
Jau šviesiau
, Be savos lietuviškos aplinkos išeivis uždustų. Jam reikia 

savų žmonių, savo lietuviško vėjelio, reikia savo lietuviško žo
džio. Reikia jo gyvo, kuris liejasi pokalbiuose, kuris leidžia at
palaiduoti dvasinę įtampą, reikia ir rašyto žodžio, kuris pateikia 
daugelį minčių apgalvoti, sužadina mielų prisiminimų, teikia 
dvasiai suraminimo, laikraštiniu žodžiu atneša taip pat daug 
naujienų iš savojo lietuviškojo pasaulio. Be jų mes sunkiau ir 
nostalgijos priepuolius pakeltume. Kai sužinai, kaip kiti lietuviai 
gyvena, kur kokių rūpesčių ar džiaugsmų turi, pats nebesijauti 
toks vienišas. Kiekvienas pasijunta esąs didelės, kad ir išblašky
tos, lietuviškos bendruomenės narys. Per laikraštį taip pat gali
me pasidalinti mintimis su platesne savosios bendruomenės dali
mi, galime pareikšti savo pažiūras įvairiausiais klausimais, ga
lime svarstyti įvairiausius sumanymus. Laikraštis tuo būdu yra 
mūsų bendruomenę jungiantis veiksnys.

Tad suprantama, kad spausdintu žodžiu, lietuvis išeivis su
sirūpino nuo pat savo išeiviškojo gyvenimo pradžios. Ir šiandien^ 
dar yra laikraščių, kurie yra atšventę net 70 metų savo amžiaus 
sukaktis. Bet kiek laikraščių yra gimę ir mirę!... Nelengvas jų 
kelias. Nėra lietuviško laikraščio, kuris šiandien būtų visiškai 
tikras dėl savo rytojaus ir galėtų laisyai verstis iš savo eilinių 
■operacijų. Visi turi prisidurti šiek tiek ir iš šalies — uždarbiauti 
kokiais parengimais arba ir aukų maldauti. To, ką visuomenė 
duoda laikraščiui normaliu prenumeratų keliu, paprastai nepa
kanka. Dėl to mūsų laikraščių didžioji dalis stengiasi turėti kaip 
Įmanoma pajėgesnį užnugarį, nori turėti kokią nors pajėgą, į 
kurią galėtų atsiremti kritišku momentu arba ir kasdienybėje 
kokios paramos sulaukti. JA

Laikraščiui yra didelis padrąsinimas kiekviena parama, kiek
vienas susidomėjimas jo reikalais, kiekvienas jo-gyvenimo są
lygų pagerinimas.

Ir “TŽ” nėra išimtis. Ir jie reikalų visada turi daugiau negu 
galimybių juos patenkinti. Vienas didžiųjų rūpesčių buvo netu
rėjimas pakenčiamų patalpų. Šiandien šis rūpestis jau išspręstas.

Patalpos pastatytos ir pereitą sekmadienį iškilmingai pa
šventintos. Iš rūsio išsikraustyta, ir šiandien jis atrodo toks bau
ginančiai niūrus pažvelgus iš naujųjų šviesių ir švarių patalpų. 
O tos patalpos įgytos bendrom šv. Jono Kr. parapijos, KLK Kul
tūros Draugijos ir'^Žiburių” spaudos bendrovės pastangom. Bet
gi svariausia parąma atėjo iš kun. P. Ažubalio, kuris nuo pat 
pradžios rodė daug nuoširdaus rūpesčio mūsų savaitraščiui.
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Savaitės įvykiai Į

TT Sį KBTtcĮ JIS ntzSigUAtejU AUUWriw,
kad išdygtų naujas pastatas parapijos teritorijoj ir g^ėtų tar
nauti krikščioniškai'lietuviškam žodžiui. Tuo būdu, einant ran
ka rankon, liko sudarytos įmanomos sąlygos, kurių buvo laukta 
virš šešių metų. Tai yra įrodymas, kad yra žmonių, kurie nenu
ilstamai sielojasi spaudos gyvybe.

“TŽ” iškilę į šviesą, nuoširdžiai dėkoja pasišventėliams už 
tokią esminę paramą ir tikisi, kad ji įgalins mus žengti stipres
nių žingsniu lietuviškon ateitin. ,

Trečioji ko-nfęrencija Suezo reikalu šaukiama Londone vos po- 
sibaigus antraj&Mcurioje buvo aptarti planai steigti Suezo kana
lo naudotojų bendrovę. Pctsirodo, eilės kraštų atstovai paprašė lai
ko susipažinti su.naujuoju planu, parengtu J. F. Dulles. Principe 
11 kraštų pasisakė, už Dulles planą ir nutarė per 10 dienų įsteigti 
planuojamą bendrovę. Jai priklausyti jau pasižadėjo: JAV, Brita- 
rįia, Italija, Australija, N. Zelandija, Portugalija, V. Vokietija,-' 
Ohndija, Turkija, Ispanija, Norvegija. Prancūzija pareiškė- kai- 
kurių abejonių, bet apsisprendė prisidėti. Švedija su Daili] a dar 
abejoja, bet, atrodo, irgi prisidės. Dar nęąišku. ar prisidės Pakista
nas, Iranas, Japonija ir Etiopija. Jau prisidėję prie Suezo naudo
tojų bendrovės kraštai sudaro •------------------------ :---- ------- ----
apie 75% Sųęzu praplaukiančių laivų. Naujai įsteigtosios bend- , 

, '. .' , rovės uždavinys būsiąs: paruoš-
i ti tarptautinės kontrolės planą 

į /ir jį spalio mėn. pateikti Jungt.
Tautoms, bandyti rasti bendra
darbiavimo būdus su Egiptu ir 
ištirti jūros kelius, kuriais tek
tų naudotis tuo atveju, jeigu 
susitarimas su Egiptu nebūtų 
įmanomas. Trečiosios konferen- 
cijcs paskirtis ir yra oficialiai 
įsteigti Suezo kanalo naudotojų 
bendrovę, kurioje dalyvautų po 
vieną atstovą iš kiekvieno daly
vaujančio krašto ir pradėtų vyk 
dyti nustatytus planus. Be to, 
britai su prancūzais kreipėsi į 
JT Saugumo Taryba, kuri susi
renka svarstyti .Suezo klausimo. 
Prancūzijos pre"nje?;as Mollet 
savo kalboj nusiskundė vakarie
čių nevieningumu. v

Chruščiovas Jugoslavijoj 
Oficialiai paskelbta, e^ Chruš 

čipvas išvykęs keletai dienų pa
ilsėti Jugoslavijcn. Neoficialiai 
betgi yrą žinoma, kad tai naujas f 

.oolitini^ nobūdžio vizitas, diktat----
Nnbt&ail

Pašventintos naujos " T. Z. ” patalpos

Klastinga ranka
Septintuosius savo 'gyvenimo 

metus bebaigią “Tėviškės Žibu
riai” iki šiol tebevargo be savų 

i patalpų — vis laikinose, darbui 
! nepritaikytose ir visais atžvil- » • • , • i T —

Mūsų bendradarbis Niujorke
Tarptautiniame gyvenime Su- 

ezo reikalai stovi dar pirmoje 
vietoje. Praeitą savaitę įvykusi 
Londone konferencija 18 valsty
bių išryškino nesutarimus ir šių 
valstybių tarpe. Amerika daro 
viską, kad išvengtų karo. Ji jau 
seniau siūlė naują organizaci
ją, kuri tvarkytų šių valstybių 
reikalus dėl Suezo kanalo. Tai 
yra taip vadinama kanalo nau
dotojų organizacija. Vieniems 
ji pasirodė per radikali, kitiems 
per silpna. Vienos delegacijos 
turi atsiklausti savo vyriausy
bių ar bus galima pasirašyti, ki
tos iš viso nesutinka. Nesutaria 
ir didžiosios valstybės. Ypač 
nepatenkinta Prancūzija; ji 
skaito, kad tai, kas dabar pro
jektuojama, eina jų prestižo silp 
ninimo linkme. Jie dabar ves
dami malšinimo karą Al žėrį] o j 
labai jaučia, ir tai daugiau negu 
kas kitas, Egipto nesiskaitymą 
su vakariečiais ir bijo, kad tas 
nesiskaitymas dar daugiau už
krės arabų tautas pakelti galvas 
siekiant nepriklausomybės. Juo 
labiau, kad Egiptas visais būdais 
padeda ir net skatina arabus ko
voje su prancūzais. Šie norėtų 
Egiptą paklupdyti, kad tuo bū
du būtų nuraminti ir jų arabai. 
O Egiptas laikosi tvirtai. Ne
daug ką padeda ir Indijos pasiun 
tinys Krišna Menon, kuris ima
si misijos tarpininkauti tarp Va 
karų ir Egipto. Indija skaito, 
kad ji su JAV yra tarpininkės 
šiame ginče ir daro viską karui 
išvengti. Rusai daro savo patylo 
mis. Yra žinių, kad jie skatina 
Egiptą nenusileisti tiek karo at
veju, tiek ir kanalo blokados at
veju. Jei Vakarų valstybės pra
dėtų vengti kanalo ir prekes ga
benti aplinkiniais keliais, Egip
tas nukentėtų finansiškai, bet ir 
šiuo atsitikimu rusai žada Egip
te gelbėti Rusai daro ir darys 
viską, kad susitarimas neįvyktų.

Rinkimai, rinkimai...
Praeitą savaitę pradėjo rinki

minį vajų ir pats Prezidentas- 
Jis pasakė porą kalbų iškelda-

mas savo valdymo metu pasiek
tus laimėjimus ir ateities pla
nus. Svarbiausias jų šūkis: tai
ka ir gerovė!

Ir tikrai, šiandien Amerikos 
ekonominis gyvenimas yra pa* 
čioje viršūnėje. Visi dirba ir už
dirba gerai. Pranašaujama, kad 
šitas pakilimas ir pramonėj ir 
prekyboj dar kils ligi 1957 m. vi
durio, o po to kiek sulėtės. Taigi 
darbų nestigs. Tad respubliko
nai ir sako, kad tai jų nuopelnas! 
Demokratai atsikerta, kad jiems 
valdant tas gyvenimo lygis bū
tų buvęs dar augštesnis, nes ga
limybės būtų buvę geriau išnau
dotos. Jie konstatuoja, kad da
bar valdo Ameriką didysis vers
las ir jo atstovai.

Dėl pačių rinkimų galimybių 
Amerikoj žmonės taip spėlioja: 
rinkimus greičiausia laimės Ei- 
senhoweris su Nixonu, bet sena
te demokratai turės aiškią dau- 

v j gumą. Taigi, valdymas Preziden 
tui pranašaujamas nelengvas. 
Rinkimuose lems didelis Eisen- 
howerio populiarumas. Juo žmo 
nės pasitiki, nes mano, kad jo
kių netikėtumų ir viduje ir pa
saulyje jam valdant neįvyks. 
Tai ryškiai rodo ir dabar veda
moji Amerikos politika Suezo 
kanalo krizėj. JAV prezidentas 
šiandien yra galingiausios pa
saulyje valstybės galva ir tik
rasis politikos vairuotojas. Net 
ir sovietai jo nekeikia. Kai jiems 
reikia keikti, jie pasirenka Dul
les ar koki kitą jo sekretorių - 
ministerį. Amerikiečiai žino Ei- 
senhowerio papuliarumą užsie
niuose ir tuo pagrįstai didžiuo
jasi. Ir todėl manoma, kad Ste- 
vensonas, kuris labai augštai 
vertinamas kaip gabus politi
kas, intelektualas, geras kalbė
tojas, garsus savo sąmojais ir 
aštriu liežuviu — negalės atsi
laikyti. Dar veikia ir kiti mo
mentai. Pripažįstama, kad res
publikonai neturi tokios geros 
partinės organizacijos kaip de
mokratei. Pvz, rinkimai Maine 
valstijoj, kuri skaitėsi respub-

i giais netinkamose — šv. Jono 
Kr. parapijos klebonijos . rūsy. 
Tuo buvo jau seniai rūpinamasi, 
pagaliau buvo ryžtasi įsigyti 
naujas patalpas ir nutarta pra
dėti nuq tam rikalingų lėšų tel
kimo. ‘Buvo įkurtas specialus 
TŽ Namų Fondas. Tačiau anks
čiau nei jis baigė savo pasiruo
šimus ir paruošiamąjį susiraši
nėjimą, šv. Jono Kr. parapijos 
klebonas kun. Ažubalis pasiūlė 
savo projektą. Parapija apsiėmė 
pastatyti patalpas, tik paprašiu
si sumokėti keletos metų nedi
delę nuomą avansu. Taip klebo
nijos kieme išdygo triaugštis pa
statas, kurio pusrūsis skirtas 
“Žiburių spaustuvei, vidurinis 
augštas — “Tėviškės Žiburių” 
redakcijai su administracija, c 
viršutinis augštas paliktas' pa
rapijos reikalams.

Planas realizuotas, spaustuvė, 
redakcija su administracija į 
naująsias patalpas jau Įsikraus
tė, o pereitą sekmadienį įvyko 
naujųjų patalpų

pašventinimas.
Pašventinimo apeigas atliko 

naujasis Toronto arkivyskupo 
oagalbininkas J.E. vysk. Fr. A. 
Marrccco, kuris taip pat atlaikė

bažnyčioje šv. Mišias ir pasakė 
nuoširdų pamokslą. Toronto lie
tuviai Jo Eksc. savo tarpe matė 
pirmą kartą ir pirmą kartą 
džiaugėsi jo gilių minčių gra
žiu pamokslu. Jo Eksc. pirmiau
sia pasidžiaugė lietuvių ir šv. 
Jono Kr. parapijos pastaraisiais 
metais vykdomais darbais, prisi 
minė žinąs lietuvių tautą kaip 
dabar kenčiančią, taip pat jų 
tvirtumą katalikiškuose princi
puose. Toliau Jo Eksc. kiek pla
čiau pagvildeno mūsų kaip lie
tuvių ir katalikų pareigas nū
dienio pasaulio sūkuriuose.

Į bažnyčią iš klebonijos Jo 
Eksc., kuris į parapiją atvyko 
lydimas apaštališkosios delega
cijos sekretoriaus kun. Cassati, 
buvo nulydėtas dvasiškių ir 
kviestųjų svečių. Taip pat po 
pamaldų iškilmingai su kryžiu
mi nulydėtas i naująjį pastatą

:W

šventinimo apeių atlikti. J.E. pa- sosto oficiali įstaiga t 
šventinus pastatą iš oro ir visus 
tris augštus iš vidaus sekė

bendri pusryčiai.
Parapijos salėje susirinko po

ra šimtų parapijiečių ir svečių. 
Užkandus, Jo Ekscelenciją ang
liškai “Tėviškės Žiburių” leidė
jo Kanados Liet. Kat. kultūros 
Draugijos vardu pasveikino 
kun. dr. Pr. Gaida. Primindamas 
lietuviškos spaudos praeitį bei 
padėtį Kanadoje kun. dr. Gaida 
pareiškė vilties, kad čia dirba
mas darbas Jo Eksc. yra žino
mas iš tų laikų, kai jis dirbo vys
kupų konerencijos įstaigoje kaip 
naujųjų ateivių reikalų vadovas.

JJE. savo turiningame žodyje 
panagrinėjo spaudos vaidmenį 
idėjų skleidimo uždavinius vyk
dant. Katalikiškame pasaulyje 
nuo seno veikia apaštališkojo

likonu tvirtovė, davė nelauktus 
rezultatus: "laimėjo demokratai, 
Ir viena priežasčių — respubli
konų blogesnė partinė organiza
cija. Respublikonai būdami val
džioje yra daugiau savimi už
tikrinti, ir nerodo tiek pastangų 
ir šioje rinkiminėje kovoje. De
mokratai save laiko liaudies par 
tija. Tai yra manoma nuo senų 
laiku ir eina toliau; pvz. juodu
kų žymi dauguma balsuoja vi
suomet už demokratus.

Ar sovietai gali , konku
ruoti su Amerika?

Sovietai pasišovė konkuruoti 
su Amerika paskolų ir dovanų 
davime kitoms tautoms. Kiek
vienam aišku ko siekia sovietai 
tokia savo politika. Taip diktuo
ja jų reklamos reikalas. Ame 
rika duoda dovanas ir paskolas, 
nes visko turi, ir perdaug. Yra 
pakankamai ir kapitalo, maisto 
ir pramonės išdirbiniu. Čia se
kama galvos, kaip tą iškišti kur

(Nukelta į 2 psl.) -
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mų su JAV. Netenka abejoti, 
kad Chruščiovas, po Mikojano 
vizito, stengsis dar pagerinti 
abiejų kraštų kompartijų santy
kius. Mat, po Poznanės sukilimo 

v i Kremlius jsakė satelitiniuose 
uz' kraštuose sulėtinti destalinizaci- 

ją, o Tito tai nepatiko. Abu ko
munistų vadai bandys išsiaiš
kinti reikalą ir kartu planuoti 
komunizmo plėtimą Afrikos ir 
Azijos kraštuose, kur ryšium su 
Suezo kanalo byla padidėjo ne
apykanta vakariečiams.

Pakarti trys kipriečiai
Anglu gubernatoriui Harding 

atsisakius patenkinti malonės 
prašymus, trys graikai kiprie
čiai 23 ir 22 m. jaunuoliai, buvo 
nakarti už anglų karių šaudy
mą. Su jais, atsisveikinti buvo ' 
leista tik tėvams. Ortodoksų ^ku
nigas aprūpino juos paskuti
niais sakramentais ir palydėjo 
prie kartuvių. Stiprūs anglų ka
riuomenės būriai saugojo visus 
kalėjimo priėjimus. Naujai su
organizuota pasipriešinimo są
junga Pekra paskelbė trijų die
nų streiką.

Nauja valstybė
Britanijos vyriausybė prane

šė suteikianti nepriklausomybę 
į savo kolonijai, vadinamai Auk- 
i so Krantu, nuo kovo 1 d. Tai 
kolonija vakarinėj Afrikoj, kuri 
ateit-'- vadinsis Ghana ir bus bri
tu Commonwealtho narė. Prie

I jos bus prijungta Togoland sri- 
i tis, jeigu su tuo sutiks Jungt.
Tautos. Kol kas ir šią sritį valdo 
britai, bet JT pavesti. Gegužės 
mėn. Togolande buvo pravestas 
plebiscitas, ir daugumas pasisa
kė už susijungimą su Aukso 
Krantu. JT kolonijų globos ko
mitetas rekomendavo tarptauti
nę globą baigti.

inti 
davinį skleistiOievo žodį pasau
lyje — De Propaganda Fidei.. 
Tačiau be Bažnyčios daugiau 
pastangų buvo mažai terodoma. 
Kai kiti dirbo, katalikai ilsėjosi, 
tarvtum pasitikėdami Kristaus 
užtikrinimu, jog Jo Bažnyčios ir 
pragaro vartai nepergalės. Bet 
ištikrųjų jau nuo pat krikšto 
kiekvienas yra įpareigotas Die
vo paskelbtas tiesas skleisti pa
saulyje. Pasaulyje daugybė žmo 
nių yra suklaidintų. Tūkstančiai 
yra žmonių, kurie krikštyti, bet 
negyvena katalikiškai — yra ta
pę priešingos propagandos au
komis. Krikščioniškosios tiesos 
skleidimas vykdomas gyvu žo
džiu, spauda ir krikščioniško 
gyvenimo pavyzdžiu. Jūsų įsi
gytas pastatas, sakė Jo Eksc., ne 
imponuoja didumu, bet iš jo ga
li išeiti didelė jėga. Ir Kristus 
savo apaštalus pasaulin pasiun
tė iš kuklios pastogės. Darbas 
kuris šiame pastate vyks, bus 
didelis ir sunkus. Dirbkit jį iš
sivilkę švarkus. Bet ir visas jū
sų gyvenimas tebus skleidimas

I tieses. Jokia žodinė propaganda 
I negelbės, jei negyvensite taip, 
kaip skelbiate. O kai gyvensite 
pagal krikščioniškąsias tiesas ir 
Bažnyčios palaiminimas bus su 
jumis.

Po vyskupo kaibos dvi mažos 
mergytės įteikė jam po^nuokštę 
-gėlių, o kun. klebonas Ažubalis 
So iwkio atminimui neseniai 
pasirodžiusią vvsk. A. Bara
nausko “Anykščių Šileli”, išleis
ta lietuviu ir * anglų kalbomis 
(vertimas N. Rastenio, leidinys 
“Lietuvių Dienu”).

Padėkodamas už gražias min
tis ir linkėjimus, kun. dr. Gai
da pareiškė viltes, kad J E. ne
pamirš mūsų darbo ir visu lie-: 
tuviu. Po -to taip pat angliškai 
kalbėjo gen. konsulas min. V. 
Gylys, priminęs lietuvių tautos 
dabar pergyvenamą tragediją ir 
reikalą įsigyti bičiulių bei rasti 
naramos kituose kraštuose ir 
Bažnyčios augštųjų dignitorių 
tarne.

Toliau sekė trumpa meninė 
nrogramčlė — mokinukas Aliu
kas Pusvaikis naskambino pija- 
ninu. o solistė V. Žemelytė, kuri 
giedojo ir bažnyčioje pamaldų 
metu, akompanuojant muz. St 
Gailevičhii, padainavo vieną ita 

redakcija su administra- lišką damą.
Nuotrauka Tarvydo I (Nukelta į 3 psl.) - į
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Naujasis pastatas, kurin persikėlė “TŽ” 
cija ir “Žiburių” spaustuvė,

Rope, rangovas, 
paštetą “TŽ”.
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VISAS PASAULIS SOVIETU KARTOTEKOJE;
, Rusijos diplomates Wladimir Igų vietos, kurias lankė ar lanko, ] žinovai: Nunn> Mąy ir Klaus 

Petedv, pabėgęs į Australiją, ati kur vasaroją jo žmoną ir vaikai, 
dengė Sovietų paslaptis, įvelda- kąs jį domina mene, sporte, po- 
mas ir Anglijos garsias- politi- litikoje, jo. svajonės ir ambici-

grafuodavo slaptus valdžios do
kumentus ir siųsdavo į Maskvą.

