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Lietuviškos gimnazijos
Savo laiku gyva buvo universiteto mintis, kuri su Pinnebergo 

pabaltiečių universiteto užsidarymu išblėso. Tiesa, buvo dar ban- 
■dyta perkelti un-tą į Amerikos žemyną, bet, deja, nesėkmingai, 
ir nuo to laiko niekas apie tai nebekalba. Liko betgi gyya lietu
viškų gimnazijų mintis, kuri plačioj visuomenėj’ patvariai, bent 
kol kas, tebesilaiko. Vienintelė lietuvių gimnazija Vokietijoj visų 
buvo ir tebėra labai palankiai ir plačiai remiama. Atrodo, ji jau 
susidarė savo vardą mūsų visuomenėje ir užsitikrino josios pa
stovią paramą. Tžip pat su džiaugsmu buvo sutikta ir lietuvių 
saleziečių gimnazija Italijoj. Ji, kaip ir Vasario 16 gimnazija, su
organizuota lietuviškais pagrindais prisitaikant prie vietinių są
lygų ir krašto įstatymų. Pastaruoju laiku šia kryptimi pasuko 
tėvai pranciškonai JAV atidalydami pirmąją gimnazijos klasę 
Kennebunke. Yra vilčių, kad jų įstaiga kasmet augs ir taps pilna 
gimnazija. - .............. . .

Minėtinos yra ir tėvų marijonų ir seserų kazimieriečių gim
nazijos — Marianopoly ir Čikagoj. Jose taip pat mokosi dalis 
lietuvių mokinių, dėsto daugumoj lietuviai mokytojai duodami 
progos, be kitko, pramokti ir lietuvių kalbos. Be to, jos daro gar
bę lietuviams ir ta prasme, kad sugeba deramai parodyti ame
rikiečiams lietuvių sugebėjimus švietimo srityje. Kad tai lietuvių 
gimnazijos, rodos, niekas neabejoja, nors vadinti jas lietuviško
mis, deja, vargiai kas bedrįsta. Ir tai ne todėl, kad mestų joms 
kaltinimo pirštinę: jos dirba juk tokiuose plotuose, kur lietuviš
kųjų kamienų atžalos nebepaiso kamienų komandos. Visdėlto jos 
lietuviškajam gyvenimui reikšmingos ir kiekviena jų pastanga 
stiprinti ryšius su tuo'gyvenimu yra sveikintina.

Taikrai yra gera, kad lietuviškosios vienuolijos, išsigelbėju- 
sios. bent dalimi, nuo bolševikiškos rankos sunaikinimo, išdrįso 
imtis tokio vertingo darbo — .steigti savas lietuviškas gimnazi
jas. Tai darydamos jos tęsia Nepr. Lietuvos tradicijas. Juk kas 
gi neatsimena garsiųjų gimnazijų — tėvų jėzuitų, t. marijonų, 
t. pranciškonų, seserų kazimieriečių? Daugybė jų mokinių yra 
dabar Amerikos žemyne. Ar gi tai ne jų, pirmoj eilėj, maloni pa
reiga, paremti besisteigiančias tų vienuolijų gimnazijas? Juk vi
sur yra susidariusi tradicija, kad buvę kurios nors kolegijos auk
lėtiniai palaiko glaudžius ryšius su savo’Buvusia formuotoja. Jie 
netgi turi šio pobūdžio organizacijas, kurios kasmet skiria pini
ginę duoklę buvusioms, savo kolegijoms. Kodėl gi tuo nepasinau
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Suezo klausimas atsidūrė ąkligatvyje. Kaip ir galima buvo lauk
ti, Australijos premjero Mezies vadovaujamas penkių komitetas, 
įgaliotas Londono konferencijos kalbėtis su Nasseriu, nebuvo sėk
mingas. Po eilės posėdžių paaiškėjo, kad abiejų pusių pažiūros1 
Suezo -klausimu tiek skirtingos, jog neįmanoma rasti nė vieno tąę< 
ko, kuriuo pasiremiant būtų galima pradėti derybas. Nasser nepa
rodė jokio nuolaidumo, o Menzies komitetas neturėjo įgaliojimų 
daryti nuolaidų, kurios peržengtų Londono konferencijos nustaty
tas ribas. Komitetas, nieko nepešęs, grįžo į Londoną. Nassęris ne
trukus įteikė JT gen. sekreto- • 
riui ir suinteresuotom valsty
bėm savo planą, kuriuo siūlo 
sudaryti Suezo kanalą naudo
jančių kraštų organą, įgaliotą 
derėtis su Egiptu. Jo nuomone, 
pagrindinis dalykas esąs kana
lo prieinamumas visiems kraš
tams ir ta prasme esą reikia per
žiūrėti. 1888 m. Konstantinopolio 
sutartį. ’

Britams kyla klausimas: kas 
daryti toliau? Ųigšiolinės pa
stangas paspausti Nasserį pasi
rodė nepakankamai veiksmin
gos. Nei diplomatija, nei ūkinės 
priemonės, nei grasinimas kari
niais veiksmais Egipto neišgąs- 

. dino.’Min. pirm ,A. Eden sušau- 
, kė atostogaujantį parlamentą 
nepaprasto posėdžio. Manoma, 
kad britų "vyriausybė išdėstys 
jam savo tolimesnius planus ir 
prašys patvirtinti. Nors kariuo
menė pasirengusi žygiui' į Egip
tą, tačiau atsiranda vis stipres
nių balsU pries jį. Darbiečių kon 
gresas pasisakė prieš tokį žygį

duoti Alžerijai autonomiją fede
racinės prancūzų unijos rėmuo
se. Tuo būdu jie liko priversti 
trauktis nuo garsiosios savo teo
rijos, kad Alžerija esanti Pran
cūzijos tęsinys bei sudėtinė jos 
dalis. '; »

Italijos socialistai vienijasi
Italijos socialistai suskilo, kai 

jų vadas Nenni partijos vairą, 
pasuko Maskvos linkme. Tada’ 
Saragat atsiskyrė su savo'grupe 
ir parlamente gavo 19 atstovų?; 
o Nenni — 75. Pastarieji ikišiol 
visus svarbesnius klausimus 
balsavo drauge sukomunistais. 
Po Stalino mirties įvykus krizęi 
pačiame Kremliuje, Nenni ėmė 
rodyti Kremliui nevisai, palan-

rakštis, pasiuntė prancūzų sena- 
torių P. Commin suvesti abu ita
lų socialistų vadus deryboms. 
Saragat pareiškė sutini 
vienybės mintimi, jeigu 
atsisakys draugystės su

teks maitinti gimnazijas netiktai doleriais, bet ir mokiniais. Tai 
padėtų, tarp kita ko, išsklaidyti ir visuomenės dalies abejingumą 
lietuviškoms gimnazijoms, ypač vienuolijų vedamosioms. Mat, 
vis dar yra priekaištų, esą vienuolijos auklėjančios prieauglį 
tiktai sau, nors ištikrųjų joms rūpi apskritai krikščioniškai-lie- 
tuvišlžas jaunimo auklėjimas. Tai jų esminis uždavinys. Tam jos, 
bė kitko, yra ir Įsteigtos, Linkėtina tik, kad jes steigtų savo gim
nazijas galimai arčiau didžiųjų liet, kolonijų, prie liet, šeimų 
slenksčio. Tuo būdu palengvėtų ir auklėtojų, ir šeimų misija di
džiajame auklėjimo darbe. Pr. G.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
gautomis žiniomis, vysk. Pr. Ra
manauskas apsigyvenęs “pas sa
vuosius Šiluvoj”. Vysk. T. Matu
lionis nesąs stiprus ir dar nega
lįs dirbti. Būdamas Birštone 
imąs purvo vonias. Pažaislio bu
vusi kazimieriečių bažnyčia rr 
vienuolynas paversti ligoninę; 
studentų bažnyčia esanti pavers
ta popierio sandėliu; benedikti
nių bažnyčioj ir vienuolyne taip 
pat įrengti sandėliai ir garažai.

Yra vilčių, kad netrukus grį
šiąs iš Sibiro ir Telšių vyskupas 
Vincentas Borisevičius.

Kun. VI. Požėla grįžta iš Sibi
ro į Lietuvą.

Kun. J. Marcinkus ir kun. S. 
Telksnys taip pat turį daug vil
ties greitai grįžti.

Kun. Juozapavičius paskirtas 
Šiaulių šv. Jurgio parapijos kle
bonu ir dekanu.

Kun. Mažonavičius klebonau
ja Šiaulių šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje.

Kun. J. Latvėnas ir kun. dr.

i

Kliausis yra toje parapijoje al
taristai.

Kun. Edv. Simaška yra alta
ristų prie Šiaulių šv. Jurgio pa
rapijos.

Kun. Kleiba, buvęs Kužių kle
bonas, vėliau eidamas Lygumų 
klebono pareigas 1948 m. mirė. 
Dabar Lygumuose klebonauja 
kun. Sirūnas.

Mirė kun. dr. Šova, pradėjęs 
Šiaulių šv. Petro ir Povilo baž
nyčios atstatymą ir privedęs iki 
pašventinimo.

Radviliškyje klebonauja kun. 
D. Valančius. Kurtuvėnuose ku
nigas Radzvilas.

Kun. Statkevičius, Kauno šv. 
Antano parap. klebonas, ir kun. 
M. Gylys, Kauno Prisikėlimo 
parapijos klebonas, paskirti ku
nigų seminarijos profesoriais.

Kun. Justinas Lapis, buvęs 
Šiaulių šv. Jurgio parapijos kle
bonas, dabar yra prie tos para
pijos altaristų, 1957 metų kovo 
mėn. švęs savo 50 metų kunigys
tės jubiliejų.

Rinkiminėj kovoj
Demokratai tuojau po savo 

konvencijos metėsi į rinkiminę 
kovą. Jie šiuo metu neturi vals
tybinių pareigų, laisvi nuo ad
ministracinio darbo, taigi gali ir 
važinėti. Juo labiau, kad jiems 
reikia įrodyti respublikonų par
tijos netikusį valdymą, o tai yra 
nelengva. Kaip tyčia, paskutiniu 
laiku reikalai JAV stovi labai 
gerai: bedarbių kaip ir nėra, už
darbiai geri, krautuvėse gali 
pirkti išsimokėtinai, taika vieš
patauja ir taiką žada.

Demokratams reikia įrodyti, 
kad jie dar geriau būtų padarę 
ir sutvarkę. Jie puola respubli
konus, tarp kitko ir mums rū
pimais klausimais, pvz.: respub
likonai tylėjo, kai sukilo darbi
ninkai Rytų Vokietijoje ir Len
kijoj ir tuo susilpnino demokra-1, 
tų politiką, kuri turėjo tikslo ' ga

Mūsų bendradarbis Niujorke šiuo metu tarptauinė padė- 
Spėjama, kad vyriausybė

palankių verslo firmų.
Ar bolševikai pasikeitę?

Patys bolševikai, daugelis Va
karų politikų ir simpatizuoją 
bolševikams kiekviena proga, 
ypač po Stalino mirties, skelbia, 
kad bolševikai jau ne tie. Toks 
noras yra, o kai to norima, tai 
dažnai taip ir atrodo.

Bet Dulles po Londono konfe
rencijos apibūdindamas naująjį 
bolševikų užsienio reikalų mi- 
nisterį Šepilovą, pasakė, kad 
prie stalo šis yra žymiai kitoks 
nei Molotovas: gerų manierų, 
kalbus, pajuokauja, bet konfe
rencijoj, oficialiose kalbose tas 
pats Molotovo tipo bolševikas,' 
agitatorius.

Išėjo iš spaudos nauja įdomi 
t “Soviet Crimes and 

Khrushev’s Confessions”, kurią 
2 parašė Chester S. Williams. Joje 

yra išvardinti visi nuo pat pra
džios padaryti bolševikų nusi-

sulaikyti komunistų ekspansiją. 
Kaip jie būtų pasielgę, atsaky
mo nėra.
prabT“XideanUs Š“ Ritimai prieš žmonių ligi pas 
Pirmutiniame savo didesniame ! dienų; Įemaar metai po 
pasirodyme jis puolė komunis
tus, perspėdamas tautą dėl bol
ševikų pavojaus ir namie ir tarp i 
tautiniame gyvenime. Jis aiš- i 
kiai pabrėžė kad komunistai JA 
V-bėse savo veikimą yra sustip-1 
rinę, esu, tas.pats pastebima ir kalthnai daromi ir toliau 
kitose demokratmese valstybe- Į tai
se.

vra 
tis. 
iškels klausimą dėl kariškų ope
racijų Egipte.

Šiaurės Atlanto Sąjunga pra
dėjo savo posėdžius Paryžiuje. 
Svarsto irgi Suezo kanalo reika
lus. Anglų užsienio reikalų mi- 
nisteris informavo apie Londo
no konferenciją ir karinius pasi
rengimus.

JAV pasiryžusios daryti vis
ką, kad karo nebūtų. Jos vairuo
tojų galvojimu, jis būtų labai ne 
oopuliarus neutraliose valstybė
se. Indijos Nehru net du kartu 
buvo liepęs parengti lėktuvus 
skristi į Angliją tartis ir kartu 
perspėti Anglijos premjerą Ede
ną. kad ir nutrūkus deryboms su 
Egiptu, nesiimtų jėgos. O jei bū
tų jėga iš anglų pusės pavarto
ta, tai indiečiai grasintų visai iš
eiti iš britų Commonwealth.

Apskritai, karo nuotaikos yra 
žymiai atsiuvusios. Manoma, 
kad visas reikalas bus perduotas 
Jungtinių Tautų Organizacijai, 
o čia visas reikalas užsivilkins 
dar ilgam laikui. Taip susitvar
kius karo būtų išvengta. Bet tai 
nereiškia, kad nebus daugiau 
konfliktų. Jie kils naujose sri
tyse.

dzioje 'Dulles aiškiai reme britų 
reikšlavimus, bet ‘dabar laikosi 
šalčiau ir pataria nesiimti karo, 
nes JAV jo nerems. Tai verčia 
britus ieškoti kitų kelių į Suezo 
kanalo-sprendimą. Galimas daik 
tas, jie kreipsis į Jungt. Tautas.

Prancūzai laikosi gana karin- 

remti britų ėjimus prieš arabus, 
kurie jiems'jau yra daug kraujo 
sugadinę. Jie drąsina britus im
tis karinių priemonių Nasseriui 
sutvarkyti, nes jeigu jis nebū
siąs sutvarkytas dabar, tai vė
liau jis britus sutvarkysiąs. 
Prancūzai jau įpratę kariauti su 
arabais, ir britų įtraukimas ka- 
ran prieš juos jiems labai pagei
dautinas. Min. pirm. G. Mollet 
išskrido į Londoną, kur su Ede
nu aptarė tolimesnius žygius 
Suezo byloj.

Alžerijoj kovos tebeina, bet 
prancūzai jau paskelbė esą pasi
ryžę savo politiką sušvelninti ir

Prašneko kalintas generolas
Vokiečių generolas Kurt Mey-J gebėjęs vadovauti, buvęs Pat

er po karo buvo sąjungininkų 
nuteistas mirti kaip karo nusi
kaltėlis, nes rastas buvęs atsa
kingas už 18 kanadiečių karių 
belaisvių sušaudymą. Vėliau 
mirties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu: Kurį laiką jis sėdėjo 
N. Brunswicko prov. Dorchester 
kalėjime ir prieš dvejus metus 
buvo paleistas. Dabar jis gyve
na Vokietijoj ir yra alaus daryk
los agentas. Savo pasikalbėjime 
su spaudos atstovais jis pareiš
kė, kad jo nuteisimas nebuvęs 
pagristas, nes divizijos vadas 
negalįs būti atsakingas už karei
vių veiksmus, įvykdytus be jo 
žinios. Apie karinę sąjungininkų 
vadovybę — kanadiečių ir britų 
— jis pasisakė nesąs geros nuo
monės. Jei ių vadai, vadovavę 
vokiečių oajėgu puolimui, būtų 
neleidę ištrūkti beveik apsup
tiems vokiečių daliniams, karas

ton.
Gen. G. Simmonds, buvęs Ka

nados gen. štabo viršininku, pa
reiškė, kad gen. Meyer nuteisi
mas buvęs ne karinis, o politinis 
aktas. Jis manąs, kad nesą jokių 
įrodymų, jog kanadiečiai belais
viai buvę sušaudyti su gen. Mey 
er pritarimu.

Stalino mirties. Mums lietu
viams, kurie tuo esame susirūpi
nę ir kurie atidžiau sekame so
vietų gyvenimą, buvo aišku ir 
be šios knygos, kad jokio skir
tumo tarp naujų diktatorių ir 
senųjų nėra, nes tie patys nusi- 

. Bet 
t, . . ... ,. -. .. [vakariečiams tai bus šis tas irPasak jo, reikia sustiprinti' naujo kai jšvardinami visi nau.
• v * • • * ... 'ji sovietu “žygdarbiai”. Žudynės

Kaip žinoma, ir viena ir kita ten eina ir ‘ toliau, deportacijos I aai'ĮX^
partija savo programose įsidėjo ksta nors ir kitu vardu. ir ki. Į 800.000 žmonių, jų tarpe 20.000
ir Lietuvos reikalus Ir viena ir ta {orma; visos istaigos veikusios ;is R Vokietijos 3 kardinolai, 65
, • w • TTT * * * 1 * prie tėvelio Stalino, kaip nk ;^kuPaį’.kiį’k^lb? Pf^akė
ti laisva. VLIKo pirmininkas ir.yp turi darbo ir prie jo gabaus Fe<k Vokietnos kancleris Aden- 
respublikonų ir demokratų vado'okinio Nikitos. sienos su už.
1 *1 ;sieniais laikomos taip pat sklan-jkos rastus pareikšdamas vilti, 'džiai uždaryt0S) propaganda gy- 
kad ateity kova uz pavergtas tau ventojų taį.pe prie§ visus Va. 
tas bus sustiprinta. karus varoma tifo pačiu tempu

Ligi rinkimų liko 2 menesiai. ir pJūstama faip pat riebiai Tik 
Jie bus karsti abiem partijom, padidėjo ju aktvvumas. Stalinas 
Jungtinėm Valstybėm šie rinki- <.ireo persekiojimo manija (tiek 
mai (ne pačiai valstybei, bet žmonjų išžudžius tai nė kiek ne- 
R?rtĖ’Likai„nuos į stebina), o šitie vyrukai zuja per 
tik $100.000.000. Partijos siuos .pasauli kelnes pasiraitoję. Kai 
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VOKIETUOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

77-asis Vokietijos katalikų 
: kongresas Koelne buvo pradėtas 
'varpų gaudimu. Jame dalyvavo

3ž£į&O

ir Lietuvos reikalus. Ir viena ir

pinigus surenka iš savo narių ir Kai 
bus išžudė keliasdešimt milijo
nu, tai ir šie sustos ir užsidarys 
Kremliuie. jei prieš tai kas nors 
jų nelikviduos.

Karas prie Suezo?
Angliįn« narlame«tas renka

si š trečiadienį. Neseniai jis

Panaikintos Stalino premijos
Kompartijos Centro Komite- savo garbei.

tas ir ministerių taryba paskel- Į Sis dekretas yra dar vienas
bė dekretą, kuriuo nuimamas žingsnis Stalino nuvainikavime _ _ ________ _ ______ ___
Stalino vardas nuo visų premijų j Jis jau išimtas iš vadovėlių, iš .buvo paleistas atostogų ir štai 
ir trraTtnomac Tuninn varHac filr Vn. t._______ _ x_ir grąžinamas Lenino vardas, enciklopedijos—paliktos tik ke- 
Dekrete sakoma, kad Lenino tlios eilutės — ir kitų garbės vie-
premijos nebuvusios skiriamos 
nuo 1935 m.; dabar jos atstato
mos ir būsiančios skiriamos pa
sižymėjusiems moksle, techni
koj ir literatūroj. Tai liečia vals-

Jas Stalinas buvo panaudojęs

tu. Ar neateis laikas išimti tą 
“dranga” ir iš Raud. Aikštės 
mauzoliejaus?

aueris, pareikšdamas: “Federa
linė Respublika ir visa vokiečių 
tauta darys visa ką gali išlais
vinti savo broliams ir seserims 
Rytuose. Koelno katedra 708 m. 
senumo ta prosą buvo atidary
ta pamaldoms. Karo metu ji bu
vo gerokai apžalota.

kad _ _
spaudoje to aiškiai nep 
mini, jog vienijimo proefesas^ūžy 
truksiąs dvejetą metų. '

Vokietijos vienybę,.?'
Nežiūrint Vyr. Tribunolo.’ 

sprendimo, kuriuo komunistų

tuojau likviduota, Adenauerio 
vyriausybė kreipėsi į keturius 
didžiuosius prašydama tartis 
Vokietijos vienijimo klausimu^ 
Prašymo priede, skirtame. Mąs^ 
k vai, išdėstyti ir konkretūs pa-J 
siūlymai, iškelti Ženevos konfe
rencijoj min. pirm. Edeno. Juose 1 
nurodoma, kad Vokietija sutikę’ 
tų su demilitariz. tarpine juos
ta iki Oderio - Neisse upių. Gro-^ 
myko, priėmęs raštą betgi tuoj. 
pareiškęs, esą tai reikštų Vokiė-' 
tijos atginklavimą ir civilinių 
teisių panaikinimą ir todėl šiuo 
metu Vokietijos suvienijimas 
esąs neįmanomas.

KANADOJE?
kainos. Atpigo tiktai audiniai.
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gai ir stengiasi kiek galėdami partija paskelbta nelegalią ir

KAS NAUJO
Sovietų ambasadą Otavoj per

spėjo užs. r. min. L. B. Pearson, 
kad nedarytų spaudimo į atei
vius grįžti Sov. Sąjungon ar jos 
satelitinius kraštus. Vyriausybei 
pasiskundė ukrainietis Pavlo 
Hlyszanisa, gyv. Toronte, esą 
jo ’-dukters vardu komunistai 
ėmę rašyti laiškus, kviečiančius 
grįžti namo. Be to, jis gavęs laiš
ką ir iš ambasados III sekreto
riaus Viktor Selianov, kuris pa
sisiūlęs padėti jam grįžti namo. 
Iš to ukrainietis padarė išvadą, 
kad duktė laikoma įkaitu, kad 
jai gresia pavojus ir visą susira
šinėjimą perdavė Kanados vy
riausybę, kurios pareigūnai ti
ria ši reikalą. Jei paaiškės, kad 
sovietai naudoja įbauginimo 
priemones, manoma, jų ambasa

dos sekretorius bus paprašytas 
išvykti. V. Selianov buvo pareiš
kęs, esą jis pasiruošęs parodyti 
savo susirašinėjimą su Pavlo H., 
bet vėliau atsisakė teisindama
sis. girdi, esąs “užimtas” amba
sadoj.

900 milijonų deficitas numa
tytas 1956 m. prekybos balanse 
dėl nepaprastai padidėjusio im
porto iš JAV ir kit ųkraštų. Per
nai deficitas siekė tiktai $361 
mil. Kanadiečiai, siekdami augš- 
tesnio pragyvenimo lygio, ėmę 
pirkti labai daug užsienio gami
nių, kurie toli prašoka savo 
krašto eksportą. Kaikurie žino
vai aiškina, tai nesąs blogas reiš
kinys. Kiti gi mano, kad yri kuo 
susirūpinti, nes Kanados užsie
ninė skola nuo vieno milijardo 
1955 m- pašoko iki septynių. Tai 
skola' daugiausia JAV pilie
čiams. ; ’

Prieš infliaciją vyriausybė 
imasi naujų priemonių,. kurias 
pateikė finansų min. Harris. No
rima dar labiau suvaržyti kredi; 
tą, pirkimą išsimokėtinai ir pa
kelti nepasiturinčiųjų pajėgu
mą pirkti. Nenumatoma mažinti 
mokesčių — nei tiesioginių, nei 
netiesioginių, — nes tai 
dėtų prie infliacijos stabdymo. 
Krašto gynybai skirti naujų su
mų irgi nenumatoma, n< 
metu jos normaliai jau 
būti didinamos.

Ryšium sū priešinfl 
priemonėmis bankai pakėlė tau
pomųjų sąskaitų palūkanų nuo
šimtį iki 2.5 nuo rugsėjo 15 d. 
Norima skatinti gyventojus dau 
giau taupyti.

RUSIJA DIDŽIAUSIA 
KAPITALISTĖ

Tėvas Jordan, benediktinas, il
gai studijavęs nuosavybės klau-« 
simą, priėjus išvados, kad Sov. ,cms įieško vadovų Suezo kanalu Sąjunga esanti didžiausia kapi- herplaukiapUems laivams. Ji 
talistė. Anot jo, “jei kuris kraš- izada mokėti didesnį atlyginimą 
tas yra vadinamas kapitalistiniu Į oei Kanadoj. Sąlyga: bent aš- 
dėl to, kad turtas yra sutelktas tuonių metų patyrimas kanalo 

navigacijoj.
★

Pakilo kainos, ypač maisto ga
minių, per pastaruosius tris mė
nesius. Liepos mėn. pragvveni- 
mo rodiklis pasiekė augščiausią 
taška -į 119.1 vienetų; 1949 m. 
jis siekė tiktai 100 vienetų. Taip 
pat pakilo namų, anglies, virtu-

keleto rankose, tai Rusiia yra 
didžiausia kapitaliste. Rusiioj 
tėra tik penktadalis gyventojų, 
kurie ši ta turi ir gali kaiką pa
sakyti: kiti gi priklauso nuo ju.

staiga vėl šaukiamas. Tai trečia 
kartą po karo. Pirma kartą tai 
įvyko 1949 m., kai reikėjo nusi
statyti dėl svaro nuvertinimo, 
antra karta atostogos buvo nu- Juo ilgau trunka komunistinis 
trauktos 1950 m., kai prasidėjo valdymas, juo daugiau turto tel- 
karas Korėjoje. Ir dabar... Su-,kiasi keletos rankos ir juo la- 

Įezo reikalai. Tikrai vien jau iš .biau blėsta revoliucinė ir totalis- 
'šito galima spręsti, kaip rimta' tinė dvasia”.

Egioto vyriausybė per laikraš-

nalistams min. pirm. L.



as

Tėviškės liburiai
THS LIGHTS OF HOMELAND

RuHilhnė tor LMwonion R.C. CUturd Socinty of Conodo 
' "SAVAI TRASUS

Raring win Or. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičių* -
Lekttia Sanpete* Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

j' PrenuaMrata-KoMdaie ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2-S0
- Kitca: metam*'M 50, pusmečiui $2.50

ImoMte nemažiau $10 laikomi i garbės prenumeratoriai* 
Už skelbimų turinj redakcija neatsako.

