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LIETUVIŠKOJI MOKYKLA
Prieš porą savaičių kėlėme naujųjų mokslo metų rūpesčius. 

Sustodami ties’ mūsų gimnazistinio amžiaus jaunimu, minėjome 
eilę kliūčių, trukdančių jaunuoliams gerai mokytis. Viena tokių 
minėtu kliūčių buvo per didelis jaunuolių a psikrovimas Įvairiais 
darbais. Turint galvoje, kad lietuviškoji mokykla taip pat prisi
deda prie to apkrovimo, pravartu sustoti ir pasiaiškinti, ar apsi- 

"i; moka tokį papildomą apkrovimą vaikui ar jaunuoliui uždėti?
Pradėkime nagrinėjimą nuo antrojo galo — kiek didelis yra 

tas lietuviškosios mokyklos laiko pareikalavimas? Visoje Kanadoje 
mūsų lietuviškosios mokyklos yra šeštadieninės ir dirba rytais 
daugiausia nuo 9 iki 12 ar 1 vai. Tai sudaro keturias valandas — 
maksimum. Apie valandą gal reikia sugaišti kelionėms. Dar gal 
kokią valandą mokinys sugaišta ruošdamas pamokas. Taigi viso 
susidaro ne daugiau kaip šešios vai., kurių 5 yra šeštadienio rytą.

Prileiskime, kad vaikas ar jaunuolis i liet, mokyklą neina. 
Ką gero jis šeštadienio rytą daro? Didžioji tų valandų dalis yra 
pramiegama. O kodėl norima šeštadienio rytą ilgai miegoti? O 
gi dėl to, kad daugelyje šeinių penktadienio vakare leidžiama jau
nimui ir net vaikams žiūrėti naktinius televizijos vaidinimus, kurie 
pasibaigia pusę dviejų naktį. Jeigu priaugantieji atsigultų penkta
dieni laiku, t.y. ne vėliau 10 ar 11 vai., tai iki 8 vai. ryto puikiau
siai išmiegotų ir pailsėję galėtų eiti i šeštadienio mokyklą. Saky
dami, kad ilgas šeštadienio ryto miegas reikalingas priaugančiojo 
poilsiui, tėvai patys save apgauna, nes tuo būdu tik iškeičia lietu
viškąją mokyklą i televizijos vaidinimą. Naktiniai televizijos vai- 

• dinimai tokios garbės jokiu būdu neužsitarnauja. Visos rimtesnės 
programos, Įskatant geografines ir istorines, rodomos daug anks
čiau. Vidurnakčiui lieka kriminaliniai ar seksualiniai filmai, kurie, 
ypač tokiu vėlyvu laiku, tik ardo jaunimo nervus.

Nedaug geresnis penktadienio vakaro praleidimas yra ir ne
buvimas namie iki po vidurnakčio. Kur gi jaunuolis-jaunuolė gali 
tokiu laiku būti? Eina i vėlyvus kino filmus, o po to dar praleidžia 
laiką restorane ar automobilyje. .Argi tai verta keisti į šeštadienio 
mokyklą? Šioje vietoje norėtųsi pasisakyti ir prieš jaunimo šokius 
penktadieniais iki 12 vai. nakties. Kadangi po šokių tuoj pat ne
grįžtama namo, tai išeina naktinėjimas. Ar ne geriau būtų penk
tadienio ar šeštadienio jaunimo šokius pradėti anksčiau ir anks
čiau baigti — sakysime 10.30?

Dabar verskime antrąją medalio pusę —šeštadienio mokyk
los nauda. Apie tai jau daug prikalbėta, tad galima pasitenkinti 
tik trumpa santrauką.

Pirmiausia neišieiskime iš akių fakto, kad išeivijos priaugan
čiosios kartos lietuviškųjų dalykų žinojimas kasmet krinta. Tai 
matyti kad ir iš mokyklinių vadovėlių, kuriuos reikia nuolat per
rašinėti, pritaikant sumažėjusiam vaikų lituanistiniam lygiui. Di
džioji mūsų tautos'istorinė praeitis, kančios ir laimėjimai, kasmet 
vis daugiau dyla iš išeivijos atminties. Tas pats su mūsų literatūra, 
gccgrnf;ja. Jeigu mūsų vaikų lietuviškasis mokymas pasibaigs tik 
su keliais pirmaisiais skyriais, kas gi bus po kelių desėtkų metų? 
Mūsų išeivija liks lituanistiniu atžvilgiu analfabetai.

Dar daugiau nei mokymas svarbu vaikų ir jaunimo įjungimas 
į lietuviškąją bendruomenę. Kad ir neilgai lietuviškoji mokykla 
veikia, visdėlto mūsų jaunimą suriša, bent padaro tam ryšiui pra
džią.' Čia užsimezga pirmosios pažintys, čia gimsta jaunimo toli- 

. mesnis dalyvavimas lietuviškoje veikloje. Nebuvęs arba pertrum- 
pai liet, mokykloje buvęs jaunuolis vėliau į tą veiklą sunkiai įsi
jungia. o ir įsijungęs nelabai kaip jaučiasi. Vaikas ar jaunuolis 
negali būti be draugų. Jei tų draugų jis neturės lietuviškoje ben
druomenėje, tai pasijieškos kitų tarpe.

Kad visi šie išvedžiojimai nebūtų vien tušti žodžiai, štai ir 
faktas. Vienoje Toronto gimnazijoje praeitais metais mokėsi 14 
lietuvių, kurių nė vienas nebelankė lietuviškosios mokyklos augš- 
tesniųjų klasių. Lietuviškoji mokykla jiems gimnazijos mokslo 
netrukdė. Išvadoje: vienas baigė labai gerai, o 13 liko antriems 
metams arba iškrypavo i augštesnę klasę vos su 50% pažymiu. 
Išvada aiški — susikaupimas lietuviškoje mokykloje šeštadieni 
gali tik pagerinti jaunimo darbą vietinėje mokykloje. A. R.

valstybiniame Romos radijofone 
veiks'ir toliau. Oficiali Italijos 
žinių agentūra paneigė žinias apie 
galimą liet, programos sustabdy
mą. Tuo reikalu buvo padaryta 
visa eilė žygių pas premjerą Fan- i 
fani.

JT pilnaties sesijos proga VLI 
Kas kreipėsi i JAV prez. Kenne
dy, Britanijos, Prancūzijos ir V. 
Vokietijos užs. r. ministerius, pra
šydamas kelti sovietini kolonizmą 
ir reikalauti jo panaikinimo Lie
tuvoje.

VLIKas taipgi protestavo par
lamentinės unijos konferencijai 
Briusely prieš Paleckį, priminda
mas, kad jis neturi teisės kalbė
ti Lietuvos vardu.

Lietuvių jaunimas per 8-ją Kana ’os Lietuvių Dieną Montrealyje iškilmingai žygiuoja miesto gatvėmis į pamaldas. Jį lydi ilga auto
mobiliu vilkstinė. Nuotraūkos L. Stankevičiaus ir J. Knystauto

Kgs užims Hammarskjoldo vietę Tautose?

ĮTEMPIMAS BERLYNO KLAUSIMU TRUPUTĮ ATSLŪGO.

Savaitės ivykiai
PERGYVENO DAUG NELAIMIU IŠSKYRUS PASKUTINĘ

Šiandien visas pasaulis liūdi Chruščiovas Belgijos užsienio reik. nūn. Spaakui pareiškė sutinkąs 
žmogaus, kuris dirbo'taikai, ku- tartis su Vakarais ir platesnės apimties klausimais. Berlynas su Vo- 
ris visiems išskvrus sovietu blo- f kietija sudarytų tik vieną jų dalį. Kaip skelbiama, Vašingtonas yra 
ką. buvo priimtinas, kurį gerbė ir palankus panašiems pasitarimams.
Airikos ir Azijos tautos. Jis per
gyveno daugelį krizių ir neramu
mų savo sekretoriavimo laikais, j , ______
jis pergyveno Suezo krizę, iš-; naujomis problemomis tarptautinėje politikoje, 
sprendė Lebanon© civilini karą, 
pergyveno Chruščiovo pasikėsini- JT GEN. SEKRETORIAUS Dag Hammarksjold netikėtas žuvimas

galimybė — galbūt Sov. Sąjunga | 
sutiks su Afrikos ar Azijos atsto
vu. Tik neatrodo, kad kas galėtų 
pakeisti Hammarskjold kvalifika
cijų.

Hammarskjold, prieš patekda
mas į JT, nebuvo pasauliui žino
mas. Jis atrodė daugiau moksli
ninko. negu politiko tipas. Jis bu
vo studijavęs prancūzu literatu- x .
ra, filosofiją ir politinę ekono- mus ir batu daužymą į stalą, “ne- Berlyno klausimą nustūmė į antros svarbos eilę, 
miją. Gavęs doktoratą, dirbo šve-i utraliųjų’’ šauksmus dėl Lumum-i C_.„,_____r -o_
du finansų ministerijoje, po to bos nužudymo ir 1.1. Bet jis neper- > bandyt įvykdyti-savo planus sa- 
buvo užsienio r. viceministeriu. • gyveno katastrofos Afrikos vaip pertvarkant JT sekretoria- 
1953 m. buvo paskirtas JT gen. i džiunglėse, katastrofos, kuri gal- tą. Gen. sekretoriaus vietai užim- 
sekr. ir 1957 m. perrinktas būt buvo suplanuota tų, kurie jo ti jie siūlo tris asmenis, Vienas 

— c —i v v jų bū|ų Vakarų valstybių bloko,
antras — Rytų ir trečias iš taip 
vadinamų neutraliųjų. JAV yra 
sunku atsilaikyti prieš šį pasiū
lymą, nes neutralieji dažnai pa- 

Tarp vakariečiu nolitikų girdisi tančius neramumus ir riaušes laiko sovietus. Praėjusį šeštadie- 
... . . vis dauAau soėlioiimU kad Ber irane. kurios gali jiems duoti pre-; sovietų atstovas M. Zorin JAV,vėliau komunistų spaudžiamas tu-i;is oayau sreiiojmiu, m per . tekstQ jsikištį . j Anglijos ir Prancūzijos ambasa-

Neseniai Sov. Sąjunga pranešė i doriams prie JT įteikė pasiūlymą 
' apie Irano pasienio provincijos i susitikti keturių didžiųjų valsty- 
Azerbeidžano sukilimą prieš cent-' biM diplomatams ir išspręsti tar- 
rine vvriausybe. Pasirodė, kad jo- ĮPūsavy sekretoriaus, t.y. sekreto- 
kio sukilimo nebuvo, o tik komu-įrR klausimą. Jis nurodė ir as 
nistų agentai kurstė žmones su 
kilti- .

JAV nekartą yra pareiškusios, ti- Tal Ralph Bunche iš JAV, G. 
kad betkokio užpuolimo atveju Jų Arkadyev iš Sov. Rusijos ir V. 
gintų Iraną. Chruščiovas tai žino. Narasimhan iš Indijos. ŠitoksJuž 

nę formą. Sovietai jau ne vieną j bet ar jis tuo tiki, nevisiškai aiš- klausimo išsprendimas būtų

JT gen. sekretoriaus Dag Ham
marskjold tragiška mirtis sudarė 
krizę, kokios niekas nesitikėjo. 
Pasaulis neteko žymaus politiko 
tarptautinėje arenoje ir ta mirtis 
gali reikšti galą JT organizacijai. 
Net ir normaliomis sąlygomis bu
tų buvę gana sunku atrasti asme
nį, kuris galėtų vadovauti JT.

Gen. sekretorius yra paskiria
mas JT pilnaties, rekomenduo
jant Saugumo Tarybai, kurios 
kiekvienas narys turi veto teisę.

1950 m. baigėsi Trygve Lie ter
minas ir Saugumo Taryba negalė
jo išrinkti tinkamo kandidato. So
vietų Sąjunga vetuodavo visus va
kariečių kandidatus, o sovietų 
kandidatai nebuvo tinkami vaka
riečiams. Nerandant tinkamo kan
didato Trygve Lie buvo paliktas 
'.“'am 3 metų laikotarpiui, tačiau 
■1 
rėjo pasitraukti. Pagaliau po ilgų lyno krizei dar labiau paaštrėjus,' 
derybų pavyko abiem blokam su- Sov. Sąjunga gali sukurti kitą —- 
sitarti’dėl Hammarskjold kandi-' irane. Visi ženklai rodo, kad 
datūros. į Kremliaus valdovai panašiai jau

Jei tada Saugumo Tarybai buvo • senįaį gajvoja nes Vid. Rvtuose 
sunku atrasti neutralų asmem. tai Iranas jiems labiausia reikalin- 
siandien tai beveik neįmanoma. į Oas 
Sov. Sąjungos tikslas yra ne su- A Britų politikai yra ĮSitikinę, 
rasti neutralų asmenį, bet paraly- < kab gov. Sąjungos grasinimai Ira- 
zuoti visą JT organizaciją. Jų nuj greRU jaįku gali įgauti aštres- 
tikslas yra trojka —3 sekreto- . - - -° - ■
riai, kurių vienas butų komumsti- karta Iranui yra pasakę, jeigu jie ku. Gal Berlyno krizei dar labiau nesiskaitymas su kitų mažesnių 
mų kraštų atstovas, an.ras neut- neišstos iš Centrinės Azijos Or- paaštrėjus, komunistai gali ban- fantų diplomatais.
raliu ir trecias — vakariečiu. Aiš-; .................... • 1 - - - --
ku, kad visiem trim, turintiem ve
to teisę, sekretoriatas negalėtų 
veikti.

šiandieninė padėtis yra tokia, 
kokios Chruščiovas ir norėjo. 
Gen. sekr. vieta bus tuščia tol, kol 
Chruščiovas to norės. Vienintelė

Po Chruščiovo ir Spaako pasimatymo Maskvoje Vakarų diploma- J 
tai tiki, kad sovietai neskubės pasirašyti taikos sutarties su Rytų 
Vokietija. Manoma, kad sušvelnėjimai turi sąryšį su iškilusiomis

utraliųjų’’ šauksmus dėl Lumum-, Sovietams atsirado puiki proga •

buvo užsienio r. viceministeriu. gyveno katastrofos

r luo/ m. uerrinK 
antram 5 metų laikotarpiui. I nekentė.

PO BERLYNO KRIZĖS IRANAS?

ganizacijos, rizikuos atominiu su-; dyti permesti dėmesio centrą kur 
naikinimu. Tie grasinimai buvo nors kitur. Amerikiečiams tada 
perduoti diplomatiniu keliu per neliktų nieko kito, kaip tik pasi- 
sovietų ambasadorių Teheranui. j priešinti jėga, nes dabar betkoks

Sov. Sąjungos propagandos nusileidimas būtų lygus visiškam 
aparatas nuolat kartoja apie vyks- i pralaimėjimui. V.K.

menis. kurie turėtų sudaryti 
■‘troika" sekretoriaus vietai užim-

akių klausimo išsprendimas būtų

KAS NAUJO KANADOJE?
KANADOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠIMTMEČIUI 1967 m 

jau pradedama ruoštis. Min 
pirm. Diefenbakeris pasiūlė, kad žinti bedarbių skaičių. Į ją įeina 
būtų paruoštas specialus trauki-, 25 atstovai iš darbininkų, darb- 
nys — Confederation Train, —į davių, ekonomistų ir žemės ūkio 
kuriame būtų visi Istoriniai Kana- ekspertų. Komisijai vadovauja

Atlas Steels Ltd. pirm. George De 
Young.

Komisija sudaryta federacinės 
valdžios, kad išstudijuotų krašto 
ekonominę padėti ir padėtų suma-

dos dokumentai. Traukinys važi
nėtu no visą Kanadą jubilėj iniais 
metais.

tautų diplomatais.
KONGE padėtis yra labai nera

mi. Nors Katangos provincijoje 
J. Tautų ir Čombės pasekėjų ka
riai laikosi sudarytųjų paliaubų, 
bet abi pusės stiprinasi ir kovos 
dar smarkesnės gali prasidėti iš 
naujo kiekvieną valandą. JT 
smarkokai nukentėjusios nuo Ka
tangos aviacijos, kurią sudaro

gyventojai dideliais skaičiais bėga 
į kaimyninę Rodeziją.