Į lietuviškąjį jaunimą
| tės proga, jas įteikti laisvo

jo pasaulio valstybių vy- rausybėms.Darbą reikia pradėti tuoj neatidėliojant. Kraštuose, kur yra lietuviškojo jaunimo organizacijų, jos prašomos imtis iniciatyvos ir sudaryti peticijos akcijos centrą, o kraštuose, kuriuose lietuviškojo jaunimo organizacijų nėra. Lietuvių Bendruomenės prašomos sudaryti peticijų

Lietuvos Jaunime,(ELTA). Šiemet, minint 1940 ir 1941 metų birželio tragiškuosius įvykius, lietuvių jaunimas Amerikos Jungtinėse Valstybėse įteikė jų Prezidentui peticiją, kad būtų imtasi priemonių pašalinti iš Lietuvos Sovietų okupantus ir patikrinti lietuvių tautai laisvę ir nepriklausomą valsty- Jainį gyvenimą. Peticiją pasirąšė ape 40.000 lietuviško jaunimo.Tas Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviškojo jaunimo žygis didžiai vertinamas. Jis dar kartą priminė laisvajam pasauliui, kad Sovietų pavergtų valstybių tarpe yra ir Lietuva, kad bolševizmo pavojus tebegrosią laisvajam pasauliui ir kad taika pasaulyje yra nedaloma ir negali būti pasiekta, kol Vakarų ir Rytų santykiai nėra sutvarkyti tautų laisvinimo pagrindu. Ši peticija taip pat atkreipė galingiausios pasaulyje valstybės Prezidento dėmesį į Sovietų okupuotos Lietuvos žmonių pavergimą ir teisėtą reikalavimą išlaisvinti.JAV lietuviško jaunimo pastangas Vlikas užgyrė ir rėmė, kartu reikšdamės didžią padėką šio žygio iniciatoriams, Jaunimo Centriniam Komitetui už atliktą darbą ir visiems, kurie šį žygį rėmė ar bent kuriuo būdu prie jo prisidėjo. Visi jie dar kartą parodė, kad Lietuvos laisvė yra brangi ir siektina visoms lietuvių kartoms.Vlikas laiko, kad lietuviško jaunimo žygis JAV yra sektinas pavyzdys, lietuviškam jaunimui visuose laisvuose kraštuose. Tad
Vlikas kreipiasi į lietuvišką 
jaunimą visame laisvajame 
pasaulyje, prašo paruošti 
panašaus pobūdžio peticijas 
iki 1957 metų vasario 16 die
nos ir tą dieną, Lietuvos 
Nepriklausomybės - • šven-

Šalia siaubingojo Kremliaus, 
Maskvos centre yra paslaptinga 
tvirtovė, kurioje randasi di
džiausias pasaulio archyvas. 
Šioje moderniškiausioje karto
tekoje yra surašyta milijonai 
asmenų ir kasdien užrašomi vis 
nauji vardai, ten tikriausiai yra 
ir tavo, skaitytojau, vardas ir 
gal manasis. Milžiniškas archy
vas su nesuskaitomomis kortelė
mis užima aštuonių augštų pa
statą su šiiųtais kambarių, už
darytų plieno durimis. Prie len
tynų ir spiritų, kuriose yra su
dėtos kortelės su detaliu asmensakcijai jaunimo branduolius ir 1 aprašymu ir laikomos užrakin- talkinti jiems ;uždavinį atlikti, j tos plieno dėžutėse, dirbą kas- Peticijos turi būti iš ankšto pa- dieh pustrečio šimto prityrusių rašytos, atskiri lapai parašams Į archyvarų. Jau turimi duome- ................ . -.u nyS nuolat papildomi naujomis 

• nnlinlrvkomic i-r noc.kiaušiai gautais adresais.Šiame slaptame archyve yra suregistruota milijonai vardų tų asmenų, kurie užimą ar turėjo užėmę politines ar valstybines pareigas, arba turėję kokias atsakingas pareigas pramonėje, kariuomenėje, kultūroje, mene ir pan.; buvo ar rodėsi palankūs ar nepalankūs sovietiniam režimui arba dabar kaip reiškiasi:Kiekvieno individo tiksliai pažymėta gimimo data, tėvo vardas, šeimyninė ir ekonominė padėtis, gyvenamoji vieta, profesija ir tt Be to, dar prirašomos įvairios pastabos, kartais visai nereikšmingos, beveik kvai lai pedantiškos, kurios betgi atėjus tam tikrai progai tampa lemiamos vertės, pavyzdžiui apie profesorių: kurias mokyklas yra lankęs, klasės draugai ir jo santykiai su jais, vėlesnį draugai ir kolegos, restoranai ii* pramo-
' - ■ .......................... '■ ' ~

laiku išspausdinti, išsiuntinėti ir ijos centrui, kad būtų kartu su .peticija gražiai įrišti ir įteikti valstybės galvai, išsirūpinus audienciją iš kalno.Vliko Prezidium. tiki, kad siūlomoji peticijų akcija lietuviškojo jaunimo bus širdim priimta. Jaunimo organizacijos yra prašomos tuoj sudaryti centrinius komitetus akcijoms kraštuose vadovauti ir susisiekti su Vliko Prezidiumu šiuo adresu: 8566, 98th Street Woodhaven 21, N.Y., USA.Lietuvos Jaunime, pavergtoji Tėvynė šiandien yra reikalinga ir Tavo pagalbos daugiau negu bet kada! Vliko Prezidiumas.

nustatytu terminu grąžinti akci-1 žiniomis, aplinkybėmis ir pas-

St Catherines, Ont.
Atidaroma koplyčiaŠi sekmadienį, rugsėjo 30 d., 10 vai. rytą (Standard time) iškilmingomis pamaldomis atidaroma Pranciškonų koplyčia St. Catharines, 75 Rolls Ave., Carlton gt. kampas. Nuo -šio sekmadienio ten vyks nuolatinės pamaldos kiekvieną, sekmadienį..

Tai vienas iš infomacinių pranešimų serijos, padedančių jums suprasti ir paminėti

DADEIWS DIENA
Pirmąją padėkos dieną 1578 m. suorganizavo anglų 
dvasiškis, gyvenęs Newfoundlande. Vėliau,' 1621 m. 
Plymouth, Massachusetts valstijoje, išsikėlę piligri
mai, atsidėkodami už gerą derlių, šiaurės Amerikoje 
padėkos dieną paskelbė švente. 1879 m. spalio 9 d. Pa
dėkos Diena buvo paskelbta Švente Kanadoje. Ji buvo 
atšvęsta lapkričio 6 d. Padėkos diena švenčiama ir da
bar, kasmet antrąjį spalio mėnesio pirmadienį.

Klastinga ranka
(Atkelta iš 1 psl.)

nors. O tuo tarpu žinome, kad 
sovietų- žmonėms visko .terūksta 
pradedant nuų adatos,t ir , bai-; 
giant kapitalais.' Jei jie šiandien ir sugeba parduoti ką nors iš pramonės gaminių, tai daugiausiai dėl to, kad Vakarai nesugeba ligi šiol išlaisvinti iš rusų vergijos tokių valstybių kaip Čekoslovakija, Lenkija, Lietuva ir kitos, kurių įmonės dirba “eksportui”. Pvz. Škodos fabrikai dirba ir Egiptui, ir Kinijai sovietų vardu. Atimk iš sovietų tą 100.000.000 europiečių, ir sovietai pasijus labai vargingai. Šita tema reiktų labai ir labai daug kalbėti ir įrodinėti, kad Vakarai vienąsyk ne tik suprastų, bet ir veiktų, Europos tautų išlaisvinimui. Tai reikalas, liečiąs ir pačias tautas, ir Vakarus, jų ekonomiką, jų politiką ir jų tolimesnes perspektyvas globaliniu mastu. Europos tautų palikimas vergijąj sovietus jau sustiprino ir stiprins dar ir ateityje visais atžvilgiais.Per nepilnus trejus metus sovietai paskolinę, kaip jie patys praneša, 600 mil. dol., tuo tarpu Amerika išdalino 12 milijardų dol. ir dar atskiromis sutartimis paskolino vyriausybė ir privatūs verslininkai virš 3 milijardų. Amerika skolina ar duoda iš perteklių, sovietai skolina savo piliečius nuskriausdama ir tik dėl politikos ir propagandos.

Lietuviškoj politikėj
VLIKb praplėstas prezidiu- į 

mas praeitą savaitę buvo susi
rinkęs ir jame pirmąkart daly
vavo ir naujai priimtoji grupė 
— Vilniečiu Sąjunga. Ją atsto
vavo jos pirmininkas p. Jukne
vičius. Buvo svarstyta Lietuvos 
bylos kėlimas Jungtinių- Tautų 
Ch-ganizacijoje ir duotas pritari
mas daryti visus reikalingus žy
gius pritraukiant ir visus kitus 
veiksnius prie šio didelio darbo. 
Svarstyta ir nusistatyta teigia
mai dėl specialios VLIKo radio i 
tefrnybos rinkliavos, kuri turi 
įvykti dar šiais metais. Planai 
paruošti ir greitu laiku bus vi
suomenei paskelbti. Nusistaty
ta dėl nau jai steigiamos Tautos 1

jos. Dąr ne viskas. Šalia viso to dar pridedama laiškai rašyti ir gauti, paskaitų santraukos, * pasikalbėjimai telefonu, straipsniai. Galiausiai prijungiama intymiausi dalykai kaip meilė ir panašiai. ‘ /Wladimir Petrov sako, kad tame slaptame archyve yra ypatingu tikslumu pažymėta visi individo silpnumai ir keistumai pastebėti elgesyje, polinkiai ir visi nenorritalumai, kuriuos kiek vienas mirtingasis lengvai papildo. Paženklina ir tai, ką asmuo yra pasakęs ar padaręs,būdamas girtas...Lengva tat suprasti, kiek siaubo įvaro kiekvienam tas mons-. triškas archyvas; net pačiame sovietiniame rojuje, panaudojant kaip pirminį ginklą moralinei presijai ifvergijai išlaikyti. Tas archyvas stebėtinai pasitarnauja ir užsienyje, padėdamas išlaikyti nesuskaitomas šnipų ir sabotažo organizacijas, augdamas slaptus ' voratinklnisi civilizuotąjį?: apgaulingi^,. „„ . *—•giausius politikus, masių lyderius, nepermaldaujamai uždarant pragariškose žnyplėse. Kelio atgal jau nėra. Tikslas vienintelis: pasaulinė revoliucija. x-
Vienas pavyzdys iš 

tūkstančiųDavid Greenglas. amerikonas, būdamas tik šešiolikos metų įsirašė į komunistų partiją. Buvo gabus, linksmas berniukas, susidomėjęs naujausiais išradimais, taip kad net užmiršo Amerikos komunistų partiją. Pašauktas į kariuomenę, buvo paskirtas į Oak Ridge dirbti atominėje laboratorijoje, iš čia perkeltas į atominius Los Alamos fabrikus. Rusijai labai rūpėjo rasti žmogų, kuris teiktų žinių apie atominius bandymus. Garsiajame Maskvos archyve jau buvo kortelė su David Greenglas vardu, ten buvo parašyta ir ši pastaba: “Gabus ir patikimas jaunuolis, didelėje sesers ir žmonos įtakoje”.Jo sesuo buvo Ethel Rosem- berg, komunistė, ištekėjusi už: Juliaus Rosemfeergo, taipgi ko-

į Kanadą Sovietų špionažo pir
mininkui pulk. Žabotinui, kuris 
tuojau įgaliojo Angelovą, kad 
sueitų Į kontaktą su tais dviem 
mokslininkais, kurie, kaip buvo 
gerai žinoma Maskvoje, dirbo 
prie branduolinių tyrinėjimų 
atominiame Montrealio fabrike.Jei Sovietų špionažas betarpiai pasiuntė savo patikėtinę užmegsti ryšius su anais dviem mokslininkais, tai aišku, kad buvo tikri nesusidursią su Amerikos kontršpionažu. Kaip tik slaptajame Maskvos archyve buvo pažymėta, kad Klaus Fuchs priklausė komunistų partijai dar būdamas studentu Kiel universitete, Vokietijoje, ir kad-

mas rusams.
Tremtinių vardai’’1 ■

Didžiausia atidumas ^.^kirja
mas slaptąjam archyvui rien; 
kant žinias apie tremtinius (dy- 
pukus),' emigrantus, pabėgu
sius nuo komunistinio' režimo. 
Surenkamos smulkiaušio^ žinios 
su tiksliausiomis datomis.Slaptosios policijos kapitonas Koklov, neseniai pabėgęs į Vakarus, atidengė, kad rusai jau turi visų pabėgusių vardus ir juos atydžiai seka visame laisvajame pasaulyje, pažymėdami visus jų darbus, persikėlimą į naują vietą' jų veiklą ir kiekvieną kitą smulkmeną.Iš tamsių “elektroninių Maskvos smegenų” vykstą nesusto- įamai tūkstančiai slaptų’ agen-

4 ” *

1956,JX.27, - Nr.39 435a,

tig • prisidengsiu jwkaleiaupio- 
. rok ūmomis, . kaip„«terptauti- 

niais kongresais, sportu, mokslo 
; tikslai* ir pan„ kur visai netruk

domi galėtų rinkti žinias.

sus Sovietu špionažo ’dajrl 
šis ••‘milžiniškas meškerioji

archyvas turėtų būtilengvati
kiams vakariečiams rimtu susi
mąstymu, nes yra pavojuje- tai
ka, ekonomija, politika ir ateitis.

Nors Bulganinas ir šypsosi, 
siųsdamas savo šeimos fotogra
fiją Amerikos prezidentui, kvies 
damas j taikingą bendradarbia
vimą, tačiau Rusija nekeičia sa
vo sistemos ir neatsisako nuo 
užsibrėžtojo objektyvo: pavergti “kapitalistinį ir buržuazinį“ pasaulį. T. B. Mikalauskas.

BREWERS SINCE 1828

ių infar-
li veikia

demarininkų sąjūdžio. Jie su 
LAS nėra sutapę, nėra sutapę ir 
su LNT; rengiasi išleisti savo

SUDANO RESPUBLIKA Kelionė*; {spūdžiai 
Rašoj; Pamititviškis

atominio, špionažo įrankiu visai nežinodamas, kur nueina jo slap tos informacijos, patikėtos žmonai ir seseriai.KanadojeTuo pačiu būdu vieną dieną Maskva ištraukė iš slaptojo archyvo dvi korteles, kuriose buvo įrašyti du atominio mokslo

Štai aš naujausioje? pasaulyje f ėjau 3 • dolerius. Sakoma, kad ^respublikoje — Sudane. Išlipu vienas.. Truputis po vi- danakcio. Tamsu nors į akį durk; ^lyguma siautė baisus vėjas, turbūt, garsusis dykumų hąbubas, o visuose dangaus skliautuose žaibavą ir griaudė. Jaučiau smėlį už apikaklės ir tiesiog dusinantį karštį. Trenkė mintis, koks nelabasis mane čia atitrenkė ir kaip čia išbūsiu dvi dienas.Aerodrome pastatas naujas ir modernus, turbūt, vienintelis toks pastatas visame Sudane. Labai mandagus jaunas arabas patikrino mano dokumentus. Muitininkas, matyt, miegojo, todėl- niekas lagaminų..nežiūrėjo. Dideliu oro linijos autobusu vienišas pasileidau į Sudano geležinkelių operuojamą Grand hotelį, taip pat vienintelį tinkamą europiečiams. Kiti hoteliai tik iš molio krėstus landynės. -Smėlis maišėsi. su lietumi, tarpais žaibui sušvitus mačiau, kad važiavome didžiulės upės pakrante — tai Nylas. Matomumas buvo lygus nuliui, tad nenuostabu, kad šoferis važiavo vos gyvas. Tropinis lietus prapliupo sriautu, kad tarpais abejoti pradėjau:, važiuojame keliu ar -Nylo vąga^-Ro, poros -valandą pasisekė pasiekti hotėlį, stovintį ant Nylo kranto.Khartoumo gatvėseNori važinėti po arabų krašt- tus, išmok derėtis. Niekuomet gyvenime nebuvau pažengęs šioj srity.* Pabandžiau, na, ir sekasi puikiai: už .taksi 2 valandoms per 30 sekundžių nuside-
PASKUBĖKITE!!

GERA PROGA!!!Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse
Honest Ned’s

1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)
1192 Queen St W. (art! Gladstone)

Vyr. vilnoniai 
megztukai $3.99 

labai šilti

Vaikų megztiniai 
kaina 99c

Odiniai švarkai, geros 
rūšies tik už $9,95

Vyru šilti kobiniai 
tik ui $1,29

Vaikų žiem. kostiu
mėliai iš nailono, visu 

dydžių, tik $3.99

Moterų megztiniai, 
vidnoniai 
tik $1.79

Vyrų station wagon 
švarkai, išmušti kailiais, 

Kk $12.95 .

Moterų skepetaitės 
dvi už $1.00

Vaikų paltai 
/station/ su kailiu 

tik už $4.99

Moterų apatiniai tik 
už 99c

Gera proga siuntinių 
užjurin siuntėjams: ge

ros rūšies medžiaga 
kostiumams tik už 
’ $1.99'* far Jas

Medžiaga mot .sukne
lėms, 4 jardai už $1.00

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams užjūrin -
Kailiniai švarkai — žemos kainos! Specialios kainos šią savaitę!

i Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią
• . prekę pirkti, — sako anglų priežodis, 
r : .A:-'-. ■

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

,, Satia - Koerting -
JIE GAtk-AMI GENERALINĖJE

ATLAtaTtC EXPORT -
VU Dumtas St Toronto

Blatfpdnkt

arabas laiko kvailu ■ žmogų, kuris nesidera. ;Po audros Khartoumo mies- tas, Sudano respublikos sostinė, atrodė didžiulė .purvina .bala- Skaitoma, kad. Khartoum, tai europiečių miestas. Per dvi valandas tačiau nemačiau.-nei vieno europiečio. Gatvėse vaikščiojo tamsiaveidžiai arabai, su ilgais, iki žemės, apsiaustais ir turbanais. Iš Sudarto pietuose esančių, džiunglių atsikraustę negrai turbanų nenešioja ir vaikščioja basi. Buvo sekmadienis ir čia, kai pir pas mus Ontario provincijoje, viskas uždaryta. Matėsi angliški ir Egipto ban kai, įvairios įstaigos. Gatvių parašai arabų ir anglų, kalbomis. Tebestovi Sudano užkariautojų generolų Kitchener ir Gordon paminklai. Svambiausia miesto gatvė, kurioje sūsispietusios visos Sudano respublikos ministerijos dar tebesivadina gen. Kitchener vardu. Prieš 58 metus, šiose gatvėse generolo vadovaujami anglų daliniai, kurioje kapitono laipsnyje dalyyąvo ir Churchillis, išskerdė Moham- medo Ahmed o vadovaujamą dervišų kariuomenę, sukilusią prieš saw paveržėjus ir jau .tųo- zmet siekusią j|udąno. nęprįyąu-_ somybės. Anglų šiame mūšyje žuvo 48, o dervišų 9.700. .Pb jm- sės šimtmečio anglai be mūšio iš Sudano išsinešdino. Kad ir puslaukiniai (bent dauguma, gy venančių dykumose ir džiunglėse), visi sudaniečiai -su pasididžiavimu pabrėžia, kad jie nepriklausomi ir, kad daugiau niekam savo krašto neužleisią.Važinėdamas siaurutėmis ir nešvariomis gatvelėmis mačiau naujai statomus moderniškus pastatus .universitetui; mokykloms, įstaigoms. Vidury karščiausios pasauly dykumos kyla kultūra ir civilizacija. Afrikos tautos pamažu nusikratė okupantų jungo. Kaip gaila, kad mes lietuviai riegimėm Afrikoj!OmdurmanPervažiavę per ilgą sargybiniais apstatytą tiltą atsidūrėme kitoje Nylo pusėje esančiame Omdurman mieste, arabiškiau- siame mieste Rytų Afrikoje. Nors gatvėmis be paliovos rūko europietiškų , ir , amerikoniškų markių automobiliai, moderniški autobusai, ir tramvajui,, tačiau teko gerokai .įsižįūrėti, kur mies tas. Po tropiniais medžiais sto- 1 vėjo tik truputį už žmogų rūgštesnės viena su. kitą-įjungtos molinės trobelės. Jei,; nesimatytų vienos , kitos mečetės,, mies-- tas atrodytų tik milžiniško-didumo skruzdėlynas. Omdurme sek madienį biznis-, eina pilnu tempu. čia švenčiama penktadienis. Mano vadovąs, puikiai angliškai kalbąs arabas, pirmiausia nuvežė prie pirmąįo Sudano karaliaus karsto, kuris padėtas me-

ėetėje ir nuolatos lankomas piligrimų. Mečetės čia.; nepaprastai gražios ir didžiulis kontrastas skurdiems; molio nameliams. Visos ^moterys, čia nešioja; veido apdangalus. Autobuse pirmoji 
pusė • moterims, antroj i - >— vyrams, vyrai nuo moterų atskirti siena... »Miesto centro siaurutės gatvelės pritvindytos įvairiausių prekių — tai bazaras. Čia gali pirkti, ko tik panorėsi. Išlipau iš mašinos ir vaikščiojau pėsčias. Mano vadovas, atrodo; pažino visą miestą, nes su kiekvienu sutiktu’ sveikinosi, kartu supažindindamas ir mane. Sužinoję, kad aš iš Kanados,, vieni siūlė įvairiausių prekių, kiti. siūlė užeiti paS juos į namus. Kiekvienas pabrėždavo,' kad jie jau nepriklausomi ir klausinėjo apie Kanadą ir Ameriką. Sudaniečiai, kaip ir visi kiti' svetimtaučiai, Kanados nuo Amerikos neskiria. 1 . rBevaikštįnėdamas ir bekalbėdamas su geru. .būrių arabų, pasiekiau stambų suvenirų pirklį. Mano vadovas pabrėžė: -“Jis labai turtingas-”; . Tai" buvoi-fienas storas arabas-sū ilga garbanota barzda. 'Derėjausi aš, padėjo de- -rėtis'ir -rrra'dcr vadovai; Už-fperf- kus ^šuvenirus. nuderėjau, tris dolerius, .’bet, esu tikras, kad mažiausiai koks šimtas.-arabų sužiū jau. Kai išsitraukiau piniginę ir pradėjau sklaidyti dolerius, mažiausiai- koks šimtas arabų-sižiū- ro "į mano ipjiJįgųs-^Įl-‘Aė^^astu smalsumų, Jau temo, aš vienui vienas . tarp tūkstančių arabų. Truputį nejauku. Barzdotas pirklys. pakvietė užeiti į jo namus. Nors namas mažai kuo skyrėsi .iš lauko nuo kitų molio būdelių, viduje buvo labai švaru, išklota kilimais, vietoj stalo marga dėžė su arabiškais parašais. ' Pirklys pasiūlė: “Coca-Cola ar kupranugario pieno?” Smalsumo vedamas pirmą kartą paragavau kupranugario pieno, kuris buvo tamsios spalvbs ir priminė kadaise Vilniaus krašte ragauto ožkos pieno skonį. Gerokai išsikalbėjęs Sužinojau, kad čia amerikoniški minkšti gėrimai ir amerikoniškos filmos visų labai mėgiamos. Mano šeimi- t ninkas pareiškė labai mėgstąs koubojiškaišJ filmas ir suminėjo žįnofnas '“’koubojiškų filmų žvąigŽdėš. Y '7 ‘ ;Grįžtant • į Khartoųmą sųh; kiąi y rėmės žmonių masės už’ tvinųsiomis ir Švaesįnių rekįąr mų apšviestomis siaurutėm^ gatvelėmis. Automobiliai, kupranugariai,; asiliuką! trynėsi; šonais ..•ąr* lenkė vieni ktus,. .-Nors, Omdurmanas, galių drąsai tvirtinti, nešvariausias miestas pakulyje, galiu tvirtinti taip pat,, kad tokių simpatiškų ir draugiš-. kų žmonių, kaip Sudano arabai nesu niekur sutikęs.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIE TUVIŲ ĮSTAIGĄ ,

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

jatf galifė siųsti savo š&Įkiytus apdrąuttųs .' \
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Ar Kanada pritrūktų ga z ofiso?
i” dažnai skundžiasi, kad

II-os
ktu b, randa reikalinga viešai paskelbti šių taisyklių svarbes-

; ‘Str. 2—KL«B Krašto Tarybą sudaro tiesioginiu ir slaptu balsavimu trejiems metams rinkti atstovai, Krašto Valdybos nariai ir Apylinkių Pirmininkai. .
Str. 3—KLB Krašto Tarybon renkama 30 atstovų.
Str. 4—Balsavimo teisę turi kiekvienas pilnateisis Kanadoje gyvenantis lietuvis balsavimo dieną turįs 18 metų amžiaus.

