
011C09

Nr. 37 (609)

PROPAGANDOS ANTPLŪDIS
m

i

SAVAITRAŠTIS
Leidžia

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St

Toronto 3, On t., Canada

Telefonas 368-6813

J. E. Montrealio kardinolas P. E. Leger atvyksta dalyvauti 
8-osios L. Dienos pamaldose — Verduno auditorijoje.
8-sios LD tautinių šokių šokėjų grupė po smagaus šokio Ver
duno auditorijoj Montrealy.

Nuotraukos St. Vyšniausko ir B. Beauvais

of Homeland
Lithuanian Weekly

^uhHirhri* by
Lithuanian R.C. Cultural Society 

of Canada.
Authorized as Second Class Mail
Post Office Department Ottawa

Moderniaisiais laikais propaganda yra didelės reikšmės gink
las. Matuojant fizinio sunaikinimo mastu, jis nėra baisus: nepa
verčia pelenais nė mažiausio pastato ir nė vieno žmogaus nenuvaro 
į kapus. Matuojant betgi moraliniu mastu, propaganda yra didžiai 
naikina utis gi nkls. Tiesiogiai jis nežudo ir negriauna, bet visi pa
saulio karai. revoliucijos. sukrėtimai būna propagandos paruošti. 
Jos veikimas — kaip bacilų, kurios susimeta žmogaus vidun ir už
ima ši frontą be kraujo praliejimo. Valdantieji dažnai to nepastebi, 
išdidžiai sėdi savo sostuose ir atbunda tik tada, kai tie sostai ima 
griūti. Bet tai jau pervėlyvas atsibudimas. Tai atsibudimas prieš 
įnirti, kuri užgriūva fatališkai.

Propagandos reikšmę visi yra pastebėję. Teoriškai visi su
tinka, kad ja reikia naudotis, tačiau praktikoje išeina kitaip. Pvz. 
sovietai nuo pat pradžios propagandą yra įkinkę savo plėtros ma
šinerijom kuri tolydžio vis smarkiau sukasi. Jie, kaip ir Reichas, 
išstatė propagandą pirmose linijose ir užsienio ir vidaus fronte. 
Tam jie nuolat ruošia specialistus, kuriuos planingai įrikiuoja 
bendran frontan. Vakariečiai gi aiškiai pripažįsta propagandos 
vertę, bet daugiau teoriškai. Ir jie turi psichologinio karo specia
listus. bet. palyginti, nedaug. Be to. jie nėra išrikiuoti nei pirmose 
linijose, nei atsirėmę į aiškią ideologiją.
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Vakariečiai, ypač amerikiečiai, nepaprastai gerai panaudoja 
propagandą prekybinėj srity. Jie sugeba įsiūlyti savo masėms net 
tokias prekes, kurios mažai ar visai nereikalingos. Bet jie pasirodo 
nedidžiausi meisteriai idėjinėj propagandoj. Susidūrę su sovietine 
propaganda, jie pasijunta ir be tvirtai orientuoto pagrindo ir be 
idėjų, kurios galėtų užkirsti kelią sovietinei plėtrai. Už tat pvz. 
amerikietis, kuris pasauliui tiek daug yra pasitarnavęs, padaromas 
“Ūgly American”, o rusas, išžudęs tiek daug žmonių ir dar dau
giau jų pavergęs, pristatomas didžiausiu “geradariu”. Taip bus ir 
toliau, jei sovietinė propaganda visur ras laisvus kelius į žmonių 
širdis. Tokius kelius ji randa netik Azijoj - Afrikoj, bet ir pačioj 
Amerikoj. Akylesnieji tai yra viešai pastebėję. Antai, žurnalistas 
R. Drummond “N. Y. Herald Tribune” atkreipė visuomenės dėme
sį į komunistinės propagandos antplūdį. Pasak jo, per pastaruosius 
12 mėn. ji pakilo 137%. Vien per Niujorko muitinę 1960 m. buvo 
Įgabenta 14 mil. paketų komunistinės propagandos, kai tuo tarpu 
1959 m. jų buvo įgabenta 6 mil. Per š.m. vasario ir kovo mėn. į 
JAV įgabenta 182.000 žurnalų paketų ir 11.700 laikraščių siuntinių 
per Kubą. Pagrindiniai tų siuntų šaltiniai yra Maskva, Varšuva, 
Budapeštas, R. BerlynaSj-Praha, Vilnius. —

Neturime po ranka duomenų, liečiančių Kanadą. Bet ir be 
jų aišku, kad propaganda, kuri pasiekia JAV. pasiekia ir Kanadą. 
Be to, kaip ir JAV, Kanadoj eina visa eilė periodinių komunistinių 
leidinių įvairiomis kalbomis. Pagal Alert Service paskelbtą sąra
šą. Kanadoj ,Tr.i 3? tokie leidiniai ir 35 organizacijos. Pridėjus gi 
juos prie leidinių, siunčiamų iš užsienio, iškyla prieš mūsų akis 
platūs kanalai, per kuriuos pastoviai pompuojama komunistinė 
propaganda. Dažnu atveju ji būna pridengta nekaltais vardais, 
tačiau ylos maiše nepaslėpsi — ji išlenda. Aiškiai matyti, kad tai 
propaganda iš sovietinių kraštų. Ji naudojasi čia žodžio laisve, 
kurios neduoda žmonėms už geležinės uždangos. Jei tai būtų leidi
niai. skelbią įvairias pažiūras gyvenimo ir minties klausimais, ne
tekti! sielotis, bet kai ima plūsti iš visų pusių komunistinio pa
vergėjo propaganda, tarnaujanti diktatūrinėms pasaulio užma
čioms. reikia susirūpinti. Tokia propaganda neužsitarnauja žodžio 
laisvės, nes ji pati neša nelaisvę ir yra laisvės ryklys. Tai meškerė, 
jieškanti aukų ypač naujųjų ateivių tarpe. Senojoj išeivijoj ji tų 
aukų rado ne vieną. Dalis jų jau praregėjo, bet žymi dalis ir liko 
kyboti ant tos meškerės. Netenka abejoti, kad naujoji išeivija yra 
tuo atžvilgiu akvlesnė, tačiau akylesnė pasidarė ir bolševikinė pro
paganda. Ji stengiasi surasti silpnąsias paskirų išeivių puses ir jo
mis pasinaudoti. Jeigu sovietai randa asmenų, kurie jiems patar
nauja, net augštų valstybės pareigūnų tarpe, netenka abejoti, kad 
jie gali rasti jų ir naujųjų išeivių tarpe. Bet tai tik išimtys. Naujoji 
išeivija buvo ir bus tas pylimas, i kurį atsimuš visa sovietinė pro
paganda. Ji taipgi pasiliks nuolatiniu šaukliu, perspėjančiu sovie
tiniu pinkliu pavoju: caveant consules — budėkite pareigūnai!

Pr. G.

KAS
ONTARIO MOKYKLŲ
SISTEMA numatoma 1962 m. 

perorganizuoti. Mokslas nuo 9 
. skyriaus bus suskirstytas Į 3 ša

kas: humanitarinių mokslų, pre
kybos ir griežtųjų mokslų. Kiek
viena šaka turės 5 metų kursą, 
kuris paruoš norimai pasirinkti 
profesijai. Nors bendri dalykai 
visose šakose irgi bus mokomi, 
bet 20% mokinio laiko bus su
naudojama tik specialiems daly
kams. kuriuos mokinys pasirinks.

Kas nepasiekia j 
okupuoh Lietuvos?

Vakariečiai stipresni už sovietus
„ , . .. ... Pagal paskiausius Pentagono čiau pr ta laika kiltu atominis ka-

kaSkikHeĘde„e^u^^nX ąps>~US, Vtoų „ ^iš^vos t^dMes 
laikraščių nepasiekia savo adresa- karinis pajėgumas yra daug di- 
to Lietuvoje. Tai yra įrodymas, dėsnis už sovietų ir jų satelitų, 
kad laiškai cenzūruojami ir kad. Nebėra daugiau pavojaus, kad 
daugiau dėmesio kreipiama į EurOpOS gynybos linijos būtų per 
spausdintą zod|, negu į ranka pa- Įęeiįas valandas prarastos.
rašytą laišką. Į laišką jdeti dole- - - r
riai dažniausia pasiekia savo ad-

1 reikšmės tolimesnei eigai. Pagal 
i Pentagono skaičiavimus, sovietai 
negali daug viltis jį laimėti, nes 
tebesą apsupti iš visų pusių. JAV 

’ karinės bazės dar turi daug reikš- 
i mės. Iš šių bazių atominiais gink
lais būtų Sovietų Sąjungoje griau-

Savaitės įvykiai
40.000 AMERIKIEČIŲ KARIŲ SIUNČIAMI Į EUROPĄ. Tada

> JAV turės Europoje 290.000 karių ir ypač sustiprins jų dalinius V. 
Vokietijoje. Be to, vers ir sovietus pagalvoti, kaip toli galima eiti 
Berlyno krizės kurstyme. Britai irgi formuoja vieną diviziją “pa
rengus stoviui” siųsti į Vokietiją, jei padėtis dar poblogėtų.

Ateina žinios iš anapus, kad sovietai, iki šiol vežę kariuomenę tik 
naktimis, šiuo metu transportuoja per Lenkiją į R. Vokietiją dieną 
ir naktį. Sovietai ir amerikiečiai taip pat suvaržė kariškių šeimų 
kraustymasi bei persikėlimą pas tarnaujančius kariuomenėje.

PREZ. KENNEDY pranešė, kad 
JAV irgi pradės atominių ginkltį 
bandymu-* Prieš tai su bri*ų 
premjeru Macmillan kreipėsi į 
Chruščiovą, kad atominiai bandy
mai būtų nutraukti. Sovietinis bo
sas, atsakydamas tik pasityčiojo, 
esą reikia ne bandymus, o apla
mai nusiginklavimo problemą 
:mres'.i. Amerikiečiai dėl nusi- PoctnHnA

e ■ ■ b 8" ’ n < * Ci- - x udoKutiiic pi023. rasKUtine
Liet. moKshniiiKii suvažiavimas Čikagoje tts 339 posėdžius Ja-t o j Mui luieju pubeuzius. ja nne. Nors sovietai turi raketas

i • t ai j •• r a 1 j , -, . i ponai, labiausiai žiną atominiu coiiti i TAV ŽAmvnp bpf neturiI V-S1S LKM Akademijos šuva- Akademija nebutu Vien tik senu hnmhn navnin ctinriai rpaaavn | \ - , • z’enlJ'I!e’ neįunį žiavimas sutraukęs gana gausų i pensininkų konservavimo Įstaigą: į dėl so‘vietinii "bombų radioakty- įSki^rakeSfecS ' 
buri mokslo žmonių is įvairių kun. V. Bagdanavicms perskai- vumo ju teritorijoje.'Radioakty- deų UI * '’ '
kraštu, buvo pradėtas rugsėjo i'tė vysk. V. Brizgio vardu atsiustą vnrnn nšdidpiimac nžrpristrnntaąd. Jaunimo Namuose. LKM Aka-:ilgą'sveikinimą suvažiavimui iš JAV ^Kanadoje. Daugiau palies- nepavyKO nai
demijos Čikagos židinio ir šuva- Vatikano švietimo ir kultūros va- taną Nova nrnv nnre -j! garimo rengimo komiteto pirm, dovo kardinolo Piccardo. Kardi- šiais pavojaus dideli sveikatin- Sentiją*S
P. Maldeikis su Jukneviciene uz- nolas pabrėžė, kad reikia spirtis aiimui dar nėra : rezuiendją uz

įdėjo gėlių vainiką prie paminklo prieš tiesos priešus, kurie kovoja b Be h klausimu JAV amba.
vlaoa^oo AUAvtAAvvo xaAp.v, i pasislėpę modernizmo ir laicizmo , .- ,, , . T . .- . ...
Invokacija atkalbėjo prel. L. priedangoje ir sakė, jog religijai padorius Maskvoje L. Thompson imtas. Taip pat suimti ir du ge- , , X--- , , r . . .v r ., . ° .'! ., J ?•. P J ’ __ _________ nprnlm knrip vra aicknc calimn.

Šiuo metu parengtyje prieš so
, x . . . . . . x vietus Europoje stovi 20 pilnos narna visa, kas tik vra kariškai

resatus, bet jei doleris įvyniotas sujįetjes divizijų, bet tuo nesi-' reikšminga.
1 lietuviško laikraščio iškarpą tad tenkinama ir jėgos nuoIat didi- Kad amerik..........................
nr -nirtc oil irl.-nrnn L nfn __ < ° _______ .. . .jis žūsta kartu su iškarpa. Foto 
nuotraukos be kliūčių pasiekia sa
vo adresatus, bet jei nuotrauka, 
pvz., kokio rašytojo, yra iškirpta 
iš laikraščio ir įdėta į laišką, ji 
nepasiekia savo adresato. Joks 
romanas, kad jame ir nebūtų bol
ševizmas paminėtas nei geru nei 
blogu žodžiu, nepasiekia savo ad
resato, jei romano autorius nefi
gūruoja Amerikos- lietuvių “pa
žangiųjų” rašytojų sąraše, o to
kių rašytojų sąrašas labai trum
pas. Iš Amerikos angliškai rašan
čių rašytojų kūrinių daugumas 
praeina cenzūrą ir pasiekia savo 
adresatus; užkliūva tik tokie ra
šytojai, kurie Sovietų Sąjungoje 
laikomi arba reakcionieriais ar
ba komunizmo išdavikais. Ameri
kiniai sporto, madų ir medicinos 
mokslo bei technikos žurnalai ei-j 
na i Lietuva be kliūčių. Taip pat - • - - T • * ■ r-ir mokyklų 'vadovėliai,'bet tik ne j«-» » Lle,uvos Ialsv«' 
V A T T • a •? ? ? _ . _ _ • 1. ‘
vadovėliai. Nėra abejojimo, kad!............. ...
ir laiškai ir knygų banderolės iš 
Kanados cenzūruojami tuo pat 
principu.

Maskva. — Amerikietis stud. 
M. W. MacKinnon buvo suimtas 
Kijeve ir nuteistas 8 m. kalėjimo 
už karinių įrengimų fotografavi
mą. JAV pareiškė, kad jis nėra 
šnipas ir pareiškė protestą.

NAUJO KANADOJE?
:tęs opozicijos vada L. Pearson, fe 
:privačiam pasikalbėjimui, kuria- 
me abu diskutavo dabartinę pa- iipn,vinsaulinę politinę krizę. yra 116 lietuvių mokslininkų, ku-

Kad amerikiečiai rimtai yiso- 
namos. Pagrindą sudaro 200.000; kiems atvejams ruošiasi, rodo ir 
amerikiečių karių, ginkluotų ato- tas faktas, kad neskelbiant viešai, 
miniais ginklais. Pačiose JAV pamažu amerikiečių karių šeimos 
nuolat šaukiaiflos naujos atsargi- yra baigiamos išvežti iš pavojin- 
nių grupės. gos Europos. Paminėtina taipgi,

Kritiška pdėtis Europoje atsi- kad Prancūzijos kariuomenės da- 
; rastų tik tada, jei sovietai savo į liniai jau bus apmokomi vartoti 
atsargas, kurias sudaro apie 50 (atominius ginklus, kuriuos gaus 
divizijų, atgabentų i frontą. Ta-1 iš amerikiečių.

gos Europos. Paminėtina taipgi

erdvėje. Viena aišku, atominiai 
bandymai yra tęsinys Berlyno 
grasinimų a Kviečiams. Kalba
ma ir priešingai, Chruščiovas, gir
di, matydamas kaskart stiprėjan
čią V. Europą, o ypač V. Vokieti
ją, ir žinodamas, kad pasitikėji
mas turimais satelitais nedidės, 
o mažės, ir nutarė išnaudoti Ber-

ATENTATAS PRIEŠ
DE GAULLE nepavyko. Kai

(pasislėpė modernizmo ir laicizmo j Berlyno klausimu JAV amba go. Įtariamas pasikėsintojas su-
JAV istorijos ir no sociolo^iios dtMiuvjv pici. u jug. itiigijai.

Tulaba, o P. Maldeikis tarė ižan-: reikia rasti priderama vieta visuo-
Savo mintis suvažiavimui per- siginklavimo patarėjas, kalbėsis -j$s’ srnar^j bęsipTiešįnąnči°s de 

' teikė ir vysk. V. Brizgys, perda- su Gromyko pavad. Zorinu; D. Gaulle politika! Alzerijoje. 
vęs linkėjimus Lietuvos episkopą- B ‘
to vardu. Jis linkėjo, kad suvažia-' myko, jei pastarasis atvyks į JT. 
vimas butų kibirkštimi mokslo nEISSPRUSTA MĮSLE

ginį žodį, pakviesdamas garbės se moksluose, 
prezidiumam vysk. V. Brizgi,!
prel. P. Jūrą, prel. I. Albavičių, ! 
prof. J. Eretą, prof. L. Tulabą, 
inž. A. Rudį, kum B. Markaitį, 
prof. Z. Ivinskį, kum J. Vaškį, 
min. J. Kajecką, kurį atstovavo 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis. 
Programai vesti buvo pakviestas 
prof. dr. J. Meškauskas, sekreto
riauti — kun. dr. J. Prunskis. V.
Skrupskelytė, C. Grincevičius.

Prof. Z. Ivinskis, atvykęs iš Ita-

nerolai, kurie yra aiškūs šalinin- 
A/Gromyko’T McCloy/prez* nu- kai dešiniųjų karinės organizaci-
susitiks sovietų užsienių r. min

Rusk planuoja pasimat ti su Gro- TUNIZIJOS - PRANCŪZIJOS 
Įtampa dėl Bizerte miesto mažė- 

cu-au-ai otuliu J3’ Spaudos konferencijoje de
HapirTaj7suvažiavimo paskaitą. §us sovietų atominių bandymų Gaulle pareiškė, kad eventualiai 
tema: -Krikščioniškoji atsakome-. atnaujinimas visaip bandoma ta

įtampa. Tunizijos prez. Bourgui- 
ba atsakė į de Gaulle pareiškimą 
gana taikingai, reikalaudamas

pažangai skatinti. štai

verstos medžiagomis importuo
tomis iš Japonijos. Hong Kongo. 
Indijos ir Pakistano. Kadangi su 
visais tais kraštais Kanada palai
ko prekybos ryšius, tai negali ne
įsileisti tekstilės gaminių, nors 
dėl to sava pramonė nukenčia.

MOKYTOJŲ ATLYGINIMO .
VIDURKIS Kanadoje yra 4.055 

dol, metams. Augščiausi atlygini
mai yra Br. Kolumbijoje, kur vi
durkis siekia net $5.094. o že
miausi — Prince Edward Island 
tik $2.185. Vienam mokytojui Ka
nadoje vidutiniškai tenka 26 mo-

ONTARIO VIEŠŲJŲ
MOKYKLŲ IŠLAIDOS bus tik

rinamos ministerijos, nes pasiro- kiniai, 
dė. kad statant naujas mokyklas I 
viena kvadratinė pėda kainuoja! 
net iki 18 dol . tuo tarpu statant
privačias mokyklas vienai kvadr. nisJnėi i960 m. Daugiaušia taba- 
pedai ploto išleidžiama tik 11 dol. į<q užauginama JAV, antroje vie- 
Viėšosiose mokyklose įrengiami toje stovi Rodezija ir trečioje 
liuksusiniai mokytoju kambariai Kanada. Rodezija pardavė savo 
su minkšiomis kėdėmis, valgo- derlių užsienio rinkoms, gaudama 
mieli kambariai ir kiti patogumai. 37 et. už svarą, tuo tarpu Ontario 
Privačios mokyklos visiškai ne- vidurkis buvo 55,1 et. už svarą, 
gauna mokesčiu iš įvairių preky-j jki šiol daugiausia pajamų iš ei
bes ir pramonės įmonių. Tie pi- garečių ir tabako turėdavo fede- 
nigai tenka viešosioms mokyk- racinė valdžia. Jei cigarečių po
lonis. kelis kainuoja 36 et., tai fed. val-

• džiai iš to tenka 20 et. mokesčių,
TEKSTILES PRAMONE į 6l/ž et. urmo ir pavieniams preky- 
K AN ADOJE beveik visiškai ne- bininkams ir 9Vi et.—fabrikams.

TABAKO DERLIUS 
šiais metais numatomas mažės

beegzistuoja Kai prieš 13 metų 
Anglija. Kanada ir JAV stovėjo 
tėkšti lės gamyboje pirmoje vieto
je. šiandien tu kraštų rinkos už- kant parlamentui, buvo pasikvie-

MIN. PIRMININKAS
DIEFENBAKER. prieš susiren-

tema: “Krikščioniškoji atsakomy- į atnaujinimas visaip 
be istorinėje laikų tėkmėje” skai- narplioti. Spėjama, kad braška 
tė dr. J. Girnius. Paskaitininkas Chruščiovo sostas. Klika augštųjų 
čia davė gilių minčių, pažymėda- sov. kariškių esą ėmėsi iniciaty- 
mas. kad istorija atskleidžia netik vos. nes: 1. Chruščiovas neatsie- - -. r,oc:+_01,v;~r. 
žmogaus kūrybinę didybę, bet ir kęs lauktų rezultatų Berlyne: 2. s pas i a k . 
menkystę. Istorija — teigė kalbė- sovietų generolai mano, kad da-‘ 
tojas, — mus moko, kad nereikia bar patogus laikas spręsti visus 

....... nieko suabsoliutinti, kas yra žmo- nesutarimus ginklais ir raketo- 
rių eiles dar norima papildyti jau- giška. Pats teisingiausias kelias mis. Tam daug pasitikėjimo tei- 
nomis pajėgomis, norint, kad (Nukelta į 6 psl.) ii’

SPINDULIŲ sekimo stotims,!
kurių Kanadoje yra 24, įsakyta 
tirti orą kiekvieną dieną. Sąryšy 
su rusų atominių bombų snrogdi- 
nimais bijomasi, kad radioakty- 
viniai spinduliai, pasikeitus orui, 
galį pasiekti Kanada. Pranešama, 
kad JAV pakraščiuose, ypač 
Aliaskoje, radioaktyvumas padi
dėjo net 35 kartus nuo rugpjūčio 
mėnesio.

RADIOAKTYVINIŲ

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIS Howard Green 

parlamente pareiškė, kad kana
diečiai užtektinai ture jo patogaus 
ir liuksusinio gyvenimo. Esą at
eina laikas, kad teks susispausti, - 
galbūt, pernešti daug nedateklių 
ir įvairiu sunkumų. Pasaulio pa
dėtis nieko gero nežadanti.

KONGO — JT KARIŲ santy- 
- -- . kiai Katangos provincijoje įsitem

pė. Nesiseka susitarti su Katan- 
hįk,. xę,iu uąug P^IU^JHUV ^1- pasiskelbusiu prez.
kia pasiutimai sovietų iaimejimai kaltina JT ka^uo_

1 menę ir Kongo centrinę valdžią 
jėga nuversti jo vyriausybę ir 
provinciją įjungti į Kongą. Ka
tangos sostinėje Elizabethville 
JT kariai buvo apmėtyti akmeni
mis. JT vadovybė Katangoje įsa
kė atleisti iš saugumo policijos vi
sus batluosius karininkus per 48 
valandas.

NEUTRALIŲJŲ PASTANGOS 
Belgrade nedavė nieko naujo Ry
tu - Vakaru bvloje. Nebuvo pa
smerkti sovietu atnaujinti atomi
niai bandvmai. Nehru kelionė į 
Maskvą nepakeitė Chruščiovo nu- 
rištatymo. Indonezijos prez. Su
kamo ir Modibo Kei t a iš Mali 
vals'vbės Afrikoje turi panašiu 
tikslu vykti i Vašingtoną suminkš- 
tinti prez. Kennedy.

p -s .tona* \XtM vie
ša kalba kreipėsi į valstvbių va
dus daryti visa, kad būtu išveng
ta karo Esą, ne jėga turi vyrauti 
na s’'11 v’e. bet teisė ne ’• 1 -; s vas ir 
nuoširdžias derybas; tiesa ir tei
singumas būsiąs išsaugotas tiktai 
išlaikant pagrindines laisves bei

KANADOS VALSTYBINE
PARODA Toronte š.m. truko 

17 dienu ir susilaukė arti 3 mil. 
lankytojų. Tai pirmieji metai, kad 
į vad. “Grandstand show” nebuvo, 
pakviesta jokio garsaus amerikie
čio komiko ar dainininko, kuriam 
būdavo sumokama apie $50.000, . , . „ . . ... . . ...■ -i savaite Visa “grandstand” pro- PLP Karo mokvklos 19-tos laidos 25 m. sukakties suvažiavimo dalyviai, atlieką tradieinj natikrinima. nesunaikinamas kiekvienos tautos 
grama buvo sava. Aprašymą žiūr.* 7 psl. Nuotr. Vyt. Bubelio ir kiekvieno asmens vertybes.
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žurnalistė apie viešnagę okupuotoje Lietuvoje Ulbrichtas - Ryty Vokietijos Sniečkus
Salomeja Narkėliūnaitė neseniai ir su manim pabūti. Bet ketvir- 

.ne tadieni pranešė, kad penktadie-
lionę ji niekur nėra rašiusi; tesu
tiko duoti pasikalbėjimą per Jo
kūbo Stuko radiją Niujorke/ 
Smulkus pasikalbėjimas buvo at
spausdintas “Vienybėje”. čia pa
teikiami būdingesnieji atsakymai, rodrome, padėjo atsinešti čemo-

Pontijus Pilotas-
Istorikus seniai domino klau

simas. ar Pontijus Pilotas prane
šė Romai apie Kristaus nukryžia
vimą, kurį atlikti leido Pilotas, 
pats nusiplaudamas rankas.

Neseniai italų archeologas prof. 
Antonio Frova, kasinėdamas Pa
lestinoje romėnų teatro pastato 
griuvėsius surado Pontijaus Pi
loto ir imperatoriaus Tiberijaus 
vardų įrašus ant akmeninės 
plokštės, kurioje be šių vardų 
daugiau nieko negalima buvo iš
skaityti. Manoma, kad ši plokštė 
buvo panaudota dedikuojant teat
ro pastatą, kai jis buvo pastatytas 
ir a t id ary t as, k a ip ir dabar daro
ma. /'.'/ !!/::!! ;■;/■//;

Šis radinys yra labai vertingas 
ir jis duoda vilties surasti ir dau
giau duomenų, kurie aiškiau nu
šviestų Piloto valdymo laikotarpį 
ir Kristaus nukryžiavimo aplinky
bes. Piloto vardas žinomas hėtik 
iš šv. Rašto, bet ir iš daug kitų 
šaltinių.

Philonas, aprašydamas karalių 
Agripą I, mini Pilotą kaip klas
tingą ir žiaurų valdytoją, kuris 
bijodamas žydų apskundimo im
peratoriui, laikė žydų tautą kie
tai prispaudęs.

Šv. Rašte Pilotas parodytas 
kaip nuolaidus ir teisybės j ieš
kantis žmogus. Kaikurie Bažny
čios mokslininkai ginčijosi, ar Pi
lotas leido Kristų nukryžiuoti 
grynai politiniais sumetimais, t.y. 
dėl nevertinimo Cezario valdžios, 
ar neradęs jokio nusikaltimo no
rėjo tik patenkinti žydų religi
nius jausmus. Taip pat neaišku, 
ar Kristus galėjo būti užmuštas 
akmenimis pagal žydų paprotį be 
Piloto sutikimo, nors daugelis 
mano, kad romėnai nebuvo suin
teresuoti ir nesikišo į žydų religi
nius nesutarimus.

Visdėlto Kristus buvo tardy
tas ir nuteistas už tariamą maištą 
kėlimą, žmonių kiršinimą prieš 
romėnų valdžią. ’ ’

Apie Piloto kilmę nedaug teži
noma, bet Romos istorijoj dažnai 
minima Pontijaus pavardė, kuri 
priklausiusi kilmingai romėnų 
šeimai. Kaip Romos imperato
riaus vietininkas (gubernatorius) 
Pontijus Pilotas valdė Palestinos 
provincijas: Judėją. Samariją ir 
Idumėją nuo 26 iki 36 metų po 
Kristaus gimimo.

Jo oficiali rezidencija buvo 
Caesarea — uostas prie Vidurže
mio jūros (ten ir surasta minėta 
plokštė su įrašais), bet religinių 
švenčių metu jis dažnai būdavo 
Jeruzalėje. Vieną sykį jis įsakęs 
savo kareiviams naktį pakeisti 
žydų religinius paveikslus romė
niškais, kitą sykį jis liepęs paim
ti brangenybes iš žydų šventyklų, 
kad turėtų iš ko pastatyti romė
nišką vandentiekį.

