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Pasaulio liet, seimas
Lietuviškoji išeivija nėra labai seno amžiaus. Jei neskaityti 

pripuolamų politinių pabėgėlių ir vieno kito nuotykių ieškotojo, 
.ietuviškosios gausesnės išeivijos amžius tesiekia maždaug 100 
metų. Ir iki pat mūsų laikų ji buvo visuotinai neapjungta. Nei 
viename imigraciniame krašte nebuvo jokios lietuviškos organi
zacijos, kuri būtų apjungusi visus nors to krašto lietuvius. Kai- 
kuriuose kraštuose tokių užsimojimų yra buvę, tačiau jie nepa
vyko. Kaip pavyzdys gali būti primintas savišalpinio pobūdžio 
Amerikos lietuvių susivienijimas, kuris visdėlto skilo^ į du pa
saulėžiūriniu pagrindu. Kitokių visuotinio pobūdžio užsimojimų, 
berods, net nėra buvę* iki pat mūsų laikų, kai Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto buvo paskelbta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės mintis. Iniciatorių buvo visiškai teisingai paste
bėta, kad pasaulio lietuviai sudaro atskirą bendruomenę, kad 
dvasinių saitų visi lietuviai yra apjungti, o kad. tas organizmas 
pradėtų reikštis gyvenime, tereikia sudaryti jo vykdomuosius 
organus. Kad neįvyktų kokių nesusipratimų bei pakrikimų, or
ganizatoriai nuolat ir primygtinai akcentuoja, kad šitie bendruo
menės organai nesikiš ir negali kištis į jokius kitus, bet rūpinsis 
tik bendrais lietuviškaisiais bei lietuvškoscs kultūros ir lietuvy- 

- bės išlaikymo reikalais, tuo būdu niekur nesusikirsdami su įvai
riomis jau veikiančiomis organizacijomis. x

Šiais principais einant beveik visuose kraštuose jau veikia 
bendruomenės organai ir kraštų tarybų suvažiavimai, kurie ir 
išrenka centrinius organus. Kraštų Bendruomenių Tarybų suva
žiavimai yra maždaug tų kraštų seimai. Bet jų dar nepakanka. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė negali visą laiką reikštis tik 
kraštų bendruomenių forma. Vieną kartą turi atsirasti ir centri
nis viso pasaulio lietuvių bendruomenės organas. Toks pastovus 
vykdomasis organas yra numatyta PLB Vyriausioji Valdyba. Ją 
išrinkti ir bendruosius reikalus aptarti bei didžiųjų uždavinių 
siekimo kelius nustatyti turęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. Kaip spaudoje jau buvo skelbta,- jam jau pradedama 
ruoštis.’ Jau yra sudarytas jo sušaukimo komiteto branduolys, 
jau pasiūlyta ir vieta bei laikas — 1958 m. Niujorke. Seimo or
ganizavimo reikalais rūpintis VLIKas, kuris iki šiol ėjo Vyriau
sios PLB Valdybos pareigas, yra pavedęs JAV ir Kanados LB 
Kraštų Valdyboms, o šiosios yra sudariusios minėtąją PLB 
Seime komisiją. -

iii e ji PLB Seimo darbai dar tik pradėti. Ištikrųjų,
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sušaukimas yra didelis ir svarbus reikalas. Nuo jo daug priklau
sys pačios PLB idėjos įsitvirtinimas lietuviškosiose masėse. Dėl 
to kaip tik dabar pats laikas tą reikalą persvarstyti ir įvertinti. 
Kad toks seimas kartą turės įvykti, nėra jokios abejonės. Tačiau 
ar jau visiškai pribrendęs jo reikalas laiko atžvilgiu, kur jis 
šaukfinas ir kokie pagrindiniai jo uždaviniai bei kaip jų siektina, 
yra klausimai, kurie mūsų tebėra nesvarstyti, neaptarti ir dau
gelio net neapgalvoti. Mes kviestume padiskutuoti tuos klau
simus kuo plačiausiai, nes tik tuo keliu tegalima bus prieiti prie 
tiksliausių sprendimų ir išpopuliarinti reikalą plačiose masėse. O 
nuo to juk priklausys ir seimo pasisekimas

KLB Krašto Tarybos rinkimai
KLB Krašto Valdyba prane

ša lietvivių visuomenės žiniai, 
kad rinkimai į KLB Krašto Ta
rybą skiriami š.m. lapkričio 11 
d., sekmadienį. _

Kandidatų į Krašto Tarybą 
sąrašai, pagal KLB Kr. Tarybos 
Rinkimų taisyklių paragr. 19-26, 
įteikiami apylinkių rinkimi
nėms kom. iki spalio 5 d. 24 vai.

Vyr. Rinkimų Komisiją suda
ro: pirmininkas A. Liūdžius, na
riai: V. Užupis, P. Budreika, A. 
Paleckis ir J. Karka. Vyr. Rin
kimų Komisijos adresas: 91 
Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

Tel. LE. 6-5613 (pirm. A. Liū- 
džiaus įstaiga).

Visoms apylinkių valdyboms 
pavedama sudaryti apylinkės 
rinkikų sąrašus vadovaujantis 
KLB Tarybos Rinkimų Taisyk
lių paragr. 13-16 ir iki š.m. spa
lio 20 d. pristatyti apylinkės 
Rinkimų komisijai.
KLB Apylinkių valdybos, ku
rios dar nesudarė vietos Rinki
minių Komisijų, prašomos tai 
neatidėliojant padaryti ir jų su
dėtį pranešti Vyr. Rinkiminei 
Komisijai aukščiau nurodytu 
adresu. KLB Krašto Valdyba

ELTOS
H. Blazas, VLIKo sekretorius, 

deleguojamas Tarptaut. Valstie
čių Internacionalinio centro, ku
rio vicepirmininkė nuo 1948 m. 
yra A. Devenienė, į Internacio
nalo kongresą Paryžiuje. Kon
gresas vyks nuo spalio 27 iki 
lapkričio 1 d. Ta pačia proga 
lankysis taip pat Vokietijoje ir 
Anglijoje.

Terminas įteikti garantijoms, 
pagal kurias 1935 m. specialiai 
priimtu pabėgėliams įsileisti 
įstatymu buvo galima atsikvies
ti į JAV, baigėsi rugpiūčio 31 d. 
Gautosiomis žiniomis, visų lie
tuvių, kurie garantijų reikalų 
buvo kreipęsi į Balfą, reikalai 
sutvarkyti — visiems garantijos 
parūpintos. Čia yra žymus Balfo 
centro, jo įstaigų ir Amerikos

ŽINIOS
lietuvių nuopelnas. Visa eilė 
lietuvių pagal šį spec, pabėgė
liams įsileisti įstatymą jau yra 
nuvykę į JAV-es. Pagal aktą 
emigruoti iš Vokietijos galės 
apie 2.000 lietuvių, nors jų buvo 
įsirašę apie 3.000. Prancūzijoje 
jau pristigta pabėgėliams vizų; 
ten iš viso negalės būti paten
kinta apie 8.000 įvairių tautybių 
pabėgėlių prašymu emigruoti į 
JAV.

Laisvosios Europos Kom. pre
zidentu išrinktas amerikiečių 
gen. Įeit. Willis D. Crittenber- 
ger. Ligi tol Laisvosios Europos 
Komitetui vadovavo Whitner 
H. Shepardson. Naujasis prezi
dentas, būdamas kariuomenėje, 
vadovavo I armijai, o vėliau bu
vo JAV deleg. JT vyr. patarėjas.

Pirmasis satelitas erdvėn
JAV inžinierius H. Perkins, 

Detroite gaminąs dirbtinius dan 
gaus kūnus, pareiškė, kad pir
masis jų būsiąs pagamintas sau
sio mėn. ir liepos mėn. būsiąs iš- 
lėkdintas ardvėn, kur 1500 my
lių augštyie skries aplink žemę 
18.000 mylių į vai. greičiu per 
90 min. apskriedamas žemę. Bū
sią įrengta 10 radaro stočių, ku
rios seks satelito skriejimą. Tai 
truks 10-30 dienų, po to satelitas

neteks savo greičio ir patekda
mas žemės atmosferon subyrės. 
Tai bus 20 colių rutulys paga
mintas iš magnezijaųs lydinio. 
Jame tilps radio įrengimai, ir jo 
perduodami garsai galės būti 
girdimi visur ir reikalingos in
formacijos tuo reikalu būsian
čios viešos. Paslaptyje būsią lai
koma raketų sistema, kuri bus 
naudojama iššauti satelitą erd
vėn.
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vysk. F. A. Marrocco, šventinsiąs Šv. Jęmo Krikšt. 
parapijos pastatą, kuriame įsikūrė “Tėviškės Žiburiai” ir 
“Žiburių” spaustuvė.

I Atlyginimas naciz
mo aukoms

1956. VI. 29 paskelbtasis Vo
kietijos įstatymas nacizmo au
koms atlyginti taip pat praplėtė 
galinčių reikšti pretenzijas į at
lyginimą asmenų skaičių. Dabar 
atlyginimą gali gauti ir demo
kratinės religinės bei ūkinės or
ganizacijos, jei jos nukentėjo 
nuo nacizmo. Pretenzijas pa- i 
reikšti reikia iki 1957 m. spalio ; 
1 d. Tam tikrais atvejais numa
toma teikti ir skubią paramą 
emigruojantiems, deportuotie
siems bei ištremtiesiems, galin
čią ' siekti iki 6.000 DM. Visos 
piniginės pretenzijos numato
mos patenkinti iki 1S62 m. Nu
kentėjusieji nuo naciziųg iš tų 
sričių, iš kurių jie buvo ištremti, 
arba persekiotieji asmens be pi
lietybės ir pabėgėliai Ženevos 
konvencijos prasme, taip pat ju 
teisėti palikuonys taip pat turi 
teisę Įstatymo numatytais atve
jais gauti pilną ar dalinį atlygi
nimą. Pagal šį Įstatymą ir kai 

į kurie iš mūsų tautiečių, perse
kioti nacizmo, jau yra pareiškę 
savo pretenzijas, o kiti ruošiasi 
duoti atitinkamus pareiškimus.

Stcckholmas. — Čia atplaukė 
Lenkijos turistų laivas su 124 
keleiviais. 6 iš jų išėję į miestą 
nebegrįžo—pasiprašė švedų po- 
litinių pabėgėlių teisių,■

Savaitės įvykiai
Londono sušaukta nauja konferencija Suezo problemai spręsti, 

nes ligšiolinės pastangos pasirodė nesėkmingos. Australijos prem
jero Menzie komitetas grįžo iš Kairo ir pranešė visišką nesėkmę. 
Beliko arba griebtis karo arba ieškoti naujų kelių priversti Nas
serį nusileisti. Prancūzai buvo linkę pulti Egiptą, bet suskilus bri
tu viešajai nuomonei tuo klausimu ir stipriai spaudžiant JAV 
buvo pasukta taikingesnių ke-«^--------------- !----- ------------------
liu. Min. pirm. A. Eden. pranešė serį ūkiškai, nebesiųsti laivų pro 
pcriamentui, kad JAV, Britani- Suezą ir eventualiai kreiptis į 
ja ir Prancūzija nutarusios jUngt. Tautas.
įsteigti Suezo kanalo naudotojų l Prancūzija Suezo bylos kalti- 
bendrovę, kuri veiksianti už nįnku laiko Dulles. Provyriau- 
Egipto ribų tvarkydama savo, sybinis dienraštis “Le Monde” 
laivų perplaukimą kanalu su pareiškė, esą JAV nuo 1951 mš 
savais vadovais. Už kanalo nau-: ėmė kelti arabų nacionalizmą iš- 
dojimą Egiptui ji mokėsianti stumdamos britų įtaką ir įtikin- ' 
atitinkamą atlyginimą. Prie tos damos britus atitraukti savo ka- 
bendrovės esą pakviesta prisi- rinius dalinius iš Suezo srities; 
dėti dar 13 kraštų neišskiriant, esą JAV pasodinusios Nasserį 
nė Sov. Sąjungos. . į prie valstybės vairo; esą Dulles

Nassęris, išgirdęs tokį planą,: išprovokavęs Nasserį atsimesda- 
aštriai atkirto, kad tai esanti pa- mas nuo pažado teikti finansinę 
vojinga provokacija, vedanti į paramą Egiptui, norinčiam sta- 1__ __ •_ • O___  . . . * v-. «

SosdetaHi^ S ueze
Pereitą penktadienį Vakarų 

žmonės, tarnavę Suezo bendro
vėje,' atsisakė tarnauti Egipto 
naujajai bendrovei. Tarp jų yra 
beveik ir visi laivų vadovai, be 
kurių ■ negali plaukti laivai ka
nalu. Egipto vyriausybė seniai 
jau ieško visose pasaulio valsty
bėse šių specialistų ir vis neran
da kiek kanalo tarnybai reikia. 
Savų turi tik 60 žmonių, bet jei 
dar pridės nebaigtų treniruoti 
egiptiečių 62, bus 122. Prieš tai 
visokių tautybių buvo 205, kurie 
dirbo viršvalandžius ir tai per 
septynias dienas, buvo išvargę 
ir reikalavę jų skaičių padidinti.

Ir čia atėjo pagalbon sovietai. 
Jų'konsulas Port Saide pranešė, 
kad atvyko rusų visas būrys vi
sokių technikų ir 100 laivų va
dovų. Jis nieko negalįs pasakyti 
apie jų technišką pasirengimą, 
bet rusams ir nėra svarbu toji 
technika. Čia svarbus “bendras 
išsilavinimas” ir revoliucinis 
stažas.

Dulles vėl Europoj
Amerikiečiai planuoja naujus 

dalykus! Esą, reikia rengtis prie 
to, kad ateity būtų galima ap
sieiti be Suezo, pasirenkant ke
lią aplink Afriką. Jie apskai
čiuoja ir tolius ir išlaidas. Sako, 
kad tai yra brangu, bet vis pi
giau negu karas. Nuo dabartinių 
naftos šaltinių ligi Anglijos 
krantų per Suezo kanalą yra 
6.545 mylios, gi aplink Afriką 
teks padaryti 11.575 mylias.

Bet yra kitas kelias: vežti naf
tą iš Amerikos — vos 3.090 my-

Amerikos naftos šaltinių savi
ninkai sako, kad jie gali aprū
pinti Europą savo nafta labai 
lengvai. Europai kasdien reika
linga 800.000 statinių. JAV .ir 
centrinės Amerikos naftos iš
teklių pilnai užtektų. Būtų sun
kesnis transporto klausimas 
pradžioje, bet porai mėnesių 
praėjus ir šis klausimas būti) 
sutvarkytas.

Tokių planu akivaizdoj, jeigu 
Egiptas nesugebėtų ar nenorėtų 
gerai tvarkyti laivų plaukioiimo 
kanalu, bus apsieita be jo. Tada 
reikalai Egiptui gali pablogėti 
finansine prasme ir jis turės di
delių sunkumu. Jis bus paklun- 
dytas ekonomiškai. Rusai čia 
nieko nepadės. Taigi ir. Čia lazda 
turi du galu.

Britai savo pavaldinius iš 
Egipto evakuoja. Padeda ir 
Egiptas, kurio įsakymu išvažia
vo 6 britų žurnalistai, keletas 
atsidūrė kalėjimuose už “šnipi
nėjimą ir sukilimų ruošimą”. Iš

Mūsų bendradarbis Niujorke

buvusių Egipte 5.500 britų pilie
čių liko tik 2.000. Ir likusieji yra 
raginami, jei nėra gyvybinių 
reikalų casilikti. išvažiuoti.

žiausiai energijos eikvoti vidaus 
politikos reikalams. Tuo keliu 
norima paraginti ų? mūsų visą 
visuomenę eiti. Jei kas nori va
ryti taip vadinamus “rezisten- 

' ciniūs” darbus tik prieš savas
Amerikos piliečiai, kurių šiuo' lietuviškas institucijas, tai tuos 

metu Egipte yra apie 2 200, dar i “veiksnius” palikti ramybėj, jei 
nėra paraginti apleisti faraonų 
žemės, bet atsargumo priemo
nės panaudotos. Visi suregis
truoti ir kiekvienas ambasados 
tarnautojas turi tam tikrą pilie
čių skaičių “savo žinioj”. Reika
lui ištikus, jie gali būti infor
muojami labai skubiai.

Lietuviškoj politikoj
Per ilgąsias atostogas net 4 lie 

tuvišikos partijos turėjo savas 
konferencijas: krikščionys de
mokratai, socialdemokratai, Lie
tuvių Frontas ir Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis. Buvo kai kieno 
laukiama naujų vėjų ir naujų 
posūkių, bet centrai visur nuga
lėjo: suvažiavę atstovai visiems 
centrams “pritarė”, reiškia, mū
sų lietuviškoj politikoj lauktų 
sensacijų ar posūkių nebus; bus 
tęsiama ligšiolinė politika, nors 
periferijos kartais ir norėtų kur
so pakeitimo. Tai liestų opozici
nes VLIKO grupes

Iš VLIKo sferų ateina žinios, 
kad ten norima daugiau dėme
sio kreipti į pačius esminius Lie
tuvos laisvinimo darbus ir ma-

nesugebama rasti savo veiklai 
darbų Lietuvos laisvinimo bare, 
o tik ieškoma kaip “sumalti” 
dirbančiuosius, tai, žinoma, nė
ra jokia rezistencija;

Šio mėn. pabaigoj yra šaukia
ma Vašingtone mūsų veiksnių 
konferencija, kurioje numato
ma, dalyvaus: Vliko prezidiu
mas, diplomatų atstovai, Alto 
Vykdomasis Komitetas ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto Prezi
diumas. Svarbiausias punktas 
— Lietuvos bylos kėlimas Jung
tinėse Tautose. Sveikintinas ir 
kartu džiuginantis reiškinys, 
Kad einama prie realių darbų.

karą. Panašiai, pasisakė Sov. 
Sąjunga ir Indija. Šių dviejų ir 
kitų rytinių kraštų remiamas 
Egipto prez. Nassęris pasiskelbė 
šaukiąs tarptautinę konferenci
ją Kaire, kurioj esą sutiko da- 
lyvauti 20 valstybių, jų tarpe 
Sov. Sąjunga ir kom. Kinija. 
Šiai konferencijai Nassęris žada 
nateikti savo planą, pagal'kurį 
Suezo kanalas liktų visiškoj 
Egipto kontrolėj, bet Egipto vy
riausybė įsipareigotų laiduoti 
laisvą praplaukimą kanalu ir 
priimtų tarpt, patariamąją orgą- 

netas*lrvakaneSmhs;.'!5e=t^«^ 
do pritarimo.

Taip Rytai ir Vakarai Suezo 
klausimu išsirikiavo priešingo
se stovyklose ir veda sudėtingą 
žaidimą, kuriame ikišiol vaka
riečiams nesisekė. Neatrodo, kad 
ir antroji Londono konferenci
ja būtų sėkmingesnė. Jos planas 
steigti Suezo kanalo naudoto 
jų bendrovę atsimušė į stiprų 
Egipto pasipriešinimą ir jau ma
tyti, kad derybų keliu nebus 
įmanoma, pasiekti susitarimo. 
Teks imtis spaudimo. Dulles pa
reiškė, kad JAV nesančios nusi- 
stačiusios imtis karo, jeigu Egip
tas sulaikytų jų laivus Suezo 
kanale. Jis betgi pridūrė, kad 
yra visiškai įmanoma atsisakyti 
Suezo kelio ir siųsti laivus pro 
Gerosios Vilties iškyafulį. Yra 
pagrindo manyti, kad vakarie
čiai rengiasi dar paspausti Nas-

tyti Assuam užtvanką.
Sovietai nesnaudžia

Išnaudodami visas vakarie
čiu silpnybes, sovietai braunasi 
į Afrikos ir Azijos kraštus. Šiuo 
metu jie koncentruojasi ties 
Vid. Rytais, kursto Nasserį vyti 
lauk visus vakariečius'ir baigti 
jų baudžiavą-kolonializmą. šiuo 
užkulisiniu būdu sovietai per 
vienerius metus laimėjo Indiją, 
Burmą, Afganistaną ir dabar —- 
Indoneziją. Pastarosios prezi
dentas lankėsi Maskvoje ir čia

krašto turtais. Prezidentas So- ~ 
karno ta proga pareiškė, kad jis 
būtų laimingas, jeigu ir JAV bei 
kiti kraštai ateitų į pagalbą In- 

panašiom sąlygom 
kaip Rusija.

Prie sovietų užkulisinės veik
los reikia priskaityti ir Pakista
no vyriausybės pasikeitimą: va- 
karietinės linkmės min. pirm. 
Mohamad Ali- buvo priverstas 
užleisti vietą opozicijos vadui, 
kuris pareiškė laikysiąs neutra
lumo politikos.

Raud. Kinijos komunistai tu
rėjo savo suvažiavimą, kuriame 
gyrėsi tyrrį 11,5 mil. narių, smer
kė amerikiečius “imperialistus” 
ir pareiškė pritarią kolektyvi
nės vadovybės minčiai, nors pa
skiri individai esą taip pat labai 
vertingas įnašas.

Atidarė naują lietuviu gimnaziją
Dėl siuntinių į Lietuvą BALF 

pirm. dr. J. Končius Eltos atsto
vui pareiškė, kad “reikalas tiria
mas ir dar tebėra aiškinimo pa
dėtyje. Gaila, kol tas reikalas 
dar neišryškėjo, negaliu nieko 
konkrečiai pasakyti. Patikinu, 
kad kai tik jis paaiškės, lietuvių 
visuomenė bus tuojau painfor
muota.”

Rugsėjo 12 d. prie šv. Antano 
vienuolyno, Kennebunkport, 
Maine, tėvai pranciškonai atida
rė pirmą gimnazijos klasę. Ati
darymo iškilmėse dalyvavo T. 
Jurgis Gailiušis, provincijolas ir 
gimnazijos rektorius, vienuoly
nų atstovai ir mokytojai, kurie 
visi yra pranciškonai, baigę įvai
riuose Amerikos universitetuose 
tam reikalingus mokslus ir ga-

*
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Naujai įsteigtosios T. Pranciškonų gimnazijos auklėtiniai su savo mokytojais. Iš kairės dešinėn: 
T. Gediminas Jočys, T. Bonaventūra Tamoliūnas, T. Jurgis Gailiūšis, direktorius, ir T. Gabrielis 
Baltrušaitis . J '
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vę Maine valstybėje teisę moky
tojauti.

Šis naujas tėvų pranciškonų 
veiklos laukas nėra kas kita, 
kaip tąsa Lietuvoje pradėtos .dar 
buotės. Dėl to ši gimnazija, ku
ri pradedama pirmąja klase ir 
palaipsniui vystysis iki pilnos 
gimnazijos, pavadinta šv. Anta
no vardu — tęsti šv. Antano ko
legijos Kretingoje tradicijas.

J šią pirmą klasę susirinko 16 
įvairių Amerikos ir Kanados lie
tuvių kolonijos jaunuolių. Dau
gumas jų jau čia-gimę, o neku
riu ir tėvai čia gimę. Jie tačiau 
jaučiasi lietuviais ir ryžtasi lie
tuvybei. Dėl to šioje gimnazijo
je labiausiai bus kreipiama dė
mesio i lietuvių kalbą ir Lietu- ' 
vos pažinimą.

Gimnazija turi erdvias patal
pas su visais reikiamais įrengi
mais. Bendrabučiui pastatytas 
atskiras namas su visais pato
gumais. Aplinkuma yra tikrai 
žavi: Atlantas, sporto ir žaidimo 
aikštės, apsuptos plačiašakių pu
šų, sodai ir miškai.

Ši mokykla yra pripažinta 
Maine valstybės valdžios ir jai 
suteiktos visos viešųjų mokyk 
lų teisės. S. J.

Stockhclmas. — Čia nuo len
kų turistų laivo pabėgusių 6 tu
ristų tarpe du buvo kom. parti
jos nariai. Laive keleiviams bu
vę sakoma, kad Švedijoje pasi
likti tenebandą, nes pagal spe
cialią sutartį būsią išduoti. Šve
dai visiems šešiems suteikė azy-



900 milijonų deficito?