BERLYNE amerikiečiai dar su
stiprino’ savo . i'Liųsdami 
bateriją artilerijos, ginkluotą 105 
mm gaubicomis. Komunistai, kaip 
jiems įprasta, pradėjo evakuoti 
gyventojus iš prie zonos linijos 
esančiu namų. Iššokę per langus 
į Vak. Berlyną perbėgo dar apie 
zu asmenų. Miesto savivaldybė 
uždarė visas komunistų partijos 
įstaigas, kurios iki šiol dar buvo 
atdaros, ir policija, kad sulaikytų 
šnipus ir provokatorius, pradėjo 
tikrinti visus asmenis ateinančius 
iš R. Berylno.

ŠVEDIJOJE Upsalos mieste 
ruošiamasi iškilmingoms JT gen. 
sekretoriaus D. Hammarskjoldo 
laidotuvėms, kurios įvyks šį penk
tadienį. žuvimo priežastys nepa 
aiškėjo. Nors oficialiai paskelbta-, 
kad nebuvo sabotažo, bet pasaulis 
tam netiki. Vienintelis iš nelai
mės išlikęs gyvas asmuo ameri
kietis H. M. Julian mirė neatga
vęs nei kartą pilnos sąmonės.

JAV PREZ. KENNEDY kalba 
JT sukėlė audrą V. Vokietijoj ir 
atoleidžio nuotaiką Sov. Sąjungoj. 
Nežiūrint ankstesnės tvirtos jo 
laikysenos, kaikurios kalbos vie
tos aiškiai rodo pasinešimą nuo
laidu linkme. Esą susitarimas dėl

PAVERGTŲJŲ JUNGTINĖS TAUTOS 
IRGI POSĖDŽIAUJA

viso pirmasis. Miręs premjeras Rugsėjo 19, kaip ir JT, Paverg- kas taikliai nurodė, kad ši demon-
Duplessis buvo partijos vadas, tųjų Seimas pradėjo savo naują stracija nėra demonstracija prieš . . 4 v - x
Nauju vadu išrinktas D. Johnson, i sesiją Carnegie Endowment rū- JT, o tik protestas prieš sovieti-tas- kuris skrenda pakaitomis tai kuri reikštų pastovų Vokietijos 

: muose priešais JT. Praėjusios se- nes marijonetes JT ir prieš JT vienu tai kitu lėktuvu, kuria stip- padalinimą. Bonnoje Kennedy 
sijos pirm. V. Sidzikauskas primi-' dvejopą mąstą; viena — Vakaru savo aviaciją, švedai siunčia, kalba laikoma nauju politiniu po- 

____ ___________  Kločko, nė. kad pastaruoju metu sovieti- kolonizmui, kitą — sovietiniam’, į ketunus sprausminius naikintu-; sūkiu, reiškiančiu V. Vokietijai 
kuris pabėgo iš sovietu mokslinin- nio imperializmo veržlumas yra vieną — Afrikos tautų apsipren-1 vus; etijOPU keturi sprausminiai j “savižudybę’. Amerikiečiai ir to- 
ku grupės ir paprašė politinės glo- ypatingai judrus bei intensyvus ir i dimui, kitą — sovietų pavergtų1 vJa Jau pakeliui ir. liau tvirtina, kad pasidavimas
bos Kanadoje, pradėjo šmeižti ru- kad ant svarstyklių yra ne tik tautų apsiprendimui. Ypač ugnim f Įesl ^an^r.ra tipo naikintojai - grasinimams veda i karą. Anot 
su skauda. Komunistinė brošiūra Berlyno ar Vokietijos klausimas,: gą žodį tarė Centro ir Rytų Eu- ’ bombonešiai is Indijos. Kanada ir prez. Kennedy, “arba žmonija 
anglų kalba, platinama Otavoje, bet Europos ir žmonijos laisvės ropos Kilmės Amerikiečių Sam- JAV siunčia tranportinius lėktų- turi baigti karus, arba karai pa-

« .v. . _ . . į idiuu iiiiKinti. Jcibd subildiinias uei
vrys prancūziški Fouga Magister Berlvno vra galimas ir po sovietu 
tipo sprausminiai ir vienas pilo- . r. ‘Vokietijos taikos sutarties’,

SOVIETŲ 
MOKSLININKĄ M.

LIBERALŲ VADAS --- -........             . „ .............. „
L. B. Pearson pradėjo 10 dienu apibūdina Kločko. kaip psichiškai likimas apskritai. Pavergtosios būrio vardu prel. J. Balkūnas. yus. combe organizuoja ir gink- baigs žmoniją , 

_  < .ii . \ t r i r .. ’. r . . . . r-,________  a a _ .   A* t r i t  ____ a t m -   j______ i • Innin f iilrcf onriiic Vorui ic vioti- cicVo ofnminniKANADA PARDUODA
KVIEČIŲ ir Vokietijai. Pasira

šyta sutartis, kad Vak. Vokietijai .....
nupirks 350.000 tonų pirmos rū- į si rinkimams, kurie numatomi pirmai žmonai mirus, jis net du 
sies kviečių, kurių neužaugina1 netolimoje ateityje, nors oficia- ‘ kartu buvo išsiskyręs. Vietinė po- 
Vokietijos ūkininkai. ■ liai nieko dar neskelbiama.

KANADA PASIRAŠĖ
SUTARTĮ su Gvatemala už- limui.

kelionę po Albertą ir Br. Kolum- nesveiką, arogantišką ir buvusį 
biją. Abi partijos iš lėto ruošia-j net 3 kartus vedusį. Rašoma, kad

ŠVIETIMO MINISTERIŲ
SUVAŽIAVIMAS, ivvkęs Hali-

faksc. pradėjo pirmus žygius švie-' megzti diplomatiniam santykiam.
‘ ‘ ' Iki šiol jokių oficialių santykių su

Gvatemala nebuvo.

licija pareiškė, kad Kločko i 
šmeižtus neatsakysiąs, nes tai 
duotų priežastį tolimesniam puo-

MUZIKAI IR 
ORKESTRAMS Canada Coun

cil paskyrė net $334.000 paramą.
NEWFOUNDLANDO ; Didžiausia dalis teks simfoni-
PREMJERAS kreipėsi į Kana- niams orkestrams, kurie iki Šiol 

dos ir kitų kraštų miškininkus, negalėdavo išsiversti, 
prašydamas patarimų, kaip atsta- •
tyti gaisrų sužalotą miškų pramo- GYDYTOJAI IR 
nę. Gaisrai, prasidėję gegužės INŽINIERIAI yra geriausiai 
mėn.; sunaikino 2.300 kv. myliu apmokamos profesijos Kanadoje, 
miško ir pridarė nuostolių už Gydytojų vidutinis metinis uždar- 
$200 mil. bis — $15.737. inžinierių ir ar-

• chitektų — $14.982; trečioje vie-
QUEBECO PROV. toje eina advokatai — $14.123,
TAUTINĖS VIENYBĖS PAR- toliau— dantistai, buhalteriai ir 
TUOS — Union Nationale — 

suvažiavimas įvyko Quebec mies
te. Partija gyvuoja jau 25 metai, 

mėn , susirenka posėdžio Otavoje.hačiau toks suvažiavimas yra iš

timui suvienodinti visose provin
cijose. Iki šiol mokiniai, persikė
lę iš vienos provincijos i kitą, tu
rėdavo sunkumų prisitaikyti prie 
vietos programų. Norima net Įves
ti visose provincijose tuos pačius 
vadovėlius. ■ .

PREKYBOS MINISTERIJA 
ruošia parodas Afrikoje, kad iš
plėstų prekyba su naujomis Afri
kos valstybėmis. Be kanadiškų 
prekių bus reklamuojamas alus, 
parūpinamos salės ir orkestrai 
vietinių šokiams. •

GAMYBOS KOMISIJA, 
įkurta praėjusių metų gruodžio

kt Didžiausi uždarbiai pernai 
buvo Sault Ste. Marie, ten vidur
kis siekė $4.755. toliau eina Sar
nia. Calgary ir Sudbury.

_ ____________ __________ ____ __  _ _______ . Jis pasiūlė vi-
Europos tautos yra stiprus Vaka- Jam kalbant, JT rūmų daugelis lu°ja tūkstančius karių iš vieti- sišką atominių ginklų uždraudi- 
rų sąjungininkas, bet Vakarų už- langų buvo apgulti klausytojų, n’u gyventojų. Centrinė Kongo , mą ir net _ esamųjų sunaikinimą, 
davinys — saugoti ir stiprinti pa- taip pat klausėsi daugelis praei- valdžia grasina, kad ilgai nelaukę Dėl kolonizmo jis pabrėžė, kad 
vergtųjų laisvės viltį. Sidzikaus- vių ir net pravažiuojąs miesto au- ’r ginklais sutvarkys Katangą. Iš; sovietinis kolonizmas nemažiau 
kas pabrėžė Pavergtųjų Seimo tobusas buvo sustojęs. Nors Niu- Elizabethville tuo tarpu baltieji1 smerktinas už vakariečių, 
bendardarbiavimo išplėtimą su P. jorko policija pačiam susirinki-, 
Amerikos, Azijos bei Afrikos mui labai nedaug ploto buvo, ati-; 
kraštais. tvėrusi, bet publikos vėliavų na-

Pirmuose sesijos posėdžiuose kėlimo apeigose dar niekada tiek
buvo nutarta įteikti kelios rezo-■ gausiai nebuvo buvę. Vt. į- Netrukus pasirodys knyga 
liucijos JT ir prašyti prez. Kenne-į —— ] “Spy in USA", parašyta lenkų
dv. kad jis iš JT tribūnos iškeltų s . _ p K revoliu- Pul^ p Monat. kuris buvo kari- 
tautu apsisprendimo teisės vyk- . ; <;u. ■ r. norėjos revonu . nertinės T pnk-nnc attache dvma sovietu pavergtuose kraš- c,n,s teismas nuteisė mirti 3 augs-, niu dabartines Lenkijos attache 
tuose ų l,aver*luose Kras j tus buv. prezidento Syngman Vašingtone ir vėliau užsienių at- 

Rhee valdininkus, kurie klastojo fache inspektorių. Pabėgęs nuo 
1960 m. rinkimus. Teismas nutei- komunistinės valdžios 1959 m.

Lengviausia šnipinėti Amerikoje
kpt Wisniewski. Kai žymusis 
amerikietis nuėjo pietų drauge su 
kariniu attache. Wisniewskis nu
fotografavo visus tunelio planus, 
kurie buvo palikti traukinio vie- 
nutėje. _ .

Geriausias žinių šaltinis, pasak 
pik. Monat, esąs Pentagon — ka
riniu štabu būstinė, kur kiekvie
nas gali įeiti be leidimo. Ten —' 

Paryžius. — Rasti slapti vai-1 ti JAV. Kartą važiavęs iš Vašing- j koridoriuose ir bare — galima 
tižios perversmo dokumentai pas tono į Čikagą ir traukinyje susi- i klausytis, ką kalba JAV augštie- 
Gringembre. Pagal juos, po even-• nažinęs su žymiu amėrikiečiu, ji karininkai. Taip plk. Monat, 
tualiai pavvkusio pasikėsinimo i Kalbėdamas esą gyrė Ameriką, į pvz. nugirdo_ informaciją apie 
de Gaulle gyvybę, valdžia būtų ir ano širdis atsivėrė — pasisakė; bomboneši B-70. kai vienas pulki- 
perėmusi karių komisija su gen. dirbąs JAV valdžiai ir vežąsis su ninkas dėstė draugams savo iš- 
Salan priešaky. Pastarasis slaps savim aerodinaminio tunelio pla-. vedžiojimus belaukdamas pietų, 
tosi Alžerijoj ir šaukia prancūzus nūs. kuriuos netgi parodė. Su Informacija buvusiperduotaVar- 
kovoti prieš de Gaulle. pik. Monat važiavo jo padėjėjas šuvai, d iš Čia — Maskvai.

Aštuntuoju P Seimo nirminin-
cepimnkVS Ge™enjrnflbanaš' * kitus 23 buvusius Rhee parei- dabar gyvena JAV Savo knygoj 
Dalyvavo ir J Rajeckas, Lietuvos gunps •ialejimu jiuo 3 iki 15 m. įis pasakoja, kaiji lengva šniPįne- 
atstovas Vašingtone su Estijos .................... .... ‘ 1 -x
gen konsulu J. Kaiv.

Sesijos atidarymo proga buvo 
oakeltos pusiau stiebo Albanijos, 
Bulgarijos. Čekoslovakijos. Esti
jos. Latvijos. įlenki jos. Lietuvos. 
Rumunijos ir Vengrijos tautinės 
vėliavos, grojant tautinius him
nus. P Seimo pirm. V. Sidzikaus-

f
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VYT. SIRVYDAS

PILOTAI PLAUNASI RANKAS■1

Nepasiaiškins, kad rusai būtų dėl 
to karą skelbę. Mažos Suomijos 
pamoka juos pamokė. Rusai dali
nosi su vokiečiais Lenkiją, o su 
sąjungininkais — Japoniją. Rusų 
okupacijos laikai Pabaltijy buvo 
puikiai žinomi švedams. Mes ne
buvom nei komunistai, nei naciai. 
Mes mylėjom savo žemę. Mus pri
rišo mūsų protėvių pėdsakai ir 
kraujas. Ten mūsų pirmieji žings
niai ir prakaito lašai.

Tu, švede, nežinai jungo ant 
savo pečių. Neprašau keršto, kad 
ir tau tektų tremtinio lazda. Man 
betgi nesmagu skaityti spaudoj 
tas jūsų teisinimasis už 1946 me
tų 167 pabaltiečių išdavimą ru
sams mirčiai. Žinau artimą pažįs
tamą karininką lietuvi, kuri pus
gyvį, po badavimo, išdavėt viešam 
pakorimui okupuoto j Lietuvoj. 
Mes žinom rusą, mes žinom nacį, 
mes pažįstam lenką, bet tikėjom 
iš kaimyno pagalbos, o ne išda
vystės. Labai sunku pilotui nu
plauti rankas. Išdidi Švedija su 
Karoliu D. žinoma Nobelio pre
mijomis. Pažįstama su Kreuger 
degtukais. 0 dabar'.’ ..

Rasok, dangau, atgailos ašaro
mis! ...

Mūsų širdys plaka laisve! Pa
mirškim nuoskaudas, bet švedų 
tarpe nejieškosiu draugų. Drau
gas amžinas, o ne tas, kuris leng
va ranka numoja nelaimėje.

Ltn. Ramutis

Kiekviename amžiuje atsiranda 
žmonių, sugebančių atspėti bent 
stambesniuosius ateities bruožus. 
Praėjusiame šimtmetyje prancū
zas Tocqueville, Vokietis Froebel
sas ir kt. numatė Amerikos ir Ru
sijos šių dienų išjdlimą, nors ta
da pirmoji tebuvo) puslaukinių in
dėnų kraštas, belaukiąs 30-1 ies' tvarką, R usi j a — kr ašt u t i n ia usį 
milijonų Europos ateivių atplūdi- j absoliutizmą. Abi, rodos, nenori 
mo, o Rusija liaudį laikė baudžia- net pripažinti kitokių pasaulėžiū- 
voje. skurde ir tamsoje. Būtų rų. Prieš jas, tačiau, dar stovi 
svarbu patirti, ar yra politinių kova išspręsti, kuris keliasgalu- 
principų, kurie leistų daryti pro- tinai egzaminus išlaikys. Gali bū
ti ngų pr anaša v i m ų ? Gali bū t i, ir t i, vienoje įsigyvens ? demokrati- 
šiandien gausiuose raštuose, ’ ’ 
straipsniuose, knygose ir pareiš
kimuose kas nors, kur nors apy
tiksliai nuspėja stambesnius mū
sų ateities bruožus. Kaip juos at- 
pažinti? 7:);

“Mūsų amžiaus istorija žmoni
ją verčia rūpintis dviem plačiais 
kraštais — Amerika ir Rusija. Is
torija joms, matyt, turi paskyrusi 
kažkokias ypatingas roles. Nors 
griežtai skirtingos, jos pasižymi 
bendru neištaigumu ir visokių 

i prieštaravimų gausybe”.
Tai žodžiai vokiečio Juliaus 

Froebelso (1805-1893), kuris 1850
- 1357 m. išvažinėjo Š. ir P. Ame^ 
riką ir 1859 m. parašė veikalą 
“Amerika, Europa und die politi- 
sche Gesichtspunkte der Gegen- 
wart” (Amerika, Europa ir poli
tiniai dabarties požiūriai). Šį vei
kalą kitas plačiai po Rusiją, Euro
pą, Š. ir P. Ameriką 1920-1950 m. 
apvažinėjęs vokietis, sociologijos 
profesorius, L. L. Mathias-Law
rence pavadina nuostabiausia 
knyga XIX a. vokiečių kalba apie 
Ameriką, Europą ir Rusiją (Ham
burge 1953 m. išėjusioje knygoje 
“Die Entdeckung Amerikas Anno 
1953, oder Das geordnete Chaos”
— Amerikos atradimas 1953 m., 
arba sutvarkytoji suirutė.

