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Savaitės įvykiai

’

Keliolikos tautybių naujųjų kanadiečių organizacijos sutarė
šią savaitę per savąją ir angliškąją Toronto spaudą perspėti kaJaunos valstybės pergyvena politinio nesubrendimo krizę. To
nadiškąją visuomenę dėl pastaruoju metu suaktyvėjusios propa
kia krizė prasiveržė Pakistane, Libane ir Irake. Pakistanas, gavęs
gandos už suartėjimą ir pagyvinimą visokių santykių su komu
nepriklausomybę iš britų 1947 m., pradžioje parodė daug suma
nistiniu pasauliu.
numo ir iniciatyvos. Kai pasitraukė iš gyvųjų tarpo didieji vadai
Tų organizacijų bendrame pareiškime sakoma, kad tai pra
Ali Jinnah ir Liaquat Ali Khan, politinis gyvenimas ėmė irti.
sidėjo Globe & Mail garsinimu defetistinės Bertrand Russel
Atsiradusios naujos partijos ėmė nebesusikalbėti ir nepajėgė su
filosofijos ir kulminacinį punktą pasiekė vedamaisiais Formozos
tilpti vienoj darnioj vyriausybėj. Prezidentas gen. maj. Iskander
bei kom. Kinijos pripažinimo klausimais. Buvo puolamas prez.
Mirza, matyt, sekdamas De Gaulle pavyzdžiu, ryžosi duoti kraš
Eisenhoweris ir valstybės sekretorius, s-toję sulaikyti komunis
tui naują.konstituciją ir tuo pašalinti įsiveisusias politines nege
tinę agresiją, o iškeliami tokie biznieriai bei intelektualai, kaip
roves. Susitaręs su kariuomene, jis pašalino vis braškančią vy
Cyrus Eaton, James Muir, Oakley Dalgleish, kurie aplankę So
riausybę^ paleido seimą, provin-®------------------------- --------------vietų Sąjungą grįžę ėmė propaguoti komunistų tariamą gerą
cinius seifnus, paskelbė karo sto- tę buvo suruoštas perversmas
valią ir taikingumą.
vį ir jo Vykdytoju paskyrė ka- naudai pulk. Salam Arif, kuris
Žmonės; kurie pažįsta komunizmą net iš savo pačių patir
riuomenės vadą gen. Ayub yra atleistas iš vicepremjero
ties, yra nepaprastai susijaudinę, kad tuo būdu stengiamasi dez
Khan. Tuo būdu liko įvykdyta pareigų ir numatytas atstovu į
orientuoti visuomenę ir sugriauti jos natūralią ir teisingą anti
tyli revoliucija, panašiai kaip V. Vokietiją. Perversmą suruo'
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komunistinį nusistatymą, kurio laikosi didžioji dauguma Kana
Burmoje,''didelėje
Pakistano
ša 1 šė jo * buvusio
dos visuomenės. Šita propaganda kartu sudaro klaidingą įspūdį,
lyje, kur yra 81 mil. gyv. su 365 Perversmas betgi nepavyko.
lyg Kanados visuomenė spaustų savąją vyriausybę imtis “nuo
tūkst. kv. i mylių ploto. Kurlink Arif yra suimtas, pulkas nugink
laidesnės” linijos komunistinių kraštų atžvilgiu ir šiauštis prieš
suks nauji vadai, dar neaišku. luotas, karininkai perkelti ki
JAV liniją.
Prez. Mirza pareiškė, kad ir to tur. Valdžia pasilieka ir toliau
Neokanadiečių organizacijos tad nori priminti Kanados spau
liau tarpt, pasižadėjimai Bagda Karim Kassem rankose.
dai ir visuomenei, kad anoji propaganda užmiršta pačius pagrin
do Sąjungoj ir Pietryčių Azijos
Kinijos paliaubos
dinius komunistus charakterizuojančius faktus. Ji neprisimena,
Sąjungoj būsią išlaikyti.
Raud. Kinija, sustabdžiusi pa
kad pav. Kinijoje komunizmas savo valdžią įtvirtindamas sunai
Libane, gavusiame nepriklau krančių salų apšaudymą vienai
kino mažiausia 12 milijonų žmonių, o jų rojaus paragavę 3.900.000
somybę prieš dešimtmetį, vyks savaitei, paskelbė pratęsianti
kinų iš savo krašto pabėgo. Neprisimęna, kad tenjoav. iš 13.000
ta lygiai tokie patys dalykai: paliaubas dar dviem savaitėm.
katalikų dvasininkų bei vienuolių vos maža dalelė bėra likusi
politinės partijos kovoja viena Jos sąlyga.— JAV-bėms — nelaisvėje. Dešimtys milijonų kinų tebėra vergų stovyklose “perprieš kitą net įlinkiais. Tiesa, jos lydėti necion>Hstų laivų, gabe
auklėjąmi”. Formozos gyventojų dauguma yra antikomunistai,
yra pakurstomos Nasserio, ku nančių maistą ir kt. reikmenis
bet nepripažįstama jiems teisės gintis ir net atsakyti į komunis
rio politiniai siekimai prisideda Quemoy ir kt. saloms, liko iš
tų artilerijos bombardavimus.
prie vidaus krizės. Anksčiau ko pildyta irgi su sąlyga — jei r.
Argi pasaulis neprisimena, kaip net kelis metus su ginklu
vojusios partijos prieš Šamun kiniečių pakrančių artilerija ne
kovojo Lietuvos'vyrai, ar neprisimena 1956 m. Vengrijos sukili
vyriausybę įlipo valdžion ir su- pradės vėl gaudyti. Varšuvoj
mo? Argi tos kovos neįrodė, kad tautos komunizmo nepriima
silaukė. tokio pat pasipriešinimo tebeina amerikiečių - kiniečių
laisvų noru, kad jis yra jėga primetamas, kai tautos yra pasiryiš provakarietiškos Šamun fa- ambasadorių derybos, bet viešu
žusios viską paaukoti, kad tik jo atsikračius, kad iš jo išsivadavus.
langistų partijos. Prezidentas ir mos jų eiga beveik nepasiekia.
Minėtosios organizacijos tad sako, jog mes, kaip geri kanadie
drauge kariuomenės vadas Še- Prisibijoma, kad raudonieji
čiai negalime neatsiliepti i aną v&ame krašte varomą propoganhab vis dar nepriima premjero gali sukelti Formozoj revoliuci
dą. Mes laikome savo pilietine pareiga į šio didžiojo krašto tautą
Rašid Karami, buv. sukilėlių va ją ir nuversti Čiangkaišeką. Ta
kreiptis su perspėjimu dėl pavojaus, kuris gresia laisvėms ir dedo, atsistatydinimo ir bando su- linkme raudonieji jau iš seniau
^^tijoms, jei b^zj^au^į^^rMSfe;^lĮO^MS^
taikyti
gartijąs. veikia.
Š
>■.........,. š^vMdijų$|gs^
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niekas; niekur nesulaikė komfihizmo kompromisais ir- nuolaidu
Jelšioy
mu. Dabartinės tezės “taika betkuria kaina” ir “biznis bet su
teks pašaukti krašto valdžion Amerikiečiaf' praėjusį ’šešta
kuo” gali pasidaryti dar pavojingesnės negu pogrindinė partijos
kariuomenės žmones. JAV kari dienį iššovė raketą mėnulin, pa
narių veikla. Pasauliniai santykiai aiškiai eina į pasaulinę krizę
niai daliniai palieka Libaną spa vadintą “Pioneer”. Nors raketa
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ir i karą. Karo nori išvengti visa dora žmonijos dalis, bet jį gali
lio 31 d. Politiniai JAV vadovai mėnulio nepasiekė, tačiau pirma'
ma sulaikyti iik vieningu tvirtu pasipriešinimu komunizmui. Ka
mano, kad politinė Libano krizė kartą žmonijos istorijoj, pasiekė
nadai tinka stovėti šitokioje taikos sargyboje. Naujųjų kanadiečių
tėra vidaus reikalas, kurį pajėgs 79.120 mylių augštį. RŠketa bu
organizacijos ir kviečia Kanados visuomenę jungtis į bendrą
sutvarkyti libaniečių kariuo vo iššauta šeštadienį 4.42 vai.
laisvojo pasaulio kovą už taiką, sudarant komunizmo kėslams
menė.
rytą ir nukrito atgal žemėn pir
neperžengiamą sieną.
Irakas, tapęs nepriklausomu madienio rytą 12.46 vai. sude
Naujųjų kanadiečių organizacijos šią savaitę darys žygių pa
1930 m., pergyveno karališkosios gusi kaip meteoras. Raketa buskleisti šį perspėjimą per kanadiškąją spaudą. O talkos tam lau
šeimos
nužudymą, karinės val vo 52 tonų svorio su 85 svarais
Popiežius
Pijus
XII
užgeso
įdarę
kiti
uolūs
dignitoriai,
nes
Laidotuvės
kiama iš kiekvieno sąmoningo kanadiečio, tiek čia gimusio, tiek
atėjimą, kuri praėjusią sa Įvairių instrumentų. Iki mėnuPirmadienio rytą Pijaus XII į nemažas skaičius veiksmų ir rdžios
naujo ateivio. Kanada neprivalo daryti beprotybės, kuri gali pra spalio 9 d. rytą 3 vai. 52 min., karstas
vaitę
pajuto pasipriešinimą iš lio nuo žemės yra per 220.000
kalbų,
išplaukusių
iš
mano
pa

iš
šv.
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bazilikos
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žudyti ją pačią.
vo perkeltas i kriptą prie apašta reigų, pakankamai išreiškia ma karinių sluogsnių. Pereitą savai- mylių.
karą 10.52 vai., Castelgandolfo lo Petro karsto, vad. konfesi no mintis Įvairiais religiniais ir
viloje. Nuo pirmojo smūgio — jos, kurios kasinėjimo darbai moraliniais klausimais tiems,
smagenų embolijos — pirmadie buvo atlikti Pijaus XII pontifi kurie nori jas patirti.
nį jis buvo atsigavęs; antrojo kato metu. Be kardinolų kolegi Pagaliau savo vieninteliu pa
Nedarbas šią žiemą bus rekor ros metu, kai patiems kanadie betgi jau nebeatlaikė, nežiūrint jos narių dalyvavo diplomatinis tikėtiniu skiriu Šventą Apašta
ALMAUS mūsų bendradarbio Niujorke
dinis — pareiškė Ontario darbi čiam sunku rasti darbą.
rūpestingų gydytojų pastangų. korpusas ir specialūs vyriausy liškąjį Sostą, iš kurio esu paty
bės atstovai. Kanados vyriausy ręs tiek daug gero, lyg iš labiau
♦
ninkų federacijos suvažiavimo
Pastarųjų patarimo skirti dau bę atstovavo kabineto narys Bal- siai numylėtos motinos”.
Su rakieta į mėnulį, rodos, persekiojimą. Jis, savo ruožtu
atstovas, kalbėjęs 400.000 darbi Tabako kaina 1958 m. derliaus giau laiko poilsiui paskutiniai
cer.
JAV-bes
atstovavo
užsienio
Pijus XII ir Lietuva
' niekad taip greit neskriejo lai reikalavęs, “visus krikščionis
ninkų vardu. Esą reikia nedel vienam svarui numatoma 52 et. siais metais Pijus XII nepaisė ir
r.
min.
J.
F.
Dulles.
Vyriausybių
Jo ryšiai su Lietuva užsimez- į kaS- Jį taipgi skubino Taikos kovoti dėl Motinos Bažnyčios
siant pradėti viešuosius darbus — imant vidurkį. Numatymas dirbo iki paskutinės minutės,
atstovai
savo
pareiškimuose
gė, kai jis tapo paskirtas nunci apaštalo, Jo Šventenybės Po visais Įmanomais ginklais”. (NY
remiamus feder. ir provincinės remiamas Ontario žemės ūkio nutraukusios 19 metų pontifika
spaudai
ypač
pabrėžė
Pijaus
XII
jum Bavarijai 1917 m. ir visai piežiaus Pijaus XII mirtis, už Times, 10. 12). Ši spauda skelbė
vyriausybės. Ontario premjeras ministerijos duomenimis, imtais tą 83-čiais jo amžiaus metais.
nuopelnus
pasaulio
taikai,
pri

Vokietijai 1920 m. Tada lankėsi baigusi erą Katalikų Bažnyčioj. daugybę smulkmenų apie Šven
Frost pasisakė matąs tikrų ūki iš specialios komisijos, paskir O nutrūkimas užklupo taip stai
mindami,
kad
ir
jo
pintifikato
nio pagerėjimo ženklų ir kad tos nustatyti įvairių rūšių taba giai, kad nesuskubo paskirti nė šūkis buvo “pax opus justitiae”: pas jį lietuvių delegacijos, ku- Tai įvairiais atvejais minėjo vi tojo Sosto įtaką ir reikšmę pa
sauly: pav. įtikinėjo, kad Šv.
ūkinio sulėtėjimo perijodas ei ko minimumo kainoms.
vadinamojo kamerlingo — kar taika — teisingumo išdava. Lai riose dalyvavo prel. Olšauskas, sos tautos ,rasės ir religijos. Kos Sostas turįs geriausią informaci
★.
nąs galop. Suvažiavimas pritarė
dinolo administratoriaus,7 kuris dotuvių proga diplomatai buvo A. Smetona, A. Stulginskis, J. mopolitinė Niujorko ospauda kė- ją apie padėtį Sovietojoj, nei
I
jQ pastangas sustabdyti PaIdėjų kova su soviet. Rusija paprastai eina popiežiaus parei- priimti visi kartu kardinolų ko- Purickis. Nuo 1925 m. nuncijus
naujos politinės partijos steigi
mui, partijos, kuri pakeistų CC būsianti lemiama — pareiškė gas iki išrenkamas naujas. Jį iš- legijos, nes paskiri priėmimai Pacelli persikėlė į Berlyną ir saulinių Karų skerdynes, o NY vienu žodžiu nebuvo paminėta
F. Ji būsianti pavadinta Kana Buffalo un-to prof. ’dr. Layman rinkti teko kardinolų kolegijos draudžiami apašt. konstitucijos čia, Lietuvos kaimynystėje, Times, Paryžiaus publicistas C. katalikiškoji Lietuva. Pridėtame
Toronto chemijos instituto posė nariams, tuo metu buvusiems *-Sde vacante”, kad nebūtų daro- susidurdavo su Lietuvos proble Sulzberger tikino, kad tik ve katalikų pasaulyje žemėlapy
dos Darbo Partija.
*
dy. Komunizmas esąs kovos re Romoįe, o iki jo išrinkimo tas ma įtaka būsimo popiežiaus rin momis. Ne be jo įtakos Vilniaus lionio. diplomatijos dėka “katali toks NYTimes juoda ant balto
vyskupu Lietuvai besikuriant kiškoji Lenkija” Sovietijoj džiau informavo, jog paskutinė katali
64 milijonų dol. deficitą nu ligija, patraukianti nepasiturin pareigas ėjo kardinolų kolegios kimams.
buvo paskirtas Jurgis Matulai giasi būdama laisvesnė nei kitos kiška tauta Rytų ir Centro Eu
mato ggeležinkelių bendrovė čiųjų mases. Jis turįs geriausią dekanas Tisserant. Pastarajam
tis. Būdamas Vatikano valsty prievartaujamos tautos. Šventas ropoj yra... Lenkijai Lietuva
CNR. Jei vyriausybė neleisianti pasauly propagandos mašiną ir teko atlikti ir mirties fakto kon
Testamentas
pakelti kainų prekinėms siun visą auklėjimą sutelkęs komu statavimą: “Vere papą ėst morPijus XII paliko trumpą, bet bės sekretoriumi nuo 1929 m. Tėvas neatlaidžiai veikęs viešą pateko “komunistinėn Sovietinuolat turėjo reikalų su Lietu ją opiniją prieš bedieviškąjį ko jon” su nekatalikiška religija!
toms 19%, 1958 m. būsią nuosto nistų paruošimui. Auklėjimas tuus” — tikrai popiežius yra mi įspūdingą testamentą:
lingi. Be to, ji negalėsianti pa komunizmui esąs galutinis gink ręs.
“Pasigailėk manęs, Viešpatie, vos vyriausybėmis ir vyskupais munizmą, dažnai primindamas Lietuviškas atvejis
Išrinktasis kamerlingas
kelti atlyginimo 130.000 savo las laimėti pasauliui.
kard. Masella, 79 m., perėmė dėl didelio savo gailestingumo. dėl nuncijų ir kt. reikalų. Savo Rytų ir Centro Europos katalikų Ir jei pasaulis jau gyveno erd
vių amžiuje, tai despotų kont
tarnautojų, kurie grasina strei
tvarkyti laidotuvių reikalus. Pa Šiuos žodžius, kurių ištarti ne nuoširdumą Pijus XII parodė
lietuviams
po
pastarojo
karo,
roliuojamo j Lietuvoj plėtėsi ne
Naują vyskupiją, būtent, St. gal susitarimą su civilinės val buvau vertas nei tinkamas, išta
ku.
Catharines, įsteigė popiežius Pi džios įstaigomis, Pijaus XII kars riau anuo momentu, kai drebė paremdamas lietuvių šv. Kazi jungta betkokia išorinė įtaka. rimas. Daug kartų užtikrinę, jog
Kanados vėliavą įvesti ragina jus XII kelias dienas prieš mirtį. tas iš Castelgondalfo škilmingai damas širdyje priėmiau išrinki miero kolegijos steigimą mora Spaudoje ir televizijoje iškelia lietuviams tėvynėj nerūpį jokie
ragina Kanados prekybininkų Ją sudarys dalis Toronto ir Ha buvo atlydėtas į Laterano bazi mą popiežiumi, kartoju ir dabar, liškai ir finansiškai. Jis taipgi mi Tisserant, Siri, Lercaro, Ron- “revizionizmai” ar “buržuazinių
organizacija — prekybos rūmai. miltono vyskupijų. Naujos vys liką, kuri yra Romos vyskupo juo labiau jausdamas savo ne su didele užuojauta priėmė Lie ealli, Leger, Agagianian, Monti- nacionalistų” šmeižtai, “valdan
Sarnijos delegacija tuo reikalu kupijos vyskupu paskirtas Tho katedra, o iš čia į šv. Petro ba vertumą šiuo momentu, kai per tuvos partizanų laišką, kuris, vė ni (ne kardinolas, Milano arki- čioji lietuvių klasė” blaškėsi ne
pateikė suvažiavimui Montrealy mas McCarthy, 53 m., buvęs ziliką, kur liko pašarvotas iki ilgus ir sunkius pontifikato me liau buvo išgarsintas spaudoje. vysk.) ir kt .vardai, tačiau tai žinodama, ką daryti Maskvai
specialią rezoliuciją, kuri buvo Nelsono, B.C., vyskupas. Kana laidotuvių dienos — spalio 13 d. tus pamačiau savo menkumą, Jo drąsinantis žodis nekartą tik spėliojimai. Kad naujas po paliekant jiems vis daugiau atsaguodė persekiojamuosius.
piežius bus italas, sutinka dau kdmybės. Maskvoj despotizmas
doj šiuo metu yra 39 vyskupijos, Didžiausios minios — apie mili nepasisekimus, klaidas.
priimta.
♦
gumas stebėtojų, nes neitalo iš vieną dieną veržės išvejant CBS
15 arkivyskupijų, 8 apaštališki joną — žmonių pasitiko jo kars
Nuolankiai prašau atleisti
Kas bus įpėdiniu?
Daugiau studentų būsią siun vikariatai tolimoj šiaurėj; be to, tą Romos gatvėse ir gausiai lan man, kuriuos galbūt įžeidžiau,
Šis klausimas pasigirdo kartu rinkimas galėtų susilaukti poli korespondentą už tai, kad jo
čiama Europon vasaros metui. yra 4 rytų apeigų katalikų vys kė bazilikoje.
Įskaudinau, papiktinau žodžiu ar su Pijaus XII mirtimi. Po Pijaus tinių sunkumų su Italija. Šiuo bendrovė rodė Amerikoj tai, kas
Kanados studentų federacijos kupijos-.
XI mirties įpėdinio klausimas metu iš 55 kardinolų 37 yra ne nepatinka Kremliui, kitą dieną
Gedulo devindienis buvo pa veiksmu.
♦
suvažiavimas Otavoje tuo reika
Prašau tuos, kurių pareiga rū buvo aiškus — beveik visi manė, italai ir 18 italų. Popiežiui iš rusas kompoz. šoštakovičius, ga
skelbtas visoje K. x Bažnyčioje
Telefono tarifai nuo lapkričio nuo spalio 11 iki 19 d. Sovieti pintis manimi, nestatyti man jo kad juo bus Eugenio Pacelli. rinkti reikia dviejų trečdalių vęs suomių muzikinę Sibeliaus
lu nutarė imtis iniciatyvos. Pra
vardo $22.000 premiją, tarytum
ėjusią vasarą 100 užsieniečių 1 d. leista pakelti Ontario ir Que niuose kraštuose vargu ar tai kio paminklo: užteks, jei mano Taip ir buvo. Šiuo metu betgi plius vieno balsų.
Kas bebūtų išrinktas, Pijaus kaltas dėl rusų tautos elgesio
studentų praleido atostogas Ka beco provincijose. Atskiros lini bus įmanoma. Jų radijai trum menki palaikai bus priglausti nematyti aiškaus kandidato.
nadoj. Jiems buvo surasti dar jos- savininkai Toronte turės mo pai pranešė apie Pijaus XII šventoj ir galimai nuošalioj vie Kardinolų kolegijos nariai, ku XII asmuo liks nenustelbiama Pabaltijy 1939 m. atidavė ją
rių šiuo metu yra 55, jau Romo figūra naujausių laikų istorijoj, Suomių - Sovietų Draugystės
bai, įgalinę užsidirbti pragyve kėti $5.85 mėn., o kaikuriuose mirtį ir daugiau apie tai neuž toj.
nimą. 25 kanadiečiai stud, vie užmiesčiuose — $6.35 mėn., už siminė. Lenkijos kardinolas pa Nemanau, kad reikia prašyti je. Rinkimai turi prasidėti spalio ypač krikščionybės istorijoj. Ne Sąjungai.
šėjo Europoje, kur jiems irgi bu dviejų savininkų liniją — $4.50- tvarkė, kad visose bažnyčiose maldų
------ už mano vėlę. Aš žinau, 25 d., t.y. nevėliau 18 dienų po veltui nulenkė galvas jo asme-, Rugsėjo 30 “Tiesa” džiūgavo,
vo surasti darbai. 21 kanadietis $5.00 mėn. Verslo telefonai pa būtų atlaikytos gedulingos pa- kad jas gausiai aukoja ir Apaš- velionies popiežiaus mirties. niui ir visa eilė protestantinių jog neteisybe juk rašė “užsie
stud, atsisakė surastų darbų Eu brangs nuo 65 et. - $1.65 pagal maldos, o popiežiaus vėliava fališkasis Sostas ir tikintieji už Konkliavos dalyviai — kardino bendruomenių vadu. Ir jiems nio Šmeižikai”, kad lietuviai ne
lai su pagalbiniu personalu — Pijaus XII buvo didi asmenybė, turi progos pasirodyti Briuselio
ropoj. Keletas suvažiavimo da atitinkamos grupės rūšį. Toli perrišta juodu kaspinu. Iškil kiekvieną mirusį popiežių.
lyvių skundėsi perdideliu užsie mųjų distancijų pasikalbėjimų mingos pamaldos buvo atlaiky Nepalieku nė “dvasinio testa bus apgvvendinti Vatkane ir at kuri savo moraline galia siekė parodoj savarankiškai — girdi,
(Nukelta į 3 psl.)
mento”, kaip tai pagirtinai yra 1 skirti nuo pasaulio, kad būtų iš visą krikščioniją.
tos ir Jugoslavijoje.
niečių studentų skaičiumi vasa- tarifas pakeltas 4%.
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Dr. Frikui Meieriui 65 metai
Dr. Frikas Meieris gimė 1893 Igų, ką- portugalų-lietuvių kal
m. liepos 16 d. Klaipėdoje, kur bos Žodynėlis (atvykstantiems
išėjo pradžios ir vid. mokslus. DP), “O Baltico” — knyga apie
Studijavo Heidelbergo, Muen- tris Pabaltijo valstybes, “Litucheno ir Strasburgo universite ania Ilustrada”, puikiai iliust
tuose. Beigęs du fakultetu — tei? ruota knyga su informacijomis
šių ir filosofijos — apgynė diser apie Lietuvą. Jos buvo išleistos
taciją augščiausiu laipsniu ir dvi laidos. Pereitais metais dr.
gavo teisių ir filosofijos daktaro Meieris pasiuntė savo lėšomis
titulą. 1920 m. dr. F. Meieris į JAV sekretorių Petrą Babic
grįžo į gimtąją Klaipėdą. Po ką, kur pastarasis išleido puoš
1923 m. sukilimo vyksta kaip nią, gausiai paveiksluotą knygą
lietuvių delegacijos narys kartu apie Lietuvą trimis kalbomis:
su Martynu Jankum ir kitais į anglų, ispanų ir lietuvių: Gra
Paryžių ir Ženevą Klaipėdos žioji Lietuva.
statuto reikalu. Nuo 1925 m., Ministeris Meieris rėmė kiek
tuometinio gubernatoriaus J. vieną lietuvišką reikalą, organi
Budrio pakviestas, dirba guber- zaciją ar asmenį, jei tik iš to bu
ntūroje kaip juriskonsultas iš vo garbės ar naudos Lietuvai.
tisą 10 metų. Tuo laiku dr. F. Dr. Meieris palaikydamas arti
Meierio dėka buvo apginta daug mus ryšius su diplomatais, la
svarbių Lietuvai bylų. Dr. Mei bai daug yra padaręs Lietuvos
eris apie 10 metų buvo Ispanijos laisvės reikalui. Neseniai įvyku
konsulu Lietuvai, be to, dirbo siame Rio de Janeire 47 Tarp
Klaipėdos Žemės Banke kaip tautinės ‘ Interparlamentarinės
juriskonsultas. 1936 m. guberna konferencijos proga jis užtvindė
toriaus A. Merkio pageidavimu notomis Lietuvos reikalu ne tik
išvyko į Lotynų Ameriką studi Brazilijos užsienių reikalų mi
juoti tiesioginio laivų susisieki nisteriją, bet ir užsienio delega
mo su Klaipėda. Aplankius Ar tus. Dr. Meieris puikiai kalba
gentiną, Urugvajų, karas užklu angliškai, prancūziškai, vokiš
po dr. Meierį Brazilijoje. Prava kai, ispaniškai, portugališkai ir,
žiuodamas pro Rio de Janeiro, žinoma, lietuviškai. Jis, kaip ir
pakeliui į JAV, prezidentas jo šeima (žmona ir duktė) yra
Smetona, kurį Brazilijos vyriau praktikuojantieji katalikai. Sū
sybė sutiko su valstybės gal nus (Lietuvos, Anglijos ir Bra
vai derama pagarba, paskyrė dr. zilijos aeroklubų narys) yra žu
Meierį Lietuvos konsulu. Jam vęs Britų aviacijos lakūnas, ko
teko iš nieko suorganizuoti pa voje prieš nacių Vokietiją.
siuntinybę, kurios ligi tol Rio de
Janeiro nebuvo, o tik garbės Medžių sodinimo šventėj, Rio
konsulatas. Jos darbai per 15 de Janeiro, buv. Imperatoriaus
mdtų smarkiai išsiplėtė. Šalia Pedro sode, dalyvavo 52 drau
grynai oficialių reikalų dr. giškų Brazilijai valstybių atsto
Meieris kreipė' daug dėmesio į vai, jų tarpe ir Lietuvos min. dr.
Lietuvos propagandą. Jis savo Meieris. Rio de Janeiro miesto
lėšomis yra išleidęs keletą kny- valdybos išlaikomų mokyklų
mokiniai buvo pasiskyrę “patro
” valstybių atstovus. Taip
ČESNAKAS-SVEIKA nuoti
atvykus Lietuvos ministeriui
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.
Santa Rita de Cassia instituto
Česnakas yra natūralus antiseptinis vais- mokiniai (32) lietuviškai sugie
taSz.kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų.
Adams Garlic dojo Lietuvos himną, kuri juos
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio išmokė p. Saurusaitienė ir kelių
kapsulės, turinčios grynas česnako sul tūkstančių moksleivių procesijoj
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs garbingai pranešė Lietuvos vė
gausite viską kg šis augalas gali jums
liavą pro augštųjų svečių tri
duoti. Adorns Garlic Pearles turi savyje
būną.
Šventė paliko visiems ne
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinęs skausmo, malšinęs Artričio ir išdildomo įspūdžio.
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti
Kun. J. Janilionio, nenuilsta
stiprus ir sveikas. Daryk, ko tūkstančiai
mo
Rio de Janeiro lietuvių ko
doro —čtr>r>r|i^n m įsioirk iš vaistinės
Adorns Garlic Pearles. Džiaugsies tol po- į lonijos veikėjo ir kapeliono, sedaręs.
I šuo Adolfina mirė rugsėjo 20 d