MIELOS SEsĖS LIETUVĖS,Mes esame dviejų nelaimės va, pasiekė tų laikų patį gra- ištiktą .tautų, dukros, kurias riša žiausią bei augščiausią gerbūvio vięnpdi tikslai bei troškimai — laipsnį — tiek kultūrini, tiek būll^laisvoms laisvose mūsų tė- j ekonominį. Taip pat ir šiandien Vynese.j,^. J 'lai lietuvės moterys, esančios)4es .moterys :ka%ų sunkiai -išsklaidytos visame, pasaulyje, pęšėmę vargo, naštą-svetimų už- s--j -krauta jjr rnūsų — tięk Lietuvos, nos moten .vaikai. vienodai sveikinimąnešėm ęy argo našta-svetimų' už- T j • • • . • . -

?“•

ukrąi-
priima šį mano nuoširdų Ukrainos moterų sąjungos vardu pa- į ir geriausius linkėjimus. Lai .mūsų dviejų tautų moterų glaudus bendradarbiavimas bei draugystė pagreitina bei sutrumpina kelią į jūsų Lie-

mefįš ir ^etuvis’ %- partizanų tuvos ir mūsų Ukrainos laisvę kėliais.. '.Tat! Ukrainos' m6teni teu jūsų sostine Vilnium ir mūsų yardū.jtąįą4oje, kviečių lietu- seneliu Lvivu.,Lai Dievas mūsų 
vės nųoteris suar^ti bendriems teisingus troškimus išklauso ir mį^“tijkManis ber siekimams. padeda.Lietuvos ir Ukrainos moteris J Ukrainos moterys labai svei- iaū nuo senovės riša draugiški kintų ir džiaugtųsi, kad kas nors ryšiai, kuriais sumso anų' laikų i įg jūsų, mieles sesės lietuvės, galingi Lietuvos^-kŪhigaikŠčiai. parašytų mūsu iaikrhščiui apieMės, Ukrainos moterys,’ beskai- tydamos- istoriją apie senovės laikų’Lietuvos kunigaikščių globą Ukrainai, negalime atsigėrėti jų tolerantiškumu. Ukrainos moterys dar ir šiandien gyvena ta pačia dvasia, kaip ir prieš kelis šimtus metų, kuomet Lietuvos kunigaikščių tvirta ranka apsaugojo nuo totoriškos vergijos bei duoklės. Ir dėka to Ukraina, pasijutusi vispusiškai lais

jūsų siekimus, laimėjimus, ateities planus, persekiojimus jūsų tėvynėje įr pan. Pasidalinkime tarp savęs džiaugsmais, bus daug linksmiau ir pasidalinkime skausmais — bus kentėti lengviau. O mes tikriausiai mokėsime vienos kitas suprasti ir atjausti.Kanados Ukrainos moterų vardu Marija Solonynka.

Nesistengiant nei pervertinti, nei nedavertintt, negalima betgi būtų praleisti nesuminėjus, bent jau informacijos dėliai (nors dėl vietos stokos tai paanalyzuoti plačiau ir neįmanoma) tris ekonominius biuletenius, išleistus atskirų žinybų, turinčius betgi tą pačią ar gana panašią vedamąją mintį. Kaikurie iš ten minimų ekonominių veiksnių galės paliesti vienaip, ar kitaip ir Kanados ūkinę ateitį ar kaikuriuos reikšmingus to ūkio sektorius.Štai jie (pačiam gale paliekant vietos trumpiems .komentarams): 1. Canadian Press, trumpai CP, didžioji žinių agentūra Kanadoje rugsėjo 5 d. biuleteny nuogąstauja, kad Kanados prekibinio balanso deficitas 1956 m. gale gali pasiekti 900 milijonų dolerių" (ligi šiol dar negirdėtą rekordą), remaintis, pav., tuo, kad jau pirmųjų 6 mėn. bėgy Kanados prekių importas prašoko eksportą ,(kuris, vienok, irgi siekė naujo rekordinio lygio) net 547.500.000, reiškiama vilties, kad, galbūt, antrame pusmety šis deficitas su- mažėsiąs %.Čia reikalinga priminti, kad 1955 m. deficitas buvo 800 milijonų, kai 1953 ir 1954 m. po % bilijono, taigi ištitų — kasmet didėja.2. The Canadian Bank of Com merce biuletenis, jų vad. “Midyear Ecpnomic Review”, pasirodęs neseniai atsargiai primena taupytojams ir šio banko indėlininkams, kad 1956 m. II pusmetis gali parodyti ekonominį atoslūgį žemyn, anot jų “business

t ST. BIJŪNAS

KAS NAUJO KANADOJE?Nesiųs karių prie Suezo —jnorcingai pagal gyventojų skaipareiškė gynybos ministeris Campney, grįžęs iš kelionės po Europą, Kanada ir toliau skir- sianti savo pajėgų dalį š. Atlanto Sąjungai ir ruošianti savo žemėj . notVėgų, darni ir olandų lakūnus.' ♦Sveikatos apdraudos Įstatymo projektą vyriausybė numato pateikti "svarstyti parlamentuise- kančioj sesijoj. Pagal jį, fedęr. vyriausybė ’mokėtų pusę, reikia;- iHMIliBiil . nine. Tai atsėttų' metatriš $365.- 000.000." Feder. vyriausybė esą sutiktų* sumokėti galbūt iki $200 mil. Sveikatos apdraudos planas galėtų -būti pradėtas vykdyti tiktai nuo 1958-9 m. prisidėjus pakankamam Skaičiui provincijų. Iki šiol tam pritarė tik Saskatchewan, B. Kolumbija ir Alberta. Kadangi vyriausybė numato biudžeto perteklių ir mokesčių nenori mažinti, kad neprisidėtų prie infliacijos, yra pagrindo tikėtis, jog sv. apdraudos planas bus priimtas kaip antiinfliacinė priemonė.

čių. 1941 m. 55% namų buvo gyvenami savininkų, 1951 m. — 65%, dabar — 70%, o pridėjus butų-duplex savininkus — 75%. JAV 1951 in. tik' 51% namų buvo gyvenami savininkų. Praėjusią savaitę Toronte buvo pastatytas milijonasis Kanados namas nuo II D. Karo pabaigos.Suimtas sovietų diplomatas Valentin Lyssov Hull mieste įprįe Otavos.. Jis-buvęs girtas, .važiavęs be švięsųrir susidūręs su kitu automobiliu.- Policininko buvo sulaikytas ir. atgabentas policijos būstinėn, kur gyd. P. E. Labelle konstatavo jo girtumą. Daboklėj diplomatas buvo išlaikytas visą naktį. Anksti rytą prisistatė sovietų ambasados atstovas. prašė paleisti kaip diplomatą, bet policija pareikalavo $300 užstato. Kadangi-atstovas tos sumos neturėjo, grįžo ambasadon ir su $300, lydimas užsienio r. ministerijos pareigūno, vėl atejo policijos būstinėn. Palikę užstatą jie su išvaduotu diplomatu grįžo namo. Vėliau Hull teismas, įsikišus užsienio r. ministerijai, kaltinimus Lysso-

už lygios vertės darbą. Naujasis įstatymas taikomas moterims dirbančioms feder. vyriausybėš tarnybose: geležinkeliuose, laivuose, ekspedicijoj, paštuose bei telegrafe, lėktuvų linijose, radijo, įstaigose ir bankuose. Kanados pramonėj dirba 600.000 moterų. Dalis jų jau ir anksčiau gaudavo lygius su vyrais atlyginimus Ontario, Saskatchewan© ir Br. Kolumbijos provincijose.
Konservatorių šefas. Drew jau kuris-.laikas negaluoja ir.šiu.0. metu vėl atsigulė ligon^iėn. Of i-” cialiai tvirtinama, kad jis esąs labai išvargęs, . bet partijos sluogsniuose kalbama, kad Drew būsiąs priverstas atsisakyti nuo vadovavimo.

slowdown”, nes, girdi, į tai veda — stoka geležies, ypač statyboms, stoka kreditų (nes perdaug imama paskolų iš bankų), net stoka darbo rankų (kuo reikėtų kiek stebėtis, kai vien Toronte, net vidurvasarį, vis dar būta virš 12.000 registruotų bedarbiu) .•3. Jungtinių Tautų, sutrum- ointai UN (United Nations) biuletenis “UN world economic sur vey” išleistas liepos 8 d., kur, galima sakyti, švelniai, tačiau visai aiškiai išdėstoma versija dėl galimo, visuotinio ūkinio atoslū- • gio, baigiant minkštu įspėjimu dėl, anot jų, “biznio pažangos— sulėtėjimo” ir net kelių artimiausių metų bėgy. Jeigu du pirmiau išvardyti biuleteniai, nežiūrint demokratinės teisėsį— laisvai kritikuoti, nesutiko 'didesnio prieštaravimo, ginčų dėl jų patikrinimo, tai juo labiau ne tenka abejoti dėl šios žinybos autoriteto, kuri yra tarptautinė, bešališka, neužinteresuota, tai- Į gi laisva nuo ekonom. “poezi- J los”, perdėtų drąsinimų bei rek- ; lamos, kuriu šiaip jau visada imasi silpnesnių kraštų ekonom. vadovai, saviškių “psichologijai” pastiprinai (tikriau sakant, apsaugoti nuo kritimo žemyn).Čia sunku apžvelgti, nebe tik analizuoti, tokią stambią studiją iš 200 pusi,, su daugybe statistikos .lentelių bei mokslinių diagramų, užteks kad panaudosime keletą ryškesnių citatų iš tokio stambaus, pasaulinio masto dienraščio, kaip New York Times (vėliau perimto žymesnių Kanados dienraščių, net “The Globe and Mail”, be jokių nuosavų komentarų).Pagrindinė mintis, atrodo, paruošti publiką, kad kaip ir mes patys jau nekartą, tik nesulyginamai anksčiau čia, “TŽ” skiltyse bandėme išsiaiškinti, ar nėra pavojaus, dar tikriau gi — kokio didumo jis yrą, mums visiems būti, jeigu ir ne iškarto uždusinamais, tai nors nežymiam laips ny vis labiau suspaudžiamais į geležinį lanką Sovietų imperijos, kuri dėka koogzis+encijos, dusina mus ekonomiškai (nors siaurakakčiai temato tik milita-

mums tie pavojai yra aiškiai žinomi, JAV publikos ir lyderių 95% yra naivūs bolševikų suktybėms. New York Times rašo: “Ekonom. progreso ateinantiems metams sulėtinimas yra numatomas UN raporte. Ten persergstima, kad kelių artimiausių metų perspektyvos neriboto optimizmo nepateisina. Priešingai jų pokarinio dešimtmečio analizė pateikia pagrindą rimtam susirūpinimui... Prekyba tarp komunistinių kraštų ir likusio pasaulio plečiasi. Didesni praplėtimai yra pasiekti prekyboje su Indija, Japonija, iEgiptu ir kit. (Žodžiu, rinka su 1550 milijonų vartotojų, nebekal- j bant apie 600 milijonų kinų, pradeda išslysti Vakarams. St. B.). Palanki raida pasaulio, ekonomijoje per pirmąjį dešimtmetį po karo bazavosi grynai trumpalaikėm įtakom. Ir būtų neišmintinga dėlto projektuoti ir antrajam dešimtmečiui tiek pat”.Grįžkime prie komentarų CP biuleteniui, kas stovi prieš akis Kanadai? Ką žada 900 milijonų deficitas? Lietuva eidavo be deficito, Vak. Vokietija ir kiti Europos kraštai taip pat. Ten yra ekonominė aksioma, kad' ūky, dideliam ar mažam, bandant daugiau pinigų išleisti, negu jų gaunama — kelias eina į bedugnę. Reikia nustebti, kad Kanadoje to nėra. Dėl deficito, ku-_ ris susidaro iš to, kad Kanada eksportuoja mažiau prekių negu sau iš užsienio atsiveža ir su pasikartojimais per daugelį metų, laimingu būdu, išsilygina duobė dėka kaimyno, ekonominio milžino, kokiu yra JAV. Mat, amerikonai į čia kasmet atveža (ir palieka) daug milijonų ne vien kaip turistai, bet ypač užpirkdami čia sau turto, nuosavybės, fabrikų, kasyklų. Žinoma, rezultate to gaunasi kai- kuri nedidelė reiškinių painia-

va, teoretikų ginčijama, kurią 
tebus leista paaiškinti nemoks
liškai (nes tai pigiausiai duoda
si). Beitų taip: geroji teta (Ka
nada) džiaugiasi kaip, ištiktųjų, 
gerai, kad žentas daug dolerių 
atgabeno, užmiršdama, kad tuo, 
deja — vis daugiau ji pati pra
randa balsą savo dvare (jei tuo 
žentu laikyti amerikonų kompa
nijas, investuojančias kasmet 
naujus milijonus Kanadoje).Blogumas, kad Kanados deficitas kasmet didėja, o kas gi žino, ar jį atitinkamai vysis amerikonų investacijos Kaikurie ekonom. ekspertai įrodinėja, kad ir Kanados deficitas atsiranda tik dėka amerikonų, nes čia įkurdami naują pramonę - kasyklas, fabrikus jie užsako amerikonišką mašineriją, kurios pati Kanada nepajėgia pagaminti. Jų nuomonę patvirtina kaip tik tai, kad normaliai Kanada išveža į. Ameriką prekių už 2% bilijono dolerių, o iš ten atsiveža už 3.Kiek JAV investuoja' Kanadoje kasmet? Pereitais metais jų investavimai sumažėjo. Dėl to ir deficitas pašoko iš 500 į 800 milijonų dol., tačiau aukso rezervai Kanados ižde, nežiūrint kolosa- liško deficito, beveik netirpsta. The Bank of Canada, birželio mėn. biuleteny skelbia savo vertybių fondą sumoje 1.899.500 (30 milijonų mažiau negu prieš metus), būtent, vien aukso 1.100. 600 dol. vertės (tik 5 milijonais mažiau negu prieš metus) irJA V-bių dolerių už 798.900.000 (prieš metus buvo 824.800.600, sumažėjo 25,1 milijonų). Skaitytojas lengvai pieštuku apskaičiuos, kad tuo būdu deficitas Kanadai tekainavo tik 30 milijonų dol., nes į tą 800 milijonų duobę pateko 770 mil. amerikonų investavimų 1955 m. Jie tą duobę beveik užlygino. Ar šiais metais vėl amerikonai atveš 770 milijonų? Tuo susirūpino, nebekalbant apie liberalus, net CCF (Kanados socialistai), šiemet paskelbdami savo naują programą, kur nebėra vietos naciona-

lįzacijai, siekiant tuo nauju manifestu JAV milijonieriams nuraminti nervus, paskatinant dar jaugiau savo milijonų permesti j Kanadą, be baimės dėl "socialistų revoliucijos” ateity.Nuosaikumo požiūriu tai buvo protingas žygis, reikalingas Kanados gėrovai, nes šalia Saska- chevano, socialistais dar stiprūs Britų Kolumbijoj (vos 2-3 kėdžių trūksta perimti provincijos valdymą), Manitoboj ir Atlanto nakrantėse (New Brunswicke, N. Škotijoj), šiuo metu ypač tai galėtų išeiti į naudą Kanadai, kai JAV demokratai vis garsiau kalba apie mokesčių padidinimą bizniui nuo 20% į 30 (o smulkiems mokėtojams sumažinant nuo 30% į 20%), dėka ko dalis jų gali pajusti didelį norą bent dalį milijonų permesti į Kanados pramonę, jeigu čia net socialistai žada minkštą atmosferą, nors Saskatchevane, kur, dėką vokiečių ir ukrainiečių balsų, jie valdo jau daug metų, niekam turto nėra nacionalizavę, o energiją rodo vien pabaltiškų kooperatyvų steigimu.Baigiant tenka vėl suminėti Komercijos Banko įspėjimą ša-; vo taupytojams - indėlininkams dėl mažo biznio atoslūgio antram pusmečiui, nors tai ir nesiderina su valdžios politikierių skambiais rėkavimais (žadant pačias geriausias Kanados istorijoje Kalėdas). Rėkia neužmiršti, kad valdžios ponai sostinėse visada labai optimistiški dėl ateities (kitaip ir būti negali), žadant “kepurėm užmėtyti ir daug stipresnį priešą”, Egipto pavyzdys imant militarinę riziką, kur jie turi pralošti visvien; ar jie pralaimės, ar laimės rusų pagalba (tada pajungdami save jų vergijai) ,o tokių pavyzdžių istorijoje labai daug. Tarpe kita ko, ateities konflikto metu, nutrūkus arabų naftai, atrodo,. Kanada galėtų daug uždirbti leisdama Amerikai ir Anglijai eksploatuoti Albertos naftą. Bet apie tai kitą kartą. ' . ■ ? ;
LIBANAS IR KEDRAI Kelionės įspūdžiai Rašo J. Pamituviškis.

Trūksta inžinierių ir apskritai! vui atšaukė ir gražinQ $300 už- techniškai paruoštų asmenų au- i u.*,. ? ‘ u i igančiai pramonei — konstatuo-• ' ‘ta St. Andrews, N.B., inžinierių ir pramonininkų konferencijoj. Sov. Sąjunga toj srity esanti toliau pažengusi. Prekybos minis-? teris Howe pareiškė, kad tai esą perdėta, nors siūlė studentams; mokytis rusų kalbą ir važiuoti Politinį . Olandijos gyvenimą I 'D « * « A. W W <«• 1 V* j • « « Y A ' • 3į jau kuris laikas drumste kara- lienės ginčas su savo vyru princu Bernardu. Konfliktas buvo nuėjęs tiek toli, kad jau buvo kalbama apie karališkosios poros išsiskyrimą. Ginčas prasidėjo 1948 m. gimus dukrelei Ma- rijke, kurios viena akis buvo-nepagydomai sužalota. Neradusi pagalbos pas gydytojus, karalienė kreipėsi į 61 m. amž. žavėtoją panelę Greet Hofmans. Pastarosios veikla ir įtaka karalienei pasidariusi tokią, kad princas Bernardas 1951 m. įsakė žavėtojai išsinešdinti, iš rūmų.

73.000 moterų nuo spalio 1 d. gaus lygų atlyginimą su vyrais

(CSc). Pasak The Canadian Bank of Commerce leidinio (straipsnyje “Ekonominė apžval ga metų viduryje”) Kanados ekonominis gyvenimas, šiuo metu kylantis iki šiol krašto istorijoje nebūtų greičiu, sulėtės antrame šių metų pusmetyje.Nors, kaip sakoma pranešime, įvairūs užsimojimai bus vykdomi ir toliau, o taip pat kils ir kre ditų kreivė, visdėlto galimas plieno trūkumas iš vienos pusės ir kreditų suvaržymas iš kitos pusės neliks be įtakos — visą kilimą kiek sulėtins.
Karališkosios šeimos ginčasRusijon studijuoti' technikos ir j tuo būdu susipažinti su jų laimėjimais.Iš Sturgeon Falls praneša CP agentūra, kad 19 mylių į Vakarus nuo tos vietovės rugsėjo 16 d. automobilio nelaimėje žuvo lietuvis naujas ateivis Walter Karpičius. 30 metų amžiaus. Jo automobilis kelio posūky įva- . žiavo i stačiai priešais važiavusį sunkvežimį.Daugiausia namų savininkų turi Kanada, skaičiuojant pro-

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba menkos kokybės radio aparatą arba'muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai pasitarnaus'plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tiksėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

. Atlantic export - import co.
926 Dundas St. W., Toronto

Ši betgi, kad ir negyvendama karai, rūmuose, nenutraukė ry
šių su karaliene Julijana. Reika
las pateko užsienio spaudon, su
žinojo tai ir elandų visuomenė. 
Ėmus didėti spaudimui iš visuo
menės pusės buvo paskirta trijų 
valstybininkų komisija tirti gin
čui. Ši. baigusi darbą įteikė savo 
pranešimą karališkajai porai, 
kuri iš to padarė išvadas ir pa
skelbė savo pareiškimą — nuta
rimu baigai savitarpį ginčą. Ja- 
me sakoma: “Nuoširdžiai dėko
jame komisijai. Jos patarimas 
buvo labai vertingas įnašas į at
siradusių kliūčių pašalinimą. 
Dabar mes žiūrime į ateitį su pa
sitikėjimu”. Vienas karališkųjų 
rūmų pareigūnas dar paaiškino, 
kad karalienė nusprendusi vi
siškai nutraukti ryšius su G. 
Hofmans. Ryšium su tuo esą bū
siąs pakeistas karalienės asme
ninis sekretorius baronas van 
Heeckeren, kuris palaikęs kara
lienės pusę. Susitaikiusi pora iš
skrido atostogų į Korfee salą, 
kur viešės pas Graikijos karalių 
Paulių ir karalienę Frederikę.

EM. 4-1633
NELAUK, kol ateis tavęs 
prašyti, bet pirmas nunešk 
savo auką.

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

Valau fotelius Ir 
Įvairius kilimus, 

taip pat,Hiatu raiala dimat. Sutaisau 

Hiru»iu» palu* ir pradegintu* kilimu*.
SKAMBINTI U. MW3 1 

P. KARALIŪNAS

metant — jokio nebeįžiūri), išstumdama vakariečius iš . jų rinkų, ypač Tolimuose Rytuose, mesdama ten, nors į sąskaitą na.- mie pusbadžių milijonų vartotojų. vis-stambesnius gaminių (ma šinų, plieno statybai) kontingentus. Šis UNO ekon. biuletenis yra, galima sakyti, dokumentalus įrodymas, o ne fantastinis spėliojimas, jeigu norite, atidengimas kortų (nors apgailėtinai pavėluotai), į kur, deja, nukrypsta vis labiau laisvojo pasaulio ūkis. Bolševizmas gi gręsia pasauliui ne vien milita- riškai, bet ir ekonomiškai ir kultūriškai ir tais dideliais pinigais nors JAV respublikonų saujelė, faktiškai paduodanti toną laisvajam pasauliui to vis dar nemato. ir užliūliuota gen. Ike - Eisenhowerio koegzistencijos planais (kurį opozicijos kaltinama ir už jo liudijimą dėl “rusų nepavojingumo” tuoj po karo 1945 m. JAV senatui, savo “militar. genijaus” - eksperto nuomone nulemiant tada jo laikyseną), vykdo toliau nerealų “izoliacianizmą”. Vokietis dr Kurt Schumacher, didelis anti- kpmunistas, jau 1945 m. nusivylęs rusų - amerikonų koegzistencija, toliregiškai pranašavo, kad rusai “atsidėkodami” Amerikai, iš Vakarų permes savo invaziją (ekonominę, kultūrinę, mili- tarinę) į Tol. Rytus, kur jų purvinas, nešvariais batais raudonarmietis vis dar žavės ne tik kaip išlaisvintojas, bet ir kaip “kultiir - traegeris” indus, kinus, kurie juk nešioja tik vyžas, klumpes. Tą bolševizmo pavojų, bene, gerai suprato ir anglo - 
saksų magnatai.,. 1955 m. pa
skirdami prie NATO “4 išminčių 
tarybą”, su Kahėdos‘”p. Pearso- 
nu kad įvestų šalia militarinio 
ir ekonominį elementą kovai 
laimėti prieš bolševizmą. Bet 
ar daug galima čia padėti, kai 
pav. plieną, kurį ekonomistai 
laiko rinkos barometru, rusai 
jau daug pigiau pasiūlo rinkai, 
o amerikonai, darbininkams 
streiku išsikovojus algų pakėli
mą, priversti bus dar augštes- 
nėm kainom pardavinėti. Be 
abejo, šį padėties beviltiškumą 
ir vis tamsėjančią ateitį nori iš
kelti UNO ekonom. biuletenis, 
bet kadangi Rusija pati yra JT 
narys, net su veto teise, tai, kad 

‘nesuminėjus tikrojo kaltininko; 
jų biuleteny bolševikų pavojus 
pasaulio ekonomijai (yra vaiz
duojamas užuolankom, — išlei
džiant kelis žodžius, ko dėka 
biuletenis išeina miglotas, be
spalvis ir nešąs daug painiavų 
neapdairiam skaitytojui. Kai