Iš vietininko pareigų Pilotas 
buvo atšauktas po nužudymo ke
leto nekaltų samariečių. Pakvies
tas į Romą pasiteisinti, Pilotas iŠ 
ten nebegrįžo. Tuo metu mirė im
peratorius ir Piloto pėdsakai is
torijoj išnyko. Trečiojo šimtme
čio legendos sako, kad Pilotas bu
vo nuteistas už Kristaus nukry
žiavimą. Kitoje versijoje jis pasi
daręs krikščioniu ir kankiniu. 
Dar vienas šaltinis, mini, kad jis, 
dar gyvam esant "Tiberijui, pri
pažino Kristaus dievybę. Dėlto 
pradėjęs naikinti Romos dievų 
statulas, ir imperatorius įsakęs

istorinė asmenybė
nukirsti Pilotui galvą. Kita le
genda sako, kad Pilotas nešiojęs 
Jėzaus tuniką, kuri jį saugojusi 
nuo imperatoriaus keršto.

Vėl kiti šaltiniai mini, kad Pi
lotas Kaligulos valdymo metu 
pateko į nemalonę, buvo nukirsta 
jo galva ir kūnas Įmestas i Tibe
rio upę, bet vėliau pastebėjus, 
kad vanduo užburtas, Piloto kū
nas buvo išimtas iš vandens ir 
nuvežtas palaidoti Į Prancūziją.

Neva Piloto kapas nurodomas 
netoli Vienos, kur stovi keistas 
50 pėdų augščio paminklas. Kita 
jo kapo vieta nurodoma prie Lo
zanos Šveicar i j o j.

Piloto žmona, kuri gynusį Kris
tųteismo met u, tap usi krikščione 
ir šventąja . v. Kiti šaltiniai nuro
do, kad ji persiskyrusi su vyru po 
to, kai Pilotas leidęs Kristų nu
kryžiuoti. Jos vardas buvęs Clau
dia Procula.

Kiek tose legendose tiesos, 
sunku pasakyti, bet paskutinis at
radimas parodo Pontijų Pilotą, 
kuris minimas poteriuose, buvus 
istorine asmenybe. P. L.

“PASIDUOKITE, KOL DAR NEVĖLU!” • KARO METU
CHRUŠČIOVO PAVALDINYS ę!!/cLj/! -yč;A!;/y?/--

Kiekviena tauta turi savo išda- "cele” dėl savo veiklos koncent- 
vikų, kurie nueina su jos paver- ravimo i mažiausius vienetus — 
gėjais. Lietuva turėjo Paleckį ir celes. Jo veikla buvo lyginama 
kitus; R. Vokietija, kuri šiandien chemikui, kuris gamina bakteri- 
liko užtverta geležine siena, turi jas, kurios yra permažos kad mili- 
Wx Ulbrichtą. jonieriai finansuotų, tačiau veikė

W. Ulbricht rusti komunistams kaip vėžio liga ir naikino sveiką 
jau yra pažįstamas daugelį metų. kūną. . ..
Praėjusio karo metu jis buvo Ru-; Dar 1925 m. Ulbrichtas pradė- 
sijoj ir kovose prie Stalingrado J° komunistinę veiklą Vokietijos 
dažnai iš apkasu girdėdavosi per darbininkų tarpe. Buvo užmegzti 
garsiakalbius jo balsas: “Pasiduo-; slapti ryšiai tarp Putilovo ginklų 
kite, kol dar nevėlu!” __ /*** J*“’ ' ' ’
Paulus armija tuo metu šalo ap
kasuose ir ne vienas karys jo bal
so paklausydavo. Pagaliau iš 330.- 
000 vokiečių karių prie Stalingra
do gyvų liko tik 70.000. Su Sta
lingrado pergale Ulbrichtas užsi
tikrino sau vietą Maskvos hierar
chijoje. Juo labiau, kad jo tiesio
giniu viršininku tada buvo antros 
eilės politinis komisaras Nikita 
Chruščiovas, kuris be jokio kari
nio apmokymo gavo generolo 
laipsnį ir Stalino įsakymu vaira
vo armiją politinėje plotmėje.

Dabartinė Berlyno krizė vėl su
artino Ulbrichtą su Chruščiovu. 
Kai Ulbrichtas pamatė, kad jo 
liaudies milicija, užuot bandžiu
si sulaikyti mases bėglių, laikėsi 
visiškai pasyviai, nuskrido Mask
von, kąd išgautų griežtesnę san
tvarką. Po to ir prasidėjo barika
dų ir tvorų statymas.

Ulbrichtas jaunystėje buvo sta
lius. Komunistų buvo pramintas

nebuvo ir lenkų laikais. Dabar, 
pavyzdžiui, ten pas mus, jau skai
tosi blogas kolchozas.

— Tai vargsta žmonės? — Įsi
terpia St ūkas.

— Tai, žinoma, labai pertek
liaus nėra. Bet, sakysim, ot, pas 
mano tėvą menkiau kiek, na, pri
klauso ir kokia sveikata žmonių. 
Mat, sesuo ir jos vyras, tai jauni 
žmonės, tai jiems gerai. Jie nuei
na sau, darbo valandas atidirba 
sau Na, tai parodė, aruode dar 
rugių yra. Reiškia, pernykščių. 
O dabar jau naujas derlius yra. 
Tai, žodžiu, duonos nestinga, bet 
pas tėvą — jau kitaip. Tėvas kar
tais samagono užraugia biski...

Apie tikybini gyvenimą:
— Buvau sutikus pora kunigų, 

su kuriais anksčiau, dar Lietuvo
je būdama, pažįstama bu vau. Na, 
tai jie sako, mes čia laikomės 
šiaip taip, galima gyvent dar bis- 
kĮ. Dabar girdėjau. ?y;'

— Jokios religinės laisvės ne
turi0 — įsiterpia J. Stukas.

--Reiškia vaikams, kaip sakyt, 
mažiems vaikams, jie taip sakė, 
uždrausta gėles barstyti. Galima 
tik barstyti nuo 18 metų am
žiaus. . . . Na, tai reiškia, toks 
jaunuolis — jis pats turi apsi
spręsti, ar jis nori, ar ne . 
mažas — tai skaito, kad jį 
čia ... .

— O žmonės ar religingi?
— Nu, tai aš pati pas juos bu

vau bažnyčion nuėjus pažiūrėt. 
Mikalojaus bažnyčion. Ta bažny
čia, kur mus vesdavo, dar kai gim
nazijoj buvom. Tai pilna buvo, 
vos, vos įsigrūdau į vidų,

— Kokie bažnyčių mokesčiai?
— Jie sakė, kad nemaži, bet 

kiek — aš negalėčiau tiksliai pa
sakyti.

Apie kultūrinį bendradarbia
vimą:

— Mane Lietuvoj irgi klausė, 
kaip man atrodo. Sakau, aš nesu 
Šioje srityje ekspertas. Aš tik pa

su ekskursija — viena. Apie ke- nį galiu važiuot. Tai penktadienį
ir šeštadieni. Sekmadieni grąžau.

Į klausimą, ąr Vilniuj buvo ga- 
/llima laisvai vaikščioti:

— Nu, mane Sutkus sutiko ae-

Pa vergto j Lietuvoj ji išbuvusi ;Jan4s’ patalpino viešbutyje ir sa-
15 d Buvę numatvta tik 14 bet ko: zl.nai kur mam> lstai8a:
dėl nebuvimo lėktuvo iš Vilniaus
i Leningradą viena diena išėjusi ^ls an^s. ne^a^e •• 
“ekstra”. Ilgiausiai buvusi Vii-1 Salomėja buvusi Vilniaus un- 
niuje; Kaune — vieną dieną, Tra- norėdama aplankyti pažįsta
mose _ visą popietę, paskui va- i mus- Tenai dabar vykstąs didelis 
žiavusi pro Švenčionis; Melagė-remontas, tai suradusi tik du■dės
liuose buvusi porą valandų ir dvi t.ytojus> su kuriais anksčiau šnap- 
dienas tėviškėj. jsą gerdavusi... .. . .

I klausimą, kaip atrodė Melą-! Dn-te ilgai negalėjusi kalbėtis, 
genai atsakė- į nes žmonės dirbę, be to, jai rei-

— Nu, man atrodė Melagėnai kęję pamatyti moterį, kuriai ne
gerai. Jie per karą buvo sudegę, rėjusi perduoti akinius iš Ame- 
bet dabar viskas naujai atstatyta, rikos. Jaunimas registravęsis 
patalpos, paštas ir bendrai gyven- naujam semestrui; esąs lietuviš- 
tojų namai nauji. k.as- Mergaitės — blondinės, gra-

J. Stukui pastebėjus, jog jam ^os- , . ,
-............... į klausimą, ar daug rusų Vil-

— Nu, aš nežinau kaip daug, 
bet gatve einant girdisi kalbant 
rusiškai, gal net daugiau, negu 
lietuviškai. Lenkiškai irgi kalba...

— Kaip atrodė Kaunas?
— Aš Kaunui niekad simpatijų 

neturėjau; ne dėlto, kad, reiškia, 
jis man nepatinka, bet aš jau į 
Vilnių įsimylėjusi. Aš mažai Kau
ne esu buvus anksčiau, tai jo taip 
labai ir neįsimylėjau. Nu, Kau
nas, kaip Kaunas, sakyčiau.

Kaune ji kalbėjusi su keliais 
pažįstamais. Buvus nuvežusi vais
tų vienai moteriškei, šiaip—svei
kinimų kitiems ...

Kaunas visdėlto puikiau atro
dęs, negu Vilnius. Mat, Vilnius 
per karą buvęs išgriautas — apie 
40%, — nors dabar atstatytas ...

— Ar žmonės nusistatę prieš 
okupantą rusą?

— Matot, aš negalėčiau tokio 
klausimo atsakyti abelnai. Su

tai gimines, pažįstami tai, Kaip|kad čįa bus toks Qne way street 
būnu 'iriekaipVsaLvti1Sneturėiau atseit- jūs mums siųsite knygas, o

F, nuriti negalėsim nusiųsti. Iš mūsų
piogos ką mors pasiimti uz atlapų g j j nusįstate prįe§ bop
ir paklausti. Arba, kad jie man . A. J &B t - . klausimo ne-

diskutavau. Tik tiek, kiek klausė .
— tai atsakiau. Sakiau, kad aš ne nuolika šimtų dol. Kitiems ar pa . __
specialistas šioje sritvje. sakiau, tarti važiuot, jeigu įsileistu, ji ne- Vakarus ir laukia, kada ta siena 
... ------------------- ------------------------- - ‘ pr 1 SUgriUS. V. K.

nebuvo leista nuvažiuoti i Aluntą 
ir pamatyti gimines, Narkėliūnai- 
tė pasakė: , //'/

— Manęs ir nelabai norėjo leis
ti. Aš laukiau keturias dienas.

Paklausta, ar tuo reikalu turė
jusi matyti koki nors valdovą ar 
milicininką, kad gautų leidimą, 
atsakė:

— Ne. Aš Sutkui Inturisto 
atstovui — pasakiau, kad. sakau, 
labai norėčiau nuvažiuoti i tėviš
kę . . . Sako, pažiūrėsiu ir prane
šiu į namus. Tai, sakau, kad tik 
greičiau praneštų, nes man svar
bu, kad jeigu aš negausiu leidimo 
važiuoti i namus, tai. sakau, čia 
mano namiškiai galės atvažiuoti

Kanados lietuviu žodis 
tautiečiams laisvajame pasaulyje
1961 m. rugsėjo 2-4 dienomis 

Kanados lietuviai, suvažiavę Į Aš
tuntąją Kanados Lietuvių Dieną 
Montrealyje, nuoširdžiai sveikina 
seseris ir brolius lietuvius laisva
me pasaulyje, linkėdami darnios 
vienybės, o ypač sėkmės Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Gyvename netikrus bei nera
mius laikus. Vienur — Brazilijo
je — uždaryta Lietuvos pasiunti
nybė ir konsulatas, kitur pripažįs
tami politinio smurto veiksmai ir. pamirškime, jog ne kas kitas, oi 
slankioja grėsmės šešėliai pre- tik mes galime ir turime tai pada- 
kiauti tautų laisve, o pavergtoji ryti ir kad to iš mūs reikalauja 
Tėvynė vis neišvysta# laisvės pra- kenčianti — pavergtoji tėvų žemė 
giedrulių. Tatai mus įpareigoja —Lietuva. (Rezoliucija). ■

dar labiau susirūpinti ir, brangi
nant didžiąją Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės reikšmę, visiems 
ir vienam dalyvauti josios gre
tose.

Tik šiuo broliškos vienybės ke
liu eidami, tik šioj bendruomeni
nėj santalkoj veikdami sėkmin- 

„giau sugebėsime, reikalaudami 
Tėvynei laisvės, paveikti tiek vie
šąją visuomenės nuomone, tiek 
laisvojo pasaulio atsakingųjų

kas. Mergaitės — blondinės, gra-

jomės apie asmeniškus dalykus.
— Ar gyventojai prislėgti?
- Aš manau, kad iš tų duome-

. O 
ver-

jau tą viską apsvarstys.
Į klausimą, ar žino apie mūsų 

pastangas Lietuvą išlaisvinti? N. 
atsakė: . -

— Nu. žinot, šitokio klausimo../ 
Aš nežinau, kaip čia pasakyti... i 
Visą laiką buvom keturi, penki 
žmonės, tai tokių klausimų bent 
nekėlė ... Aš manau, gal jie irgi 
varžėsi. Nu, žinot, vistiek kaip 
čia dabar ...

S. N. mano, kad jos kelionė pa- i 
vykusi, nes pasimatė su giminė-į 
mis, tėvais, kurių gal daugiau ne- 
bematysianti. Kelionė, neskaitant 
filmų ir dovanų, kainavusi vie-

Gen. von fabrikų darbininkų Leningrade 
ir Kruppo darbininkų Vokietijo
je. Leninui pavyko su Putilovo 
darbininkų pagalba nuversti Ke
renskio valdžią, o vokiečių komu
nistai tikėjosi nuversti Weimaro 
vyriausybę su Ruhro darbininkų 
pagalba. Vokiečiam nepavyko. Po 
keleto metų atsirado nacionalso- 
cializmas ir Ulbrichtas laviravo 
tarp jų ir komunistų veikdamas 
pw mačete® cdes. . : /

Kai Vokietijoje prie nacional
socialistų jam pasidarė perkarš- 
ta, jis bėgo ir kominterno buvo 
pasiųstas Ispanijon. Pilietinio ka
ro metu jis buvo Albacete kalėji
mo viršininku, kur buvo laikomi- 
vokiečių, austrų ir kitų tautų de
zertyrai iš tarptautinės brigados! 
Kalėjimas buvo garsus savo kan
kinimais. Ulbrichtas čia buvo tie
sioginėje GPU žinioje.

Pilietinį karą laimėjus Franco, 
Ulbrichtas vėl atsirado Maskvoje, 
kur vykdė jam duodamus specia
lius uždavinius. Nors ir būdamas 

! griežtas partijos žmogus, karo me
tu abipusiai apsidraudė. Kai vie
nu metu atrodė, jog raud. armija 
gali paveržti valdžią iš partijos, 
jis prisišliejo prie armijos. Neži- 

: nia ar iš meilės, ar iš aspkaičiavi- 
1 mų jis vedė maršalo Žukovo sek
retorę ir karui pasibaigus kartu 

: su Žukovu grįžo i Berlyną.
Jo žmona, būdama gerai susi

pažinusi su raud. armijos veikla, 
buvo jam visada patarėja, kaip 
palaikyti geriausius ryšius su 
300.000 rusų k$fių/R. Vokietijoj.

Šiandieną V. Vokietijoje yra 
virš 3 mil. gyvų liudininkų, pasa
kojančių apie gyvenimą Ūlbrich- 
to ‘rojuje” ir kiti 17 mil., ati
tverti mūro ir vielų siena žiūri i

valstvbininku sąžines. Niekad ne- ten Pas mus -vra rabinai, kurie! žinanti.“ - 1x11, KUTldOu 3S tUriU, SdllKU DUlų x ■
pasakvti taip arba ne. Aš neno-!

“ - IS PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Okupuotos Lietuvos tautiečiams
Brangios sesės ir brangūs
broliai pavergtoje Lietuvoje,
Susižavėję stebime Jūsų hero

jiškas pastangas ir pasiryžimus 
atsilaikyti prieš Rusijos okupaci
ją ir užsispyrimą Jus nutautinti 
bei paversti medžiaga pavergėjui 
klestėti. Garbė Jums už tvirtą pa- 
trijotinį nusistatymą ir Jūsų su
gebėjimus išlaikyti žmogaus bei 
asmens vertę ir garbę.

Pažinę Vakarų pasaulio silpny-! letenis “Labour's Call from he
bes, norime Jus įspėti: būkite at-; hind the Iron Curtain" rugpjūčio 
sargūs, apdairūs ir veltui jėgų mėn. laidoje įsidėjo žymaus lat- 
neeikvokite. Taupykite ir bran- viu politiko Bruno Kalninš ap
ginkite kiekvieną lietuvybe plaz-! žvalginį straipsnį apie padėtį Lai
dančią gyvastį. Dar reiks laiko ir vijoje 1961 m. Autoriaus nuomo- 
didelių pastangų, kol nemaži sun- ne, politinė padėtis Latvijoje ir 
kūmai'bus nugalėti. kituose Pabaltijo kraštuose pa

žinokite tačiau, kad aušta nau- staruoju metu esanti pablogėju- 
ji laikai ir laisvės rytas nušvis si. Slaptoji policija KGB esanti 
skaisčiais spinduliais. Laisvė lai- ’ veiklesnė kaip postalininiais lai
mės— bus nutrenkta okupacija kais.
ir kolonizmas. Kaupkite jėgas Slaptoji policija tardanti lat- 
ateičiai, būkite stiprūs vidine sa- vius. juos kaltindama susirašinė- 
vitvarda ir sąmoningumu, kuris jimu su užsienio kraštais, pirmo- 
nereikalingas nei propagandos.! je eilėje su Švedija. Svetur, lais- 
nei skambių tribūnų. Kaip cari- varne pasaulyje gyvena apie 120.- 
nės okupacijos metais lietuvė mo- į 000 latvių, ir yra atsitikimų, kad 
fina prie ratelio gaivino Tautos susirašinėjimaspanaudojamassu- 
židini “i krūtinę liedama skausmą darant įtariamiems bylas. Ypa- 
nežinia”, taip dabar “knyga ir ly- tingai griežtai sekami nepriklau- 
ra” laikykitės ir būkite kantrūs somybės laikų veikėjai, buvę kon- 
sunkiame savo laukime. Būkite i centracijos stovyklose ir iš jų pa

tikri, kad Laisvė ateis!
Aštuntosios Kanados Lietu
vių Dienos'masinis susirin
kimas.

1961 m. rugsėjo 3 d..
Auditorium, Verdun, P.Q.

riu, kad žmonės susidarytų klai
dingas išvadas.,

Su studentaif'kalbėtis Vilniu
je netekę. Ji susitikusi studen
tus, tik ką baigusius un-tą Mask
voje.

— Jie labai domisi Amerika. 
Sako, būt gerai... Nu.. tai. sa
kau. atvažiuokit kai bus 1964 m. 
paroda. Sako! labai būt gerai..,

Apie kolchozus:
— Nu, matot, pas mus žemės 

labai prastos. Tai ten nieko gero

Tardo už susirašinėjimą
Londone leidžiamas Centro-Ry- 

tų Europos socialistų unijos biu-

kituose Pabaltijo kraštuose pa-

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

leisti 1955-56 m. Daugiau esą per
sekiojami buvę socialdemokratų 
pareigūnai ir laisvosios Latvijos 
parlamento nariai. Tuo pačiu me-i 
tu per Rygos radiją ir spaudą lat-l 
vių socialdemokratai ir kiti buvę 
veikėjai puolami, o gyveną už
sieniuose — šmeižiami. E.

PET SESIJA EUROPOJE
Pavergtųjų Europos Tautų sei

mo sesija susirinks Paryžiuje spa
lio 16-18 d.d. Kiekvienas PET at
stovaujamas kraštas Paryžiuje tu
rės 10 asmenų delegaciją iš JAV 
ir Europos kraštų. Pagrindinis se
sijos darbotvarkės punktas bus 
“Pavergtosios tautos ir Europos 
laisvė”.

Senovės Troja buvo Šiaurvaka
rinėj Mažosios Azijos dalyje 1500 
- 1200 pr. Kr. Šiandien vietovė 
vadinama Kissarliko vardu.

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaidą visoms prekėms.
Daug daiktų yra tik po viena - už pusę koinos. Didelė nuolaida Sealy mat
racams ir dar dovanai graži antklode tik šią savaitę. X-

Pasirinkite savo malonumui visiškai naują
SEALY POSTUREPEBIC

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
{vertindami juos 

augšta kaina.

Princess Posturepedk*
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam ... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE* COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
"lullaby touch ” is Pam per-Pink. 
Button-free top, of course.

IMė* IMriarprice ••
/!•/'! FwHortwin

The comfortably firm 
Standard Posturepedic* $79.50

•šeriam w*

*PJKW; u'.:*^ 
«pwr

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

3 MOHAWK Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

tęs, kurios, žinoma, sveikatai bu- 
įvo kenksmingos, bet mums rūpė
jo pasivyti vilkstinę.

___\ Skubėjome per visą naktį, bet 
kinti savimi. Mes irgi stengėmės vilsktinės pavyti neįstengėme. Są- 
atrodyti nesusirūpinę, bet kas vo ligšiolinę pasekmę pranešėme 
dėjosi viduj, tik patys sau žino- vadovybei. - Nuskandinta keturi 
jom. Buvo blogai: nieko nema-; laivai, viso 24.000 tonų sudėjus 
tėm, negalėjom atsišaudyti, rei-, kartū. Admirolas atsakė, kad ne 
kėjo tik ištverti, o tai buvo sun- 24.000. bet 36.000 tonų ir čia jis 
klausia. Visa laivo vidaus išvaiz- išvardino visų laivų vardus.
da buvo nejauki. Jūrininkai, at- —Darbas gerai atliktas! Tęski- 
likdami savo .. .

į kaip šešėliai — neatrodė kaip: likusius! 
{kaip žmonės.

sukrėtimas: į laivą lyg kas dideliu! iššifravo priešo radijo praneši- 
kūju trenkė. Lemputės sprogo ir; mus. Išviso iki šiol mūsų povan- 
pabiro stiklai. Varikliai sustojo, Į deuiniai, nuskandino 100.000^ to- 
bet pranešimai iš visų vietų pa-;“...........
rodė, kad viskas tvarkoje, tik pa
grindiniai akumuliatorių saugik-i 
liai neišlaikė. Kad apsisaugotu
me nuodingų dujų — carbon 
monoxide — kvėpavome per spe
cialų aparatą, kurio guma labai 
neskani. Kiekvienas galvojo išlik- 
siąs gyvas ir jei kas paklaustų, ar 
ištikrųjų bijojome, nemanau kad 
galėtume taip ar ne atsakyti.

Sprogsta šimtasis užtaisas. Vi
si prakaituojame, Kaip paskuti
nę priemonę išsigelbėti išleidžia
me “bold”. Tai chemiška priemo
nė suklaidinti asdic aparatams.

“Bold” išsiskleidžia vandenyje 
ir sudaro sluogsnį, į kurį asdic 
aparatų leidžiamos bangos atsi
muša lygiai kaip į povandeninį 
laivą. Mes paprastai prieš išleis
dami “bold” pasisukdavom šonu 
į priešo naikintojus, kad šie gale- Į 
tų tiksliai mūsų padėtį nustatyti, į 
tada pasisukę aštriu kampu, kad 
kuo mažiausiai aparatams kliūtų- į 
me. pasitraukdavome. Daug po
vandeninių laivų šiuo būdu issi- l 
gelbėjo. Matyt, ir mums padėjo, 
nes vis mažiau ir mažiau buvo 
sprogimų. Po to. kai per aštuo-' 

inias valandas suskaičiavome 168 
! gilumos užtaisų sprogimus, pasi
jutome laisviau. Naikintojai toli
nosi. Jiems reikėjo pasivyti vilks- 

į tinę. Jei trys povandeniniai už
ėmė tokiu būdu devynis naikinto
jus, tai prie vilkstinės galėjo pa
silikti tik vienas. Kitiems povan
deniniams buvo atviras kelias.

Naikintojams nuplaukus, mes; 
dar palaukėm gerą pusvalandį ir 
tada iškilome. Svarbiausia buvo 
pakrauti išsekusius akumuliato
rius, nes kitaip nebūtume galėję 
daugiau panerti. į tuščius vamz
džius įstūmėme dar turimas atsar
gines torpedas ir, nors truputį ir 
pavargę, vėl buvome pasiruošę 
kovoms. Kad neužmigtume parei-, 
gose, naudojome specialias table-1

(Tęsinys iš pr. nr.) Nelaimei, greitai pastebėjome 
vieną naikintoją su didele raudo
na šviesa plaukiantį mūsų pusėn. 
Greitai panėrėme. Nesulaukėme 
jokiu sprogimų nei kitokio apšau
dymo. Iškilome, bet tuoj vėl pa
stebėjome tą pati naikintoją su 
raudona šviesa plaukiantį mūsų 
link. Negalėjome tikėti, *kad to
kioj šviesoj jis būtų mus paste
bėjęs. bet mums reikėjo vėl ner- 
ti- Taip atsitiko net tris kartus, 

darbus, slankiojo i te ta’P toliau, nuskandindami! Kai tik iškildavome, naikintojas 
-• - • : pasukdavo mūsų kriptimi. Jo rau-

r j Tuo laikotarpiu mūsų žvalgyba • dona lempa atrodė labai įtartinai. 
c;,'.’ s;a Ar nebus priešas bandąs kokį 

naują būdą susekti mus tamsoje?
Paryčiui -kapitonas buvo davęs _ 

Įsakymą panerti, kai netikėtai ar
ti pasirodė du Sunderland lėktu
vai. Mes jau norėjome uždaryti 
bokštelio dangti; bet jis užsikirto.

(bus daugiau)

Jo išvaizda buvo rami, pasiti-

dėjosi viduj, tik patys sau žino- vadovybei. ■ Nuskandinta keturi

— Darbas gerai atliktas! Tęski-

Vienu tarpu pasigirdo didelis; pasigė^tinaL^Šiuokart jie 

kūju trenkė. Lemputės sprogo ir! Ipus; Išviso iki šiol

nų iš vilkstinės. Tikėjomės, kad 
dar šis tas liko sekančiai nakčiai. 
Užmiršome ir iškęstus gilumos už
taisų sprogimus, galvojome, kad 
naikintojai jau išsėmė savo at
sargas. nes paprastai vienas lai
vas galėdavo vežtis nedaugiau 
kaip 80 gilumos bombų.

Turėjome pasukti namo, nes 
baigėsi kuras. Vilkstinė ir be mū
sų buvo beveik sunaikinta.

Žvalgai pastebėjo kažkokio lai
vo stiebą. Buvo prietema, bet at
rodė, kad tas laivas plaukia mums 
palankia kryptimi, todėl, nors ir 
kuras baigėsi, pasukome jo link.

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

-FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis. Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sųlipimo jausmo. Pa
naikins ''plokštelių kvapą" (dantų kvapą). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

įvairus siuntiniai
f LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame PAČTII Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai-
paprastu ir V/IW 1 /Aq I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudalytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius. bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA //://^,j

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

'<!•'■■; /■!>.'"/;!.-;iA-/:;7;.

105 Cannon St. E.. Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-0686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičfenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA
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Pėdos vaiku ugdymo kelyje
MARIJOS VARNIENĖS SUKAKTĮ PRISIMENANT

Aš daug jau daug išvaikščiojau dienų, Pradėjusi dirbti pagal tą sistemą 
Dienos belaisvis, ir toliau einu | « -z- .. .......i-x- —
Žmogaus skirties nubrėžtais man 

keliais. 
Kiek eiti dar likimo saikas leis... 

. . ............ . .. _ ___ .... .
Jurgis Baltrušaitis M-Montessori pusės metų kursus

DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽĮ Į ERDVES (1)
GARSIOJO WERNHER VON BRAUN PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Vargiai rastume besidomintį publikos kabinete užėmė žemės1 no. nes popietės buvo naudoja- 
....................... : ■ - ■ ■ ‘ i

I nojo erdvės pionieriaus dienos buvo maloniau Wernherio šir- 
prabėgo Berlyne. Susidomėjimą džiai, negu versti Cezarį iš lotynų 
visata, erdvės pasauliu gavo iš sa- į prancūzų kalbą. Vakare mokyto- 
vo motinos, besidominčios astro- jas leisdavo teleskopu į žvaigždes 
nomija. Motina buvo išauklėta pažiūrėti. 1925 m. jaunasis stu- 
moteris. kilusi iš švediškos ir vo- uiozas nusipirko Herman Oberth 
kiškos aristokratijos. Dėmesį į knygą "The Rocket to the Inter- 

■ erdvės pasaulį patraukė gauta iš planetary Spaces”. Knyga buvo 
motinos dovana Sutvirtinimo pri- daugiau, negu teleskopas; reikėjo 
ėmimo proga. Protestantų seimo-1 gerai žinoti matematiką norint su
seauksinis laikrodis buvo tradi- prasti visas formules. Pradėjo 

, „ 4 . . ____ ., . .cine dovana, tačiau motina jam spaustis ir matematika sekėsi,
erdvės technologijos istorija. Au- dovanojo teleskopą. Von Braun 1928 m. buvo perkeltas/Į Her- 
torius, kaip ir mūsų minimas ra- prisipažįsta: 1 ’ ’ '
ketų specialistas, Amerikon atvy-;

AL. GIMANTAS
j buvo ir tą ‘ ginčą su savimi” ten- 
j ka grąžinti jo išradėjams.