. Str. 6—Renkamu gali būti kiekvienas pilnateisis Kanadoje gyvenantis lietuvis ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.
- Str 13—Rinkikų sąrašus Apylinkėse sudaro Apylinkės Valdyba, o seniūnijose — seniūnas ir dvi savaites prieš rinkimus per- . duoda juos vietos Rinkimų Komisijoms.

Str. 17—Rinkikų sąrašai atidaromi pasitikrinimui 10 dienų prieš balsavimo dieną. 4 ,
Str. 19—Re.nkamo kandidato ar kandidatų sąraše (ne daugiau kaip 30) gali pateikti kiekviena ne mažiau kaip 10 rinkikų grupė.J Tas pats rinkikas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą. Siū- ; lomi kandidatai ir siūlytojai turi būti sumokėję solidarumo mo

kestį. ? .■
Stri20—Kiekvieno siūlomo kandidato*ar kandidatų sąraše turi būti" aiškiai - išskaitomai pažymėta ne tik vardas ir pavardė, bet taip bkt glinimo. data, profesija ir adresas. Greta siūlytojų sa- . varankišku parašu turi būti pažymėta tas pat, išskyrus profesiją. Drauge su,kąndidatų sąrašais Rinkimų Komisijai turi būti įteikti ir siūlpmų kąbdidntų raštiški sutikimai būti renkamais.
Str, 21-^-Kahdidątų sąrašai įteikiami Apylinkės Rinkimų Komisiją!, kuri atžymėjūsi gžvimo laiką ir patikrinusi ar kandidatai ir siūlytojai atatihka šių taisyklių reikalavimams persiunčia jį Vyr. Rinkimų Komisijai, / .. Str. 22—Apylinkės Rinkimų Komisija pastebėjusi, kad kandidatų sąrašą sudarant prasilenkta su šių taisyklių reikalavimais, tokį sąrašą grąžina trūkumams pataisyti. Tam reikalui duodamas 7 dienų/terminas. 'Nūšįatytū laiku to nepadarius, sąrašas skai- tomas/nepadubtuj /:<■<„ ,
Stir. 24—Vyriausioji Rinkimų Komisija iš visų Kanados Apylinkiųgautųjų sąrašų sudaro alfabeto tvarka vieną bendrą kandidatų sąrąšą u1 jį pąskėibią Visų žiniai ne vėliau kaip 15 dienų prieš balsavimo dieną, a
Str/ 25—Skundus dėl’.paskelbtųjų kandidatų gali paduoti Gar bėš Teismui betarpiai arba per-Vyr. Rinkimų Komisiją kiekvienas pilnateisis lietuvis rinkikas 7 dienų laikotarpyje. Vyr. Komisijai paskelbųs bęndrą kandidatų , sąrašą. •
Sfr, 27—KLB Tąrlyboš atstovų rinkimų dieną (balsavimą) ■ skiria ir skelbia KRAŠTO VALDYBA.Str. 28—Balsavimas visose Kanados Apylinkės vyksta vieną ir tą pačią dieną hūo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 'Kaip jau praėjusios savaitės “Tėviškės Žiburių” laidoje Krašto Valdybos buvo paskelbta, šių metų KLB Krašto Tarybos rinkimai ų- balsavimai įvyks lapkričio. 11 dieną.. Kandidatų sąrašus prašoma pristatyti Apylinkių Komisijoms 

ne vėHad šmi. spalio men. 5 d. 24 vai. ‘: •Apylinkių^ Rinkimų Komisijos gautuosius kandidatų sąrašus turi pristatyti Vyr.- Rinkimų Komisijai iki spalio mėn. 15 dienos 
itmhnaiZ Apylinkių' Komirijos' kėriu prašomos pravestų Tfiek apytikriai badavimo lapelių-ir vokų reikalinga prisiųsti.

Vyr Rinkimų Komisijos būstine: 91 Roncesvalles Avenue, 
Toronto; Ontario. ~• .*7 - • ' KLB Vyr. Rinkimų Komisija.

Pašventintos naujos “Tž” nataloos; (Atkęlta iš; 1 pust)Jo Eksc. išeinant susirinkusieji jam sugiedojo ilgiausių, metų, o jis pats apėio visus stalus su kiekvienu atsisveikindamas.Jo Ėksc. * išėjus, iškilmingas aktas buvo tęsiamas lietuviškai, dabar jau vadovaujant p. Gurevičiui, kuris pravedė ir programėlę. Dabar kalbėjo KLB Krašto Valdybos pirm. B. Sakalauskas, sveikindamas šv. Jono Kr. parapijos nuolatinį augimą ir taip pat sustiprėjimą laikraščio bei spaustuvės padėties.K. Liet. Kat. Kultūros D-jos pirm. S. Čepas, ..trumpai priminęs lietuviškos spaudos kelią čia Kanadoje ir apibūdinęs sunkumus pradėjus leisti “TŽ”, reiškė vilties, kad ir tolimesniame kely visi sunkumai bus nugalėti, ypač kai yra tiek šio darbo entuziastų. O jų prieky šios parapijos klebonas kun. Ažubalis. Iš jo KLKat Kult D-ją yra sulaukusi įvairiausios paramos anksčiau, jo dėka štai ir naujos patalpos atsirado.Ilgėliau kalbėjo “TŽ” redaktorius dtA. Šapoka, aptardamas lietuviškojo laikraščio vaidmenį savojoje bendruomenėje, prisimindamas “TŽ” veik septynių metų kelio sunkumus ir taip pat pareikšdamas didelę padėką šiai parapijai, ypač jos klebonui už

nuolatinę paramą, už pagelbėjimą naštą tempti nuo pat pradžios ir iki šioliai. Su šypsena redaktorius “apgailestavo”;' kad “TŽ” jau atimtas pogrindinio laikraščio vardas—redakcija su .administracija ir spaustuvė iš niūraus rūsio iškeltos į naujas šviesias ir daug patogesnės patalpas, kurios ir svetį jau* bus galima priimti neraudonuojant. O tai nuopelnas pirmiausia kun. klebono ir visos šios parapijos.Spaudos bendrovės. “Žiburiai” pirm. A. Rinkimas, jungdamasis prie kitų kalbėtojų, pastebėjo, kad spaustuvės mašinas bendrovė galėjusi įsigyti tik dėka k-un. Ažubalio bankui duotos piniginės garantijos.“Naujakurius” dar sveikino KLB Kult. Fondo pirm. Iz. Matusevičiūtė, Liet. Kat. Moterų D-jos šv. Jono parapijos skyriaus pirm. O. Jonaitienė ir “Caritas” vardu p. Kalūza. Aktas buvo baigtas klebono kun. P. Ažubalio kalba, kuris pabrėžė, kad kiekvieno-darbo sėkmė glūdi krikščioniškoje meilėje ir kuklume, kad didelių darbų laidas yra ne auksas, bet dvasios stiprumas. Padėkojęs visiems, su kuriais teko bendradarbiauti, taip pat šeimininkėms už paruoštas puikias vaišes, klebonas priminė, kad lietuviškos spau-
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Autorizuotas pordovėjoi. Gezo kompanijos priežiū
roje. 25 metai Šildymo įrengimų tarnyboje.
Gana jau anglis žerti — 
laikas įrengti putom o tin į 
dujų arba alyvos žfldymg.

Praiome skambinti:
TELEF. LE. 1-2554

Ryšium su Suezo įtampa ne vienam pasidarė įdomus klausimas, kaip būtų tada su naftos gaminiais, o ypač gazolinu, jei Suezo kanalas taptų uždarytas? Ar kanalo uždarymas paveiktųAtrodo, turint didelius naftos išteklius Kanadai nebūtų ko jaudintis. Betgi ir šiuo laiku Kanada importuoja 40% suvartojamos naftos. Tiesa, namie gali pagaminti net' trečdaliu daugiau, negu pačiai peikia, bet vis tik įsiveža. Sunkumai yrą su transportu. Naftą apsimoka vežti laivais ar pumpuoti vamzdžiais. Didesnius kiekius pervežti traukiniais neįmanoma ir būtų per brangu.Į dieną Kanadoje suvartojama apie 517 tūkstančių statinių (stat. — 36 gal.) naftos produktų. Iš jų apie 160 tūkst. statinių įsivežama iš Venecuelos, 40 t. iš

Krašte, kur “visko yra ...
> Spaudos plepumas. Nors rašantysis yra bekompromisiniai nusistatęs prieš bet kurių rūšių žodžio laisvės varžymą spaudos puslapiuose, bet tenka pripažinti, kartais susidaro tokia padėtis, jog per didelis atvirumas gali pakenkti net ir labai rimtiems rėkalams. Kaip mus informuoja iš Montrealio, P-Q-, lietuvių šal- pbS dafbui vadovaują asmenys, buvo rastas kelias, kuriuo buvo galima pasinaudoti, nors ir ribotai, siuntinius siųsti su rūbais ir kitais reikmenimis į pavergtąją Lietuvą. Deja, mūsų kažkurios spaudos, teisingiau kaikurių bendradarbių plepumas šį reikalą sugadino ir 300 siuntinių iš Rusijos gilumos sugrįžo į Niujorką. Svarbu yra bent iki laiko išlaikyti korektiškumą, nugalėti smalsumą, ir kur ir kada nereikia, neatidengti viešumai tam tikrų reikalų.Katalikai ir “krikdemai”. Sunku būtų tarti kodėl, bet mūsų visuomenėje neretai yra sąmoningai maišomos sąvokos tikinčio kataliko ir krikščioniškųjų politinių junginių. Dažniausiai viskas suplakama kartu. Štai, kad ir šių žodžių reiškėjas, vien dėl to, kad yra tikintis ir praktikuojantis katalikas, kad bando bendradarbiauti daugiausiai mū sų katalikiškoj spaudoj, savo gyvenamoje vietoje žinomas kaip “aršus krikdemas”. Dar geriau— neperseniausiai taip aplinkybės susidėstė, jog iš vieno didmiesčio toliau esančio aerodromo atsitiktinai teko miestan atvežti žinomą Lietuvių Fronto veikėją. Kągi, sekančią dieną jau budos stiprinimo kely dar ne viskas padaryta, kad dar bus reikalinga naujų pastangų, ypač spaustuvės praplėtimui.Visos šventinimo iškilmės ir pusryčiai praėjo pakilioje bičiu- Iškoje nuotaikoje, rodančioje, kad dideliuos reikaluos sutartinės dvasia nėra išnykusi.

TtTIBKtS ŽIBŪS IAI

Arabijos ir šiek tiek iš JAV. Pačioje Kanadoje galima išpumpuoti apie 750 tūkst. statinių į dieną, bet importas į Atlanto pajūrius yra pigesnis negu pum- pavimas ir transportas iš prerijų provincijų.Užsidarius Suezo kanalui importas sustotų, nes Venecuelos nafta būtų vežama į vakarų Europą. Šiokį tokį naftos trūkumą pajustų ir Torontas. Neabejotinai jo kaina pakiltų. Toliau į rytus gazolino sunaudojimą gali tekti net normuoti, įvesti korteles, nes prerijų vamzdžiai siekia tik iki Toronto. Savi naftos laukai aprūpina Kanadą tik iki Ontario. Todėl sustojus importui Kanada pasijustų savotiškoj padėty, pati turėdama net daugiau naftos, negu jai reikia, bet dėl nesutvarkyto transporto negalėdama ta dovana pilnai pasinaudoti. Br.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAIvo girdėti kalbos, girdi, šis jau pradedąs frontininkų pusėn sukti. Gi tiesa būtų toji, jog šių įvairumų autorius nėra susirišęs su jokia politine partija ar sąjunga ir visais atvejais spaudoje reiškia tik savo asmeninę nuomonę,. kuri niekados negalėtų būti skiriama vienam ar kitam politiniam užnugariui. Pagaliau, jis, kaip -'ir-taffiar^flea dalis kitų nuolatinių mūsų spaudos bend- radarbių^ stengiasi stovėti virš bet kurių partijų platformų ir tuo išsaugoti savąjį nepriklausomumą ir laisvę savąjam žodžiui. Atsakomybė už skelbiamas mintis lieka tik prieš savąją sąžinę ir lietuviškuosius interesus. Skai tytojai taipogi turėtų suprasti, jog už visų autorių rašinius atsakomybę turėtų' jausti tik patys pateiktų minčių reiškėjai, bet jokiu būdu ne laikraščių redakcijos, kuros net labai dažnai yra pakaltinamos už vienos ar kitos rūšies straipsnių spausdinimą. -“Almus Reports” siekia Lietuvą. Savo metu mūsų jau aptartos mažos grupelės asmenų pastangos leisti anglų kalba nuolatinį biuletenį — komentarus lietuviškaisiais ir visais kitais bėgamojo meto klausimais, kaip jie atrodo per lietuviškuosius akinius—“The Almus Reports”, atrodo, įsipilietina ir skina sau kelią vis plačiau. Neseniai pasiekė žinios, jog tuo biuleteniu naudojasi “Emisiones Para Europa Oriental Boletin De Redaccion” arba trumpai ir aiškiai — Madrido radijo stotis. Kaip žinom, tas radiofonas siunčia žinias ne vien tik į ispaniškai kalbantį pasaulį, bet ir į Lietuvą, bei kitus pavergtus kraštus. Atseit, privati ir asmeniška iniciatyva kartais toli nueina.A. Landsbergis atsako. “The New York Times“ žinomas rašė- jas iš Paryžiaus, Mr. Cyrus L. Sulzberger savo laikrašty nese-

Kai pritrūksta prekių, klesti spekuliacijaKuklias pareigas Vilniaus uni varsalinėje parduotuvėje ėjo Go rinas, bef pažiūrėjus, kaip jis gyvena, atrodė, kad jam pinigai pilasi iš gausybės rago. Tas gausybes ragas buvo siuvamosios mašinos, kurias jis įsigydavo pasinaudodamas tarnybine pade timi ir paskui pardavinėdavo didesne kaina.Organizuotą, masinę spekuliaciją yykde gauja, kuriai vadovavo P. Nikonovas, tris kartus baustas už chuliganizmą ir vagystes. Atlikęs paskutinę bausmę, jis vėl ėmė verstis spekuliacija, dvejus metus nedirbo visuomeniškai naudingo darbo, o dangstėsi fiktyviu darbo pažymėjimu. Jo bendrai buvo Lukoševičius ir Ševčiuk. Su pirmuoju Nikonovas Vilniuje supirkinėjo stogams dengti skardą, siuvamas mašinas ir beveik dvigubomis kainomis atiduodavo Ševčiuk, kuri veždavo tas prekes į Vinicos sritį, žinoma, savo ruož-. tu taip pat atitinkamai pasipelnydama!. Per trumpą laiką ši gauja suspėjo spekuliacinėmis kainomis parduoti kelis tūkstančius kilogramų skardos, dešimtis siuvamų mašinų. Pritrūkus užsiėmimo šioj srityj, Nikonovas pats išvykdavo “apsiprekinti” į Maskvą, Rygą ir kitus miestus. Grįžęs ir ištuštinęs lagaminus, jis ne vieną šimtinę svetimų pinigų įsidėdavo į savo kišenę.Spekuliantas — parazitas, nedirbantis jokio naudingo darbo. Pardavinėdamas įvairias prekes, jis apiplėšia žmones. Kaip taisyklė, tai moraliai pakrikę žmonės, girtuokliai, visuomeninės tvarkos ardytojai.Metęs darbą Eidukevičiaus vardo avalynės kombinate, Za- leščevskis pasidarė spekuliantu. Zaleščevskis smuko morališkai, pradėjo girtuokliauti, kelti skan dalus. J savo veiklą jis įtraukė ir žmoną. Spekuliantų šeima taip suįžūlėjo, jog jų bute rastas tikras motociklų ir siuvamųjų mašinų sandėlis.Priešais univermago filialą Gorkio gatvėje yra “Kibirkšties” artelės laikrodžių, rašomųjų mašinėlių remonto dirbtuvės. Šios artelės šaltkalvis ’ Kazlauskas kartu su kitais dviem dirbtuvės darbuotojais R. ir S. Dog- manais susitarė su krautuvės pardavėjais, kad norintieji pirk-

bet niekad neprimena pagrindinės ir vienintelės to reiškinio priežasties. Kur pakanka pre> kių, spekuliacijos nėra ir negali būti, nes kam gi pirkti pas spekuliantą, jei visko galima nusipirkti krautuvėse.Mūsų skaitytojai galės pajusti pavergtos Lietuvos gyvenimo pulsą pasiskait. :Tiesos” Nr. 176, liepos 29 d., išspausdintą straipsnį: “Spekuliacijos piktžolės”:“Dar prieš tai, kai skubą į darbą darbininkai ir tarnautojai už plūsta gatves ir miesto autobusai perpildyti keleivių, keistą reginį galima matyti prie Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės durų. Kasdien paryčiais žmonės apgula įėjimą į parduotuvę. Jie gerai pažįsta vie nas kitą, kalba specialiu žargonu. Didžiausias įvertinimas iš jų lūpų: “savas”.Ko gi laukia šie žmonės?' Jie žino gerai, mokyii nereikia. 11 valandą, kai atsiveria parduotuvės durys, {jie pirmieji apgula prekystalius ir žaibišku greitumu išperka visas, kaip jie sako, “auksines prekes”, — žodžiu, tas prekes, kurių retkarčiais jaučiamas trūkumas. Atlikę tai, vieni jų čia pat vietoje organizuoja plačią “savo” prekybą, pakeldami, žinoma, ką tik įsigytų prekių įkainą atsižvelgiant į pareikalavimą. Jie nesivaržo čia pat. imti dvigubai ir daugiau. Kiti, nesuspėję parduoti savo turto, skuba į turgų. Ten tai tikra jų stichija!Bet plačiausią veiklą, tur būt, išvystė šie parazitiniai visuomenės elementai — spekuliantai prekiaudami siuvamomis mašinomis, motociklais, statybine medžiaga ir kt. Į nešvarų darbą kai kada įsitraukia ir prekybos darbuotojai.
niai nusistebėjo, kokia logika Vašingtonas vadovaujasi tebe- pripažindamas Pabaltijo valstybių pasiuntinybes. Bent jau iki šiol, tas laikraštininkas buvo gana simpatingai nusistatęs pavergtų tautų atžvilgiu. Į jo tą straipsnį tuoj reagavo ilgoku laišku “The New York Times” mūsų jaunosios kartos rašytojas stebėjirhą naujai y susidarytomis Mr. Sulzberger išvadomis ir atrėmęs visus jo .nelabai rimtus argumentus. Asmeniškai į Paryžių, tuo pat reikalu parašė laišką xkitas jaunosios kartos laikraštininkas A. Šalčius. Dabar tereikia laukti Sulzbergėrio ar jo laikraščio reakcijos — pasisakymo 'šiais mums gyvybiniais ir svarbiais klausimais.Al. Gimantas.
WINDSOR, OntŠv. Tėvo palaiminimasKek pavėluotai yra gautas laiškas per London, Ont., vyskupijos kuriją kunigui V. Ru- dzinsku. *Šv. Tėvas Pijus XII garbingai sveikina ir laimina IV Kanados Lietuvių Dienos dalyvius jų re- Iginiame susikaupime — pamaldose priešakyje su J.E. vysk. V. Brizgiu. Sveikina visus lietuvius laimina, meldžiasi ir prašo Dievo mūsų visų mylimiausiai tėvynei Lietuvai laisvės.Šią malonią žinią pranešu visiems lietuviams Kanadoje ir Amerikoje gyvenantiems. Laiško data: Citta del Vaticano September 3, 1956.Su meile JūsųKun. V. Rudzinskas Windsoro lietuvių klebonas.

