runn pilies salėse Pax Roma- nuoširdumu, mistišku atsidavi- geriausia, tačiau kad neskambė
tų šovinistiškai, sakysime bent,
kad mūsoji kultūra nežemesnė
už svetimąsias. Mūsų vyresnie
— ilgo grojimo plokštelė — 16 liaudies dainų ir šokių ji, kurie savąją kultūrą laiko že
mesne ir pasiduoda svetimai, at
1-12” LP. Kaina $5.95.
rodo panašūs varnoms povo
Pasaulinio garso plokštelės su Marek Weber, Caruso, plunksnose. Tiesioginiai jie ne
Josef Schmid, Rich. Tauber, Zarah Leander, Jeanette pakenkia nei lietuvybei. Tačiau
Me Donald, Nelson Eddy, Don Cossacks, ir daugelis kt. visa tai vėliau atsilieps nutau
tėjimu jahnojoj, priaugančioj
WALTER KOPPEL
kartoj.
Jėi mums svetimoji kul
609 Yonge St., Toronto 5, Ontario.
tūra bus geresnė už savąją —
lietuvišką, tai priaugančiai kar
tai lietuviškoji kultūra •fous jau
bloga. Ir tai bus priežastis, dėl
kurios nutrūks ryšiai su lietu
vybe.
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —
JAV, Kanadoj ar kitur dau
• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma- geliu atvejų materialinės verty
bės statomos augščiau už dva
■ • šiną dar šiandien!
sines. Tai aiškiai prieštarauja
i RATŲ BALANSAVIMAS
(mūsų kultūrai. Mes juk gyvais
IŠTAISYMAI
> PILNI PERDAŽYMO
[pavyzdžiais pamatėme ir išgy
7 DARBAI
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ii
venome materialinių vertybių
• VAIRŲ PATIKRINIMAS
kiti darbai
menkystę. Visą turtą, kurį turė
jome Lietuvoje, palikome. Išsinešėme tiktai dvasines vertybes,
todėl jas tinkamai ir branginki
me, kaip mūsų stiprybės ir at
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO
sparos laidą. Materialinės ver
• (pusantro bloko į pietus nuo St Clair Ave.)
tybės yra tiek reikšmingos, kiek
TELEFONAS JIO. 9-4773
Savininkas Gustavas Keraitis jos pasitarnauja dvasios reika
lams. Šis mūsų kultūros požy
mis yra ne atsilikimo ženklas,
bet pažangos ir dėl to mums nė
JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —
ra ko žemintis prieš kitas kultū
ras. Verta pažymėti, kad ir JA
V-bėse pasigirsta balsų už dva
sinių vertybių statymą augščiau, kaip materialinių.
kreipkis į lietuvišką firmą
Šimtaprocentinis
intelektualinių jėgų
panaudojimas
Turime savo tarpe asmenybių,
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro)
kurios visas jėgas atiduoda sa
Telefonas BE. 3-1911
vo tautiečių gerovei, Lietuvos
laisvinimo
reikalams arba savo
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių,
kultūriniu įnašu garsindami
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio
Lietuvą. Kaikurie jų per tą di
ir kit medžiagų.
delį darbštumą yra jau gerokai
ir savo sveikatą pakirtę... Bet

Naujo, lietuvių kalba dar ne
buvusio žurnalo pasirodymas
buvo labai jau kukliai sutiktas.
Tai “Rinktinė”, leidžiama Ang
lijoje. Tiesa, nėdidutis forma
tas, prastokas popierius, bendrai
gan skurdi išvaizda, gal ir ne
patraukė dėmesio. Bet šis nau
jagimis savo originalumu ir
tikslais gali būti labai naudingu
leidiniu visame lietuviškąjame
išeivijos gyvenime.
“Readers Digest” pobūdžio
leidinys gali būti labai ir mums
pravartus. Ir taip, pradeda mus
lankyti nedidutė knygutė, su
teikianti galimybę rinkti kiek
vieną numerį ir turėti sau atei
čiai labai naudingą medžiagą.
Juk tai, leidėjų žodžiais tariant,
iščiulpta iš mūsų periodinės
spaudos visa, kas lietuviškai
brangu, miela, vertinga, įdomu
ir kiekvienai lietuviškai širdžiai
prieinama.
Rinkti ir laikyti laikraščius,
didesnio formato žurnalus, tik
rai yra nepatogu, daug ir vietos
užima. Be to, jei tokius rinki
nius gali laikyti laikraštininkai,
rašytojai ar kiti kultūrininkai,
eiliniams visuomenės nariams
tas beveik neįmanoma, o kartais
ir neįdomu. Tuo tarpu, pasilai
kyti vieną ar kitą rūpimu klau
simu straipsnį, ištrauką, citatą,

Savosios kultūros reikšmė

Lietuviška Hi-Fi

Saugesniam važiavimui!

IMPERIAL AUTO COLLISION

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
MODERN STONE CO.

Mirus mylimai motinai
dažnas pageidauja, čia kiekvie
nam pasitaranuja “Rinktinė”,
a. a. Antaninai Magdalenai Gustaitytei - Šalčiuvienei,
kurioje spausdinami iš lietuviš
kojo taško žvelgiant patys aktu
mūsų bendradarbiui Algimantui šalčiui su šeima ir sesutei
aliausieji mūsų periodikos strai
psniai, studijėlės ir šiaip įvaire
Giedrei Sidrienei su šeima reiškiame nuoširdžios užuojaunybės. Be abejo, kiekvienas
•
”Rinktinės” skaitytojas gal ir ttos
turėtų leidėjams vienų ar kitų
Tėviškės Žiburiai.
pageidavimų, kitas galvotų, kad
derėtų spausdinti .tokio pobū
džio straipsnius, o ne kitokio.
Visiems vistiek neįtiksi nors
Motinai Lietuvoje mirus
leidėjai reikia tikėtis, stengsis
ANTANINAI GUSTAITYTEI - ŠALČIUVIENEI,
tenkinti savo skaitytojų porei
kius ir, galimybių ribose, ban
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Algimantui Šalčiui
dys pildyti pageidavimus. Ar
turi ateitį “Rinktinė”, ar turės
su šeima ir dukteriai Giedrei Sidrienei su šeima
pasisekimo lietuviškosios skai
Jagėlų šeimos.
tančios visuomenės tarpe? Šio
straipsnelio autorius drįstų teig
ti — neabejotinai!
Juk taip miela ir paranku ne
didelį leidinėlį įsimesti į kišenę,
L. K. Kūrėjų - Savanorių S-gos Toronto skyriaus nariui
portfelį ar maišelį, kur nors
vykstant, kur nors sėdint, ko
A. A. LEONUI ČUPLINSKUI mirus,
nors laukiant ir pan. Perspaus
skausmo valandoje prislėgtai jo žmonai Valerijai, dukrai
dinami straipsniai parenkami
Gražinai su vyru, sūnums: inž. Gieniui ir Algirdui su žmo
tokie, kurie nesensta, kurių akna bei kitiems artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą
tulaumas nėra susijęs tik su šia
ir kartu liūdi
ar vakar diena, tuo būdu pasi
Toronto Kūrėjai - Savanoriai
skaitymai visados lieka naudin
gi ir tinka bet kuriam momen
tui ar metų laikui.
Skyriaus narę p. Čuplinskienę ir jos šeimą, mirus vyrui Žinokime, ir amerikinis, mitėvui
lioninį tiražą turįs “Readers Di
A. A. LEONUI ČUPLINSKUI,
gest”, ne iškart atsirado toks,
koks šiandien yra. Ir jis yra per
nuoširdžiai užjaučiame, kartu liūdime ir meldžiamės už jo
ėjęs įvairų kelią. Vėliausiai,
vėlę.
kaip jų leidėjai sklebė, finansi
KLK Moterų Draugijos šv. Jono
niai sunkumai privertė pakeisti
Krikštytojo parapijos skyrius.
nusistatymą reklamų atžvilgiu,
bet, nežiūrint to, ir toliau tas
leidinys visados randa vietą
kiekvieno inteligento amerikie
čio lentynoje. Tebūna tad ir lie
LEONUI ČUPLINSKUI mirus,
tuviškasis “RD” variantas —
mūsoji “Rinktinė” — būtinybė
p. Čuplinskienei, sūnums, dukrai p. Stripinienei ir jos vy
kiekvieno spaudą sekančio tau
rui gilią užuojautą reiškia
tiečio rankose. Be abejo, gauses
nis tiražas įgalins “Rinktinę”
Šatrijos skaučių Tuntas.
netik atpiginti, bet ir tobulėti
turiniu ir išvaizda. “Rinktinė” a
— tai ne leidinys konkuruoti ki
Staigiai ir netikėtai mirus mielam prieteliui
tus lietuviškuosius periodinius
leidinius, bet kaip tik juos pa
a. a. LEONUI ČUPLINSKUI,
ryškinti, išgraibstant pačius tirs
didžio liūdesio valandoje jo žmonai Valerijai, dukrai Gra
timus, patį geriausią. Leidėjai—
žinai su vyru, sūnums: inž. Gieniui ir Algirdui su žmona
Nidos knygų klubas — tegali
bei kitiems velionio artimiesiems reiškia nuoširdžiausą
būti tik sveikinamas su savo
užuojautą
naujuoju sumanymu. Telieka
Banelių šeima.
dabar laukti sekančiojo “Rink
tinės” numerio. AL Gimantas.