Meko filmas Italijoje
į Spaudos pranešimais, Spoletto 
į mieste, Italijoje, filmų festivaly
je, tarp kitų filmų, buvo demons- 

į iruojanias ir Jono Meko filmas 
j "Medžiai ir šautuvai ”. Šis filmi
nis kūrinys 85 nūn. ilgumo, buvo 
pagamintas didelėmis abiejų bro- 

.. ./-r-. \ - .. ,■» i i liū Meku pastangomis ir ryžtu,nepažįsta, nieko nežino. Paslaptis ltaiu žul.naKle Nuove”, bir- 
gi-eit paaiškėjo. Pasirodo sūnūs, žeJio 24 d laidoje kritikas Mino 
JAV kariuomenes narys Europo- Agentieri. iietuvJiu gaminta filmą 
je, gavęs trumpas atostogas, su- ,i^inko visų de^0nstru0tųjų 
mane aplankyti tą Baltijos pajų- kaip įdomiausią. Įvertintojas pa- 
no kraštą. Atsitiko ir didi nelai- kad įšeina nJe vfen 
me. Šalyje, kurioje, sakoma, va- su nauju fnmu bet įr nauja kal
vysčių labai retai pasitaiko, vies-. įsitikinęs, kad šiandieninės 
būtyje jį apvogė iki paskutinio; clramos tuif rasti savo laiku for- cento. Taip ir likosi jaunasis He-1 tokia kuri pilnai išreikštu 
tuvis svečioje salyje be pinigo, ne-, mdsų moderniojo pasauho nerf- 

mus”. Filmas buvo rodomas Ro
mos kritikų auditorijai, bet. dėl 
mums nežinomų priežasčių, nebu
vo denįipnstruojamas platesnei vi
suomenei.

Dar vienas grįžta
Savotiškai nustebino žinutė 

apie išvykimą Lietuvon jauno či- 
kagiečio — Drąsučio šovos, maž
daug 32 m. amžiaus vyro, Jis — 
kaunietis, šančiškis. neblogai pa
žįstamas vienamžių tarpe. Čika-

: prastas laiškas pasiųsti Europon; Vokietijoje jis buvo išgyvenęs 
; dabar kainuoja jau 11 et., oro septynetą metų, o šiame krašte 
j. paštu į Lietuvą — 25 et.: tiek pat, dešimtį. Gyvendamas Niujorke

SOS iš Kopenhagos
Vieną sekmadienio popietę vie

nos amerikiečių lietuvių šeimos: 
poilsį sudrumstė telefono skani-j 
būtis. Neskubėdamas šeimos gal- į 
va pakilo prie telefono. Malonus 
nustebimas — telefonistė prane
šė turinti šaukimą iš Kopenha-į 
gos Danijoje. Mūsų tautietis ne
galėjo suprasti, kasgi jį galėtųį 
šaukti iš danų sostinės. Nieko ten I

technika ir mokslo pažanga, ku- ūkio ministerio vietą. Tat ir jau-Į mos praktiniams darbams. Tai 
riam nebūtų žinomas Wernher 
von Braun. Šio vokiečio moksli
ninko - inžinieriaus gyvenimą ga
lima pavadinti dramatine kova už 
kelionę į erdves.

Ęrik Bergaust,norvegas, kuris 
vokiečių okupacijos metu, nors ir 
patyrė nemažai nuoskaudų, paži-; 
no jaunąjį erdvės Kolumbą, pa
milo jo paprastumą ir didumą ir 
parašė plačią biografiją, kurią 
būtų galima pavadinti raketų ir

Lietuvoje, jubilijatė nenuilstamai
Į tęsia šį darbą ir šiandien su mažu 
būreliu vaikų Čikagoje.

I 1930 m. M. Varnienė baigė dr.
* • • • ,

i vaikų darželių vedėjoms Romo
je. Vėliau ji surengė Lietuvoje 
vaikų darželių vedėjų kursus. Jos 
pastangomis buvo įsteigta Mon
tessori draugija. Kaune M. Var
nienė turėjo vaikų darželį, veda
mą Montessori metodu.

'-j M. Varnienės vaikų darželyje
Kaune pašalaičio dėmesį atkreip
davo skoningai pasigaminta bei 
kruopščiai parinkta darželio me
džiaga — priemonės. Nekartą te- ko po II D. karo — 1959 m. Bū- mėgėju: mano dėmesys nukrypo į 
ko stebėtis, kaip rūpestingai me- damas žurnalistas ir domėdama- ■ visatą. Tai pažadino manyje idėją 
Jžiaga buvo ruošiama ir kaip ap-į sis raketomis, 1952 m. pirmą sykį apię skriejančią raketą, kuri ‘ 
galvota buvo kiekviena smulkme-: susitiko W. v. Braun. Bergaust į na nors neš žmogų į mėnulį, 
na estetiniu atžvilgiu. Vėliau, lan- nagrinėja von Braun kaip moks-' 
kant tos pačios sistemos darželius' lininką, aeronautikos inžinierių,1

Pedagogei Marijai Varnienei, 
dail. Adomo Varno žmonai, suėjo 
75 metai.

Tai laiko tarpas, kuris M. Var
nienės gyvenime toli gražu netuš 
čias. Kūrybingo dailininko žmo 
uos gyvenimas yra kupinas darbų 
bei interesų, tačiau M. Varnienė 
randa laiko dar dirbti vaikų ugdy
mo srityje,

M. Kuraitytė - Varnienė iš pat 
jaunystės ėmė domėtis pedagogi
ka 1910 m. baigusi dvejų metų 
Įiedagoginius bei fizinio lavinimo 
kursus Petrapilyje, pradėjo dirb- 

■ti pedagoginį darbą su didesnė-į užsieniuose — Vienoje, Žiuriche : techniką, derintoją ir nenuilsta- 
mis ar mažesnėmis pertraukomis.į— neteko užtikti taip skoningai' mą savo tikslų siekėją, pagaliau 
Pertraukusi darbą dėl ligos ar, paruoštos medžiagos, nors pyz. j kaip žmogų jaunuoliškos išvaiz- 
kiirios kitos priežasties, ji vėl darželis Ziuricheturėjopuikiądos.tie.sųirpaprastą.Ciapatei- 
g: imdavo į tą pačią sritį. Prieš Ii aplinką. •
D. karą ji dirbo gimnazijose, dės- Į Tenka stebėtis M. Varnienės 
te pedagoginius žaidimus vaikų ryžtu bei energija tęsti šį darbą

’ aikštelių vedėjų kursuose ir tuo nelengvose išeivijos sąlygose.
pat laiku gilino savo žinias. Vė- j Jubilijatei linkime auksiniame 
liau jos dėmesys nukrypo išimti- povakaryje įminti dar daug pėdų 
nai į mažuosius. Ji susidomi ir su- lietuviškų vaikų ugdymo kelyje, 
sipažįsta su Montessori sistema. ' ' O. Gailiūnaitė

— Taip aš tapau astronomijos

ka-

mann Lietz gimnaziją Spiekeroo- 
go saloje šiaurės jūroje. Matema
tikoj tapo tiek stiprus, kad jau 
skaitė Obertho knygą. Von Braun 
pasisekė įkalbėti mokytojui pirk
ti didesnį teleskopą, o draugas — 
pastatė mažą observatoriją. Taip, vu,io O¥CVluJt 11V.(
jau buvo pažengęs matematikos mokėdamas nė žodžio danų kai- 
moksle, kad metais anksčiau gale- Pos Vienintelė viltis liko tėtukai 
jo baigti gimnaziją. Nelauktai ap- jAy £>ar tą pačią valandą tėvas 
sirgo mokytojas ir laikinai ture- telegrafu išsiuntė sūnui $150. Ar- 
jo perimti jo vietą. , . .

ATGAL
Į BERLYNĄ
Grįžęs Berlynan’įstojo į Tech

nologijos institutą Charlotten- 
burge. Pagal mokyklos tvarką, ša-

PIRMIEJI BANDYMAI 
IR NEIŠLAIKYTI 
EGZAMINAI
Pirmuosius raketinius bandy

mus atlikinėjo Berlyne. Tuo me
tu Max Valier ir Fritz von Opel, 
automobilių lenktynių mėgėjai, 
sugalvojo panaudoti raketinius 
motorus didžiam greičiui išvys
tyti. Sumanė ir jis raketinį auto
mobilį pasigaminti. Bandymas 
von Braun baigėsi pasodinimu i i lia studijų turėjo dirbti ir fabri 
policijos daboklę. Kadangi nie-i’ 
kas nebuvo sužeistas, o tėvas mi- 
nisteris, tai jaunasis raketininkas 
greit tapo paleistas. Nesėkmė jo 
neatbaidė nuo tolimesnių bandy
mų. nors irgi negeriau sekėsi. Sy
kį raketa pataikė į vaisių parduo
tuvę. daug obuolių sunaikino; ki
tą kartą kepykla tapo nelauktu 
taikiniu.

Būdamas 13 m. Wernher daug 
kuo domėjosi, lankė prancūzu į t_. ---------- ---- ,

; garbe ir jaučiuos laimingas galįs j gimnaziją, įsteigtą Fridriko Di- Į praktinius raketų bandymus. Von 
’ pridurti, kad tas didis lietuvis džiojo. Mėgo prancūzų kalbą, bet Braun tapo jo asistentu. Jo sąmo- 
ftaip pat ir mano buvęs profeso- šiaip dėstomieji dalykai jo labai nėję jau buvo susiformavusi erd- 

Aš laikau garbe ir didele netraukė. Silpnai sekėsi fizika, vės eksperto idėja. Kiti Obertho 
privilegija galįs pareikšti jam pa-į o dar labiau matematika. Paga- asistentai buvo Rudolf Nebel ir 
vergtos tautos ir savo asmenišku liau neišlaikė abiejų dalykų egza- Klaus Riedel. Visi priklausė Vo- 

... , ... • - j vardu gilų dėkingumą už ištiki- minų. Tėvas, matydamas jo ne-j kiečių Erdvės Kelionių Draugijai.
myb§ Lietuvai. Te Dievas laiko norą domėtis humanistine gimna- Oberthas darė bandymus valdžios 
Eretą ilgiausius metus už taip Į zijos dvasia ir aplinkuma, pasiun-! bandymų lauke netoli Berlyno, 
ilgą, turiningą, pavyzdingą ir pa- j tė jį į Ettersburgo gimnaziją prie! Norėjo įrodyti.- kad skystas kuras 
sišventusią veiklą Lietuvai ir lie-! Weimaro. kur veikė ir bendrabu- raketoms.geresnis, negu sausas. l£lIliao ¥ia ± „u
tuviu tautai. j tis. Mokykla gimnazistą sudomi-- Dėl piniginių sunkumų Oberthas departamento sauvaliavimas ir vi

buvo priverstas išvykti mokyto-: siškai nepatvirtintas Kongreso, 
jauti į Rumuniją. Jo vieta atiteko j 
Rudolf Nebel. Pasisekė gauti vai-1 Ginčas su savimi

Ikiamos kelios svarbesnės minėtos 
biografijos ištraukos.

TELESKOPAS
VIETOJ LAIKRODŽIO
Von Braun gimė 1912 m. Poz

nanėj, senojoj Prūsijoj. Tėvas bu
vo pasiturintis ir Weimaro res-

Šveicarijos sūnus - Lietuvos šulas
LIETUVOS ATSTOVAS VAŠINGTONE J. prie tų lietuvių, kurie labiausiai

RAJECKAS APIE PROF. J. ERETĄ Lietuvą pamilo, kad jis priklauso
, . . . , . . . prie ištikimiausiu Lietuvos sūnų.. ies nesvajojome, kad pačiais .nūs. jis Seimo narys, pavasąrinin- pasak tu, kad Eretas vaikščio- 

pirmaisiais Lietuvos nepriklauso- kų vadas blaivybes apaštalas,/ jan£ saži^: primenanti lietuviui, 
mybes metais veliomes M. Ašmio sporto vadovas, rašytojas, gabus (. č išeivijos lietuviai, kaip Lie-

Šveicarijos sūnus virs stulpu, pa
remiančiu Lietuves valstybės ir 
tautos rūmą. Jau keturiasdešimts 
treti metai, kai jis mūsų valsty
bės ir tautos stambus ramstis. Jis 
jau 65 metų išvakarėse. Tat. jis 
Lietuvai pašventė savo gražiau
sius ir entuziastiškiausius gyve
nimo metus Jis buvo gyvasis Ku

A prie ištikimiausių Lietuvos sūnų.

žurnalistas ir profesorius moksli- t^a mvlėtJina Aš laikau didele 
ninkas. Ar šviečia mums saule,...
ar orai aptemę” — Eretas visada- 
ir visur paliko ištikimas Lietuvai 
sūnus. Kada tūlų lietuvių tremty- į rius 
je lietuviškumas blėsta, Eretas 
paliko Lietuvos rūmų ramsčiu bei 
žibintu. Dar 1934 m., t.y. jo 15

prof. S. Šalkauskis pareiškė, kad

ke, vėliau liejyklose. Von Braun 
prisipažįsta, kad šeši mėnesiai į 
fabrike jam davė daugiau supra-i 
timo apie praktinės inžinerijos 
problemas, negu betkuris semest
ras un-te. 1930 m. išgirdo pirmą 
sykį amerikiečio raketų moksli
ninko dr. Robert H. Goddard pa
vardę. Vėliau susitiko didįjį vo
kiečių raketų žinovą dr. Hermann 
Oberth. kurio knygą jau buvo iš-1 
studijavęs. Oberthas* atlikinėjo

ii dešimkės kaštavo pasiuntimas 
ir netoli dviejų dešimčių telefoni
nis pasikalbėjimas — apie 20 
min. Sūnus galėjo laimingai grįžti 
į savo dalinį V. Vokietijoje.

Pabrango oro paštas
Amerikos lietuviai gana gyvai j 

pajuto JAV pašto naująjį tarifų \ _____  _______
pakėlimą užsienio laiškams. Pa- goje Įįi<o jo tėvai, broliai, seserys, 
prastas laiškas pasiųsti Europon; Vokietijoje jis buvo išgyvenęs 
dabar kainuoja jau 11 et., oro septynetą metų, o šiame krašte 
1T. * . . ~' 25 et.: tiek pat, j^ešimtį. Gyvendamas Niujorke 
kiek ir į kokį tolimą Azijos kraš- lankė Columbijos un-tą ir jame 
tą ar Australiją. Sunku pasakyti, gavo ekonomijos magistro laips- 
kodėl Lietuvai pritaikyti tokie nį Mūsų ružavųju spauda džiau- 
nuostatai. Pykome už nepaprastai gįasi šiuo tautiečiu ir jo apsi-
augstus rusų muitus ir kitokius sprendimu, nors ir nežymi, kad 
mokesčius už siuntinius, bet ne-'grįžtančio šeimos vaidas gana 

i daug malonumo teikia ir faktas, -piaeiai 
'kad už paprastą oro pašto laiškutį inenei.
i Lietuvon jau reikia atiduoti visą : 
ketvirtį dolerio. Atseit, kanadie
čiams lietuviams rašyti laiškus 
Lietuvon žymiai pigiau — tik 15 
et. oro paštu. Pagal oficialų kur- je įsidėjo straipsnelį "Lietuvos 
są. net sovietinamos Lietuvos gy- šmeižikui nesisekė išprovokuoti 
ventojams dabar pigiau pasiųsti žurnalistę’’. Jame kolioja J. Stu-

■ laišką Amerikon — 16 kapeikų, ką, kuris savo radijo programoje 
į Spaudoje teko užtikti aiškinimų, esą bandęs provokuoti kątik iš 
kad naujasis tarifas yra Pašto’ Lietuvos sugrįžusią S. Narkeliū- 

i- ’naitę. "Laisvė” pabrėžia, kad S. 
į N. yra "Draugo” korespondentė. 
■ nors ji. pati yra pareiškusi, kad 

. , įLietuvonvykųsiniekenoneįgalio-
; dzios apleistą 300 akrų nenaudo-; Uolus ‘ Darbininko” spaudos: ta. grynai savo iniciatyva.

l o i 11 f r. !

žinomas
vardas gana 
mūsų visuo-

Stuką.
Narkėliūnaitę

Bara 
giria 
"Laisvė'’ rugpjūčio 22 d. laido-

dirkos varpas nenuilstamai skel-'Eretas "priklauso pas mus prie 
bes lietuviams keltis, pasišvęsti, žmonių daugiausia mačiusių, gir-; 
pasivyti Vakarų Europą ir užtik- dėjusių, skaičiusių... Jis pri-, 
rinti šviesią Lietuvai ateitį. ; klauso prie žmonių geriausiai pa- Į

Ir kas jis Lietuvoje nebuvo? I žįstančių Lietuvos kraštą ir žmo- « « . ■ ■
Jis Vilniaus savanoris gynėjas. I nes”. ' I DFP
Jis URM veteranas. Informed jos j Taip jis pasakė tada. Ką jis pa-į tvilgv ill I4v via a |Ji lu ______ ______ _____________ unuillku
departamento ir, Eltosį 's^7įaS; ^ater’ . M manatt jis, JT m| uždavinys' specialiojo ir vaikų fondų. Iki ga- i jjmį ąmunižijos sandėlių plotą' apžvalgininkas “apMUno «“auto

..aigų pirmasis direkto- pasakytų, kad Ei etas pnklauso, lo metų tos skolos gali siekti S50, Reimckendorfe. Berlyno prie- • - ...............
& r fe ? imiesty. Raketų bandymas vyko

Jeigu ’ pajamos eis tik tokiu didesniu mastu ir atsiėjo karkas 
tempu, tai visi JT fondai liks tuš-

" elektrikų, mechanikų ir kitų spe-

#42

Kantrybė ir pastovumas laimėjo 
ir kaip JT atstovas švedas dr. Stu- 
re Linner pareiškė, karinė polici- iki 1962 m* kovo mėn* Ar JT didelis nedarbas, tai braižytojų 
ja greitai galės iš lėto Kongą pa- prieis prie bankroto? elektrikų, mechanikų ir kitų spe-
likti. Tačiau JT misija Konge, pa-j Tuo pačiu metu norima suda- netrūko. Įvairių medžia-

įsak jo. dar nebūtų visiškai baig- J _ ~ J ' J""....
ta. Prasidėtų tik antroji fazė — tymui. J 
ekonominės ir finansinės para- : tam fondui yra prižadėjusios įvai- 
mos teikimas. Kyla klausimas, iš rias sumas — net $19 mil.

prieis prie bankroto’?

rvti soecialus fondas Kongo atsta- ©M gaudavo iš bendrovių irgi ne- 
Daugelis valstybių jau mokamai. Kadangi sandeliai tu-

rių už ginčijimąsi su savimi. į 
"Darb.” rašoma: "T. Žiburiuose” 
liepos 6 Al. Gimantas paskelbia 
tvirtinimą: "Deja, dar vis mūsų! 
-tarpe nėra išblėsęs įsitikinimas, 
kad pabėgėliai nuo bolševikinio 
siaubo yra patys geriausi Lietu
vos- vaikai'

S

Sąryšyje su artimoje ateityje
Toliau, visas straips-■ įvykstančiais At-kų Federacijos 

., - . . .. nis įrodinėja, kad tai netiesa. Tai valdybos koresDOndenciniais rin-
rejo daug patalpų, tai dirbantieji;polemika su pačiu savim. . ...

—_ __— -----  —------------„ __________ .... ... ...... ten ii gyveno. Benzino b-vės tikė- anas pagrindinis tvirtinimas apie pavesta pravesti rinkimus Kana-
kur JT gaus tiem projektam pi-! Lieka iš viso klausimas, ką JT josi gero pelno iš raketų, tai trims --geriausius Lietuvos vaikus”, su doje.

nes kiniais Toronto at-kų kuopai yra

į daryti su Kongu? Galimabūtų at- raketų entuziastams duodavo ir kuriuo autorius kovoja imtas ne Visos ateitininku kuonos Kana- 
įasJsiimti karines pajėgas ir kraštą degalus nemokamai. Visas darbas kokių paskelbtų pareiškimų ‘ ,
jai palikti savistoviam atsistatymui, remesi entuziazmu, nes jokių is- .in,. pJ. 0 paties autoriaus sugal- i, oje 11 PavienuajiieiiimnKai, Kia
ns bet tai galėtu vėl sukelti krašte teklių nebuvo. Tačiau, pasak von votas". To laikraščio soaudos an- kuopų nėra, prašomi atsiųsti bal-

nigų?
Vien karinių pajėgų išlaikymas siimti karines pajėgas ir kraštą 

sukėlė tarptautinei organizacijai palikti savistoviam atsistatymui 
nemaža problemų. Pirmiesiems bet tai galėtų vėl sukelti krašte 
1961 m. dešimčiai mėnesių buvo; netvarką. Norima prikalbėti savo , . . .. ..... ____ o._ ___
paskirta ,$100 mil., bet komunis-į finansinės duoklės nedavusias .nes Kitaip ekonomiškai ne- do nepakankamai seka liet, laik 
tų ir arabų valstybės, tarp jų ir i valstybes, kad bent prie ekonomi- hoh,,VA ctabma icciimi-vti vaa -----
Prancūzija, atsisakė savo dalį mo- nio atstatymo prisidėtų. Tai betgi 
keti.

Normalus JT biudžetas šiems 
metams, neskaitant Kongo, buvo 
numatytas $68 mil. Įvairių vals
tybių nesumokėta suma siekia net 
$37 mil. Apmokėti visom eina- 
mom sąskatom JT privalo skolin
tis iš kitų departamentų, kaip

i nėra tikra, ir gali tekti Vakarų 
valstybėm vienom tą naštą nešti. 
Nors tai būtų ir sunkoka, tačiau 
gal taip ir geriau išeitų. Visame 
atstatymo darbe nebūtų susidu
riama su priešingomis mintimis, 
jokiais veto ir ideologiniais kliu
viniais. V. K.

teklių nebuvo. Tačiau, pasak von votas’’ To laikraščio spaudos ap- kuopų nėra, prašomi atsiųsti bal- 
Braun. reikėjo iššauti pirmąją ra- žvalgos rašytojas klysta ir. atro- į suolo jų sąrašus iki š.m. rugsėjo

bebuvo galima išsilaikyti vad. raščių vedamuosius. Šis autorius. 
"Raketenflugplatz Berlin ’. Rei- siusdamas minėta straipsni “TŽ” 
kėjo parodyti darbo rezultatus.-redakcijai, lydraštyje aiškiai pa- 
1933 m. von Braun išlaikė piloto žymėjo ir laikrašti ir data ir 
egzaminus. Prieš pat karą galėjo straipsnio autorių, kuris kaip tik; ________ ______ r____
skraidy ti vokiecni Sturma ir . Ie^ ir tvirtino mūsų keltąjį teigimą. Į būti įtraukti visi sendraugiai, stu-

(Nukelta į 6 psl.) Taigi, jokio čia išsigalvojimo ne-

d. šiuo adresu:
B. Sakalas
80 Rosemount Ave.
Toronto 4. Ont.

Balsavimo sąrašuose privalo

dentai ir moksleiviai.

CANADIAN

MOLSON'S BREWERY (ONTARIO) LTD. — 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

Saugokis perdidelių palūkanų!
Ar supranta tie. kurie skolina-' tomobilių finansų bendrovių ir 

si pirmadieni S8 ir pasižada grą- j kitų finansinių institucijų didelio 
žinti penktadienį $10 — $8 plius spaudimo”. ‘
$2 palūkanų — kad jie moka; Daugelis skolon parduodančių 
1,825% metinių nuošimčių? į bendrovių sutinka nurodyti bend- 

Štai dėl ko Canadian Associa- rą skolos sumą ir visas išlaidas už 
tion of Consumers — CAC reika- pirktas prekes, bet dėl tam tikrų 
lauja, kad būtų išleisti Įstatymai, sumetimų jos atsisako pažymėti 
reikalaują finansų bendroves bei procentų dydį. Neinformuotas 
firmas, parduodančias prekes skolininkas ar pirkėjas neturi su- 
skolon, nurodyti raštu ne tik ben- ,"~1’ ' —
dras kainas už pirktus gaminius 
su paskolos didumu doleriais ir 
centais, bet ir palūkanas su visais 
terminais. Vartotojas turi teisę 
žinoti, kokius nuošimčius jis nio-;

pratimo, kiek jam kainuoja ta 
skola ir kokios yra palūkanos. 
Daugely atsitikimų nuošimčiai 
yra padidinami kitais dalykais: 
"už patarnavimą”, “bonais”, “dis- 
conto”. "mokesčiu už teisinį pa- 

ka. Dėl to CAC prašo vyriausybę tarimą ” ir kt. Tuo atveju skoli- 
apsaugoti kanadiečius atitinka-į ninkas negali susigaudyti, kokį 
mais įstatymais, kad būtų aiškiai: procentą jis mokės. Nesąžiningi 
nurodomas skolos dydis doleriais pardavėjai pasako pirkėjui tik 
ir centais drauge su metinėmis savaitinį ar mėnesinį mokesčio 
palūkanomis. i dydį, kurį jie turės mokėti. Pirkė-

Paskutinėj parlamento sesijoj jas gi turėtų aiškiai žinoti metinį 
senatas patvirtino tokio įstatymo procentų dydį, kurį jis “lengvai” 
projekto principus, kurie buvo į kas mėnesį mokės. C.Sc. 
senatoriaus CrolI iš Toronto pa-
teikti. Projektas buvo atmestas Enrico Caruso gimė Neapoly- 
Banking and Commerce komite- je. Italijoje: poetas Rainer Maria 
te, kaip sen. Croll sako, "dėl au- Rilke — Prahoje. Čekoslovakijoj.

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kobifoi), nouįi baldei, įvairių spalvų stalinės lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.VV

Telefonas RO. 6-7300

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.

Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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Prieš pirkdami liauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami

savo sena^ paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl • nėra jokių paslėptų mo
kesčių. kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokestį. Ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite. .
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

hj m i m in mu www .....< .
JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE. PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠIEDYlTVA. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
Įei.CEML?žž6r~R"ET---------- —--—-Elektra jūsų. Naudokite jq
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Pa verg loįė tėvynėje '
BASI, NORS IR SU BATAIS

Akmenės cemento gamyklos darbi
ninkai — A. Gmiotis, A. ^riževičius, 
S. Ramutis, S. Sorokinskas, P. Sab 
hnskas ir S. Vyšniauskas negali atsi
gėrėti Mažeikių avalynės.fabriko nuo-

rė pirmus os bolš. okupacijos metais, matysite žmogų, paliekantį paskui ša
lt Babickaiiė 1919 m. atvykusi is! ve baso pėdsakus, — nesistebėkite.

Lietuvos ilgesni laiką gyveno Čikagoj, : Jis nešioja Mažeikių avalynės fabriko 
ku - pasireiškė kaip gabi aktorė Po ke- batus. Žinoma, taip būna ne iš karto, 
lėtos metų velionė su . vvfu išvyko i velias dienas tokius batus nešioji kaip 
Angliją ir P ancūzija. 1936 m Į Paskui batai išsižioja, lyg vagyti i 
si į Lietuvą buvb pakviesta vadovauti 
Saulių S-gos teatrui.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI
Maskvos padiktuotos Geležinkelinin

ko dienos proga Lietuvos geležinkelio 
atstatymo priemonių vyriausias inspek- 
i i.ius O. Komas suteikia šiek tiek ži
nių apie Lietuvos geležinkelius: “Al 
statyta didesnė dalis svarbių kelių! 

. (dar nevisi,-vkst ), naujai nutiesta ke- i
Ii šimtai kilometrų kelio, išplėsta, re- tuose Įrengti Kauno Mičiūrino vardo 
konstruota ir naujai irengta daugiau sodininkystės - dąi*žininkystės techni- 
kaip 70 stočių, atstatyti ir naujai pa- kūme atidarytas miestų ir gyvenviečių 
statyti 26 stambūs keleivių rūmai, pa- apželdinimo skyrius, kuriame ruošiami 
statyti ir aprūpinti naujausia technika žaliosios statybos technikai. Jame šiuo 
duelinių traukinių depas Vilniuje, melu mokosi 142 moksleiviai. Tai yra 
vagonų depas Radviliškyje ir kitos vienintelė tokia miestų apželdinimo 
Įmonės”.

