
į Didieji suvažiavimai
Betkurios bendruomenės gyvastingumas pasirodo ne tiek 

nuolatine tėkmėj kiek prasikišančiais, neeiliniais sąjūdžiais. Ryš
kūs blykstelėjimai parodo šiaip dažnai nepastebimas jėgas ar 
energijos susikaupimus. Tolydžio srovenančios elektros energijos 
nematoine, bet žaibai šiurpuliais nukrato. Kur yra žaibai, tun 
būti dideli energijos ištekliai.

Šiaurės Amerikos lietuviškoji visuomenė šiemet turėjo ne 
vieną neeilinį sąskrydį. Štai tik prieš porą mėnesių plačiai nu
aidėjo Čikagoje įvykusi Lietuvių Dainų Šventė ir Liet. Kultūros 
Kongresas, o pereitą savaitgalį Windsore įvyko IV Kanados Lie
tuvių Diena bei JAV ir Kanados Lietuvių Susiartinimo Šventė.

Tai ne. eiliniai įvykiai. Tai protarpiais pasigirstą kudirkinio 
varpo garsai: “Kelkitės, kelkitės’” Bė didesnių sąjūdžių visuo
menės gyvenimas įeina į trafaretines formas. Viešieji sąjūdėliai, 
dažniausiai įvairių įyyltių minėjimai, kartojasi tokiomis pačio
misforinpmis metai iš metų. Vadovaujantieji organai jaučiasi at
likę savo pareigą, jei laiku tuos Įvykius prisiminė ir suorganizavo 
Jų paminėjimą, o bendruomenės didelei daliai tai atrodo jau atsi
bodę, norisi ko nors kitoniško, ko nors nepaprasto. Tokie, kaip 
minėtieji, didieji suvažiavimai įneša naujos dvasios į visą bend
ruomenę. Tai jau nekasdieniška, kažkas nepaprasto, daug reikš
mingesnio. Tai jau įvykis pilkame kasdieniškos rutinos gyvenime. 
jNe be reikalo tokie graikai net savo laiką skaičiuodavo pagal 
olimpinius sąjūdžius. -

. • Didieji šių metų suvažiavimai sukėlė ne vienos savaitės są
jūdžius. jie išjudino mūsų lietuviškos bendruomenės žymią dalį 
nė vienai savaitei. Pačiuose suvažiavimuose buvo aptariami įvai
rūs aktualieji mūsų bendruomenės klausimai, buvo priimamos 
rezoliucijos. Ne viena jų buvo programinė, nustatanti lietuviško
sios veiklos kryptį. Tačiau, deją, ką prelegentai išlukšteno, ką 
rėzolitiajų autoriai sūforinūjąvo, dažniausiai liko popiety,' iš- 
spaū^ihta ląikraščiuose/o mažai, labai mažai kas ataidėjo į gy-^ 
vęnimą. Negi visos mūsų pastangos, visi galvojimai tik protinei 
gimnastikai teskirti!

Va čia sąjūdžių didieji pliusai lieka tinkamai neišnaudoti. 
Jię nelengvai suorganizuojami. Tam pašvenčiama labai daug 
energijos, laiko ir net pinigų. Bet jfe ištiktųjų nėra patys dėl sa- 
vęs. Jie privalo turėti mūsų bendruomenei ne vien netiesioginės, 
Bet ir tiesioginės įtakos, kad gyvenime atsispindėtų — būtų įgy- 
vendinami ar toliau svarstomi — tokių ^skrydžių nutarimaį kad 
jie neliktų paprasta archyvine medžiaga. Žinoma, didelis ^ra
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Savaitės įvykiai
Pasitarimai su Nasseriu pradėti Kaire. Australijos mih. pirmi- 

ūnko Menzies vadovaujamas 5 valstybių atstovų komitetas pa- 
eikė Egipto diktatoriui Londono konferencijos daugumos nutari- 
ną sutarptautinti Suezo kanalo naudojimą. Nasserio nusistaty- 
nas šiuo klausimu kietas ir bent ikišiol jis nerodė noro daryti 
uolaidų. Tokia jo laikysena, dargi sovietų kurstoma, labai suėr- * 
iu o britus su prancūzais, kurie Suezo kanalu yra daugiausia su
ite vėsuoti.. Kol Nasseris galvojo ar leistis į derybas su Menzies 
:omitetu.ar ne, britai ir pran-<----------;--------- ----------- - —
ūzai savo karinius pasiruoši- galėtų tenkintis okupuodami 
ius dar labiau padidino. Kipro vien Suezo kanalo sritį — tiirė- 
aloje buvo išlaipinti netiktai tų tada okupuoti visą Egiptą ir 
auji britų, kariniai daliniai, bet net visus arabų kraštus, o tam 
r prancūzų. Negana to, Kipro reikią keliolikos divizijų. So- 
alos kar. vadovybė paskelbė . vietų Sąjunga gi užimtų Iraną 
utarimą, kuriub sala padaroma 

prieinama visiems Common- 
wealtho kraštų ir JAV kari
niams daliniams.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės šiuo britų - prancūzų ėjimu 

isos nuotraukos iš IV LD ir-Sportinių Žaidynių J; Dvilaičio) pareiškė savo nepasitenkinimą, 
nes jis gresia karu, kuriuo pasi
naudotų sovietai. JAV nuomo
ne, reikia likviduoti ginčą de
rybomis. Prez. Eisenhoweris pa
reiškė, esą JAV remia Londono

rugsėjo 1-3? (f. Windsore, iškilmingojo akto dalyviai. Pirmoje
eilėje garbės svečiai. Iš kairės į.dešinę: KLB Krašto Valdybos pirm. B. Sakalauskas, JAV LB Kr. 
Valdybos pirm. St Barzdukas, J.E. vysk. V. Brizgys, Amerikos Balso red. P. Labanauskas, Tradi
tional Echoes radijo programos Windsore vedėjas, didelis lietuvių bičiulis John Jeannette su ponia, 
Windsoro miesto burmištras'Michael J. Patrick Su ponia, Lietuvos gen. konsulas min. V. Gylys, LL 
Komiteto pirm. min. V. Sidzikauskas, VLIKo pirm. J. Matulionis, Kanados sveikatos ir socialines 
globos ministeris Paul Mart(Vi

indsore
' vXųbo?rP^ atBd sLXus£; 5^™- 

linkės valdybos ■ imciatyys-'?& Uūoširdžios talkos kaimyninio pristatvdintas organizatorių var 
p Petručio. Po jo dar kalbė

jo galerijos kuratorius.
Susiartinimo vakaras 

šeštadienio vakarą įvyko didžiu
lėje Armories salėje, dalyvau
jant daugiau kaip 2.000 žmonių, 
berods sumušant rekordą visų 
ankstyvesniųjų Liet. Dienų ba
lių, Kariškų mankštų halė dide
lių patogumų, žinoma, ntetikė.

IVKana
Kanados Lietuvių Diena, pra

dėta ruošti KLB Hamiltono apy-

Liet,iDiena
pirmą, kartą suruošta Hamilto
ne 1953 m. Darbo šventės savait
galį, jau virto pastoviu reiškF 
niu Kanados lietuvių gyvenįnie- nės, sudarė taip pat labai didelį 
Po Hamiltono ji buvo suruošia? procentą šventės iškilmių daly- 
Toronte ir Montrealy/^y,. pačio- ' 
se stambiausiose lietuvių kolo
nijose, o šiemetinę pereitą sa
vaitgalį— šeštadienį, selūšadiė- 
nį ir pjrinadięnį, rugsėjo 1^3(dd.

Detroito apylinkės valdybos, o 
taip pat ir kaikurių kitų organi
zacijų. Detroitiečiai, be abejo-

CJevelando, Čikagos ir iš kaiku
rių smulkesnių JAV kolonijų, o 
iš Iliados daugiausia Jjuvo to- 
rcfiMMM ir - omečių. s Po

mą ir daro viską, kad jis būtų 
įvykdytas viena ar kita forma 
tariantis su Nasseriu; Suezo ka
nalas kaip teritorija esą priklau
so Egiptui, tačiau jo naudoji
mas esąs tarptautinės reikšmės 
ir todėl turįs būti tarptautinėj 
priežiūroj.

Kanados užsienio r. ministeris 
L. B. Pearson irgi pareiškė, kad 
Londono konferencijos nutari
mas sutarptautinti Suez ©kanalą

saugumo sumetimais ir tuo bū- 
du . kiltų pasaulinis karas—- 
antros Korėjos nebūtų. Arabai 
esą turi įrodyti savo teisę gy
venti kaip laisvos tautos arba 
Žūti kovodamos už laisvę: “Ge
rai ar blogai — šioj srity męs 
tapome fanatikai”?

Egipto vyriausybė skuba įsi- < 
tvirtinti Suezo kanale. Nemaža 
rūpesčio jai kelia laivų vadovų 
stoka, Jeigu svetimtaučiai pasi- 
trauktų, — o jų arti 200,— kana
lo naudojimas turėtų būti labai 
sulėtintas. Už tat Egiptas visuo
se kraštuose jieško tokių specia-

mas sąmokslas prieš Nasšer|.
Policija seka visus įtartinus .as-

kurių jau ne vieną išvijo, jų tar
pe — du britų ambasados nariu. 
Trys anglai liko apkaltinti šhi- 
pinėjimu, suimti ir M

\ Kas iijuiyiuas vokiojc apliriKojė toies
•'jpojef paj|ai&> turis7 u&tijgiEĮ-. ir^^gauų^'ttaūgiaų 

Tačiau: šitos/padrąsinančios nuotaikos nepade
da lietuviškojo laivo vairavimo reikalui. O reikia ir to. Labai 
reikią; Del to gal pravartu būtų atkreipti kiek daugiau dėmesio 
į tai ir Lietuvių Dienių organizatoriams. Jų pobūdis jau nusistovi, 
programa su mažomis variacijomis visur būna maždaug ta pati. 
Joje įgaunama daug labai vertingų įspūdžių, bet mažokai gauna
ma medžiagos apgalvoti... ų . \ -

"Tiktai ne šiandien
Atoslūgis apie Suezą

Dulles atsiduso lengviau, ka-. 
da Nasseris sutiko priimti Aust
ralijos min. pirmininką Menzies 
su kitais keturiais Londono kon
ferencijos išrinkto komiteto na
riais ir kalbėtis Suezo kanalo 
reikalais. Dulles tai labai pa
lankiai įvertino: “Aš tikiu, kad 
daromi žingsniai rodo abiejų pu
sių tikrus norus siekiant taikaus 
reikalų sprendimo... tikiu, kad 
prezidentas Nasseris tūri pa
kankamai įtakos ir autoriteto 
priimti gerą planą”. Bet tame 
pačiame pasikalbėjime jis pa
ryškino Sovietų vaidmenį šioje 
visoje Byloje.

Dulles nurodo faktą, kad Še- 
pilovas sudaręs visoje konferen
cijoje išimtį, norėdamas reika
lą paversti bolševikine propa
ganda (bene tai pirmą kartą 
taip bolševikai daro?). Šepilov 
visą konferencijos eigą kalbėjęs 
ne konferencijos nariams, ku
rie ieškojo būdų, kaip išvengti 
konfliktų ir rasti visiems pri
imtiną sprendimą, bet per jų 
galvas Arabų ir Egipto tautoms, 
tuo sudarydamas sunkenybes 
Nasseriui eiti taikingu keliu. 
Betkokie pasiūlymai, kurie at
eitų iš pačios konferencijos iš 
anksto šepilovui kvepėjo kolo
nializmu ir imperializmu,. ir 
juos priėmus Egiptas tuo pačiu 
nustotų savos nepriklausomy
bės. “Tai buvo piktos rūšies pro
paganda”, — charakterizuoja 
Dulles.

Sovietai šią propagandą varo 
ir toliau per visus savo organus 

’ ir radio kalbas. Esą “JAV planas 
reiškia Egipto atsisakymą nuo 
suvereniniu teisių ir yra mėgi
nimas- grąžinti kolonializmą”.-

Tiems, kurie galvoja, kad So
vietai suniekinę Staliną, pava
rę Molotovą jau yra pasikeitę tai 
primeną: “Nors tavo oda ir nau
ja, bet Širdis ta pati”.

Arabai kalba aiškiai...., •
Jordano gen. štabo viršinin

kas generolas Nuwar, užklaus-

Mūsų bendradarbis Niujorke 

to ir Vakarų valstybių, taip sam
protauja*

Karas tarp Britų ir Egipto 
būtinai mus vestų prie sąjungos 
su Sovietais. Ne tik Jordaną, bet 
visą Arabų pasaulį. Suezas esąs 
bandymas ne vienam Egiptui, 
bet visam Arabų pasauliui. Jei 
Britai ir Prancūzai pulsią Egip
tą, tai būsianti atvirą agresija 
if Arabai apsijungsią bendroje 
kovoje prieš agresorius. Jie jau 
dabar jaučią, kad jie visi nebū
sią pakankamai pajėgūs atsispir 
ti Vakaram! ir todėl sąjunginin
kai būsią reikalingi. Jei Britai 
norėsią valdyti Suezo kanalą, 
tai vienos kanalo okupacijos ne
užteksią. Jiems reikėsią okupuo
ti' ir visą Egiptą. Bet ir to neuž
teksią —■ teksią okupuoti ir vi
sas kitas Arabų valstybes. Rusai 
nenusileisdami Britams okupuo
sią Persiją grynai saugumo su
metimais. Tai nebūsianti antra 
Korėja. ’ Nuo čia prasidėsianti 
grėsmė ir III-jo pasaulinio karo.

Prieš Britus ir Prancūzus jau 
dabar esąs aiškus nusistatymas 
dar nuo I P. Karo pabaigos, ka
da jie sulaužę visas esamas su
tartis ir dalinai okupavo ar iš
skirstė Arabų tauteles.

Generolas Nuwar yra įpėdinis 
Britų generolo Sir John Bagot 
Glubb, kurį jordaniečiai prieš 
kiek laiko yra pašalinę iš savo 
krašto. Yra įtakingas žmogus ir 
ką jis sako ,tai ne vien jo asme
niška nuomonė. , ■ .

Raudonųjų kiniečių 
pasirengimai

Santykiai raudonųjų kiniečių 
su Čiang Kai-Šeku paskutiniais 
metais lyg ir buvo aprimę. "Vy
ko tik maži incidentai. Bet visi 
atsimena raudonųjų reikalavi
mus ir grąsinimus.

Raudonieji nesnaudė, rengėsi. 
Priešais Formozą padaryta labai 
daug kas: šį mėnesį, kaip patys 
praneša, bus baigti įrengti ke
liai, tiltai, tuneliai ir viskas, kas 

skaičius, net ir vaikus įskaitant, 
nesiekia 'nei šimto. K Jie įrodė, 
kad didelių dalykų gali pasiekti 
ir nedidelis būrelis, jei tik yra 
nors keletas energingų vadovų 
ir jei jiems patalkina dar kele
tas geros valios tautiečių. O kai 
jie savo ruošiamą Lietuvių Die
ną nutarė pravesti Kanados ir 

į darbą geležinkelio, kuris jun
gia šiuos krantus su visu Kinijos 
geležinkelių tinklu. Čia yra 
įrengta bent 5 aerodromai, o gal 
ir daugiau, kurie pajėgūs yra 
aptarnauti ir sprausminius lėk
tuvus ir bombonešius.

Įrengtais keliais bus labai 
lengva susisiekti ir su Sovietų 
teritorijomis. Radaro sistema 
taip pat yra įrengta lygiai pa
naši tai. kuri supa Vladivostoką.

Ir kaikas Amerikoj mano, kad 
paskutinio Amerikos lėktuvo nu 
šovimas yra visai sąmoningas 
kiniečių darbas. Tai yra bandy
mas—kaip reaguos amerikiečiai. 
Tai įvyko naktį. Taigi ir kinie
čiai turi karo orlaivius aprūpin
tus radaro aparatais.

Kiniečiai nacionalistai būgš
tauja, kad labai netolimoj atei
ty gali prasidėti jų šąlu bloka
da, jiems galinti būti labai ža
linga ir nuostolinga. Komunis
tai pranešė, kad susišaudyta su 
nacionalistų orlaiviu. Reiškia, 
buvo padaryta ’’klaida”. O jei 
paaiškėjo, kad jie apsiriko, tai 
galima ir atsiprašyti, ir tuo vis
kas turi baigtis, bet jau bandy
mas padarytas ir padėtis išaiš
kinta.

Iš viso Formozos, taigi kartu 
ir kiniečių nacionalistų artimoji 
ateitis gali paaštrėti. Ir labai - • • < a •

6-tųjų Š. Amerikos Liet Sportinių Žaidynių uždarymas. Už dova
nų stalo FASKo pirm. dr. Alg. Nasvytis ir Detroito sporto klubo

No:

'realiečių; nors viešumoje jų var
do niekur neteko girdėti.

Šventės suorganizavimo nuo
pelnai tenka pirmiausia nenu
ilstamai Windsor© apylinkės 
valdybai, kuries sudėtis pasiruo
šimų metu pasikeitė. Darbą pra
dėjus, planą išdirbusios, veik 
visos programos vykdytojus su
rinkusios valdybos pirmininkui 
p. Barisai ir sekretoriui p. Ur
bonui pasitraukus, pirmininko 
pareigas perėmė p. Kačinskas, o 
sekretoriaus p. Petrutis. Šventės 
eigoje be judviejų nuolat laks
tant ir viskuo rūpinantis dar 
matėsi p. Januška ir kiti valdy
bos nariai, o jiems talkinant Dėt 
roito apylinkės valdyba su savo 
pirmininku p. Kutkum ir daug 
geros valios lietuvių iš abiejų 
kolonijų.

Dailės parodos atidarymu 
šeštadienį 10 vai. r. buvo prade-, 
ta visos šventės programa. Liet. 
Dailės Instituto ir Windsoro 
apyl. vald. pastangomis puikio
se Willisted ArtjGallery patal
pose. Pati galerija skelbė šia lie
tuvių menininkų darbų paroda 
atidaranti šio rudens sezoną. 
Dėl to ji pratęsta ir vyks iki rug’ 
sėjo 19 d. Nemaža dalis paveiks
lų lietuviškai visuomenei maty
ta įvairiose kitose parodose, bet 
yra ir naujų bei ‘ naujai pasiro
dančių autorių kūrimų. Išviso 
išstatyta 67 kūriniai, net 21 au
toriaus — P. Augiaus 4, J. Bakio 
5, A. Dargio 2, J. Daugvilos 1, 
Pr. Domišaičio 1, Br. Jameikle 
nės 1, V. Kasiulio 5, A. Kuraus- 
ko 2, A. Melniko 4, A. Pagalys 4, 
V. Petravičiaus 5, K. Račkaūs 2, 
V. Rato 2, D. Sakalauskas 5, J. 
Sapkaus 1, A. Tamošaitienės 2, 
A. Tamošaičio 3, A. Valeškos 5, 
T; Valiaus 5, V. Virkau 4 ir R. 
Žukas 3.

te:
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pradėta katalikų pamaldomis - Egiptu ir mano, kad kraujo ry- 
Št. Clairė bažnyčioje. Šv. Mi- šiai būsią galingesni už betko- 
šias laikė ir turiningą pamokslą kias vakariečių sąjungas. Jor- 
pesakė apie to'tūybės išlaikymą dano valstybės kariuomenės 
svetimam krašte J.E. vysk. V. štabo viršininkas Nuwar pareiš-

tc'etybės išlaikymą

kė, kad karo atveju arabų kraš
tai kovotų prieš vakariečius są
jungoj su sovietais. Dabartinė 
vakariečių taktika esą stumianti 
arabus sovietų glėbin: “Mes ne
manome, kad mums svarbiau 
yra gintis nuo soviętų negu nuo 
vakariečių. Rusija mums negra
sina. Apie komunizmą girdėjo- 

‘me, kad jis baisus, bet jo nepa
tyrėm, o vakariečių valdymą 
pažįstame”. Arabų kraštų gyny
bos planai esą paruošti, tačiau 
jis nemanąs, kad britai puls 

: Egiptą, nes tuo atveju jų intere
sai Vid. Rytuose būtų amžiams 
sunaikinti. Be to, britai esą ne

Apsivogė sovietų sportininkė
Anglijos atletai, besirengią aiškinta, kad Anglijos santvar- 

tarptautinei olimpijadai Mel- koj vyriausybė to negalinti pa- 
bourne, pakvietė sovietu atletus 'daryti. Tada sovietų atletų va- 

. , „ , dovas K. Krupm protesto ženk-varžyboms. Pamatę ruskebat ,an abisakė cfalyįull varžybo.
IV Kanados Lietuvių Dienos turtingas anglų krautuves panū- se pavadindamas anglų elgesį 
iškilmingame akte kalba VLI Jo jas aplankyti. Vienoj jų krau- “nešvaria provokacija”. O sovie-
ko pirm. J. Matulionis. tuvės detektyvas sučiupo Niną 

j Ponomarevą - Romaškov besi- 
klau- (nešančią penkias skrybėlaitės,Brizgys, panagrinėjęs tą 

sima religiniu ir pilietiniu po-1 kurių vertė — $4.68. Ūž tai ji 
žiūriu. Per šv. Mišias giedojo — buvo suimta, bet įsikišus sovietų 
atsakinėjo bei vargonavo sol. V. konsului A. Starcev, liko paleis- 
Verikaitis ir porą giesmių sugie- ’ta uf 5 svarų užstatą su sąlyga, 
dojo Toronto L. Ch. “Varpas”, kad ji nepabėgsianti nuo teis- 
Didžiulė bažnyčia buvo pilnu- mo. visdėlto nustatytą dieną 
tėlė. Pamaldose dalyvavo ir teisme ji nepasirodė, ir vėl buvo 
ntiesto burmistras p. Michael J. ’ 
Patrick su dukrele. (Burmistras 
yra katalikas ukrainiečių kil
mės).

Po pamaldų buvo padėtas gra
žus vainikas prie paminklo žu
vusioms už laisvę su įrašu “Lith
uanian Canadians” saliutuojant 
iš Leamington stovyklos atvy-- 
kušiam specialiam liet. vyr. 
skautų vienetui, dalyvaujant ke
letui šimtų lietuvių, vainiką pa
dėjo gen. konsulas min. V. Gy
lys, atlydėtas Windsoro apyl. 
valdybos pirm. p. Kačinsko ir 
vicepirm. p. Sodaičio. Kalbų jo
kių nebuvo.

č’a ivvko mažas nesusiprati- 
mėlis. Tuo momentu, kai liet, 
skautai jau buvo išsirikiavę ir 
lietuviai arėtoje paminklą, bet 
vainiko nešėjų dar nesimatė, at
žygiavo ir padėjo vainiką... 
lenku veteranų VI skyr. atsto
vai. Lietuviai juokavo, kad štai 
čia atgijo unijinė bičiulystė...

(Nukelta į 3 psl.) '

įsakyta ją suimti. Nina, matyt, 
sovietų ambasados globojama 
negalėjo būti surasta. Ambasa
dos reikalų vedėjas A. Roščin 
prašė anglų vyriausybės atsiim
ti kaltinimą Ninai, bet buvo pa- 

Tremtinių kongresas Vokietijoje
Rugsėjo 12-16 d. Koenigstei- 

ne, Vokietijoje, įvyksta 6-sis 
“Vargstančios Bažnyčios” kon
gresas, kuriame pakviesti daly
vauti įvairių tautų katalikų 
tremtinių atstovai. Iš lietuvių 
pasižadėjo dalyvauti: T. A. Ber
natonis, kapucinas, Lietuvių Šie 
lovados Vokietijoje tvarkytojas 
ir apie 30 kunigų ir pasauliečių. 
Pernykščiame kongrese su pa
skaitomis buvo pakviesti ir lie
tuviai, kurie atskleidė komuniz
mo grėsmę, šiemet kongreso te
ma — koegzistencija su komu
nizmu. Kongreso pirmininku

dipEB^ 
mažino savo ambasad 
naią Kaire.

Š. Atlanto Sąjungos kraštai 
šią savaitę šaukia konferenciją 
Paryžiuje, kur svarstys Suėzb 
kanalo klausimą. -. ’ -

Kipro salos partizanai, įsitem
pus padėčiai Vid. Rytuose,/ti
kėjosi rasti minkštesnę britu 
širdį, bet apsivylė ir paskelbtas 
paliaubas atšaukė. Vėl vyksta 
sprogdinimai ir susišaudymai. 
Saios ortodoksų vyskupas Ariti- 
mos laikomas namų arešte.

Kom. Kinijos vyriausybe pri
sipažino, kad jos kariniai lėktu
vai nušovę JAV lėktuvą su 16 
įgulos^ asmenų, manydami, jog 
tai nacionalistų lėktuvas. JAV 
pareikalavo atlyginti nuostolius, 
bet Kom. Kinija atsisakė. * 

tų ambasada pareiškė, esą Nina 
neatėjusi teisman todėl, kad pa
gal sovietų, įstatymą asmuo turi 
pasirodyti: teisme tik tuo atve- 
iu, jeigu nori prisipažinti kaltu; 
šiaipjau asmuo turįs ateiti į 
teismą tik išklausyti teisėjo 
sprendimo, o kaltės įrodymas 
esąs policijos dalykas ir tai dar 
prieš bylos perdavimą teismui.