' Virš mažų, pūkinių debesų su- pamės ore?Jo-<apačioje4ieka‘48ip šiuo momentų pasaulyje pagarsėjęs Suezas, toliau dešinėje pa- liekačrn. Šventąją Žemę, kurion iš Egipto, deja, lėktuvai neskren da, nes Egiptas su Izraeliu karo stovyje. Bandžiau patekti į arabiško Jordano valdomą Jeruzalę. Trunka kelios dienos gauti vizą, o mano laikas taip ribotas. Tad pasitenkinu pažvelgti į šventas istorines vietas, kad ir per iš greta sėdinčio libaniečio skolintus žiūronus.Štai Libanas, bet kur kedrai?Statūs kalnai, augšti rūmai — iš oro Libano sostinė Beirutas tikrai šauniai atrodo. Aerodromas puikiai įrengtas, nepaprastai švarus, uniformuoti su vokiško stiliaus augštais batais valdininkai mandagūs, per daug neklausinėja. Kad ir arabų valstybė, tik dvyliką metų kai nusikračiusi prancūzų “globos”, tačiau miestas švarus, žmonės gražiai apsirengę, puikios krautuvės. Libanas krikščioniškiausia arabų valstybė: nenuostabu, kad čia gatvėse daug vienuolių su ilgomis barzdomis ir kapuci- niškais ar kt. vienuolijų abitais. Visame mieste temačiau tik 2 mečetes. Net ir musulmonės moterys čia, lygiai kaip ir Egipte, nenešioja veido apdangalų.Ir aš, ir mano bendrakeleiviai amerikonai, ištiesę kaklus dairomės pamatyti garsiųjų Libano kedrų. Daug gražių tik Mažojoje Azijoje randamų medžių, o kedrų taip ir nesimato. Neiškentusi viena amerikone klausia šoferio. Atsakymas nelauktas: “Ked rai auga augštai kalnuose”. O mes visi, atrodo, pamiršome geografiją. Čia pat nutarėme, kad atvykus hotelin pirmas mūsų žingsnis bus į kelionių biurą, kuris veža turistus į kedrų kalnus.
Didysis streikas ir 

nuotykiai jame
Visi žinojom, kad Suezo kon

ferencijos pradžios proga visuo
se arabų kraštuose skelbiamas 
generalinis streikas 24 valan
doms. Nei patys libaniečiai ne
tikėjo, kad kas nors ypatingo 
įvyktų Beirute, nes iki šiol Li
banas, pusiau krikščioniška ir 
turtingiausia arabų valstybė, 
laikėsi ganą atokiai nuo arabiš
kų problemų. Visos amerikoniš
kos, angliškos ir olandiškos įs
taigos devintą valandą atidarė 
savo duris. Aš pasirengiau toli
mom kelionėn į Libano kalnus, 
kur auga didieji kedrai. Gyve
nimas gatvėse ėjo normalia 
vaga.

i Pusę dešimtos priešais mano

yentojai, daugumoje amerikie; čiai, pasileidome prie langų. Aikštėje, iškėlę didžiulį Nasserio paveikslą šūkavo ir sutartinai rankomis mojavo nedidelis vaikėzų, atrodo moksleivių, būrys. Staiga iš visų pusių pradėjo plaukti minia su Nasserio paveikslais plakatais ir šūkiais. Po penkių minučių minia aikštėje netilpo. Pasirodė raudonke- purių policininkų būriai, kurie pradėjo minią rikiuoti. Žaibo greitumu visos vakariečių įstaigos užsidarė ir ant langų užsileido geležinės langinės. Užsidarė ir visos libaniečių krautuvės, sustojo tramvajai ir autobusai.Po aštuonis įsirikiavusios grupės, su tarpe įmaišytais policininkais, tvarkingai žygiavo į mil žinišką aikštę prie parlamento rūmų. Ant šaligatvių stovintieji be pertraukos plojo žygiuojantiems ir šaukė arabiškus šūkius. Demonstrantai nešė daugybė mažų ir didelių Nasserio galvų ir Egipto bei Libano vėliavas. Ant šūkių užrašai tik arabiški, todėl tik gerokai vėliau vieno gana draugiškai nusiteikusio libaniečio pagalba sužinojau, kad daugumoje jų sakoma, jog Sue- zas priklauso Egiptui, tegyvuoja Nasseris, arabų vadas, šalin imperialistai ir kolonialistai ir t.t. Vienas kitas skelbė: “Šiandien Suezas, rytoj Izraelis!”Nesuskaitomos minios plaukė į aikštę apie pustrečios valandos. Smalsumo vedamas ir matydamas, kad demonstracija ga-

na tvarkinga, pasileidau ir.aš,!-

tikras, jei ir sutikčiau didelį vakariečių priešą, jis mane nuo ^libaniečio sunkiai teatskirtų, nes ’ lygiai tokie balti, kaip ir mes. Pasigirdo orkestro garsai ir aikštėn įžygiavo šauniomis uniformomis apsirengusių vyrų gera kuopa. Vėliau sužinojau, kad tai buvo jaun, arabų lygos mariai. Minia sukėlė ovacijas, šaukė ir plojo visi su nematytu entuziazmu. Daugumas pagal komandą sutartinai sugriausdavo^ “Nasser, Nasser, Nasser”. Aš stovėjau, kaip baslys ir netariau nei žodžio, be to, ką gali sakyti, kai arabiškai težinai tik “Salem Aleikum”. Taip netrukus tapau pastebėtas.. Trys jauni vyrukai, priėję pradėjo arabiškai šaukti kažką. Iš karto man pasišiaušė plaukai, nes pastebėjau, jog aplink stovintieji atkreipė į mane dėmesį. Matydamas, jog išbėgti ar minioje pasislėpti nėra vilties susigriebiau atsakyti prancūziškai, kad aš svetimtautis. Mano dideliam nustebimui vienas iš vyrukų ta pačia kalba atsiprašė ir jie visi pasitraukė. zVėliau priėjo prie manęs švariai apsirengęs jaunas Vyras ii1 prancūziškai paklausė, kas aš toks esąs. Pasisakiau, kad* nei- anglas, nei prancūzas, iš karto' pakeitė toną ir toliau kalbėjoniė angliškai. Įsigijau bičiulį ir gerą vertėją. Jo pagalba sužinojau oratorių kalbų turinį. Vieni is jų, pav. arabiškų organizacijų vadai, kirto vakariečiams nepaprašai griežtai, kiti, ypač Liba-(Nukelta į 7 psl.)
Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

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

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

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

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. JuraL 
tį, telef.-JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos ’ ' • *

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Gyvenų M Toronte



toliauNūdienė Vakarų krizė ir bejėgiškumas bene ryškiausiai atsispindi jų spaudoje. Atidžiau ją sekant, nesunku įsitikinti, kad Vakarai blaškosi, neturi aiškios savo linijos. Prieš kiek laiko su dideliais perdėjimais rašyta apie “nustalininimo” eigą Sov. Sąjungoje. Pastaruoju metu tos kalbos nutilo,- nes dėmesį patraukė Art Rytų įvykiai. Susi- . daro įspūdis, lyg su tuo viskas jau būtų pasibaigę. Ir visdėlto “nustalininimas” tebevyksta. Neperdedant šio reiškinio, reikia pasakyti, kad jis vertas rimto dėmesio. Sovietai tokios klaidos nedaro: jie budriai seka laisvojo pasaulio prieštaravimus ir apsukriai juos išnaudoja. Tačiau tokių vidaus prieštaravimų netrūksta ir sovietiniame pasaulyje. Tą galima spręsti iš paties* kia naują komunistų partijos bandymą nukreipti pavergtųjų tautų ir masių nepasitenkinimą sau pageidaujama krytimi. Nėra abejonės, kad naują partijos “bosų” taktiką diktuoja žiauri sovietinė tikrovė. Jos akivaizdoje sudrebėjo iki šio> buvęs “neklaidingas” soivietinis marksizmas.Visai neseniai, prieš pat naujųjų mokslo metų pradžią, Sov. S-gos augštųjų mokyklų ministerija išsiuntinėjo naujas programas, liečiančias privalomą marksizmo - leninizmo kursą augštosiose mokyklose. Tuo pačių. visos katedros įpareigotos jų laikytis ir “persiorientuoti”. Tai XX partijos suvažiavimo pasėka. Stalino asmens kultą padarius atpirkimo ožiu, buvo nustatyta, kad nuo jo nukentėjusi ir “gyvoji marksizmo dvasia” (tarp skliaustų verta pastebėti, kad smarkiausi dvasios neigėjai — komunistai vis dar nepajėgia galutinai nuo “dvasios” atsisakyti). Marksizmas buvęs beišsigimstąs į “dogmatiškumą bei prisiskaitėliškumą”. Tai dėl to šį pavasarį Sov. S-gos mokyklose nebuvo istorijos egzaminų. Buvo laukiama naujo ideologijos valymo. O tai užtruko. Ir nenuostabu, nes ideologija Sov. Sąjungoje vaidina didelį vaidmenį.Naujoji reforma arba “destalinizacija” anaiptol nereiškia ideologinio nutolimo, bet -pagilinimą ir išplėtimą. Pagal programą, marksistinės ideologijos kursą dabar sudarys trys savarankiški dalykai, būtent, Sov. S-gos kp istorija, politinė ekonomija ir dialektinis bei istorinis materializmas. Iki šiol mark- • * sizmo - leninizmo pagrindai buvo dėstomi pagal garsųjį Stalino trumpąjį partijos kursą, kuriame dabar atidengta “daug stambių klaidų”. Ten visai nebuvę politinės ekonomijos, o marksistinė filosofija sudariusi tik vieną vadovėlio skyrelį. Pažiūrėkime, kaip naujoji programa iš arčiau atrodo.Naujai sukirpta partijos istorijaNaujojoje Sov. S-gos kp partijos programoje labiau pabrėžtas masių, partijos, o ypač jos CK vaidmuo istorijos “kūrime”. Nurodoma labiau pabrėžti Lenino kaip “genialaus kp bei sov. valdžios organizatoriaus bei vado” vaidmuo. Dabar pagal Leniną laikoma, jog “bolševizmas kaip politinės minties srovė ir kaip politinė partija egzistuoja nuo 1903• m.”, tuo tarpu pagal Staliną pradžia buvo duota Pragos konferencijoje. Anksčiau buvo teigiama, kad socialistinės revoliucijos teorija esanti atbaigta teorija. Dabar prileidžiama, jog istorinė patirtis ją praturtina ir toliau vysto.Stalino kaip organizatoriaus ir teoretiko nuopelnai pripažįstami, tačiau kartu turi būti nurodomos ir jo klaidos. Programa reikalauja iš dėstytojų “tiksliau išdėstyti” pilietinio karo įvykius. Kalbant apie Sov. S-gos industrializaciją ir žemės ūkio sukolektyvinimą, nereikia nutylėti buvusių 

THE BANK OF NOVA SCOTIA

Susipožinkite su savo BNS skyrious vedėju — jo patyrimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

Visuose jūsų biznio reikoluose The Bonk of Novo Scotio yro 
jūsų portneris, podedqs augti Katodai — kortu ir jums. 
Jūs loimėsite veikdomi artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bank of Nova Scotia skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji suskaito 
ar naujos verslas — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yro gera vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus

PELNINGA DRAUGYSTĖ 
VISIEMS ....

sunkumų. Taip pat “objektyviai” turi būti aiškinami pradiniai so- tarojo karo metu. Koks tas objektyvumas, galima matyti iš to, kaip aiškinama sovietinė pergalė. Tai — partijos, karo pajėgų ir liaudies pergalė. Programoje didelis dėmesys skiriamas XX par tjjos suvažiavimui ir nutarimui dėl asmens kulto pašalinimo. Taipgi reikalaujama daugiau domėtis ir kritikuoti reakcines buržuazines ideologijas”.Politinės ekonomijos reikšmėStalinas savo kurse permažai vertino politinę ekonomiją. Da- bar ji sudaro atskirą dalyką. Tai padaryta tam, kad partijai labai reikia naujų kadrų, kurie gerai nusimanytų ekonominiuose klausimuose, ypač toje srityje, kur jiems teks dirbti. Plačiai aiškina" mi socialinės sistemos ūkiniai santykiai, pagrindinės ūkinio bendradarbiavimo formos. Čia daug vietos skiriama “leniniam taikiam sambūviui”, kapitalistinio pasaulio vidaus prieštaravimams, kolonijinės sistemos sugriuvimui. Dėstant socialistinio gamybos būdo dėsningumą, turi būti atsižvelgiama ne tik į Sov. S-gos, bet ir visų kitų socialistinių kraštų patirtis.Sustiprintas dialektinis bei istorinis materializmasIki šiol visa sovietinio materializmo problematika rėmėsi Stalino brošiūra “Apie dialektinį bei ’storinį materializmą”. Ir čia “destalinizacija” veda į trūkumų pašalinimą, teorijos pagilinimą. Dialektiniame materializme negalima išskirti dialektinio metodo nuo materialistinės teorijos. Daugiau vietos turi būti skiriama jo dėsniams ir kategorijoms. Ypač turi būti pabrėžiama teorijos reikšmė praktinei partijos veiklai. Šios teorijos pagrindas: “klasių kova” laisvame pasaulyje ir “socialistinė patirtis” Sov. S-goje bei liaudies demokratijų
Pr, Dubauskui 81 metai amžiaus

Pranciškus Dubauskas gimė 1875 m. rugsėjo 1 d. Pagerduvių kaime, Pociūnėlių parapijoj, Kėdainių apskr. Montrealy pragyveno 51 metus dirbdamas staliaus darbus prie namų statybų.Sulaukęs pilnų metų jaunas Pranciškus buvo paimtas caro kariuomenėn. Tarnavo artilerijos daly Batume, Kaukaze. Grįžęs iš kariuomenės ir kiek pailsėjęs ėjo policisto pareigas. Bet namie buvo neramu, neužteko žiūrėti į savo paties sodintą sodą ir miško medžius. Norėjo pakeliauti. 1902 m. svajonės išsipildė — jis išsirengė į kelionę. Tėvelis buvo priešingas kelionei, o motinėlės paskutiniai žodžiai buvo: “Sūnau, žinok, ką darai. Neužmiršk Dievo, o Dievas tavęs neužmirš, neapleis”.
ATSISVEIKINIMO ŽODŽIAI 
Sudieu, Lietuvos žemele, 
Mano motinėle, 
Kur gimiau ir užaugau — 
Tikra tėvynėle.
Motinėle tu brangi, 
Tikra gimdytoja. 
Tu auginai ir 
Daug vargo turėjai, 
O paaugusi didesnį 

kraštuose. Sovietinė filosofija turinti būti labiau derinama sų praktiniais gamtos ir visuomenės mokslais.Išvadų vietoje“Nustalininimas” taipgi jau pa siekė ir pačią “neklaidingą” sovietų ideologiją. Tik džiūgauti dėl to, anaiptol, nėra ko. Sovietinis marksizmas pasikeitė ta prasme, kad dabar jį norima pagilinti ir praplėsti, tačiau savo esmėje paliko, kas buvęs, būtent, vienintelė režimo teorija. Tai fatališkas marksizmo bruožas. Marksas, kaip žinoma, pervertino ūkinį momentą visuomenės gyvenime. Už tat sovietiniame mork- sizme atsikeršijo valstybė: viskas čia pajungta sovietinei valstybei ir jos interesams. Tik valstybė — tai partija. Todėl valstybinės sovietų ideologijos pasikeitimas tereiškia partijos vidaus pasikeitimus. Tai jokiu būdu nereiškia, kad partija siektų išlaisvinti is Įm0. Lietuviui, kurio tėvų kraš- savo vergijos mases. Priešingai, | tas-tokiomis žiauriomis priemo-
x_i__„u.,,—;xb-AU_ ... , ,toks politinės ekonomijos iškėlimas reiškia tik partijos norą apginkluoti savo kadrus reikalingomis mokslinėmis žiniomis, nes režimui išlaikyti vien fizinės jėgos smurto nebepakanką.Pats faktas, kad partijai prisireikė tobulesnių kovos ginklų rodo augantį pavergtųjų milijonų nepasitenkinimą. Tiesa, Vakarų nesubrendimas paremti kovojančius prieš komunizmą nuvylė gausias Sov. S-gos opozicines jėgas, tačiau jos ir toliau dirba. Partijos “reformos” išduoda jos silpnumo sąmonę. Tuo tarpu liudijimai iš anapus pasiekia apie kylančias pavergtųjų viltis. Būkime tikri, kad ir mūsų broliai, šiemet augštosiose mokyklose besiklausydami naujos “marksizmo-leninizmo“ privalomos dainelės, ne tik tomis viltimis gyvena, bet ir daro viską, kad jos išsipildytų. Mūsų pareiga iš čia jiems visomis įmanomomis priemonėmis padėti.' J. Vizgiris (ELI).

Į svietą pasėjai.
Kur turiu po svietą vaikščioti, 
Kaip žuvelė po upelį vandeny plaukioti. 
Nėr man tėvelio šiame krašte, 
Ką rodos paklausti,
Nėra motinėlės meilingai priglausti.
Nėra ma nbrolelio Šiame krašte 
Žodelį patarti,
Nėra seselės gailestingai užtarti.

4 Sudieu broleliams, seselėms, 
Draugams ir draugėms, 
Nors per augštus kalnus, 
Plačias jūros matytis negalim, 
Bet to širdies supratimo 
Nemeskim į šalį.
Pasilikę ten be manęs 
Gyvenkit ramybėj.
Tegul Dievas Visagalis 
Jum priduoda stiprybės.1902 m. birželio 16 d. Pranciš- kus pasiekė Škotijos Glasgową. Sutikti draugiški vaikai palydėjo pagal nurodytą adresą pas giminaitį A. Korkockį, kur buvo priimtas kaip svečias.Prasidėjo darbas geležies liejykloje — tarp dervos, dūmų ir dulkių 56 vai. darbo savaitėje už 16 šilingų. Prie visko tenka priprasti. “Tada,—sako Pr. Dubauskas, — prisiminiau, kad kas neklauso tėvo ir motinos žodžių, tas klauso prakeiktos švilpynės”.1904 m. teko išspręsti klausimą ar grįžti į Lietuvą ir eiti kariauti su japonais, ar apsivesti. Pranciškus nutarė apsivesti ir 1905 m. iš Škotijos Glosgowo persikėlė į Montrealį Kanadoje. Pasirodė, kad Kanadoje geresnis pragyvenimas. Šeimos gyvenime visko buvo — gimė, mirė, reikėjo auginti vaikus, mokinti. Reikia visko pergyventi.1921 m. įsigijo nuosavus namus.1926 m. didelis smūgis šeimoje — ligonis virš 3 metų. Negelbėjo nei gydytojai, nei savųjų apgailestavimai, mylima žmona ir motina a.a. Marjona Butkutė - Dubauskienė mirė, palikusi liūdintį vyrą, du sūnus ir dvi dukteris: Pijų, Alfonsą, Elzbietą ir Mariją.Žmonai mirus šeima krūvoje jau nebeilgai begyveno. Vieni apsivedė, kiti išvažinėjo į kitas šalis.Montrealy gyvenadamas Pranciškus Dubauskas priklausė prie pašalpinių organizacijų. Yra buvęs jų valdybų narys ir šiaip pasidarbavęs. Buvo taip pat šv. Kazimiero parapijos komitete kolektorius, rinkęs aukas bažnyčioje ir visoje parapijoje.Iki 75 m. amžiaus dirbo prie namų statybos, o po to — sako jis pats — “Turiu prisipažinti, užviešpatavo Tinginystė. Jeigu kas prašo padaryti šį ar tą, duodu patarimą, kad patys pasidarytų arba kas kitas. Įsitikinau, kad ir be darbo galima gyventi lengvesniu amatu — tai laikraštį paskaityti, tai knygą. Esu parašęs apie Montrealio lietuvių gyvenimo 50 
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Mūsų spaudoje protarpiais pa- siklydusios gervės nuklykia, būk Vakaruose politikoje viskas “Fe!” kuomet už geležinės uždangos viskas eina labai “Fine!” Esą, Prancūzija sužlegusi, Anglija leipsta, o Vašingtone niekas nemoka dorai pasaulinės politikos vesti. Vienu žodžiu .pasak mielojo Pr. Alšėno (“TŽ” rugpjūčio 23 d.) gyvename “Vakarų galybės saulėlydį”. Rytuose gi vien grynas “Ex Orienti lux”, nežiūrint, kad sukilimus Vorkutoje, Gruzijoj, Berlyne ir Poznanėje teko kulkomis malšinti.Demokratijos tuo stiprios, kad leidžiama gervėms gulbės giesmes giedoti. Aišku, mušti norint, lazdą visada rasi. Vakaruose daug kas negera, bet ką Maskva siekia pavyti ir pralenkti — save, ar Ameriką? Prancūzijos ir Anglijos bėdos ne tiek vidinės, kiek išorinės — kolonijiz- 
nėmis daromas kolonija, reiktų atsargiai ašaras lieti dėl Prancūzijos ir Anglijos kolonijų, kurios siekia laisvės ir nepriklausomybės. Niujorko “Times” dien raščio bendradarbis Thomas J. Hamilton čia tiksliai sako:“Prieš-kolonijinės nuotaikos pasidarė reikšmingu pasauliniu sąjūdžiu, kuris Vakarus stato nepavydėtinon būklėn. Kovos Alžyre ir suvalstybinimas Sue- zo kanalo būtų galvosūkis gabiausiems diplomatams, jei jų Vakaruose dabari5 ir ištiktųjų būtų. Tai ženklai juodo, rudo ir geltonveidžio brolio sukilimo prieš baltaveidžio valdymą bei kontrolę. Baltieji šį valdymą teisina savo gabumais bei galia. Bet tautų apsisprendimo principas, kuris po pirmojo pasaulinio karo taip suskaldė Rytų Europą, dabar pasiekė Aziją ir Afriką. Iš kolonijizmo nuo 1946 metų išsilaisvino 680 milijonų žmonių. Gali būti, kolonijizmą išlaikyti taip pat negalima kaip sulaikyti jūros bangas”.Būtų liūdna, jei Vakarų galybė ištiktųjų vien kolonijomis atsiremtų. Bet, aišku, ta galybė ypač reiškiasi pramonės — mokslo iškilimu, kuris jau žygiuoja i atominę automatų gadynę. Dvasiniai ta galybė reiškiasi krikščionybe ir demokratijos idealais. Ne Vakarai siekia gyventi Maskvos, ar Azijos ir Afrikos gyvenima^bet visas komunizmo pasaulis ir visi atsilikę kraštai trokšta kuogreičiau- siai pasiekti Vakarų, gyvenimo sąlygų ir augštį.Reuters korespondentas Maskvoje aną dieną pranešė Bostono “C. Sc. Manitor” dienraščiui:“Kruščevas norėtų, kad žmonės savitai galvotų, tik nori, kad jie galvotų kaip pagerinti gyvenimo sąlygas nekeičiant pagrindų. Reiškia, leidžiama galvoti iki tam tikros ribos, ne toliau. Pagrindiniai komunizmo principai ir Sovietų valstybės pamatas nesvarstytini. Tačiau patyrę vakariečiai stebėtojai čia sako, suteikimas žmonėms teisių laisviau pasireikšti prapliupdė sroves, kurias vargu jau bus galima vėl suveržti. Pradėję nagrinėti kaip gyvenimą pagerinti,

Lietuvių mažėjaPagal sovietinius oficialius duomenis naujajame Brockhau- so enciklopedijos tome paskelbtas dabartinės Lietuvos gyventojų skaičius — 2.800.000, kai normaliai šiemet turėjo būti jau X700.000. Be to, tame skaičiuje yra 393.000 rusų, atseit 14%, kai prieš karą Lietuvoje rusai tesudarė 2,35%. Jei neskaitysime rusų, tai yra dingę kažkur 1.230.- 000 Lietuvos gyventojų. Beabe- jo tai ištremtieji į Sibirą, pabėgėliai, kalinamieji įvairiuose Rusijos kalėjimuose, nužudytieji ir 1.1. Dėl šių nelaimių Lietuvos gyventojų skaičius ne tik nepadidėjo, bet net sumažėjo per tą 15 metų.
II Pasaulinio karo 

aukosV. Vokietijos vyriausybė paskelbė duomenis, kiek pastarojo karo buvo paliesti Vokietijos gyventojai.Žuvo 3.250.000 karių. Iš jų kiek vienas devintas dar neturėjo 20 metų.Civilinių gyventojų buvo užmuštų 500.000. Per Drezdeno bombardavimą 1945 m. vasario 13 d. žuvo 250.000 žmonių.Vokiečius išvarant iš rytinių tričių, tekusių Lenkijai ir Čekoslovakijai, žuvo 2.550.000 žm.Nuo rasinių ir politinių persekiojimų žuvo 300.000 žmonių. Tad išviso vokiečių žuvo arti 7 
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žmonės, aišku, nesustos nepa- nagrinėję to gyveniiho principų”.• Rugp. 5-12 dd. Vokietijoj įvykusi Europos Lietuvių Fronto bičiulių studijų savaitė išklausė prof. dr. A. Maceinos paskaitą, kurioje kaįkurių vakariečių laukimas, kėd komunizmas susi- kriščionins (“apsikrikštys”) arba grius dėl silpnumų SS visuomenės santvarkoje pavadintas vaikiškais sapnais (“naiviomis iliuzijomis”). Kun. J. Dėdinas paskaitoje kalbėjo apie krikščionybės krizę, tik gaila, kad Gintaras “Drauge” (rugs. 1 d.) jo minčių neatpasakojo.Iš to matyti, kad Vakarais rūpinamasi ne vien Toronte.Krikščioniui visos tariamos krikščionybės krizės atsimuša į Kristaus žodžius šv. Petrui: “Tu esi uola ir pragaro vartai tavęs neišgriaus!” Ne krikščioniui telieka atsiremti praeitimi, kuri, pasak italų istoriko - filosofo Croce esanti “kelias į laisvę”. Iš tamsios praeities į šviesią ateitį, kaip skelbė prof. Viperio “Kultūros” draugijos Šiauliuose išleistas istorijos vadovėlis. Iš vergijos per baudžiavą į atominę automatų gadynę. Maironis puikiai sakė: “Mainos rūbai margo svieto” — net Maskvoje.Vakarų galybė nyksta? Visai ne —. visas pasaulis strimagalviais siekia pasivyti Vakarus ir taip. gyventi, kaip Vakarai gyvena. Vieni tikisi tikslo pasiekti komunizmu, kiti socializmu, o treti dar tvirtai kelio nemato. Ašutinius marškinius nešioti ir save nuolatos plakti gal naudinga, bet tegul gervės būna gervėmis. Mes gi būkime vyrai, kurie drąsiai žiūrime į istoriją ir mūsų einamus kelius, nes tikime, kad tie keliai geri ir kad jais visa žmonija, laikui bėgant, nueis.Vyt. Sirvydas.
švedų įspūdžiai RygojeRyšium su Švedijos laivyno apsilankymu Rygos uoste, švedų spauda plačiai rašo apie švedų jūrininkų patirtus įspūdžius. “Svenska Dagbladet” rugpjūčio 8 dienos laidoje pažymi, jog dalis latvių, išgyvenusių Stalino laikais vykdytus trėmimus, grįžta į Latviją. Tačiau vietos įstaigos vengiančios nurodyti grįž- tančiųjų skaičių: Tuo tarpu patys latviai aiškina, kad nė vienas ištremtųjų, masėse turėjęs ir mažiausios politinės įtakos, nėra gavęs leidimo grįžti į Latviją. Tėvelio Stalino stovylos iš Rygos pranykusios. Tas pats laikraštis rugpiūčio 10 dienos laidoje nurodo, jog Švedijos laivyno keturių dienų Rygos apsilankymo metu tarp eilės latvių ir apsilankiusių svečių užsimezgę draugiški ryšiai. Tačiau milicija buvo budri ir įvykę eilės latvių, arčiau susibičiuliavusių su švedų jūrininkais, suėmimų.