IŠPUIKĘS N. KULIKOVAS
Kauno autotransporto kontoros Nr.

1 ketvirtajai remontininkų brigadai, 
kuriai vadovauja N. Kulikovas, už pla
nų viršijimą buvd suteiktas komunis-

A A. UNĖ BAB1CKAITĖ
Rugpjūčio 1 d. nuo kraujo užsinuo- 

dijun.) Viln.uje mirė buvusi Lietuvos 
S iūlių S-gos teatro vadove aktorė Ųnė 
Bibickaiič-G.aičiūnienė Palaidota Ku- 
«?.škyje. n*‘toii gimtinės. Velionės vy- w _ .... .......
ras inU Vjt. Graieiūnas, tragiškai mi- stabiais batais: “Jeigu kada nors pa-

.APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS : 
Solidarumo įnašai pradedami rinkti 

įuo rugsėjo 15 d. Visas Hamiltonas 
ra suskirstytas rajonais ir musų tau

tiečius rinkėjai savanoriai aplankys na
muose Apylinkės valdyba prašo Ha
miltono lietuvius atlikti savo parei
gą, sumokant $2 įnašą. Jis renkamas 
tik iš dirbančiųjų.

Kariuomenės šventes minėjimas bus 
pravestas lapkričio. 4 d. Numatoma 
svečio iš JAV paskaita, koncertinė da
lis ir bendras pasilinksminimas. Mi
nėjimas bus Knights of Columbus sa-

HAMILTON, Ontario
GABUS JAUNUOLIS

Galime džiaugtis, kad Hamiltono 
kolonijoje turime daug gabaus jauni 
mo, ištvermingai siekiančio augštojo 

$» k*‘**t5) nA":”
žindmii su Aloyzu Viskontu, kuris pa-
vasaiĮ geiaf oeuge o-va
sę ir dabar įstojo į MacMaster un-tą 
studijuoti inžinerijos.

Padaryti metmenys 1962 m. Lietu 
vos nepriklausomybės minėjimui. Pa-

Lietuviai pasaulyjei Augėnas ir J, S. iš Princeton, Ont 
Taipgi susilaukėme nariu ir vieno ame- * 
rikiečio lietuvio — Martyno Cieminto! 
iš Ročesterio. Papildomai $200 prkte- * ia \/ i . i • 
jo Ant. Pauliukas (100) ir Ir. Kažemė- J V Q I StyDOS

p ™aU Ed Ve"“^ KVN; ANTANAS SABALIAUSKAS, 
° . misijonierius salezietis, pilnai pasvėi-

Vįsiems TN statytojams v-bos vardu įr metines rekolekcijas pas 
gražiausia padėka. j saleziečius Niujorke yra ir toliau pa-

Ru^sejo 8jd. Komercuos bankui at- j nefcamas __ vienintelis iš liet, salezie- 
moketa $1000 skolos. Iš pasiskolintų i&mtinai dirbti ir lietuviška-
asano lo' d. s.m. $25.000 L. sklypui jai visuomenei — vesti misijas, reko- 
jirkti skolos dar liko $17.000. . lekcijas ir pan. Susitarti laiškais: Sa-

IŠ LN V-BOS dviems jos nariams lesian Fathers, Crown Point, Indiana 
pasitraukus, į ją įėjo kandidatas Jonas Telefonas — Cedar Lake, Ind., 3101 
Bajoriūnas, buvęs jau jos nariu auks- “CHICAGO DAILY TRIBUNE” i§- 
vvosnėje v-boje Nesant daugiau kan- spausdino konsulo dr. P. Daužvardžio 

didatų, šiuo metu LN v-ba sudaro 14 laišką, kuriame jis dėkoja už parodytą 
narių. Pilna v-bos sąstatą sudaro 15 prielankumą Lietuvos reikalui ir iškė- 
larįų ‘ j hmą apgaulės ir smurto ryšium su Lie

tuvos okupacija.
LN PLYTŲ VAJUS pradedamas DR. ST. A. BAČKIO straipsnis “Ka 

spalio mėn. Jo pajamos eis LN Kultu- talikų Bažnyčios doktrina apie tautų 
os Fondui. T. Namuose bus muzėjus, apsisprendimo tėisę”, tilpęs Liet. Kat. 

archyvas, biblioteka ir skaitykla, ku- Mokslo Akademijos suvažiavimo darbų 
’ios pajamų neduos, tad jų įrengimą IV tome, dabar Romoje išleistas atski- 
tenka planuoti iš aukų. Į šį vajų žiūrė- ru atspaudu.
’rime visu rimtumu ir kiekvienas pa- Ll^iŪVOS DUKTERYS, Čikagoje, 
skirkime plytoms pirkti stambesnę su- paremdamos Kuchel-Lipscombe rėžo
mą. Per metus pirkęs plytų už $100 tu
ri teisę gauti LN serą. Šiuo metu or- 
| vizuojamas platintojų tinklas ir, 

į Kanadą. Pradžioje tėvai Įsigijo ūkįj kas sutiktų šiam darbui pasiau-
netoli Niagara Fails; vėliau ji paiaa koti. prašomi pranešti St. Bakšiui — 
vė ir šiuo metu gyvena Hamiltone.

Aloyzas atvyko į šį kraštą nemokt 
damas anglų kalbos — Venezueloje iš Alf. Pilipavičiaus. Nuoširdus ačiū!

i 10 klasių baigė ispanų kalboje; užuot 
stojęs į 11-tą klasę, pasiprašė į 12-tą. 
per du metus g-ją baigė ir šį rudenį

Vilčinskas — Švedijoj, stud. V. Ane- 
liauskas — Vokietijoj, G. Andriušis, 
Puišio sūnus. — Ispanijoj.

KIBLRŲ SEIMĄ, gyvai reiškusis 
Nottinghamo lietuvių kolonijoj, išvyko 
i Ameriką.

Vokietija
DR. K. NARSČIUS, baigęs Vokieti

joj mokslus ir Londone pas draugus 
praleidęs atostogas, išvažiavo į Čikagą.

PRANCIŠKA GERULYTĖ, pr mo
kyklos mokytoja, mirė liepos 23 d. 
Večhtos senelių prieglaudoje. Velionė 
buvo didelė patrijolė, savanorė-kūrėja. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo apdova
nota valstybės garbės ženklais. Būda
ma senelių prieglaudoje dalyvavo lie
tuviškoje bendruomenėje ir buvo ilga
metė valdybų narė.

Argentina
INž. M. REINGARDUI,, gyv Buenos 

Aires, sukako 80 m. amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Ukmergėje, ilgą laiką iš
buvo Lietuvos kariuomenės eilėse.

IZ. DAILIDĖ, Lietuvos laisvės kovų 
savanoris ir ilgametis buv. Karių bei 

‘'aMERIKOs’lI^VIV^ * Kovotojų S-gos Argentinoje veikėjas ir 
lėšomis valdžios spaustuvėje išspaus-! P*™ ’,'p0 llges7es 1,gos m,rpe rugpjuč.o 
dinta naujas Congressional Record sa-į Berisso hgomneje. Buvo gimęs 
siuvinis, kuriame yra sudėta daug au- 1896 m' kovo 2 d šiaulu* nuestc- 
torizuotos medžiagos, pasiekusios Se a , ■ • •
natą ir Kongresą Vasario 16-tosios /xUSTTG I 1J O
proga 1961 m. Išspausdinta senatorių | LIĘT KAT CENTRE, Adelaidėje,

■ CHICAGO DAILY TRIBUNE” iš--rašydami, ir tik po kelių dienų padai
3lK-ka baf? nršų >r vmis prie nr- skaitai valdyba pakvietė Pax Romans 

•— Gavome ..tokią dabarty avay- pirm. dr. Vygantą.
sugalvojome pareikšti padėką Hamntono latvhj koloniją ištiko 

skaudus smūgis; ežere nuskendo trys 
j kolonijos nariai. Latvių s-gai Hamil
tone mūsų valdyba pasiuntė užuojautą. 

N. Metų sutikimas bus Roberts res- 
rorane. 

Gausiai ir stipriai paremkime Šal
nos Fondo pradedamą vajų spalio mė
nesį. Atsilankykime ir į rengiamą ban
ketą spalio 7 d parapijos salėje. 

Apyl. inform. 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA naujus 

mokslo melus pradeda rugsėjo 16 d., 
ateinantį šeštadienį, 9.30 vai. St. 
ry mokyklos patalpose — senojoj 
toj. Prašomi tėvai tą diena visus 
kyklinio amžiaus vaikus atsiųsti į

Mokyklos vedėjas j
ORGANIZUOJAMA PAGALBA 

TAUTIEČIAMS
Šalpos Fondas praneša, kad nuo matysime jį studentu McMasteryje 

Pagerbdami ir padrąsindami savąjį 
Aloyzą, Viškontai surengė iškilmingą 
vakarienę. Kaimynų ir artimųjų būre
lyje buvo jam palinkėta dar didesnės 
pergalės universitete. LN v-bos pirm. 
St. Bakšys abiturientą sveikino kaip 
LN narį ir v-bos vardu įteikė dovanėlę NUOŠIRDI PADĖKA
— Soalto “Alma Mater”. t j Šią vasarą LN v-ba neteko dviejų 

Malonu konstatuoti, kad Aloyzas yra pačių stiriųjų jos narių — r. vedėjo 
vienas tų nedaugelio jaunuolių, ku- Alf. Patamsio ir sekr. Alf. Pilipavi- 
riam arti širdies ir savo tautos reika- čiaus, kurie dėl susidėjusių asmeninių 
lai. McMasteryje jis pasiryžęs suorga- aplinkybių — pirmasis birželio 26 d., 
frizuoti Liet. Studentų S-gos Hamilto- o antrasis rugsėjo 1 d. — iš LN v-bos

•aus Gavome tokią dabartinę avaly-
_ .... _

Mažeikių avalynės fabrikui. Batus.
skirtus metams nešiojame ne daugiau ■
.aip mėnesį...”

ŽALIOSIOS STATYBOS
TECHNIKAI

Naujiems gėlynams ir parkams mies-

Aloyzas gimė 1942 m. geg. 17 d. 
Telšiuose. 1948 m. emigravo iš Vokie
tijos į Venezuelą, o 1959 m. persikėlė

• studija visame Pabaltijyje. Tačiau, 
‘ Kauno sodininkystės - daržininkystės 
technikumui perėjus Žemės ūkio mi ] 

misterijos žinion, pasigirdo balsų, jog tykią.
žemės ūkio technikumui nedera rūpin- ■ 
tis miestų apželdinimo klausimu. Kau-i 
no 1. Mičiūrino vardo sodininkystės -1

Ma- 
vie- 
mo- 
mo-

i JA 9-4662.
LN Kultūros Fondas gavo $10 auką

liuciją, parašė senatoriams ir kongres- 
manams 3000 1 a i š k ų. Jų a t s t o v ė d r. Vi
da Tumasonienė įėjo ir į nuolatinį tai 
rezoliucijai pravesti komitetą.

linės brigados vardas. Jos vadovas N. jar2ininkvstės technikumo direkto-' ,
.. ......................................................... ciaus oavaduotojas mokymo reikalams J ap^io 18 d. bus vykdo-.

A. Trapulionis ir metodikos komisijos maDS lefų ‘e,k!™ fva!us ~ r!1r'k“ava’
Bus lankomi lietuviai Hamiltone ir 

apylinkėj, Oakvillėj ir Prestone. Mu 
su tarpe yra nevienas į vargą patekęs 

, tautietis, o kiek dar turime senelių 
1 ir ligonių Vokietijoje, kurie yra rei
kalingi mūsų paramos. Tad parodyki
me, kad mes jų dar nepamiršome

Kauno Profsąjungų kultūros rūmuo- Vajaus atidarymo proga šalpos Fon- 
se buvo surengta Kaune gyvenančių das rengia pobūvį - vaišes su gražia

jai yra susibūrę į vaizdinio meno stu- Pobūvis įvyks šeštadieni, spalio 7 d.,
J. ’ ............ ^ 7 vai. v. AV parapijos salėje. 58 Dun-

Kulikovas šio apdovanojimo dėka bu
vo išrinktas į kontoros partinį biurą, 
miesto partinėje konferencijoje buvo 
padarytas revizijos nariu ir netgi muš
to tarybos deputatu. Kada didybės ma
nijoje jis pradėjo nesiskaityti su žmo
nėmis, “Kauno tiesos” koresponden
tai susidomėjo brigados veikla ir atra
do, kad šioji komunistinė brigada iš 
mašinų vairuotojų ima kyšius. Jeigu 
kuris nenori duoti kyšio, to vairuoto
jo mašiną netaisomą, ir jis. neturėda
mas mašinos, negali Įvykdyti septyn
mečio planų... Šalto vandens už tai 
Užpilama kontoros partinio biuro Sek
retoriui P. Solovjevui ir profsąjungos 
komiteto pirmininkui I. Antoniukui, 
kad jie išrūpino komunistinės brigados 
vardą, o vėliau sąmoningai “nematy, 
davo” N. Kulikovo išsišokimų, nesi
skaitymo su žmonėmis ir nenorėjo iš
girsti mašinų vairuotojų skundo apie 
kyšių ėmimus ...

TRŪKSTA ĮDOMIU KNYGŲ 
JAUNIMUI

Mokytojas V. Alekna “Literatūros 
ir meno” puslapiuose nusiskundžia, 
kad dabartinėje susovietintoje Lietu
voje trūksta gerų knygų jaunimui: 
’Nėra knygos, kurią jaunuoliai gau
dyte gaudytų. ryte rytų, sektų knygos 

. herojais ir mokytųsi iš jų gyventi pras
mingai ir kasdieninėmis aplinkybė
mis”. Puse burnos V. .Alekna prasita- 

•ria, jog savo išminti apie gyvenimo 
tikslus ir moralinių jausmų ugdymą 
jaunimas vis dar semiasi iš nepriklau
somybės laikais išleistų SweU-Marde- 

kno ir T. Totho vertimų ...

pirmininkas A. Katilius šaukiasi “Tie
sos” pagalbos, kad Žemės ūkio minis
terija neuždarytų taip miestams rei
kalingo skyriaus.

BAILES MĖGĖJŲ KORINIŲ 
PARODA KAUNE

Bus lankomi lietuviai Hamiltone ir

ALYVĄ PER LN šį sezoną pirmasis 
užsisakė J. Butkevičius iš Shur-Heet 
Sales lietuviškos b-vės. Užsakytojui ta 
nauda, kad jam bus nemokamai pava
sarį išvalyta krosnis, o LN Kultūros 
Fondą jis bus parėmęs $10. Kviečiame 
visus šiuo būdu paremti TN darbą!’ 
Skambinkime St. Bakšiui JA. 9-4662.

Sk. St.

dailės mėgėjų kūrinių paroda. Mėgė- programa, šokiais, loterija ir gėrimais.

diją, kuriai vadovauja dailininkas E
Survila. Parodoje buvo išstatyti 56 durn St. N.., Hamiltone.
kūriniai. Didžiausio dėmesio susilaukė Artimoje ateityje bus išsiuntinėjami

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemone, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma?*.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Į Hatru

J—-4807

ir Kongreso narių kalbos bei rezoliu- lietuviškai mokvklai skirtuose trijuo- 
]U tekstai.

“GARSAS” LRSKA organas, iki šiol 
ėjęs savaitraščiu, dėl finansinių sunku- į 
mų eis tik du kartus per mėnesį.

AKT. STASYS PILKA rengia reči-: 2akis padarė specialius 
tau spalio 8 d. Jaunimo Centre didžio-. _ 
joj salėj, Čikagoj. Muzikinę dalį iš
pildys Lilija Šukytė, naujai kylantis so
pranas iš Kanados.

KUN. V. PAULAUSKAS yra nauja
sis JAV Liet. Kunigų Vienybės cent
ro v-bos iždininkas ir “Lux Christi” 
administratorius.

no skyrių. Nesimokęs jokioje mokyklo- sąstato išėjo. | VENCKUS, bostoniškis, ats.
je lietuviškai, jis savo tėvų kalbą var- Man, kaip v-bos pirm., visą jų v-boje f išvyko į kariuomenę. Šį pavasarį 
loja be jokių iškrypimų net tik žodžiu, buvimo laiką teko nuolatos ir artimai į $$ baigė lėktuvų statybos mokslus Bos-

MUZ. PETRAS ARMONAS vadovau
ja Los Angeles liet, kolonijoj naujai 
susiorganizavusiam “Dainos” vyrų 
kvartetui. Vadovas repeticijoms važi- prieš mėnesi laiko Langevičius ir 
nėja iš Santa Barbara miesto, kuris yra Kryžanauskas Centro rūmų. Adelaidė- 
100 mylių atstume nuo Los Angeles. je antrame augšte esančiame kamba-

A. GUSTAITIS buv. liet, mokyklos s rėtyje visą sieną papuošė puikiomis 
vedėjui K. Mockui išvykus pakviestas lentynomis. Tame kambaryje daugelį 
tos mokyklos vedėju. Rašyt. A. Gus- j ęjįenu rašės, skaičiavęs, 
taitis ir Lietuvoj ruošėsi mokytojo 
profesijai humanitariniame fakulte
te. Nors plunksnos darbas jam yra 
mielesnis, šiuo sunkiu šeštadieninės 
mokyklos metu sutiko grįžti į savo se-

auno miežio pre \v os ar uo ojų pakvietimai, kuriuos, deja, gal nevisi j bet ir raštu. Yra didelis aeronautikos su jais bendradarbiauti administruo-.: tono un-te ir gavo inž. diplomą. 
n!°. .ornite ° u' ^aus <tel pasikeitusių adresų. Mes dėL,mė.gėjąs ir jo kambarys pilnas jo pa- jant dabartinius Liet. Namus ir šie-i\ MUZ. PETRAS ARMONAS vai 

ade<es i . a lomenes, je uvos e- to labai atsiprašome. (ties padarytu lėktuvu modeliu, kurie kiant . isigijimo naujųjų. Jie netik ' la ^os Angeles liet, kolonijoj
mes ūkio akademijos studento S., Norintieji pobūvyje dalyvauti prašo-1 tll%4 t m susiorganizavusiam “Dainos”
Glinskio, inžinieriaus V. Raubos. dės
tytojo A, Šidlausko ir vaistinės darbuo
tojos A. Mitrikaitės kūriniai.

TURISTAI MIEGA PALAPINĖSE
Vilniaus radijas rugp. 20 d. pranešė ' 

apie Vilniaus užmiestyje, ant Neries! 
kranto įrengtą turistinę bazę, Čia 
Įrengtas turistinis miestelis, girdisi ’ 
ukrainiečių, mongolų kalbos, skani- į 
ba dainos... (Matyt, ’-broliškų tautų” F 
turistams nepakanka kambarių Vii- bei tautinei veiklai. Fondo pajamos. • tantinę, nežiūrint, kad jo 4-rių asme- 
niaus viešbučiuose — E.), čia rasi ir pagal spaudoj paduodamas žinias st - nų šeima jau turi LN $500. Iš viso per 
.Maskvos pedagoginio instituto studen* sidaro iš alyvos b-vių. kurios moka j šią savaitę gauta $1600. o nuo vajaus 
tę Olgą Smirnovą, svečius net iš Mur- tam tikrą nuošimtį Kultūros Fondui, pradžios $27.900. 
mansko. Baku. Turistinės bazės direk-! jei užsakomas kuras per LN b-vę. Ka ' 
toriaus Augulio teigimu, kitais me- dangi prie šios kasos papildymo yra 
tais \ ienų laiku joje tikimasi priimti prisidėjusių ir mūsų skautų tėvelių, 
2 0 turistų. Prie bazės nuomavimo LSR Dr-jos valdyba kreipėsi į KuL 
punkte Vilniaus gyventojai gali išsi-: tūros Fondą paramos skautų vasa- 
nuomoti palapines, miegamus maišus, ros stovyklai. Rugp. 29 d. gautas ma 
Kuprines... * M E lonus laiškas tik su S10 čekiu.

Norintieji pobūvyje dalyvauti prašo- Į
mi iš anksto registruotis pas šiuos as- i sprausmfniai 
menis: V. Leparskas, tel. LI. 9-8465; i
K. Gudinskas, tel. JA. 7-1967; J. Plei- ... ... . . .r . ;.
nvs. tel. LI. 7-3028. nevėliau spalio 4 ^.dėsniu pasukimu teigti inžineriją 
d. Iš tolimesniu vietovių prašomi ra- Ir kada nors pagelbeti atsistatyti at- 
šyti J. Pleiniui, 118 Fairleigh St. S.. I S^tanc.ai musų Tėvynei - Lietu- 
Hamilton. Ont. Šalpos Fondas b’. -

PARAMA JAUNIMUI. — Hamilto TAUTOS NAMŲ vajus 21 oje savai 
no LN akc, b-vės sudarytas Kultūros tėję vėl padarė staigų šuoli E. Vemb- 
Fondas remti mūsų jaunimo kultūrinei rėš dėka, kuris LN pridėjo dar tūks-

turi motorėlius ir ore skrenda kaip daug idėjinio darbo LN skyrė, bet ir 
į savo asmeninėmis lėšomis stambiai
prisidėjo: A. Patamsio šeima $2100, o
A. Pilipavičiaus — S600.

Tik tokių taurių lietuviškų širdžių 
dėka šis nepaprasto pasiryžimo, atkak
lumo ir ištvermės reikalaująs mūsų 
tautinis darbas gali duoti laukiamų 
vaisių!

Linkiu Jums geriausio pasisekimo 
Jūsų asmeniškuose planuose ir reiškiu 
gilią padėką ir nuoširdžią pagarbą už;
Tamstų įdėtą LN idėjai Įgyvendinti di-jna- profesiją, 
delį ir tikrai nuoširdų darbą ir pasi- ■ 
aukojimą! ♦

Jūsų St. Bakšys, LN v-bos pirm.

: se kambariuose stengiamasi sukurti 
tikros neprikl. Lietuvos mokyklos ap- 

y linką ir nuotaiką. Tam tikslui para- 
r pijos tarybos nariai B. Bičiūnas ir E.

> mokyklinius 
suolus. Dail. A. Kudirka piešia seriją 
Lietuvos rašytojų, prezidentų ir kt. 
žymių žmonių paveikslus, kurie pa
puoš mokyklos sienas.

PR. KUNCAITIS savo trijų savaičių 
atostogas paaukojo Liet. Kat. Centrui 
Adelaidėje; per tą laiką visą kiemą, 

į apie 250 jardų, išgrindė cemento ply- 
' tomis.

KUN. J. KUNGYS, Adelaidėje, bu
vo susirgęs plaučių uždegimu ir ast
ma. Dabartiniu metu sveiksta, bet te
bėra griežtoje gydytojų priežiūroje. 
Tiriami ir jo širdies negalavimai.

j BIBLIOTEKA JAU VEIKIA. — Jau 
prieš mėnesi laiko Langevičius ir

Linkime Tau. mielas Aloyzai, su dar

valdyba kreipėsi i Kul-

P

PRANCŪZIJOJE GYVENA 
TŪKSTANTIS LIETUVIŲ

BR. VRLBLIAUSKAS
Čia norėčiau bent trumpais sario 16, kariuomenės, šv. Kaži- 

į bruožais maloniems “TŽ” skaity- ■ miero —; iškilmingai įnešama lie- 
-iojanis apibūdinti dabartinį Pran- tuviška trispalvė, lydima dviejų 
cūzijos lietuvių gyvenimą. lietuvaičių tautiniais drabužiais.

Visu pirma tenka apgailestau- Atsilanko J. E. vysk. Rupp, kuris 
ti, kad nedaug lietuvių pasiliko simpatizuoja lietuviams ir buvo 
Prancūzijoje, nes daugumas emi-; ’’ 
gravo kitur dėl materialinės, po
etinės padėties ir kitų priežasčių.

Pagal sąrašus dar yra apie
■ ūksiantis lietuvių, o aktyvių na
rių tik 650 asmenų, kurie yra iš-j 
sisklaidę po apylinkes. Paryžius1 
.ra centras su Kr. valdyba prie-į x x . .
šaky; ją sudaro: pirm. kun. J-!511^!^^o 
Petrošius, ižd. Klimas ir sekret, 
vrublevicius. •

Nežiūrint sunkių sąlygų, mūsų 
autiečiai stengiasi jungtis ir jaut

riai atsiliepia lietuviškiems rei-., , • • *.
kalams. Visus stengiasi jungti: žurnaliste Venskuviene - šlepe y- 
>irm. kun. Petrošius. Jis skatina mokyt. Pagnier-Jakubauskaite.

D. Britanija i
LONDONO LIET. NAMŲ išorinio 

remonto darbai jau atlikti. Darbus atli
ko keturi Londono lietuviai. Buvo at- , 
ūktas pagrindinis išorinis remontas. 
Todėl ir išlaidos gana augštos: virš 

a su £1.800. Išlaidos padengtos iš b-vės 
gražius^ baldus* televizija ir kt. apyvartos sumų, neužtraukiant tam 

„ . „. „ ' " reikalui jokiu papildomu paskolų.Kaip “Simcoe Reformer laikraštis. patogumus. ... mptI, hv’^ iydac tačiau i.. . Si pastata verta kiekvienam lietuviui SIUO, metu j0 v,e ,as ssek§s’ lacau iipraneša, praėjusią savaitę, rugpjūčio maPtvti net ir tam> kuris a}aus ir; svarbiausi darbai, kaip spaustuves per- 
23 d., tabakininkų mieste buvo atidary- . į kėlimas, išorinis LN remontas ir

“Norfolk” viešbučio savininkai ’ yra Hau ,at*1^U ,r c!a!)a^ ^'ve galės visą 
Juozas. Ona ir sūnus Pranas Dumšai.: 1 skolų mokėjimą.
Tėvai vra šiauliškiai - linkuviečiai, o .LONDONE, Anglijoje, Leytono 
sūnus čia gimęs ir mokslus ėjęs Wind- Į finese ->au -vra Palaidota apie 200 
soro un-te. Visi dirba energingai ir su- i 
maniai, J. Dumša į Kanadą atvyko Į 
1927 ni. Dirbo Įvairius darbus keliose 
vietovėse, kol 1938 m. nusipirko taba
ko ūkį, o 1946 m. pirko “Norfolk” 
viešbutį, kuris 1957 m. vasario 19 d. 
sudegė, padarydamas daug nuostolių, 
nes neviskas buvo apdrausta.

“Norfolk” viešbutis turi ilgą isto- 
virtuvė — beveik viskas iš plieno: ir < riją. Pirmą kartą degė 1863 m. Anais 
šaldytuvai ir mašinos naujausios ga- .j laikais šiame viešbutyje apsistodavo 
mybos. | princai, karaliai, gubernatoriai ir kt.

Už šių salių dar yra 850 ky. pėdų ! žymūs asmenys. “Norfolk” viešbutis

Naujais nariais su $100 Įstojo Vyt

I. O. P. DUMšAI MODERNIAUSIO 
ONTARIO PROV. VIEŠBUČIO 

SAVININKAI

! Visur grindys išklotos kilimais. Kiek 
• vienas kambarys turi prausyklą 
i vonia, j

numeravęs 
, bibliotekos vedėjas L. Gerulaitis jau 
atidarė duris skaitytojams. Bibliotekos 
užuomazga — keletas šimtų kun. dr. 
P. Jatulio paliktų knygų. Bus stengia
masi bibliotekos knygų skaičių žymiai 
padidinti. Laukiama knyginių aukų.

Brazilija
NAUJOJOJE SOSTINĖJE BRASI- 

LIA buvęs paskirtas sklypas neprikL 
• Lietuvos pasiuntinybei esąs perleistas 
i kitai valstybei, berods Rumunijai. Pa
baltijo valstybių atstovybės ir toliau 
pasilieka, tačiau praktiškai veikti nė- 

: gali. Gi konsulatai, pagal žodini užs. 
reik, ministerijos leidimą, veikia ir ga- 

tvarkvti lietuviu reikalus.Ii

: negeria, 
tas naujai pastatytas “Norfolk” vieš-' 
būtis. Tai 2-jų augštų 103 iš 124 pėdų 
stilingas architektūros pastatas; sie
nos — stiklinės ir metalinės.

Viešbučio vidus labai prabangiai 
Įrengtas.