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
{mokėję nemažiau $10 la'kumi garbės prenumeratoriais
Už skelbimų turinj redakcija neatsaka
941 Dundas St. W., Toronte, Ont. Ceneda
Telef. EM. 8-6813.

da pragiedrulių. Pastaruoju me- minį nusiteikimą imtis
Čiangkaišeko nuomone, visai ne
tu jau būta oro kąrinio laivyno komunizmo
suderinamas su jo ir Taivano
susidūrimų. Peipingas lieka es- tų sakinių pareiškė rugst
miniu žaidėju. Jis turi kaikurių I JAV spaudos atstovi
buvo santūrus, švelnus, tačiau
savaimingų užmačių, bet nėra pradėdamas atsakinėti į’’
visai savistovus šiame žaidime, mus jis priminė PauL^lČenri tas įspėjimas, kad JAV papra
Rusija yra ne tik patrėju, rė- Spaak, žinomo belgų politiko šius kinų komunistų nutraukti
mėju, bet ir diplomatinės bei' nūdieną, žodžius, pasakytus Bos- salelių apšaudymo, pastarosios
* ivaiaiiKai
Katalikai neperseKioja
nepersekioja pro- rFechter,
prof, pa- į propagandinės kovos kurstyto- eone: “Kartą reikia įsisąmonin- būsiančios apgautos.
ecnter, sociologijos prot.
testantų
— r
pareiškė
pro- lįT
šaukimų "
institute
ju. Vašingtonas,
toli nuėjęs sa- ti, kad kova
kov^ vyksta ne tarp JAV
JAV
; :.
.. . grupetusias
Vj r?
.New Orleans.
Y**''?*”’ ju.
vasmgionas, 1011
Ciangkaišekas nusistatęs sale
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. . vo pasižadėjimais ginti ne tik ' ir SSSR, bet komunizmo ir lais- lėse kariuomenę laikyti bei gin
pnekaistus ypač Kolumbijoj, ateina ne is maz. seminarijų, j Taivaną, Pengu, bet ir pakran- vojo pasaulio Ir pastarasis turi tis. Tačiau jo karinis pajėgumas
Jos oficialus pranešimas tvirti- Daugiausia pasaukimų duoda čių saieles, ėmė svyruoti. Susvy- ją vesti visose srityse”,
pareina nuo JAV ,kurios iki šiol
na, kad nekatalikų teisė laisvai vidutinės — 4 , ar mažiau — vai-L" j ravimas iššauktas amerikiečiu
Tačiau
i is rado
amerikiečių
Tačiau jis
rado reikalo
reikalo nuronuro- apsiginklavimui ir
Taivano
-------- -—-•— įsivelti į _• karą
,----- ir dyti: “Aš manau, kad tiesiog ūkio reikalams paskyrė 2,5 bil.
išpažinti savo religiją katalikų kų- šeimos. _60%. seminaristų
. ., - . atei. i nuogąstavimo
yra pilnai pripažįstama”. Ko na is augštųjų ir viduriniųjų i nepalankus nusiteikimas Angli- kvaila žymesnes karines pajėgas dol. Ciangkaišekas, kaip ir Dul
lumbijoj šios rūšies priekaištai sluogsnių ir 10% iš nepasiturin-j joje) kur Vašingtono politikai laikyti pakrančio salose’
les gerai nuvokia, kad Taivanas
kilę dėl politinės akcijos ir dėl šiųjų. Daugiausia^ įtakos pašau- nestoja skersai kelio, tačiau užyra atsidūręs gynybinėje padė
kaikufių Amerikos protestantų kimams esą turi šeima ir para- kuJįsiuose bando įtaigoti ameri- teles apšaudyti, kariuomenė tu tyje, nes kinų nacionalistų išsi. sektų metodų patraukti katali pija su savo mokyklomis.
kiečiams ir kinams komunistams rinti būti atitraukta. Spalio 5 d- kėlimas Kinijos žemyne tegali
kus į savo sueigas.
* Kovoti su girtybe ir religija bei rusams vis skirtinga gaida, paskelbtas apšaudymo pertrau būti svarstoihas visai išskirtino
* Padėti protestantams kon ragina žurnalas “Sovietskaja, kad galimas susikirtimas nei kimas savaitei. Tai kaip tik tiktų se. sąlygose, kurių tikimybė la
greso metu Miunchene 1959 m. Kultūra” rugp. 21 d. laidoj. Esą vienai šaliai nebūsiąs naudingas. tam atitraukimui.
‘
’’
bai maža.
paragino savo ganomuosius girtybė ir religija smukdą so
Taivanas yra strateginė sritis
PRIEŠTARAVIMAI
Miuncheno katalikų arkivysku vietinės kultūros lygį. Religijos JAV SVYRAVIMAS
komunizmo
veržlai sulaikyti.
Dulles galinu,.ipaklausti: ąr
Prez. D. Eisenhower ir J. F.
pas kardinolas Wendel. Esą kaip tarnai esą ypač aktyvūs Gudijoj
tūri savo nuorbonę, Ciangkaišekas daugiau linkęs į
Berlyno protestantai padėjo ka ir Pabaltijo kraštuose. Jie pa- Dulles paskelbė, kad Quemoy ir ■ Vašingtonas
galėtų jo . bičiuliai pasi politiką, kaip karvedybą, teisin
talikų kongresui, taip ir katali naudoją visas progas — gimimų, Matsu salelės turi būti ginamos kuria
kliauti? .Pažadas, ginti saleles gai sprendžia, kad komunizmo
kai Bavarijoj turį padėti protes vestuvių, mirimų ir pan. Komu norint sustabdyti komunistų norint
komunizmą sulaikyti ir negalima sulaikyti “taikingo su
tantams: priimti kongreso daly nistai esą turėtų organizuoti veržlą ir jų įsigalėjimą Toli jose kinų
nacionalistų kariuo gyvenimo” politika. Tretysis ka
vius nakvynei, užleisti sales ir “raudonąsias vestuves” ir tuo muose Rytuose. Negalima tvir menės laikymo pavadinimas ras, jo manymu, būsiąs pradėtinti, kad anuometinė preziden
t.t.
būdu žlugdyti tikybines sutuok to kalba amerikiečių tautai, bū kvailybe yra juk prieštarybė.
:as, kai vakariečiai, Maskvos
* Grenlandijos saloj įsikūrė tuves. Šitokia propaganda varo
nemalonu pažymėti, kad užliūliuoti, atsiliksią apsigink
danų ir amerkieičių vienuoliai ma ir lietuviškoje komunistinė tų buvusi politiškai nuosekli ir ir Ypač
sekančios dienos, 't-y. spalio lavimo srityje. Tada reikšmės
oblatai, pasiryžę dirbti kataliky je spaudoje, o šį pavasarį Vilniu iki galo permąstyta, nes sugre 1 d., prez. Eisenhowerio pareiš turėsiančios ne tik Taivano,
bės atgaivinimui. Viduriniais je buvo net suorganizuotos pa tinimai su istorinėmis nuolaido kimo spaudos atstovams esminis Pengu, bet ir Quemoy salos.
amžiais ten klestėjo katalikybė, vyzdinės komjunuolių vestuvės, mis Muenchene bei tiekimu ne politinis prieštaravimas ne tik PASMERKIMAS
bet nuo 1400 m., mirus paskuti savaip pakreipiančios senąsias apginamam Berlynui prašėsi ki nebuvo išaiškintas, bet liko den Prez. Eisenhoweris labai piktų išvadų. Amerikiečiai jas ir
niam vyskupui, ji išnyko. Iki liaudies vestuvių tradicijas.
padarė.
Nekalbant apie demok giamas. Kurioje politinio prieš tai puolė tuos, kurie nepritaria
1576 m. sala buvo lyg ir užmirš
* Religija ir kompartija — ne ratus, kurie prieš pat rinkimus taravimo trapecijoje dabar yra Vašingtono politikai. Jį kovon
ta. Nuo 1576 m. ji buvo anglų suderinami
Frances
Theodore
dalykai—rašo “Mos- siekia galutiniai pakirsti gyven atsidūręs Vašingtonas, kai ven iššaukė
žinioj, paskui danų. 1721 m. Da kovskaja Pravda
” ir puola tuos, tojų pasitikėjimą respubliko giama parodyti savo politinį Green, senato užsienio politikos
nijos karalius pasiuntė Grenlan- kurie bando “suartinti
socializ nais, eiliniai amerikiečiai ją su veidą visuotinį teigimą visuoti komisijos pirmininkas, kuris ne
dijon protestantų misijonierių, mą su religija”. Esą kaikurios
nai paneigia? Prezidentas nuro pritarė vyriausybės kariniam
ir iki šios dienos salos gyvento sektos skelbiančios, kad Kristus tiko šaltai. Demokratai, o pasta dė, kad JAV aiškaus politinio įsipainiojimui Tolimuose Ry
ruoju metu prez. D. Eisenhowe
jai yra protestantai.
buvęs
pirmasis
komunistas
ir
ris nurodė, kad ir komunistai orado neturint reikės joms vė tuose. Atsakyme ne tik grasino
* Religinę radio programą pa kad tikras T
komunistas esąs • pradėję daryti politinį spaudi- liau nukentėti. Visa tai neabejo vyriausybę įspėjantiems, bet ir
sauliniu mastu yra suorganiza evangelijos idėjų
loin apie
orvin lygybę ~
tina tiesa. Esu tikras, kad JAV nurodė, kad būsią dėta pastangų
vusi Jėzaus Širdies organizaci įgyvendinimas. Laikraštis pri mą palaužti Vašingtono nusista numojusios į pavergtų tautų karo išvengti, jei tai suderinama
ja, įkurta JAV jėzuito E. Mur mena Lenino žodžius: “Krikščio tymą kovoti prieš komunizmą laisvinimą ne tik prarado gyvy su amerikiečių garbe ir krašto
phy. Ši programa yra siunčiama niškasis socializmas yra blogiau-, ir baigti vadinamą pasaulio bines strategines sritis, bet pa saugumu. Jis puolė Muencheno
kasdien per 1.300 radijo stočių ir sios rūšies socializmas, blogiau draskymo politiką. Netikėta, vergtųjų pasitikėijmą. O tuo at politiką, kai taika be garbės bu
kad tūkstančiai laiškų turės po
per 125 televizijos kanalus. Jos sia nuokrypa”.
veikio į JAV užsienio politiką. veju padaroma dar didesnė ža vo metams išgelbėta. Dabar tėra
klauso apie 15 mil. asmenų. Vien
vienintelis klausimas, kuriam
* Nebepuola ortodoksų sovie Vašingtonas susvyravo, nežiū- la: sau ir pavergtosioms tau metui JAV svyruos ir negarbin
Kanadoj ji yra perduodama 33
toms.
DULLES KLAIDA
stočių. Programa iš įvairių kraš tų spauda nuo 1941 m., neskai
gai trauksis saugant taiką be
tų yra duodama: anglų, prancū tant kelių išimčių. Taip pat su- ' J. F. Dulles daug nepergalvoCIANGKAIŠEKAS
garbės nepradėjus žygio ginti
zų, ispanų ir portugalų kalbo stabdvti puolimai muzūlmonų irint. iog Nixon laiškus pavadino
DuVes pareiškimas Taivane tai, kas vakar buvo visam pasau
mis. Speciali programa yra duo nuo to laiko, kai sovietai pasišo kenkimo žygiu. Vyriausybė pa sulaukė atgarsio. Tai buvo ne liui pažadėta?
dama kiniečiams iš Formozos jų vė būti arabų kraštų globėjais. simetė ir ėmė išsisukinėti bei vilties apimtųjų šauksmas: mes
kalba. Vieną stotį iš Prancūzijos Spaudos ir partijos puolimuose
kalbama apskritai apie cerkovgirdi net Rusijoj.
, * Telefonu šyentųj^ų gyveni riiki — bažnytininkus ir sektan(Suinteresuotieji prašomi 5j skelbimą išsikepti if^’jėstldikyti)
. Sriuba buvo tiršta, lyg joje ty
—
sektantus.
mai pasakojami suinteresuo
būtų-primaišyta kokių gyvių.
tiems žmonėms. Tokia tarnyba
Jos skonis nebuvo geresnis, bet
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”
veikia Čikagoj. Pasukus atitin
iš bado turėjome pasitenkinti
Briuselis. — Kancleris Adenkamą nr. pasigirsta balsas, kuris
ir
tuo. Kambaryje buvo. taip
Tęsinys iš pereito Nr.
ti, kaip tik, kad už kelių dienų
per vieną minutę nupasakoja tos aueris aplankė Briuselio pasau
būsiu namie. Atrodė, kad daug tamsu, kad negalėjome rasti lo
— Bet kodėl? — jis paklausė. kartų
į LIETUVĄ, Latviją, Estiję, Ukrainą,
dienos šventojo gyvenimą. Per linę parodą ir buvo priimtas ka
girdėtas žodis “rytoj” pa vų. Susikibę. vaikščiojome po
— Aš pasakiau, jie bus čia,
nai 2.500.000 klausėjų pasinau raliaus.
kambarį, tikėdamiesi surasti,
Lenkiję ir U.S.S.R.
■ kol aš sutvarkysiu reikalus galiau išsipildys. Bet kai mus ant ko atsigulti. Kiekvienas gal
dojo šia tarnyba.
'jiems grįžti namo. Jie nusiskun- išvežė į provincijos duobėtus vojome, kad vargu ar sulauksi- * Katalikų - protestantų bend
DĖMESIO!
DĖMESIO!
j dė dėl jūsų elgesio. Aš apie tai kelius, pamatėme, kad važiuo me rytojaus.
ra manifestacija įvyko R- Vokie
jame ne į aerodromą. Mes esa
Dėmesio Namų
pranešiu jūsų vyriausybei.
Standartiniai medžiagų ir odos siuntiniai sudaromi mūsų
tijoj Naumburgo katedroj. Bu
Staiga vienas amerikonas. su
— Bet prašau, — iš susijaudi me vėl apgauti! Nieko mes da riko. Visi mes pašokome iš bai
krautuvėje ir siunčiami iš Kanados:
vo protestuojama prieš .komu-į
Savininkams!
nimo rusas susimaišė net ang bar negalėjome daryti. Keturi mės.
nistų kišimąsi į tikybinius rei
I. 2 mot., paltams viln. medž. 6 yrd.
III. 1 vyr. paltui viln. medž. 3 yrd.
lų kalboje, — aš turiu paruošęs ginkluoti rusai, skirti mūsų — Kažkas Įkando man — pa
2 vy. košt. viln. mediagos 7 yrd.
1 mot. paltui viln. medž. 3 yrd.
Šildymas alyva
kalus, kunigų suėmimus, tikybi
1 vyr. košt. viln. medž. 3 Vi yrd.
Pamušalo
10 yrd.
lėktuvą aerodrome. Jie bus nu “apsaugai”, nedavė nei vilties
nių knygų konfiskavimą ir pan.
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro
1 mot. sukn. viln. medž
5 yrd.
Šerinės (klijonkės)
3 yrd.
skraidinti į Odesą. Už kelių die pagalvoti apie iššokimą iš gretai jaukite jį! — šaukė amerikonas
Atitinkamas kalbas pasakė ka gimų ir kitokių nenormalumų, kad
1 mot. bliuskutei (rayono) 2 yrd.
h isteriškai.
nų ten atvažiuos laivas ir nuveš važiuojančio sunkvežimio.
talikų vysk. pagalbininkas Rin- gauti geresnį šildymę naudojant ma
Pamušalo
$96.50
8 yrd.
Po kelių valandų kelio, sunk Tai buvo žiurkė. Jų buvo pil
Šerinės (klijonkės)
4 yrd. juos į namus.
telen ir protestantų vysk. dr. žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
Mes buvome sukrėsti tokios vežimis pasuko iš kelio pro su nas kambarys. Vėliau pradėjus
Jaenicke.
mai nureguliuoti bent sykį į metus.
lasius vartus
varius į kiemą. ixaKa mėginti užmigti, jos pradėjo bė$89.75
žinios. Tai buvo puikiausia, se griuvusius
* Užmegzti ryšius su protes
Atlieku visus ougščiau išvardintus
II. 3 mot. paltams viln medž. 9 yrd.
niai laukta žinia. Atrodė, kad reiviaii „ginklais mostiguodami i gi°tiP61- mūsų kūnus. Iš^baimės
tantų ir ortodoksų bendruome darbus, taip pat atlieku įvairius re
1 mot. suknelei viln medž. 3 yrd.
IV. Viršutinės juodos odos 36-38 pė
parodė, kad liptume lauk. Kie i galvojome, kad mums čia teks
Pamušalo
9 yrd.
dos ir 6-7 porom batukų visi prie mūsų pabėgimas pagelbėjo ir
nėmis Olandijos katalikų vysku monto darbus, pakeičiu dalis, suda
me mūsų jau laukė majoras Sa sublūsti.
alyvos sutartis.
privertė rusus imtis žygių.
4 Yz yrd.
‘ Šerinės (klijonkės)
dai.
pai paskyrė prel. Willebrands, rauDarbas
Atėjo rytas. Apie tai galėjo
garantuotas ir apdraustas.
— Ar tai tiesa — paklausė burov.
kun. seminarijos profesorių. Tai Prieinamos kainos. Kad apsaugoti
me
spręsti iš to, kad žiurkės su
$82.95
$73.80
— Štai jūsų naujoji būstinė,
britų karininkas ramiu balsu.
padaryta vykdant Apaštalų Sos krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy— tarė jis mums. — Matome, lindo į olas ir daugiau nevargi
Rusas išdidžiai atsakė:
Siunčiant j Sibiro reikia pridėti $2.00.
to 1949 m. gruodžio 20 d. instruk jimo — valymas patartinas anksti
— Aš esu rusų karininkas. Jūs kad jums nepatiko gyventi prie no mūsų. Vėl kareiviai atnešė
Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą, siuntinio Nr. ir pridėti pašto
ciją, raginančią viso pasaulio pavasarį.
perlaidą atitinkamai sumai
galite patikėti mano žodžiu.
aerodromo, • čia gal patiks ge tokios pat pamazgų sriubos irJūsų patarnavimui skambinkite:
katalikų vyskupus užmegzti ryšį
Medžiagų spalvos: Moterišk. paltams — tamsiai rudo, tamsiai pilka ir
sudžiūvusios duonos.
— Esu patenkintas tai girdė riau!
;.
šviesesnė pilka. Vyriškiems paltams •— tamsiai mėlyna, tamsiai pilka ir švieses
su
nekatalikais,
ieškančiais
damas. Bet kodėl jūs atsivežė- — Kaip su lėktuvu, kuris turi — Mes turime išeiti iš čia, kol
S. Ignotas
nė pilka lygios spalvos. Kostiumams įvairios spalvos. Vilnonėms suknelėms —
krikščioniu vienybės.
te tuos kareivius? Ištikrųjų ma- mus nuvežti į Odesą? — už dar nepablūdome, — suriko vie
pilka ir juoda; bliuskutėms — balta.
* Kandidatų Į kunigus JAV
nas amerikonds.
Siuntėjui pageidaujant siunčiame medžiagų ir odos pavyzdžius TIKTAI j no vytrams nereikalinga gink klausė vėl Roundes.
LE. 6-5113
daugiau duoda vidurinės mo
gavus užsakymą, nes pavyzdžius atkerpame iš sudaryto siuntinio medžiagų.
luotų palydovų nuvežti į aerod — Gal būt, rytoj... Kol kas — Bet kaip? ... ‘ •
kyklos — viešosios ir katalikų,
Toip pat siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų
17 DELAWARE AVE.
Nei vienas neturėjome jokių
romą ...
ir kitų reikmenų įvairius Siuntinius. Turime pardavimui kostiumams, paltams ir
pabūsite
dar.
čia
-.
K
...
.
— .nei mažosios seminarijos. To
pasiūlvmų. Keturios sienos bu
Jis sakė, kad kareiviai esą
suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
,
kius duomenis surinko J. H.
Kol
spėjome
ką
sugalvoti,
ma

vo
mūrinės ir nesugriaunamos.
skirti ne mus, saugoti, bet ap
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas bei
joras
įsėdo
į
sunkvežimi
ir
pra

susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.
Durys tik du kartu į parą teat—
saugoti. Jam atrodė, kad Lvive
nyko
dulkių
sūkury
už
vartų.
sida rydavo, kai atneša valgyti. •
buvo daugybė anti-sąjungininIš Europos valstybių:
- ■
Pristato klijentams
Nebuvo
mums
perdaug
ko
jau