Taiei, pati sovietų ambasada 
pripažino, kad Rusijoj daugiau 
galios turi policija nei teismas. 
Be to, sovietai užmiršta, kad 
Britanijoj veikia nesovietiniai 
įstatymai.

numatytas premonstratiečių or
dino abatas Noots. Baigiamąją 
kalbą pasakyti pakviestas Tė
vas W .van Straatėn iš Belgijos, 
daug pasidarbavęs tremtinių ge
rovei. ’

Havana.
laureatas Ernest Hemingway

Nobelto premijos

rugsėjo 8 — Dievo Motinos ir 
Kubos tautinės šventės dieną — 
atiduos laimėtąjį medalį Mari* 
jos šventovei Santiago mieste.

Otava. — Tarptautinis kviečių -

*•/
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Kada nors — galbūt, bet ne 
dabar. Gerai informuota Ameri-

DIDELIU (VYKlį isvkkaiėse?
dėl Suezo kanalo nebūsią, nes

rėdamas suerzinti arabų, kurių 
teritorijose JAV laiko ¥4 savo 
bazių prieš Rusiją, mano net nu-

<4 r

St BIJŪNAS savo bejėgiškumu, nors tada dar

Kaip lietuviai gyvena Sibire
Žinoma, ne visi vienodai gy

vena ir ne viską mes sužinome, 
nes ir gaunamų laiškų, daugu
mas būna labai santūrūs, rašo
mi tik užuominom, nes bijoma, 
kad atviro žodžio cenzūra ne
praleis. Tačiau pasitaiko ir at
viresnių laiškų. Čia pacituosime 
didžiąją dalį laiško, rašyto vie- 
ftos lietuvaitės broliui su šeima 
į Torontą iš sovietinės Mangoli- 
jos. LaiŠkb autorė yra ištekėju-;

tuvių ir jie visi dirba prie miš
ko’ darbų. Moterys su vaikais gy
vena pastovioje vietoje, kur tu
ri trobeles, turi šiek tiek dirba
mos žemės; jvieną kitą gyvulį, o 
vyrai eina gana toli miško kirsti, 
šeštadienį jie pareina aplanky
ti šęimos,' o sekmadienį vėl iš
eina. Čia' pasakojama daugiau 
apie moteisų gyvenimą pastovio
je sodyboje. Laiškas rašytas šių 
jnetų liepos 8 d.

Laiškas pradedamas vyro 
trumpu pasveikinimu, o toliau 
rašo moteris:
“Mūsų mylimieji, maži ir dideli!

Pirmiausia padėkosime Jums 
visiems už siuntinius. Tūkstan
tį kartų ačiū, gražus lietuviš
kas broliškas ačiū! Labai bran
gios dovanos, kurios netikėtai 
aplankė taigą, tą tamsią ... Mes 
aštuonius metus sunkiai išdir
bome, gal ir dar aštuonius iš
dirbsime, negalvojame tokių 
pirkti, nors ir būtų tokių čia 
kur toliau. Mes namų negalvo
jame statyti ir mašiną pirkti 
(mat, brolis torontietis buvo ra
šęs, kad pasistatė namus ir turi 
mašiną. Red.), bet tik kad būtų 
ką pavalgyti ir apsirėngti tuo 
kartu. Labai daug padėjote Jūs 
mylimieji mums, bet reikėjo pi
gesnės vertės pirkti. Kam Jums 
tokios brangios išlaidos? Nejau
gi iš dangaus pabiro. Juk sutau
pytas centas tą padarė.

ajerai žinai, Antanai, savo se- 
šėštir mamą. >Bet-mes savo5 dar
bu 4 neblogai gA^venamė.'? Nors

namo. Kaip šeštadienį pirtį iš
kūrenome, ir jau vakaras — pu
sė vienuoliktos miegoti. Pusėj 
penkių atsikėlėme, apruošėm gy 
vulius, valgyti pagaminau ir 
pusėj septynių išėjom šienauti 
į kalną. Grįžome antrą valandą. 
Aš suruošiau savaitei terbą ir 
keturiose vai. išleidau vėl į dar
bovietę, kuri per kalną 12, o ap
linkui 24 klm., bet pakraščiu ne
pareisi.

Mano vyras Jums keletą žo
delių parašė. Dovanokite, kad 
mažai. Juk dar reikia ir su An
tute nors keletą minučių • pasi
džiaugti ...”

Nupasakojusi, kai dovanos ge
rai tiko ir vėl karštai padėkoju
si už siuntinį toliau rašo:

“...Nedėkite kašto dėl mūsų, 
nes čia tokių dalykų nėra ir 
Krasnojarske. Dabar Marytė 
buvo pas daktarus ir sau batu
kų negavo, o apie tokias medžią 
gas kostiumui ar suknelėm tai 
ir nesapnuok. Daugiau prašome 
nesiųsti. Dar kol kas esame ap
sirengę savais rizeliais. Nejaugi 
gražiau negu valdininkai nešio
sime. Mes su mama dabar prie 
šieno. Mama ir geras šienpiovys. 
Moka ir dalgį išplakti. Vincas 
sekmadieniais padeda dar. Ir 
Marytė už pasiuvimą (ji siuvė
ja. Red.) turi dienų. Tai šian
dien penkiese pas mamą šienavo 
lig piet. Išbaigė vieną pievą. Da
bar lietingos dienos prasidėjo, 
bet ant žalio šieno nieko ne
kenks.

Marytė parjojo šiandien ir ryt 
rytą išjos į savo siuvyklą. Ap
žiūrėjo dovanas, bet siūti dar. 
nieko neėmė, nes liepos 17 d. vėl 
važiuos i Krasnojarską kraujo 
ištirti-...”

spirtų suruošti karo žygį prieš 
Egiptą.

Tačiau tuo būdu didieji klau
simai vargu ar bus išspręsti, grei 
čiau tik nusistums tolyn, suda
rydami juo sunkesnes kompli
kacijas ateičiai.

Suezo konfliktas šiandien yra, 
tartum, antausis visiems ktieg-

biant no-

bus gerai).. Faktai rodą betgi vi-

siranda žmonių, kurie iš istori-

koma, fantastiškai ambicingas

blikonų izoliacioniz-
mą turėdamas užnugary, zaoa 
vėl išjoti į lapkričio mėnl naujo 
prezidento rinkimus, šįkart net 
mesdamas tautai — amžinos tai-

dais” 10-čiai pavergtų tautų už 
geležinės uždangos liejant joms 
dėlto karčias ašaras.

Išeitų, kad jankių lyderių vi
sai nepaisoma, kad jie tuo atstu
mia 100 milijonų pačių geriau-, 
šių, patikimiausių anti-bolševi-

čiu laiku dėdės Šamo diploma
tija — keliaklūpščiauja dėl kelių 
liliputinių spalvotų ir nelabai 
patikimų sąjungininkų Vid. ar 
Tolim. Rytuose, liaupsinant tai, 
kaip labai didelius Dullės laimė
jimus. Kai JAV Kongresas, iš
švaistęs daug šimtų milijonų do
lerių apgaulingų neutralistų šel
pimui dabar atmeta vos 20 mili
jonų paramą egzilų veiksniams, 
pasiūlytą demokrato Paul Doug- 
laso, didelio lietuviu draugo,

Toliau pasakoja apie ten pat (tuo dar kartą parodo, kad da- 
ar į kitus pasviečius kaimynus, | bart. JAV lyderiai — neturi, di- 
suminėdama eilę pavardžių. Mi- 'desnės valstybingumo nuovokos 

ir kad JAV ’—nejuokais pasine
šusi į koegzistenciją, rūpinda
masi betkuria kaina neprarasti

ni kad du broliai grįžę į Lietu
vą, mini dvi šeimas, kurios iš
važiavusios į Lenkiją. Dar pa-

Tačiau tai, anaiptol, nereiškia, 
kad visi jankiai — akli. Tokie 
dideli Amerikos vyrai, kaip gen. 
Mac Arthur, BuUit, Bernard 
Baruch, Averel Harriman, jau 
nebe šiandien rodo nedvipras- __ _ ___ _
mišką baimę dėl vis didėjančio rįkęnai tuo pačiu metu puldami 
R linijos pavojaus. Deja, ne jų -«~-
rankose karaliaus lazda. Harri- 
manas, populiarus Niujorko gu
bernatorius, prezidentą yra iš
vadinęs—labiausiai naiviu žmo
gum istorijoje, bet, žinoma, re
zultatai tik dar blogesni, nes tai 
tik — labiau užkietina šio pasi- 
tikėjimą, besijaučiant save —4bet juk toliau ląikas dar labiau 
vieninteliu prezidentinio lygio, <

pašaipai vadina “popieriniu tig-

Kur eina Amerika. ?
Kas dar abejotų dėl Ikes “tai

kos sugebėjimų”, turėtų tik pri
siminti, kad ir 1953 m. jis lai
mėjo prezidento kėdę pažadais

ūs — 70 milijonų ameri- 
I kristų aukomį, nors ame-

nų aukų, taip liudijo JAV Kon
gresui aviacijos gen. James B. 
Gavih, kuris gi nėra eilinis šio 
reikalo žinovas. Žinoma, tai su- 
pšralyžuotų abi puses — imtis 
iniciatyvos, ko nebuvo prieš 3 
ar 4 metus, kai Ike sėdo į sostą,

dirba — priešo naudai. Paslap-

lo — nėra jokio reikalo skaity
tis — su žemesnių už save nuo
mone. Tik lapkričio rinkimai ga
lėtų kiek pataisyti vis labiau su-

liacija (baltos vėliavos iškėli-

reikalauja didelio nuolaidumo 
rusams (dabar ir ateity), be ku-

taika išlaikyti, tačiau, pataikau-

ito pradėtą, kur 1% milijono 
jankių, šalia 1 milijono pietų ko- į 
rėjiečių nesėkmingai kapstėsi, i 
įklimpę siaurame fronte, net tris, 
metus ir buvo priversti jį nu
traukti — be~rezultatų, tuo nu
stebindami visą likusį pasaulį

(Lidija, Indonezija, Jugoslavi- 
kurie daugiau šypsosi ru

sams, nors iš tų beveik nieko ne- 
gauna, išskyrus skambius paža
dus. Senas daržininkų priežodis: 
“Naikink kirmėles jų lizde. Ne
lauk, kol jos. išsisklaidys po visą 
daržą* (laikant tuo lizdu Mask
vą), amerikonams, deja, nieko 
nesako. Ir rezultatai to jau ma
tomi, nors dar pati pradžia. Is
landija, kaipo geografiškai ar
čiausiai Rusijos buvo labai svar
bi strateginė bazė, jau išprašo 
lauk, ar ilgai truks, kai viena 
po kitos bazės Azijoj ir Afrikoj 
pradės atsisakyti? Kai Islandi
ja pralaužė ledus, z reikalas eis 
daug greičiau. Lyg nujausda
mas, prezidentas jau dabar siūlo 
padidinti statybą didžiųjų karo 
laivų — lėktuvnešių, kaip “plau
kiojančių bazių”, už kurias dėdė 
Samas niekam neturės sakyti 
dėkui. Mažoms tautoms, NATO 
nariams atrodo groteskiška, kai 
dėdė Samas nemažesnio asmens, 
kaip savo prezidento lūpomis 
skelbia koegzistenciją rusams, 
šypsosi į maršalo Žukovo bičiu
lystę, o reikalauja “kietumo” iš 
mažesnių sąjungininkų.

Suezo konflikto atveju Ame
rikos laikysena, daug kalta. Ne- 
tesėtom paskolom , suerzinus 
Egipto diktatorėlio apetitus, bet 
paskiau .palikus, bėdoje Angliją 
su Prancūzija nešti to neapskai
čiuoto ar triyiališko žaidimo 
nuostolius (ir tai, nemažus) ne
liks be baudos. Greičiausiai tai 
pakirs ir taip labai pašlijusį NA 
TO pajėgumą, kai patys didieji 
jo partneriai jau ima atvirai de-

yra logiškas ir netaip mažas. 
Spauda karštai įrodinėja, kad 
Dulles diplomatija—“nesupran-

tautų šelpimui 100 bilijonų dole- 
ni, Amerika, deja, jau turi — 
1000 milijonų priešų ir 500 mili- r_______________________
jonų nedraugingų “neutralistų” | monstruoti dėdei Samuf — ne-

Audringoje faraonę žemėje

“Nebūk kvailas, nevažiuok”
Tai britų oro bendrovės BOAC 

tarnautojo žodžiai Sudane. Tą 
patį patarimą visiems kelei
viams į Egiptą davė amerikonų 
ir britų konsulai. Niekas tačiau 
netvirtino, kad greitu laiku ga
li įvykti karas, todėl jaučiau ten 
važiuoti savotišką patraukimą. 
Pamatyti faraonų žemę, pirami
des — mano ankstyvos jaunys
tės svajonės, kurias sukėlė ka
daise mano artima kaimynė, 
egiptologe doc. Rudzinskaitė - 
Arcimavičienė, dovanodama

.1
per tris 'dienas mano nuomonė 
apie egiptiečius pasikeitė iš. pa
grindų. Iki šiol, kad ir nenoro
mis amerikoniškų - angliškų (ir 
lietuvių kopijuojamų) spaudos 
koncernų buvo kalama į galvą, 
jog, kraujo ištroškę arabai su; 
bolševikų pagalba tik laukia 
progos sudoroti vakariečius. Bet 
čia neradau nei neapykantos, 
nei keršto, priešingai dar ir šian
die veik kiekvienas egiptietis ti

Kelionės įspūdžiai 
Rašo J. Pami tu viskis

spaudoje, ypač, kad Kairo mies
te gali pirktis visame pasaulyje 
einančių laikraščių, imamai ang-

Nuolaidos Egiptui tik dar labiau 
paaštrintų krizę prancūzų Al
žyre, kur sukilėliams ginklai ir 
pinigai kaip tik plaukia iš Egip
to. Ahglijai gręsia nuostoliai dar 
didesni, nes paaštrėjus konflik
tui, Indija ir Ceilonas, simpati
zuodami Egiptui, graso išstoti iš 
Britų Commonwealtho, bet jei
gu britai to siektų išvengti nau
jom nuolaidom, tai arabų kraš
tai pasiruošę nacinalizuoti visas 
britų naftos koncesijas (ir kuo 
švelniau pasibaigs Suezo kon
fliktas, tuo greičiau prieis naftai 
eilė), kurių vertė 8 bilijonų do
lerių ir laikoma Anglijos gyvy
binės svarbos interesu. Ispanija 
atnaujins Gibraltaro klausimą.

1957 m. žada būti karšti, nors 
laikinai pavyktų rasti kompro
misą dėl Suezo. Artina. Rytai ža
da kažkurių staigmenų, ir tai, 
galbūt, artimoje ateityje. Arabų 
politika, dar pakurstant Mask
vai, žada išsprogti, jei ir ne da
bar, tai artimiausių kelių metų 
bėgy. Šalia Vak. Vokietijos ir 
Formozos bei P. Korėjos iškyla 
nauja, bene dar labiau pavojin
ga zona tarptautiniams konflik
tams tai — arabų kraštai, kurių 
centre yra biblinė “Pažadėtoji 
žemė” (Palestina). Naujausiu 
strategų apskaičiavimu, kaip nie 
kur kitur, šalia Suezo ir naftos 
problemų, čia susikerta ekono
miniai, politiniai ir militariniai 
interesai — Keturių Didžiųjų, 
tarptautinės žydijos ir fanatiš
ko islamo.

Arabų pragyvenimo standar
tas labai žemas, tai neuralginis 
punktas bolševizmo infiltracijai 
ateity, kur tebėra atvira vergų 
prekyba, narkotikų šmugelis, 
gerklių pjovimas iš patamsių — 
net saviems, ne tik “giaurams” 
— krikščionims. Nelaimei, tokių 
ugningų barbarų rankose yra — 
net 60% pasaulio naftos. Mažiau

liškų ,kurių vienam viršely iš- fcajp 2 vai. oro kelio nuotoly ran-

* Neaprašysi gyvenimo, o reikia 
viską gerai apgalvoti, iš ko pra
dėti. Aš-kaip gavau laiškus iš 
Jūsų tai labai griaudžiai paver
kiau. O siuntiniai — net mano 
vyras verkė. O dėl ko?

Turiu vyrą labai gerą ir gas- 
padorišką, užjaučiantį. Visur su 
tvarko ūkiškus pastatus, tvoras. 
Vienu žodžiu neturime nei šven 
tos dienos laisvos. Darbų daug. 
Mes namuose daugiau uždirba
me negu4vyrai miške. Tik mums 
niekas nemoka, o į tą skūrinį 
maišelį (skilvį? Red.) viskas su
telpa. Šienas po kalnus kaip 
sunkiai nuimamas. Kol jį nu
plauni, nuo kalno ant bęrželio 
nutrauki žemyn ir ten į stirtą 
sukrauni, kiek darbo. Net kojos 
išklypsta. Šventėm, sekmadie
niais padeda • darbininkai. Bet 
kiek tos šventos dienos. Vakar 
mano vyras grįžo 7 vai. vakaro. 
7 kilometrai į darbą — per tris 
kalnus reikia eiti — ir 7 klm. 
atgal, o dar 12 klm. per k^lną

šeimos, išvažiavome”. O jų se
niūnijoje buvo apie 100 šeimų. 
Atseit ištremto apie 22%. O už 
ka nežino net trėmimus vyk
džiusieji. Greičiausia dėl to, kad 
reikėjo darbininkų taigoms kirs
ti.

Ivasc^ meškos šypsenų, net mąn savo pąj» 
pražudant geriausiąjį laiką, ■
rio dar buvo likę, pažaboti bol
ševizmo vizijas — per 10 metų 
valdyti Euraziją, o po 25 metų 
— užvaldyti pasaulį (ir tai —- 
vien šaltojo karo bei ekonomi
ne diplomatija).

Sasnkowskis kandidatūrą atšaukė
Kai 1953 m. baigėsi- egzilinio 

Lenkijos prezidento .A Zales
kio kadencija, dauguma partijų 
naujai septynių metų kadencijai 
parinko gen. K. Sasnkowskj, gy
venantį savo ūkyje Kanadoje. 
Ir Zaleskis žadėjo jį paskirti sa
vo įpėdiniu. Tačiau jis nepasky
rė nieko ir pats liko prezidentu 
naujai kadencijai. Antipilsuds- 
kinės partijos po eilės konferen
cijų sukūrė vad. Laikinąją Tau
tinės Vienybės Tarybą, kuri nu
sigręžė nuo Zaleskio ir jo vy
riausybės. Ji sudarė vietoje vy
riausybės vad. egzekutyvą, o 
prezidentines funkcijas pavedė 
trejukei — gen. Andersui, am- 
basad. Raczynskiui ir Arci- 
szewskiui. Po pastarojo mirties

jo vieton įėjo gen, Bor-Komo- 
rowski, 1944 m. Varšuvos sukili
mo vadas.

Sasnkowski veik tris, metus 
bandė tarpininkauti. Prisijung
damas prie tautinės vienybės 
tarybos nusistatymo, jis visdėlto 

nesutiko prezidentu pasidaryti 
tarybos apšaukimo keliu, bet no 
nėjo, kad pagal konstitucijos 
nuostatus paskirtų jį savo įpė
diniu Zaleskis. Nepasiekęs lega
laus kelio, Sasnkowski rugpjū
čio 18 d. paskelbė savo kandi
datūrą atsiimąs, nes nebeturįs 
vilčių tarp dviejų priešingų nu
sistatymų surasti kokią bendrą!
išvadą. Vadinasi egziliniai len
kai liko su dviem “valdžiom” ir 
be tarpininko.

Dabar prisimenu, kad skrisda
mas lėktuvu be mažos žalios že-

niešta Nasserį pajuokianti kari
katūra. Tiesa, yra vienas kinas, 
kuriame rodomi sovietiški fil
mai, bet tokių kinų yra po kele
tą kiekvienam didesniam Ame
rikos mieste. O rusiškus filmus 
Anglijoje, Prancūzijoje ar Ita
lijoje rodo beveik kiekvienas 
kinas.
j Nenorių skaitytojams daryti 
išvadų apję^Nassetį. CSatiu pasa^. 

dasi ir Rusijos didieji naftos šal
tiniai (Bakų ir Grozno, Kauka
ze). Netolimąjį Egiptą valdo 
neramūs ir pasipūtęs diktato
rius pulk. Įeit. Nasser, kuriam 
išdidumo, manoma, daugiau, 
kaip sveiko proto, svajojant per 
naktį į politikos areną išlįsti, 
kaip 400 milijonų “musulmonų, 
pasaulio” vadui. Kol ka’s į Ąra- 

’tfi dicle*

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

£ Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais

• tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723.

ŪKIUOSE MAŽIAU DARBI
NINKŲ, BET...

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba * Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

% ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

J Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
. sąlygomis.

[Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

* miestuose.

nadoje apie pusė dirbančiųjų 
buvo žemės ūkiuose. Šiandien 
tik mažiau kaip 15% Kanados 
darbininkijos yra tiesioginiai že 
mės ūkio darbininkai Nežiūrint 
to, žemės ūkis ir dabar tebėra 
viena iš pagrindinių Kanados 
gamybos šakų. • y

Šitai pasidarė galima tik aėl 
to, kad pastarųjų kelių dešimt
mečių laikotarpyje žemės ūkis 
buvo nepaprastai mechanizuo
tas, o taip pat labai patobulinti 
ir patys ūkininkavimo metodai.

Kanados ūkininkų pajamos 
1955 metais siekė apie pusę bi
lijono dolerių. Tai yra 17.4% 
mažiau, negu 1952, kai buvo re
kordiniai Kanados ūkininkų pa
jamų metai, šiemet laukiama 
didesnio ūkininkų pajamų padi
dėjimo, nors kai kurios vaisių 
rūšys ir kai kurie javai nuken
tėjo nuo per šaltos vasaros (On
tario provincijoje).

Žemės ūkiui panaudojamos 
žemės plotai vis didėja: per pa
starąjį pusšimtį metų padidėjo 
apie tris kartus. Nežiūrint to, 
daug milijonų akrų labai geros 
žemės tebestovi Kanadoje ne
naudojamos.

tiško pilnai pripakuoto lėktuvo 
rugpiūcio 13 d. ankstyvą rytą iš
lipau vienui vienas.

Kairo miestą5; nasirengimo 
ženkle

Aerodrome tikėjausi pamatyti 
šimtus, iki dantų ginkluotų ka
reivių, priešlėktuvines patran
kas, patruliuojančius ore “Mi- 
Gųs”. Atvykęs- visame aerodro
me radau vieną pistoletu gink
luotą policininką. Mandagus 
imigracijos valdininkas užants
paudavo pasą, o muitininkai ne
leido lagamino nei atidaryti, tik 
paklausė, kiek turiu pinigų, tuo 
pačiu įspėjo, kad Egipte nėra 
juodosios rinkos, todėl pinigus 
leidžiama keisti tik legaliose 
vietose: koteliuose ar bankuose.

Privažiavus miestą pajutau 
skirtumą, nes pamačiau dyku
moje dygstantį palapinių mies
tą, ginkluotas sargybas, dengtas 
patrankas (gal rusiškas?), senus 
amerikoniškus tankus. Prie ka
reivinių stovėjo ilga eilė jaiinų 
vyrų su lagaminais — be abe
jonės, naujokai. Tą pačią dieną 
Kairo mieste įvykdytas bando
masis priešlėktuvinis aliarmas, 
laikraštyje man bebūnant pa
skelbė karinį apmokymą gimna
zijų ir universitetų studentams 
ir mokomajam personalui. Au
tobuse sutiktas apysenis egip
tiečių karininkas su pasididžia
vimu parodė į rikiuotėje einan- Į 
čius apvalius žaliūkus kareivius: 
“Kaip tu galvoji, ar jie negali 
įkrėsti anglams į kailį?” Čia pat 
jis, kaip ir daugelis egiptiečių 
vėliau man tvirtino, kad anglai 
niekuomet nedrįs pradėti karo, 
nes jų pralaimėjimas, ypač prieš 
pasaulio opiniją būtų tikras. 
Nuo gimnazisto iki senuko kai
miečio, kiekvienas pabrėždavo, 
kad kariausime iki paskutinio 
kraujo lašo.

Skurdas ir alkis — egiptiečio

Vėsinamoje Heliopolis Palace 
hotelio verandoje valgau vėly
vus pusryčius ir žvalgaus į pra
bangias vilas, didžiulius palmių 
sodus. Paslaugūs ilgais rūbais

. . ....    neradau; jokių. Nasserio< var^ ttŽHUjg-gu 40’ milijonų galvų, 'ku
lis rūko mano aplankytuose, kai- das-yra -šventas kiekvienam ara-1 -j 1—- -
muose netoli Kairo.

“Pažvelk, — tarė jaunas egip
tietis, man belankant mirusiųjų 
miestą, — čia kapų paminkluose 
gyvena tūkstančiai Kairo darbi
ninkų šeimų”.

Visur, kur kėliau koją, mačiau 
nepaprastą skurdą, kurį pats ne
matęs vargu, ar kas nors įsivaiz
duotų. Turiu pabrėžti, kąd šiuo 
momentu, kai mano stalas lūžo 
apkrautas valgiais, vaisiais ir 
stovėjo bonka atšaldyto vyno, 
aš jaučiau jog man kąsnis gali 
gerklėje springti, kai iš Egipte 
gyvenančių dvidešimts dviejų ir 
pusės milijonų gyventojų veik 
tiek pat teišgali tik kartą sočiai 
per savaitę pavalgyti ir neturi 
padoriai kuo kūną apdengti.

Ar yra komunizmo 
ženklų Egipte?