nepalyginamai daugiau yra
mokslingųjų, kurie kaip paukš
čiai pakirptais sparnais stumdo
si betiksliai masėje, kaip kokie
bedarbiai, niekuo nepasireikšdami, arba paskendę tik savo as
meniškuose reikaluose. Keletas
ar keliolika pasišventėlių vistiek
nepajėgs atlikti viso reikalingo
darbo, o tik greičiau nueis į ka
pus.
Išvardinta įvairios galimybės,
kuriomis būtų įmanoma išsau
goti tremtyje mūsų tautiečius
Lietuvai. Bet kad tos galimybės
būtų pilnai išnaudotos, turėtų į
tą šventą darbą įsitraukti visi
mokslingieji ir kiti sąmoningi
tautiečiai. Jėgų niekad nebus
perdaug. Sąmoningai ar nesą
moningai, bet mes visi nešame
atsakomybę dėl savo tautos atei
ties, nes didelę dalimi ji pri
klauso nuo mūsų šiandieninės
veiklos. Tad tepasirenka tai Redakcijai prisiųsta
veiklai kiekvienas tokią sritį,
Kazys Bradūnas, Morenų ug
kuri jam atrodo parankiausia. nys. Išleido Literatūros Lankai,
Keli pavyzdžiai:
- 1958 m., Viršelis Viktoro Petra
Kas moka pakalbėti — tepa- vičiaus, Tiražas 400 egz. Spaudė
ruošia bendruomenės susirinki Time Press, Toronto, Ont., Ca
mui gerą paskaitą, tepraveda nada, 80 psl. Kaina $2.
diskusijas, arba tedalyvauja ki Juozas Prūnskis, Rinktinės
toje programos dalyje. Juk daž mintys. “Lietuvių Dienų” lei
nai tiesiog graudu matyti kai- dykla, Los Angeles 3, Calif. Ti
kurių PLB apylinkių susirinki ražas 1.200 egz. 326 psl. Kaina
mus. Augštesnio išsilavinimo 4 doleriai.
žmonių juose nepamatysi. Ko gi Dr. Algirdas Margeris, Ame
jie ten eis — neįdomu!,0 kas gi rikos lietuviai ir angliškųjų sko
tuos susirinkimus galėtų pada linių žodynas 1872-1948 m. 366
ryti Įdomiais? Kai bendruome psl. Chicago 1958. Įrišta kalennės susirinkimuose, įvairiuose koro viršel. Kaina nepažymėta.
parengimuose, stovyklose ar ki Jeronimas Ignatonis, Ir ne
tokiose programose aktyviai pa vesk mus į pagundą. Premijuo
sireikš ir mokslingieji tai ir visi tas romanas. Lietuviškos Kny
tie parengimai bus įdomesni, gos Klubas. 1958, Chicago, Ill.,
bus gausiau lankomi ir ne viena 320 psl.
lietuviška dūšia bus išgelbėta
V. R. Saudargienė, Liaudies
nuo blogų įgeidžių, sumasėji- šokis Lietuvoje. Viršelis H. Šal
mo, nutautėjimo. Plačiau pasi kausko, iliustracijos V. Saudar
reikš ir lietuvių kultūros įtaka go. Išleido PLB Vokietijos Kr.
jaunojoj kartoj.
Valdyba 1958 m. Tiražas 500.
Spaudė
Presse - Druck GmbH,
Kas gali padainuoti, tepamoEast and West, August - Sep
ko lietuviukus lietuviškų dainų,
tų pačių, kurios kitados Lietu tember, 1958, Vol. IV, No. 16,
vos sodžiuose vakarais skambė 69-88 psl.
Pirmyn, jaunime! Toronto
davo.
Ten, kur nėra lietuviškų mo moksleivių ateitininkų laikraškyklėlių ir vaikai neturi gali tis. I-ji metai, Nr. 1, 1958 m.
mybės pramokti lietuviškai, rei rugsėjo men. 28 d. 4 psl. rota
kėtų nepabijoti vargo ir savo torinis leidinys.
iniciatyva pamokyti vaikutį lie Jaunimo žygiai, 1958 m. nr. 3
tuvių kalbos, istorijos, geogra (16), 64. psl.
fijos. Tėvai su džiaugsmu tą pa Šiame nr. rašo: P. Maldeikis,
ramą priims ir patys daugiau dr. K. Šidlauskas, Julius Gravkreips dėmesio vaiko lietuviš rokas,' A. Gražiūnas, St. Alšėnas, Jurgis Gravrokas.
kam auklėjimui.
Skautų Aidas, 1958 m. rugsė
Skaityti
uoliai > lietuvišką
spaudą, ją^ platinti ir patiems jo mėn., Nr. 9, 24 psl.
bendradarbiauti. Kokia plati Moteris, 1958 m. liepa - rugsė
jis, Nr. 3(12), 28 psl.
veiklai dirva spaudoje!
Tremtyje yra galimybė pri Šiame nr. rašo: kun. St. Yla —
eiti prie garsiųjų pasaulio ra Kodėl Marija apsireiškė Šiluvo
šytojų žymiųjų veikalų. Skaity je?; F. W. Foerster — Kryžius
ti juos ir svarbiausiomis minti ir gyvenimas; I. Kairienė - Vaimis pasidalinti spaudoje, pa čiūlėnaitė — Dėmesio vaikų auk
skaitose, pokalbiuose, su plačią Įėjimui; A. S. — Tarp svajonių
ja visuomene ir paskirais asme ir tikrovės; V. Frankienė — Grį
žusi laimė; M. Indrišiūnaitė —
nimis.
Tai tik keletas būdų, kaip Moterys Lietuvai prisikeliant;
įjungti mūsų jėgas visų lietuvių Z. D- — pasitikėjimas savimi; O.
gerovei. Jų yra daugybė ir no Bačkienė — Moterų talka; E.
rintieji lengvai suras sau tinka Senkuvienė — Visuomeniniuose
miausi. Tokia veikla būtų ne re baruose — tik ne aš; E. šulaitis
zoliucijoms pritarimas, o tikras — Moterys ir sportas; dr. E.
pasišventimas. Tačiau šiuo atve Norvaišienė — Kūdikių grūdi
ju pasišventimas būtų dvigubai nimas ir atsparumas; Br. Pabeatlygintas: pagelbstintieji ki- dinskienė — šeimininkėms; E.
tiems ir patys sau daug pagelbė Tumienės, Alės Rūtos, A. Dutų...
bauskienės - Karvelytės, J. NaMečys Musteikis (ELI). rūnės eilėraščiai; kronika ir kt.

"ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA
ATSILANKYTI.
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.
1330 DUNDAS ST. W.
Toronto
TEL. LE. 1-9347

Mylimam vyrui ir tėveliui

LEONUI ČUPLINSKUI mirus,
jo žmonai, sūnums ir dukteriai su šeima liūdesio valandoje

gilią užuojautą reiškia
J. K. Taujeniai ir

LEONUI ČUPLINSKUI mirus,
velionio žmonai Valerijai Čuplinskienei, dukteriai Graži

nai Stripinienei ir jos šeimai, sūnums Eugenijui ir Algiui.
su šeima, reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. E. Čižikai ir
J. E. Račkauskai.

LEONUI ČUPLINSKUI staiga mirus,
velionio žmoną Valeriją čuplinskienę,

dukterį Gražiną

Stripinienę ir jos vyrą Praną, sūnus Eugenijų ir Algirdą
, su šeima, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime
Vanda ir Mykolas Slapšiai,
Vanda ir Viktoras Petrauskai

LEONUI ČUPLINSKUI staiga mirus,

velionio žmonai Valerijai Čuplinskienei, dukteriai Gražinai
ir sūnui Algiui su šeimomis, sūnui Eugenijui bei giminėms
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

Vanda, Valentina, Vytautas ir Irena
Jučai.

Kultūros ir knygų pasauly
Visuotinis Rašytojų Draugijos
susirinkimas kviečiamas šešta
dienį, spalio 25 d., 2 vai. p.p.
Niuiorke, Liet. Piliečių klube,
280 Union Avė., šia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Rezoliuc. kom. sudarymas,
, 4. Valdybos veiklos apyskaita,
5. Revizijos kom. aktas,
6. Narių pasisakymas dėl LR
D-jos veiklos,
7. Balsavimo kom. protokolas,
8. Naujosios valdybos pasisa
kymas,
9. Naujų narių priėmimas,
10. Draugijos reikalai,
11. Rezoliucijos.
Nustatytu laiku nesusirinkus

bent pusei narių, po vienos va
landos ta pačia darbų tvarka
įvyksta antras visuotinis susi
rinkimas ten pat, ir jis pagal įs
tatus yra teisėtas.
LRD valdyba.
Kun. A.Kontautas, vyčių dva
sios vadas, parašė knygutę apie
šv. ■ Kazimierą angliškai. Ją iš
leidžia patys vyčiai.
choAlice Stephens mergai
ras rugsėjo 20 d. Unive
cording Inc. studijoje į ilgo gro
jimo HiFi plokštelę įgiedojo 8
kalėdines giesmes ir 11 liaudies
dainų. Plokštelė pasirodysianti
rinkoje lapkričio mėnesį. -

t

JOINT REALTY LTD.

Mann & Martel ™
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899 BLOOR ST. W.

TEL. LE. 4-6381

r

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

M

1199 Bloor St W

SPORTAS

Perkant ąr parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose,
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmol^ėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.
College - Morguerctta
$2.500 Įmokėti,
kambarių mūrinis

College - Gladstone
1 atvira skola 10 metų
$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba

namas, vietą garažui, 2 modernišk^virtuves, nauja šildymo sistema.
Ahi susisiekimo.

riai, 2 virtuvės, dvigubos garožaą.
Namas mokosi iš nuomos, pots . Kai
no $16.900.

V
Bloor • Lansdowne
$3.©00 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

r<

i

j* .

College - Ossington
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiros, 9

pusiau atskiras namas su 3 modernišvirtuvėm, nepereinami kambaapšildomas, Savininkas iš^ksta j Ąngliję. Geri morgičioi.
tfcodU * Geležies dirbtuvė ' ‘
SJMMK) įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa maŠinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. .Vieno skola balansui.

dideli kombariai, 2 virtuvės, garažas,
geri morgičioi. Kaino $17.500.
Dundas * Gladstone
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6

švarūs
kambariai, 2 virtuvės, garažas, naujo
šildymo sistema. Kaino $1.4.900.
Bloor • Gladstone
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba

,Z St. Clcir • Oakwood

i $5.000 įmokėti, 8 kcmba.*ių per du
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mos, 2 moderniškos virtuvas. Dalis
baldų eina į pirkimo kainą.

riai, 3 virtuvės, garažas, alyva šil
domos. Kaina $15.900.

Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras

stovy kambariai, garažas, alyva šil
domas. Kaina tik $16.900.

*

Indian Grove - Annette
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 puikiame

gražaus mūro namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, vieno skola ba
lansui. Kvadratinis planas.
$12.000

Bloor - Dovercourt Rd.
$2.800 įmokėti, mūrinis, 8 gražūs

Jane - Annette
pilna kaina, 5. kambarių

ir švarūs kambariai, 2 virtuvės, gara
žas. Idealus namas dėt pajamų. Sa
vininkas pirko. Tuoj pat bus parduo
tas. Kaina_$17.900.

mūrinis* namas, alyva apšildomas,
moderniška virtuvė, gražus kiemas,
garažas.
Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 komb. per

Bloor - Indian Grove
•
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba

du augštus,. .mūrinis namas, pusiau
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

riai,. Z virtuvės, garažas.
’ Roncesvolles - Fern Ave.
$3.000 įmokėti, mūrinis; 8 kamba

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski

riai, 2 virtuvės, vieta garažui. Sa
vininkas nori greitai parduoti.

ras mūrinis namas su 2 garažais,
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Indian Rd. - Annette
Savininkas išvažiuoja iš Toronto
Kaina $16.900 už atskirą, mūrinį, 8

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski-

rasros mūrinis namas su 2 garažais,
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios.
Geros pajamos.

kambarių, 3 virtuvių namą ir garažą.
Gera proga pigiai pirkti High Park
rajone. Geras įmokejimas reikalingas
apie $6.000.
. '

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso

14- kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

Roncesvolles - Wright
$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9

kambariai ant dviejų augštų, 2 virtu
ves, 2 vonios, didelis kiemas, vande
niu alyva šildomas. Savininkas pir
ko kitę namo ir turi tuoj pat parduo
ti. Naudokitės proga tuoj pat.

Eglinton - Keele
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se

numo1 apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir -krautuvių.
Pilna kaina $56.000..

T. STANULIS

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS _ __

. Darbo telef. LE. 4-8481
Namu tel. LE. 6-1410

f

1159 ST. CLAIR AYE.
*■ ’ i. .

"

>

Namų RO. 2-5543

LE. 4- 6346.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką Įneš
turime- naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS
Narys Toronto Real Estate Board.
¥

1162 ST. CLAIR AVE. WEST

TELEFONAS LE. 2-3321

College - Bloor
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių,

St. Cloir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba

atskiros namas, 2 virtuvės, alyvos Šildymos, garažas.

rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
ves, 2 garažai. Vandens alyvos šil'dymas. 1 atviras mrjičius.

>

.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, l 1 labai didelių k.,

atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės,
vandens- alyvos šildymas.
Privatus
įvažiavimas. Lobai arti susisiekimo ir
apsipirkimo.
St. Clair - Bathurst
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie

juose ougštuose. 2 vonios, 2 virtuves.
Vandens ir .alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas
morgičius 10-čiai metų.