Ml Dumto* W„ Terauta, O-t. Cėeede Tetef. EM. 8-6M3.
■ '..........i ■■■■■■....  ........ , --------—ra

Tutina mažini jy vargą
Mūsų tauta jau nuo žilos seno-;

vės, ne tik kaimynių bet ir toli
mųjų tautų keliautojų, net mū-

numu, nuoširdumu, žmonišku
mu. Dar toli, prieš krikščiony
bės priėmimą, lietuvių tauta 
žmogiškąjį. užuojautos jausmą 
savyję. buvo- giliai išugdžiusi. 
Ęaknynai lenkai sava .istorikų 
lųpomįs yrą ^ąsakę,kad kovoje 
lietuvis, jčęa* žiaurus, bet nuga

lėtam lieka žmogus.
Toli už savo tėvynės ribų lie

tuviai yra žinomi kaip vaišinga;

kųriam, teko Rietuvių šeimose 
pąfeuyotį,.. visą savo gyvenimą. 
prisĮmena. jų vaišingumą ir rei- 
kale tėikimą; pagalbos nelau- 
kiant už tai jokio atlyginime, 

^iup’.inetu, mūsų tėvynė yra 
nežmoniškai tėriojama, . josios 
vaikai išblaškyti po visus pa
saulio kampus. Mūsų protėvių 
krauju ir prakaitu persunkta že
mė mindžiojama ir niekinama 
svetimųjų. Ir tokiais žiauriais 
laikais pasiekia mus džiugios ži
nios, kad lietuvis ir dabar, pats 
kęsdamas nedateklius, dalinasi 
paskutiniu kąsniu su jo reikalin
gu, kad ir tolimos, dažniausiai ir 
nedraugingos mums tautos, sū
numi - dukra.

Iš tolimos tremties pasiekia, 
kartais tiesiog neįtikinančio he
rojiškumo pavyzdžiai; Net ir 
anokiose vargo sąlygose mūsų 
tautiečiai nėra praradę tų- kil
niųjų lietuviškų savybių — pa
galbos jausmo silpnesniajam.

• Likimo, o daugiausiai; seniau 
šion šalin atvykusiųjų brolių - 
sėsiu, vedamų tos pačios artimo 
meilės jausmo ir pareigos supra
timo; dėka pasiekėme šio konti- 
netno krantui ir daugumas čia 
sukūrėme sau ir savo šeimoms 
nė tik pakeneianąas, bet gana ge
ras: materialines sąlygas. Esame, 
palyginant trumptl Wku, ne tik- 
Užvylę, l^^’^ ppa»hkę> ššViO 
matėrollines; karo audros mums 
padarytas' gilias žaizdas; Žino
ma, moralinių žaizdų joks eko
nominis pakilimas neužgydys. 
Tėvynės ilgesio jausmo niekas 
nepašalins, ši žaizda bus su mu
mis iki mūsų paskutinio atodū- i 
šio. Tai kiekvieno tremtinio ne
atskiriamas palydovas.

Sovietinė propaganda “už grį
žimą į tėvynę” buvo radusi; šiek, 
tiek pasisekimo P. Amerikoj, 
ypač Argentinoj,—apie 2500 se
nųjų ateivių suviliojo grįžti “tė
vynėn”,. jų tarpe keliolika lietu
vių Bet* kai grįžusieji parašė 
laiškus,, staiga sustojo visa grį
žimo akcija. Ypač padarė įspūdį 
15 m. mergaitės Ana Lewczuk 
pabėgimas iš laivo ’’Salta” Ita
lijoj Genujos uoste, kur jai pa
vyko susisiekti su Argentinos 
konsulu* ir išsigelbėti. Grį
žusi Argentinon ji papasakojo 
savo istoriją. Pasirodo, jai nuo
lat buvo skiepijama komunistų 
simpatija jos motinos< ukrainie
tės. Draugų dargi-paveikta ji ry
žosi vykti Sov. Rusijon, kur ge

Gerbūvis” be karvių
(ELTA). Pavergtosios Lietu-!do kolchozo laukei apima 18 bu

rų apie klestintį ger- 
imąsi gyventojų „po-

byloja. Pavergtoje Lietuvoje 
gyventojas iki šioli dar tebesto- 
koja visos eilės būtino vartoji
mo reikmenų. Reiškiasi stoka ir 
maisto, kurią ypač jaučią miestų 
gyventojai. Tiek pavergtoje 
Lietuvoje, tiek visoje Sovietų 
Sąjungoje karvė yra tapusi tur-

Šis palydovas mums ir turi 
priminti tas humaniškąsias ir 
krikščioniškąsias pareigas savo tingumo simboliu. Kas turi kar- 
artimui, savo kaimynui, savo ne- vę, tas jau yra pasiturįs. Tačiau 
laimės ar laimės draugui, savojo ■ bolševikams vis nesiseka kar- 
krašto, to pačio kraujo broliui - ;vių skaičių pakelti, iki užplanuo- 
sesei meilę ir užuojautą bei pa- to lygio. Jau kuris metas Sovie- 
galbos pareigą. Broliui, kuriam 
žiaurus gyvenimas pavydėjo 
duonos, pastogės ir rūbo. Ku
riam pašykštėjo nors dalies tų 
gėrybių, kurias mes čia sukūrė
me. Kuriam pašykštėjo duonos 
kąsnio ne tik dėl suaugusiųjų, 
bet ir dėl vaikų, kurie dar nesu
pranta tos žiaurios gyvenimo 
kovos, kovos ųž kasdieninį būvį.

Šie nelaimingieji dėl savo liki
mo, tokio nelaimingo, ne patys 
yra kalti. Jie yra aukos kietų, 
nepažįstančių jokius meilės ir 
užuojautos, įstatymų, kurie ra
šyti, neva, dėl žmonių gerovės.

Tie mūsų broliai ir seserys, 
šiandien randasi ne tik Vokieti
joje, bet ir išblaškyti po plačio
sios Rusijos plotus. Jie yra bejė
giai savo kasdieninį pilką ir niū
rų gyvenimą praskaidrinti. Jie 
bejėgiai surasti priemonių savo 
kūnui apdengti, jam pamaitinti. 
Jie bejėgiai prieš savo mažus 
kūdikius, prašančius duonos 
kąsnio. Juos ir save jie gali ap
dengti ir pamaitinti tik ašaro
mis. t

O mes ar galime jiems’ padė
ti? Ir dar kaip. Mes ne tik gali
me, bet ir esame įpareigoti žmo
giškosios. pareigos. Mes galime 
ir TURIME jiems padėti, turi
me mažinti jų nelaimės dalį, tu
rime šluostyti jų ašaras, leng
vinti sunkias dienas, kad su
lauktume rytojaus jiems ir 
mums šviesaus ir jaukaus, ku
ris vės mus visus, kaip laisvos 
tėvynės vaikus, priglaus.

Ir šiais metais, vykstant Šal
pos Fondo vajui, sugląuskime 
savo, nors ir skersvėjų ištaršy
tas, eiles. Suglauękime%nelaimės 
ir nelaimingųjų; skaičiui mažin
ti; Aukokime tikrai pagal savo 
išgales; aukokime nuoširdžiai; 
aukokime taip,- kad nebūtų 
mums gėda prieš kenčiančius, 
nebūtų „ sąžinės išmetinėjimo 
prie jaunystės žydėjime užmer
kusio dėl bado akis. Aukokime 
bent vienos dienos uždarbį.

Pr. Šimelaitis.

tuose vyksta- akcija už gyvulių 
skaičiaus padidinimą. Tokia aib
ei j» vyksta, ir pavergtoje Lietu* 
vaja, šiais metais buvo sušauk
ta. piemenų ir geriausių melžėjų 
konferencija, kurion buvo atsi- 
lankęs ir Paleckis. Komunistinė 
pavergtosios Lietuvos, spauda 
gausi: paskatai® didinti gyvulių 
skaičių Pateikiama pavyzdžių, 
rodančių, nepakankamą, rūpini-

tame plote teturimos 173 karvės. 
Lietuvos laisvės metais šitų kai
mų ūkininkai laikė su viršum 
L300 melžiamų karvių.

Plungės rajono Vorošilovo 
vardo kolchozo žemės plotai su» 
daro daugiau kaip 5.000 ha. Tuo- 
tarpu kolchozas teturi 112 kar
vių. Lietuvos laisvės metais šita 
me žemės plote buvo išlaikoma 
apie 1.000 melžiam ųkarvių.

Pažymėtina, kad pavergtoje 
Lietuvoje ne tik žymiai sumažė
jęs karvių skaičius, bet taip pat- 
labai žemas turimų karvių pie
ningumas. Tatai matyti iš ko
munistinės spaudos^ Nemaža 
karvių, kurių dienos išmilžis net*

Vilkaviškio rajono* kolchozuose 
100 ha žemės teturima* vos 3,41 
karvės. A

Ne ką geresnė padėtis Mari
jampolės (bolševikų; pavadintos 
Kapsuku); rajone. “Tiesos” pa
reiškimu “čia 100 ha> žemės naud 
menu beveik du karto-daugiau 
karvių,,-negu Vilkaviškio rajo
ne”. Taigi; išeitų, kad< Marijam
polės rajono kolchozuose laiko
mų karvių skaičius 100 ha plote 
turėtų būti lygus apie 6.

Vedama akciją už, gyvulių 
skaičiaus padidinimą kai kuriuo 
se kolchozuose susilaukia šiokio 
tokio dėmesio. Vienur kitur-nu
perkama iš kolchozininkų vie
na) kite karvė. Tėčiam taip, pat

Egipto keliat į savarankumą
Egiptas i kovą su Vakarei* Į žydų U arabų, Rezultate te Jtilo 
7* ' ^ reatfaiai ■neramuinai artimud’
įlengva ir laipsniškai. Peržvel- aduose- Rytuose. Juose žuvo 159

stojo ne staiga. Įvykiai brendo

chronologine tvarka:
104$. I. 16. Egipto ir Saudi 

Arabijos, karaliai deklaravo, kad 
Palestina turi priklausyti ara-

XII: 28; Užmuštas premjeras 
Mamuba Nokrati. • ■».\.i-- 

-. IMS II. 24. -Egiptas ir Izraelis 
pasirašė karo paliaubas, tačiau

II, 15. Egipto vyriausybė atsi
statydino dėl Kairo studentų 
antibritiškų demonstracijų.

XI. 15. Karalius Farukas pra
nešė parlamentui, kad Anglija11 
sutinka išvesti savo kariuomenę:, 
te Kairo, Aleksandrijos ir Nilo 
deltos. . /

1947. IV. 3. Karalius Farukas 
.įsakė- iškelti Egipto vėliavą Gė— 
stre el Nil, kaip ženklą, kad ang
lai' pasitraukė iš krašto, kurį

Iii; 3; Sueso kanalo kompa
nija sutiko, kad: egiptiečiai; už
imtų 90^ administracijos ir 
80% techninio personalo kom
panijoje. Be to, sutarto, kau 
kompanijos valdyboje Egiptas 
gautų 7 vietas iš esamų 32 ir

visai eilei- kolchozų;
Šita akcija sudaro sąlygas 

įžvelgti į gyvulių ūkio paverg
toje- Lietuvoje- atsilikimą, paly- 

meto 
metais I0&iy& &i

ir vasaros mėnesiais neviešija> pasitaiko, kolchozų, kuriuose- kai Į Iaike okupavę nuo 1882 m 
“ -............... — - • A vių; skaičius, nežiūrinti paritetų 5511 *■ -wnansviv

didinti; mažėja^ Pavyzdžiui? 
garės rajone; “Tiesos? pareiškė 
mu, šiai& metate karvių sUai* 
čius, paiy&ntii su- 188$ metais, 
yra sumažėjęs 1O01 vienetų. - ;

5rfl litrų, tai yra artėja prie ož
kos lygio.

Atsilikę ištisi, rajonai* Ne tik- 
visa eilė kolchozų pavergtoje 
Lietuvoje atsilikę gyvulių ūkio 
srityje nuo laisvės meto lygio. 
Yra- atsilikusių ištisų rajonų.

Marijampolės ir Vilkaviškio 
apskritys laisvės metais, buvo, 
laikomos ūkininkavimo pavyz- 

Įdžiu. Visai kita padėtis įvedus 
kolchozinę sistemą Šiais metais

vio kilimą” neturi: atramos boli 
ševikinio* gyvenimotikrovėje.

XII. 8. Egipto vyriausybė fa
natiškąją Musulmonų Broliją 
apkaltino esant revoliucine ir 
įsakė ją likviduoti.

1948. V. 13 Arabų Lyga, pa
skelbė karą: Izraeliui. Egipto 
kariniai daliniai perėjo į arabų 
laikomą Palestiną.

VL 111 Pasirašyta laikina ka
ro- veiksmų, sulaikymo sutartis.

XI. 29. JT balsavimais nu
sprendė Palestiną padalinti tarp

’2Q'karvių, Pavergtoje Lietuvoje 
nėra kolchozo, kuris gąlėtų pa- 
sigįrti: šitokiu* visuomeninių kar
vių, skaičiumi.

Kalėtas, pavyzdžių. ,
Prienų rajono “Taikos” kol

chozas turi) 1227 ha ariamos že
mė® ir apie 400: ha- pievų bei ga
nyklų. Tito- tarpu karvių tetu
rimai vos 3L Lietuvos laisvės, 
metais-; šitame- žemės plote- buvo, 
laikomai mažiausiai 300 karvių.

Kalvarijos rajono “Tarybų. 
Lietuvos” kolchozas apima* 348ft 
ha- žemės plotą; Teturima- 166- 
melžiamos karvės. Lietuvos lais 
vės metais šitame žemės plote 
laisvieji ūkininkai laikė apie 
680 karvių.

Radviliškio rajono Mičiurino 
vardo kalchozo žemių plotai su
daro per 3.000 ha .Pagal per
spektyvinį planą numatoma 
1960 m. turėti 426 karves. Jeigu 
ir pavyktų planą įvykdyti, tai 
1960. metais tasai kolchozas dar 
nebūtų pasiekęs Lietuvos lais
vės meto šitame žemės plote 
turėtų kadvių skaičiaus, kuris 
viršijo 600.

Vilkaviškio rajono “Žaliosios” 
2.432 ha; plotą apimančiame kol
choze šimtui, hektarų naudoja
mos žemės teturima po 2 kar
ves. ■ v

• Rietavo rajono Molotovo var-

Kelionės įspūdžiai 
Rašo J. Pamituviškis

(Pabaiga};

NEBEVAŽIUOJA Į SOYIETĮĮ SĄJUNGĄ
lėtų išsipildyti jos svajonė — 
tapti lakūne. Tėvas, lenkas — 
baldų įmonės darbininkas.— ne
norėjo su tuo sutikti, bet moti
nos prašomas pagaliau pasirašė 
reikalingus dokumentus. Pate
kusi- repatrijantų laivan, mer
gaitė Lewczuk. pajuto komu
nistinę “laisvę”. Apie 40 komi
sarų — politrukų nuo ryto iki 
vakaro įsakinėjo įvairius dar-

bus, varinėjo į rusų kalbos, dai
nų ir marksizmo - leninizmo pa
mokas. Ji pamatė kuo kvepia 
sovietinis rojus ir suskubo pa
bėgti.

Taip sovietų užsimojimas su
sigrąžinti 30.000 P. Amerikoj 
gyvenančių išeivių supliuško. 
Sovietų atstovybė Buenos Aires 
turėjo atšaukti jau užsakytą lai
vą sekančiam transportui.

j Valau fotelius ir 
įvairius kitimus,

v . ■'

'taip pat išimu rašalo (lėmęs. Sutaisau

* iširusius gėlus ir pradegintas kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973

j P. KARALIŪNAS'

. Sulaikė laivą Baltijos jūroj
Švedų prekinis laivas su 36 jū- —------------------------

rininkų. įgula buvo sovietų su
laikytas Baltijos jūroj. Jis plau
kė iš Nynaescham uosto Gotlan
do salon; vos praplaukė Gotic 
San salą; prisistatė sovietų ka
rinis laivas įr jį sulaikė-. Po kelių 
valandų švedų laivas buvo pa
leistas.

Tai atsitiko todėl, kad sovie
tai teritoriniais vandenimis lai
ko 12' mylių, o švedai — tiktai 4- 
mylias. Švedai aiškinosi, kad jų 
laivas stipraus vėjo ir bangų bu
vęs nuneštas nuo numatyto ke
lio, kuris neliečiąs sovietinės 
srities.

Nesu- toks tortingas, 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 * Koertmg - Blaupunkt

c JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

IŠTRĖMĖ UŽ VEDYBAS
JAV kaikuriose srityse vyksta 

pasipriešinimas negrų vaikų pri
ėmimui į viešąsias mokyklas. 
Būdinga, kad kaikurių sričių 
amerikiečiai nepakenčia netgi 
vedybų su baltaisiais. Antai 
Texas valstijoj tai draudžiama 
netgi įstatymu, numatančiu ka
lėjimo bausmę nuo 2 iki 5 me
tų. Prokuroro H. Green įsaky
mu, iš Texas ištremti Mary 
Zichterman ir Ollie Brown. Pas
tarasis negras vedęs ne negrę 
Meksikoj 1955 m. Nebuvo atsi
žvelgta ir į tai, kad abu yra tar
navę JAV aviacijoj Lacklande 
prie San Antonio.

SOVIETU DARBININKO 
UŽDARBIS

Pagal naują dekretą, sovietų 
darbininko mažiausias mėnesi
nis atlyginimas nuo 1957 m. sau
sio 1 d. turįs būti 270-350 rublių. 
Miestų bei pramonės srityse bus 
mokama daugiau, kaimuose — 
mažiau. Pagal oficialų kursą, 
rublis — 25 et Taigi, mėnesinis 
minimumas — $67,5-987,5. 
kamoji rublių galia betgi 
dar kelis sykius mažesnė.

Kelionė Gizos piramides-
Per judrias Kairo gatves, už

kimštas kariškomis ir civilinė
mis susisiekimo priemonėmis 
nasiekėme Gizą. Nudriskę egip
tiečiai puolė siūlyti savo vargin
gas prekes: suvytusius apelsi
nus ir arbūzus. Augštai į padan
ges veržėsi Cheopso piramidė; 
turinti. 446 pėdas augščio. Kitos 
dvi atrodė, kaip jos vaikai. Nuo
stabus žmogaus rankų darbas: 
sunešta du milijonai blokų, kiek 
vienas akmuo sveria pustrečios 
tonos. Su vadovu, ar čia vadina
mu dragomanu, įėjome į pira
midės angą, kurios gilumoje 
granitu išklotame kape turėjo 
būti karaliaus Cheopso kapas. 
Šiandie čia tik tamsi anga ir gi
lus šulinys. Sakoma, kad pira
midėje turėtų b^ kitas'tauws.-

Bandžiau lipti kiek, galima 
augsčiau, kad galėčiau matyti 
visą Kairo miestą. Karštis buvo 
sunkiai pakeliamas — tuo tarpu 
Kaire vidurkis buvo 106F, — to
dėl, priedo porą kartų paslydęs, 
skubiai nusikrausčiau žemyn. 
Trys barzdoti arabai puolė siū
lyti pajoti kupranugariu: “Pa
ša, kupranugariu smagu joti, 
neužmirši per amžius, tik pus
antro dolerio iki sfinkso ...” Pa
sirinkau šauniausiai atrodantį, 
nes kupranugariai, kaip ir jų sa
vininkai buvo baisiai kūdi. Ara
bai nemelavo, kad tos kelionės 
nepamiršiu: kupranugaris stai
ga pradėjo smarkiai bliauti, su
kiotis, po to be įspėjimo staiga 
klaupėsi. Mano kojos pakilo į 
orą, o galva pasviro žemyn. Ne
tekęs pusiausvyros pakibau ore 
ir tik laimingu būdu susilaikiau 
ant kupranugario kaklo. Kupra
nugario savininkas dėl to ne
lemto įvykio mandagiai atsi- 
orašė.

Didysis sfinksas randasi ge
rokai toliau nuo piramidžių. 
Specialaus vyriausybės samdo
mo vadovo buvau apvedžiotas 
po augštųjų kunigų kapus, di
džiules granito ir marmuro sa
les. Buvau įspėtas vadovui ne
duoti jokio kyšio. Kadangi jis 
mane porą kartų nufotografavo, 
jo kišenėn įspraudžiau porą de
šimčių piastrų. Jis keletą kartų 
primygtinai prašė, kad niekam 
apie tai nesakyčiau, nes galįs 
prarasti darbą. “Arbatpinigių” 
ėmimas visame Egipte, net ir 
hoteliuose, uždraustas. Nepaste
bėjau, kad kas atsisakytų priim
ti, bet keletas prašė apie tai nie
kur neprasitarti.

Grjžau miestan per k-elėtą 
kaimu, kur seni; in jauni sveb 
kino ir ilgai: mojavo rankomis; —. *■ T*

Niekur nepastebėjau baltajam 
neapykantos.

Suezo. Konferencijos 
išvakareso-

Ryt prasideda. Suezo‘konfferen+ 
cija, o Egipte* ir kituose- arabų 
kraštuose- .generalinis streikas- ir 
demonstracijos: Visas gyveni* 
mas sustos 24 valandom. Vaka
riečių oro linijos iš anksto pra
nešė, kad tris sekančias dienas 
nei vienas lėktuvas nesileis 
Egipte. Gah dėl to, gal bijodami 
išsišokimų tūkstančiai vakarie
čių užplūdo- oro linijų įstaigas. 
Laimingu- būdu- aš turėjau, iš 
anksto rezervaciją, norsjeį bū- 
čiafifurėj^^orą cBSnf.1^5* 
laiko, būčiau; mielai pasižiūrėjęs 
demonstracijų.

Važiuodamas autobusu aerod- 
roman susibičiuliavau su dviem 
milžiniško ūgio policininkais. 
Kaip ir kiekvienas egiptietis 
pirmiausia klausė, ar nemanau;

kad gali įvykti5 karas. Man buvo
, «   -r- ~—» --£• -- .

policininkai, tiesioginiai Nasse- 
rip rėžimo tarnai. Pirmiausia 
apkeikę kraujo čiulpikus bri
tus, jie patvirtino dažnai Eigp- 
te girdėtą nuomonę: “Mes visus 
priimame; kurie nori būti mūsų 
draugais, priimtume net ir ang
lus; bet mes nemėgstame, kad 
mus kas nors savoje žemėje 
stumdytų”. Mūsų pokalbis ėjo 
gana draugiškoje nuotaikoje. 
Tuo pasinaudodamas aš čia pat 
autobuse atlikau politinio švieti
mo pamoką apie rusus. Kai pri
miniau apie savo Sibiran išvež
tus tėvus, jie labai nustebo, bet 
kartu pareiškė, kad jie žiną, jog 
su rusais reikia; taip pat būti at
sargiais. “Deją, — tarė vienas 
|1£ šiapdie jie mūsą, pusėje”, 
f A&rodfoih^gm^’bb jokios 
tvarkos šimtai- keliautojų; Maną 
naujai įgyti bičiuliai pagriebė 
mano* lagaminą, apsukome ap
link pastatą; per šalutines duris 
atsidūriau minios priekyje; At
sisveikindami: pasikratėme ran
komis, kaip- seni draugai;

1959; 2E Lili Valstiečių nera
mumai dėl- bado,- skandalingos 
Palestinos karo eigos ir kara
liaus Faruko išlaidaus gyveni
mo.

1951. VL 6; Karalius Farukas 
vedė 17-metų Nariman Sadėk.

X. 15. Egiptas atmeta Angli
jos siūlymą prisijungti prie 
Bagdado sutarties ir nubalsuoją 
nutraukti 1936 m. Anglų-Ęgipto 
sutartį.

XI. 3. Egipto vyriausybė pa
skelbė įsakymą visiems Egipto 
piliečiams pasitraukti iš tarny
bos Anglų armijoje saugančioje 
Suezą, neklaužadas paskelbda
ma tautos išdavikais.

1952.1; 7; D. Britanijos valdžia 
pagrąsino užimti visą Suezo ka- 

: nalą, jei egiptiečiai darbininkai 
streikuos.

VII. 23. Gen. Mahomet Na- 
i guib paėmė valdžią į savo ran
kas ir paskyrė naują, premjerą.

VII. 26. Karalius Farukas atsi-
gera proga išgirsti, ♦ ką galvoja statydino ir išvyko į Italiją.
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didesniuose- Kanados

Čia* Jūr rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamfausiomis kainomis te 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Per-
yra

kadLhasa. — Ateina žinių, 
Tibeto valdymą kinai perduodu 
patiems tibetiečiams. Tai esą 
vaisiai'liepos mėnesį buvusio ti
betiečių sukilimo. Jau 1951 m. 
Dalai Lama buvo pripažintas 
dvasiniu ir pasauliniu Tibeto 
valdytoju, bet praktiškai valdy
mas buvo likęs rankose kinų 
agentų, kurie rėmėsi karo pajė
gom. Ar dabar kinų įgulos bus 
išvestos, dar nežinoma. '

(ELTA). Šių metų rugpiūčip 
pirmomis dienomis švedų laivy
nas lankėsi Rygos uoste. Dėl šio 
lankymosi švedų spaudoje pasi
rodė kritiškų pasisakymų. “Da- 
gens Nyheter” vedamajame 
“Netiesus žaidimas užsienio va
dovybėje” rašoma:

“Pastaruoju metu užsienio 
reikalų ministeris energingai 
gynė švedų laivyno apsilanky
mą Rygoje. Svarbiausias jo mo
tyvavimas buvo, jog šis lanky
masis nereiškia, , kad mes pritar
tume Baltijos valstybių Sovietų 
Sąjungon įjungimui. Apsilanky
mas, esą, sutampąs su tarptau
tinio santykiavimo įpročiais, 
pagal kuriuos tol laukiama, kol 
teritoriniai, pasikeitimai pasida
ro pastovus, ir elgiamasi vado
vaujantis praktiniais sumeti
mais. Užsienio reikalų ministeris 
pažymėjo, kad mes negalime 
vesti derybų, su kokia nors egzi- 
line vyriausybe pavyzdžiui to
kiu atveju, jei žvejų, laivas lat
vių. vandenyse būtų konfiskuo
tas; tuo atveju būtų reikalinga 
vesti derybas su rusų vyriausy-

Šitoks aiškinimas yra vienas 
iš daugelio pavyzdžių, rodąs, 
kad pono Undėno jurisdikcija

Pranešame lietuvių visuomene^ kad per
LIETUVIŲ ĮSTAI-&Ą

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. TeL LR. 1-3099 

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ te KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ >

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rairijo* kraštus!