Delhi, Ont.Rugsėjo 30 d., 9.30 vai. rytą Courtland mieste įvyks pamaldos lietuviams. Maloniai prašau visus dalyvauti.Kun. K. Riekus.

mi tiesiai į dirbtuvę.Pirkėjai, praeiviai mato įvairias spekuliantų machinacijas univermage, jo skyriuose, kitose krautuvėse, bet dažnai pasilieka tik abejingais stebėtojais. Užuot perdavę x spekuliantą ten, kur reikia, jie dažnai naudojasi patys nešvariomis jų paslaugomis. 6 juk jeigu Visi pirkėjai elgtųsi visuomet kaip reikia, tai spekuliantams būtų žymiai sunkiau dirbti savo nešvarų darbą. Nebūtų galėję eilę metų nesugaunami spekuliuoti A. Mackevičius, A. Kiričenko, B. Rokas, J. Fedorovič ir daugelis kitų. Tik dėl akių dirbdami kur nors naktiniu sargu arba visai nieko neveikdami, jie spekuliuodavo oda, batais, trikotažu, kaučiuku ir kt. Kiekvienas pilietis, kiekvienas visuomenės narys turi aktyviai padėti milicijos ir pro- kurotūros darbuotojams kovoti su spekuliaciniais elementais.Dažnai gatvėje, autobusuose galima išgirsti rūsčius žodžius spekuliantų adresu. Bet dažnai

CrissXCross
Prancūziškos 

kelnaitės
/Po ten tvotos 1945 m./ 

Speciolioi podorytos lengvom 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotos pats 
užsidaręs "CrissXCross" priekis 
suteikia patogią išvaizdą pa
darytą iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnės. Lengvai išskalbia- — 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne-

W-18-56 ’ 

tai būna tik žodžiai. Kartais tie patys žmonės perka pas spekuliantus prekes. Daugelis supranta, kad spekuliacija yra priešingas tarybinei prekybai reiškinys. Suprast supranta, bet retai kada padeda kovoti prieš spekuliantą. Tuo pačiu jie skatina šiuos sukčius ir apgavikus ir toliau verstis spekuliacija.Visiškai neįmanoma būtų spe kuliantams dirbti savo nešvarų darbą, jeigu prieš juos griežtai stotų visi prekybos darbuotojai. - Štai, Razbitnovą ir kitus nuolatinius spekuliantus žino, tur būt, kiekvienas universalinės parduotuvės darbuotojas, patys jiems išrašinėja čekius. Bet universalinės parduotuvės direkcija ir visuomeninės organizacijos nė pirštu nepajudina kovai prieš spekuliantus. O iš tikro, kaip tik patys prekybos darbuotojai turėtų būti šios kovos iniciatoriai. Kodėl neorganizuoti, pavyzdžiui, iš aktyvių, prekybininkų tarpo brigadas kovai su spekuliacija, įtraukti į jų darbą pirkėjus, nukreipti prieš šiuos parazitus visuomenės nuomonę. Tai plačiai daroma ir turi gerus rezultatus priešakinėse Maskvos Leningrado ir kt. miestų parduotuvėse. Šio darbo užleistumas pas mus paaiškinąmas tik tuo, kad prekybos darbuotojų tarpe partinės ir profsąjunginės organizacijos dirba labai silpnai.Labai mėgsta sukti gūžtas įvairios tamsios asmenybės cent rinėje turgavietėje Dzeržinskio gatvėje. Reikia tik pasižiūrėti, kas čia darosi turgaus dienomis.Štai apsikabinėjusi batais, me džiagomis, vaikšto seniausioji, su daugelio metų stažu spekuliantė J. Zlotina. Turgavietėje įsiveisė visa kategorija niekur nedirbančių dykaduonių. Beveik kas turgaus dieną kostiuminę medžiagą pardavinėja maist-. prekybos ekspeditorius J. Andriukaitis. Be turgaus negali gyventi ryšininkas M. Maizlinas. Šis spekuliantas sukūrė savotišką artelę. Į juodus savo darbelius jis įtraukė žmoną, dukterį, žmonos seserį, žentą Baumilą, “Elfos” fabriko darbininką.Milicija, prokuratūra, teismas atlieka didelį darbą, kovodami prieš spekuliaciją. Kasdien vien centrinėje turgavietėje sulaiko- Lmą ir ^nubaudžiamą., baudomis yra aiškiai nepakankama. Atrodo, pribrendo klausimas imtis radikalesnių priemonių,- uždaryti individualios prekybos pramoninėmis prekėmis skyrių cent rinėje turgavietėje, kaip tai padaryta Rygoje, Kaune ir kituose miestuose. Šių miestų patyrimas rodo, kad tada daug lengviau yra kovoti su spekuliaci-, niais elementais.Bet keistos nuomonės laikosi šiuo reikalu Vilniaus miesto vykdomasis komitetas ir jo prekybos valdyba. Prekybos valdybos viršininkas drg. Lysovas teigia, esą, uždarius spekuliantų buveinę, nukentės miesto biudžetas. Nelabai tesirūpina drg. Lysovas miesto biudžetu. Ar nevertėtų geriau paskaičiuoti, kokias sumas išvilioja iš gyventojų prekybos valdybos užtarimu tarpstantieji spekuliantai? Antra vertus, jokio nuostolio nei gyventojams, nei biudžetui nebūtų, jeigu prekybos vadovai greta esančių atsitiktinių daiktų parduotuvių ir supirkimo punktų atidarytų dar keletą nau jų tokios rūšies įstaigų, kuriose supirktų iš gyventojų ir naujus, ir padėvėtus rūbus, namų apyvokos daiktus ir kt. Be to, naujų daiktų pardavimas būtų nežymus, kadangi pagal naujas taisykles pirkėjai gali apkeisti prekes tiesiog krautuvėse.Spekuliacija — buržuazinės visuomenės palikimas, ir ji su laiku išnyks. Bet tai nereiškia, kad prieš ją nereikia kovoti. Ir kovoti reikia visom kryptim — iš vienos pusės gerinant valstybinės prekybos darbą, ypač tiekimo, kruopščiai studijuoti vartotojų paklausą, kelti gaminių kokybę, iš kitos — neprileisti lokio liberalizmo kovoje su spekuliantais, kas, reikia pasakyti, retkarčiais pasitaiko milicijos ir prokuratūros darbo praktikoje. Didelį vaidmenį organizuojant visuomenės nuomonę prieš spekuliantus turi atlikti partinės, profsąjunginės, komjaunimo organizacijos. Jos turi aiškinti darbo žmonėms spekuliacijos žalą, kovoti prieš lengvų uždarbių mėgėjus, įtraukti juos į visuomeniškai naudingą darbą.Spekuliantams neturi būti vie tos mūsų gyvenime. Reikia sudaryti tokią nuomonę, tokią visuomeninę dirvą, kurioje negalėtų nekliudomai bujoti piktžolė — spekuliantas. Tik bendromis visuomenės, prekybos darbuotoju, milicijos organų ir visuomeninių organizacijų pastan gomis sugebėsime su šaknimis išrauti šią piktžolę iš mūsų gyvenimo. R. Mockus,
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’ Pavėtįlaje tėvynėje
Vysk. JnL Steponavičius viri-' ir autobusų stoties iki cukraus 

tavo Zarasus. Ta proga 2.600 fabriko 3 klm.
žmonių priėmė iš jo Sutvirtini- Marijampolėje nesą nei vie- 
me sakramentą. į nos •skalbyklos nei valyklos. Bu-

Vladas Taškūnas, kadai- vę daug bandymų jas įkurti, bet 
se gyvenęs Amerikoje, buvęs vis nėišdegę...
“Darbininko” redaktorių, grįžęs Nutyli Telšių “Alkos”
kuvos parapijoje. z. • . "Alkos muziejaus leistuose 

. JS™* ’^Lietuvos laisvės metais organi-
“Alkos” muziejaus Telšiuose

Vidiškių, prie Ukmergės, klebo
nas, grįžo iš Sibiro vėl į savo 
parapiją

- K tremties Sibire grįžo į Lie
tuvą dar šie kunigai: Jurgaitis, 
Rauda, P. -Kuzmickis, Silickas, 
Semašką Gudavičius, Žukas.

Klaipytoje išeinanti rajoninė 
spauda įsidėjo atsišaukimą, ku
riuo raginama asmenys, iki šiol 
slapstęsi, išeiti į viešą'gyvenimą 
ir pasidaryti “naudingais socia
listinės bendruomenės nariais”. 
Slapstęsi asmenys turį prisista
tyti milicijos organams “įsitei
sinti viešajam gyvenimui”.

Restauruojant Vilniaus uni
versitete vidų kaikuriucse kam
bariuose po keliais gipso sluogs- 
niais rasta senų freskų. Taip 
surasta freska observatorijos 
įkūrėjo,M- Počiobuto ir istoriko 
Lelevelio buv. kabinetuose.

Marijampolėje, pasak “Tie
sos”, keliasdešimt tūkstančių

zatoriumi ir tvarkytoju buvo 
poetas Pranas Genys, visa siela 
rūpinęsis muziejų plėsti, tobu
linti. Bolševikai ‘‘Alkos” muzie
jų. pavadino Telšių kraštotyros 
muziejumi ir perkeldino į Sa
piegos rūmus. Šiuo metu Telšių 
kraštotyros'muziejui, skaitomas 
pavyzdingai • tvarkomu, ’ 
vauti paskirtas Br. Švėgžda. Pa
staruoju metu vilniškėje “Tieso
je”* buvo atspausdintas straips 
nis apie Telšių kraštotyros mu
ziejų, tačiau šiame straipsnyje 
nė Vienu žodžiu neminimas šie 
muziejaus steigėjas ir organiza
torius- Pr. Genys. Tuo pačiu šis 
nutylėjimas patvirtina Vakarus 
anksčiau pasiekusią žinią jog 
antrosios bolševikų okupacijos 
pradžioje Pr Genys buvęs nuša
lintas. Kurį laiką jis buvęs iš
sikėlęs r Klaipėdą. Vėliau kaž
kur dingo. Sklidusios įvairios 
kalbos apie Genio likimą. (E) 

gyvent. Esą 5 užkandinės, bet j Pri€kaixtai dė. “paeVpndnnUe» 
cTArai ir clraniai rtavalcrvti insp aiSiai uel rasKenaUOleS

r Aftrtsfe Hamiltono LNFgarbės nary*
Lietuvių Namai Hamiltone rijwįr<]Tiįmn..JĮlFU . Fondui 

mūsų kolonijai yra vienas būti- čekį $500 ir tuo būdu tapdamas 
niausiu,bet kartu ir labai sum- antruoju garbės nariu. Dauge- 
kiai pasiekiamas tikslas, nes rei- 4 liui v-bos narių tai buvo visai 
.kalauja VISŲ lietuvių didelio netikėtą bet labai maloni staig- 
susifclausymo, vienybės ir pasi- mena, kuri suteikė Fondo v-bai 
tikėjimo. Tai yra pats didysis daug moralinis jėgos dar su di- 
mūsų bendruomenės lietuvybės desne energija eiti pasiimto tiks- 
egzaminas. Jį. išlaikę būsime ap
vainikavę visas mūsų tautines 
pastangas.

Dabartinė Namų vaidyba šio 
darbo ėmėsi visu ryžtingumu, 
paremdama savo veikimo pa
grindus ' pačiais pozityviausiais 
metodais: sąžiningumu, nuolati
niu atsargumu, idealizmu ir di
deliu visų narių darbu. Ir tik
rai, malonu pasidžiaugti, kad 
NF v-ba yra tikrajame kelyje, 
ką parodo greitas narių ir kapi
talo augimas.

vado- Rugsėjo 17 d. į Namų Fondą

.1© kryptimi. .P. Rainys savo 
stambiuoju įnašu užbaigė pir
mąjį dešimtį tūkstančių ir pra
dėjo antrąjį. V-be- jam siunčia 
didžiausią ir karščiausią padė
ką už paramą jos darbe ir už pa
rodytą jai didelį pasitikėjimą. 
Fondo v-ba užtikrina dėsianti 
visas pastangas, kad P. Rainio 
ir kitų gerųjų tautiečiu lūkes
čiai būtų neapvilti.

R RainySį gimęs 1907 m. gruo 
džio 26 d. gražiojoje Suvaikijo-

Dėl Vilniaus aniver-
Vilniau? universiteto sukak

ties minėjimą ruošia Liet. Pro
fesorių D-ja Amerikoje, susita-. 
rus su kitomis Čikagos kultūri
nėmis grupėmis, spalio 7 d. 3 v. 
pp. Marijos augštesniojoj mo
kykloj Čikagoje. Taip skelbiama 
spaudoje. *

Minima 375 metų Vilniaus aka 
demijos sukaktis. Deja, pavėla-* 
vus nąį dviems metais. Oje, kaip ■ 
ilgai teko laukti, kol ryžtasi! Ža
damas minėjimas ir meninė da
lią Argi bevertojo dėl šitokio 
nuobodaus užsimojimo po 2-jų 
metų pabusti? O juk buvo kal
bama apie tokį minėjimą kuris 
tą augštąją Lietuvos mokyklą 
primintų daugelio pasaulio kraš
tų augštosioms mokykloms-. Ko
dėl tai nevykdyta?

...... ......................... i;jb>w

Lietuyiai pasaulyje
M VALSTYBE

Trys’ naujos lietuviškų para.
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pastangos kultūrinėje plotmėje, 
atrodo, ar tik nebus pačios! di-

ti ir pastoviai palaikyti augšto 
meninio lygio vyrų chorą, kurio 
dainomis turėjo progos pasigė
rėti didelė dalis Vokietijoje gy
venančių lietuvių, ne tik arti
moje Kaiserslautern© apylinkė
je, bet ir tolimame Miunchene 
ar dar tolimesniame Hamburge. 
Ten, kur dėl vienokių ar kitokių

gerai, ir skaniai pavalgyti jose 
neįmanoma. Išgerti esą daug ko, 
bet pavalgyti nesą ko. Aptarna
vimas esąs nekultūringas. Be to, 
visos 5 užkandinės atidaromos

inseenizavimo
(E) Šį pavasarį Vilniaus teat

re buvo pastatyta Vienuolio 
“Paskenduolė”, inscenizuota K.

įstojo mūsų kolonijos tylus ir

kuklus tautietis Rainys Petras,

kelių metų nepastovaus darbp, I Be to, jei minėjimas bus to- 
prieš kiek laiko nuolatiniai! ap- į kios pat rūšies, kaip dabartinis 
sistojo liętuvį^ brolių. Kąžęmė- ip garsinimas, tai, vargu, ar jis 
kų Artistic Štone b-vėje, gaūda- pajėgs išryškinti šios augštosios 
mas joje gerai atlyginamą darbą mokyklos vaidmens- Lietuvos 
ir uždirbdama- f savaitę -iki -gyvenime net lietuviškajai Či-

tautiečių, stdm 
artimuosius Į. 
niais, bet,-. kaų> matome, yra la

$12®. Jis, kaip^ ir daugelis mūsų
i remia savo

vių, reikalams.
Linkime P. Rainiui sveikatos 

ir pasisekimo ir tikimės, kad je 
ir pirmojo garbės-nario J. Steib- 
lio gražūs- pavyzdžiai patrauks 
ir kitus Hamiltono' lietuvius pa
sekti jų nurodytu keliu.

9 vai rytą o arbatinė Nr 1 ii• i Kymantaitės ir A. Liobytės. Be dar vėlilu. Tad papusryčiauti to’ “Paskenduolė” buvo rodoma 
nėra kur, nes darbas visur pra
sideda ne vėliau 9 vai.

Cukraus fabriko valgykla dar 
i ' . ’ ,‘ 
negalima esą gauti “pieno, grie
ti! ‘ ‘ ‘ -
tų”

ir Rygoje. Komunistinė spauda, 
gana šiltai sutikusi “Paskenduo
lės” pastatymą ir ypač insceni- 

J in- 
scenizatorėms daroma priekaiš-

biflinkai esą nepatenkinti. Joje zavta’; Pagaliau “Tiesoje” in- 
scemzatorems daroma pnekais-

tinėą“vaisirsriubos, nZt kopūZ- už: .nePa^.^^ išryškinimą f 
. iir apėjimą Didelio dramatizmo

.“Mieste esą 3 komiso parduo- SGe^”wDar°ma. P?stabl* ir ak}0’ 
tuves ir 2 kioskai. Bet tose par
duotuvėse nesą sviesto, grieti
nės. varškės, kiaušinių, jokių 
daržovių, uogų ir kt., taigi svar
biausių maisto produktų. Tik 
viename kioske būną pieno, bet 
ir tai ne kasdien. Komiso par
duotuvės prekiaują tik mėsa ir 
“duonos gaminiais”, viežies mė-

rapijoje Lawrence, Mass.,—kle
benąs prel. Pr. Juras šv. Mykolo 
parapijoje Scranton, Pa.,—kleb.

I kun. J. F. Baltusevičius (Boll) 
j ir šv. Trejybės parapijoje WrllT 
kes-Barre, Pa., — klebonas kun 
J. K. Miliauskas.
BELGIJA ' . ...................

Belgijos LB krašto valdybos kliūčių neįmanoma nuvykti pil- 
ilgamečiam pirmininkui P. Sek- - -
mokui išvykus į JAV, išrinkta 
nauja LB- vadovybė: pirminin
kė St. Dominaitė - Baltus (39, 
rue des Grands Champs; Lam- 
bermont/VerViers,Belgija), sek
retorius kun. J. Dėdinas, nariai 
P. Juknevičius ir J. Pakarklis.
VOKIETIJA

Naujai išrinktos. Vokietijos 
Krašto Tarybos posėdis buvo 
numatytas- sušaukti š.m. rugsėjo 
8 d., bet neusidarius kvorumui, 
neįvyko. Kitas posėdis numa
tomas, šaukti rugsėjo. 22-23 d., 
bet Tarybos nariai paprašyti iki 
rugsėjo 17 d. pranešti raštu, ar 
galės atvykti. Jei neatvyktų, po
sėdis bus nukeltas į vėlesnį lai
ką. ~

VT pirmininkė A. Devenienė 
dalyvavo Vasario 16 gimnazijos 
suruoštame Tautos šventės mi
nėjime ir pasakė jaunimui pri
taikytą kalbą. Iš ten nuvyko į 
Wehnen stovyklą, kur mūsų 
tautiečiams skaitė paskaitą.

Nordrheim - Westfalijos Kr., 
Darbo ir Soe. Reikalų ministe- 
rio parėdymu užsieniečiams pa
bėgėliams apsigyventi Vak. Vo
kietijoje leidimas nėra daugiau 
laiko atžvilgiu apribojamas. 
Kiekvienas užsienietis pabėgė
lis, kuris turi tik laikiną apsigy
venimo leidimą, gali kreiptis į 
vietos policiją ir prašyti, kad 
atitinkamas įrašas pase būtų 
pakeistas, t.y. išduoti leidimą 
neribotam laikui. Už pakeitimą 
jokie mokesčiai nebus imami, 
z-Iš penkių lietuviškųjų darbo- 

ir sargybų kuopų prie amerikie
čių armijos Vokietijoje, 8593 >til-

nam chorui, važiuoja 8 ar 6 vy
rai, o reikalui esant, stojasi sce
noje ir kvartetas ar trio.

Du iš tų lietuviškos dainos 
puoselėtojų rugsėjo pradžioje 
susituokė mažutėje, bet labai 
jaukioje kareivinių koplytėlėje. 
Tai Česlovas Vansevičiųs, pas- 

, kutinės laidos Kauno Jėzuitų 
gimnazijos abiturientas, nuo 
1951 m. F. Strolios choro teno
ras, vienas iš kvarteto ir trio ha- 
rių,. vėdęS Ilsę Sluką ią Sudetų 
pabėgėlę, ir Juozas Paškąuskas, 
rokiškietis, tame pačiame chore 
dainavęs antruoju tenoru ir pri
klausę dvigubam trio, vedęs 
Charlottę Ebert, vokiečių tauty
bės.

Abidvi jaunosios šeimos ruo
šiasi išvykti į JAV. Linkėtina ir 
reikia tikėti, kad jie ir ten ati
duos savo duoklę jų taip pamėg
tam ir ligi šiol sėkmingai puose
lėtam lietuviškos dainos menui.

K.B.L. (ELI) 
ITALIJA

Į liberalų internacijonaTo kon
ferenciją lietuviškieji delegatai, 
pasak “Dirvos” vyko su LNT 
ir LNF parama. Delegaciją su
darą prbf. S. Žymantas, ar. J. 
Gailius ir Valteris Banaitis.
AUSTRALIJA -

Austral LB Krašto Valdybos 
vicepirmininkas V, Dpnięlą ku
ris .yra baigęs Sydney .ųn-tą ir 
gavės filosofijos magistro laips
nį, kaip to paties ųn-to stipen
dininkas, siunčiamas dvejiems 
metams pagilinti; studijų--,į Vo- 
kietiją. ■ L t .. ■

Feliksas Gabrielaitis, šiaulie
tis; Australijon atvykęs iš trem
ties Vokietijoje, staiga mirė. Jis

kagos visuomenei. Pranešime 
matyti noro ieškoti skambių po
sakių, bet, deja, daugybė klai- 
dų> rodančių, kad tas vaidmuo 
autoriaus nesuprastas.

Esą, iki jėzuitų atvykimo ne
buvo Lietuvoje jokios augštes- 
niosios mokyklos, jokios kuni
gų seminarijos ... Bet iki Tri
dent© Bažnyčios suvažiavimo, 
kuris- pasibaigė 1563 m., t.y. 16 
metų prieš Vilniaus akad. įkūri
mą, niekur pasauly nebuvo jo
kios kunigų seminarijos, ne tik 
Lietuvoje. Sakoma, “Kunigai 
buvę svetimšaliai^ nesugebą su
sikalbėti su savo parapijiečiais”. 
O juk veikė įstatymas, kad jo
kios žymesnės bažnytinės vietos 

-Lietuvoje negalėjo gauti joks 
svetimšalis. Vadinasi, blogybė 
buvo kažkur kitur, ne tame, kad 
kunigai būtų buvę svetimšaliai.

Visas protestantizmo sąjūdis 
pranešime aptariamas kaip “re
formatų skelbiamas mokslas”, 
kai ištikrųjų reformatais esame 
pratę vadinti tk vieną protes
tantizmo konfesiją. .

Pranešime sakoma, kad 1578 
m. Stp. Batoras leidęs jėzuitams 
steigti akademiją, o 1579 m. po
piežius steigimą patvirtinęs. Iš
tikrųjų 1578 m. Batoro raštas 
buvo duotas Lvive ir be Lietū- 

' vos valstybinio antspaudo: O 
svetur ir be Lietuvos kanclerio 
ar vicekanclerio antspaudo val
dovas negalėjo duoti jokio do
kumento, kuris galiotų Lietu
voje. Todėl sekančiais metais at- 
vykęsį Lietuvą jis iš naujo for
maliai patvirtino vyskupo įkur
tosios kolegijos paaugštinimą į 
akademiją ir tik šis dokumentas 
tegali būti laikomas akademijos 
įkūrimo aktu.

Iš garsenybių dirbusių uni
versitete atsišaukime suminimi 
du mozūrai — Skarga su Sarbie
vijų — ir du lietuviai — Sirvy
das su A. Kojelavičium. Argi 
tai patys žymiausieji? Argi pav. 
Skargos ir Sarbievijaus vardai 
apibūdina Vilniaus universiteto 
vaidmenį Lietuvos gyvenime?...

HAMILTON Ont
Vartų bažnyčioje, kurių metu 
gražų patriotinį pamokslą sakė 
kurt. J. Ruokis: Už žuvusius dėt 
Lietuvos karius atgiedojo Libe
ra kun. B. Pacevičius. Pamaldų 
metu pirmoji rinkliava, rinkta 
paties klebono kun. dr. J. Tada- 
rausko liet, šeštadieninei mo
kyklai davė $115.

Oficialioji dalis pradėta 6.30 
vai. vak. vokiečių salėje. Atida
romąjį žodį pasakė apylinkės 
pirm. St. Juozapavičius, pakvies 
damas paskaitai mokyt. V. Do
meiką, šiuo metu gyvenantį 
Brandfcrde. Prelegentas savo 
gilias, pritaikintas šventės nuo
taikailųintis .dėstė , labai nuo
sekliai, kurios susirinkusių buvo 
išklausytos -'.dideliu atydurnu. 
Paskaitos vedamoji' mintis — 
tautžkumo pagrindai. Čia pre
legentas nurodė tris svarbiau
sius pažymius: kalbą, tautinę 
kultūrą ir tautinius papročius. 
Jis užakcentavo, kad Lietuvoje 
šiuo metu nutautėjimo galimy
bės nėra, o tuo tarpu čia išeivi
joje ši grėsmė artėja ir labai 
sunkiai nugalima.