Pabėgimas neįmanomas.
kų. Jiems esą būtų didelis malo
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo
dintis
pranykstančia
mašina,
kai
Praėio kita naktis. _ Mūsų ;
numas užpulti mus. Jie neken
mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams
pamatėme
būrį
kareivių
’
atei

kantrvbė buvo jau seniai išse
čiu lakūnų, nes jie perdaug nu
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistę ir t.t.
nančių
mūsų
link.
Tai
buvo
rau

SIUVAMA KOJINĖ ^AAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas ir
kusi. Pradėjome pykti vieni ant
kentėję nuo jų. Aš nemanau,
kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europę....................................... $175.00
donosios
armijos
pėstininkų
dakitų. Pradėjome gailėtis, kam
kad kuris iš mūsų patikėjo šiais
. $182.00
i Aziją
linvs.
Su
aviaciia
mūsų
ryšiai
bėjome iš aerodromo. Ten nors
ruso žodžiais. Juk, jei žmonės
M A I S T A
pyktų, tai jie turėtų pykti anti^uv0 baigti .^ “Oro brolystė” šiek tiek buvo geriau.
$12.30
20 kg. cukraus ...
$20.95
10 kg. cukrous ..
rusų, nes jų lėktuvai sugriovė I nebeveiks. Aš žinojau.^ kad ne- Praėio dar viena naktis. Mū
$21.70
20 kg. taukų ....
$38.80
10 kg. taukų ....
Lvivą.
Mes nusprendėme, kad turėsime simpatijos iš tų be sų išvaizdos dabar nesiskirtų
20 kg. ryžių .......
$14.45
$24.65
10 kg. ryžių .... .
rusams yra reikalinga apsauga šypsnio kareivių. Jis sustojo vos nuo tų Bielice matvtų belaisvių.
$30.90
20 kg. sviesto ....
$52.45
10 kg. sviesto ...
ir t.t. ir t.t.
ir kad praėiusią naktį girdėti kelis žingsnius nuo mūsų. Vis Ar ir galėjome kitaip atrody
(Į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
šautuvų šūviai rodė, kad žmo kas, ju išvaizda — siauromis ti?...
nės ne taip lengvai Lvive priima lūpomis ir akimis, jų vatinės Toje “katakamboie” išgyve
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio
uniformos — rodė, kad gyveni nome tris savaites. Mes įprato
siuntinius, bei užsakymus reikmenims, iš Europos valstybių, siųsti mums paštu
komunistų “išlaisvinimą”.
ar eksoresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
*
Tačiau dabar mažai kas mums me jie buvo patenkinti žudynė me vienas kito nekęsti. Pradėjo
Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.
*
me ginčytis dėl visko. Pradėjoberūpėjo, kai mūsų jau laukė mis.
Buvome nuvesti į nauią gyve- me vienas kitam linkėti kuo
paruoštas lėktuvas.
vietinį savo atstovą
LIETUVIŲ ĮSTAIGA
— Na, pagaliau, atrodo, kad nimo patalpa. Ji nieko nesiskyrė greičiau numirti, kad daugiau
jūsų vargams atėjo galas, —■' ta nuo kitų prieš tai gyventų, tik liktų tos biaurios sriubos pavąlBALTIC EXPORTING CO
buvo dar biauresnė Niekas ne- gvti. Pradėjome keiktis daužy
rė mums britų majoras.
Ir ištiktųjų atrodė, kad mes beturėio noro kalbėti. Juk ir dami i duris.
CENTRINĖ IŠTAIGA:
ęję.
priėjome kelio galą. Už kelių nebuvo ką sakyti. Net ir mūsų Palengva mes pradėjome ne
849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 dienų iau būsime namuose.
vadas amerikonas buvo pasinė beegzistuoti kaip žmonės.
Prieš apleidžiant viešbutį bri ręs tvloie. Kambarį siaubė tam Ir pagaliau vieną rytą prasi- ,
SKYRIAI:
tu majoras atsisveikino paduo sa. nes iame nebuvo nei vieno darė durys. Pažįstamas veidas
TOS Cannon St. S., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. PdMia V. Juroith.
94 Douglas St., Sadbary, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeviilrtiė.
damas kiekvienam ranką. Suli lango. Mes buvome alkani ir pasirodė tarpduryje. Tai buvo
NAMŲ TEL. LE. 3-4908. Įstaigos tel. HO. 1-9451.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. pė i sunkvežimį nėrėme miesto baimėie. Pagaliau prasivėrė du- majoras Saburov. Mes žiūrėjo
ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v. gatvėmis dideliu greičiu. Niekas rv<? ir du kareiviai iėio nešini me į ii nesakydami nieko.
Greitas kuro-alyvos pristatymas.
mūsų neprakalbino visą kelią. kibiru ir duona. TvMai tie padė- — Jūs eisite kartu su mani
Geriausias visame mieste patarnavimo skyrius.
Staigi žinia, kad važiuosime į in ant žemės kibirą sriubos bei mi. Aš atnešiau jums gerų žinių.
Sav. A. Kalūza
Pristatymas kiekvienu laiku.
. namus, mane taip sukrėtė, jog duona ir be žodžių vėl apleido Karas jau pasibaigė.
I nieko daugiau negalėjau galvo- mūsų katakombą.
(Bus daugiau)
i
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Žodis Lietuviams
Mūsų pirmasis žodis — yra sveikinimo žodis visiems broliams
ir sesėms lietuviams.
Mes pagarbiai sveikiname išeivius, kurie per kartas išlaikė
meilę savo tautai ir kurie buvo lietuvybės sargai. _
Mes sveikiname visus Bendruomenės ir lietuviškų organiza
cijų vadovus ir narius; taip pat, ir visus tuos, kurie kad ir nebū
dami organizuotuose vienetuose yra jautrūs lietuviškiems reika
lams.
Savo širdingiausius sveikinimus siunčiame mūsų tautos ka
mienui — broliams ir sesėms, nešantiems okupanto jungą Tėvy
nėje ir kenčiantiems bolševikiniuose kalėjimuose bei Sibiro
tremty.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, pradėdama dar
bus, nori šiuo trumpu ir viešu žodžiu pasidalinti bent dalimi tų
rūpesčių, kurie šiandien mums visiems yra aktualūs.
1. Mūsų tautai tebesant pavergtai, mūsų visų didžiausias
troškimas yra matyti ją vėl laisvą, Lietuvos valstybę atstatytą ir
lietuvį laisvai pasirenkantį jam patinkamą gyvenimo būdą. Lie
tuvis ir toliau ryžtingai sieks laisvės ir kovos už Lietuvos Nepri
klausomybę.
Šioje kovoje ypatinga pareiga ir atsakomybė tenka laisvame
pasauly gyvenančiam lietuviui, kuris savo tautos yra įpareigotas
kovoti už jos laisvę.
Mes įvertiname visus teigiamus žygius, darytus ir daromus
Toronto vaikų darželis su auklėtojomis Nek. Pr. seselėmis.
Lietuvos laisvinimo bylos eigoje. Deja, su gailesčiu mes turime
konstatuoti ir tą nelemtą padėtį, kad paskutiniaisiais keleriais
metais vieningos mūsų laisvinimo pastangos suiro ir buvo prieita
prie separatistinių tendencijų laisvinimo kovoje.
Kova už Lietuvos laisvę yra nedaloma. Savo nesutarimais Šiemet spalio 15 d. sukako 40 Kongregacija, įsteigta kun. StaAtžalos išaugimas
bei susiskaldymu mes tik talkininkaujame Lietuvos priešui. To metų nuo Švč. Mergelės Marijos niukyno 10 metų anksčiau, bu 1929 m. iš Shanandoah, Pa., 14
dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba visomis išgalėmis Nekalto Prasidėjimo Kongrega vo ne Lietuvoje — JAV-se.
metų amžiaus mergaitė viena be
sieks, kad vėl būtų sudarytas vieningas laisvinimo frontas ir vie
palydovų, vienuoliško luomo
Naujo žiedo
na vadovybė. Mes esame giliai įsitikinę, kad tą patį jaučia ir to cijos įsteigimo. Šia proga tinka
traukiama, vyksta į Lietuvą —
gerbiamus “TŽ” skaitytojus nors
prasiskleidimas
paties nori kiekvienas lietuvis.
Marijampolę. Ir jos pasirinkimą
2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nariu yra kiekvienas lie trumpai supažindinti su kongre Lietuvos nepriklausomybės at stoti j N. Pr. Seserų Kongrega
tuvis. Bendruomenei buvo suteikta organizacinė forma, kad ji gacijos praeitimi ir jos veikla. kūrimo pradžioje įsikūrusi Švč. ciją nulėmė tik karštas tėvo pa
Caristinės Rusijos valdžia, va Mergelės Marijos Nekalto Pra
galėtų vieningai tikslingiau ir planingiau vesti prie užsibrėžtų
triotizmas, nes šiaip nenorėjo
rydama Lietuvoje rusinimo dar- sidėjimo Kongregacija buvo sutikti išleisti savo dukters į
tikslų įgyvendinimo.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacija yra užbaigta, b% ypatingai buvo suvaržiusi naujas jaunas lietuvių religinio, vienuolyną, bet kadangi vyksta
tačiau esmėje ji bus įgyvendinta tik tada, kada Bendruomenės Katalikų Bažnyčią, kaip stip kultūrinio bei socialinio gyveni ma į Lietuvą, tai tokiam dukre
mintis bus visų suprasta ir visi lietuviai įsijungs į Bendruome riausią lietuvybės atramą. Kata mo žiedas, kuris greit plačiai lės nusistatymui negalėjo besi
likų tikėjimo skleidimo tvirto prasiskleidė. Vargdienių Seserų priešinti. Tai buvo Ona Šaulytė,
nės darbą.
3. Šalpos darbo koordinavimas bus vienas svarbiųjų Pasau vės buvo vienuolynai. Dėl to ru darbas paplito po visą Lietuvą, dabartinė Motina M. Aloyza, N.
lio Lietuvių Bendruomenės Valdybos tikslų. Šioje srity iki šiol sų valdžia daugelį vienuolynų kaip žmonių reikalai įvairūs, Pr. Seserų Kongregacijos Ame
yra daug nelygumų. Valdybos rūpestis būtų taip susitvarkyti, panaikino, jų turtus nusavino, taip ir seserų darbai didėjo, plė rikoje viršininkė. Ji vyko paska
kad kiekviename krašte šalpos darbas būtų dirbamas organizuo bažnyčias pavertė cerkvėmis. Ir tėsi, apimdami vis naujas gyve tinta kun. J. Navicko, MIC, ku
tai ir pastoviai. Lietuviška pagalbos ir solidarumo ranka turi pa paliktieji vienuolynai buvo pa nimo sritis. Kongregacijos stei rio buvo planas įkurti JAV-se
siekti visus į vargą patekusius mūsų brolius, nežiūrint kuriame skirti išmirti, nes buvo griežtai gėjo ark. J. Matulaičio nurodyta
(nukelta į 7 psl.)
uždrausta priimti naujus kandi Vargdienėms Seserims idėja
krašte jie gyventų.
4. Kultūros bei švietimo sritys irgi reikalauja planingos ran datus į vienuolyną. Visuose vie tarnauti visiems, visur ir visada
kos. Mes turime galvoje vadovėlių, knygų ir muzikos veikalų lei nuolynuose buvo panaikinti no nustebino kitas vienuolijas, ku
dimą, lietuviškų mokyklų globojimą, ir joms programų paruo viciatai. Lietuvoje vienuolynai rios yra savo veikimo tikslu pa
šimą, premijų reikalo sutvarkymą, stipendijoms lėšų organiza baigė nykti. Moterų vienuolynų sieni usios tik vieną kurią gyve
vimą ir t.t. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba sudarys buvo likę tik du: Kaune bene nimo sritį — jaunimo švietimas,
(Atkelta iš 1 pusk)
Kultūros Tarybą iš mūsų kultūrininkų, pedagogų ir meno dar diktinės ir Krakėse kotrynietės, ligonių slaugymas, misijos ir rugsėjo 29 d. Belgijoj, per radi
buotojų. Šios Tarybos uždavinys bus planuoti ir patarti visais bet ir jų dienos buvo suskaity panašiai.
ją ir TV buvo transliuojami fil
kultūros bei švietimo reikalais, kad mūsų pastangos atneštų ge tos. Nepaprasto pasišventimo ir
Kiek leido sąlygos, Vargdie mai ir programos skirtos lietu
pasiaukojimo kun. Jurgis Matu
resnių vaisių.
vių tautai, kalbėjęs net pats Pa
5. Ypač daug dėmesio bus skiriama lietuviškam jaunimui, laitis, vėliau vyskupas (dabar nių Seserų veikimas plačiu mas leckis, o Lietuvos TSR vėliava
jaunimo organizacijoms, jųjų spaudai ir visiems jų reikalams. vedama byla pripažinti jį šven tu buvo vykdomas Lietuvoje. buvus iškelta net šalia TSRS vė
tuoju), slaptai atgaivinęs bebai Marijampolėje, kur buvo kon liavos!... Spalio 2 d- skyrely
Mūsų visų tikslas yra jaunimą išlaikyti lietuvišką.
6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė neatėjo nei griauti kitų giančius išmirti Tėvus Marijo gregacijos centras, seserys laikė “Iš užsienio lietuvių gyvenimo”,
organizacijų, nei viso, kas iki šiol yra sukurta. Pasaulio Lietuvių nus, dar 1914 m. slaptai planavo “Šešupės” knygyną^ spaustuvę, “Tiesa”, be “Laisvės” Brooklyne,
Bendruomenė yra tarytum didžioji lietuviškoji., talka,' suburianti įsteigti lietuvaičių., naują kon senelių ir našlaičiai. prieglaudas, jau citavo “bevardžius” Montre
tiek organizuotas, tiek pavienias pajėgas, kad visi mūsų tikslai gregaciją, tik~ karo audros su keturklasę vidurinę mokyklą, alio ir Toronto laikraščius, iš
trukdė. Tačiau jis savo plano ne mergaičių bendrabutį ir organi rinkdama, ne tik kas juodina,
būtų įgyvendinti.
atsisakė, pasiuntė į Šveicariją - zavo įvairius kursus mergai bet ir kelia išeivijos vardą—
Fribourgą tris lietuvaites studi tėms. Telšiuose — pradžios mo
Mes gyvename didžių kovų, kančių, sukrėtimų ir heroiškų juoti ir pasirengti naujai Lietu kyklą, vaikų ir senelių prieglau nurodydama V. Verikaitį, kuris
pastangij periodą. Žvėriškas brutalumas siekia sunaikinti laisvą voje misijai. Tų mergaičių tarpe das, bažnytinių rūbų dirbtuvę esąs šiltai sutinkamas Kanados
žmogų. Mūsų tauta yra tų baisių grumtynių vidury. Ji, nors ne buvo ir Petronėlė Ogintaitė, lai ir šeimininkavo kunigų semina ir JAV visuomenės su savo lie-,
tekusi laisvės ir šimtų tūkstančių savo geriausių sūnų, tas grum kiusi Marijampolėje mergaičių rijoje. Utenoje — vaikų ir sene tuviška programa. Bet, spalio 5
tynes atlaiko su nuostabia ištverme. Todėl ir mums, didvyriškos namų ruošos ir amatų mokyklą. lių prieglaudas, vaikų darželį ir “Tiesos” LTSR kompartijos CK
IV plenumo aprašyme “JAV lyg
tautos daliai, kuriai tenka gyventi laisvą gyvenimą, privalu kas
Sumanytos lietuvaičių kon mergaičių bendrabutį. Karkli susimėtė savo “liniją”.
dien atsiminti mūsų tautos pagrindines jėgas ir jos kančias. Tą gregacijos įsteigimas įvyko isto niuose — žemės ūkio mergaičių
supratę mes rikiuojamės taip, kad mūsų darbai būtų verti Tautos riniais Lietuvos nepriklausomy mokyklą. Alytuje — vaikų dar
Pro Memoria
praeities ir dabarties. Todėl —
bės paskelbimo metais, kada lie želį, vaikų ir senelių prieglau
“komunizmui Lietuvoj”
tuvių tauta, sutraukusi svetimų das. K. Naumiestyje, S. Kalva
VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI !
Plenumas, 40-tojo “spalio' iš
jų vergijos pančius, kėlėsi iš ka rijoje ir Šilalėje — vaikų dar
ro griuvėsių naujam nepriklau želį ir senelių prieglaudą, Ky vakarėse, iš pirmo žvilgsnio ste
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba somam gyvenimui. 1918 m. spa bartuose — vaikų darželį ir va bino savo dėmesiu “buržuazi
lio 15 d. Marijampolėje J.E. vys saros vaikų aikšteles, Kazlų Rū niams nacionalistams”. A. Snieč
Jonas Matulionis,
kupas A. Karosas patvirtino doje — vaikų darželį ir senelių kus pripažino, kad kompartija
Vytautas Meilus,
naujos kongregacijos regulas prieglaudą, Skuode — senelių tebeturi skirti “didelį dėmesį ko
(įstatus), kun. J. Matulaičio pa prieglaudą, Vilniuje — mokslei vai prieš buržuazinę idelogiją,
Juozas Kralikauskas,
rengtas. Naujai įsteigta vienuo vių bendrabutį, vaikų darželį, be prieš bet kokius buržuazinio na
Juozas Sungaila,
lija ir buvo Švč. Mergelės Mari to, seserys dirbo Moterų Socia cionalizmo ir revizionizmo pasi
jos Nekalto Prasidėjimo Kon linėje Mokykloje, Vaikų Židiny reiškimus”. Rūpesčiai pagausėję,
Kęstutis Grigaitis.
gregacija. Minėtos trys lietuvai je ir Motinos Globos Punkte. nes girdi, dabar reikia dar N.
Toronto, Canada,
tės ir buvo pirmosios kongrega Kaune buvo studijų namai, ku Chruščiovo noru “stiprinti kovą
1958 m. spalio 8 d.
cijos organizatorės. Po I Pasau riuose gyveno studijuojančios ir prieš tuos”, kurie norį stalinišlinio karo Lietuvos kraštas buvo įvairiose Kauno mokyklose ar ko absoliutaus despotizmo —
labai sunaikintas, visur viešpa universitete seserys. Kongrega “prieš dogmatistus”. Jis primi
RESTORANAS "RŪTA"
tavo vargas ir skurdas. Naujo cijos veikla daugiausia apėmė nė, kad bene veiksmingiausia
Naujai atidarytas ir naujai {rengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų.
sios
kongregacijos seserų užda vaikų darželius, vaikų ir senelių priemonė tai surišti Lietuvos
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
vinys buvo ne tik Dievo garbės prieglaudas. Ta veikla būtų ir išsilaisvinimo judėjimą su hitle
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393
ir asmens tobulybės siekimas, toliau skleidusi savo spindulius, rininkų ir jų sėbrų teroru nacių
Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.
bet padėti žmonėms, ypač varge bet bolševikų okupacija viską okupacijos
metais.
Sniečkus
esantiems. Todėl kongregacijos nutraukė, sugriovė, seseris iš skundės, kad ir jaunimas nesąs
steigėjas ir pavadino jas Varg blaškė. Jau pirmieji 1940 oku patikimas, kad gabiausi agitatodienėmis Seserimis. Jų regulos pacijos metai pareikalavo dvie riai-rašytojai netvarkoj. Jie vis
buvo parengtos pagal naujųjų jų aukų: sesuo M. Pankraca iš tebesą “teoretiškai nesusipratę,
— ilgo grojimo plokštelė — 16 liaudies dainų ir šokių laikų reikalavimus, veikimo vežta į Sibirą, o sesuo M. Tere- nėra apsišarvavę marksistiniu 1-12” LP. Kaina $5.95.
dirva numatyta plati ir įvairi, sila sušaudyta. Šiandien kongre leninistiniu mokymu”.
Pasaulinio garso plokštelės su Marek Weber, Caruso, kaip ir žmonių vargai yra įvai gacijos nukankintų ir ištremtų
A. Venclova, tarp daugelio ki
Josef Schmid, Rich. Tauber, Zarah Leander, Jeanette rūs: tarnauti visiems ir visur, seserų skaičius yra didelis. Ne tų monologų, skundėsi kolegų
fH Me Donald, Nelson Eddy, Don Cossacks, ir daugelis kt. lengvinti vargą, nešti šviesą, ro žinoma, kiek iš buvusių 200 sese
dyti Kristaus meilę visiems, rų yra išlikusių gyvų, ir kiek iš rašytojų nenoru rašyti “dabar
tW
WALTER KOPPEL
ypatingai, kurie jos reikalingi. jų dar gyvena Lietuvoje. Bet ties tema”. Jie už tai gausią vel
•
609 Yonge St., Toronto 5, Ontario.
Tai buvo pirmoji lietuvaičių Vargdienių Seserų pradėtas dar niavos sekančiam sukaktuvi
įsteigta Lietuvoje vienuolija. bas Lietuvoje nenutrūko, jis niam rašytojų suvažiavime. J.
Anksčiau veikusios Lietuvoje Dievo Apvaizdos patvarkymu Žiugžda, Mokslų Akademijos vi
moterų vienuolijos buvo iš ki tęsiamas tarp užjūrio išeivių ceprezidentas, vėl rūpinosi poli
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE
tika ir plenume reikalavo, kad
tur atkilusios, o šv. Kazimiero lietuvių.
LTSR “valdančioji klasė” susi
rūpintų “užsienio buržuazinei "ATLANTIC” RESTORANO
nacionalistinei propagandai duo
ti griežtą atkirtį, istorinių faktų
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA
šviesoj (!?) demaskuoti lietuvių
ATSILANKYTI.
LIMITED
tautos priešų skleidžiamus šmeiž
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.
tus,
parodant jų išdavikišką po
1330 DUNDAS ST. W.
Toronto
TEL. LE. 1-9347
būdį”. Žiugžda lyg kaltino “val
2446-8 DANFORTH AVE.
TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
dančiąją klasę” apsileidimu, ne
leidžiant pakankamai leidinių,
Dėmesio motoristams!
kurie plačiau ir kovingiau dePILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