St. Cloir - Oakwood
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, atski

ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.
St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, lobai gražus 7 kam

barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi
čius 10 metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

1

B. M AR i J OŽIUS
Namų tel
RO. 2-5543

Įstaigos tel.
LE. 2-3321

kusiems nakvynes sportinin
1958 m. pabaltiečių sporto
Praėjusį savaitgalį “Vyčio” kams; Paramai; SLA 236 kuo
pirmenybės
dešimtmečio turnyre Aušros vy pai; šv. Jono Kr. parapijai; KLB
Šių metų Š. Amerikos pabal
rų ir mergaičių krepšinio ko Toronto apylinkei ir Sporto
mandos išsikovojo pirmąsias Aypgardai už dovanas laimėto tiečių sporto pirmenybės su per
vietas ir savo taurių lentynas- jams; V. Butkiui, p.p. Kuprevi- traukomis užsitęsusios nuo pa
praturtino gražiomis šv. Jono čiams, P. Rožaičiui, J. Nešukai- vasario iki ankstyvo rudenio jau
Krikštytojo parapijos ir “Para čįui ir A. Siručiui už varžybų baigėsi, išaiškinusios nugalėto
mos” taurėmis.pravedimą ir visiems kitiems jus lengv. atletikoje, krepšinyje,
tinklinyje, stalo tenise; lauko te
| šeštadienio rungtynėse Auš- talkininkams.
jros jaunosios krepšininkės nu Stalo teniso treniruotės šv. nise, futbole ir plaukyme.
galėjo solenizantes rezultatu Jono Kr. parapijos salėje vyksta
Dabar pažvelkime iš arčiau į
31:28 (13:14) ir sekmadienio fi nusistovėjusia tvarka., Ateinan atskiras sporto šakas, pažiūrint
naluose — Hamiltono . koyietės čią savaitę pradedami tarpusa kas ir kokius laimėjimus čia at
rezultatu 36:25 ,(12:14). Aušros vio turnyrai. ,
siekė. Čia reikia pažymėti, jog
komandoje žaidė: E. Juškaitė, G- Krepšinio treniruotės penkta estai šiemet tedalyvavo vien tik
Uogintaitė (11, 12), A/Sapijony-, dieniais atšaukiamos ir tuo pa futbolo varžybose.
tė, A. šapokaitė (4,13), A. Rekš- čiu pratęsiamos vyrams nuo 3.30
Pirmosios varžybos įvyko ba
tytė, B. Siriūnaitė (6, 2), D. Si iki 6 vai.- Moterų treniruotės landžio 26 d. Čikagoje, čia buvo
monaitytė (3, 0), R. Gataveckai- vyks ketvirtadieniais 7-8 vai. ir pravesti krepšinio, tinklinio ir
tė (7, 9), J. Gataveckaitė ir A. šeštadieniais. 2-3.30 vai. Moterys stalo teniso susitikimai. Pergalę
dalyvaus CYO pirmenybėse su pelnė lietuviai, sunkiai, bet pel
Grigaitė.
Vyrų komanda šeštadienio dviem komandom — moterų ir nytai įveikę latvius 70:65. Mo
rungtynėse nugalėjo Montrealio mergaičių iki 16 m.
terų ir vyrų tinklinyje laimėji
Taurą rezultatu 57:56 (Ž7:27, 49:. Po ilgos pertraukos vyrai krep mus nunešė latviai, nurungę
49) ir sekmadienio finaluose šininkai vėl žada pasirodyti B-C mūsiškius 3:0 ir 3:2. Stalo teni
Vytį rezultatu 65:62 (34:31). lygoje.
se vyravo lietuviai, sumušę lat
Aušros komandoje žaidė: A. Futbolo pirmenybėse pralai vius 5:2.
Buntinas (0, 21), O. Kulys (11, mėta prieš N .Greece 3:2. Įvar
Lengvosios atletikos varžybos
3), J. Laurinavičius (13, 16), A. čiai J. Vėlyvio ir P. Rožaičio. Šį taip pat buvo pravestos Čikago
Jankauskas (20, 9), R. Gudas (6, pirmadienį žaidžiama prieš es je birželio 21-22 d.d. ir čia vy
10), Š. Styga (3, 0)’, D. Venckus, tus.
.
.
rų grupėje daugiausia pirmųjų
A. Šiurna, R. Juozaitis (4, 2), V. Parengimui Royal York bilie vietų nugriebė latviai (iš 17
tai jau baigiami išplatinti. Su rungčių 13), o pas moteris lie
Butkevičius.
Numatytame šachmatų turny interesuoti prašomi kreiptis pas tuvaitės (iš 9 — 8). Čia buvo pa
re, rengėjams nesutikus nukelti p. Gvildienę, tel. AT. 2-5995.
siekta 12 pabaltiečių varžybų
1 rungtynes (Aušra - Vytis). į po Į. praėjusio sekmadienio jau rekordų ir pagerinti 2 lietuvių
pietį (4 Aušros žaidėjai dirbo) nimo vakarėlį šv. Jono Kr. sa išeivijos rekordai.
lėje atsilankė gausus būrys jau Sekančios varžybos — lauko
Aušra negalėjo dalyvauti.
Praėjusį ketvirtadienį drau nimo. ’ Ateinantį sekmadienį šo teniso ir plaukymo buvo praves
A. S.
giškose krepšinio rungtynėse kiai vėl bus tęsiami.
tos rugpiūčio 16-17 d.d. Detroi
aušrietės pralaimėjo CYO lygos
te. Lauko tenise iš 5 atskirų var
Toronto
šachmatininkų
meisterėms St. Cecilias rezulta
žybų trijose lietuviai pelnė per
žiniai
tu 60:45. Aušros komandoje žai
gales: moterų vienete, moterų
dė: A. Šapokaitė 10, R. Gata Rengiamas atviras Toronto dvejete ir mišriame dvejete.
veckaitė 2, A. Rekštytė 2, G. Uo lietuvių šachmatų klasifikacinis Plaukyme iš 9 konkurencijų lie
gintaitė 14, A. Grigaitė, B. Oža- turnyras. Šio turnyro organiza tuviai išsikovojo 7 pirmąsias vie
laitė 2, J. Gataveckaitė 2, A. Sa- toriai H. Stepaitis ir J. Matuse tas. Lauko tenise pirmųjų tarpe
pijonytė, E. Juškaitė 4, D. Si vičius (abu Vytis) ir P. Mačiu- buvo V. Žemaitienėj K. Kurailaitis (Aušra). Turnyre gali da tytė ir A. Juodikis, o plaukyme:
monaitytė 9.
'
Krepšinio jr stalo teniso tre lyvauti kiekvienas lietuvis, ne G. Boreišis, M. Mazoliauskaitė,
niruotės vyks senąja tvarka. žiūrint kuriam klubui priklau B. Adomaitytė ir A. ŠpakausŽaidėjai prašomi reguliariai lan so, įnešęs savo turnyrinį mokes- kaitė.
Paskutinis šių metų pirmeny
kytis treniruotėse, nes lygų -tį (numatoma $5). Klasifikaci
ja
po
turnyro
bus
taip
vertina

rungtynės jau čia pat. Šiemet
bių etapas buvo pravestas Čika
mergaitės dalyvaus CYO lygoje ma: visi surinkę 50% taškų gau goje rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo
Senior, Junior ir Juvenale gru na A klasės žaidėjo vardą ir dip 1 d., kada čia įvyko futbolo su
pėse; vyrai — B-C ir Metro Ju lomą, surinkę mažiau — B kla sitikimai. Šį kartą nugalėtojas
nior A; jaunučiai — Toronto & sės diplomą. Pagal klasifikaciją liko neišaiškintas, nes visos rink
District Church lygos Midget turi teisę žaisti tarpklubinėse tinės patyrė po vieną pralaimė
miesto ir provincijos pirmeny jimą: lietuviai įveikė estus 1:0,
grupėje.
J. P.
bėse, bendradarbiaujant visiems estai latvius 2:1 ir latviai lietu
VYČIO ŽINIOS
klubams pagal susitarimą.
vius 2:1. Lietuvių rinktinė buvo
Dešimtmečiui paminėti spor Bus skiriamos premijos: 1-2-3 sudaryta iš Čikagos, Toronto ir
tinės žaidynės, įvykusios pra viet.. 4 — geriausiam B klasės Detroito futbolininkų. Geriau
ėjusį savaitgalį, buvo atžymėtos žaidėjui (buvusiam) ir 5 — ge sią įspūdį paliko lietuvių ir estų
plačia varžybine programa, ku riausiam žaidėjui dar niekad ne susitikimas, kuris buvo gana
rios aprašymą pateiksime arti dalyvavusiam turnyre Kanado augšto lygio.
miausiu laiku. Betgi, nors trum je. Premijos bus piniginės. Fon
Šias pirmenybes prižiūrėjo
pai norėtumėm išreikšti padė das bus sudarytas iš dalyvių mo Pabaltiečių Sporto Federacija, o
ką visiems darbais ar žodžiu pri- kesčio ir lietuviškų organizaci vykdė lietuvių bei latvių viene
sidėjusiems prie žaidynių prave jų bei pavienių mecenatų aukų. tai. Šių metų Pabaltiečių Spor
dimo,' o labiausiai mieliems
Registruotis ir informacijų to Federacijos pirmininku buvo
sportininkams taip gausiai daly kreiptis į organizatorius: H. Ste latvis V. Baumanis, lietuvių at
vavusiems šioje šventėje. Taip paitis — RO. 6-2845, P. Mačiu- stovai — A. Bielskus ir P. Pet
pat esame dėkingi visiems mus laitis — LE. 4-4004, J. Matuse raitis, estų atstovai — E. Roost
sveikinusiems; • kun. P. Ažuba vičius — LE. 4-6075.
ir K. Veldenurm.
liui; Tėvams Pranciškonams už Pirmas ratas numatomas spa
Baigiant tenka pasveikinti
salę rungtynėms; visiems sutei- lio ,12 d., sekmadienį, 1.30 vai. gražų pabaltiečių bendradarbia
vimą šiais metais ir palinkėti,
/jog sekančiais metais jis- dar bū
RESTORANAS “RŪTA”
tų gražesnis bei platesnis. Tiki
Naujoi atidarytos ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusiu virėjų.
masi,
jog estai, kurie šiemet bu
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
vo gana reti svečiai varžybose,
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393
taip pat įsijungs į nuolatinių
Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.
varžybų dalyvių tarpą.
Edvardas Šulaitis.
AUŠROS ŽINIOS

KUKO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS
ALYVOS "BURNERIŲ"

MĖLYNŲ ANGLIŲ
APŠILDYMO KROSNIŲ

24 valandų alfvos krosnių aptarnavimas savo . klijentams.

Mes skoliname {mokėjimui pinigus,
duodame ir perkame morgičius!
Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo
parduodant nuosavybę, kaip tik Čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis iŠsimokėjimo sąlygomis.
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų rūkalų supratimą
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A.

THE
COMFANV

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metų.

I I

L Mawrodin

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:
P. BUDREIKA
F. JONYNAS
Nomu tol. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641
------------jr
6-0091

A. BLIUDŽIUS
Namų tel. LE. 5-4229
Y. MORRIS

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmą A#žai, sienoms
popieris, Įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15 %-—25%.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. (prie Annette).

REALTOR

’

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W.
Bloor - Dundas
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

mas, gozu apšildomos, moderni vir
tuvė, vieta garažui. ,

RO. 7-3121

Indian Rd. • Bloor
$8.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis

namas, gražiai išdekoruotos viduje,
didelį kambariai, privatus įvažiavi
mas.
i

High Park

6 komb. mūrinis
namas, naujas apšildymas, garažas.
$3.000

įmokėti,

?

Dundas • Humberside.
$19.200, dvi kampinės krautuvės ir

5 kambariai. Gera investacija.

Bloor - High Park
ĮŠGELBtklTE GYVYBES, PAStŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTU

'fUlMt Patikima Vaistinė
sWlBbil^
•/
n 47 DUNDAS

p.p. Lietuviu Namuose. Tą pa
čią dieną prieš pirmo rato tur
nyrą bus visų dalyvių pasitari
mas ir nustatomos tolimesnės
detalės. Taip pat vietoje galima
užsiregistruoti paskutiniams da
lyviams šiam turnyrui.
Šis didžiulis turnyras rengia
mas “Vyčio” dešimtmečio jubi
liejaus proga.
Organizacinis k-tas.

kamb. atskiras
mūrinis namas su garažu. Veina sko
la 10 metų balansui.
$5.000 įmokėti,

8

Eglinton • Lansdowne
$54.000, apartmeotas 6 butų, 5 šal

dytuvai, 5 plytos,' pilnai išnuomotas,
geras pirkinys.