Prieš šimtą metu Froebelsas

teigė: "Amerika ir Rusija — 
kraštai, žymūs pajėgumu kurti 
kiekvienas savo ypatingą gyveni
mo kelią. Amerikos Jungtinės 
Valstybės ugdo demokratinę san-

Jau veik 2000 metų, bet Piloto 
rankų plovimosi krikščioniškas 
pasaulis nepamiršta. Pilotas ne
pateisino išduodamas nekaltą 
Kristų fariziejų kerštui. Golgotos 
tragedija kartojasi. Piloto ainiai 
dar gyvi.

Niekas nepateisins sąjunginin
kų kalčių istorijos. Apsvaigę lai
mėjimu, jie visiškai buvo pamir
šę žmoniškumą. Nekrinta kaltini
mas pilka jai masei, bet daugiau 
vadovybei. Neveltui maršalas 
Montgomery gavo augštus rusų 
žymenius ir brangius kailinius. 
Senukas dar ir šiandien neatsi
krato raudonųjų. Kelionės į Mas
kvą, viešėjimas Pekinge ... Gen. 
Eisenhoweris kuklesnis. Jis grei
čiau pamiršo dovanas, matydamas 
rusiško imperializmo siautėjimą. 
Rusijos imperija, prisidengusi ko
munizmo kauke, siekia savo tiks
lų. Kas Maskvos neklauso, tas 
žiaurus nuklydėlis. Būk geriau
sias komunistas, bet nepritark 
Maskvos norui, ir galva nebus ga
rantuota. Nikita lengvai suvirš
kintų Kinijos, Jugoslavijos ir net 
mažos Albanijos vadus, jei ilges
nes rankas turėtų. “Būk klusnus 
vyresniam broliui rusui, tada žiū
rėsim tavo komunizmo idealo”— 
Maskvos pirmas įsakymas.

Prisiminkim lengvai išduotus 
mirčiai Vlasovo armijos karius. 
Pažvelkim į Kempteno ukrainie
čių “gabenimą” į gimtą kraštą, 
Pažiūrėkim į lietuvių belaisvių li- 

k kimą prancūzų rankose. Sprendi-
' mas trumpas: namo arba svetim

šalių legijonas. Daug kraujo, 
-daug ašarų, daug nekaltų aukų. 
Kai “mieli” enkavedistai laisvai 
švaistydavosi po mūsų stovyklas, 
jutome ne tiek baimę, kiek ap
stulbimą: kur eina nasaulis? Dar 
karo žaizdos buvo kraujuotos, o į 
jau naujas neįgudusio chirurgo 
peiliu darė. Po karo sekė politi
nės nesąmonės po nesąmonių. 
Taip norėdavosi amžiams nerti i 
mūsų dainose apdainuoto Duno
jaus vilnis. Klaidos brangiai ap
mokamos. Lengva vadams buvo 
rankos mostelėjimu konferenci
jose Teherane. Jaltoje ir Pots
dame užkišti Stalino gerklę bran
giomis plotų ir nekaltų žmonių 
aukomis. Nei Roosevelto našlė 
Eleonora, nei Trumanas.
Guvu, dilimo ucpaotaioiviiAO, avucį ^.*v.**,^v* . - • -

šiandien pasaulis sėdi ant vulka- vi ir reikalauja eiti kartu. Vyris- kusią durų dali
Buvo laikas, kada sutvarkėt kis priešinasi, sakydamas, kad jis verzesi. norėdami matyti suimtą- 

‘ " ’ ’ ’ ‘ ‘ neturi ko eiti. Milicininkai mėgi-' ji- bet jo pirmame kambaryje ne

Rašo atvykusi iš okupuotos Lietuvos

n is individualizmas, kitoje — des
potiškas socializmas. Jų dviejų 
kovoje, tačiau išsispręs Europos 
likimas. Tiek aišku, kad kiekvie
na turi teisę gyventi, kiekvieną 
mums istorija panosėn kiša, ir 
viena kitos negali iš gyvenimo iš
braukti”.

Šias Froebels pažiūras Mathias- 
Lawrence cituoja straipsnyje vo
kiečių "Merkur” žurnale (1952 
m. nr. 6). Jas pakartoja austras, 
rusų dvasinės kultūros ir sovietų 
pasaulėžiūros profesorius Kurt 
Marko str aip sny j e ‘ ‘Amerika u nd 
Russland in der ‘rationalen Pro- 
phezeiung’ nach 1848”, kurį skel
bia M iunchene einą strime nesi nis 
istorijos žurnalas "Jarhbuecher 
fuer Geschichte Osteuropas” 
(I960 m. nr. 2). Jis cituoja visos 
eilės to meto europiečių panašias 
pažiūras ir svarsto, kuriuo pagrin- 
du jie darė savo “pagrįstus prana
šavimus” Amerikos, Rusijos ir 
Europos ateities. Apžvalgą įdomi 
ir mūsų dienoms.

Froebelsas manė, kad Ameri
kos galybę iškėlė jos tarpusavio 
karas — Civil War ir spėjo, kad 
šiame istorijos kelyje Amerika 
ims spręsti ir Europos likimą. 
Sakė:

“Rusija tiek pat tolima ir sve
tima Vakarų Europos valstybių

šeimyniškam rateliui; kiek 
Amerika. Galima sakyti, Rusija 
tai ta pati Amerika, tik kita to 
paties p i nigo p usė. N enuost abu, 
jei kaikurie europiečiai Ameriką 
vadina ‘demokratine Rusija’. Ski
riasi tik tuo, kad amerikinis me
džiaginės gerovės siekimas prasi
deda liaudyje ir yra jos dvasios 
bei energijos plečiamas, o Rusi
jos liaudžiai santvarka yra kau
las gerklėje; joje liaudis laikoma 
Įrankiu bei medžiaga valstybei. 
Gaila, europiečiai nemato, kad 
slavai vakariečių kultūrą nori pa
smaugti savaip suprastu socializ
mu”.

ir

Į tuometinę Vokietiją (Bismar- r jungimu, kuris išgydytų jos susi- 
ko dar neapjūngtą ir 1871 m. ka-' skaldymą. Sakė, jei europiečiai 
ro su prancūzais neišgyvenusią) greitu laiku nesusipras sukurti sa- 
pasižiūrėjęs Froebelsas sprendė: vas Jungtines Valstybes, grės pa- 
“Europos istorijoje ilgai viešpa-, vojus netekti laisvės, galios ir 
tavusį Austrijos ir Prūsijos nesu- žmonijos kultūros vadovo vietos, 
tarimą dabar išstūmė Prūsijos ir Tačiau, ir Amerikos politinį fede- 
Prancūzijos nesutarimas. Vokie- ralizmą pamėgdžiodama, Europa 
čiai bus priversti arba su prancū- neišvengiamai turės pamėgdžioti 
žais mirtiną kovą vesti, arba susi-į ir Rusiją, neš būsimoje politinė- 
prasti". je bendruomenėje nepriklauso-

Tarp Rusijos (slavų ir_totorių mos iktol Europos valstybės tega
lėsiančios gyventi kaip vienos 
bendros valstybės kantonai. (Die 
Staaten des europaeischen Abend 
landės koennen im Daemmerli- 
che der Zukunft nur noch als die 
Kantone einer grossen Eidgenos- 
senschaft erscheinen).

Europa imasi, nors labai lė
tu žingsniu, apsijungiino — pir- 

į ma ekonominio, po to, politinio 
■— tik vargo spaudžiama. ‘

valstybės), Amerikos ir Europos 
(Anglijos, Prancūzijos ir-Vokieti
jos), sako, įvyksiančios riingtynės 
užvaldyti atsilikusiai žmonijai. 
Čia tik trys kombinacijos gali
mos: 1. Rusija ir Europa prieš 
Ameriką, 2. Amerika ir Europa 
prieš Rusiją, 3. Amerika ir R u- 
sija prieš Europą. Froebelsas ma
nė, kad gyvenime vyrausianti tre
čioji.

Europa tada išsigelbėtų apsi-

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

(Tęsinys iš pr. nr.)

REVOLIUCIJA DĖL SILKIŲ KLAIPĖDOS RINKOJE
Minia išlaužė kontrolės kambario duris • Jūrininkai pla
kė milicininkus ® Apkūlė komjaunuolius

name laužti duris ir gelbėti! Ir čia 
pat iš minios pradėjo lėkti ply
tos ir akmenys i langą to kamba
rio, kuriame buvo suimtas vyriš
kis. Pradėjo viskas skambėti: 
stiklai ir rėmai; kažkokia mote-

mažų dienų jie man darė nemažą rininkų švenčiančių Kūčias, 
įspūdį. Tokiems vaizdams čia ne-' 
vieta, nes aplinka buvo visai skir
tinga. Aplink buvo juoda tamsa ir 
didelės bangos daužė bokštelį.
Šlapi iki panagių, o dar dvi valan
dos iki pamainos galo.

Staiga kažkas priekyje sujuo
davo, bet ten visuomet sujuoduo
davo. Kiekviena didesnė banga 
atrodydavo lyg kažkoks laivas, 
šūktelėjau įspėjimą, ir mano 
draugas atkreipė į tą vietą dė
mesį.

— Tikrai kažkas yra priekyje ir 
didėja.

Per žiūronus dabar aiškiai ga
lėjau atskirti. Tai amerikinis nai
kintojas.

— žemyn!
Išsiplėšdami iš apsaugos diržų, 

smukome į angą. Beskubėdamas 
apverčiau priešradarinę anteną,) 
vos jos nesudaužydamas.

Be jokios abejonės, naikintojas 
mus pastebėjo, nes nuotolis buvo 
labai mažas. Dėkui Dievui, kad 
jūra buvo audringa, todėl galėjom 
tikėtis jo ugnį būsiant netaiklią. 
Dar man tebesant viršuj buvo 
duotas įsakymas prileisti vandens 
balasto tankus, nors pagal taisyk- Į 
les šis įsakymas galėjo būti duo- ■ 
tas tiktai kai dangtis vra uždary- į vo^nTagnetiiU“‘ laukTŪr'7Jįe7a 

i praplaukdavo nesprogus.
Laukėme nekantriai. Gal de

giklis neįsijungs? Gal žuvis iš viso 
nuklys į šoną? Laikas torpedai

Matant, kad priešas yra visai 
neatsargus, praėjo ir mums noras 
panerti. Anksčiau atrodė, kad mū
sų likimas jų rankose; dabar bu
vo priešingai. Pasiruošėm puoli
mui.

— Pirmas vamzdis ... pasi- 
ruošt... ugnis!

Tokioje jūroje pataikyti su tor
peda nebuvo lengva, nes tuo me
tu, kai naikintojas buvo iškeltas 
bangų torpeda galėjo pralysti gi
liai pro apačią magnetiniam plak
tukui neįsijungus, šiuo metu jau 
buvo vartojamos geros torpedos, 
kurioms nereikdavo atsidaužt į 
laivą, bet jos magnetiniu veikimu 
sprogdavo palindūsios po laivu. 
Toks sprogimas daugelyje atvejų 
perlauždavo laivą pusiau. Kol šis 
degiklis buvo ištobulintas, daug 
gerų taikinių buvo prarasta, nes 
torpedos sprogdavo arba peranks- 
ti, arba pervėlai, arba visai ne- 
sprogdavo. Jų blogam veikimui 
daug pasitarnavo ir britų priemo
nės išmagnetinti laivus. Pradžio
je karo britai vartojo gan papras
tas išmagnetinimo priemones: jie

Pirštai taip sušalę, kad reikė
jo kitų pagalbos persivilkti, nors 
visai sausų drabužių nebėra, nes 
joks džiovinimas neįmanomas. 
Geriausia priemonė išdžiovinti—• 
kūnas. Apsivilkę kita pora drėgnų 
drabužių vėl einame sargybom 

1940 m. pabaigoje vos vienas 
vokiečių povandeninis laivas su
laukė Kalėdų jūroje; 1941 — jau 
buvo nemažiau dvidešimties, o 
šiais metais nemažas skaičius. Ta
čiau palyginus laimėjimus, ma
tėsi didelis skirtumas. Keli ano 
meto povandeniniai laivai daug 
daugiau nuskandino, negu dabar
tinis laivynas. Kas atsitiko? Atsa
kymas buvo radare. Nuo to laiko, 
kai priešas aprūpino šiais nepa
prastai gerais aparatais savo lai
vus, visas povandeninių laivų ka
ras pasikeitė. Britų lėktuvai ir 
priešpovandeniniai laivai mus pa
stebėdavo kiekvienu metu, kai 
tik iškildavome virš vandens; ar 
tai buvo naktis, ar migla ar lie
tus. Nuostoliai buvo dideli, bet 
laimei mūsų vadovybė pagaliau 
susiprato ir mus aprūpino prie-i 
mone gintis nuo radaro. Tai bu-| 
vo taip vadinamas radaro pri-i 
ėmėjas — funkmessbeobachter. 
Jo pagalba galėjome nustatyti, ar 
yra artumoje radaro aparatas, ku
ris mūsų jieškojo. Visas įtaisymas 
buvo labai primityvus. Kiekvienu 
kartu, prieš paneriant, reikėjo an
teną ir storą kabelį per bokštelio 
dangtį įnešti į vidų. Labai dažnai 
vielos susipainiodavo ir negalėda
vome uždaryti dangčio.

Tai buvo 1942 m. Kūčios. Tikė
jomės, kad šiandien vakare mes 
kelias valandas plauksime panėrę 
ir klausysimės kalėdinių plokšte
lių. Kūčioms virėjas pagamino la
bai nepaprastą šiose sąlygose val- 
gįršaldytas braškių uogas su plak
ta grietine. Iš medžio ir spalvoto 
popieriaus laivo technikai pada
rė šiokią tokią Kalėdų eglutę. 
Mano sargyba buvo rytą nuo 8-12 
vai. ir vakare. Stovėdamas ant 
bokštelio vakare galvojau apie 
Kalėdų eglutę namuose ir savuo
sius, susirinkusius su dovanomis. 
Ypatingai visi šventųjų paveiks
lai man buvo ryškūs, nes nuo pat

‘Į apvyniodavo apie laivą elektros 
i kabelius ir per juos leisdavo elek- 
: tros srovę. Tai sumažindavo lai

tas. Bet taupydami kiekvieną se-į 
kundę. mes jau pripratome šio 
potvarkio nesilaikyti.

Vanduo gurguliavo į tankus ir 
naikintojas artėjo. Jau buvo tik

mašina ir sųgįėštuvais vyriškį iš
vežė. Vieni sakė, kad užmuštas, 
kiti — kad dar gyvas. Kol ligoni
nės mašina stovėjo, buvo lyg ap
mirę žmonės, bet kai nuvažiavo, 
pradėjo akmenimis mušti milici
ninkus ir milicijos turgaus būsti
nę, vadinamą turgaus direkciją. 
Taip davė, kad nė vieno lango 
neliko, žmonės taip įniršo, kad 
vieni kitus pradėjo mušti — net 
jaunimą. Matau bėga mergina; 
vienas su'■lietsargiu, kitas su laz
da, trečias su taše ir visi duoda. 
Man buvo nebesuprantama, kodėl 
muša tokius jaunus žmones ir 
klausiu tuos, kurie taip darė. Jie 

licininkus, kurie buvo kontrolės totis/neshevisie^komjaūnuo- 
kambaryje. Dave kur tik pakliuvo Hai, kurie žmones išdavinėja. 
— tiesiog sunku įsivaizduoti. Po Taip žmonės Klaipėdos turguje 
to išnyko ir niekas jų net nespėjo šeimininkavo. Gražu buvo žiūrė- 
nustatyti. Minia šaukė valio tiems.
jūrininkams. Atvyko ligoninės (Nukelta į 6 psl.)

Skaičiau strąipsni “Amerikos 
Balsas Lietuvai” “Tž” 1961. VII.
6., kur priminta apie silkę Klai
pėdoje. Tikrai buvo kova, truku
si keletą valandų. Man teko per
gyventi/ todėl papasakosiu.