Meninėje dalyje girdėjome 
torontiškę solistę Stefaniją Ma- 
šalaitę, L. Verbickaitė padekla
mavo Brazdžionį, o G. Bakaity- 
tė paskaitė hamiltonietės Onu
tės Čerškutės. “Mano kritusiam 
broliui”. Šis O. Čerškutės kū- 
nys, parašytas su tokia didele 
ir’subtilia meile žuvusiam jos 
broliui prisiminti, gražiai supin
tas su Kauno vaizdais pavasarį, 
sukėlė klausytojų širdyse tiek 
liūdnų minčių ir daug meilės 
mūsų krftusiems kariams.

Solistei St. Mašalaitei akom- 
oonavo muzikas komp. St. Gai- 
levičius.

Minėjimas baigtas Tautos him 
nu. Į jį atsilankė per 100 tautie
čių.

Namų Fondas praėjusią savai
tę susilaukė rekordinės para
mos: į jį įstojo 5 nariai, kurių 
bendra įnašų suma — $900.

Prieš kiek laiko teko išgirsti 
iš pesimistų, kad J. Steiblys, pir
masis NF garbės- narys bus ir 
paskutinysis. Dievas taip davė, 
kad dar nepradėjus visuotinio 
narių vajaus (jo pradžia numa
tyta lapkričio mėnesį), rugsėjo 
18 d. NF susilaukė antrojo gar
bės nario Rainio Petro, kuria tą 
dieną įnešė $500.

Kiti nariai, paskyrę po $100: 
i Kronas Balys, Žvirblis Juozas, 
1 Antanas ir Valė Pauliukai ir Ga 
siūnas Zenonas. Visiems na
riams Fondo v-ba reiškia nuo
širdžiausią padėką.

Z. Gasiūnas yra neseniai at- 
Į vykęs iš Sudburio ir dirba Tri

Ateitininkų šventė. 45 m. atei- 
tininkijos įsisteigimo sukakties 
šventės paminėjimą ruošia Ha
miltono ateitininkai rugsėjo 29 
ir 30 d. sekančia programa:

šeštadienį — rugsėjo 29 d. 7 
vai. v. parapijos bažnyčioje su
sikaupimo valandėlė.. Pamoks
las. Išpažintis. Bus svečias kuni
gas.

Sekmadienį — rugsėj o30 d. 11 
vai. iškilmingos šv. Mišios su 

i ebndra šv. Komunija. Po pamal
dų — pietūs.

4 vai. pp. iškilmingas posėdis. 
Paskaita At-kų Federacijos ya- 

no moksleivių at-kų ižodis. Me
ninė dalis, kurių išpildo jHamft- 
tbno ir Toronto moksleiviai at- 
kai.

Norintieji dalyvauti pietuose, 
prašomi užsiregistruoti iki rug
sėjo 28 d. pas kuopos pirminin
ką J. Pleini, tel. JA. 9-5129, ar 
pas betkurį valdybos narį.

Maloniai prašome at-kūs, pri
jaučiančius ir visus kitus prog
ramoje dalyvauti. O ypač kvie
čiame visuomenę kuo skaitlin
giausiai dalyvauti iškilmingame 
•posėdy, kur išgirsite prof. S. Su
žiedėlio paskaitą.

Po to šokiai ir žaidimai. Gros 
plokštelių muzika.

Kuopos valdyba.
Hamilteno b-nės valdyba ren

gia šokių vakarą spalio 6 d. 7 v. 
v. lietuvių mėgiamoje vietoie— 
Royal Connaught Hotel, Nor
mandie Room.

Ta pačia proga norime pra
nešti Hamiltono lietuvių visuo
menei, kad ta pati Normandie 
salė p. K. Barono dėka yra gau
ta ir Naujų Metų sutikimo va
karui.

Bendruomenės v-ba yra di
džiai dėkinga p. Baronui už jo 
pastangas gauti salę tokiam 
svarbiam parengimui. Nesant 
kitos galimybės atsidėkoti p. K. 
Baronui už jo didelę paslaugą 
Bendruomenės v-ba nutarė p. 
Barona kviesti garbės svečiu į 
Naujų Metų sutikimo balių.

rei N. Vosyliūtei, kuri nesuradu
si gilesnių spalvų vaidmeniui at
likti.

Naujoviški trėmimai vyksta
Vilniaus radijo pranešimu, 

rugpiūčio 25 d. į Donbasą pir
muoju ešalonu išvyko apie 500 
’’jaunųjų patriotų”. Skelbiama, 
kad jie visi “išreiškę pasiryžimą &/sLrie^lio‘.“iiamlRo-
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s uždavinius”.
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Kolūkiai kiaulienos ir jautienos Jaunuolių vardu per mitingą 
pabrėžtą- kad- jie “nepabūgs nau 
jo darbo, garbingai įvykdys sa
ve pareigą tėvynei”. Vilniaus ra. 
-dijo 1956. VIII. 29 pareiškimu, 
išsiųstųjų i Dcnbasą lietuvių 
“pasiuntinių” 600 buvo nuga
benti Į Matiejewską. Atvykusie- 
ii dirbs 8-se Donbaso kasyklose. 
Žmonės buvo tuojau paskirstyti 
į darovietes.

nepristatą. Į čia patenką tik gy- 
vuliai, “kurie išbrokuojami arba 
priskerdžiąmi”. Sutartys esą su
darytos sų 5 kolūkiais, bet tik 
vienas pristatąs pieną. “Todėl 
net pieną darbo žmonės privers
ti pirkti turguje ir gatvėse iš 
atsitiktinų asmenų”... . " .

Miestas neturįs autobusų su
sisiekimo, nors nuo geležinkelio

Vienintele lietuviška išdidžiausia 
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

Steadman
Kronas.

V alevičius
Limited

“The Centre oi Real Estate”

Teh JA. 8-8491
25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus— lietuvius

F. ANTANAITI ir p. S. SAVICKĄ

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

twhthiiiis
MAZAR TRADING CO

868 DUNDAS'ST. W. - TORONTO X TĘU FM. 3-5620

. .4. Muitas apmokamas pas mus, 
Gavėjas nemoka ftMfce! .* < > - -

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

Tautos ir Kariuomenės Šven
čių minėjimą rugsėjo 16 d. su
rengė B-nės V-ba.

Šventė pradėta 11 vai. iškil- 
mingomis pamaldomis Aušros

užlaikius fra
nk NEW ERA 

vartojamas, 
oz, bonką.

namų pardavėju. Ši namų par
davimo b-vė yra antroji šios rū
šies, kurios savininkai yra lietu
viai: Didžbalis ir Pranekevičius. 
Jos adresas 

Su dideliu 
paminėti 
tyvesniųjų 
Magdaleną 
įnešė $200, 
ją padeda 
jų narių iŠ 
ateivių tarpe.

Gražus paprotys senųjų Uetu-

i» yra 1147 Main 
>Ku dėkingumu 
musą kolonijos

reikia 
anka* 

atstovę

ir nesitinku
Rugsėjo 8 d. tokios malonios 

staigmenos susilaukė žinomi mū 
sų bendruomenėje senieji lietu
viai Milaševičiai. Šiais metais 
jie pardavė savo namus 618 Ja
mes St. N. ir pirkosi kitus rezi
denciniame kvartale — 163 East 
bourne Ave. Įkurtuvių proga 
M. Uikienė suorganizavo gražų 

‘ būrį jų pažįstamų ir “užpuolė” 
juos su dovanomis.

Ši2 proga M. Uikienės dėka, 
šiose gražiose vaišėse, kur buvo 
apie 30 senųjų lietuvių ateivių, 
dalyvavo ir NF v-bos atstovas 
VI, Stabingis. Išsikalbėjus TN 
klausimais, rastas didelis jiems 
pritarimas, ir visa eilė asmenų 
pasižadėjo artimoje ateityje 
įstoti j NF nariais. Vienas čia 
buvusių svečių P. Čypas, gyve- 

■ nąs netoli Paris, Ont., rugsėjo 
13 d. įnešė $100, o vėliau pažadė
jo įsijungti ir jo tėvukas Juozas.

Mielajai M. Uikienei ir pp. 
Milaševičiams, už suteikimą 
progos jų šeimyninės šventės 
metu pajudinti ir mūsų tautines 
problemas NF v-ba reiškia nuo
širdžią padėką.

Sunkią aklosios žarnos opera
ciją turėjo Antanas Mingėla, ty
laus ir nuoširdaus būdo mūsų 
kolonijos tautietis. Ši operacija 
trijų mėnesių bėgyje buvo iš ei
lės ketvirtoji ir labai kompli
kuota, taip kad vienu kartu pa
dėtis buvo labai kritiška. Šiuo 
metu ligonis pagerėjo ir tikima
si jo greit sulaukti mūsų tarpe.

A. Mingėfe' gydėsi šv. Juoza
po ligoninėje. Sk. St.

• INFORMACIJŲ KRtlPtlS 
j miesto reftvedj.

APIE LICENCIJAS 
BEI LEIDIMUS
Prieš vykdantį

< s. statyoą O
4Visuomet^' rėikalirtgos fekfimos statybai. Beveik 
vrsosę yjętpvtse prieš statant arb&^notmant

. pastatę, - reikalinga išsiimti tekftfoę. hfestaty^N'> .'***< 
leidimas išduodamas tik tuomet, kai numatytas į 
pastatas^stafomos pagal rmesto pastatams numą- | 
tytos taisykles, kar kuriose vietovėse reikalingo a 

laikytis miesto ir provincijos taisyklų. fl

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)Otava. — Autostrada Nr. 401, 
einanti nuo Windsoro per To*



IAI

(Fragmentas^

nusi-

PARAMA

Vyry ir moterį ršbt fflwej*NEPLYSTANČ1OS
Ir užimtus kraštus

YANA FABRICS

WSI0-4

“Lietuvių Dienų"’ literatūros re
daktorius J, Tfciinis, Šis dailiai 
išleistas, dideli® formato musu 
klasiškasis kūrinys bus ne tik 
lietuviui skaitytojui mielas, pa-

jis matė filmoj. Jis- įsivaizduo
ja, kad iš ten, kaip iš uosto grįš

eilėr.; B
Auksinės sagos kun. PI

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

raitis atsimena Diogeno šakinį 
Aleksandrui ir pasitraukia žings 
ni i šalį. Dabar saulė vėl šviečia

paltams. Augščiausios klasės ran 
modeliai. Žemiai

perbraukęs ranka krintančius 
plaukus, — Lili, mes su Laumū 
nutarėm bėgti. Ašnenpriu tavęs 
palikL Tu važiuoji kartu.

. Jis aiškina viską Launio žo-

Jauaūno. literatūra
Jankus, Po raganos- kirviu

tą, tą pačią futbolo aikštę, sodą 
te šlaitus^ kuriuos . pavasariai 
užpila 'žibutėm’ ir. lakštingalom.

nauja ir/ijetikėt^Jjvšt^įdž®^-

INDĖLIAI APDRAUSTI.
Darbo r ..........  .. . .

Pirmadieniais, antradieniais, tseciadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet te nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai riuo 10-12 vai. prieš piet

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

— Ąš nenortu tavęs palikti to
dėl čia ir kalbu. Bet mes išvyk
ti turime. Vien dėl ssvo bied- 
nos galvos, kuri galbūt niekam 
daugiau nebus reikalinga kaip 
sau. ■. '■

BCsite po tenkint i mūsų tarnyba 
f f oo%.

[žolėn, jis nori, kad ateitų koks 
nors triukšmas arba pati lelija 
ir išgelbėtų, jį, iš to kampoj imo, 
bet . Lili plauna rankas, pudruo
ju nosį ir braukia sėdėtu pirštu

futbolo aikštėj kartu ir stengda- 
Launio mintys 

krito, kaip sviedinys tiksliai j 
vietą. Abraitis kalte. Lilei įsitfc. 
kibęs ir ne vien todėl, kad norė
tu iš tėvynės. Jis nori būti kartų 
su Lili. Jis įsivaizduoja kažkur

iih'teraa^gOuoj pat t 
/Austriją, -- pradeda Abraitis 
staigiai lig šokdamas <i§ purvo,— 
įneš trejetas studentų. Kągi jūs 
manote daryti?

— Mes? Dievo valią, kaip sa
ko: Gal nereikės, gal atmuš, gal 
į Žemaitiją. Nuo Dievo piršto ne 
pabėgsi, — senis kąlbą rezignuo-

— Ponas, Abraiti, mus Dievas 
nubaustų paleidus dukterį su vy. 
tais. Vaikus reikia saugoti, — 
motina žiūri vis nustebusiom 
galbūt su pykčio liepsnelėm* 
akyse, bet Abraitis’bijo pakelti-

0.50 
T.35 
0.15 
0.35 
1.25 
0.35 
1.60

— Ne, Valiau, .einam namo. 
Aš žinąu, kad ne. Mano tėvai jei 
reiks važiuos į Žemaitiją. Į dė
dės ūkį. Jie manęs piekur vienos 
neleis. Motina mirtų. O antra;

Redakcijai prisiųsta
Žibintas, 1956 m. rugsėjis Nr. 

5(11), 137-168 psl.
Turiny: šv. Tėvas pavergtoms 

tautoms; VI. Šlaitas 
Joerg
J. Peyton, Marijos mėgstamoji 
serenadą; K. Kudla, Draugystė 
ir divorsai; Motina, apie sayo 
dukterį; V. Barclay, Šventoji 
drobulė; F. P. Keyes, šv. Tere
sės kelionė į dangų; W. C. Mc
Grath, Dar 20 metų; J. Ku-kisį 
Motina; Vaikų kampelis, Įvykiai 
ir mintys, Nauji leidiniai.

r- Anksti parėjai, — taria pir
mas dukteriai ir Abraitį užlieja 
šilima. ' Jis nežino, kaip pradėti 
kalbėti, bet pradeda:
r "—Užtenka dirbti šitam po
nui. Reikės pradėti kitam. Atos
togų truputį reikia.

— Sėskis čia pašalėj.. Aš su
grįšiu',, — taria Lili įeidama vi
dun. . . '

Abraitis atsistoja prieš senį ir

.naų^.— juodas
akis į ĄĮiyiiftT vaidą , ir jose jis 
mato nebe juodus angliukus, bet

y_ . - •*. _ >*- „ • • Įg «•

pat iŠgesusiąis plotais.
> Nemunas plauna smėlį ir bal
tus ^akmenėlius. Senamiestis 
.kvepia, žuvim, dulkėm ir šimt
mečiais, žalsva varpinė kyla. 
augštyn.' Tin tilių. Tin tiiin.' 
Kraupiai virvę traukia varpi
ninkas. Keistas pūvančių lapų 1 
k-vąpąs..- Ą i .

—Lili, — taria prie pat namų 
Ąbraitiąį, — aš pasakysiu tė- 
vąj£. Th tylėk. Keistai, žinoma,

— Na; juk aš dar jos neišgabe
nau, ponią, nesibarkit, 
juokia dirbtinai ir prislėgtai.

— Ką ten dėl tos Dievo baus
mės, vaikų neišsaugosi. Ale duk
tė kalbą moka vis geriau, 
nis-atgauna pusiausvyrą ir mažą; 
susijaudinimą vėl pakeičia ra
muma.

jo atvaizdu laikraštis, rašo, kad 
kasiulio talentą pirmasis įver
tino buvęs Prancūzijos ministe- 
ris pirmininkas Albert Sarraut, 
kuris 1950 m, nusipirkęs jo pa
veikslą. Toliau laikraštis pažy
mi, kad Kasiulis yra pabėgęs 
nuo rusų, kurie okupavo Lietu
vą, ir kad jis yra sukūręs daug 
kūrinių ir dekoracijų kinui bei. 
teatrui. ELI..

Melbourne Victoria bibliote
koje organizuojamas lituanisti
kos skyrius. Lietuviškos organi
zacijos padovanojo pirmąsias 
knygas apie Lietuvą, daugiausia 
svetimomis kalbomis.

Naujųjų australų meno ir tau- 
todailes parodą organizuoją vad. 
Gerųjų Kaimynų Tarybai Paro
da įvyks spalio mėnesį. Joje bus 
ir lietuvių skyrius, su mūsų dai
lininkų kūriniais ir’tautodaile.

Dr. Alfonsas šeSplaukis - Ty- 
ruolis dėsto lituanistinius daly
kus Columbia universitete NiUr 
jorke. Yra dvi grupės kalbos pa
grindų ir trecioji gramatikos 
studijos bei susipažinimas su lie? ■ 
tuvių istoriją, literatūra bei 
kultūra.

i pykčio^ geismo ir pagiežos, 
lydžiu namo, — pa

iri alkūnės Abraitis. Lauke 
ri te jaučia elektrą sruve-

Jįs žiūri žemyn ir žali žolės dai
geliai, kaip futbolo aikštėj, vei
kia raminančiai kaip vėsi diena 
ar stiklas konjako.

1987 nu buvo suorganizuota 
pirmoji lietuvių dailės paroda ir 
įkurta Lietuvių Dailininkų D-ja, 
kuri ruošė parodas, skelbė kon- 
kursus, rinko liaudies meno kū
rinius. Paskiau buvo nuolatos 
ruošiamos dailės paromos ir or
ganizuojami liaudies meno sky
riai. Pirmosiose parodose daly
vavo ir Čiurlionis. Tuo metu pa
sireiškė dailininkai A. Žmuidzi
navičius, J. Zikaras, P. Rimša, 
P. Kalpokas ir kiti. Rūpinamasi 
šią sukaktį tinkamai atžymėti.

Kun. dr. P. Ragažinskas iš Či
lės persikėlė į Kolumbiją, kur 
Tolimos universitete dėsto as
ketinę ir mistinę teologiją.
Į Koncertai. PLB Vokietijos 
Karašto Valdyba vykdydama 
savo kultūrinės veiklos planą 
surengė liepos 29 d. iki. rugpjū
čio 12 d. koncertinę iškylą po 
lietuvių bendruomenės apylin
kes. Buvo aplankyta 15 šiaun 
Vbkietijos lietuvių apylinkių- 
Dalyvavo solistė Janina Liusti- 
kaitė, Lietuvos tifatro. dramos

geli kartų, suerzina, bet Abrai
tis drąsė j a ir rizikuoja, kaip kar
tais iš sunkios padėties lošiant 
futbolą mesdamas sviedinį į 
centrą. - . •

Galėtų Lili su mumis va
žiuoti į Austriją. Pastudijuotų, 
kpl paaiškės kaip- ta maišalynė 
baigsis.
/- —Ponas Abraiti, ką jūs kal
bate? Dieve tu mano, kurgi be 
jos?*— ant slenksčio stovi moti
nair"žiūri tokiomis pat juodo
mis akimis, pilnomis nustebimo 
ir iš jų Abraičiui atrodo, kad ji 
žiūri kaip į beprotį,

— Žmonės jau pasimokė, — 
sako ramiai senis, 
reikia patiems skirstyti, karai 
išskirsto.

Abraitis nori smegti žalion

ANTANAS ČEPONIS
TeiM«/ pvtifcrika, prifuoghi ar 

pertfatau:
europietišku$ ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automo- 
PM, Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, opbnu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodb- 

techniScus patarimus.
Skarabtati t«M. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVt, TORONTO

VIENYBĖJE — GAĮ|YBŽ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyvą

žieve; Būtų.gera taip prisispausf, 
kad tavimi grąžėtųs ir neliestų. 
Tačiau- tavimi grožisi, vilioja, 
liečia ir byra margos Sparnelių 
spalvos., ■

’ — ;Ne, aš- niekur be tėvų ne
važiuosiu, — atsistoja ji. Abrai
tis žiūri išjos augštą liemenį ir 
akis, teodas. pilnas graudulio įr 
priekaišto. “Žinoma ir tų toks 
pat. /Tšliiėkrnti ir palikti, kad su
radęs kitą bijotum pažvelgti į 
akis’’j išskaito jose ir Abraitis, 
taip pat pasikėlęs, sako ne į jos 
žodžius, bet į savo išbarstytas 
mintis: • ?

Kdtfif tifc rūŠjji jto pkMrirf' 
te, PENMANS DARBO KO- 

■ JĮ NŠŲ jųgy įvairi*^ JO

DĖME S JO!
Lietuvis Elektros — Radi®

siunčiame ffesiot H mūšy sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji Ir 
vUrfoti deivkai: med«nė» dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. ,

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio

“Juk
Tas 

visai

patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.
J. STANIONIS,

narys Radio Electronic Technicians Association.
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

tęs, nes Kvietytė planuąja atida
ryti savo studiją čia Toronte, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Kiek teko patirti, šį kursą nori
ma dėstyti visoms lietuvaitėms, 
nežiūrint amžiaus skirtumo. 
Kursas vadinamas ritmine gim? 
nastika ir yra. pirmasis žingsnis 
į modernųjį šokį. Modernus' šo
kis yra tas pats, kas yra moder
ni muzika ar dailė — nauji išsi
vystymai sename mene — mūsų 
laikų kūrybinė manifestacija- 
Tai yra atžala visko, kas buvo 
prieš tai, kas gali augti ir keis
tis. Tai yra atidengimas naujų 
kelių išreikšti žmogaus dvasiai 
per jo kūną.

Dar galima priminti, jog rit
minės gimnastikos pagrindinis 
tikslas yra pagal organiškai na
tūralius judesius auklėti žmo
gų. Be to, ritminė gimnastika 
yra pati būdingiausia mankšta 
moteriai, atitinkanti jos-dvasinę 
ir kūninę struktūrą. Drauge rit
minė gimnastika yra lanksti 
priemonė, nes apima visus mo
ters gyvenimo laikotarpius.

Merginos ir moterys, nors ir 
nenorinčios šokį, padaryti savo 
karjera, turėtų susidomėti šio
mis; pamokomis. Išsėdėjus ištisą 
dieną mokykloje ar darbe kiek
vienai bus naudinga pasimankš
tinti, įgauti grakštumo ir pozos, 
o taip pat ir susipažinti su mo
derniojo šokio menu. Gi lietu
vaitės šokiui yra gabios. Tai įro
do Jonės Kvietytės pavyzdys.

Grįžtant" prie Kvietytės, malo
nu patirti, jog sugrįžusi į Toron
tą ji jungiasi į lietuvišką šeimą. 
Pirmasis jos pasirodymas bus 
gruodžio mėn., kai dalyvaus Pri
sikėlimo parapijos ruošiamame 
koncerte, dalyvaujant sol. Vac
lovui Verikaičiui ir smuikinin
kei Carolyn Gundy.

V. Verikaitis-

Pėrdftamo universitete rūpi
namai įkurti lituanistinį sky
rių. Šiemet numatyta dėstyti tik 

• 2vat Dėstytojais numatyti: dr. 
A- Salys, PhHadelphijos univ. 
profesorius, ir Fbrdhamo un-to 
rusų kultūros katedros vedėjas 
kun. dr. VI, Jeskevičius ir rusų 
kalfą dėstąs dr. A. Vąsys. Mo
kestis už mokslą numatytas $20 
semestrui. Studentams paleng
vinti jau yra gautos 6 stipendi
jos. Tikimasi jų ir daugiai! gauti.