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121

A. MIČIŪNAS

RO. 7-3121

527 Bloor St. W.

Telef. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę,
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.
Windermere - Swansea

Howard Park - Roncesvalles

5 kamb. bungalow, mod. virt., Žaidi
mų kambarys rūsyje, vand. olyvo šil
domas, privatus įvažiavimas, gara
žas, gražus * kiemas su vaismedžiais,
apie $4.000 įmok., namas be skolų.

9 kamb. mūrinis namas, 3 virtuvės,
2 vonios, vand. šildomos, 10 metų
skola, apie $2.500 įmokėti.
_

7 kamb. ir pusryčių koiimb., atskiros
mūrinis namas, vand. olyva šildomas,
garažas su privačiu įvažiavimu, na
mas bė skolųy arti visko.
Jone • Baby Point *

7 kamb. atskiras mūrinis namas, 2
mod. virtuvės, olyva šildomas, gara
žas, platus įvaž., 10 mėtų skola. >
Windermere Ave.

8 kamb. atskiros mūrinis namas, iš
ilginis planas, kietmedžio' grindys,
reikalingas mažo vidaus remonto,
apie $4.000 įmokėti, 10 metų skola.
Rusholme Rd. - College

8 kamb. per du augštus, atskiras mū
rinis namas, mod. virtuvė, vand. aly
va šildomas, garažas, apie $4.500
įmokėti ir viena skola 10-čiai metų.
Delaware - Bloor

9 kamb. atskiras mūrinis namas, 2
mod. virtuvės, vand. šildomos, kvad
ratinis planas, gražus viduje, namas
be skolų, viena skola 10-čiai metų.

P.

Indian Rd. - Bloor

9 komb. atskiras mūrinis namas,
kvadratinis plonas, 2 vonios, 3 virtu
vės , alyva "šildomas, privatus įvažia
vimas, viena skola 10-Čiai metų. .
Westminster - Roncesvolles

10 kamb. atskiras mūrinis namas, 3
virtuvės, vand. alyva šildomas, ga-r
ražas, plotus įvažiavimas, kvadrati
nis planas, apie $6-7.000 įmokėti,,
viepa skola 10-čiai metų.
Indian Rd. Cres. - Bloor

10 kamb. atskiras mūrinis namas,
kvadratinis planas, modernus vidu
je, vand. alyva šildomas, namas be
skolų, apie $6.000 įmokėti.
Rusholme Rd. - Bloor

12 komb. mūrinis namas, 2 vonios, 2
mod. virtuvės, kvadratinis planas^
vand. alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, gražus didelis kiemas, labai
geras nuomavimui.
Ookmount Rd. - Bloor
15 komb. atskiras mūrinis namas, 3
vonios, 3 virtuvės, vand. alyva Šildei
mos, kvadratinis planas, didžiulis
gražus kiemas, garažas, viena skola
10-čiai metų.

KERBERIS

TEL.
DARBO
LE. 2-44(14
.•
'

. . .

:

NAMŲ LE. ■ 5-1584 1

nauską, kuris suglaustai nušvie
tė Vytauto Didžiojo laikus ir jo
Mirė Viktoras Vaitkus
Rugsėjo 22 d. nuo širdies ligos reikšmę Lietuvai. Po paskaitos
Metropolitan ligoninėje mirė J. Vidžiūnas, V. Stankevičius, J.
Viktoras Vaitkus, 67 m. amž., Demereckas, V. Galinaitis, V.
viengungis. Palaidotas rugsėjo Rutkauskas ir K. Strikaitis pa
24 d. iš šv. Pranciškaus lietuvių dainavo “Lietuva brangi”; o Jur
bažnyčios šv. Alfonso katalikų gis Vidžiūnas protarpiais įterp
kapinėse. Atlaikytos Mišios už davo savo deklamaciją. Po
jo vėlę, pasakytas pamokslas trumpos pertraukos Eugenijus
lietuviškai ir angliškai. Visas Kalasauskas deklamavo vertimą
laidotuvių apeigas, atliko kun. iš latvių kalbos. Užbaigai ta pa
V. Rudzinskas. Bažnyčia buvo ti vyrų grupė padainavo “Ne
pilnutėlė žmonių. Iš fabriko bu žinomam kariui” ir “Kalnai ten
vo atleistas visas darbininkų dejavo”.
Valdybos pirm. Pr. Matulio
skyrius, kuriame dirbo velionis.
nis
padėkojo publikai už gausų
Jis tame skyriuje išdirbo 37 me
tus. Buvo gero, ramaus ir su atsilankymą ir minėjimas, už
gyvenamo būdo. Liko brolis Juo, baigtas Tautos himnu. Per 'mi
zas Vaitkus čia\ Windsore ir ki nėjimą surinkta aukų $58, ku
tas brolis Vaitkus Petras ir se rie persiųsti Tautos Fondui To
Kstr. ,
suo Liucija Bružienė Lietuvoje. ronte.
Visą laiką norėjo grįžti tėvynėn.
Laidotuvėse dalyvavo gerų
draugų iš Lietuvos: Simonas ir
Žvalgų vienetai yra suorgani
Domicėlė Sakiai iš Londono, zuoti tolimuose Kanados plo
Ont., kiti iš Detroito, didelis bū tuose, kur mažai yra gyventojų.
rys vietinių lietuvių ir anglų. Jiems savanoriškai priklauso
Auto mašinų buvo per šimtą.
laukinių žvėrių gaudytojai, miš
Mielas ir brangus Viktorai, il kakirčiai, angliakasiai, mineralų
sėkis Viešpatyje!
. Z. T.
jieškotojai, ūkininkai ir kt. Jų
yra apie 2.690 ir yra vadinami
WINNIPEG, Man. “Canadian Rangers”. Žvalgų pa
Rugsėjo 8 d. minėjimą rugsė skirtis: sekti ypač tolimuosius
jo 14 d., sekmadienį, surengė šiaurės plotus, kur priešas galė
KLB apyl. valdyba. 11 vai. šv. tų išmesti parašiutininkus tiks
Kazimiero parapijos lietuvių lu įrengti orientacinius ženklus
bažnyčioje įvyko pamaldos. Pa bombonešiams, povand. laivams
mokslą pasakė kun. kleb. J. ir pan. Taip pat jie gali būti va
Bertašius, trumpai primindamas dovais savo krašto kariniams
tos dienos reikšmę. Pamaldų daliniams nepažįstamuose plo
metu giedojo solo neseniai iš tuose. Tokių žvalgų buvimas
Montrealio atvykęs dantų gydy ikišiol vyriausybės buvo slepia
tojas Povilas Vite. Vargonais mas, o jų vidaus susitvarkymas
palydėjo Danguolė Januškaitė. ir dabar nėra skelbiamas. Jie
Tuojau po pamaldų publika yra kariuomenės žinioje.
rinkosi į bažnyčios salę, kur pra
sidėjo minėjimo programa. Prie
įėjimo su aukų lapu, sėdėjo Tau Į Vilniaus universitetą stoja
tos Fondo atstovas Mečislovas muosius egzamenus šiemet lai
Šarauskas.
kę ir 362 buvę įvairių sričių
LEIDINYS APIE SPORTĄ
Minėjimą atidarė v-bos pirm. “darbuotojai” arba kariai. Į un
Kaip jeu buvo trumpai pra Pr. Matulionis ir skaityti pa to “stacionarinį skyrių” priimta
nešta, spaudai yra rengiamas skaitos pakvietė agr. J. Mali esą 640 studentų.
leidinys skiriamas lietuvių spor
tininkų veiklos dešimtmečiui Š.
Dėmesio motoristams!
Amerikoje paminėti. Šiam lei
- V
*
'
•
■ •
diniui yra reikalinga medžiaga
.
PRANEŠAME, kod naujoje, modemiškai įrengtoje
5
(aprašymai ir nuotraukos) apie
lietuvių sporto - klubus bei pa
vienius sportininkus, nes nori
ma pateikti galimai daugiau duo dirbtuvėje atliekami visi auto mašinų remonto darbai prityrusių mechaniką
metų praktika) greitai ir sąžiningai. Dėl visokių pataisymų, dažymo, bate
menų apie lietuviškąją veiklą (20rijų
ir kitų reikmenų, prašome kreiptis pas savus ir išsiaiškinti lietuviškai. *
pereitame dešimtmetyje.
Lietuviams daroma didelė nuolaida,
Leidinys, manoma, turės apie
Tel. BE. 3-3521
100 pusi, ir apie 100 nuotraukų. 3 Mount Royal Ave.
(Islington,
rš
miesto
važiuojant
Dundas
pirma
kairėn už Kipling)
Jo kaina yra numatyta $2, o su
Savininkai V. ir J. Dundžiai
>
mokėję $5 bus laikorni garbės
prenumeratoriais ir jų pavar
dės bus atspausdintos leidiny.
Visa leidiniui skirta medžia
ga turi pasiekti redaktorių ne
vėliau spalio 15 d. Medžiagą
siųsti ir visais reikalais kreiptis
į Edvardą Šulaitį, 1330 So. 51st PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos naują adresą ir telefoną.
Avė., Cicero 50, Illinois.
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241
Štai nauji šios savaitės pardavimai:

WINDSOR, Ont.

MOUNT ROYAL MOTORS

Ken WILES Ltd

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai
otl tekami greitai ir garantuotai.
Votrinu vasarnamius.
Tel. LE. 3^1080
44 Gwynne Ave., Toronto

Rinheime - College, $5.000 Įmok.
7 komb. per du ougšt., rupių pi.,
vend olyva šild., garažas, balansui
vieno atvira skola !0-Čioi metų.

Bloor • Willard, Swansea^ $7.000
įmok., 6 did. komb., otsk., 2 virt.,
olyvo šild., garažas, šoninis įvaž., la
bai švarus iš lauko ir vidaus.

Coflagc - Gladstone, $6,500 įmok.,
11 komb. otsk. mur. namas, 2 mod.
virt., 2 vonios, olyva vand. šild., 2
garažai, mėn. pojomos $240. Skubus
pord. sov. išvyksta i JAV.

Annatto - Windermere,
$7.500
įmok., 8 komb., otsk. geras mūras, 3
virt., 2 vonios, vieta garažui, arti su
sisiek., puikus nuomavimui, pajamų
namas.

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241.
*
Nan
.r

■■■

FĄBĖGA TURISTAI IR
'■ REAL ESTATE
7
rPasveikino
072 Bloor St. W.
Telefonas LE. 1-4605
Mažas Petrelis įsigeidė prieš
Žolines,
Dangun Ėmimo šventę,
avehuc so. . corneal!* m
Jf
M 500
8 kombofioC gero mūro, vondeniu olyvo šildomos, įrengtos
fūsys, lobai gero visto nuomavimui.
'
'•
EONCESVAJ-LjES - QEQFFBEY
š
kaine $25.900, originalus dupleksas, 11 kambarių, vandeniu alyva šildomas,
du garavai, reikalingas didesnio {mokėjimo.

pasveikinti savo

tetą kitame

JŪRININKAI
Lenkų turistinis laivas “Mazowsze” šio sezono metu Švedi
ją aplankė 6 kartus. Iš jo atsi
Paguodė
Gydytojas^ man uždraudė vežtų keleivių net 80 nusprendė
visą gyvenimą gerti svaigina- nebegrįžti į Lenkiją ir paprašė
Švedų azylo teisių. Paskutinės
— Bjaurus reikalas, Kartais
juk net nepatogu — aiškinkis
visiems, atsisakinėk, ai siūlo.
Lenkijos trąileris užsuko į
g nebeilBet nenusimink’ — gal
Haelsingborgo uostą pasiimti
vandens. Tą progą vienas jūri
Pavyzdys
ninkas išlipo į krantą ir nebe
Mokytojas'nori pamokyti sa grįžo. Kitas Lenkijos laivas
vo mokinius gero. Jis pasirenka "Pryjazn Narodow” atvyko į
pokalbį apie tai, kad “ne visa Lulea uostą pasikrauti geležies
auksas, kas žiba” ir klausia:
rūdos. Vienas jūrininkas nuo
‘—Ar galite nurodyti pavyzdį? laivo paspruko. Jis uosto admi— Taip, — atsako vienas. — nistracijon atbėgo uždusęs, nes
Jūsų kelnės, pone mokytojau.
buvęs vejamas iki pąt durų. Be
to, jis pranešė, kąd du jo drauMilicinm^o protokolo
1
gaį,
kupie taip pat norėję pabėg
ištrauka
. .N. tarybinei santvarkai ti, esą suimti ir uždaryti laive.
nepalankus. Kai jis atsigręžia į Jis, nors sumuštas, pasprukęs.
į Danijos Bornholmo salą lairytus, visada nusispiauna, o kai
pasižiūri į vakarus su ilgesiu at veliu atplaukė du lenkų žuvinin
sidūsta. Prp milicijos komisari- kystės inspektoriai, kurie paprajatą jis visada praeina ironiškais. šė politinių pabėgėlių teisių.
Valties šiperį plaukti į Bomholžingsniais..' '
mą jie privertę ginklu.
i
Už melą...
— Už ką tavo brolis buvo iš
Kairas. — Maroko pasiprašė
vežtas į Rusiją?
priimamas į Arabų Lyg?- Tuo
— Už skleidimą melagingų ži būdų lygoje bus jau 10 narių.
nių prieš tarybinę santvarką.
Varšuva. — Lenkų žinomas
— Kokių žinių?
tenoras Jan Kiepura po 20 metų
— Kad iš Lietuvos veža į Ru vėl atvyko į Lenkiją ir su kon
siją žmones...
certais aplankys daugelį vietų.