Vasario mėn. kątik atėjau į .
turgu; žiūriu, žingsniuoja smar-i r*s Pradėjo spirti durų apačią; ji 
kiai du milicininkai. Tuojau žmo- į nevaliojo viena. Atsirado jūreivių 
nės atkreipė dėmesį: ką griebs už ' matrosų. Vieno spyrio užteko, ir 

nei gerklės? Žiūriu, kad jie netoli būrų apačia išlėkė. Vienas iš jū- 
Churchillis nepasiaiškins, kodėl manęs čiumpa vieną vyriškį lietu- ’

9

no. J
Hitlerio Reichą, lengvai galėjot 
paguldyt ir “raudonąją mešką” 
ant menčių. Neapdairi politika 
padarė baisią klaidą, kuri reika
lauja bilijonų dolerių, daug krau
jo aukų, o pasėka — karas, kuris 
neš sunaikinimą. Sunkiai plauna
mos pilotų rankos ...

Nesuprantu Švedijos, kuri per 
stebuklą, per du pasaulinius ka
rus liko neįvelta ir nenukentėjo, 
o tuko. Tai ne politikos stebuklas; 
Mažos valstybės laviravimas nie
ko nereiškia didžiosioms jėgoms. 
Po I D. karo, gana pralobus. ji 
pastatė ūkį ir gerai apsiginklavo.

Pabaltijo valstybės — kaimy
nės. Neturtingos. Kūrėsi iš pele
nų. Po ilgo vergavimo metų. Kai j pačių bjauriausių veiksmų: laužė 
priešo pirmieji tankai įšliaužė į i rankas .galvą ir taip vilkte vilko į 
kaimynų žemes, švedai lengvu i?: Į, ’ '--c

mostu uždarė pasiuntinybes, net štampuoja. Tenai užsidarė duris: 
aukso mažus rezervus išdavė ru
sui. Gražus pataikavimo mostas! dėti, žmonių susirinko minios. 
Taip. Tai sena ir kultūringa vi- Pasklido gandai, kad jau užmušė, 
kingų tauta! Tai padarė švedai. Tuojau žmonės pradėjo šaukti: ei-

reivių Įlindo i vidų ir atidarė li- 
“i. žmonės labai

neturi ko eiti. Milicininkai mėgi
no imti už rankų, bet vyriškis pa- 
sipurtino. įsikibo į vežimą ir pra- — ------ — uaic.
dėjo spirti kojomis taip vikriai, įeitai ir mikliai apkūlė mi- aiškiai pasakė, kad aš neturiu jau- 
kad mes mirėm iš juoko. Tuojau 
dar atbėgo pora milicininkų ir 
pradėjo už gerklės smaugti. Tai 
mes moterys labai pasipiktinome, 
ir pradėjome grasinti milicinin
kams, sakydamos, kad juos rei
kia visus išsmaugti. Milicininkai 
pradėjo prieš moteris rėkti, saky
dami, kad mes užstojančios spe
kuliantą, kuris silkes pardavinėja. 
Ir taip prasidėjo įkarštis. Vyriš
kis priešinosi iki paskutinių jėgų, 
bet buvo jam sunku prieš ketu- 
rius vienam. Milicininkai ėmėsi

buvo. Jūreiviai, kurių tris pama
čiau, viduje nusiėmė diržus ir

1000 jardu nuotoly, bet aš vis dar praėjo. Nepataikėm.
" -- * - — Antras vamzdis... pasi-

kas netvarkoje. Vanduo pradėjo ruost... ugnis.
Mus skyrė tik 400 metrų. Ar

čiau negalėjome leistis. Trys šim- 
— Uždaryti angas! Išpūsti tan-' tai metrų jau skaitėsi pavojaus ri- 

kus! Dangtis neužsidaro.! ' ba. Nuo sprogimo galėjo sprogti 
Galva svaigo. Kodėl tas kvailas ir mūsų'pačių torpedos laive. Ne 

dangtis neužsidaro? Naikintojas vienas povandeninis ir žuvo tokiu 
tuojau galės mus savo kyliu per- j būdu.
skrosti. Aišku, jie mus jau seniai Blykstelėjo raudonos, mėlynos, 
su radaru surado. Pagaliau Įšsi-! geltonos žalios šviesos ir iškilo 
krapščiau į viršų, o paskui mane 
ir kapitonas. Netarėm nei žodžio,' . ., x
tik tyrėme kas pasidarė su dahg- lanisusls siluetas priekyje išnyko, 
čiu, kad neužsidaro. Tuoj pama- Liūdniausia, kad nesimatė nei jo- 
tėm įsipainiojusį priešradarinio; kio laivelio, nei plūdės, nei jokios 
aparato kabelį. Naikintojas dar gyvybės. Nuskendo nepalikęs jo- 
vis artėjo. Buvome taip arti, kad pėdsako jokio ženklo. 
galėjom matyti rūkančius žmones 
ant tiltelio ir girdėti šauksmus jū-. (Bus daugiau)

negalėjau uždaryti dangčio. Kaž-

veržtis i vidų ir pylėsi tiesiai ant 
veido. Išgirdau komandą:

Antras vamzdis... pasi-

vandens stulpas. Praėjo minutė ir

T-Marškiniai

iii

KITI

BERNIUKAMS
Penmans turi kokybę, 
kuri išlaiko ir nerū
pestingą nėšiojimą, ko 
motinos ir nori savo 

vaikams.

KELNAITĖS-JERSEY 
T-BALTINUKAI 

VYRAMS
Be rankovių 

sportiniai 
jerseys su 
elastiniu 
juosmeniu 
kelnaitės.

r

GP-1-2A

kontrolės kambarį, kur mėsą

tik bildesys ir šauksmas buvo gir-

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

Siunčiame fND DAČTII ^4 sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir UBU ■ /A3 B w rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus 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 IŠTAIGA

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

195 Cannon St. E.. Hamilton, Ont Tol. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis. 
94 Douglas St, Sudbury. Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
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. KALŪZA

MERINO
Apat. baltiniai 

“95” ir “71”—šilti 
ir patogūs

Gaunami 
vyrams ir 

berniu
kams 
elastiniu 
juosme
niu 
kelnaitės 
ir jerseys 
ilgomis ar 

trumpomis 
rankovėmis; 

taip pat ir 
reguliarūs 
baltiniai ir 
kelnaitės

ar sujungti 
apatiniai.

&

'T-Baltinukai su 
pastiprintu nailono 
kalnierium .

Puikia, si 
apatiniai, s a puikiu 
elastiniu j ..asmeniu 
kelnaitės.

GAMINIAI:
Apatiniai minkšto pamušalu ir apatiniai šilti baltiniai, 

puspalčiai su gaubtuvu, pirštinės, megstinukai ir liemenės.

MOTERŲ ir MERGAIČIŲ 
BALTINIAI 

Baltinukai 
ir kelnaitės 
2-4 metų ir 

6 metų
I mergaitėms. 

Baltos med-
• vilnės megztais pa

kraščiais baltinukai 
ir kelnaitės 8 iki 16 
m. mergaitėms. 
Moterų baltinukai 
ir apat. kelnaitės 
baltos medvilnės 
įvairių dydžiu.

KŪDIKIŲ APATINIAI 
— šone surišami, aplink ap
sukamo stiliaus ir susegamu 
priekiu baltinėliai iš puikios 
medvilnės. 3-6-9 mėn. 1 ir 2 
metų amžiaus kūdikiams.

darbo KOJINĖS

IŠEIGINĖS IR

SPORTO KOJINĖS
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400 straipsnių apie Lietuvą ispaniškai DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽĮ ! ERDVES (3) LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
Žurn. K. Čibiro 50 m. sukakties proga

K. PAŽĖRAITĖ

GARSIOJO VVERNHER VON BRAUN PIRMIEJI ŽINGSNIAI AL. GIMANTAS
Po Akademijos suvažiavimo
Liet. Katalikų Mokslų Akade

mijos suvažiavimas jau maloni, 
bet reikšminga ir neužmirštama 
praeitis. Aktyviai dalyvavę suva
žiavimo darbuose išsivežė netik 
puikius Įspūdžius, bet ir žymiai 
darbingesnes ir kūrybingesnes 
nuotaikas. Gaila tik, kad Čikago
je tuo metu siautę karščiai gero
kai išvargino visus posėdžiauto- 
jus. Paskaitos bei referatai bus iš
spausdinti, tad, ir platesnieji vi
suomenės sluogsniai galės susi
pažinti su akademijos darbais. At
skirų sekcijų posėdžiuose buvo 
svarstyti ir labai aktualūs, šios 
dienos reikalus liečiantieji klau
simai, k.a. lietuviškų parapijinių 
mokyklų lietuviškumas, jo išlai
kymas ir pan. čia būta gana ašt
rių susikirtimų autoritetingų ir 
plačiai žinomų asmenybių tarpe. 
“Chicago's American”, kalbėda
mas apie Akademijos suvažiavi
mą — autorius Stanley Pieza — 
kažkodėl LKMA vadina Lithua
nian Catholic Cultural Institute. 
Visi žinome, kad tarp kultūrinio 
instituo ir mokslų akademijos yra 
pakankamai didelis skirtumas.

Gėrisi nauju veikalu
Vargiai ar kuris kitas leidinys mūsų tautos ateičiai. Kad ir su ' 

; nųtrupėjimais.

giausias straipsnis apie pranciš
konų ordiną. Atrodo, kad jis bus 
persispausdintas iš sovietinamos 
Lietuvos laikraščių. Tame rašiny 
stengiamasi iš paskutiniųjų juo
dinti ir niekinti lietuvius pranciš
konus, juos pristatant, kaip žmo
nių apgaudinėtojus, išnaudotojus, 
ėjusius prieš žmonių interesus ir 
1.1. Tokie rašiniai dabar labai ma
doje ir pageidaujami Lietuvoje. 
Tikybinės ir sąžinės “laišvėš” 
vardu turi rodytis antireliginiai 
pamfletai, prasimanymai, bet jau 
tos pat “laisvės” vardan, negali 
pasirodyti paprasčiausi tikintie
siems reikalingi raštai, kaip mal
daknygės ar bent kukliausias pe
riodinis vien tik religiniams rei
kalams skirtas laikraštėlis. Tai 
Lietuvoje, bet čia tegu ”Laisvė" 
prasikrapšto akis ir bent kiek ati
džiau pažiūri į betkurių lietuviš
kų vienuolynų veiklą — marijo
nų, pranciškonų, jėzuitų. Nekal
to Prasidėjimo M. seserų ir kt. 
Ar “Laisvė” drįs neigti jų lietu
viškumą, jų naudą lietuvybės iš
laikyme, jų konkrečius darbus —’ 
spaudą, jaunimo globą, stovyklas,- 
bendrabučius, gimnazijas? Tai ne' 

•vien tik Dievo garbei (jei tas 
■’Laisvei” nepatinka), bet ir visos

jau pats laikas mums atlikti savo pa
reigą. Kiekviena kariaujančių pu- 

1 siu norės mūsų mokslo. Klausi- 
! mas. kurį turime atsakyti, yra šis: 

vo- kuriam kraštui mes turime pati-

statę dar tris V-2 fabrikus' Wie-1 pasiektas ‘ vienbalsis: ’ pasiduoti

jektų Peenemuendėje rusai 4 
turi įvykdę.

PAKELIUI į NELAISVŲ
Be Peenemunedės centro,

V-2 SKRENDA į 
ANGLIJĄ
Po nepavykusio atentato prieš 

Hitlerį Peenemuendėje įvesta 
daug kontrolės ir suvaržymu. V-2 i a*; i i - •„» <? j-banaymai buvo perkelti į pietinę kiečiai į karo pabaigą turėjo pa- keti savo palikimą. Sprendimas 
Lenkiją. Po 10 raketų būdavo pa- statę dar tris V-2 fabrikus: Wie- pasiektas vienbalsis: pasiduoti 
leidžiama kasdien, tačiau vistiek nėr Neustadt prie Vienos, Fried-j amerikiečių kariuomenei. įsaky- 
sekėsi labai sunkiai surasti trū- richshafene prie Konstancos eže- mai kraustytis ar pasilikti visdel- 
kumus ii atlikti patobulinimus, ro ir Ilarzo kalnuose prie Nord- to ateidavo netAš dešimties vietų. 
Sviediniai sprogdavo ore, nepa- hauseno. Pirmieji du buvo sąjun- suprantama, tokioj pnestaravi- 
sieke taikinio. Patš v. BrauŪ da‘c€ininkų bombų šmarkiai apnai-pų mąisaty reikejo tureti.raketi- 
lyvaudavo tobulinimo pratybose: kimi. ..V-2 gamybątrukdė ir šiaip mo metalo nervus. V tern įsaky- 
taip vieną svki kone buvo užmuš- vokiečių pramonės naikinimas iš mai liepe kovoti ir mirti su Veik
tas netoliese kritusio V-2 sviedi- oro. Ypač tai atsiliepė 1943-44 m., šturmu, antri — laukti įsakymų, 
nio kai snėdo atburti griovy ir kai buvo subombarduoti didžiu- Ginklavimosi ministerija Berly- 
būti aniniltas žemėmis liai guoliu fabrikai Schweinfurte. ne įsake mums su visais tyrimų

Pirmasis V“ paleist as i Ang-1 Kadangi truko darbo jėgos, tai ir įrengimais keltis į Bleicherode liją m rugsėjo Wa- 'P™ tŽp svarbios ir atsakingos | prie Hąrao kalnų tęsti darbo to^ 
gos apylinkės Olandijoje. Po še- V-2 gamybos bei fabriku įrengi-į bau. šis Įsakymas mums buvo pri- 
tiu imn skridimo 46 oėdu ilgio nio buvo naudojami užsieniečiai.: imtimausias, nes vietove buvo zy-

lę tautiečiu širdyse, įvairiomis r?Reta su —vy sv. spoigsiamo 
v J sios medžiagos krito ant Chiswick

-on-Thames arti Londono. Per se
kančias 10 dienų 26 A-4s buvo iš
šauti ant Londono. V-2 skriejo 
didesniu nei garsas greičiu ir ne
buvo galima nei lėktuvais pavyti, 
nei padaryti perspėjimo apie ar
tėjantį pavojų. Tai buvo naujas 
ginklas, naikinąs netik medžiagiš
kai, bet ir psichiškai, nes nebuvo 
galima žinoti, kur ir kada jis bus 
panaudotas. Viso 1500 V-2s per-

ti ir laiminti, net tada, kai esi ne
suprastas, nekenčiamas ir perse
kiojamas; pažinti žmones nenieki
nant jų; branginti gyvenimą ir 
ramiai laukti mirties — tai menų 
menas, tai menas gyventi”.

Argi gali būti Kilnesnis žmo
gaus dvasios siekimas šiame pa
saulyje? ... Tai toks K. Čibiras.

Būdamas giliai tikintis katali
kas, K. Čibiras savo raštais ko
voja prieš materialistinę pasau
lėžiūrą. Kaip didis patrijotas, gi
liai išgyvendamas Lietuvos trage
diją, jis informuoja pasaulį apie 
Baltijos kraštų pagrobimą, tuo

Beveik tylomis praėjo didžiojo 
kultūrininko Kazimiero Čibiro, 
spaudos attache prie Lietuvos pa
siuntinybės Urugvajuje, 50 metų 
amžiaus sukaktis.