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų:
MŪSŲ SKYRIAI 165 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jarai- 
tį, telef. JA 8-6686 te. 388 William St, LONDON, Oht, paS’P. X. 
Butku, telef. 79871, tuo tarpu siunčia tik vaistus te maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

.įgauna lengvai permatomą ne- 
tiesaus žaidimo formą. Savaime 
yra aišku, kad tokiu atveju rei
kalinga vesti derybas su rusų 
vyriausybe, kuri iš tiesų Balti
jos valstybėse turi jėgą, kuriai 
Švedijos diplomatija yra davusi 
pripažinimą. Tačiau tuo nepa
sakyta, kad Švedijos laivynas, 
lankytųsi Rygoje ir šituo lanky
mus! neišvengiamai sudarytų 
pretekstą, kad mes rusiškąją 
okupaciją pripažįstame. Apsi
lankymo metu švedų kariuome
nė buvo priversta savo simpa
tijas ir draugiškumą, reikšti, ru- 
siškajai jėgai, kai tuo tarpu di
džiuma latvių priespaudoje ne
priklausomybės laukiančių, ne
turėjo galimybės su svečiais pa
sikalbėti; mandagumo vizite pa* 
vergėjui jie matė pripažinimą 
pavergimo. Dėl to apsilankymas 
reiškia- pažeminimą, latvių tau
tos, o tuo pačiu dar didesnį pa
žeminimą tų švedų, kurie buvo 
įrankiu nusilenkti, jėgai, pamy
nusiai teisę. Tačiau ponui Un- 
deniui šitoks nusilenkimas ne
reiškia nieko naujo. Jau prieš IV 
metų jis buvo pasiruošęs paver
gėjui nusilenkti, tvirtindamas, 
kad viltis dėl Baltijos valstybių, 
nepriklausomybės tereiškia iliu
ziją ir kad rusiškasis pavergj- 
mas faktiškai esąs teisėtas... 
Jis (Švedijos užsienio reikalų 
ministeris U odenas. E.) patarė 
.Baltijos tautoms kitą patriotiz* 
mo būdą, būtent, akceptuoti 
nauiaia Rusija..

Taip, pat prieš švedų laivyno 
apsilankymo: Rygos, uoste ne
nuoseklumą pasisakė švedu li
beralų partijos prof, Ohlin, pa
reikšdamas apgailestavimą^ jog 
tasai apsilankymas tegali vesti ; 
prie švedų tautos jausmų ne- 
■sampratos pavergtųjų Baltijos 
tautų, atžvilgiu.

VIII? 12. Egiptas kreipėsi į D. 
Britaniją ir JAV prašydama 
parduoti ginklų.

XI. 7. Naguib pasidarė prem
jeru.

X. 29. Egipto vyriausybė su
tiko bendradarbiauti su Anglija 
sprendžiant bendrai valdomo 
Sudano klausimą.

1953 m. pradžioje Naguib pa
leidžia visas politines partijas, 
suima komunistus ir kt. opozi- 
cijonierius.

II. 12. Naguib pasirašo sutartį
su Anglija dėl Sudano laisvo 
apsisprendimo. ■ ■

VII,. 18. Egiptas paskelbiamas 
Respublika. Naguib tampa pte41 
zidentu, o pulk. Nasser premjey; 
ro pavaduotoju.- "... — ' 

; IX. 17. Egipto vyriausybe^ pū- " 
skelbė, kad. Čekoslovakija suti
ko parduoti ginklų.

1954;. II. 22. Naguib pasitrau
kė. Nasser paskelbtas premjeru.

Ii: 27. Naguib atnaujina prezi- 
dėnto postą ir vėl. pasidaro 
premjeru ir prezidentu Egipto.

III. 8. Nasser vėl paskelbia
mas premjeru, Naguib lieka 
prezidentu.

VII. 27. D. Britanija' ir Egip
tas susitarė dėl užbaigimo 72 
metus trukusios Suezo kanalo 
okupacijos, kartu garantuojant 
laivybos laisvę. .

VIII. 30. .D: Britanija panai
kino draudimą, išvežti ginklus Į 
Egiptą. .1 ...fe .

XL 14. Naguib pasitraukia is 
prezidento vietos, nes ruošęsis^ 
nužudyti Nasserį. ’.

1955. IX. 27. Nasser pasirašo 
Assano užtvankos- ginklų keiti
mo į medvilnę sutartis. . <■

XII. 11. JAV -ir D? Britanija ;• 
pasiūlo 1.300- miljionų dolerių 
Assano užtvankos statybai; -

XIIi 18. Sovietų: ambasadorius-' 
Kiseliovas užtikrina: Egipto.vy- 
riausybę, kad ir Sovietai, taip, 
pat norį paremti užtvankos, sta
tybą. ' < .

195& II. 9. Egiptaš: paskeBę; 
kad dėl Assano užtvankai® sta
tybos paskolos principe ^Susitar
ta su Tarptautinio Banko-atsto
vais. ' ' ' \*, ;-

IV. 19. Egiptas ir Izraelis pa
sirašo paliaubas po pasienio bū
vu, kurios reiškė aiškų' pažeidi
mą anksčiau pasirašytos paliau
bų sutarties. '

-IV.-21. Egiptas, Saudi Arabija ; 
ir Jemenas pasirašė 5 metų kafe 
rinę sąjungą Egipto vadovybėje.

VL 18. Sovietu užsienių rei
kalų min. Šepifovas atvyko į Į 
Egiptą prekybinėms deryboms,

VL 19.- JAV ir D: Britanija , 
atšaukė savo pažadą- paremti / 
Assano užtvankos statybą;

VII. 27. Nasser paskelbė 
zo kanalo nationalize ’ 
tuo būdu gautų lėšų 
statybai.

Egipto tautą yrą 
viskam ir. j jėgą

fe, ■■
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Dėmesio lietuviškam reikalui
iu metu tautose iš-

didesnės neįaimės, tuo la- 
tarpusavis ryšys pasidaro 

. Nagrinėdami iš 
mi kasdieniškumo procesą, 

kad laisvės metu 
Irtas esti naujų formų ir ke- 

Ikotojas, kaimas gi — pa
la bėgamųjų reikalų at- 

• Padėtis smarkiai kinta, 
kai kraštą ištinka priespauda, 

ąi esame pergyvenę ir įtiki
nę per eilę mūsų krašte siautu
sių okupacijų. Kaimas miestui 
suteikia ne tik politinį, bet ir so- 
.ciąllnį prieglobstį. Miestietis 
kaime jaučiasi ne tik saugus, bet 
ffykiū ir sotus. Kaimietis paši
lam. atlikti gyvybines tautos pa-

Emigracinis gyvenimas kone 
visus mūsų tautiečius padarė 
“mįe^įonimis”. Vyko ir vyksta 

$s persiorientavimo proce- 
i lietuviškosios emigraci

jos reiškinys svarbus tuo, kad

;b^t it gyvenamąją aplinkumą — šįjuio atveju kaimą — ir svetima- 
me-krašte pasirenkame miestą.

^Tapdami miesto gyventojais lątOjame domėjęsi lietuviškais rią. Miesto aplinkuma kur palankesnė nutautėjimui ^Sgū kaimo. Matome, kad nie- kės^-lietuvybei palaikyti neau- .koja noriai nei pinigo, nei juo 
.^ĄDiaų darbo. Sumiesčionėjimo 
■pradžia tenka laikyti “garsiuo- .lagerio laikus. Tai buvo -pfięmašis kaimiečio vizitas mies- -ttiii Kaimiečio jokiu būdu nelai- ' ^įrie bemoksliu, tik kaime gi- miiriu ir užaugusiu. Juk didžioji
si^ vizitas buvo labai triukšmingas, it nesmagus. Lagerinė dva- 
sįa gyvuoja mumyse dar ir da- .bar/tik kita, jau apsipratusio nĮiėstiėčio forma. Kaimietis — 
darbo ir aukos simbolis, miestie- tBžgi — dyko ir lengvesnio gy- vbnimo išraiška. Panagrinėki- savus pokalbius, koks jų tuHnys? Jau prieš pusę metų rųošifimės atostogoms, nors ir daugiau pinigo uždirbame, skun 
džtamės antvalandžiais ar kaip 
kruopščiai planuojame savaitga
lio laiką praleisti. Dykumo ir pomėgių tausojimas. O kiek va- 
lahdų praleidžiame skųsdamie, kap nėra laiko veikimui atsidėti. 

Mugfau hegu^ią^^Yęą juokiu 
ĖAąSįS. 7':?S(iydytojas nesitenkina ligos ^nustatymu, o prirašo ir vaistų, įmygiai turime elgtis ir mes. Pir- riiasis žingsnis, tai pažadinimas liūtinės sąmonės, pajautimas, kid esime lietuviškos žemės ir lietuviško kraujo vaikai. Lygiai 
laisvė, lygiai ir vergija daro mus yifehos; lietuviškos šeimos na- riaįs. Ir tai nuoširdžiai galvojan- Čfcsįs ir jaučiančiais nariais. Te- ; kO girdėti įspūdžius, aplankiusio naujai atvykusio inžinieriaus Šeimą Amerikoj. Puikus bungalow,, brangi mašina, ištaigingas yid&ųs apstatymas, aparatūros nesūskaitysi, vaikas nekalba lietuviškai, ponia gi su skausmingą išraiška kalba apie mūsų tautos kančias. Tuo tarpu nei solidarumo mokestis mokėtas, nei Altui, nei Balfui po skatiką ne
pijusia. Pokalbio pabaigoje “skausmų” pervertoji pareiškia: “Girdi, mes jau negrįšime — per sent”. Ar bereikia bjauresnio pasityčiojimo iš savo tautos. To
kių. “deimančiukų” netrūksta ir kaimyninėje pastogėje.Kai baigiasi vasaros malonumai, atostogos ir kitokios pramogos, verta padaryti lietuvišku sąžinės sąskaitą. Rudenį pri- šfnĮename kaip gražiausi tur- tingiausi metų laiką kaime. Juk lietuviškasis sodžius išleido į platųjį pasaulį parnešti gėrybių.

Dabar pats laikas suvesti 
sąskaitas, pasidalyti tarimo- 

, mis gerybėmis su tais, ku
rie alksta ir vargsta, dabar 
laikas parodyti lietuviškojo 
kaimo jautrumą ir atjauti-

mą, kai vyksta Šalpos Fon

O kiek dar vargsta mūsų tau
tiečių nuo pat išbėginio dienos?

skubomis paliko gimtąjį kam
pelį, taip ir šiandien jie tebėra tuščiomis rankomis po keliolikos metų. Dar ne viskas. Svarbiausia, be sveikatos, darbo, šviesesnių vilčių ateičiai. Jie irgi to paties lietuviškojo kaimo už- augintiniai. Tat dabar geriausia proga nuraminti visus sąžinės priekaištus ir į metų pabaigą subalansuoti lietuviškųjų pareigų biudžetą. Skirtumas labai mažas, vos kelių ar dešimties dolerių. Negali palyginti to skirtumo nei su namo morgičiu, televizijos aparatu ar metinėmis mašinos išlaidomis. Sakoma, cen tai sudaro dolerį. Solidariai atlikdami gimtąją pareigą, galime sudėti stebėtinai didžiulę sumą. Reikia tik noro ir geros valios. Šitą pareigą tenka atlikti tik vieną kartą metuose. Tai ne darbas, kurio negalima apleisti nė vienos dienos, tai ne valgis, kurį renkamės pagal skonį, tai ne pragyvenimas, kurio standarto kritimo daugiau bijome negu gripo.Nebesame tokie, kokius lietuviškasis sodžius pasiuntė į platųjį pasaulį atlikti- didžiąją -misiją. Daugelio priekaištų teisingumu negalime abejoti. Tačiau vienu dosniu rankos mostu vargstantiems mūsų tautiečiams Europoje galime nemažai jų atmesti, įrodydami, kad svetimi dievai, nors ir labai prabangiš- kai papuošti, mūsų nevilioja,kad vargstą ir sočiai pavalgę gyvename viena mintimi sykį grįžti atgal į gimtąjį sodžių, kur prie žibalinės lempos ilgais rudens vakarais klausydavomės gražių mamos pasakų. Ar padėsi grįžti tam, kuris neturi nei sotaus duonos kąsnio, nei iš ko nusipirkti kelionės bilieto? V.

Lietuvos byla Jungi, 7 autose
PASIKALBĖJIMAS SU VLIKo PIRMININKU

Jūsų korespondentui pasisekė 
sutikti VLIKo Pirmininką p. J. 
Matulionį Windsore lankantis 
IV Kanadoš Lietusių Dienos 
šventėje. Kaip gi praleisi progą 
nepasikalbėjęs? Ponas Pirminin
kas sutiko atsakyti į eilę klausimų. "

— Kaip vertinate šią Kanados 
Lietuvių Dieną Windsore?— Jei reikia atsakyti labai trumpai, galėčiau tik pasakyti, kad tai buvo labai gerai. Jei leistis į detales, tai reikėtų kalbėti ilgokai. Trumpai paliečiant, ir tai ne viską, reiktų apsistoti ties kiekvienu programos punktu. Ir tai būtų per ilga. Svarbiausias ir pats reikšmingiausias dalykas yra tas, kad patys Kanados lietuviai, o karta ir kaimynai amerikonai, vertina šias dienas labai gerai, gausiai lankydamiesi. Per vieną dieną esu sutikęs žmonių iš daugelio KLB-nės apylinkių. Taip pat ir iš JAV.Labai reikšmingas yra ir tas faktas, kad ją aplankė ir pasakė reikšmingą mums lietuviams kalbą Kanados Vyriausybės atstovas Sveikatos ministeris Paul Martin, kuris yra kartu ir nuolatinis Kanados delegatas prie Jungtinių Tautų Organizacijos.Vertina šias dienas ir visi mūsų lietuviški veiksniai. Kaip teisingai pastebėjo p. V. Sidzikauskas, Kanados Lietuvių Dienos jau yra “nusistovėjusi institucija”. Ir visi ją lanko.Pati šventė praėjo labai sklandžiai, su šventiška pakilusia nuotaika, burdama vienon krūvon visus lietuvius be jokių skirtumų. Tai ir yra pats pagrindinis PLB uždavinys, kuris čia konkrečiai yra įvykdomas.Kaip labai teisingai yra pasakęs vysk. V. Brizgys savo pamoksle, lietuviai turi šiandien patį didįjį uždavinį — tai savos

Diplomatų paruošime sunkumai
Al. Gimantas.

Liūdna statistika. Valstybės 
Departamento pareigūnai 
negabūs svetimoms kal
boms. Reikalas verčiąs rim
tai susirūpinti. Bus išleisti 
nauji potvarkiai. Įvedamitams.Amerikinė diplomatija nukenčia ne vien dėl stokos gabių ir drąsių diplomatų, bet esama ir visa eilė kitų lyg ir pašalinių aplinkybių, kurios visos drauge sudėtos, tikrai daug žalos padaro amerikiniams reikalams ir neretai žymiai sumažina JAV prestižą užsieniuose.Įžvalgesnieji spaudos žmonės rado būdų prieiti prie kaikurios statistikos Vašingtone ir paskelbtos žinios yra gan liūdnos, nors ir įdomios. Štai, dabartinė labai aktyvi ir svarbi politinė vieta — Vidurinieji Rytai. Be pačių britų, labai svarbų vaidmenį tame regione vaidiną ir amerikiniai interesai. Gi juos atstovauti, deja, Valstybės Departamentas negali gauti užtenkamai pasiruošiusių pareigūnų. Neturint tinkamų, aišku, siunčiami ne visiškiai tinkami asmenys, nors visais kitais atvejais tokiu, klasifikacijos būdu, ir be jokių priekaištų.Štai, JAV teturi vos tris diplomatus, kurie gali puikiai ir nevaržomai susikalbėti arabiškai. Ir ką toji trejukė reiškia? Pasirodo, iš 2.500 tarnautojų, tik trys gali turėti tiesioginius ryšius ir verstis be vertėjų pagalbos. Taip atstovaujamas Vašingtonas prieš 88 mil. arabiškai kalbančių minią ir atskirus kraštus. Britai, savo ruožtu, vis dėlto suskaito virš 100 savo diplomatinio korpuso pareigūnų, kurie sugeba be pašalinės paramos susikalbėti su arabiškuoju pasauliu.

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

SIUNTINIUS

Žvelgiaht toliau, padėtis taipgi negeresnė , ir tai vis JAV nenaudai. Amerikiečiai neturi nei vieno diplomato, kuris kalbėtų siamiškai ar burmiškai. Tėra . tik..-vienas, kuris .laisvai naudoja 
1 turkų-'kalbą.^V'ialpagi vienas mokąs persiškai.. Tik du susikalba japoniškai, trys kinietiškai. Dvylika kalba rusiškai, gi britų pareigūnų skaičius mokančių rusų kalbą siekia 88.Tokią beveik skandalingą padėtį pripažįsta. vienas iš Valstybės Pasekretorių Loy Henderson. Ir, kaip gana platūs gandai kursuoja sostinėje, dalis jau išleista ir ruošiami nauji papildomi potvarkiai, kuriais bus įpareigota visą diplomatinį korpusą per tam tikrą laiką išmokti bent dvi svetimas kalbas. Kitu atveju gręsia atleidimas iš tarnybos. Be to, naujai priimant tarnautojus nuo dabar bus kreipiamas ypač didelis dėmesys į svetimų kalbų mokėjimą.Rimčiau svarstant šį klausimą, atrodytų, jog tas neturėtų kelti didelių rūpesčių Valstybės Departamente. Juk visa amerikiečių tauta yra sudaryta iš didelės gausybės svetimų tautų, jei' ir ne kilme, tai bent paveldėjimu ir tam tikrai daliai, kad ir šiame krašte gimusiųjų, tėvų kalba vis nėra dar svetima, o kitiems tebūtų reikalinga tik atitinkamo paskatinimo, gal keletas pamokų ir bent vieną užsienio kalbą nesunkiai galėtų naudoti didelė dalis amerikiečių.Šioje vietoje kaip tik galima įžvelgti klaidingumą kaikurių amerikiečių įsitikinimo, kad atsižvelgiant į šio kontinento geografinę padėtį, . amerikečiams visiškai nereikalinga vargintis dar kurios kalbos mokėjimu. Įvykiai tarė savo svarbų žodį ir, reikia tikėtis, amerikiečių akademinis jaunimas, ypač tie, kurie bandys savo kelius kreipti diplomatinėn tarnybon, jau iš anksto turėtų rimčiau susirūpinti svetimų kalbų išmokimu tiek, kad atstovaujant užjūriuose JAV galėtų į vietinius kreiptis jų gimtąja kalba. Tai būtų labai naudingas ir malonus priedas prie šiaip jau netaip lanksčios ir kaikada aptingusios amerikiečių užsienio politikos.

tautos laisvinimas. Šios Dienos 
kaip tik ir prisideda tą uždavi
nį ir kelti, ir populiarinti tiek 
savųjų tarpe, tiek ir kitų.

— Kaip pati programa pasku
tiniojo vakaro?— Akademija ir pačios kalbos gal ir galėtų būti trumpesnės, bet praktiškai tai sunku įvykdyti. Kam gi iš kalbėjusių nereikėjo duoti kalbėti? Pačios kai bos šį kartą buvo gana trumpos.Koncertas buvo labai geras. Visada mielai klausau torontiškių “Varpo”. Nors buvo jau po 11 vai., o publika dar prašė dainas kartoti, reiškia, ir po 5 valandų “darbo”. Kai yra kas sužavi, tai visiems ir patinka. Mielas ir stiprus buvo p. V. Verikai- tis .Jis vis daro pažangą. Tauti- niuos šokiuos labiausiai patraukė torontiškiai. Naujas p. Šadei- kienės sukomponuotas šokis visus nustebino. Tiesa, programa ■buvo per ilga. Bet ką galima buvo išmesti? Lietuvių Dienos savo programa turi skirtis nuo eilinio koncerto ir negalima vieno masto taikinti.' Buvo gražu žiūrėti ir į tą didžiulę susirinkusiųjų minią. Tai buvo graži, didinga manifestacija Lietuvos reikalu. Rengėjai užsipelno didelės mūsų visų ir pagarbos ir padėkos.

— Ar nebūtų galima sužinoti 
apie Vliko vykdomus ir planuo
jamus darbus? Kokie rūpesčiai 
vargina Vliką šiuo metu?— Jeigu nebūtų Vlikui rūpesčių, tai jam būtų laikas likviduotis. Kol Lietuva yra okupuota — rūpesčiai nuolatinis jos palydovas.Pagrindinis dalykas yra tai, 
kad Lietuvos byla tarptautinia
me gyvenime visad būtų gyva. Kad ji neišnyktų ne tik iš mūsų galvų, bet kad ji kiltų klausimu ir kiekvienam bet kurios valstybės politikui. Jie patys iniciatyvos tais reikalais nesiims. Tai ir yra mūsų uždavinys šį reikalą judinti, priminti viena ar kita forma, iškelti viešumon viena ar kita proga ir tokiu būdu Lietuvos bylą išlaikyti gyvą. Dabar pav. eina Amerikoj rinkiminės kampanijos ir partijų didelės rungtynės dėl būsimo prezidento posto. Lietuvos vardas ir ten 
figūruoja rinkimųpfogfambse. ’Bolševikai daro viską, kad tik mūsų vardas nebūtų niekur keliamas, niekur minimas, ir jie darys viską, kad Lietuvos vardą išbraukti'iš gyvųjų tarpo.

— Ar nesiruošiama konkre
čiai ką tuo reikalu daryti?— Yra sumanymų kelti Lietuvos bylą JT. Tai yra dar žalias projektas, reikalingas ir gero aptarimo ir dar geresnio pasiruošimo. Bet mums reikia išeiti plačion viešumon. Reikia pastatyti mūsų krašto okupantą dide- lėn pasaulio sąžinės prožektorių švieson, nes jis su savo juodais darbais ir kruvinom rankom to kaip tik labai nemėgsta ir jo vengs visais būdais. Čia būtų didelis darbas ir pačiam VLIKui ir kitiems veiksniams, o pats didžiausias uždavinys ir mūsų visai lietuviškai išeivių visuomenei. Ant jos pečių kils uždavinys sueiti į tamprius santykius su savų kraštų vyriausybėmis ir jas įtikinti, kad paremtų Lietuvos bylą.

— Kokio pobūdžio būtų ši by
la? Ir ko būtų reikalaujama?— Reikalautum labai paprasto: . kad bolševikai išsinešdintų 
iš Lietuvos su visais politrukais, čekistais, komisarais, policija ir armija, ir su visa importuota komunistų partija, kurios Lietuvoje niekad nebuvo. Taip turėtų išsikraustyti ir visi naujai pribuvę kolonistai.

— Bet ar VLIKas pats gali 
kelti šitokią bylą sovietams JT 
Organizacijoje? ‘— Kelti šitokią bylą gali tik JTO narys — bet kokia kita laisva valstybė. Mes esame tikri, kad tokia valstybė atsiras, Daug kartų jau kitos valstybės minėjo JTO tribūnoje Lietuvos vardą savo iniciatyva. Joms tai buvo reikalinga smerkiant Sovietų nešvarius darbus. Dar yra valstybių pasaulyje, kurios turi politinius idealus, kurios jais tiki ir jų naudai dirba. Lietuvos lais
vė yra tampriai susieta su viso 
pasaulio laisve. Laisvė nėra da-

linamas objektas. Arba yra laisvė visur, arba jai gresia mirtinas pavojus, šiuo momentu taip ir yra. Bolševizmas yra grėsmė visam laisvam demokratiškam pasauliui. Ir mūsų reikalas nėra tik mūsų vienų — jis yra dalis pasaulio problemos. Ir tą gerai supranta tie politikai, kurie kovoja su bolševizmu pas save namie ir visame pasaulyje.
— Atrodytų, kad čia paliečia

mas labai svarbus momentas. Ar 
jį pradėjus realizuoti nebūtų 
progos ir vėl konsoliduotis vi
soms lietuviškoms politinėms 
grupėms?. — Gal būt Jūs ir turite tiesos statydami taip klausimą. Susiskaldymas nieko pozityvaus pakol kas neatnešė. Tuo turi pro-, gos įsitikinti visi, kas ir manė kitaip.Pradėjus judinti reikšmės dalykus bus visų lietuviškų pimas. Taigi bus kiekvienas protas, šalia reikšmingo darbo niekas nenorės — taip diktuos lietuviška sąžinė. Bet tai ateities reikalai.

— Norėčiau pajudinti mūsų 
visuomenei įdomų kitą klausi
mą. Žinome, kad VLIKas dir
ba plačiai. Kaip su lėšomis?— Noriu būti šia proga visai atviras ir pasakyti stačiai, kad VLIKui norint išlaikyti dabar dirbamus darbus, juos tobulinti, naujus sumanymus realizuoti, lėšų, taip kaip dabar yra aukojama, neužteks. Lietuviškoji,, visuomenė stato reikalavimus VL IKui ir tai labai teisingai, kad jis dirbtų bevykdydamas pagrindinius savo uždavinius, tai ir VLIKas turį ir gali - statyti reikalavimus visuomenei — paremti finansiškai. Neužtenka nuo asmens (bendrai imant) mokėti laisvinimo reikalams po 10 centų. Tai turi būti visų suprasta ir įvertinta.Dar būtų buvę ir daugiau klausimų, bet teko sikrtis p. VL IKo Pirmininkui padėkojant už įdomias informacijas. Pasižadėjo kitą kartą smulkiau ties keikūnais klausimais apsistoti.

milžiniškos reikalingas jėgų įtem- reikalingas Ir pasilikti

i

B “Tiesos” puslapių

Barė ponas katinėlį...
Geriausiai dabar Lietuvoj gy-1 Dešimt direktoriavimo metų įai-vena sovehozų direktoriai, kuriems lengva praturtėti naujųjų baudžiauninkų sąskaiton, sov- chozus valdant kaip savo nuosavą karalystę. ’Tiesos“ reporteris L. Kiauleikis atskleidžia korespondento užrašų knygutę rašinyje — “Šaknys ir atžalos”, parodydamas sovehozo direktoriaus kombinacijas žūt būt išsilaikyti aukštąjame soste. “Tiesos” redakcija buvo gavusi skun dą iš Anulėnų sovehozo apie direktoriaus bloguosius darbus. Tokie laiškai redakciją pasiekia kiekvieną dieną. Kaltinamai medžiagai patikrinti redakcija kartais pasiunčia vieną iš savo reporterių. L. Kiauleikis buvo komandiruotas į Anulėnų sov- chozą. Ištraukas iš savo užrašų knygutės jis ir pateikia rašinyje— “Šaknys ir atžalos”.
Drg. Danilaitis pasitinka 
reporterįL. Kiauleikis nesuskubo net Telšių geležinkelio stoties durų atidaryti: “Paradines duris atidarė kažkieno paslaugi ranka.— Atvažiavot?—paklausė augš-to ir labai stambaus sudėjimo vyriškis. Klausimas buvo toks nelauktas, kaip ir pats iš kažkur atsiradęs žmogus. (— Dovanokit, — trūktelėjau pečiais, — jūs, tur būt, apsirikot? Mes nepažįstami ... — Ne, ką jūs, meiluti! Kur čia apsiriksi. Aš jus kaip nuluptą žinau. Aš gi Danilaitis, Anulėnų tarybinio ūkio direktorius. Skundą atvažiavot apie mane tikrinti, tiesa?...” Paslaugusis sovehozo direktorius, siūlydamasis aprodyti Telšius, reporterį nulydėjo iki pat viešbučio durų. Sekančią dieną jis L. Kiaulekį nusivežė į sov- chozą: “Kaip neatydžiam mokiniui, jis dar kartą išvardino savo nuopelnus. Apie nuopelnus jis kalbėjo ilgai, karštai, kalbėjo tol, kol nusibodo ne tik man, bet „ir jam”. Visą dieną draugas di-; Ąjmlėnų sovehozo pasitraukė rektorius lipo reporteriui ant j neį 49 darbininkų šeimų. Kas tik kulnų, nė minutei nepalikdamas pamėgindavo pakelti balsą prieš jo vieno. Direktoriaus akiyaiz- direktorių, kitą rytą jau turėda- doje sovehozininkai į klausimus v0 pokuotis ir kraustytis lauk, atsakydavo šabloniškai, lyg jie i Drg. Danilaitis Anulėnų ūkyje kartotų gerai išmoktą pamoką, j buv0 įsitaisęs tikrą svehozinę

kotarpyje drg. Danilaitis, matyt, 
turėjo ne vieną-revizorių. Visus 
juos suvarydavo į ožio ragą ap-riant, priešakine sovehozo pirmininko tarybinę technika — girkis, meluok/vaišink, girdyk ir nepalik vieno sovehozininkų tarpe...