Tik įkėlęs koją Egiptan įtemp
tai bandžiau ieškoti prosovie- 
tiškų ženklų, kuriuos su dideliu 
įnirtimu kasdien reklamuoja 
vakariečių spauda. Pirmąjį už
klausiau anksčiau minėtąjį kari
ninką: “Ką jūs galvojate apie 
sovietus?” Savo nuomonės jam 
nebuvau pasakęs. Jo žodžiai: 
“Taip, rusai šiandie mūsų pusė
je, bet — tarp mūsų kalbant — 
rusais nedaugiau pasitikim, kaip 
anglais, kurie yra eksploatato
riai ir melagiai”. Štai jauno stu
dento žodžiai: “Mūsų preziden
tas Nasseris žino, kad rusai yra 
bedieviai. Mes egiptiečiai esame 
religingi žmonės, bet ir mes no
rime valgyti, o anglai nori mus 
badu numarinti”. Mano vado
vas, baigęs Aleksandrijos uni
versiteto archeologijos skyrių, 
aiškino man, kad Egiptas ir visi 
arabai neturi kito pasirinkimo, 
nes anglai ir prancūzai ne tik, 
kad per šimtmečius laiko paver
gę arabų kraštus ir nepritaiko 
jiems demokratijos, kurią jie 
taip reklamuoja, bet ir ekono
miškai nori numarinti. “Jie mus 
stumia į rusų glėbį nenoromis, 
nes mes prašėme daug kartų pa-

bui, kurį tik esu sutikęs Egipte, 
Sudane ar Libane. Manau, kad 
Vakarai vietoj padėję arabų 
kraštams atsistoti ant kojų, nu
galėti nežmonišką skurdą ir al- 

(Nukelta į 6 psl.)

rių išdidumą gerokai ataušino 
žydų Izraelis prieš kelis metus, 
(tada tik su 1% milijono gyven
tojų), kai žiauriai sulamdė eilė
je mūšių, iš to eilė nesuregu
liuotų problemų — tebėra ir da
bar, atseit, tik laikinoji taika.

Rytprūsiuos kolonizuoja rusus
Vakarų Vokietijoje gyvenan

čių Rytprūsių vokiečių laikraš
tis „Das Ostpreussenblatt” rašo, 
jog Sovietai paruošę planą Ryt
prūsius apgyvendinti rusais. 
Esą šitoks planas buvęs paruoš
tas po to, kai Chruščiovas su 
Bulganinu per Karaliaučiaus 
uostą vyko į Londoną. Tada tiek 
Chruščiovas, tiek Bulganinas 
turėję progos pamatyti didžiu
lius plotus buvusių derlingų 
Rytprūsių žemių pavirtusius ty
rais. Esą pastaruoju metu tik 
apie trečdalis Rytprūsių žemių 
užsėjama. Tatai dėl darbo rankų 
stokos. Prie Sovietų Sąjungos 
prijungtuose Rytprūsiuose esa
ma. 350 buvusių gyvenviečių 
šiandien neturinčiu nė vieno 
gyventojo. Tuor tarpu daugiau 
kaip 400 kaimų ir bažnytkaimių 
gyventojų skaičius tiek sumažė
jęs, kad šiandien tose vietovėse 
tegyvena nuo penkių ligi dvyli
kos asmenų.

„Das Ostpreussenblatt” teigi
mu, bolševikai pastaruoju metu 
paruošę planą šešerių metų bū
vyje, iki 1960 metų, apgyven
dinti Rytprūsius, atkeliant 600.- 
000 rusų. Pagal tą planą numa
toma kas metai (iki I960) į Ka

raliaučiaus sritį atgabenti po 
100.000 rusų. Šis planas jau esąs 
pradėtas vykdyti ir šią vasarą 
pasirodę Karaliaučiaus apylinkė 
se .pirmieji atkeldinamų rusų, 
transportai. Buvusion Karaliau
čiaus apskritin jau esą atkeldin
tą 2.300 rusų šeimų, o Įsručio 
apskrityje jau esą įkurdinta 
apie tūkstantis atkeldintų rusų. 
Rusai esą atkeldinami daugiau
sia iš Sovietų gilumos.

Bolševikai,, atkeldindami Ka
raliaučiaus sritin- rusus, siekią 
„šitai Rytprūsių. daliai galimai 
greičiau duoti rusišką veidą”. 
Tuo pačiu siekiama dirvonau- 
jančias žemes paversti našiais 
kolchozais. Tam tikslui Kara
liaučiuje esanti {steigta didžiu
lė žemės ūkio mokykla, kurioje 
būsią apmokoma apie 3.000 jau- 
nuiu kolchozininkų. E.

Pinigai laikiniems 
morgičiams

Paskolos statybininkams — 
betkokio dydžio*

Kreiptis: Mr. Davidson, 
tel. EM. 4-M21.

t

Bonaa. — Pagal grįžusių vo
kiečių belaisvių parvežtus duo
menis vien Sibire yra 1.824 ver
gų darbo stovyklos.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING CO.
COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE 1-3098 

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ -

SIUNTINIUS į LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų ištaigoje. Gavėjas nemoka nieko. 
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų,
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, paą p. A. Jural- 
tį, telef. JA. 8-6686 ir 388 William St, LONDON, Ont, pas p. J. 
Butkų, telef. 79871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos >

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

849

gavau įspūdžio, kad prorusiškai

rėmis kelneriai

tiesiog

nių pasisakymų gali kasdiente veik visas 
taučiams. čia aš pagalvojau, kad

ko nors dar nepageidaučiau 
Staiga iš netolimos mečetės mi>

daryta ir kituose 
tuose.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

1F Kanados Liet, Diena W indsore
(Atkelta iš 1 psL)

12 vai. 15 min. turėjo vykti 
. liet, evangelikų pamaldos, o 1 

vai. Ncrton Palmer viešbuty 
įvyko iškilmingi pietūs garbės 
svečiams pagerbti, kuriuose taip 
pat dalyvavo tame pat viešbuty 
vykusių Liet. Fronto Bičiulių ir 
LAS suvažiavimų dalylviai, o 
taip pat šventės programos da
lyviai ir kas norėjo, pats už juos

laisvės ir taikos. \
Ilgiau kalbėjo federalinės vy

riausybės narys, sveikatos mi- 
nisteris ir Kanados delegacijos 
JT pirmininkas Hon. Paul Mar
tin, kuris savo kalbą pradėjo 
taip pat lietuvišku kreipiniu: 
“Brangūs lietuviai!” Jo kalba 
buvo daugiau politinė. Taika pa
sauly šiandien priklausanti nuo 
taiką mylinčių tautų vieningos 
laikysenos. Šiųjų tarpe lemian
čia jėga yra JAV. Kanados vy
riausybė vertinanti jos milžiniš
ką įnašą pasaulio taikos išlaiky
mui ir gerovės kėlimui. Jis tikįs, 
kad vieną dieną atgaus laisvę ir 

_  _ __ ją dabar praradusios tautos, visi 
dakt. dr. A. Šapoka, LNT ir LTS • 300 milijonų, kurie jos neteko.

sėdėjo (vardinant iš kairės į de
šinę) : FASK pirm. dr. Nasvytis,

• CBC Windsoro programos atsto
vas p. J. Hannette, “Nepr. Liet.” 
atstovas K. Baronas, Cleveland© 
apyl.« pirm. Virbickas, re-

pirm. VR^ten^, LF'pinn?prof. jJTautose esą daug daroma, kad 
J.Brazaitis, KLB Kr.Vald. pirm. Sovietų Sąj. pripažintų tautų 
B. Sakalauskas, T J.K pirm. min. apsisprendimą. Jis pats daug 
V. Sidzikauskas, Windsoro apyl. kartų^apie, tai kalbėjęs^JT, 1953 
pirm. Kačinskas, J. E. vysk. V. 
Brizgys, VLIKo pirm. J. Matu
lionis, gen. konsulas min. V. Gy
lys, JAV LB Kr. Vald. pirm.-St. 
Barzdukas, Detroito apyl. pirm. 
Kutkus, LAS Centro Vald.pirm. 
St. Vykintas, dr. Ancevičius, Či
kagos apygardos pirm. Bajer- 
pius, Londono vyskupo atstovai 
ir liet, kapelionas kun. Rudzins- 
kas.

Kadangi beveik visi jie buvo 
paprašyti tarti žodį (išviso net 
14), tai pietūs užtruko ilgokai, 
taip kad nebe labai daug laiko 
beliko iki

iškilmingojo akto - koncerto.
Jis prasidėjo 6.30 vai. ir užtruko 
net..,. penketą valandų!...

Iškilmingąjį aktą pradėjo apy
linkės pirm., jam pravesti pa
kvietęs detroitietę Danguolę Še- 
putaitę, savų maloniu šypsniu ir 
miela laikysena pelniusią visų 
dalyvių simpatijų.

Pranešėja Danguolė Šeputaitė

-Pirmasis kalbėjo miesto bur
mistras, pradėdamas lietuvišku 
“Sveiki atvykę į Windsorą!”, 
sveikinęs miesto ir savo vardu, 
ta proga ir Lietuvai palinkėjęs

m. Višinskiu! primygtinai sa
kęs: “Jei norite parodyti gerą 
valią, grąžinkite laisvę toms tau 
toms, kurioms ją atėmėte!” Ti
kėkim, kalbėjo p. ministeris, 
kad pagaliau visi bus įtikinti, 
jog laisvė glūdi ne žodžiuose, 
bet yra gyvenimo reikalas ir 
kad tomis laisvėmis, kuriomis 
mes džiaugiamės, džiaugsis vi
sos tautos, o jų tarpe ir Jūsų tė
vų kraštas Liętuva. Kanados yy* 
riausybė, kaip ir kitų kraštų vyr 
riausybės, panaudos yisas gali
mas taikias priemones paverg
toms tautoms išlaisvinti. '

Kalba bu v odaug kartų per
traukta gausiais plojimais.

Antroji akto. dalis vyko jau 
lietuvių kalba. Čia sveikinimus 
bei linkėjimus pareiškė JAV LB. 
Kr .Vald. pirm. St. Barzdukas, 
KLB Kr. Vald. pirm. B. Saka
lauskas, min. V. Gylys, LLK 
pirm. V.Sidzikauskas, J.E. vysk. 
Brizgys ir VLIKo pirm. J. Matu
lionis, pasakęs ypatingai ugnin
gą ir uždegančią kalbą. r

Po to buvo suminėti sveikini
mai raštu: Br. Kolumbijos, Fort 
William, Montrealio apylinkių 
valdybų, Skautų Tarybos, po
sėdžiavusios tuo pat metu neto- 

[ iimoje stovykloje, diplomatų 
; šefo. Kanados, JAV ir Australi
jos LAS vietininkijų, “Nepr. 
Liet.” -redaktoriaus ir dar vie
nas, kurio pranešėja skubotai 
nepajėgė išskaityti. . r.

Pačioje akto pabaigoje buvo 
■skaitytos ir priimtos rezoliiT- 

eijos - sveikinimaf^-ilgesnė Ka^ 
nados ministeriui pirmininkui’ir 
trumpesnės JAV prezidentui bei 
Valstybės sekretoriui. Jose reiš
kiamas protestas dėl Lietuvos 
pavergimo ir prašoma paremti 
lietuvių tautos išsivadavimo 
veiklą.

Toliau sekė
koncertas,

, kurio programą išpildė TLCb 
Varpas — mišrus ir vyrų, — sol. 
V. Verikaitis ir net 3 tautiniu 
šokių grupės: Detroito, vadov. 
G. Gobienės, Toronto liet, skau
tų, vadov: A. Šadeikienės- ir Cle
veland© “Grandinėlė”, vadov. 
L. Sagio. Jie visi pašoko net-9 
šokius.

Varpo mišrusis choras pra
džioje pasirodė su 5 liet, daino
mis, o pabaigoje su 5 ištrauko-

Sol. V. Verikaitis dainuoja, 
akompanuoja Leo Barkin.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

PARDUODAMI 2 lotai 100x117^ pėdų 
kiekvienas. Tik 200 pėdų nuo Lake Simcoe 
ežero.

Kreiptis į L. P. Krilavičių, Telefonas Rochers Point 184M

Vasarvietė “MERCURY LODGE”
LAIVELIAI • KABINOS • KAMBARIAI

109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 
Sav. L. P. Krilavičiai. Telefonas: Rochers Point 184M.

Lietuva pagal okupanto duomenisraina. Šventės pirmąją dieną 
apie ją buvo pranešta net per « 
CĖC radijo tinklą visai Kana
dai, o “Star” dienrašty pasiro
dė du platūs straipsniai apie 
prasidėjusią šventę ir atidarytą 
dailės parodą, išspausdinant dvi 
klišes iš parodos atidarymo kar
tu su eksponatų pavyzdžiais.

Kadangi LD kviestinių svečių 
tarpe būna augštų vietos val
džios pareigūnų, tai reikėtų dau
giau kreipti dėmesio ir į proto
kolinius reikalus, ypač į tokių 
asmenybių titulavimą. Atsimin
kime, kad anglosaksiškame pa
sauly protokolo ir, etiketo reika
lai labai vertinami ir pagal juos 
dažnai sprendžiama apie žmo
nes.

Visos šventės iškilmės buvo 
Amerikos Balso reikalui P. La
banausko užrekorduotos.

Svečiai praleido tikrai mielų 
porą dienų ir organizatorių bei 
windsoriečių ir detroitiečių mie
lą svetingumą dar ilgai minės.

Prisimintinas dar windsorie- 
čiij nuopelnas savąją šventę pla
čiai išgarsinant vietos gyvento
jų nelietuvių tarpe. Dar prieš 
parodą vietos dienrašty “Star” 
buvo išspausdinti bent keli 
straipsniai, supažindiną skaity-. kalui aukų. Aukojama buvo gau 
tojus su Lietuva, lietuviais ir šiai ir atrodo, turėjo būti nema- 
artėjančia švente bei jos prog- žai surinkta.

Per Sportinių žaidynių užda
rymą buvo pranešta dalyviams 
skaudi žinia, kad yra įvykusi 
nelaimė. Šokdama į tolį nusilau
žė koją Cleveland© “Žaibo” klu
bo narė, viena geriausių mūsų 
sportininkių Elvyra šikšniūtė 
ir šiose žaidynėse laimėjusi pir
mą vietą 50 metrų bėgime. Ka
dangi ji neturi lėšų gydymuisi, 
kuris gydytojų nuomone kai
nuosiąs apie $1.800, ir nėra apsi
draudusi, tai sporto vadovybė 
paprašė akto dalyvius tam rei-

mis iš operų (abiejose dalyse 
pridėjo po Vieną bisui). Vyrų 
choras sudainavo du lietuviškus 
dalykus ir dvi ištraukas iš ope
rų. Sol. V. Verikaitis per pirmą 
išėjimą padainavo 3 lietuviškas 
dainas, o per antrą išėjimą po 
ištrauką iš dviejų operų.
* . Koncerto programa buvo ne
abejotinai augšto lygio, bet per
daug perkrauta: 14 dalykų cho
rams, 5 dalykai, jų tarpe dvi il
gos arijos, solistui ir net 9 šokiai 
trims šokėjų vienetams! O ne
laimei į vidurį dar buvo įterptas 

sportinių žaidynių 
uždarymas

bei. laimėtų dovanų išdalinimas, 
kuris iš kantrių dalyvių atėmė 
dar visą valandą laiko. Dalyvių 
buvo berods 1.700, tai kiek va
landų buvo sugaišta išviso?! Pa . 
sikartojo 1954 m. Toronto tokios 
pat šventės vaizdas. Argi negali
ma dovanas sparčiau išdalinti? 
Argi negalima visus laimėtojus 
išrikiuoti scenoje, pasakyti porą 
reikalingų sakinių, išdalinti'do
vanas, visus su jomis nufotogra
fuoti ir per 10 ar 20 min. viską 
užbaigti publikos ovacijomis?... 
Rėikia juk ir su ja skaitytis, iš- 
varginimu neiššaukti bodėjimo- 
si tuo, kuo ji tarėsi, galėsianti 
mielai pasidžiaugti,
llVLietuviu Dieną tenka lai- kytVpuikiai pašišŠktBE£ O pūl^ 

likos laiko brariginimo pageida
vimas tinka ir visoms anksty 
vesnės L. Dienoms, ir įsiminti
nas sekančųjų organizatoriams. 
Pirmiausia reikėtų atsisakyti 
didelio skaičiaus ir ilgų kalbų. 
Ir šį kartą buvo kalbų, kurios 
truko nebe pageidautas 5 minu
tes, bet ir visą pusvalandį.
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Lietuviu Fronto Bičiulių suvažiavimas
JAV ir Kanados Lietuvių 

Fronto Bičiulių suvažiavimas 
Windsore rugsėjo 1-2 d. praėjo 
rekolekcinio susikaupimo nuo
taikoje. Šis suvažiavimas, spe
cialiai skirtas paminėti 15 metų 
sukaktį 1941 m. lietuvių tautos 
sukilimo, ir buvo pasirinkęs pa-

bendradarbiavimo gairės”.
Suvažiavimas vyko JAV ir Ka 

nados lietuvių susiartinimo šven 
tės metu Windsoro Norton Pal
mer viešbutyje, dalyvavo virš 
90 registruotų bičiulių iš Čika
gos, Waterburio, Cleveland©, 
Detroito, Toronto, Niujorko,

bartinę padėtį ir ateities per
spektyvas. Tam atitiko ir trys 
pagrindinės paskaitos su disku
sijomis: prof. J. Brazaičio . “Re
zistencijai 15 metų”, min. V. Si
dzikausko — “Politinė padėtis 
ir laisvinimo darbai” ir jauno 
psichologo dr. V. Vyganto gili ir 
reikšminga studija “Generacijų

JAV LB ir KLB Kr. Valdybų pasitarimas
IV Lietuvių Dienos proga į 

Windsorą susirinkus didesniam 
būriui Liet. Bendruomenės vei
kėjų įvyko bendras JAV ir Ka
nados LB Kraštų Valdybų posė
dis, dalyvaujant abiem Kr. V. 
pirm, ir valdybų narių bei apy
linkių valdybų pirmininkų. Bu
vo pakviesti taip pat spaudos at
stovai.

Pasitarimą pradėjo KLB Kr. 
Valdvbos pirm. B. Sakalauskas, 
pakvietęs pirmininkauti JAV 
LB Kr. Vald. pirmininką St. 
Barzduką. Pasitarimui buvo pa
teikti du pagrindiniai klausi
mai: Pasaulio lietuvių seimo ir 
Tautinių šokių festivalio, kurį 
pasišovė ruošti. ateinančią vasa- 
rą Čikagos apygarda.

I. Pirmininkaujantis painfor
mavo, kad PL seimo organizaci
nis komitetas sudarytas ir ple
čiamas. JAV LB Kr. Valdyba 
priėjusi nuomonės, kad seimas 
ruoštinas Niujorke 1958 m., nes 
kitais metais jau būtų sunku 
suspėti, ypač kad jį manoma su
sieti su kokiuo didesniu kultū
riniu įvykiu — siūloma tautinė 
misterija, į kurios pastatymą bū
tų įjungtos visos turimos scenos 
meno pajėgos bei chorai ir tau
tinių šokių grupės. Dar esą nu
matoma skelbti konkursą miste
rijai parašyti.

Vieta Niujorkas parinkta esan

J Mann & Martel Real Estate į
1 MES BUVOME PRIVERSTI ATIDARYTI VAKARINĖJE MIESTO DA- kSS LYJE NAUJĄ REAL ESTATE ĮSTAIGĄ, KAD GALĖTUMĖME APTAR- Ji

NAUTI GAUSĖJANČIUS NUOSAVYBIŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO 1
PRAŠYMUS. REIKALINGA MOKĖTI SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI IR k

W TURĖTI MAŠINĄ. PIRMĄ SAVAITĘ. MES APMOKYSIME JUS PAR- JJS DAVINĖTI NUOSAVYBES. TAD STOKITE Į TORONTE AUGŠČIAU-
ŠIAI APMOKAMAS REAL ESTATE PARDAVĖJŲ EILES. KVALIFI- k
KUOTIEMS PARDAVĖJAMS DUODAMI AVANSAI. k

J Skambinkite LE. 4-8481
ir klauskite menedžerio Mr. ALLBUTT

ti kaip pasaulio sostinė, lietuviš
kų politinių centrų būstinė ir 
kaip uostas į kurį pirmiausia pa
tektų dauguma kitų kraštų at
stovų, atvykstančių per vande
nyną.

Pasitarimų eigoje buvo pasi
sakymų ir priešingų, ypač kiek 
tai liečia vietą, tačiau kitos kon
krečios vietos niekas taip ir ne
pasiūlė. Kaikas ypač užakcen
tavo reikalą Bendruomenės rei
kalus laikyti kuo toliau nuo po
litinių bei partinių įtakų, kad 
nepeisimestų ten vykstantieji 
nedarnumai.

Prieita nusistatymo, kad abie
ju kraštų valdybos pirma savo 
tarpe dėl kiekvieno principinio 
klausimo susitartų ir tik tada sa
vo nuomonę praneštų PL seimo 
LOK ,kad tas neatsidurtų kar
tais prieš dvi nevienodas nuo
mones. Taip pat, jog seimo rei
kale sprendimus tenka^ daryti 
skubiai, kad nebūtų reikalas už
vilkintas.

Čikagos apygardos sumany
mui suruošti tautinių šokių fes
tivalį, visi pritarė, sutikdami su 
klausimą referavusio p. Bajer- 
čiaus priminimu, kad tokie są
jūdžiai paskatiną kultūrinę 
veiklą ir periferijose (pav. Dai
nų Šventės .proga susikūrę net 7 
nauji chorai), o be to, kad taut, 
šokiai labai tinka jaunimui išju
dinti. Vieta siūloma Čikaga, 
nes ten yra bent 10 tokių viene
tų, o be to, yra ir publikos ne
mažai. Čikagos apygarda pasi
žadėjo išsiuntinėti oficialius 
kvietimus.

Toliau pasikalbėta informaci
jos pagyvinimo reikalu, apgai
lestauta, kad ne visa spauda Ben 
druomenės reikalais rodanti su
sidomėjimo, kad dalis dažnai ir 
Bendruomenės organams esanti 
neprieinama.

Pasitarimas nepadarė jokių 
nutarimui, nieko net neprotoko
lavo. Tai buvo tik pasinaudoji
mas proga pasiinformuoti ir 
gauti sugestijų, kurias Kr. Vald. 
pirmininkai bei dalyvavusieji 
nariai perteiks savosiams val
dyboms.

tovių. (Ypač malonu buvo ma
tyti svečius iš Švedijos, bičiulį 
Pajaujį su žmona. Su Europos 
bičiuliais suvažiavimą sujungė 
magnetofoninės juostos pagalba 
perduoti svarbiausi momentai 
iš Europos LF bičiulių studijų 
dienų šią vasarą..

Prof. Brazaitis, LFB CV pir
mininkas, savo paskaitoje, per
žvelgęs lietuvių rezistencijos ke
lią, kuriame keitėsi priešai ir 
sąlygos stengęsi sunaikinti lie
tuvių tautą ir valstybę, stato 
sekančias gaires LFBičiulių 
veikimui:

1. Stebėti ir vertinti pagal nau 
dą Lietuvai,

2. Vertinti darbus, o ne titu
lus,

3. Tvarkyti pagal teisę ir tei
singumą.

Tautos atžvilgiu — galioja nu
tarimas, kuriuo pasjsakoma už 
bendrą politinę vadovybę laisvi^ 
nimo darbe, bet kol to nėra, dirb 
ti pagal galimybes. Lengvinti 
tautos būvį savo siuntiniais.

Organizacijos atžvilgiu — to
liau susidrausminti, vykdyti 
konkrečius uždavinius, kad mū
sų mintys prigytų visuomenėje.

Po paskaitų ir pranešimų iš 
vienetų diskusijose buvo prieita 
išvados, kad bent tuo tarpu grį
žimui į VLIKą sąlygos nėra pa
sikeitusios. Suvažiavimas, užgy- 
ręs C Valdybos veiklą ir liniją 
santykiuose su VLIKu ir kito
mis organizacijomis, pasisakė už 
vieningą, bendrą laisvinimo va
dovybę ir atvėrimą plačiau durų 
jaunimui į laisvinimo veiklą.

Sekdami Niujorko ir Čikagos 
pėdomis, waterburiškiai sukėlė 
dvi stipendijas po $300, kurias 
šio suvažiavimo metu Waterbu- 
rio energingasis pirm. Šmulkš
tys įteikė studentėms bičiulėms: 
Joanai Jonušaitytei ir Aldonai 
Kalvaitytei.

Tai buvo jaudinantis momen
tas. Dar labiau dalyvius sujau
dino ir nevienam ašarą išspaudė 
suvažiavimo pabaigoje solistas 
Vaclovas Verikaitis puikiai atli
kęs dienai pritaikintą Naujalio 
dainą “Oi, neverk motušėle”. Be 
to, jis dar sugiedojo VI. Jokū- 
bėno “Liūdnas eilėraštis” ir 
Gaidelio “Mes žengiam į laisvę”. 
Jam akomponavo Leo Berkin.