Man pasisiūlius pagerbti gerb. 
jubiliatą straipsniu bei prašant 
papildomų informacijų, štai ką jis 
man atsakė (tikiuosi jis nesupyks 
už paskelbimą šių laiško ištrau
kų):

.. Nėra, žinoma, joks jubilia
to nuopelnas ta, galima sakyti, 
kiekvienam natūrali sukaktis, bet 
žmonės ją prisimena turbūt dėl 
to. kad skaičius 50 yra lyg ryškes
nis už kitus, o taip pat, kad var- įspėdamas laisvąjį pasaulį anie 
giai kas tikisi sulaukti kitų 50. 
atseit viso amželio. Šiaip ar taip, 
pusamžiai verčiami pastebėti sa
vo gyvenimo saulutės posūkio į 

. vakarą. . ." įįc?: ’ .Į
“...Visiems, kas anksčiau ar 

vėliau, prašė mane autobiografi
nės medžiagos, neką tegalėjau at
sakyti. Nesu šventai kuklus, bet „ 
vistik priklausau tai "padermei”, K. Čibiras, slapyvardė Verax, 
kuri viešumos nemėgsta, jos net yra gimęs 1911 m. VI. 5. švenčio- 
bijo ir nepakenčia. Kur jau būti- nių apskr., Daugėliškio vi., Kujiš- 
na pareiga, ką gi darysi... Ma-ikės km. Mokėsi Švenčionių lietu- 
no biografiniai.rėmeliai yra Liet.' vių gimnazijoje ir Vilniaus moky- 
Enciklopedijoje. Tie ‘ 
griaučiai apie žmogų nedaug ką: damas Vilniaus lietuvių spaudo- 
tepasako. O žmogaus dvasinis vei- ’ 
das, jo idėjų akiratis, jo išgyveni
mų pasaulis, jo intymūs polėkiai 
negi persiduoda su datomis, pa
viršutiniais įvykiais, netgi mūsų 
nuveiktais šiokiais tokiais dar- 
bais?!...”——

. Iš rytų Augštaitijos miškų, 
kalnelių ir ežerų (kuriuos dar daž
nai sapnuose šviesiai matau ir 
jaučiu) tolimais gyvenimo keliais, 
tolimose šalyse ir tarp įvairiausių 
žmonių matęs tiek veidų ir vaiz- „ x
du, stebėjęs žmones ir įvykius j che Lietuvos pasiuntinybėje Uru- Į 
daugiau dvasios akimis ir domėję-! gvajuje. Jis bendradarbiauja 
sis daugiau jų sielomis, negu iš-! šiuose ispaniškuose dienraščiuose 
ore. vertinęs daugiau psichologi- bei žurnaluose: El Pueblo, Dina- 
nę, o ne materialinę gyvenimo pu-; mica Social, EI Dia ir El Bien;' _ ■ han 1 .
sę, prieinu tas pačias išvadas, ku- \ Publico, La Religion ir kt. Tų, į nridėlus soarnus ir V-21 
rias prieš 30 metų parašiau apieLietuvos laisvę ginančių straips-, nebuVQ; v Vokietijos rinkimai atnešė tvti savo vietoje jauna krašto ap-S" - i ™ o« u:Inetikėti!™, o gal ir nusivy!saugos min. jU Strauss.

' ikuiomiAfnc i-m-Le “t ifnonio on ) galėjo taikinį pasiekti net toliau. Įima 85 m. kancleriui Adenaue-i Šalia Adenauerio ir Brandt fi-
■■KUti' ir kelti- dulkiu pasauly tre tueeo cruzado” 1944 m 477 bet dėl lėtesnio skridimo galėjo riui. Nors jo partija ir laimėjo,.'gūrų iškyla laisvųjų demokratų veildiaj1 tarnaini iSs^KaiiJpi . .....

liui: didžiai idėjai ištikimai au-i 1945 m., “El Pais de las Cruces 
kotis iki mirties; suprasti, mylė-i (Nukelta į 6 psl.)

gresiančią raudonąją ekspansiją.

progomis suruoštuose parengi
muose, savo paskaitose, per radi
ją ir savo raštuose.

šia proga derėtų pateikti skai
tytojams gerb. jubiliato biografi
jos bei nuveiktų darbų duomenis.

į V-2 gamybos bei fabrikų įrengi- 'ia u. Šis įsa k v mas mums buvo p r i- 

politiniai kaliniai ir karo belais- j giuojančios amerikiečių kąriuo- 
viai. Suprantama, vokiečiai nega- menės kelyje. Bet kaip išvykti? 
Įėjo iš “Auslaenderiu” ir tikėtis Kai v. Braun grižo automobiliu 
geros darbo kokybės.’Iš 1000 pa-j iŠ Berlyno, judėjimas civiliams 
gamintu V-2 339 buvo grąžinti j gyventojams kariuomenės buvo 
atgal kaip netinkami naudojimui, sustabdytas. Karininkas, tvarkąs 
Apie 20% paleistų raketų pasiek-i judėjimą, klausėsi v. Brauno aiš- 
davo taikinį vienos mylios tikslu-1 kinimo apie stebuklingus ginklus 
m u. kiti sprogdavo nepasieke tai- >r specialų projektą. atliekamą 
kinio arba ore. ministerijos žinioje ir kai paklau-

1945 m. sausio mėn. rusu ka. sė, kaip projektas vadinasi, reikė- 
riuomenė buvo 100 mvliu ‘ nuo J° zalblsko atsak-vn10’ Von Braunįdllllld Z-llUJll, nul 11 rkclULct Jlo Uito nuvmvuv muvv avv h” “u nuv . ... . v ai 10 nitao niuuijj niuoa lauiva c

. . . ■ - . , i j , panaudotas. Viso 1500 V-2s per- Peenemuendės. Buvo duoti isakv- JĮ turėjo, piojeKtas specialiai pa- ^eivjjoje susjiaukė tokio greito pasitaikančiais nutrupėjimais,
Viin£W iiAtHviu skrid0 Anglijos kanalą, 1115 iš jų mai paruošti viską sunaikinti, kad ir plataus įvertinimo, pripažini-1 mes dar vis galime didžiuotis lie-..

cianus uziasub ir pi s>e&ui> pne n,0 ę|r j Qirniaus "Tauta tuvisku sąmoningu ir susipratu- 
sunkvezimių, konvojus pajudėjo jr tautinė ištikimybė”. Kiek jau siu jaunimu išeivijoje. Kuo šioje 
is Pęenemuendes, 3000 inžinierių teko gjr(įėti įvairių atsiliepimų, plotmėje gali pasigirti '’Laisvė”?” 
ir mechanikų, kūnų prieš lusų vįsį teigiami ir palankūs. Pažįs- Kur-jos jaunimas? Jei laisviečių 
^tttohtePes atėjimą is viso buvo tamas kurj gaiįma laikyti labai jaunimas bent truputi turėtu ką Č 
11.000, leidosi vakarų link Ne- artimu liberfiams. laiške žavisi . . ‘ ’’
jy,v0, sPet,a. V1-ka^ sunaikinti, to- įr prjinena; ‘•Būtinai įsigyk Gir- : vienuolynus, kurių nariai iš pašL 
del laboratorijos. įrengimai irįnjaus “T. jr j. j ” _ jau antrą šventimo ir meilės Lietuvai dirb- 
daug svarbių brėžimų pateko į savaitę skaitau ir neatsidžiaugiu, tų savosios tautos labui, šian- 
rusų rankas. Du traukiniai ii 100 : §(aj ko mums labiausiai reikėjo! dien jiems netektu rūgintis savo

nenustosime tikėję į satelitus, ke- bko Peehemuendę. Kelionė labai.mecenatams už tokios knvgos!
lione i mėnuli ir tarpplanetines. vargmo. kadangi dieno-mis siautę, išleidimą. Skaitau, kartoju,* gė-- KADA RAIUĖ

je. 1930-1934 m. redagavo Mari
jampolėje "Šaltinį”. 1934-1935 
m. dėstė lietuvių kalbą Londone. 
1936-1940 m. Prisikėlimo bažny
čios statybos komiteto reikalų ve
dėjas. Kaune. 1941 m. atvyko į 
Buenos Aires, Argentinoje, ir 
1942 m. prie Lietuvos pasiunti
nybės P. Amerikoje pradėjo in
formacijos bei propagandos dar
bą. 1947 m. Bostone, Mass., buvo 
vienas "Darbininko" redaktorių. 
Nuo 1948 m. ligšiol spaudos atta-

pasiekė Britu salas. Londonui te- nieko vertingo nepatektų i rusų 
ko 518 raketų. Beveik 3000 bu- rankas. Von Braun sušaukė slap- 

' vo užmušta, tūkstančiai sužeistu, tą konferenciją, kai rusų artile- 
turto nuostoliai pasakiški. Anglų rija Peenemuendėje jau girdėjo- 

” ’ .................... 'si. Tačiau konferencijos dalyvius
daugiau baugino ne priešo sviedi
niai. o Gestapas. Von Braun pra
dėjo: “Vokietija karą pralaimė
jo. Bet nepamirškime, kad mūsų. 
grupei Specialistų pasisekė pa* < • t. ♦ - j&vmo
siekti tolimą erdvę. Mes niekada sunkvežimių, pilnai pakrautu, pa- į pacjėka priklauso frontininkams: eilėse nematant jaunimo, 
nenustosime tikėję į satelitus, ke- lk0 yeenemuenaę. Kelione labai jr mecenatams už tokios knvgosi
lione i mėnuli ir tarpplanetines- vargino, Icaciangi dienomis siautę išleidimą. Skaitau, kartoju." gė- KADA RA3MĖ 

ones. Mes pakelėm daug sun- naikintuvų puolimai, tai važiuoti ’ riuosi Panašiai atsiliepė ir!
lų, kadangi tikėjome į didelę jtekdav0 nak'IS- • kitas bičiulis; savajame laiške:! PABALTIJY

moralė buvo smarkiai pakirsta.
Pripažindamas V-2 didelę karinę 
svarbą, net ir gen. Eisenhoweris 
pareiškė:

— Atrodo, jei vokiečiams būtų 
pasisekę šešiais mėnesiais anks
čiau V-2 pagaminti, invazija į Eu
ropą būtų buvusi labai apsunkin
ta. gal net neįmanoma. . _

V-2 buvo gana pigus ginklas, keliones. Mes pakelėm daug sun- ] 
reikalavo 12.950 darbo valandų 
ir kainavo 38.000 DM. Lėktuvą gi 
pagaminti atsiėjo ¥2 mil. DM. Ra
keta buvo nuolat tobulinama.

kurnu, kadangi tikėjome į didelę 
ir taikingą raketų ateitį. Dabar Paruošė J. A

PO VOKIETIJOS RINKIMU

balsu vadas dr. Mende. Jis vra 44 mf * - . • v ■ . }
inžinieriai planavo ir kitą rakė- ir negali sudaryti vyriausybės be gimęs Silezijoj ir iš ten nuo rusų; 
tą, pavadintą “America”, kuri kitų partijų pagalbos. Neturint pasitraukęs pabėgėlis. Praėjusioj

karo metu jis buvo du kartu su-l 
žeistas ir už drąsumą apdovano-l

ir tautinė ištikimybė”. Kiek jau siu jaunimu išeivijoje. Kuo šioje

nors panašaus i lietuviškuosius

šventimo ir meilės Lietuvai dirb
tu savosios tautos labui —

PASIGARDŽIUOKITE
MOLSON'S EXPORT ALE

i "Ne skaitau, bet ryte ryju, pasi- 
; smaguriaudamas” Galima 
drąsiai spėti, kad naujasis dr. j. vįs°jc -ovietų ^ąj. vis labiau pa- 
Girniaus veikalas bus tautiečių iš-: gyventojų nervingumas,
grobstytas kelerių savaičių lai-: -^tširanda 11 baime del galimų de- 
kotarpyje ir ar tik neteks galvoti * POitacijų. I lanesiinais is^ Stock- 
apie skubų antros laidos paruoši-1bo mo.’ Pai duofuvese išnykusį • 

Šalia Adenauerio ir Brandt fi-imą. Mažas stebuklas: šį kartą ne! aie^a ,*r sviestas, ^ovietai stiprina . 
u iškvla laisvųjų demokratu knyga įieško skaitytojų, bet skai-į ^ann£a1!> 1 asta™0'

’ į tytojas knygos ju metu padidėjęs ir žinomų dm-
Kas sėdi Kanados 

i kalėjimuose?
I- Kanados spaudoje dar vis pasi- didelį gyventojų nerimą pav 

as^iiferio kn^iumr VėlFaToa'te-'rodo užuominų, kad naujieji atei- je Estijoje. Daug vyrų esą pa
ko a n «lu nelaisvėn Dr Mende viai sudaro didžiausią dalį visų saukta kariuomenėn. Baiminama- 
vra katalikas vedes ir turi du ' nusikaltėlių. Mūsų spaudoje jau si. kad mobilizacijos priedango- yra katalikas, vertęs n turi auIKi„_ j.G būsiąs vykdomas prievartinis .

gyventojų iškeldinimas Rusijos 
giluinon. <• E.

Ryšium su tarptautine įtampa

turėjo perskristi Atlantą. Kaiku- reikiamos daugumos Adenaueriui
l rie tuometiniai projektai prilygs- lieka tik koalicinės . vyirausybės.

ta amerikiečių Atlas, Titan’ ir ki- keilas. Nors socialistų vadas 
toms raketoms., prie kurių v. Brandt, kurio partija laimėjo 190 
Braun ir dabar Huntsville j e, Ala- vietų parlamente .ir siūlė trijų 
bama, tebedirba. Jau tada v. partijų koaliciją, tačiau Adenaue-

: Braun turėjo apie žemę satelito ris tą pasiūlymą atmetė. Belieka 
■idėją, tačiau karas neleido net ir sudaryti koalicinę vyriausybę su
brėžinių daryti. Von Braun vaiz- laisvųjų demokratų partija, kuri 

: davosi raketas, galinčias kilti ir laimėjo 66 vietas.
skristi su 30 tonų kroviniu, jau. L. yai.ujvo viou iitaioviu . • ..., • •
1936 m. Į karo pabaigą Peene- dr. Mende aiškiai žino, kad nė vie- si partijos atstatymo darbo ir ra- n1^ devyni yra Kanadoje gimę 

'■ muendės įvairių raketų ir satelitų na partija be jo neapsieis ir tam do gana daug pasekėjų. Jis reika-
projektų skaičius siekė 10. Įdo- stato savo reikalavimus. Jis ne-■ Javo tam tikrų reformų pramonė-: 
mus faktas, rusų raketų ir erdvės sutinka įeiti į koalicinę vyriausy- 
tyrimai vyko pagal vokiečių ture- bę. jei joje lieka Adenaueris.
tus planus Peenemuendėje. Net Jo įpėdiniu, atrodo, turės būti 
ir tuos pačius terminus rusai nau- prekybos min, Ludwig Erhardt.
doja. Iš 10 turėtų v. Braun pro-, nors pats Adenaueris norėtų ma-

girnas. Stdckhoime leidžiamas es
tų savaitraštis "Teataja" rugsėjo 

: 2 d. paskelbė, jog gauta žinių apie 
ergto-

vaikus ' ' i buvo konkrečiai paneigti tie nie-
V Laisvųjų demokratų partija bu-,ku ^pagrįsti prasimanymai Da- 
vo atkurta po karo: prieš tai va- ’ ši* c e c u 3 L tčlvO 

1ou£is:!L?t^60kuriKparC±s 
nors jos bebuvo likę tik likučiai. kaleJimM statistiką, kuri primyg 

L. demokratų partijos vadas Dr. Mende visu įkarščiu griebė-
---  _   JT”""’ C? "C - - —r---------- 7-       ?   — - - - - 1 r J   ------------------------ ---------------------------■ 

muendės įvairių raketų ir satelitų na partija be jo neapsieis ir tam do gana daug pasekėjų. Jis reika-

tinai rodo, kad iŠ dešimties kali-

KANADOS
DAUGIAUSIAI

F

.US

Nuo atominiu bombų galima apsisaugoti
Daugelis galvoja, kad visiškai gurno priemonių. Praėjus 49 vai. 

į neverta galvoti -apie jokias apsi-. po sprogimo radijoaktyvumo lie- 
’ saugojimo priemones atominio ka tik 1%. Dviem savaitėm pra- 
karo atveju, kadangi tėra labai ėjus, nelieka jokio pavojaus. Už- 
mažai galimybių išlikti gyvam. ■ krėstas oras yra kenksmingas 

Associated Press apklausinėje žmogui, bet ne maistui ar vande- 
žinomą atomų mokslininką dr. niui. Betkoks maistas, nuplovus 
Edward Teller, kuris yra visiš-J nuo jo dulkes, kurios gali būti 
kai kitokios nuomonės. Pasak jo, apkrėstos, yra tinkamas vartoti. 
90% .visų JAV gyventojų gali iš- Jeigu vandens atsargos buvo ap- 
likti po atominio karo, jeigu tam dengtos arba nepasiekė dulkės, 
jie tinkamai bus pasiruošę. j tinka vartojimui.

Dr. Teller pareiškė, jeigu ame-: Vaisiai ir daržovės, nuplovus ir 
rikiečiai atominiam karui nebus nulupus, galima drąsiai vartoti, 
pasiruošę, tai nelaimės atveju nes pavojingos bus tik tos dulkės, 
per pirmąsias karo dienas gali žū- kurios nusės ant maisto. Radioak- 
ti apie 100 mil. gyventojų, kiti i tyvumas neturi dujų savybių — 
30-40 mil. mirtų iš bado ir įvairių negali skverbtis visur.
ligų. i Prieš 16 metų numestos bom-

Mokslininkas rekomenduoja: ? bos .Japonijoje parodė, kad pats
1. pasistatyti slėptuves, išveng- sprogimas ir tiesioginiai apdegi-

ti radijacijai, gaisrui ir sutrenki- mai sunaikino daugiausia žmonių, 
mui; Radioaktyvumas buvo tik maža

2. turėti atsargas maisto ir kitų mirties priežastis. Iš 235.000 gy-
; reikmenų — įvairių įrankių ir veritoju, kurie buvo arti sprogi- 
I pan.; nio ir išliko gyvi, šiandien 90.000
13. turėtų būti organizuota pa- jų tikrinami medicinos personalo 
:galba nukentėjusiems ir sudary-,kas pusė metų ir tik 4.534 yra
ti planai pokariniam atstatymui, nuolatinėje gydytojų priežiūroje.