Pirmam augšte yra dvi salės po 
200 asm. vyr. ir moterims, kur yra 
pardavinėjamas alus; restoranas 150 

T’ “ 1Q2Q svečių įrengtas nepaprastai gražiai;
: įkalinę lydo m. v . baldai, indai, uždangos, dekoracijos

nedidele tautiniu šokių — viskas pritaikinta skoningai. Už 
grupė iš penkių porų, vadov. ar- restorano yra labai moderniai Įrengta 
chitekto Pabedinsko ir Vrublevi- 
čaus. Ji pasirodo Paryžiuje Sor- 

: oonne universitete tarptautinia-
i me festivalv su dideliu pasiseki- - - — - - - — --------
imu Taipgi bendradarbiauiama PatalP°s biurams; krautuvėms. Rūsyje I tikrai puošia Simcoe miestą, kaip vie-

Paryžiuje yra apie 200 lietuvių; 
jų tarpe: buv. min. Ę. Turauskas, 
prof. Baltrušaitis, Bačkis, jr., Kli| 
mas, jr., dr. Navakienė, arch. Pa
bedinskas, pulk. Lanskoronskis,

kt.
dėd SUDBURY, Ont.

KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS sune 
lie- i galavo ir atsigulė ligoninėn. Jis klebo-

■ nauja Manitouvvadge vietovėje, kur

ka

, : tuvių.
A.A. ST. NIMČIAUSKUI pastaty- ? pastatydino naują bažnyčią ir mokyklą, 

tas gražus paminklas. Jo pastatymu rū- i Jo parapijoj gyvena daugiausia ka- 
pinosi DBLS Northamptono skyriaus sykių darbininkai. Lietuvių nėra. Šiuo 
pirm. A. Barančiukas ir jo bendradar- metu jį pavaduoja iš Sudbury atsiųs- 
biai valdyboje.

St. Nimčiauskas, g. 1927. V. 15., Tel
šių apskr., Luokės valse., žurnalėnų 
km.; žuvo eismo nelaimėje 1949. VIII.
6. ir palaidotas Torney kaimo kapinė
se, Peterborough.

‘AMŽIAIS Už VILNIŲ DĖS GAL
VĄ LIETUVIS” — tai 9 pėst Lietuvos 
kunigaikščio Vytenio pulko vėliavos •

yra puiki salė 500-600 asm. banketams ■ tos laikraščiai aprašė atidarymo pro- 
ir kt. parengimams. j ga. Savininkus sveikino 500 kanadie-

Antrame . augšte. yra 36 kambariai, čiu, lietuviu — tik vienas. J. Krk.

Štai 
no ir 
KLB Londono apyl. valdyba rugsėjo 

>ūti vertais Lietuvos Motinos vai-; l?r,us ^on5ys. y ra taip pat 5 vaL vak- pačioje gra- i
j kais. Spausdinamas trimėnesinis' V,U Londone - Queen s par- ,
biuletenis, kad lietuviškas spaus- nkuose- Uždarbis Prancuznoie• ke. Western Fair Administration- 
iintas žodis būtų tuo šviesiu žibu- 

' rėliu. kurs gaivintų lietuvišką są
monę. ...

Paryžiuje yra koplytėlė 42, r u e 
de Grenelle. Paris 7e, kurioje kas 
sekmadieni Įvyksta pamaldos. 
Ypatingoms iškilmėms, kaip Va-

isus mvlėti artima, nenutautėti, | . Matorė-Mačiukaitė I ™ <
v - 1 torius Moneys. Yra taip pat lietu* j ■ d

tas kunigas.

> VO LONDON, Ont.
ir vėl maloni naujiena: Londo- pastatyti. Laukiame visų tautiečių ma- 
kaimyninių .apyl,- lietuviams : lonaus atsilankymo.

Londono apylinkės valdyba

rikuose. Uždarbis Prancūzijoje ke, Western Fair 
nėra didelis; pvz. darbininkas i Building, ruošia rudens sezono atida- 
valandą tegauna hpie 300 fran- - rymui įspūdingą šokių vakarą. .
ku — kanadįškų 80 Ct. Taip kad į Į Dalyvaujančių malonumui bus puiki

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais-penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM IS. • Telefonas JA. 7-5575.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 

< Telefonas LE. 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
♦. Puokštes nuotekoms bei Į/airioms kitoms progomi ~ 

europietiškume ir konodiškome itiliu jt.
★ Įvairiausių rušiu skintos gėlės bei vazono i su gėlėmis.
♦ M« turime gintaro irkitokių iidirbinig do venoms

Kolbame taip pat vokiškoj ir rusiškai. ■' ■

mėnesį gaunama vos 50.000 fr —' 
apie S100. O pragyvenimo sąly
gos. ypač Paryžiuje, gana bran
gios. kambarių neįmanoma gauti, 
viešbučiuose tenka gyventi, ypač 
viengungiams, o dar sunkiau su 
šeima. Paryžius turi apie 6 mil. 
gyventojų ir dar suvažiuoja iš Al- 
žerijos prancūzai dėl neramumų 
ir nepakenčiamų aplinkybių. Telk 
ka pastebėti didelį skirtumą tarę 
Kanadoje gyvenančių mūsų tau-; 
♦iečių ir Prancūzijoje. Ten retas 
kas šeimoje turi automobili, radi
ją. televiziją. Todėl daugumas pa
lieka Prancūziją ir emigruoja sve
tur Lieka tik tie, kurie jau turi 
sukūrę šeimos židinius.

Nežiūrint visų tų sunkumų, vis, 
dėlto yra stengiamasi išlaikyti vi
sus mūsų papročius, lietuvybę, 
kad ypač mišrios šeimos nenutau- 
tėtų Kun. Petrošius tam yra nuo
širdžiai pasišventęs ir kantriai tę;l 
šia tą garbingą visuomeninį'dari; 
bą. Kas metai yra organizuojamos’ 
bendros tradicinės Kūčios. Ve|y-; 

j kos ir kitos šventės. į kurias atsi
lanko beveik visi susipratę tau- 

jtiečiai. Krašto Lietuvių Bęndruo- 
(menė egzistuoja jau nuo 1946 m.

šokių muzika, geras bufetas su Įvai
riais gaivinančiais gėrimais ir gali būti 
naujų staigmenų, kurių maloni publi
ka iki šiol dar neturėjo.

Valdyba maloniai kviečia visus tau
tiečius su draugais pažįstamais kitą-, 
taučiais. atsilankyti.į minėtą šokių,va^ 
karą. Salė — iš kairės pirmas pastatas, 
prie King St. įėjimo. • 11 '"

Milžiniškas plotas automobiliams

Ar jūs ketinate 
vykti Į Europą?

AR
KĄ NORS 
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY 
Travel Bureau Ltd 

296 QUEEN ST. W. 
Telefonas EM. 2-3226

Įsteigtas 1926 m.

Kanadiečiai 
emigruoja Į JAV
Kanados Banko apskaičiavimu,

šūkis. Vyteniečių pobūvis įvyko Londo- Į per pirma ji š.m. ketvirti iš Kana- 
ne. Liet, bažnyčioje buvo atlaikytos pa- qos emigravo 14.000 daugiau nei 
maldos už žuvusius vyteniečius, o va- . — - - - - ’
kare parapijos dalėje Įvyko iškilmin- ' ’ - -
gąs posėdis ir bendra vakarienė. Pa
skaitą skaitė sav.-kūrėjąs pik. T. Vi
dugiris.

LONDONO LIETUVIŲ GRUPĖ atos 
togas praleido Ispanijoj. Rašytojas R. 
Spalis su ponia lankėsi Italijoj, inž. A.

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti

SEVEH-LP

šviežias 
gryno skonio

atvyko. Kanados vyriausybė ne
registruoja emigruojančių asme
nų, bet iš kitų šaltinių matyti, kad 
daugiausia kanadiečių emigruo
ja i JAV. Pastarųjų oficialiomis 
žiniomis, iki 1960 m. birželio mė
nesio i JAV imigravo iš Kanados 
46.668 asmenys. Remiantis Ka
nados Banko apskaičiavimu, pa
gal kuri per šių m. pirmąjį ket
virti netekta 14.000 daugiau nei 
gauta, atrodo, kad emigravusių 
kanadiečių skaičius per š.m. pir
mąjį ketvirti dar padidėjo. Be to, 
tam tikras skaičius naujųjų atei
vių grįžta į gimtuosius savo kraš
tus Europoje. Per 1961 m. I pus
metį Kanadon imigravo 37.000. o 

j I960 m. tuo pačiu metu—58.041.

Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... prie valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar Šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

i Pranašauja trečią 
pasaulinį kara '
Prieš 13 metų pakartas Japoni

jos premjeras gen. Hideki Tojo 
■ oaliko testamentą, kuri paskelbė 
I Tokijo dienraštis “Tokyo Shibun” 

16-jų Japonijos karo pralaimėji
mo metinių proga. Jame rašo- 

: ma. kad JAV ir Sov. Sąjunga at- 
• sidursiančios neišvengiamoj opo
zicijoj dėl politinių principų skir
tumo. kurie sukcisią karą Toli
muosiuose Rytuose. Testamentą’ 
premjeras parašė du mėnesiu 
prieš pakorimą. Jo originalas Į greičiausia yra JAV.

Nieko geresnio už 7-up
1583-A

• Buv. prez. EisenhoWerio se
nolis buvo vokietis, menonitų 
sektos narys, kilęs iš Reino kram
to ir i Pensylvanijos valstybę at
vykęs 1730 inr
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ŪKELIAI
mažiesiems Nereikia įrodinėti, kad lietuvių; 

tautos švietimą persekiojo rusai! 
nuo pat pradžios dar carų valdy
mo laikais: uždarytas Vilniaus 
universitetas, uždrausta lietuviš
ka spauda, persekiojamos para
pijinės lietuviškos mokyklos. Lie
tuviškos sąmonės užmigdymui bu
vo naudoti svaiginamieji gėrimai, 
steigiamos kaimų smuklės. Taip 
buvo anais žiauriais carų laikais.

Nepriklausomoj Lietuvoj var
gingai, bet staiga, spontaniškai 
visame krašte įsteigiamos pra
džios mokyklos, gimnazijos, spe
cialios mokyklos, akademijos, 
universitetas. Po žiauraus visą 
Lietuvos kraštą nualinusio I D, 
karo, be specialiai paruoštų mo
kytojų, be reikiamų mokslo prie
monių, be tinkamų mokykloms 
patalpų pajėgėm suburti mokslui 
viso krašto jaunimą. Jau 1927 m. 
įvedamas visiems privalomas pr. 
mokslas. Tiesa, pirmaisiais me
tais dar pasilikdavo keletas vai
kų dėl ganymo ar dėl tėvų įsitiki
nimo, kad jų vaikui mokslo nerei
kia, bet tuojau buvo šie nesklan- 

I durnai sutvarkyti, ir nebuvo vai- 
. kų, kurie 7-14 m. amžiaus būtų 
Į nelankę pradžios mokyklos. 1934-

— Algiukas? Tai vardas. O pa- 35 m. m. pradžios mokyklų lygis
varde? pakeliamas dvejais mokslo me-

— Pavardė? Hm . . . — kelei- tais, Įvedant penktą ir šeštą sky-
vis susimąstė. Jis nebuvo girdė- rių. Lietuvos šešių skyrių moks- 
jęs panašių žodžių. — Algiukas... lo programa maždaug prilygo da- 
—- silpniau tarė. bartinei Kanados aštuonių skyrių

Panelė susijuokė. Garsiai ėmė programai, nes mūsų vaikai buvo 
juoktis ir visa klasė, kurios daly- išmokomi skaityti ir rašyti (nė 
viai galėjo savo pavardes pasaky- 
ti pačiam vidurnaktį. Nors jie bu
vo nedideli, bet vadinosi stambio
mis tėvų pavardėmis ir dėl to įsi
vaizdavo esą suaugę į petingus ir 
išmintingus vyrus. Keleivį išpylė 
šaltas prakaitas. Vėl nepataikė. O 
vaikai vis juokėsi. 

Mokytoja daugiau nebeklausė. 
Atvykėlis buvo įraudęs ir prislėg
tas. Virpančiomis rankomis kni- l
sesi i storosios knygęs puslapius; m ~^^TlSo Skaityt? iŠ°Lie- 
ir tylėjo, kaip žemele. tuvos atsiunčiamuose laiškuose,

— ? Raityti moki, bernaiti? teko pasikalbėti iš ten nese-;
Ne žodžio. Tik raides pazis-lnjaj kvykusiais, teko skaityti ir 

anglų spaudoje pasirodžiusias ži- i

Tai buvo seni laikai, kai mū-Į 
sų krašte viešpatavo karti rusui 
priespauda ir lietuvių kalbos mo
kydavo paprastose pirkelėse, o 
mokytojai būdavo šaukiami gerai
siais ponais ir gerosiomis panelė
mis. Vieną šiltą pavasario dieną 
į tokią kaimo mokyklą atėjo keis
tas keleivis. Buvo apsirengęs 
lengvučiais drabužiais, ant akių 
užsimovęs didelę kepurę, basomis 
kojomis, paraitytomis kelnaitė
mis, o po pažasčia, tvirtai suspau
dęs, nešėsi storulę knygą. Jis lė
tais žingsniais priėjo prie gatvė
je bėgiojančių vaikų ir, rankoje 
sukdamas nulaužtą alksnio šaku
tę. paklausė:

— Kur Čia mokykla, vaikai?
šie. nuostabos pilnomis akytė

mis, ištiesė keletą pirštų, ir kelei
viui buvo aišku. Mokyklos namai, 

. susitraukę į šiaudinį stogą, sto
vėjo netoli vieškelio, už didelio 
sodo. Namas nieku nesiskyrė nuo 
kitų kaimo namų. Keleivis, pri
ėjęs mokyklą, vėl sustabdė bebė
gantį vaiką:

— Sakyk, kur gi čia klasė, vai
ke?

Ir šis ištiesė pirštą į priemenės 
gilumoje pravertas duris. Kelei- — 6 skaityti moki, bernaiti? 
vis, lėtai šmėkščiodamas.alksnio .............
šakute, patraukė klasės link. Ten tu ... 
susigTūdusios pirmuose suoluo
se sėdėjo kelios mergaitės. Jis 
priėjo-prie vienos.

— Ar m visi suolai užimti, > viską maldaknyge. Ji nežymiai - niEokyklos lyg| bei vykdymą ge-
mergaite. ... . .!šyptelėjo. iriausiai aprašo S. Maceikienė,

— Va, tas gale, kairėje, visai —Algiukas bus geras mokinys, i
tuščias Į jį sodina nusikaltėlius, i — tarė. — Kas norite su juo vie 
neklaužadas. j-----------

Keistasis keleivis nuėjęs atsi-i 
sėdo i nurodyta aplūžusi suolą.! noro sėdėti su tuo keleiviu, kurs 
Visos klasėje sužiūro, kaf jis;pa- į vietoj elementoriaus buvo atsine-1 - tu mokvmas “Siekiant igvven- 
togiai atsisėdęs, ant stalo viršaus' sęs storulę maldaknygę ir nežino-' • - - - ■ - ■°“ -
pasidėjo storąją knygą ir įniko į i jo savo pavardės.

* Tada pakilo vienos geltonplau
kės mergaitės ranka. Ji nedrąsiai 
kalbėjo:
/ — Panele, aš noriu su juo sėdė-

. Jį pažįstu.

— Kiek turi metų?
— Nuo Velykų stojau ant sep

tintųjų.
Mokiniai atidžiai klausėsi, ste

bėjosi to nuostabiojo atvykėlio iš
mintingais atsakymais.

— Kaip vadiniesi, bernaiti? — 
vėl paklausė panelė.

-- Algiukas,— nedvejodamas ikų, kurie 7-14 m. amžiaus būtų 
atsakė šis.

pakeliamas dvejais mokslo me-

bartinei Kanados astuonių skyrių

Privalomas mokslas dabartinėje Lietuvoje
ASTUONI TŪKSTANČIAI VAIKŲ VISAI NELANKO MOKYKLŲ

Į Jurbarko rajone įsteigti ir vei
kia 8 bendrabučiai, kuriuose gy
vena 300 moksleivių, iš jų 152 
gauna valstybinį išlaikymą, 8 iš
laikomi kolūkių, 6 — mokyklų 
speelėšomis.

Daug dėmesio skiriama vaikų 
teisių apsaugos klausimams.

Rajono mokyklos 1960 m. su
kaupė apie 20.000 rublių. Tai įga
lino visus I-IV klasių mokinius 
(tik! V.T.) aprūpinti nemokamai 
sąsiuviniais ir rašymo priemonė
mis, o daugumai (ne visiems! V. 
T.) nupirkti ir vadovėliai ir kt ” 
(Palygink su Kanados pr. mokyk
lų mokiniais: jie viską gauna ne
mokamai! V.T).

“Visuotinio privalomo moky
mo įgyvendinimas yra visų mūsų 
reikalas. Entuziastingas darbas 
auklėjant naujųjų žmonių kartą, 
kada užkariaujamas kosmosas, te
būnie mūsų dovana TSKP XXII 
suvažiavimui”. Taip baigia S. Ma- 
ceikienė.

Kai žmogus palygini prieš 20 
metų turėtus darbo rezultatus, 
pasidžiaugi su laisvo pasaulio 
laisvai besimokančiais vaikais ir 
pažvelgi į dabar esamas savo tė
vynėje mokyklas, kurioms trūks
ta gerų mokytojų, patalpų, moks
lo priemonių ir tautinės laisvės, 
tai jauti kolonizatoriaus padarytą 
tautai skriaudą. Muša, tremia, 

reiklūs rajonų vadovams, kad šie vagia komunistų partija su visais 
' .................tais “organais” ir liepia dėkoti

už “laisvę”, “šviesą” ir “laimę”. 
Tą geriausiai liudija ir S. M., švie
timo ministerijos mokyklų valdy
bos inspektorės, straipsnis, prie 
kurio nėra ko daug pridėti.

Tegul išvyksta R. Maračeva, 
K. Lavrinec. V. Klepikov, šenin

Mokyt. V. TALIS

privalomą mokymą, pasiekti 
maži laimėjimai (palygink su 
prikl. Lietuvos privalomo moky
mo lankymu! V.T ), tačiau šiame 
darbo bare yra daug trūkumų, 
sunkumų, neišspręstų klausimų”. 
Taip skundžiasi S. Maceikienė, 
LTSR švietimo ministerijos mo
kyklų valdybos inspektorė “Tary
binėje mokykloje”.

S. M. nurodo eilę pagrindinių 
priežasčių, dėl kurių vaikai nelan- 
ko mokyklų.

“Dar respublikos rajonuose yra 
nemaža mokyklų, kurios dirba 
dviem pamainom. Panaši padėtis 
respublikinės priklausomybės 
miestuose: Kaune, Klaipėdoje, 
Vilniuje. Tačiau ir čia labai daug 
gali padaryti mokyklų vadovai, 
padedant partiniams, tarybiniams 
organams, šefuojančioms organi
zacijoms, kolūkiams. Jurbarko ra
jonas rado išeiti iš pamaininio 
darbo, pritaikant atskiras patal
pas, iniciatyviniu būdu pristatant 
mokyklinius pastatus, išplečiant 
esamas patalpas. Panašiu keliu ei
nama Biržų, Pasvalio. Kapsuko ir 
kituose rajonuose. Tačiau Kuršė
nų, Varėnos ... ir kt. rajonų liau
dies švietimo darbuotojai ir mo
kyklų vadovai permažai buvo

•* % m *• • • i t ■> v • t

skatintų kolūkius, šefuojančias ir 
kooperatines organizacijas stip
rinti mokyklų mokymo materiali
nę bazę iniciatyviniu būdu.

Viena iš pagrindinių visuotinio 
privalomo mokymo neįgyvendi- 
nimo priežasčių — blogas kaiku- 
rių mokytojų darbas, žema pamo-

ne- 
ne-

KNYGŲ 
PASAULYJE

jos keistą šriftą, į vaizdžius pa
veikslėlius.

spausdinti!) jau pirmame skyriu
je, o Kanadoje nepilnai tas pasie
kiama trečiame skyriuje.

Dabartinės Kanados lietuvių
šeštadieninės mokvklos per 8-10 ... . .
mokslo metus — po 2-3 vai. šeš-I ^M kokybė. (O kodėl negali grįžti; ir visi kiti Muravjovai į “broliš- 
tadieniais_ lituanistikoje pasie- Sibiro miškų bei taigų istrem- s kas respublikas -su draugais Pa-
kia maždaug trijų ar keturiu ne-'tieji Patyrę mokytojai, kurių di-Įleckiu, Niunka ir kt., ir lietuvis 
prikl. Lietuvos pr. mokyklos"sky- džiausios kaltės — tautybės ir ti- mokytojas lengvai susiras patal- 
rių lygį. 1 ° ‘ 1

Apie dabartinį Lietuvos jauni
pas ir priemones- lietuvių vaikų 
mokymui ir auklėjimui, kurių

kėjimo išpažinimas? V.T.).
Toliau gyvenantieji mokiniai

o taip pat arti namuose neturi idėjiškumas nesibaigs komparti- 
reikiamų sąlygų mokytis. jos suvažiavimu.

Kur gavai tą storąją knygą? nįas^ SOvietų mokyklų lygis! 
—- Mama įdėjo. Sake pravers. į pra§0^a net amerikiečiu, tačiau 
Panele pavarte knygą _ seno- įje dabartini Lietuvos pradžios

KAIP PARUOŠIAMI KANADOS 
LAIVYNO KARININKAI?

Apie 289 jūrininkų kadetų iš bazę Halifakse. Trisdešimt kade- 
trijų Kanados kolegijų ir įvairių tų iš College Militaire Royal de 
Kanados universitetų yra pasiųsti St. Jean, Quebec, priskirti prie

; name suole sėdėti?
Ir nė vienas balsas neišreiškė

Geroji panelė — mokytoja tik 
dabar pastebėjo klasės gale kaž- ti viename suole. 
ką sėdint. Ji priėjo prie suolo, pa- Tai mūsų kaimynas Algis Miškai- 
glostė padraikytą tamsią keleivio tis. Mano tėtė gyvena vienoje pu- 
galvutę ir paklausė:

—-Iš kur būsi, bernaiti?
-— Nuo Skaistės krantų, — at- j 

sakė šis nė nepakildamas. j

sėje Skaistės upelio, o jo — ki 
toje.

Iš Petro Rimkūno 
“Pirmoji diena”

'LTSR švietimo ministerijos mo- vasaros pratyboms jūrose i 14 Ka- fregatos HMCS Cap de la Made- 
kyklų valdybos inspektorė, “Ta- nados laivų. Šie kadetai-mokiniai 
rybinėje mokykloje” Nr. 7, 1961. priklauso karališkajam Kanados

Nuo 1962-63 mokslo metų yra laivynui. Jie paruošiami pagal re- 
paskelbtas privalomas aštuonerių guliarų karininkų apmokymo pla

ną. Be karinio apmokymo busi
mieji karininkai gauna ir univer
sitetų laipsnius; baigę šiuos 
mokslus bus pakelti į karališkojo 
Kanados laivyno karininkus.

Įstoti į vieną trijų karo mokyk
lų — Royal Military College 
Kingstone, Royal Roads Esqui- 
maultę. Britų Kolumbijoj, ir Col
lege Militaire de St. Jeann, Que- 
bece, reikia būti: Kanados pilie
čiu, 16-21 m. amžiaus, baigusiu 
Senior Matriculation arba ką nors 
tolygaus, t.y. penkerius metus 
high school. Baigus vieną šių tri-

Pirmoji pamoka
Vaikučiai mokytoją sveikina apstoję, 
Ir čiauška jie, kaip vasarą bėgiojo, 
Kaip suokė miško paukščiai, kiškis ūkė, 
Kaip uogos salo, skraidė voverinkė, 
Kaip kėlės grybai, volungė klegėjo, 
Kaip guldė pradalgius ranka pjovėjo, 
Kaip karvės baubė, kaip avytės šoko, 
Kaip medžio lapas nusiprausti moka, 
Kaip saulę sveikina drugiai ir gėlės ... 
Atostogos tetruko valandėlę. i

Matas Grigonis

dinti visuotini privalomą moky
mą, dideli darbą nuveikė rajonų, 
miestų partiniai, tarybiniai orga
nai, liaudies švietimo darbuoto
jai. apylinkių tarybos bei namų 
valdybos, o taip pat visa visuome
nė”. S. Maceikienė taip pradeda 
garbinti partiją su visais jos “or
ganais”. Tačiau apie dabartinį 
privalomą mokslą rašo konkre
čiai.

“Jurbarko rajone tik keletas 
(m.p.) vaikų nelanko mokyklos. 
Tai pasiekta kruopštaus, sistemin- ,„611JVUUU?. „v..,-™
go darbo dėka. Kauno rajone rug-J jų mokyklų, gaunama 2nd Lieut- 
sėjo mėnesi (1960? V.T.) visose; nant laipsnis, ir reikia atitarnau- 
apylinkių tarybose vyko sesijos, ti trejus metus armijoj, laivyne 
kuriose, iškvietus nelankančių arba aviacijoje, 
mokyklos mokinių tėvus, apsvars
tytas visuotinio privalomo moky- kadetai įgaus gero patyrimo. Apie 

200 jų apmokomi Prestonian 
klasės laive, kuris stovi Esqui- 
mault uoste, Br. Kolumbijoj ir 
plaukioja šiaupės srityse prie Ku- 
neau, Kodiak ir Skagway, Alias
koje. Kiti 21 treniruojami 
Nova Scotia ir Newfoundland© 
vandenyse, Restigouche naikinto
ji} klasės laive, kurie turi savo

Iš šios vasaros pratybų jūrose

mo klausimas. Akmenės rajone 
daug padėjo aktyvo reidai (su
prask — kelionės! V.T.) pas tė- 

j vus, kurie nemoko vaikų ... Vien 
šiais mokslo metais i mokyklų I - 
VIII klases atėjo 8.059 mokinių 
daugiau, negu kad 1959-60 moks
lo metais. Nelankančių mokyklos 
vaikų skaičius, palygimus su pra
eitais mokslo metais, sumažėjo 
beveik du kartus. (Reiškia dar 
apie 8.000 vaikų nelanko mokyk-

Ir aš noriu i mokyklą ...

Dvi varlės
Vieną kartą dvi varles netyčia 

įkrito i grietinės indą. Viena var
lė pabandė plaukt, bet pamačius, 
kad tai labai sunku padaryti griu
vo aukštielninka ir prigėrė. Ki
ta varlė nepasidavė. Kapstėsi, taš
kėsi po grietinę, stengėsi iš pas
kutiniųjų kaip nors išsikapstyt ir 
kai visai netekus jėgų pradėjo 
galvot apie mirti, staiga pajuto 
po kojom kietą gniužulą ir tvir
tai ant jo atsistojo. Mat, besi- 
kapstydama po grietinę pavertė 
ją i sviestą ir išsigelbėjo.

Kas t op
Maža Onytė parbėgo iš lauko 

namo ir jieško kažko spintelėj.
- Onyte, ko tu ten (ieškai? — 

klausia mama.
— Kvepalų. —- atsako Onytė.
— Ką tu su jais veiksi?

Mama: Kelkis! Paukščiai jau 
seniai pabudo.

Vytukas: Jeigu man reiktų mie
goti šiaudiniame lizde, ant viso
kiu šakaliu ir aš anksti kelčiaus.

• Dunojus teka per Vokietiją, 
. Austriją, Vengriją, Jugoslaviją,
pagal Bulgarijos sieną ir per Ru- 
m uniją.

• Augščiausias P. Amerikos 
ax — -Ai’. „ •• i * i kalnas vadinasi Aconcagua —— Aš parsmesiau gražią katy- 7nin mtr &

tę. Tokia graži, baltais dryžais. *
per nugarą, tik visa bėda, kad tu- • Europoj yra trys veikią ug- 
ri kažkokį keistą kvapą ... niakalniai: Etna — 3280 mtr.; Ve- 

Atspėkite, kas tai? • zuvijus — 1186 mtr ir Stromboli
Atsakymas — skunkė. I— 926 mtr.

Jau daugelyje rajonų apylinkių 
tarybos sudarinėja sąrašus, tikri
na. ar visi vaikai mokosi, kas nė- 
simoko”.

Taigi, po 20 metų “laisvo” mo
kyklų darbo švietimo ministerijos 
mokyklų valdybos inspektorė siū
lo, kad ir kiti rajonai sudarytų 
mokyklas privalančių lankyti vai
kų sąrašus ir juos tikrintų. Tikrai 
būtų nauja idėja, jei ji būtų bu
vusi prieš virš 30 metų!

“Pakruojuje. šakiuose, Lazdi-Į 
juose, Kuršėnuose ir kituose ra-i 
jonuose netiksli apskaita, pačios 
apylinkių tarybos nežino tikrosios 
padėties, kiek vaikų nelanko mo
kyklos, neinformubja mokyklų 
apie naujai atvykusius ir išvyku
sius mokinius. Taigi, artimiau
sias uždavinys — tiksli mokykli
nio amžiaus vaikų apskaita. Tvar-; 
kant vaikų apskaitą, vertingos pa* 
tirties yra sukaupta broliškose 
respublikose.