“Tetulyt, linkiu Jums linksmaus dangun ėmimo ...
53.500 įmokėti, atskiros 9 H kambarių nqmas, naujai išdekoruotas, privatus
Sušvilpk...
NaŽiavimcs, reta proga įsigyti namų su mažu įmokejimu.
Tėvas su mažu savo sūnumi
ST. CLAIR . GLEN HOLME
$8.500 įmokėti, 11 kambarių, vandeniu olyvo šildomos, privatus įvažiavimas,
žiūrėjo pro važiuojančio trauki
gražus kiemas, netoli mokyklas ir susisiekimo.
nio. atvirą langą. Staiga tėvas,
pidelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. vaikui nematant, nutempė nuo
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 14605
jo galvos kepurę. Išsigandęs vai
J, GUDAS
V, VASILIAUSKAS
kas ėpaė verkti: jis manė, kąd
jo kepurė iškrito pro langą.
’JT
■"L111 1 1
1
1"
j Ramindamas sūnų tėvas taria:
Į — Sušvilpk, vaikeli, ir kepurė
; atsiras...
ji Vaikui sušvilpus, tėvas, jam
nepastebint uždėjo kepurę. Kiek
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
pavažiavus, vaikas griebė tėvo
kepurę ir išmetė pro traukinio
5 Pundas St. W. - - Tel, LE, l-5<>88 i langą.
— Sušvilpk, tėveli, ir kepurė
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
atsiras...
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS,
jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Žuvims pasak;
i
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Hannovėryje, Voki<
Vokietijoje, į
Sav. V. BŲOCKIS
.
valdžios įstaigą atvyko susituokti Herr Hecht, Frauleii Aal veyra lydeka, o Aal — ungurys. Jaunavedžio du palydovai buvo Herr
ir Zander, kas reišKia baltžuvė ir plekšnė. Visiems
buvo skanaus juoko, kai poros
Automobilių, namų,
sutuokti atėjo Herr Fischer —
KILNOJAMO TURTO,
Neseniai šio laikraščio pusla moralė kita: “Jei neturtingas,
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
piuose skaitėme, kad dabartinis vargšas — pribaik jį”.
PIGIAUSI
IR KITI DRAUDIMAI.
. “liaudies” prezidentas Justas
Lietuvių tautos nelaimė, kad
I Paleckis Sao Paulo pareiškęs, jos priešaky stovi asmuo, kuris
jog į Lietuvą siųsti siuntinių ne Lįętuyos liaudį padėjo tarp kūjo
PRANAS BARAUSKAS
reikią, nes ten visko esą pakan ir priekalo ir naikiną be pasi
INSURANCE SERVICE
kamai. Tie gi, kurie prašą, tik gailėjimo, kaip tikras žemaičių
I LIETUVA
išnaudoją geros valios siuntėjus. kalvis viripa kalvėje geležį.
LE. 4-3608
Štai viso pasaulio žurnalistai
Tai štai kokios moralės yra
83 Westmoreland Avenue, Toronto
Pramonės gaminiai —
darbininkų ir liaudies “užtarė gali nuvykti už geležinės uždan
Maistas — Vaistai
Atstovas The Empire Life Insurance Co. ir
gos, bet ne į Lietuvą. Kodėl?
jas”.
kitų draudimo bendrovių.
Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
Užjūrio lietuviai gauna tūks Ąiškų, kas nors daroma nešva
22 svarai cukraus $11.95
tančius laiškų
savo artimųjų riai!
Į Lenkiją, į Vengriją “valdo
22 svarai ryžių
$14.75
—senų tėvų, brolių, vaikų, žmo
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
22 svarai taukų
$23.20
nų, kurie net gėdijasi savam vai” leidžia siųsti* siuntinius
parašyti, kokiame skurde ir normaliu muitu ir vartotus
Siuntiniai pristatomi per
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
varge yra atsidūrę: nei rūbų, daiktus. Į Lietuvą — nė. Ko
3-4 savaites.
Liūtas Kirvis.
nei avalynės, nei duonos pakam dėl?
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir Doltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo: karnai, o ką jau kalbėti apie mėJąnigue Trading
deliai. Žemiausios kainos.
'
■
'
'są. Tegul gi Justas pats pasako, Nepatenkinti prof. Rimschos
Co. Ltd,
kiek per metus į vartotojų tink1299 Dundas Si. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto
nuomone
835 Queen St W., Toronto
jlą paleidžia rūbų ir avalynės?
Rytų
vokiečių
spauda nepa
TeL EM. 4-4025
i-Net partiečiams neužtenka žmo tenkinta prof, von Rimscha iš
Susikalbėjo
!
Satelitai
niškai' prisidengti.
Skyriai Hamiltone, St. Ca
vedžiojimais Vokietijos sujungi
— Gerai, kad mane pakvie- ! Grupė sovietų satelitinių yals
Turim gi tūkstančius laiškų, mo reikalu.. Erlangeno proL dr.
tharines, Edmonton, Buffa
tėt, — sako gydytojas pacientui, tybių stebi aplink žemę lekiankurie tikrą skurdą atvaizduoja^ von Rimscha š.m. vasario 28 d.
lo ir kt.
— Jau buvo pats laikas...
tj satelitą ir girdi jo signalus
Pagaliau yra iš ten gyvų liudi Erlangeno universiteto politi-1
— Suprantu, pone daktare, “pyp, pyp, pyp”--ninkų. Jei to negana, tai Kana niame kolegiume pareiškęs, jog
— Jam geriau, — sako viena.
skatikas dabar visiem sreikados “lietuvių delegacija” viešai Vokietija gali likti padalinta*
Lietuvių moterų
— Jam bent leidžiama pypti...
lingas...
nupasakojo apie skurdą Lietu dviejose savistoviose valstybėse,
voje.
Štai vienas delegacijos na kurios tokiu būdu geriausiai ga
KIRPYKLA
rys senukas aplankęs brolį gim lės atremti komunizmo įtaką.
ED. KONDRATAS
tinėje pareiškė: “Pamačiau sa Minėtas profesorius jau pernai,
Domą Hairstyling
vo broli skarmaluose, apsiver liepos mėn. 5. d. tame pačiame
kiau. Pasibučiavome. Išvažiuo kolegiume pareiškęs: “Jeigu pa
1618 BLOOR ST. W.
damas atidaviau visus marški sisektų Rytų Vokietiją išjungti
(netoli Dundas)
nius ir švarkus. Sau pasilikau iš rytų bloko, gal su tiesioginiu
Telefonas LE. 3-2904*
tik ant kūno rūbus”. Kitas “dė uždraudimu susijungti su Valegacijos” narys, pamokytas, pa-; karų Vokeitija, aš tokiam spren
Sav. D. KAUNAITĖ
-----------. “Pama
pama_ dimui besąlyginiai pritarčiau”.
šakojo savo draugams:
-1113 Dundas St. W., Toronte
čiau savo brolį skerdžių lopi
(prie Lietuvių Namų)
niuose, basą, persigandau”. Tai
Kas
keliatės
į
kitą
buvęs geras ūkininkas. Štai bu
Telefonai:
KANADOJE ŽMONĖS
giųv. LE.3-5454 namų LE.4-6643
kutą ir norite pigia kaina per- vęs dvaro kumetis iš Sibiro rašo
LYGIAU
VERTINAMI
— “Dešimt metų aš su žmona ir
yežfi savo baidus, kreipkitės telefonu
(CSc) Kanadoje žmonės iy1 dukterimis išbuvau. Dabar no giau vertinami dėl religinių,
LE. 5-4247.
rime grįžti į tėvynę, bet neturi tautinių bei rasinių skirtumų,
BR. STONČIUS
2UKLAVIM0
me kuo apsivilkti ir apsiauti, nė negu JAV. Tuo pačiu mastu ma
už kelionę apsimokėti”. Lietu tuojant, Montrealyje žmonės ly
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
STANLEY SHOE STORE
vos liaudžiai ir užsienio lietu giau vertinami, negu Toronte.
NIS su atitinkamomis nuolaidomis
Aug&iousios r ūJi to moterų, vo«kų ir
viams aišku, koks ten dabar
Tai yra išvados, prieitos dis
vyrų botoi, normalaus dydžio ir platūs
gausite tik
skurdas.
kusijose,
kurias suorganizavo
į
ĘE—LEE
Žmoniškumas
verčia
žmogų
Montreal Human Relations Re
i
Dundas St. W. Toronto
padėti kitam žmogui, atsidūrus search Centre kartu su Cana
skurde, nelaimėje. Bet Justo dian Council of Christians and
.
,
“
"
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Jews. Visdėlto pripažinta, kad
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
nelygus žmonių traktavimas
TAUPYK ir SKOLINKIS
Čio pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius žeutuvus.
Kanadoje dar nėra išnykęs. Pro
vincijomis imant, daugiausia ne
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
lygaus traktavimo yra Britų
Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir .gyvybė aodrąusta.
Kolumbijoje ir Saskatchewane.
Daugiau nelygaus traktavimo
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
DARBO VALANDOS:
yra “ištisiniuose“ miestuose,
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir
kaip Torontas ar Quebec mies
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai —
Antradieniais—
nuo 10-12 vai. ryto ir 7-9 vai. vak.
tas, o mažiau tarptautiniame
gazo ar elektros
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta. •
mieste Montrealyje, kuris taip
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
pat nėra nuo to visai laisvas. Pa
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St E.
skiri asmenys ten traktuojami
Telefonas LE. 2-8723
lygiau, bet už tat ten didesnė
.............. 1 l"1”'>
j "............... 0B.TW
JIT1_ B
Savininkai ZALECKIAI
■ m u iii
im i.“grupinė nelygybė”. .
TELEFONAS HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Dr. J. URBAITIS
»

Dantų gydytoja

1398 Dundas St. W.

Toronto
Telefonas LE 6-9622

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

Grįfc> atostogų ir priima li
gonius darbo dienomis 1-4
-vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.
Kitu laiku susitarus telefonu.

Priėmimo valandos:
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
šeštadieniais pagal susitarimą

. ...............

AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. V. Sadauskienė L LUNSKY. R.O.
Dantų gydytoją
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Ronęesvalles), Toronto. (
Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12
įr 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Pritaiko akintus visiems aklų defek‘tttfla a|ųų WyMSr kuria dai
nai sukelia gcv'vos skaudėjimą Ir nėr-į
vingumą.
Kalba slavų kalbomis.