Dr. Teller priduria, kad rusai, į 
žinodami, jog esame nepasiruo- 

; šę, visada greičiau puls ir stengsis 
sunaikinti visą tautą. Jis tiki, kad 
rusai turi daug daugiau gerų! 
slėptuvių, nors apie jas nekalba.

Dr. Teller įsitikinimu, atomi-1 
nis karas negali sunaikinti visos 
gyvybės žemėje, jeigu tam bus 
tinkamai paisruošta. Tie. kurie 
šiandien nuogąstauja ir pasiduoda 
likimui, yra suklaidinti kenksmin-

J J-jgosJpropagandciSx:
'i Išlikusiems slėptuvėse radijo- 
! aktyvumas nėra taip pavojingas, 
jeigu bus imtasi atitinkamų atsar-l

asmenys. Ontario kalėjimuose 
buvo 57.000 kalinių, iš kurių 50.- 

ie ir mokesčiu sistemoje Rinki- 327 sūdarė čiagimiai kanadiečiai. ’AwWMA: “
visu kitu tXbiu Be- 

bendras‘skaičius Ivtimis - polityos reikalų tvarkomą. Pa-i ~2 ggg vyrai ir 4 397 moterys 
Kana L-Hiicpc valrarierūi nafari LietUVlU. galime pasidžiaugti Vi- daug klausės vakariečiu patari- • r i * ■ x y j
mu Partija užsienio nolitikoie SL yra toks mazas procentas, kad ufbncT I; „Ari Jokia statistika to net nemini.laikosi maždaug vidurio ir nori J 
diplomatinių santykių su R. Vo-j Puola pranciškonus 
kietija, Lenkija ir kitais satelitais. “Laisvėje” aną kartą buvo il-

Lietuvos vokiečiai 
gyveną Fed. Vokietijoje, Wucr- 

I tembergo krašte, rugsėjo 16 d. 
! buvo susirinkę savo reikalų aptar
ti į Stuttgartą. Dienraštis “Stutt- 
garter Nachrichten”. rugsėjo 13 d. 
laidoje papasakojo apie vokiečių 
Lietuvoje atsiradimo pradžią nuo 
1323 m. Gedimino laikų. E.

Paryžius. — Prancūzija taria
si su Anglija dėl tunelio’ ar tilto 
statymo per kanalą. Kanalas yra 
22 mylių pločio ir anglai nelabai 
nori tam projektui išleisti 280 
mil. doleriu. *

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena , paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Lcaside

Štai kodėl • nėra jokiiį, p a s lėp t ų mo
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

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

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMU
• MAŠINŲ
• SVEIKATOS ir
• GYVYBES

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

V E N U S
GELfcS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome j namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES A VE.

Jus 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 vi e n i n t e I ė kaina. Tai yra v is a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia 
nereikės laukti — Saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE. PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORON’tO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET
Tel. EM. 3-2261

Elektra jūsų. Naudokite ją!
T
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Pavergtoje tėvynėje
HAMILTON, Ontario

Iš LIETUVOS pas savo gimines Ha- • das įtemptai ruošiasi. Spalio mėn. ant-
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PIRMĄ RUDENS

šokiu
vakaru

YRA IR TIEK UŽDIRBANČIU
“Tiesos“ korespondentė J. Šinkūnai

tė labai pasipiktinusi dailininku Edu
ardu Jurėnu, kuris kreipėsi į Lenino 
rajono te-smą, prašydamas sumažinti 
alimentų mokėjimą. Atsistojęs prieš 
teisėjus £. Jurėnas pradėjo ašaroti, 
kad jis dabar turi sukūręs kitą seimą, 
turi du naujus įpėdinius ir todėl nega
li irečdal.o pajamų skirti pirmająi 
žmonai ir savo pirmosioms dukterims. 
J. Šinkūnaitė rašo, kad praėjusiais 
metais vien tik už knygų iliustravimą 
E. Jurėnas iš Valstybinės leidyklos ga- 
vu kehasdešant tūkstančių rublių. Jo 
viršeliu papuošti A. Vienuolio raštai, 
J. Janonio poezijos rinkinys “Naujas 
rylas“. Kaip dėstytojas jis gauna pa
stovų ir gana stambų atlyginimą iš 
Vilniaus Dailės instituto. Gyvendamas 
kaip inkstas taukuose naujai pąsista- 
t?dintuose rūmuose Antakalnyje, dai
lininkas skundžiasi teismui, kad jis 
negali trečdalio metinių pajamų ati
duoti pirmajai žmonai ir pirmosioms 
dukterims.

įiuimco aiu- ------- --- --------—- ----------- -

miltone atvyko 80 m. amž. Emilija rąją savaitę pradėsime lankyti Hamil- 
Meškauskienė. Senutė pirmiausia gavo i tone ir apylinkėse gyvenančius lietu- 
leidimą nuvykti į Prancūziją ir iš ten, vius, kurių čia, šiuo metu, priskaičiuo- 
kanadiečių giminių buvo iškviesta į šį jama netoli 700. šalpos komitetas krei- 
kraštą. Nežiūrint gražaus amžiaus, E. piasi į visus Hamiltono lietuvius ir 
Meškauskienė jaučiasi stipriai, labai prašo paremti ne tik savo auka, bet ir 
mėgsta gamta ir kiekviena sekmadieni darbu — stojant į rinkėjų eiles. Norin

čiai, baigusieji vidurinę mokyklą ir lanko AV parapijos bažnyčią: 
pagal partijos įsakymą visa klase at
vykę dirbti į atsiliekantį kolūkį ... J KAM BŪTI šį šeštadienį namie, jei- 

—vkst— gu sportininkų pasilinksminime, po va- 
A.A. PREL. A. KRIPAITIS i asros atostogų, vėl pamatysime visus 

mirė lugsejo iz d., sulaukęs savo pažįstamus ir bičiulius. Prie ge-
73 m. amžiaus. Kilęs iš Krinčino, Bir- ros Benni Ferri muzikos, didelės ir tur-

tis“. Ir šio filmo scenarijus, kurį su
kūrė A. Jonynas ir J. Požėra, pagrin
dinį dėmesį skiria komunistinei propa
gandai. Vyturius čia vaizduos mokslei-

tieji patalkinti prašomi skambinti V. 
Leparskui, LI.-9-8465.

VAJUS T. NAMAMS 24-toje savai
tėje davė $700, -o nuo jo pradžios $29.- 
6u0. Naujais nariais su $100 įstojo J: 
Stanius, J. Kaminskas, Alb. Stankus, 

. ,. ... , ..L. Vitienė, J. Žalimaitienė ir B. N.
žų apskr. ilgus metus yra buvęs gim-, tmgos loterijos, galėsime daug ido- Paoildomai $100 pridėjo A. ŠUgalis į 
nazijų kapelionu. Pastaruoju laiku bu-' miau praleistis laiką kaip prie televi- 
vo 'Panevėžio katedros klebonu. Sirgo įjos aparato, namelio taisymo darbų! r 
vėžio liga. JAV gyvena dvi jo seserė
čios Juškaitės — S. Nygergienė ir G.
Gest Intienė su šeimomis.

ĮSIGALIOJO BAUDŽIAMIEJI 
KODEKSAI

I Amerikoje 12 mil.1 
pusnašlaičių
Tėvas Robert F. Drinan, Bosto

no kolegijos teisių fakulteto deka
nas ir amerikiečių advokatų są
jungos komisijos divorsų klausi
mui tirti pirmininkas, pasiūlė ad
vokatų suvažiavimui priimti rezo
liuciją, reikalaujančią, kad Com
mon law principu sudarytoms 
santuokoms būtų atimtas legalus 
pripažinimas, nes kiekvienas ket
virtas JAV vaikas yra pusnašlai- 
tis; tokių iš viso — 12 milijonų; 
tiek vaikų negyvena kartu su 
abiem savo gimdytojais. “Tai yra ? 
visai nauia situacija mūsųkraš- 
tui.Niekadanksčiaušiokraštois-- 
t o r i j o j e nebuvo p rob le m os, kad 
tėvai vengtų savųjų vaikų išlai
kymo. Niekad šiame krašte nebu
vo taip paplitęs d i vorsas, kurs su- J 
kėlė Amerikoje revoliuciją”.
. Kadangi kiekviena valstybė tu
ri savo santuokos įstatymus, tad 
daug persiskyrusių tėvų bėga iš 
vienos valstybės i kitą ir tuo bū
du išvengia alimentų mokėjimo. 
Tokių sugriuvusių šeimų vaikai, 
laikui atėjus, negali sukurti nor
malios savo šeimos, nes jie nėra 

. gyvene darnioje šeimoje ir neturi 
supratimo apie ją.

Berlynas vis dar 
traukia turistus
Nors Berlyno miestas atsidūrė 

karštoje būklėje, tačiau jis tebė
ra amerikiniams turistams pa-

(100). Visiems mūsų didžiojo kultūri-;
- . - , , 4.„ . nio ir tautinio centro statytojams vai-

Tikrai neverta save -baust, uzsida- d bos vardu nUj0Širdžiausias ačiū!
;rant tarp keturių namo sienų, nes di- 
dėlė ir graži Knights of Columbus sa- platinimo vajui aptarti (■rau|cĮus Aviacijos bendrovių pa-

rugsėjo 29 d., penktadrenj, 8 vai. v., .. . duoIpenJimis Der 5OOOO
‘ kviečiamas platintojų posėdis p. Naru- teiKtaiS auomemnus per 3U.UW 

ševičiaus viešbutyje —- Grand Hotel, i turistų iš Los .Angeles apygardos 
5 Gore St. Tautiečiai, kurie sutiktų P©r pastaruosius 6 mėn. išsiėmė 
šiame darbe padėti, prašomi j minėtą 93SUS ir skrido i Berlyną; praėju- 
susirinkimą atvykti. siais metais per tą pat laikotarpį,

L. NAMUOSE nuo spalio 1 d. ir 15 kai Bervlne buvo ramu, tik 25.- 
d. buvo atsakyti 3 butai. Rugs. 20 d. 000 turistų buvo nuvykę. Dau- 

i. butas 22 nr. išnuomotas. Yra dar lais- ęiausia turistu i Berlyną vyksta iŠ 
vi 2 butai po 3 kambarius. Jų mėnesi-, Niujorko, antrą vieta užima pie
nė nuoma po S65. Norintieji L. Namuo- tu Kalifornija, po jos eina Bosto- 
se apsigyventi, prašomi kreiptis pas na San-Francisko, Oakland. Či- 
K. Grudzinską, gyv. 14-tame bute. Vašingtonas Detroitas
Šiuo metu juose jau gyvena 4 liet. £asa; gasPfĮ.?nas- Detroitas,

i šeimos. Iš viso LN yra 21 butas. Saetle. Filadelfija.
Rugs. 16 d., sugedus senajai vandens

! lė 222 Queenston Rd, — laukia visų ru?s^° — ^n^^dienį, 8 vai. v.,: 
_______ Į hamiitoniečių pirmame sportininkų ru- kviečiamas platintoju posėdis p. . aru 

Nlio rugsėjį 1 d. Lietuvoje pradėjo dens pasilinksminime. Čia bus ir lote- 
veikt; birželio 26 d. priimti baudžiama- rija ir staliukai laimėjimui, vienu žo- 
sis kodeksas ir procesas. Apie tai “Tie- džiu — linksma ir smagu! Plačiau šio 

psl. skelbime. K. B.
ŠALPOS FONDAS RENGIA POBŪ

VĮ — BANKETĄ, kuris įvyks spalio 
7 d. 7 vai. vak., AV parapijos salėje, 
58 Dundurn St. N., Hamilton.

Prie skaniais valgiais apkrautų sta
lų besi vaišinančius smagiai nuteiks 

4 melodingą muzika ir domins graži pro- 
-. grama, kurią išpildys geriausios vieti- 

, n e> u j4. ‘ nės meno pajėgos, šokiams gros Ben-ones trejetą metu.1 nras nusikaltimus. Be banditizmo, ty-j• . p turtinga .‘ • • • • ’ • . Damį. j ni rerrie orkestras, veiks turtinga sūdymo krosniai, buvo pastatyta nau
ja, kuri kainavo $950.

Norintieji bankete dalvvauti rezer- VIESĖJ0 VL. DRAMANTAS. Jis at- 
vyko iš Brazilijos pas dukterį JAV ir 
aplankė sūnų Stepą Hamiltone.

i VI. Dramantas yra skulptorius ir ar
chitektas. Jo kūryboje atsispindi dide-

i lė meilė savajai tautai. Išsikalbėjus

sis X 
soje“ 213 nr. paskelbęs Augšč. tary
bos prezidiumo juridinio skyr. vedė
jas E. Jacovskis nurodė, kad asme
nims, nuteistiems pagal baudž. įstaty
mus, Lietuvoje veikusius iki rugsėjo 1 

PABALTIJO ESPERANTININKU ! d- ir dar neatlikusiems bausmių, jos v 
STOVYKLA turi būti suderintos su naujuoju bau- j

Prie Molėtų surengta Pabaltijo stu- džiam. kodeksu. Bausmių švelninimas 
dentų esperantininkų stovykla. Pabal- negalįs būti taikomas asmenims, 
liečiu esperantininkų stovyklos buvo teistiems už ypač pavojingus valstybi 
pradėtos ruošti i 
Pirmoji stovykla buvo Latvijoje, ant- čios nužudymo, Jacovskis t7*1“1'i ĮoterHa ir baras 
roji Estijoje, o trečioji dabar vvks- nėjo tokius nusikaltimus: valstybinio 
ta Lietuvoje ant Siesart.es ežero kran- ar visuomeninio turto grobimas, pikty-! vwja say vjetas tele{onu y Leparskui 
to. Stovyklos dienotvarke sudaro gim- bisKas režimo pažeidinėjimas, sistema- qqars k 14 7 1967
nastika. maudymasis. pasivaikSėioJi. tingas darbo vengimas^ parazitinis SyJ 

n,. Vakarais dainuojamos lietuvi,,, kodeksui, Lietuvos gyventojai iau-bu-Į^ £ »' 
latvių ir estų liaudies dainos. Pabaltie- = vo teismų baudžiami pagal naujojo Į18 ha,rI*,*to Ave- Ham.tlon. ont. 
čiu jaupimas atrodo jieško tradicinio baudž. kodekso straipsnius. E. METINEI RINKLIAI AI Šalpos Fon- LN klausimais, arch. Dramantas pa- 
bendradarbiavimo, pagrįsto nekomu- ’ 
nistinėmis doktrinomis ir nekomu
nistiniais principais.

MĖSOS PRAMONE PENKTOJE 
VIETOJE

Remiantis Liaudies ūkio tarybos MA 
sos ir pieno pramonės valdybos virsi 
ninko P. Petrausko pranešimu susovie- 
tintos Eltos atstovui. Lietuvos mėsos 
pramonė yra viena pajėgiausių visoje :

dar pami-

žadėjo visokeriopą paramą. Jis patarė 
jieškoti stambesnių aukotojų ir siūlė 
aukojusių S5.000 ir daugiau asmenų 

i biustus pastatyti’Tautos Namuose. Jei 
tokių mecenatų atsirastų, skulptorius 
pažadėjo jų biustus sukurti. TN pro
jektui atrinkti patarė skelbti konkur
są skiriant $1.000 premiją.

STASIO PILKOS koncertas - reči- 
_ : pritarė ir pažadėjo galimus nuostolius bet suskambėjus pirmiems akordams į 31 y ime

Šov. Sąjungoje: Ja pralenkia ti;k Ru- į Padengti, ° jei susidarytų pelnas — didingos giesmės 
sijos respublika. Ukraina, Kazachsta- Priima apylinkės valdyba. Laimėjo mes gįmę’ 
nas ir Gudija. Dar š.m. Vilniaus mė- 
sos kombinate pradės darba stambiau
sias Pabaltijo paukščių perdirbimo ce- ’ 
chas. Kauno mėsos kombinate įrengia
ma konvėjerizuota greito šaldymo ka
mera. 1963 m. planuojama paleisti į! 
darbą mėsos kombinatą Klaipėdoje.: 
Šiaulių mėsos kombinate statomas na u-; 
jas dešrų gamybos skyrius, kuris per ■ 
pamainą galės išleisti 20 tonų dešrų.