Lituanistikos studijuoti kvie
čiami visuose Niujorko univer
sitetuose studijuoją studentai. 
Įžengiamoji paskaita bus rugsė
jo 28 d.

Melbourne lituanistiniai kur
sai ruošia filminę Lietuvos pa
veiksiu versiją. Darbą., atlieka 
fotografas V- Vasęris. Pąveįksiai 
paskum bus rodomi šviesoyaiz- 
džio aparatu.

RnosiatBas vokiškai naujas 
Donelaičio “Metų” leidimas, be 
to, naujas lietuvių poezijos an- 
tplpgijas leidimas, .planuojama 
išteisti vokiečių poezijos rinkti
nė su gerais lietuviškais verti
mais. Taip pat ruošiama nauja 
laida lietuviškų muzikos plokš
telių, dainų ir kaikurių kompo
zitorių kūrinių.

Džiuginanti naujiena pasiekė 
torontieeius — į Torontą persk 
kėlė modernaus šokio atstovė — 
specialistė Jonė Kvietytė.

Tiesa, kaikurie iš mūsų jau tu
rėjo progos su ja susipažinti 
prieš šešis metus čia Toronte, 
kada ji, tik atvykusi iš Vokie
tijos, pradėjo ‘savo karjeros pir
muosius žingsnius. Tada dar 
jaunutė mergaitė, bet jau tvir
tai pažengusi į priekį šokio me
ne. Dar Lietuvoje pradėjusi stu
dijas pas Danutę Nasvytytę ir 
gilinusi Vokietijoje pas Rudolf 
Von Laban, Torontą pasiekė 
tvirtai pasiruošusi. Studįjos ją 
subrendino šiam nedėkingam, 
bet kilniam menui, reikalaujan
čiam asketinio atsidavimo, gele
žinių nervų, stiprios dvasios, 
nenuilstamo darbo ir didėlės vi
dinės inteligencijos, nesitikint 
už tai nei augštos garbės, nei 
laurų — viskas menui!

Pirmasis pasirodymas įvyko 
su Toronto simfoniniu orkestru, 
falf ji pašoko du rytietiškus šo
kius. Meno kritikai ją sutiko su 
dideliu entuziazmu. Toronto 
“Daily Star“ po'šio koncerto ra
šė: “... P-lė Kvietytė yra šokė
ja, kurios vienas riešo judesys 
daugiau pasako negu kaikurių 
šokėju visas kūnas. Ji sukėlė

M. Twain, Princas ir elgeta
L. Žftkevičhjs, Saulutė debesėliuos 
P. Enskaitis, Svajūnas *
A. Giedrius, Tėveliu pasakos
A. Giedrius, Tėvu pasakos
P. Andriušis, Vabalu vestuvės
M. Valančius, Vaiku knygelė 
S. Yla, Vardan Dievo
N. Butkienė, Velykų pasakos
P. Orintaitė, ViFigaiTė
B. Voveraitė, Viltrakių vaikai 
V. Šimaitis, Vyturėli laukuos 
B. Vavtraitė, Žirgonė ir Gailė

MALDAKNYGES
Kapucinas, Atlaidų šaltinis 

Kirvelaitis, Aušros žvaigždė 
F. Bartkus, Būk. mums malonus 
P. Kirvelaitis, Jaunuoli ųrpaldos 
P. Jūros, Ramybės Šaltinis 
St. Yla, Sveika Marija

nustebusi, %
Jie sėdi ir žiūri .pnedžiūs gai

vius ir jaunus saiisoj. šilumoj. 
Šakose krapštosi paukštės.. Jos 
nebegieda. Vilįejimo ir žavėji
mo periodas pasibaigė šeimos

grožėti nemirštančia Lietuvos 
girių poezija, bet jis taip pat pa
rodys ir lietuviškos poezijos gro
žį tiek silpnai lietuviškai Bemo
kančiam, tiek svetimtaučiui. 
Leidinys bus labai parankus ir, 
mūsų šeštadienio bei kitų mo* 
kvklų mokiniams, kurie puikiai 
galės naudotis abiem tekstais.' :

Vytautas Kasiufis 36.069 
tapytojų priešaky 

Paryžiaus moterų iliustruotas 
savaitraštis “'Eile” rugpjūčio 27- 
d. Nr. rašo, kad dabar Praneši- ; 
zijoj esą apie 341.000 tapytojų, 
kurie reguliariai savo kūrinius 
išstato parodose. Savaitraštis iš ; 
tos daugybės tapytojų išrenka U

V^Imj fotelius ir 
ĮvoMus kHimus,

HIr m* SutaiMti
tficutfoa ir pr«te®iatu« Mimm.

0.85 
0.90 
1.25 
0.35 
0.20

$3.50 
2.50 
2.00 
1.30 
3.00 
2.50 

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

lį pasisekimą ir visur buvo su
tikti su dideliu nuoširdumu. Su 
koncertu, kartu vyko Krašto 
Valdybos nariai (pasikeisdami) 
E. Simonaitis ir J. Glemža, ku
rie padarė pranešimus iš valdy
bos veiklos.

Arg. lietuvių bendruomenės 
vadovybe yra nutarusi suorga
nizuoti informacijų teikimą vie
tiniams laikraščiams bei žurna
lams ir užsienio lietuvių spau
dai visais bendruomenės koloni
jos te bendraisiais lietuviškai
siais reikalais

Niujorko didžiąsias šokių var
žybas, jau 22 metai ruošiamas 
vad. Harvest Moon Ball, rugsė
jo 11 d. laimėjo lietuvių pora: 
Roma Vaitkevičiūtė ir Jonas 
Grieevičius-Gregory, abu naū- 
jiejį ateiviai, gimę Kaune. Fina
linės varžybos vyko Square 
Garden dalyvaujant aštuonioli
kai tūkstančių žiūrovų. Liet, po
ra šoko Tango, Rumba, Fox- 
trotą ir Vienos Valsą. Jie laimė
jo $2000 ir pereitą sekmadienį 
dalyvavo televizijos programo
je. Deja, kad jie lietuviai, ne
buvo pasakyta.

nepaprastą entuziazmą savo šo
kiais. Abu dalykai buvo atlikti 
preciziškai, su įsijautimu, gra
cingai ir su dideliu supratimu. 
Toronte ji yra kviečiama dėsty
ti Boriso Valkoffo studijoje ir 
dalyvauja kaip solistė jo studi
jos pastatymuose. Valkoffas yra 
tiek entuziastiškas jos pasirody
mams, jog dienraščio reporte
riui išsireiškė: “.. • Jonė yra mo
dernaus šokio meisteris. Savo 
srityje ji bus geriausia šiame 
krašte. Ji yra nuostabi!”.

Keli žodžiai šios srities spe
cialisto, kurie daugiau pasako, 
negu šimtai mėgėjo - entuziasto.

Ne mano tikslas kelti šią ga
bią menininkę į augštį. Norisi 
tik pasidžiaugti faktu, jog ją 
įvertino specialistai ir šiais įver
tinimais mes lietuviai galime 
didžiuotis, ypač kad p-lė Kvie
tytė didžiuojasi esanti lietuvai
tė ir tai pabrėžia kiekviena 
proga. Jos programose pavardė 
rašoma lietuviškai, nekeičiant 
nei vardo.

Po kiek laiko p-lė Kvietytė 
persikėlė gyventi į Montreal}, 
kur atidarė savo studiją, veiku
sią 1952-5 metais. Studijos pir
masis pasirodymas buvo sutik
tas su dideliu entuziazmu. Įdo
mu dar ir tai, kad kritikai ne 
tik šiltai sutiko mūsų meninin
kę, bet jau išreiškė viltis, kad 
čia išaugo grupė, kuri turėtų at
stovauti Quebeko provinciją 
tarprovincinėse varžybose. Po 
kiek laiko jos studija laimėjo 
pirmąją vietą Montrealyje įvy
kusiose varžybose, ši grupė taip 
pat dalyvauja Kanados šokių 
festivalyje, kuris įvyko Toron-; 
te. Kritikų buvo įvertinta pui
kiai, priskirta prie trijų geriau
sių Kanados šokių grupių.

Pati mokydama kitus, neuž- 
metė ir savo studijų. Dažnai va
žinėja į Niujorką tobulintis. 
Kviečiama dalyvauja CBC tele
vizijos programose. Tarp dau
gybės kitų pasirodymų ši šokių 
grupė koncertuoja McGill uni
versitete, kur paprastai kviečia
mos tik rinktinės pajėgos. Ji 
taip pat ruošia choregrafijas. Be 
darbo savo studijoje, dar yra 
kviečiama dėstyti McGill uni
versitete kaip ’’Guest-Teacher” 
fizinio lavinimosi fakultete, kur 
dėsto specialų šokių kursą.

Šis specialus kursas, kaip tik 
turėtų dominti mūsų lietuvai-

— Pamatysim, kas čia gausis,
— vėl kalba Abraitis, kalba tik 
dėl pačio kalbėjimo ir kai pama
to išeinanačią pro duris Lili, 
staiga atsigauna ir juokias, — 
norėjau tave pirkti - iš mamos 
glėbio;, bet nesiseka.

Lili tyli. Ji negirdėjo, apie ką 
ėjo kalba ir staiga parausta ma
nydama, kad Abraitis kalbėjo 
apie" jungtuves.

— Jeigu ir parduotų neičiau,
— juokiasi ji, šokinėja balti dan
tys ir vienoj pusėj skruosto ma
ža duobutė. Abraitis pagalvoja, 
kad mielai pabučiuotų ją į šitas 
prasivėrusias lūpas, tačiau da
bar negalima. Mintis, kad ir ry
toj bus negalima, kad ir poryt, 
kad tik kažkada po kažkokių il
gų lyg šviesos metų, jį žlugdo. 
Jis vėl tyli ir vėl žiūri į žolę ir 
rodos laukia, kad centro puolė
jas Launys sušuktų “Valiau, į 
centrą”, bet nėra Launio, o tėra 
tik vidudienio saulė ir kvaila 
padėtis.

Paskui jie sueina vidun pietų. 
Kalba bendra ir maišyta, kaip 
salotos. Sunku išskirti, kas ką 
nori pasakyti, kaip mažos dar
žovių priemaišos. Šituose nenuo
seklumuose Abraitis vėl pasi
genda Launio. Ir. mintis, kad ry
toj išvyksta, jį graužia. Ir jis no
ri niekada nematyti Launio, nei 
jo argumentų, kalančių kaip 
kuoka tilto polius, nusekliai, stip 
riai ir kaskart gilyn.

— Nežinau kada begalėsim 
atsisveikina Abrai

tis tėvus, — bet reikia tikėtis. 
Atleiskit, o norėjau netik kitam, 
bet gal ir sau gero- Žmogus sau 
daugiausia nori. Na, reikia tikė
ti netik Dievą, bet ir ateitį. Kur- 

■gi Vytautas?
— Suprasi vaikus, — nubrau

kia motina ašarą. Jai gaila kiek
vieno jauno žmogaus. Juk ir Ab
raitis turi motiną. Ir tai prisi
minus, lyg suprasdama nepažįs
tamos moters skausmą, paklau
sia, — o tėvus ar atsisveikinai? 

k —Parašiau, — atsako neno
rom Abraitis. — Na, sudiev.

— Aš palydėsiu, — taria Lili 
ir abu išeina.

“Graži 'būtų pora”, pamano 
motina ir žiūri pro langą į be- 

‘sileidžiančius pakalnėn, kol jų 
besimato pečiai, galvos ir pas
kui pora sekundžių tik vieno 
Abraičio garbanos. Motiną kaž
kas prislegia ir spaudžia 
vistiek ištekės kada nors, 
vaikinas neblogas. Bet gal 
už kito”.

(Bus daugiau)

i®
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MORKIS
BEAL ESTATE & BUSINESS BROKER

priklauząs Tor»ato> Real Estate Board ft National Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

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

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas-«uo-6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok.- Visi-maloniai kviečiami atsilankyti.

? , Savininkai- V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

Cleaners

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
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

. /38 metų valymo patyrimas
•> ■ V • • ♦ • v-- - 1 - v • ■ ». v

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

Issimokėjimo sąlygos — 24 meru 
Techniški patarimai veltui.

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

ft
4

numatytos
atletkos

tininkų” Ne Lietuvos »

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W, Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkoktą nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j žią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą 
namą, biznių, farmą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

GLADSTONE - DUNDAS, 
$1.000 įmokėti, 7 komborių per 
du ougštus mūrinis narnos, išilgi
nis plonos, garažas, 10 metų sko- 
lo, skubus pardavimas.

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

RUSHOLME RD.,
$2.500 įmokėti, 11 kombarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, 2 vonios, ga
ražas, gražus kiemas, geros išsi- 
mokėįimo sąlygos, gauna $245 
nuomos mėn,

SALEM - BLOOR,
$2.700 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
alyva šildomas, 5 garažai. Geras 

< pirkinys. Tinkamas statybininkui 
ar pan. Skubus pardavimas.

BROCK - BLOOR, 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, viena virtuvė, vandeniu 
šildomas, didelis gražus kiemas, 
vieta dvigubam garažui, namas be 
šoklų, reikalingos mažo remonto,

Į lobai skubus pardavimas.
BEATRICE - DUNDAS, 

$4.000 įmokėti, 9 komborių mū- 
| rims narnoj, kvadratinis plonas, 2 

virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
» garažas, viena skola 10-čiai metų.

DURIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 6 kombarių 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 
planas, modernus viduje, vandeniu 
alyva šildomas, plius kambarys 
rūsyje, garažas.

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

QUEBECK - BLQOR, 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių 
skiros mūrinis namas, kvadratinis' 
plonas, kietmedžio grindys, gražus 
didelis kiemas, viena skola lO-čiai 
metų. Skubus pardavimas.

BABY POINT - JANE, 
$7.000 įmokėti, 8 kombarių per 
du ougštus, atskiras mūrinis na
mas, dvi mod. virtuvės, 2 vonios, 
kvadratinis plonos, labai puikus

šil-
10

at-

GRENADIER RD. - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, II kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, garažas, vie
no skola likučiui, geras nuomavi
mui.

I $3.900 įmokėti, 6 komborių mO- P. KERBERIS

A

Mann Martelįvairiose pastaruoju metu įvy
kusiose varžybose gavo • gintipirmenybės Čiami pašvęsti stalo tenisui, 

krepšiniui ar kitai mėgiamaipravesti rugsėjo 
dėl pablo- 
kitų tech

nikų kliūčių, atšaukiamos.

Rennie stadijone,
oro sąlygų ir

KAS.
Vyčio sporto klubo stalo Jeni-

Jono

sporto šakai . kus ir A. Lauritėnas, boksinin

parapijos salėje
vyks 

antradieniais ir
ketvirtadieniais. Suinteresuotie- 
1i stalo tenisu prašomi dalyvau
ti treniruotėse, kur taip pat tre
niruosis Kanados lietuvių čem
pionė Sofija Kasperavičiūtė ii 
Amerikos - Kanados lietuvių 
eempijonas inž. Pr. Gvildys.

Nuoširdus ačiū klebonui kun. 
P. Ažaubliui už sutikimą leisti 
mums pasinaudoti sale.

Stalo teniso vadovas.
Aušros žinios

-Nuoširdus ačiū sol. V. Veri- 
kaičiųi Jr jo kvartetui bei vi
siems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie parengimo 
pasisekimo.

Praėjusį sekmadienį visuoti
niame klubo susirinkime, kuria
me dalyvavo ir nemažas skai
čius narių tėvų, rėmėjų bei Ka
nados sporto apygardos vadovas 
A. Supronas ir Vyties klubo pir
mininkas K. Lukošius, buvo ap
tarta aktualių klausimų susiju
sių su klubo sportine, kultūrine 
ir pedagogine veikla ir išrinkta 
nauja klubo valdyba. Naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
K. Šapočkinas -— pirm., L. Le
vickas — vicepirm. ir reikalų 
vedėjas, A. Šapokaitė — sekr., 
K. Batura — kasin., J. Genys — 
ūkio ved-, J. Rukšys — parengi
mų ved., R. Šimkus — išvykų ir 
rungtynių vadov., G. Skirgailai- 
tė — mergaičių vadovė. J. Lau
rinavičius, V. Mickevičius ir A. 
Šiurna — valdybos nariai.

Sekcijų vadovai: krepšinio —
J. Laurinavičius ir K. Grigaitis; 
futbolo — K. Šapočkinas ir R. 
Šimkus; lengvosios atletikos —
K. Batura ir J., Laurinavičius; 
plaukimo — V. Mickevičius ir S. 
Skirgailaitė; stalo teniso — I. 
Česnauskas; lauko teniso — S. 
Baršketis ir S. Kazlauskas; dai
laus šokimo instruktoriai — J. 
Leskauskas ir J. Rukšys.

. — Stipendijų paskyrimo ge- 
riausiems studentams - sporti
ninkams klausimas bus svarsto
mas'tėvų ir rėmėjų susirinkimė.

— Visas krepšinio grupes tre
niruos žinomas Toronto treneris 
J.Štūlak.

— Sveikiname Venecuelos 
krepšinio žvaigždę V. Butvilą, 
įsijungusį į mūsiškių krepšinin
kų eiles.

— Atšalus orui nutraukiamos 
lauko teniso treniruotės. Leng- 
vaatletai savo laisvalaikį kvie-
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skelbiama dalyvaus finalinėse 
varžybose daugiau kaip 40 tau
tybių 9.244 sportininkus. Okup. 
Lietuvai atiteko 12 vieta su 214,

kai A Šocikas, R. Murauskas ir 
R. Juškėnas, stalo tenisininkai
A. Saunoris ir O. Žilevičiūtė, irk

5 taško, o paskutinę — 18 — už
ėmė Tadžikija. AJŠocikas su Mu
rausku pelnė po aukso medalį. 
Aukso medalį gavo ir J. Pipynė, 
pirmą £artą iškovojęs Sov. Są
jungos čempiono vardą 1.500 m 
bėgime. 10.000 m irklavimo dvi
vietėmis baidarėmis varžybose 
broliai Alfonsas ir Mykolas Ru- 
dzinskai užėmė antrą vietą ir 
gavo sidabro medalius. Sparta
kiadoj Maskvos spartakiados vė
liavą pakėlė A. Šocikas. Su Eu
ropos čempiono-kaspinais pasi
puošę žygiavo ne tik jis, bet dar 
St. Butautas, J. Lagunavičius, 
St. Stonkus, A. Lauritėnas, R. 
Juškėnas. Skelbiama Sov. Lietu 
voje šiuo metu esant 68 sporto 
meisterius, 5 nusipelniusius 
sporto meisterius ir daugiau 
kaip 1000 “pirmojo atskyrio spor

luotojai broliai Rudzinskai ir kt.
Vilniaus “Spartako” futboli

ninkų susitikimas su švedų 
Stockholme vienuolike pasibai
gė lietuvių laimėjimu 2:1. Lau
kiama atvykstant dar Suomijos 
futbolininkų. Lietuvių su sovie
tinėmis sporto komandomis pa
siųsta taip pat su futbolininkais 
į Hannoverį, Vokietijoje, su 
krepšio rinktine — į Italiją.

Trakų ežeruose bolševikai 
skelbia atidarysią motorinių ka
terių stotį. Apie 40 žmonių pa
imančiais kateriais iš Trakų van 
dens bazių bus galima nuplaukti 
į įdomesnes salas, į kitoje ežero 
pusėje esančius poilsio namus, 
aplankyti su Galvės ežeru besu
jungianti gretimą " Bernardinų 
ežerą. Keleivinių katerių bazę 
sudarys iš Nemuno į Trakus 
perkelti motorlaiviai. Ten ple
čiamas ir vandens sportas. E.

Paieškojimai
Vytautui (Viktorui) Kulniui 

turiu labai svarbių žinių. Žinan
tieji kur jis randasi praneškite 
šiuo adresu:. Liudas Kulnys, 
578 Norman St., Sudbury, Ont.

Elenai Stankevičiūtei, 1947 m. 
atvykusiai iš Vokietijos ir dir
busiai St. Joseph ligoninėje 
London, Ont., yra svarbių žinių. 
Pranešti: J. T., 2798 Roosevelt, 
Detroit 16, Mich., USA.

Pranui ir Stasiui Puidokams, 
s. Juozo, yra žinių iš brolio Vin
co Lietuvoje. Atsiliepti; Ant. 
Puškcfciutė, 1837 Page Ave., 
Cleveland 12, Ohio, USA.

Antanas Jankauskas, sūnus 
Konstanto, kilęs iš Viškantų 
ūkio, Ukmergės apskr., išvažia
vęs į Kanadą maždaug 1928-9m., 
prašomas atsiliepti: Vladas Jan
kauskas, 62 South 3 St., Brook
lyn 11, N.Y., USA.

Vaičiuliui Zidoriui, s. Antano, 
yra žinių iš Lietuvos. Atsiliepti: 
A. Lukošius, 32 Grace St., To
ronto, Ont.
Gusčius Stasys, kilimo iš Plun

gės. Ieško tėvai Lietuvoje;
Mačiulskaitė - Grigaitienė Zina 
'kil. is l*lūiigžfe, ieško tėvai L,; 

Virkėtis Jonas, ieško motina
Lietuvoje; .5;,

Martįnkus Anicetas, kilimo iš 
Plungės, ieško tėvai Lietuvoje; 

Benetis Juozas ar Jonas, kilęs iš
Vieštovėnų k-mo, ieško žmo
na Lietuvoje;

Andriejauskai Juozas ir Pranas, 
ieško Andriejauskaitė Barbo
ra Lietuvoje.

Dėl visų augščiau išvardintų 
asmenų rašyti: M. Vaserienė, 65 
Emerson Avė., Toronto, Ont, 
tel. LE. 1-6029.
Pacaržinskis Vincas ir Pacar- 

žinskienė Stefa, ieško Aženec- 
kienė Barbora iš Lietuvos. 
Rašyti: Norvaišas Leonas, Ko- 
munarų g-vė 23a, Plungė.

Narvilas Vincas ir Narvilienė 
Marytė, ieško Aženeckienė 
Barbora iš Lietuvos. Rašyti: 
Norvaišas Leonas, Komunarų 
g-vė 23a, Plungė.

Vaškys Kostas, Kosto, gim. 1922.
9. 14., Plungėje. Ieško motina 
Vaškienė . Marija. Rašyti: Pa
laukės g-vė Nr. 4, Plungė.

1199 Bloor St W, Toronto. Tot LE, 4-8481
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte. 
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų. '

iriai per du
kambariai,

alyvos apšildymas, garažas. Col
lege - Dovercourt rajone.

$14.900 pilna kaina, 8 kambarių rnū 
rinis nomaš, modernios- virtuvės, 

" įvažiavimas, labai švarus viduje.
Randasi Bloor ir Dundas rajone.

$12.900 pilna kaina 7 kambarių,' 
gerai išdekoruotos namas, gazu 
apšildomas. Randasi prie pat Bloor 
ont Margueretta gatvės.