470 College St W. Toronto
Telef. WA. 1-3924

Dr. N. Novošickis

OKULISTAS

Dantų gydytojas
459 BLOOR ST. W.,
Toronto, Ont
(Starkman vaistinės
namuose)
Darbo valados susitarus
telefonu
Tel. WA. 3-2003

Paleckio moralė kreiva

Rr. RUKOWSKA BEJNAR, R.O.
BU^^SKAJĖLO.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vah vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

Baitin.: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS

siuntimai

Vyry ir motery nšby
siuvėjas

Dr. E. Zubrienė

W. A. LENCKŲ BJL, ULB. I

PAKTŲ GYDYTOJAS
Vakaro» ir Šeštadieniai*
pagal susitarimą

Teisininkas
Advokatas — Notaras

1082 BLOOR W., TORONTO 4.

100 Adelaide St W.

(į rytus nuo Duffertn St J

I

Room 107
DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Telefonas EM. 64182

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais. ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

Toronto

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

Lietuvio advokato
įstaiga
Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kompas Bay & Richmond/

/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN
Advokatai -r Notarai
35 HAYDENST., Toronto, >
(arti Bloor ir Yong gatvių) ,
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501.
BE. 3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.L.
GEORGE
BEN, B.A.
* r
teisininkas —
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St. W.. f oronto

VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiat
fj

j

- Krosnys - Gazai - Alyva Anglys
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High Park rajone

Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

2102 DUNDAS ST. W.
' Tel. LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

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

Paieškojimai

K. ARDAVIČIUS

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
'

* mi.

I.I**,

naif n ...........

■

■

....... ........

Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
S ROBERT STREET, TORONTO
/prie
/
Sav VL TARVYDAS
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 24058.
DARBE: WA. 1-1541

■—^■■■i

,

DĖMESIO!

> DĖMESIO!

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Darbas sąžiningas ir garžfatuotas.
AL. ČIŽIKAS’r
Tet RO. 64063
18 SKYLARK RD., Toronto.
■

'

9

»

♦

TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi. PATEFONUS.
J. SIANIONIS
19 GLEN BELLE CRĘSC.
Telefonas RU. 1-7881.
.

.
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A. STANČIKAS, boigrs National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių*

TELEVIZIJOS

IMI01PMATUS

televizijos ir r?dio aparatus
.

Taliūnas Vincas, sūn. Jono,
gimęs 1909 m. liepos 19 d., Pa
nevėžyje, iš Lietuvos išvykęs
1944 m., ieškomas Petro Ališaus
ko iš Panevėžio. Jis pats ar ži
nantieji apie jį prašomi rašyti
adresu: J. Vepstas, 6639 Šo. Bi
shop St., Chicago 36, Ill., USA.
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Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Natriu stabdžiu MtĮhnas tik *18.00
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Aparatai paimami Ir graiineml |
met vewui. iraraas v oaiys goran*

Skambinti telef. LE 1-1602.

95 Roncesvalles Ave., Toronto
Telef. LE. 6-5613

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas
g Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont
Į
TęL EM. 4-2715

1539 DUNDAS ST. W.
/prie Dufferin/
Visu rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic - Hydromatic transmisijos.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 5-9130

—i—

I

i

Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

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

Toronto

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite
asmeniškai J
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronto, Oat.
Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6r9 vai. y.
Atsakymams raštu pridėti $1. . Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
vaitui.
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P. ŠALNA x
LIETUVIS MATININKAS
(Ontario Land Surveyor)
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAKJĄ
Legalus rūbelių nustatymas. Subdivi< sions. Morgičių plonai ir t.t.
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont.
Telefonas TU. 4-3988
Richmond Hill
■ . J 1
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TORONTO. Cnt.

šj šeštadienį, spalio 4 d., 7.30 v. v.

4

šv. Jono Kr- parapijos žinios
PrbikėUmo parapijos žinios
— Pirmojo spalio mėn. penk — Prisikėlimo parapjioje pi
tadienio proga, šį penktadienį niginiai reikalai sakykloje mini
7.30 v. v. laikomos šv. Mišios. mi labai retai, gal porą trejetą
Sekmadienį pamokslai kun. dr. kartų metuose, bet kartą paliesmaldų metu daroma rinkliava
bažnyčios remonto skoloms mo
kėti. Šv. Juozapo ligoninėje šią
savaitę kapelionauja kun. B. Pacevičius.
— Spalio mėnesį rožančius
bažnyčioje kalbamas sekmadie• niais laike 9.30 vai pamaldų ir
pėnktadienių vakarais 7.30 vai.
Tikintieji skatinąmi tradicinį
rožančiaus pamaldumą prakti
kuoti privačiai namuose, šeimo
se kas vakarąšsukalbant rožan
čių.
— Vizitavimas šeimų prade
damas šią Savaitę. Lankomi
Grace, Bellwoods, Claremont,
Euclid gatvių, o taip pat ir Wil
lowdale (užmiesčio rajone) gy
venų lietuviai.
— Sutvirtinimo sakramentas
par. bažnyčioje bus teikiamas
lapkričio 8-9 d.d. J.E. vysk. V.
Brizgia Sutvirtinamųjų regist
racija vykdoma iki spalio 18 d.
— Vaikams,'lankantiems vie
šąsias mokyklas, tikybos pamo
kos lietuvių kalba bus pradeda
mos spalio mėn. vidury.
— Lietuvių mokyklai patalpų
reikalu lankytasi pas J. Em. To
ronto Kardinolą įteikiant jam
pro memoria, kuriame išsamiai
paaiškinama lietuviams mokyk
las reikalingumas ir prašoma as
meninė Kardinolo intervencija.
Eminencija pažadėjo padėti ir,
tikimasi, kad artimoje ateityje
mokyklos reikalai
išsispręs
gaunant vėl patalpas iš katali
kiškų mokyklų.
— Toronto liet, sporto klubo
“Vytis” dešimtmečio proga lan
kėsi Tėvas J. Borevičius, SJ,
Montrealio AV parapijos klebo
nas, kuris praėjusį sekmadienį
par. bažnyčioje atlaikė pamal
das ir pasakė jaunimui taikomą
turiningą pamokslą.
— Praėjusį šeštadienį iškil
mingai palaidotas kūrėjas - sa
vanoris a.a. Leonas Čuplinskas.
Velionio šeimos nariams ir gi
minėms gili užuojauta.
— Parapijos choro, vadovau
jamo muz. S. Gailevičiaus, re
peticijos vykdomos sekmadie
niais po 11 vai. pamaldų. Ka
dangi rudens sezonui yra pra
dedamas naujas giesmių reper
tuaras. maloniai prašoma nau
jus choristus įsijungti į parapi
jos chorą.
— Jau gautos pušaitės, skir
tos sodinimui lietuvių sodybose
Springhurste. Užsisakę jas per
kleboniją, gali pasiimti Spring
hurste šį savaitgalį.

PRIS1KRLIMO AUDITORIJOJE

Rudens šokiR,.sezono atidarymo

INITIUM SEMESTRI BALIUS,

Lygiai taip buvo ir praėjusį sek
kuris |vyks Queen Elizabeth viešbučio Duluth salėje,
madienį, kada kleb. T. Placidas,
900 Dorchester Street West
pradžioje pasidžiaugęs per pir
Programą išpildys V. VAIKAIČIO ved. KVARTETAS.
Gros brolių Lapinų “Lituanica” ir
muosius š-m. 9 mėnesius sumo
Seymour Forman orkestras.
kėta $25.000 skola, pradėjo lau
Šokiams gros “CUBANA”;
VEIKS BUFETAS.
žyti aukų skaitlines ir jąs prak
Visus maloniai kviečia atsilankyti
Apsirengimas: semi-formal.
tiškai aiškinti. /Pasirodo, kad
Prisikėlimo
parapijos
choras
ir
“Aušra
”
.
Kanados
Lietuvių
Studentų Sąjunga Montrealyje.
nors Prisikėlimo parapijai pri
klauso maždaug 1.400 šeimų, ją
LS Sąjungos studijų dienos
APLANKYKIME SESELES!
10.30 vai. Inž. Algimanto Ge-Šv. Jono Pašalpinė D-ja,
Moksleivių ateitininkų ,
apčiuopiamai remia tik 500. Pa
Šįmet sueina 40 metų nuo Ma
čiausko paskaita “Lietuvis aka-"
Montrealyje
dėkojęs uoliems rėmėjams ir pa (gimnazistų) susirinkimas šau- vasarą kurį laiką pailsėjusi, prarijos
Nekalto
Prasidėjimo
Sese

Maloniai
kviečiame
visus
ko
demikas dabarties kultūrinėje,
kiamas
šį
sekmadienį,
spalio
5
deda
darbą.
Rudens
ir
žiemos
rodęs atjautimą aukoti neišga
linčių, klebonas kreipėsi į ap d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo parap. metu draugijos valdyba vėl lai- rų Kongregacijos įkūrimo. Ji legas ir koleges dalyvauti stu politinėje bei ekonominėje san
sileidusius parapijiečius, nusa muzikos studijoje. . Valdyba, kysis tokios pat tvarkos susirin buvo įkurta ark. J. Matulevi dijų dienose ir Kanados - JAV kryžoje”. Diskusijos.
kimų šaukimo atžvilgiu kaip bu- čiaus 1918 m. spalio 15 d. Mari lietuvių studentų susiartinimo
12.30 vai. Bendri pietūs.
kydamas jų daromą žalą para
Jaunesnėm skautėm
vo praeityje. Į susirinkimus jampolėje. Arkivyskupo J. Ma šventėje, kuri įvyks š.m. spalio
2 vai. Archit. Algimanto Bapijos dvasinei *ir materialinei
Tėvai,
norintieji
užregistruoti
'
rinksimės
kiekviena
;
mėnesio
3-5
dienomis
Montrealyje.
tulevičiaus
troškimas
ir
buvo,
nelio
paskaita “Akademinė lie-:
pažangai. Ypačiai stiprus argu
Programoje numatoma:
kad seserys padėtų savo darbu
tuviškoji šeima, jos prasmė ir* '
mentas buvo tas, kur skaitlinė savo dukras nuo 7 iki 11 metų į 'pirmąjj sekmadienį,
skautų
organizaciją,
prašomi
j
'~
aktualumas”. Diskusijos.
Pirmasis poatostoginis drau bei auka vargstantiems žmo Penktadienį, spalio 3 d.:
mis buvo pailiustruota- kaip apkreiptis
į
draugininkę
Dalią
'
6
vai.
vak.
Registracija
Auš

nėms
—
seneliams,
jaunimui
ir
gijos
narių
susirinkimas
šaukia

8 vai. vak. Initium Semestri;
sileidusieji išnaudoja ir mate
Skrinskaitę
—
LE.
2-2021
arba
mas spalio 5 d. 3 vai. p.p. šv. t.t. Marijos Nek. Pr. seserys ark. ros Vartų parapijos salėje, 1465 balius Queen Elizabeth viešbu-;
rialiai skriaudžia tuos, kurie
į
adjutantę
Ritą
Merkelytę
—
Jono
Kr. klebonijos priestato sa- J. Matulevičiaus mintį įgyven Rue de Seve, Cote St. Paul, čio Duluth salėje, 9.00 Dorches*
aukoja.
dino ne tik Lietuvoje, bet ir čia, Montreal, P.Q. Telef. PO. 8-0037. ter Street West. Apsirengimas?• — Praėjusį sekmadienį para RO. 6-5996.
šeštadienį, spalio 4 d.:
semi-formal.
Kadangi po ilgesnės pertrau išeivijoje. Amerikoje, Putnam,
piją ir vienuolyną privačiai ap TLM Šalpos grupės “Daina”
9
vai.
Registracija
ten.
pat.
Conn,
jau
15
metų
seserys
pa

kos
yra
susitelkusių
gana
daug
Sekmadienį, spalio 5 d.:
lankė D.G. lietuvių Pranciškonų valdyba praneša, kad sekantis
11 vai. Šv. Mišios Aušros Var~
Provincijolas T. Viktoras, OFM. susirinkimas įvyks spalio 5 d., ir svarbių reikalų, todėl valdy vyzdingai vadovauja lietuvaičių
tų parapijos bažnyčioje.
Kaip Paryžiuje
— Visą spalio mėnesį šiokia sekmadienį, 3 vai. p.p. pas L. Po ba nuoširdžiai prašo narius su mergaičių stovyklai, veda mer
gaičių
bendrabutį,
senelių
na

sirinkime
kuoskaitlingiausiai
da
1230 vai. Dr. Henriko Nagi<£
atrodo
Toronte
neseniai
įsikū

dienių rytais po 8 vai. Mišių bus cienę, 830 Windermere Ave. Na
mus, spausdina lietuviškas kny rusios lietuvaitės ponios Anasta paskaita “Studento akademiką
kalbamas rožančius, šeštadie rės prašomos atnešti visus turi lyvauti.
Be
to,
"valdyba
yra
susisielo

gas bei laikraščius. Kanadoje — zijos van Breda - Šimonytės vei lietuviškoji misija”.
niais bus kalbamas 8 vai. rytą mus fantus mūsų sekančio vajusi draugijos narių skaičiaus Montrealyje tos pačios lietuvai do odos, kojų ir rankų priežiū
2val. Studijų dienų uždaryk
prie išstatyto Švenčiausio, o sek karo loterijai. •
padidinimu. Nors draugijos ma tės seselės vadovauja vaikų dar ros institute. Viskas čia Pary mas.
' ..-'Lį
madieniais — po 9 vai. Mišių.
terialinis
stovis
auga,
bet
narių
Nakvynės
reikalu
kreiptis
į
želiui,
šeštadieninei
lietuvių
mo