Vienas iš serijos Ontario vyriausybės parengtų s

“BE UŽMOJO 
ŽMONĖS 
PRADINGS”Priežodi

Ontario Ūkinio Planavimo Dep tas ypatingą dėmesį skiria tūks naujai atvykusių į Ontario p iš įvairių kraštų imigrantų.Jau dabar galima pajusti Kanadoje kiek savo išsimoksl amatais prisidėjote prie mūsų krašto, Ontario provincijos ,ir kultūros pakilimo. Vienas iš mūsų departamento užda\ planuoti kaip jūs galėtumėte daugiau prisidėti padidinant cijoje darbų skaičių ir, kad jūs pilnai galėtumėte panauc talentus.Departamentas per savo Viešojo Planavimo Skyrių kuri miestus laukinėje šiaurėje, planuoja ir padeda jiems plės kybos ir Pramonės Sykrius pataria naujoms pramonės įmo kurti Ontario provincijoje. Civilinė Gynyba, saugojanti gj turtą taip pat yra mūsų departamento žinioje.Departamentas kviečia ir jus prisidėti prie šių uždavinių provincijoje įvykdymo. Jums gelbint mūsų didžioji provin ir klestės su užmoju.

ONTARIO DEPARTMENT OF PLANNING & DEVELt 
w o a k ma m

Oi, kiaulyte, oi, degloTarybinis išradingumas kiaulininkystės fronte Tarybinėje santvarkoje didelis dėmesys skinamas kiaulėms, nes kiauliena užkemša alkį ir komunistų pilvams. Tačiau jau taip likimas lėmė — kur sovietinis komunizmas įkelia koją, ten kiaulaitės užverčia kojas, ir paskui prasideda baisus keturkojų kiaulių trūkumas. Dvikojų kiaulių, žinoma, netrūksta, bet negi komunistas gali valgyti komunistą ... Kadaise Lietuva buvo garsi savo bekonais. Sovietinėje okupacijoje bekonai išgaravo kaip kamparas. Neliko lietuviško bekono. Anais senais laikais už 30-40 litų gaudavai plačiasprandį bekoną, o dabar apvalios sudėties kiaulytė kainuoja keliolika šimtų rublių. Prieš gerą pusmetį “Tiesa” įdėjo žinutę paskutiniame puslapyje, kad tūlas pilietis buvo sušaudytas už įvykdytą žmogžudystę. Girdi, užsimanė vienas žmogelis kiaulytę degląją nusipirkti. Į švarko kišenę jis įsidėjo beveik 1.900 rublių. Draugas pasisiūlė kelią parodyti. Žmogelio lavoną atrado miške po medžių šakomis. Pinigai buvo dingę. Taigi, jeigu kas nors eidamas kiaulės pirkti į švarko kišenę įsideda 1.900 rublių, matyt, kad kiaulytė sovietinėje santvarkoje maždaug tiek irkainuoja — dvigubai ar trigubaididesnės sumos žmogus be reikalo kišenėse nesinešioja ...Prisiekę komunistai ir kiaulininkystės fronte sugeba parodyti didesnio išradingumo. “Tiesos” bendradarbis V. Miniotas tokį komunistinių pareigūnų išradingumą pasakoja savo feljetone — “Valdytojo išmintis”. Feljetonas pradedamas šūkiu:
Pavyzdžiui viena latvių šeima švedų karininkus lydėjusi į uostą. Staiga lydėjusieji latviai buvo milicijos suimti. „Svenska Dagbladet” rašo: „Švedų apsilankymo Rygoje metu nebuvo galima įžvelgti kokių nors palengvėjimo sąlygų. Materialinis vargas ir skurdas ryškus”.„Dagens Nyheter” taip pat nurodo į Rygoje vyraujantį skurdą, prie kurio veda augštos kainos ir žemi darbininkų uždarbiai. Ne tik Rygos gyventojai, ir pats miestas daro apleisto įspūdį. Namai dešimt metų nėra dažyti, išskyrus milicijos rūmus. Tačiau gatvės švarios, nes už cigaretės ant šaligatvio numetimą baudžiama 5 rublių bauda. Per garsiakalbius nuolat skamba rusiškos dainos, kurios girdimos kiekvienoje gatvėje, lygiai kaip kiekvienoje Rygos gatvėje sutinkama blogai apsirengusių elgetų. E.

“Klaipėdos ia liniuko” koi Striukovas te kai įrodė, kac mės žvaigždėDrg. Striuk stebuklingą Kiaulę į “Veislininko” jas iškėlė bis žiavo drg. St chovskio vare rajone kiaul pirkti: “Kolt niolika kiauli šė pirkimo ak deglųjų. Ketv ginančios kel nusiskandino šių mariose. būta ne tik g dar geresnio ninko“ konte gyklų trestui les, o valgyk kiaulių. “Tie: bisi: “Stebuk mėnesius deš jų, ilgasnukii lindo į valdyZootechnik vedėjo pėd Įsižiūrėjęs buklingą laii lės pavidale, riausias zoot< čius nuėjo į s pramintomis vo vardo kol< ne jis užsidar rūką Simoną “Pirksim- iš Šiam skaičių mentus ir pi artelei, o sa5 šim pataisą lių iš kolūkio Vadinasi, pin lę Polekevk Simonu. R; Varnių rojoi artelė Poleke ynias kiaule: vo nė kapeik prožektoriaus ma surasti ” terijoje.“Veislinink alizuotoja buliuką, kur: tynius mene: lininko” -b kanopų, nei : nepavyksta žvaigždė ki< binėje santv; lūs: “Kiaulės nios prading Striukovui, 1 šelytei davė tančių rubli Dabar tas ga kontoros t gurkšnoja ve mansą savo ' Oi, kiaulyte, voncus man
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i Pavergtoje tėvynėje
Rokišky lankęsis vyskupas, f Prie Alaušo ežero statomas 

Sutvirtinimo sakramentas bu- • ” • - • •• -
vęs suteiktas 6.000 asmenų.

Vilniuje veikia 8 bažnyčios, o
• kitos yra remontuojamos iš lau

ko, mat Vilnius “turizmo mies
tas”,—rašoma viename laiške iš 
Lietuvos.

Vilniaus katedros varpinė pra

plytų - čerpių fabrikas, kuris pa
gaminsiąs kasmet apie 2 mil. 
plytų. 300.000 ‘čerpių ir 450.000 
drenažo vamzdžiu.

Utenos raj. “Soitrėnų” kolūky 
e«ą negerai. Pirmininkas yra 
Paulauskas, agronome Baltaky- 
tė, brigadininkas Pamakštvs.

įvyks jau šį šeštadienį, rugsėjo 22 d. 7.30 v.v.
HAMILTONE, ONT., 

Royal Connaught Hotel, Normandia salėje,

dėta atnaujinti. Taisomas taip Rugpjūčio 4 d. “Tiesa” rašo, kad 
pat laikrodis, kuris muš valan- ten tebevykstanti šienapiūtė, o

KING STREET EAST

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBĖS

das, pusvalandžius ir ketvirčius 
valandos.

“Liepos 21 cL” gatvė yra Vil
niuje “Dešinėje” Tauro kalno 
pusėje.

Ę Brazilijos rugpiūčio 7 d. į 
Lietuvą atvyko. Jų tarpe “žino
mas Braziliios lietuvių veikėjas 
Linas Valbasys”. Jis atvykęs 
su žmona ir sūnum, o kartu su 
jais Jonas Vabolis.

Iš Argentinos grįžusiųjų gru
pėje iškeliamas tūlas Balčiūnas.

Sibire mirė Jonas Kaunas, bu
vęs stambus ūkininkas Balseliš- 
kių km., Sintautų valse. Jis mi
rė sausio mėn. Krasnojarsko 
krašte. Ten pat mirė ūkininkas 
Dvylys nuo Slavikų. Genė Bace
vičiūtė iš Jundilų kaimo prigėrė 
ten pat upėje eidama -į darbą. 
Augustaitytę iš Voverių kaimo, 
Sintautų valse., medis užmušė 
miške kapojant šakas.
t Dr. Edvardas Jatulis, buvęs ' v<£V “Tiesos”'^^piū- 
LietUYos konsulas Harbme(1939 Qa 19 d yra nuotrauka iš Vil- 
-1945), ten papuolęs į komunistų njaus Lenjno rajono pensininkų 
rankas, iškalėjo 10 ™etų darbo susirinkimo. Jų tarpe vos vienas 
stovyklose Sibire, is Karagan- Retuvįs; “ryšiu ministerijos per- 
dos stovyklos buvo paleistas, laidu kontrolierius A. Brazvs.

ne’•ai išaugę rugiai dar nepradė
ti kirsti ir tam net nepasiruošta. 
Eca, trūksta darbo jėgos. Bet tai 
dėl drausmės stokos. Apie 60 dar 
bmgų kolūkiečiu arba visai ne- > 
dirba arba mažai tedirbą. “Pav. ‘ 
kolūkiečiai Justinas Raslanas, 

jBalvs Gilvs, Aleksas Klesorius 
vi«ai nieko neveikia kolūkvie. 
Tačiau ju ūkiai gerokai išpūsti: 
iie turi po 1-1.5 ha žemės, po 3-4 
karves, o kolūkio reikalai jiems 
nė kiek nerūoi”.

Dotnuvoje dabar veikia selek
cijos stotis, bandvmu stotvs, vi
durinė žemės ūkio mokykla kol
ūkių pirmininkams parengti, 
Šlapaberžėie yra mechanizavi- 
mo mokvkla.

Traukiniai eina tain neoato- 
giai, kad norint nuvykti i Kauną 
su reikalu,/ tenką sugaišti 2 pa-

i ras.
Kas snrend^ia reikalus Lietu-

VEIKS ĮVAIRUS bufetas, loterija ir t.t. 
GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.

Visi maloniai laukiami atsilankant ir 
linkime linksmai praleisti laiką.

TFondo A-bės Hamiltono sk. Valdyba.

laidų kontrolierius A. Brazys, 
valst. banko tarnautoja G. Fo
kina, rvšių min. tarnautojas N. 
Tarasenko, pensininkas Popo
vas, “Pergalės” spaustuvės rai
džiu rinkėias B. Vasilevskis”. 

• _ t

grįžo į savo gimtinę Linkuvą 
(buvo gimęs 1895 m.), kur apsi-

• gyveno pas vieną savo giminaitį.
Pakirstas džiovos, jis mirė š.m. 
gegužės 14 d.

Palangoj trūksta žuvies, skun
džiasi “Tiesoje” J. Macevičius 
net specialiu eilėraščiu. Esą, 
nuostabus žuvies likimas, “ji gy-_______
va iš Sevano į Maskvą skrenda, j dešimtmetės mokyklos”. Tai

Mokyklų reformos nebus. Pa- laisvi ir baliuje visi galėtume 
vergtosios Lietuves spaudoje dalyvauti.
jau nuo šių metų pradžios buvo I Mes iš savo pusės visus malo- 
rašoma: Ruoštasi “pereiti prie niai kviečiame atsilankyti ir 
,__________ ___ Tai linkime kuo geriausioje nuotai-

Mes daug ką matom ir daug ką- yra, buvo užsimota panaikinti koje praleisti laiką.
suprantam: transportą, tarą ir; vidurinių mokvklų XI-ją klase, TF A-bės Hamiltono sk. v-ba.

HAMILTON Ont
Lietuvių Namų Fondo v-bos ’ — ateitininkų susikaupimo va- 

pošėdis kviečiamas ateinantį sek landėlė.
madienį, rugsėjo 23 d., 6 v.v. pa
rapijos salėje, 58 Dundurn St.N.

Visi • v-bos nariai maloniai 
prašomi dalyvauti, nes tarp kitų mu pats vakarag su_
svarbių dientovarkes punktų J P J oii 
bus svarstomas Hamiltono Imi
gracijos įstaigos pasiūlymas pa
didinti mūsų koloniją, atvežant 
į Hamiltoną visus, norinčius čia 
atvykti iš laisvųjų Europos kraš 
tų lietuvius.

Valdybos pirmininkas.
Nepamirškime, kad didysis 

Jurginų Balius, žiemos, sezono 
atidarymo proga, įvyks jau šį 
leštadienį, rugsėjo 22 d., 7.30 
vai. v. Royal Connaught Hotel, 
Normandia salėje, King St. E., 
Hamilton, Ont. ;

Todėl jau pats laikas susitvar
kyti visus reikalus taip, kad mi
nėtu metu būtume nuo visa ko

linkime kuo geriausioje nuotai-

Skautų rėmėjų k-to surengtas 
šokių vakaras vokiečių salėje 
davė skautų veikimui paremti

vestas tik su $32 pelnu (atsilan
kė 99 svečiai), bet loterija, nors 
ir mažam svečių skaičiui esant, 
atnešė net $206,45 gryno pelno.

Rėmėjų k-tas ir skautų vado
vybė nuoširdžiai dėkoja visiems 
šio vakaro svečiams ir labai 
džiaugiasi, kad jų dėka skautai 
ne tik apsimokės visas skolas, 
bet dar turės finansinį pagrin
dą savo ateities planams reali
zuoti.
' Liet. Namų Fondas. Praėjusią 

savaitę vėl naujos jėgos sustip
rino NF v-bos pradėtą darbą 
svariu įnašu. Į narių eiles įstojo 
5 asmens, paskirdami po $100: 
Jankauskas Antanas, Gurėckas 
Antanas. Rimkus Pranas, Zaba- 
rauskas Petras ir Cypas Petras.

kita... Bet negauti žuvies prie ■ programa VIII-XI klasių sutal- 
pat jūros kranto — tai juk kaž- į ninti VITI-X klasėse, ir nepakei- 
kas nematyto”. Esą, „prekyboj, čiant I-VII klasių programos. Iš 
tik “Šprotai” ir “Menkė alyvoj”.

“Nusipirkau eilutę”, — rašo
“Tiesoj” A. Baravykas,—“pasiū-

gametis šakių gimnazijos direk
torius ir Virbalio klebonas bei 
dekanas mirė Bayonne, N J., 
rugsėjo 10 d. Velionis buvo gi
męs 1888 m., tremtyje šv. Tėvo 
buvo pagerbtas monsinjoro titu
lu. Paskutiniu laiku gyveno pas 
savo brolį kun. Joną Starkų.

Sus. Liet. Amerikoje nauju 
pirmininku vietoje mirusio adv. 
Kalinausko vykdomoji taryba iš 
rinko Povilą Dargį iš Pittsbur
gh©, iki šiol buvusį vicepirmi
ninku, kuris vietoje sergančio 
oirmininko pravedė ir paskutinį 
SLA suvažiavimą Detroite.

Am. Liet. Socialdemokratų 
28-tas atstovų suvažiavimas įvy
ko rugsėjo 1-2 d. J. Paknio va
sarvietėje Thomson, Cpnn. Su-

I pirm. Bruno Shotas (“Ateities’’ 
taut, šokių grupės vadovas), na
riai: J. Kreivėnas, Z. Dailidka, 
J. Jasaitis (apygardos valdybos 
atstovas), J. Kudirka, inž. E. 
Bartkus, Josefina Miller, teisė
jas Alf. Wells. Stp. Kazanaus- 
kaitė ir St Daunys. Kom. sek
retorės su sprendžiamu balsu: 
Alb. Poškienė ir Agnė Jasaitytė.

Šventė rengiama JAV ir Ka
nados LB vardu. Ji įvyks 1957 
m. birželio mėn.

H. .Nadolskis, mokytojavęs 
Prezidento Venceslau gimnazi- 
joje, šiemet persikėlė į Oswaldo ' 
Cruz miestą (Brazilijoj), kur 
mokytojaus gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje.

Brazilijoje populiarus žurna- . 
las “In Altam” savo birželio mė
nesio laidoje labai daug vietos 
paskyrė Lietuvai — išspausdino 
visą eilę paveikslų ir straipsnių.

Žurnalą viršelį puošia dail. 
Povilo Puzino paveikslas XX a. 
Madona, kuri čia pavadinta Ato
minės eros kankiniai. g

Pusi. 3-6 straipsnis: Sovietai 
žudo Dievą Lietuvoje. Pusi. 14- 
17: Raudonojo teroro Lietuvoje 
fotografijos. Pust 19-21: Mask
va daug žada, tik nepildo, — pa
sikalbėjimas su Lietuvos įg. mi
nisteriu Brazilijoje dr. Pr. Mei- 
eriu. Pusi. 22 istorinė nuotrau
ka: prez. A. Smetona Rio de Ja
neiro uoste 1940 m. sutinkamas 
Brazilijos URM-jos diplomatinio 
introduktoriaus. Pusi. 27-36 — 
straipsnis apie mons. M. Krupa
vičių ir žemės reformą. 31 pusi. 
VLIKo’nuotrauka, o 34-35 pusi. 
— Lietuvos vaizdai su parašu: 
žemės reformos vaisiai.

Kadangi dabar Brazilijoj, že
mės reforma labai aktuali, p ją 
judina Brazilijos bažnytinė vy
riausybė, tai šį “In Alium” nu
merį gavo dauguma augštų val
džios pareigūnų ir šiaip intelek
tualų — semtis įkvėpimo iš Lie
tuvos žemės reformų., ; .

Šios lietuviškos medžiagos pa
sirodymas yra nuopelnas kan. 
Zenono Ignatavičiaus,. profeso
riaujančio Rio de Janeiro kuni
gų seminarijoje ir tenykštės 
Lietuvos pasiuntinybės. ;
■r.i.-Į II įltiiiJįm . .

Šalpos reikalai yra tautos reikalai. Norėdamas įsijungti į... 
lietuviškąją laisvės kovą, paremk Šalpos Fondo Vajų,... . 
Tik karts nuo karto dosnia ranka paremdamas lietuvišką- 
ją šalpą, tampi pilnateisiu ir aktyviu savos bendruomenės 
nariu.

Šiuo metu Fondo kapitalas 
įpusėjo dešimtą tūkstantį.

NF v-ba maloniai prašo visų,----------j- -------------------- - --------- —

fondo narių paruošti spalio 26 važiavime pirmininkavo Juozas 
d .įvykstančio vakaro loterijai | Liūdžius iš Cleveland©, ir Mar- 
vieną kitą fantą ir perduoti bet garėta Michelsonienė iš Bosto- 
kuriam v-bos nariui. Visiems no, o sekr. J. Vilkaitis iš Tho- 
aukotojams iš anksto dėkojame. I maston.

Vandos. Panavaitės ir inž. Jo
no Stankaus jungtuvės rugsėjo
1 d. visu iškilmingumu atšvęstos 
Čikagoje.

Jungtuvės buvo gražioje šv.
Kryžiaus lietuvių bažnyčioje.
Vestuvinės vaišės, dalyvaujant 
per 150 svečių, įvyko Royal Hali, 
12304 So. Halsted St.

Iš hamiltoniečių šventėje da
lyvavo jaunosios motina, jau
nuosius prie altoriaus palydėjo 
hamiltonietės L. Šturmaitytė, E. 
Baronienė ir N. Stanaitytė.

Jaunosios draugus ir pažįsta
mus iš Hamiltono atstovavo Sta
sė ir Bronius Šlepečiai ir Kazys 
Prunskis.

Linkime naujajai lietuviškai 
šeimai gražiausios ateities.

St. Sk.
Norintieji dar įsigyti St. Raš

tikio atsiminimus, prašomi ra
šyti ar skambinti St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont„

i tel. JA. 9-4662. Kaina už abu to-
j mus minkštais viršeliais $12.50.

Dail. Adomas Galdidkas ne
trukus vyksta į Meksiką pastu
dijuoti tenykščio meno. Šiuo me 
tu jis ruošiasi piešti šv. Pranciš
kų.

Dail. V. K. Jonynas pradeda 
dėstyti meną Fordhamo univer
sitete.
St Paulionienė - Liuberskytė iš 
laikė registruoto farmacininko 
egzamenus Illinois valstybėje.

Dr. J. Stankaitis, moterų ligų 
specialistas, iš Cambridge, Ohio, 
persikėlė j Clevelandą.

JAV Liet Socialdemokratų 
Sąj. suvažiavimas, vykęs rug
sėjo 1-2 d., išrinko centro komi
tetą, kuris jau pasiskirstė ir pa
reigomis: pirm. adv. S. Briedis, 
vicepirm. adv. K. Michelsonas, 
sekret. Kozmą Balkus ir Juozas 
Petniūnas, ižd. Jonas Pakalka, 
nariai — Dr. P. Grigaitis, K. 
Bielinis, Jonas Sonda, Juozas 
Stilsonas. Kandidatai: Antanas 
Žilinskas, Vincas Kelvelis ir 
Bronė Spųdienė. Rev. Komisija: 
Jonas Vilkaitis, Aleksandras Šu- 
laitis ir Antanas Mačionis.

Liet Tautinių šokių festivalį 
kitais metais ruošia Am. Liet. 
B. Čikagos apygarda. Jau suda
rytas tam reikalui komitetas:

VLIKo pirm. J. Matulionis 
rugsėjo 9 d. aplankė Hamiltoną 
ir parapijos salėje turėjo prane
šimą. Baigdamas kalbą pirm, 
prašė hamiltoniečius ir ateityje 
remti Tautos Fondą tuo pačiu 
nuoširdumu.