Prof. A. Damušiui savo pasa
kojimu perkėlus suvažiavimą į 
1941 m. sukilimo dienas Kaune 
ir jų nuotaikas, be to, bič. Pa
jaujui apibūdinus dabartinių 
laisvės kovotojų nuotaikas, pri
siminus mūsų žuvusius ir per-
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(ELTA) Šių metų pavasarį 
Sovietų Sąjungoje išleistas sta
tistikos leidinys „TSRS liaudies 
ūkis”. Šiame leidinyje yra šiek 
tiek duomenį}, kurie tačiau gana 
šykštūs, apie pavergtąją Lietu
vą. Būdingesniuosius, liečian
čius pavergtąją Lietuvą, bus 
bandoma peržvelgti, juos sugre
tinant su Lietuvos laisvės meto 
atitinkamais duomenimis. .

Teritorija. Bolševikų duome
nimis pavergtosios Lietuvos te
ritorijos plotas apima 65.000 
kvadratinių kilometrų

Nepriklausomybės meto teri
torija, be Vilniaus krašto, suda
rė 55.670 kvadratinių kilometrų.

Gyventojai. Sovietų duomeni
mis pavergtoje Lietuvoje 1956 
m. pradžioje buvę 2.700.000 gy
ventojų. Tame pačiame plote, 
bolševikų duomenimis, 1940 m. 
buvę 2.900.000 gyventojų.

Žemės ūkis. Sovietų leidinyje 
šiek tiek pateikiama, duomenų 
apie pavergtosios Lietuvos že
mės ūkį. Tačiau tie duomenys 
toli gražu nėra pilni ir jie ne
sudaro sąlygų įžvelgti paverg
tosios Lietuvos žemės ūkio pa
jėgumą. Kai kurie pateiktųjų 
duomenų kelia abejonių. Kiek 
pilnesnį duomenys yra apie kol
chozų žemės plotus, kolchozinin- 
kų sodybinių sklypų apimtį, pa
sėlių plotus.

Kolchozų žemės ūkio apimtis: 
3.400.000 ha. Kolchozininkų so
dybinių sklypų — 200.000 ha. 
Kadangi kolchozininko šeimai 
išskiriamas 60 arų sodybinis 
sklypas, tai pavergtosios Lietu
vos kolchozuose . turėtų būti 
apie 333.000 šeimų. Bolševikų 
teigimu į kolchozus buvę su
jungta apie 400.000 sodybų.

Lietuvos laisvės metais, be 
Vilniaus krašto, buvo 287.380 
ūkių, kurių dalį bolševikai su
skaldė, išdalindami bežemiams 
žemės ūkio darbininkams. Tuo 
būdu ūkio sodybų skaičius padi
dėjo. Vėliau veik visi tie ūkiai 
įbuvo sujungti į kolchozus.

Pavieniai ūkiai. Minėtame So
vietų statistikos leidiny pa
teikta duomenų, rodančių, jog 
pavergtoje Lietuvoje 10.000 ha 
žemės priklauso pavieniams 
ūkiams. Taigi, iš 287.380 Lietu
vos laisvės meto ūkių, kurių 
naudojamos žemės plotas sudarė 
3.781.400 ha, teišliko į kolcho
zus neįjungtų žemdirbių tik 
0,027 dalis-4-kolęhozus neįjuiig- jie veik sutampi 
ti dažniausiai ūkeliai, esą miškų1 ‘ 
iškarpose bei sunkiai prieina
muose pelkynų pakraščiuose.

Naudojamos žemės plotas ap
imąs 3.900.000 ha. Tą plotą su
daro kolchozų žemės, kolchozi
ninkų sodybiniai sklypai, ir sov- 
chozų (valstybinių ūkių) žemės.

Lietuvos laisvės metais, be 
Vilniaus krašto, naudojamos že
mės buvo 3.781.400 ha.

Sovchozų, kurių pavergtoje 
Lietuvoje yra 71, žemės plotas: 
300.000 ha. Darbininkų ir tar
nautojų daržams — 20.000 ha.. 

Pasėlių plotai. Palyginus lais
vės metą, pavergtoje Lietuvoje 
pasėlių plotai yra sumažėję, 
nors pavergtosios Lietuvos te
ritorinis plotas yra padidėjęs 
933.000 ha. Taigi, nors Lietuvos 
laisvės metais teritorijos plotas 
buvo 933.000 ha mažesnis, tačiau 
pasėlių buvo pasėjama daugiau, 
negu kad pavergtoje Lietuvoje. 
Ypač pastaraisiais metais pasė
lių plotai pavergtoje Lietuvoje 
vis mažėja, nežiūrint akcijos pa
sėlių plotus didinti. Pavyzdžiui

1955 metais tebuvo užsėta 2.055.- 
000 ha, kai tuo tarpu Lietuvos 
laisvės laikotarpyje pasėlių plo
tai kas metai siekė su viršum 
2.320.000 ha.

Kiek ir kurių kultūrų paverg
toje Lietuvoje sėjama, duomenų 
minėtame leidinyje nėra. Tenu- 
rodyti kviečių pasėlių plotai, ku
kurūzų ir bulvių. Pavyzdžiui 
kvieičiais 1955 m. buvę užsėta 
168.000 ha, arba 35.000 ha ma
žiau, negu laisvės metais.

Bolševikų duomenimis bulvė
mis pavergtoje Lietuvoje užso
dinami šiek tiek didesni plotai, 
negu laisvės metais. Tačiau koks 
gaunamas derlius, apie tai sovie
tiniai statistikai nutyli.

Gyvulių ūkis. Pateikta šiek 
tiek duomenų apie pavergtosios 
Lietuvos gyvulių ūkį. Tie duo
menys rodo, jog pavergtosios 
Lietuvos ūkis didžiausio nuokri- 
čio buvo pasiekęs 1951 m. Tai 
buvo pasėka prievarta vykdy
tos žemės ūkio kolektyvizacijos, 
į kolchozus jungimo.

Bolševikų duomenys 
Galvijų, 
1.054.000

731.000 
994.000

Karvių 
782.000 
504.000 
558.000 

laisvės m. duomenys: 
1.239.890 814.590

Metai, 
1941 
1951 
1955 
Lietuvos 
1939

Šie duomenys būdingi dvejo
pu požiūriu. Pirmiausia jie pa
rodo didžiulį karvių skaičiaus 
sumažėjimą, įvykusį Lietuvos 
ūkio prievartinio kolchozinimo 
pasėkoje. Gi 1941 m. duomenys 
rodo bolševikų neobjektyvų 
operavimą statistiniais skai
čiais. „Sovietų liaudies ūkis” 
leidinyje nurodoma, kad 1941 
m. tiek (i.054.000) gyvulių bu
vę dabartiniame plote, kai, tuo 
tarpu tais metais Lietuvoje, be 
Vilniaus krašto galvijų buvo 
daugiau, negu nurodoma bolše
vikiniame leidinyje.

Kiaulių ūkis. Bolševikų 
duomenimis 1941 m. buvę 1.068.- 
000 kiaulių, 1951 — 723.000, 1955. 
— 1.260.000.

Lietuvos laisvės meto duome
nimis 1939 m. buvo 1.272.060 
kiaulių.

Bolševikų duomenys, kuriais 
bandoma nusakyti kiaulių ūkio 
būklę pavergtoje Lietuvoje, iš
skyrus 1951 m., rikiuojasi su 
Lietuvos laisvės meto, duomeni
mis. Tie duomenys kelia kai ku
rių abejonių. Ii? ne dėl to, kad

_ a . sų. Lietuvos 
laisvės meto dubmenimiš, bet 
dėl to, kadangi pavergtosios 
Lietuvos komunistinė spauda 
sukelia įtarimą tais duomenimis 
tikėti. “Tiesoje” nuolat rašoma 
apie eilę kolchozų, net apie išti
sus rajonus, kuriuose kiaulių 
ūkis atsilikęs. Tuo tarpu pavyz
diniams rajonams, išauginu
siems daugiau kiaulių, kas metai 
skiriamos raudonosios pereina
mosios vėliavos. Tačiau vadina
mųjų pavyzdinių rajonų pasiek
ti rodikliai kaip tik rodo, jog ir 
jie dažniausiai nėra pasiekę Lie
tuvos laisvės meto lygio. Visa 
t3i ir kelia įtarimą bolševikų 
leidinyje paskelbti duomenys 
apie, kiaulių skaičių pavergtoje 
Lietuvoje.

Pramonė. „Sovietų liaudies 
ūkio” leidinyje apie pavergto
sios Lietuvos pramonę didžiuma 
duomenų išreikšta procentais. 
Tai bolševikų įprasta gudrybė. 
Ir tik labai maža duomenų, nu- 
sakančių vienos ar kitos pramo
nės srities gamybos apimtį. Ta- 
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Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

I LIETUVA,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE ST, TEL JA. 9-5695
Muitas apmokamas pas mus. 

Gavėjas nemoka Sieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.
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Lietuviai pasaulyje
Apie Kuršių Neringą specia

lų straipsnį Michailovo komiteto 
leidžiamam “Už Sugrįžimą” pa
rašė B. Elertienė, “Klaipėdos 
kraštotyros muzėjaus moksliais 
bendradarbis”. Apie Juodkrantę 
ji rašo: “Juodkrantėje yra žvejų 
artelė, tinklų dirbtuvė. Puikiose

savo šeimomis. Miško viduryje 
esančioje pionierių stovykloje 
vasarą ilsisi vaikai”.

Pervalkoje ir Preiloje mini 
tik žvejus.

“Nida nukentėjo Didžiojo Tė
vynės karo metais. Nebėra čia 
turtingo etnografinio muzėjaus, 
apgriautas vokiečių rašytojo To
mo Mano namelis.

“Nidos gyventojai — suvažia
vę iš įvairių Lietuvos vietų žve
jai. Čia galima išgirsti kalbant 
ir kuršiška, ir aukštaitiška, ir 
dzūkiška tarme”...

Vadinasi, Nida taip pat nebe 
vasarvietė. Kur ten leis žmones 
prie jūros. Dar gali pabėgti!...

Panevėžio cukraus fabrike 
pradėtas gaminti smulkus cuk
rus iš cukrinių nendrių pusfab
rikačio. įmonėje pirmaujanti 
jauno inžinieriaus B. Kačkaus 
vadovaujama pamaina.

Bolševikinė spauda okup. Lie
tuvoje kratosi visi kaip galėda
mi, tačiau gyventojai vis ir vis 
verčiami ją prenumeruotis. Iš 
Vilniaus radijo 1956.VI.19 pra
nešimų paaiški, kad komunisti
nę spaudą platinti yra įpareigo
ti apie 5.000 laiškininkų ir per 
14.000 “visuomeninių spaudos 
platintojų”. Net ir viešai nusi
skundžiama, kad, nepaisant 
spaudimo, “daugelis miesto vid. 
mokyklų moksleivių bei augš- 
tųjų mokyklų studentų iki šiol 
neužsisakė jiem skirtos spau
dos” ..... Tuo būdu vidutiniškai 
150 žmonių, įskaitant ir vaikus, 
tenka po 1 kom .spaudos piršė- 
ją-

Vilniuje esanti pastatyta už
dara sporto salė; baigiamas 
įrengti uždaras plaukiojimo ba
seinas; statomas geležinkelinin
kų baseinas. Kaune esąs pastay- 
tas rankinio žaidimo stadijonas, 
statomas- uždaras plaukiojimo 
baseinas, organizuota žirginio 
sporto bazė. Statomos sporto sa-

’ Ibi, “Pobieda” -r pusantro. Vyks 
tant jaksiu į užmiestį, tenka mo
kėti už abu galus. Iš Kauno į 
Marijampolę taksi nuveža kar
tais už 10-12 rublių kiekvieną, 
jei suąidaro pilna mašina. Mat jr 
taksi šoferiams reikia atlikti nu
statytąjį “planą” ir skirtąją “iš
vežto normą”...

Kritus Lietuvoje taiso kol
ūkiečiai. Darbo priemones — 
vežimus ir sunkvežimius — duo 
da kolūkis.

nauja pieno perdirbimo įmonė, 
kuri • gaminsianti kondensuotą 
pieną ir pieno miltelius. Plokš
teliais pasterizatorius esąs gau
tas iš Maskvos, o aparatas kon
densuotam pienui gaminti iš Vo
kietijas.

Kauno medicinos mokykla Nr. 
1 išleidusi šiemet 310 “specialis
tu”— akušerių, farmacininkų, 
felšerių - laborantų, felšerių - 
akušerių ir sanitarinių felšerių.

Lazdijų MTS direktoriui Ve- 
ličko pareikštas papeikimas, o 
stoties vyr. agronomas Šnioka 
atleistas iš pareigų už nepakan
kamą kukurūzų auginimo prie
žiūrą.

Lietuviai komunistai rašyto
jai kelionėje aplink Europą. Lie
pos pabaigoje Sovietų Sąjungos

visus maloniai kviečiame atsilankyti į pirmąjį nutens serono

šokiu vakara
N.Y.; publikacijos komisija: A 
Juknis, Čikaga. Leonardas Va-

Hamillone
kuris įvyks 

VOKIEČIŲ SALĖJE, 863 KING ST. EAST 
Gros BENNI FERRI orkestras! 

Veiks stiprių ir silpnų gėrimų bufetas! 
Veiks viena turtingiausių loterijų!

Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 12.30 viL naktį*

HAMILTON Ont
“Nemažiau penkinės šalpai!” 'ga mūsų kolonijoje nuolatos yra 
ŠF rinkliava pradedama rug- gyva. -

sėjo 15 d. ir tęsis iki spalio 15 d. i gjg vasarą stambiausi jo kny- 
Malonūs tautiečiai prašomi at-jgų pirkėjai buvo Drąsutavičiai 
likti savo metinę artimo meilės iš Kirkland Lake. On t., rugp. 7 
pareigą vargstantiems - Vokieti- d. iš karto nupirkę liet, knygų 
joje ir neatstumti aukų rinkėjo už $84.75 ir hamiltonietis Mar
tuotomis. tišius Gediminas, liepos 25 d. už

“Nemažiau penkinės šalpai” , $39.
šūkiu rinkliava praėjusiais me- knygų, pas Z. Orvidą gali- 
tais davė arti tūkstantinės. Ži- ‘ma jsigyti gražių medžio droži- 
nodami hamiltomecių ypač jaut nių, gintaro išdirbinių ir kitų 
rią širdį šalpos reikalams, tiki- dovanėlių, kurios įvairiomis 
mės, kad penkinių skaičius šie- progomis labai tinka atžymėji- 

turistu grupė išvyko motorlai- i ū- bendra suma šalpai bus impo- 
viu “Pobieda” kelionėn aplink ; nuojanti.
Europą. Turistu tarpe buvo ko- ' Neatsikalbinėkime siuntinių 
munistų patikėtinių ir iš pa- I siuntimu Lietuvon ir pan. Džiau 
vergtosios Lietuvos: Guzevičius, Sismės galį padėti savo artimie- 
Mieželaitis, V. Reimeris, Švedas, ^ms. bei negalime užmiršti ir

tižius Gediminas, liepos 25 d. už

Be knygų, pas Z. Orvidą gali-

kurios įvairiomis
met žymiai padidės, o tuo pačiu mui savo draugų sukaktuvinių, 

vardadienių ar kitų šeimos 
švenčių. ' •

Jurgis ir Liuda Stungevičiai

po 6 metų vedybinio gyvenimo 
rugp. 15 d. susilaukė pirmojo

pakelti kun. j. Jutfcevičius iš 
Worcester. Mass., ir Juozas Bu- 
levlčius iš Niujorko.

Vyčiai per metus parašo į vai- . 
riems politikams ir 
bent 14.000 laiškų, kuriais dė
koja už kurį nors pasitarnavimą 
Lietuvai arba skatina tai pada-

renkamės į skautų rėmėjų vaka
rą vokiečių salėje, 863 King St. 
East. Sk. St.

Pirmas didelis pasilinksmini
mas yra rengiamas SLA kp. 
gražiausiame Hamiltono viešbu
tyje — Royal Connaught, šešta
dienį. rugsėjo 15 d. Kviečiami 
visi Hamiltono ir apylinkių lie
tuviai gausiai į šį šokių vakarą 
atvykti ir ne tik jaukiai praleis
ti laiką, bet taip pat susitikti su 
savo pažįstamais iš Toronto ir 
St. Catharines, kadangi ir šių 
miestų SLA nariai žada tą vaka
rą praleisti Hamiltone. Šokiams 
gros Hamiltcno “Aidas”. K.j8.

lams tvarkyti yra sudarytą yąd. 
Lietuvos reikalų komisiją..

Bendruomenės gegužinė
Šm. rugsėjo 9 d. Liberty par

ke įvyks pirmoji bet didėlė 
Bendruomenės Gegužinė 
nikas), pavadintą Michigano 
Lietuvių Sąskrydžiu. Programo
je “Gabijos” skaučių tautiniu 
šokių grupė, vadovaujama Al
donos Rastenytės, komiškas 
sportas, pravedamas sporto klu
bo “Kovas”, jaunieji akordeo
nistai Vyt. Marčiukaitis ir .Vyt. 
Petrauskas, laikraštis, redaguo
jamas žurn. Vlado Mingėlos ir 
Co„ kurio vieną dalį kupletų 
formoje perduos Algirdas Pesys. 
Be to, didelis dovanų paskirsty
mas, pravedamas Lidijos Mia- 
gėlienės. Kiekvienas galės išbąn 
dyti savo laimę. Mažiems vai
kučiams veiks vaikų darželis, or
ganizuojamas Vlado Paužos. Šo 
kiai, žaidimais, bufetas.

Liberty parkas yra visai. ne
toli nuo daugumai dętroitiečių . 
žinomo Sinkevičienės ūkio.

V. Katkus.
Inž. V. Civinskas su šeima iš 

Australijos persikėlė į JAV ir 
apsigyveno Clevelande. Inž. Ci- 
vinskas yra žinomas skautų vei
kėjas.

spalio 12-14 d. Bostone, Mass. į 
ji kviečiami visi ALRKF sky
riai, visos kat. organizacijos, 
vienuolynai, laikraščių redakci
jos. Kongresui rengti sudarytas 
Komitetas: kom. globėjas kun. 
Pr. Virmauskas, liet, parapijos 
klebonas, pirm. kun. J. Zuroms- 
kis. Jaunimo posėdžių kom. 
pirm. kun. A. Kontautas, vyrų— 
dr. J. Leimonas, moterų — Wat
kins iš Worcester. Kom. sekr. 
Pr. Kaladienė, spaudos ir pro-' 
oagandos kom. pirm. K. Mockus. 
Ruošiamas taip pat specialus lei
dinys. Kongreso pagrindinis kal
bėtojas arkiy. R. J. Cushing.

Stud ateitininkų korporacija
visi “Kęstutis” spalio 13 d. švęs savo 

sikūrimo 30 metų sukaktį.
Mažosios Lietuvos klausimas 

buvo iškeltas JAV kongrese. 
Rytprūsių vokiečių pastangomis 
atstovų rūmuose Tennessee ats
tovas Carroll Reece kongresui 
buvo įteiktas memorandumas, 
išdėstąs vokiškas revizionistines 
tezes. į tai balandžio 30 d. atsi
liepė .Michigan atstovas Thad- 
deus M. Machrowicz, pateikęs 
lenkų pažiūra tuo klausimu. Bir
želio 13 d. Illinois atst. Timothy 
P. Sheehan pasirūpino, kad 
Congressional Record būtų iš
spausdintas ALT paruoštas tuo 
reikalu memorandumas. Jame 
apžvelgiama Rytprūsių krašto 
istorija ir nurodoma, kad tiek 
etninių, tiek istoriniu, tiek ūki
niu bei geografiniu požiūriu šis 
kraštas yra artimai susietas su 
Lietuva, tad jo likimą spren
džiant negali būti apeita lietu- 

įvių tautos teisė dalyvauti visuo- 
'se svarstymuose ir sprendimuo
se.

į Liet. Vyčių seimas pasibaigė 
rugpiūčio 26 d. Jis išrinko nau
ją vadovybę: dvasios vadas kun. 

;A. J. Kontautas, Boston, Mass., 
pirm. ’Walter Cinikas, Pitts
burgh, Pa., I vicepirm. Edvardas 
Daniels, Worcester, Mass., II vi
cepirm. Jonas Stoškus, Čikaga, 
užrašų sekr. Marcelė Onaitienė, 
Pittsburgh, Pa., finansų sekr. 
Rita Pinkus, Worcester, Mass.,

Š.1VI. RUGSĖJO 8 D., ŠEŠTADIENĮ, 5 V AL. P. P.
ST. CATHARINES MIESTE 

slovakų salėje (Page Street ir Welland Ave. kampas) 
rengiama Niagaros pusiasalio lietuvių

tų, kurie dėl ligos ar senatvės 
negalėjo emigruoti ir kurių var
gas gali būti palengvintas tik 
mūsų visų bendi-omis jėgomis.

Tikimės jūsų, mieli hamilto- 
niečiai, visuotinės paramos ir 
pritarimo.

ŠF Hamiltono ič-tas.
Lietuvių Namai Hamiltone po 

kelių metų nedrąsių bandymų, 
sakyčiau, įėjo į veržlią ir dina- . 
minę fazę. Kaip tas mažytis iš 
uolų prasiveržęs upelis nuolati
ne, nors maža, srove vis veržia
si į priekį!

Šia savaitę malonu vėl supa
žindinti su 4 namiYfondo nariais. 
Po $100 paskyrė: Bajoraitis Juo
zas, Blekaitis Juozas, Varnas Ig
nas ir šešelgis Vladas. Priimant 
dėmesin tą skepticizmą, kuris 

kenčiančios tautos narių, kiek
vienas naujas narys yra svariu 
'’rūdų, lenkiančiu NF svarstyk
les į gerąją pusę.

Rašančiajam labai daug ten
ka susidurti su hamiltoniečiais

“broliškus lietuvių tautos ryšius 
su rusų tauta” įneštas ir į kom- 
oozitoriaus Vytauto Klovos nau
jąją operą Pilėnai, kur nei iš šio, 
nei iš to įvestas rusų kunigaikš
tis Danyla Margirio dukters Eg
lės mylimasis ir jo palydovas 
Patikas, kuris pasakoja apie 
Aliošą Popovičių. Šie rusai Pi
lėnų tragedijoje yra visiškai ne
istoriški ir įvesti tik rusams iš
garbinti. Libreto autorius J. 
Mackonis.

Gyvenamųjų namų statyba, 
kaip rašo žurnale “Komunistas” 
J. Maniušis, dabartinėje Lietu
voje labai brangi. Vienas kvad
ratas ploto atseina per 1000 rub
lių. T.y. statant namuką 6x8 
metrų ploto, tenka išleisti apie 
50.000 rublių. Dėį.^p pamų daug 
negali būti statoma.

■ Klaipėdos teatro 10 metų jubi
liejus išpuolė birželio 17 d. Ta 
proga apdovanoti garbės raštais 
šie aktoriai: L. Kerniūtė, E. Pla-

Specialiai atvykęs kalbės VLIKo pirmininkas J. MATULIONIS.
Programoje dalyvauja solistę M. VILČIAUSKAITĖ.

Šokiams gros įdomi muzika, gausus bufetas, loterija ir kiti 
margumynai. Visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti.

St. Catharines ir Wellando 
apylinkių valdybos.

landė.
VOKIETIJANIAGARA PUSIASALIS

Tautos šventės minėjimas. Įląisvės, bei teisių laikytis lietu- 
Geresniam susibendravimui I viškų tradicijų. Nepalikime na

šiais metais rengiama tradicinė! mūose nei priaugančiojo jauni- 
Tautos šventė visos pusiasalio mo. Savosios kalbos žodis ir lie- 
kolonijos St. Catharinėje, rug-. tuviška daina primins jiems ^tė- 

_ sėjo 8 (' “ ' —dar jaučiamas daugelyje musų ;

1

nių Sąjungų Centras tremtyje,
iždin. Jonas Daniels, Boston, Lietuvos profsąjungas atstoyayo 
Mass., iždo globėjai Edvardas Jonas Glemža. kuris tain Dat m*

nįė pamilti mūsų tėvynę, ku
rios jie nematė. Lietuviška dai
na nukels visus į žaliąsias-Ne
muno pakrantes, Didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių pilis.

Pagerbkime savo kolonijos 
garbingą svetį skaitlingai daly- 

ir /“’Anniic'v ■' ■ onnnr- v * ■ i viešnia is loromo sui. ivi. vu-<vaudami šioje šventėje ir paro-
11 tavai. t’ ’Y' ^nc^T iS imone — apie 80-90/c — lie.uvių ! čiauskaitė. Po programos, gro- fdykime vieningumą siekiant

Mokytojų tarpe t1krų komu- ^r ^irektorius B. Juškevičius. Ju- namų Hamiltoniii reikia. Beabe- '-ant puikiam orkestrui, seks j aukščiausiojo tikslo: numesti 
; linksmoji dalis — šokiai, bufe- vergijos pančius ir turėti Lais- 

’ ' ' vo — Nepriklausomumą. Lietu
vą!