žiaus
kilmės
—
nuo
originalių
— Šį penktadienį; kuris yra
“Anglų” subuvimas
skaičius nedidėja, fgesnį r laiką, kyklai. .Toronte irgi jos veda kosmetikų iki prancūzų stilium sk. sekt. R. Siniūtę, 153 - 3rd.
pirmas šį mėnesį, bus-laikomos
ToSpalio
16
d.
atvažiuoja
į
galima sakyti, jis stovi vietoje, lietuvišką vaikų darželį, moky- įrengto laukiamojo ir laikinai Ave., Ville Lasalle, P.Q., telef;
Mišios 7.30 vai-; vak.
rontą
kun.
Kazlauskas,
Londono
Pasirodo, esama tokių asmenų, tojauja lietuvių mokykloje, pra gyvenamo kambario.
PO. 6-5900. Montrealyje infor<
— Parapijos choro repeticijos
(Angį.)
liet.
„
parapijos
klebonas
kurie nariais naūjai- prisirašo, veda katekizmo bei katecheti-' Instituto uždavinys' pagerinti macijų reikalais kreiptis į sk;yra kiekvieną ' pirmadienį vy
ir
ilgametis
Lietuvių
Sąjungos
tačiau greitai pamiršta pagrin kos pamokas, dirba su jaunimu moters išvaizdą ir suteikti jai pirm. V. Piečaitį, 5785 - 12th
rams ir kiekvieną trečiadienį
centro
valdybos
narys.
Jam
pa

dinę nario pareigą — to nedi at-kų organizacijoje.
Ave., Rosemount, P.Q., telef.
daugiau galimybių gyvenime.
moterims. Pradžia 7.30 vai. vak.
gerbti
ir
bendrai
savo
tarpe
(bu

RA.
2-4449 ir ižd. V. Šipelį, 940
delio nario mokesčio užsimokė 40 metų sukakties proga vaikų
“Gaila —sako p. V. B., — kad
— Šį sekmadienį visi parapi
vusiems
Anglijos'
lietuviams)
jimą. Todėl, praslinkus . trims darželio rėmėjos kviečia visą kaikuriuose kraštuose veido Osborne Ave., Verdun, P.Q., te
jiečiai maloniai kviečiami daly
pabendrauti
yra
rengiamas
su

mėnesiams valdyba esti privers lietuvių visuomenę atsilankyti odos priežiūra yra laikoma ne lef. PO. 7-7559.
vauti Exhibition parke iškilmin
buvimas.
Vieta
ir
tikslus
laikas
Iki pasimaytmo Montrealyje!
ta tokį narį suspenduoti, o taip pas seseles spalio 19 d. Mes at reikalingu liuksusu. Betkuris
gai kalbamame rožančiuje, ku-,
bus
paskelbti
vėliau.
Užsirašy

KLSS Montrealio sk. v-ba.
jo ligos atveju nebegali mokėti silankydami pas seseles, parem jaunas veidas — pilkas, riebus
ris prasidės 2.30 vai. p.p.
ti
ir
bendrai
gauti
informacijų
pašalpos.
kime jų kilnius darbus savo ir spuoguotas negali susilygin
— Šį sekmadienį, kad nesu
Bankas “Litas” pakelia savo
galima
pas
F.Senkų
—
LE.
5-2625,
Toronto
šv.
Jono
Krikštytojo
kuklia auka. Atsilankiusius pa ti su gerai prižiūrėtu pagyvenu nariams
trukdyti norinčių dalyvauti iš
draudimą nuo $1.000
kilmingame rožančiuje, anks kun. B. Paceyičių — EM... 4-7646, Pašalpinė Draugija yra viena iš vaišinsime lietuviškais skanė sios moters veidu. O juk moters iki $2.000. Tai reiškia, jei narys
pigiausių šalpos draugijų (na siais. Lankymo valandos: nuo 2 išvaizda užtikrina pasisekimą
čiau skelbtų Katalikių Moterų J. Matulionį — LE. 2-0248.
turi banke įdėjęs $2.000 ir mirš
Draugijos ir Tretininkų susirin Siuntiniai Suvalkų lietuviams rio mokesčio atžvilgiu). Taipo vai. iki 7 vai. vak. Adresas: 46 darbe ir gyvenime”.
ta arba tampa visiškai nedarbin
gi jos materialinis' stovis yra la Delaware Ave.
Rėmėja.
“Acadėmie Scientifique de gas bankas įpėdiniams arba ne
kimų mūsų parapijoje nebus.
Vasaros pabaigoje Toronto
Beautė”, kurią baigiau jau prieš darbingam išmoka $4.000.
Susirinkimų datos biis paskelb Skaučių-tų Židinys kreipėsi į bai geras. Nelaimės atvejais ji
daugeliui
lietuvių
yra
gražiai
Ant. Rinkūnas, žinomas peda kelioliką metų, mokė mus labai
tos vėliau.
Toronto lietuvius, kad paaukotų pagelbėjusi. Todėl draugijos
Klierikas Jonas Gaudzė rug
gogas ir vadovėlių autorius, iš pagrindinai mūsų amato, kad
— Šį sekmadienį, 10 vai. bus rūbų Suvalkų lietuviams. Rūbų
laikomos Mišios už a.a. Alek suaukota gana daug, už ką skau valdyba manytų, jog daug di laikė egzaminus į paskutinį mo gaėtumėm atskirti kuomet tai sėjo 24 d. laivu “Carinthia” grįsandrą Mickevičių, kurias užuo tai nuoširdžiai dėkoja, dėkos ir desnis kiekis Toronto lietuvių kytojų seminarijos — Teachers’ yra mūsų ir kuomet odos gydy šv. Kazimiero kolegijos ir apsi-.
jautos vietoj užprašė J. G. Kau mūsų sesės - broliai juos gavę. turėtų tapti jos nariais- ir pasi College kursą, kurį baigęs gaus tojo darbas, kad mūsų pareiga žo į Montreglį iš Romos lietuvių
naudoti jos patarnavimais.
teisę dirbti mokytojo darbą On yra neuždengti, bet pagydyti ir stojo pas Arlauskus. Romoje iš
lių šeima.
Jau. yra išsiųsta 35 siuntiniai.
Tad šiuo kartų visus narius tario prov. mokyklose.
pašalinti odos trūkumus. Aš ti buvo apie 3 metus. Jausdamas
— Kviečiami visi pasinaudoti Persiuntimui lėšų skyrė Toron
kiu įgauti ir Toronto ponių pa reikalo pailsėti po intensyvių
parapijos biblioteka, kuri vei to Šalpos Fondas ir St. Cathari valdyba prašo T įsivesti į susi
sitikėjimą, kaip buvau įsigijusi studijų, gavo metus atostogų.
kia kiekvieną sekmadienį po 10 nes vilniečiai. Visus rūbus iš rinkimą savo draugų ir pažįsta
Jaunesniųjų ateitininkių
mumo visus tuos, kurie šį kvieti
dirbdama Paryžiuje ir vėliau Kitų metų rudenį, gavęs Kana
ir 11 vai.'Mišių.
siųsti Židinys nėra piniginiai pa mą - perskaitys,; prašo skaitlin susirinkime, įvykusiame pra daug metų Olandijoje”, — sako dos pilietybę, važiuos į Romą
— Praėjusį sekmadienį pra jėgus. Spalio 18 d. Prisikėlimo
ėjusį sekmadienį, būrelio pirmi
tęsti studijų Laterano'universi
gai
susirinkime
.dalyvauti
ir
pa

dėtos Pirmos Komunijos ir vai par. salėje ruošiamas balius ninke išrinkta Aldona Bušins- p. Breda atsisveikindama.
',
Jos adresas: 107 Yorkville tete.
kučių katechetinės pamokos. parengimas. Būtų malonu, kad sidaryti mūsų draugijos nariais. kaitė.
Draugijos valdyba.
Ave.
S.
Kurie nespėjo savo vaikučių vie šis balius turėtii pasisekimą ir
Ežero pakrante prie “Sunny
noms ar kitoms pamokoms užre tuo pačiu būtų galimybės dau
A. a. Leonas Čuplinskas
Apylinkės vladyba kreipiasi
side Toronto uosto komisija bu
gistruoti, prašome tai padaryti giau išsiųsti siuntinėlių. Pra į visus lietuvius, prašydama ir
Praėjusią savaitę Toronto lie vo numačiusi užstati dideliais
šį sekmadienį. Iki šiol Pirmai šančių ir pagalbos reikalingų šiais metais parodyti nuoširdų tuvių koloniją vėl sukrėtė jau
Komunijai
užregistruota
45 yra labai daug.
solidarumą bendruomenei, su trečia ii eilės staigi netikėta apartamentų namais, viešbu
Išganytojo liut. bažnyčioje,
vaikai.
BALTIC MOVERS
mokant nustatytą $2 metinį Įna mirtiš. Šiuo kartu buvo atsisvei čiais, moteliais, restoranais ir
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd.
benzino stotimis. Miesto plana Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis
— Šį sekmadienį, tuoj po 11 TL Choro Varpo perengimai šą. Solid. įnašams rinkti vajus
kamp,e spalio 12 d. 1 vai. p.p. vai. Mišių gimnazistai, lanką
kinta su a.a. Leonu Čūplinsku, vimo skyrius betgi šį planą at distancijomis, yisas vežamas turtas ap
vykdomas
sekmadieniais
prie
šiais
metais
įvyks
spalio
25
d.,
įvyks lietuvių evangelikų pa- nekatalikiškas mokyklas, renka
63 m- kūrėju - savanoriu. Velio metė. Paežere į pietus nuo Gar draustas. Važiuojam kas, savaitę į Maut;
, maldos, ne kaip skelbta spalio 5 si į muzikos studiją ir registruo šeštadienį, Prisikėlimo parapijos bažnyčių spalio, lapkričio ir nis kilimu pasvalietis. Nors fi dener ekspreskelio skiriamas realj, Londoną, Windsorą, Hamiltoną,
Bay, Sudbury ir kitur.
—
salėje — rudens balius; lapkri gruodžio mėn., panašiai kaip bu ziškai nepertvirčiausias, savo gyventojų malonumams — pik Worth
d-, pamaldos laikomos vikaro H. jasi religinėms pamokoms.
3D
DEWSON
ST.
TEL.
LE.4-1403
čio 29 d. tradicinis Varpo pobū vo praeitais metais.
Dumpio iš Detroito. Prašome vi
nepaprastu darbštumu sugebėjo
TORONTO
— Šį sekmadienį pradedamos vis Lietuvių Namuose. 1959 m.
Solid, mokesčio rinkėjai pra vaikus išleisti į mokslus, o at nikams ir pan.
sus lietuvių evangelikus kuo
Sekmadienio Popietės, kurios asusio 24 d. šeštųjų metinių pro šomi atvykti į 'vietą ne vėliau liekamu laiku vasarą, talkinin
skaitlinigausiai atsilankyti.
Ev. liut. liet, par Taryba Tor. bus tęsiamos per visą sezoną ga Prisikėlimo parapijos salėje 9.30 vai. ir atsinešti kvitų kny kaujamas sūnaus inž. Eugeni
kiekvieną sekmadienį, nebent didžiulis koncertas - balius.
geles! Jei kuris rinkėjas negalės jaus, Springhurste savo ranko
kada
nors
salė
būtų
perleista
ki

nurodytą sekmadienį atvykti, mis pastatė vieną gražiausių va
Toronto Šalpos Fondo
tiems
reikalams.
Šį
sekm.
5
vai.
prašome pasikeisti su kitu rin sarnamių, kuriame rudeniop
praeitoje rinkliavoje pirmieji
Atlantis Export-Import Ltd.
pp. bus rodomas spalvotas mu kovo mėn.. gavo leidimą gamin kėju laiką.
paaukojo:
pats velionis su savo artimai
zikinis
filmas “Kismet”, kuria ti Kanadoje, 380 College St. ir
Rinkėjai:
►30#
$30 ~ dr. J. Yčas;
siais
turėjo progos pasidžiaugt;
me
vyriausias
roles
vaidina
Ho