Jūs išvažhiosit, o mums 
reiks gyventi...Sekančią dieną L. Kiauleikis buvo ' laimingesnis — rajonas skubiems reikalams -išspręsti iš-, sikvietė drg. Danilaitį į Telšius. Likęs vienas, reporteris mėgino šnekinti sovehozininkus, tačiau jie nebuvo linkę leistis į šnekas: “Sutikti žmonės buvo kažkokie baugūs, įtarūs ir, stovėdami greta; neramiai žvalgėsi aplinkui. Kalba nesimegzdavo, ir jie kuria nors'dingstimi tuojau ding

davo”...Vidurdienio metu, kada aplinkui nesimatė nė gyvos dūšios, pagaliau vienas statybininkas paaiškino situaciją: “Pas mus čia ceremonijų nėra. Štai pamatys, kad su jumis kalbėjau, tai rytoj keliauk sveikas, kur akys mato. Daug čia jūsų tokių tikrino, ieškojo teisybės... Bet teisybė visada likdavo pas direktorių. Kuo jis sužavi visus, nežinau. Todėl kartais ir pagalvoji, kad, tur būt, nelemta teisybei toliau vartų nueiti. Jūs neužsi- gaukite, mat, mes ne kartą pamokyti. Jūs išvažiuosit, o mums reiks toliau gyventi. Niežti kartais liežuvį, bet geriau, kai jis būna už dantų”...Drg Danilaičio sovehozinė imperija L. Kiauleikio, matyt, būta užsispyrusio žmogaus, kuris pasiryžo teisybę per vartus įleisti ir į kolchozininkų kiemą. Pamažu liežuviai atsirišo, atskleisdami faktus. Pasirodo, dviejų paskutinių mėnesių laikotarpyje iš
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PRIEŠ SIŲSDAMI PINIGUS
EUROPON... AR KITUR

Prieš siųsdami prisiminkite tai: saugu, skubu ir paprasta siųsti pinigus per artimiausio jums The Canadian Bank of Commerce skyrių.Pinigų, kuriuos siunčiate per šį banką, niekas nepavogs, jie taip pat nedings;• Mes tuoj pat jums pranešime, jei šių pinigų negalima išmokėti gavėjui;Pinigus per banką siųskite paštu . . . oro paštu ... ar telegrafu;• Jūs nustebsite, sužinoję, kaip pigiai galima siųsti pinigus per banką.
MAZAR TRADING CO

Š52 DUNDAS ST. \y. TORONTO - TEL. EM. 3-5520
Komunistai prieš kunigus darbininkus

* _ ♦ M*

Kai norite kur nors siųsti pinigus — nesvarbu kokią sumą, mažą ar didelę — atvykite į artimiausią banko skyrių. Bet kuris iš mūsų tarnautojų jums mielai padės reikalą sutvarkyti.

imperiją. Sekdamas MVD pavyzdžiu, jis turėjo net savo, šnipų. tinklą, kurią..tuojau pat demaskuodavo^ visus draugo direkv toriaus priešus, mėginančius ieškoti teisybės. Darbininkams trūksta gyvenamų patalpų, tuo: tarpu Danilaitis, naudodamasis kolchozo medžiaga ir, darbo jėga, Šiauliuose rekordiniu laiku pasistatydino du namus — vieną savo, o kitą žmonos tėvams. Praėjusiais metais direktorius su kaupu viršijo mėsos pristatymo planą valstybei. Už tai jis buvo apdovanotas visasąjunginės žemės ūkio parodos didžiuoju sidabro medaliu. Valstybė, aišku, nežinojo, kad jis medaliui laimėti kolchozo grūdus mainė į mėsą. Didelis čia dalykas, jeigu dėl grūdų stokos sekančią žiemą krito 60 sovehozui priklausančių paršelių... Užsimanė drg. Danilaitis gauti medalį ir už pieno prievolės virš- procentinį išpildymą. Šį kartą griebdamasis dar gudresnių prie monių — sovehozui buvo išleistas -specialus įsakymas: “Kiekvienas tarybinio ūkio darbininkas, turįs nuosavą karvę, privalo pristatyti 500 litrų pieno tarybinio ūkio prievolių sąskaitom Kas šio nurodymo nevykdys — negaus karvei pašaro”.
Drg. Danilaičio užsienio 
reikalų politika
Siekdamas užsitikrinti sovcho 

zinės imperijos saugumą, drg. 
direktorius parodė didelių diplo
mato gabumų užsienio reikalų 
politikoje. Prokurorui, partijos 
rajono komiteto Sekretoriui ir 
kitiems augštesniems pareigū
nams, kurie laikydavo karves, 
jis pakišdavo pašaro iš sovehozo 
aruodų. Kada aprūpinimas paša
ru įgavo tradicijos rėmus,.drg. 
Danilaitis drąsiai iškėlė savo už
sienio politikos punktus: “Ge
riau su manim negadinti santy
kių. Tegu tik pabando kibti, aš 
tada irgi netylėsiu...” Štai ko
dėl visi revizoriai teisybės ieš
kodavo tik iki sovehozo kiemo 
vartų ir kodėl teisybe, anot sov
ehozininkų žodžių, visada būda
vo direktoriaus pusėje. Išvada: 
drg. Danilaitis galų gale, atrodo, 
bus atleistas iš sovehozo direk
toriaus pareigų. Tačiau nenu-

■ Muitas apmokamas pas mus. . »
- Gavėjas nemoka nieko!

Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 
Y 4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33. '
.       į, ——■.........- - - . -. - - - - .—

gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį
\Ikil9 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

Italijoj, Bolonijos mieste, vi
sa eilė kunigų dirba įmonėse 
kaip darbininkai ir kartu kaip 
misijonieriai. Komunistų grupė, 
kuriai šį veikla nepatiko, išrašė 
ant įmonių sienų šūkį: “Kunigai 
darbininkai turi išeiti”. Taip pat 
jie išleisdino brošiūrą, raginan
čią darbininkus kreiptis į įmo
nių vadovybes reikalaujant pa
šalinti kunigus iš darbo, orga
nizuoti balsavimsu ir Lt Bolo-

nijos vyskupas kardinolas Ler- 
caro užstojo kunigus - darbinin
kus pareikšdamas, kad jie yra 
darbininkų apaštalai. Juos taip 
pat remia Italijos darbininkų or
ganizacija, besirūpinanti mora
line - religine veikla. Jos remia
mi Bolonijos kun. seminarijoj 
ruošiasi darbininkų dvasiniam 
aprūpinimui 50 seminaristų iš 
visos Italijos.

THE CANADIAN
slėnio reikalų ministerio postui 
užimti...

Vyt Kastytis.

BAN K OF COMMERCE
ĮSTEIGTAS 1867 METAIS '

VIRŠ 725 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

■

Sunkiai atliekame pareigą 
vargstantiems tautiečiams 
sušelpti, tačiau nelengvai 
atsisakome teisės į savaitinj- 
atlyginimą.'
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Pavergtoje tėvynėje
Į Lietuvą yra grįžę iš tremties Į felšepius. Priimami aamenys bai 

advokatas Balkūnas, adv. Kras-Į gę vidurinę mokyklą, iki 30 me-

K Masiliūnas šan. “Pergalės” 
Nr. 8 recenzuoja Kristijono Do-

Ar tai buvęs švietimo viceminis- 
teris Kazys Masiliūnas? j ‘.

kinta: Ji pavadinta Gorkio g-ve. 
tuo -pačiu vardu toliau pavadi
nant Didžiąją -ir Aušros Vartų

priėmimas į “strumpinto moky
mo kursą”.

Nėra lietuvių kalbos ir litera
tūros vadovėlių mokykloms ra
šo J. Rimantas, Kauno VI Vidu
rinės mokyklos mokytojas “Li
teratūra ir Menas” Nr. 30 (508). 
Taįp esą vyresnėsėse VHI-XI 
klasėse. Mokiniai turį pasidary- 
-ti užrašus pagal mokytojo dės-

'gaminti Naujosios Vilnios baldų

nagai Rygos žemės ūkio mašinų 
gamybos “Imanta” gaminamų 
mašinų pavyzdžius, ;iš to paties 
fabriko imant ir kaikurias da
lis ir :pasikyietus talkon meistrą 
H.Milerį. Metalines -dalis gami
ną Vilniaus ‘Komunaro” ir-Kau
no “Metalo” gamyklos.

.Respublikinė ipartinė mokyk- 
la prie Lietuvos kom. partijos

į 4 metų -mokyklą. “Ji prilygin
to antrosios kategorijos augšto-

Esą buvę W55 m. lias^lbta, 
kad dH -I960 ’th. numatome iš
leisti J. Butėno ‘‘Lietuvių lite- 
■ratūra VIU, TX ir ‘X -klasėms”. 
Tiek 'laukti, esą, būtų per ilga. 
Kadangi vienas žmogus -greit pa 
ruošti negalįs, tai reikią suorga
nizuoti kolektyvinį darbą. Ge
riausiai tiktų organizuoti valst. 
pedagoginei leidyklai. -

Literatūros teorijos dėstymui 
vadovėlio nėra. “Tenkinamasi

HAMILTONE, Oirt, ROYAL CONNAUGHT

šokiams

VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS, LOTERIJA
IR KITI MALONUMAI. . -

— LINKSMAS BENNI FERRI ORKESTRAS.
. PRADŽIA ^0 VAL. VAK.

SLA72 HAMILTONO KUOPA

šeštadienį, rugsėjo mėn. 15
Royal Connaught fidtel

MALONIAI KVIEČIAME visus Hamiltono ir apylinkių ■ 
-lietuvius atsilankyti į linksmą -ir jaukų balių. " , >

TFondo; A«bės Hamjltono sk. Valdyba.

• Didelis Jurginu Balius 
žiemos sezono atidarymo proga rengiamas

data pereitame *T2” numeryje 
per klaidą išspausdinta neteisin
ga: jis įvyks ne spalio 1 d., bet 
spalio 11 -dieną.

Lietuviai pasaulyje
Langfitt” rugpjūčio 30 d. išplau
kė šie mūsų tautiečiai arba bent 
iš'Lietuvos kilę: Adomaitis Pra
nas, Viktorija, Viktorija, Algi- 
mantas, Raimundas, Klaudijus, 
Stasys: Kazlauskas Stasvs; Ku- - 
daba Vacvs, Margit, Monika;

Št Catherines, Ont.
Protestavo prieš tusu laiky

mąsi. Pereitą sekmadienį, rug
sėjo. 2 d.',jfl.3O vėl. įBt. Catha
rines atskrido rusų žvejybos mi
nisters Iškbv su palydovais. 
Juos lydėjo Kanados žvejybos

“trumpomis žiniomis iš litera
tūros teorijos” išspausdintomis 
VU klasės “Skaitymuose”... ■ \

CK as 3 metųmokymo paversta bet
Iš pasaulinės literatūros pro-į 

to a t s os kategorijos ugsto- gj.aIJ1Qje belikę tik Šekspyras su- 
sioms mokykloms”. Absolventai J?,’e:gausią -diplomą apie augštosios jP06^6- Nesą nei Mickev ciaus,, 
mokyklos baigimą. Steigiamos 
naujos katedros: žemės ūkio ir 
pramonės gamybos .“Mokyklos 
klausytojai studijuos tarptauti
nio darbininkų ir .nacionalinio aš 
sivadavimo judėjimo istoriją, 
tarybinės teisės pagrindus .(ci
vilinę, darbo, kolūkinę .teisę), 
svarbiausių pramonės šakų tech
nologiją, vietinio ūkio planavi
mą ir kultūrinę rajono statybą, 
buhalterinę apskaitą ir balanso 
analizę, statistiką, matematiką 
ir kitus dalykus”. Jie attiksią 2 
mėn. praktiką. Jiems suteikia
ma galimybė studijuoti užsienio 
kalbas.

Žemės ūkio ministerijos kadrų 
valdybos v’ršininkas ir ministe- 
rio pavaduotojas yra Grigėnas.

Autobusų susislėkime daug ne 
tvarkos, rašo “Tiesai” skaityto
jai. Čekiškės vidurinės mokyk
los mokytojai (Vilkijos raj.) ir 
eilė gyventojų skundžiasi, kad į 
Kauną autobusas išvyksta* per 
vėlai .ir -negalima rtą pačią dieną

' . su TURTINGA WTERIJA1R 
KITOMIS STAIGMENOMIS '

Gros “Aidas”. Praifiaa T Vai.
SLA valdyba. ’. ' / /

nai kursavę autobusai kas pus-

nei Byrono ir kt. Iš antikinės; 
literatūros nelikę nieko.

Chrestomatijų iš Bet. litera
tūros esąs tas trukumas, kad jo
se ne visų mokyklose einamų 
autorių raštų esą. Nesą: Jano
nio, Kapsuko, Montvilos, L. Gi
ros; VH kl. chrestomatijoj — 
Žemaitės, Mačio-Kėkšto, Kudir
kos ir kt.

Blogiausia esą, kad ir tų auto- 1 
rių ir rinktinių knygų negalima 1 
esą pirkti — nešą -knygynuose. I 
Šviet. ministerija dabar nusi
stačiusi nebeleisti chrestomati
jų, bet leisti visų 22 autorių, ku
rie įeina į programą raštus at
skiromis knygutėmis mokyklų 
reikalui.

Literatūros dėstymas esąs la
bai apsunkintas, “kai mokiniai 
apie Lietuvos istoriją neturi 
menkiausio supratimo.”

ivesta privaloma dviejų savai
čių praktika kolchozuose.

-. -y -■ 'X
... - - ' --- i -^.1- > -X.” . *

Sigitas

liet

pirmieji« HamMrn

Blekaitis

skaitėme

Romas Mureika

pamaldos riž tėvynę su pritai-
•leslu Tautos šventės 

proga buvo riškilmingai atlaiky
tos rugsėjo 9 .d.

Šeštadieninė mokykla pradės 
veikti nuo -pirmojo -spalio šeš
tadienio tose .pačiose patalpose. 
Mokytojaus kun. A. Sabas ir M. 
Venskėvičienė.

Ob?a Mikoliūnienė mėnesi iš
gulėjo ligoninėje. Jai padaryta 
operacija. Ta proga ji perėjo į 
katalikų tikėjimą. >

Trys studentai ateitininkai iš 
Detroito, Mich., Algis Barkaus- 
kas, Vacys Jocys ir Vytautas 
Ruzgys praleido dvi savaites; 
atostogų Sudbury ir apylinkėse. 
Ypač jie pamėgo gražią Kana
dos gamtą su ežerais, miškais ir 
jų gyventojais. Miškuose .dažnai 
gyvendavo savo atsivežtose pa-

valandį, o šiemet vos ’6 per die- kytu pamo 
ną . ir visai kito .ruožo. Kartais 
autobusas būnąs perpildytas, 
kad konduktorė .begalinti pini
gus išrinkti vos iš pusės kelei
vių.

į Alytų mašina dažnai visai 
neatvykstanti.

Kaunas — šakiai —Gelgau- 
ddiškis autobusas kažkodėl ne- 
bekursuojąs. _ .

Luokės miestelio gyventojai, 
“Naujojo gyvenimo” kolūkie
čiai ir Biržuvėnų tarybinio ūkio 
darbininkai prašo, kad įvestų 
autobusą Užventis - Telšiai per 
Luokę ir Biržuvėnus. Dabar Luo 
kės apylinkės šventoj ai į Tel
šius ir Užventį galį tik pėsti ke
liauti 20-30 km.

Pro Telšius pravažiuoją daug 
mašinų, bet jos kiekvieną kartą j lapinėse. Išleistuvių vakarienė 
sustoju vis kitoje vietoje. Taip i buvo suruošta pas vaišinguosius 
keleiviai nežiną, kur jų laukti.

Tarp Kauno ir Klaipėdos per 
mažai esą taipustočių. Taip nuo 
Ariogalos iki Girkalnio virš 
20 klm., o tarpinės stoties jokios.

Autobusų tvarkraščiai daug 
kur kabą dar pernykščiai, o au
tobusai visai kitaip važinėją.

Skundžiamasi, kad nemanda
gūs labai esą šoferiai.

Utenoje, Stoties g. 9, veikia 
medicinos mokykla, kuri ruošia

J. M. Kriaučeliūnus. Grįžo į JA 
V-bes pilni įvairių įspūdžių po. 
tiekos patirtų nuotykių.

Susituokė Liudas Kulnys su 
Julijona Jasaityte. Ta proga so
lo giedojo geriausia Sudburio. 
solistė Chrissie Nemis.

Kun. A Sabas išvažiavo ku
riam laikui atostogų. Dėl to du 
sekmadienius iš eilės — rugsėjo 
16 ir 23 d. — lietuviškų pamaldų 
nebus.

Vienintelė lietuviška Ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo pardavimo įstaiga 
Hamiltone

Steadman,
Kronas, 

Valevičius
x Limited ,

“The Centre of Real Estate” \
3S6$!A1N ST.E.
Tel. JA. 8-8491 ’ "

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kaeipfldtėg į 
mūsų atstovus — lietuvius

p.F. ANTANATTl Ir p. S. SAVICKĄ
------ - -- - - - - ----- --- - - - II. — . “  — *

iškamė?“ tautmąme 
gimnazijos įsteigimą dos lietuviškąjį jaunimą.

tes Juozas; Paliliūnas Antanas; 
-Petrauskas Valeras; Staigis Ma
rija; Stanevičiūtė Kotryna; 
Bendikas Martynas, Ona, Erika, 
Lydią, Rudolfas; Brinkis Adol
fas; Pawalkat Helmut, Lisa, 
Eveline; Petereit Helmut, Schli- 
scht Adam .Hildegard; Schwell- 
nux Renata; Schwellnus Ernst, 

rich, Eva, Helene, Waldemar, 
Birutė; Simokatis Josef; Bar- 
kowski Helene; Eriederici Ursu
la, ’Beatrice; Jasųtis Konstanti
nas, Auguste, Kordelija, Claudi- 
ją, Tomas; Paketat Helmut; Pie
nus Walther, Anna, Susanne; 
Pienus .’Justus, Joerg; Tiede
mann Wdhher, Wilhelmine, Wai 
demar; WaUeit Werner.

Lėktuvu išskrido 'į JAV: Mot- 
gąbiš ItiĮta,. Duseika Zigmas, 
■Morta, Joana; -Bagdonas Vincas, 
Tngėbcrg, Betty, Angelika, Eri
ka; Berentaitė Irena Margarita; 
Rimeikis Pranas, Liseldtte, Pra
nas;. Angelė; Arlauskas Morta, 
Edvardas, Paulius; Gustas Kazi
mieras, Mėta Marija, Benas, Va
lius,'Paulius; Vilimavičius Juo- 
tos, Šukys Juozas, Kazirskis Po
vilas 
'. -{Lietuvą sugrįžo: Beinaraus
ims Algirdas, Eugenija, Algir
das, Leonas. 1

Hamburge pasikeitė vargo mo- 
kyklos mokytojas. Ilgai ir gra
žiai' pasidarbavęs Hamburgo 
jaunimui mokyt. Izidorius Sra- 
gauskąs perėjo dirbti VLIKo ži
nion, o mokytojo pareigas Ham
burge perėmė Teresė šikšniūtė.

Daugelis mūsų tautiečių sku
ba išvykti1 pagal specialųjį įsta
tymą į JAV. Dėl to vargo mo- 
r-kyklos mokinių skaičius mažėja.

yra iš Kanados: B. Zin
kevičiaus iš -Montreal, Que., $22; 
J. Misevičiaus iš Began, Ont., 
$10,10; KLB Šalpos Fondo $20; 
iš. Willow River B'C. P. Vosy: 
liaus $25; J. Karpavičiaus $25;
V. lLapienio$į0 ir K. Dulkto $10.

Pabėgėlių jūrų ’transpdrtaėijai
BALFas- Tugpiūčio miėn. 'gavo .
$150 ir nario mokesčio'$20. > /Į-Grete, Alice; Woverius Hein-

Vasario 16 gimnazijai persiųs
ti gauta $1.685,40. Toje sumoje 
yra $194,50 iš Kanados z«— būre
lių Nr. 45, ’63, 64 ir 91. 4
‘ Gerybėmis -rugpjūčio mėn. 
.gauta rūbų ir avalynės. 805 sv. 
Maisto iš ^federalinės valdžios 
175355 svarai, iš CARE 10i063 
svarai.. 7 ‘

sveikino miesto burmistras John mo Lietuvių Amerikoje prezi- 
Bmith. Aerodrome jie Buvo Su- dentas mirė rugsėjo 5 d. Bos- 
•tfliti 'poros šimtų kanadiečių, [done. ■ - . - ‘ ;
daugumoje naujųjų jrtėivių, su 
plakatais: “Kanadiečiai, nesi-' 
duokit sukvailinami -rusų agen
tų!”. “Šalin komunizmas”, “Grįž 
ikit namo,irusų šnipai!”. Taip-pąt 
’buvo Išdalinta mimėogrąfuotų 
lapelių, kuriu08© perspėjami ka- 
fnądiečiai dėl bolševikų -agentų 
užplūdimo. Vėliau, tie lapeliai 
buvo dalinami ir mieste.

St. Catharines spauda mano, 
kad demonstrantų tarpe buvę 
daugiausia ukrainiečių. Ištikrų- 
;jų jų terpe buvo nemažai ir lie
tuvių. •'.

WINDSOR, Ont
| Dėkojame už pasišventusiai
.te atlyginimo atneštą pagalbą -^Atiducte kopijuoti

hiškilmmgoms .pamaldoms hute- - balsams. Dabar ra.

dentas mirė 'rugsėjo 5 d. Bbs-

Čikagos yyrųchoras ruošiasi 
•pastatyti Rigoletto operą. Repe
ticijos pradėtos 'rugsėjo 5 d. -L? 
Žiūraičio -salėje, -2548 W. '69th 
St, Marąuėtte Park. -Choras 
kviėčia daugiau vyrųį savo-su-

dėstyti piešimą; įt tapyįą Niu
jorko Jamaica'Art Institute.

ĮŠ Belgijos ų JAV -laivų rugsė
jo 2 d. -atplaukė Pranas Bėkmo- - 
kas, ilgametis Belgij ps L. Bend- 

e-lpiomenės pirmininkas, ir Julius' 
Minkūnas. Abu atvyksta į Čika-

Kpmp. V. Bacevičius šią va-, 
sąrą parašė Penktąją Simfoni
ją trijų dalių. Partitūra iš 103

rionių bažnyčioje IV Kanados 
Lietuvių Dienos Windsore pro- 

jga: Trinity Evangelical Luthe
ran Church (Pasaulio Liuterio- 
nių Sąjungos, Kanados sinodo) 
-.angių ir vokiečių parapijai už 
patalpą, jos vargonininkui už 
grojimą, solistei Variakojienei 
iš Čikagos už giedojimą, Šven- 

Komiteto nariui
-Gustavui ,'Kąpteinui už pakvies

šo ketvirtą stygų kvartetą trijų 
-dalių. - . • .;
VOKIETIJA

Kardinolas Pizzardo lankėsi 
Vokietijos katalikų kongrese 
Keėlne. Ta .proga kardinolas ap
lankė Vasario 16 .gimnaziją. Tai 
yra didelis. lietuvių -bičiulis.

Į Vokietijos lietuvių bendruos

D.BRITANDA
DBLSąjungai sukanka 16 metų. 
Sukaktį ruošiamasi paminėti at
einančių metų Sekminėse. Prog
ramos vieną dalį numatoma at
likti -Londone, o antrą dalį Liet.

Londonemenės tarybą birželio 29 d. ,įyy- 
kųsių- rinkimų anėtoatstovais 
išririkti: ar. Aviža, W. Banaitis, 
J. Bataitis, A. Bernatonis, A:lyvavo 70 .asmenų. Viešpaties ai 

toriui .atnešta aukų $30,75. Iš jtdarbe — jų 
Kennebunk Port xviame. 1 ją pri
imami -lietuviai berniukai, baigę 
8 klases. Ši g-j a turi visus val
džios įstaigų leidimus. Bet kas 
mums lietuviams svarbiausia, 
joje lietuvių kalba yra pilnai 
pripažintu dėstomuoju dalyku 
ir visiems mokiniams privalo
ma. Tai yra bene pirmasis kon
kretus darbas lietuvybės išlai
kymui. Baigę tokią g-ją ir prieš 
tai gyvenę lietuvių pranciškonų 
'bendrabutyje yra daugiau negu 
tikra abiturientai lietuvių kal
bą mokės puikiausiai. Mokestis 
už mokslą ir išlaikymą$300 me-: 
tams.
. -Hamiltonas, kaip "visada taip kviečiami kuo skaitlingiausiai 
ir čia, vienas pirmųjų realiai pa- dalyvauti valdyba.
reme sias gražias Tėvų Francis-. - : > T__ c__ ___ _____ _______ ,
konų pastangas. Rugsėjo 12 d. Šalpos Fondo Komitetas pra-Jyčėnas Julius irBosas Povilas, 
šioje gimnazijoje pradės moks- deda savo metinę rinkliavą rūg'[.Fondo v^bos vardų naujiesiems

Didžiausia padėka uz si dar
bą tenka lietuviams pranciško-. 
naras. Linkime jiems liet, g-jų 

visame šiametinklą išplėsti 
kontinente!