Nors, palyginti, respublikoje 
sumažėjo nelankančių mokyklos 
vaikų skaičius, tačiau atskiruose 
rajonuose (Šalčininkų, Kuršėnų, 
Kauno ir kt.) jis gana didelis (ma
no pabraukta). Dar daugelis rajo
nų liaudies švietimo skyrių vedė
jų (suprask, buvusieji apskričių 
mokyklų inspektoriai! V .T.), mo
kyklų vadovų taikstosi su tokia 
padėtimi ir, kartais, pateikia ne
tikslius duomenis dėl nelankan
čių mokinių.

Nors, įgyvendinant visuotinį

NAUJOVĖS“DRAUGE”
Neseniai dienraštis pakeitė didžiąją 

antraštę daug ryškesne, patrauklesne; 
įsigijo gana brangią klišėms gaminti 
mašiną, kurios pagalba dabartinis 
‘•Draugas” gali būti daugiau iliustruo
tas. Pakartotinai spausdinami atsišau
kimai i plačiame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius, kuriuose prašomi visose 
lietuvių kolonijose gyvenantieji tau
tiečiai rašyti “Draugui” apie visus Įvy
ktais. - • '

Salia jau esamų visos eilės skyrių 
• Drauge”, nuo šių metų mokslo pra
džios, ruošiamasi įvesti kasdieninis 
vaikų skyrius.

Pasikeitė ir "Draugo” šeštadieninio 
mokslo, meno ir literatūros priedo 
redaktorius. Ligšiolinis, keletą metų tą 
priedą redagavęs kun. dr. J. Prunskis, 
įsirikiavo į kasdieninio “Draugo” re
daktorių eiles, o literatūriniam prie
dui redaguoti pakviestas poetas K. 
Bradūnas.

Naujasis redaktorius, kaip ir ligšio
linis, atrodo, to priedo neapleis, bet jį 
laikys tokį pat brandų ir turiningą, 
kaip buvo ligi šių dienų, juo labiau, 
kad jis turi toj srity patirties. K. Bra
dūnas yra redagavęs "Ateitį”, "Aidus”, 
buvęs "Literatūros lankų” redakcijos 
kolektyvo narys, suredagavęs antologi
ją “Žemė”, šalia poetinės kūrybos 
daug rašęs ir bendrais literatūriniais 
klausimais.

Priede, atrodo, atsisakyta tiek 
daug kultūrinių žinių, kiek jų ligi šiol 
būdavo. Trečiam puslapy įvedama, ta
rytum kultūrinio priedo vedamasis, po 
bendra antrašte “Kertinė paraštė”.

Sėkmės "Draugui” ir jo skyrių re
daktoriams! Pr. Alšėnas

DR. K. GIRTAUTAS parašė naują 
knygą angliškai: “The American Col
lege Girl: An Unplanned Design”. Lei
džia The Citadel Press Niujorke. Pa
sirodys sekantį pavasarį. Įvadą šiai 
studijai parašė George N. Shuster, bu-

ŽAVĖJO VIENIEČIUS
Vienos miesto austrų krikščionys de

mokratai —- OVP surengė pop. Leono 
XIII enciklikos “Rerum riovarum” 70 
metų sukakties minėjimą. Programą 
rečitavimu užpildė lietuvaitė aktorė 
Gražina Digrytė: ji rečitavo austrų ir 
vokiečių krikščionių poetų eilėraščius 
sacialinėmis ir darbo temomis. Vienos 
katalikų laikraščiai gerai įvertino Gr. 
Digrytės tose iškilmėse atliktą vaid- 
menį, ’

Ji yra gimusi Kaune žinomo finansi
ninko St. Digrio šeimoje; Baigė Viena 
je Reinhardto konservatorijos teatrinį 
fakultetą — Reinhardt Seminar fuer 
Musik und darstellende Kunst. J. Gs.

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVO tary
bą sudaro: globėjai — dr. P. Dauž- 
vardis, kun. Br. Markaitis, SJ. prof. J. 
Žilevičius; kuratorius prof. V. Jakūbė- 
nas, jo pavaduotojas J. Bartulis; sekr. 
Ant. Skridulis ir archivarai: J. Krei
vėnas ir J. Narukynas.

ŽURN. ST. DAUNYS pakviestas 
“Į Laisvę” vyr. redaktorium. J redak-. 
eini kolektyvą įeina: A. Baronas, V. 
Rygertas. VI. Būtėnas. . Baužys ir 
dr. K. Ambrozaitis. Ligšiolinis redak
torius dr. V. Vardys, “Į Laisvę” reda
gavęs daugiau kaip dvejus metus, dėl 
profesinio darbo sąlygų iš redaktoriaus 
pareigų pasitraukė.

ALR KATALIKU FEDERACIJOS 
darbų leidinys jau baigiamas ruošti 
spaudai. Redaguoja kun. L. Jankus. 
Leidinyje bus apimta pereito kongreso 
darbai, centro v-bos dvejų metų veik
la ir t.t. Sekantis kongresas įvyks spa
lio 21-22 d.d. Detroite. Mich.

UPSALOS UNIVERSITETAS, Šve
dijoje, tarpininkaujant dr. K. Čegins
kui, įsigijo pilną "Aidų” žurnalo kom
plektą.

LITUANUS žurnalo naujas numeris 
skiriamas M, K. Čiurlionio 50 metų 
mirties sukakčiai paminėti.

ELTA, VLIKo informacinė tarnyba, 
savo biuletenius leidžia lietuvių, vokie
čių, italų, ispanų ir anglų kalbomis. 
Jau suplanuota leisti jį ir portugalų 
kalba Brazilijoje.

J. KAŠUBĄ, iš Great Neck, N.Y., 
baigęs studijas Illinois universitete 
Urbanoje, gavo magistro laipsnį iš 
mechaninės inžinerijos. Tęs studijasvęs Hunter kolegijos rektorius Niu-į v .

jorke, dabartinis Notre Dame un-to | tanie pačiame un-te inz. dr. laipsniui, 
vicerektorius. Pakviestas un-te dirbti asistentu.

Dr. Girtauto anksčiau parašytos kny- . CENTRE, Adelaidėje,
gos: “Portraet dės Heimatlosen”, veikianti lietuviškos spaudos skaityk- 
“Skausmo pergalė”, “The Refugee”. - - v’ rinkusi įvairiu lietuvišku laikraščiu 

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS tapy
bos, kilimų ir tautinių drabužių paro
da atidaroma rugsėjo 30 d. Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centro rūmuo
se Čikagoje. Paroda truks iki spalio 
8 dienos.

ELEMENTORIUS paruoštas ži
nomo pedagogo Igno Malėno visiškai, 
nauju metodu, jau spausdinamas ke-; 
turiom spalvom saleziečių spaustuvė- j 
je Italijoje. Elementorius galbūt bus 
atspaustas naujų mokslo metų pra
džiai. Tai bus tik pradedantiems moky
tis skaityti. Jo leidėjas — knygų lei
dykla “Ateitis”, dr. J. Kazicko ir dr. 

’IK. Valiūno lėšomi s
A, A. PROF. DR. K. PAKŠTO mir- j 

' ties atgarsių laisvojo pasaulio spau
doje bibliografiją sudarė A. Ružanco- 
vas, paruošdamas iš to Lietuvių Bib
liografinės tarnybos leidinį Nr. 44. 
Išleistas nedidelis tiražas, suglausto KaiD^ 1 Hecuv,« ~ ope:a- “ 
rašto susidaro net 13 psl. A. Ružanco- kum ^ekantj sezoną statys Čikagos 
vas oažymi, kad jo pažintis su velioniu „__ ... ____ , i DAIL. A. VARNAS "Draugo redak

cijai padovanojo savo kūrybos paveiks
lą “Telšių piliakalnis”, kuris loterinio 
paskirstymo keliu atiteks vienam iš at
silankiusių į “Draugo” pikniką lietu
viu. •

NAUJI MUZIKOS LEIDINIAI. — 
Išėjęs "Muzikos žinių" naujas numeris 
skaitytojams priedu duoda VI. Jakubė- 
no “Klaipėdiškių dainas” mišriam cho
rui ir Br. Jonušo “Eisim girion paklau
syti” irgi mišriam chorui.

JAGOMASTŲ ŠEIMA sušaudyta 
prieš 20 metų Vilniuje. Enzys Jago
mastas tada turėjo jau 71 m. amžiaus. 
Visą savo - gyvenimą buvo praleidęs 
Tilžėje, dalyvaudamas lietuviškose or
ganizacijose. leisdamas ir platindamas 
lietuviškas knygas. Išaugino vaikus— 
taip pat kovojančiais lietuviais. Drauge 
su juo naciai sušaudė ir jo dukterį Oną 
Vilmantienę, 1919-20 m. tarnavusią 
Liet, pasiuntinybėje Berlyne kancelia
rijos vedėja. Gestapas taip pat sušaudė 
jos vyrą vokiečių kilmės, Enzio Jago
masto sūnų povą, baigusį universitetą 
ir jo brolį Jurgį 24 m. amž„ universite
to studentą.

vicerektorius.

leine kelionei į Bermudą, Jamai
ką, Puerto Rico ir Baltimore, 
Marylande. ir paskui į Halifaksą.

Kiti septyni kadetai iš ROTP 
specializuojasi laivyno aviacijos 
srity. Jie atlieka pratybas prie' 
RCAF stoties Centralia. Ontario, ! 
ir prie HMCS Shearwater, laivy- ; 
no oro stoties prie Dartmouth, N. 
Scotia. C.Sc.

MEDICINOS PAGALBA 
PASAULYJE
Prancūzijoj tenka viena lova 

ligoninėje kiekvienam 65 asme
nims, Kanadoje — 100 asmenų, 
Nigerijoje — 2200 asmenų. Viet
name — 2500 asmenų.

JAV turi vieną gydytoją 760 
asmenų, Prancūzija — 6.500 as
menų, Nigerija — 57.000, Viet
namas
71.000 gyventojų.

prasidėjo nuo to meto, kaip prof. Pakš
tas rašė “Politinę Baltijos respublikų 
geografiją” ir, kai rinkdamas medžia
gą, ėmė lankytis kariuomenės biblio
tekom

DR. ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS, dės 
tas Columbia un-te, parašė studiją 

_ _ _ “Adam Mickiewicz and Lithuania” —
—-61.000, Indonezija — 20 psL; išspausdino Immaculata Press, 
JPutnam, Conn. Į šį leidinį autorius

• Mississippi ligoninėje buvo įstengė sudėti Adomo Mickevičiaus 
išbandytas naujas anestezijos bū
das prieš operaciją: kontroliuoja
mi elektros kiekiai įleidžiami į 
pacientą. Jei tolimesni eksperi
mentai užtikrins saugumą, tai šis 
metodai lahni nriimtina^ nes no s 5ainpnu 'auuve ateinančiais metais yra meioaas tanai priimtinas, nes po ,pakviesta mokytojauti Marijos Augšt. 
operacijos pacientas greit atsi-; mokykloje, Powel studijoje ir Čikagos 
gauna ir neturi nesmagios savi- muzikos konservatorijoje. Be to, dar 
jautos, susijusios SU kitais apma-. jai teks lavinti kaikurias dalis lietuvių 
rinirno būdais. | operos choro.

gyvenimą ir apibūdinti jo svarbiuosius 
kūrinius. Dr. šešplaukis panaudojo 
kiekvieną progą iškelti A. Mickevi
čiaus ryšiui su Lietuva.

ALICE STEPHENS dainininkių an-
: samblio vadovė ateinančiais metais yra

PLAUKITE IR DŽIOVINKITE SAVO SKALBINIUS

AUTOMATU PANAUDODAMI
MAŽAI

TEKAINUOJANČIA
ELEKTRA!

hydro!

Jis pakviestas un-te dirbti asistentu.

la iš privačių prenumeratorių yra su- 

ir žurnalų. Ypač gražų pavyzdi paro
dė Liet. Kat. Moterų Dr-ja, skaityklai 
užprenumeruodama •Moterį”, o P. Lu
košiūnas — “Dirvą”. Skaityklos vedė
jas — Jankauskas.

DAIL. E* GRICIAUS paveikslų pa
roda Canaletto galerijoje, Londone, 
buvo surengta rugpjūčio 9-29 d.d.

Dail. E. Gricius g. 1929 m. Kaune ir 
ten pradėjo studijuoti meną. Karas 
pertraukė jo studijas ir jis atsidūrė 
Anglijoje. Londone jis baigė tapybos 
ir litografijos studijas ir ligi šiol jo 
darbai jau buvo išstatyti keliose pa
rodose.

IZ. MOTIEKAITIENĖ išvertė ciklą 
religinių giesmių, solo ir chorams, iš 
lotynų, italų, anglų ir prancūzų k. Už
sakė chorų ir orkestrų dirigentas bei 
kompozitorius Bronius Jonušas Omą- 
h oje. Motiekaitienė baigė versti iš ita
lų kalbos į lietuvių — operą “Aidą”,

Redakcijai atsiųsta
Atgarsiai, Nr. 4. 1961 m. Venezue- 

los lietuvių savišalpos bendruomenės 
Caracas apyl. valdybos neperiodinis 
leidinys. 42 psl. Redkc. kolektyvą suda
ro: I. Staškevičienė. A. šapočkinas. A. 
Šliogeris ir B. Domeikienė Viršelis I. 
Staskevičienės.

Kristaus Karaliaus Laivas, 1961 m. 
rugsėjo 9 d. Nr. 36.

Lietuvių Dienos, iliustruotas mėnesi- 
nis-anglų ir lietuvių kalbomis lietuvių 
kultūros ir visuomeninio ’ gyvenimo 
žurnalas. Nr, 8, 1961 m. rugsėjo mėn. 
Redaktorius Bern. Brazdžionis, leidė
jas A. Skiriūs. 4364 Sunset Blvd , Hol
lywood 29. Calif.

Antrąją Dainų šventę Čikagoje pla
čiausiai foto nuotraukomis pavaizduo
ja ką tik išėjęs iš spaudos poątostogi- 
nis Lietuvių Dienų žurnalo numeris. 
Per abu žurnalo viršelius dedama di
džiulė mišraus choro ir dalies publikos 
nuotrauka. Beveik 20 foto nuotraukų 
reportažas vaizduoja svarbiuosius šven
tės momentus, visus dirigentus, ir mil
žinišką dešimties tūkstančių auditori
ją. Apie šventę rašo kompozitorius VI. 
Jakubėnas. Lietuvių kultūros ir lietu
vybės problemos rimtai nagrinėjamos 
dr! A. Baltinio ir L. Dambriūno straips
niuose, už kuriuos autoriams paskirtos 
Gydytojų Draugijos premijos — šiame 
nr. duodamos rašinių ištraukos.

Literatūrinėje dalyje — Juozo Krū
mine novelė “Tamsa" ir Adomo Jaso 
poezijos pluoštas.

Angliškoje dalyje pažymėtina lietu
vių poezijos verstos j anglų kalba, pus
lapis.
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Mann & Martel lw.
RE AL TORS

2336 Bloor St. W.
Swansea . /

$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane - East Drive
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgiėius. Su di
desniu $3.000 įmokė jimu vienas 
morgiėius balansui $87 mėnesiui.

Jane • Annette
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti* susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kainą $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

. Tel. RO. 2-8255
■ '-D Jane -. Annette < 

$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nau j a krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood • St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais, 12 didelių kamba
rių. moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 menesiui.

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

A. A. Barbora Treigienė - 
pavyzdinga lietuvė motina

tojas Lietuvoje, šiuo metu gyve
nąs Toronte ir jaunesnioji duktė 
Albina Štuopienė, taip pat gyve
nanti Toronte. ’

Kaip ir daugumas lietuvių mo
tinų a.a. Barbora Treigienė buvo 
labai pamaldi ir ypatingai atsida
vusi savo šeimai. Likusi našle tu
rėdama vos apie 50 metų amž., 
ji sugebėjo pati viena išauklėti ir 
išleisti į mokslus didelį vaikų 
būrį.

Kelerius metus prieš mirti ve
lionė gyveno Toronte ir, nežiūrint 
senyvo amžiaus, mėgdavo skaity
ti lietuviškus laikraščius. Dauge
li kartų Motinos Dienos proga bu
vo pagerbta, kaip būdinga lietu
vė motina.

Palaidota Toronto liet, kapinė-

' Rugsėjo 4 d. mirusi a, a. B. 
Treigienė - Girniūtė buvo gimusi 
1868 m. Nosupio kaime, Keturva
lakių valse., Marijampolės apskr. 
Velionė mirė sulaukusi labai gi
lios senatvės — 93¥2 metų. Ilga
me savo amžiuje turėjo pavyzdin
gai lietuvišką didelę šeimą — viso 
13 vaikų. Kaikurie vaikai anksti 
mirė, užaugo šeši: vyriausias sū
nus Mykolas diplomuotas fizikas 

chemikas, baigęs un-tą dar caro 
laikais; sūnus Bronius šiuo metu 
tebegyvenąs Lietuvoje, duktė 
Magdalena Barščiauskienė, šiuo 
metu gyvenanti tabako ūkyje prie 

."Rodney- (p. Miceikienės ir p. Ig- 
-naitienės mamytė); sūnus Vincas, 
"žinomas Delhi tabako ūkininkas, 
atvykęs i Kanadą 1928 m.; sūnus

Liet, mokslininkę suvažiavimas Čikagoje
sos žodį pasakė prel. M. Krupavi
čius, kuris pabrėžė, kad dėl tauti
nės kultūros nykimo šiame krašte 
didele dalimi kalti yra kunigai.

Sekmadienio popietę buvo su- 
susirinkta visumos posėdžiui i ku
rį atsilankė apie 500 žmonių, čia 
ilgą paskaitą davė prof. J. Ere
tas, tema: “Krikščioniškosios kul
tūros padėtis ir uždaviniai šiame 
amžiuje”. Jis davė daug minčių, 
todėl būtų sunku trumpai apie 
jas aprašyti. Jis užakcentavo, kad 
lietuviams reikia eiti savo istori
nio uždavinio vykdymo keliu.

Baigiant suvažiavimą, prof. Z. 
Ivinskis pranešė, kad LKM Aka
demija nariais mokslininkais iš
rinko: kun. prof. St. Ylą, prof. A. 
Maceiną, prof. J. Pikūną, prof. 
A. Ribikauską, prof. S. Sužiedėlį. 
Garbės nariais buvo priimti -— rė
mėjai kun. Karalius ir inž. A. 
Rudis.

Po to buvo sveikinimai, iš ku
rių itin paminėtinas min. J. Ra
jecko žodis. Ministeris publikai

5UVaŽiaV“>° ; '■“Sdieni vakare 8 vai. muzikos stu-
Pre • r • J Ui 3 lr inz. A. Rudi ir po Gijoje įvyks svečių pagerbimo arba- 
to akademijai pasidarbavusius na- tėlė ir ‘šokiai jaunimui. T. P. 
rius, atvykusius iš Europos: prof. vyčio žinios
Z. Ivinskį ir prof. J. Eretą Ypa- Vaikų lengv. atletikos sezono užda- 
tingai jautrus buvo prof. Ereto ryme, esant labai gražiam orui, (kar- 
pristatymas, kuriame jis paaiški- tais. Pas}taik<> !r dėl negražaus oro) te- i?* L* a i t r x <" pasirodė labai kuklus skaičius daly- no, kaip Eretas atvyko Lietuvon, vįy Tačiau ju pasiektomis pasekmė- 
ją pamilo ir jai pašventė geriau- mis negalimu nusiskųsti.
sius savo gyvenimo metus.

Suvažiavimo pabaiga buvo ap ailuluu u vu.u
vainikuota solistų D. Stankaitytės 7,5 ir Akelaitis 7,7. šuolis i toli —r 
ir A. Brazio koncertu _ .

Suvažiavimu susidomėjimas bu- liūnas 11-7 ir 3. G. Akelaitis 10-2 šuo- 
. . v < . v o didelis ir pats suvažiavimas

dicinos — dr. J. Meskauskas ir. paVyk0 geriau, nei buvo tikėtasi, 
dr. A. Balcytė-Gravrogkienė. Vi-; Linkėtina, kad sekantis, šeštasis, 
sos paskaitos buvo rūpestingai; lk Mokslo Akademijos suvažia- 
paruoštos ir pilnos originalių 1 vįmąs galėtu ivvkt i laisvo j e Lie- 
minčių. Dalyvavo didelis būrys tuvoje.
klausytojų, ypač šiame kontinen- j Sekmadienio vakare Lietuvių 
te mokslus baigusių ir dar studi-; Fronto Bičiuliai buvo surengę pa- 
juojančių akademikų. Kaikuriosj gerbimą LKM Akademijos valdy- 
paskąitos dėl laiko stokos turėjo ■ į)0S nariui prof. Z. Ivinskiui. Pir- 

4.2  4._____2 -4. 4._X2^ - -. 4 kO. i _ _ * ■ ■

žiavimo darbuose” pasirodys iš
tisai.

(Atkelta iš 1 psl.) 
bėra nei konservatiškas sustingi
mas, nei pasinešimas vien tik j 
naujumų j ieškojimą.

Kun. prof. St. Yla klausytojus 
supažindino su LKM Akademijos 
nueitu keliu ir žymiaisiais jos na
riais. Jis paminėjo, kad akademi
ja gyvavo 18 metų nepriklauso
moje Liet uv oje, o7 metus — iš
eivijoje. Paskaitininkas, kaip ir 
vjsi kiti pranešėjai, čia davė tik 
paskaitos santrauką, kadangi vi
siems laikas buvo labai griežtas
— 1 valanda. Ištisinius tekstus 
buvo žadėta paskelbti suvažiavi
mo darbų knygoje.

Sekančią dieną, šeštadieni, pa
skaitos vyko atskiromis sekcijo
mis Congress viešbutyje. Paskai
tų ciklas buvo tiek platus ir gau
sus, kad keletą paskaitų teko ati
dėti sekmadienio rytui. Paskai
tos buvo suskirstytos j sekcijas: 
teologijos, sociologijos, tiksliųjų 
bei gamtos mokslų, pedagogikos, 
istorijos, filosofijos ir medicinos.

Teologijos sekcijoje paskaitas 
skaitė p r ei. dr. L. Tulaba ir vysk, 
dr. V. Brizgys; sociologijos — 
kun. V. Bagdanavičius, prof. G. 
Galva ir kun. dr. K. Matulaitis, 
MIC; griežtųjų mokslų — dr. Č. 
Masaitis, dr. A. Liulevičius, prof. 
J. Rugys, dr. V. Litas ir dr. A. 
Darnusis; pedagogikos -— dr. A. 
Ramūnas ir dr. A. šerkšnas; isto
rijos— dr. K. Jurgėla, dr. A. Ku
čas ir dr. Z. Ivinskis; filosofijos
— kun. dr. P. Celiešius, kun. dr. 
A. Baltinis ir dr. J. Pikūnas; me-

| SPORTAS

TORONTO — CLEVELAND
Sį šeštadienį York Memorial stadi- 

jone (Keele ir Eglinton) įvyksta tre
čiosios tarpmiestinės visų prieauglio 
klasių rungtynės Toronto ? Cleveland. 
Torontą atstovaus rinktiniai Aušros ir 
Vyčio lengvatlečiai, kuriems stipriu 
varžovu bus pagarsėję Cleveland© 
Bielskaus žaibiečiai. Šalia to dar nu
matoma pravesti ir keletą varžybų vy
rų ir moterų klasės lengvatlėčiams. 
Tokiu būdu turėsime progos išvysti ne 
tik jaunuosius lengyatlečius, kovojan
čius dėl taškų, bet ir pasigėrėti geres
nėmis pasekmėmis. Kviečiame Toron
to visuomenę gausiai atsilankyti į šią I 
sportuojančio jaunimo bendravimo 
švente. Rungtynes numatoma pradėti 
apie 1 vai. p.p. šeštadienio vakare Pri
sikėlimo parapijos salėje įvyks dova
nų įteikimas ir susipažinimo arbatėlė 
bei šokiai KS Apygarda

AUŠROS ŽINIOS
Šį šeštadieni, 12 vai. York Memo

rial stadijone (Eglinton ir Keele kam
pas) įvyks ULčios tarpmiestinės Clė- 

■ velandas - Torontas lengvosios atloti- 
’ kos pirmenybės. Pirmąsias pirmenybes 
J laimėjo Torontas, antrąsias — Cleve- 
! landas. Visi Aušros lengvatlcciai — 
senior, jaunių, jaunučių bei mergai- 

I čių klasių renkasi šį antradienį ir 
i ketvirtadieni į Swansea parką treni- 
I rųotėm. \

Šeštadienį vakare 8 vai. muzikos stu-

' • ■ . •? š* Vf'' ■■

r^CUOLKA^
V iiE-AU.f '

. 1-IMITXDC- V.

•. REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

j Berniukų D grupėje (8-9 m. ąmž.) 
} 50 yd. bėgimą laimėjo A. Vaičeliūnas

2 į per 7,4A antruoju buvo S. Ignatavičius
1. S. Ignatavičius 12-^2, 2. A. Vaiče- 

lis į augštį — 1. A. Vaičeliūnas 3-8, 2. 
S. Ignatavičius 3-6. Sviedinuko meti
mas — 1. A. Vaičeliūnas 141-0, 2. S. Ig
natavičius 131-0, 3. G. Akelaitis 104-0. 
Šalia šių varžybų buvo pravestos ke
lios rungtys svečiams. Berniukų C kla
sėje 50 yd. nuotolį greičiausiai prabė
go Petrauskas (Aušra) per 7.5 ir Kry- 
žanauskas (Aušra) 7,6. šuolyje į tolį 
Petrauskas nušoko 13-1% ir Kryža- 
nauskas 12-7. Šuolyje į augštį Kryža- 
nauskas peršoko 4-6 ir Petrauskas 4-4.

_ . . ______ _ _________ Sviedinuką Petrauskas numetė 160-6 i
būti sutrumpintos, tačiau Suva- niadicni daug LKM AkademijosKryžanauškas 130-6. Mergaičių B;

-„.„A,,. . narjų buvo atsilankę j dlenrašči0 svietą „„metė
“Draugo" gegužine, o kaikurie ju i.

Sekmadienio rytą buvo sympo- čia tarė žodi, 
siumas— diskusijos apie’tauti-: gd. šulaitis ir V. K.
nes kultūros galimumus JAV mo- j 
kyklose. čia Įžangą padarė kun.

Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
Į šią gerai žinomą I ir n: ą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
SUNNYSIDE AVE. — 
RONGESVALLES 
$2.500 įmokėti. 8 kambarių murin s 
namas, vadens alyva šildymas. 3 
vonios, puiki vieta nuomavimui. 
Vienas inorgičius balansui 10 metų.
SWANSEA — BUNGALO
$4.000 įmokėti, 5 kamb ir 3 jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
RUNNYMEDE — BLOOR
$4.500 Įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pia
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
PACIFIC AVE. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas.
SUNNYSIDE AVE. —HIGH PARK 
$6.000 Įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo
nios. 3 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu.
RUNNYMEDE — ANNETTE 
DUPLEKSAS
S6.000 įmokėti, 10 kambarių per 2 * 
augtšus, atskiras mūrinis namas, 
karšto vandens šildymas, lengvos ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, puikus 
nuomavimui, žema kaina.
RUSHOLME RD.
S6.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus. puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vandens 
alyva šildymas, garažas, vienas at
viras morgičiųs balansui 10 metų.
SWANSEA
$9.000 Įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
tiktai 3 metų senumo, vandens aly
va šildymas, 2 vonios. 2 virtuvės, 
recreation kambarys rūsyje 
žas su privačiu įvažiavimu.
MOTELIS
$15.000 įmokėti, 17 vienetų 
lis, 5 kambarių bangalovas.
ranas ir benzino stotis, pilnai įreng
ta, gera apyvarta, labai arti prie 
Toronto. Pilna kaina S49.OOO, gali 
keisti į namą. Skubus pardavimas.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

$4.000 įmokėti, 7 kambarių gražus 
atsk. namas High Pa»*ko ra- 
jone. 1 >vi mod, v irt. Recroa- 
t’on kambarys ras', jo. Gara
žas ir šoh. įvaž. Pilna kaina 
$21.000,

$7.000 Įmokėti, Rusholme Road, at
skilas 8 kamb. per 2 augšt., 
mū>. namas. Dvi mod. virt., 
karšto vandens ai v vos šildy 
mas. Garažas, A”ti susisieki
mo, krautuvių, lietuvių mė-

■ • giamam^ rajone.;
$19,500 prašomą kainą. Bloor-Jąne 

rajone. Puikus 5 kambariu 
bunealovas. Pilnai įrengtas 3 
kambarių butas rūsyje. Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Didelis gražus kiemas, 

$9.600 Įmokėti. High Parko rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus namas. Modernus 
vonios kambarys kiekvieną- 
rae augštę. Moderni virtuvė 
ir galimybė įruošti virtuve 
antrame augšte. Karšto vand. 
šildymas. Balkonas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas.