Vasario 16 g-jai paremti rug
sėjo 11 d. pasiųsta US doleriais 
342,50. Šias aukas sudėjo 6-šių 
rėmėjų būrelių nariai birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėn.; būrelis 
Nr. 16, ved. St. Pilipavičiaus — 
$57,50, Nr. 17 — Br. Grajausko 
— $60. Nr. 18 — Z. Orvido — 
$45, Nr. 82 — V. Nakevičiaus — į 
$60, Nr. 178 — J. Trečioko — 
$60, Nr. 184 — J. Mikšio — $60. 
Viso $342,50.

Nuo rugsėjo 1 d. iš V. Narke- • 
vičiaus būrelio išstojo net 8 na- j 

>os vauoveų mo- :*cz.K>uvja riai. Nežiūrint to, norėtųsi, kad i
j dėstomąja kai- J- Dovydaičio scenarijų. Veiks-j visi būreliai ir ateityje būtų pil- 

1 —x-- t u............. nos sudėties, tad maloniai pra
šomi visi geros valios tautiečiai 
prisidėti prie šios g-jos išlaiky
mo ir ateiti į išstojusių vietą. 
Tuo reikalu skambinti St. Bak
šiui. JA. 9-4662.

Malonu padėkoti šia proga 
Žadeikiui Antanui ir Simanavi
čiui Vytautui, kurie nuo š.m. 
rugsėjo mėn. 1 d. įstojo rėmė
jais ir pasižadėjo aukoti po $1 
mėnesiai. Jie įskaityti į Z. Or
vido būreli, kuriam dar reikia 
3 narių. ..

Ateitininkų šventė rengiama 
spalio 30 d., sekmadienį.’ Ji pra
dedama 11 vai. pamaldomis Auš 
ros Vartų bažnyčioje, o 4 vai. pp. 
parapijos salėje oficialioji dalis. 
Paskaitai pakviestas At-ku Fe
deracijos vadas Simas Sužiedė
lis. Po paskaitos bus jaunųjų 
moksleivių at-kų įžodis.

Šventės išvakarėse, šeštadienį,

“Tiesoje” atspausdinto S. Pupei 
kio straipsnio matyti, jog “nuo 
nauju mokslo metų nebus vyk-

tą Kauno siuvimo fabriko “Spa- domas perėiimas prie dešimties
lis”. O namo parsinešęs pama
tęs, “kad vienas švarko skver-

metų apmokymo, paliekant res
publikos mokyklose vienuolikos

nas yra pasiūtas iš skirtingos vi- metų mokymo sistemą”. Esą nu- 
sai eilutei medžiagos”. Ką vei- matvto pertvarkymo atsisakyta 
kią kontrolieriai ir fabriko ad- ryšium su “i' 
ministracija, kad “skverno nuo 
skverno neatskiria?”

Naujų vadovėlių valstybinė 
pedagoginė leidykla Kaune iš
leidusi net 1.800.000 egzemplio- 
rių. “Mokyklos pirmą karta 
gaus M. Škatinskio “Gamtos 
mokslo skaitymo knygą”, A. Ab-

i “plačios visuomenės 
pageidavimu”.

J. Miltinis, Panevėž’o teatro 
vadovas ir režisoriųs, pavergto
sios Lietuvos spaudoje kurį lai
ką nebuvo minimas. Net ir šio 
teatro sukaktį minint, nė vienu 
žodžiu nebuvo užsiminta apie 
ji. Pastaruoju metu “Tiesa” pa-

rikosovo “Braižybą”, Kavaliaus- .teikė informacijų, jog J. Miltinis 
ko lietuvių kalbos vadovėli mo- . režisuoja^ filmą Tiltas”, ^pagal 
kykloms su rusu 
ba ir kt.”

$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

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

j mas vykstąs .Lietuvoje buvusio 
’karo metais.

Marijampolėje atidaromas dra 
mos teatras. Darbas pradėtas 
rugpiūčio 1 d. Teatro direktoriu
mi paskirtas K. Zinkus, o vyr. 
režisieriumi — St. Čaikauskas. 
Marijampolės teatro atidary
mas spalio mėnesį įvyks K. Bin
kio “Atžalynu”.

Sovietinė biurokratija
Kai 1940 m. Sovietų Sąjunga 

okupavo Lietuvą, teko viename 
jų laikrašty skaityti kur j ožišką 
faktą iš vieno pavolgio kolchozo 
kalvė, kurioje dirba vienas kal
vis. Bet esąs dar kalvės direkto* 
rius ir kalvės buhalteris.

Dabar štai „Tiesa”” liepos 31 
jd., Nr. 177, rašo: „Kauno preky- 
: binių įrengimų fabriko gamy
boje dalyvauja 115 žmonių, o 
administracinį valdymo perso
nalą čia sudaro 54 žmonės. Va
dinasi, dviems darbininkams 
tenka vienas tarnautojas”..» 
Kaikurioms įmonėms etatų rie
tus panaudoja raštinės reika
lams. “Metalo” fabrike Kaune 
keturis tarnautojus išlaiką iš 
darbininkų etatų.

Čypas Petras yra čia gimęs 
lietuvis, .19 metų jaunuolis, lan
kąs Brantforde 12-ją g-jos kla
sę. Petronėlės ir Juozo Cypų su

i nūs. labai gražiai kalbąs lietu-
viškai. Jo gerasis tėvukas Juo
zas Čypas (garbė jam ir Petro 
mamytei už tokio sūnaus išaugi- 
nimą) tvirtai pareiškė, kad atei
tyje ir jis pats prisidėsiąs.

Tautos Namai, kaip jau dabar 
aiškiai matome, yra ir bus ta vie 
ts7 kur išsiteksime visi lietuviai. 
Iš dabar esančių 74 narių, 5 yra 
ankstyvesnės imigracijos ar čia 
gimę lietuviai, kas proporcingai 
maždaug atitinka vienų ir kitų 
skaičiui Hamiltone ir jo apylin
kėse. j x

Visiems naujiesiems nariams 
Fondo v-ba nuoširdžiai dėkoja 
ir kviečia visus lietuvius įsijung 
ti į šį didelį tautinį darbą.

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

KLB Hamiltono apyl. valdybai, buv. 
1955 m. už nupirktę sienini Lietuvos 
žemėlapi vysk. M. Valančiaus vardo šeš
tadieninei pradžios mokyklai ir p. V. 
Narkevičiui, mielom hamiltoniečiui už 
uždėjimą žemėlapiui lazdeHų jo suvy-* 
niojimui — nuoširdus OČiū.

Mokyklos vedėjas.

P a d ė k o
Reiškiu nuoširdžią padėką: Dr. L. Le- 

vinskui ir Dr. J. R. LecrOix už man pa
darytą sėkmingą operaciją ri už stropų 
gydymą; sesutei Onutei ir broliui Kazi
mierui — Mikšiams už slaugymą ir glo
bą namuose ir ligoninėje ir brangiems 
Hamiltono tautiečiams, aplankiusiems 
mane ligos metu namuose ir ligoninėje: 
kun. Dr. J. Tadarauskui, J.E. vysk. V. 
Brizgiai, VLIKo pirm. J Matulioniui, mo
kyt A. Grojauskaitei, S. J. Domeikoms
— Brantford, Z. A. Vainauskams, Z. 
P. Sakalams, KLB Hamiltono apyl. pirm. 
S. Juozapavičiui, Br. Mikšiui — Toronto, 
E. K. Norkams, Br. Grajauskui, V. K. 
Stonaičiams, J. N. Zabultoniams, A. J. 
Kšivickams, E.. A. Grajauskams, J. V. 
Kazlauskams, J. Giedraičiui, E. Lengni- 
kui, J. Pleiniui, M. Kežinaitytei, J- Ke- 
▼inniČHH. S. Slavinskienei, A. Šukaičiui, 
E. Sudikui, J. Stanaičiui, L. Bakaitytei, 
P. Juodgafvienei, L. Skripkutei, Br. Nie
dvarui — Montreal, dėdei S.’ Barauskui
— Čikaga, P. Lesevičiui, B. Šopiui, P. 
Juciui, K. Bungardai; A. Jankūnui, K. 
Preląauskui, B. Asselkiui,R. Rodžianskui, 
J. Žvirbliui, J. Martinkui, J. Jakimavi
čiui, St. Bakšiui, S. Prapuolenytei, B. P. 
Breichmanams, K. F. Urbšiams, A. Kauš
pėdai, Z. Stanaičiui, p. Orentui, O. K. 
Čieliauskoms, E. Sakavičiams, O. J. 
Stonkams, M. Skorobogotienei — Oak
ville, L. Šukytei, J. Povifauskui, vysk. M. 
Valančiaus vardo prad. mokyklos moky
tojams — kopei, kun. dr. J. Tadaraus
kui. A. Grajauskoitei, A. Mikalauskui, 
J. Ryckiui. LK Moterų D-jai Hamiltone 
per p. Mikalonienę. Raštu — pareišku- 
siems užuojautą ir link. — kun. T. Nar
butui,. Brooklyn, N.Y., Kr. Matkevičiui
—Toronto, L Mačiulaitytei, J. Beliniai 

ir V. Pivoriūnatei — Grand Rapids, 
Mich.

Taipgi Širdinga padėka otnešusiems 
qeles bei kitas dovanėles ir už pareikš
tus gražiausius linkėjimus bei užuojau
tas. širdingiausias ačiū.

Jūsų J. Mikšys.

Tauraus kario prisiminimas
Lietuvių kapinynas visoje že

mėje: Pasiekė skaudi žinia, kad 
1943 m., rugsėjo 27 d. Jakutske, 
Stolb lageryje, mirė kankinio 
mirtimi pulk. Itn. K. V. Micha- 
lauskas.

Gimęs 1890 m. rugsėjo 24 d. 
Telšiuose. Jo kariškas tarnybos 
lapas margas. 1917m. baigęs ka
ro mokykla Kijeve. Jau 1918 m. 
gruodžio 28 d. Vilniaus komen
dantūros kuopos vadas. Kūrėjo 
savanorio kelias margas: krašto

apsaugos ministerio adjutantas, 
frontas, lenkų belaisvė, artileri
jos viršininko adjutantas. Vė
liau studijos ir apskrities karo 
komendanto pareigos. Tai pas
kutinysis laisvos Lietuvos Biržų 
komendantas.

Tylus. Kuklus. Visuomeninin
kas. Šauliu ir skautų vadovas._

Žmona, sunkiai serganti, iš Si
biro grąžinta su sūnumi. Vy
riausias sūnus Romanas Algir
das gyvena Toronte. R. M.

I LIETUVA Steadman
latviją, estiją; Ukrainą ir soviet, rusuos 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ’DALYKŲ

SIUNTINIUS
Kronas

Valevičius

WELLAND, Ont.
Jūrų skautai po Visų audrų ren 

giasi išimti iš Eerio ežero savo 
du kart apdaužytą “kruizerį” 
Baltija. Savo 3 metų veiklai at
žymėti, rengia pirmąjį didęlį ru
dens vakarą, £uris įvyks Wellan- 
de, spalio 20 d. Slovakų salėje, 
Hagar gatvėje.

Prašoma kitų organizacijų tuo 
laiku neruošti ■parengimų Niaga
ros pusiasalyje jūrų skautų vaka
ro pasisekimui. B. S.

Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį | 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

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

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

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo-

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. E. 
Tel. J A. 8-8491

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipfeitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITĮ p. s. SAVICKĄ

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS 
Tvitoo, patikriviiif pHįimghi w

tus, potofoouj, visų poskirčių ovtomo- 
rn. Kintdmos or tiesioginis srovės 

motorus.

techniškus pfltorhnuf
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ST. CATHARINES, Ont
niais keliais į Niagara Falls. 
Nors ten pikietininkų su plaka
tais nebuvo, bet atsišaukimų la
peliai ir ten nusekė juos. “

Viso pikietuotojų buvo apie 
200 asmenų, jų tarpe apie 50 lie
tuvių. Reikia pabrėžti, kad vie
nos dienos pasiruo"šimu iš ne- 
skcitlingog kolonijos Šis skai
čius yra nemažas. Džiugu-ir gra
žu kai visi vieningai stoją ginti 
savo tėvynės reikalų, :

Šiuo įvykiu susidomėjo plati 
apylinkė. Vigps: radijo stotys po 
kelis kartus paskelbė, o laikraš
čiai įsidėjo fotografijas ir apra
šymus. St. Catharines radijo per 
dvi dienas savo žiniose kartojo. 
“The St. Catharines Standard” 
vietos laikraštis įsidėjo per visą 
puslapį pikietuotojų fotografiją 
su stambiomis raidėmis pabrė
žiamuoju užrašu: “Welcoming 
Committee” of new Canadians 
greets Russian visitors; “De
monstrators wave Banners as 
Russians land at Airport”. Net 
po savaitės apie tą įvykį patal
pino karikatūrinį paveikslą. 
Kaip matosi iš spaudos ir atsi
liepimų, daugumas yra tuo įvy
kiu patenkinti, žinoma, išimtis 
jųjų simpatikai. jd.

Lietuviai pikietavo Sovietų 
žuvininkus. Nepaprastas ir dar 
pirmas šioje padangėje įvykis, 
sukėlęs vietos žmonėse sensaci
ją ir tapęs kelių dienų diskusijų 
tema, nes nieks netikėjo, kad 
toks nedidelis provincijos mies
telis sugebėtų “garbingiems” 
svečiams padaryti tokį netikė
tumą.

Iš spaudos žinome, kad dabar
tiniu metu Kanadoje vieši So
vietų Rusijos žuvininkystės eks
pertai (?) su savo ministeriu 
Aleksandr Iškov. Iš Otavos 
vykdami į Niagara Falls, Ont., š. 
m. rugsėjo 2 d. atskrido į St. Ca
tharines aerodromą, kur juos 
pasitiko lietuviai, latviai, ukrai
niečiai ir slovakai su didžiuliais 
piketo plakatais. Bijodama išsi
šokimų policija arti prieiti nelei
do, laikė maždaug apie 100 jar
dų atstu. Tokiam nuotoly gerai 
galima matyti ir perskaityti pla
katų užrašus. Prie to dar St. Ca
tharines majoras Smith sveikin
damas priminė, kad naujieji ka
nadiečiai yra gėri piliečiai ir 
jautrūs savo tėvynės reikalais. 
Ten pat, ta pačia proga, buvo 
dalinami rotatoriumi spausdinti 
atsišaukimų lapeliai.

Plakatuose buvo šūkiai:
’’Down with communism’”, 

“Canadian don’t let a commun
ist agent fool you!”, “Go home 
red spies”, “Down with Khęus- 
chev the torturer of Ukraine”. 
“Fellow Canadians beware of 
the Kremlin imperialistic spies”

Vėliau svečiai po sustiprinta 
policijos apsauga nuvežti buvo 
prie Wellando kanalo ir apHnki-
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kartais kiekvieną atskirą posmą 
ar visą išpildomą kūrinį pats, 
savo iniciatyva ir sugebėjimais, 
atitinkamai praplečia, paaiški
na. Tai aiškiai rodo, kad tokiam 
darbui jis yra pasiruošęs ir pa- 
sirūpinęs reikalinga lektūra. Jis 
seką kiekvieną jam prieinamą 
leidinį apie Lietuvą, lietuvius,

O'Keefe's užsokymu iliustravo Edwin Bilz, 
Vokietijoje gimęs Konodos doilininkos.

698 QUEEN ST. W., TORONTO 
TeMonet EM. 8-9527.

muzikinius sugebėjimus, mūsų 
gyvenimo kultūrinę ir politinę

1.80
2.50minint Vasario 16, vėl kitaip pri

simenant baisųjį Birželį, dar ki
taip vėl kuria kita proga ir pan. 
Jam nesvetimi mūsų istorijos ir 
geografijos daviniai, kaip lygiai 
suprantama ir lietuviškų muzi
kos kūrinių dvasia ir nuotaika.

Pasiklausius jo paruoštus 
skriptūs, palydinčius lietuvišką
sias programas, tikrai neperdė
tai galima teigti, jog vargu juos 
geriau galėtų paruošti kad ir 
nuoširdžiausiai ir patriotišikau- 
siai nusiteikęs lietuvis. Teatlei-

enzy 
orga-

$1.25 
2.00 
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1.00
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veikti, nes mirtis gali ateiti net Mich 
per 30 sekundžių. f 
priklauso nuo dujų koncentraci 
jos. Šių dujų gaminimo būdai, <ūų kan. Ignatavičiaus rūpesčiu 
yra žinomi, bet koks progresas Pamokos vyksta šeštadienių 
vra padarytas šioje srity, paro 
dys ateitis. K. A.

rengėjų j programą 
buvusios įrašytos pirmą kartą. 
Čia jo klystama. Pvz. Toronte, 
kur veikia liet, evangelikų para
pijos, taip pat Hamiltone ir 
Montrealy, daugeliu progų evan 
gelikų pamaldos skelbiamos 
švenčių rengimo komitetų lygiai 
kaip ir katalikų pamaldos. Ar 
nebūtų buvę geriau, jei p. K. vie 
toje priekaištavimų mūsų spaus 
dintąjį reportažą būtų papildęs 
iškilmingųjų evangelikų pamal
dų aprašymu? Ar tai nebūtų ar
čiau jo minimo “Kampinio ak
mens”?

Iną, jo kartais ir per visą 
itinėntinį CBC tinklą 
rįdimos, mūsų žaviosios 
Apie tas dainas, pats J.

Žinoma, tai Į Lietuviška mokykla Rio deja 
''“i-.neiro įkurta prieš trejetą mene-

Red. pastaba. Diskriminacija 
negeras reiškinys, tačiau nege
ras ir skrupulingas jos ieškoji
mas bei atradimas ten, kur ki
tiems ir į galvą neateina. Mūsų 
korespondentas rašė ne LD apy
skaitą, bet savo įspūdžius. Kur 
jis nedalyvavo, to ir nepalietė. 
Jis, pvz. neprisiminė ir sporti
nių varžybų eigos, jam prasprū
do Metraštis nepaminėtas ir t.t. 
Ar visa tai jau turi būti aiški
nama diskriminavimu? Laiško 
autoriaus kaikurie posakiai nė
ra aiškūs. Jis, berods, teigia, kad 
ši kartą evangelikų pamaldos 
šventės

džia skaitytojas, jei šioje vieto
je angliškai bus pacituotas vie
nas neilgas J. Jeannette pateik
tas tekstas skaitytas nesena pro
ga prieš Lietuvos Himną. — 
Vilnius — capital city of Lithu
ania has many beautiful build
ings. Among them . are Vilnius 
Cathedral which was erected in 
1778 on the site of the first ca
thedral, built in 1387. Also of 
note is Vilnius University, 
founded as a Jesuit Academy in 
1579. Although under oppresor’s 
rule, Lithuania still lives and 
will outlive the already rusting 
chain of bondage, and surely 
their faith in God and godness 
will lead them to a brighter day. 
Now we play Lithuanian Natio
nal Hymn “Lithuania land of

Žinoma, pirmiausia tektų pri- 
simjnti veikliuosius Windsoro 
tautiečius, kurie rado kelius ir 
mokėjo prieiti bei patraukti lie- 
ti^viškųjų reikalų naudai įta
kingą vietos radijofono pareigū- 
hą*? r Užmezgus nuoširdžius ry- 
šfus,- juos stengiantis* ir toliau

Liet Dailės Instituto suvažia
vime Čikagoje nutarta Instituto 
dešimtmečio proga kitais metais 
suruošti parodą ir išleisti alma
nachą. Naujon valdybon išrink
ti: P. Augius, M. Marčiulionis, 
V. Petravičius, A. Valeška, T. 
Valius ir V. Vizgirda.

Brockton, Mass., žemės ūkio 
parodos rajone esančioje Lietu
vių Bakūžėlėje ir šiemet vyko 
lietuviškojo meno paroda, iškil
mingai atidaryta rugsėjo 9 ir 
tęsusis iki rugsėjo 15 d. Progra
moje buvo kalbos ir tautiniai 
šokiai, vadovaujami p. Ivaškie- 
nės.

Sol.AIdona Stempužienė “The 
Chicago Tribune” surengtame 
dainininku konkurse kontraltų 
grupėje laimėjo premiją su auk
so medaliu. Rugsėjo 30 d. ji da
lyvaus Verdi operos “Rigoletto” 
pastatyme, Magdalenos rolėje.

T. Tomas Žiūraitis, OP, iš Me
tuchen, N.J., iškeliamas į naują 
vietą. Jo naujas adresas bus: 
Route 2, Drahner Road. Oxford,

1.15 
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gandrytė 0.50 
0.50 
2.00 
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va
karais. Jas lanko 15 mokinių. 
Moko kan. Ignatavičius, J. Pet-

Antanas Baranauskas, The 
Forest of Anykščiai. English 
translation by Nadas Rastenis. 
With original Lithuanian text. 
Edited by Juozas Tininis. Lith
uanian Days, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3. Calif. Woodcuts 

2.00 i by J. Kuzminskis. Photo Cover 
1.50: bv Vytautas Maželis. 1956. 44 

pp. $2.00.
Juozas Grušas

Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilumai 

štai ilgam nešiojimui ir lengvai 
prcsijami žieminiai baltiniai, 

pagaminti iš natūralaus 
merino.

Būsite pilnai patenkinti 
sumokėję mažą kainą už 

vertingą prekę.
Yra baltinių, kelnaičių ir 

unijos kostiumų 
vyrams ir berniukams.

i. Kai 
dėl to kilo nesusipratimu, tai 
mūsų Šventės Rengimo Komi
tetas paskelbė oficialią progra
mą, kurioje iškilmingos pamal
dos pirmą kartą buvo traktuo
jamos vienodai Romos Katalikų 
ir Evangelikų bažnyčiose. Ta
čiau aprašymo autorius matyti 
dar nesusivokė.

Tegu Kristus ištikrųjų pasida
ro Jo Paslaptingojo Kūno vy
riausias kampinis akmuo mūsų 
širdyse, kad išnyktų visokia dis
kriminacija mumyse. Tamstos 

Pone Redaktoriau, prašau 
neatsisakyti paskelbti šį laišką 
Tamstos savaitraščio artimiau
siame numeryje. Gerai žinau, 
kad šiuo keliamas klausimas 
principiniai yra kontroversinis 
ir abiem nemalonus, galis būti 
aiškinamas vien tik pripuola
mu neapdairumu. Tačiau tylėji
mu ir bendrais posakiais nepra- 
šalinsimė lietuviu susiartinimui 
kenkiančių pasireiškimu iš lie
tuvių susiartinimo švenčių teo
rijos ir praktikos.

Su pagarba
Gustavas Kapteinas.

the people will become aquain- 
ted< with facts I have long 
known that Lithuanian “Dai- 
nos” rank - among the world’s 
best folk songs, and that Lithu- 
aniandąnces are most enjoy- 
abje!?*- '. '

Nekartą apsilankančius pas jį 
lįętuyiųs,atitinka lietuvišku pa
sisveikinimu ir tokiu pačiu nuo
širdumu, Jo dėka per “Traditio
nal Echoes” pusvalandį šešta- 
dieniais, perduodama lietuviška 
muzika- ne tik tuomet, kai to 
specialiai , prašoma, bet neretai 
gauni išgirsti savąją melodiją, 
kuomet tš mažiausiai galima ti
kėtis. Jis tuo irodo, kad nieka
dos nepamiršta pamėgtosios, 
mūsųmuzikos.

Jūsų bendradarbis yra gavęs 
keletą tekstų iš J. Jeannette pa
ruoštų ir vadovautų programų. 
Štai; norėdamas teisingiau ištar
ti " vienos .lietuviškos plokštelės 
pavadinimą, jis sau pasilengvi
na ir lietuviškus žodžius sau pa
rašo .sėkąhčįai: “Tėvynės Gar
sai* (pf: Tay-veenes-Garsay). 
Žinomą, po tokių šaunių pastan
gą ,lietuvišką žodį vis jau gali 
atpažinti. .

Šokį -“Kalvelis“, jis sau persi
rašo — Kahl-vahlis. Na, ir išta
ria, pakankamai gerai.