Tautos šventės ir kariuome
nės šventės -minėjimas Hamilto
ne įvyks rugsėjo 16 d. 6 vai. v., 
vokiečių salėje—863 King St. E.

Šventės proga kalbės, mokyt. 
J. Domeika. Po to seks meninė 
dalis: solo, .deklamacijos ir kita. 
Solo dainuos solistė S. Mašalaitė 
iš Toronto. Visi hamiltoniečiai

atskaičius kunigo kelionės išlai
dom ir zakrastijonui $9,25, liku
sieji $21,50 atiduoti bažnytinei 
vadovybei misijų reikalams.

'Kun. dr. M. Kavolis.

J. Grinius, Keleris, Kriščiūnas,

kus, kun. šarka, Šlenteris, P. 
Zunde.

Į Niujorką laivu “General

1AM1LTO Alt
Visi maloniai kviečiami atsi-iriai laimėjimai jau pradedami 

lankyti į šį linksmą balių, ne tik rinkti, Malonu padėkoti A Pa
brangus hamiltoniečiai, bet dr tulaitienei, kuri pirmoji padova- 
visų artimesnių bei tolimesnių 
kolonijų malonūs tautiečiai. Ti
kėdami Jūsų gausaus atsilanky
mo, tariame nuoširdų ačiū.

Jūsų TF Valdyba.
. Liet. Namų Fondas šią savaitę 

sustiprėjo 3 naujais nariais. Po 
$100 paskyrė Vainienė Oną, Te-rėmė šias .gražias Tėvų Pranciš

konų. pastangas. Rugsėjo 12 d.

lą Sigitas Blekaitis ir Romas sėjo 15 >d. Nepamirškime mūsų ^nariams tariame nuoširdžiausią 
Mureika. vargstančiųjų ir gausiai aukoki- agiui - - ;vargstančiųjų ir gausiai aukoki- 

Sigitas Blekaitis yra gimęs1 me> nes daug lengviau yra duo- 
1941 m. sausio 9 d. Kaune. 8 kla-'^i negu prašyti. Iki spalių 15 d.' 
sės baigė Hamiltone, šv. Juozą- Į numatoma aplankyti visus -ha-. 

- - - - -miltoniečius. ' K-, 1
Prasideda mokslas. Vysk. M- 

Valančiaus vardo šeštadieninė
je prad. mokykloje mokslo me
tai pradedami rugsėjo 15 d., šės- 
tadiehį, 9.30 vai., St. Maerry <mo- 
kyklos patalpose Mulberry ir 
Park g-vių kampe, ten pat, kuri 
ir praeitais metais buvo. Mokyk-,

po mokykloje.
Romas Mureika, gimęs 1944 

m. rugp. 9 d. Suvalkijoje, 8 kla
ses baigėšv.,Jono mokykloje ir
gi Hamiltone.

Didelė pagarba priklauso šių 
pirmųjų lietuviškos g-jos lan
kytojų tėvams. Leisdami savo 
vaikus į .šią g-ją, jie parodė savo 
tikrą ir nuoširdų lietuviškumą. 
Tikimės, kad jais paseks ne šim
tai, bet tūkstančiai kitų tautie

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusija 
Ir užimtus kraštus

z

Mes siunČiome tiesini iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai f musų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų toitiybo 
100%. '

VAN A FABRICS
698 tJUtEN ST. Ml. TORONTO 

T«Wfonoi EM. S-9527.

'Vletatel* <taa, «ta*tati statinius 
K Kanados. Didžiausios prakhf pati.

ačių! ?
O. Vainienė yra mūsų drau

giškos kaimyninės tautos — Uk
rainos dūkta, bet sujungusi savo' 
gyvenimą su lietuviu, puikiai iš
moko mūsų kalbą ir jautriai at
siliepia į visus mūsų tautos rei-; 
kalus, kaip matome, pralenkda
ma ir daugelį pačių lietuvių.
: J. Telyčėnas yra vilnietis lie
tuvis. Retą rasime vilnietį, ‘ku
riam 'tautiniai reikalai būtų muo-

._________ _ šaliai. Ir Šiuo atveju jisai ir p.
lon priimami ..visi vaikai nuo ‘6 į TelyčėnienėBaronaitė (irgi vfl- 
metų ir Vyresni. , ' . <

Šiais mokslo metais tebūnie 
visų tėvų pagrindinis -šūkis: nei 
vienas vaikutis, sulaukęs mo
kyklinio amžiaus, nelieka na
muose, taipgi ir -tie, kurie yra 
pertraukę, o pradeda lankyti 
mokyklą ir lanko tol, kol ją už
baigs. .

Juk mūsų tautos ateitis pri
klausys augančios kartos jauni
mui. Mdk. vedėjas ir T. Mas.

Jurginų balius, žiemos sezono 
atidarymo proga, rengiamas T. 
Fondo A-bės Kanadoje Hamilto
no sk. valdybos, didžiausiame 
Hamiltono viešbutyje — Royal 
Connaught, šeštadienį, rugsėjo 
22 dieną. . :

Atsilankę tikrai nesigailėsite: 
čia ne tik susitiksite savo arti
mus bičiulius, kaimynus, senai 
bematytus pažįstamus, ar nau
jas pažintis užmegsite, — bet ir 
jaukioje aplinkumoje linksmai 
praleisite brangų laiką, o tuo 
pačiu ir prisidėsite prie savo tė
vynės, savo brolių ir seserų iš
laisvinimui vedamos bylos dar
bo, nepriklausomybės atstaty-. 
mo.

hietė) visu-nuoširdumu teigia
mai reagavo į Fondo atstovo 
prašymą.

P. Bosas yra vienas tų kuk
liųjų tautiečiu, kurie iš pirmo 
įspūdžio, atrodo, stovi nuošaliai. 
Betgi, iškilus svarbiam tauti
niam reikalui, jie parodo savo 
gilų tautinį jausmą ne žodžiais, 
bet svariais -darbais. Paskirda
mas $100 P. Bosas apgailestavo,, 
kad duodąs per mažai ir pažy
mėjo, kad ateityje šią sumą pa
didinsiąs. Malonu buvo ilgiau 
išsiaiškinti su šiuo geruoju ha- 
miltoniečiu ir išgirsti iš jo gilių 
minčių^ Viena jo mintis, tikiu, 
man -liks visam laikui: “Jei da
rai ar linki kam blogo — nesvar
bu ar tai būtu asmuo ar valsty- 
t>ė — žindk tikrai, Jtad jis (blo
gas darbas) tau vėliau ar anks-

ir tada iš kur nesitiki ir nelau-

bus tikrai turtinga poterija, kil

dieną 
L. Sodyboje numatomos ;pamal- 
dos, paminklinio kryžiaus Rū- 
pintojėlio pašventinimas, krep
šinio rungtynės ir balius su kon
certu.,

-Dešimtmečio 'proga numatyta 
išleisti jaunimui liet, skaitymų 
chrestomatiją. Ją redaguos K.

Dešimtmečiui paminėti yra 
sudaryta speciali komisija, ku
riai pirmininkauja J. Senkus, 
sėkr. -kun. P. Dauknys, nariai— 
F. Neveravičius, inž. R. Baub
lys, KStp. Nenartas.

MichdHna BaronaitėBetraus- 
kienė po sunkios ligos mirė lie
pos 24 d. Nothinghamo miesto li
goninėje. Mirė tesulaukusi 31 m. 
Buvo, gimusi Giedrių km., Vil
kaviškio apskr. Už Petrausko iš
tekėjo 1951 m.

J Vokietijos Kr. Valdybos su
organizuotą stovyklą iš Anglijos 
atvyko 11 mergaičių ir 5 berniu
kai. Stovykla veikė iki -rugpjū
čio '24' d. Išlaikymo iri 75% ke
lionės išlaidų padengė Vokiėti- 
įos Kr. Valdyba.

nęjo savo rankomis meniškai iš
siuvinėtą sofai pagalvėlę. Tai 
yra labai graži ar vertinga dova
na. Leonas Vindašius iš savo vy
no rūsio paskyrė 2 bonkas 3^jų; 
metų senumo 'vyno. Pirmiesiems 
aukotojams labai, labai dėkoja- 
me, .kartu prašydami visus tau-: 
tiečius šiai loterijai ką nors pa-’ 
ruošti ir pranešti betkuriam 
valdybos nariui. ?

Naują siuntinių j Lietuvą ir 
kitus Rusijos okupuotus kraštus; 
agentūrą atidaro Erika Sakavi- 
čienė. Ji atstovaus “Ukrainska 

‘Knyga”-ir pradės veikti nuo šjn. 
rugsėjo l&i. Manome, kad E. Sa- 
kavičienė savo greitu, maloniu 
ir -mandagiu patarnavimu susi
lauks daug dėmesio iš visų mū
sų kolonijos tautiečių- Dėl šmūl-‘ 
kesnių imdrmacijų' sekite skel-.I 
būną, kuris bus -nuolatinis, pra- < tikslą-nagrinėti darbininkų prof- 
dedant rugsėjo 19 d. \ « J

Namų :F»ndo v-bos iždininkas 
Vaitiekus Kazlauskas >nub šun. 
rugsėjo 20 d. -iš v'bos ir iždinin
ko pareigu pasitraukė. Kasą ir 
iždininko pareigas laikinai per
ėmė Btrfionis Jonas. Sk. St s v * r . - w 9 , -f

Didelis šokių vakaras rengia
mas šį šeštadienį Royal Con
naught Hotel. Plačiau šio pusla
pio skelbime.

vadintas liepos mėn. Londone 
pasirodęs biuletenis, .spausdina
mas rotatorių, 22 psl„ jedąguo- 
iamąs «J, Vilčinsko. Biuletenio

TF A-bės K-je Hamiltono sk. valdyba 
džiaugdamosi, kad esant reikalu susi
laukia K visuomenės -visokeriopos poro-

sąjungų veiklą.
E. Šteiųytė, Londono lietuvai

tė, išvyko j-Čikagą, kur stos 4 šv. 
Kazimiero aesarų vienuolyną.

Dail SL žtargis, metus pralei
dęs Danijoje, Kopenhagoje, grį
žo į Londoną. Ten -jis išmokęs 
naujos spaudos technikos ir to
liau numetąs tuo -verstis.
AUSTRAIAJA

Austrdlijos flB Krašto Tary
bos suvažiavimas įvyks gruo
džio 28-30 d. Sydnejuje.

mds, reiškia širdinga padėka ui tdkinin-, 4, . y. . , . ’
kovimq valdybai, laike mOsy parengimo SUVBŽiavimo nutarimą leisti lie- 

- - - - - tuvišką katalikišką laikraštį.
Toks laikraštis — Tėviškės Ai
dai — eina jau nuo vasario mė- 

toiki- nėšio. Jam spausdinti teko įsi* 
_ . . . ‘ gyti savą spaustuvę. Jai įsigyti

J. Ptatfui, V. Sasnauskui, V. tįsaus- atburtas AL Kat Spaudos Fon- 
li Ir S. T»ronckevičiui — darbą bufete, T ėm/retaU ruuJerA anVna s.wikhw -**-»*«*■. M sSMrioo’

im. rugpjūčio 6 d. Bront -Irm ,Burling-> 
ton, šiem smoloniems toutiečioms:

•Kun. dr. J. Todorouskui už skelbimus
k vteg kitokią paroms),

G. Skripkutei ir i. Rogudkui 
ninkovimg prie įėjimo.

2. Vainauskienei ir K. 'MtkUui Už sek. 
minga loterijas sutvarkymo It reave' 
di«WQ. Didelė nuoširdi padėka visiem: 
aukojusiems loterijai fantus.

D mieliems vakaro dalyviams už gau-

pastatytos savomis jėgomis per 
du šeštadienius australų WiK

duotame
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Problemas besprendžiant

aciu

Mis

REIKALAUKITE!
ar žuvaujate

jos ilgiau laiko už kitas

nys bet kokių kainų grupėje.
BLACK LABEL (tariama ’Blek Leibel”)

liautojų negu dabartinis, nes tikį vienybė, darnumas ir svarbiau-! šia tik viduriniajai kartai impo-;

kglų tęstinumas, kodėl nepaban
dyti, nes rizika nedidelė, o nau- 

'tikrai būtu šimteriopa — su-

mingiau atsispirti asimiliacijai' ir telieka naudotis tuo, gal but,‘ ir nevisai idealiu ‘keliu. Tačiau

(Tęsinys iš praeito ”St. Kelio” numerio)

šiai įvyko ir .pernai. Ar negali
ma to išvengti parenkant tinka
mesnį suvažiavimo laiką ir tuo 
prailginti suvažiavimą, praplės-, 
ti programą ir ,t.t. Juk trečią su
važiavimo dieną, dideliai daliai 
išvykus, -neįmanoma ,«ką nors 
bęndro ir didesnio suruošti. Šie
met netikėtai susilaukėme -kun. 
B. Markaičįo, bet laiko stoka ne
leido jo įjungti jį programos pa
pildymą. Gal .būt ir jis ‘nebuvo 
per- daug patenkintas atlikda
mas tik, anot jo, -eilinio ‘kunigė-

dami pragyvenimą įvairiose 
menkose tarnybėlėse. Ji tik su 
retomis išimtimis bus pavyzdžiu

(bare, kad vos dalis jų įsijungia > lietuviškųjų reikalų tęstinumo darbą. Tai yra tik pradžia to reiškinio. O kas bus po 5-10.
lietuvių studentų suvažiavimą studentija susilaukė daug paramos, už kurią visiems nuoširdžiai dėkoja, o ypač pp. Tamošaičiams už leidimą stovyklauti ir tėvišką globą suvažiavimo metu, dail. T. Valiui už išsamią ir Įdomia paskaitą, aktoriui Veselkai už

jos kultūra, praeitimi iš vyres
niosios -kartos ’ir paskleisti savo 
bendraamžių tarpe ir .perduoti 
jaunesniajai :kartat ^Pavieni as
menys, dirbdami su vyresniąja 
karta, neišvengia kaikurių blo
gybių, varginančių vyresniąją 
kartą ir darančių žalingos įtakos 
priaugančiose kartose. Jie -grei
čiau prisijungia prie ’esamos 
tvarkos negu pajėgia padaryti 
radikalių reformų. Tiesa, •vidų-'

"•INFORMACIJŲ KREIPTIS: 
j vietos medžioklės prižiūrėtojus ir j 

sporto reikmenų krautuves.

ANTROJO KANADOS LIET. 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJAMes, Kanados lietuviai stu
dentai, suvykę į savo antrąjį suvažiavimą, sveikiname visą lietuviškąjį akademinį jaunimą Tėvynėje ir laisvame pasaulyje.Išsisklaidę, po eilę tolimų kraštų mes pasigendame tampresnių ryšių tarpe įvairiose šalyse gyvenančių kolegų, o ypatingai vienos visų lietuvių studentų 
vadovybės.Todėl mes kreipiamės į JAV, Australijos, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų kraštų lietuvius studentus apjungiančias organizacijas jas skatindami imtis žygių išblėsusiai Pasaulio Lietuvių Studentų Atstovybės veiklai atgaivinti.

Antrojo Kanados Lietuvių 
Studentų Suvažiavimo 

dalyviai.Tūkstančio Salų Kraštas, Kingston, Ontario.1956 m. rugpjūčio 5 d.

griežtu atsiribojimu ir neapykanta britams. Kitoms tautoms, tuo pačiu'ir lietuviams, tęstinumo palaikymui nebuvo kažkokio specifinio akstino. Daugumoje .tas susidėjo iš įvairių or.ganiza- •ciniųv sambūrių, išdavos sentimentalinių prisiminimų, namų ilgesio bei meilės ir nepajėgumo įsilieti į vietinį gyvenimą. Vieni buvo daugiau, kiti mažiau efektingesni, bet laikui bėgant jie .mažėjo iki galutinio sunykimo drauge su išmirštančiais jų nariais. Tai lyg į tolumas be
skubąs traukinys, stotyse palie-' pasirodo kultūros guoselėjimo

-didesnį studentų susibūrimą (P« 
Tamošaičio, idėja). Mariau, ne 
tik studentiją, bet. ir visuomenė 
būtų sudominta, nes panašaus 

’ meno rinkinio-nė-

taikytą pamokslą,, paragindamas neužsidaryti vien moksliniuose rėmuose, bet draug tobulėti religinėje plotmėje. -Po x>ietu įvyko dail. Telesforo Valiaus paskaita apie dabartines meno sroves, menininkų atsie- kimus, studijavimo galimybes ir lietuviškųjų meno siuaentų pasireiškimus bei atsiekimus. Vakare laužas buvo pradėtas diskusijomis, kurias pravedė ir įvadą padarė K. Manglicas. Diskusijose pasisakė gal būt rekordinis studentų skaičius, nes buvo priimta, kad kalba 3-4, o kiti' klausosi. Be to, vyresniųjų kolegų pasisakymai parodė kaip mes jau pradedame skirtis savo nuomonėse. Po diskusijų sekė laužas su dainomis ir žaidimais.’Trečioji diena, buvo skirta paskiriems pašnekesiams bei atskirų vienetų pasitarimams. Vykusiai dail. T. Valius ir šeimininkas dail. A. Tamošaitis paskirus menu .- besidominčius as-

— ėjimas su vyresniąja karta ir 
tuo pačiu nesusiliejimas su ja. 
Geriau išsirei'Škus, tai būtų vi
duriniosios kartos sąjūdis lietu 
viškųjų reikalų propagavimui ■’ 
kovai su asimiliacija. Norint sek

metų?Tą irgi galima teisinti pasiremiant asimiliacija, bet nebūtų visiškai teisinga. Jie daugumoje yra šimtaprocentiniai lietu-

musųhauc 
ra Vakarų _ 
ma * panašia parodai paįvairinti 
mūsų numatytąsias studijų die
nas per Kalėdų atostogas?

Prie laužo pravestosios disku-’ 
sijos parodė du dalykus — -pir
ma, laužai ne vien dainų, žaidi- 
mų- ir jumorą virta, bet -tinką ir, 
rimtų temų diskutavimui; -antrą, 
skaitlingas ir aktyvus daiyvayi- 
mais diskusijose'išsklaidė tvirti- 
nimus, kad /mūsiškiai nekreipia' 
dėmesio ,į diskusijas. Iš to aiškių 
kad tinkamos, 'įdomios >ir vi
siems aktualios temos suradi- 
mas yra diaklSijų pasisekimo 
paslaptis. Tik .tenka pastebėti,; 
kad tema — jaunimo nutautėji
mas — buvo per plati ir disku
sijų metu .paaiškėjo, jog reikėtų 
pirmiau "pradėti .nuo — ar bend
rai jaunuoliui verta būti lietu
viu, ką jis gauna -iš lietuvybės, b 
tik toliau eiti pri^ lietuvybės iš
laikymo .ir tam sėkmingų prie
monių suradimo. Be to, ir mūsų- 
spaudoje bei įvairiomis progo
mis parodoma daug susirūpini-

čiai ar nepajėgiančiai eiti su ki-š 
tais, tos prošvaistės bus maža
reikšmės. Ir vyresniajai kartai, 
lyg motinai, apverkiančiai'klyst' 
keliais nuėjusį sūnų, lieka tikti _
.aimanuoti, kad ir mokiau ’kuo džiamus Literatūros Lankus, stu 
.geriausio ir nesigailėjau jėgų ir dentų Lituanus.’ Tačiau, žinant 
prakaito, o štai kur jie dabar, jmūsų spaudos susiskaldymą ir

bartine aplinka ir jos reikalavi-* 
mąis, ipajėgs sulaikyti nuo nu
byrėjimo -pakeliais. Pasyvūs ir; 
dabar tampą abejingais asme
nys .pasibaigus ..Studijoms bei 
praaugus jaunimo organizacijų! 
tikslus, .raitų tolimesnius :užda/ 
vinius, jaustų užuovėją nuo svę-į 
timų ;įtdkų ir prisidėtų prie lie-!, 
tuviškųjų reikalų puoselėjimo. ?

Visų -pirma <roikėtų .tęsti 4r 
puosdlėti dabartinės -vienybės 
^prošvaistes, teartais ^Nudrodan- 
člas studentėje bei šiaip jauni
mo tarpe, antra -eiti prie bend
resnių jftecdoginiu btd $rofesi-

Bengiant ateityje studentiš
kuosius susibūrimus ar never
tėtų daugiau dėmesio kreipti į 
programos pritaikymą .prie jau
nimui mėgstamų dalykų. Kbn- 
densudta,nėištęšta ir aktuali 
programa ir tiriksįnai 'pritaikyta 
prie poilsiautoju .ir.pramogų ieš
kotojų .duoda jiems lyg paįvai
rinimą ir tuo. pačiu netiesipgi- 
niai rengėjai atsiekia tikslą. Be 
to, .džiugu, kad monttealiečiai 

gauną nemažai pagalbos iš šam- 
būriečių. Būtų, didelė -nauda, 
kad ir suvažiavimuose galėtume 
pritraukti -kuo daugiau baigu
siųjų bei bičiiilių, 'kurie ftedbe-' 
jotinai įneštų daugiau lietuviš
kų studentų/tradicijų ir sutvir
tintų ryšius ’tarp baigusiųjų ir 
studijuojančiųjų.

■ .vDalyvis.

resnioji, ji mec 
rališkai geriau 
gracijoje *ir gali būti tinkames
nių pavyzdžiu iaunesniaiai kar-

Gaila, kad tas visas lobynas 
oeržvelgtas prabėgomis, 'beSku-‘ 
bant namo, nes dėl laiko stokos, 
o gal ir organizatorių nesusi-! 
orientavimo, nebuvo galimybių 
smulkiau susipažinti. Tai yra 
uždavinys ateičiai — suruošti 
liaudies meno parodėlę kur nors: 
Montrealyje arba Toronte per

išpildymą programos prie laužo ir kun. Bruno Markaičiui už aE- ’1' laikytas pamaldas nuoširdus

PadėkaRengiant Kanados

Kanados lietuvių studentų suvažiavimas
Studentų suvažiavimas rug

pjūčio 3, 4 ir 5 d.d. ,pp. Tamošai
čių ūkyje, netoli 'Kingstono, su
traukė virš 60 studentų bei jų 
bičiulių.. - ...

Pirmąją . suvažiavimo dieną 
įvyko organizacinių reikalų ap
tarimo posėdis. Diskutuotas da
bartinis sąjungos statutas ir 
nutarta padaryti pagrindinių 

-pakeitimų, daugiau pritaikant 
specifiniams Kanados lietuvių 
studentų reikalavimams. Centro 
valdyba įpareigota lūo pakeiti
mu pasirūpinti ir išsiuntįnėti

I skyriams pakeitimus bei pasiū- 
? lymus susipažinti. Per sekantį 
! suvažiavimą statutas turės būti 

galutinai pakeistas. Nutarta per
• Kalėdų, atostogas suruošti .stu
dijų dienas. Vietos parinkimas 
paliktas centro valdybai.

Skyrių ir centro valdybų 
; pranešimai supažindino daly-■ vius su studentiška veikla ir darbais.
’ Vakare įvykęs laužas,. uždeg-■ tas kun. B. Markaičio, praėjo į menis apšvietė apie mūsų buvu ! linksmoje ir pakilioje nuotaikoje. Be studentų laužo programo- ; je dalyvavo kun. B. Markaitis, dail. T. Valius, dail. A. Tamošaitis, Veselka. Jų dalyvavimas pagyvino bendrą nuotaiką, suartino jaunesniuosius su vyrės niaisiais, kurie prisiminimų, anekdotų bei rimtų dalykėlių išpildymu nukėlė klausytojus į -gimtuosius laukus.Antrąją suvažiavimo dieną 
kun. B. Markaitis atlaikė šv. Mišias ir pasakė studentams pri

gauna j ai kartai.Pavieni asmenys, įeiną palaipsniui ų vyresniosios kartos ’tęsiamą darbą, mažai pakeičia padėtį, o tuo mažiau išpildo savo, kaip viduriniosios kartos, pareigas — persiimti tėvynės

Prie Strasburgo universiteto šią vasarą vyko kursai studentams, gaunantiems stipendijas College de l’Europe Libre. Kursai prasidėjo rugpjūčio 7 d. ir truko iki rugsėjo 15 d. Šiuos kursus lankė 7 lietuviai studentai, College de l’Europe Libre stipendininkai.Studentams lietuviams buvo paskirtos paruošti temos paverg tosios Lietuvos klausimais. Referatams paruošti dalį reikiamos medžiagos parūpino Vykdomosios Tarybos Informac. tarnyba.
Genė Bulaitytė baigė Londone mokytojų seminariją.
Anglijos liet, skautų stovykloj buvo gana daug stovyklautojų. Jų tarpe buvo du — Edmundas Jurkšas ir Romas Zdancevičius — iš Vokietijos ir Algimantas Gegeckas iš Šveicarijos.
Venecuelos lietuviai skautai San Juan de los Morros vietovėje buvo suruošę 10 dienų stovyklą, kurioje dalyvavo lietuviai skautai iš Caracas, Mara- cay ir Venecuelos. Į stovyklos baigiamąjį laužą buvo atsilankę Venecuelos bendruomenės atstovai, skautų , tėvai ir bičiuliai.

Norint medžioti Ontorio provincijoje būtina išsi
imti medžioklės licenciją. Jei jūs esate Ontario 
provincijos gyventojas, žvejoti turite teisę be lei
dimo. Būtina laikytis griežtos ivejybos ir medžiok
lės įstatymų, medžioti tik atitinkamu sezonu. Ne
silaikant minėtų taisyklių, ar neišsiimant atitin
kamo leidimo, įstatymo laužytojui medžioklės ar 
žvejybos .Įrankiai konfiskuojami jr jiems pritai
koma -griežta bausmė.

□.Tamošaičių kruopščiai surink
ti ir išsaugoti šimtamečiai kili
mai, sijonai, prijuostės, juostos 
ir įvairios apie lietuvių liaudies 
meną knygos. Tai tikras mūsų 
liaudies meno muziejus ir mūsų 
pasididžiavimas, o tuo pačiu da< 
lis atsakymo į' vieno kolegos 
prie laužo iškeltą klausimą —: 
ar mums išviso verta būti lietu
viais.