“KANONADA“ PANEMUNES 
KAIME

Vilniaus kino teatruose jau pradė
tas rodyti naujas lietuviškos gamybos Į 
filmas “Kanonada”. Scenarijus, deja, 
grynai propagandinio pobūdžio — apie ■ 
“pirmąsias pokario dienas fašistų nu-į 
siaubtame panemunės kaime”. Rubi- 
kių apylinkėse ir “Pergalės“ kolūkio “TŽ“ red. kun. dr. P. Gaida ir radijo 
laukuose daromos pirmosios nuotrau- programos ved. J. R. Simanavičius, 
kos filmui “Vyturys — žemės paukš- Gal tik permaža buvo vvellandiškių.

ST. CATHARINES, Ont
Į ^TAUTOS ŠVENTE paminėta rugsė-, Įdomiausias ir svarbiausias-minėj i- 
I jo 9 d Apylinkės valdyba, nuogastau- mo svečias buvo ročesteriecių choras 
dama, kad gali turėti nuostoliu, krei- • . n-
pesi į vietos organizacijas prisidėti . . .
prie šios šventės surengimo. Org-još nedidelis — apie 30 asmenų.

Saetle, Filadelfija.

Hamiltono LSK Kovas
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 

rugsėjo 30 d.
Knights of Columbus 

■ sale j e rengia

Linksma ir smagu bus 
prie Benn i Ferri or kestro!

Vakaru programa bus paįvairinta turtinga loterija! 
Bus galima lajinė ti visom žemiškom gėrybėm 

apkrauti staliukai!

Pradžia 7 valandą, vakaro. Valdyba

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

LIETUVOS VYČIAI RENGIA KON
CERTĄ. — Čikagoje seniau veikęs vy
čių choras buvo dingęs, bet dabar at
sikūrė su nauju chorvedžiu. Jau veik 
metai šiame darbe veikia gabus mu
zikas F. Strolią. Suorganizuoti choras 
buvo nelengva, bet darbščioji vytė Es
tetą Rogers su kitais entuziastais suge
bėjo jį pastatyti ant kojų. Jie dabar 
ruošiasi savo pirmam koncertui lap
kričio 12 d. Jaunimo Centre. Jame 
taipgi dalyvaus sol. Bičkienė ir sol. 
A. Brazis. Balys Svalia

A-A. K. ŽALKAUSKAS mirė rugsė
jo 16 d. Vašingtone. Gimęs 1892 m. 
gegužės 29 d. Šukionių dv., Šiaulių ap. 
Jis buvo veiklus savo protestantinės 
bendruomenės narys. Lietuvoje buvo 
teisių fakulteto prof., kurį laiką vidaus 
r. min. 1952 ra. buvo VLIKo Vykdomo
sios Tarybos pirm,

A.A. DR. J. PAPLĖNO mirties me
tinių proga, žmonos Bronės Paplėnie- 
nės rūpesčiu, ant jo kapo pastatytas 
gražus paminklas.

KŲN. P. PATLABA, žinomas visuo
menininkas, dirbąs pastoracinį darbą 
šv. Antano parapijoj, Cicero, III., pa
žadėjo Liet. Fondui $1.000.

L. DAMBRIŪNAS Liet. Gydytojų 
S-gos skirtą jam premiją $150 už 
straipsnį “Lietuvybės išlaikymo prob
lemos“, paskyrė Lietuvių Fondui.

PROF. M. BIRŽIŠKAI rugpjūčio 24 
d. suėjo 79 m. amžiaus. Dailiųjų Menų 
klubas Los Angeles savo gailės narį 
pasveikino. Prof, namuose suruoštas 
platesnis pagerbimas.

BR. BIELIUKAS su žmona Ligija, 
pakeliui į Kaliforniją, pateko į nelai
mę. Jų automobilis nukrito į griovį ir 
buvo sudaužytas, nors patys Bieliukai 
grižo į Niujorką beveik nesužeisti.

DR. GR. ©SAITE - PAULIUKONIE- 
NE, po trijų, metų specializavimosi 
akių ligų medicinoje, atidarė savo ka
binetą Cievelando priemiestyje Par
ma Heights. Daktarė dirbą ir Clevelan
do universiteto klinikose.

VV. ABROMAITIS, Niujorko miesto 
policininkas, už dviejų narkotikų par
davėjų sulaikymą, paskelbtas policinin- 
ku-didvyriu. Abormaitis yra 26 m. 
amž., vedęs ir karo veteranas. Tą did
vyrišką žygį jis atilko rizikuodamas 
savo gyvybe.

D. Britanija
O, BENDORIENĖ, ilgus metus dir

busi “Europos Lietuvio“ ir “Nidos“ 
knygų klubo administracijoje pasitrau
kė, pereidama dirbti kitur. Jos vieto
je dabar dirba. Gediminas Andriušis.

Propaganda svar
besnė už maistą
Nežiūrint nedateklių krašto vi

duje, raud. Kinija rodo savo duos- 
numą tarptautiniame fronte. Š.m. 
Pekingas suteikė pašalpas net 
S400 mil. Burmai, Š. Vietnamui, 
Albanijai ir Gvinėjai. Taip pat 
nasirašė sutarti su Gana, pasiža
dėdama kasmet pristatyti §11 mil. 
vertės mašinų, chemikalų ir mais
to. Kiekviena naujai pasirodanti 
Azijos ar Afrikos tautelė gauna 
bešales pasiūlymu iš Kinijos. At
rodo, kad Raud. Kinijai svarbiau 
olėsti savo Įtaką užsienyje, negu 
maitinti savo didėjančias žmonių 
mases. K.

J.G. KUKANAUSKAS, pasisvečiavęs 
tėvu namuose, vėl išskubėjo į Italiją, 
saleziečių gimnazijom Kukanauskai gy
vena Corby mieste, bet žada keltis to 
lyn į pietus — į Katteringą.

Argentina
ŠV. CECILIJOS CHORAS gražiai pa

sirodė Avellanedos miesto teatre “Ro
ma”, kur rugpjūčio 20 d. Įvyko koncer
tas vyskupo garbei. Koncerte dalyvavo 
įvairių tautu grupės su chorais ir taut, 
šokių vienetais. Pirmoj eilėj pasiro
dė lietuviai. Jų choras, vad. muz. V. 
Rymavičiaus, sugiedojo “Tu es Pet
rus“ ir “Veritas mea“. Po to dar buvo 
sudainuotos “Laisvės daina“ ir “Žalgi
rio mūšis“.

A. P. KURAITIS Buenos Aires im
te įsigijo valstybinio notaro titulą, šiuo 
metu jis darbuojasi kaip “oficial pri- 
mero“ Argentinos sostinėje. Prekybos 
- Teisingumo rūmuose.

Y . x ; apie jį šio puslapio skelbime.
Lietuviais esame Hamiltone yra apie 150 nuolatinių 

visi pajuto, kad tikrai yra; net. gimn. rėmėjų, aukojančių po $12 
kažkas nepaprasto ir didingo. Prie to per metus. Atvykdami Į šį koncertą, 

1 • ■ 1 • • I dar Prisidėjo piano palydu Raimun-; paremsime liet, svarbias institucijas.T Abalis, matyt, muzikos studentas. / ' ~ *
_ - | Tikromis tėvynės gėlėmis pakvipo su-j
Ročesterio mišrus —bambėjus muziko St. Gailevičiaus - 

kompozicijai. Beklausant “Pradės auš-‘ r LvJ; frlvJ •
relė aušti“ prisiminimuose atsistojo ' MIRTIES METINES. — Spalio 7 d. 
tie gyvi lietuviškos nuotaikos sukiniai sueina metaj jęajp raįrė a.a. vaistinin- 
iš “Dainavos“ laikų. Puikiai nuskambą 
J. Žilevičiaus “Pasakyk, mergele“, A. 
Račiūno “Per girią giružėlę”, J. Stro- 
lios “Ei didi, didi“, A. Andrulio “Oi 
berneli vientury“. Tautiniai šokiai, va
dovaujami St. Ilgūno, sušoko Kepuri
nę. Kubilą. Sukčių ir Čigonėlį. Po per
traukos moterų choras sudainavo Br. 
Budriūno “Tėviškėlė“ ir D. Andriulio 
“Ateisiu“. Gražiai ir darniai lyriniais 
balsais pasirodė J. Strolios duete “Vai 
ir prijojo“ A, Cieminis ir V. Žmuidzi- 
nas. Po pertraukos mišrus choras su
dainavo “Lietuvos partizanų dainą“ 
Bruno Markaičio, “Siūbau. lingau 
paukštelis“ J. Zdaniaus, “Gieda gaide
liai“ Pr. Sližio ir “Savanorių maršą” 
VI. Paulausko. Pasirodo, kad choras 
tik vieni metai yra J. Adomaičio va
dovybėje, tačiau padaręs labai daug. 
Iš jo daug galima tikėtis, jei bus noro 
ir atsidėjimo. Dėl repeticijų lankymo 
užklaustas vadovas nenusiskundė — 
ta liga jau diduma serga.

Ročesterio liet, choras lapkričio 4 d. kas. Keletą metų vadovavo jaunimo 
pasirodys Hamiltone. P. K,

antroji pusė, nes į šventę susirinko per 
200 žmonių ir davė gražaus pelno. Prie

Imą kartą į šią apylinkę atvykęs Jono j 
> Adomaičio vadov.
i choras ir tautiniai šokiai. Jiems tenka 
: už tai didelė garbė ir nepaprasta padė- 
; ka, nes jie neėmė mokesčio ir dar pa- 
itys apsimokėjo kelionės išlaidas.

Minėjimas pradėtas T. Barnabo in- 
į vokacija ir iš Wcllando K. Stankevi- 
I čiaus paskaita. Taipgi dar žodį tarė at- 
j silankęs į minėjimą iš Brazilijos sve
čias prel. P. Ragažinskas. Jis. kaip Bra- 

Į žili jos LB pirm., pasveikino ir perda- 
< vė linkėjimus gero lietuviško sugy- 
Į veninio ir vieningos veiklos.

Minėjime, be Ročesterio daugelio vi
suomenininkų. matėsi ir iš Toronto

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje /'Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINES PA- 
SKOLOS iki $3.000, 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.-K vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

ŠĮ koncertą

Sk. St.

kė Vanda Malinauskienė. Ta proga 
šv. Mišios už jos vėlę bus atlaikytos 
šeštadeinį, spalio 7 d., 8 vai. ryto.

IŠKILMINGOS VESTUVES. — Rug
sė j o 9 d. šv. Kazimiero bažnyčioje per 
šv. Mišias Moterystės sakramentą pri
ėmė Apolonija Šydagytė ir Antanas 
Tuskenis.

6 vai. p.p. parapijos salėje įvyko 
vestuvinės vaišės, į kurias atsilankė 
didelė dalis winnipegieciu lietuvių.

Sekmadienį po pamaldų, toje pat pa
rapijos salėje. įvyko “svočios“ pietūs, 
kuriuose dalyvavo visi prisidėjusieji 
prie vestuvių suruošimo.

ANGELA GIZA IR KAZLMjgERAS 
O LITĄ r ę gs ėj o 2. d. 0r i e m ė * Afo tėr y s- 
tė^ sa&tamentą.

K. Oiita^pa^gimęą^ijijoje, studija
vo elektroninius mokslus dabar dir
ba raketų bazėse. Parapijos gyvenime 
pasireiškia kaip geras parapijietis, o 
organizaciniame — kaip visuomeninin-

San Francisco. — Vietinis tei
sėjas, tyrinėdamas jaunuolių nu
sikaltimus, pareiškė, kad televizi
ja labai dažnai išauklėja krimina
listus. Kol vaikas pasiekia 13 me
tų amžiaus, televizijos ekrane bū
na matęs net 13.000 nužudymų.

ONTARIO.

KA ŽINOTE APIE

Ontario Energijos Turtu^

grupei.

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaidą visoms prekėms.
Daug daiktų yra tik po vieną - už pusę kainos. Didelė nuolaida Sealy mat
racams ir da r dovanai graži antklodė tik šią savaitę

Pa s i rinkite savo malonumui visiškai nauja
SEALY POSTUREPEDIC

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.

PrincessPosturepedic*
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam ... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFEr COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
“lullaby touch“ is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course,

fotMtefion uent oro *7 V

The comfortably firm
Standard Posturepedic* $79.50

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

1

'4:

S MOHAWK Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 • Krantinė atdara nn« 9 vai. ryto Dd 9 val. vakaro

Energijos Turtų Departamentas yrą 
atsakingas už visus Ontario turtus, ku
riuos galima paversti Įvairių rūšių 
kuru. Vis didėjanti energijos turtai, 
kurie yra tokie, kaip Ontario industri
nės visuomenės, socialinės bei ekono
minės pažangos pagrindas, jų svar
bumas iškėlė reikalą Įsteigti atskirą 
departamentą, kuris koordinuotų bei 
planuotų šių turtų galimai efektyves
ni panaudojimą.

I960), šiais Įstatymais Departamentui 
uždėta atsakomybė rūpintis energijos 
transporto bei panaudojimo saugumo 
standartų palaikymu. Departamento 
inspektoriai yra išdėstyti visoje pro
vincijoje.

Siam Departamentui yrą pavesta vyk
dyti 1960 m. Energijos įstatymą (The 
Energy Act 1960) ir Energijos Komisi
jos įstatymą (The Energy Board Aet

Viena iš svarbių Departamento funkci
jų yra tyrinėti bei peržiūrinėti provin
cijos ateities energijos pareikalavimo 
atsargas, kad jūsų vyriausybė turėtų 
nuolatinį ryšį šiuos 'reikalavimus pa
tenkinant, atsižvelgiant i provincijos 
greitai besiplečiančios pramonės pa
reikalavimus.

Mintsterio ir Ministerio pavaduotojo įstaigos 
yra cen tr i n iuose Parį amen t o Rūmuose. Visos 
kitos šio Departamento Įstaigos yra 42 Charles 
SL E^ ižskyms Ontario Energijos Komisiją, 
kuri yra 790 Bay Street.

ONTAIIG MPARTMNT OF ĮNIRŠY RESOURCES

HOH. & W. MACAULAY, QX»

Siesart.es
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Du trečdaliai Miko toj pačioj klasėj

ATKREIPKIME BIDESNĮ DĖMESf | VAIKŲ MOKSLĄ
Pašėkus dešimties metų mūsų Kanados jaunimas negabus augš- 

vaikų mokslo eigą, matyti nepa- tiems mokslams t Aš esu‘lėtos 
geidaujamas reiškinys: perdidelis nuomonės. Yra daug gabių, yra 
nuošimtis jaunuolių nebešugėba ir negabių; jaunuolių, tačiau yra 
baigti gimnazijų per 5 metus,; o labai daug kliūčių didmiesčio gy- 
jeigu ir pabaigia, tai su' blogais venime, kurios stabdo mokslo pa- 
pažymiais ir negali įstoti į un-tą. žangumą. '
Prieš 8-5 m. lietuviai jaunuoliai 
baigdavo ir gimnazijas ir un-tus 
su garbės pažymiais. Dabar rieda
mo žemyn. Sakysime, pernai apie 
50%. o šįmet du trečdaliai liko 
13 klasėj per birželio egzaminus. 
Jau yra nemažas nuošimtis sė- 
dinčių po du metu ir 12 ir 13 kla
sėje.

Norint patekti į Toronto un-tą,, 
reikia turėti iš 9 dalykų vidurkį; 
65. o į matematikos-fizikos fakul
tetą — 75.

Į medicinos, odontologijos, in
žinerijos fakultetus, nors reika
laujama 65, bet dažnai reikia tu
rėti virš 65, nes priimama ribotas 
skaičius, pasirenkant su augščiau- 
siais. pažymiais.

Į kaikuriuos Toronto fakultetus 
galima patekti turint vidurki 
virš 60.

Į daugelį Ontario ir kt. provin
cijų un-tus galima įstoti ir turint 
vidurki 50-60. Bet tas torontiš
kiams daug kainuotų pinigų.

Sakysime, Waterloo, Ont. un- 
tas priima į inžinerijos ir human, 
fakultetus tik su 51. Ten moks
las einamas 3 mėn., kitiems 3 
siunčiami praktikos darbams ir 
taip tęsiama, kol baigiamas per 
4-5 m. kursas.