$1.500 jmokėti, 6 kambarių 
namas, moderni virtuvė, 
dažyti kambariai, didelis 
Viena skola balansui 10-čiai me
tų. Bloor • Dundas rajone.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių, raupuo- 
* tų plytų namas, kvadratinis pla

nas, privatus įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Jane.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

mūrinis 
gražūs 

kiemas.

$3.900 įmokėti, High Parke netoli 
Roncesvalles, atskiros, gerų plytų, 
10 didelių kambarių, dvi moder
nios virtuvės, dvi modernios vo
nios, vandeniu alyva šildomas, šo
ninis įvažiavimas, didelis kiemas, 

'atvira skola.
$2.800 įmokėti, College-Dovercourt, 

mūrinis 8 kambarių per du ougš- 
tus, dvi virtuvės, alyva Šildomas, 
garažas, 10 metų atvira skola.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, raup
lėtų plytų, atskiras, 7 didelių kam
barių, dvi modernios virtuvės, vi
si kambariai dažyti, vandeniu aly
va šildomas, gražus kiemas. šis 
namas bus parduotas lobai greiit.

$3.900, Bloor - Indian Rd., mūrinis, 
atskiras, dviejų butų, 1 1 kamba
rių, dvi vonios, dvi virtuvės, van
deniu alyva Šildomas, įvažiavimas

Naujos 6 butu pastatas, visi butai 
turi dviejų metų nuomos sutartį. 
Pastotas randasi visai prie Bloor 
St. Nepaprastai geros pinigų in
vestavimas.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

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

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

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

Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.
ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ

* " KAINĄ PASIRINKIMAS.
ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

tt.

SENSACINGA naujiena
siundantiems siuntinius

i Lietuva U
Didžiausia siuntinių firma Kanadoje ir Amerikoje

RIDOUT
REAL-ESTATE LTD.* v: ‘

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
BROCK AVE. - DUNDAS,

$1.500 įmokėti, 7 gražių komb., 
per 2 ougštus, square piano, gero 
mūro namas; alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, labai švarus, geras 
ougŠtas rūsys, galimybė garažui.

CLENDENĄN - HIGH PK.,
$3.500 įmokėti, 7 didelių kamb., 
square plano, labai gero mūro, vi
sai atskiras namas; gražios kiet
medžio grindys, naujai dekoruotas, 
didelis gražus kiemas, garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos. 

TYRREL - ST. CLAIR,
$4.500 [mokėti, 11 gražių kamb., 
square plano, visai atskiras, gero 
mūro namas; vandens alyvos šil
dymas, 3 geros virtuvės, 2 toale- 
tai, lobai geras rūsys, gražus kie
mas, garažas su įvažiavimu iš gat
vės.

HOWARD PK. - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 9 gerų kambarių, 
square plono, visai atskiras, gero 
mūro namas; alyvos šildymas, 2 
virtuvės, ougštas rūsys, didelis 
kiemas su galimybe garažui. Na
mas reikalingas dekoravimo, par
duodamas pigesne kaina — geras 
pirkinys.

WINDERMERE - ANNETTE,
$5.000 įmokėti, 7 labai gražių 
komb. per 2 ougštus, square pla
no, visai atskiras, labai gero mūro 

k namas. Vandens alyvos Šildymas, 
lobai moderniai įrengtas. Didelis 
gražus kiemas, garažas. Geros mo
kėjimo sąlygos.

P. Mališauskas
Biznio RO. 6-3401 
Buto LE. 3-7425

BLOOR - CLENDENĄN, 
$7.000 įmokėti, 7 komborioi per 
du ougštus, atskiras, šiurkščių ply
tų. Maždaug 12 metų senumo, 
vandeniu alyva apšildomas. Šoni
nis įvažiavimas ir garažas. Balan
sui viena atvira skola 10-čiai met.

SUNNYSIDE AVE. - WRIGHT , 
$3.000 įmokėti, 8 dideli neperei- 

z narni kambariai per tris ougštus.
Labai gero mūro, vandeniu su 
anglimis apšildomas. Parduos už 
maždaug $14.000 ar dar mažiau 
— geromis sąlygomis.

HIGH PARK,
$15.000 įmokėti, visai naujos, 
modemiškos šešių butų, po 2 mie
gamus, pastotos. Vand. olylvos šil
dymas, keturi garažai. Išnuomotas 
šeimoms be vaikų pogal "Lease". 
Nuomos $500 j mėnesį, plius vie
nas butas dviejų miegamųjų savi
ninkui. Skubus pardavimas, grei- 
ots užėmimas. Prašoma kaina 
$54.000.

ROYAL YORK RO,
$12.000 įmokai; visgi , naujas mo
demiškos keturių butų namas, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos Šildymas, išnuomotas pogal 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galima užimti' tuojau. Rūsy s gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašoma 
kaina $42.000.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 
Buto LE. 2-8146 f

RIDOUT REAL ESTATE LTD

Krosnys - Gazai - Alyva Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir

gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.
ROSE HEATING — TINSMITH CO.

844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI

Janique Trading Co. Ltd
TORONTO, 835 Queen St W., Tel. EM. 4-4025

HAMILTON, Ont, 625A Barton St, Tel. LI. 5-0264 
St. Catharines, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796 
Winnipeg, Man., 677 Main St., Telefonas 927695 
Edmonton, Alta., 10649 - 97th St., Telefonas 23839 
ir 10 kitų įvairių miestų Kanadoje ir Amerikoje 
pradeda savo krautuvėse pardavinėjimą geriau
sios rūšies medžiagų

pigiausiomis kainomis, 
pasirenkant vietoje ir įdedant į iš ten siunčiamus 
siuntinukus.*

Turime krautuvėse įvairių prekių, kaip tai: šveicariškų kašmirinių skarelių, didelių ir vi
dutinių, vilnonių angliškų 8 spalvų, grynos vilnos medžiagų kostiumams ir paltams; med
vilninių, rayoninių ir pan. medžiagų moteriškoms suknelėms, tikrai anglikų odų; įvairių 
kainų batų su kailiukais ir batukų, pradedant pigiausiais ir baigiant augščiausios rūšies; 
vyriškų ir moteriškų skalbinių, kojinių ir daug kitų dalykų.

> Mūsų kainų niekas negali nukonkuruoti!!!
Ateikite apžiūrėti prieš pasirinkdami ir pirkdami!

DĖMESIO: Mūsų siuntinukai pasiekia adresatus trumpiausiu laiku ir yra visiškai ga- 
rantųe>|k Mūsų.'firma yra VIENINTELĖ, kurios visi siuntinukai į USSR yra apdraustL^J

Vaistus siunčiame oro paštu, kurie gaunami per 10-14 dienų!
Pį v . *

O dabar keli pavyzdžiai maisto siuntinukų kainų . , •
20 Ibs. ryžių — $21.30; 20 Ibs. cukraus — $20.60; 20 Ibs. miltų $19.90; j šias kainas įeina 
muitas, licencijos ir persiuntimo išlaidos! Siunčiame visokios rūšies valgomus dalykus! * 
Pristatome labai greitai iš mūsų •Šveicarijoj esamų sandėlių.

Janique Trading Co. Ltd.



jaunystėje mėgdavo patinginiau

Pasiskaitykite kaip gauti

NUO $3.00 IKI $15.00
onine

(Priklauso kokį planą pasirinksite)

Kai susirgsite ar susižeisite

Gydytojas

100 Adelaide St W.
Room 107tris suradau!

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

VISĄ GYVENIMĄ.

NEGRUPINIS DRAUDIMAS
Domą Hairstyling

Visi čekiai siunčiami jums tiesioginiai

OKULISTĖS
Invitation

MUTUAL of OMAHA
Medžio darbai

TELEVIZIJOS General Insurance

Pažymėkite, kurios rūšies informacijų pageidaujate

rikė k

A. STANCIKAS, baigf s. National Ra- 
dio Institute jadio ir televizijos skyrių,

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

G. REITZEL 
AGENTŪRA.

MUTUAL OF OMAHA 
520 University Ave. 
Toronto, Ontario

“Mūsų kompanija, Mutual of Omaha, jums SUMO
KĖS GRYNAIS, kol jūs ar jūsų šeimos nariai bus 
ligoninėje ligos ar susižeidimo atveju*.

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namus pagal susitarimą

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Inu mokėti atsisakyti 
Liebermannas.

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

GLEN REITZEL
Specialus reprezentantas

teisininkas — 
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas SL-W., Toronto
Telefonai: LE. 4.8431 ir LE. 4-8432

Raštinė: LE. 4-4451

Ko trūksta?
draugai, kurių vienas gy- 
Rokiškyje/ o kitas Šiau- 

, kiekviena proga vienas

galite sutvai
teisinius ir

— Telef. LE. 6-5C13

Už ligoninę, operacijas, gimdymą ligoninėje.
Mėnesinis mokestis išėjus iš ligoninės.

ly-bs iki kojų, 
ms-šiaultuose

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialirtat, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

laukus piešti 
_  , , augai tuojau 

pradėjo dirbti. Liebermannas gi

DANTISTAS - 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0
Reikalaukite informacijų VELTUI apie Mutual 
' of Omaha apsaugos planus:

ŠILDYMO KONTRAKTORIDS
PARDUODU IR STATAI) NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
_ ’ Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

, Pranešu savo naująjį adresą:

DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Liga. Nelaimingas atsitikimas. 
Ligoninės. Gimdymas.

ninkas ir stebėjo debesis. Vienas 
iš draugų ir sako: '
. —Max, ar tu nedirbsi? Prie 
tokios šviesos piešti vienas ma
lonumas. •’ . ..b -.

— Reikia kartais nuo malonu- 
atsakė

(Mm ir venom ligų spocbHitM. 
Nooias .edemos nuo balandžio 1 d.

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

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

TeL WA. 1-6414 arba WA. 2-M1S

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

PASIŲSKITE ŠI KUPONĄ AR PASKAMBINKITE 
(Be įsipareigojimų}

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

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
mm. ištiria akių nervus, kurie daž 

nei sukelia g^Jvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mas veltui. Darbas ir dalys garan
tuotas.
Skambinti telef. LE. 0.1602, kosdiew

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

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

Advokatas — Notaras

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

TORONTO

WA. 3-2003

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Re&alams Teisių 

Patarėjas. 
Bendradarbis — 

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

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

veno 
liuose 
prieš kitą girdavo savo miestą. 
Kartais prieidavo net iki ginčų. 
Rokiškio bažnyčia įsigijo naujus 
vargonus, šiauliškis, susitikęs 
rokiškėną atlaiduose, tarė:

— Tai ką, girdėjau turite Ro
kiškyje naujus vargonus! Vie
nas dalykas, ko jums dar trūks
ta, tai nusipirkti beždžionę!

— Galimas dalykas! — šaltai 
atšovė rokiškėnas fig apžvelgęs 
šiaiuliškį" nuo ’ — 
-pridėjo: 
betrūksta tiktai '^argonų...

Jis nekėliojo
Aukštaitis atsidūrė prieš pul 

ko vadą už tai, kad iškoiiojo vir-

DR. J. SONGAILA
Gydytojas ir chirurgas

Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie' 
sienų ir <t

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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 
Toronto

— Bet aš tik teisingai atsakiau 
į viršilos klausimą, pone pulki
ninke — pasiteisino aukštaitis.

— Kaip tai? — nustebo pul
kininkas-

— Nagi, viršila man užriko: 
“Ką tu galvoji, kas as esu?” Na, 
tai aš jam ir. palakiau...

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.

Tel. EM. 4-2715 r * *

LUBYS 
; UPHOLSTERING
Jums nebūtinai! pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užąisakyti kokio tik norite sti

klavo skonį ir fab- 
mis. Seni baldai 

taisomi tau) pat.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vo’, 2- 

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

Toroota- 
Telafoaas U. 3-4323

MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSOCIATION 
Centrinė įstaiga Kanadai: Toronto

išmoka virš $1.750,00 kas savaitę premijų.

į šią tataigą Jūa 
kyti visus savo 
kitus reikalus.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Porduodi įvairios rūšies vaikų, mote* 
aj ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Br. BUKOWSKA-
BEJNAR, R.O. 

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
-ją (prie Geoffrey* St.) z 
’ Telef. LE. 2-5493 -

Darbo valandos: kasdien 10 v.

Akių specialistas
M. STEFANUK 

' (optometrist).

MOKAMA UŽ LIGĄ AR NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ — $100, $200 ar 
$300 per mėnesį grynais, tiesiog jums, pagal jūsų pasirinktą planą, nesvar
iai ar jūs gulėsite ligoninėje, ar ne .Mokama už vieną dieną.ar net PER

Toronte kreipkitės į: /
Mr. G. E. REITZEL // 

, i
20 Bloor Street West, Toronto. Telefonas WA. 2-3175

TŽTIIttB ŽIBCaiAl

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
a Torontą Ay/ - a

(forp Glodstone ir fįusholme) *

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

UŽ 506 DIENŲ LIGONINĖJE — iWb $3*iki -$fc l>er“d!«iar,-grynais,
tiesiog jums, pagal jūsų pasirinktą planą, jei jūs ar jūsų šeimos narys 
guldomas ligoninėn ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. MOKAMA IKI 
500 DIENŲ, jei reikalinga, už kiekvieną ligą ar/nelaimingą atsitikimą.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
.Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

VEDYBOS
Jei norite vėsti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
191 Augusta Ava, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

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

Telef. LĖ. 6-9622

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimą 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
SO DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

? L ■ f TORONTO >> ; \ :

Dr. M. Arštikaltytė
Akių Kgų specialistė

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

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

Toronto, Ont.nustebo 
mokytoja — nejaugi tu nežinai, 
kuo nėrėsi būti.užaugusi?

— Žinau, — atsakė Marytė — 
aš noriu ištekėti, . Bet aš jokiu 
būdu nežinau, kaip tą reikia nu
piešti. ..

Visus tris surado
■ Trys studentai atostogų metu 

keliavo per Lietuvą. Netoli Ro
kiškio sutikę keliu einantį arto
ją, studentai nutarė jį paerzin
ti. Pirmasis studentas^ tarė:

— Sveikas, tėvai Abraome!
— Sveikas, tėvai Izaoke! — 

pasveikino antrasis.
— Būk pasveikintas, tėvai Jo

kūbe! — pridėjo ir trečiasis stu
dentas.

Gaspadorius lėtai peržvelgė 
visus tris ir atsakė:

— Aš nesu nei Abraomas, nei 
Izaokas, nei Jokūbas! Aš esu 
Saulius, sūnus Zebediejaus, kurį 
tėvas išsiuntė ieškoti prapuolu
sių asilu- Ir, žiūrėkit — aš juos 
visus

•. Mokykloje
— Per ^šią pamoką jūs visi tu

rite nupiešti, kuo jūs norite būti 
suaugę! — tarė piešimo moky
toja.

Gale pamokos, surinkusi pie
šinius, mokytoja nustebo, radu
si vieną tuščią Ijapą.

— Tai ką, Marytę!

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

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

709 Dunsmuir Street, 
^ ^- Vancouver U B.C., Congda 

Telefonas: Pacific 4511.

“Pasiųskite šį ku
poną ar telefonuo- 
kitėf tiesiogiai man. 

a Jokių įsipareigoj i- 
mj^ per 20 minučių, 

galbūt, mes galėsime suteikti vi
sas jūsų pageidaujamas informa
cijas”. / :

AL. DŪDA
Visų rūšių draudimas.

.. WA. 4-8539
» * -?■ , »

Savi 9 a s-.,s avus

Lietuvio advokato 
įstaiga

STANLEY SHOE STORE
Aug&lousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.
'V. JUŠKEVIČIUS, 

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. . 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

(prie Dufferin) .
V 

Telefonas LE. 1-2933
RENTGENAS \ 

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

802 WINDERMERE AVE.
• Toronto

. TeL RO. 2-6387

Dr.John REKAI
^ Chirurgas ir akušarh ....

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
87^ BtboR ST.' W. (priė'bssington)

K Visi čekiai siun- 
3^, čiami ligos ar ne- 

laimin£o atsitiki- 
mBsillSiz mo atveju is re- 

||BmMO8sI MwB gionalinės Mutu- 
Caoadian Head Office al of Omaha įS- 

taigos tiesiog 
jums. Jei jūs kelsitės ar nuolatos 
keliaujate, mokestis mokamas iš jū
sų localinės provincijos ar valsty
bės įstaigos.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Jstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).



*

MONTREAL, Cue

Toronto jūrų skautės, skautai ir budžiai.

į Krašto Tarybą ' Montreal 2, vaidins linksmą 3-jų

būriai** -if parapijos mu 
zikos studijai III-me augšte. šis 
kuklus: darbos buvo įmanomas 
atlikti dėka' bendradarbiavimo 
parapijos kunigų, parap. komi; 
tęto, KLK Kult.^D-tjos ir spau- 
dčs b^vės valdybos, o taip pat 
statybas vykdytojo Algio Ropės 
didelių, pastangų ir pagalba. Gili 
padėka LKM ILjos parapijos 
skyriui už gražiai paruoštu aga- 
pę priestate šventinimo iškilmių 

Dėkoj&na šok. y, &me* 
lytei itf smūik. Stp. Kairiui: 
... v***lMdteUU' pastangų Vikji dackv- 

ritųL- Neapsiriksime vienok
kės v-ba išlaikomieji augšt. li- 
^ąnisting?a^t- 
makalo nretus. Kursuose bus is- 

: iejtiama sutrumpintas litųanisti- ^^dayku;įWw<U^^ug 
atitinkąs Lietuvos Respublikos 
:gimnazijų '6;kia^ių. programai. .

■! Kursuose, sutiko dėstyti šie 
lektoriai: lietuvių kalbą ir lite; 
ratgrą. — Zuzana Daugvainiehė 
iir:VKązys G.ėcaš, Lietuvos istori
ją^ — Oną Gąfliūnąitė, Lietuvos 
’^ėėgraifiją-.r^ Vitalius Matulai- 
.ti& Lietuvos ‘Bažnyčios storiją 
^*kūnH<4onas Gutauskas, 
nėtuvių mehą —- dail. Telesforas 
Valius.. Dar bus epizodinių pa- 

.teatrofjįiei vąi- 
dybes,' lietuvių muzikos bei dai- 
nnvimo ir- tautinių šokių.

JL kūrsųs; gali stoti, visi moki
niai, baigę šeštadieninės lietu- 
jvių mokyklos 6 skyrius arba turį 
lietuvių kalbos, paruošimą pri- 
v^ęiąį'_Tr\gali sekti sėkmingai 
dėstomus dalykus.

Mokslas ' kursuose bus eina
mas nuorugpiūčio 29 d. kas šeš
tadienį ilą;V1957 m. gegužės 30 d. 

I 4tU^M4; <d^bs ; antrus metus 
Prisikėlimoparapijos salės teat- 
ro patalpose. ;

J. kursus.galima užsirašyti šį 
šeštadienį rugsėjo 29 d. 9 vai. 
ryto-Prišikėįimo parapijos salės 
kavinėje prieš pamaldas. Šv. 
Mišios 10 vai. su pritaikintu 
mokęlėiyiąms pamokslu. Po pa- 
maidnrk'ursB vedėjo informacija liči^mokiiriųsūšįpažinima&. su 
•dėštytojSis. . _ ' •
. ■ Prašome visus pereitųjų mėtų 
J-jo kurso lankytojus, baigusius 
Maironio ^/Vardo šeštadieninę 
mokyki? ir visus kitus stoti į 
augšt-lituanistinius kursus.
j > ... Švietimo skyrius.

“Daina” grupės 
sekantis narių susirinkimas 
įvyks rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
3 vai. pp. pas p. Kundrotienę — 
226 Shaw St. Visos narės ir pri
jaučiančios mielai prašomos da
lyvauti. Valdyba.

Buriavimo sezono uždarymas
Toronto jūrų skautės, skautai 

ir jūriį budžiai rugsėjo 29 ir 30 
d. ruošia buriavimo sezono už- 
darymą.

Šeštadienį, puikioje Palace 
Pier salėje rengiamas šaunus šo
kių vakaras, į. kurį tikimasi su
plauksiant nemažai skautų.

Sekmadienį 2 vai. pp. Ash- 
bridges Bay įvyks vėliavos ir 
vimpilų nuleidimas. Norintieji 
galės paburiuoti, o jaunimas, 
kuris notėtų susipažinti su jū- 
rihinkyste,’ turės progą pasitei
rauti dėl įstojimo, j jūrų skaučių* 
skautu eiles.

<* r- .■>*.*' /-.-i'

$#£ Rugelį; mėtų’ išsemti 
mųstf -broliai reikalingi ir 
nės mūsų paramos, Per. sekan
čius, devynis pirmuosius mene-

bažnjgįipjc vakarinės ŠV. Mišios 
su . pamokslų, bus skiriamoj už 
Sibiro -esančius gyvus ir įhiplr 
siųs ?lietuvius. Šios pamaldos 
bus- .baigiamos specialia maldą. 
Parapijos kunigai šiam gražiam 
sumanymui' laukia parapijiečių 
parimo;'.ypač-.minėtais pėhljt* 
tadiemaiš »tikfhęiųjų: gausaus 
ė jirtičT i prie sakramentų, auko
jant^ Viešpačiui ūž savuosius.

seĮųnatįfenį pamaldos Tai 
komos jau - pagal naujai atsuktą 
laikrodį. • Pamaldų ^metu-: antroj i 
rinkliavą/ bsonyčios 'remonto 

■ skoloms-mokėti. ? '
t.^TGražiaiprūąi<> i>raė;usįšeš- 
t^iąnį; .parapijos ' rengtas kon- 
cęrtas į-^būvlš, sdsilaukęs gra- 
žąus ■;:|iĮĮriė!.;'..sūėčhi; Parapijos 
vardų dėkojama orkestrui “Tri- 
niifas” už koncertinę progtąm^ 
pobūvių palmininkams: E. Stepai 
Mne, 2. ‘škkiėhėi, E. Vingevi- 
čięnei,''S.<Jokūbaičiuį ir V. Pilė-

- ‘t?- Šį* .š^tądtenį 8.30 vai. ryto 
gedulingos  ̂paniaidos už vėlę a. 
į?-Ą©teaĮo Jurco, mirusio prieš 
metus?;',/’’ "“ž' .
: Sutuokta: Vladas Katinas i ir
Liucija Mąųrušaitytė. . -.'■■■ 
t —pakrikštyta* Arvydas Ro
bertas Šėrikus.? “■•*■ *
■" ■ *-•'-p: ■ ■ . T -

. - Prisikėlimo parapijos žinios
—<Šį sekmadienį .laikrodį at

sukus valandą- atgal, visos šv. 
Mišios bus'pagal naują laiką.
.< Artėja ? parapijos ' rudens 
bązaras; Kiekvienas parapijietis 
stengiasi:, ką • pors padovanoti. 
Vpač • pageidaujama rankdarbių? 
jaū ;yra sukukota nemažas skai- 
ęus:: gražių .irt vertingų namuose 
padarytų, ar pirktų fantų bet jų 
dar nėra pakankamai

— Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 8 
Vai. vak. .bus parapijos parengi
mas. Visi kviečiami atsilankyti.