Įspūdžiai Ir pastabos 1š studentų suvažiavimo
Suvažiavimo prisirrfinimai ir 

įspūdžiai jau pradeda blankti ir 
f tolėti naujų įvykių Šešėliuose. 
(Todėl, kol nevėlu, grįžtu prie 
tu akmenuotų šv. Lauryno upė* 
krantų į ąžuolų ir bukų pavėsį 
ij lyg vėį girdžiu triukšmą, 
krykštavimus, juoką, dainas ir. 
nuoširdžiojo. savininko anekdo
tus... . - \

Tai buvo poilsio, organizaci
nių, kultūrinių bei kitų- lietuviš
kųjų reikalų aptarimo' dienos. 
Buvo triukšmo,- džiugesio, gal 
kaikam ir nusivylimų dienos, o 
daugumai... nemigo naktys. 
Gal kaikas pasigedo gausios pro
gramos, įmantrių kalbėtojų, sis- 
tęmingu diskusijų, o gal kaikas 
nuobodžiavo bediškutuojant mū 
su organizacinius reikalus arba 
klausantis pašnekėsiu apie me
ną. Tai natūralus reiškinys. To: 
neišvengiama taikant vieną pro
gramą skirtingų polėkių žmo
nėms. Pati programa buvo.ne
gausi, neužtęsta, todėl perdaug 
nenuvargino dalyvių, kaip pa
prastai įvyksta. O svarbiausia, 
pagrindinė suvažiavimo tema — 
lietuvių dailė ir menas — rišo 
paskirus pašnekesius, paįvairi
no liuoslaikiūs, laužus, ^įdomi
no paskaitas. Tai vis nuopelnas 
op. Tamošaičių ir p. T. Valiaus,; 
kurie sugebėjo įsijungti į stovyk 
lautojų visumą.Gal būt laimingu sutapimu suvažiavimas vyko meno bei dailės populiarinimo ir susipažinimo ženkle—lietuviškuoju me- ,nu besisielojančių savininkų ūkyje ir dalyvaujant meno žinovams. O mes jau taip mažai turime progų bei laiko tokiems reikalams šiandieninėse gyvenimo apystovose. Šiuo atveju dalyviai mažiau ar daugiau buvo informuoti, duota proga išsikalbėti ar bent klausytis dailės bei meno klausimais, šiandieniniais dailininkų vargais, atsiekimais, galimybėmis ir tit.Gal būt ne vieną nustebino p.

n|||

Trumpai peržvelgus mūsų pa- kąs pavargusius ir aplinka susi
dėti ir asimiliacijos padarinius, žavėjusius keleivius, o paimda kyla klausimas ar yra galimybių mąs kur kas mažiau jų. asimiliacijos procesą sustabdyti ar įmanoma-jį. bent sulėtinti? Į ’pirmą klausimą gyvenant šioje aplirikoje; atsakymas neigiamas. 
Į antrą klausimą teigiamai atsako istorija -ir pavyzdžiai. Ta- 
čjaųvĮ&ią, kaip jau -minėta,' yra 

■daug ;pr^tatfiviirių,~o iiefa^n- 
■dro ir visoms tautinėms mažumoms tinkamo recepto. Kiekviena mažuma turėjo ką nors jai specifinio, kuris palaikė ją gyvą tam tikrą laiką. Ir tas spe
cifiškumas glūdi ne kur kitur, 
kaip tradicijų, kultūros tęstinu
mo priemonių bei metodų sek- 
įmingame -panaudojime. Žydams tas buvo (ir yra) religija, Que- beko prancūzams kultūra su

Jos tikrai laikys ilgiau — labai patogios—labai vertingos PENMANS DARBO KOJINES. Yra jų įvairių rūšių ir svorių, tinkamų kiekvienam

šią meno mokyklą, jos auklėtinius ir bendrai apie mūsų meno praeitį ir dabartį. A. Tamošaitis parodė savo surinktus per dešimtį metų Lietuvoje liaudies meno darbus bei knygas, A. Tamošaitienė išaustus kilimus ir kitką.Suvažiavimo metu centro valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. B. Vaškelis, vicepirm. G. Kačanauskas, sekr. B. Grigaity- tė. ižd. I. Šipelytė ir ryšių reikalams E. Dainius.

Sėkmė tęstinume
Neturint kažkokių specifinių 

veiksnių tęstinumo suaktyvini
mui, reikia ‘bazuotis į vienybę, 
nuoširdumą ir pasiaukojimą. 
Vienybė, .kaip ir viena iŠ Svar
biausių asimiliacijos problemo
je, yra reta dorybė -emigrantų 
tarpe ir sunkiausiai atsiekiama' 
Keli jaunesni asmenys :ir tikrai 
trokštą vienybės nesuvienys ir 
per vieną dieną- vyresniosios 
kartos nepakeis. Telieka dau-‘ 
giausia bazuotis į viduriniosios 
kartos organizavimą ir paruoši
mą jauvjos rėmuose Ir palaips
niui perimant dirbamą lietuvy-,

,armair-bet,*-užuot ieškoję teisybės,- 
kurią taip suriku 2šūrašii’ tarp kompromisų nerandančių grupių, lieka nuošalūs stebėtojai. Kol dar lanko mokyklas jie aktyvūs jaunimo organizacijų nariai, stovyklų dalyviai, bet kada- subręsta ir tinka įsijungti į vyresniosios kartos lietuvybės darbą, dauguma dingsta margoje minioje. Ir tokie pavieni lietuviškieji keleiviai palaipsniui, likę be tautinės užuovėjos, kaip nekurstoma ugnis, blėsta ir greičiau asimiliuojasi.Kartų bendradarbiavimasNorint sėkmingiau pasipriešinti asimiliacijos procesui, reikėtų daugiau kreipti dėmesio į mūsų kartų bendradarbiavimą, tarp kurių mūsų tradicijų, kultūrinių Vertybių ir krašto meilės tęstinumas emigracijoje yra pats svarbiausias veiksnys. Vyresnioji karta neša tą sunkią lietuvybės ugdymo naštą, bet tada ją reikės perimti viduriniajai kartai, kiek tų nešėjų atsiras?...Vyresnioji karta nėra vieningumo pavyzdys lietuviškuose reikaluose ir, be to, daugumoje gyvena praeitimi, nepajėgdama tinkamai suprasti viduriniosios, o tuo labiau jaunesniosios, šiame kontinente bebręstančios kartos. Jų priemonės ir metodai labiau tiko lageriniam gyvenimui negu šiandieniniam. Jų pastangos didelės, bet neefektingos, jau ' ne taip viliojančios, kaip jie galvoja ir tuo pačiu nepasižymi sėkmingumu. Jų didžiausia klaida yra noras ir pastangos įtrauk ti viduriniąją kartą į savų organizacijų ’bei ’partijų rėmus, ne- pakeičiant jųjų formų, mažai pritaikytų dabartinėms gyvenimo sąlygoms bei reikalavimams.

Vidurinioji karta, brendusi 
Lietuvoje, lageriniame ir -šio 
kontinento gyvenime, dar jautrį 
lietuviškiesiems reikalams irf 
kas svarbiausia, dbuoji viskam, 
kas daugiausia širšiną vyresnią- 
ią kartą, t.y. nepriklausomo gy- 
venjmo nesklandumai, dėmės ir 
asmeniškumai. Ji galėtų 'būti 
puikus derinys mūsų darbuose 
tarp vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos. Ji daugiau supran-

Tęstinumo reikalaiŠtai ir mes tame lietuviškųjų reikalų traukinyje riedame į tolį, ir mūsų važiuojančiųjų skaičius jau nedidėja, o kas kart mažėją. Tą reiškinį galima ' patei-priėzaštis glūdi mūsų reikalams tęstinumo tinkamų priemonių bei metodų stokojime. Mūsų žodžių ir troškimų nelydi vieningas darbas ,nuoširdus susitarimas, nėra sistemingo paruošimo jaunimo ateities darbams. Mes. kaip ir kiti benamiai, lyg vaikai tėvams išvykus į svečius, gyvename kaip kas išmanome, žinodami, jog niekas už tai nebaus. Kiekvienas sau tapome autoritetu, nesaistome per daug kito nuomonių ir asmeniški išskaičiavimai ir ambicijos dažnai slepiami už lietuviškųjų reikalų. Vieni remiame šefą, kiti Vliką, i treti gal dar ką kitą; vieni au- ikojame Tautos, kiti Nepriklausomybės Fondui, o treti, džiaugdamiesi susidariusia situacija, ■nė cento nėišmeta lietuviškiems i reikalams. Kultūrinis gyveni- [mas dar juda viena linkme, bet kiek ilgai? Jau spaudoje pradegdama nuogąstauti, kad mokslo laipsnius įsigiję asmenys retai

■
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bendrai gražų sportišką elgesį.

Kanados Sporto Apygarda

JOINT REALTY LTD.
SWBLOOR ST. W. . TEL. LE. 44381

moi..", ’ '■ ■ %<' - ■ ■
$14.999 rBm kebe, Bloor - IndionJ

Tvarkome visus morgičių reikalus. .
■ . iim» j ■■■ i .......*... U99 Bloor St W, Toronto. TąL LE. 4-94SX 

lt Siūlome nsaOauaki namų 
2. Sudarome labai gfctmnis

$2.900 imokM, » 'S»

ougštus, nwrirws, didąH 
olyws opšildymos, M"’
lege - Dovercourt rajone.

$14.900 pilna kaina, 8 kambarių mū 
rinis nomos, modernios viftuvėSi, 
įvažiavimas, lobai ; švarus viduje. 
Randasi Bloor ir Dundas rajone.

$12.900 pilna kaine. 7 • kambarių, 
gerai išdekoruotas narnos, gazų 
apšildomas. Randasi prie pof Bloor 
ant Margueretta gatvės. v'

$1.500 {mokėti, 6 kambarių mūrinis 
nomos, moderni virtuvė, gražūs 
dažyti kambariai, didelis kjemos. 
Vieno skola bolonsui , 10-Čiai mę- 
tų. Bloor - Dundas rajone.

$5.000 {mokėti, 6 kambarių/ raųpyor ; 
tų plytų namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Jone.

TRVISKtS tlBUBkAI

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board 6 National Assoc, of Reel Estete Boards.

1077 BLOOR ST. W. TELEF. LE. 4-8450

VISADA:
PARŪPINA PASKOL/ižJ 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. MORRIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459 

F. JQNYNAS, teL EM. 4-9641, arba l£. 4-8459.

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

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus .
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

-- ------- ■ . 1 -■ -■ - — - • ‘' .

Cleaners

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

Garantuotas, saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
I Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užucūąidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 "

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Cohdi- 

tionning”,
* Perstoto apšildymą ii anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 
T elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
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.

Telefonas LE. 1"24711072 Bloor St W
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybe, paskambin
kite j iią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgiČiei bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime dtdeij pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

WALLACE AVE. - BLOOR, 
$1.500 įmokėti, 6 c .dėlių kombo- 
rių, gerai išlaikytas, be nukrypimų 
nomos, didelė mod. virtuvė, geros 
rūsys, didelis kiemas ir garažas. 
Balansui viena atvira skola 10-čiai 
metų.

BISHOP ST. - DAVENPORT, 
$1.500 įmokėti, 6 didelių, neper
einamų kamb., lobai švarus, gero 
mūro namas, nauja krosnis, didelė 
mod. virtuvė, labai geros kietme- 
džio grindys. Greitos užėmimas. 
Balansui viena atviro skola.

GLADSTONE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 7 gerų neperein. 
kamb., visai atskiras, gero muro 
namas, naujos "air condition" šil
dymas, didelė virtuvė, gražus kie
mas, dvigubas garažas.

WALLACE AVE. - BLOOR, ‘ 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
ougštus, square plono, visai at
skiros mūrinis namas, 2 modernios 
virtuvės, geros kietmedžio grindys, 
didelis kiemas, bgdviuos garažas. 
Balansui viena atviro skola.

PARKDALE RD. - SUNNYSIDE, 
$8.000 įmokėti, 7 kambarių per 2 
ougštus, square plano, visai atski
ros, pilno ir gero mūro narnos, 
vandens - alyvos šildymas, didelė 
moderni virtuvė, gerbs kietmedžo 
grindys, gražus kiemas, gorožos 
su privačiu įvažiavimu. Balansui 
vieno atviro skola.

P. MALISAUSKAS
taM.illMUS.

gla rengia Kanados lietuvių leng 
vosios atletikos pirmenybes, ku
riose kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai sportininkai Pirmeny
bių .programoj numatoma pra
vesti šias rungtis: moterims —

1000 m, į tolį, į augštį, rutulys, 
diskas, ietis; mergaitėms — 50 
m, rutulys, į tolį, į augštį; jau- 
nučiąnis — 50 m. į tolį, į augštį, 
rutulys. ’

Registruotis apygardoj iki rug 
sėjo 53 d. Pirmų vietų laimėto
jams skiriamos dovanos. Kas 
norętų skirti kuriai nors varžy- 
bai dovaną, prašau kreiptis apy
gardom Jauniu, mergaičių ir 
jaunučių klasėse prisilaikoma 
FAsK-to nustatytos gimimo da
tos. Plačiau apie varžybas bus 
pranešta vėliau. K.Š.A.

ŠACHMATAI. Rugsėjo 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. pp., Lietuvių 
Namuose šaukiamas-. “Vyčio” 
šachmatininkų A ir B klasės na
rių susirinkimas. Dalyvauti taip 
pat kviečiami ir nę nariai mėgė
jai šachmatininkai.

• . Aušros žinios
Sveikiname mūsų jaunuosius 

lėngvaatlėtus-es taip gražiai pa
sirodžiusius IV-še Š. Amerikos 
Liet. Žaidynėse^ Nežiūrint var
ginančios kelionės, nemigo nak
ties ir. . . ‘ tuščio skilvio, jie pa
jėgė iškovoti S taures — pirmą
sias vietas, 13 antrųjų ir 9 tre
čiąsias. ; .

Nuoširdus ačiū tėvams už pa
sitikėjimą," R; Šimkui, D. Lau
rinavičiui ir W. Palmui už mū
sų jaunimų nuvežimą ir jo glo
bojimą Detroite. Visi lengvaat- 
letai-ės. Jpagr^tai užsitarnavo 
pagyrimąuž drausmingumą ir

Atleto 
Sportiniai Baltiniai

Puikus f Wotson's gaminys! Visi 
sportuoją vyrai patenkinti šiuo 
Watson's atleto maišeliu ir tri
gubu jo prilaikymu. Elastiškas 
Hemuo — nepalyginamas pato
gumas raumenims. Specialistų 
sukirpta. Lengvai išplaunami, 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin- 

. ko prie Jerseys. W-11-56

ris nežiūrint daugybės kitų vi
suomeninių darbų, randa laiko 
ir mūsų sportuojančiam jauni
mui. Ta pačia proga kviečiame, 
ir kitus visuomenininkus ir kul
tūros darbuotojus ateiti į pagal
bą mūsų jaunimo šeimai, sie
kiančiai ne vien sportinių laimė
jimų, bet ir ruošiančiai tautinius 
ir kultūrinius darbuotojus.

— Nuotaikingai ir gražiai pra
ėjo pirmoji povasarinė Aušros 
jaunimo arbatėlė - pasilinksmi
nimas. Dalyvavo apie 100 jau
nųjų narių.

— Rugsėjo 22 d. pirmasis Auš
ros parengimas — šokiai.

— Rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
šaukiamas visuotinis klubo na
rių, tėvų ir rėmėjų susirinkimas, 
kurio metu bus padarytas valdy
bos pranešimas ir aptarta toli
mesnė sportinė, kultūrinė ir pe
dagoginė veikla. f

—Sąryšy su numatomom Ka
nados liet, lengvosios atletikos 
varžybom, šį ketvirtadienį, 7 v. 
v. Rennie parke įvyks leng. atl. 
treniruotė. Visiems lengvaatle- 
tams-ėms dalyvavimas privalo
mas.

— Mergaičių ir berniukų krep 
šinio treniruotės pradedamos 
sekančią savaitę. Tikslus laikas 
bus paskelbtas parapijos biule
teny ir sekančiam TŽ numery.

— Dailaus šokio pamokos nu
matomos pradėti už poros savai
čių. T. P.

Žaidynėms pasibaigus
Rengėjas, Detroito “Kovas”, 

turėjo, tur būt, geriausią vietą 
žaidynėms. Tokios, berods, nei 
vienas žaidynių vykdytojas ne
turėjo, kur visos varžybos galė
jo būti pravestos vienoje vieto
je. Visos aikštės šalia viena ki
tos, tačiau, nelaimei, tuo pato
gumu neteko pasinaudoti, žino
ma, ne dėl Detroito klubo kal
tės. Tai buvo jų ir visų dalyva
vusių klubų pasiaukojimas 
Windsore vykusios Kanados Lie 
tuvių Dienos paįvairinimui. Ypa 
tingai vargino futbolo koman
das, kurios dalį turnyro turėjo 
Windsore, daug blogesnėse aikš
tėse ir dar nevienoje vietoje. Tas 
išmėtymas darė blogą įspūdį ir 
žaidėjams ir žiūrovams, o ren
gėjams nuostolių. Visa tai futbo- 
io turnyrą ®dąpė' vargtogą ir

baigė. Ateityje vadovybė turė
tų tokias bei panašias žaidėjų 
patikrinimo “apeigas” pravesti 
oficialiu keliu, kad nebūtų viso
kių išsišokėlių savavaliai rung
tynių metu erzinami žaidėjai 
Klubų vadovai o ypatingai 
sporto apygardų vadovai abejo
nėms ar neaiškumams išaiškin
ti turėtų žinoti oficialią tvarką.

K. Lukas.

£ deį^i O&lS
žinėjimo is tos vietos į kitą, 
ypač sienos kontrolė. Netvarkin
ga — tai vykdomojo komiteto 
futbolo vadovybė. Nežinia, ką ji 
veikė ir kur ji buvo, šeštadienį 
negalima buvo įeiti aikštėn, ne
buvo kasininko, žinoma, nei nie
ko iš vadovybės. Svarbiausia nei 
pirmą nei antrą dieną vadovybė 
neturėjo paruošusi, o jei ir tu
rėjo, tai niekur nebuvo, rungty
nių lapų, kur turėjo būti žaidėjų 
pavardės, rezultatai ir visa ta 
dokumentacija su teisėjų para
šais. Įdomu, kuo remdamasis 
vykdomasis komitetas užregist
ravo rungtynių pasekmes. Tai 
svarbu ne vien pasekmių, bet ir 
žaidėjų kontrolei.

Juk galėjo būti įvairių nesu
sipratimų dėl žaidėjų bei kitokių 
ginčų dėl pasekmių ir t.t.

Vieną, beveik iki nemalonių 
pasekmių privedusį numerį te
ko turėti. Tai kilo net iš vieno 
apygardos vadovo didelio “žino
jimo” tvarkos. Jisai užsimanė 
vidury rungtynių tikrinti žaidė
jų lietuviškumą. Laimei, tas jo 
’’žygdarbis” jam laimingai užsi-

RUSHOLME RD., 
$3.000 įmdkėti, 11 komborių, ot- 
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didelis gra
žus kiemas. *• ” ‘

GLADSTONE - BLOOR, 
$15.900 pilna kaina, 7 kamba
rių, atskiras mūrinis namas, išilgi
nis plonas, didelė virtuvė, naujas 
alyvos šildymas, dvigubos garožas, 
narnos be skolų.

BLOOR - DUFFERIN /
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 2 modernios virtuvės, dl* 
delis kiemas, garažas, viena skola 
likučiui.

INDIAN RD. - PARKSIDE GR., 
$19.500 pilna kaina, 10 kamba
rių, atskiros mūrinis namas, kvad
ratinis planas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, tikrai 
gražiai įrengtos.

JANE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 6 kambarių šiurkš 
čių plytų, atskiras namas, kvadra
tinis planas, moderni virtuvė, mo
derni vonia, vandens alyvos šil
dymas, garažas su^ivočiu įvožia- 
vmu, vieno skolaUO^kri metų.

JANE - BLOOR, * **1
$7.000 įmokėti, 8 komborių per 
du ougštus, atskiras, Šiurkščių ply
tų nomos, kvadratinis plonos, 2 
modernios virtuvės, 2 mod. vonios, 
vandens alyva šildomos, garažas 
gražus kiemas.

P. KERBERIS
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE, j 
------ t................................ . ,, ..... i-------------

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

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. 5-0984

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

Apie P. Vaitonį ’’Montreal 
Star“ rašė vykstančių žaidynių 
proga:

‘T. Vaitonis, kurio vieninte
lis pralaimėjimas buvo ketvir
tajame rate Larry Evans, yra 
dar šviežias imigrantas iš Lie
tuvos. Jo turnyrinė kartoteka 
triuškinanti. Jis buvo Lietuvos 
čempionu 1934, 37, 38, 42, 43 ir 
1944 metais. Jis lošė tarptauti
nėse varžybose Anglijoje, Len
kijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir 
Argentinoje.

1951 m. jis laimėjo Kanądos 
pirmenybes, pralenkęs Anderso
ną ir Yanofsky.

Šis 45-metis diplomuotas tei
sininkas pabėgo iš savo gimtojo 
krašto su žmona ir dviem vai
kais mažame laivelyje 1944 m. 
rusų okupacijos metu. Penkeris 
metus jis išgyveno Švedijoje, 
1949 m. atvyko į Kanadą ir šiuo 
metu gyvena Hamiltone, Ont.”

Ontario ežero plaukimas pasi
darė pasipinigavimo šaltiniu 
kiekvienam šiek tiek galinčiam 
išsilaikyti vandeny. Kanados 
valstybinės parodos metu masi
nis ežero plaukimas nuėjo nie
kais. Iš dešimt startavusių nei 
vienas nesugebėjo perplaukti. 
Parodos komiteto buvo didžiau
sia kvailystė le’isti šiam plau
kimui įvykti, nes buvo aišku iš 
oro pranešimo, kad žema tem
peratūra ir ateinanti audra nie
ko gero nežada. Taip ir įvyko. Iš 
paskirtų $27.000 šiam plauki
mui, vis tik $10.000 buvo išdalin
ta kiekvienam dalyviui (gaila, 
na gi, kodėl ir aš nedalyvavau. 
Vis porą metrų būčiau sugebė
jęs pasivaryti — ir jau $500). 
Vienas sveikintinas dalykas iš 
to komiško plaukimo tai, kad 
pusė skirtų plaukimo laimėto
jams pinigų yra skiriami Kana
dos olimpinei komandai. K.L.

Kanados atstovai lengvojoj 
atletikoj 1956 m. olimpiadoj 
Vyrai: 100 ir 20 Om — J. Far

rington, S. Levenson, D. Kard
ina ir ii . Foreman. 400, 800, 1600 
_ , __Beta^^Tteėo, M? 
Cockburn, L. Sloan, D. Clement. 
5000 ir 10.000 m^— D. Kyle. Į 
augštį — K. Money. Atsarginiai: 
P. Stanger — 110 m. su kliūti
mis, J. Moule — 800 ir 1500 m, S. 
Raikė — rutulys, diskas, B. 
Reid — šuolis su kartimi.

Moterys :100, 200, 400 m ir es
tafetei — D. Matheson, E.-Hal
sam, M. Revere ir D. Kozack, ji 
taip pat šuoliui į tolį. Rutulys ir 
diskas — Jackie MacDonald. Ie
tis — M. George. Atsarginės: S. 
Eckel — 80 m su kliūtimis, A. 
Murray — šuolis į tolį ir pakai
tas 400 m estafetei.

Ypatingų vilčių nededama, 
nors sprinterių tarpe yra gerų 
galimybių. Vienas iš jų J. Par- 
rington neseniai yra pasiekęs 
100 m bėgime pasaulinio rekor
do laiką 10.2 sek.

Kiti Kanados reprezentantai 
kol kas dar nepaaiškėję, tikime 
netrukus turėsime visą elitą be
siruošiantį į Melbourne, Austra
liją, kur rudeniop prasidės olim
piniai žaidimai. K.L.

Lietuvis — pistoletinio 
šaudymo meisteris

Š.m. rugpiūčio 19 d. buvo pra
vestos prie Schwetzingeno miš
ke “Ketsher Wald” Badeno kraš 
to Vokietijoje pistoletinio šau
dymo pirmenybės. Iš trijų šau
dymo būdų (Gebrauchąpistole, 
Scheibenpistole ir Schnellfeu- 
er) laimėjo dvi antrąsias ir vie
ną trečiąją vietą Schwetzingeno 

I lietuvių kuopos vadas kapt. J. 
Valiūnas, .surinkęs augščiausią

mas, greitas užėmimas. ■. V* 

$2.999 jmąkėti, Park^ote roįone,;.|p’' 
bar gerą plytą, nepaprastai gerpese 

stovy, 9 komborių namas .alyvą 
šildomas, modemiška virtuvė, 280 
dolerių pajamų. > _

$17.409 pBira kekra, Bloor -Runny*. 
mede, mūrinis:? didelių kombofių 
per du ougštus,.. modernios - virtuf, 
vės, alyva šildomas, privatus iya- 
žiayimos, 240 pėdų kiemas. •_? j 

. ■ •-'<’• ' t * r . . _ ' *» ' * ii-

$1.S09 jmėkėti, arti Bloor,, m^inis 4 
k., modemiška virtuvė, namas yta 

'. nepaprastai gerame stoyy. :

SkambinH, 
KUZMAS. 
W. U. 44461;

Skambinti - 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-9481 

DOMESIO NAMŲ SAVININKAMS! ■ ■.
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High P^aric ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūšų pilkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu Mokėjimu, Prašome 
skambinti dar Šiandien! :. . '•-‘c y

taškų skaičių iš visų dalyvių.
Jau ankstyvesnėse " rungtynė

se kapt. J. Valiūnas buvo lai
mėjęs Schwetzingeno . miesto 
meisterio titulą. ' ? >

Vokiečių laikraštis “Schwet- 
zinger Zeitung” palankiai ėpra< 
šė šį lietuvio laimėjimą, kartų 
iškeldamas kapt. VaHūho ir jojo 
vyrų nuopelnus, įrengiant nąu- 
ją šaudyklą, kuri tinkanti ir 
tarptautiniams turnyrams:

Laikraštyje suminimas taip 
pat ir amerikietis lietuvis' Vy
tautas Keršulis, kuris svečio tei
sėmis su dideliu pasisekimu da
lyvavo šiame šaudyriio turnyre.

■ ; F. S . ( ELl j .
Šocikas šeštą karto 

čempionas • ■
(ELTA). Liepos 4-16. d. Mask

voj vykusioje spartakiadoje lie
tuvis sunkaus svorio boksinin
kas A. Šocikas, nugalėjęs tusus

mas laimėtojų. • ;
Kitas'/; liėtuyis, .;i pūsšuųkąųs 

svorio boksininkas'. Miiraiiskfe,. 
Maskvoje 7 vykusioje x spaHfikja^ 
doje taip pat išėjo laimėtoja, 
galėjęs rusus varžomus.

Krepšinio ' nug&lČtoju 'fltaIwi 
Latvijos . vyrų konrartda. •,? ."4 

1.500 metrų bėąime. pirmąją! 
vietą užėmė J. ęipynet

SanSalvadore > per 
rungtynes ^įi^šK: mc 
6 asmęnyė buvo: nųšaųl
10 1
įvykis Pietų. Amerikos futbolu 
entuziastų tarpe. Komandos 
yo sudarytos iš- kaimyninių ųkį^ 
ninku, kur, < -mAįyt^ -Įtoyjotą; įheĮ 
vien aikštėje, bet, kaip 
sėkmės, ■ jųūrovįį e2ė0. Pie^ 
Amerikos ; krą^uosė1 įfutbolą?? 
yra nepaprastai; karštai mėgįą:> 
mas sportas; turbūt ląbtau negu i

kių kovų nėj^

koniis į Šalpos - Fondo
' mąjį.vajų!:'''

*■ ' -.......................................*. r ..