40 mėty Dievo garbei ir tėvynės labui

gana uoliai dalyvauja. Viena iš
seniausių stovyklaviečių, šiemet
paminėjusi penkioliktuosius sa
vo veiklos metus, taip pat yra
Putnam padangėje, rūpestingų
seselių Vargdienių globoje. Ji
skiriasi nuo kitų stovyklų tuo,
kad ten suvažiuoja mergaitės iš
plataus Amerikos kontinento iš
tisam mėnesiui. Turi gerai pa
ruoštą auklėtojų kadrą, kurie
sugeba įtraukti mergaites į dar
bą, sujungti vasaros poilsį su
pilnai išstudijuota dienos prog
rama. Šiais metais pora lietu
vaičių net iš Toronto pasiekė
Putnam stovyklą. Ten patirti
įspūdžiai ir išmokti dalykai,
anot jų, niekad neišdils iš prisi
minimų. Tai vieno vasaros mė
nesio lietuviškoji mokykla, ku
rią baigė ištisa eilė lietuvaičių.
Putnamo seserys pakviestos ne
toli Detroito Katalikų Federa
cijos stovyklai vadovauti. Šią
vasarą teko įsijungti į aktyvų
stovyklos darbą, stebėti
ir
džiaugtis rezultatais, kurie pa
siekiami dviejų savaičių bėgyje.
Netoli Putnam-Thomson, Conn.,
seserys turi senelių prieglaudą,
gi pačiam vienuolyno centre —
didžiulę spaustuvę, kurioj spaus
dinami keli lietuviški žurnalai ir
išleidžiama visa eilė knygų.
Kanadoje — Montrealyje ir
Toronte — seserys veda vaikų
darželius. Apie darželių veiklą
netektų daug kalbėti, nes kalba
patys faktai, kurie Montrealio ir
Toronto lietuviams labai gerai'
žinomi. Kiekvieno galvojančio
lietuvio nuomonė ir troškimas,
kad visi kolonijų vaikučiai per
eitų jiems- skirtuosius lietuviš
kus darželius, tuo būdu gaudami
auklėjimą ir lietuvių kalbos pa
grindą, kuris toliau turėtų būti
vystomas lituanistinėse mokyk
lose. Džiugu, ir tai, jog seserys
dirba ir šeštadieninėse mokyk
lose, neskaitant organizacijų bei
katechetinių pamokų.
Toronto kolonijos vaikų dar- .
želio patalpos pernelyg kuklios
maskuotų buržuazinių naciona ir mažos. Pažymėtina, jog sese
listų šmeižtus”. Jis' taip pat rei- lės į jas įdėjo daug rūpesčio ir
Kalavo “mūsų draugams užsie jau; keletą metų dirba be jokio
nyje daugiau informacinės me atlyginimo, tik sau padaryda
džiagos apie T. Lietuvą”. Rei mos labai kuklų pragyvenimą.
kią europiečių kalbomis leisti Šiais jubiliejiniais metais kilo
informacinę literatūrą apie T. mintis plėsti darželį, įsigyti erd
Lietuvą, atremti “buržuazinių vesnes darželiui pritaikytas pa
nacionalistų skleidžiamus melus talpas. Tam yra užpirktas skly
apie lietuvių tautos gyvenimą”. pas ir padaryti pastatų planai.
(Žiugžda neišdrįso ar nenorėjo Jų realizavimas ’priklauso nuo
kviesti “valdančiąją klasę” leisti to, kaip mūsų visuomenė vertins
lietuvius menininkus į pasaulį seselių pastangas. Turėdami
su savo . atsiekimais literatūroj mintyje jubilėjinius metus, be
ir mene, ar kviesti tuos pačius to, kolonijos vaikučių ateitį ir
europiečius laisvai lankytis Lie išviso lietuvybės ateitį, negalime
tuvoj). “Kultūros” ministeris J. lengva ranka numoti ir visus rū
Banaitis tik mizernai kartojo pesčius palikti seserims, kurios
Sniečkaus, Venclovos žodžius ir didižausio pasiaukojimo veda
apie reikalą menininkams “eiti mos be mūsų duosnios rankos
su gyvenimu” — (gal taip kaip savo pasiryžimo įvykdyti nega
ėjo Salomėja, Cvirka, Gira Liu lėtų. Mes kaip nukirsta šaka
das ...?).
nuo kamieno, kuriame savą isto
riją ir už jos vyksmą esame at
Credo būtinas
sakingi. Niekas nepateisintų mū
Už savaitės Niujorke vyks vi
sų buvimo užsieniouse, jeigu
suotinis Lietuvių Rašytojų Są vienoj generacijoj prarastume
jungos- suvažiavimas. Šioj skilty tas vertybes, dėl kurių šimtme
kartojame būtiną reikalą lietu čiais kovota. Vaikų darželio pa
viams rašto ir meno intelektua statai — logiško galvojimo vai
lams deklaruoti savąjį CREDO. nikas, daigas būsimo kultūrinio
Mes turime išreikšti pagarbą ko- ! gyvenimo, lietuviškos širdies
Jėgoms tėvynėj už jų drąsą ir sa- i žibintas nušviesti takus į tėvyvarankiškumą, išreikšti tai, ko į
Lietuvą.
anie negali — kad rašytojas pri- ’ Sveikiname Marijos Nekalto
kiaušo tautai, visai žmonijai, bet; Prasidėjimo Seseris keturiasdene laikiniems despotams, kurių i šimties metų jubilėjaus proga,
likimas, anot to pačio Paleckio, j užtikrindami, jog Toronto lietutėra “... kaip rakietos — pakils,! vių visuomenė Jūsų rūpesčius
nušvis ir vėl pražus”.
turi savo širdyje.
K. B. P.
Dievo Apvaizdos buvo skirta,
kad “Mažoji Lietuva” įsikurtų
Putnamo šventovėje ir tęstų tai,
kas taip kruopščiai buvo pradė
ta Lietuvoje. Atvykę į Putnamą,
pasigrožim stilinga nauja baž
nyčia, lietuviškais ornamentais
išpuošta, mergaičių bendrabu
čiais, kukliu seselių vienuolynu
ir baltomis Marijos statulomis,
kurios vaizduoja Šiluvos ir Fatimos apsireiškimus. O svarbiau
sia, čia randame mažytę Lietu
vą, kuri sėja lietuvišką ugnį į
jaunųjų sielas.
Studijuojančios mergaitės čia
praleidžia po keletą metų. Jas
supa lietuviška nuotaika, lietu
viški papročiai ir diena iš die
nos diegiama tėvynės meilė.
Daugelis bendrabutiečių tėvy
nės neprisimena, tačiau jos ža
vųjį vaizdą susidaro iš lietuviš
kų raštų, poezijos, dainos ir pa
pročių. Putnam, turbūt, vienin
telė vieta, kur dėstoma kolegi
jose lietuvių kalba kaip lygia
teisis dalykas. Rašančiam šias
eilutes teko praleisti Putnamo
bendrabutiečių tarpe vieną kitą
valandėlę, pasigrožėti jų skam
bia daina, deklamacijomis, tai
syklinga “be prieskonio” lietu
vių kalba ir tikru lietuvaičių
nuoširdumu, koks buvo įpras
tas Lietuvoje.
Deja, daugelis
mūsų sesių svetimose dulkėse
pameta gražiausią privalumą ir
kaip gaila jų, kurios įsilieja į
bėgančią srovę, nepalikdamos
nei vardo, nei asmens vertybių.
Dėkinga bus tėvynė Putnamo
šventovei už kiekvieną lietuvai
tę, kuri iš jos išsineša mažytės
Lietuvos žiburėlį.
Jaunimo lietuviškos dvasios
palaikymui viena iš gerųjų prie
monių vasaros stovyklos. Ir rei
kia pasidžiaugti, kad tokios sto
vyklos ruošiamos ir jaunimas

Pro Memoria

Lietuviška Hi-Fi

Mohawk Furniture

PRANEŠAME, kod naujoje, modemiškos įrengtoje

RADIJO * | ★ KROSNYS
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS

SIUVIMO MASINOS * I * VAIKU BALDAI'
SKALBIMO MASINOS * I * {VAIRŪS KILIMAI

TELEVIZIJOS APARATAI * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

MOUNT ROYAL MOTORS
dirbtuvėje otliekomi visi outo mošinų remonto dorboi prityrusių mechanikų
(20 metų praktiko) greitai ir sąžiningai. Dėl visokių pataisymų, dožymo, bate
rijų ir kitų reikmenų, prašome kreiptis pas savus ir išsiaiškinti lietuviškai.
Lietuviams daroma didelė nuolaida.

3 Mount Royal Ave.

Tel. BE. 3-3521

(Islington, iš miesto važiuojant Dundas pirmo kairėn už Kipling)

Savininkei V. ir J. Dundžioi

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisymai
atliekami greitai ir garantuotai.
Vairinu vasarnamius.
Tat. LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

U I

APATINIAI BALTINIAI
Apsimoka pirkti
“95” PENMANS,
nes tai laikys daugiau
metų, augščiausios rū
šies apatiniai baltiniai,
išausti iš geriausių
merino siūlų, garantuoja
jums apsaugą ir šilumą.
Beveik 90 metų patyri
mo šiame darbe
garantuoja jums, kad
tai puikūs gaminiai.
Išausti, kad laikytų, ne
svarbu, kiek kartų
prosysite. Vyrams ir
berniukams pagamintų
unijos kostiumų, marš
kinių ir kelnių.

GARSŪS
nuo 1868 metų
95-FO-4

Jie pakinio Dievai ir Tėvynei

Visi maloniai kviečiami Į
Niagaros Puaiaaalfo Bendruomenių
DEŠIMTMEČIO SVENTg WELLANDE,
kuri įvyksta š.m. spalio mėa. 25 dieną 5 vaL p p.
GOLDEN BOULEVARD Nr. 77 SALĖJE.
PROGRAMOJE:
figO* IV0HICI OKTOa.

■•

2. "Pabaigtuves" Kramino, stato Hamiltono Lietu
vį Meno gajėgos.
3. Pasilinksminimas —- lokiai grojant geram or
kestrai, lotafija ir kt.

Mūsų nuolatinė aimana išei
vijoje — išlikime lietuviais, kur
kime tautines šeimas. Mūsų visų
didžiausia pagarba tiems, kurie
nusilenkia tautos valiai, nepasi
duodami aplinkos viliojimams.
Rugsėjo 27 d. apie 120 tautie
čių iš Toronto, Hamiltono ir St.
Catharines buvo svečiais ir liu
dininkais gražių lietuviškų to-

Anksčiau atvykusių patogumui bufetas vėiks selėje nuo 3 v.
SAVO ATVYKIMU Į ŠIĄ ŠVENTĘ PAREMSI SVARBŲ
BENDRUOMENIŲ LIETUVYBĖS DARBĄ.
St. Catharines ir Wellando B-nių valdybos.
—i., i
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'
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Pavergtoje tėvynėje
Laisvės paminklą Kaune Ka kunigu, kuris teigia, kad pa
ro muziejaus sodnely ir Neži saulis atsirado kaip “dievo” še
nomo kareivio kapą bolševikai šių dienų darbo rezultatas? Vai
susprogdino 1950 m. Tada buvo kas ima abejoti, pats galvoti, ieš
pašalinti ir mediniai liet, kry koti atsakymo. Tik po ilgų dva
sinių kančių jis įsitikina moks
žiai iš sodnelio.
lo
teisingumu. BetT būna atvejų,
Nepriklausomybės paminklas
kai žmogus nustoja bet kuo ti
Biržuose susprogdintas.
Marijampolėje autobusai kur kėjęs, tampa dvasiniu paliegė
suoja tarp miesto centro, cuk liu ir todėl labai nelaimingu. Ge
raus fabriko ir Atžalyno sovcho- riausia būtų, kad mokykliniu
zo. Su užmiesčiu įvestos naujos laikotarpiu tėvai savo nepagrįs
linijos j Liudvinavą ir Sasnavą. tomis religinėmis dogmomis ne
Ttirinonto stoties viršininku naikintų mokytojų sėjamų moks
yra Jakutis, profsąjungų pirmi 1b grūdų, kurie duotų tikrai
ninkas Sventickas. Tiesa rašo, brandų derlių...”
kad stoties kolektyvas — apie
Zarasų apygarda vietoje mi
100 eismininkų, kelininkų ir ry rusio Didžiulio į Maskvos augššininkų — turįs klubą su kino čiausiąją tarybą rinko agrono
įrengimais, scena ir biblioteka, mą Petrą Vasinauską. Pasak
esą gabių “saviveiklininkų”.
rinkimų komisijos pranešimo
Už naminės degtinės gamini balsavę 99.99% ir visi už. Na,
mą Kazlų Rūdos teismas A. Ker kaip gi ginčysies, jei komisija
šį nubaudė 4 metais “laisvės at sako. Bet įdomu, kad tą dieną
ėmimo”. Jis buvęs sučiuptas du visi į balsuotojų sąrašus įtrauk
kartus: gegužės mėn. ir birželio. tieji tebebuvo gyvi ir sveiki, kad
Kauno IX forte muziejus bai galėjo atvykti, juk, pasak komi
giamas įrengti. “Platūs laiptai sijos, nebalsavo vos 1 iš 10.000.
> veda nuo Žemaičių plento į for Nuo sąrašų sudarymo iki balsa
tą. Aptverta vieta, kur vyko vimų dienos sovietuose niekas
masinės žmonių žudynės, o taip nedrįsta net mirti...
pat lavonų deginimo vieta...”
(E) Jezno keramikos dirbtuvė
II Piniginę daiktinę loteriją
be
namų apyvokos gaminių —
paskelbė Lietuvos ministrų ta
ryba. Bilietų bus išplatinta už puodų ir kt., pradėjo gaminti ir
15 milijonų rublių, o laimėjimų koklius.
bus už 6 milijonus rublių. Lai tos rūšies fabrikams.
(E) Vėl keičiami ūkio planai.
mėjimai daugiausia daiktiniai.
Pinigais vos 283.750 rublių. Daik Numatytoji sušaukti visasąjun
tinių laimikių tarpe yra 10 au ginės kp ck sesija, kaip žinoma,
tomobilių, 20 motociklų, 20 mo t.k. svarstys, tikriau sakant
torolerių, 150 kojinių ir 350 ran paskelbs nauiojo septynmečio
kinių siuvamų mašinų, 20 šaldy ūkio planą. Kai Lietuvoje įsi
tuvų, 30 dulkių siurblių, 30 kili- steigė naujoji Liaudies ūkio ta
mu, 2 komplektai miegamojo ryba, ji ėmėsi sudarinėti planus
baldų, daug laikrodžių, fotoapa sekantiems keliems metams.
ratų, radijo, dviračių, pirštinių Dabar tie planai jau nebetinka,
nes paskelbus Maskvoje naujuo
ir kt.
Piniginiai laimėiimai: 5 po sius planus teks ir Lietuvos
1000, 20 po 500, 200 po 100 ir ūkiui derintis prie jų. Kas buvo
4.975 po 50 rublių. Bilieto kaina suplanuota iki šiemet, kitiems
5 rubliai. Loterijos traukimas septyniems metams jau nebe
tiks. reiks vėl iš naujo planuoti.
gruodžio 28-30 d.d.
Tėvai gadina vaikus tikybos Būdamas ankštai pririštas prie
mokydami, rašo “Tiesoje”, Nr. Maskvos ūkinės sistemos, Lie
tuvos ūkis negali vystytis taip,
218. mokytojas A. Sadauskas:
kaip
Lietuvai tiktų, o turi de
“Dažnai tėvai ir mokykliniu
laikotarpiu bando vaikus vestis rintis prie to. kas tinka Sovietu
į bažnyčią, leidžia jiems daly Sąjungai. Keistai atrodo, kad
vauti įvairiose religinėse apeigo Lietuvos darbo žmonės dabar
se, teigdami, kad, girdi, nieko vėl vrą varinėiami i mitingus
blogo bažnvčia nemoko... Ta pareikšti savo “pritarimą” nau
čiau ar tokie tėvai supranta ką jiems. būsimiems visasąjungi
jie daro? Kuo tikėti tokiam vai niams ūkio planams, kurių dar
kui, ar mokytoju, ar tėvu, ar niekas nežino...

Dėmesio Londono lietuviams!
Naujai atsidarė SIUNTINIŲ SKYRIUS - KRAUTUVĖ

LONDON GENERAL STORE
Ukrainskos Knyhos siuntinių patarnavimas
789 DUNDAS ST., LONDON, ONT. Tel. GE. 4-0514.
Mūsų krautuvėje rasite didžiausią pasirinkimą geriausių ang
liškų vilnonių medžiagų, odinių švarkų ir kt. dalykų pigiau
siomis kainomis. Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti.

Taupykime ir skolinkimės
kooperatiniame bankelyje "TALKA”
Auguti procentai už indėliu*. Sumažinti procentai už paskolos.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.
DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais
nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St; N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.
....... ............................... -
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St E., Hamilton, Ont.
Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dot ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, flanelio įpilams ir kitko.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vai. 10 ryto • 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

rontietės Pranutės Kazlauskai
tės ir hamiltoniečio Felikso Krivinsko vestuvių.
Pranutė Kazlauskaitė su Lie
tuva persiskyrė po paskutinio
karo, būdama dar visai jaunutė.
Tėvai, du broliai ir dvi seserys
liko Žemaitijoje, Kelmės valse.,
Liolių bažnytkaimyje, kur ir
Pranutė gimė ir užaugo. Gyven
dama Vokietijoje 1945 m. lankė
prekybos mokyklą Hamburge.
Prasidėjus emigracijai išvyko į
Angliją. Čia gyvendama ji bu
vo nuolatinė tautinių šokių šo
kėja, priklausė meno mėgėjų
grupei ir dramos būreliui. 1952
m. atvyksta į Torontą. Gavusi
pastovų ir gerai apmokamą dar
bą, ji tuojau įsijungia į lietuviš
ką veiklą, aktyviai dalyvaudama
kun. B. Pacevičiaus įsteigtame
ir jo vadovaujamame dramos
mėgėjų būrelyje.’ Ji savo meilę
tėvų kraštui reiškė ne žodžiais,
bet darbais Vienas jos tokių di
džiųjų pavyzdžių — $200 Hamil
tono Liet. Namams įnašas. Ba
landžio 10 d. prisiųsdama paštu

minėtą sumą, ji nuoširdžiai pa
žymėjo: “Vakar pažadėjau, o
šiandien rašau, bet nenustebki
te, kad vietoje vieno pažadėto
parašiau du. Yra sakoma —- prie
linksmos kompanijos žmonės
nuolaidesni, bet žemaičiai atvirkščiai“. (“TŽ” Nr. 16 š.m.).
Tai yra vienintelis HLNamų
darbe toks pavyzdys. Kiek jis
kilnus ir didelis, palyginkime jį
su tuo faktu, kad ir dabar dar
yra apie 200 tautiečių, kurie
prieš užperkant Liet. Namus vi
su tikrumu pažadėjo po šimtinę,
o kai ateina terminas — jos nė
ra. Įsivaizduokime, kas būtų at
sitikę su LN, jei v-ba jų paža
dus būtų priėmusi tuo tikrumu,
kokiu jie buvo pažadėti!
Mes sveikiname Jus, mieloji
p. Pr. Krivinskiene, ir kartu di
džiuojamės turėdami Jus mūsų
Hamiltono bendruomenėje!
Feliksas Krivinskas kilimo su
valkietis nuo Griškabūdžio, su
Lietuva atsisveikino, kaip ir dau
gelis mūsų, naujųjų ateivių,
1944 m. Į Kanadą atvyko 1948
m. vasario 16 d. iš Vokietijos.
Išdirbęs apie du metus Vai d’Or,
Que., aukso kasyklose, jis 1950
m. pavasarį persikėlė į Hamilto
ną, kur tuojau gavo gerai apmo
kamą darbą Stelco plieno fab
rike. Turėdamas malonų būdą,
jis buvo mūsų visų gerbiamas ir
mėgstamas. Be reikalo uždirbtų
pinigų nešvaistydamas, jis su
kūrė šeimą, turėdamas jau
tvirtą ekonominį pagrindą.
Apie mieląjį Feliksą galėčiau
rašyti labai daug, nes visą de
šimt metų Kanadoje teko nuo
latos artimai su juo bendrauti.
Visada prisimenu jį, kaip reto
nuoširdumo tautietį ir didelį lie
tuvį patriotą. Niekad nėra at

Lietuviai pasaulyje
•

■

-

JA VALSTYBES

Dėl “Ant Balso” Informacijų
susiaurinimo kongreso komisijai
iš lietuvių liudijo du asmenys:
ALTo atstovas dr. P. Grigaitis
ir prel. J. Balkūnas, atstovavęs
Rytų Europos Kilmės Amerikie
čių Konferenciją, kuriai priklau
so 14 tautų attsovai.
Dariaus ir Girėno paminklo
Brooklyne Lituanicos aikštėje
atidarymas įvyks spalio 19 d.,
3.30 vai. p.p. Atidaryme daly
vaus miesto pareigūnai, organi
zacijų atstovai ir visuomenė. Tos
pat dienos, vakarą Lietuvių pi
liečių klubo salėje įvyks banke
tas. Paminklas yra pastatytas
Dariaus ir Girėno žygio 25 me
tų sukaktį minint.
Ona Pakštienė, prof. K. Pakš
to žmona, mirė nuo vėžio Wor
cester, Mass., prieš porą savai
čių. Gyvendama Lietuvoje ji
buvo anglų kalbos lektorė Vy
tauto D. universitete.

Kun. dr. J. Navikevičius, MIC,
M. Aukštaitės sūnus, Marianopolio kolegijoje pradėjo dėstyti
prancūzų kalbą, istoriją ir reli
gijos dalykus.
Liet. Laisvės Kovų Invalidų
D-jos valdyba rugsėjo 28 d. per
sitvarkė. Dabar pirm, yra Br.
Tvarkūnas, vicep. Adolfas Eigėlis, sekr. Jurgis Kiaunė.
Fratemitas Lituanica savo 50
metų sukakties suvažiavimo
proga paskyrė $500 Lituanus
žurnalui.
Almaus galerijoj Great Necke
atidaryta dail. R. Viesulo kūri
nių paroda.
Kun. V. Dabušis nuo rugsėjo
1 d. dirba “Darbininko” redak
cijoje.
ARGENTINA
Iš Berisso, Argentinoje, rug
piūčio 29 d. išvyko į Lietuvą Zavistauskas su žmona. Jie maną,
kad ir Lietuvoje galės gauti Ar
gentinos pensiją, iš kurios ir ti
kisi pragyventi.