Čia reikia paminėti vieną įdo- 
mu<tamnėntą, jog lietuviai su- 
t^ikd*hni rj3Yn medžiagos bei iš-

chemikalą vadinamą acetylcho- 
linu. Be šio chemikalo pagalbos 
nervai negali duoti muskulams 
įsakymų veikti. Šis nervų šake
lių galuose pagamintas chemi
kalas perduodąs impulsus yra 
organizme automatiškai sunai
kinamas laike tūkstantosios da
lies sekundės organizme 
čios enzymos vadinamos 
nesterase. '

Nervų dujos padaro šią 
mą neveiklia. Tas sukelia 
nizme akumuliaciją acetylcholi- 
no ir kartu nervų paralyžių. Šios 
dujos turi katalytinę galią enzy- 
mose ir sukelia taip vadinamą 
grandies. reakciją.

Gavus šių dujų akies lėliukė 
susitraukia į adatos diametro 
dydį, krūtinės muskulai yra pa- 
ralyžuojami, galva pradeda 
svaigti, toliau seka, konvulsijos, 

I visiškas paralyžius, ir paskui, 
! žinoma, mirtis.

Yra ir priešnuodžių prieš šias 
dujas kaip ir prieš kiekvieną 
chemikalą, bet reikia skubiai

Kas yrą tos “mirties dulkės” 
ir kaip jos veikia?

1930 m. vokiečių chemikas 
Gerhard Schrader, betyrinėda
mas galimybes pagaminti insec- 
ticidus, I. G. Farbenindustrie 
laboratorijoje pastebėjo, kad 
tikri organiški fpsforo junginiai 
turi stiprią nuodijančią galią 
žinduoliams. 1937 m. tie orga
niški junginiai buvo pradėti ga
minti ant mažos pilotinės ska
lės. 1939 m. vokiečių karo minis
terija atkreipė, dėmesį ir pava
dino jas nervų dujomis (Ner- 
vengas). Šios dujos neturi spal
vos ir kvapo. Jos buvo didžiau
sias siurpryzas biochemikams. 
Pagal turimas žinias jau 1942 m. 
jos buvo gaminamos pilnu tem
pu ir fabrike dirbo apie 3000 
darbininkų. Tos dujos komerciš
kai vadinamos “Tabun”, “So
man”, ir “Sarin”. Jos veikia 
skirtingai į žinduolius negu ki
tos dujos. Jei žmogiii nunuodyti 
reikia 50 miligramų stipriausių 
neorganinių junginių, tai šių du
jų užtenka tik 0,7 miligramo. 
Šios dujos veikia ne tik plau
čius, bet ir palietę odą, per kurią 
patenka Į kraują ir veikia į ner
vus. Žinduolių nervų impulsai 
tarp nervų šakelių ir muskulų 
yra perduodami paliuosuojant

Suvažiavo tūkstančiai lietuvių 
iš Kanados ir Amerikos. Sporta
vo, šoko, dainavo ir linksmino
si. Bet ar tuo buvo atsiektas 
tikslas ir kam Lietuvių Dienos 
rengiamos?

• Skelbta — susiartinimas Ka
nados ir JAV lietuvių, pasiro
dymas vietos gyventojams.

Pirmasis — atsiektas. Atnau
jintos senos pažintys ir naujų 
susidaryta. Jaunimas turėjo pro 
gos išmėginti savo sportinius su
gebėjimus. Lietuviškų organi
zacijų ir sąjūdžių vadai sėdėda
mi prie bendro stalo, surado 
bendrą kalbą ir tikrai niekam 

! nekilo klausimas, iš kurio krau
to atvažiavęs.

Antrasis — pasirodymas vie
tos gyventojams, visai buvo pa
mirštas. O juk buvo progų mies- 

Į to burmistras rugsėjo 2 d. pro- 
i klamavo Lietuvių Diena Wind
sore. Bet kuo ji skyrėsi nuo ki
tų, kuo mes lietuviai išsiskyrėm 
iš vietos gyventojų? Ar nebūtų 
buvę gražu, kad visi šventės da
lyviai būtų atžymėti kokiais 
nors ženkleliais? Juk miestas bu 
vo pavestas mums. Prie pastatų, 
kur vyko mūsų susibūrimai, ne
simatė jokių užrašų, ar bent lie
tuviškos trispalvės. Miesto savi
valdybė buvo davus tam specia
lų leidimą. Padėjome vainiką 
orie karių paminklo, išsirikiavo 
būrelis skautų, o kur gi kitos 
mūsų jaunimo organizacijos? 
Tas pat ir bažnyčioje, ar nebūtų 
buvę iškilmingiau, jei su savo 
vėliavomis jose būtų dalyvavę 
skautai, ateitininkai, vyčiai, ve
teranai ir kiti.

Taip praėjo Lietuvių Diena. 
Šokom, dainavom, arijas trau
kėm — liaudies kūryba. Mums 
windsorieciams buvo didelis da-1 Toronto, Ont.

maldas ne vien'tik Romos Kata
likų bažnyčioje: bendras iškil
mingas pamaldas Romos Katali
kų bažnyčioje ir atskiras evan
gelikų pamaldas evangelikų baž
nyčioje. Tuo tarpu Kanadoje pa
stebėjome jas skelbiant jau ke
letą metų tokiu nevienodų pa- 

eilučiu. maldų traktavimo būdu lietuvių 
nepilnom susiartinimo šventės proga.

RUDENS PARODOS
Kod ir možiousioie Konodos vietovėje kiekvieno rudenį 
vyksto trijų dienų parodo. Parodos metu minioms pa
linksminti grojo orkestrai, karuselės vaikams ir įvairios 
premijuojamos rungtynės. Svarbiausios parodos punktas 
— ūkininkų gaminių ir gražiausiai užaugintų gyvulių 
parodo ir dovanų skyrimas. Vielos moterys ižstato savo 
kepsnius, siuvinius ir kt. dalykus. Parodoje su savo 
eksponatais dalyvauja daugiausia artimos apylinkės gy
ventojai. Parodos — pločiai paplitęs, populiarus kona- 
diikas paprotys.

2.00
0 75 f Juozas Grusas. Karjeristai, 
0.40 romanas. I d., antrasis leidimas, 
2-50 Nidos Klubo leidinvs Nr. 14, 
5 5011956. 190 psl.

i Ateitis, 1956 m. rugsėjis, Nr. 
j 7, 153-176 psl.

Šiame Nr. rašo: S. Sužiedėlis,
J. Budreika. MIC. A. Sušinskas,

: J. Staškevičius. V. Rastoms, J. 
I Medaitis. Eilės Maironio, G. Bu-- 
Sračaifės, N. Narutės, P. Kisie
liaus. ■ į

Lietuvių Dienos 1956 m. rug
sėjo mėn, 26 psl.

Numery plačiai paveikslais 
oaminėtas kultūros kongresas ir 
Dainų Šventė. Be to, rašo prof.
K. Pakštas, dr. A. Darnusis, kun. 
dr. A. Juška, išspausdintas pasi
kalbėjimas su VLIKo pirm. J. 
Matulioniu ir kt.

Ketvirtosios Kanados Lietu
vių Dienos Kanados ir JAValsty 
bių lietuvių susiartinimo šven
tės metraštis. KLB Windsoro 
apylinkės valdybos leidinys, 
viršelis dail. P. Augiaus. Spaus
dino Spaudos B-vė ŽIBURIAI, 
Toronto, Ont.. 132 psl.

Skautų Aidas, 1956 m. rugpjū
čio mėn., Nr. 8, 24 psl.

Laiškai Lietuviams, 1956 m. 
rugsėjis, vol. VII, Nr. 8, 225-256 
pusi.

Iykas, bet didesnėse lietuvių ko
lonijose tai yra beveik kasdie
nybė. Kodėl gi nebuvo išnaudo
tos progos plačiai pasitarnauti 
Lietuvai? Nenorėta ar nesuge
bėta? Gaila, kad ir Krašto Val
dyba į tai neatkreipė dėmesio. 
Ateityje, kur jos bebūtų ren
giamos, reikėtų išnaudoti tokias 
progas. Krašto Valdyba turėtų 
daugiau domėtis, kas ir kaip* da
roma. Juk čia yra visų mūsų rei
kalas. Tikiu, kad klaidos, kurios 
buvo padarytos Windsore nepa
sikartos kitur, kitaip Lietuvių 
Dienų rengimas nustos savo 
reikšmės. J. Urbonas.

raitis ir inž. J. Abraitis.
Prof. A. Paplauską • Ramūną 

atskiru straipsniu paminėjo 
prancūzų kalba einąs dienraštis 
“Le Droit” 1956. 9. 5. jo knygos 
“L’Education physique dans 
1’humanisme integral” išleidimo 
proga. Straipsnio autorius J. M. 
Poliquin sumini, kad orof. R. stu 
dijavęs Paryžiuje, Tuebingene, 
Vienoj, kad jis pasiekęs žymių 
moksliniu laimėjimų; cituoja 
garsiu žmonių atsiliepimus apie 
veikalą. Baigdamas autorius sa
ko: “šis universalus humanistas 
yra gilus kaip vokietis, aiškus 
kaip prancūzas ir Ivriškas kaip 
slavas”. Kad prof. Ramūnas yra 
lietuvis, straipsnio autorius ne
užsimena nė vienu žodžiu; kad 
jis yra Kauno un-to auklėtinis, 
irgi.

Kult. Kongreso darbu “Aidų” 
numeris jau baugiamas spaus
dinti. Jis bus dvigubas, surink
tas smulkiu šriftu, iliustruotas 
kongreso, dainų šventės vaiz
dais, tautodailės pavyzdžiais.

Kas “Aidų” neprenumeruoja, 
bet norėtų *ši numerį įsigyti, 
prašomi prisiųsti $1 Aidų admi
nistracijai—680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

Komp. Ant. Nakas baigia 
ruošti harmonizuotų dainų rin
kinį, kuri tikisi netrukus išleisti.

Am. Liet. Inžinierių ir Archi
tektu Šąj. suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 1-3 d. Philadelphijoje. 
Pirmininkavo arch. Švipas ir 
inž. K. Rimkus, sekr. arch. J. 
Stelmokas ir inž. V. Gruzdys. 
Pranešimai padaryti iš Bostono, 
Čikagos, Niujorko, Philadelphi- 
jos ir Pittsburgh© skyrių.

Suvažiavimas Į naują valdybą 
išrinko’: prof. A. Jurskį, J. Stel
moką, K. Gasoarėną, J. Šatą, K. 
Rimkų, M. Birulį ir Br. Elsber- 
gą. Į garbės teismą išrinkti: Br. 
Galinis, J. Mikalauskas, K. 
Kriščiukaitis. I rėv. kom.: VI. 
Švipas. K. Krulikas ir Č. Tama- 
šuaskas,

“Pasaulio Išganytojau, išva
duok Lietuvą”. Tokiuo portuga
lišku irašu minint gedulo dienak 
buvo išspausdinta 20.000 paveiks 
liukų su Kristum nešančiu kry
žių. Paveiksliukai plačiai plati
nami ir jau išsibaigė, -tad ruo
šiamasi’ išsoausdinti dar 29.000. --

Ar yra baisesnis ginklas už 
branduolinius šių dienų ginklus, 
atpalaiduojančius milžiniškus 
energijos kiekius, kurie augšta 
temperatūra ir dideliu oro spau
dimu naikina viską, kas yra 
žmogaus sukurta,‘kartu ir patį 
žmogų dar nesunaikintą sprogi
mo bangos — radioaktyvumu. 
Taip, yra dar baisesnis ginklas, 
apie kurį labai mažai dar buvo 
rašyta spaudoje. Tai yra laike 
II Pasaulinio Karo vokiečių iš
rastos nervų dujos. Jos buvo ga
minamos pramonine skale Du- 
renfurth miestely netoli Lenkų 
sienos. Priartėjus rusų frontui, 
visas personalas ir mokslinin
kai papuolė į sovietų rankas ir 

(dabar tenka manyti, kad rusai 
yra šioje srityje padarę dide- 

j lę pažangą. Šis ginklas yra ne 
i tik baisus, bet ir labai ekohomiš- 
(kas.
j Pirmame Pasauliniame Kare 
apie 31% karo aukų amerikie
čių kariuomenei padarė karo 
dujos. Amerikiečiai dujų au
koms priskaitė apie 70.000 karių. 
Vertinant dujas ekonomiškai, jų 
vertė atrodo taip: 60 svarų 
“mustard gas” buvo reikalinga 
kiekvienai karo aukai, kai tuo 
tarpu tam pačiam darbui atlikti 
buvo reikalinga 500 sv. sprogs
tamos medžiagos.

Rytdienos kare atominiai gink
lai sunaikins pramonės centrus 
su pastatais, tiltais, elektros lai
dus ir kitką. Priešui užėmus šį 
kraštą visų pirma reiks pašalinti 
griuvėsius nuo plentų, atstatyti 
tiltus bei pramonę. Mirties dul
kių, jei klimatinės sąlygos yra 
palankios, užtektų 7 tonų išnai
kinti visiems žinduoliams gy
viams 100 k v. mylių plote palie
kant nesunaikintus fabrikus. 
Ypatingą dėmesį į šių dujų pa
vojų yra atkreipę danai ir šve-

“T. Žiburiai” rugsėjo 6 d. at
spausdino IV Kanados Lietuvių 
Dienos Windsore aprašymą. Iš
kilmingos apmaldos Romos Ka
talikų ir Evangelikų bažnyčiose 
ten paliestos. Pirmosios aprašy
tos labai smulkiai 17 i_____
Antrųjų atžvilgiu 
dviem eilutėm pasakyta “turėjo 
įvykti liet, evangelikų pamal
dos”. Todėl leiskite pasisakyti 
dėl jų man, kaipo tos lietuvių 
susiartinimo Šventės Rengimo 
Komiteto nariui, kuriam buvo 
pavesta rūpintis kaip tik iškil
mingų pamaldų reikalu.

Iškilmingos pamaldos abiejo
se bažnyčiose pagal mūsų prog
ramą vienodai -įvyko, bet ne ant
rosios vien tik “turėjo įvykti”. 
Aprašymo skirtingas pavidalas 
vienos ir kitos konfesijos baž
nyčiose sukelia diskriminacinį & 
kartėlį. Ta proga tenka principi
niai pabrėžti, kad, deja, lietuvių 
susiartinimo šventėse JAV tik 
šiais metais pradėta skelbti pa-

heroes...”
Visais atvejais programoms 

baigiantis pranešėjas reiškia gi
lią viltį ir tikėjimą, kad Lietuva 
ir vėl kelsis laisvam ir savisto
viam gyvenimui, nes ... “kad ir 
mažos, bet dvasia milžiniškos ir 
galingos tautos, juk negali iš
nykti iš žemės paviršiaus”.

Šios eilutės bus perskaitytos 
mūsų bičiuliui Windsoro radi- 
j ofonė ir, reikia tikėtis, prie pa
dėkos ir pagarbos pareišįkimų 
jam, jungsis ne tik šio rašinio 
autorius, ne tik skaitytojai, bet 
ir visi lietuviai, o ypač tie, ku
rie turi progos girdėti “Tradi
tional Echoes” šeštadieninį pus
valandį iš Windsoro ir vienos 
Toronto radijo stoties.

Al. Gimantas.

“Tž” knygyne 
Jaunimo literatūra

W. Haufas, Aleksandrijos šeikas 
Andersonas, Pasakos
J. Švaistas, Aukso kirvis
K. Binkis, Baltasis vilkes
G. Buerger, Muenchauseno nuotyk. 1.15 
M. Vaitkus, Cirikšas siaubė 
M. Sibirjak, Elenutei pasakos 
Z- Kolba, Daili saulutė /piešiniai/ 
M. Cervantes, Don Kichotas 
S. Zobarskas, Doleris iš Pittsburgo 
J. Kaupas, Dr. Kripštukas pragare 
Du gaideliai
St. Zobarskas, Gandras 
St. Zobarskas, Ganyklų vaikai 
B. Sruoga, Giesmė apie Gediminą 
A. Krausas, Gyvuliu draugas 
P. Gavėnas, Jaun. galiūno keliu 
S. Džiugas, Kiškučio vardinės 
S. Džiugas, Keturi valdovai 
V. Pietaris, Lapės pasakos 
A. Giedrius, Lekučio atsiminimai 
V. Nemunėlis, Lietuvai Tėvynei 
J. Balsys, Lietuviškos pasakos
L. Ledėnas, Miniianas 
L. Pelėda, Motulė paviliojo
Lw Dovydėnas, Naktys Karališkėse 2.00 
Rūta, Nunešk, upeli, žasu vargus 
J. Švaistas, Širvoko nuotykiai 
S. Zobarskas, Per šaltį ir vėją

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

Mes siunčiame tiesiai iš musu sandė
liu Konadoie arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. do- 
lykoi. "

Atvykite asmeniškai j mūšy san
dėli br prašykite mūšy kainoraščio 
paštu.
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PASKUBĖKITE!!
JOINT REALTY LTD, 

8MBLOOKST. W. - TEL. LE. 4-4381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 

tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

TBVISKtS tIBUBiXI

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausęs Toronto Real Esto'/e Board & National Assoc, of Real Esteto Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

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

Naujai atidarytas ir naujai įrengtos. 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 (vairius medžioklinius {autuvus.

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai
Išsimokė j imo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W, Telefonas LE. 1-2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgiČiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

GLADSTONE - DUNDAS,
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus mūrinis namas, išilgi
nis planas, garažas, 10 metų sko
la, skubus pardavimas.

DUNDAS - BROCK,
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis nomas, kvadratinis planas, 
2 virtuvės, alyva šildomas, geros 
išsimokėjimo sąlygos.

RUSHOLME RD.,
$2.500 įmokėti, 11 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 3 virtuvės, 2 vonios, ga
ražas, gražus kiemas, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, gauna $245 
nuomos mėn.

SALEM - BLOOR,
$2.700 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
alyva šildomos, 5 garažai. Geras 
pirkinys. Tinkamas statybininkui 
or pan. Skubus pardavimas.

BROCK - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 8 'kamborių, at
skiros mūrinis namas, kvodratinis 
plonos, vieno virtuvė, vandeniu 
šildomos, didelis gražus kiemas, 
vieto dvigubom garažui, nomas be 
šoklų, reikalingos možo remonto, 
lobai skubus pardavimas.

BEATRICE - DUNDAS,
$4.000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis nomos, kvodratinis plonos, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, vieno skola 10-čioi metų. 
Porduodomas koip palikimas, pui
kus nomos.

MARGUERETTE - BLOOR,
$3.900 įmokėti, 6 komborių mū
rinis namas, išilginis plonos, mod. 
virtuvė, alyva šildomas, garažas, 
geros iŠsimokėjimo sąlygos.

DURIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atski- 
ars mūrinis namas, moderni virtu
vė, mod. vonia, garažas su priva
čiu įvažiavimu, viena skola 10 m. 

JANE - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, modernus viduje, vandeniu 
alyva Šildomas, plius kambarys 
rūsyje, garažas.

DURIE - HIGH PARK , 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, alyva 
domus, garažas, viena skola 
metų.

QUEBECK - BLOOR, 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių 
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, gražus 
didelis kiemas, viena skola 10-Čioi 
metų. Skubus pardavimas.

BABY POINT - JANE, 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du ougŠtus, atskiras mūrinis na
mas, dvi mod. virtuvės, 2 vonios, 
kvadratinis planas, labai puikus 
ir modernus viduje, garažas.

GRENADIER RD. - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, garažas, vie
na skola likučiui, geras nuomavi
mui.

šil-
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at-

Gera proga!
PATYS SAU PASITARNAUKITE 

MŪSy PARDUOTUVĖSE

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin) 
1192 Queen St W. (arti Gladstone)

SPECIALI PROGA: ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį 
______________  ŠIĄ SAVAITĘ!

Medvilnė* medžiaga 
z suknelėms 3 jardai

Moterų suknelės
--- tikV9i

Vyr. vilnoniai 
megztukai $3.99 

labai šilti

Vaikų megztiniai 
kaina 99c

Odiniai švarkai, geros 
rūšies tik už $9.95

Vyrų šilti (baltiniai

Vaikų švarkeliai

Vaikų sniego kostiumai, 
visų dydžių 

tik už $3.99

Moterą megztiniai, 
vilnos, visų dydžių 
 tik^$l,79

Station wagon švarkai 
su kailiais tik 

už $12.85

Moteriškos notlono 
kojinės už 59c

Motery apatiniai tik 
už 99c

Gera proga siuntinių 
užjūrin siuntėjams: ge

ros ružies medžiaga 
kostiumams tik už 

$1.99 jardas

4 jardai suknelių 
medžiagos tik už $1.00

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie-

niams užjūrin, 
KAILINIAI ŠVARKAI — ŽEMOS KAINOS.

SPECIALIOS KAINOS ŠIĄ SAVAITĘ ! 1 !

FRUITLAND, Ont.
Šaunios krikštynos. Pereitą 

sekmadienį gražiame Kriaučiū
nų - Rakščių ūkyje įvyko tikrai 
didingos krikštynos. Daugybė 
šveičiu suvažiavo iš Hamiltono, 
Toronto, Oakvillės, Sudburio ir 
JAV. Vietos klebono kun. dr. J. 
Tadarausko rūpesčiu buvo gau
tas iš dvasinės vyriausybės lei
dimas krikštyti namuose. Krikš
tijo kun. A. Sabas. Asistavo trys 
kunigai: kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, kun.J.Ruokis iš JAV ir kun. 
B. Paceyičius. Turtingai paruoš
tose vaišėse vyravo jauki lietu
viška nuotaika. Naujagimė pa
krikštyta Rūtos Laimos Sofijos, 
vardais. Kūmai buvo J. Asme- 
navičius ir Genė Trinkienė.

Dalyvis.

Paryžius. — Du prancūzu ad
vokatai norėjo nuvykti į Poz
nanę pasiklausyti “maištininkų” 
bylos. Lenkų konsulatas vizos 
jiems nedavė. Esą tai Lenkijos 
vidaus reikalas.

Winnipegas. — Rugsėjo 1 d. 
čia mirė ukrainiečių unitų Ma- 
nitobos egzarchas arkivysku
pas Vasylius. Iki 1948 m. jis bu
vo visos Kanados ukrainiečių 
unitų egzarchas.

Aušros žinios
Šį šeštadienį, rugsėjo 22 d. 8 

vaL vak., pirmasis klubo paren
gimas. Nariams įėjimas pusė 
kainos.

Šį sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
tuoj po 11.30 vai. pamaldų mu
zikos studijoje šaukiamas visuo
tinis klubo narių, narių tėvų ir 
prijaučiančių bei rėmėjų susi
rinkimas. Bus svarstomi svar
būs klubo reikalai susiję su klu
bo sportine, kultūrine ir peda
goginė veikla.

Krepšinio treniruotės: A — 
mergaitėms: pirmadieniais nuo
5.30 iki 7.30 vat vak.; B — jau
nučiams: pirmadieniais nuo 7.30 
iki 9.30 vai. vak. ir ketvirtadie
niais nuo 5.30 iki 7.30 vai. vak.; 
C — jauniams - vyrams: antra
dieniais nuo 7 iki 9.30 vaL vak. 
ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki
9.30 vai. vak.

j Pirmadienio ir antradienio tre 
niruotės yra privalomos, ketvir
tadienio — laisvos.

Artistų kambariuose, po see-, 
na, yra sportininkams įtaisytos 
specialios spintelės. Spynukes 
pasirūpina patys sportininkai.

Stalo teniso treniruotės: A — 
jaunučiams ir jauniams: pirma
dieniais ir antradieniais nuo 5.30 
iki 7.30 vai. vak.; B — suaugu
siems: pirmadieniais ir antradie
niais nuo'7.30 iki 9.30 vai. vak. 
Sąlygoms leidžiant, stalo teniso 
treniruotės bus daromos ir šeš
tadieniais. >

Visiems krepšininkams ir sta
lo teniso žaidėjams primenama, 
kad žaisti leidžiama tik su spor
tiniais batukais.

Lengvosios atletikos treniruo
tės — šį ir sekantį ketvirtadienį 
Rennie parke 7 vai. vak.

Spalio 6-7 d. numatoma krep
šininkų išvyka į Montrealį.

Varšuva. — Čionykštėje spau
doje Katovice vėl vadinama sa
vo senuoju vardu, nors iš Stali- 
nogrod oficialiai ir neperkrikš
tyta.

Vaikų priedai

Peronas virsta pirkliu
Buvęs Argentinos diktatorius 

Peronas gavo leidimą 3 mėn. pa
būti Venecueloje. Jis, esą, neuž- 
siimsiąs jokia politika, bet eisiąs 
į prekybą. Eilė firmų jam jau 
pateikę įdomių pasiūlymų.