Šelpdamas bėsimokantį. Jietu-J; 
viškąjį jaunimą/ruošt iishfbųo-V

' GAUSIĄŪDUODAMlvarj^ 
tontiems lietuviams didiname 

sveikųjų skaičių. 7 • . s;

rio bokso čempiono ' vardą;- Aūks. 
čiau penkis metus iš . ėįlės šoci-' 
kas buvo Sovietų Sąjungos sun
kaus svorio bokso nugalėtoju. 
Praėjusiais metais tokiu nugalė
toju tapo lietuvis - Juškėnas. 
Šiais metais vykusiose varžybo
se Sovietų Sąjungos : sunkiojo 
svorio bokso nugalėtoju vėl tapo 
A. Šocikas, šeštą .kartą išėida-

Liet. Fronto Bičiulių konferencijė
KONFERENCIJOS PASISAKYMAS

Rugsėjo 1-2 dd. Windsore įvy
kusi JAV ir Kanados LFB kon
ferencija išklausė LFB Valdy
bos ir LFB sambūrių atstovų 
pranešimus apie LFB "veiklą ir 
santykius su- kitais laisvinimo 
veiksniais. Po diskusijų priimta 
visa eilė nutarimų:

Pareikšta padėka LFB-Valdy
bai už darba ir visiems LF bičiu
liams, aktyviai besireiskian- 
tiems įvairiose visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo srityse, 
ypač Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. - - • .

Pritarta LFB Valdybos politi
nei linijai santykiuose su Vilku 
ir kitomis organizacijomis bei 
institucijomis. Konferencija pa
kartojo LFB pasisakymą už 
vieningą bendrą laisvinimo ko
vos vadovybę, kuri demokrati
niu būdu sutelktų visas gyvąsias 
lietuvių visuomenės jėgau. O 
kol tai bus pasiekta, konferen
cija pasisakė, kad LFB vieno-

dai teigiamai vertina ir vertins.- 
visų organizacijų bei institutes 
jų Lietuvos laisvinimui ir iše£! 
vijos lietuvybei naudingas pa-i 
stangas ir pozityvius žygius. ~

Konferencija pakartotinai prK 
minė LFBnusistatymą, kad buE 
tų sudarytos palankios sąlygČSC 
Lietuvos laisvinimo darbe bfit 
organizacijoje pasireikšti iafc 
nimui.

Autorizuotos pordovijos. Guze kooipouijot priūžiu-

visuomeniniame * gyvenime tar^ 
pusavinius santykius' grįsti: .
se bei teisingumu ir asmehiš 1>eF 
institucijas vertinti, pagal jų af-. 
liktą darbą bei reiškimosi dVa-i 
šią, o ne pagal raidę ar ptisijtti?; 
tus titulus. ; J !

Konferencija išreiškė pagei-' 
davimą LFBičiuliams ir visiems 1 
lietuviams, kad ;■ skirtų daūgiąu i 
nei iki šiol dėmesio ir pastangų! 
savosios tautinės bendruomenė?! 
organizacijai, veiklai ir lėšų tęĮ-; 
kimui, taip pat pageidavo, kad; 
būtų intensyviau plečiamas v?-; 
resniosios ir jaunesniosios kar- • 
tos bendravimas, ir bendradar- - 
biavimas. - T“ ’

Konferencija pasidžiaugė LFI 
Bičiulių Valdybos įsteigta Re-! 
zistencijos Stipendija ir paskir-! 
tąja premija už literatūros vei-; 
kalą aktyviosios lietuvių rėžią-; 
tencijos tema, kviesdama ir ; 
tas lietuvių organizacijas bei at-; 
skirus lietuvius panašiu keliu; 
dėtis prie lietuvių tautinės kuĮ- J 
tūros ugdymo ir lietuvių jauni- • 
mo mokslinimo pastangų parė- *. 
mimo. .. . • ... .

Konferencija pagyrė LėteJ 
vę” žurnalą h* sugestijonavo

t
- • 

knei ir politinei bei re 
sąmonei gyvinti konfertnc 
reiškė pageidavimą, kad 'L 
Valdyba pasvarstytų atitinkamo 
turinio studijinių dienų suorga
nizavimo klausimą. Savo nuttrf-

vo solidarumą Et 
konferencijos būti



Telefonai LE. 4-6851

Gydytojas

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Nauju užmegstų ryšių dėka ir einant pagal naujas sutartis

MAZAR TRADING CO Apylinkės Valdybos

iįfMųita& prjstatymas. ir; kitos išlaidos yra įskaitytos į kainą.

specialus-

pinės diskusijos; akivaizdinisdėstymas.

C. C. GOLDRING 
Director of Education

1082'BLOOR VA, TORONTO 4 
(| rytus nuo? Duffčrirr St)

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitarimą).

NAUJAS KABINETAS 

_■ 280 Roac«*va!J«* Aura. 
TELEFONAS- LE. 4-4778

Nauja lietuviška įstaiga 
International

PANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarai* ir faStodfewiai*

MERGINOS 28^36 m., R.K. tiky
bos, norinčios susipažinti vedy
bų tikslu, rašykime: JųOzas G., 48 
East 23rd St, Hamifton, Ont. '

2% sv. (1 kg)
1 sv.(^kg) 

214 sv. (1 kg) 
4% sv. (2 kg) 
4% sv. (2 kg)

1 sv.(^kg)
1 sv.(44kg)
1 sv.(%kg)

2 ¥4 sv. (1-kg) 
$29.25

1618 BLOOR ST. W; 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

M. D. MORTON 
Chairman*

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

DANTISTAS 
Dr. ELIAS' WACHNA

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

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

100 Adelaide St W. 
Room 107

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

852 DUNDAS ST. W., TORONTE
656 GORE ST., HAMILTONE

Šepilovasir Molotovas
Toronto “Daily Star” reporte

ris, B. McLurkin, savo praneši
me iš Londono negali atsižavėti 
sovietišku, naujuoju užs. reik.

Dr. John RĖMAI
Chirurgas ir akulerit

Dr. Paul RĖMAI
Vidau*, ligą specialhta*, 

X RA Y (Rentgenai)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. A URBAIT1S
Gydytojas ir Chirurgas

DtMESHO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairias rūšies- vaikų, mote
rų in vyrų batus

Priėmimą valandas: H-t, valė p.p.J 
vakarais nua'd-S val. vok.; trečiadie- 
mats ir šeštadieniais 11*3 vai. p.p< 

Kitu laiku pagal susitarimų.

SIUNTINYS Nr. 1
Cukraus
Sekonb*'
Riebalų

I Arbatos
? Kavos

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

vietos Advokatas, Notaras.

MOKSLO PROGRAMA: anglų kalbos pagrindai — .1.
kursas neokanadiečiams, mokoma anglų rašybos, 
skaitymo ir pasikalbėjimų; dabartiniai; įvykiai,- infor-

taart|Į(_
Pakol moterys jaučiasi galin

čios vyrua skaityti tarytum kny
gas, dar nieko. Vienok neilgai 
taip buna. Po to jos panorsta tas 
“knygas” perrašyti pagal savo 
redakciją ...

Bičių nuopelnas
Londoniškis “Daily Mirror” 

skaitytojams praneša apie vieno 
Anglijos bitininko džiaugsmą. 
Esą j.oė šią vasarą net du kartu 
sugėlę jo uošvę...

Daug “baby-sitterių”
Nūdieniai mokslininkai pabrė

žia, jog atominis amžius tikra 
žodžio prasme dar nesąs prasi
dėjęs. Atominės energijos pa
naudojimo įmonės dar-tebesan
čios tarytam mažyčiai. kūdi
kiai ...
-'^Torontiškis “Daily. Star” į tai 
pastai,“ jog tų ’’kūdikių” slau
gytojomis (baby-sitter) norėtų 
būti labai, daug valstybių.

uPHousnaUte
Jums nebūtinai, pirkti minkš
tus baldus toMus, kokiui par
duoda krautuvė ' Jūa gulte 

ĮuftioriryN kokio tik norite: sii-

O4o* Ir Venera* Ngg *peciell*te*. 
Nauja* adreso* nuo balandžio 1 d- 

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spadina Rd./

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimo.

TeL WA. 1-4614 arba WA. 2-8015

DĖMESIDI ??
Lietuvis Elektros r—• Radio

PASTABŲ PASTABOS
Apie vyrus ir moteris 
žhoks pesimistas apie mo-

Medžią darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrenginiai. Pritaikoma prie 

-sienų ir tt -
k K. TŪBA

345 BLOOR ST. WEST 
(kampais Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO.

WA. 33003

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

x 7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

KLASĖSE MOKOMA-— anglų kalbos pagrindai-pradedantiems, 
žemesnis anglų kalbos kursas ir pilietybė, augštesnysis 

z kursas! Pradinis kursas suąugusiąmSįr^-Kanadoje ir.

' Pritaiko akinius visiems akių defek- 
omo*. Uriria aklų nervus, kurie daž 

j nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr- 
tvingumų. Kalba slavų kalbami*.
■ 470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

j rrnmaMigonius 
iš ankšto' susitarus.

872’BLOOR'S?. W^i^Wngton) TELHE. LE. 1-4605 

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Pafeškoilmat
Kazio Majausko^ kil. iš kauną 

ieško puseserės E- Kulikauskai’ 
tės. Kreiptis į “TŽ”.
, Vinco Barausko, kil. iš Miėžįo- 
nėlių km. .Švenčionėlių valsč., 
ieško motina. Jam yra laiškas. 
Jis pats ar žiną prašomi kreiptis 
į Joną Gudelį — 227 Indian Rd.,* 
Toronto, Ont., Canada. < -

Onos Jankauskienės - Matijo- 
šaitytės, kil. iš Pilviškių valse.; 
Pineiskės km., ieško giminės’ Jš 
Lietuvos. Kreiptis į Joną Gudelį 
— 227 Indian Rd., Toronto, Ont., 
Canada.

tovas. Anas tik “niet” sakyda
vęs, b šis — sako “ne”, bet, kar
tais, ir “galbūt”, o retesniais at
vejais — ir “taip”.

Žiūrėkit, Šepilovas net dviem 
žodžiais naudojasi turtingesnių 
žodynų, negu buv. Molotovas ...

Kapitalistinis “apsišaudymas”
Prezidentinio kandidato pa

rinkimo konvencijos metu, vie
nas demokratų partijos kalbėto
jų įsikarščiavęs pareiškė, jog 
prez. Eisenhowerio kabinetas 
sudarytas tik iš kapitalistų — 
milijonierių.

Atsikirsdamas į tai vienas JA 
V-bių laikraštis, matyt, artimas 
respublikonams, parašė, jog kan 
didatavęs į prezidentus demo
kratų-partijos žmogus, Harrima- 
nas, turįs daugiau pinigų vie-

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN
- B.A., M.D., L.M.C.C.
Gydytojas ir chirurgas a; 

Priėmimo valandos: 10-12 vai, 2- 
4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. 
604 BATHURST ’TREET .

....-SIUNTINYS Nr. 3 
^Cukraus . _6% sv. (3 kg) 
Sviesto . . 414 sv. (3 kg) 
Ryžiu 214 sv. (2 kg)
Kakao .;,2¥4 sv. (ikg) 
Dzįoy. pieno 2%sv. (l,lkg) 
Kavos -. : 214-sv. (lkg)

Kaina $27.50

normalaus ir pla
taus. EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St-West Toronto- 
Telefonas LE. 3-3881

Dr. lonas Yčas
Gydytojas, ir chirurgas 
139B DUNDAS ST. W. 

(tarp: Gladstone ir Rusbokne* RdJ

Priima ligonius- ir gimdyves 
nuo 2-4: ir .6.30-8; šeštadieniais 
1^3: Kabinėtas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą. -

Telefonas LE. 6-1794
Torontą .

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING ©Ot
Visi ęlektros. darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V., JUŠKEVIČIUS, >
Licenced master electrician.

2511 LAUDER, AVENUE
v Telei LE. 5-7714 

Toronto

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6371 

(at Dundas) -

DANTŲ-GYDYTOJAStarpyjė skaitant nuo užsakymo dienos. -
Vėlesniuose pranešimuose paskelbsime kainas tekstilės 

medfiagihhs, avalynei, Įvairiom smulkmenom ir vaistams. 
Kanfos bus žemesnės nei iš Anglijos, o pristatymo laikas 
daug- trnrtipėšnis. Šiuo metu skelbiame maisto produktų 
standartinius siuntinius. Tikslesni kiekiai yra išreikšti ki- 
logtamai. ■ ' • ,I: ' ’

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave.. ’‘ 
Priima vakarais oagal susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ į

1393 DŪNDAS ST. WEST <
. Toronto

(tarp Gladstone-ir Rushokne) - ’

Bloor Collegiate Institute —.Bloor ir Dufferin St. t 
Central High School of Commerce — 570 Shaw. St. 
Eastern High School, of Commerce — Chatham Phin Ave. 
Harbord Collegiate Institute — Harbord St. Euclid Ave. 
Humberside Collegiate Institute — 208 Quebec Ave. 
Jarvis-Collegiate Institute — Jarvis and Wellesley Sts. 
Kent Senior Public School — 980 Dufferin St. at. Bloor. 
North Toronto Collegiate Institute — 17 Broadway Ave. 
Parkdale Collegiate Institute — 209 Jameson Ave. 
Ryerson. Public School — 677 Dundas St. West. ■

LIETUVIO ADVOKATO
< \ ĮSTAIGA
NEIMAN, BISSETT

Bendradarbiavimas
— Jonuk, tavo; rašinys “Mano 

motina” visiškai- toks pat kaip 
tavo brolio. Kaip tai paaiškinti?

— Kad mes abu turime tą pa
čią motiną... -

Didžiausias komplimentas
— Mamyte, ponią Miknienė- 

man davė štai kiek saldainių...
— Puiku. Bet ar tu, Jonuk, 

buvai mandagus,kaip tikram 
vyrui-d«ra?:

— Ąš jai.mandagesnis negalė
jau būti. Aš: iai: pasakiau, kad 
kaip gerąi. būtų. buvę, jei tėvelis 
būtų ją sutikęs, prieš vesdamas 
tave... . v-

ANTANAS. ČEPONIS
Ta bau, patikrinu, prtjunfUi ar 

perstatau:
europiettškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesiogines sroves 

z motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodtf 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNHE AVE;, TORONTO

OKULISTĖS
, Br. BUKOWSKA-
V BEJNAR, R.O.
■ WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O. , ;
. 274. RONCESVALLES AVE.
; r ^^žįj^Gepffrey-St. ,
<y ■ ’ ’< Telef. LB 2-549X<7 
: Darbo valandos: kasdferi-lO v.
ryto iki 9 vali vak.; šeštadie- 

jniais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

CONVERSION BURNERS gazb ir atyvos. VANDENS TAN- 
'azoar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai įr 

pernai. Krosnys “Gurney“- —* gazo ar elektros. -^dfdytuvBi 
gązo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai. ", ' -

< BOSE HEATING — TINSMITH CO.
M4 Broadyiew Ave. , r ■ Krautuvė — 70 Gerratd* Št E.

Savininkai ZALECKIAI
Mate

< Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

VEDYBOS
Jei norite vesti, roiykita /vokiečiu ay 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmentžkai i

VEDYBŲ BIURĄ, **WALDI° 
191 Augusta AvO/ Toronto> Ont.

TeL EM. 8-M8T <r.
Informacijos kasdien nuo

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir< Notaras 

Janas J.J ttstis,U_B.
> Suite 22; Tunstall' Ęuildtng, 

, M ' 70V Dunsmuir Street,

Telefonas LE, 1-4256
Priėmimo valandos: nuo 9-12- 
ir >8*-vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

kas?
nio.

— Būtasis’

UDK) APARATUS
A»«rM*i polnraiM ir f M-

ve|tuL ptirtol ir ogly* ggro^ 
’.r •'

SlsomUiti* teloK Lfv WMA3L ImmRm n«e 4 vat fci 9 *raJL' wJLtew ,

STANČIKAS, boigts National Rm 
dio Institute rodia ir televizijos skyrių,

TELEWZIJOS

Taupykskolinkis Kredito Kooperatyve

,.w«r 1 'S
INDĖLIAI APDRAUSTI; AUGŠTOS PALŪKANOS,

t. : 'Darbo valandos: .
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
Iftio 10-12’vai.'prieš piet'ir'nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
liktai nuo' 10-12 vai. prieš piėt.
'T5 Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
• - Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723, t. SEGUIN

Advokatai — Notarai 7
j 35 HAYDEN ST^ Toronto;

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Tele£ įstaigos Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

1956-57 mokslo- metai;
Minėtose mokyklose registracija vyks vakarais , 

š;m .rugsėjo 17, 18, 19 ir 20 d.d. '
Registracijos mokestis $5 Toronto (miesto ribose) gyventojams 

ir $15 užmiestiėčiams. ■
Mokslas prasideda rugsėjo 24 d. ir vyks, kiekvieną pirmadienį 

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 7.30 vai. va*1:

' - Sąžinės balsas ..«s- 
rr-. Jokios, kolektos -iš nusįdė- 
lių aš/rienoriu ir todėl, kai aš 
& eisiu rinkdamas, nųsidėjė- 
i£ hiėko neduokite, — tarė klę- 
•has. t .
£ą sekmadienį nepasitaikė 
izhyčioje nei vieno, nųsid’ėjė- 
>, nes, visi gausiai aukojo:

’■refeiirinkaS" iar*y“ ■ ? 
advokates fr notaras. ’ '

. Kalba slavų kalbomis.
1147 Dumtas St W., Toronto

TėtofMMi: U. 4*8431 fe IX 4-8432

SIUNTINYS Nr. 2
Cukraus
Riebalų
Medaus

metą ’sėkmingai 'vaftojimas. 
ųskite’$2.~25 ’-už ^8 oz: bonkš.

^b^tautAš ~ :
Oi S. Pearl St., Denver, Cok>., USA

Šventai persistengta
Jaunas kunigėlis ilgai mokė 

vaikučius katekizmo, tikėjimo 
tiesu bei poterių, kad gerai pri
rengtų pirmajai šv. Komunijai. 
Per paskutines, kelias pamokąs 
aiškino ,kaip* reikia gerai atlikti 
išpažintį. ■ Išmokė sukalbėti ir 
gailesčio aktą.- Pagaliau pradėjo 
visus iš eilės klausinėti. Maža
jai Danguolei liepė sukalbėti 
gailesčio aktą, kuris kalbamas 
atlikus išpažintį; “Mano Dieve, 
iš visos širdies gailiuosi, kad Ta
ve išvedžiau iš Egipto žemės, iš 
nelaisvės namų.. iškilmin
gai pradėjo kalbėti Danguolė:

■ f

Biznis yra biznis
Viename mažo miestelio par

ke parašyta: “Vaikščioti ant žo
lės draudžiama — pabauda 50c”.- 
Turistas klausia prisiūtojo:

— Kaip tai • suprasti, kai vis
kas eina brangyn, jūs piginat,* 
nes-neseniai pabauda buvo dole
ris?

— Matot, — atsakė prižiūto- 
jas, -— už' dolerį niekas nelipa 
anfr žolės, o už pusę — vienas- 
kitas... ■ ■■

pradėjo- siųsti iš Vakarų Europos ir Skandinavijos kraštų 
standartinius pakietus į LIETU-VĄ ir f’kitus ‘Sovietų 
ihnoje esančiiis krašfosr^^*;

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Įstaigos direktorius

A. LlOpaiUS, . , 
Advokatas H Lietuvos - Trem

tinių Reikalams Teisių. t.

6% sv. (3 kg) 
6^sv. (3 kg) 
4% sv. (2 kg) 

lsv.(^kg) 
1 sv.(%kg) 

Kaina $28.00 •

Telefonas EM> 6-4ISt
Torunto'

~ Vyru ir motery rūby siuvėjas
I A. BERESNEVIČIUS
€5a' rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
■Moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
gitams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
Vf • • modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me- 
-u / ’ , džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
š- 1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT

Tarp Dovercourt Rd. i¥ Lisgar. *“

802 WINDERMERE AVE.
. ;ToKOBto ;

įil Ito. 2-6387
> I £ -' *

nas, negu visi Eisenhowerio ka- 
bineto-nariai... :r s •

Ph Alteuas-

L Telef. LE. ^9622
‘Priima taip pat ausų, nosies: ir 

gerklės ligonius.
r.' ■ * ■ .■ s ' :

(Darbo valandos: kasdien 12-3
? vąl. pp. ir.lfML.val. vak.

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Vfetor U. A8.KSN1S 
advokatas;? beorARAS; . 

51 MCHMONteSTv WIST
ROOM 503’ - 

/kampas Bay, & Richmond/

TILEFONAli 
jsteigg*:- Namąi
EM. 2*2585. ST. 8-5088.

6% sv. (3 kg) 
• llsv.-(5kg) 
2 ¥4 sv. (1 kg)

Kaina $22.50
SIUNTINYS Nr. 4 

Muilo 
Pipirų 
Sviesto 
Riebalų 
Ryžių 
Kakao 
Kavos 
Arbatos 
Cukraus

Kaina

f Telefonai: kabineto-V/Ar l-3584, 
- L namų WA. .3-5355.

y'FT'.J*.**! t»..<Ū*i|uiĮi»W |;iiito*nii i ■

;; - ■ Mm staro ’
? a. >ipri^Dufferin)^j
• Tefefpnaą LE. 1-2933
' ' RENTGENAS '
‘pritina- ligotuos ir gimdyves 
■nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
'šeštadiėniąis npp 1 vaL pp. iki 
3 val^pp» Ketvirtadieniais ka

lbinėtas uždarytas.r. ■>

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!
aškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint .& Wallpaper

391 DUNDASST.W.
I ■ • Toronto; Ont r ? .

•^L E»L 4-27U . . T
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TtVĮSKSS fexBVBIAI

TCKCNTC. Cnt. MCNTREAL, Cue
KVIEČIAME

i. ■■ - v •< 'Rugsėjo 83 d .,sekmadienį, įvyksta šv. Jono Kr, pa
rapijos naujai pastatytų patalpų, skirtų “T. Žiburiams”, 
“Žiburių” spaustuvei ir muzikos studijai,

ŠVENTINIMO IŠKTLMŽS.
Jos prasidės 11 vai. pamaldomis šv. Jono Kr. bažnyčio
je, kurias laikys Toronto arkivyskupijos vyskupas pa
galbininkas* J.E. vysk. F. A Marrocco.

Iškilmėse ir vaišėse parapijos salėje maloniai kvie
čiame dalyvauti K. L. Kat. Kultūros Draugijos narius, 
“Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrininkus, “Tėviškės Ži
burių” bendradarbius, bičiulius, skaitytojus ir visuo
menę.

Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos Valdyba ir 

“Žiburių” Spaudos B-vės valdyba.

Šį šeštadienį, rugsėjo 15 8 V.v<

to».V Prisikėlimo salėjo: r

ŠOKIŲ VAKARAS

Rengia Parapijos Komitetas 
ir Moterų Būrelis, j

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 16 d. 4 vai. pp., 220

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį, rugsėjo 16 

d., pradedamas 12 vai. pamal
dos. Tuo būdu parap. bažnyčio
je ateityje pamaldos bus laiko
mos: 9.30, 11 ir 12 vai. Pamoks
lai šį sekmadienį kun. P. Ažu
balio “Bažnyčia žmogaus dva
sios atnaujintoja”.

— Praeitą sekmadienį užbaig
tos dvyliką sekmadienių ųžsitę- 
susios lietuviams pamaldos Wa- 
sagoje. Šios pamaldos vasarvie
tėje, o tai pat ir talkininkavi
mas Collingwooda kurorto mies 
telyje iš parapijos kunigų pa
reikalavo nemaža pastangų. 
Džiugu vienok, kad visa tai bu
vo įvertinta arkivyskupijos ku
rijoje, jai leidžiant vienas, pa
maldas specialiai turėti angliš
kai kalbantiems vasarotojams.

— Parapijos priestato klebo
nijos kieme šventinimo iškilmės 

. įvyks rugsėjo 23 d. Apeigas at
likti yra pakviestas vysk. Fran
cis A. Morrocco. ,

— Parapijos salė visus šešta
dienius iki 1957 m. pradžios yra 
užimta. Iš paskirų parengimų 
pažymėtini: rugsėjo 22 d. — šv. 
Jono Kr. parap. parengimas; 
spalio 13 d. — Mažosios Lietuvos 
Bič. D-ja; spalio 20 d .— Toronto 
liet. Caritas; lapkričio 3d. — To
ronto šalpos grupė “Daina”; lap
kričio 10 d. — Skautams remti 
būrelis; lapkričio 17 d. — para
pijos-Kat. Moterų D-ja; lapkri
čio 24 d. — Kūrėjai savanoriai. 
Visi kiti šeštadieniai užimti ves
tuvėms.

— Parapijos kąsjiteto posėdis 
Įvyks šį sekmadienį po Ii vai. 
pamaldų klebonijos patalpose.

— Šią savaitę atžymėtinos baž 
nvtinės dienos: trečiadienį — 
Marijos vardo, ketvirtadienį — 
Kryžiaus išaugštinimo ir penk
tadienį—Marijos 7-nių skausmų.

— Sutuokta Vitas Dobrovols
kis ir Gertrud Hiltmann.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį J. E. 

vysk. V. Brizgys, pirmą kartą 
oficialiai lankydamasis Prisikė
limo parapijoje, teikė Stuvirtini- 
mo sakramentą, kurį priėmė 89 
vaikučiai ir suaugusieji. Sutv. 
sakr. ceremonijos buvo atliktos 
po 11 vai. šv. Mišių, kurias laikė 
ir taip pat pamokslą sakė Jo 
Ekscelencija. Prieš šv. Mišias J. 
Eksc. kunigu ir parapijos komi
teto buvo sutiktas prie kleboni
jos ir iškilmingai atlydėtas į per 
pildytą pamaldų salę. Iškilmių 
metu giedojo sol. V. Verikaitis, 
kvartetas ir parapijoj choras.

Po iškilmių bažnyčioje para
pijos salėje buvo bendri pusry
čiai, kuriuose dalyvavo Jo Eksc., 
konsulas V. Gylys su ponia ir ei
lė kitų garbingų svečių. Vaišių 
metu Sutvirtinimo sakramentą 
priėmę vaikučiai išpildė trumpą 
meninę programėlę. Pusryčiuo
se dalyvavo virš 500 žmonių.