KLB St. Catharines ir Wel
lando apylinkių valdybos.

lino įlankoje, per vykusią 8-ją 
Baltijos buriavimo savaitę var-

200 Leningrado, Rygos, Talino,
Kauno, Baltiskio (Piliavos) 
sporto draugijų, organizacijų bei 
buriuotojų. Geriausiai pasirodę 
lūsai ir estai.

nistų skaičius nėra toks didelis, j bilie.<aus proga pastatyta prem- 
kaip norėtų bolševikai. Užtat jie Sruogos Apyaušrių da-
afleidžiami įvairiais pretekstais, j*13 •
o jų vieton kišami “pažangūs I Kuršėnų rajone, sakoma, neto- 
jaunieii mokytojai”, dažniausiai: Ii rajono centro, esanti pradėta 
ką tik išleisti. j drenažo vamzdžių fabriko staty-

Autobusal Iš Vilniaus į Pa^ ba. Per metus fabrikas pagamin- 
lahgą kasdien leidžiami 2 au- sias 25 milijonus drenažo vamz- 
tobusai. Iš Kauno į Klaipėdą — i džių ir 5 milijonus čerpių.
2.. Iš Marijampolės per Alytų 1 J. Biliūno raštų išėjo II t. Red. 
eina į Vilnių du autobusai: per M. Lukšienė ir P. Pečeliūnas. I 
Kauną į Vilnių yra’ pigiau. 11, buvo išspausdinta grožinė kū- 

Taksi Vilniuje bus apie porą ryb ir literatūrinės kritikos da- 
šimtų. “Zisu” pravažiavimas lykai, o Ht. — publicistika ir 
mieste vieno km kaštuoja 2 rub- i laiškai.

tušaitė, A. Ignatavičiūtė, J. Pap- , lietuviais ir išsikalbėti Tautos 
lauskas, V. Gruodytė, S. Ratke- Namų reikalu. Visuotinė nuo- '

daliai atvykstačiš Niujorko žy
mus mūsų visuomenininkas bei 
kovotojas už lietuviu tautos lais
vę. Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas J. 
Matulionis. Meninę dalį išpildo 
viešnia iš Toronto sol. M. Vii- Į

pirm. Juozas Sakaitis, Worees- gems atstovauja į Lietuvos dar
ter, Mass., lietuvybės reikalų hininkns kajha žmogus. kurį

N.Y., kultūros reikalų kom. pir- ; sąjungų veikėją, ne kaip dąrbi- 
min. Jonas Stukas, Hillside, N. ■ ninką, bet kaip visuos stambiau- 
Y.; sporto reikalų tvarkytojas šių ūkinių organizacijų direkto- 
A. Manstavičius, Čikaga ir J. rių. Argi jau nebėra žmonių, 
Sabel, Niujorkas, vyčių sen- kurių vardas būtų artimesnis 
draugiu organizatorius A. Was-, profsąjungoms bei darbinin-
sey - Vasiliauskas, Great Neckjo, pasitaiko vienas kitas, kuris i 

tuo reikalu griežtai pasisako ne- ' 
prisidėsiąs, bet išsikalbėjus gi- i 
liau tuo reikalu, savo nuomonei 
paremti jokio argumento nesu
randa. Manyčiau, kad šiam rei-1 
kalui įsisiūbavus ir kiečiausi 
namų priešininkai kapituliuos.

Namų čarterio gavimas atidė
tas iki visuotinio narių susirin
kimo, kuris numatomas spalio 
mėn. pradžioje. Šiuo reikalu p. 
Brechmanas lankėsi Toronte 
valdžios įstaigose ir patyrė, kad 
-jam gauti kliūčių nėra. Reikia 
tik pristatyti 5 v-bos narių pa
rašais patvirtintą atitinkamą 
anketą’. Kadangi dabartinė NF 
v-ba ne narių rinkta, tad reikia 
laukti visuotinio susirinkimo, 
kuris arba išsirinks naują v-bą, 
arba patvirtins esamąją.

Po visuotinio susirinkimo su 
pagalba vietinio advokato, Na
mų Fondo įregistravimo klausi
mas išsispręs trumpu laiku.

Liet, g-joms remti būrelių va
dovai maloniai prašomi rėmėjų 
aukas pristatyti k-jos iždinin
kui iki rugsėjo 10 d.

■ Hamiltonas gali džiaugtis, tu
rėdamas savo tarpe nuolatinį 
skrajojanti knygnešį Zigmą Or
vidą, kurio dėka lietuviška kny-

tas, loterija ir kitos įvairenybės. 
Pradžia 5 vai. p.p.

Didesniam iškilmingumui Nia 
^aros pusiasalio (Wellando, Nia
gara Falls, Port Colborne ir St. 
Catharines) ir apvlinkių liehi- Varšuva. — Čionykštis radijo
viai susitarė šią šventę ruošti ' kalbėtojas vietoj Stalino pro- 
kartu. Todėl prisiminę paverg- \ spekto pradėjo vartoti senąjį 
tosios tautos kruvinąjį kėlią, da- I Ujazdovo Alejos vardą. Katovi- 
lyvaukime šiame Tautos šventės j cai betgi ir toliau tebevadinami 
minėjime už tuos, kurie neturi Stalinogrodu.

PAŽINKITE

Gina Stalino - Hitierio paktas
Chicago — (LAIAC) — Chi- ’ satas dar priedą sutikdami leis- 

cago Daily Tribūne 
vedamajame — “Stalin’s Pact 
with Hitler defended” nurodo, 
kad naujos Kremliaus krypties 
komunistų moralė tarptautiniųo 
se santykiuose visai nepasikeitė. 
Laikraštis nurodo, kad KOMU- 
NIST, teoretinis komunistų par
tijos organas, tęsdamas Stalino 
žeminimą, sako, kad esąs vie
nas atviras punktas, kuriame 
mirusio diktatoriaus veikimas 
turjs būti palaikomas. Tai ne
puolimo paktas su Hitleriu, pa
sirašytas 1939 m. rugp. 23 d. Esą 
tas susitarimas davė rusams lai
ko pasiruošti. KOMUNIST ei
na taip toli, kad teigia, jog 1939 
m. pavasario derybos su Britais 
ir Prancūzija savitarpės pagal
bos sutarčiai sudaryti buvę nu
trauktos vakarų valstybių “re
akcinių jėgų”, kurias rėmę 
“JAV-bių monopolistai”. _ 

Kaip žinia, iš tikrųjų gi dery
bos nutrūko dėl to, kad D. Bri
tanija ir Prancūzija nesutiko so
vietams palikti laisvų rankų Pa
balti j Q kraštuose. Vokiečiai ne 
tik sutiko sų' tuo, bet 1939 m. 
rugp. 23 d. sutartimi, davė ru-’

rugp. 9 d. Į ti Sovietams be kraujo praiieji- 
: mo okupuoti Lenkijos rytinę 

, dalį. ' - > •
Chicago Daily Tribune nuro

do, kad Vokietijos užsienio mi
nisterijos dokumentai rodo, jog 
rusai, kaip tik troško naujų te
ritorijų ir tai privertė Hitlerį 
susiremti su Maskva.

Kada Vokietija buvo užimta 
kur kitur. Rusija užėmė Pabal
tijo valstybes, pradėjo agresiją 
prieš Suomiją, okupąvo Rytų 
Lenkiją, ir 1940 m. lapkričio 
mėn. lankydamasis Berlyne Mo
lotovas jau kėlė naujus reikala
vimus. Sovietų ambicijos siekė 
Balkanus ir Bospor^. Vokiečiai 
norėjo rusus nusukti į Persijos 
įlanką, bet komunistai nenorė
jo su tuo sutikti. ;

Dabartinis Sovietų gynimas 
Hitlerio-Stalino paktų aiškiai 
rodo, kad Kremliaus vadai te
bepalaiko Stalino didžiuosius 
kriminalinius nusikaltimus. So
vietų požiūriu 1939 m. paktas 
turi būti palaikomas, nes jis re
mia komunistų užėmimus, pa
stebi Tribune.

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Limited

TeL JA. 8-8491

pipki wi fl s

p. S. SAVICKĄ tai tie du rabinai

SAVO
KA

tur už Geležinės Uždangos.
Amerikos rabinų grupė lankė 

dar Lenkiją, Čekoslovakiją ir 
Rumuniją.beko rajonų kasyklas. Kai St. 

Lawrence vandens kelias bus už
baigtas, vien tik Labradoro-Que- 
beko kasyklos kasmet pagamins 
dvidešimt milijonų tonų geležies

Šis skelbimas yra vienas iš 
skelbimų serijos, skirtų tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.

“The Centre of Real Estate”

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
bgtai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų son 
dėlj ar prašykite mūsų kainoraščio 
papu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W>, TORONTO 

Tolefano EM. 8-9527.

▼ fCnlVIT€*C SIwUldOwTI

VAISTAI LIETUVON!
1SGKI.B-:K!TK GttOšI SAVO

WALTMAN^S m j i ilablr store
1117 Dundas St. Wu Qssingtoi) kan.pas (prieš Lietuvių Nannis) 

T<!efoųas LĘ. .6-2139 .

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITĮ

Maskva. — Žurnalas “Istorijos 
probtafitot” jąu rašo, kad pa-mka 
apie Možaiskį, kuris 1882 m. pir-

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

Steadman 
Kronas.

V alevicius
t*--

MOLSON’S

GELEŽIES 
RŪDA

Kanada geležies rūdas paga
mintu kiekiu užima aštuntą vie
tą pasaulyje. Nors Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra didžiau
sias Kanados geležies rūdos pir
kėjas, bet taip pat nemažas kie
kis yra parduodamas ir D. Bri
tanijai bei Vok. Vokietijai. Dėl 
patogiu rūdos pristatymo sąly
gą, nemaža geležtes rūdos, iška
samos Britu Kolumbijoje, par
duodama Japonijai.

1955 m. Kanada pasiekė ge
ležies rūdos pagaminimo refcor-

CROWN s ANCHOR Lager

Į Pabaltijį neleido ir rabinų
New York —(LAIC) —Ilgesnį Journal American rugp. laidoje, 

laiką Amerikos rabinų grupė sako, kad jie girdėję, jog žydų 
lankėsi Sovietų Rusijoje. Du Pabaltijo kraštuose esan- 
grupės dalyvai rabinai David R. dar blogesne negu bet kur ki- 
Hollander ir Emanuel Rack- 
mann savo įspūdžius aprašė 
New York Journal American. 
Jie pastebi, kad lankytis ir su
daryti ryšį tarp Amerikos ir Ru 
sijos žydų nebuvo leista 40 me
tų. Tik dabar gautas iš Sovietų 
leidimas tai rabinų grupei lan
kyti Sovietų Rusiją. Leidimo ra
binų grupė laukė 9 mėnesius.

Toji rabinų grupė aplankiusi 
įvairias Sovietų Rusijos vietas, 
norėjo aplankyti ir Pabaltijos 
kraštus, bet Sovietai nedavė lei
dimo. Jie aiškinęsi, kad Vilniuje 
ir kituose Pabaltijo miestuose 
trūkstą tinkamų viešbučių ir ten 
bendrai, atsistatymas (po karo)

I Otava. — Gyventojų surašy
mas parodė nepaprastą augimą 
miestų gyventojų skaičiaus. To
kiam Kitchener prieš 5 metus 
buvo 44.867 gyv., o dabar jau 
59J09. Lethbridge, Alta, buvo 
22.947, o dabar yr* 31.120, King- 

buvo 36.870, dabar yra



T«VI«K«S ŽIBURIAI

NAUJOS KNYGOS

vien už

simos.

M

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
SgMįgįi

WORK SOCKS

MODERN DELICATESSENSWEATERS

TEL. LE. 2-4805746 DOVERCOURT RD

IF tlllITT1 nun GIRLS' UNDERWEAR

(It HEt II THIS

♦OY$ 
UNDERWEAR

Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

$1.50
$2.00
$2.75 
$3.00 
$0.50

iš rankų išleisti. Jis ir jo drau
gai ėjo kautis dėl to, kad nega
lėjo pakelti, jog bolševiko ruso 
batas vėl ateina mindžioti lietu
viškos žemės, kad juto, jog vis- 
tiek nebegalės ramiai gyventi 
savo tėviškėj. Vokiečiai juos iš
naudojo, jų krauju ir jų prakai
tu norėjo taupyti savas jėgas, ta
čiau jie laikėsi kartu, nes nebu-

Pirkėjai, kurie ieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS 

ženklu. Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją 
jau nuo 1868 metų gamina, tik puikios rūšies 

prekes... ir jų geriausia garantija gauti 
gauti daugiau už savopinigus.

Dabar vykstančioje Kanados valst. parodoje Toronto Walter 
Keppel importo firma Moterų paviljohė turi skoningai įrengtą 
stendą. Jame išstatyta: Rosenthal porcelanas, meniški kerami
kos gaminiai, Wiirtembergo metalo, Offenbach odų gaminiai, 
“Steiff’ — lėlių, vario dirbiniai ir kt. Mokykloms užsisakius betarpiškai iš leidėjų, didelė nuolaida. 

Taip pat ir platintojams.

rugsėjo b-y d. taoor r arm, po- 
dus, Mich. Iškilmingame akte 
kalbės dr. H. Nagys iš Montre
al!, o V. Trumpa iš Vašingtono, 
skaitys paskaitą “Laisvės prob
lema ir demokratijos perspek
tyvos.” Bus taip pat eilė pačių 
studentu pranešimų su diskusi
jomis. Numatyta ir meninė pro
grama bei pasilinksminimas. Bū 
šiąs taip pat diskutuojamas San
taros ir Šviesos federacijos klau

DRESS AND 
SPORT SOCKS

INFANTS' 
UNDERWEAR

02
WOMAN’S 
UNOfRWEAR

Dr. Rimas VienožinskaS, priim 
damas JAV pilietybę, pakeitė 
pavardę į Rimas Vienužis.

J. Glušauskas, buvęs “Austra
lijos Lietuvio” leidėjas ir redak
torius, pakeitė pavardę į Jurgis 
Arminas.

'Tėviškės Žiburiu" knygyne gaunamos 
knygos

O kam jie kariavo? Juk ne už 
savo kraštą! Dažnai užgirstame 
tokių pastabų apie lietuvius jau
nuolius pastarojo karo metu 
perėjusius žemišką pragaro ug
nį, mačiusius tokių dalykų, ku
rie šiurpu nukrečia vos juos pri
siminus. Vladas Ramojus, žino
mas publicistas (slapyvardė), 
priklauso šitokių jaunuolių gru
pei. Jis pradeda savo odisėją nuo 
Vabalninko, dalyvauja daugybė
je susidūrimų su bolševikais 
Šiaurės Lietuvoje, paskiau Lat
vijoje, kasa apkasus vokiečiams 
Lenkijoje, klajoja po Rytprū
sius,, kol pagaliau laimingai pa
tenka į Daniją. >

Apie savo vargus Ramojus ra
šo' .labai gyvai, gražia kalba ir 
lanksčiu stiliumi, taip užintri-

Lemoyne, salezie
tis, Šv. Jonas Bosko. Jo asmuo, 
darbai ir auklyba. Prakalbą pa
rašė J.E. Vyskupas M. Reinys. 
Lietuvių Saleziečių' leidinys, 
756 psl. Kaina nepažymėta.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1956 
m., Nr. 8, 225-256 psl.

MENS AND ROYS 
T-SHIRTS

Lawrence, Mas., šv. Pranciš 
kaus parapijoje rugp. 12 d. pa
šventinta naujoji mokykla, įsi 
gyta prel. Pr. Juro rūpesčiu.

0.75 
3.00 
0.75 
1 35 
5:00 
1.70 
0.75 
0.70 
0.50 
1.00 
2.00 
1.20 
2.20 
1.50 
0.50 
3.00 
2.00 
2.00 
1.50 
0.75 
1.35 
1.50 
1.25 
1.35 
1.75 
2.50

Telesforo Va- 
Liet. Knygo klu- 
Chicago, 392 psl

Gausūs dalyviai, augšti 
svečiai

Nors kelionės ir pragyvenimo 
išlaidas teko apsimokėti patiems 
dalyviams, stud, savaitėje daly
vavo arti 150 žnrfonių 
siregistravusių buvo 105, be to, 
dalis neužsiregistravusių ir ke
liolika vaikų (kai kurie dalyva
vo su visa šeima).

Suvažiavo nevien iš Vokieti
jos, bet ir iš Šveicarijos, Italijos, 
Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Anglijos ir net iš JA 
Valstybių. Dalyvių tarpe buvo 
du ministerial, 5 profesoriaį 15 
daktarų, 13 kunigų, eilė darbi
ninkų, gydytojų, inžinierių, ipo- 
kytojų, žurnalistų, rašytojų, -me
nininkų ir 7 Darbo kuopų kari
ninkai su ryšio karininku inž! 
Augųstaičiu. ' ''

Ypač didelį entuziazmą sukė
lė Lietuvos atstovo Paryžiuj dr. 
Bačkio dalyvavimas ir jo;-/ne
paprastai nuoširdi sveikinmo 
kalba. Dr. Bačkis labai pozity
viai įvertino LFB veiklą, pa
brėždamas, kad “LF sąjūdis yra 
kilęs ir atsiradęs sunkiais tėvy
nei laikais. Šis sąj ūdis savo au
komis ir žygiais yra įrodęsj kad 
lietuvių tautos dvasia visuomet 
lieka gyva ir kad sunkiais —

(Nukelta į 7 psl.)

tų rezistencinių sąjūdžių, kaip 
LRS ir LLKS, atstovai”. Kas 
tokį pageidavimą pareiškė, *‘Dir 
va” neparašo.

Liet. Fronto Bičiulių valdyba 
į Rezistencijos stipendijos sky
rimo komisiją pakvietė taip pat 
ateitininkų ir skautų studentų 
organizacijų atstovus. Skautų 
atstovu paskirtas R. Šilbajoris.

Studentų santariečių trečias 
visuotinis suvažiavimas įvyks

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.

MEN'S 
UNDERWEAR

ciumi.
Dailininko Petro Kiaulėno 

kūrinių paroda numatoma dar 
šią žiemą suruošti Paryžiaus vie 
noje galerijoje. Tuo reikalu rū
pinasi velionio našlė, dabar gy
venanti Niujorke.

Dail. P. Kiaulėnas mirė 1955 
m. rugpiūčio 15 d.

Dail. P. Puzinas dėsto Jamai
ca Art Institute, be to, yra pa
kviestas dėstyti Long Island Art 
Sąj. mokykloje.

Dail. J. Penčyla dirba kaip 
iliustratorius prie vieno Kolum
bijos laikraščio.

Long Island Art Lygos pirmi
ninku išrinktas dail. W. Vitkus. 
Sąjungos—nari-eis yra be- to dar 
dail. Č. Janušas ir P. Puzinas. 
Išviso Sąjunga turi apie 200 na
riu. \ - * ,

Persiuntimo išlaidoms padengti pra 
šome pridėti 10c prie kiekvieno užsaky 
mo. Pinigus čekiu ar Money order sius
ti: V. Abromaitis, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont.

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE 
GERESNĖS RŪŠIES IR ILGIAU NEŠIOSITE

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiško me ir kanadtškome stiliuje.
★ įvairiaustę rūšių s lemtos gėlės bei vozonoi su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

vo trečios išeities. Buvo tik bab 
susis Ivanas ir palaužto išdidu
mo, bet žiaurus nacis. Kai atsi
rado trečiasis kelias, jie tuojaus 
jį pasirinko — nuėjo į laisvę.

Tikrai nedaug yra taip mielai 
skaitomų knygų, kaip šioji Ra
mojaus. Jei mes turėtume pini
gų, iš jos galėtume pastatyti pui
kią filmą, kurioje būtų atvaiz
duota tiek daug įsidėmėtinų 
1944 m. vasaros ir rudens įvykių 
Lietuvoje bei jos kaimynystėje 
— Latvijoje ir Rytprūsiuose — 
ir taip taikliai apibūdintos dau
gelio mūsų žmonių ano meto 
nuotaikos ir likimas. Tai yra at
siminimai, įvykių nurodomos 
dažnai net tikslios datos, bet sa
vo forma tai literatūrinis kūri
nys. Iki šiol tai, berods, vienin
teliai tokios plataus masto atsi
minimai iš anų skaudžiųjų die
nų Lietuvai ir lietuviams. Kiti 
autoriai yra pateikę tik frag
mentų. Nei vienas dar nebuvo 
iškėlęs taip būdingo kovotojų 
tragizmo, kai perbridę per kan
čių, skausmų ir vargų jūros jie 
pamato esą nesuprasti ir tųjų 
kurių vardas jiems buvo paguo
da, kuriais tikėdami ir visą vil
tį tik jais remdami pajėgė tiek 
daug iškentėti, galutinai su
gniuždo. Jie pagaliau pamato, 
kad visi tik savo masteliu viso 
pasaulio įvykius matuoja, kad 
tai, ką jie laikė šventu darbu ir 
savo nuopelnu, laiko nusikalti
mu. Tada ir jų širdin įsimeta di
delė abejonė ar prasminga bu
vo kova bei vargas?...

(kampas Howard Park Ave.) <
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui., 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA. 

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR I VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui į namus 

Telefonas LE. 5-5944

giesmes.
Tuoj po pamaldų visi dalyviai 

susirinko paskutiniam — savai
tės uždarymo — posėdžiui, kur 
atitinkamą žodi tarė prof. Ma
ceina, kun. J. Dėdinas, min. Tu
rauskas, prof. Ivinskis ir dr. K. 
J. Čeginskas. Ta proga padė
kota Savaitės dalyviams, ypač 
st. savaitės programos išpildy- 
tojams, jų tarpe Vasario 16 gim
nazijos auklėtiniams - studen
tams: V. Augustaitytei, Dulaus- 
kaitei, Damijonaičiui ir stud. A. 
Šukiui — atvykusiam iš Angli
jos. Muzikas F. Strolio ir jo dai
nininkai už puoselėjimą lietu
viškos dainos meną apdovanoja
mi simboline dovana — tautinių 
raštų juosta (F. Strolia) ir vi
siems po knygą “101 daina”.

♦vė slėnyje prie Neckaro upės, 
Neckžirsteino miestelyje prie 
Heidelbergo. Aplinkui vingiuo
jančią upę išsidėstę kalnai su 
pilimis viršūnėse, ^Mskgndę ža
lumose. Nuostabi gamtos har
monija, viliojanti žmogaus akį 
ir širdį! Tokioje aplinkumoje ir 
vyko rugpiūčio 5-12 d. studijų 
savaitė viename dideliame vieš
buty, kur sutilpo beveik visi da-

riuo dalyviai buvo lyg kelte nu
kelti į šventąją Lietuvą, šiuo 
laiku okupanto baisiai terioja- 
mą. ’ -

Tą pat dieną vakare min. E. 
Turauskas padarė politinį pra
nešimą, apžvelgdamas šio laiko 
tarptautinę politiką.

Kasdien, vakarais, vyko įvai
ri meninė ir linksmoji progra
ma. Alinos Grinienės paruoštus 
gražius dainų, poezijos ir litera
tūros montažus “Žemaitija” ir 
“Suvalkija” išpildė Vasario 16 
gimnazijos auklėtiniai-^studen- 
tai ir kiti stud. sav. dalyviai.

“ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovėje (941 Dundas St. W., Toronto, 
Ont., Canada) galima gauti naujiesiems mokslo metams žemiau 
išvardintus mokyklinius vadovėlius, žinomo autoriaus 'ANT. 
RINKŪNO parašytus.

“KREGŽDUTĖ” I dalis (elementorius) I laida .............
Ką tik išėjusi iš spaudos II laida ..............

“KREGŽDUTĖ” II dalis, ka tik išėjusi iš spados II laida 
“KREGŽDUTĖ” III dalis   ........... r................................
“KREGŽDUTĖ RAŠO”, elementoriaus rašymo pratimai

Redakcijai prisiųsta
Birutė Pūkelevičiūtė, Aštuoni 

lapai. Premijuotas romanas. 
Aplankas dail 
liaus. Išleido 
bas. 1956 m., 
Kaina $3.75.

Kun Jonas

Romoiux, LENKTYNES SU 
ŠĖTONU. Koro nuotykiai. Aplankas 
dail. V. O. Virkou. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1956, Chicago, 
UI. 290 psl. Kaina $3.00.

Studentams santariečiams su
važiavimo proga valstiečių liau
dininkų Sąj. CK paskyrė $25.

Australijos skautų rajono se
serijos vadei ve paskirta psktn. 
Irma Laisvėnaitė, Brolijos va
deiva — pskt. A. Bakaitis. Rajo
no vadu Pirmi jos pirmininkas 
pasikvietė vyr. sktn. A. Krausą, 
tas pareigas ir iki šiol ėjusį. 
/ Melbourne tunto tuntininku 
patvirtintas vyr. sktn. B. Dąi- 
nutis. “Ventos” vietininkas 
psktn. J. Urbonas jo paties pra
šymu atleistas iš pareigų, o nau
juoju vietininku Brisbanėje pa
skirtas vyr. skltn. P. Stelmokas. 
Rajono, dvasios vadovu paskir
tas kun. P. Butkus.

Rytinių JAV sričių skautų ir 
skaučių suvažiavimas įvyks Niu 
Įorke rugsėjo 15-16 d. Jį globęs

K. Pažėraite, Didvyrių žemė 
G. Guareski, Don Kamiliaus m. p. 
A. Puškinas, Dubrowskis
A. Rūta, Duktė
R. Spalis, Gatvės bem. nuotyk.
B. žuvėdra, Grandinės 
G. Orwell, Gyvulių ūkis
Ą. Vaičiulaitis, Italijos "vaizdai 
J. Gailius, Kartuvės
J. Gailius, Kaip jis ję nužudė
K. Pažėraitė, Nusidėjėlė
R. Roland, Petras ir Lucija
L. Dovydėnas, Per Klausučių ulyt.
L. Pirandello, Pirmoji naktis
J. Švaistas, Rašau sau 
V. Krėvė, Rytų pasakos
Š. Ragana, Sename dvare 
D. Pilla, Siela už siela
K. Girtautas, Skausmo pergalė 
J. Hilton, Sudiev, pone čipse 
J. Gailius, Susitikimas
P. Andriušis, Sudiev, Kvietkeii 
J. Steinbach, Tarp pelių ir vyrų
M. Vaitkus, Tvanas
S. Būdavas, Varpai skamba 
B. Sruoga, Žemaitis nepražus

Alice Stephens nuo rugsėjo 
pradžios savo privačią studiją 
uždarė ir perėjo dėstyti daina
vimą į Chicago Conservatory 
tame pačiame Fine Arts Build
ing. Ji ir toliau vadovaus savo 
ansambliui ir taip pat dėstys 
Marijos Augšt. mokykloje.