D. BRITANIJA
DBLS centrinio iždo apyskai
ta nuo šm. sausio 1 d. iki rugsė
jo 20 d., paskelbta E. Lietuvyje,
rodo 214.0.7 sv. pajamų ir 278.
15.7 išlaidų, t.y. 64.15.0 deficito.
Esą, valdyba tikisi, kad daugelis
skyrių, kurie neatsiteisė, atsi
skaitys ir deficitas išsilygins.
Liet Namų akc. b-vės apy
skaita nuo 1957 metų spalio 31
d. rodo pajamų 6.637 sx\, o iš
laidų 6.576, tad pelno 61 sv. Liet.
Sodybos pajamos 5 377 sv., o iš
laidos 4.584, tad pelnas 793 sv.
Nidos spaustuvės pajamų 7.072
sv., išlaidų 7.477, tad nuostolio
$405 sv. Iš vis ųoperacijų bend
rovė turėjo 116 sv. nuostolio.
Bendra paskutinių metų ap
žvalga rodo nuostolio 1.933 sv.
Didžiausį nuostolį davė Nida —
1.391, kuri tik 1953 m. tedavė
101 sv. pelno. Liet. Namai nuo
stolio davė tik 1955 ir 1956 m.,
o L. Sodyba — 1955 mS. Kvietkus, ilgesnį laiką plau
kiojęs estų prekybos laivais, pa
skendo Temzėje. Jis priklausė
Londono lietuvių skautams.
BRAZILIJA
Estijos Konsulas Kari Ast,
17 metų dirbęs Rio de Janeire,
rugsėjo 27 d. išplaukė į Kanadą,
pas sūnų žymų mokslininką.
Kari Ast yra žymus Estijos ra
šytojas, išleidęs per 16 knygų,
buvęs darbo ministeris Kari
Ast dar caro laikais buvo ištrem
tas į Sibirą už politinį veikimą.
Nors jau eidamas 72 metus Ast
yra sklidinas kūiybinės energi
jos. Jis yra didelis Lietuvos
draugas. Pastaruosius 15 metų
Rio de Janeire Lietuvos, Latvi
jos paiusntinybės ir Estijos
konsulatas, K. Asto vadovybėj,
buvo viename būste. Tai tur būt
vienintelis visame pasauly toks
glaudus Pabaltijo valstybių ben
dradarbiavimas, kurio naudin
gumą nesunku numatyti Pabaltiečiai su dideliu liūdesiu išlydė
jo K. Ast į Kanadą. Estijon pilie
čių reikalais Brazilijoje rūpinsis
kons. Saukas, gyv. Sao Paulyje.

ST. CATHARINES, Ont.

WINDSOR, Ont.

HAMILTON. Ont
Spaudos balius
Šį šeštadienį, spalio 18 d., gra
žioje Roberts Restaurant, 747
King St. E., Ebony salėje ruošia
mas antrą kartą Hamiltone di
džiulis spaudos balius - šokiai.
Šio baliaus metu programą išpil
dys visiems gerai žinomas solis
tas Vaclovas Verikaitis. Jis gerai
pažįstamas ne tik Kanados ir
Jungtinių Amerikos Valstybių
lietuvių, bet plačiai žinomas ir
kanadiečių tarpe. Jis dalyvau
ja Toronto stoties televizijoje,
duoda programą taip pat Toron
to radio stotyje. Hamlitoniečiams ir apylinkių lietuviamsbus gera proga išgirsti sol. V.
Verikaitį ir praleisti vakarą
linksmoje nuotaikoje.
Pelnas skiriamas jaunimo
spaudai paremti. Šio baliaus
tikslas yra labai svarbus ir kil
nus. Todėl rengėjai prašo visų
tautiečių savo skaitlingu dalyva
vimu paremti.
Baliaus metu veiks turtinga ir
didelė loterija. Tad baliaus da
lyviai turės gerą progą šioje lo
terijoje išmėginti savo laimę.
Be to, veiks gausus ir turtingas
bufetas, šokiams gros visų mė
giamas Bennie Ferrie orkestras.
Pradžia 7.30 vai. vk.
Tad, malonūs hamiltoniečiai
ir apylinkių lietuviai, kviečiame
visus kuo skaitlingiausiai daly
vauti šiame parengime.
At-kų kuopos valdyba.
Vasario 16 gimnazijai Hamil
tone 6 rėmėjų būrelių nuolati
niai nariai per š.m. birželio, lie
pos ir rugpiūčio mėnesius suau
kojo $273. Pinigai gimnazijai pa
siųsti spalio 6 d. JAV doleriais.
Turime padejuoti, kad jau nė
viėno būrelio nėra pilnos sudė
ties. Labai prašome geraširdžius
tautiečius įstoti rėmėjais, paau
kojant po $1 kas mėnesį. Skam
binkite šiuo reikalu St. Bakšiui
- JA. 9-4662.
Nariais į LN įstojo Žulys Alek
sas įnešdamas $100 ir Žebertavičius Alfonsas, įmokėjęs $50, o
kitą akcijos pusę pašadėdamas
išpirkti, kada parduos tabaką. A.
Žebertavičius buvęs hamiltonietis dabar turi didelį tabako ūkį
Harley, Ont
Naujiesiems LN nariams nuo
širdžiai dėkojame.
LN kinas rugsėjo mėnesį tu
rėjo pajamų $4.485,57 ir išlai
dų $3.174,62. Grynas šio mėnesio
pelnas $1.310, 95, kas sudaro

sakęs jokiam lietuviškam reika
lui paramos. Kada buvo pradėti
organizuoti Lietuvių Namai, jis
pirmasis iš visuomenės tarpo
įnešė $100, o prieš jų pirkimą
savo įnašą padidino iki $1.000.
Šiuo metu yra LN v-bos narys
ir kartu labai nuosaikus įvairių
L. Namų reikalų sprendėjas. Jis
yra vienas tų 5-kių v-bos narių,
kurie savo asmenišku turtu ga
rantavo LN $15.000 paskolą.
Pr. Kazlauskaitei ir F. Krivinskui Moterystės Sakramentą
suteikė Tėvas Placidas, OFM,
Prisikėlimo parapijos bažnyčio
je Toronte. Jungtuvių metu gie
dojo sol. V. Verikaitis. Prie alto
riaus lydėjo jaunosio sglobėjas
J.' Galinis ir 4 pabrolių poros:
J. Keženaitis su I. Venskute, J.
Karaliūnas su D- Mašalaite, A.
Verbickas su D. Remeikyte ir Z.
Vieraitis su E. Gavėnaite. Visos
pamergės torontietės, o pabro
liai iš Hamiltono. Prabangios
vestuvinės vaišės įvyko Hamil
tone, Aušros Vartų parapijos
salėje. Šokiams grojo lietuviška
Alb. Ripkevičiaus vedama kape
la “Olympia” iš Toronto. Jaunoji
pora šia proga gavo daug ir bran
gių dovanų. Vestuvių metu jau
nuosius sveikino kun. dr. J. Tadarauskas, LN v-bos pirm. St.
Bakšys, jaunojo kaimynas iš
Lietuvos torontietis J. Šarūnas,
kun. B. Jurkšas, K. Mikšys ir
Tėvas Placidas, OFM. St. Bak
šys LN v-bos vardu įteikė gražų
lietuvišką albumą su atitinkamu
įrašu.
Linkime mūsų naujajai lietu
viškai šeimai gražiausios ir lai
mingiausios ateities. Jūsų pa
vyzdys tebūnie paskatinimu vi
siems tautiečiams kurti tik lie
tuviškas šeimas!
Sk. St

$660,95 daugiau, negu anksčiau
buvo gaunama nuomos.
Per pirmuosiūs 3 kino operavimo mėnesius gauta $2.973,21
gryno pelno arba $1.023,21 dau
giau, kaip kad buvo gaunama
nuomos.
Šią savaitę mūsų kine eina re
to gražumo filmas “Dešimt Die
vo Įsakymų”. Seansų pradžia
7.30 vai. vak. Prašome nesivėluoti, nes kas vakarą filmas ro
domas tik vieną kartą.
Krosnims alyvą užsisakykime
per LNamų Fondą. Tuo būdu
paremsime $15 lietuviškus rei
kalus, o mums patiems tas nieko
nekainuos, nes siuos pinigus NF
gauna kaip komisą iš GilliesGuy už naujus klijentus. Skam
binkime nieko nelaukdami St.
Bakšiui kasdien rytais nuo 9 iki
12 vai. JA. 9-4662.

Po dėk o
Širdingai dėkojame kun. V„ Rudzinskui už atliktas sutuoktuvių apeigas, baž
nyčios chorui ir jo vadovui J. Sinku i zuž
labai gražų pagiedojimą bažnyčioje, dr.
Vyt. Majauskui ir klebonui už gražias
kalbas ir linkėjimus vaišių metu.
Taipgi jaučiame ypatinga padėka p.p.
E. Vyt. Borisams, ponioms Juškauskieneiz Slonskienei, ponams Albinui Tautkevičiui, Albertui Rutkauskui, M. Ži
linskui, dr. P. Žemaičiui su ponio, dr.
S. Progulbickui, J. Sinkevičiui su ponia
ir visiems vestuvėse dalyvavusiems ar
ta proga raštu sveikinusiems.
Dar karta širdingai ačiū visiems už
sveikinimus ir gražias dovanas.
Jūsų
Emilija ir Bronius Barisai.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

atstovai.
Po iškilmingo akto seks Ha
miltono meninių pajėgų pasta
tymas — Krumino ‘Tabaigtuvės”. Po to pasilinksminimas.
Prašome šios datos nepamiršti.
Visad buvom jautrūs lietuviš
kiems įvykiams, būkime ir šį
ypatingą atvejį — abiejų mūsų
bendruomenių šventėje — su
jungtame trijų B-nių -— Hamil
tonas - St. Catharines - Wellandas — lietuvybės darbe.
Būkime visi iki vieno toje
šventėje, atžymėkime gražią
darbo sukaktį, pasidžiaukime re
tu lietuvišku menu ir pabend
raukime suplaukę iš visų -kraštų.
Kvieskime į šį kultūrinį - visuo
meninį -įvykį visus — pažįsta
mus ir draugus.
Tegu ta šventė sustiprina į
priekį žengiančias lietuviškas
bendruomenes.
Ačiū!
St. Catharines ir Welland
B-nių valdybos.

PINIGAI Į
LIETUVĄ
10 Rublių už 1—
Mokestis $5;—iki $50.00

pilnai garantuota
kvitas parūpinamas
EXPRESU PER 2 SAVAITES:
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744 Broad’Street'

Newark 2. New Jersey. U.S.A,

Leista\Bankų Dept ..
ir apdrausta.

LIETUVIŲ NAMŲ KINE HAMILTONE

n

MIUJE’S

Commandments
filmg augioji R.IG dvatiikija atsiliepia sekančiai:
°Mr. DeMilIe's moving portrayal of The Ten Commandments will
spiritualty enrich the lives of all who see it".
Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York.

SPALIO 1348

St. Catharines ir Wellando
apylinkių
abiejų bendruomenių dešimtme
čio šventė Įvyksta spalio 25 d.
Wellande, Golden Boulevard
gatvėje Nr. 77 salėje, netoli visų
žinomos St. Stephens salės.
Pradžia lygiai 5 vai. p.p.
Dalyvaus Lietuvos generalinis
konsulas Vytautas Gylys, Pa
saulio Lietuvių B-nės ir KLB

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

Pasiskubinkime stoti LN na
riais dar prieš -- visuotinį narių
susirinkimą, kuris įvyks; lapkri
čio 9 d. 3 vai. p.p. LN kino salė
je. Jame rinksime naujus valdo
muosius organus, tad dabar pati
proga stoti nariais tiems, kurie
savo nuošalumą huo LN moty
vuoja tuo, kad jiems nepatinką
šios v-bos kaikuHė asmenys. Da
bar bus kaip tik proga išsirinkti
tokią valdybą, kokios daugumas
narių norės.
Sk. St.

Apie

Visuotinis susirinkimas
Šiuo yra skelbiamas mūsų
b-nės visuotinis susirinkimas š.
m. lapkričio 9 dieną tuoj po pa
maldų parapijos salėje. Dieno
tvarkėje — naujos valdybos rin
kimai, nes dabartinė jau savo
laiką baigia.
Išlaukus vieną valandą — su
sirinkimas skaitysis teisėtas bet
kuriam nariu skaičiui susirin
kus.
Ateikime į šį svarbų susirin
kimą visi ir gražiai išsirinkime
naują valdybą.
'Valdyba.

VIENAS SEANSAS KAS VAKARĄ 7.30 vai.

“Pabaigtuvės” Wellande
Spalio 25 d. Wellande didelis
kultūrinės reikšmės įvykis: Ha
miltono Lietuvių Meno pajėgos
atvyksta čia su Krūmino “Pa
baigtuvėmis”.
Šį dalyką režisuoja akt. E. Ku
dabienė - Dauguvietytė, kuri
jau nuo seniai sėkmingai vado
vauja “Aukuro” vaidintojų gru
pei. Pastatyme dalyvauja visas
“Aukuras”, žinoma Kanadoje
Hamiltono tautinių šokėjų gru
pė, vadovaujama G. Breichmanienės, ir spėjęs jau duoti kelis
vertingus koncertus Hamiltono
lietuvių choras, kai jį suorgani
zavo tik prieš metus kun. Jurkšas.
Pats veikalas nėra ilgas, bet
dėkingas spalvingai pavaizduo
ti gražius Lietuvos kaimo pa
pročius — šiuo atveju pabaigus
rugiapiūtę. Scenoje dainos, šo
kiai ir šiaip šposai. Tas viskas
fone šeimininkų atsidėkojimo
laukų darbininkams už gražiai
atliktus darbus.
Choras dar duos keletą naujų
dainų. Laiko užteks. Programo
je jokiu būdu nebus užtęsta, bet
gyva ir įdomi.
"Pabaigtuvių” proga tikrai
gera: dešimts metų nuo dviejų
Niagaros pusiasalio bendruome

nių įsikūrimo: Wellando ir St.
Catharines.
Ši šventė rodo šių dviejų vie
tovių gajumą ir dar pavyzdį tik
ro lietuviško vieningumo —
dirbti lietuvybės darbą išvien.
Prieš koncertą bus dar iškil
mingas šventės aktas. Atvyksta
augšti svečiai. Bet, kaip pami
nėta — programa visa yra įdėta
į gerai apskaičiuoto laiko rė
mus, nes kokia šventė be pasi
linksminimo!
Todėl tam laiko bus duodama
tiek kiek jo galima duoti ir dar
priedas: salė bus atdara ir pa
ruošta iš anksto, kad iš toliau
atvykę jaustųsi, kaip namie.
O atvykstančių iš tolo laukia
ma. Didelis skaičius jau yra pa
žadėjęs iš Ročesterio, Buffalo, o
kur visos kitos vietovės aplink?
Be to, kas liks tą vakarą Hamil
tone ir neatlydės į svietą savų
jų — žengiančių ansamblio ke
liu?
O didelis kaimynas Torontas?
Jau dabar turtina eilė gižiau
sių pažadų. Reikia Niagaros pu
siasalio lietuvius palaikyti jų
šauniam darbe bestiprinant lie
tuviškas bendruomenes. Jų ruo
šiama šventė turi būti pati gra
žiausia šiais metais!
Garvė.
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Aną savaitgalį, spalio 3-5 d.d.,
Montrealy įvyko liet, studentų
Studijų Dienos. Dalyvavo daugaiu kaip šimtas lietuvių studen
tų iš Kanados ir JAV. Svečiai
buvo atvykę iš Toronto, Hartfor
do, Niujorko, Philadelphijos, De
troito, Hamiltono, Otavos, Pattėrson, N.J. ir Elizabeth, N.J.
Buvo paskaityti du gerai pa
ruošti referatai, sukėlę gyvų dis
kusijų ir gili programinio pobū
džio paskaita, sužavėjusi klau
sytojus. Šeštadienio vakare įvy
ko šaunūs balius stilingose ir
elegantiškose naujojo Queen
Elizabeth viešbučio patalpose, o
sekmadienį iškilmingos pamal
dos Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje.
Studijų Dienų programa prak
tiškai prasidėjo šeštadienį ry
tą AV parapijos salėje, su šio
kiu tokiu pasivėlinimu, tačiau
dėl svarbios priežasties — lauk
ta iš toliau atvažiuojančių. Su
laukus numatyto kvorumo, su
važiavimas pradėtas atidarymo
žodžiu Kanados Lietuvių Stud.
Sąj. Montrealio skyr. pirminin
ko chemijos studento V. Piečaičio. Po to sudarius garbės pre
zidiumą, pakvietus Studijų Die
nų pirmininką bei sekretorę, se
kė invokacija ir sveikinimai. St.
dienų pirmininku pakviestas to
rontietis Br. Vaškelis, o invokaciją į Šiluvos Mergelę Mariją,
siūs beatifikacijos 350 m. sukak
ties progą, paskaitė Tėvas Borevičius, SJ, kuris buvo ir pirma

sis suvažiavimo sveikintojas^
Dar sveikino: Seimelio prez. pir
mininkas J. Malaiška, Kultūros
Fondo įgaliotinė Montrealyje
Rimkevičienė, “Nepr. Liet.” red.
j. Kardelis, Akademinio Sambū
rio sekretorė I. Gražytė, Lietu
vių Studentų Centro Valdybos
Kanadoje pirmininkė M. Bilevičiūtė. Taip pat buvo perskaity
tos telegramos. Oficialiai daliai
pasibaigus, Philadelphijos uhiversitetą baigęs inž. Algimantas
Gečiauskas skaitė aktualią pa
skaitą, tema: “Lietuvis akade
mikas dabarties kultūrinėje,
ekonominėje ir politinėje san
kryžoje”. Paskaitininkas savo
referatą pradėjo nuo prof. Šal
kauskio tezės, kad Lietuvos kul
tūra yra Vakarų ir Rytų kultūrų
sintezė. Iš rusų siūlyta savintis
žmogiškumo pradą, o iš vokie
čių — organizaciją. Tai buvo
Europoje, ir lietuvis kultūrinin
kas tai suprato. Amerikos kon
tinente lietuvį studentą supa vi
sai nauja kultūrinė atmosfera.
Ji labai skirtinga nuo europietinės, nes europietis — mąsty
tojas-, o amerikietis — veikėjas.
Europos kultūrinis paruošimas,
kuris siekia žmogiškosios asme
nybės išplėtojimo, Amerikoje
ignaruojamas. Lietuvis studen
tas atsiduria tarp dviejų kultū
rų, lietuviškosios — šeimoje ir
amerikinės — mokykloje, dar
bovietėje. Kada imigrantas išsi
žada savos kultūros, priimdamas
kitą, kaip augštesnę, jis jau nu

tausta. Kultūra — dinamiškas
tautos dvasios pasireiškimas, dėl
to liet, studentas tepalieka konservatiškumą savo tėvams, o
pats ieško gyvosios kultūros. Vis
dėlto, šeima ne vien stabdančiai
studentą veikia, o yra jam kartu
ir pozityvaus paskatinimo aks
tinas. Lietuviai, kas jie bebūtų,
kad ir dirbdami fabrikuose 40
vai. į savaitę, savo laisvalaikiais
ir kitu nedarbo metu, siekia kul
turingų pramogų ir gravituoja
į daug augštesnę amerikiečių
klasę, negu jų darbo draugai,
kurių pagrindinė veikla sukasi
apie televiziją, saliūną, futbo
lą... Lietuviams studentams A
Gečiauskas siūlo siekti lietuviš
ko inteligento tipo sukūrimo.
Po paskaitą sekusių diskusi
jų suvažiavimo dalyviai buvo
pakviesti prie šeimininkių ska
niai ir sočiai paruoštų pietų —
dešrų ir kopūstų. Pietų metu da
lintas! įspūdžiais ir padainuota.
Po pietų antrąją paskaitą, re
feratą skaitė torontietis archi
tektas Algimantas Banelis. Jo
tema, kiek skirtinga nuo numa
tytos programoje, buvo “Su gy
vąja kultūra į lietuvybę”. Refe
ratas labai aktualus ir šviežias,
dar neseniai lietuviškoj spaudoj
nuskambėjusio manifesto prieš
kultūrini nuosmukį regimai įtai
gotas, sintetiškas, parašytas ope
ruojant sąvokomis ir, ypač jau
nesniųjų kolegų, sunkiau bebu
vo suprastas. Tačiau jį išklau
sius “fuksams” galėjo būti aks-

siekiant dalykų apipavidalini
mo. Banelis pradžioje pastebėjo,
kad radikalus ir kategoriškas
klausimas “Kodėl aš turiu būti
lietuviu?”, šiandieną kyla kaip
tik labjausiai susipratusio jauni
mo tarpe. Tautos kultūringumas
apsprendžiamas jos reikalavi
mais. Deja, tradicinėje lietuviš
koje visuomenėje perdėm žymu
seneliškumo pažymių. Reikėtų
nebijoti brautis į naujus mums
dar svetimus ir nepažįstamus
barus, nes pagaliau kiekvienas
kopimas į laimėjimus turi savy
nepasisekimo sėklą. Pasisekimo
sąlyga —minties atvirumas. Gy
voji lietuviškoji kultūra turėtų
būti išradinga, gaji ir bazuotis
visuotiniškumu.
Po Banelio paskaitos jau ne
daug bebuvo likę laiko diskusi
joms, tačiau referatas iššaukė
labai gyvą atgarsį.
Šeštadienio vakare įvyko įs
pūdingas, stlingas ir savo pra
bangia aplinkuma įtaigojantis
balius ištaigingame Queen Eli
zabeth viešbuty, kurio svečiai ir
vietiniai kolegoąrės, tikėtina, il
gai neužmirš. Merginų balinių
suknelių įvairumas, jaunuolių
studentinių uniformų puošnu
mas, parketai, pliušai salių de
koravime, primeną Europą ir vi
sa tai sujungta su lietuvišku
studentišku entuziazmu nukėlė
ne vieną dalyvį į svajonių kara
liją. Šokiams gerai grojo Seimour kvartetas ir Lapinų “Lituanica”.
Sekmadienį po sumos AV pa
rapijos bažnyčioje ir studentų
suvažiavimui pritaikyto klebono
J. Borevičiaus, JS, pamokslo,
studentai su svečiais dar kartą
susibūrė parapijos salėje, kur iš
klausė trečioš pačios įspūdin
giausios dr. Henriko Nagio pa
skaitos “Studento akademiko
lietuviškoji misija”. Dr. Nagys
kalbėjo apie diletantizmą, “dešrinę ir kopūstinę kultūrą”, mi
siją mūsų lietuvių tautiečių tar
pe, pūošė savo 'kalbą švelniais
nors aštriais sarkazmais, bėrė
poetinius aforizmus, humorą, su
jungdamas retoriką su nemeluo
to sentimento “širdies kalba”
iššaukė ašaras visų kolegių aky
se ir sužavėjo be išimties visus
klausytojus. Teneužmiršta visi
dalyvavę kolegos-ės, kad atei
ties gyvenimas pastatys kiekvie
nam iš jų, atsakyti tuos klau
simus, kuriuos dr. Nagys savo
paskaitoje taip 'bieistriškai su
formulavo.
v

Tunto vėliava
skautų tuntas. Nepraeina nei
viena šventė, nei vienas minėji
mas, kad jame netalkininkautų
ir skautukas. Žiūrėk, jį unifor
muotą matysi prie durų bilietus
betikrinantį, su lėkšte aukas ren
kantį, programas ar šiaip ką
skleidžiantį. O tautiniuose rū
buose pasipuošusį ir pasirengusį
dalį pro'gramos atlikti — visada.
Gal dar daugiau mes parodo
me save ir tuo pačiu visą lietu
viškąją koloniją dažnai dalyvau
dami — šokdami įvairiomis pro
gomis vietinių gyventojų tarpe.
Tuntas dirba, auga. Tuntas vis
daugiau apjungia jaunųjų lietu
viukų. Nemanau, kad tėveliai
būtų galėję pasakyti, kad štai
jų bernikąs yra įgijęs įvairių
neigiamybių grįžęs iš stovyklos,
iškylos ar sueigos. Jis vis turtėja
patyrimais,
savarankiškumu;
ugdo savyje žmogaus tobulybę,
kuri ypač reikalinga šiame kon
tinente augančiam jaunimui.
Jokiu būdu čia nenorime savo
nuopelnus reklamuoti ir girtis
spaudoje, bet tik atkreipti dėme
sį į tą faktą, kad tuntas tikrai
yra rimta organizacija ir vertas
lietuviškosios visuomenės bei
organizacijų dėmesio ir para
mos.
Gal jau teko girdėti ar skaity
ti mūsų skautiškoje spaudoje,
kad buvęs Montrealio Skautų
Tuntas šių metų pradžioje pa
Po dr. Nagio paskaitos, suva
žiavimas tapo oficialiai uždary
tas, bet dar ilgai svečiai ir šei
mininkai studentai sėdėjo ir bi
čiuliavosi prie užkandžiais. ap
krautų stalų, stropių šeiminin
kių paruoštų vaišių, kol tapo iš
sipasakoti visi patyrimai, išdai
nuotos visos žinomos studentiš
kos, lietuviškos dainos ... Montrealiečiai tiki, kad suvažiavimas
studentams svečiams patiko. Su
važiavimą sveikino iš Toronto
atvykęs KLB Krašto Valdybos
pirm. V. Meilus. Salė buvo de
koruota R. Bukausko .
Kanados Lietuvių Studentų
Sąjungos Montrealio skyriaus,
kuris, remiamas KLS Centro
Valdvbos, suruošė šį taip gražiai
pavykusį suvaižavimą, valdybą
sudaro: V. Piečaitis, stud, chem.,
pirmininkas, V. Šipelis, inž.
stud., iždininkas ir R. Siniūtė,
stud, chem., sekretorė.
J.P.