— Ketvirtadienį, rugsėjo 27 d. 
5 yal. pp. muzikos studijoje pa
rapijos vaikų chorelio repetici
ja. Tėveliai- prašomi paraginti 
savo vaikus dalyvauti pamoko
je, nes’ sekmadienį. chorelis gie
dos per 10 vaL šv. Mišias.

~ TrCčiadidcnį 8 vai. bendra 
parapijos choro repeticija.

— Orkestrantai renkasi taip 
pat trečiadienį 6,30 vai. vak.,

— Dar neaišku ar šį sekma
dienį bus rodomas filmas para
pijos salėje. Tuo reikalu bus ži
nutė. rugsėjo. 30 d. parap. biule
tenyje. Neturintieji progos per
skaityti parap. biuletenį, prašo
mi teirautis telefonu klebonijoj.

-^■Pradėjome 195-57 m. para
pijiečių lankymą, šią savaitę 
lankotne Perth St., Paulina 
Avė., Salem Ave., Rosemount 
Ave. ir Burlington Cr. Ateinan
čią savaitę lankysime: Ascot 
Ąven Rushton Rd.. Hocken A v., 
Greensides Ave-, Roblock Ave., 
Russet t Ave., Wilshire, Ave., 
Westmoreland Ąve. ir Daven
port Rd. ?
’. — pakrikštyta. Irena Angela 
Pavilionytė. ’,

Svetys iš Australijos 
’Vytautas Doniela Sydney uni- 

versitetd filosofijos magistras, 
'vykdamas toliau studijuoti Vo- 
kiėtijbs Freiburgb, buvo susto
jas kuH lėiką Kanadoje, pas dė
dės Lapinskus Hkmiltone. Per- 
dtą plrinadienį Jis aplankė mū- 
šų redakciją. Šią saVaitę p. Do- 
hlehfdar vyksta 'į JAV. f Eirro 

j$ Išplauks d.
f ta&tiNSS MANKŠTOS IR 
j^Mgdernai^^aspkio 1611 BLOOR ST. WEST. TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui ,

i *4B. SERGAUTIS 
Real Estate & General Insurance

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

817 Bloor St W Tel. LE. 4-2426

i! . Dėste JO

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L GARBENS

Išnuomojamas frontinis kambarys mote
riai ar mergaitei l-me augšte. Telef.' 
RO. 6-5420.

Išnuomojamas kambarys su virtuve l-me 
augšte. Tel. LE. 1-7146, nuo 6 vai. vak.

ttfcnadienį-rugsėjo 30 d., 2 vai.

ilniaus pienos minėjimas
imas spalio 7 d. Prisikėli- 

h parapijos i salėje. Advokatas 
R®Viščinis Bostono skaitys 
įdtįnią paskaitą. Kaip žinome p. 
Vilnis $yra_. žymus visuomenės 
virėjas; ršidio programos vedė
jai ir žinomas kalbėtojas.

Po paskaitos bus-įdomi prog
rama išpildoma Tbronto *meni- 

į -Po rainėiįmęk šokiai..
Iii ^kviečiami daly-' 

Apyl. v-ba.

A»|^tesnjeji Litua*

vštitL

VISOS IR VISI maloniai kviečiami atvykti į nuotaikingą

■ buriavimo sezono uždarymo

> f.
kuris įvyks 1956 m. rugsėjo mėn. 29 dieną 

PUIKIOJE PALACE PIER SALĖJE (Sunnyside).
Gros puikus orkestras, bus linksma ir -jauku.

Pradžia ?-?.? -

Šeštadieninė lietuvių 
mokykla

prade j o? naujuosius mokslo me
tus, suskubusi jau įregistruoti 
217 mokinių. Šiems metams gra 
žiai susitvarkė puikus mokyto
jų sąrašas: I skyr. — M. Gudai
tienė, I skyr. antroji grupė — M. 
Bašinskas, II skyr.—sesuo Mar
garita, III skyr. —J. Valiukie- 
nė, IV skyr. — A. Baliukonis, V 
skyr. — J. Širką ir VI skyr. — 
J. Jankaitis. Tikybai dėstyti ka
talikams kapelionai: III, IV ir V 

^skyriams kun. B. Bacevičius, I, 
II ir VI — Tėvas Rafaelis, OFM, 
evangelikams — kun. L. Kosti- 

®rą

Vaseris.
i Mokytojų posėdy pavieniams 
skyriams nustatyti šie vadovė
liai: I ir II skyr. — “Kregždu
tė” I dalis, kaina $2; III skyr.— 
“Kregždutė” II dal., kaina $2.75; 
IV, V ir VI skyriams — “Kregž
dutė” III dalis, kaina $3. Be to, _ 
paskutiniėms trims skyriams ■ Massey Hali salėje šį ketvir- 
bus naudojami “Skaitymai”. Vi-j tadienį, rugsėjo 27 d., kazokų 

choras. Bilietai $1.50 — $2.50. 
Spalio 5 d. “Carmen Amaya” ir 
jos trupė. Bilietai $1.50 — $3.00. 
Eaton auditorijoj 8.30 vai. vak.

Massey Hali spalio 8 d. 8.30 
vai. vak. jugoslavų šokių, dainų 
ir muzikos ansamblis. Bilietai 
$1.75 — $4.00.

Maple Leaf Gardens — spalio 
15 ir 16 d. 8 vąl. vak. Karališ
kasis Danu Baletas. Bilietai $2 
— $6.
Dar viena kelionė vandenimis

Šios vasaros paskutinis toli
mesnis plaukiojimas įvyko rug
sėjo 1-3 d., kai jachta Budys III, 
vedama H. Stepaičio, pakėlė bu
res. Įguloje buvo O. Skukaus- 
kienė ir K. Šalkauskas, o kaip 
svečias plaukė' V. Skukauskaš- 
Artėjant į Port Dalhousie už
klupo' perkūniją, su tviskančiais 
žaibais ir permainingu vėju. 
Port Dalhousiej pasiektas 4 vai. 
ryto. Ten truputį nusnūdus pa
traukta į Clarkson, kur pamie
gojus pasukta atgal į Torontą.

si vadovėliai perkami per mo
kytojus.

Praėjusį sekmadienį šv. Jono 
Kr. parapijos salėje įvyko mo
kyklos atidarymo aktas, kurio 
metu žodį tarė mokyklos ved- 
mokyt. J. Širka, mokyklos glo
bėjas kun. P. Ažubalis, Kultūros 
Fondo pirm. Iž. Matusevičiūtė, 
Toronto apyl. v-bos pirm. J. R. 
Simanavičius, vadovėlių “Kregž 
dutė” autorius A. Rinkūnas ir 
tėvų kom. pirm. Stp. Pusvaškis. 
Meninei programos daliai vado
vavo Tėvas Rafaelis, OFM. Po 
oficialiosios dalies vyko smagus 
mokinių pobūvis, tradiciniai lie
tuviški žaidimai ir skanios vai
šės.

Mokykla dėkoja pernai mo
kykloje mokytojavusiems, bet 
šiemet išėjusiems mokytojams: 
Z. Daugvainienei, M. Indrišiū- 
nienei, E. Pusvaškienei ir A. Ša- 
deikienei, ?

Telydi Toronto lietuviškąją 
mokyklą josios patrono globėjo 
Maironio pranašo dvasią!

Brangias drauges į

p. Stasę DRAUGELIENĘ ir p. Liudą SENDŽIKIENĘ
r •’

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Rautinšų šeima

Dantų gyd. ..Stasė ir inž. Anta
nas Tumosai, čikagiečiai, pereitą 
trečiadienį, grįždami iš Putnam, 
Conn., kur nuvežė mokytis ko
legijoje savo dukrelę Liliją, už
suko į Torontą aplankyti gimi
nių. Ta proga jie aplankė ir “T. 
Ž.” redakciją.

Iš Toronto pp. Tumosai išva
žiavo ketvirtadienį, pakeliui ža
dėdami sustoti bičiulių aplanky
ti Detroite, o gal dar užsukti ir 
į Clevelandą.

Toronto. — York West rink, 
apylinkėje., papildomi rinkimai 
atstovo į provincinį parlamentą 
įvyks lapkričio 18 d. Tos apylin
kės atstovas konservatorius - El
mer Brandon mirė.

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ 
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA 

314 Barton St. East, Hamilton, Ont 
Telefonas JA. 8-4834

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 

..Hamiltone.
Siunčiame Jūstį pačių sudarytus maisto, drabu- 

. ; , žiu, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 

a„. dalykų žymiai.pigesnėmis kainomis. - - •
Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun- 

> tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
■ g jau patys tai patyrė. !

ACCURATE BUILDERS 
1139 KING STREET WESt * * TEL. LE 1-3234

L amžiaus

! Jau dabar užsisakykite

ANTRUOSIUS - ŽIEMINIUS L.ANQUS

TEVISKES ŽIBURIAI
' • imi i iii . i ii ini . i i i

Priskėlimo parapijos choro 
parengimas 

įvyks lapkričio r3 d? parapijos 
salėje. Kaip ir 4>ernai, parengi
mas žada būt puikus ir jaukus- 
Programoje vyrų- kvartetas ir 
sol. Vaclovas Verkaitis” išpildys 
naują repertuarų Salę numato
ma papuošti balionais ir gėlė
mis. Bus gausi loterija ir kitos 
įvairenybės. Parapijos choras 
kviečia visus atsilankyti. Pui
kiai praleisite laiką ir paremsi- 
te chorą. Bilietų galima įsigyti 
pas choro narius;

Sol. Stasio Baranausko 
atsisveikinimo koncertas Toron 
te įvyks spalio, 14 d., sekmadie
nį, Prisikėlimo parap. salėje. 
Koncertu rūpinasi susidaręs Ka 
nadoje lietuvių komitetas, kuris 
kelia fondą sol. Baranauskui iš
vykti į Italiją pasitobulinti dai
navimo mene. Į Italiją 
išvyksta laivu spalio 20

Koncertai

solistas 
d.

Karališkasis Danijos 
baletas

Spalio mėnesį Maple Leaf 
Gardens Karališkasis Danų Ba
letas rengia du spektaklius. Re
pertuaras parinktas iš trijų šimt 
mečių. Šis baletas atvyksta į Š. 
Ameriką pirmą kartą ir pasiro
dys tik devyniuose Š. Amerikos 
miestuose.

Toronte spalio 15 d. stato se
niausią pasaulyje baletą — Ga- 
leotti “The Whims of Cupid” 
(1786 m.). Toje pačioje progra
moje Balanchine “La Sonnam- 
būle” (“Nakties šešėliai”) ir 
Bournenville “Napoli” (IlI-čias 
aktas).

Antradienį statoma Bournen
ville “La Ventana”, ispaniškas 
baletas, kuriame įterptas garsu
sis vad. “veidrodžių šokis”. Toje 
pačiojįe programoje “La Sylphi- 
de”. Trečiasis programos daly
kas Walbom “Dream Pictures” 
— tai tipiškas daniškas karniva- 
las.
REIKALINGA MOTERIS namų ruošai, 
vidut. amžiaus, butas* vietoje, geros są
lygos. 10 Indian Rd.Crs. Tel. LE.7-1063.

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

JO DIDENYBĖS 
DANUOS KARALIAUS 

FRIDRIKO IX 
GLOBOJAMAS

Karališkasis
Danijos

iš Karališkojo Kopenhagos 
teatro

Maple Leaf 
Gardens stato 
du spektaklius.

Pirmadienį, spalio 15 d., 8.30v.
THE WHIMS OF CUPID, 

SONNANBULA, 
NAPOLI (3-čias aktas)

Antradienį, spalio 16 d., 8.30v. 
LA VENTANA, 

. LA SYLHPIDE, 
DREAM PICTURES.

130 artistų trupė su orkestru.
Bilietai parduodami dabar: 

Ložės $6, mėlyni bil. (I-mos 
vietos) $5, žali bil. (II-ros vie
tos) $4, pilki bil. $2. Taksai 
įskaityti. Siųskite adresuotą 
voką su pašto ženklais Maple 
Leaf Gardens. Čekį rašykite 
Maple Leaf Gardens. Bilietai 
gaunami Maple Leaf Gardens 
kasoje ir pas Moodey’s.

St. Prapuoleny tė, žurnalo “Mo
teris” redaktorė, iš Hamiltono 
persikelia gyventi į Torontą. 
Ateinantį pirmadienį ji pradeda 
dirbti jau naujoje darbovietėje 
Toronte.

KAS NAUJO KANADOJE?
Atominė jėgainė pradėta sta

tyti Des - Joachims vietovėje, 
150 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Otavos. Žemės prakasimo iškil
mėse dalyvavo min. C. D. Howe 
ir L. Frost, daugelis kitų parei
gūnų ir užsienio diplomatiniai 
atstovai. Jėgainė pavadinta N. 
P.D. — Nuclear Power Demon
stration. JI atsieis apie $14.500. 
000 ir nuo 1959 m. galės paga
minti 20.000 kilovatų elektrinės 
energijos. Jos paskirtis kol kas 
esanti bandomoji. . Vėliau, kai 
tyrinėjimai bus išstudijavę jos 
veikimą, būsiančios statomos di
džiulės jėgainės, ypač srityse, 
kur stinga natūralinės energijos- 
Atominės jėganės turbinos bū
siančios sukamos, atomine ener
gija, gaunama iš uranijaus ir 
torijaus, kurių pajėgumas yra 
23 kartus didesnis už anglių, vie
nas uranijaus svaras galįs duoti 
tiek energijos, kek 1500 tonų 
anglies ir pagaminti 3 mil. kilo
vatu.

Rusų ambasadorius S. Čuva- 
chin drauge su komunistiniais 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
atstovais, B. Hruska ir O. Cic- 
mil, aplankė Chalk River ato
minę įmonę, kuri laikoma vals
tybės paslaptimi. Ta pačia pro
ga ten lankėsi 21 dipt, užsienio
VYRUI REIKALINGAS KAMBARYS ir 
gorazos. Skambinti po 6.30 vai. vak. 
LE. 6-5489 Vincui.

Išnuomojamas frontinis kambarys, l-me 
augšte, su teise naudotis virtuve, su ar 
be baldu. 445 Grace St., prie Bloor. Tel. 
LE. 6-7783. __________ ___

Išnuomojamos kambarys ll-me augšte, 
su ar be maisto. Tel. LE. 1-3250. ___ ______________  
Išnuomojamas kambarys ir vurtuvė, su 
baldais. Tinka porai. Prie. Bloor, High 
Perk, Ten pat kambarys vienam asme
niui. Tel. RO. 7-3944.

išnuomojamas butas iš dvieju kamba
rių ir virtuvės ll-me augšte, be baldų. 
High Park rajonas. 235 Pacific Avė. 
Skambinti po 5 vai. vak. RO. 2-1214.

Išnuomojamas kambarys ir garažas. Te
lef. LE. 5^1278.

KLB Krašto Valdyba nutarė 
pravesti šių metų lapkričio mėn. 
11 d. KLB Montrealio apyl. Rin
kiminės; Komisijos pirm. p. Pr. 
Paukštaitis. Jo adresas 7510 1st 
Ave., St. Michel, Montreal, Q., 
telef. RA. 7-5797.

Skelbdami apie tai, mes kvie
čiame visus-as Montrealio apy
linkės lietuvius-es skaitlingai 
dalyvauti rinkimuose, nes bal
suoti yra kiekvieno susipratusio 
lietuvio-ės ' tautiškai bendruo
meninė pareiga.

Taipogi primename, kad tik 
vieningi būdami galėsime sėk
mingai vesti kovą už mūsų tau
tos išlaisvinimą iš komunistinės 
vergijos ir sugebėsime būdami 
išeivijoje išlikti lietuviais.

Seimelio prezidiumas.
Rnkimai Krašto Tarybos KLB 

Krašto Valdybos nutarimu pa
skirti š. m. lapkričio 11 d. 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Kandida
tų sąrašai į KLB Krašto Tary
bą pristatomi Montrealio Rinki
minės Komisijos Pirmininkui p. 
Pr. Paukštaičiui, 7510 1st Avė., 
St. Michel, Montreal, Q., telef. 
RA. 7-5795, ne vėliau š.m. spalio 
5 d. 24 vai.

Kandidatų sąrašai sudaromi 
prisilaikant KLB Krašto Tary
bai rinkti taisyklių (žiūr. 3 psl. 
Red).

Montr. apyl. Rink Kom. 
pirm. Pr. Paukštaitis, 
Sekr. S. Vaišvilienė.

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris spalio 14 dieną pas 
mus’ Montrealyje, 4 vai. po pie
tų, Gesu salėje 1200 Bleury St.,

i I remiant mūsų sportninkus.
KLK Mcteru D-jos Montrea- 

j lio skyriaus susirinkimas šau- 
Sovietų žvejybos meisteris | Siamas sekmadieni.-rugsėjo 30 

Iškov, tris savaites viešėjęs Ka-; . P° pDaI?a J>aui?Uįi
„adoj, išpiaukė atgai. Susitiki-! - ?e- Va^o auklep-
™šS, S^aXnSis’Vvrs kviečiamos dalyvauti ir prijau- 

abiem kraštam naudingas. Ka-i C1^C1<JS‘ ,, . __ _________
nados firmoms jis davęs užsa
kymų už $370.000. Iškovas užsa
kęs visokių elektrinu įrengimų 
bei šaldytuvų žuvies apdirbimo 
įmonėms. Sovietai, gal būt, už
sakysią daugiau tokiu įrengimų, ““^2išviso už $5.500.000. ‘ Ltd skynus- są firmą Jkure 1952

atstovas.

m. Toronte K. Motušis .Šiuo me- 
tu ji jau turFapie 40 pardavimo 
skyrių visuose didesniuose va
karinės Kanados miestuose ir 
operuoja su $120.000 kapitalu.

Kazimieras Motušis šią firmą 
įkūrė atvykęs i Kanadą, turėda
mas $20 skolinto “kapitalo”. 
Bendrovei tik kiek prasiplėtus, 
prie jos prisidėjo iš Rumunijos .

* Į atvykęs inžinierius - technikas
Konservatorų vadas Drew at-j z Alexander, kuris šiuo metu 

sistatydino gydytojų pataria- vra pardavimo skyriaus vedėjas 
ir yra K. Motušio dešinioji ran
ka. Pats K. Motušis, kilimo iš 
Švėkšnos, Tauragės apskr., Lie
tuvoje baigęs teisės - ekonomi
kos fakultetą VD Universitete, 
7 metus buvo Tauragės Augštes 
niosios Komercijos Mokyklos 
mokytoju. 1935 m. Kaune jis 
buvo įkūręs akcinę prekybos 
bendrovę D. Jurjonas ir Co., tu
rėjusią savo skyrius Vilniuje, 
Šiauliuose ir Kaune. Vokietijo
je K. Motušis kurį laiką buvo 
garbės teisėju prie Braunšveigo 
okupacinio teismo, o vėliau tu
rėjo savo didmenų prekybą 1948 
m. Goslare, Hannoverio provin
cijoj.

Montrcaly įsteigtam skyriui 
pakviestas vadovauti buvęs res
torano savininkas Povilas Jocas, 
gabus ir jaunas biznierius.

Britų Kolumbijoje įvyko pro
vinciniai rinkimai, kuriuos lai
mėjo Social Credit partija. Iš 
52 vietų parlamente ji gavo 38; 
CCF, socialistu partija — 8, li
beralai — 2. Per šiuos rinkimus 
kreditistai laimėjo 10 naujų at
stovų.."

.mas. Esą jis nepajėgsiąs vado
vauti opozicijai sekančio j parla
mento sesijoj ir naujai rinkimi
nei kampanijai, kuri turinti pra
sidėti ateinančiais metais. Per 
pastaruosius dvejus metus jis 
ilgokai sirgo ir dabar tebėre li
goninėje. Savo karjerą jis pra
dėjo Guelph burmstru, vėliau 
tapo Ontario prov. premjeru, 
pagaliau feder. parlamento opo
zicijos vadu.

Izraeliui vyriausybė sutiko 
parduoti 24 sprausminius lėktu
vus, kurie buvo užsakyti ba
landžio mėn., bet dėl pasikarto
jančių susikirtimų su. arabais 
duoti leidimą juos eksportuoti 
buvo delsiama. Egipto atstovas 
Otavoj buvo pareiškęs dėl to sa
vo nepasitenkinimą, o Izraelio 
atstovas — pagyrimą.

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
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veiksmų komediją “Raudonasis 
vynas”. Montrealio Liet. Seime- | 
lio prezidiumas šiam sambūriui 
pagerbti spalio 13 d. 8 v.v. Auš- * 
ros Vartų parapijos salėje; 1465 
Rue de Seve, ruošia vakarienę- 
Norintieji toje pagerbimo vaka
rienėje dalyvauti, prašomi iki 
spalio 10 d. užsiregistruoti ir su- . 
mokėti pinigus šiems Seimelio 
prezidiumo nariams: Montreal 
East rajone: p. J. Baltuonienė, 
4040 Ontario St. E., apart 3, tek 
LA. 6-2084; p. Aniuolauskas, 323 
Selby St., Westmount, telef. 
WE. 7401; Verduno rajone: p. B. 
Staškevičius, 658 2nd Ave., Ver
dun, telefonas YO. 0406; Ville 
Lasalle raj.: p. J Adomaitis, 207 
4th- Ave., Ville Lasalle, telef. 
HE. 7398.

Mokestis vienos šeimos dviem 
asmenim $5, vienam asmeniui 
$3. Vakarienei paruošti pakvies
tos patyrusios šeimininkės. Iki 
spalio 10 d. neatsiradus didesnio 
skaičaus asmenų norinčių tokio
je pagerbimo vakarienėje daly-' 
vauti, ji bus paruošta siauru. 
mastu. Seimelio prezidiumas.

Montrealio sporto klubo 5-rių 
metų įsisteigimo proga, šešta
dienį, spalio 6. d. rengiamos 
draugiškos krepšinio rungtynės* 
su lietuvių krepšinio meisteriu 
Kanadoje Toronto “Aušros” vy
ru komanda. Yra pakviestos ir 
“Vyčio” sporto klubo krepšinin
kės, tačiau dar nėra gautas ga
lutinis atsakymas. Šeštadienį 8 
v.v. svečių pagrebimui rengia
mas šokių vakaras Aušros Var
tų parapijos salėje. Šokiams su
tiko groti “Aušros” orkestras. 
“Tauras” kviečia visus montrea- 
liečius atsilankyti, moraliai pa-

Naujas lietuvių prekybos cen
tras. Rugsėjo 22 d. Verdune ša
lia Church gatvės buvo atida
ryta nauja didelė ir graži radijo 
- televizijos reikmenų krautuvė. 
Tai Atlantis Export - Import