Lietuvių Frontas ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti Rezisten
cijos Stipendijų Fondą. Savo at
stovą paskirti į tą fondą esanti 
pakviesta L.S. Santaros centro 
valdyba, kuri kvietimą priėmu
si. Dirva rašo, kad esą “išreikš
tas pageidavimas, kad į tokio 
fondo, stipendijų skirstymo ko-Paskįutos, St. savaitę atidarė 

ELFB valdybos pirm. dr. K. J. 
Čeginskas. Savaitės pagrindinę 
dalį sudarė šešios paskaitos:

Prof. dr. Z. Ivinskis savo pa
skaitoje “Lietuvos praeitis so
vietų aiškinime”, iškėlė viešu
mon sovietų piktas pastangas 
klastoti Lietuvos bei viso Pa
baltijo istoriją, aiškindami taip, 

glyg tai Pabaltijys būtų tik rusų 
istorijos nuotrupa.
' Dr. K. J. Čeginskas, neseniai 

apgynęs lituanistinę disertaciją 
Strasbourgo universitete, skai
tė paskaitą “Lietuvių rezistenci
nės kovos praeityje”, pabrėžda
mas gilų lietuvių tautinį sąmo
ningumą ir nuolatinį^ priešini
mąsi pavergėjui.

, Kuš. J. Dėdinas iš Belgijos sa
vo paskaitoje “užtrukusioje apie 
tris vai., peržvelgė šiandieną pa
sireiškiantį žmonijos nukrikščio" 
nėjimo vyksmą ir padarė iš to 

■išvadas.
Prof. dr. J. Grinius, paskaito

je “Komunistinis menas Lietu
voje”, peržvelgė sovietų pastan
gas brukti ir skiepyti prievarta 
komunistinį meną ir kokios to 
pasekmės.

Mečys Musteikis paskaitoje 
“Nuopuolis ir pasipriešinimas 
tremtyje” iškėlė laisvuose Va
karuose gyvenančių lietuvių ne
geroves, pasidavimą nuopuoliui, 
ir drauge nurodė galimybes kaip 
toms negerovėms pasipriešinti, ; 
jas pergalėti ir išlikti tauriais 
lietuviais.

Paskutinę " paskaitą skaitė 
prof. dr. A. Maceina “Vakarų 
žmogus komunizmo akivaizdo
je”, giliu įžvalgumu peržvelg
damas komunizmo įsigalėjimą. 
Komunizmo sužlugdymo gali
mybė- pražiopsota dėl Vakarų 
kaltės, nes tinkamu laiku jo pa- 

Jęankam aj nepažino*—
gidttt’ kafd ■'fcoiūuiHžmds
sustiprėto ir išsiplėtė su; pačių 
vakariečių pagalba. Ir šiandien, 
didžiausioje komunizmo grės
mės akivaizdoje, Vakarai komu
nizmą permažai suprantą, tar
pusavyje nesutarią ir klaidin
gai tikį, kad su juo būsią galima 
susitaikyti, koegzistuoti ir net... 
jį perkrikštyti.

Po kiekvienos paskaitos vyko, 
kartais net iki penkių vai. už
trunkančios, diskusijos, dalyvių 
sektos su dideliu susidomėjimu, 
o kai kada ir su susijaudinimu.

Kita savaitės programa
VIII; 19. pavakary buvo su

rengta Valanda Tėvynei bažny
čioje, su gražiomis lietuviškomis 
maldomis bei giesmėmis ir jau
dinančiai įspūdingu, poezija per-

Sov. Sąjungoj išleisti nauji is
torijos vadovėliai šiems mokslo 
metams, kuriuose Stalinas nu
rankiotas jau nuo visų piedesta- 
lų. Stalinas vadovėly prisime
namas tik keletą kartų ir tik kai 
bant apie tokiuos dalykus, kur 
jam šiokių tokių nuopelnų pri
pažino ir Chruščiovas savo gar
siojoje kalboje. Jis greta kitų 
paminimas kalbant apie xiarbi- 
ninkų judėjimą 1904 m. Baku, 
primenamas kaip prisidėjęs prie 
“Pravdos įkūrimo 1912 m., jam 
priskiriamas nuopelnas atmu
šant trockistų puolimą. Šiaip 
paprastai viskas priskiriama par 
tijos centro komitetui.

Greta vadovėlio išspausdintas 
dar specialus vadovas mokyto
jams, kuriame nurodoma kas 
laikytina svarbiausiu dalyku ir 
kas užakcentuotina, kas ypatin
gai pabrėžtina mokiniams.

Am. Liet Inžinierių ir Archi
tektu Sąj. prieš 4 metus įsteigė 
„Išvežtųjų Ir Ištremtųjų Liet. 
Inžinierių ir Architektų Vardo 
Stipendijos Fondą””, kurio pir
mas stipendininkas buvo Meči
slovas Bružas. Jis jau baigia 
technikos mokslus Vokietijoje, 
tad nuo šio rudens bus parink
tas naujas stipendininkas.

Kandidatai gali paduoti pra
šymus ALIAS C. Valdybai su 
savo gyvenimo aprašymu, išeito 
mokslo pažymėjimo nuorašu, 
fotografija ir liet, organizacijos 
rekomendacija. Prašymai gali 
būti siunčiami iki spalio 10 d. 
šiuo adresu: Juozas Rašys, 15 
Wendower Street, Dorchester, 
Mass., USA.

Literatūros lankai numatomi 
pertvarkyti, leisti knygos for
mato, su didesniu puslapių skai-

' vius palinksmino sąmojingomis 
humoreskomis. Mokyt. V. Nat
kevičius su studentais paminėjo 
mūsų rašytojus sukaktuvinin
kus; vyko dainų ir šokių vaka
rai, lietuviška gegužinė.
. Ypatingo paminėjimo vertas 
Kaiserslauterno Inžinerijos 8593 
kuopos (vad. kpt. Baltrušaičio) 
vyrų dvigubo kvarteto ir trio, 
vadovaujamų gabaus muziko F. 
Stroiios, augšto lygio koncertas. 
Programoje daugiau dešimts lie
tuviškų liaudies dainų, jų tarpe 
viena Lietuvos partizanų—“Pra 
žydo jazminai”, harmonizuota 
F. Stroiios. Visas dainas sudai
navo pasigėrėtinai ir todėl dau
gelį turėjo kartoti. Ypatingo da
lyvių pripažinimo susilaukė 
Juozo Stroiios daina “Namo”.

Konferencija ir studijų 
savaitės uždarymas

St. savaitės antrojoj pusėj po
piečiais vyko ELFB konferenci
ja, kurioje buvo pateikta praei
tų metų darbų apyskaita, aptar
tos veiklos kryptys sekantiems 
metams, priimtos rezoliucijos, 
išrinkti nauji valdomieji orga
nai, komisijos ir kita. ELFB val
dybos pirmininku sekantiems 
metams išrinktas prof. dr. Z. 
Ivinskis. Sekančiais metais st. 
savaitę nutarta surengti VIII. 
4-11 dienomis, taip pat Vokie
tijoje.

St. savaitė uždaryta VIII. 12. 
pamaldomis bažnyčioje, kur šv. 
Mišias už Lietuvą laikė ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. 
Dauknys MIC, iš Anglijos. Mi
šių metu vargonais grojo F.Stro-
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TKVIgKta EIBŪHiAI

JOINT REALTY LTD.
8M BLOOR ST. W. - TEL IX. 4430 , 

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORRIS

>ju SAL Vasaros Žaidynių 
' ? nugalėtojai 

i Lengvoji atletika vyrams: 100 
m Puškorius (2) 11,7; 200 m Vy
gantas 24,3; 400 m Vygantas (N)

vyrų ir moterų klasėje — Čika
gos Neris; mergaičių, jaunių ir 
jaunučių klasėje — Detroito 
Kovas, A. S.

Stalo tenisas parodos metu
Rugsėjo 6, 7 ir 8 dd. Coliseume 

įvyks Kanados ir tarptautinis 
turnyras. Šio turnyro favoritas-

Geriausi Matrasai

priklaus^* Torontą Real įstabia Board 4 National Assoc, of Ra*l Estate Boards 

1077 BLOOB ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS'TIK 6%. Geriausiai• sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

1500 m Norkus (N) 4:34,9; 3000 
m ėjimas Keturakis (N) 15:29,0; 
šuolis į tolį Motiejūnas (Ž) 19*3”; 
Šoųlis į augštį Kernius (V) 5’4”; 
trįšuolis. Supronas (V) 37’^j”; 
rutulys Paukštelis (N) 38’1%”; 
diskas Macevičius (N) 112’4”; 
ietis Supronas 154*7”; 4x100 m 
estafetė Žaibas 47,3.
< Lengvoji atletika moterims:

Lauko tenisas: vyrų vienetas 
—Kruslauskas(DK); moterų vie 
nętas — Oželytė (N); jaunių 
vienetas — Šeputa (DK).

Futbolas: 1. Toronto Vytis; 2. 
Niujorko lietuvių klubas; 3z Či
kagos Vainutas; 4, Detroito 
Kovas.

Tarpklubinis nugalėtojas

niuose susitikimuose Ontario at
stovas Max Mariuko, Pranas 
Gvildys, Hans Jell ir hamilto- 
nietis Modris Zulps. Tikimasi 
gražios kovos,-ypač dalyvaujant 
JAV’tenisininkams. Praėjusiais 
metais Kanados rinktinė sumu- 
šo JAV atstovus, reikia tikėtis 
ir šiemet to paties. POSTUREPEDIC

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virtjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

. ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis

J. BERŽINSKAS ;
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius šautuvus.

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbas.

Garantuotas saugojimas.

Garantuojame.
Pasiimaįne ir pristatome. 

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite; kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
tinai firmai: . •

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. ■

šikšniūtė -13,4; į tolį Točilaus- 
kaitė (N) 15’1**; į augštį šikš- 
niūtė 4’4”; rutulys Juodvalkytė 
30*2”; ietis Kasperavičiūtė (V) 
82’8”; diskas Blandytė (N) 93’ 
10”; 4x60 m estafetė Žaibas 34,5.

Lengvoji' atletika jauniams: 
-100-m Šeputa (DK) 12,0; 200 m 
Šeputa 23,0; 1000 m Rugėnos kreiptidėmesįįvienąaktualiau- 
(DK) .3:11,4; į tolį Laurinavičius I sių problemų Lietuvos laisvini- 
(A) 18*2%”; į augštį Modestavi-— - -=i—•»------
čius (Ž) 5’i3^”; rutulys Paukš
telis 46’3”; diskas Paukštelis 
(N) 122’2”; ietis Modestavičius 
152’10”; 4x100 m estafetė Aušra 
50,3.

Lengvoji atletika mergaitėms: 
60 m Balsytė (V); Titaitė (Ž) 
8,7; į tolį Titaitė 13’6%”; į augš
tį Titaitė 4’3”; rutulys Jankutė 
(Ž) .23’10”; diskas Jankutė 55’4”.

Lengvoji atletika jauniams: 
60 m Petravičius (A) 8,7; į tolį 
Batūra ,(A) 15’9”; rutulys Petra
vičius 27’6”; 4x60 m estafetė 
Aušra 35,3.

. Plaukymas vyrams: 100 y. lais 
vu stilium Giedraitis (HK) 1: 
05,0; 400 y laisvu stilium Gied- 
traitis 5:16,0; 100 y krūtine Bo- 
reiša (DK) 1:21,9; 100 y nugara 
Boreiša 1:11,9. .

Plaukymas moterims: 50 yrd. 
laisvu stilium Mozeliauskaitė 
(Ž) 423; 50 y krūtine Černiaus
kaitė (DK) 52,7. ' J

Iš praeities... te stiprybę semia
(ATSAKYMAS p. K. BARONUI į STRAIPSNELĮ “LIETUVY

BĖS KLAUSIMU”, TILPUSI “N L” Nr. 34(485), PUSL. 4).
» R

Yra malonus reiškinys matyti 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės veikėjus pradedančius at

patogiam poilsiui

TELEF. EM. 8-4557

pėBV>° elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
. * Paprastas ar “Air Condi-

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių

į alyvą. <
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijas darbus.

Pigiausios kainęs. 4
..-Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar po rd uodo r t betkokią nekifeojomą nuosavybę pe*k«mbiR- - 
kite | šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morjfciai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

PACIFIC AVE. - ANNETTE, 
$5.000 jmokėti, 8 dideliu kamba
riu ir 2-ju saulės kambariu, visai 
atskiras, gero mūro namas, vand.- 
alyvos šildymas, 2 qeros virtuvės, 
2 vonios, geros kietmedžio grindys 
ir garažas. Balansui viena atvira 
skola.

EMERSON AVE. - BLOOR, 
$1.000 jmokėti, 6 gražiu kamba
riu, gerai išlaikytas namas, aly
vos šildymas, ^jeroŠ kietmedžio 
grindys, moderni didelė virtuvė, la
bai švarus rūsys, didelis kiemas ir 
naujas garažas.

DORVAL RD. • HIGH PARK, 
$2.500 įmokėti, 8 nepereinamų 
kambarių, per 2 augštus, visai at- 

> skiras mūrinis namas, naujos "air 
condition" šildymas, gražus kie
mas, garažas.

MILLICENT ST. - BLOOR,
$3.500 jmokėti, 7 gražių komb., 
kvadratinio plano, per 2 augštus, 
šviesių presuotų plytų, labai gero 
muro namas, labai švarus, gražus 
k iemos

GRENADIER - RONCESVALLES, 
$3.500 jmokėti, 8 grožių neper
eiti. komb., loboi sveikas muro 
namas, 2 modem, virtuvės, labai 
švorus, naujos kietmedžio grin
dys, alyvos šildymas, did. kiemas.

WRIGHT AVE. . RONCESVALLES, 
$21.000 pilna kaino, 10 drožiu

nomos, vond^ns • olyvos 3 
3 modem, virtuvės, loboi 
naujos mūrinis garožos, 

xi/ic in/

šildymus, 
lobui švorus.

1-2471, 
3-7425.

mo bare — lietuvybės išlaikymo 
klausimą. =

Tačiau su gailesčiu tenka tvir
tinti, kad mielas veikėjas, kaip 
ir daugelis jo tipo asmenybių, 
nenori, gėdijasi ar per mažai yra 
informuotas, kad šį klausimą iš
gvildenus iš pačių pagrindų, at
skleidžiant kaip tik galutines 
mūsų nutautėjimui kenkiančias 
priežastis. Todėl prieš pateikiant 
trumpai bent kelis teigiamus 
reiškinius, atrodo protinga bū
tų patiekti ir kelis neigiamus. Ir 
štai jie!

Senieji Kanados lietuviai, 
ankstyvesnės kartos emigrantai, 
buvo gana veiklūs ir labai įdo- 
mavosi Lietuvos laisvinimo pro
blemomis. Tam tikslui atsiektu 
jie rėmė per ALTą Nepriklauso
mos Lietuvos iždą, o tuo pačiu 
ir jos atstatymą. Bolševikams 
vos okupavus Lietuvą, jie oficia
liai pradėjo veikti per Kanados 
valdžioje įsiregistravusią Kana

Mann & Martel
1199 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

1. Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš banką.

$2.900 įmokėti, 8 komboriot per du 
augštus, mūrinis, dideli kambariai,^ 
alyvos apšildymas, garažas. Col- 

Dovercourt rajone.

$14.900 pilno kaina, 8 kambarių mū 
rinis namas, modernios virtuvės, 
įvažiavimas, labai švarus viduje. 
Randasi Bloor ir Dundas rajone.

$12.900 pilna kaina 7 kambarių,
? gerai iŠdekoruotas narnos, gazu 

apšildomas. Randasi prie pat Bloor 
ant Margueretta gatvės.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas,, moderni virtuvė, gražūs 
dažyti kambariai, didelis kiemas. 
Viena skola balansui 10-čiai me
tų. Bloor - Dundas rajone.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, raupuo
tų plytų namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Jane.

$2.400 įmokėti, College-Dovercourt, 
mūrinis,' 8
virtuvės, garažas, lengvi mokėji
mai.

$14.900 pilna kaina, Bloor - Indian 
Rd. Mūrinis, 8 grožių kambarių 
3 virtuvės, 2 garažai,/alyva šildo
mas, greitas užėmimas.

$2.900 įmokėti, Parkdale rajone, la
bai gerų plytų, nepaprastai gerame 

stovy; 9 kambarių namas ,alyva 
šildomas, moderniška virtuvė, 280 
dolerių pajarrjų.

$17.600 pilno kaino, Bloor -Runny- 
mede, mūrinis 7 didėlių kambarių 
per du augštus, modernios virtu
vės, alyva šildomos, privatus įva
žiavimas, 240 pėdų kiemas.

$1.500 įmokėti, arti Bloor, mūrinis 6 
k., moderniška virtuvė, namas yra 
nepaprastai gerame stovy.

dos Lietuvių Tarybą. Jos pa
stangomis net keli kandidatai iš 
prancūzų tarpo tapo išrinkti į 
Kanados parlamentą. Tuo buvo 
įsigyta stiprus užnugaris ir bu
vo nemaža iš jų tikėtasi.

Pradėję į miškus atvykti nau
jieji emigrantai, vos uždirbę ke
letą dolerukų, jau gausiai rėmė 
KLT darbąs spaudą ir spaustu
vę. Lietuviškas darbas vyko 
sklandžiai ir pasigėrėtinai. Ne
patiko toks sugyvenimas asme
ninių bei partinių tikslų siekian
tiems asmenims. Išlindo jie, kaip 
ylos iš maišo, vienas po kito, nęt 
nepabaigę sutarčių, ir pradėjo 
savo “išsimokslinimą” panaudo
ti asmeniškų tikslų siekimui. 
Vieni tai darė patys, kiti už
simaskuodami “bemoksliais”, 
kol sustabdė KLT veiklą, pasisa
vino jos laikraštį, spaustuvę ir 
iždą. Gi spauda tapo partinių 
ginčų arena. Nusigrįžo klastos ir 
intrygų nemėgstą senieji veikė
jai, o kartu su jais ir čia gimęs 
jaunimas. Išsimokslinę asmeny
bės pradėjo atominio amžiaus 
naujenybėms! viską griauti, per
organizuoti, iš naujo kurti. Jie 
kuria ir po šiai dienai!

.Viena yra aišku: kol nebus 
'atitaisyta seniesiems patrijo- 
tams-moralinės bei medžiaginės 
’skriaudos, tol nieko rimto nega
lime tikėtis ir iš Kanados Lietu
vių Bendruomenės. Lietuviška 
visuomehe per gerai pažinojo 
KLT pasišventusius, dėl BEND
RO TAUTOS GĖRIO dirbusius, 
veikėjus, ji puikiai atskiria ir jų 
vietešd/' ^kooptuotas” I garseny- 

kantnjmu, o antrųjų gražių akių 
turėjimu.

Sugrąžinkite Kanados Lietu
vių Tarybai padarytas skriau
das, jos spaustuvę, jos laikraštį, 
jos vardu renkamas aukas bei 
daromų spaudos balių pelną, at
siras ir senieji veikėjai su čia gi
musiu jaunimu, kurie ne tik kad 
nereikalaus kažkokių anglų kal
ba rašytų “Bendruomenės nuo
statų”, bet pajėgs dar mums 
įskiepyti iš prosenelių paveldėtą 
sveiką lietuvišką dvasią. Atsi
minkim, kad “Res clamat domi
no”! J. B .

20 METŲ 
GARANTIJA

Ne paslaptis, kad pats 
karalius išsimiegojęs ant 

Sealy Posturepedic matra- 
so ryte jausis visiškai pailsėjęs.

Dar šiandien pamatykite Posturepedic 
mūsų lovų skyriuje, apžiūrėkite ir pir-© SUIT, INC 1M3

kite. Šie žinomi matrasai duos jums geriausią poilsį daugiau 
kaip 20 metų.

• Pasaulinio garsumo matrasai yra paruošti 
pagal žymių orthopedinių gydytojų patarimus.

• Matrasai savaime prigula prie jūsų kūno, 
tuo būdu duodami maloniausi poilsį miegant,

NEJUSITE SĄNARIŲ SUSTINGIMO
Ir Miego karalaitė patogiau nemiegojo ... 
Blogas matrąsas gali Įvaryti pavojingus 
muskulų skausmus.

NEJUSITE JOKIŲ NUGULĖJIMŲ
Kas benorėtų gulėti ant kaulo kietumo 
matraso? Niekas ir niekas neprilygs Sea
ly’s matrasui, kuris pagamintas pagal 
mokslinius duomenis. Jis niekad nesu- 
kietės

PIRKITE SEALY POSTUREPEDIC
Užsitikrinkite sau patogų miegojimą. Tai 
nėra pasaka, bet mokslinė patirtis. Tik 
Sealy’s paruošti matrasai išlaikys jūsų 
sveikatą ir jūs liksite tvirti nuo kojų iki 
galvos. O taip pat padės jums išvengti 
galvos ir kaulų skausmų, nes jūs gulėsite 
ant minkštučio matraso.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

Skambinti 
KUZMAS. 
Telef. LE. 4-8431

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 kamborių, mū
rinis namas, išilginis planas, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va šildomas.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$4.500' įmokėti, 7 kamborių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, šoninis įvažiavi
mas, gražus kiemas.

MARGUERETTA - BLOOR, 
$4.000 jmokėti, 6 kambariu mū
rinis namas, išilginis plonas, mo
derni virtuvė, alyva Šildomas, dvi
gubas garažas.

CLENDENAN - BLOOR.
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, alyva šil
domas, gražus didelis kiemas.

ARMADALE - BLOOR,
$6.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, moderni virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, viena sko
la likučiui 10-čiai metu, loboi sku
bus pardavimas.

GLADSTONE - BLOOR,
10 kambariu, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, 2 moder
niškos virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, dvigubos garažas, geros 
išsimokėjimo sąlygos, gražus dide
lis kiemas

P. KERBERIS
Btento totof.t U. 1-2471, 

Butą toL: IX S-1S84.

Siuntiniai be muito
ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per t

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI

TORONTO, ONT., 835 QUEEN ST. W., TeL EM. 4-4025
Skyrius Edmontone, Alta., 

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

. .----- -------- -—.

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
.. i i u iri.............................................................m  ......................... ■■ iiiiuijiiw———

Kanadiečių uždarbiai geri
(C Sc) Pagal Jungtinių Tau

tų statistinius duomenis 18% 
žmonijos priklauso geriausiai už 
dirbančių grupei. Tame tarpe 
yra ir kanadiečiai. Šitas aštuo
niolika procentų turi metinį už
darbį nemažesni, kaip $1000 
(tarp kitko, kanadiečių viduri
nis metinis uždarbis yra $1.400).

Toliau penkioliką procentų 
sudaro tautos uždirbančios vi
dutiniškai metams vienam as
meniui $300. Prie jų priklauso 
SSSR, Urugvajus, Izraelis, Pie
tų Afrika. Pagaliau kiti, sudaran 
tieji viso net du trečdalius žmo
nijos, vidutinį metinį uždarbį 
turi tik $50 vienam asmeniui. 
(Iš R. E. G. Davis, Canadian 
Welfare Council direktoriaus 
pranešimo).

Kiivas. — Ir Ukrainos komu
nistų partijos gen. sekretorius 
Nazarenko nušalintas. Jo vietoj 
paskirtas S. V. Červonenko.

Faraonu žemėje
(Atkelta iš 2 psL) 

kį, šimtmečiais juos laikė ir dar 
dalį laiko pavergę. Bet, kai ara
bai pajuto, kad ir jie gali išnau
doti savo krašto resursus ir pa
reikalauti už tai savo nustatytą 
kainą, vakariečiai pradėjo gra
sinti ginklais. Žinoma, didžiulė 
rakštis arabų akyse yra Izraelis, 
iš kurio žydai be kompensacijos 
išvarė arabus, taip pat “juodai” 
ginkluojasi be paliovos tam tik
rų sluogsnių pagalba. Nereikia 
būti pranašu, kad vieną dieną 
čia neliks nei vieno vakariečio, 
jei jie neras būdų įgyti arabų 
simpatijos geruoju. Visai gali
mas dalykas, kad vieną dieną 
pasinaudos tuo ir sovietai, to 
arabams ir nepageidaujant

(Bus daugiau)

ŠTAI KAS JUMS SUTEIKS PATOGUMĄ:
1. Lygus matraso paviršius, be sagų, išlinkimų bei įlinkimų.
2. Jautrios spyruoklės, prigulančios prie kūno.

.3. Konstrukciją atbaigia specialus vidaus padengimas.
4. Pritaikytas spyruoklių Posturepedic pagrindas.

Tai vienintelis pasaulyje mafrasas pagamintas bendradar
biaujant pagarsėjusiems orthopedijos daktarams. Kad jūs 
teisingoje padėtyje miegotumėte.