Toronto opera

keitė vardą ir pasivadino skam
biu Montrealio Geležinio Vilko
Tunto vardu. Ryšium su šiuo
pakeitimu gimė ir idėjo tuntui
įsigyti savą vėliavą.
Sumanymą mes galėtume
lengvai įvykdyti, jei tuntas bū
tų turtingas. Deja, taip nėra. To
dėl mes ir norime kreiptis į mie
luosius skautų bičiulius, lietu
viškąsias organizacijas padėti
mums šią gražią mintį įgyven
dinti.
Pirmoji šiam dalykui- pritarė
didž. gerb. ponia Kibirkštienė.
Jos pirmas įnašas į vėliavos įsi
gijimo fondą $10 yra mums pa
skatinimas ir viltis, kad tesėsi
me. O tesėsime tik tada, jei mus
supras ir parems lietuviškoji vi
suomenė.
Visus vėliavos įsigijimo reika
lus tvarko šie asmenys:
ps. A. Kličius — 1541 De Seve St. tel. PO. 8-9326, ps. V. Pie
čaitis — 5785 12th Aye., Rose
mount, tel. RA. 2-4449, si. Č. Ja
nuškevičius — 5347 MacMahon
St., tel. DE. 2052.

(CSc) The Opera Festival
Company of Toronto šiemet
švenčia 10 m. sukaktį. Tai pro
gai atžymėti Alexander teatre
spalio 13-25 d. statomos 3 operos.
Opera Festival meno- vadovas
Herman Geigar - Torel padėjo
daug pastangų sudarydamas ne
tik gerą bendrąjį sąstatą, bet
taip pat pakviesdamas visą eilę
pasaulinio garso solistų. Daugu
ma solistų yra kanadiečiai ar
pagal kilmę, ar pagal gyvena
mąją vietą. Išimtys yra du gar
sūs solistai: Giuseppe Campora,
Metropolitan operos tenoras, ir
John
McCollum,
koncertų
žvaigždė.
Numatoma pastatyti tris ope
ras. Pirmiausia eis Verdi muzi
kinė drama “Un Balio in Machera” (Kaukių balius) italų kalba.
Mr. Campora dainuos Riccardo
rolę — tą rolę jis dainuoja Met
ropolitan operoje. Amelia rolę
dainuos Ilona Kombrink. Toliau
eis Offenbacho romantinė pasa
ka “The Tales of Hoffman”
(Hofmano pasakos), anglų kal
ba. Pagaliau Puccini lyrinis dei
mančiukas
“La Boheme” (Bohe
Redakcijai prisiųsta
Aidai, 1958 m. rugsėjo mėn. ma) italų kalba ir skirta pagerb
ti garsiojo kompozitoriaus 100
Nr. 7 (112), 289-336 psl.
metų
gimimo sukaktį.
Turiny: M. Vaitkus —r Arki
vyskupas Pr. Karevičius; Jonas Verdi operą diriguos Ernesto
Aistis — Bendrojo lavinimo mo Barbini, pastatymas Mr. Geigerkyklos okupuotoje Lietuvoje; Torel, kostiumų eskyzai Brian
iš Stratfordo Šekspyro
P. Rabikauskas — Pastabos prie Jackson
Festivalio.
šv. Kazimiero garbinimo isto
“Hofmano pasakas” stato El
rijos; Alg. Landsbergis —- Vėjas mer
Nagy, vengrų kilmės ame
gluosniuose; Andry - Farcy —
rikietis iš Connecticut Opera
Arbit Blatas; J. Švabaitės ir A. kompanijos.
Diriguos dr. Ettore
Vaičiulaičio eilėraščiai. Platūs Mazzoleni, patariamas
Jim Haw
apžvalgų skyriai.
throne iš Peterborough, kuris
Ateitis, 1958 m. rugsėjis, Nr. šiuo metu dirba New York City
operoje. Dalyvauja Marguerite
7, 145-168 psl.
Gignac,
Morley Meredith, Jan
Šiame nr. rašo: J. Vaišnora,
MIC, J. Sakalas, Alfa Sušins- Rubes ir Ernest Adams keliose
kas, N. Arimas, Nerimą Naru- rolėse..
“Bohema” yra Toronto Simfo
tė, Saulė Liulevičiūtė, Jadvyga
Damušienė, Jūra Gailiušytė, Jo ninio dirigento Walter Susskind
nas Staškevičius, Julija Jurgele debiutas Šiaurės Amerikoj kaip
vičiūtė ir t.t.
operinio dirigento. Operoje dai
nuoja naujai iškilęs puikus ka
Art Gallery of “Čiurlionis”. nadietis sopranas Theresa StraLithuanian American Art Club, tas Mimi rolėje, o taip pat sve
1957-1958. Tai Čikagos “Čiurlio čiai solistai John McCollum ir
nio” galerijos apžvalginis leidi- Norman Mittleman. Operą stato
nqs, gausiai iliustruotas, 32 psl. Robert Gill, Toronto Hart House
Venecuelos Lietuvis Nr. 1(2), Teatro direktorius, kuris taip
16 psl. Rotatorinis leidinys.
pat vadovauja vasaros operos
Šv. Pranciškaus Varpelis, 1958 sezonui Britų Kolumbijos Uni
m.. rugsėjis, Nr. 9, 241-272 psl. versitete. Ši Puccini opera sta
PLB Seimas—PLB Seimo .va toma su naujais kostiumais, ku
dovas, 112 psl, (Tai PLB Seimo rių ęskyzai gaminti Marie Day iš
organ, komiteto leidinys).
Stratfordo Festivalio .

FORT WELLINGTON
Pavadintas garsaus kunigaikščio
Welling tono vardu. Jis pastaty
tas 1812 m. Dabar —
karinis muzėjus.

IROQUOIS
Visiškai naujas miestelis 1 Pz
mylios į šiaurę nuo senosios
vietos, kuriame gyvena perkelti
gyventojai iš senojo Iroquois.

CRYSLER’S FARM
SŠS

1

IROQUOIS
PYLIMAS

-*•

1813 metų kautynių vieta.
Čia kanadiečių ir britų kariai
atmušė JAV pajėgas.

INGLESIDE

MORRISBURG
-I-'-'

<z^****^®

Čia atkelti gyventojai iš
buvusių Farran's Point,
Dickinson's Landing, Wales
Aultsville vietovių.

Dalis šio miestelio buvo
perkelta ir jo vieta užleista
jėgainės projektui.

2.450 pėdų ilgio, 67 pėdų
augščio, 25 mylios augštyn
nuo Long Soult pylimo. Jis
kontroliuos vandens tekėji
mą iš Ontario ežeero.

LONG SAULT
PYLIMAS

LONG SAULT

2.250 pėdų ilgio, praleidžiąs
atliekamą vandenį pro šalutinę
jėgainę . . . sudaro pagrindinį
tvenkjnį jėgainės generatoriui.

jūsų Ontario...

šv. Lauryno
jūrkelis

Miestelis dabar apjungiąs
gyventojus buvusių Mille Roches
ir Moulinette vietovių.
t.:?

^Didinga šv. Lauryno upė,
viėnas didžiųjų pasaulio vandens
kelių, yra pertvarkomas ir turės der didesnę
reikšmę Kanados augimui. Šv. Lauryno
jūrkelis bus tiesus pervežimo
kelias per žemyną leidžiąs įplaukti dide
liems vandenyno laivams iki pat
prerijų pakraščio. International Rapids sek
cijoje $600 milijonų elektros jėgainė
pagamins 1.640.000 kilovatų
Ontario prov. ir Niujorko valstijai.

EISENHOWER
UŽTVANKA
Augštutinė Long Sault
kanalo dalis.

JĖGAINĖS
3.300 pėdų ilgio, 162 pėdų
ougščio. Kerta kanalą tarp
Barnhart salos ir Kanados
žemyno.

CORNWALL

LONG SAULT
KANALAS
Dalis jūrkelio JAV International
Rapids sekcijoje. Kanalas
yra 10 mylių ilgio.

Apgyvendintas 1784 metais
ir pavadintas kunigaikščio
Cornwall, karaliaus Jurgio
III, sūnaus vardu.

GRASS UPĖS
UŽTVANKA
Žemutinė Long Sault kanalo
x
dalis.

BREWERY LIMITED

■U

Mann & Martel

JOINT REALTY LTD.
8W BLOOR ST. W.

TEL. LE. 4-C381

•

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

Telef. LE. 4-8481

1199 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės. į šią
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis past*
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.
'

SPORTAS

Pirmame posėdyje ji pasiskirstė
pareigomis ir jau pradėjo dar
bą. Pirm. K. Stanaitis, sekr. K.
Baronas, narys A. Grajauskas.
I — Krepšinio treniruotės pra
dėtos Prekybos mokyklos patal
pose kiekvieną šeštadienį nuo 2
iki 6 vai. vak. Treniruotės yra
privalomos vyrų, moterų ir jau
nučių komandoms.
K. B.

Šachmatų žinios
ir naujos FASK-to valdy Kanados šachmatų federacijos
bos rinkimai,
mokestis $2, nustatytas neseniai
5—klausimai ir sumanymai,
įvykusiame CFC suvažiavime
1. ŠALFAS S-gos Garbės Teis 6—klubo valdybos rinkimai,
Winnipege. Anksčiau buvo $1.
mas, naujo FASK-to rinki 7—susirinkimo uždarymas.
Jis paskirstomas taip: $1 — Ka
Bloor - Rusholme Rd.
College - Margucretto
mams
pravesti,
sudarė
Centrinę
Visi
klubo
nariai,
narių
tė

nados Šachmatų Federacijai (C
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis
Rinkiminę
Komisiją
Hamiltone,
vai
ir
rėmėjai
prašomi
susirin

riai, 3 virtuvės. Namas geram stovy.
FC), 60 et. — Toronto Š. Lygai
namas, vieta garažui, 2 moderniš
Nuoma $ 160 mėnesiui. Savininkas
Ont., Kanadoje, šios sudėties:
kime dalyvauti.
kos virtuves, nauja šildymo sistema.
I (TCL) ir 40 et. — Ontario Š. Są
nusipirko ir. nori greitai parduoti.
Arti susisiekimo.
K. Stanaitis — pirmininkas, — Šį ketvirtadienį, 8.30 v. v. jungai (OCA).
Arti
bažnyčios ir Bloor gatvės.
Bioor - Lansdowne
K. Baronas — sekr. ir A. Gra draugiškos krepšinio rungtynės:
Visi klubai ar pavieniai nariai,
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis
jauskas
—
narys.
Aušra-Tridents.
norį
dalyvauti pirmenybėse pri
pusiau atskiras nomas su 3 moderniš
Annette - Indian. Grove
CRK-jos
adresas:
K.
Stanaitis,
—
Visos
7
krepšinio
komandos
valo šį metinį mokestį įmokėti
kom virtuvėm, nepereinami kamba
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
95 Delaware Ave., Hamilton, stropiai ruošiasi artėjančioms OCA iždininkui, Carl Bauer —
riai, 2 virtuvės, garažas ,alyv<j
.alyva Šil
šil-
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.
domas. Arti prie susisiekimo ir krauOnt., Canada.
lygų rungtynėms. Vyrai šalia 506 Yonge St., Toronto, Ont. Ki
tuvių.
Geležies dirbtuvė
2- Oficiali rinkimų paskelbi Bathurst-College lygos, rungsis tais reikalais kreiptis į Don Ri
$5.000 įmokėti, gamino įvairius me
mo data yra skaitoma 1958 m. taip pat ir dėl Toronto ir Kana chardson — 67 South Drive, To
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir
Roncesvalles - Fern Ave.
dos jaunių klasės čempijonato ronto, Ont. Teh WA. 3-9331.
spalio
15 d.
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
3. Kandidatų nominacija už Metro Junior lygoje. Šiuo' lai
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
Šį sezoną numatomi turnyrai
nis, 2 virtuvės, vieta garažui. Arti
na $20.000. Viena skola balansui.
daroma 1958 m. lapkričio 15 d. ku Metro J. lygoje yra užsire Toronte:
prie susisiekimo, krautuvių.
St. Clair - Oakwood
Kandidatų nominacija atlieka gistravę 5 komandos: St. Mi
L Kvalifikacinis turnyras. Ja
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du
Humberside - Indian Grove
chals,
Andys,
YHMA,
“
UK
”
ir
ma
specialiai
sudaromose
Apy

me
gali dalyvauti turį 1850 Ka
augštus, gražaus mūro namas su dvi
$2.900 įmokėti, 6 kambariai, 2 mo
linkių
Rinkiminėse
Komisijose.
Aušra.
Rungtynės
numatomos
nados “rating”. Neturintiems
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
derniškos virtuvės, garažas, naujas
Sporto
klubai
ar
pavieniai
spor

pradėti
lapkričio
pradžioje.
mas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis
“
rating” kreiptis į šio turnyro
šildymo krosnis. Savininkas nusipir
baldų įeina į pirkimo kainą.
tininkai, suinteresuoti savo apy — Jauniai ir” jaunučiai žais komitetą. Turnyro mokestis $2.
ko. Turi būti parduotas.
Eglinton - Avenue Rd.
linkės kandidatų sąrašą nomi Toronto & District Church ly Laimėtojas gauna 100%. Kitos
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras
nuoti, raginami nedelsiant imtis gos Juvenile ir Midget klasėse. dovanos knygomis. Šis turnyras
Indion Rd. - Sunnyside
gražaus mūro namas su garažu, van
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
Mergaitės — CYO Senior, Ju vyks Toronto Chess ’Club — 47
iniciatyvos.
deniu alyva šildomas, viena skola ba
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, šo
4. Rinkimai bus pravesti už 3-4 nior ir Juvenile klasėse. CYO Wellington St. E., trečiadieniais
lansui. Kvadratinis planas.
ninis įvažiavimas. Savininkas jau pir
Jane - Annette
savaičių po kandidatų nominaci rungtynės numatomos pradėti ir sekmadieniais 7.30 vai. vak.,
ko. Gera proga gauti gerą pirkinį, jei
$12.000 pilna kaina, 5 kamborių
sekančią savaitę.
jos uždarymo.
tuoj pat skambinsite.
lapkričio 12, 16, 19 ,23, 30 ir gruo
mūrinis narnos, alyva apšildomos,
—
Parapijos
vadovybei
leidus,
5.
Rinkimai
bus
vykdomi
džio 3 ir 7 d.d.
moderniško virtuvė, gražus kiemas,
kavinės
patalpose
bus
įrengta
slaptu balsavimu, korespondenRoncesvalles - Galley
garažas.
II. Toronto - Harmonie-Open:
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
Parkdale
ciniu būdu. Balsuoti turi teisę graži stiklinė spinta, kurioje bus lapkričio 1-2, 8-9. 8 ratai šveica
riai, 2 virtuvės, dvigubas garažas,
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per
visi pilnateisiai ŠALFFS-gos na patalpintos aūšriečių laimėtos rų sistema. Pirma vieta — $100,
alyva
šildomas.
du augštus, mūrinis namas, pusiau
riai,
atitinką rinkiminių nuosta taurės.
sekančios vietos pagal galimybę.
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
tų
reikalavimus.
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
III. Toronto - Buffalo rungty
Roncesvolles - Grenadier Rd.
ŠACHMATŲ
ATDARAS
monto.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
6. Rinkmių nuostatai ir kitos
nės — gruodžio 14 d.
Indian Rd. - Bloor
TURNYRAS
riai, garažas, alyva šildomas.
smulkesnės
informacijos
yra
iš

IV. Toronto — individualinis
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
prasideda
spalio
19
d.
3
vai.
p.p.
siuntinėtos
visiems
sporto
klu

šachmatų
pirmenybių turnyras
ras mūrinis namas su 2 garažais,
Annette - Medland St.
Lietuvių
Namuose.
Dalyvauti
bams bei administraciniams pavandeniu alyva apšildomas, 3 moder
trijose grupėse: 1. Meisterių
Dviejų butų, priedo 2 kambariai.
niškos virtuvės.
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, 2 vir freigūnams. Papildomai rinkimi gali, be “Aušros” ir Vyčio\ klu grupėje: 12 ratų (round robin).
Quebec - Bloor
tuvės, 2 vonios. Geram stovyje. Arti
nius nuostatus galima gauti CR bų šachmatininkų, žaidėjai ne Įstojimo mokestis $7. Atvira tik
$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių otskiprie krautuvių, apsipirkimo.
K-je, Apylinkių Rink. K-jose, priklausą jokiems klubams. Da 13 ž., turinčių Toronte augščiaurasras mūrinis namas su 2 garažais,
Sporto Apygardose ir ASK-te, lyvavimo mokestis $5.
sią “rating”, iš kurių 9 jau kva
3 moderniškos virtuvės, 2 vonios.
Bloor - Ossington
Pirmiems
trims
laimėtojams
.
Geros pajamos.
prisiunčiant po 14 c .už egzemp
lifikuoti — Anderson, Siemms,
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 10
St. Clair - Oakwood
skiriamos
piniginės
premijos,
ir
liorių
(galima
pašto
ženklais).
kambarių, šoninis įvažiavimas, van
Fuster, Berner, Richardson,
Tripieksas, 1 metų senumo, viso
deniu alyva šildomas, švarūs kam
1
speciali
premija
B
klasės
žai7.
Apylinkių
Rink.
K-jos
yra
Draxl,
Walz, Suk ir Jusyp. Dar
14 kambarių, vendeniu alyva šildo
bariai. Geros pajamos.
dikui,
pasiekusiam
geriausių
re

sudaromos ir artimiausiu laiku
mas. Geros pajamos. .Butas savinin
4 ateis iš kvalifikacinio turny
zultatų prieš A klasės šachmati ro (žr. I). 2. A. klasės turnyras,
kui už mėnesio laiko.
bus paskelbtos.
Parkdale
Eglinton - Keele
8. Tolimesnės ‘ rinkimų infor ninkus.
sekantys 13 geriausių žaidėjų.
$7.900
įmokėti,
mūrinis, atskiras, 9
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metu se
Registruoiamasi
pas
turnyro
macijos
bus
skelbiamos
spaudo

Mokestis $7. 3. B klasės turny
kambariai, 2 moderniškos virtuves, 3
numo epartmentinis namas su 2 ga
vadovą
L.
Fabricijų,
tel.
LE.
6garažai,
gražus
kiemas.
Geros
paja

je
ir
-aplinkraščiais
išsiuntinėja

ras,, sekantys žaidėjai. Neribo
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
mos.
3834,
iki
spalio
19
d.
3
vai.
p.p.
mos sporto klubams.
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių.
tas skaičius. 10 ratų — šveicarų
Turnyro vadovas.
Pilna kaina $56.000.
CR Komisija.
sistema. Mokestis $5. Jaunimui
$3. Datos: sausio 4, 9, 16, 18, 23,
T. STANULIS
KOVO ŽINIOS
B. SAKALAS
AUŠROS ŽINIOS
vasario 1, 6, 13, 15, 20, 22 d.
- SAKALAUSKAS
Šį sekmadienį 12.45 vai. p.p.
— Lauko teniso rungtynėse 30j
K. H 59 ST. CLAIR AVE
Penktadieniais
- 7.30 vai.- vak.,
Prisikėlimo parap. muzikos stu Kovas įveikė Toronto Vytį pa
Darbo telef. LE. 4-3481
— 1 vai. p.p. Vie
dijoje šaukiamas visuotinis klu sekme 3:2. Du taškus iškovojo sekmadieniais
LE. 4- 6346.
Namų RO. 2-5543.
Namu tel. LE. 6-1410
bo susirinkimas. Dienotvarkėje: G. Paltarokas, Įveikęs Rautinš ta: Central YMCA.
V. Toronto komandinės pir
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
1—Susirinkimo atidarymas,
ir Žuką, o Juška — įveikęs Rau menybės
— kovo mėn.
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes
2— pirmininko pranešimas,
tinš.
Iki šiol’ mažai lietuvių daly
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
3—globėjo pranešimas,
— ■ FASK-to Centrinė Rinki vaudavo
miesto turnyruose, to
4—nauji FASK-to potvarkiai minė K-ja sudaryta Hamilotrie.
dėl ir klubų rezultatai nevisuomet būdavo geriausi. Ateityje
linkėtina, kad daugiau lietuviu
dalyvautų miesto turnyruose.
P. M.
FASK-to Centrinės Rinkiminės
Komisijos FASK-tui rinkti

Joseph A. PETERS Ltd.

Ken WILES Ltd.

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CIAIR AVE. WEST
TELEFONAS LE. 2-3321

PERSIKĖLĖ į naujas modernias patalpas. Prašome įsidė
mėti mūsų įstaigos nauja adresa ir telefoną.
2360 BLOOR ST. W. (prie Windennere Ave.). TEL. RO. 6-9241

College - Bloor
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių,

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

atskiras nemos, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtuves, 2 garažai. Vandens alyvos šildymas. 1 atviros mrjičius.

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

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

atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės,
vandens alyvos šildymas.
Privatus
įvažiavimas. Lobai arti susisiekimo ir
apsipirkimo.

ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Bathurst
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie

St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

Namų tel
RO. 2-5543

Štai nauji šios savaitės pardavimai:
St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 augš

Jane - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 kamb. peY 2 augš

tus, atsk. rupių plytų, vand. alyva
šildomas, mod. virtuvė, garažas, vie
na skola 10-čiai metų.

tus, 2 mod. virtuvės, naujas alyvos
šildymas, 2 vonios, did. kiemas, ga
ražas, namas visiškai arti Bloor. Pui
kus nuomavimui.

High Pork Ave. - Bloor
$7.000 įmokėti, 10 did. kamb., mūr.

Sunnyside - Westminster
$8-10.000 įmokėti, did. gražus

atskiras, vand. alyva šildomas, mod.
virtuvė, 2 vonios, garažas, privatus
įvažiavimas, namas be skolų.

8
kambarių namas, modemiškai įreng
tas, vand alyva šildomas, garažas,
privatus įvažiav., viena atvira skola
10-čiai metų.

S. JOKŪBAITIS
Įstaigos telef. RO. 6-9241.
Namų telef. LE. 4-0773

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

MĖLYNŲ ANGLIŲ
APŠILDYMO KROSNIŲ

24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

Mes skoliname įmokėjimui 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 reikalų supratimą
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

THE

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

A. MGGKIS

I. Mawrodin

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W.

-----

Telef. LE. 4-8459

REALTOR

Jums patarnaus
P. BUDREIKA
Namų tel. WA. 1-7672

F. JONYNAS
Namu tel. EM. 4-9641
ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS
Namų tel. LE. 5-4229
V. MORKIS

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

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W.
Bloor * Dundas
$1.200 įmokėti, 6 komb. muftnis na
rnos, gozu apšildomos, moderni vir
tuvė, vieto garažui.

High Perk
įmokėti, 6 komb. mūrinis
nomos, naujos apšildymas, garažas.
$3.000

Bloor • High Park

BES, PASIŲSK
_

'

'

$5.000 įmokėti, 8 kamb. atskiros
mūrinis namas su garažu. Veina skola 10 metų balansui.