Nuoširdi padėka reiškiama 
Nekalto Prasidėjimo seselėms 
už vaikučių paruošimą Sutvirti
nimo sakramentui; sol. V. Veri- 
kaičiui, kvartetui ir parapijos 
chorui už iškilmių padidinimą 
giesmėmis; visoms motinoms ir 
ponioms už maistą, skanumy
nus, gėles ir stalų papuošimą; tė 
vams ir vyrams už salės paruo
šimą; Moterų Būrelio ponioms 
už sklandų vadovaimą vaišių pa
rengime; parapijos komitetui ir 
atskiriems k-to padaliniams už 
pavyzdingą tvarkos pravedimą 
pamaldų ir vaišių metu. Nuošir
dus ačiū šv. Jono Kr. parapijos 
kunigams už atsilankymą. Kiek
vienai ir kiekvienam, kuris savo 
dalyvavimu, darbu, maistu, gė
lėmis. dovanomis ar aukomis 
prisidėjo prie šių iškilmių, taria
mas didelis ačiū ir atlygink Die
ve. ‘

— Šį sekmadienį, rugsėjo 16 d. 
4 vai. pp. pamaldų salėje bus vi
suotinis tretininiku susirinki 
mas. Po to bus renkama nauja 
kongregacijos valdyba.

— Taip pat šį sekmadienį, 3 v. 
np., muzikos studijoje bus moks
leivių ateitininkų susirinkimas. 
I šį susirinkimą kviečiami visi 
dalyvavę ateitininkų stovyklo
je. Bus tariami stovyklos reika
lai.

— Ši šeštadienį, rugsėjo 15 d., 
parapijos salėie rengiamas para-

Liet mokykla pradeda 
darbą

Šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., 9 
vai. ryto "Maironio vardo Toron
to ' šeštadieninė lietuvių mokyk
la pradeda naujuosius mokslo 
metus. Mokiniai renkasi šešta
dienio rytą 9 vai. i šv. Pranciš
kaus parap. mokyklos patalpas 
(Dundas ir Claremont gatvių 
kampas). Po registracijos moki
niai, vadovaujami mokytojų, 
vyksta į 11 vai. šv. Jono Kr. par. 
bažnyčią pamaldoms. Mokykloj 
veiks šeši skyriai, pirmojo sky
riaus atidaromi du paraleliai 
skyriai. Mokyklos mokytojai su 
pasitikėjimu ir ryžtu pradeda 
naujuosius mokslo metus, tikė
damiesi gražaus ir gausaus lie
tuviu mokinių skaičiaus ir tėvų 
nuoširdaus bendradarbiavimo.

JJE. vysk. V. Brizgys ’ 
į Torontą atvyko pereitą šešta
dienį. Sekmadienį J.Ė. Prisikė
limo parapijoje suteikė Stuvirti- 
nimo sakramentą, o vėlai vakare 
išskrido į Čikagą.

VLIKo pirm. J. Matulionis 
pereitą šeštadienį buvo išvykęs 
į Niagara Falls, kur kalbėjo pu
siasalio lietuvių suruoštame Tau 
tos šventės minėjime, o sekma
dienį padarė pranešimą Hamil
tone, kur taip pat tarėsi su Tau
tos Fondo skyriaus vadovybe. 
Tą pat dieną grįžęs į Torontą, 
vakare dalyvavo krikščionių de
mokratų klubo susirinkime, kur 
taip pat aptarė pastarojo meto 
naujienas VLIKo darbe.

Vakarienė j. Strazdui 
pagerbti

Atžymint žymaus visuomeni
ninko Jurgio Strazdo nuopelnus 
Toronto lietuvių kolonijai bei jo 
50 metų amžiaus sukaktuves š. 
m. spalio 6 d. 7 vai., šeštadienį, 
Lietuvių Namuose rengiama jo 
pagerbimui vakarienė.

Visuomenė- kviečiama šiame 
pagerbime dalyvauti įsigyjant 
kvietimus ne vėliau iki rugsėjo 
25 d. pas šiuos pagerbimui ruoš
ti komiteto narius: O. Indrelie- 
nę, P. Lazauskienę-, J. Balsi, St. 
Banelįj P. Budreiką, E. P. Dran- 
seikus, J. Pažėrą, J. Račį, J. Si
manavičių, L. Vekterį ir Lietu
vių Namuose pas administrato
rių V. Petraitį.

Pagerbimui ruošti k-tas,
Atvyko į Torontą

Iš Brazilijos pas dukterį atvy
ko Jurgis Masys, senas išeivis iš
gyvenęs Sao Paulo mieste daug 
metų. -

Iš Caracas, Venecuelos, nuola
tiniam apsigyvenimui Kanadoje 
atvyko žinomas prekybininkas 
p. Mikšys. Apsigyventi numato 
Toronte.
Dvie msuaugusiems — motinai ir su- 
mii — REIKALINGAS BUTAS S dviejų 
arba vieno kambario ir virtuvės su bal
dais ir aaražu. Skambinti kiekvienu lai 
ku RO. 7-3944, Medeliams.

linuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. Yra garažas porai. 449 Grace St., 
prie Bloor. Tel. LE. 6-8896.

linuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
kambarys ir virtuvė II augite. Telefonas 
LE. 4-8056.

linuomojamas kambarys mergaitei. High 
Park rajone, prie Bloor St. Tel. RO. 
2-1245, skambinti po 6 vai. vak.

linuomojamas kambarys su baldais I 
augite. Galima virti. Netoli Lietuvių Na
mų .Tel. LE. 4-2972.

linuomojamas kambarys II augite 1 ar 
2 asmenims. Leidžiama naudotis bend
ra virtuve arba atskira rūsy. Teirautis 
po 5 vai. vak. tel. LE. 6-2401.

linuomojam 2 kambariai II augite, kar
tu arba atskirai. Skambinti po 6 vai. v. 
RO. 2-5011,

Hnuomojamas II augite vienam arba 
dviem asmenims, gražus kambarys. Pa
togus susisiekimas. Skambuti tel. LE. 
1-4973, po 5 vai. vak.

linuomojam i 2 kambariai atskiri, galima 
su maistu, vieta malinai. 435 Clende-

({nuomojamas kambarys III augite. Yra

Šalpos Fondo rūpesčiai
Po ilgesnės vasaros atostogų 

pertraukos pereitą penktadienį, 
Š.Fondas, susirinkęs pilname są
state, aptarė visus aktualius rei
kalus, sąryšyje su rudens šalpos 
vajaus pravedimu, rūbų rinklia
va, gimnazijos rėmimo skatini
mu ir kitais reikalais.

Šalpos vajus bus vykdomas 
spalio, lapkričio ir gruodžio mė
nesiais lankantis aukų rinkė
jams į namus. Tuo reikalu, vald. 
narys St. Dargįs paruošė spau
dai visus nurodymus ir atsišau
kimus pats pradėjo šalpos vajų 
$10 auka. Dr. Norvaišienė iškėlė 
rūbų rinkliavos reikalą, kuris 
pasidarė aktualus prasivėrus 
šiek tiek geležinei uždangai. Da
bar atsirado didelis pareikalavi
mas rūbų į Lietuvą ir į Sibirą, 
tačiau yra daug nepasiturinčių 
šeimų, kurios negali naujų rūbų 
pasiųsti savo artimiesiems ir dėl 
to ŠF nutarė organizuoti dėvė
tų rūbų rinkliavą. Visų pirma 
reikia surasti patalpas kur su
rinktus rūbus laikyti. Kol kas 
kolektyvinis betkoks siuntimas 
i Sov. Sąjungą neįmanomas. BA 
LFas buvo pasiuntęs Lietuvon 
300 pakietėlių, bet visi grįžo. 
Taip kad ir rūbų siuntimas ga
limas tik individualiai. Konsta
tuota, kad daug gerų rūbu gali
ma gauti iš kanadiečių šeimų, 
kurios mielai sau nereikalingus 
rūbus šalpai atiduoda, tik reikia 
prie jų prieiti individualiai per 
pažįstamus. Voketijon siųsti se
ni rūbai neapsimoka ir nereika
linga, nes ten BALFas pakanka
mai rūbų nusiunčia. Apie rūbų 
rinkliavą bus vėliau pranešta.

Ižd. Indrelienė pranešė apie 
Šalpos Fondo kasos stovį ir apie 
Vasario 16 gimnazijos būrelių 
įmokėjimus, kurie žymiai padi
dina Šalpos Fondo kasos .apy
vartą ir duoda tikrą vaizdą apie 
būrelių veikimą ir gimnazijos 
rėmimo apimtį. Nuo š.m. gegu
žės 17 d. iki rugpiūčio 25 d., t.y. 
per 3 mėn. gimnazijos rėmimui 
gauta ir pasiųsta $1.962,25. Įmo
kėjo būreliai: Nr. 4, Kuolas — 
$180, Nr. 6, Jankaitienė — $110, 
Nr. 136, Sendžikas— $24 (visi 
Toronte), Nr. 46, Jurgutis—$51, 
Nr. 64 ir 91, Šimelaitis — $170,50 
(abu Montrealy), Nr. 88, Baro
nienė, Vancouver — $20, Nr.141, 
Ražauskas, Windsore — $60, Nr. 
195, Rimas, Sudbury — $138,50, 
5 Hamiltono būreliai — $338,50, 
“Varpo” choro Toronte būrelis 
— $240. Viso $1.332,50.

Atskirų asmenų aukos per tą 
laiką: E. Bumeistras, Toronto, 
$50, K. Rimas, Sudbury, $35, M. 
Pranckūnas, Sudbury, $10, A. 
Masionis, Sudbury, $10, kun. P. 
Ažubalis, Toronte. $5, p. Valie- 
nė, Toronte, $5, šeštad. mokykla, 
Edmonton, $14,75. Viso $129,75.

Š.m. anksčiau aukojo: Sudbu- 
rio mokytojai $20, Montrealio 
Šalpos komit. $20, dr. Arštika^ 
tvtė $50. B-vė “Talka” $200, A. 
Pulkys $5. Viso $295.

Šalpos Fondas nuoširdžiai dė
koja visiems gimnazijos rėmė
jams, būrelių vadovams ir pa
vieniams aukotojams, prašyda
mas ir toliau visas aukas gimna
zijai siųsti iždininkei O. Indre- 
lienei, 202 St Clarens St., To
ronto.

Naują gimnaz. rėmėjų būrelį 
sudaryti iš gydytojų apsiėmė dr. 
Norvaišienė, kuri bus to būrelio 
vadovė.

Šalpos Fondo valdybą šiemet 
sudaro: pirm. Sonda, vicepirm. 
dr. Norvaišienė, sekr. Jakaitis, 
ūkio ir propagandos reik. Dargis 
ir Gurevičius, Vasario 16 gimn. 
reik. Lelis. P. Lelis.

Vytautas Sabalys, Valter Daw 
kompanijos braižytojas, savo fir 
mo ssiunčiamas vyksta į -Berlin, 
New Hempshire, daryti škicus 
originaliams elektros instaliaci
jos darbams prie vienos JAV 
bendrovės. Toje pačioje kompa
rtijoje kaip braižytojai dirba dar 
keturi montrealiečiai lietuviai: 
Dabkus, Dargelevičius, Mališka 
ir Stankevičius.

Dainavimas ilgina amžių
Kaikurie choristai klausia, 

kam dainuoti, kokia iš to nau
da? Tai gal verta paieškoti at
sakymo. ~ :‘

Lietuvių tauta nuo senovės 
buvo daininga turbūt dėl to, kad 
lietuvio lyrinis charakteris rei
kalavo ir reikalauja stipresnių 
išsireiškimo formų negu tik žo
džiai, išsakyti savo emocijoms. 
Yra tautų, kurioms daina yra 
tiktai" lyg koks žiedas, pasipuoš
ti - šventadieniais. Lietuviuose 
daina buvo patapusi kasdiene 
būtinybe.'Dėl to kiekvienam gy
venimo momentui lietuvių buvo 
sukurti atskiri dainų ciklai ir 
palyginus su kitomis tautomis 
lietuvių dainų tautosaka nepa
prastai turtinga.

Gal būt ir labai stiprus gro
žio traukimas skatino lietuvį su- 

je, Jeanne Mance ir Prince'Ar- kurti dainą ir ją kultyvuoti.
_ ’ ' . _ ’ 1., ■ Kiekvienu atveju lietuvis dai-

ga skaitytu pakviestas iš Niujor
ko LLK narys dr. M. Brakas. Po 
paskaitos bus meninė dalis. 
Kviečiame Montrealio lietuvių 
visuomenę gausiai šventėje da
lyvauti. Minėjimo pajamos bus 
sunaudotos minėjimo išlaidoms 
padengti ir lituanistikos kur
sams bei šeštadieninėms mokyk
loms išlaikyti.

Iki greito pasimatymo, x 
Seimelio prezidiumas.

J.E. vysk. V. Brizgys, vykda
mas iš Quebeko į Torontą, buvo 
užsukęs į.Montrealį, kur nufil 
mavo abiejų parapijų, šv. Kazi
miero ir Aušros Vartų,/bažny
čias. Ši filmų atkarpa bus įjung
ta į stambesnę apžvalginę filmą: 
Lietuvių institucijos Amerikoj.

Aušros Vartų parapijos cho
ro arbatėlė, šeštadienį, rugsėjo 

|15 d. 4 vai pp. AV parapijos sa-

Balsuosim '
Toronto miesto savivaldybi- 

niai rinkimai šiemet vyks gruo
džio 3 d. Mūsų žmonės-ne visi 
balsuoja, nors dauguma -- teisę 
balsuoti turi. Balsuoti turi teisę 
kiekvienas, kas turi bent 21 m. 
amžiaus, yra pilietis, yra savi
ninkas namo arba nuomoja bu
tą pats, arba^ yra sayininko ar 
nuomininko žmona arba vyras. 
(Pastaba: kiekvienas, kas nuo
moja bent du ar daugiau kam-1 Įėję įvyksta uždara parapijos 
barių, kuriuose miega, valgo, ga-[ choro arbatėlė, šaukiama bend

riesiems reikalams aptarti. Šiuo 
metu parapijos chorui vadovau
ja kompozitorius ir vargoninin-

minasi valgį ir atitinka minėtom ■ 
kvalifikacijom, turi teisės bal
suoti. Kas nuomoja tik kambarį 
arba kartu ir maitinasi pas šei- [Jcas Vytautas Kerbelis. 
mininkus, negali balsuoti).

Spalio 10-24 d. laikotarpy vi
si, kas turi teisę balsuoti, turi 
patikrinti ar yra įtraukti į bal
suotojų sąrašus. Patikrinti gali
ma bus balsavimo skyriuose ir 
kitose vietose, kur sąrašai bus 
išstatyti. Galima patikrinti ir te
lefonu EM. 6-8451.

Norint pataisyti klaidas ar 
praleidimus skambinti tuo pačiu 
telefonu nuo 9 vai. ryto iki 9 v. 
vak. kasdien, išskyrus šeštadie
nius.

Jei kas pakeitė gyvenamą vie
tą, būtinai reikia patikrinti. Ne
pamiršti, kad paskutinė patik
rinti diena yra spalio 24 d.

Šv. Jono liuterionių bažnyčio

thur g-vės kampe, rugsėjo 16 d., 7" J
12.30 vai. pp., lietuvių pamaldos, nuodavo tiek džiaugdamasis, 

Kun. dr. M. Kavolis. Įtiek norėdamas liūdesį išreikšti,

agr. BALIUI ŠPOKEVIČIUI mirus, 
jo žmonai p. Stasei, dukrai ir sūnui nuoširdžią užuojautą 
reiškia . - , .

je J. Adomoniai ir A. Drevinskienė.

PARDUODAMAS pigiai "H.itsman" fir
mos pajaninas gerame stovyje. Skambin
ti po 6 vai. v. RO. 2-5011.

Atsisveikino su darželiu
Rugsėjo 2 d., gražus vaikų bū

rys, lydimi savųjų tėvelių, susi
rinko Toronto lietuvių vaikų 
darželyje dar kartą tarti nuošir
dų ačiū Nekalto Prasidėjimo 
ŠvČ. M. Marijos seselėms už kil
nų ir gražų darbą auklėjant mū
sų mažuosius,religinėj ir' lietu
viškoj dvasipj. yisi susiirinku- 
sieji šeimyniškoj nuotaikoj, 
skambant lietuviškoms dainoms 
ir muzikai, maloniai praleido 
sekmadienio popietę, gražiai ir 
naujai įrengtoje darželio salėje. 
Seselės išleistuvių proga vi
siems vaikučiams įteikė po gra
žią dovanėlę.

Visi vaikai, kurie pastoviai 
lankė šį lietuvišką darželį, yra 
priimti į pirmąjį skyrių.

Dalyvis.

Šaunios vestuvės
Praėjusį šeštadienį šv. Jono 

Kr. parapijos salėje J. ir K. Oža- 
lai surengė šaunią vestuvinę 
puotą savo vienturtei dukrelei 
Gailutei, kuri Prisikėlimo par. 
bažnyčioje sukeitė aukso žiede
lius su L. Šmitų iš Hamiltono.

Vestuvėse dalyvavo daugybė 
giminių bei pažįstamu abiejų 
jaunųjų, pasakyta daug linkėji
mų jauniesiems. Povestuvinei 
kelionei jaunavedžiai išvyko į 
JAV-bes. K.

KETVIRTADALIU PIGIAU naujos raio- 
mas maiinėlėt, Phillips radio aparatai 
ir patefonai. Kshnolcėjitnas iki 24 mina- 
sig. F. Riekus, 921 Pandas-St. W.

KAS NORI DAR PRALEISTI RAMIAI 
GRAŽIAS ATOSTOGAS, važiuoja j 
Kunklo ūki Zp“»« ««• Woodland
Beach/. Kamb. $10 savaitei. Rąžyti: 
Miss Edū Jankutė. RR 3, Elmwale. Skam.

vanduo, galima virti. Tol. RO. 6-5420.J kinti: Elmwale 70 Ring 34.

B. SERGAUTIS 
Real Estate & General Insurance

Didelis namų pasirinkimas High Park ir St Clair rajonuose.
B. SERGAUTIS REAL ESTATE

817 Bloor St. W. - Tel. LE. 4-2426 
— i— ..... im m—. I ,i I.........................

MONTREALIO LIETUVIAMS
Kaip su vienu iš savo prieteli^ dviem formomis: Personal Trust 

noriu pasidalinti tuo, kas šiuo Co., kur įdėtas pinigas būtų pa
metu man prie širdies. Turiu sk°l°s forma su teise į visą mūsų 
dar didelį norą dirbti daugiau, kad galė-
negu kad dabar dirbu. O tam '?iau 1^1 Ar’
reikalingi žmonės, pinigai, pla
nas.

Mums yra reikalingi Real Es
tate agentai: žmonės, kurie nu
simato apie real estate, turi ma- 
šiną, mokaioentvieną šio krašto 
kalbą ir tūri noro, ypač pradžio
je, nemažai dirbti. Naujam agen 
tui padedame kiek sąlygoš.ir lai
kas leidžia, šiuo metu duodame 
ir avanso darbo pradžiai: pirmą 
mėnesį $200, antrą mėnesį $100. 
Prašau pasvarstyti, arba, jei Jūs 
žinote kam tai būtų priimtina — 
prašau pranešti.

Antra — norint daugiau dirb
ti, yra reikalinga turėti ir dau
giau pinigų. Verčiamės dabar 
pusėtinai. Dirbame — t.y. par
duodame kaip agentai už komi-. 
są, perkame ir patys, turime ke- 
lėtą gabaliukų žemės, taip pat 
statome rezidencinius namus. 
Vienas iš 3-jų namų eina prie 
galo. Bet visa tai yra tik smul
kūs objektai, bendroje sumoje 
neprašoką $50.000 ir apimtis ne 
didesnė $100.000. Labai dažnai 
geri didesni dalykai praeina pro 
šalį-. Sukaupus daugiau pinigų 
būtų gražaus pelno. Tad ir siū
lau šią galimybę Jums ir Jūsų 
pažįstamiems.

Tai galėtų būti padaryta

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus," tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
norys Rodio Electronic Technicions Associotion.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Dėmesio Real Estate pardavėjai!
GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS, 
AUGŠČIAUSIAS ATLYGINIMAS.

KREIPTIS LE. 4-2426

B. SERGAUTIS Real Estate
817 BLOOR STREET WEST

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. 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 Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4286

MK

tiek darbą pradėdamas, tiek jį 
baigdamas, tiek keliaudamas ža> 
liose giriose, tiek ilsėdamasis, 
8*^1 šeimos ir kaimynų apsup
tas. Normaliose sąlygose Lietu
vos kaime, iš kurio daugumas 
mūsų esame kilę, vakarais skam 
bėdavo, kur pagal Šešupę, Ne
vėžį ar Dubysą, susibūrusio jau-1, 
nimo švelnios, kartais gaivališ
kos ir ilgesingos lietuviškos dai
nos, savaitgaliais dažnai net iki 
pirmųjų gaidžių. Lietuvis tuo 
būdu iš dainų sėmė nusiramini
mą ir stiprybę, dainos jam padė
davo atstatyti .prarastą dvasinę 
pusiausvyrą. X""

Dainuodami svetur, svetimų
jų apsupti, ne visai jau. taip ar- - 
timose bei palankiose mūsų Bu-" 
senai sąlygose, bent dalinai at- 
kursime tokias normalias lietu
vio charakteriui aplinkybes, bĮg: 
kurių lietuvis ilgai gyventi nę?. 
gali. ■■ ■ ' :

Dainuoti ir fiziškai yra svei- - 
ka, nes kaip pagarsėjęs ameri
kiečių praktinio gyvenimo filo
sofas išaiškino, dainavimas ilgi
na žmogaus amžių. Dainininkai, 
esą, dažnai sulaukia gilios se- - 
natvės. (Public Speaking. Dale Z 
Carnegie). /I

Dėl to palaikykime organizuo-' 
tą lietuvišką dainą, nes kitokioj 
formoj jai gręsia išnykimas. Bur * 
kimės į organizuotus dainos vie- I 
netus, stiprinkime juos, būkim 2 
jiems ištikimi. Dalyvavimas or-; 
ganizuotuose kolektyvuose gal; 
ir mums padės surasti pačius; 
save. - ’

ba galėtų būti. Company Limi
ted, kur akcijos dominuotų ir 
pelnas priklausytų nuo sumos ir 
nuo metų operacijose gauto pel
no. Pelno gali būti nuo 0 iki 20 
•procentų;

Tfėčih prašome nėpamiršti, 
kad parduodant ar perkant na
mus, žemę, iškilus reikalui gauti 
paskolą, ar apdrausti Jūsų kilno
jamą ar nekilnojamą turtą esa
me pasiryžę duoti Jums geriau
sią, kokį galime ir sugebame, pa
tarnavimą. Tuo pačiu kiekvienu 
metu yra suma pinigų investa- 
cijai.

Jei Jus panašūs reikalai do
mintų — prašom aplankyti įstai
gą. Jau pradedame ketvirtus 
darbo metus. Šis tas yra ir pa
daryta. Galėsite pamatyti kny
gas, dokumentus. Matysit kiek 
agentas uždirba, pamatysit pir
kinius ir uždarbio galimybę, da
bar turimus objektus/ pramaty
tus pirkti ir statybų kainą. Po to 
— darykite išvadas.

Norėjau kiekvieną susitikti, 
pašnekėti, paprašyti, ar nors pa
rašyti atskirai. Bet, kad laikas 
neleidžia. Galvoju, kad jei Mont 
realio lietuviai, sujungtų dides
nėmis grupėmis savo darbą, pi
nigus ir žinojimą - mokslą, ne
reikėtų visapusiškai priklausyti 
nuo svetimų. Noriu, kad ši įstai
ga išaugtų į stiprų lietuvišką 
ekonominį vienetą sukurtą ant 
realaus pagrindo ir principų, bū
tų remiama daugelio, tarnautų 
visuomenei, ne vien tik asmeni
nės naudos siekianti.

Spręsdami šį reikalą būkite 
kritiški ir į jį žiūrėkite pagal sa
vo interesus. Taip pat šį reikalą 
pristatau tik kaipo verslo gali
mybę, kuri yra apskaičiuota ir 
neša gerą — bet normalų pelną. 
Ir bendrai čia yra tik žmogaus 
apskaičiavimai remiantis pasku
tiniu kelių metų verslo eiga.

Su pagarba.
P. Adamonis 

ADAMONIS & BUDRIŪNAS

“Raudonojo Vyno” komedijoj, *' 
kuri B.ostono Liet. Dramos Sam-' 
būrio bus vaidinama Montrealy 
spalio 14 d., vaidins Lietuvos; 
Dramos Teatro aktorius Henri-; 
kas Kačinskas, kuris Liet. Bosto- 
no Dramos Teatre reiškiasi jau- 
kelinti metai. Bostone jis turėjo 
vaidybos meno studiją ir yra re
žisavęs keletą vaidinimų. Jiš- 
yra vienas iš tų žųionių, kurie 
paliko ištikimi savo pašaukimui.

Turėdamas didelį vaidybinį 
talentą ir ekspresyvią vaidinimo 
techniką, H. Kačinskas tiek sa
vo pamokymais, tiek asmeniniu 
pavyzdžiu daug prisidėjo prie 
Bostono Dramos Sambūrio pra- 
simušimo iš vidutiniškumo. į to
kį vaidybinį lygį, kuriame jie 
šiuo mėtų tandasi. J.

International Gift Parcel Ser
vice — 1176 Sherbrooke St. W. 
BE. 4860 — p. M. Kory įstaigos 
pasiųsti vaistų siuntiniai Lietu
vą pasiekė per 32 dienas.

P. Adamonis.

Lenkų lakūnai Kanadoję
Kaip praneša lenkų spauda, 

Kanadoj lenkai buvę karo avia
cijos lakūnai Karališkųjų Oro 
Pajėgų Kanados sąjungos rėmuo 
se turi 4 vienetus — “sparnus”. 
Toronte toks vienetas turi 193 
narius ir vadinamas Varšuvos 
“Sparno” vardu. Montreališkis, 
dėl kurio buvo lietuvių protes
tuota, tebesivadina Vilniaus var 
du. Jis turi 120 narių. Hamilto- 
niškis Krokuvos vardu turi 185 
narius ir Otavoje yra Mynars- 
kio vardo vienetas su 30 narių. 
Juos visus apjungia bendrai 
renkama “Lenkų “Sparnų” ta
ryba”. :

BALTIC MOVERS & CARTAGE; 
Baldų parvežimas Toronte ir tolimomig 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimą 
specialistai. Visas vežamas turtas 
draustas. Važiuojam kas savaitę j MonK 
realj# Londono, Wlndsorg, Hamiltonę^ 
Nortk Bov, Sudbury ir kitur. S •
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403; toronto •

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

PRAŠAU KREIPTIS Į

AL GARBENS
; 1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

*4 ‘ W

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui
—M,.—— .. ..U H.