5.

Matrosas įr Q 7^/3 be Pri,nokėjimų.
pagrindas TIK JL L7 Didelių išmierų

• ♦

LENGVI MĖNESINIAI IŠSIMOKĖJIMAI. 
KOMPLEKTUI 20 METŲ GARANTIJA.

PARODOS PROGA 40 DIENŲ BANDYMO LAIKAS. Nepatik's 
pakeisime kitu matraso arba grąžinsime pinigus. Šiuos matrasus 
galite pirkti Lietuvių Baldų Krautuvėje 2448 Danforth Ave. 
arba Kanados Tautinėje Parodoje General Exhibit pastate 
44, 45 ir 46 skyriuje, kur JONAS AUKŠTAITIS mielai suteiks 
informacijas sekančiu laiku:

Rugpiūčio 24, 25, 27 d. nuo 6.30 iki 10.30 vai. vak.
Rugpiūčio 28 d. 2.30 vai. pp. — 10.30 vai. vak.
Rugpiūčio 29 d. 10.30 vai. rytą — 10.30 vai. vak.
Rugsėjo 6 d. 10.30 vai. rytą — 10.30 vai. vak.
Rugsėjo 8 d. 2.30 vai. pp. — 10.30 vai. vak.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

TORONTE

MOHAWK FURNITURE LTD.
2446-8 DANFORTH AVE., TORONTO

Telef.: OX. 9-4444, OX. 9-0977



DR. J. SUNG Al LA 
Gydytojas ir chirurgas

pr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
BA., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vol, 2 - 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. 
606 BATHURST *TREET 

Toronto- 
Telefono* LE. 3-4323

195*. EC. *. -
toto
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V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

•72 BLOOR ST. W. Zpri. Oisiagto./ - TORONTO - Tefcf. LE. 1-4605
F Priklauso Toronto, Ontario, Canrdian ir international Real Estate Board.

BLOOR

įvažiavimas, 2 garažai.

. BLOOR - LANSDOWNE, S2.0C0 įmo
kėti, g dideli kambariai, mūrinis,

PARKDALE, 7 lobai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius nonos, di
delis kiemas ir garažai, {mokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

HIGH PARKą 7 kambariai, gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jos 6-šių atskirų butų pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys. /’

■■■■ w . i

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų augšty. atskiras, ekstra 
būtos rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500. .. *

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

Lietuva pagal okupanto duomenis
nys nesudaro sąlygxį.įžyąlglį, 
kiek pavergtosios Lietuvos $>rą- 
monėje dirba žmonių.- Tarnau
tojus ir' darbininkus?$5yieti; 
niams statistikams.. sujaukus į. 
vieną skaitlinę, n^^-injaišbma 
nustatyti tikslų šitų '.dviejų ka-

'•> Sandėris Rytuose <
Buvęs Prancūzijos premjeras- 

Georgė Clemenceau, vadinamas 
Versailles Tigru, keliaudamas 
•Azijoje vieno miestelio turguje 
užtiko labai gražią drambio kau
lo statulėlę ir pasiteiravo kiek 
ji kainuoja. '

■: — Kai Jums, 75 rupijos — at
sakė pirklys.

— Kai Jums, 45 rupijos 
sakė Versailles Tigras.

Pirklys pašoko iškėlęs rankas 
šaukdamas:

— 45 rupijos! Kuo Jūs mane 
laikote?? Ką pagalvotų apie ma
ne štai šis visas turgus!...

-—45! —r. tvirtai pakartojo 
Clemenceau.

— Neįmanoma — šaukė pirk
lys. — Jau geriau aš Jums ją 
padovanočiau...

— Puiku — atsakė Clemen
ceau ir pasiėmė statulėlę. — 
Tamsta labai malonus. Aš turiu 
Tamstai: tik padėkoti. Šitokios 
dovanos įmamos tik tarpe bi
čiulių. Dėl to Tamsta leisite, kad 
ir aš--Tamstą, apdovanočiau.

Tai taręs, Clemenceau įteikė 
pirkliui..45: rupijas ir nuėjo.

at-

Kai išveda iš kantrybės
Viename Italijos mieste bent 

kelis kartus 'laikraščiuose pasi
rodė nudailintai suredaguoti 
Skelbimai, kad labai padori šei
ma su dviem labai mandagiais 
ir garai išauklėtais vaikučiais 
ieško būto. Rezultatų betgi ne
buvo; Šeimos galva- tada viena
me laikrašty išspausdino šitokį 
skelbimą: :'>•

“Esu muzikantas, smarkiai 
rūkau. • &e.rįįi ir losiu kortomis. 
Be to, aš spjaudau ant grindų. 
Turiu du §ūnu, kurie sienas su-

Toronto '
Tel RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi- 
tai į namus pagal susitarimą.

Dr. V. Sadauskienė
Daat# gydytoją.

129 GRENADIER RD. r 
(2-ras nąmas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

(Atkelta iš 3 psl) < 
čiau ir šie duomenys, imant iš
eities tašku 1940 metus, dažniau- 

; šiai bolševikinių statistikų są
moningai sufrizuoti.

Štai pateikiama lentelė, kuria 
: siekiama pavaizduoti pavergtoj e 
Lietuvoje avalynės pramonės 
augimas. Išeities tašku paimti 
1940 metai ir nurodyta, kad tais 
metais dabartinėse Lietuvos ri
bose tebuvę per metus pagami
nama 150.000 porų batų, kai tuo 
tarpu 1939 metų pabaigoje Lie
tuvoje, be Vilniaus ir be Klaipė
dos, fabrikuose avalynės buvo 
pagaminta su viršum 400.000 
porų.

1955 metais buvę pagamintą 
4.704.000 įvairios avalynės porų.

Šie skaičiai kaip tik rodo, jog 
žymi didžiuma pavergtoje Lie
tuvoje pagamintos avalynės at
siduria Sovietų Sąjungos rinko
se, o pavergtoje Lietuvoje nuo
lat pasireiškia trūkumai. °____ __

Dirbančiųjų ir tarnautojų • tojojskaitant ir vaikus, pirkimo 
skaičius. Bolševikinės statistikos----- 1-------
leidinys nūrodo, jog 1950 m.

- Lietuvoj e buvę 338.000 darbi
ninkų, ir tarnautojų, o 1955 m. 
—; 491.600. Tačiau šitie duęme-

Aptarti...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tragiškais momentais pasireiš
kia naujos jėgos, kurios spindu
liuoja ne tik vidaus gyvenime, 
;bet tą spinduliavimą pareiškia 
ir užsienyje — tarptautiniame 
gyvenime”. 
. Su nemažesniu entuziazmu 
buvo sutiktas' ir prof Maceina.

LFB studijų savaitės dalyvius 
žodžiu pasveikino ir inž. Pr. 
Zunde, Vokietijos Kr. Valdybos 
pirmininkas, taip pat teigiamai 
įvertinęs * LF veiklą ir drauge 
priminęs, kad Vok. Kr. Valdy
ba šiais metais pasekė ELFB st. 
savaitėmis, suruošdama jaunimo 
stovyklą su paskaitomis.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
LF valdybos pirmininko JAV 
prof. J. Brazaičio sveikinimas ir 
pranešimas, skaitytas konferen
cijos metu.

Stud, savaitėje dalyvavo daug 
jaunimo ir jis aktyviai reiškėsi 
programos išpildyme bei disku
sijose, rasdamas puikiausi suta
rimą su vyresniaisiais. Pabrėžti
na ir st. savaitėje viešpatavusi, 
jau iš anksčiau pažįstama, bičiu
liška nuotaika. Visi dalyviai, ne
žiūrint, kad jų tarpe buvo įvai
raus amžiaus, įvairaus išsilavi
nimo ir įvairioms srovėms pri
klausančių, jautėsi lyg viena di
džiulė šeima, po ilgo nesimaty
mo vėl kartą susitikusi. Jokio 
trynimosi, jokių nesusipratimų, 
nes buvo liečiami tokie klausi
mai,^turie visus jungia.

Studijų savaitę atydžiai sekė 
ir Amerikos Balso Lietuvių Sek-* 
cijos Miunchene atstovas prof, 
dr. Pr. Padalis. Svarbiausius 
momentus, kaip ELFB valdybos 
pirmininko ir atstovų iš įvairių 
Europos valstybių sveikinimus 
kraštui, Vaiandą tėvynei baž
nyčioje, paskaitų ištraukas ir 
dalį meninės programos, įrekor- 
davo ir po to radio bangomis iš
tisą savaitę siuntė į pavergtą 
Lietuvą.

M. Musteikis (ELI).

Gyvenimo lygis. Lėįdžhyje 
„Sovietų liaudies ūkiš’t pateikia 
šiek tiek duomenų prekių 
apyvartą pavergtoje- Lietuvoje. 
Įvairių prekių įskaitant ir mais
to produktus, apyvarta paverg
toje ^Lietuvoje 1950 m. siekusi 
3 miliardus rublių, o 1955 m. — 
4,5 miliardus rublių. Taigi, kiek
vieno gyventojo, -įskaitant . ir 
vaikus, pirkimo pajėgumas 1955 
m. buvo lygus 1-666 rublių ver
tei. Už tokią sumą, įskaitant 
maistą, aprangą ir kitus pirki
nius, jis galėtų metų būvyje 
pirkti prekių.

Lietuvos laisvės laikotarpyje 
(metų būvyje kiekvieno gyven- 

į pajėgumas buvo lygus apie 500 
litų vertei.

Ko i n O s ;t~“ , 

1939 metais
Vilnonis kostiumas nuo 79 .ligi 250 
Odiniai batai nuo 12 ligi 40 litų. 
Kilogramas sviesto 3,25 litai, 
Dviratis nuo 150 ligi 250 litų.

1955 metais 
Viln. kostiumas 1200 ligi 1500 rublių. 
Odiniai botai 150 ligi' 400 rublių, 
Kilogramas sviesto 27—30 rublių. 
Dviratis 600 ligi 800 rublių.

Šis sugretinimas rodo, 
Lietuvos laisvės metais už 
litų buvo galima kur kas dau
giau nupirkti, negu kad paverg
toje Lietuvoje už 1.666 rublių.

Tačiau toli gražu ne visose so
vietinėse respublikose prekių 
apyvartos apimtis yra vienoda. 
Pavyzdžiui Rusijos federatyvi
nėje respublikoje 1955 m. pre
kių apyvarta, ją lygiomis pada
linus kiekvienam gyventojui, 
buvo didesnė, negu pavergtoje 
Lietuvoje. Ten vieno gyventojo 
metinis įpirkinao pajėgumas (jei 
visi gyventojai būtų gavę vieno
dus atlyginimus) būtų buvęs 
lygus 2.850 rublių. Tai yra su 
viršum 1000 rublių daugiau, ne- 
metų prekinę apyvartą gyvento
jams padalinus lygiomis.

Sovietų Sąjungos įvairiose 
respublikose prekinės apyvar 
tos, įskaitant jr maisto produk
tus, skirtumas' rodo, jog bolševi1- 
kai toli gražu nekreipia dėmesio 
į jų skelbiamą lygybę. Priešin
gai, tesirūpinama, kad privalo
mos prievolės būtų laiku atlik- 
paliks gyventojams tuos įparei
gojimus atlikus.

Priežastis
.—Pasakyk man, kas yra su 

mūšų Petru: jis visada turi, ele
gantišką apbaustą ir gerą skry
bėlę, “bet visuomet nudrizgusias 
kelnes? - •

— Priežastis paprasta-: drabu
žinėje niekas - kelnių nepalieka.

Kam tikėti?
— Kur gavai šį portsigarą?

— Nuo mylimos žmonos...
—Ką? Tai -pats- jau vedei?
— Ne, bet portsigare yra toks 

įrašas..

lit

jog
500

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietiškus ir vietinius radijo apara 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
8e to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNHE AVĖ., TORONTO

ADAMONIS & BUDRIŪN AS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai - par daviniui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W 
P. ADAMONIS, PO. 6-7594

F. YASUTIS, LA. 2-7879

J. SKUČAS, RA. 2-6132

Telef. PL. 8501
A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

spardo. Apie žęppną nenoriu nei 
kalbėy. Ka^alėtų man ir ma
no šeimai išnuomoti butą, pra
šau rašyti- ’šiuo adresu...”

. Rpzųltataį buvę neblogu Šei
mai buvo pasiūlyta nęt 5 butai.

Laisvos valios ribos
Lordas Chesterfield, kuris pa

sižymėjo rie vien protu; bet ir 
sąmoju, buvo kartą paklaustas 
ar žmogaus gyvenimas priklau
ps© nuo jo laisvai pasirenkamo 
kelio; ar Dievas jį nukreipia tam 
tikru keliu? -

— Be abejonės; žmogus turi 
laisvą valią neir ir -prieš Dievo 
lemtį — atsakė lordas. — Aš 
betgi negaliu- įsivaizduoti, kad 
žmogus .galėtų -pats pasirinkti 
būti škotu ari airiu ...

./Atspėjo
Svečių ’ kąmbaryje sėdi porelė 

susižadėjusių. Kelių metų mer
ginos broliukas, žvilgterėjęs pro 
rakto skylutę, įpuolė į valgomą
jį pas motiną:
. — Mama, mūsų Marytė tam 
ponui nepatinka,...

— Iš kur žinai? Kas atsitiko?!
— Mama, jis užgesino šviesą, 

kad jos’ nematytų...

• - Paieškojimai
.> Kipras Bagdonavičius, kil. iš 

‘Vaiguvos v., prašomas atsiliepti 
f.Frank. Jakutis, 1336 44fh St.^ 
Kenosha, 'Wrs., .-UfcA. ‘Ieško gl

uminės iš Lietuvos.
Juzė Adomaitytė, kilusi iš Pa- 

jesįo km., Igliškių. valse., .Mar-i- 
’-jampolės apskr., į Kanadą atvy- 
Įkusi'apie 1948-49^m. Yra laiškų 
iš Lietuvos. Atsiliepti? Vincas 

^Mickus, .238 Greenwich St., Phi- 
'laidėlphia 47? - -t
^^I^r5ą’V^aitį»-įyvenusį Kau- 
bne, prašo atsiliepti Vyt. Babec-

; kis-, 55 Fąirmoųnt Aye.,; Hamil-; 
ton, Out. Yra, žinių-iš Lietuvos.

$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siuskite $2.25_už 8 oz. bonka.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl. St., Denver, Colo., USA

■

padarė mane 
piniguočių r

\ pfirinę kartą 
? mano gyvenime.

The Bank of
. Nova Scotia asmeninis ;i; 

Tąupymo Planas . '» .
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

PSP veikia magiškai — ypač jei 
jums sunku prisiversti taupyti . .. 
garantuoja, kad jūsų nurodytos as
muo gaus pflnų numatytą sutau- 

. pyti sumą, jeigu jūs prieš tai nu- 
mirsite. Tolimesnių informacijų ir 
veltui PSP knygelės reikalaukite 
jums ortimiausibme Bank of Nova 
Scotia skyriuje

Jdtų partneris, 
padedąs 

Kanados augime.

The BANK ot NOVA-SCOTIA

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių er 
lenkų k./, telefonaokite or atvykite 
atwiewiticBi j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Avgusta Ave, Toronto, Ont.

TeL EM. 8*9281 < 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mate- 

m. omž., te 
veltui

Valaus fotelius ir- 
įvairius kilimus,: ■ - -r-- ■. 7

taip pat išimu rašalo'dėmes. Sutaisau

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

4

Savi pas savus I
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai . ‘

- Duffer in Garage
1423 DUFFERIN ST., .LE. 3-6149

. » ■ • -. •

(įvažiavimas .iš (Geary Ave.)
. Say.XDUkbYS- ' ’

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

TAISO : ’

TELEVIZIJOS
If ■>- . A- ' " .

RADIOAPAHATUS
Aparatai paimami ff 'gęgžinamt J na- 
mtis veltui. Darbas ir dalys garon- 
tvotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vaL iki 9 vai. vakaro.
■ ■■■toll I H, 1 ■ 4.1..... ......

UPHOLSTERING
uk ' oi •.

Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokie/tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

TAmtENGVAy^ki6AMlNTI

PYRAGAIČIUS IR 
' \ PUDINGĄ * |

DR.OETKER;
t <r

Dr. J.URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vah pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503* •

/kampas Bay '& Richmond/ •;
TELEFONAI:

■ Namų:
ST. 8-5088.

Įstaigos: 
EM. 2-2585

Y Teisininkas —• 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

1 -r ’

Kanados Lietuviu Bendruomenės 
Britu Kolumbijos

Apylinkės Valdybos
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KĄUNAITĖ

Dr. M. Arštikaitytė-
Akių ligų specialists

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
“ Suite 12.

Telefonai: kabineto WA.‘ 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

j, Toronto, Ont. u ;

Dr.Hleks^s Valadka

„ (prie'Pi^erm) , 
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
priima, ligonius ir gimdyves ■ 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai. ,pp. Ketvirtadieniais ka
binėta? „uždarytas.

*1

WrvlIW^meius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais',nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3.vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

: Priima ligoniūš ir gimdyvės 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. F. Tickett
' KGydytojas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

U Gore Valė Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

DANTISTAS - CHIRURGAS 
838. Dundas St. W« Toronto ?

v kampos Euclid Ave. < - .
Priima vakarais Dagai susitarimą. į 

Telef. EM. 8-9822 ;

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)Jonas J.Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street,
Vancouver, 13 B.C., Canada" -* 

v^^r^.AFelefonae^rRaciftc -----
LI .1 —tol... I <• .................................

DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor if Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Patikrina akis Ar pritaiko akinius,^ 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Tetef. EM. 3-6373 

(at Dundas)_____ u-, ., i iniYtliy.-n ....—

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla- 

toūs £E—EEE dydžio. :
1414 Dundas St West. Toronto

: * Telefonas LE. 3-3881
I

Priėmimo volandos: nuo 9-12 ir. nuo 
2^9 vai. vok. (pagal susitarimų). L LUNSKY.R.O.

’ Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal *u*itarim<l<

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytui nuo Dufferin St.) •'

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
IčHrio akių nervus, kurie daž

nai sukelia gaivos skaucįįįjrfįcj ir nerf 
vingumą. į Kalba slayųt>a!bornte:
470 College St W. Toronto^

Telef. WA.n-3924 I

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WCl^A

Priėmimo vai. .10-12, 2-6. Virmodie- 
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9, 

386 Bathurst St, Toronto
TeL EM. 4-6515

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Tetef. LE. 5-7714 

Toronto

GEORGE BEN, B.A.
, .• ;4ėisi^nk|is' ,-^^. 

advokatas ir- notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

L OKULISTĖS į
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. : 

(prie Geoffrey St) ; .
; Į įleL .EE. 2-5493 '
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vakS; 'šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

rtj
sj

pv
".

General Insurance

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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. 3-9978

AL. DŪDA
Visų rūšių draudimas.

• WA. 4-8539.
savus

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio, ir platūs

Le
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

ŠILDYMO KONTRAKTORIOS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAŽBURNERIUS. ..
- Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. TeL LE. 4-6123
ANT. XUOZAJEAJJLLS

Nauja lietuviška įstaiga
International 

. Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

WALTER C DEAKON, ,
- B.A.Sc, R.P.E. 

vietos Advokatas, Notaras.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalui.

R 
f

Mirsit, s&ė



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Ont.
I

Tautos šventė savo laišką L Steprans. Argi ne-
Rugsėjo 16 d. 4 vai. pp. D’cy puikiai armentuotas raštas Pa- » 
c Gee salėj :e, 220 Pine Avė., baltijo tragediją garsinti?

Kriksč. Dem. Sąjungos konferencija

ŠALPOS PARENGIMĄ!
Tai dalis TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO. Gana tortingą prog
ramą išpildys Toronto jaunieji menininkai vadovaujami kun. 
Pacevičiaus. Po programos šokiai ir loterija su kitais įvairumais. 
Taip pat bus galima pasistiprinti ir atsigaivinti turtingame 
bufete

Parengimas PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.
Pradžia 8 vai. v. Bilietai $1.00. Bus gaunami ir prie įėjimo. 

Šalpos Fondo Komitetas.
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šios savaitės pirmąjį rugsė

jo penktadienį, vakarinės šv. 
Mišios 7.30 vai. Pamaldų meto 
bus klausoma išpažinčių ir dali
nama šv. Komunija.

— Sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
11 vai. pamaldų metu minima 
Tautos šventė. Pamaldos baigia
mos Tautos himnu. Jos laikomos 
už tėvynę ir lietuvius pasauly
je prašant Augščiausiojo globos.

— Pamaldos lietuviams Wa- 
sagoje rugsėjo 9 d. laikomos 11 
vai. Vėlyvosios pamaldos, bū- 

. tent 12 vai. parapijos bažnyčio
je vėl pradedamos rugsėjo 16 d.

— Rugsėjo 23 d. šventinamas 
naujai pastatytasis parapijos 
priestatas, kurio du augštai nau
dojami “TŽ”'ir spaustuvės, o tre 
tysis —' parapijos. Pašventinimo 
išvakarėse, šeštadienio vakare, 
parapijos salėje įvyks viešas pa
rengimas, kuriame meninę pro
gramą sutiko išpildyti liet, or
kestras ’’Trimitas”.

— Sutuokta: Julius Paknys ir 
Herta A. Specht.

— Pakrikštyta: Stasys Sabe- 
lįauski ir Irena Elena Astraus
kaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
' — Šį sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
po 11 vai. Mišių, J.E. vysk. V. 
Brizgys teiks Sutvirtinimo sak
ramentą.

— Vaikučių Sutvirtinimo pa
ruošiamosios pamokos bus pir
madienį ir ketvirtadienį 6.30 v. 
vak. Vaikai, kurie pamokų ne
lankys, nežiūrint, kad jie ir yra 
registruoti, prie Sutvirtinimo 
sakramento nebus prileisti.

— Bendra vaikučių Sutvirti
nimo sakramento repeticija — 
šį šeštadienį 6.30 vai. vak. pa
maldų salėje. Šioje repeticijoje 
taip pat turi dalyvauti vaikučių 
Sutvirtinimo sakramento tėvai, 
taip vad. kūmai.

— Po repeticijos visi sutvirti
namieji tiek vaikučiai, tiek su
augę, — jų kūmai, tėveliai ir ar
timieji eina išpažinties. Rugsėjo 
9-j i šiais metais yra ne tik su
tvirtinamųjų, ne tik jų tėvelių ir 
artimųjų, bet taip pat ir visos 
tautos šventė. Užtat raginama, 
kad kuo daugiau parapijiečių ei
tų išpažinties ir šv. Komunijos.

— Primenama, kad rugsėjo 9 
d., prieš 11 vai. Mišias išpažinčių 
nebus klausoma, kadangi visi 
kunigai bus užimti liturginėmis 
apeigomis. Todėl prašoma atlik 
ti išpažintį šeštadienį arba sek
madienį ankstyvųjų Mišių me
tu.

— Sutvirtinimo dieną 11.30 v. 
Mišių apatinėj salėj nebus, nes 
ten bus ruošiami bendri pusry
čiai.

— Bendri pusryčiai prasidės 
tuoj po iškilmių bažnyčioj maž
daug 12.30 vai. Kviečiami visi: 
sutv. sakramentą priimą, jų kū
mai, tėveliai, broliukai ir sesu
tės, svečiai ir parapijiečiai — vi
si, kiek tik salė taplins. Vaiku
čiai dalyvauja nemokamai, o su
augę, išlaidoms bent iš dalies pa
dengti, aukoja $1.00.

— Kas savo darželiuose turi 
gėlių ar gali jų parūpinti, malo
niai prašomas jų kiek galima 
daugiau atnešti šeštadienio va
karą arba sekmadienio rytą.

— Ponios ,kurios pažadėjo na
muose paruošti maisto ar skanu
mynų, prašomos jų kiekį ir rūšį

• pranešti iki penktadienio vaka
ro Moterų Būrelio pirmininkei 
p. Dervinienei, tel. RO. 2-8725, 
kąd, jėi ko nepakaktų, būtų lai
ko nupirkti. Net ir tos ponios, 
kurių vaikučiai neina prie Sutv. 
sakramento, kviečiamos* ir pra
šomos praturtinti vaišių stalus 
savo ■ kulinariniu menu. Prime
nama ir prašoma, kad visas mais 
tas turi būti sugabentas į salę ne 
vėliau 9 val< sekmadienio rytą.

— Parapijos choro bendra re
peticija bus trečiadienį 7.30 vai. 
vak. Kviečiami į chorą ir nauji 
choristai-ės. Dabar labai gera 
proga naujiems choristams įsi
jungti į chorą, kadangi tuoj bus 
pradedamas naujas Mišių ir 
giesmių repertuaras. Repeticijos 
daromos tik vieną kartą per sa
vaitę. Informacijų reikalu pra
šom skambinti x choro .vadovui 
sol. V. Verikaičiui, telėf. RO. 
2-2449 arba klebonijon.

— Šią savaitę yra pirmasis 
rugsėjo penktadienis. Mišios Šv. 
Širdies garbei — 7 vai. vak.

— Dar yra apie 90 žmonių, ku
rie neatsilygino už Famous 
Players kino bilietus. Kurie bi
lietų nepanaudojo, prašoma grą
žinti bilietų knygutes.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Viktoras Budra ir Gajutė 
Laurinavičiūtė. Bronius Misevi
čius ir Valerija Rimgailaitė.