(C.Sc.). Kaip žinome, Kana
dos valdžia moka mėnesinį vai
kų priedą vaikams iki 16 metų 
amžiaus. Priedo tikslas — page
rinti vaikų aprūpinimą, maitini
mą ,mokymą. Pasitaiko naujųjų 
kanadiečių, kurie laiku neatlie
ka tiems priedams gauti reikia
mų formalumų ir tuo būdu turi 
asmeninio nuostolio.

Šitokiems nepatogumams iš
vengti, Sveikatos ir Šalpos Mi
nisterijos pareigūnai dar kartą 
nori išdėstyti vaikų priedų ga
vimo tvarką. į

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

F. YASUTIS, LA. 2-7879

J. SKUČAS, RA. 2-6152

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

D. N. BALTRU KOM IS, VI. 7634

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816

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

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. 44025
Skyrius Edmontone, Alta., 

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Pirmiausiai pažymima, kad 
priedus gali gauti kiekvienas 
vaikas, gimęs Kanadoje. -Jam 
priedai mokami skaitant nuo 
sekančio po gimimo mėnesio 
pirmos dienos. Tačiau priedas 
nemokamas automatiškai. Tė
vai privalo užpildyti atitinkamą 
pareiškimą ir atsiųsti jį į rajo
no Vaikų Priedų Įstaigą (Fami
ly Allowance Office) ne vėliau, 
kaip laikotarpyje 30 dienų nuo 
vaiko gimimo.

Vaikai, gimę už Kanados ri
bų, gali gauti priedą tik po to, 
kai jie mętus pagyvens Kanado- 
ie. Tuo atveju tėvai privalo tu
rėti atitinkamus dokumentus, 
pateisinančius vaiko įvažiavimą 
į Kanadą. Pareiškimai šeimos 
priedui gauti tuo atveju paduo
dami besibaigiant pirmiesiems 
vaiko gyvenimo Kanadoje me
tams.

Pareiškimų blankai vaikų 
priedams gauti gaunami kiek
vienoje pašto įstaigoje, o taip 
kiekvienoje Vaikų Priedų Įs
taigoje.

Priedai yra sekančio didumo: 
iki 6 vaiko amžiaus metų $5 į 
mėnesį, 6-10 metų $6, 10-13 me
tų $7, nuo 13 iki 16 metų $8.

Labai svarbu, kad rajoninė 
įstaiga visad turėtų tikslų šei
mos adresą. Laiškanešiams pra
nešta, kad čekiai negali būti nu
kreipti jokiu kitu adresu, kaip 
tik tuo, kuris originaliai nuro
dytas. \

Toliau žinotina, kad priedus 
gaunantis vaikas privalo būti 
pastovus Kanados gyventojas. 
Jei vaikas išvykęs iš Kanados 
daugiau kaip mėnesiui, priedai 
privalo būti sustabdyti To ne
žinojimas įveda tėvus į nepato
gumą. Ir pastarųjų mėnesių lai
kotarpyje nemažas skaičius tėvų 
visoje Kanadoje yra grąžinę iž
dui tūkstančius dolerių, kuriuos 
buvo per klaidą gavę vaikų prie
dų pavidale tuo metu, kai vaikai 
buvo užsieniuose ilgiau kaip 
mėnesį.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!
Tik aštuoni dešimties akrų miškuoti sklypai, 5 minutės iki eže
ro. Reguliari kaina $1.500, šią savaitę parduodama už $1.000.

Informacijų kreiptis į

Lake Simcoe Homes & Properties
JACKSON’S POINT, ONT. , "

EM. 4-5500 (tiesioginė telefono linija su Torontu)

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

- Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. • 
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723.

VAISTAI LIETUVON!
isgelbekite gyvybes, pasiųskite savo

GIMI^MS'IR DRAUGAMS VAISTŲ. *
Rašykite, telefonuokite ar atvykite pas mus.

Visos informacijos veltui.
U1AI TlfAU’CWALTMAN S dependable drug store

. . ..: .■ . ....................... .:...... . .: ... ...■:. ■.

1147 Dundas St. W., Ossington kampas (prieš Lietuvių Nannis)
Telefonas LE. 6-2139

Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL LE. 2-4805

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

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

SOVIETŲ ATSTOVAS 
PAS NUNCIJŲ

Maskvos radijas pranešė, esą 
sovietinė vyriausybė užmezgusi 
“pirmą oficialų kontaktą.” su 
Vatikanu. Žiniomis iš Vatikano, 
sovietų ambasados charge d’af
faires prie Italijos, vyriausybės 
D. C. Podidajev atsilankęs pas 
popiežiaus nuncijų prie Italijos 
vyriausybės arkiv. G. Fietta ir 
jam įteikęs sovietų nusiginkla
vimo nuorašą. Nuncijus pareiš
kęs, kad tai buvęs tiktai manda
gumo vizitas ir kad daugiau jų 
greičiausia nebūsią. Joks kon
kordatas su Sov. Sąjunga da
bartinėmis sąlygomis nėra įma
nomas, nes joje nesą tikybinės 
laisvės.,

P. KERBERIS
Bhnta HM.: lt. 1.MT1.

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE
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i V. VASIS
REAL EST ATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE 1-4605

11
w

M«kų«t U ftast SMrts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirbo augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pifksite.

Kad nesutryptų
Vilniaus gatvėje susitinka Jo»

sėlis su Mauške. Joselis ir sako: _ .
— Girdėjai? Sako, netrukus rą darbą buyo pristatyta eilė 

Sovietų Sąjunga atidarys sienas 
į Vakarus. Ką tu, Mauške, dary
tum?

— Nu, o ką aš darysiu... Aš 
tuoj lipsiu į medį.

— O kam į medį?
— Kaip tai kam? Negi nori, 

kad mane sutryptų?...
Atėjo su reikalu K

— Ką tu čia veiki? Aš išvijau 
tave jau prieš keletą savaičių! 
— riktelėjo bosas įstaigos buvu
siam pasiuntiniui.

O kaip dabar?
Pakelti žemės ūkį yra nau

jausia mada Maskvoje. Ųž ge-

pryšakinių veikėjų Chruščiovui, 
kad pagirtų ir apdovanotų,

DR. J. SUNGAILA
Gydytojas ir ch&urgas

802 WINDERMERE AVE. 
Toronto

TeL RO. 2-6387

sukau pažiūrėti ar tamsta vis 
dar tebedirbi čia...

NIAGARA PUSIASALIS
Kažkodėl daugelis svarbių įvy 

kių iš Niagaros pusiasalio lietu
vių organizacįnio gyvenimo mū
šų spaudos buvo užmiršti, todėl 
nors pasenusius svarbesnius Įak 
tus trumpai noriu priminti ir 
parodyti, kad Niagaros pusiasa
lio lieuviai nėra užmigę, o'dirba 
kiek tik sąlygos neša.

’ Š.m, Wellando ir St. Cathari
nes apylinkių veikimą stengia
masi subendrinti. Yra planuoja
ma sudaryti viso Niagaros pu
siasalio vieną bendrą seimelį. 
Aiškiai- patvirtino :š.m. mėgini
mas, kad daug geriau turėti vie- 
pą didesnę grupę, negu kelias 
mažytes. Seimelio steigimo klau 
simas jau ne kartą svarstytas 
apylinkių susirinkimuose, tik 
iki šiol dar nesiimta įgyvendin
ti. Ar nebūtų, geriausias ir pato- 
giaustaš- dhbaftįnis laikas tam, 
ypatingai Niagaros pusiasalio 
lietuviams vykdant savo pra
ėjusiais metais duotąjį pasiža
dėjimą: V-ji Kanados Lietuvių 
Diena tikrai bus Niagaros pu
siasaly. *■

Parapijos metinis 7 parengimas 
|vyko liepos 21 d., Wellande. 
Stropus ir geras rengėjų pasi
ruošimas į šią šventę sutraukė 
įcelis. šimtus žmonių taip, kad 
didžiulę St. Stephens Hall salę 
pilnąį užpildė. Meninę progra- 
fa^tatiiko Rochesterio choras ir 
piė'nininkai vadovaujami P. Ar- 
mono. šis choras šioje padangė- 
je pasirodo ne pirmą kartą ir 
kiekvienu kartu paliko gerą įs-

Viens is^lįtt^iĖsnių- 
jų,’ bet «ava^damumū ir gražia 
dinamika'*priklauso prie geres
niųjų. Šiuo, kart dainavo 8 dai
nas.-Jų tasępe teko pirmą kartą 
išgirsti dainą “Vakaras tylus” 
šių metų laureatės, mūsų kom
pozitorės Sesers Bernardos. Per- 
t r aukos metu sudainuota pora 
duetų ir padeklamuota. Pirmą 
kšrtą šioje padangėje šokiuose 
pasirodė Hamiltono Benny Fer
ri orkestras. šokių metu buvo 
pravesta loterija, kuriai fantus 
suaukojo . patys parapijiečiai.

Gražiai papuošti ir ant stalų 
tvarkingai išdėstyti fantai įnešė 
įvairumą ir susirinkusiųjų su
sidomėjimą loterija, todėl ir 
pelno gauta nemažai. Jis paves
tas baigiamai įrengti lietuvių 
koplyčiai - salei St. Catharines 
miestelyje.

Tenka apgailėti, kad tėvas Vy 
tautas Balčiūnas, OFM, iš St. 
Catharines išsikėlė naujom pa
reigom į Torontą. St. cathari- 
niečiai neteko sąžiningo ir darbš 
taus šeštadieninės mokyklos 
mokytojo. ,

Sukaktuvinis parengimas SL 
A—Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje 70 metų sukakčiai ir St. 
Catharines 278 kuopos įsisteigi- 
mo metinėms paminėti įvyko 
rugpiūčio 4 d. .Wellande, St. 
Stephens Hall salėję. Meninę 
dalį atliko sudainavus tris dai
nas sol. M. Vilčiauskaitė. Lietu
vos Laisvės Komtieto narys ir 
Pavergtųjų Tautų Komiteto, pir
mininkas Juozas Audėnas papa
sakojo apie komtieto. nuveiktus 
ir numatomus darbus savo tė
vynės laisvinimo reikalu. Gaila, 
kad paskaitos klausytojų buvo 
nedaug. Norisi pabrėžti, kad 
kviečiantis žymesnius mūsų vi
suomenininkus reikia geriau pa
siruošti ir sudaryti sąlygas, kad 
paskaitoje dalyvautų pakenčia
mas skaičius klausytojų. Kaip 
reikia jaustis paskaitininkui kai. 

. reikia i kalbėti į-apybeštę salę? -»
. 'J *■ -

Š.m. rugpiūčio 12 d. įvyko 
KLB St Catharines apylinkės 
visuotinis susirinkimas. Aptar
ti buvo bendruomeniniais reika
lai ir išrinkta rinkiminė komi
sija. Į komisiją įėjo pirm. J. 
Alondefis, nariais J. Žemaitis ir 
J.Šarapnickas ir kandidatais na
riais P. Polgrimas ir A. Še tikas. 
Svarstant • savišalpos reikalus 
paaiškėjo, kad liepos mėnesio 
pabaigoje privačių asmenų ini
ciatyva buvo pravesta piniginė 
rinkliava ir sušelpta nelaimės 
ištikta Liangų šeima $59 ir ligo
nė Liuda Daubaraitė $69.

S:

Ramovėnų parengimas įvyko 
rugpiūčio 18 . d. Port Wellery, St. 
Catharines priemiestyje- Prog
ramoj šokiai irloterija. Šokiams 
grojo, nesykį jau šioje padangė
je viešėjęs, Hamiltono orkestras 
’’Aidas”. Ypatingai parengimą 
parėmė gausiu atsilankymu Ha
miltonas ir Torontas. Čia pagerb 
tas buvo Hamiltono apyl. pirm. 
J. Juozapavičius gimimo dienos 
proga susirinkusieji sugiedojo 
“ilgiausių metų”. Taip pat ve
dybų proga, steigėjui ir dabarti
niam “Ramovės” pirmininkui J. 
Vyšniauskui sugiedota “ilgiau
sių metų”.

Tautos šventės minėjimas įvy
ko rugsėjo 8 d. St. Catharines 
miestelyje bendras visos Niaga
ros pusiasalio lietuvių. Trumpu 
įžanginiu žodžiu minėjimą ati
darė Wellando apyl. pirm. S. Ul
binas. Paskaitą skaitė specialiai 
tam reikalui į St. Catharines at
vykęs VLIKo pirmininkas J.- 
MatulioniSį savo kalboje palie
tęs gan plačiai dabartinę pasau
linę politinę padėtį ir lietuvių 
veikimo sąlygas. Tame veikime 
VLIKas yra nepaprastai reikš
mingas ir reikalingas. Yra nuo
dugniai surenkama žinios ir per 
tris radijo stotis perduodamos į 
Lietuvą. Ten Lietuvoje ir Sibi-.

mūsų.Brolių ir.s|-v 
siu moralę. Visi stovime ir pri
valome stovėti kovoje už Lietu
vos laisvę , ir kiekvieno lietuvio 
pareiga nenuleisti rankų ir ne
nustoti vilties, nes būkime tikri 
ateis laikas, kada mūsų tėvynė 
bus laisva. Po paskaitos šventės 
programą papildė iš Toronto so
listė M. Vilčiauskaitė, sudainuo
dama solo 5 dainas. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. Toliau 
sekė linksmoji dalis: šokiai, lo
terija ir kiti margumynai iki 
11.30 vai. vak. Stenkimės atsi
neštąsias lietuviškas tradicijas 
ne tik patys neužmiršti, bet ir 
savo ainiams perduoti. jd.

1

Tas atsako: “Ą^ nežinau”.
Chruščiovas, nustebintas, kaip 

jis nežinąs, kur dirba, pakarto
tinai klausia, kokiam kolchoze 
ar sovchpze. Klausiamasis pry- 
šakinis atsako tada: “Taip, aš 
dirbu dideliam ’ kolchoze, kuris 
vadinosi... ir tyliai prašnabždė
jo — ^Stalinas”; d kaip jis da
bar vadinasi

■ S’IO. -------
Aiškiai susitarta

— Paskolink man šimtą dole
rių.

— Negaliu!
— Gerai! Aš to niekad neuž

miršiu, — karčiai išmetinėjo 
prašantysis.
‘ — Puiku, nes jei paskolinčiau, 
tai tikrai greitai užmirštum, — 
įjritarė prašytasis.

Mokytoja nemačius arklio
Grįžęs iš-mokyklos Jonukas 

pasakoja:
— Mamyt, mūšų mokytoja nė

ra mačiusi arklio.,
— O iš kur . tu žinai?
— Nagi, mokytoja liepė nu

piešti arklį, o kai aš nupiešiau, 
tai ji pasižiūrėjo” ir klausia, ką 
aš nupiešęs — nepažino arklio.

Jis netaupus
— Aš savo vyrą, prieš išva

žiuojant į užmiestį, pašeriu na
mie pupom, — kalbasi dvi mo
terys. — Jis, galiu atvirai pasa
kyti, neturi taupumo dovanos. 
Kitaip, sustojus pakely, kai aš 
restorane užsisakau svarinį stoi
ką, užsisakytų ir jis. O žinai, 
šiais laikais, viskas brangu.

Konsultacija kabinete ir vizi
tai i namus pagal susitarimą.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras nartas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. 'vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vai, 2 • 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. 
606 BATHURST STREET 

Toronto-
Telefonas LE. 3-4323

nešinau.

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros l»9M speciolhtos. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tek WA. 1-6614 arba WA. 2-8011

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

John V.Margis Phm.B. B MARGIS
PHARMACEUTICAL

AGENCIES

ELI LILLY CO.
PARKE,. DAVIS CO.
ABBOTT
PFIZER
SHARP DOHM.E '
HOFFMAN - LaROCHE, INC.
SMITH, KLINE, FRENCH 
SEARLE CO.
SQUIBB '
LEDERLE.
CIBA ' /.
AYERST
A. H. ROBINS CO.
MERCK CO.
U. S. VITAMIN CORP.

' UPJOHN
SCHERING

WYETH CO.
' WINTHROP STEARNS. INC. 

WARNER - CHILCOTT

4

COSMETIC
AGENCIES

i

A

CHANEL į
- . TUSSY- f ; '

YARDLEY
REVLON

A7H - ">■

DU BARRY
COTY .
MAX FACTOR

*LENTHER1C :

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503 “

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2*2585. ST. 8*5088.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOQB ST. W.

(prie Dufferin) f 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. John REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

DRUGS
408 RONCESVALLES AVE., Toronto 

(Howard Park kampas) 

LEnnox 5-1944
RECEPTAI MOTORIZUOTAS—SKUBUS 

PRISTATYMAS Į NAMUS

MIELAS KAIMYNE

Kviečiame atsilankyti į Margio vaistinę. Reika
lui esant mielai suteiksime bet kokias informacijas.

Ar nenorėtumėte mus pasirinkti savo vaistine 
visais sveikatos reikalais? Mūsų receptų išpildymo 
skyrius aprobuotas gydytojų jau penkiasdešimt metų. 
Pas mus yra du licensijuoti farmacininkai, kurie su 
malonumu išpildys jūsų receptus rūpestingai ir tiksliai 
pagal nustatytas vaistinių etikos taisykles. Pas mus 
taip pat dirba du apmokinti kosmetikai.

Į namus pristatymoi tarnyba jums ypatingai 
svarbi, nes kas valandą, kasdieną mūsų pristatymo au
tomobilis pasirengęs atvykti į jūsų namus. Todėl nieko 
nelaukdami skambinkite L E. 5-1-944, pristatysime 
veltui. Nelaimės atveju, kai kiekviena minutė svarbi, 
praneškite mums. Mes mielai skubiai atvyksime pas 
jus. Paskutinis reguliarus pristatymas daromas 8.30 
vai. vakare;

Margis Pharmacy atidaryta kisdien darbo die
nomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Sekmadieniais ir 
šventadieniais atidaryta nuo 10.30 iki 7 vai vak. Čia 
budi mažiausiai vienas^ farmacininkas. .

Mes taip pat siunčiame vaistų siuntinius Euro
pon. X

Prašome atsilankyti į Margio vaistinę tuojau.

Su pagarba
MARGIS.

100 Adelaide St W.
Room 107 - . . r

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Paieskojimai
Aleksą ir Eleną Cimermanus 

prašo atsiliepti Mykolas Vaido
tas, Distrito V. Ęrudente, Vilią 
Zelina, R. Manaio, Brasil.

Algirdą Kazį Beniušį, s. Ka
zio, gim. 1926. IX. 10 d. ,ieško 

.Liudas Simanauskas, 627 Bever
ley Grove, Springfield, Hobart, 
.Tasmania.r,Yra.^inių. apie .arti?, 
muosius Lietuvoje.-^; ~

Grizicko Stasio, iš Kauno, ieš
ko sesuo Lietuvoje. Atsiliepti: 
Urbonas A., 44 Wilson Ave., To
ronto. Tel. LE. 5-6708.

Sisiniausko Antano ieško gi
minės Lietuvoje. Atsiliepti: 
Didžbalis J., 212 Indian Rd. Crs., 
Toronto, Ont.

LIBANAS...
(Atkelta iš 2 psl.) 

no. švietimo mimsteris (vėliau 
sužinojau, kad jis* katalikas) kai 
bėjo nepaprastai atsargiai, nors 
sutiko, kad Nasseris nesulaužė 
jokio tarptautinio įstatymo na
cionalizuodamas Suezą. Kuo kie 
čiau kalbėtojas griebė vakarie
čius, tuo didesnės buvo minios 
ovacijos. Kartais atrodė, kad 
nuo šauksmo sugrius aplinkui 
stovį dangoraižiai.

Apie antrą valandą po pietų 
prie amerikoniškos YMCA mo
kyklos pasirodė vaikėzų būrys 
su pagaliais rankose. Kažką šau
kė ir mojavo pagaliais. Po poros 
minučių iš visų keturių pusių 
pasipylė policijos motocikiinin^ 
kai Vėliau
miaf pilni’ rudonkepurių. Vai
kėzu būrys pradėjo didėti, poli
cija palei dp darban savo medi
nius vėzdhs. Akimįrka ir vųikė-

mėtyti pagaliai ir kepūrė^. -.;■
Strėkas tuo užsibaigė, bet nie- 

Įkas nedpįso tą dieną atidalyti 
krautuvių/Nei ir pyiigų kepė
jai, kurių Čia šimtai, neatidarė 
savo kioskų. Pažymėtina, kad Li
banas vienintele valstybė pa
saulyje, kur pinigų keitimas 
oficialus ir legalus gatvėje. Ge
riausiomis sąlygomis čia gali iš
keisti ir įsikeisti bet kokią va-, 
liūtą pasaulyje, ir bet kokią su
mą. Juokais vieno paklausiau, 
ar neturi lietuviškų pinigų. Šiuo 
momentu neturįs, bet už poros 
valandų pažadėjo man prista-

Taip keikdamas turėjau nura
šyti kelionei rrthėUų aritropo- 
lio griųvėsįųs — Balbecką ne
turėjau progos pamatyti garsių
jų Libano kėdrų. '| /

H. ,/ i ...į.
Savi pas savus!

Dufferht Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-4149 
(įvažiavimas iš Geary AveJ

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver t, B.C., Canada 

Tetef6nas>-Pacific 45H/ 
č■■

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794
s Toronto ■

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

akinius,

į į -xn
Patikrino akis ir pritaiko 

jei reikalinga

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

(at Dundas)

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimo).

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUODAS ST; W.
■ Toronto, Ont

v Tek EM. 4-2715

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
' kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

;z; V •. . * C
Savi pas savus

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

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

nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GĘORGE BEN, B A.
'teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Audriausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE *
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS .
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui Iki dviejų metų, t

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-

BEJNAR, R.O. >
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

♦

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

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

Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

■. teisinius ir kitus reikalus.
..... — Telef. LR 6-5813 —

■MR*
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KVIEČIAME

Sekmadienį, rugsėjo 23 <L, įvyksta iv. Jono Kr, pa
rapijos naujai pastatytų patalpų, skirtų “T. Žiburiams”, 
“Žiburių” spaustuvei ir muzikos studijai, 

e ŠVENTINIMO IŠKILMĖS.

Jos prasidės 11 vaL pamaldomis iv. 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.

TORONTO IR APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI atsilankyti į Sv. Jono 
Krikštytojo parapijos rengiamą įspūdingą

Koncertą-- Pobūvį r
kuris įvyks ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 22 D. Šv. Jono Krikšt. lietuvių parapijos salėje. 
Naujai paruoštą koncertinę programą išpildys TORONTO LIET. ORKESTR. TRIMITAS * 
Po koncerto — šokiai, grojant Trimitui Pilnas bufetas. — Pradžia 730 v v. — Įžanga $L

• < Ą Prapijos Komitetas.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— ŠĮ sekmadienį Šv. Jorid Kr. 

parapijoje ivyksta parapijos 
priestato, skirto laikraščiui “Tė
viškės Žiburiai” if spaustuvei 
.Žiburiai’ pašventinimas.. Punk
tualiai 11 vai. Jo Ekscel. vysk. 
Francis A. Marrocco lydimas 
kunigų, par. komiteto, KLKKD, 
Tėv. Žiburių, Spaustuvės atsto
vų ir svečių, atliks šventinimo 
ceremonijas. Po to einama į baž
nyčią, kur J.E. vyskupas laiko 
sumą ir sako pamokstą. Pamal
dų metu gieda parap. choras, 
solistai ir grojama smuiku. Tuoj 
po 11 vai. pamaldų vykstama į 
parap. salę bendriems pusry
čiams, kuriuos parengia Šv. Jo
no Kr. Kat. Mot. D-jos skyrius. 
Pusryčių metu, dalyvaujant 
svečiui Vyskupui, sveikinimai 
ir trumpa meninė programa. Į 
bendrus pusryčius maloniai visi 
kviečiami. Šventės išvakarėse 
šeštadeinio vakare parapijos sa
lėje Komitetas rengia koncertą- 
pobūvį.

— Pirmadienį į Toronto Šv. 
Augustino Kunigų seminariją 
Įstojo du Šv. Jono .Kr. parapi
jiečiai: Liudas Januška ir Jonas 
Staškevičius. Visos parapijos 
vardu pasiryžėliams linkime 
Augščiausiojo palaimos jų kil
niuose siekiuose.