$6.000 įmokėti. Mūrinis namas ir 
variety business ant pagrin 
dinos gatvės. Gražus keturių 
kambarių butas Il-me augš
te. Didelis kiemas, garažas. 
Pilna kaina už narna ir biz
ni $24.900.

100 akrų farma prie Otilijos. 6 kam
barių geras namas ir labai 

- geri kiti ūkio pastatai. Trak
torius ir kiti reikalingi pa
dargai. Prašo S10.500. Įmo
kėti reikia apie $3 000.

255 karų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geri prie 
pat asfaltuoto kelio. Parmos 
žemė prieina prie 3 mylių il
gumo ir vienos mylios platu
mo ežero. Galimybė išskirs
tyti vasarnamių totams arba 
įrengt i stovy kl a v i etc—cam p- 
ir.g grounds. Anglė našlė 
parduos už S18.500.

182 akrai žemės prie Lake Simcoe. 
Apie 55 mylios nuo Toronto. 
Drive-in kinas, golfo laukas 
šalia. Prašoma kaina $8.900.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165

Tarpmiestinėse lengv. atletikos rung
tynėse Torontą atstovaus šie Vyčio 
lengvatlečiai: Paeevičiūtė. R. Renkaus- 
kaitė, Šileika, Juškevičius, Supronaitė, Į 
Jonynaitė. J. Renkauskaitė. Vaičeliū- 

J naitė, Kybartaitė. Čirvinskaitė, Ignata- 
vičius. Vaičeliūnas.

Lengv. atletikos treniruotės augš- 
čiau išvardintiems lengvatlečiams 

įvvks antradieniais ir ketvirtadieniais
A.S.

Nauji studijiniai duomenys ro-
dr. R. C. Jančauskas, o diskusi- do, kad perarti važiavimas — ma-
jose dalyvavo dr. A. Liaugminas, šina prie mašinos — yra antra

, . 1AOO , .. P- Maldeikis. A. Rudis ir dr. A.• nelaimių gausumu priežastis VVKS anirauMfmais ir Reivl
atvykęs i Kanadą 1928 m.; sūnūs se is Prisikėlimo parapijos baz-! Šerkšnas. Po to į jas įsijungė ir, miestuose ir trecia — užmiesty. į Rennie parke nuo 6.30 v.v. 

‘Sergijus, buv. gimnazijos moky- i nyčios rugsėjo 7 d. ; klausytojai. Čia pažymėtiną tie- 'klausytojai. Čia pažymėtiną tie-

DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽI ! ERDVES (1)
- - (Atkelta iš 3 puslp.) 
serschmitt 109 lėktuvais. Kai vė
liau vyko V-2 projektavimas ir ga
myba. tai v. Braun ir palaikė daž
ną ryši su fabrikais lėktuvu.

1931 m. v. Braun išvyko i Tech
nologijos institutą Zueriche, Švei
carijoje. Tais pačiais metais grižo 
atgal ir bandė pirmąją raketą Mi
rak L Nepasisekė. Tolimesni ra
ketų šaudymai sekėsi geriau. Ra
ketos kildavo nuo platformos iki 
1200 pėdų augščio. Kadangi ra
ketos turėjo parašiutus, tai būda
vo galima pakartotinai šauti. 1932 
m. raketų specialistas baigė aero
nautikos inžineriją Charlotten- 
burgo Technologijos institute ba
kalauro laipsniu. Tada v. Braun 
pamatė, kad erdvės nugalėjimui 
neužtenka mechaninės inžineri
jos. Reikia fizikos, chemijos ir as
tronomijos mokslo žinių norint

pilnai suprasti raketų tobulinimo Riečiams gaminti pagal Versalio 
darbą. 1932 m. įstojo į Berlyno sutartį. Ministerijos ekspertus la-į 
un-tą. Šalia studijų ir toliau tęsė bai domino statinio iššovimo (kaip 
praktinį raketų tobulinimą su ra
ketininkų grupę, remiama jau 
vokiečių kariuomenės. Po poros 
metų studijų gavo fizikos daktaro 
laipsnį augščiausiu pažymiu — 
eximium. Tezė nagrinėjo raketų ___  _ __ _ ...
motoro teorinius ir praktinius Braun draugas Nebel nusivylė, 
skysto kuro aspektus, bet diserta- kad ministerija nebenorėjo dau- 
cinis darbas dėl karinės savo 
reikšmės nebuvo viešai paskelb
tas. Tik II D. karui pasibaigus jo 
mokslinis darbas buvo atspaus
dintas.

RAKETOS
KARIUOMENEI
1932 m. vokiečių krašto apsau

gos ministerija susidomėjo raketi
niais bandymais. Raketos impona
vo kaip tolimos distancijos gink
las, kuris nebuvo draudžiamas vo-

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus 

St. Dcrgis, J. Matulionis
K,

F. SENKUS, Real Estate

RO. 7-8131
F. Senkus 

1717 BLOOR ST. WEST, 

(prie Parkside Drive)

gara-

mote- 
rešto-

artilerijos sviedinio) distancija, 
negu skriejanti raketa. V. Braun • 
gavo užsakymą tobulinti raketą! 
Mirak II. kuri Kummersdorf ar--
tilerijos lauke 60 mylių nuo Ber- 
Ivno nedavė lauktu rezultatu. V.■V .*•

ODĖL gyvybės draudimas yra visiems prieinama, j 
lengvai Įsigyjama nuosavybė*

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

CRISS X CROSS
Pal’d 1945

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS 

Specialiai sukirptos, jaukiai 
nešiojamos - patogiu 

elastiniu juosmeniu — 
patentuotu savaime 

užsidarančiu “kryžminiu X” 
priekiu, suteikiančiu 

glaudžią išvaizdą. 
Pagamintos iš 

į puikios kokybės
Įk šukuotos medvilnės. 

Ilgai nešiojamos, 
lengvai skalbiamos.

nereikalingos 
laidyti.

& JV Marškinėliai
pritaikomi.

1SWQ

Extra Realty Ltd. 
1Q43 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — GLENDONWYNE — HIGH PARK. $8.000 įmokėti, atskiras, 

gražių plytų. 8 kambarių, 2 augštų, 12 metų senumo, 2 virtuvės, kamb. 
dideli, privatus šoninis įvažiavimas, garažas, prie geriausio susisiekimo 
ir apsipirkimo. Kaina $23 000.

WINDERMERE — BLOOR. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 74 kamb., dvie
jų augštų. 2 virt., vand . aošįld.. 10 pėdų privatus šoninis įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kiemas. $21.000.

INDIAN — HIGH PARK. $3.000 įmokėti, plytų, atskiras, 14 kamb., 5 vir
tuvės. 4 prausyklos, mėnesinės nuomos $340. Kaina $19 000.

EGLINTON — YONGE. $3.000 Įmokėti, atsk., 5 kamb. bangaliukas, sku
bus-pardavimas. Kaina $11.500,

HIGH PARK. $3.000 Įmokėti, atskiras, mūro, 7 kamb., 2 augšt. 2 virt., 
kambariai dideli, šoninis įvaž., garažas. Skubus pardavimas. $16.900. 
Namas išmokėtas

IEŠKAU PIRKTI MORGIčIV S9.000 SUMAI
83 AKRŲ ©KIS, 30 mylių nuo Toronto, trobesiai ir žemė gera,

J. KUDABA Namą telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais i EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

tu vės. 4

hl’Lrąrdavimas. Kaina $11.500.

kambariai dideli, šoninis įvaž., garažas. Skubus pardavimas. $16.900.

giau nė girdėti apie tolimesnius 
bandymus. Von Braun nusprendė 
Įtikinti kapitoną Becker, vieną 
minėtų ministerijos ekspertų, kad 
reikia ir toliau dirbti ir galima 

■ pagaminti skriejančią raketą. Pa
galiau buvo sutikta vėl finansuoti, 
bet ši kartą slaptai. Bandymams 
reikėjo ir slaptos vietos. Verta pa
minėti. kad tuo metu dar nė vie
nas jaunųjų raketininkų nesvajo
jo, kokios reikšmės kaip ginklas 
turės jų raketos II D. kare. 1932 
m. pabaigoje v. Braun perėjo 
kaip civilis dirbti kariuomenės 
žinion prie skysto kuro raketų. 
Sekančiais metais buvo pagamin
tas pirmas vandeniu šaldomas ra
ketinis motoras statiniam šovi
niui. Po to sekė daug nepasiseki
mų, sprogimų ir kitų nuotykių, 
kurie tikrai jaunojo mokslininko 
darbo nedrąsino. Darbo tobulini
mas buvo tęsiamas sukvietus Įvai
rių sričių specialistus. Truko 6 > 
mėn. pagaminti naują skysto kuro 
motorą, kuris vistiek gerai nevei
kė. Patobulintoji raketa A turėjo 
skristi, bet mažiausiais netobulu
mas greit ją tupdė žemėn.

Tik 1934 rrv d vi nu kės raketos 
A-2s (pakrikštytos Max ir Moritz ’ 

Į vardu) buvo sėkmingai išbandytos 
Borkum saloje Šiaurės jūroje, 
kur jos nuskriejo l1/^ mylios. Pa
galiau kariškiai nusprendė su
jungti i vieną “Raketenflugplatz 
Berlin” ir Kummersdorf bandy
mų stotį, kur v. Braun dirbo. Wal
ter Riedel irgi atlikinėjo darbus, 
kariuomenei. Riedel buvo dau
giau planuotojas. Vėliau jis dirbo I 
kaip vyr. planuotojas prie V-2 
raketos. Po karo Riedel atsidūrė 
Anglijoj, kur jis ir dabar tebe
dirba. Max ir Moritz raketos pa
kėlė išradėjų nuotaiką ir atkrei
pė kariškių dėmesį. Buvo aiškiai, 
pamatyta, kad jaunųjų entuzias-l 

Į tų idėjos nėra svajonė ar dienos 
sapnas. Pradėta tobulinti A-3 ra
keta. Vėl kurį laiką nesėkmė ly
dėjo bandymus, tačiau darbas vy
ko ir toliau su raketomis A-3 ir 
A-5. Paruošė J. A. |

Suma pasirenkama pagal reikalo ir norą.
■ kiek ilgai draudimas turi galioti,
L-QIKQS, pasirenkamas.
ir K. ’ • • nusistatomas pagal išgales ir išdėsto-
AAOKCJiniGS rnas patogiomis rotomis.
- nei gaisro, nei vagies nesunaikina-

_ / mas turtas.

Platesnius paaiškinimus mielai suteiks 
PRANAS BARAUSKAS, atstovaująs

CROWN LIFE
DRAUDIMŲ BENDROVĘ

Df) (S"0S1 1 ^ba^MEO°CRES.
VJ VU11 TORONTO 9, ONT.

— TAIP PAT ĮVAIRŪS KITOKIE DRAUDIMAI —

(1)
(2)
(3)
(4) Saugumas,

REIKALAUKITE!

nailonu sustiprintais
kulnimis ir pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

Niujorkas. — Sovietų šnipas 
dr. R. Soblen, kuris buvo nuteis
tas kalėti visą amžių, paleistas iš 
kalėjimo už $100 000 užstato. Esą 

j jam. sergančiam kraujo vėžiu, rei- 
• kalingas specialus gydymas

Jos tikrai laikys ilgiau — la- 1 
bai patogios--labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NES. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS-9-4

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WA’LLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bhoor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Pr’^ Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

PILNA KAINA S10.500 — 
DU NAMAI

Vakarų Toronte, gerų plytų, po 6 
kambarius, reikalingi remonto, vie
nas namas išnuomotas už $75 mėn.

WESTON, — VANDENIU 
ŠILDOMAS

$3.000 Įmokėti, gerų plytų. 6 did.
kamb narnąs, naujas šild.. modom, 
virtuvė, privatus platus įvaž . gara
žas, geroj rezidencinėj gatvei.

3 KRAUTUVES — 6 BUTAI
Yonge St., kampinė nuosavybė, ge
rų plytų, vand. alyva šild., garažas.
3 kraut, metinės pajamos $13.500.

78 AKRAI — STAYNER
$11.000 pilna kaina, mišrus ūkis.
priesmėlio dirvą, geras 6 kambarių 
namas. 2 didelės daržinės.

CIGAR IR STATIONARY 
KRAUTUVE

$1.500 pilna kaina už biznį, didelė 
gerai įrengta krautuvė su dviem 
kambariais, geromis sąlygomis iš
nuomota 7 metams. $600-700 savai
tinė apyvarta.
Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. t aip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 

J. Girdvainis

ST. JOHN’S — JANE
S3.500 įmokėti, gerų plytų 6 didelių 
kambarių namas, ultra moderni vir
tuvė. visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, šoninis įvažiavimas, 
garažas.

CILLEGE — RUSHOLME
S4.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vandeniu alyva šildomas, vi
si kambariai išdažyti aliejiniais da
žais, 2 modernios virtuvės. 2 vo
nios, 4 kambariai pirmam ir 5 kam
bariai antram augšte. 2 garažai.

KOKTEILIO KARAS 
GĖRIMŲ KAMBARIAI

Motelis su gėrimams leidimu, mo
terims gėrimų kambarys su 105 sė
dimom vietom, vyrams su 73, val
gomasis su 45. kokteilio baras su 
40. ir 15 nuomavimui kambarių. 
Parduodama alaus virš 17 000 ga
lionų; Gerų plytų su blokais pasta^ 
tas. naujai atremontuotas, su mo
demiškais baldais ir kitais įrengi
mais. $60.000 įmokėti.



Ken WILES
REALTOR LTD. .

1190 Weston Rd. (prie Eglinton Ave.) 
Telefonas RO. 2-1191

JANE — DUNDAS
$1.500 įmok.. 6 kamb atsk. mūr., 
mod virt, švarūs kamb., naujas šil
dymas, šoninis įvaž., garažas. Viena 
skola balansui 15-kai metų išmok.

JANE — ANNETTE
$2.000 įmok.. 7 kamb. per du augš- 
tus, mūr., 2 mod. virt., šoninis įvaž , 
garažas. Lengvos išmok, sąlygos. 
Vertas pamatyti, nes prašo $14.500.

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.500 įmok., 8 kamb. mūr., 3 mod. 
virt., 2 vonios, naujas alyvos šild., 
10-čiai metų išmokėjimas. Geras ir 
pigus pirkinys. Pasiteiraukit.

BLOOR — DUNDAS
$2.500 įmok., 6 kamb. mūr. naujai 
išdekoruotas, arti Bloor kraut, ir 
susisiek. Lietuvių mėgiamas rajo
nas. Vienas morgičius išmokėjimui..

JANE — ELLINS AVE.
$3.000 Įmok., 5 kamb. mūr. rupių 
plytų bungalovas. Labai švarus iš 
lauko ir vidaus. Įrengtas rūsys, gra
žūs kamb., did. sklypas, priv. įva
žiavimas. Lengvos išmok, sąlygos. 
Parduos už $12 900.

JANE — BABY POINT
$25.000 įmok., 11 butų po 5 kamb. 
naujos statybos apartamentas. Gra
ži vieta vakarų Toronte. Viskas iš
nuomota, metinės pajamos virš 
$15.000. Geras investavimas.

BLOOR — SWANSEA 
$3.000 įmok., 6 kamb. atsk. rupių 
plytų. 10 metų senumo, kvadrat. 
planas, did. kamb., mod. įrengtas, 
naujas šild., Šoninis įvaž., garažas. 
Geras ir gražus pirkinys. Vertas pa
matyti.

BLOOR — JANE
$5.000 įmok., 7 kamb. atsk. mūr. ru
pių pi.,3 kamb. gražus butas ru-1 
syje su atskiru įėjimu. Mod. įreng-; 
tas namas, did. kamb., 2 vonios, 1 
vand. alyva šild. Garažas ir privat. 
įvaž. Ideali vieta, arti Bloor. Kas; 
j ieško gero ir gražaus namo, teguli 
tuoj skambina —pasiteirauja ir pa-;

■ mato,. •' - \. ... ■ \ - i
RUSHOLME RD. — COLLEGE ’ 

$6.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 
4 kamb. pirmame augšte, geras iš
planavimas, 3 atskiri butai, visas iš
nuomotas, vand. alyva šild., garažas 
ir geras įvaž. Sav. išvyksta į JAV. 
Skubus ir pigus pard. Vertas pa
matyti. Paskubėkit. • 1

$6.000 įmok., 10 kamb. atsk. mūr., 
3virt., 2 vonios, vand. alyva šild. 
Namas randasi arti Bloor ir parko. \ 
Ideali vieta nuomavimui, galima į 
tuoj užimti. Prašo $20.000 ir vienas•’ 
morgičius 10-čiai metų išmokėti. -5

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
1190 WESTON RD. (prie Eglinton Ave. W.)

Telef. RO. 2-1191. Namu RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse (arime dižiattsią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu biznių ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DP.L INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito v
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS* STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos, e Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadiehfens nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak ; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi i vai. p,p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą .alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TA1SOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 

•ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

AP. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)

Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912,

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

J. BARAKAUSKAS

Elektros s 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

Tel RO. 7-9947
24 llnmberview Rd., Toronto.

V Y RIS K Ų IR Q i 11 €1 Q
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlU V V |

I TORONTO, Ont.
“DAINA” RUOŠIASI
pirmam didžiuliam rudens ba

liui. Jame bus loterija ir kitų įvai
rumų. Valdyba nuolankiai krei
piasi į visus, prašydama loterijai 
fantų. Džiaugiamės, kad pirmasis 
kreipimasis per “T2” jau duoda 
vaisių: jautrios lietuvaitės skuba 
su dovanomis fantams. Tikimės, 
kad ir visi kiti, kas tik pritaria 
likusiųjų tremtinių šalpai, skubės 
Įteikti savo dovanas. Prašome pa
skambinti: pirm. Butienė RO. 6- 
0908, J. Empakerienė BE. 2-1760, 
J. Kulikauskienė BE. 3-9692 ir 
dovanos bus iš namų paimtos. 
Ačiū! Valdyba

LN dešimtmetis nebetoli
Spalio 21 d: Lietuvių Namuose 

Įvyks dešimtmečio paminėjimas 
— iškilmės ir balius. Visiems na
riams bus duodamas nemokamai 
LN metraštis, kuris dabar spaus- j 
dinamas. Jame bus pavaizduota: 
aprašymais,.fotografijomis ir len
telėmis LN įkūrimo istorija, fi
nansinė apyskaita, dešimtmečio 
veikla ir žvilgsnis i ateitį. Bus 
Įdėtas narių sąrašas, čarteris ir 
Įstatai. Iki dešimtmečio narių 
skaičius dar padidės bent dešim
timi. Šiuo metu narių yra 540, 
bet paskutinis šėre nr. yra 564, 
kuri gavo šėrą Įsigijęs Grizickas 
Stasys. Alyvą per LN užsisakė: 
M. Duliūnas, dr. J. Yčas ir J. Ži
lys. Visiems, per LN užsisakiu
siems alyvą, krosnys yra daugu
moj jau išvalytos nemokamai. 
Minint LN dešimtmeti, bus neuž
miršti visi, kas kuom nors prie 
LN yra prisidėjęs. L.

Priešvestuvinė staigmena
Rugsėjo 9 d. A. Z. Dilkų na

muose, 91 Medland Avė., Įvyko gana plačia dienotvarke, kuriam 
šauni puota, kuri buvo skirta Jo- pirmininkavo L. Karbūnas. Pa- 
nui Aukštaičiui, besirengiančiam - ■ . . .
vestuvėms. Rengėjai, jo artimi 
draugai, kurių susirinko apie 40, 
linkėjo daug džiaugsmo, laimės 
bei ilgiausių metų. Dalyvis

Dr. Pr. Ancevičius sulaukia vis 
daugiau nepalankių balsų dėl sa
vo žygių prieš vokiečių mokyklą 
Oakvillėj. Prieš ji viešumon išėjo 
tos pats vietovės mokyklų komi
sijos narys B. Cotton. Vietiniame 
dienraštyje jis paskelbė savo sam
protavimus, palankius vokiečių 
mokyklai, ir taipgi lankėsi pas 
Ontario švietimo viceministerį dr. 
C. W. Booth. Dr. Pr. Ancevičiaus 
žygius B. Cotton pavadino “one- 
man crusade”. Dr. Frank Ance- 
vich atsiliepė ilgu pareiškimu 
“Oakville Journal” VIII. 31, ku
riame išdėstė savo pažiūras. Be 
kitko jis sako, kad jo žygiai liečia 
visas vokiečių mokyklas Ontario 
prov., kurių yra 30. Prašęs švieti- 

' mo minister! ištirti jų visų prog
ramas. Girdėti, kaikurie lietuviai 
mano, kad tie žygiai gali atsisukti 
prieš jų pačių ir kitų tautinių 
grupių mokyklas. L.

Arkivysk. P. E. Pocock dalyva-,
’ vo ištaigingai suerngtoje Toronto ‘"-va 
: italų verslininkų ir profesijonalų f?*°t8aur,Q- 
vakarienėje ir pasakė kalbą, iškel- V".J“.,, 

i damas italų veržlumą organizavi- 
me ir versluose. Taip pat apgai- Pj 
testavo, kad paprasti italų darbi- 8p:j.lsl!!e 
ninkai iki šiol buvo nesąžiningai pn* 
išna ūdoj a nū. džiovinta- 

mosios ai 
įrengimti 
mažiems. 
Spaudoji- 
tikimai.š- 
tu vandii- 
kai suno-

Tirti Buck, Kanados komunistų 
vadas, savo šalininkų susirinkime 
pareiškė, kad kompartija Kana
doje turinti 6000 narių. Jis patei
sino Maskvos nutarimą vėl pradė
ti atominius bandymus. Pavojų m 
taikai esą sudaro ne Berlynas, o u“- su *s 
Europos valstybių sienos. Nuo jų 
nustatymo priklausysią taika ar 
karas.

FŠ 130 LIKO
59 GYVŲ KARININKŲ
Rugsėjo 2 ir 3 d. d Toronte įvy

ko Karo mokyklos 18-tos laidos 
karininkų suvažiavimas. Iniciato
riai šį suvažiavimą norėjo rengti 
JAV, bet vėliau buvo pasirinkta 
Torontas, nes čia gyvena būrelis 
tą laidą baigusių. Suvažiavimo di
džiausia naštos dalis teko K. Ba
tūrai, bet Kazimieras, užsigrūdi
nęs vasaros stovyklose, išlaikė — 
nugalėjo! Tai pirmas toks suva
žiavimas. Iš 130 baigusių 18-tą 
laidą dalyvavo 25; 25 metai — 25 
dalyviai! Į suvažiavimą buvo 
kviesti ir šeimos nariai, tai viso 
su svečiais suvažiavime dalyvavo 
apie 80 asmenų. Didžiausias suva
žiavimo svečias — tuometinis Ka
ro mokyklos virš. gen. K. Mustei
kis ir kadro karin. kpt. Šopaga.

Pirmąją dieną LN Įvyko iškil
mingas suvažiavimo posėdis su

Namai 
didėja iie 
mažėja il
gumo p

Dažnii- 
mingų li- 
mai, ad, 
apsinuoik 
laiptus, p- 
šviėsti, o 
durys, ii- 
tų apris- 
muo, att 
matytų ai 
neturi ia- 
ry turi e- 
salai, g«e. 
Laiptų li- 
tvirtintii- 
džių pati
ko laipta- 
barstyk »i 
ledo nd. 
Dažymm- 
pėčias; ti 
lubų nu

Jeigu j, 
gera atsi- 
reigojinir 
kaimynce 
gali nulti 
teismo Il
gumą.

Dažnus 
rūšies ni
kų tėn,i- 
siekti. ki
kenąs ie
nos, kas- 
siekti. ži- 
ri būti fe- 
judinamo 
vaiko visi 
visada u- 
jos iš vu 
sužeisti is 
gali pąsa- 
norėti pa 
maši neiti 
dujų kra
tą įranli. 
Laikyk s, 
vabzdžis- 
lių mos
tus tokie- 
prieina.

Jei va- 
dami lati

Tautinė svetimšalių paroda 
Įvyks Palace Pier patalpose nuo 
spalio 3 iki 7 d. Parodos tikslas 
duoti kiekvienam betkokios kil
mės kanadiečiui parodyti savo 
kultūrinius ir pramoninius pasi
sekimus. Atskiroms tautybių gru
pėms, jų pasirodymams yra pa
skirtos atskiros dienos. Pabaltie- 
čiai yra priskirti prie skandinavų 
grupės. Kiekvieną dieną bus du 
dainų, muzikos ir šokių koncer
tai. Parodos žymiausiu Įvykiu bus 
visų tautų balius, per kuri bus 
vainikuota parodos karalienė.

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenim.
ATSTOVAS

Vyt. B u bei is
Lietuviams didelė nuolaida.
, Verslo tel. RO. 2-2213 

Buto — RO. 6-3135.

International 
Driving School

WALDI

Vof
Sky

89
rd. E.

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au-
1 jė.nis jomis ir
Voll.su agenais.
1 vai. važiav.mo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

gerbus susikaupimo minute žuvu
sius ir mirusius 18-tos laidos ka
rininkus, buvo pakartotas, kaip 
prieš 25-rius m,, Karo mokyklos 
kariūnų vakarinis patikrinimas, 
kuri atliko viršila Reikalas.

Išsirikiuoja. Pagal sąrašą 130 
pavardžių — atsiliepė “Aš” 25, o 
vietoj kitų 105 “Aš” — tik klai
kus paaiškinimas: žuvęs, dingęs 
be žinios, išvežtas i Rusiją, gyve
na ten ir ten ... Raportas gen. 
K. Musteikiui: — Pone Genero
le, iš Karo mokyklos 18-tą laidą 
baigusių 130 kariūnų yra: žinomų 
gyvų 50; suvažiavime dalyvau
ja 25; žuvusių žinomų 13; išvež
tų i Rusiją 15; 52-jų — likimas 
nežinomas. Himnasc ir “Marija, 
Marija” ...

Šių dviejų, artimiausių lietuvio 
širdžiai, giesmių skrendant ai
dams, ne vieno dalyvio akis suvil
gė karti ašara. Vieniems primi
nė žiaurų likimą, o kitiems kilo 
mintis: kas ir kada padarys patik
rinimą visos lietuviu tautos sūnų 
ir dukrų išblaškytų po visus pa
saulio kontinentus ...

Pabaigus patikrinimą, susėdus 
visiems i savo vietas, į dalyvius 
prabilo gen. Musteikis. Jis primi
nė, kad karininko profesija, o 
ypač tremtyje, nedėkinga. Daugu
ma karininkų pragyvenimą uždir
ba fabrikuose, kaip eiliniai fizinio 
darbo darbininkai. Todėl, kaiku- 
rie gal ir gailisi pasirinkę šią 
profesją. Bet du dalykai gana 
svarbūs, kuriuos karininkas turi: 
fizinis užsigrūdinimas ir pasiryži
mas išlikti geru lietuviu. Baigda
mas generolas palinkėjo auksinį 
jubilėjų atšvęsti Panemunėje ir 
išauklėti savo vaikus gerais lie
tuviais.

žodžiu dar sveikino: T. Placi
das, OFM, šv. Jono Kr. parap. — 
kun. B. Paceviėfus. kpt. šopaga. 
KLB Toronto apyl. valdybos var
du Slabašinskas, sav. kūr. vardu 
Aperavičius. šaulių — V. Bade
nas ir 19-tos laidos — H. Stepai- 
tis. Suvažiavusiųjų vardu kalbė
jo Balsas, kuris vaizdžiai apibū
dino 18-tą laidą ir užbaigė žo
džiais: “Priesaiką išpildys mūsų 
vaikai”.

Suvažiavimas priėmė keletą 
sveikinimų ir rezoliucijų — Ka
nados min. pirm. Diefenbakeriui 
ir kt.

Toliau sekė bendras pobūvis, 
kuriame ypatingai gražiai pasiro
dė jaunimas.

Antrąją suvažiavimo dieną, 
sekmadienį, 10* vai. Prisikėlimo 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už žuvusius ir mirusius 18-tos 
laidos karininkus, kuriose daly
vavo visi suvažiavimo dalyviai ir 
jų šeimos. Prieš pamaldas buvo 
padėtas prie paminklinės lentos 
vainikas.' . ■ ... J

Suvažiavimas buvo kruopščiai 
parengtas; praėjo drausmingoje 
bei nuoširdžioje nuotaikoje.

J. Dvllaltis I

Wi
Bale

mit
Vi
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AKtovat ■■ 
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ŠILDYMO KONTR/
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR

507 Dovercourt Rd., Tore

Taisomi RADIO IR 1
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Keista

S Y F5EN0S.
Žmoniškumo supratimas 

Prekybininkas pastatė krautu-

— Ar jūs esate mėsininkas?
— Ne, esu batsiuvys.

Škotas visada teisus
škotas ateina i krautuvę ir pra

šo vieno pentino.
— Tik vieno?— nusistebi par

davėjas. — O ką gi tamsta darysi 
su vienu pentinu?