RO. 7-3121

Indian Rd. - Bloor
t
$8.000 įmokėti, 8 komb., mūrinis
namas, gražiai išdekoruotos viduje,
dideli kambariai, privatus įvažiavi
mas.
'
> ; *

T J?
Dundas • Humbarside
$19.200, dvi kampinės krautuvės ir
5 kambariai. Gera investocijo.

Eglinton • Lansdowne
$54.000, apartmewtes 6 butų, 5 šal
dytuvai, 5 plytos, pilnai išnuomotas,
geros pirkinys.

PERKANT - PARDUODANT SKAMBINKITE:
,5-'

RO. 7-3121

A. MIČIŪNAS

RO. 7-3121

TILLSONBURG, Ont
Šios apylinkės KLK Moterų
D-jos skyrius ruošia ypatingą
parengimą - balių ar šokius. Pa
vadinkit patys, kaip norit, bet
visko ten bus: išvysite scenoje
artistus šokant, dainuojant ir
grojant, taip pat siūloma bent
tris dienas prieš tą balių paba
dauti, nes už tą patį įžangos mo
kestį būsite vaišinami paskuti
niaisiais kulinarijos laimėjimais.
Pirmasis troškulys taip pat bus
nuraminamas veltui.
Šie šokiai prie puikaus orkest
ro įvyks šeštadienį, spalio 18 d.,
Delhi, lenkų salėje. Pradžia 7
vai. v., programa prasidės 8 v.v.
Jaučiame, kad ir be ypatingo
raginimo visi šios apylinkės lie-

R.CMOLKAN
iOu

R E AL

ESTATE

Telef. LE. 2-4404

527 Bloor St W.

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.
Gladstone Ave. - Collage
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na

mas, dvi virtuvės, dvigubas garažas,
namas be skolų, turi būti parduotas.
Warren Pk. - Baby Point
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

Ellis Park Rd. - Swansea
$4.500 įmokėti; 6 komb. 4 metų se

mas, 3 metų senumo, žaidimų kamb.
rūsyje, privatus įvažiavimas, gara
žas, 22 metų skola.

numo bungalow, centrinis planas, mo
dernus viduje, žaidimų kambarys rū
syje, garažas su privačiu įvažiavimu,
gražus kiemas.

Windermere - Swansea
$4.000 įmokėti, 5 kamb. bungalow,

Indian Rd. Crescent
$5’6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras

mod. virtuvė, žaidimų komb. rūsyje,
vond . alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas, gražus kiemas su
vaismedžiais, namas be skolų.

mūrinis namas, kvadratinis planas,
vond. alyva šildomas, didelis kiemas,
namas be skolų.
Rusholme Rd. - College
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš

Delaware Ave. - Bloor
$4.000 įmokėti, 9 kamb. atskiros

tus, atskiras mūrinis namas, mod.
virtuvė, alyva šildomas, garažas, vie
na skola 10-čicu metų?

mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, van
dens šildymas, kvadratinis pianas, na
mas be školų, garažas, turi būti par
duotos.

Westminster - Roncesvalles
$6*7.000 įmokėti, 10 kamb. atski

ras mūrinis namas, ‘3 virtuvėj, vond.
alyva šildomas, garažas, kvadratinis
planas, viena skola 10-Čiai metų.

Windermere Ave.
įmokėti, 8 kamb.

atskiras
$4.000
mūrinis namas, išilginis planas, kietmedžio grindys, 10 metų skola.

Rusholme Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 14 kamb. atskiros

mūrinis namas, trys atskiri butai, 3
vonios, 3 virtuvės, vond. alyva šil
domas, didžiulis kiemas, turi būti par
duotas, lobai geras nuomavimui.

Howard Park - Roncesvalles
$2.500 įmokėti, 9 kamb. mūrinis na

mas, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. šil
domas, 10 metų skola.

P.

Jane - Annette
įmokėti, 7 kamb.

atskiras
mūrinis narnos, 2 virtuvės, alyva šil
domas, plotus įvažiavimas, garažas,
10 metų skola.
$5.000

KE R
NAMŲ LE. 5-1584

TEL. DARBO LE. 2-4404

Sustiprinkit blogą sveikatą.

Sveikatos apsidraudimas bonkutėje,
S»X-X-X> . ,c

Jūsų šeimoje kas nors turi
sekančius simptomus:

•
•
•
•

Blogą apetitą
Pavargusį, išsekusį jausmą
Vidurių užkietėjimą
Nušalimą

•
•
•
•

Nervų sukrikimą
Nemigą
Blogus vidurius
Praradimą energija

Darykite kę nors dabar

paimkite kasdien po vieną tabletę...
9 vitaminų, 11 mineralų. Galite pasitikėti jūs ir jūsų šeima
Maža šokolado spalvos tabletė, kad net ir vaikai gali leng
vai sučiulpti. Iš karto pasijusite geriau.
UŽSISAKYKITE DABAR — NEDELSDAMI!
6 savaitėms ................................ 1................. $ 2.00
3 mėnesiams .
...................... $3.50
250 tablečių ............................................. ....... $8.00
500 tablečių .......... ........................................ $14.00
1000 tablečių
............................. . $25.00
Pasiųskite pinigus, čeki ar pašto perlaidą:
H. I. C. LTD., 1255 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT.
Mes siunčiame į jūsų tėviškę, primokant $2.00 padengti
persiuntimo išlaidoms. Pristatymas garantuotas^ Prašome
užrašyti jūsų pavardę ir adresą aiškiai._________ _______

tuviai, taip pat ir kaimyninių jų (preference shares) po $100
kolonijų svečiai, sugūžęs i šį kiekvieną.
jaukų pobūvį. Prašome tik nesi- 2. Nuvalyti turimą salei skly
pą nuo miško, išlyginti ir visiš
vėlinti.
Rengėjos.
kai paruošti statybai. Šį darbą
Lietuvių Namų valdyba arti v-ba numato padaryti talkos bū
miausioj ateity numato atlikti du ir panaudojant turimas iš
šiuos darbus:
parengimų lėšas. Pirmi žings
1. Išrūpinti TLN akcinei bend niai jau pradėti ir dviejų pus
rovei steigti čarterį, kurio gavi dienių talkos padarytos. Spalio
mui jau duota eiga per vietos 2 d. dalyvavo 16 talkininkų su
advokatą. Kuriama pelno b-vė kirviais £r visą sklypą išvalė
su akciniu kapitalu $60.000. Nu nuo krūmyno paliekant tik sto
matoma išplatinti 400 paprastų ruosius medžius, tinkamus sta
akcijų (common charės) po $100 tybinei medžiagai. Spalio 6 d.
kiekvieną ir 200 pirmumo akci- dalyvavo 9 talkininkai. Ūžė mo
toriniai piūklai ir griuvo žemėn
storos pušys. Bematant medžiai!
buvo nuvalyti nuo šakų ir ati
tinkamai statybinei medžiagai
supiaustyti į gabalus. Belieka tik
Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —nuvežti rąstus į lentpjūvę ir su
• PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma- deginti šakas, o kelmus išrovus
išlyginti buldozeriais ir sklypas
šiną dar šiandien!
bus paruoštas.
B RATŲ BALANSAVIMAS
• SULANKSTYMŲ
Čia tenka konstatuoti labai
B PILNI PERDAŽYMO
IŠTAISYMAI
džiugų faktą, kad valdybos
DARBAI
• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, ir
kviečiami talkon tautiečiai neat
B VAIRŲ PATIKRINIMAS
kiti darbai.
sisakinėjo ir labai noriai prie
darbo prisidėjo. Valdyba talki
ninkams nuoširdžiai dėkoja.,
Toks tautiečių atsiliepimas val
dybai sukėlė ūpą ir duoda vii-,
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO
čių, kad esant tokiam pritari-’
(pusantro bloko į pietus nuo St. Clair Ave.)
mui mūsų užsimojimas gali sto
j
TELEFONAS RO. 9-4773
Savininkas Gustavas Keraitrs tis kūnu.
3. Paruošti b-vės įstatų pro
jektą ir jį pateikti visuotiniam
šėrininkų susirinkimui tvirtinti.
JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —
4. Sudaryti lietuvių namams salei projektą.
5. Pradėti dar šį rudenį ir žie
mą platinti b-vės akcijas-šėrus,
kad pavasarį galima būtų pra
kreipkis į lietuvišką firmą
dėti salės statybą.
TLN v-ba. ;

Saugesniam važiavimui!

IMPERIAL AUTO COLLISION

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ

MODERN STONE CO

NORTH QUEEN ST.. ISLINGTON (prie Ontario Hydro)
Telefonas BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių,
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio
ir kit medžiagų.

Ženeva. — JT statistikos ko
misijos apskaičiavimu 2000 mo
tais kinų bus 1.600.000.000. Jiems
tada nebeužteks vietos netik Ki
nijoje, bet ir visoje Azijoje.
Kremlius susirūpinęs, kad pir-'
maiusia jie turės užplūsti Sibirą?

SUDBURY
:
į **EAL ESTATE
872 Bloor St. W.
Telefonas LE. 1-4605

Balti c a

\

!
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W. - Tel. L Ė. 1.5688
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
7;
Sav. V. BLOCKIS

'

KILNOJAMO TURTO,
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
IR KITI DRAUDIMAI.

PRANAS BARAUSKAS
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
Aistovas The Empire Life Insurance Co. ir
kitų-draudimo bendrovių.

VYRIŠKŲ i.- MOTERIŠKŲ RŪBŲ

.

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
sezonams pasHnkimos naujausių moderniškų angliškų medžiagų kosir ooitams. Augšėiousios klasės rankų darbas Toronte Naujausi moŽenruausios kainos.

Dundas St. W. (tarp De ver court Rd. ir Lišgar), Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė
DARBO VALANDOS:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais—nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
Būstinė: Lietuviu ’Namai, 4129 Dundam St. W.y Toronto,. Ont..
.

d

;

Telefonas LE. 2-S723

Sėd. kondratas

ffyru ir motorą ršbi
|
siuvėjas
4Mb"1113 Dundas St. W.. Toronte
•8sr~ - (prie Lietuvių Namų)
X
Telefonai:
sitiv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

ZUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis
gausite tik

S KAS
1212 DUNDAS ST. W

•

TORONTO

-

TEL. LE. 2-9547

čia pat galim, užsisakyti laivams motorus bet jvoirius medžioklinius šautuvus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ii
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldvtuvai —
gazo ar elektros
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St. E

Savininkai ZALECKIAI
,

Dėl atsargos
Kino teatrą uždarant ateina
žmogelis ir prašo bilieto. Kasi
ninkė pastebi, kad jau per vėiąi. Jis aiškinasi:
— Žinau, bet... Mat, dėl at
sargos. Jei kartais žmona užpul
tų, aš jai parodau bilietą ir: “Ot,
kur aš vakarą praleidau!”

Žymiai pasendino
104 metų amžiaus Anna Mini
mi, |š kaimo Guraeci, Apeninų
kalmioser pažadėjo antausių met
akacijos įstaigos valdininkui, jei
jis tučtuojau nėištaisys klaidos,
padarytas prieš 104unetus: buvo
užregistruota, kad Anna Minimi
gimusi 1853 pi. vasario mėnesį,
|o turėjo būti — 1853 m. birželio
Išradėjas
' mėnesį. Temperamentinga se
—Pagaliau suradau būdą, kad nutė pareiškė, jog kiekveina mo
galiu naudoti televiziją dieną ir teris,
kokio amžiaus* ji bebūtų,
naktį visai nevargindamas akių. turi teisės reikalauti, kad jos
’ į.— Kokias priemones vartoji?
— Jokių. Tik ekraną nusuku niekas nesendintų!
Paieškojimai
Analfabetės
į sieną.
Viename mažame viešbutėly
Karlas Danys, brolis Rapolo,'
i '
Netuščias pasigyrimas
iškabintas didelis plakatas, ku- kilęs iš Kazlų-kaimo, Aluntos
— Mano vyras menininkas, as, rjame mandagiai prašoma nak- vaisc., Utenos apskr., prašomas
pati dainininke, duktė balerina, timis daboti tylos ir nedrumsti atsiliepti ar žiną apie jį praneš
— giriasi ponia dantisto laukia- ramybės. Kitą rytą plakate ti Ant. Kairiui, 36 Coolminė Rd.,
majame.
I stambiomis raidėmis įrašyta: Toronto 3, Ont., Canada. Labai
— O, tai ekonomiškai stovite “jūsų blakės nemoka skaityti!”, svarbus reikalas.
neblogai,—pritaria kitos ponios.!
.'
— Ačiū Dievui. Mario vyriau- * -* —
sias sūnus turi mėsos ]parduotuvę. tai ir mus visus maitina.
(Atkelta
3 psl.)
j šią vasarą mergaičių stovykla
Kelias į socializmą
Švč. Mj Marijos Nekalto Prasi- jau šventė 15 metų jubiliejų.
Koks kelias j socializmą ge- dėjimo Kongregącijos filiją iš Dabar‘ seserų organizuojama
riausias?
JAV kilusių lietuvaičių seserų, i mergaičių stovykla yrą tiek iš-.
Tas, kuris ilgiausias...
Tuo metu pavyko..,tik vieną to- tobulinta, kad ji daugiau negu'
kią lietuvaitę pasiųsti į Lietu- lietuvių pasididžiavimas. Ji yra!
Atviras langas
( —Ar miegojot prie atviro lan vą. 1936 m. ta pati Ona Šaulytė, tapusi mergaičių auklėjimo ir
go, kaip buvau nurodęs? — gy jau sesuo M. Aloyza su seserį- lietuvybės mokykla. Ir Katalikų
mis, M. Apolonija, M. Konsulą- Federacijos įste.gta Manchesdytojas klausia paciento.
ta, M. Augustina ir M. Tarcizija, ter, Mich., jaunimo stovykla pa! — Taip, pone daktare.
generates motinos lydimos, at- vesta N. Pr. Seserims vadovauti.
: — Ir netekote slogų?
j — Slogų, tai ne. Bet netekau vyKo į JAV. Tai pirmos kongre Mokslo metu seserų vienuoly
drabužių, lairoduko ir portfe gacijos pionierės šiame krašte. ne veikia mergaičių bendrabu
tieiKejo pradėti kurtis iš nieko. tis - pensionatas: lietuvės mer
lio -...
xĄalo netikėti ir nepramatyti gaitės gyvena seserų bendrabu
Laikinas dalykas
________
sunkumai,7 __
bet______
Dievo globa ir tyje ir mokosi Putnamo Katali
— Branguti, visi į mudu žiū- gerų žmonių pagalba, nepaisy- kų Akademijoj ar Anhursto ko
ri ir džiaugiasi, — čiauška žmo- aamos nuovargio, įvairių iš ša- legijoj. Bendrabutyje joms dės
na vyrui. — Iš mūsų žvilgsnių jies kylančių sunkumų ir atei- tomi lituanistiniai dalykai, ku
ir nuotaikos pažįsta ,kad esam ties perspeKtyvų blankumo, su rie N. Pr. Seserų rūpesčiu aka
jaunavedžiai.
> tvirtu-nusistatymų ir kilniu pa- demijoje ir kolegijoje pripažinti
— Nesirūpink, mažyte, — ra- „..aukojimu atvykusios pirmosios mokslo dalykais. Už juos duoda
mina vyras. — Laikinas daly- pionierės suko naują lizdelį.
mi kreditai, kaip ir už akademi- !
kas. Greit viskas praeis ir mų- , Atvykusios. seserys sudarė joje bei kolegijoje dėstomus
du susitvarkysime taip, kad nie- kuriamos filijos branduolį. Jos mokslo dalykus.
kas nekreips dėmesio.
I pradžioje šeimininkavo pas TėDaug vargo ir darbo yra įdė(vus iviarojmųs : Marijanapolio jusios seserys į savo spaustuvę.
(kolegijoje ir Marijonų kunigų Šiandien vienuolyno spaustuvė ■
PIGIAUSI
‘seminarijoje Claredon Hill, Ill. spausdina penkis lietuvių kata
r.ei argi šeimininkavimu jos tū likiškus laikraščius ir nemaža
li ėjo tenkintis, jų veikimo užda- naudingų lietuviškų knygų. Tad
• viniai buvo kur kas didesni: so iš vienuolyno sodybos sklinda į
cialinė globa, švietimas, jaunuo- visas lietuvių kolonijas JAV ir
i menes auklėjimas ir t.t. Kaikam Kanadoje katalikiška šviesa ir
f LIETUVĄ
| gal atrodė jų tokios svajonės be mokslo žinios..
Pramonės gaminiai —
reikalingos, nes jau JAV-se vei
Maistas — Vaistai
kė trys lietuvaičių kongregaci Kanadoje Montrealyje ir To
ronte N. Pr. Seserys laiko lietu
Štai mūsų kainų pavyzdžiai:' jos, kurios veikn visas minėtas vių vaikų darželius, atlieka vai
sritis ir buvo užėrhusios. Tačiau
22 svarai cukraus $11.95
noras padėti žmonėms ir troški kų katekizaciją ir dar dirba šeš
22 svarai ryžių
$14.75
mas padidinti Dievo garbę sura tadieninėse lietuvių mokyklose.
22 svarai taukų
$23.20
do naujų, aktualių veikimo sri Jų vienuolynas tapo ne tik reli
Siuntiniai pristatomi per
čių. 1939 m. šalia Marijanapolio ginio gyvenimo, bet ir lietuvy3-4 savaites.
! įsigytas ir pašventintas pirmas oės židiniu, lietuvių jaunuome
! namas, pavadintas Villa Mario, nės tautinio sąmoningumo mo- .
kykla.
j
Janique Trading
namo viršininke paskirta sesuo
v•
N. Pr. Kongregacijos filija •
M. Aloyza. Tai' buvo pradžia
Co. Ltd.
augštų pareigų ir didelių darbų. Amerikoje (JAV-se ir Kanado- ■
k.35 Queen St. W., Toronto
1940 m. bolševikai okupavo Lie je) turi 47 vienuoles, joms vado
Tėl. EM. 4-4025
tuvą, nutraukė ryšius su Kon- vauja Motina M. Aloyza, pade
Skyriai Hamiltone, St. Ca
' gregacijos centru. Kongregaci dama keturių seserų tarnybos:
tharines, Edmonton, Buffa^
jos Generalė Motina, numatyda- M. Augustos, M. Felicijos, M.
lo ir kt.
įma, kad ryšių nutraukimas gali Apolinaros ir M. Anetos.
Pr. Pauliukonis. i
ilgiau užtrukti, pasiuntė j Va
karus savo atstoves su įgalioji
mais, pavedančiais seseriai M.
Lietuvių moterų
Aloyzai vadovauti Kongregaci
jos fiiij ai.
KIRPYKLA
N. Pr. Seserų socialinė veikla
Pradžiugink savo
JAV-se
prasidėjo nuo senelių
Dorna Hairstyling
poilsio namų įsteigimo Villa Ma
ria name. 1943 m. Kongregaci
1618 BLOOR ST. W.
svečius
jos
25
metų
sukakties
proga,
įsi

(netoli Dundas)
gyta dabartinė kongregacijos
Telefonas LE. 3-2904
vienuolyno sodyba. Įsteigtas no
gaivinančiu 7 up
viciatas. Nekalto Prasidėjimo
Sav. D. KAUNAITt
Seserys pirmosios lietuvių tarpe
pradėjo naują religinį sąjūdį —
uždaras moterims ir
Kas keliatės į kitę organizuoti
mergaitėms rekolekcijas. Jos
frutą ir norite pigia kaina per pamatė, kad vietos lietuvių jau
vežti savo baldus, kreipkitės telefonu
nimas labai grfeit -nutausta, ne
tenka
lietuviškų tradicijų. Tad
LE. 3-1435
BR. STONIUS
'
ryžosi organizuoti mergaitėms
vasaros stovyklą. Nors geriausi
seserų bičiuliai 4r dideli lietu
STANLEY SHOE STOKE
viai veikėjai įąbai skeptiškai
Aukščiausios lūšies moterų. va<kų u
žiūrėjo į tą sesėrų sumanymą,
vyrų Patai, normalaus dydžio ir platūs
bet seserys nesidavė palaužia
te—LEE
mos: važinėjo po lietuvių kolo
143h Dundas SL W. Toronto
nijas, rinko kandidates į stovyk
lą, vargo su patalpomis ir t.t.
. •

83 Westmoreland Avenue, Toronto

n .

Dr. Oskaras Vytautas Pudymaitis, žinomas plaučių ligų spe
cialistas dar iš neprikl. Lietuvos
laikų, su žmona Elena ir sūnumi iš Halifaxo, N.S., persikėlė į
Sudburio Algoma sanatoriją. Jof
sūnus Vytautas šių metų gale
gaus istorijos daktaro laipsnį.
Mokslas lietuvių mokykloje
eina normaliai. Pirmąjį šešta
dienį susirinko 17 lietuviukų.
Tikimės, kad atsiras ir daugiau
susipratusių tėvų, kurie siųs sa
vo vaikučius į lietuvišką mo
kyklą.
Sudburiškis.

40 metą Dievo garbei ir tėvynės labui

Automobilių, namų,

1

Ont

TELEFONAS HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos"ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

Norėdami ture*’ ištikima maširos veikimą per malonius vasaros
išvažiavimus, užsukite į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET. TORONTO
Sav. VL TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nau’i* stahdžiy ?dėfim«3 tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pidau negu kitur.
’ TEL. NAMUOSE: LE. 2-4958.
DARBE: WA. 1-9541

_ _ _
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Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS
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Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.-

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

Telefonas LĖ. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

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

Dr. N. Novošickls

AKIŲ SPECIALISTAS

(Starkman. vaistinės
namuose)
Darbo valados susitarus
telefonu
Tel WA. 3-2003

Pritaiko akinius visiems akių defek*
^Krtcr ddų nervus, kuria daž
nol sukelia gnJvos skaudėjimų Ir nėrtvmawmq.
Kalba slavų kolbomlf.

470 College St. W. Toronto
Telef. WA. 1-3924
Raštinė: LE. 4-4451

OKULISTĖS

Dr. P. MORKIS

Br. BUKOWSKA
BEJNAR.R.O.

Dahtv gydytojas
Vakarai* Ir iaštadfoaiai*
pagal *a*itarhn<

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493
/
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

1M2 BLOOR W., TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferin StJ

DANTISTAS
Dr. ELIAS VVACHNA
Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie*
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

W. IL LENCKI, BJL, LXuB.
Tekiniuką. _
Advokatas — Notaras

Lietuvio advokato
įstaiga

100 Adelaide St W.

Victor D. ALKSNIS

Room 107

ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas —
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
. 1147 Dundas St.
Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

j

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

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

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

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir ^rqzmemi j na
mas veltai. Darbas ir dalys garai*twotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.

95 Roncesvalles Ave., TorontoTelef. LE. 6-5613

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS

DAŽAI 1R SIENOMS
POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont
Tel EM. 4-2715

1S39 DUNDAS ST. W.
/prie Dufferin/
Visu rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomatic • Hydromatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VEDYBOS
Jei NOrRt vetH, rašykite /vokiamų at
lenkų k.A telefanuokite ar atvykite
asmeniškai j
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859 COLLEGE ST., Toronte, Ont.
Telefonas L£. 2-5441.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
voltui*

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

P. ŠALNA
LIETUVIS MATININKAS
(Ontario Land Sorveyar)
ATIDARĖ MATAVIMO IŠTAKIĄ

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir t.t.
95 MM RA, Yongdrant P.O., Ont.
Telefonas TU. 4-3981
Richmond HIM
■

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

DĖMESIO!

L L0RSKY, R.0o

Dantų gydytojas
459 BLOOR St. W.,
Toronto, Ont.

DtMESIO!