— Parapijos bažnyčioje pa
maldos sekmadieniais: 9.30, 11 
ir 12 vaL Sekmadienio iškilmių 
proga bažnyčios puošimui pagei
daujamos gėlės, ypač lietuviškų 
darželių.

— Par. choro bendra repetici
ja penktadienį 7.30 v.v.

— Šeštadienį, 8.20 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. Jo
no ir Juozo Valiulių vėles.

Prisikėlimo parapijos žinios
—Pradedant ateinančiu sek

madienių, jaunimas giedos per 
savo pamaldas 10 vai.

— Šį trečiadienį ir šeštadienį, 
rugsėjo 19 ir 22 d., yra metu ket
virtis. Mėsiškų valgių leidžiama 
valgyti tik kartą per dieną.

— Bažnyčioje atrastas raudo
nas moteriškas rankinukas su 
įvairiais daikteliais. Atsiimti 
klebonijoje.

— Praėjusį sekmadienį įvyku
siame susirinkime buvo perrink
ta Tretininkių Kongregacijos 
valdyba: pirmininkė — N. Bal
takienė, sekretorė — Z. Daug- 
vainienė, kasininkė — K. Ruk- 
šienė, ligonių lankytoja — S. 
Čeponienė, valdybos narė — G. 
Dubininkienė.

— Praėjusios savaitės gale 
mūsų parapiją aplankė tolimi 
svečiai — pranciškonai iš Mai
no valstijos: T. Justinas Vaškys, 
ilgametis liet, pranciškonų pro
vincijolas, T. Jonas Dyburys, 
Kennebunk Porto vienuolyno 
viršininkas, T. Petras Baniūnas, 
T. Jonas Adomaitis ir T. Stepo
nas Rapolas. Apžiūrėję ir^ pasi
džiaugę pastatais, svečiai išvyko 
į Bridgeville, Pa., dalyvauti nau
jos salės ir Fatimos grotos pa
šventinime. Bridgevillės parapi
jai vadovauja pranciškonai.

— Mechanikams patikrinus 
kino aparato veikimą, nuo rug
sėjo 30 d. sekmadienių vakarais 
bus vėl rodomos filmos parapi
jos salėje.

—Pakrikštyti: Antanas Ed
vardas , Indrjšįiūnas ir Darell 
Pranas Kariūnas.

— - Moterystės sakramentą 
priėmė Henrikas Paukštys su 
Jadvyga Stankevičiūte.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Pwvv WAVING* W w

ŠALDYTUVŲ pervežime

dremtes. kat Mveitf Į Meet-
wV v V v f » Vf • T w TV! v t

Nertfc Bey, Sedbery ir kihtr.
M DfWSON ST. . - TEL . Lt 4-1403 

TORONTO

Atsuksime laikrodį
Dienos šviesos taupymo lai

kas baigiasi šio mėn. 30 d. Tą 
dieną, sekmadienį, 2 vai. rytą 
laikrodis atsukamas 1 vai. atgal.
Išganytojo liuter. bažnyčioje, 

1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
gt kampe, rugsėjo'23 d., 1..30 v 
p.p., lietuvių pamaldos. Pamoks
las skiriamas Jaunimo sekma
dieniui. Kun. dr. M. Kavolis.

Mokyklos atidarymas
Praėjusį šeštadienį pirmą kar

tą po vasaros atostogų į Šv. 
Pranciškaus par. mokyklos pa
talpas rinkosi lietuviai moki
niai.. Po registracijos (pirmą 
dieną įregistruota 170 mokinių), 
įvyko mokyklos pamaldos.

Oficialus mokyklos atidary
mo pobūvis su programa įvyks
ta šį šeštadienį, rugsėjo 23 d. 
3.30 vai. Šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Po oficialiosios dalies, 
įvyks smagus mokinių pobūvis 
-žaidimai, kurių metu jaunimui 
vaišes rengia mokinių tėvų ko
mitetas.
IŠ APYLINKĖS VALDYBOS 

VEIKLOS
Spalio devintoji Toronte, yra 

skelbiama Vilniaus diena. Sek
madienį, spalio 7 d. Apylinkės 
Valdyba kartu su Vilniečių Są
junga ruošia paskaitą su menine 
programa. Šiam minėjime itin 
kviečiamos dalyvauti jaunimo 
organizacijos. Programa bus 
įdomi ir suaugusiems ir jauni
mui.

Toronto apyl. tarybos rinki
mai sparčiai artėja. Sudaryta 
rinkiminė komisija artimu laiku 
pradeda paruošiamuosius dar
bus. Komisijon pakviesti ir suti
ko dalyvauti p.p. Buntinienė, 
Greta, Jurkevičienė Emilija, 
Jackevičius Zigmas, Nacevičius 
Jonas ir dipl. teisininkas Vilutis 
Petras.

Sudarytas Specialus Šalpos 
Komitetas Jankų šeimai parem
ti. Kaip žinome, Toronte gyvena 
amžinos atminties Martyno Jan
kaus vaikai. Šią Lietuvos Pat
riarcho šeimą paskutiniu laiku 
ištiko nelaimė. Ir taip jau ne
pavydėtina finansinė padėtis pa
sidarė kritiška. Toronto apyl. 
valdybos rūpesčiu yra sudarytas 
komitetas, kuris jau renka au
kas. Visuomenė prašoma jų dar
bą paremti. Į komisiją įeina: pp. 
Grigaitienė Stasė (apyl. v-bos 
vice-pirm.), Buntinienė Grita, 
Garbačiauskas Leonas, Tamo
šauskas Liudas ir Tarvidienė 
Gerda. Toronto Apyl. Valdyba.

Didysis labdarybės vajus
Šiemet visos Toronto labda

rybės organizacijos bei įstaigos 
susijungė į vieną sambūrį “Uni
ted Appeal” ir bendrom jėgom 
prašys visų aukų. Anksčiau šis 
vajus būdavo organizuojamas 
“Red, Feather” vardu ir jame 
dalyvavo bene 68 organizacijos. 
Šeimet jų skaičius pakilo iki 89. 
Numatyta surinkti $7.198.511. 
Tam reikalui yra sudarytas 
jungtinis komitetas, į kurį pa
kviesta ir tautinės grupės, suor
ganizavus “Council of ethnic 
groups”, /kurio rūpesčiu buvo 
sukviestas tautinių grupių ir jų 
laikraščių atstovų pasitarimas 
O’Keeffe’s patalpose 260 Dundas 
St. W. Pasitarimui pirmininka
vo T. Curran, CBC tarnautojas, 
kurio žmona lietuvaitė Vaišvi
laitė. Vajaus reikalu pasakė kal
bas “United Appeal” vadovai, 
paminėdami, kad pernai nauj. 
ateiviai gausiai rėmė vajų. Jie 
nuoširdžiai kvietė juos remti 
vajų ir šiemet T. Curran prane
šė, kad “United Appeal” propa
guoti prie City Hali būsią ren
giami šeštadieniais tautinių gru- 
oių meniniai pasirodymai ir 
kvietė jose dalyvauti, juoba, 
kad programos būsią rodomos 
ir .televizijoj. Lenkų Kongreso 
atstovas pareiškė pageidavimą, 
kad j “United Appeal” būtų pri
imtos ir tautinių grupių labda- 
rybinės organizacijos, nes dabar 
naui. ateiviai turį dar atskirai 
rinkti aukas savo žmonių šalpai. 
Be to, taut grupių atstovavimas 
turįs būti pravestas oficialiu ke
liu. Pirmininkavęs pažadėjo 
ateity tą reikalą perduoti vyr. 
vajaus vadovybei

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 22 d. 8 vaL vak. 
....... fBĮ.SJK£UMO S ALtJE

pirmasr
SPORTUOJANČIO JAUNIMO

PARENGIMAS r i • • •' v • • - ■
Programą išpildo sol. V. Verikaičio vadovaujamas KVARTETAS

Turtiūgas bUfetas. Laimės ratas su didele staigmena. 
Kviečiama visa Toronto, Bamitlono ir apylinkių visuomenė. 
Pelnas skiriamas studijuojantiems sportininkams paremti. 

Įėjimas: nariams 50c., studentams 75c., visiems kitiems $1.00.
- Rengia P.P.S.K. Aušra.f a' • • - e

Generolo PLATOFF’O 
Dono Kazokų Choras ir Šokėjai

KOSTRUKOFF — dirigentas ’ 
koncertuoj a -

ketvirtadienį, rugs. 27 d., 8.30 v.v.MASSEY 
HALL

Užsakymai paštu priimami dabar. Kaina — $1.50, $2.00 ir $2.50. 
Pridėkite adresuotą voką su pašto ženklu. Čekį rašyti Massey 
Hall vardu. Kasa atidaryta nuo ketvirtadienio, rugsėjo 20 d.

“Tėviškės Žiburių” redakcija 
ir administracija

pereitą trečiadienį persikėlė į 
naująsias patalpas.. Tad’ visais 
reikalais prašome red. ir adm. 
nebeieškoti senojoje vietoje — 
rūsyje po klebonija, — bet čia 
pat kieme pastatytose naujosio
se patalpose.

Spaustuvė “Žiburiai” ten yra 
persikėlusi jau atostogų metu. 
Turintiems reikalų įėjimas 
bendras iš pastato priekio. 
Spaustuvė yra pusrūsy ir į ją 
tik įėjus tenka leistis žemyn. 
Redakcija ir administracija yra 
viduriniame augšte.

Vincas Trumpa, buvęs Lietu
vos istorijos katedros vyr. asis
tentas ir žurnalistas, dabar dir
bąs Kongreso bibliotekoje Va
šingtone, pereitą savaitę pralei
do porą dienų Toronte lankyda
mas savo bičiulius. Ta proga ap
lankė ir Tėv. Žiburius. Į Toron
tą p. Trumpa atvyko iš studentų 
santariečių suvažiavimo Tabor 
farmoje, kur skaitė paskaitą, o 
iš čia grįždamas dar užsuks į 
Rochester}.

Toronto ukrainiečiai nutarė 
įkurti savus Senelių Namus ir 
pradėjo tam aukų vajų — par
davinėja SN plyteles. Rūpinasi 
tuo Kanados ukrainiečių Savi
šalpos Fondo skyrius.

Dr. M. Kavolis rugsėjo 10-12 
d. dalyvavo rekolekcijose Jung
tinės Liut. Bažnyčios Amerikoje 
Kanados sinodo parapijų kuni
gams Elim Lodge, Ont. Kartu 
su juo iš Toronto vyko Čikagos 
liut. teologinės seminarijos prof, 
dr. Davis. Jis skaitė paskaitas 
apie kunigą pamokslaujant, pa- 
tarinėjant ir pamaldžiai gyve- 

' nant.
Dr. Kavolis atostogų metu da

lyvavo Misijų Tarnybos reko
lekcijose vidaus misijos kuni
gams Pensilvanijos valstybėje. 
Rugsėjo 20-22 d. dalyvaus visos 
Amerikos liuterionių vyrų pa
sauliečių brolijos suvažiavime 
Kitchener, Ont., kur susitiks 
su dr. Franklin • Clark Fry iš 
Niujorko, Jungt. Liut. Bažny
čios prezidentu, Pasaulio Bažny
čių Tarybos planuojančio cent- 
ralinio komiteto pirmininku ir 
ekumeniniu įgaliotiniu tartis su 
Maskvos patriarchu dėl Rusų 
Stačiatikių Bažnyčios dalyvavi
mo sakytoje ekumeninėje baž
nytinėje organizacijoje.

Gauti laiškai
Jonui Juodgudžiui ir Albinui 

Gačioniui. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

Atsiliepti
Torontietė, atnešusi redakci- 

jon EI. Kulikauskaitei iš Lietu
vos paieškojimą, prašoma pra
nešti savo adresą “TŽ” redakci
jom

“Varpas” kviečia...
T.L.Choras “Varpas” pradeda 

ruošti naują repertuarą. Ta pa
čia proga priimami nauji nariai 
Norintieji priklausyti “Varpui” 
.prašomi kreiptis į choro dirigen
tą muz. St. Gailevičių repetici
jos metu T. Lietuvių Namuose. 
Moterims: pirmadieniais ir tre
čiadieniais; vyrams: antradie
niais ir ketvirtadieniais 7.30 v.v.

Mielai laukiame.
TLCh “Varpas”

St. Vykinto paskaita
Rugsėjo 30 -d., sekmadienį, 

Pranciškonų parapijos salėje 
tuoj po pamaldų, iš Europos at
vykęs žurnalistės Stepas Vykin
tas skaitys viešą paskaitą “Lie
tuva ir jos ateities problemos”, 
įėjimas laisvas.’kviečiame visus 
gausiai dalyvaū6.

LAS Skyriaus valdyba.
/į - - ■ • -

Vakarienė S. Vykintui pagerbti
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

Toronte susitaręs su platesne 
tautine visuomene, rugsėjo 28 d. 
7.30 v.v. Šv. Jono parapijos sa
lėje ruošia vakarienę žurnalis
tui, visuomenės veikėjui Stepui 
Vykintui pagerbti. Kviečiame 
visus tautiečius, pagerbiamojo 
bičiulius ir pažįstamus gausiai 
dalyvauti. :: w

Vakarienės metu bus atlikta 
meninė programa, dainos, muzi
kinė dalis. Po vakarienės bus 
linksmas pobūvis ir susipažini
mas. Kvietimų kaina $2. Jų ga
lima gauti pas:
p. Jurkevičienę — 262 Indian

Rd., tel. RO. 9-6374;
V. Butrimą — 64 Me. Kenzie 

Cr., tel. LE. 4-8154;
V. Lunį — 255 St. Clarens Ave., 

tel. LE. 4-6964 ir
p. Petraitį — Lietuvių Namuose 

tel. LE. 3-3027.
LAS Skyriaus valdyba.

Pataisymas
Praeitam T2į.Nr. straipsnyje 

“Šalpos Fondo rūpesčiai” turėjo 
būti atspausdinta: giminazijos 
rėmimui pasiųsta $1462.25 (ne 
1962.25). A. Masionis, Toronto' 
(ne Sudbury) ir gale Šalpos 
Fondo valdybos narių sąraše 
praleista ižd. O. Indrelienė. P. L
KAS NORI DAR RRAL&Tl' RAMIAI 
GRAŽIAS ATOSTOGAS, važiuoja } W. 
Kunkio ūkį /pusė mylios nuo Woodland 
Beach/. Kamb. $10 
Miss Ėdė Jankutė, RR 3, 
binti: Elmwale 70 Ring

A. STANČIKAS, boigfs Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIOAPARATUS

Mokyklos pradės darbą šį šeš
tadienį, rugsėjo 22 d. Rosemont 
mokykla senose patalpose Dan- 
durand gatvėje, 9 vaL Verduno 
mokykla persikelia į Montreal}, 
5525 Angers, prie Church gatvės 
kampo. Mokytojos padės vai
kams nuvažiuoti: iš Ville Lasal- 
le p. Vaišvilienė paims vaikus 
ant 6 avė. ir Broadway kampo 
8.25 vai.; p-lė Siniūtė — 2 Avė. 
ir Edward g. kampe 8.25 vai. Iš 
Verdūno 
Woodland - Bannantyn kampe 
8.45 vai. Taigi, skubėkite į mo
kyklas.

Aukštesn.' Lituanistikos kur
sai bus senose patalpose, para- 
oijos salėje ir po klebonija, taip 
pat 9 vai.

Taip pat Longueil prasidės 
mokykla šeštadienį 9 vai. senose 
patalpose.

p-lė Jokūbaitytė

Prancūzų ir anglų kalbos kur
sai prasidės šį pirmadienį 8 v.v. 
De Levis mokykloje, 5940 boulv. 
Monk ir Bourget mokykloje, 
1220 de la Montagne.

Kursuose gali dalyvauti vist
A.A. Ruzgaitis Jonas palaido

tas iš Aušros Vartų bažnyčios, 
pirmadienį, rugsėjo 17 d.

Tėv. Jonas Raibužis atšauktas 
atgal į Čikagą ir išvyko antra
dienį.

P. Rudzevičiui darbe nukirto 
dešiniosios rankos piršftus. Jis 
guli General Hospital of Mont
real.

Sunkiai serga Matulevičius 
(Michel) Royal Victoria ligoni
nėje.

AV Parapijos komiteto susi
rinkimas įvyks rugsėjo 23 d. 4 
vai. p.p. klebonijoje.

Pakrikštyta p Lukaiėių dukra.

Išvien su ukrainiečiais
> Pereitą, penktadienį dr. M. 
Anyso bute buvo vilniečių lietu
vių ir ukraineičių pasitarimas 
sustiprinti bendrą akciją prieš 
lenkų propagandą. Šiandien 
lenkai visuose kraštuose, kur tik 
yra jų išeivijos, skleidžia savo 
imperialistinius kėslus, keldami 
neapykantą kaimynų tarpe, vi
sur šaukdami “Za Lwow i Wil
no”. ,

Šiame pasitarime dalyvavo 
“Homin Ukrainy” vyr. redakto
rius W. Saloninka ir Ligue for 
Ukrainian Liberation politinių 
reikalų vedėjas W. Berchlibnik. 
Pąsitdrimą organizavo ir jam 
vadovavo vilnietis B. Naujalis, 
kuris pats puikiai kalba ukrai- 
niškai ir turi daug draugų uk
rainiečių tarpe. Buvo iškelta 
Lietuvos ir Ukrainos istorijos ir 
oolitinių pastangų bendrumas. 
Red. Soloninko pareiškė, jei mu
sų kunigaikščiai seniau mokėjo 
rasti bendrą kalbą, o vėliau mū
sų partizanai bendrai veikė, tai 
kodėl mes dabar negalime bend
rai veikti prieš okupantus ir jų 
pretenzijas. Dr. Anysas apžvel
gė . Lietuvos istorinę raidą ir 
Vilniaus, kaip Lietuvos valsty
bės sostinės politinę padėtį.

Prieš • lenkų pretenzijas nusi
statyta suderinti lietuvių ir uk
rainiečių veiklą. Šiuo pasitari
mu padaryta užuomazga bendro 
veikimo, kuris, tikimasi, išsiplės 
į platesnius rėmus.

Ukrainiečiai yra gausesni ir 
organizaciniai žymiai stipresni 
už mus. Jie turi Kanadoje 41

eių. Toronte yra 55 tūkst. ukrai
niečių. Jų vyriausias organas 
Kanadoje yra Canadian-Ukrai
nian Commitee (CUC) atitinka 
mūsų Krašto Valdybai. Jie turi 
taippat ir Politinę laisvinimo or
ganizaciją (League for Ukrai
nian Liberation). Mums pažįs
tama UNF (Ukrainian National 
Federation) daugiau veikia eko
nominėje dirvoje.

Be to, jie turi Vokietijoje kaip 
ir exilinę vyriausybę “Ukrains- 
ka Nacionalna Rada” (UNR) ir 
savam krašte pogrindyje Ukra- 
inska Hlavna Vizvolča Rada 
(VHVR), kurios žinioje yra 
Ukrainiska Povstanča Armija 
(UPA).

Mūsų likiminiai keliai yra 
bendri su ukrainiečių, tai su jais 
kartu ir eikime. P. L.

- • 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. 4280

“Amlit” b-vės centras 
buvo numatytas Toronte. Nese
nai padarytas naujas nutarimas, 
pagal kurį centras perkeltas į 
Montreal}, kur kuriamas bend
rovės sandėlis. Kadangi Pem
broke turėta lentpiuvė parduo
ta, tai dairomasi pirkti kitą lent
pjūvę arčiau Montrealio. Bend
rovė yra padariusį nutarimą, 
kad bent 3 valdybos nariai gy
ventų Montrealy. Tuo būdu ten 
persikėlė pirm. Gabaliauskas. 
ten gyvena antras valdybos na
rys Ncrkeliūnas, kuris dabar 
perėmė sekretoriaus pareigas, o 
be to, vietoj pasitraukusio val
dybos nario Germanavičiaus iš
rinktas montrealietis inž. Bal
sys. Bendrovės valdybos dar du 

(vicepirmininkai) yra 
inž.

nariai
Pabedinskas Toronte ir 
Kšivickis Hamiltone.

Be Montrealio bendrovė 
rinti turto dar Hamiltone 
plotą žemės.

Baleto pamokos
Ponia Valentina, rusiškai 

prancūziškos mokyklos baleto 
artistė moko baleto Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje.

Ponia Valentina i Torontą at
vyko iš Airijos. Ten ji turėjo 
savo baleto trupę, su kuria sėk
mingai gastroliavo Vokietijoje, 
Vengrijoje, Prancūzijoje, Čeko-

tu-

laikraštį ir Vz mil savo' tautie-1 Slovakijoje ir Tolim. Rytuose.
P. Valentina džiaugiasi, kad 

Toronto lietuviai rodą didelio 
intereso baletui. “Berniukai ir 
mergaitės domisi baletu bei ap
skritai menu ir dauguma leng
vai išmokomi” — sako ji. Būda
ma Kanadoje ji norinti išugdyti 
baleto ir scenos meno sąjūdį 
lietuviškoje kolonijoje, o taip 
pat jauniems ir seniems pagel
bėti išlaikyti sveikatą per spe
cialią mankštą pagal Indijos jo
gų pavyzdį. Šis metodas jos esąs 
jau išbandytas Europoje.

Platesnių informacijų galima 
gauti paskambinus tel. LE. 6- 
5551 tarp 9-12 vai. J. N.

LUBYS 
UPHOLSTERING

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

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830, po 
' 6 vai. v^k., ir įsitikinsite.

. G ‘S'f’ ‘ .

U. SERGAUTIS
Real Estate & General Insurance

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

S17 Bloor St W. - Tel. LE. 4-2426

MK

F suvenirą ir trotilą reikmenų krautuvtn

J. Beržinskaa

Atvyko Torontan
Praeitą šeštadienį iš Valenci- 

jos, Venezųeloj atskrido V. But
vilą su žmona. Valencijoje p* 
Butvilą pasižymėjo. krepšinio 
sporte ir yra laimėjęs visą eilę 
medalių ir kt. dovanų. Jie ap
sigyveno Toronte.
REIKALINGA MOTERIS siuntiniu pru 
ėmimo Įstaigon. Kreiptis: Baltic Export
ing Co. Tel. LE. 1-3098. Reikalinga • 
mokėti anglų kalba ir vidut. mašinraštį.

Dviems suaugusiems — motinai ir sū
nui — REIKALINGAS BUTAS is dviejų 
arba vieno kambario ir virtuvės su bal
dais ir garažu. Skambinti kiekvienu lai
ku RO. 7-3944, Medeliams.

High Park rajone išnuomojamai 2 kam
bariai su baldais Ii augšte, kartu arba 
atskirai. - Garažas. Skambinti telefonu 
RO. 2-5011.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte ir kambarys l-me augšte vien
gungiui. Su ar be baldų. Tel. LE.3-4644.

Išnuomojami 2 kambariai, atskiri, gali
ma su maistu. Vieta mašinai. 453 Clen- 
denon Avė.

Išnuomojamas kambarys su virtuve, su 
baldais ir garažas, l-me augšte, ll-me 
augšte didelis kambarys ~ ši» baldais. 
Skambinti nuo 6 vai. vak. LE. J-7146.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte 
su baidais, arba frontinis kambarys l-me 
ėugšte. Tcl; LE. 1-5018.

ATSITIKTINAI pigiai parduodamas nau
jas auto radijo aparatas su automatiniu 
s*oč:<» ieškotoju. F. Riekus, 921 Dun
das W.

PARDUODAMAS pigiai "Heitzman" fir
mos pijeninos gerame stovyje. Skambin
ti RO. 2-5011.

Visu, rūšių anglis užsisakykite 
per Dominion Coal & Wood Co. 
atstovus V. ir S. Aušrotus, tele
fonu LE. 5-0527.

Otava. — Sovietų žvejybos 
min. Iškov Kanadoje nusipirko 
609 svarų jūrų vėžių. Matyt, bus 
balius...

Venecija. — Čia atplaukė Grai 
kų karaliaus jachta su apie 100 
karališkųjų asmenybių kartu 
plaukusių Viduržemio jūroje. . 
Ekskursija tuo būdu baigta.

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

KREIPTIS LE. 4-2426

B. SERGAUTIS Real Estate
817 BLOOR STREET WEST

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

J. ST ANION IS, 
norvs Rodio Electronic Technicions 

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE..1-5142

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST. TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1513

Reikalingi namai pardavimui