— Kaip tai? Ar jūs nežinot, 
kad pinigų negalima eikvot to
kiems dalykams kaip pentinai? 
Jei aš arkliui įspirsiu i vieną šo
ną su pentinu, tai, manau, kitas 
Šonas pats eis.

stipriai viena ranka, kad kita lais
va ranka galėtumėt laikytis tu- vėje juodą lentą ir prašė klijentų 
rėklų. i įrašyti savo profesijas ir ką jie

Niekad nepalik vaiko vonios daro žmoniškumo vardan, 
kambary; pasirūpink įtaisyti už- Advokatas Įrašė: Aš ginu visus, 
raktą iš vidaus taip, kad jis nega- Gydytojas: Aš prirašau vaistų 
lėt ų vienas užsirakinti. V onio j ji | v įsiems.
laikyk ant guminio patiesalo. į Pamokslininkas: Aš meldžiuosi 
Vaistų spintelė turi būti vaikui už visus.
nepasiekiama. Vartoti skutimosi | Atėjo Į krautuvę senas ūkinin- 
peiliukai neturi būti palieka'mi. kas, parašė kas esąs, pakasė pa- 
Krautuvėse galima gauti pirkti kauši ir, pagalvojęs minutę, įrašė: 
mažus kištuvėlius, kuriuos reikia į Aš moku visiems. ?
Įkišti į nenaudojamus elektros Į
lizdus, kad vaikas ten negalėtų | ' algyldoje
Įkišti špilkos, vinies ar kitko. .. — Kepsnys puikus. Kalbu apie 
Tai sugadintų elektros kamščius Ji kaip specialistas.
arba jis pats gautų elektros 
smūgi. |

Laikyk vaiko žaislus gražioj 
tvarkoj. Žaislai, turį mažas dalis,' 
kurias vaikas gali ištraukti ir dė
ti i burną, turi būti prižiūrimi; 
geriausia tas dalis pašalinti. Daug 
jau lokiukų akių pakliuvo į vaiko 
vidurius, žirklės turi būti nuo 
vaikų slepiamos. Vaikų žaislų da
žai neturi turėti nuodingų dalių, 
nes vaikai labai dažnai juos mėgs
ta čiulpti.

Mokyk vaiką paklusti saugumo 
taisyklėms gatvėje. Jis neturi nu
eiti nuo šaligatvio; kai reikia per
eiti per gatvę prie kampo, jis turi 
nulipti nuo savo triračio ar kito 
kurio savo ratuoto žaislo. Mokyk 
ji neerzinti nei šunų, nei kačių. 
Laikyk visus ginklus jam nepri
einamose vietose.

Jei šie patarimai bus praktikuo
jami, tai jūsų namai bus saugūs 
jums ir visai šeimai. C. Sc.

E. Kelson

Kerštas
Sekmadieni klebonas pastebė

jo gerai pažįstamą parapijietę už
sivilkusią gedulo drabužius.

— Kas gi atsitiko? Ar tamsta 
netekote vyro?

— Ne, klebone. Tik mano vy
ras taip man Įgriso, kad keršyda
ma jam apsivilkau gedulo drabu
žius mano pirmojo vyro atmini
mui ...

Po j ieškojimo i
MIKAS RIDEM.AKAS (Rydemakas), 

g. 11. 6. ar 11. 7. 1913 Lietuvoje yra 
jieškomas Vokietijos R. Kryžiaus. 
1948 m. jis yra buvęs Hanau a. Main 
stovykloj ir t.p. metais emigravęs Ka- 
nadon. 1956 m. jo adresas buvo: Runk- 
hause 3 RM. 17, Noranda, Que., Ca-

• nada. Jo reikalu kreiptis: J. Matulio- 
inis, 121 Beatrice St., Toronto 3, Ont, 
Canada. . ..

PABALTIJO VALSTYBĖSE 
gyvena apie 70.000 žydų; 37.000 
Latvijoj, 25.000 Lietuvoj ir 5.000 
Estijoj. Viso Sov. Sąjungoj, pa
gal 1959 m. surašymo duomenis, 
yra 2.268.000 žydų. Spėjama, kad 
dabartinėse Lietuvos sienose na
ciai karo metu išžudė apie 300.- 
000 žydų. Tokie duomenys pa
skelbti “The Jewish Journal of j 
Sociology” 1961 m. Nr. 1,

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ZC 7
gyvybės, pensijų ir kt. U"U(J-LJL

T")T*ill 1 d 1 TTl 3.1 p Barausko AgStūra-L CL LA \ A LaAavII. 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

. 1
1796 B!

j Priėmir,
■ ir treči.
- antradic
■ penktac

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
• (Į rytus nuo Dufferin St.)

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai. OKULISTĖS

ADV(
100

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria B17KOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, fend 
pcirsikČĮė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. VV. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumo. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN

24 V AL. PATARNAVIMAS '

RO. 9-4612 •
DRAUDIMO ĮSTAIGA

AL DŪDA
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

Voll.su


8 PUSE

TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje nuo 

praėjusio sekmadienio įvesta 12 
vai. vėlyvosios pamaldos. Tuo bū
du pamaldos sekmadieniais: 9.30, 
11 ir 12 vai.

— Praėjusį sekmadienį pamal
dų metu paminėta Tautos šventė 
užbaigiant 11 vai. pamaldas Lie
tuvos himnu.

— Šį sekmadienį darom t rink
liava popiežiaus labdarybinei 
veiklai.

— Praėjusiu sekmadieniu baig
tos pamaldos Gerojo Ganytojo 
stovyklos koplyčioje Sprirghurs- 
te. šią vasarą pamaldos ten buvo 
laikomos 12 sekmadienių. Pamal
dos bus vėl pradėtos sekančių me
tų birželio antroje pusėje.

— Ši šeštadienį pradeda moks
lo metus lietuviškoji šeštadieninė 
mokykla. Oficialios mokyklos ati
darymo pamaldos šv. Jono Kr. 
bažnyčioje įvyks šį sekmadienį 
9.30-vai.' ■ ' ’

— Praėjusią savaitę lietuvių 
kapinėse palaidota: a.a. Barbora 
Treigienė, Vilius Puodžiūnas ir 9 
mėn. kūdikis Raimundas Govė- 
das. A.a. Vilius Puodžiūnas bu
vo evangelikų tikybos. Jam dar 
gyvam pageidaujant, o taip pat 
prašant jo giminėms, maldas prie 
jo kapo atskaitė katalikų kunigas,

— Nuo šio sekmadienio vėl 
pradedamos parapijos choro repe
ticijos. Choro vedėjas muz. St. 
GaiŲivičius maloniai prašo įsi
jungti naujų choristų. Repeticijos 
daromos kartą i savaitę, sekma-

Didžiai Gerbiamiems Mokytojams

SERGIJUI IR SOFIJAI TREIGIAMS.

jų dukrelei Daliai ir sūnui Juliui, visiems giminėms ir arti-

is

miesiems, jų brangiai mamytei, uošvei ir močiutei

a. t a. BARBORAI TREIGIENEI mirus,

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Buvę Kybartų gimnazijos auklėtiniai 
ir mokiniai Toronte

Toronto sendraugių ateitininkų kuopos narius
SERGIJŲ ir SOFIJĄ TREIGIUS, 

jų mylimai mamytei ir uošvei
a. a. BARBORAI TREIGIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

Toronto sendraugiai ateitininkai

BARBORAI TREIGIENEI mirus, 
jos sūnui Sergijui su šeima 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
P. ir K. Abromaičiai

BARBORAI TREIGIENEI mirus.
S. Treigiui su šeima ir visiems velionės vaikams bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą

■V.‘ Aušrotas su šeima

VINCENTUI IR VERUTEI TREIGIAMS,

jo brangiai mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia

Vytautas ir Aldona Babeckai

BARBORAI TREIGIENEI mirus, 
jos sūnums, dukroms bei giminėms 

reiškia nuoširdžią užuojautą —
O. Indrelienė

Mielus VERUTĘ ir VINCĄ TREIGIUS, 
broli SERGIJŲ, seseris ALBINĄ ir MAGDELENĄ 

bei jų šeimas.
netekus brangios mamytės, uošvės, močiutės - 

a. a. BARBOROS TREIGIENĖS, 
nuoširdžiausiai užjaučiame

H S. Kairiai
M. Grincevičiai
A. VaitaiM

a

A. t A. 
BARBORAI TREIGIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame 
M. Barščiauskicnei.
A. P. štuopiams,
S. S. Treigiams.
V. V. Treigiams

S. R. Sakalauskai
M. V. Tamulaičiai
A. V. Užupiai

Mylimai Motinai
BARBORA I T R E I G I E N E I mirus.

pp. V. ir V. Treigiams ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

A. ir B. Stonkus su šeima.
O. ir J. Stonkus.
A. ir B. Arūnai

dieniais po 11 vai. pamaldų I
— Jaunimo choro repeticija šį! 

penktadienį 6 vai. vak. šeštadie
nį repeticijos nebus.

— Parapijos vardu dėkojame 
uoliai bažnyčios valytojai Marijai 
Stungurienei, kuri būdama seny
vo amžiaus, per dvylika metų są
žiningai kas savaitę rūpinosi baž
nyčios švara.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ši sekmadieni 10-tos vai. 

Mišios skiriamos mokslo metų 
pradžiai. Jose dalyvauti kviečia
mi visi mokyklinio amžiaus vai
kai ir jų tėveliai. Giedos vaikų 
choras. .Mokslo metais 10 vai. Mi
šios ir pamokslas bus skiriami 
jaunimui ir vaikams.

— Tėvai pranciškonai nuošir
džiai dėkoja visų trijų stovyklų 
vadovybėms — ateitininkų, “Auš
ros” ir skautų —- už pavyzdingą

TEVI8KKS ŽIBURIAI

Mokslo metų pradžios pamal-

Ateitininku susirinkimas

TORONTO ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA po vasaros atosto- 

| stovyklų pravedimą jų stovykla-j gų mokslo metus pradeda šį šeš- 
vietėje N Wasagoje. Tikime, kad tauienį. rugsėjo16 d., 9 vai. ryto.

1 jos bus davusios daug naudos Mokyklos patalpos tojepatvieto- 
tiek tautiniu, tiek dvasiniu, tiek ie — šv. Pranciškaus mokykla 
ir sveikatos atžvilgiu. T. praneiš- Claremont gt., tarp Dundas ir 
konų stovyklaviete, kuri visoms College gatvių. Mokslas pradeda- 
organizacijoms buvo duota nemo- mas nuo pirmos dienos ir prašo
ka mai. šią vasarą pasinaudojo ar- me visus mokinius nuo pirmo šeš
ti 500 vaikų ir suaugusių. Tie. tadienio susirinkti.
kurie savo aukomis ir rankų dar- Mokslo metų pradžios pamal- 
bu prie tos stovyklavietės įrengi- dos bus sekmadienį, rugsėjo 17 

j mo prisidėjo, gali pasidžiaugti ir d,, abiejose Toronto parapijų baž- 
I pasididžiuoti jos neįkainojama nyčiose: 9.30 vai. šv. Jono Kr., o 
nauda. Visiems padėjusioms ją 10 vai. Prisikėlimo. Kviečiame vi- 
įrengti ir visų stovyklų vadovams sus mokinius su tėveliais pamal- 
Dievas teatlygina! dose gausiai dalyvauti.

— 11.30 vai. Mišios parapijos Naujų mokinių registracija bus 
! salėje, pradėtos praėjusį sekma- 9 vai. ryto mokyklos patalpose, 
i dieni, išskyrus atskirus atvejus, Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad 
bus laikomos kiekvieną sekma- vaikus primame ne jaunesnius, 
dieni. kaip 6 metų — 1955 m. gimusius

— Šį sekmadienį per visas Mi-; ir anksčiau.
šias daroma antra, vyskupijos įsa- Kviečiame visus pernai baigu- 
kyta, rinkliava šv. Tėvo labdaros sius aštuonis mokyklos skyrius i 

i darbams. ■ devintąjį skyrių. Mokslas dar ne-
— Parapijos biblioteka, esanti užbaigtas ir prašome pasinaudoti 

šalia vargonų, pradeda veikti šį jums teikiama galimybe toliau gi- 
sekmadieni Ir bus atidara kas sek- tinti lituanistines žinias.
madieni po 10 ir 11 vai. Mišių. į Šiais mokslo metais esame nu-

— Prisikėlimo par. suaugusių matę mokyklai Įvesti mokinių 
choras, radęs labai didelį pritari- dienynus ir lietuviškais viršeliais 
mą kolonijos balsingųjų tarpe,: sąsiuvinius. Juos mokiniai galės 
darbą jau pradėjo ir uoliai ren- i Įsigyti mokykloie.
giasi pirmiesiems pasirodymams,' Mokyklos taryba
ypač parapijos vajaus pradžios ■ 
šventei. Choras repetuoja muz.'
studijoj: sekmadieniais tuoj po j šeštadieni, rugsėjo 16 d., 7 vai.

, vyraL pirmadieniais vaję seselių ved. vaikų darželio 
z-30 vai. vak.^---moterys ir ket- patalpose. Įvyksta visų Toronto 
virtadieniais / .30 vai. yak. — vi- ateitininkų, t.y. sendraugių, stu- 
si balsai bendrai. Labai laukiame (jentu ir moksleiviu bendras susi
nę tik tų. kurie pažadėjo, bet iki (fini^as 
šiol negalėjo atvvktL bet ir visai .v ..
nauju chor stu. Bažnyčioje 11 vai. IJ Pramoję is Šveicarijos atvy- 
Mišiū metu choras nradės giedoti kusi° dSamecl° ateitininkų veike- ruesėio 24 d P § jo.p.r(>f’ J’ ^etQ paskaita ir eina'

— Parapijos vaikų choras nuo į 5e^k^.a\ ' . . ..
šio sekmadienio gieda per 10 vai. I Y^sl ateitininkai ir prijaucian- 
Mišias. Kadangi ir šis choras pa- i ^eji prašomi gausiai atsilankyti, 
sirodys vajaus pradžios šventės i ’ Valdyba
proga, o laiko liko nedaug, repe- , 
tuos: sekmadieniais nuo 2.30 iki 
4 vai. p.p. ir penktadieniais nuo 
6 iki 7.30 vai. vak. Prašome mielų 
tėvelių pritarimo, nes repeticijų 

isudažninimas būtinai reikalingas.' 
i — Berniukai, norį išmokti tar
nauti Mišioms, artimiausiu laiku i 
prašomi asmeniškai ar telefonu

! susisiekti su T. Rafaeliu. Priima-H 
mi berniukai 8-13 metų amžiaus.

— Šį sekmadieni bus visų To-, | 
ronte gyvenančių Trečiojo Ordi- . 
no kongregacijų tarptautinė susi
artinimo šventė. 2 vai. p.p, daly
vaujant J. Em. Toronto kardino
lui. katedroje bus iškilmingos pa
maldos, o 5 vai, v. Prince George 
viešbutyje — vaišės. Bilietai į 

Į vaišes, kurių kaina $3.50, gauna- 
įmi pas T. Tarcizijų, o neturtin
giems tretininkams už bilietus 

a apmokės pati Prisikėlimo par.
kongregacija. Tokiu būdu ir tie 

, tretininkai, kurie vaišėse norėtų 
dalyvauti, bet nepajėgtų bilietų 

, Įsigyti, prašomi kręiptis i T. Tar- 
' cizijų. Į minėtas iškilmes ir vaišes 
kviečiami ne vien tretininkai, bet 
ir visi lietuviai katalikai.

— Nuoširdžiai sveikiname su
situokusius: Vitą Levišauską su 
Aldona Černauskaite ir Praną Ka- 

‘ zimierą Mačiulaitį su Shirley Ann 
į Fleming. Linkime laimingo gyve
nimo!

“Dainos” susirinkimas, : 
pirmasis šį sezoną, šaukiamas 
rugsėjo 24 d.. 3 vai. p.p. pas narę 
Rasiulienę. 162 Exbury. Downs-, 
view. Važiuoti Jane St., kelis 
kvartalus už Willson, pasukti Į : 
dešinę; arba Gilbert autobusu, ku-;

I ris sustoja ant tos gatvės kampo. 
I Visos maloniai kviečiamos ir do-1 
h vanos fantams ten bus priima- 
I mos, M. F. Y.

Mirus L. K. Kūrėjui - Savanoriui

jo broliui Petrui bei visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

L. K. Kūrėjų - Savanorių S-gos 
Toronto skyrius

Džiovos specialistų kongresas 
Įvyko Royal York viešbutyje. Da
lyvavo atstovai iš 67 kraštų. Buvo 
vartojamas šios kalbos: anglų, vo
kiečių, prancūzų, ispanų ir rusų. 
Iš lietuvių dalyvavo dr. D. Jasai
tis. siustas Tampos sanatorijos 
JAV.

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

408 Ro neės va I les Avė. Tel. L E. 5-194-
kampas Howard Park

Lietuviška baldų 
dirbtuvė |

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

BALTIC MOVERS
Raidų porvožimpK Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 

i Montreali, Londoną. Windsora. Hamil
toną. North Bay, Sudbnri ir kitur.

Į *>n nrwcAv c*r Trmrbxr’rrv
r

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo dail 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums.

mes pasiryžt jums padėti geriąusiai.
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devvnerios. -amu- 
nėlės, zubražoiė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS’arba filmu aparatus — BOLEX, KEYSTONE-RELL, HOWELL

' . . ir kU juos gali gauti pas n>us su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTA^ PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ.

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Cigarečių kartonas -Sį’S- už $3.09

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės
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ro.
S j sekmadieni visose bažnyčio

se speciali rinkliava šv. Tėvo šal
pos reikalams.

Šeštadieninių mokyklų mokyto
jų susirinkimas įvyko rugsėjo 1.1 
d. A V posėdžių kambaryje. Buvo 
svarstoma suderinimas lituanisti
nių mokyklų programos su nau
jąja Quebeco prov. programa, 
skirta neokanadiečiams.

J. Em. Montrealio kardinolas

AlexandrA
TRIS SAVAITES! Rugsėjo 19 iki 
spalio 7 d. Vakarais 8.30 vai. Tre- 
čiad. ir šeštad. popiečiais 2 vai.

GWS* HOSe LEE
in the Longest Run Musical of All Time

THREEPENNY 
OPERA

Muzika KURT WEILL 
Tekstas BERTHOLD BRECHT

KASA ATIDARYTA nuo 10 vai.
ryto iki 10 vai. vakaro.

S2.25 iki $5.00
_ _ - - J" ■

$1.50 iki S3.50
$1.50 iki S4.00

Pirmad. - ketv. vak. $2.25 iki $5.00
Penkt. ir šešt. vak. $2.50 iki $6.00
Trečiad. popiet 
Seštad. popiet.

ATVYKSTA PROF
J. ERETAS

MONTREAL, Que.
. Naujas “Tėviškės Žiburių” Į Naujovės ateivių vaikams mo- 

atstovas Monteralyje kyklose. — švietimo komisija pa- 
Pranešame, kad nauju “TZ” at- stebėjo, kad daugumas ateivių 

stovu Montrealyje pakviesta p. vaikų eina į anglų, t y. protestan- 
Zubienė, 555 Gerald St., LaSalle, tų mokyklas. Norėdama patrauk- 
P. Q-; tel. DO, 5-0224. ti ateivių vaikus į prancūziškas

Mielus montrealiečius prašome pr. mokyklas, ji paruošė planą 
visas žinias, pranešimus ir skelbi- dvikalbių mokyklų, kur nuo pir
mus. skirtus “T2” numeriui, iš- mųjų metų bus mokoma anglų ir 
einančiam antradienį, siųsti mūsų prancūzų kalbomis. Praėjusiais 
atstovei p. Zubienei raštu ar tele- metais tai buvo išbandyta trijose 
fonu nevėliau sekmadienio vaka-; mokyklose ir pasirodė, kad pr. 
ro. Redakcija mokyklų mokiniai po 6 mėn. tain-

1 na dvikalbiais. Šiais metais numa
toma šį bandymą išplėsti. Ateivių 
vaikams, kurie jau lankė kurią 
nors mokyklą, bus suorganizuotos 
specialios klasės anglų arba pran
cūzų kalbomis. Taipgi mokyklų 
komisija planuoja įvesti tikybos 
pamokas gimtąja ateivių vaikų 
kalba.

Raudonarmiečių chorą pikieta- 
;vo 500 ukrai?iiečių su plakatais: 

____ _ ‘šiandien dainos, rytoj bombos”, 
specialiu potvarkiu pakartotinai D°monstraciia buvo tiek gausi, 
primena tautinių parapijų klebo- kad sutraukė dau® policijos. Už 

j nams, kad jie yra atsakingi už re- incidentus atsiprašė Montrealio 
I Ilgini savo tautinės grupės vaiku-, burmistras. Esą šis choras atvy
siu auklėjimą. Savaime yra aiš-i kęs pagal kultūrinių maįnų sutar
ki!. kad sakramentus, vnatin^i Į tį. Kitais metais vvksiąs Sov. Są- 
Pirmąją Komuniją ir Sutvirtini- iungon simfoninis Kanados or- 

I mą, vaikučiai turi priimti savo kestras. Otavoje dėl raudonarmie- 
i parapijose. Šia proga labai prašo-! *5" choro protestavo Pat Walsh 
ne visu tėvu nuoširdaus bendra- vietinių draugijų vardu pačiam 

;darbiavimo, ypatingai vaikučius premjerui J. Diefenbakeriui: “So- 
ruošiant Pirmajai Komunijai. vietiniu karių buvimas mūsų sos- 

,,, ,_____ . , . , tinėje yra mūtu tautos įžeidimas”.AV choras pradeda darbo me
tus ir kviečia visus įsijungti į 
taip gražų darbą. Chorui vadovau
ja muz. A. Ambrozaitis ir energin
gai administruoja seniūnas Albi-

i nas Urbonas.
A V parapijos svečiai. — LDie-

PERSITVARKĖ PASAULIO 
I,’ETl VIU BENDRUOMENĖS 
VALDYBA
Pasaulio lietuvi-’, seimo išrink-

tTa£LJ nos proga lankėsi: J. Em. kardi- toji valdyba reziduoja Toronte,
ir knihAtAiac nolas P- E- LeSer- J° sekret. kun. Paskutiniame savo posėdyje ji

,__ ... „,„^2 J - ,;’5 Lamarch. Romos šv. Kazimiero persitvarkė: pirmininku liko dr.
sekmadieni, rugsėjo 1 / d., a vai. 1 ,,oiesiįos rekt prel L Tulaba,i T Sungaila. vmepirm.J. MatuHo-

LB pirm. prel. Raga- nis. sekr.-ižd. Vvt. Meilus, kultu- ronto hetuvių visuomenei padą. ,inska J T Ra^anausPkas 0FM. -ds reikalų tvarkytoju J. Krali- 
tys viešą pranešimą tema Pašau- ^jujorko T Baltakis. OFM. iš kauskas, protokolo sekr. inž. E. 

’TŽ” red. kun. dr. Pr. Čitmlinskas. nariai — K. Grigaitis 
Br. Vaškelis.

ta prof. Juozas Eretas. Žymusis 
visuomenininkas

Dana Zubaitė išvyko i Putna-

A V bažnyčios remontui aukoio: 
dr. St. Daukša $30. Stankevičie-

line situacija ir mes”. J. Eretas T .
iš Šveicarijos i Ameriką atvyko f M jš t k Sabas ir ir 
rugpjūčio gale dalyvauti lietuvių k dmin d F jucevKius.
kat. mokslininkų suvažiavime Či
kagoje, kur jo puiki kalba sulau
kė plataus atgarsio. Garbų svečią mą. JAV, tęsti akademinių studi- 
į Kanadą pakvietė Kanados LK jų. Ji gyvens N. Pr. seserų gražia- 
Federacijos Toronto skyriaus vai- me bendrabutyje^ 
dyba. Maloniai kviečiame visus 
lietuvius gausiai atsilankyti i šio

KRAŠTO TARYBOS
POSĖDIS
Kanados Liet. Bendruomenės 

Kr. valdyba šaukia tarybos posė
di snalio 7-8 d.d.. Toronte. Prisi-Hidolin cvočin nVfnolii nranoiima ar. OI. UaUKSa OianKeviCie-, '•1 xxxoa-didelio svečio aktualų pranešimą. j Juoz Lukoševičius> kėlinio muzikos studijoje. Tai bus

AMERIKIEČIAI TURISTAI «■ L Raymond po S10. S'bu^V'sidzttaiKko pranešt
KANADOJE 1960 m. išleido Viso pasaulio prancūziškų uni- n, nroSns- . , -. . . , tinas ir visa eilė kitu programos

versitetų atstovai susirinko kon-Į DUDktxĮ; Gcl Fondo reikalai. 1962net $417 mil., kuriu didesnė pusė
teko Ontario prov. Tais pačiais ferencijon, kuri nutarė įsteigt.^. samatos priėmimas. sekallčios 
meta^ kanadiečiai užsienyje is- specialia sąjungą, apjungiančią Lie, ■ Dj £ vi )os parinkimas, 
leido net $632 mil. orancuziskuosius un-tus. Dalyva- '

— - --------- -------
torinės reikšmės konferencija, 
kuri nakels prancūzų kultūros

J • V ’

leido net $632 mil.
ivo 50 atstovu iš 43 un-tu. Tai is- _Krašto Tan bos rinkimu datos nu

statymas, Krašto valdybos ir kt. 
organų pranešimai ir 1.1. Dabar- 

i v • tinis Kr. valdybos pirm, yra mont-
prestizą. j palietis Stp. Kęsgailą, sekr. P.

Lenkų iūrininkas F. Tobiasz. Lukoševičius.
25 m., pabėgo iš “Batory” laivo ir J 

j pasislėpė vienoj lenkų šeimoj. Iš- į 
plaukus laivui prisistatė imigra

cijos ištaigai. Sakėsi noris pasi
likti Kanadoj, nes neturįs atei- Kanadoje pagaminamų prekių, 

'ties komunistinėj Lenkijoj; pa- Tai turtingiausia provincija, ku- 
bėgti planavęs jau seniau, bet ne- rios pagrindiniai turtai yra elekt-

ONTARIO PROVINCIJA 
PAGAMINA virš 50% visoje

Tai turtingiausia provincija, ku

įturėies progos. Į Š. Ameriką at- 
_ plaukęs pirmą kartą. Jo žmona 

T . . p. . » .. „ pasilikusi Lenkijoj. Ikišiol iš “Ba-Latvių Dainų šventes proga f .. ]ajv0 bė Jo du kanitonai 
vi t riici l^ii I-o rinnrfvhnc cum A . °

ros jėga, medžio pramonė ir ka
syklos.

ren^ėjai susilėkė daug^ės Svei-;irl.eIi karininkai 1957 m. Kopen
hagoj pasiliko 70 lenkų turistų.

Laivas “Batory” atplaukė į 
Montreal} iš Gdynios su 130 kana
diečių, daugiausia ukrainiečių 
kilmės. Jie visą mėnesį viešėjo 
Ukrainoj. Su jais grįžo ir būrys 
amerikiečių. Vienas jų, J. Shish 
iš Detroito, mirė pakeliui.

kinimų iš įvairių valstybės ir vi-i 
suomenės pareigūnų — premje-i 
ro Diefenbakerio, L. Frost, A. 
Maloney, Kucherepos ir kitų. Es
tai taip pat sveikino. Betgi neteko 
išgirsti lietuvių sveikinimo, T.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-Žeirė-Draudhnas-Paskolos

Park Extension, netoli Jean Talon, 
4 butai po. 4 atskirus kambarius, 
nauji, nuomininku apšildomi. Paja
mos 3x$75 ir $70. Kaina $28.000. 
įmokėti $10.000. P. Adamonis, tel. 
RA. 2-2472.

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLI’!.
RANKAS VEIKIA: Šiokiadieniais P51 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957,

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus. PO. 74280

10 metų.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

\ /..'C • Vakarais — HU. 9-1543.
-t- (JT’FFV $!.*«»<» bolnncsc sf? rw'O nA- ’9 ’n-tų. moder

niškas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema,

BATHURST — BLOOR. S2.500 Įmokėti, balansas $13.000 per
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. "Estate’’

RUNNYMEDE — BLOOR. S6.000 imokėti. balansas $14 500 '•er 10 metų.
7 kambariai, orie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 
dArnCškas. grabus n-'mas.

SIX POINT — BLOOR. $10.000 imokMi, $11 500 per 10 metų.
Socialiai statytas bungalow, riisvs nilnai iPbr'ztas. r«-a-r> rezid. rajone.

KRAUTUVB — BLOOR — DUNDAS. $5.000 imoVti. balansas $17.500. 
Modemiškai pastatytas, nlius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGAN ALUS. $10.000 imok-ti, bahnsas $22.000. 17 
kambarių, balkonai, vienų metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt Aliumininiai 
langai.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu Rich Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