—Pakrikštyta: Ringaudas Bro 
nius Narbutas, Aldona Ona Jo
naitytė, Ronaldas Viktoras Lorr 
- Sabaliauskas i Petras Jonas

• Vaitkus.

870 COLLEGE ST., TORONTO. TEL. LE. 4-2426
Farmos, sklypai statyboms, namai, mortgičiai, 

pinigų investavimas.

šeštadieninė mokykla
Baigiantis vasarai prasideda 

šeštadieninės mokyklos rūpes
čiai: patalpų ir mokytojų sura
dimas. Mokyklos patalpų klau- 
rimas šiemet pavyko labai leng
vai sutvarkyti: ji gauta tose pa
čiose Šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose. Paduodant prašymą 
katalikiškų mokyklų vadovybė 
išreiškė pasitenkinimą dėl pa
vyzdingos tvarkos pernai. Mo
kyklos vedėju pakviestas mo
kyt. Julius Širka, kuris jau ke
linti metai gražiai vadovauja 
šeštadieninei Toronto Maironio 
vąrdo lietuvių mokyklai. Dar ne 
pilnas tik mokytojų sąstatas, nes 
keletas mokytojų turėdami 
dirbti įmonėse šeštadieniais, 
šiais metais nesutiko mokyto
jauti. Mokyklą mokslo metus 
pradės rugsėjo 15 d. įprastu lai
ku. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Rd. kampe, rugsėjo 9 d. 
lietuvių pamaldos pradedamos 
vėl 1.30 vai. pp. Jos įvyks su iš
pažintim ir komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.

Dėl vaistų siuntinių į , 
Lietuvą

Į Lietuvą ir į visus kraštus už 
geležinės uždangos vaistus siun
čia taip pat ir Raudonasis Kry
žius. Jis siunčia per savo cent
rą Šveicarijoje .Kas tuo domė
tųsi, Toronte gali kreiptis į Can
adian Red Cross, 95 Wellesley 
St. E. Darbo valandos 8.45 vai. 
ryto iki 4.45 vai. pp. Telefonas 
WA. 3-6692.

Skulpt. Vainauskas ir dail. 
Dagys didžiojoj Kanados paro
doj yra išstatę savo medžio dro
žinius. Jų skyrius įrengtas Coli
seum pastate “Women World” 
sekcijoj II augšte. Be prakti
niam reikalui skirtų darbų yra 
pvz. Lietuvos Vytis, Kanados 
herbas ir kt. Jų skyrius susilau
kia daug lankytojų.

LAS narių žiniai
Šį penktadienį, rugsėjo 7 d., 8 

vai. vak., Lietuvių Namų prie
state šaukiamas LAS Toronto 
skyriaus narių susirinkimas, ku
riame dalyvaus iš Europos at
vykęs Vyr. Vald. pirm. Stp. Vy
kintas. Narių dalyvavimas bū
tinas. Skyriaus v-ba.

SLA 236 kuopos 
narių mėn. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, 2 vai. 
pp. Lietuvių Namuose.

Vasarą dėl narių išvažinėj imo 
iš Toronto, kaip įprasta, susirin
kimai kf iis mėnesius neįvyko

Išgaudė ar išnyko žuvys?
Prieš 2-3 metus Lake Simcoe 

ežeras buvo bene žuvingiausias 
iš. apylinkės ežerų, o ypač ly
džių gausumu, šeštadieniais ir 
šventadieniais sunku būdavo 
gauti laivelį, o kiek pavėlavu-, 
šiam nebuvo galimybė rasti tin
kamesnės žvejojimui vietos tarp 
šimto suplaukusių laivelių. .Mat, 
kažkodėl tik kelių akrų plote 
daugiausiai lydžių sugaudavo. 
Retas kuris grįždavo be laimi
kio. Daugelis ir amerikonų tą 
žuvingą vietą žinojo ir nemaža 
jų atvažiuodavo. Rugiapiūtė bū
davo valčių laikytojams. Tačiau 
jau pernai pastebėtas žymus žu
vų, o ypač lydžių sumažėjimas, 
o šiemet jau retenybė, kad kas 
lydį arba kitą didesnę žuvį be- 
sugautų. Bs.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gerb. ren

gėjoms už surengtą man rippiū- 
čio 23 d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje priešvestuvinį pobūvį ir 
brangias dovanas. Taip pat dė
koju visoms draugėms ir pažįs
tamoms už malonų dalyvavimą 
ir vertingas dovanas. Šis puikus, 
malonus vakaras ir didelis nuo
širdumas bei brangios dovanos 
paliks amžinai mano širdyje.

'Gailutė Ožalaitė._

Ižnuomojamos kambarys II augžte, 32 
Grace St., tel. LE. 1-6914, po 6 vai. v.

({nuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė. Su ar be baldų. Galima žeimai su 
vienu vaiku. Tel. LE. 1-7146.

linuomojamas butas ii 2 kambarių ir 
virtuvės. High Park rajone, 162 West
minster Ava. Tel. LE. 4-9693, skambin
ti darbo dienomis po 6 vai. vak.

KAS NORI DAR PRALEISTI RAMIAI 
GRAŽIAS ATOSTOGAS, važiuoja j W. 
Kunkio' ūkj /pusė mylios nuo Woodland 
Beach/. Kamb. $10 savaitei. Rąžyti: 
Miss Ėdė Jankutė, RR 3, Elmwole. Skam
binti: Elmwale 70 Ring 34.

B. SERGAUTIS 
Real Estate & General Insurance

VLIKo pirm. p. J. Matulionis 
dalyvavęs IV Lietuvių Dienose, 
iš ten atvyko į Torontą. Šį šešta
dienį p. Pirmininkas dalyvaus 
Tautos šventės minėjime Niaga
ra Falls, sekmadienį padarys 
prnešimą Hamiltone, o pirma
dienį vyks į Čikagą.

Sol. V. Verikaičio rečitalis
Pereitą šeštadienį su *Songs 

of my People” kvartetu sol. V. 
Verikaitis padainavo ir lietuviš
kai Parodos aikštės muzikinėje 
programoje.

Šį penktadienį Parodos East 
Annex Coliseum patalpoje 5.30 
- 6 vai. vak. įvyks jo rečitalis. 
Kaip visada, sol. V. Verikaitis 
padainuos ir lietuviškai.

Astrida Sidaravičiūtė, a.a. ka
rininko Sidaravičiaus duktė, 
bando gauti Joanos Arkietės ro
lę to vardo filme. Ji dalyvaus 
konkurse su kitomis kanadietė
mis. Jos atvaizdas buvo įdėtas 
"Star” dienraštyje.....................».

Stp. Vykintas,
LAS Centro Valdybos pirminin
kas, lankydamasis Toronte per
eitą ketvirtadienį aplankė “TŽ” 
redakciją. Savaitgaliui p. Vy
kintas buvo išvykęs į Windsorą, 
kur vyko JAV ir Kanados LAS 
suvažiavimas. Kanadoj p. Vykin 
tas žada pabūti trejetą mėnesių.

Mylimam vyrui, tėveliui ir uošviui Lietuvoje mirus, 
p.p. TAMULIONIŲ ir p.p. BARANAUSKŲ šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Barcevičiai, Gailiūnaitė, Senkai.

KAS NAUJO
Prel. P. Marcinkus paskirtas 

Apašt. Delegatūros sekretorium 
Otavoje. Jis yra gimęs Čikagoj; 
vikaravo dviejose liet, parapijo
se; dvejus metus studijavo Ro
moje, dirbo Vatikano sekretoria
te. Pastaruoju metu jis buvo 
nunciatūros sekretorium Bolivi
joj La Paz mieste. 1955 m/ pa
keltas monsinjoru.

Vokiečių lakūnai numatyti 
apmokyti Kanadoj, pareiškė gy
nybos min. Campney spaudos 
atstovams Vokietijoj. Amerikie
čiai jau telkia vokiečių lakūnus 
ir juos paruošia. Norima, kad ir 
Kanada imtųsi to uždavinio, 
kaip tai numato Š. Atlanto Są
jungos programa. Ši galimybė 
yra svarstoma Otavoje.

Daugiausia ateivių šiais me
tais atvyko iš Britanijos. Pagal 
imigracijos ministerijos duome
nis, per pirmąjį pusmetį atvyko 
69.924 ateiviai, kurių 22.428 iš 
Britanijos. Jų skaičius padidė
jo, palyginti su 1955 m. pirmuo
ju pusmečiu, 16.170. Didesni 
skaičiai ateivių šiais metais mi
nimi šių tautybių: italų—12.457, 
vokiečių — 10.141, olandų -— 
b.584, danu — 1.610, portugalu 
— 1.323.

Širdies ligomis miršta dau
giausia žmonių; pagal statistiką 
— 45.000 per metus, t.y. vienas 
iš trijų. Tiek nemiršta nei vė
žiu, nei plaučių uždegimu, nei 
cukraus liga imant kartu. 60% 
mirštančių širdies ligom tėra 40 
metų. ar kiek daugiau amžiaus. 
Be to, 10% visų kanadiečių jos 
padaro nedarbingais.

Prekybos ministeris Howe pa
kviestas atsilankyti Maskvoje. 
Žodinį kvietimą jam perdavė 
Kanadoj viešįs sovietų žvejybos 
min. Iškov. Min. Howe pareiškė 
norą juo pasinaudoti, bet sakėsi 
turįs pasitarti su vyriausybe. 
Sov. Sąjungą jis esą galėtų ap
lankyti tiktai po ateinančių fe- 
der .rinkimų, kurie įvyksią gal
būt birželio mėn.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimą* Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaite j Mont
real}, Londono, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

/

Rugsėjo 1, 2 d. Clevelande 
įvyko Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencija, praėjusi 
labai darbingoje dvasioje. Daly
vavo apie 100 atstovų iš 11 JAV 
vietovių ir iš Kanados.

Konferenciją pradėjo Cleve
land© klubo pirm. Petras Tamu- 
lionis. Maldą sukalbėjo kun. 
Sugintas. Į prezidiumą buvo pa
kviesti: V. Šmulkštys (Čikaga), 
Viktoras Užupis ir Iz. Matuse
vičiūtė (Torontas), Jurgis Grav- 
rokas (Clevelandas), Leonas 
Tomkus ir D. Repšys (Čikaga). 
Į sekretoriatą: A. Saulis (To
rontas), Ona Stankaitytė ir J. 
Gruodis (Clevelandas).

Apie KD Centro V. veiklą pra-

KANADOJE?
JAV nederamas elgesys pasie

nyje su keliaujančiais kanadie
čiais privertė Kanados vyriau
sybę protestuoti Vašingtone. 
Progą tam davė torontieičo Mi
lan Babic sulaikymas ir neko
rektiškas tardymas. Pastarasis, 
išgelbėtas iš skęstančio laivo 
“Andrea Doria”, buvo sulaiky
tas JAV imigracijos pareigūnų 
Niujorke, išlaikytas visą parą 
tardant bei darant kratą. Dėl šio 
įvykio JAV vyriasuybė* atsipra
šė. Vedamos derybos apskritai 
dėl geresnio kanadiečių trakta
vimo pereinant sieną.

Skatina taupyti katalikų vys
kupų konferencijos sekretoria
tas atsišaukime darbininkų — 
Labor Day dienos proga. Esą fi
nansinės - ekonominės kombi
nacijos stumia ūkiškai nepajė
gius nežinidn. Dabarties blogy
bė esanti ta, kad gyventojai sie
kia įsigyti daugiau įvairių reik
menų nei jie gali išsimokėti. Šį 
norą esą skatina modernūs skel- 
oimai ir suinteresuoti gaminto
jai. Tuo būdu paprastas vartoto
jas stumiamas į skolintojų ran
kas, kurie jį išnaudoja. Darbi
ninkų unijos esą turėtų veikti 
socialinės gerovės linkme.

Šv. Lauryno įlanką Kanados 
vyriausybė laiko teritoriniais 
vandenimis ir prašys Jungt. Tau 
tas tai oficialiai pripažinti. Taip 
pat ji prašys pripažinti terit. 
vandenimis 12 mylių vandenyno 
pakraščio vietoj ikišiol pripažįs
tamų 3 mylių. Tikimasi, kad pri
pažinimas nesunkiai bus duotas. 
Numatoma keblumų su Hecate 
sąsiaurio pripažinimu, kuris yra 
tarp Queen Charlotte salos ir 
Britų Kolumbijos. Juo naudoja
si JAV ir Kanados žvejai. Ka
nada nemano kliudyti amerkie- 
čių žvejams ir toliau.

Priėmė Egipto pilietį, gyd. 
Msasouda, gyvenusį JAV, kur 
jam grėsė deportacija. 1955 m. 
jis buvo kreipęsis į imigracijos 
ministeriją prašydamas imigra
cinės vizos, bet jos negavo. Da
bar vėl kreipėsi jis tuo pačiu 
reikalu nurodydamas, kad JAV 
jį deportuoja, o Egipte jam kaip 
žydui būtų nesaugu. Šį kartą jo 
prašymas buvo patenkintas.

Žuvo 15 keleivių, skridusių 
CPA lėktuvu į Tokijo iš Van- 
couverio. Lėktuve kilo gaisras ir 
besileisdamas Cold Buy sudužo. 
Iš 22 keleivių 7 liko gyvi. Lėk
tuvu skrido keleiviai daugiausia 
iš Vancouverio, Viktorijos ir To
ronto. Žuvusių tarpe yra du mi- 
sijonieriai — Rev. J. Macintosh 
ir Rev. V. McGough, priklausę 
Scarboro Foreign Missions drau 
gijai, Torontą.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

I - '
Santaupos pilnai apdraustas. Paskolos lengvai ir greitai 

duodamos bet kokiam geram tikslui.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p; p. Aušros Vartų 

parapijos salėje Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliunas, RA. 7-M20. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

Mc Gee salėj :e, 220 Pine Avė., 
įvyks Tautos šventės rugsėjo 8 
d. minėjimas. Paskaitą - prane
šimą aktualiais klausimais da
rys LLKomiteto narys iš Niu
jorko p. M. Brakas.

Meninėje dalyje pasirodys: 
operos solistė E. Kardelienė, 
Montrealio Liet. Bendruomenės 
choras, vadovaujamas A. Amb
razaičio ir skautų vyčių taut, šo
kių grupė, vedama p. Bruzgele- 
vičiaus.

Programa prasidės punktua
liai. Prašome skaitlingai atsilan
kyti ir nesivėlinti. Minėjimo pa
jamos eina šeštadieninių mūsų 
mokyklų ir lituanistikos kursų 
išlaikymui.

Seimelio prezidiumas.
Sovietai naudos Pabaltijį 

kaip bazę tolimų distancijų 
skraiduoliams

Rugp. 25 d. “Montrea Star” įsi
dėjo!. Steprans, Laisvojo Inter-' 

1 nacionalo sekretoriaus, laišką, 

nešė C V pirm. Pr. Vainauskas, 
apie dalyvavimą tarptautinėje 
veikloje — dr. V. Viliamas. Bu
vo taip pat pranešimai iš skyrių: 
iš Waterburio, Bostono, Toron
to, Čikagos, Cleveland©, Niujor
ko. Po pranešimų buvo gyvos 
diskusijos.

Po pietų pertraukos atstovai 
ir -svečiai išklausė kruopščiai 
paruoštų paskaitų.

Prof> A. Gravroko paskaitą 
“Krikščionių Demokratų Sąjun
gos uždaviniai būsimoje atkur- . . . .
toje Lietuvoje” perskaitė jo sū- kuriame autorius atkreipia dė- 
nus Jurgis. Paskaita buvo prog- mesį, kodėl montrealiečiams Pa- 
raminio pobūdžio ir labai gra- baltijo kraštai itin turėtų rūpė- 
žiai, giliai ir vaizdžiai iškelianti todėl, kad sovietai Pabal- 
būsirną krikščionišką bei demo-j ^teritoriją yra paruošę kaip 
kratišką Lietuvą.

VLIKo pirm. J. Matulionis 
pranešime “Iš politinės laisvi
nimo VLIKo veiklos” susidoųiė- 
iusiai auditorijai aptarė naujau
sius VLIKo veiklos žygius ir 
santykius su kitais veiksniais.

Iz. x Matusevičiūtė paskaitoj 
“Lietuviu tautos svarbesnieji 
kovos etapai dėl gimtosios kal
bos”, iškėlė daug aktualių ir gy
vybinių klausimų lietuvių ko
voje prieš okupantus praeityje, 
pavojus gimtajai kalbai emigra
cijoje ir dabartinės okupacijos 
žalingą įtaką. Lietuvybės išlai
kymo klausimais konferencija 
parodė didelio susidomėjimo bei 
pritarimo.

P.Stravinsko pranešime “Tarp 
grupiniai santykiai” labai giliai 
buvo paliesti mūsų katalikiškų
jų bei tautinių grupių nesutari
mo priežastys, kurios išplaukia 
ne iš asmeniškumų, bet iš skir
tingų ideologijų. Dėl šios prie
žasties susitarimas darosi vis 
sunkesnis. Ne metoduose ir bū
duose, bet ideologijoje glūdi ne
santaikos šaknys.

Rugsėjo 2 d. 10 vai. ryto įvyko 
pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje 
už mirusius. kovose Sąjungos 
narius. H

Po pietų įvyko Jaunimo sek
cijos posėdis, praėjęs labai pa
kilia nuotaika. Daug akademi
nių jaunų pajėgų dalyvavo iš 
Cleveland©, Čikagos, Toronto ir 
kitų miestų.

3 vai. pp. vyko Centro Komi
teto komisijų pranešimas:

A. Gražiūnas padarė praneši
mą iš krikšč. demokratų spau
dos veiklos, pateikdamas sąjun
gos veikimo planą — nuo pla
taus politinio laisvinimo tarp
tautinių problemų, - spaudos ir 
lietuvybės išlaikymo būdų.

Naujo statuto projektą per
skaitė Stasys Lūšys. Statute pa
keista keletas paragrafų. Jis vi
sas priimtas.

Į naują Centro Komitetą iš
rinkta: Pranas Vainauskas, dr. 
Vladas Viliamas, Albinas Gra
žiūnas, Algis Vedeckas, Stasys 
Lūšys, Antanas Repšys, Stasys 
Rauckinas, dr. Šidlauskas, Ka
zys Kleiva ir Edvardas Vitkus.

Į revizijos komisiją: Kazys 
Mockus, dr. St. Leimonas, dr. 
Kaladė. Dr. Kuodis —•" kandida
tas.

Į garbės teismą: prof. J. Grav- 
rokas, Petras Stravinskas ir Hen 
rikas Idzelis. Kandidatais: Pet
ras Balčiūnas ir Antanas Gai- 
liušis.

mesį, kodėl montrealiečiams Pa- 
raminio pobūdžio ir labai gra- baltijo kraštai itin turėtų rūpė-

bazę tolimojo skridimo šaudme-' 
nu iššovūnui. Iš Pabaltijo ruožo 
iššauti tolimieji skraiduoliai per 
Atlantą, skirti Montrealio - Niu
jorko rajonui nesutiktų pakelyje 
jokio radarinio tinklo. Dėl to tai 
sovietai ir naudoją žiauriausią 
genocidą ir deportacijas Pabal
tijo kraštuose. "Pabaltijis yra 
geriausia rodyklė visų sovietinių 
planų. Kol Pabaltijo kraštai yra 
taip traktuojami, kaip ligi šiol, 
visos viltys į Kremliaus taikos 
troškimą yra bevaisės”, baigia

Grįžo vyskupas Ramanauskas
Žiniomis iš Lietuvos, į Telšius i viškis, Kaunas, Kaišiadorys - 

grįžęs iš Sibiro tremties vysk. ---——----- —1J- ’--- 
Pranciškus Ramanauskas, Tel
šių vysk, 'ordinaro pagalbinin
kas. Sibiro vergų stovyklose jis 
išbuvo ištisą dešimtmeti; suim
tas buvo 1946 m. gruodžio mėn. 
grįžtant iš katedros po Mišių. 
Jam nebuvo leista . pasiimti nė 
pačių būtiniausių dalykų—skry
bėlės, apsiausto, maisto. Žmonės 
bandė jam padėti, bet nesėk
mingai. Jie susirinkę katedroj 
pasimeldė už jį sugiedodami 
giesmę “Marija, Marija...” 
• Dabar vysk. Ramanauskas tu
ri 63 metus. Kunigu įšventintas 
1917 m. ,o vyskupu — 1944 m. 
Ilgą laiką seminarijoj buvo pro
fesorium. Ar dabar jam bus leis
ta eiti vyskupo pareigas — ne
žinia. Ikišiol Telšių vyskupiją 
valdė neseniai įšventintas vysk. 
P. Maželis.

Taip Telšiai turi šiuo metu du 
vyskupu. Neturi vyskupų Vilka-

LFB SUVAŽIAVIMAS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

sekiojamus bičiulius, dvasios 
vadas kun.Krikščiunevičius per
skaitė pritaikintą maldą.

Pasėdžiai baigti Lietuvos him* 
nu. Dalyviai skirstėsi į savo toli
mus namus. Visi jautėsi atsigai
vinę, pasisėmę naujų jėgų sun
kiai titaniškai kovai tęsti už sa
vo brangios tautos išlaikymą ir 
už jos išlaisvinimą iš žiaurios 
priešo vergijos.

Indėnų religinė šventė rengia
ma Toronto priemiesty Scarbo
ro, kur bekasant namams pama
tus buvo rasta dvi didelės duo
bės mirusių palaikų. Specialistų 
buvo nustatyta, kad tai indėnų 
giminės iroquois palaikai ir jų 
apžiūrėti buvo sukviesti šešių 
genčių indėnų vadai. Su jais 
buvo sutarta, kad palaikai bus 
vėl palaidoti su indėnų religi
nėm apeigom jų vėlinių dieną 
spalio pradžioje. Pagal indėnų 
tikėjimą, religinėm apeigom vė
lės suraminamos. Apeigose kal
bamos maldds, aukojamas mais
tas ir sudegintas tabakas. Mano
ma, kad tos indėnų apeigos su
trauks minias žiūrovų.

• J. 
—*

“• z W

Bostono liet, dramos sambų- ’ 
ris, vadovaujamas A. Gustaičio, ’ 
pasibaigus šiltajam vasaros lai- 
kotarpiui, spalio 14 d. yrą pa- 
kviestas atvykti ' į Moritrealį. 
Sambūris atveš montrealie- 
čiams puikią “Raudonojo Vyno” 
komediją, kurios pastatyme da- . 
lyvaus ir žinomasis aktorius - 
veteranas H. Kačinskas.

Jaučiama, kad Montrealis yra 
labai pasiilgęs vaidybinio meno, 
tad šis pakvietimas yra bandy
mas, kurio reikia nepraleisti ir 
tinkamai jį išnaudoti. Nuo mūsų 
visų priklauso, kad šis bandy
mas pasisektų, priešingu atveju 
vargu ar atsiras kas bandytų 
ateityje panašius sambūrius 
kviestis. Į šį skelbimą kviečia
me atkreipti savo dėmesį visus, 
tiek jaunimą, tiek ir senimą.'

Viešosios moralės taryba su
organizuota Quebec© prey, su 
centru Montrealy. Jos uždavi
nys — taisyti pašlijusią moralę 
ypač politinėj srity. Tai padary
ta ryšium su dviejų Lavalib sto
to profesorių kunigų Dion ir O’ 
Neil paskelbtu straipsniu, i ašt
riai kritikuojančiu . įsigalėjusias 
politines ydas, kurios ypač-pasi- 
reiškusios per paskutinius rinki
mus. Manoma, kad šis sąjūdis 
išeisiąs į politiką kaip nauja 
Quebeco provincijoj partija.

Retas įvykis
Montrealio apylinkėje esan

čiame Frank O. Smitų ūkyje St. 
Huber, pirmaveršė karvė atvedė - 
4 veršelius. Buliukas ir trys kar
vytės auga sveiki. Daugelis vyks 
ta jų pamatyti. F. D.

šias vyskupijas valdo kan. J. 
Stankevičius. Kaišiadorių vys
kupas T. Matulionis, kaip rašo- . 
ma. kitame laiške iš Lietuvos, 
esąs sveikas, gyvenąs Birštone. 
Ir tai, matyt, dėlto, kad Kaišia
doryse jam gyventi neleidžiama. 
Birštonas priklauso Kaišiadorių 
vyskupijai. '

Tame pačiame laiške pridu
riama: “Tik a.a. M. Reinys jau 
nesugrįš’’.

i -

NAUJOKAI EIS ANGLIŲ 
KASTI

Lenkijoj anglių kasyklos pri- , 
trūko darbininkų. Šių metų pra
džioj buvo netgi pavojus, kad 
anglių eksportas užsienin- turės 
būti sustabdytas. Komunistinė 
vyriausybė ėmėsi priemonių su
traukti daugiau savanorių į ang
lių kasyklas. Kadangi viliojimai 
nedaug tepadėjo, vyriausybė nu
tarė pasiūlyti naujokams, tu
rintiems atlikti 20 mėn. karinę 
prievolę, eiti dirbti tą laiką į 
anglių kasyklas. Ten atidirbtas 
laikas — 20 mėn. — būsiąs už
skaitytas kaip karinė tarnyba. 
Šis nutarimas padarytas ryšium 
su pramonės pertvarkymu per
einant daugelyje įmonių iš ka
rinių į civilinių reikmenų gamy
bą. Be to, demobilizuota 50.000 
karių, kurie būsią pervesti pra
monėm