į

■

i

i —— i ii

Įstaiga veikia

168 vat savaitėje

DRAUDIMAS

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS ’
18 SKYLARK RD.. Toronto.
Tet RO. 6-4063

GENERAL
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO

INSURANCE

televizijos ir 'idio aparatus

Turto draudimas (namai, auto ir

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

AL DŪDA

pan.) visoj Ontario provincijoj.

i

i

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios ‘
F— Šį sekmadienį 11 vai- pa — Mirus Jo Šventenybei Po-’
gerbiamas Jo Šventenybė Popie piežiui Pijui XII, prie visuotinio
žius Pijus XII. Pamokslai kun. gedulo Prisikėlimo parapija prigražesnio rytojaus šaukliai”. Į
oficialias pamaldas už popiežių
maloniai kviečiama liet. Bend
ruomenės ir organizacijų atsto
vai.
— Šį sekmadienį, Misijų šven
toje, daroma speciali rinkliava
paremti pasaulio K. Bažnyčios
vykdomam misijų darbui.
— Savaitės bėgyje lankomi
liętuviai šiose gatvėse: Royat,
Lisgar, Dovercourt, Lakeview ir
Harrison.
-s- Antradienį 9 vai. ryto pa
laidotas a.a. Aleksandras Gertas.
Velionis tūrėjo 58 m. amž., Lie
tuvoje ilgą laiką gyvenęs Kau
ne. Palaidotas iš par. bažnyčios
šv. Kryžiaus katalikų kapinėse.
— Užjaučiama ponų Grinskų
šeima a.a. Jono Grinsko mirties
proga. Par. kunigams darbuo
jantis šv. Juozapo ligoninėje,
per daugelį savaičių teko būti
liudininkais velionio kančių ir
. jojo gražaus pasiruošimo amži
nybėn.
’
— KLK Moterų D-jos šv. Jono
Kr. parąp. skriaus narių susirin
kimas įvyks šį sekmadienį po 11
vai. pamaldų muzikos studijoje.
Paskaita dr. A. Užupienės.
— Vaikučių registracija Su
tvirtinimo sakramentui vykdo
ma iki spalio 20 d. Po to bus pra
nešta, .kada įvyks sutvirtinamų
jų paruošimas.
— Šv. Juozapo ligoninėje par.
kunigai darbuojasi jau aštuntą
savaitę, kuri, gal būt, jau bus ir
paskutinė. Šią savaitę kapelionauja klebonas, pasikeičiant su
kųn. B. Pacevičium.
— Už a.a. kūrėjo savanorio
Povilo Jagmino vėlę, jo mirties
metinių proga, pamaldos įvyks
šį trečiadienį ir šeštadienį 8.30
vai. ryto.
— Pakrikštyta: Rūta Stanis
lava Pilipavičiūtė, Tomas Juo
zas Bočkus.

Kardinolo leidimą, šeštadienio
vakare gedulo ženkle išpuoštoje
bažnyčioje, gausiai dalyvaujant
tikintiesiems ir asistuojant para
pijos kunigams, kleb. T. Placi-:
das atlaikė iškilmingas ekzekvines Mišias. Religines ceremoni
jas prie katafalio atliko ir įspū
dingą pamokslą pasakė T. Mo
destas. Iškilmių metu ypatingai
gražiai giedojo sot V. Verikai
tis, savo giesme sugraudinęs ti
kinčiuosius iki ašarų. Tą patį
šeštadienio rytą per J. R. Sima
navičiaus vedamą radio valan
dėlę “Tėvynės prisiminimai”
buvo perskaitytas T. Placido at
sišaukimas į Toronto lietuvius
katalikus', kviečiąs visus gedulo
žėnklan laikinai susilaikyti nuo

VISI Į HAMILTONĄ!
VISI į HAMILTONĄ!
Spalio 18 d., šeštadienį, visus maloniai kviečiame į

SPAUDOSBALIŲ-ŠOKiUS,
Roberts Restaurant, 747 King St. E^ gražioje, jaukioje Ebony
salėje, Hamiltone.
Programą išpildys visiems_gerai žinomas sol. V. VERIKAITIS.
Turtinga ir didelė loterija, gaivinantis bufetas.
Šokiams gros Behnie Ferri£ ‘orkestras.
Pradžia 7.30 vai. vak.

™ .

, ,

Hamiltono, Toronto, St. Catharines, Wellando,
iš kitų apylinkių lietuviai, kviečiam i atsilankyti
dos balių Hamiltone. Pelnas skiriamas jaunimo
"
Hamiltono At-kų

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 40 m. sukakčiai paminėti

Niagara Falls ir
į šį antrąjį spau
spaudai paremti.
Kuopos Valdyba.

| Pirmąją auką PLB Valdybai
prisiuntė prel. M. Krupavičius:
savų $15 ir $25 Globe Parcel
Vaikų kaukių bailus
.
Service Ine. Bostone vedėjo Jo
KLKat.
Moterų
D-jos
ruoštas
šį
1
no Adomonio.
šeštadienį, ryšy su gedulu dėl.
I Skulptorius Vyt. Raulinaitis popiežiaus Pijaus XII mirties
yra nukeltas į lapkričio 9 d.
šiomis dienomis iš Clevalando Kariuomenės šventės minei i- buvo atvykęs į Torontą pasitar mas Montrealy įvyks lapkričio*
ti su kun. klebonu Ažubaliu dėl 23 d. Galimas dalykas, kad tuonumatytos Dievo Motinos sto- pat metu vyks ir KLB Krašto
įvylos, kurią planuoja pastatyti Tarybos posėdžiai Montrealy.
priekyje bažnyčios. Skulptorius McGill universitetas gavo $4,5
į tikisi stovylą užbaigti 1959 m. milijonų auką: $2,5 mil. inžine-.
pavasarį. Jis buvo apsistojęs pas rijos rūmų statybai ir $2 mik
jpp. Anysus.
menų fak. stipendijoms. Inžine
rijos rūmų statyba, manoma,
Žurnalistė S. Narkeliūnaitė
kainuos 40 ar 50 milijonų. Mi
atvykusi į Torontą kalbėti Vil nėtas sumas paaukojo McCon
niaus Dienos minėjime, pirma nell Fondas.
dienį aplankė ir “TŽ” redakciją.

Montreal.

Kristaus Karaliaus
minėjimas
bus spalio 26 d., 5 vai. p.p. Pri Naujos idėjos ar nesusipratimas?
Apyl. valdyba su kūrėjų sa
sikėlimo parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys Pasaulio Lietuvių vanorių, karių ir šaulių organi
Bndruomenės Valdybos pirm. J. zacijų atstovais, Kariuomenės
_________ Meninę
_____ dalį
__ atliks
_____ šventės minėjimo reikalu turėMatulionis.
Toronto dainos ir žodžio meni- ‘ J°
posėdžius. Paskutiniame
ninkai. Minėjimą rengia KLK I P°sėdy (karių atstovas neatvyko) apylinkės valdyba, atrodo,
Federacijos Toronto skyrius.
jau anksčiau tarp savęs aptarus,
Ateitininkai sendraugiai
iškėlė visai naują klausimą, būšį šeštadienį, spalio 18 d., 7 vai. tent, kad iki šiol įprastai vadivak. renkasi su atžalynu į Prisi- namą Kariuomenės šventė būtų
kėlimo parapijos muzikos stųdi- pakeista ir vadinama nauju varją. Dail, Tel. Valius kalbės me- . du, būtent “Kovotojų ir karių
no temomis. Prie arbatėlės bus šventė”, nes, esą, mūsų kariui
aptarti laiko reikalai. Nebus pa- menė ir jos vadai neatliko savo
mirštos ir linksmybės.
uždavinių be šūvio pasiduoPLB Valdvba
^ant r t>°^evikiniam okupantui,
dėl šv. Tėvo Pijaus XII mirties I . KGrW panoriu atstovui papariuntė Kard uolų Kolegijai
P?,’1*1!
klausimas
užuojautos telegramą.
Sau“ atidėtas sekančiam

LIETUVIAI KATALIKAI
’Bedieviškojo bolševizmo siau
tėjimas nebus amžinas. Grįš
rengia DIDŽIULĮ ĮDOMŲ
tautoms laisvė ir jose Dievo
garbė. Iškankinta Lietuva bus
reikalinga ne tik medžiaginės,
o ir dvasinės pagalbos. Lais
vėje gyveną lietuviai turime
vaišių. Čia viešai norime pasi- f
būti pasiruošę tą pagalbą su
džiaugti KLK Moterų Draugi-!
teikti. Laisvei sugrįžus gal ne
kuris įvyks Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėję.:
jos Prisikėlimo par. skyriumi, j
galėsi to reikalo paremti. Pa
’ .
’
\
‘.i
kuris, tą patį vakarą turėjęs tu-1
daryki tai dabar. Laisvame pa
Programą atliks solistai: .
rėti gražiai paruostą pasilinks-f
saulyje gyvenančius visus lie
minimą, tuoj pat jį atšaukė, nors
S. MAŠALAITĖ ir A. SIMANAVIČIUS.
tuvius kviečiame dabar didin
dėl to neteko kelių šimtų dole-;
ti Fondą paremti Lietuvoje
nų pelno.' Panašiai padarė ir
katalikybės atsikėlimą.
Pradžia 7.30 vai. vak.
;
'
parapijos sporto klubas “Aušra”,
Už stambesnę auką asmenų,
atšaukęs savo sekmadieninį jau
Toronto skautų-čių Židinys.
šeimų ar organizacijij vardai
nimo vakarą.
bus įamžinti kurioje nors Lie
— Praėjusį sekmadienį pasta
tuvos bažnyčioje. Aukas siųsti
tų vidaus dažymo išlaidoms pa
ar palikimus rašyti šiuo adre- ' .
S.m. spalio 25 d., šeštadienį,
dengti rinkliavoje suaukota
su: Most. Rev. V. Brizgys, 6727
$1.090,50. Aukotojams nuoširdi
Vilniaus Diena
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
Kažin, ar apyl. valdyba neper S. California Ave., Chicago,
padėka. Kadangi daug parapijie
Toronte šiemet paminėta jau žengė savo kompetencijos tokį Ill., USA.
čių pasinaudodami ilgu savait
T. L. Ch. “VARPAS” ruošia
penktą kartą ir gana iškilmin klausimą keldama, nes toji šven
Jo Em. Kardinolas J. Ch. Mc
galiu iš miesto buvo išvykę, rei
gai. Minėjimas pradėtas dar šeš tė ir jos vardas yra įprasmintas
kia tikėtis, jog kitą sekmadienį
tadienį radijo “Tėvynės prisimi mūsų laisvos valstybės įstaty Guigan šį pirmadienį 12 30 vai.
aukos tam tikslui dar pakils.' Da
nimai” programoje. Sekmadienį mu, kurio laikėmės laisvoje tė p.p. išskrido į Romą dalyvauti
4žymo darbai numatomi pradėti
abiejose katalikų parapijose įvy vynėje ir čia tremtyje. Kariuo naujo popiežiaus rinkimuose.
•
Atsilankiusiems
garantuojama
gera
nuotaiką,
ateinančią savaitę ir truks apie
ko specialios pamaldos už Vil menės šventė yra antroji mūsų
Otava. — Kanada pasirašė su
•
Dideliais
rezervais
apsirūpinęs
bufetas,
dvi savaites. Darbų varžybose
nių ir už žuvusius dėl jo ir visos tautinė šventė po Vasario 16 d. D. Britanija sutartį parduoti la
• Romantiškas orkestras “CAPRI”,
dalyvauja lietuvių ir kanadiečių
Lietuvos laisvės, 4 vai. p.p. Pri- šventės. Kam kelti naują erzelį. šišos už $26.000.
• Galimybė išlošti vertingus fantus .ir
bendrovės.
'
sikėlimo parapijos salėje įvyko kurių mūsuose ir šiaip yra perViena. — Vengrijoje Austrijos
•
Varpiečių
nuoširdumas
bei
dėkingumas.
— Praėjusį šeštadienį, spalio
; viešas minėjimas su paskaita ir daug.
pasieniu yra statomos barikados
Įėjimas 1 dol. 25 et. ! menine dalimi.
11 d., šv. Juozapo ligoninėje mi Pradžia 7 vai. vak.
Bu v. karys ir kūr. savanoris. su stebėjimo bokštais ir kulko
T. L. Ch. “Varpas”. ■ Minėjimą atidarė VKLS-gos Į
rė ilgai ir sunkiai sirgęs ankstysvaidžiu lizdais.
Centro Valdybos pirmininkas K. Toronto žem. ūkio žiemos mugė
besnės kartos lietuvis Jonas
Aplankykime lietuvių vaikų
Skautų arbatėlė - lauželis
I Baronas, pradžioje pakvietęs at- šiemet -įvyks lapkričio 14-22 d.,
Grinskis. Našlei p. U. Grinskie- Mišių.
Šį sekmadienį, spalio 19 d., isistojus pagerbti prieš kelias kaip ir visada Coliseum patal
darželį
nei, abiem dukrom ir sūnui pa — Ateinančią savaitę parapi
Spalio 19 d., šį sekmadienį, rapijos vardu reiškiame širdingą, jos kunigai lankys sekančiose 3.30 vai. p.p. Prisikėlimo par. dienas mirusio šv. Tėvo Pijaus pose, Parodos aikštėse. Kiekvie
nuo 2 vai. iki 7 vai. vak. kviečia užuojautą. Velionio palaikai lai gatvėse gyvenančius parapijie muzikos studijoje įvyks arbatė XII atminimą, o po atidaromos ną vakarą bus arklių sporto
mi visi Tdrbnto lietuviai aplan dojami trečiadienį, spalio 15 d. čius: Annette, Fisken, Humber lė vilkiukams ir paukštytėms.
kalbos pakvietęs taip pat pa programa. Kas vakarą vokiečių
BALTIC MOVERS
kyti šią lietuvišką įstaigą — iš Prisikėlimo parapijos. Šv. Mi side, Quebec, High Park, Paci
Draugininkai.
gerbti žuvusius kovotojus dėl šokimo per kliūtis meisteris 3aldų pervežimas- To’ontc ir tolimomis
vaikų darželį, vedamą Marijos šių pradžia 9.30 vai. ryto.
fic, Deakin, Brendwin, Dennis,
Vilniaus ir Lietuvos laisvės. Po Thiedeman varžysis su Kanados, distancijomis. Visos vežamas turtas ap
Kanados
Lietuvių
Socialdemok

Važiuojam kas savaitę į MontNekalto Prasidėjimo Seserų
— Spalio mėnesio bėgyje visi Lambton ir Cliff.
jo kalbėjo gen. konsulas min. V. JAV, Meksikos ir Kubos grupė draustas.
ratų
Sąjungos
Toronto
skyriaus
reaSĮr Londoną, V/Hdsorą, Hamiltoną/
Kongregacijos. 4 vai. p.p. darže parapijiečiai raginami kalbėti, - — Šį sekmadienį, 5 vai. p.p.
Gylys, įvertinęs gyvenamąją po mis. Pasirodys ir eilė kitų vokie North Bay. Sudbury ir kitur.
ir Centro Komiteto nariams
lio vaikučiai išpildys trumpą jpžančių. Kurie negali dalyvau parapijos salėje bus rodomas
čių jojikų. Jų tarpe bus ir Hans 30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-140B
Spalio 19 d., sekmadienį, 2 vai. litinę situaciją.
>
TOPONTO
'Z
programą, o po to bus rodomi fil ti- rožančiaus kalbėjime bažny kariškas filmas “Battleground” p.p.,
Pagrindinė
kalbėtoja,
viešnia
Winkler bei Alfons Luthke 708
Windermere
Ave.,
Tomeliai. Vaikų darželio rėmėjos čioje, raginami jį bendrai kalbė su Van Johnson, John Hodiak
iš Niujorko, žurnalistė S. Narke Westhnes, pastarųjų vokiečių
MILNES FUEL OIL CO.
svečius pavaišins. Savo atsilan ti namuose. Bažnyčioje rožan ir kt. Po kino šokiai jaunimui iki rotne, šaukiamas Toronto sky liūnaitė pradėjo nuo jautrių Vil jojimo žaidynių įžymybės.
atstovas
riaus
ir
Centro
Komiteto
narių
kymu ir auka mes paremsime čius kalbamas kiekvieną dieną: 10 vai. vak.
niaus
prisiminimų,
aptarė
da

Arthur
Godfrey,
pažįstamas
VYTAUTAS
AUŠROTAS
seseris, kurios nenuilstamai jau sekmadieniais — po 9 vai... Mi , —Šį sekamdienį po kiekvienų susirinkimas.
bartinę
Vilniaus
problemos
pa

iš
radijo
ir
televizijos,
kas
vaka

sudaro alyvos sutartis, rri:sia užsa
Vietiniai nariai bus kviečiami
alyvos krosnims Įstatyti ir visų
40 metų dirba mums ir mūsų šių, šeštadieniais — 8 vai. ryto ■
bus daroma speciali rink telefonu, toliau gyvenantieji pa dėtį, papasakojo, ką apie Vil rą ir šeštadienio popietę pade kymus rūšių
anglių pristatymui.
tėvynei.
VD rėmėjos.
prie išstatyto venčiausio ir šio liava, J. Em. Kardinolo įsakyta, kvietimais paštu. Yra narių, ku niaus gyvenimą girdėjo lanky- monstruos dresūravimą su savo!
Skambinkite: LE. 5-0527
kiadieniais — po 8 vai. Mišių.
|
SLA ir Vyčio kaukių baliui
katalikybės platinimo reikala- rie pakeitė gyvenamas vietas ir damosi Lenkijoje ir kokių įspū arkliu “Goldie”.
—
Vaikučių
katechižacijos
ir
džių
patyrė
buvodama
vad.
Su

kuris įvyks lapkričio 8 d. Pri
lams.
adresų nepranešė arba jei kas
Pirmos
Komunijos
pamokos
jau:
sikėlimo p. salėję, dosnūs pasi
PARDUODAMA OBUOLIŲ SUHKA
• — Artėjant Vėlinių dienai, ir dėl kurios nors priežasties pa valkų trikampyje.
pradėtos
ir
sparčiai
varomos,
Po
S.
N.
pranešimo
pirminin

rodė mūsų prekybininkai skir
kaip kiekvienais • metais tėvai kvietimo negautų, tai šis viešas
VYNUI DARYTI
dami vertingų dovanų. Be anks pirmyn. Tėveliai, kurie savo pranciškonai išsiuntinėjo laiš pranešimas yramiems ir visiems. kaujantis pakvietė tarti žodį PL
vaikų
dar
neužregistravo
ir
į
B-nės
valdybos
pirmininką
J.
čiau skelbtų dovanų dar pasky
kus, kviesdami tikinčiuosius pri Po vasaros atostogų susirinki
rė: Margio vaistinė — foto apa pamokas neleidžia, prašomi ne sidėti prie Vėlinių Mišių nove- me skaitlingai. Reikalų -apsvars Matulionį. Suminėjęs didžiąsias
Telcf. 252-J3
Markham, Ont.
ratą Revlon, Cutex manikiurinį laukiant tai padaryti. Suvėlin nos. Norį novenos maldoms pa tyti yra daug. *
Sekretorius. lietuvių tautos problemas, svei
kino Vilniaus Dienos rengėjus,
setą ir 3 smulkias dovanas; p. tas vaikučių prirašymas ne tik vesti savo mirusius, prašomi grą
trukdo
mokymo
darbą,
bet
ir
la

LAS
susirinkimas
linkėdamas
tą sąjūdį padaryti
Aukštaitis 2 stalines lempas; p.
žinti
atkarpas,
sužymėjus
miru

Spalio 25 d., šeštadienį, 3 vai. visuotiniu, o kaip PLB valdy
Motiekonio m. krautuvė kaimiš bai neigiamai atsiliepia į žiniose sių vardus. Novenos Mišios bus
atsilikusių
vaikučių
savijautą
p.p.
Lietuvių Namuose šaukia- bos pirmininkas prašė visus Kaką kumpį; p. Krasausko maisto
laikomos
visą
lapkričio
mėnesį
8
krautuvė didelį kalakutą. Šios benraamžių tarpe. Be to, tėve vai. ryto. Iškilmingas Vėlinių mas Toronto liAS skyriaus vi- i nados lietuvius jaustis atsakindovanos atiteks gražiausioms liai prašomi vaikučius atvesti į dienos mirusių prisiminimas bus suotinis narių Susirinkimas, ku- : gus dėl mums tekusios naštos ir
kaukėms ir kitiems laimingie 10 vai. Mišias ir juos sodinti pir sekmadienį, lapkričio 2 d., 7 riame dalyvaus* atvykę iš JAV ; visus kvietė ateiti valdybai talmuosiuose suoluose, kur jų prie
LAS vyr. valdybos atstovai. Na- I kon.
siems svečiams. LSK Vytis.
14K
žiūrą perima seselės. Po Mišių vai. vak.
riai ir prijaučiantieji prašomi! Meninę minėjimo dalį išpildė
— Advento susikaupimo sa dalyvauti.
Inž. Ignas Tamošiūnas išsike visi pamokas lanką vaikučiai
aktorė Dauguvietytė - Kudabie
lia gyventi į Detroitą. Jis pats valgo bendrus pusryčius', po ku vaitė šiais metais bus gruodžio
Po susirinkimo bendra vaka nė ir sol. V. Zemelytė bei sol. V.
nepamiržkite užsukti lietuviškon dovaną,
7-14 d., kurią praves vienuolis rienė. Norintieji dalyvauti vaka Verikaitis, kuriems akompana
jau išvyko ten pereitą sekmadie rių prasideda pamokos.
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
marijonas
Tėv.
Rimšelis.
nį. Ponia su dukra tuo tarpu dar
— Nors nekatalikiškas gimna
rienėje prašomi' iš anksto pra vo muz. St. Gailevičius. Ponia
paliko čia Toronte. Visi planuo zijas lankančių mokinių regist — Kitą savaitę parapijos cho nešti p. Pociūnui tel. RO. 6-3925 Kudabienė pradžioje ir tarpe so
ja išvykti po 4-5 savaičių.
racija religijos pamokoms pa ro repeticijos bus pirmadienį ir arba Adomaičiui tel. LE. 3-7028. listų pasirodymų padeklamavo
1212 Dūndas St W.
Tel. LE. 2-9547
trečiadienį, 7.30 vai. vak. Abu
skelbta
jau
prieš
kelias
savaites
Toronto
LAS
sk.
v-ba.
po
eilėraštį,
o
kartu
ir
progra

J. BERŽINSKAS
E. Monkuvienė, žinoma visuo
kartu
repeticijos
bus
bendros
ir
pamokos
turėjo
būti
pradėtos
mai
vadovavo.
Sol.
V.
Verikaitis
TJžsakvmai oriimami ir naštų
menininke. ypač daug padėjusi
visiems balsams. Šiuo laiku cho Gyvenusių Anglijoj dėmesiui per du pasirodymu padainavo
naujiesiems ateiviams, šiuo me spalio 5 d., su dideliu apgailes ras
Iš Anglijos į’‘Torontą atvyks
uoliai ruošiasi Kristaus Ka
tu yra Grace ligoninėje, kur jai tavimu turime pasakyti, kad raliaus
TAUPYK, SKOLINKIS
ta du. įžymūs Didž. Britanijos keturias lietuviškas daineles
ir
Vėlinių šventėms.
moksleiviai
į
šį
rimtą
reikalą
(viena
buvo
bisui)
ir
ariją
iš
padaryta operacija.
savo kredito kooperatyve “ L i T AS”
— Visus parapijiečius labai lietuvių visuomenės veikėjai: Verdi operos Simone Monteneg
Jos vyro sveikata yra truputį yra pažiūrėję labai nerimtai. Tė prašome
Londono
liet,
parapijos
.
klebonas
uoliai pranešinėti kolo
pagerėjusi, tačiau jis vis dar ne veliams ir mokiniams primena nijos ligonius, ypačiai tuos, ku kun. Antanas Kazlauskas ir Pet ro. Sol. V. Zemelytė padainavo
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
me, kad vyskupijos potvarkiais
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