<4K
Spalio
5
d.
Prie
Prisikėlimo
Po $10 — A. Diržys, A. V. Bre749 Bathurst St.5 Toronte, Hi-Fi
savo anūkės Vidos Joanos krikš
da-Šimonytė, A. Urbonavičius, ward Keel ir Ann Blyth. Po ki radio aparatus, muzikos kabine bažnyčios — S. Banelis, E. Bu- tynomis. Velionis buvo aktyvus
no iki 10 vai. bus šokiai.
nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų,
V. Šaltmeras, S. Čepas;
tus' magnetofonus bei patefo belis, J. Bubėlis, prie šv. Jono kūrėjų savanorių s-gos narys,
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn
— Ateinančią savaitę lankysi nus. Šiuo reikalu Atlantis b-vė Kr. bažnyčios — J. Andriulis.
$6 — R. Žiogarys;
vėliavnešis įvairių švenčių pro
Spalio 12 d. — A. Banelis, V. gomis.
Po $5 — B. Jonynas, V. Sut me parapijiečius sekančiose gat yra pirmoji lietuviška įmonė,
< Bubelis
ir A. Bumbulis, J- Ci
kus, S. Dargis, J. Dragašius, J. vėse: St. Johns Rd., Durie St., stovinti lygiagrečiai su kitais ra
Palaidotas šeštadienį iš šv. Jo
'
•
Ratkevičius, L. Vaicekauskas, Beresford Ave., Runnymede dio bei muzikos kabinetų ga- cėnas.
1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
no Kr. liet, bažnyčios, dalyvau
Spalio 19 d. — J. Dvilaitis, A. jant gausiam būriui žmonių.
Ave., Kennedy Ave., Lincoln ‘mintojais Kanados rinkoje. Be
J. Pu ter is;
J. BERŽINSKAS
Po $4 — B. Naujalis, Kl. Ba- Ave. ir Gilmour Ave., be to, gy to, šiomis dienomis Atlantis Dūda ir K. Grigaitis, J. Draga Kūrėjai savanoriai jo karstą paUžsakymai priimami ir paštu.
• • f . *puošė tautine vėliava ir atsižyliūnas;
venančius Etobicoke rajone.
b-vė gavo ir .CSA pripažinimą, šius.
Spalio 26 d. — O. Indrelienė, mėjimo ordenu, o bažnyčioje
$3 — G. Dikis;
— Vis dar negaunant patalpų kad jos pagaminti radio apara
TAUPYK, SKOLINKIS *
$2 — J. Peseckas;
Toronto lietuvių mokyklai, pra tai ar muzikos kabinetai, nepai S. Jagėla ir J. Jaseliūnas, J. Ja- pamaldų metu ėjo garbes sar-.
savo kredito kooperatyve “LITAS
’
Po $1 — A. Ramanauskas, P. ėjusią savaitę susirinkęs Prisi sant skirtingų provincijų Hyd sinevičius.
gybą.
A. KantvyLapkričio 2 d?
Alšėnas, V. M.
kėlimo parapijos komitetas pa ro patvarkymų, gali būti parda
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
Šalpos Fondas.
reiškė šiuo reikalu didelį susi vinėjami taip pat visoje Kana das, Al. Kuolas ir V. Kolyčius, linuomojamas frentinis kambarys vyrui j
duodamos bet kokiam geram tikslui.
su maistu. Bloor • Symington rajone. <
rūpinimą ir nutarė, jei greitu doje. Atlantis b-vė, nugalėjusi Aug. Kuolas, i
*
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų.
Toronto rotušės projekto kon laiku nebūtų gauta tikros mo- į augščiau minėtus suvaržymus ‘Lapkričio 9 d— V. Meilus, A. Tel. LE. 2-6922.
parapijos salėje. Banko kambaryje. •
• ...;
kurso laimėtojas yra suomis ar kyklos patalpų, atidaryti bent ir tuo pačiu atidariusi duris pla Petkauskas ir V. Petraitis, J.
linuomojamas be baldu jaukus 2 kam
chitektas Viljo Rewell iš Hel vargo mokyklą Prisikėlimo pa čiajai Kanados rinkai, šiomis Mockus.
<
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
barių ir virtuvės butas. Tel. LE. 6-4046,
sinkio, 48 m., baigęs tenykštį rapijos patalpose.
Lapkričio
16
d.
—
B.
Petru

skambinti
po
6
val
.vak.
dienomis gavo virš ketvirčio mi
' technologijos institutą. Jam te
lytė, S. Prapuolenytė ir J. Sima
— Kviečiame visus parapijie lijono užsakymų tiekti prekių navičius, J. Senkus.
Nuo spalio 10 dienos ižnuomojamas bu
ko $25.000 premija. Jei jo pro
stambiems, distributoriams. Ga
čius
ir
torontiečhis
atsilankyti
šį
tas
— du kambariai ir virtuvė, atskiro
jektas bus panaudotas, jam dar '
Lapkričio 23 d - J. Račys, V. vonia,
mybos reikalams Atlantis b-vė
be bald., 2-3 suaugusiems. Bloor
šeštadienį
į
mūsų
salę,
kurioje
teks 6% nuo statybos sumos, jei 1
Simanavičienė
ir
V.
Sendžikas, - Havelock rajone. LE. 5-1708 po 6 v.v.
išnuomavo
buvusias
“
Fleet

nuo jo vykdymo bus atsisakyta, parapijos choras ir Aušra rengia wood” gamybos ir remonto erd J. Stanaitis.
REAL ESTATE
({nuomojamos II augitos — 3 kamba
nes sakoma, kad tokia statyba nuotaikingą pasilinksminimą.
Lapkričio
30
d*
—
J.
Smolskis,
vias patalpas. 749 Bathurst St.,
riai ir virtuvė, Tel. RO. 7-3433.
kainuotų apie 30 ,bet ne 18 mili
1611 Blotr St W. - ■ Toronto, Ont
Dr. Antanas Barkauskas, bu kur bus vykdoma tik didmenų A. Supronas ir J. Strazdas. V.
linuomojamas butas »i 3 kambarių ir
jonų dol., kaip buvo numaty- ,vęs Vytauto D. universitete asis prekyba, gamyba, prekybinin Sonda.
Kanadoj Onlario ir Toronto Real Estate Boards narys
be baldų. 62 Kenneth Ave.
Gruodžio 7 d. — P. Šurnas. T. virtuvės,
ta. jam būtų išmokėta dar $25 tentas pas prof. Antaną Starkų, kams išstatyti paskutinieji mo
tel. RO. 9-5866, skambinti nuo 11-4
tūkstančiai.
pavasarį išlaikė Canadian Me derniškieji 1958-59 m. modeliai; Tamošauskas ir V. Vaidotas, I. vai. p.p. arba po 8 vai. vak.
Telefonai:
6-2733, LE. 6-2664
Šalna.
dical
Council
egzaminus
vers

ten
pat
bus
ir
prekių
sandėliai.
Fordo dirbtuvės Oakvillėje
Gruodžio 14 d. — V. Vaidotas '{nuomojamas butas — 3 kambariai ir
Vakarais HU. 9-1543
tis
privačia
praktika,
dabar
Cre

Didėjant
prekių
pareikalavi

virtuvė. Yra garažas. Tel. RO. 6-7764.
pereitą ketvirtadienį uždarytos,
C. Valiukas ir J« Žilys, ĘjLelis
SWANSEA
nes dėl buvusio streiko JAV pri dentials Committee of Royal mui bei prekybai, ir kartu au-z
College
of
Physicians
&
Sur

gant
pelningumui,
atsirado
di

Lietuvi, liaudie DIEVDIRBI!
▼fone
MILNES
FUEL
OIL
CO.
$7.000 įmokėti, 7 kambariai, • atskiras namas, vandeniu alyva
trūkę metalinių stuomens dalių.
progai dovana sau ir kitam!
anvovai
geons
of
Canada
pripažino
jo
desnis
susidomėjimas
šios
b-vės
apšildomas, 2 virtuvės. 2 vonios, modemiškas namas, žaidimų
Atleistųjų darbininkų tarpe yra
VYTAUTAS AUŠROTAS
kvalifikacijas be jokio paruo šėrų-akcijų įsigijimu. Kelios
kambarys, privatus įvažiavimas, garažas. Viso prašoma $22.500.
daug ir lietuvių.
šimo (kuris tęsiasi 5 metus) lai stambesnės prekybos Toronte
DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS —
JT draugijos Kanadoje direk kyti Fellowship egzaminus spe norėtų^ įsigyti didesnį skaičių KONTRAKTORIUJ aHfoka nae>«ihn k
DUNDAS • SHAW
torių paskirtas žinomas žurna cialisto diplomui. Dr. Antanas akcijų. Akcijos-šėrai parduoda
Skambėkite: lt 5-0527
$2.000 įmokėti. 8 kambariai, nepereinami, 2 garažai. Prašoma
listas Willson Woodside. Jo už Barkauskas nuo atvykimo į Ka mi santykiu 1,2—1,0. vieno pre
♦e \
$14.000. Vienas* morgičius 10 metij balansui.
davinys būsiąs draugijos veiklą nada dirba Ontario prov. kaip ferred šėro kaina yra $10, o vie
INDIAN RD.
PARDUODAMA OBUOLIŲ SUNKA
no common šėro — $1. Atlantis
dar labiau išplėsti. Vienas daly- patalogistas.
$4.000 įmokėti, 6 kambariai, atskiras namas. 2 modemiškos virkas yra malonus, kad naujasis Į Čia dar vienas įrodymas, kad b-vė yra numačiusi šiais metais
VYNUI
DARYTI
alvva apšildomas. įvažiavimas iš priekio. Prašoma kaina
direktorius puikiai pažįsta bol- nepriklausomos Lietuvos moks- pajamas padvigubinti: iš praei
$16.900,
lengvos išmokėjimo sąlygos.
ševikų okupuotų kraštų reikalus lo įstaigų kvalifikacijos Š. Ame- tais metais turėtų pajamų —
LAPPS
BROS.
$79.450,81 pakelti iki $150.000.
ir yra senas tautų laisvės kovo-.rikoje yra respektuojamos,
Oil?
LZ^IALINGI
NAMAI PARDAVIMUI
Markham, Ont
Telef. 262-J3
Bendradarbė.
tojas.
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