Lengviau yra patekti i Londo
no, Windsor©, Otavos, Montrea- 
lio ir Nova Scotia un-tus.

Pasikalbėjus su estais ir lat
viais susidarė panašus vaizdas. Ar

EGZAMINAI — -r:
MOKINTŲ BAUBAS

Birželio išleidžiamieji egzami
nai 13 klasėje yra visiems baubas 
Dažnai temos parenkamos labai 
sunkios, komplikuotos, ypač iš 
anglų kalbos. Per birželio egza
minus sukertama apie 20-30% 
mokinių. O išviso Toronte tebai
gia 17% nuo 9-13 klasės įstojusių 
mokinių. Sukertama dažnai dėl 
to. kad maža vietų Toronto un-te. 
Su spaudimais per birželio egza
minus moksl e 1 y gis nebus pakel
tas. Ontario švietėjai turėtų tuo 
rimtai susirūpinti. Ypač turėtų 
mažiau reikalauti iš anglų kalbos 
ir apie Šekspyrą. ■ ":

Lietuvių visuomenė ir tėvai 
šiuo reikalu turi susirūpinti. Per- 
mažas % lietuvių vaikų pateks į 
universitetą. - -

Pirmoj eilėj tėvų pareiga pri
žiūrėti vaikus. Jaunuolis-ė turi 
rimtai dirbti ir atsisąkyti: a. nuo 
perdaug aktyvaus sporto, b. kas
dieninės televizijos, c. nuolatinių 
šokių, d. automobilio, e. darbų 
savaitgaliais ir per atostogas, f. 
betkokio laiko eikvojimo.

Kasdien turėtų po vakarienės 
padirbėti po 3-4 vai. nepaisant, 
ar duotas namų darbas — home
work. ar ne. Tėvai turi įsąmonin
ti vaiką kam reikalingas moks
las. kad jis pats norėtų mokytis.

Tėvai, kam prieinama, turi pa
tikrinti ar dalykus, kuriuos mo

kosi, supranta. Negalima mokinį 
palikti nežinojime.

Dažnai sunkiai einasi matema-' 
tikoj, chemijoj, fizikoj ir berniu
kams ir mergaitėms. Tuomet rei
kia samdyti korepetitorius, kurie 
1-2 mėn. turi pagelbėti.
< SEKTI

PAŽANGĄ
Mokslo eigoj jau nuo 12 klasės 

tėvai turi sekti vaikų pažangą, 
žiūrėti koks vidurkis. Vaikai vi
suomet pasisako, kas jiems pa
tinka. kas ne. kurių dalykų moky
tojai geri ar prasti. Jei kalėdinia
me mokyklos prafnešime mokinys 
gavo apie 50, reikia susirūpinti, 
kad per Velykas pakiltų pažymiai.

Kaikas praktikavo šeimos pre
mijas už gerus pažymius. Sakysi
me, at nešė vaikas per Kalėdas ge
rus pažymius su vidurkiu 80-90: 
duok dovanų daiktais ar pinigais. 
Atnešė blogus pažymius, suvar
žyk išėjimus, apkarpyk dovanas.

Jau 12 klasėj tėvai su vaiku tu
ri nustatyti, ką jis studijuos un- 
te, Gi 13 klasėj jis ims tuos da
lykus. kurie bus surišti su jo un
to studijomis.

Jei vaikas nežino ką studijuoti, 
tesikreipia į specialias tyrimo įs
taigas prie Toronto un-to ir jos 
suras kam jis geriausiai tinka. 
Tai kainuoja apie $40.

Jei vai kas tikrai negabus, nėra 
prasmės jį siųsti į gimnaziją. Ge
riau siųsti jį į specialias mokyk
las.

Lietuviškoji visuomenė moks
lo skatinime daug negali padėti. 
Tik gal organizacijos, parapijos, 
prekybos, pramonės įmonės ga
lėtų skirti premijas ir pravesti 
mokslo skatinimo vajus.

Jonas Karka

"Aidų" premija 
Jonui K. Kariui |
“Aidų” premija — $500 — už 

mokslo veikalą rugsėjo 14 d. Va
šingtone paskirta Jonui K. Kariui 
už jo knygą “Senovės lietuvių pi
nigai”. Vertinimo komisiją suda
rė: Antanas Vaičiulaitis, pirm., 
dr. Antanas Sužiedėlis, sekr., dr. 
Jonas Balys, Leonardas Dambriū- 
nas ir dr. Kostas Jurgėla, nariai.

Rusų kalba 
Kubos mokyklose
Nuo šių mokslo metų pradžios 

visose Kubos mokyklose įvedama 
rusų kalba. Iš So v. Sąjungos at
vyksta 100 mokytojų, kurie dės
tys rusų kalbą dviem tūkstančiam 
Kubos mokytojų.

Castro pabrėžė, kad anglų kal
ba taip pat reikalinga mokytis, 
nes artimoje ateityje angliškai 
kalbančiuose kraštuose Įvyks so
cialinių revoliucijų ir jiems rei
kės su jais susikalbėti. Kuboje 
šiuo metu yra virš milijono beraš
čių. ■■■ -A:

Redakcijai atsiųsta

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

ŽURNALO “TAUTOS PRAEITIS”, 
leidžiamo Lietuvių Istorikų dr-jos Či
kagoje, pirmo tomo trečia knyga ati
duota spaustuvei.

“MŪSŲ JAUNIESIEMS” tokiu pa
vadinimu jau pasirodė ‘ Drauge” sky
relis vaikams. Ji leudžia Liet. Moky-j 
tojų S-gos Čikagos skyrius ir Čikagos 
apygardos Švietimo komisija. Redak
torius X PUčas, pavaduotoja M. Stei- 
kūnienė. Skyrelis pradžioje rodysis 
-Drauge” kartą per savaitę. Vėliau bū
siąs dažninamas.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS 
Čikagoje leidžia prel. M. Krupavičiaus 
stambų veikalą — apie 700 psl., — 
kuriame nagrinėjamas kunigo vaidmuo 
tautoje. Baigiami paruošiamieji dar
bai išleisti lietuvių prozos antologiją. 
Šiais metais dar numatoma išleisti Ne
lės Mazalaiiės romaną, Kotrynos Gri- 
gaitytės novelių rinkinį, kun. dr. J. 
Prunskio religinių straipsnių rinkinį. 
Knygų klubą dabar tvarko kun. Pr. 
Garšva.': '•

KUN. J. PRUNSKIO knyga “Silpna-
Liluanus, 1961, Nr. 2. Leidžia Lietu- į me kūne”, skirta ligos ir amžiaus naš- 

vių Studentų Sąjunga, Brooklyn 21, Į tos slegiamiems lietuviams, greitu Lai- 
N.Y. Siame numeryje gausu straipsnių ku bus spausdinama Immaculata spaus- 
ir iliustracijų apie M. K. Čiurlionį jo tuvėje, Putnam, Conn.
50 mirties metinių paminėjimo proga. Antra to paties autoriaus knyga 

Eglutė, 1961 m., rugsėjis, Nr. 7.
Kristaus Karaliaus Laivas, rugsėjo

16 d., Nr. 37.
Congressional Record, proceedings 

and debates of the 87th congress, first 
session of the United States of Ame
rica.

Laiškai lietuviams, 1961 m., rugsė
jo mėn., Nr. 8.

“Vyrai klystkeliuose” irgi bus išleista 
dar šiais metais.

DR. D. JASAITIS JAV rašo vei
kalą apie evoliuciją. Šalia tiesioginio 
savo gydytojo darbo Tampos sanatori
joje jis veikliai dalyvauja liet, spaudoj.

SESUO M. ANTANINA — Daiva
Naųragytė laimėjo pirmą premiją po-

ėzijos konkurse, kuriame dalyvavo JA 
V-bių kolegijų ir universitetų studen
tai. Premijuotas eilėraštis “Vyrai ant 
augštos uolos” — Men on a High 
Rock. Autorė yra duktė Liet, operos 
solisto Ip. Nauragio. Ji, įstojusi į 
pranciškonių vienuoliją, ' studijuoja 
Emanuelio kolegijoje Bostone. Anks
čiau bendradarbiaudavo “Ateityje”.

PROF. DR. J. ERETUI Lietuvos vy
čiai poseiminiame bankete, Clevelan- 
de, įteikė šių metų vyčių medalį.

INŽ. A. J. RUDIS Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavime, Čikagoje, pa
keltas garbės nariu. Padėkodamas už 
jam suteiktą garbę pareiškė, kad ne 
ja m pr iklaūso pagarba, bet tiems, k u- 
rie jį išmokė mylėti lietuvybę ir būti 
lietuviu. Inž. Rudis gimęs ir augęs 
Amerikoje.

VYT. ZALATORIUS, baigės žurna
listikos studijas Amerikoje, dirba vie
no amerikiečių laikraščio redakcijoje. 
Jis yra ir Liet. Žtirn. S-gos Čikagos 
skyriaus v-bos vicepirmininkas.

DR. A. LIULEVIČIUS išvyko į Prin
ceton, N.J., gilinti studijų. Nebaigęs 
gimnazijos, 1952 m. įstojo Į Čikagos 
un-tą ir iki 1954 m. paruošė Bachelor 
of Arts liapsnį. Tuo metu gavo ir gim
nazijos baigimo diplomą. Tame pačia
me u n -t e 1957 m. gavo m agistro, o 
1960 m. — daktaro laipsni iš matema
tikos.

DR. A. SLEPETYTĖ, vasarą pralei
dusi Paryžiuje, kur gilino mokslo ži
nias, grįžo į Niujorką ir pradėjo dirb
ti Columbia un-te kaip lektorė.

“MŪSŲ PASTOGE” skelbia vajų lė
šoms telkti. Ta proga užsibrėžta su
rasti ir dar 300 laikraščio naujų pre
numeratorių.

VASARIO 16 GIMN. remti būrelis 
Bostone per 9 metu pasiuntė tai gim-
nazijai $2732.

A. SUMOS RAŠTAMS LEISTI 
FONDUI atsiuntė: ^‘Santara $100, Vyt. 
Saujius $100, V. Sutkutė $15, Jonė ir 
dr. Jonas^ Valaičiai $100, Pr. Lapienė 
$25 ir J. Cicėnas $5. -

f laikinąją fondo organizacinę ko
misiją įeina: inž. V. Adamkavičius, 
dr. Vyt. Kavolis, J. Kaupas. N. Kati
liškis, adv. Alg Rėželis, Al£. Mackus.* 
H. Nagys, K. Ostrauskas, dr. J. Valai
tis. Fondo adresas: dr. Jonas Valaitis,- 
2547 W. 45th St., Chicago 32, Ill., USA.’.

RESPUBLIKINE DAILĖS 
PARODA

Vilniaus Valstybiniame dailės muzė-. 
juje LKP(b) ck sekretoriai — B. Sar-‘ 
kovas ir V. Niunka atidarė respubliki< 
nę dailės parodą. Dailininkų vardu žo- • 
dį tarė LTSR Dailininkų sąjungos vai-; 
dybos pirm; J. Kuzminskis ir sekreto
rius — sovietinis politrukas K. Bagdo-, 
nas. Parodoje išstatyta 160 skulptorių,* 
tapytojų ir grafikų kūrinių net 400.» 
Spauda atkreipia ypatingą dėmesį į 
A. Savicko paveikslą “Žemė teka”,- 
kuriame pirmą kartą lietuvio dail. ta- * 
py boję nagrinėjama kosmona utine te- ’ 
ma. Minima J. Švažo drobė “Geležiu- • 
kelininkai”, V. Gečo “Bulviakasys”, ’ 
A. Glinskio “Dujotiekininkai”, A. Sta- « 
siulevičiaus “VRES statyba Vievyje”, ’ 
A. Griciūnaitės “Derlius”, J. Kuzmins- 
kio lino raižinių ciklas —“Salin ko
lonializmą”, V. Valiaus lino raižiniai. 
“Vilniaus pramoniniai vaizda” ir kt.
’ GRĮŽO IS GASTROLIŲ KUSI JO J

Į Vilnių grižo 50 d. gastroliavęs Ru
sijos feder.'respublikoj Lietuvos liau
dies dainų ir šokių ansamblis. J. šve
dui vadovaujant ansamblis su 32 kon
certais, aplankė Jaroslavlio. Gorkio, 
Ivanovo, Vladimirovo, Smolensko, Ko
stromos, Vologdos ir kt. miestus. Va
dovas J. Švedas pastebėjo: “Nu, gast
rolės nebuvo lengvos, bet jos buvo ‘ 
našios meniniu požiūriu. Žmonėms la
bai patiko lietuvių liaudies drabužiai, 
instrumentai, dainos”. E.

Kauno miesto pramonės ir komuna
linio, ūkio saviveiklininkai lankėsi su' 
trimis koncertais Maskvoje.

A. TŪLIO NOVELIŲ KNYGA "Tūzų klubas"
“Terra” išleido Antano Tūlio 

dešimties novelių knygą “Tūzų 
klubas”. Tulys, kaip Emile Zola 
ir M. Katiliškis kopijuoja gyveni
mą daugiausia iš jo zoologiškos 
pusės ir nejieško estetiškų prie
monių, kaip tai daro Pr. Naujo
kaitis (“Įlūžę tiltai”) ir J. Tininis 
(“Sužadėtinė”) jam pagražinti. Į 

, natūralistinį Tūlio gyvenimo vaiz
davimo stilių ieina jo silpnvbė i . . , _x. .. v .
natūralia gyvenimo eigą įnešti)iei. ,n?reJ° būti pažangus sočia- 
cirkiską elementą, netikėtą pasi
elgimą ir tuo skaitytoją, prajukin
ti. Autorius ima siužetus daugiau
sia iš Amerikos lietuvių imigran
tų gyvenimo ir rodo lietuvi tam
sų, neraštingą, sunkiausius dar
bus dirbanti, girtaujantį, lyties in
stinkto nekontroliuojantį. “Kiše
nes prikišome, o galvas tuščias 
palikome“ — 182 p. Lietuvos ko
munistų literatūros žurnale “Per
galė’ ’radau Tūlį paminėtą geru 
žodeliu “pažangus”, bet ne visi 
“pažangieji” ‘ ‘

Kur tik Tulys paliečia erotinę 
meilę, rodo savo panseksualistinę 
gyvenimo žiūrą. Jo filosofija iš
reiškiama ne vien klouniškomis 
fabulomis, bet ir aforizmais. Tu
lys lengva ranka gan jaunas mo
teris išmeta Į “moterų laužą” 
(“Trumpas moters žydėjimas”), 

j lyg kad jaunystės karštumas su
darytų visą gyvenimo tikslą bei' 
prasmę, lyg kad moteris neturė
tų kitokio gyvenimo idealo, kito
kio tikslo gyventi, kaip tik “trauk
ti Į save svetimų vyrų šelmiškus 
žvilgsnius“. Atrodo, kad Tulys 
besąs Eric Dingwall knygos “The 
American Woman” įtakoje ir tai
kąs lietuvėms- moterims princi
pą, kad Amerikos moteris esanti 
labiausiai “sex-obsessed in the 
world”. Jei Amerikos moteris bū
tų tikrai tokia, kaip ją charakte
rizuoja Dingwall, kiltų klausimas, 

j ar iš tikrųjų imigrantės lietuvės
‘Bet sunku tikėti, nenoriu tikė-

S. GOBIS

gamajame pakeisti dr. J. šliupo 
paveikslu, šliupas buvo “pažan
gus”, bet jei nebūtų iš Lietuvos! 

! pasitraukęs, būtų bolševikų kalė- 
i jime ar Sibire miręs. Karutis tu- 
■ rėjo reikalauti Markso. Lenino i 
ar Stalino paveikslo ir i toki pa-; 
veikslą žiūrėdamas turėjo mirti,

listinio realizmo prasme. “Pasku
tinėse Juozo Karučio dienose” 
gan įtikinarhai ir dramatiškai pa
vaizduotos priešmirtinės laisva
manio dienos ir i katalikų kunigo 
lūpas Įdėtas posakis, kad jis ne
žinąs, ar Dievas yra. bet žinąs, 
kad tikinčiam Dievą lengvi a u gy
venti ir lengviau numirti, negu 
netikėliui. Tulys mirties priean
gyje stovinčiam Karučiui i lūpas 
Įdėjo šiuos reikšmingus žodžius:

“KALBĖKIME ANGLIŠKAI”
Tai kvietimas naujiesiems kanadiečiams metro
poliniame Toronte,kuriedar nėragerat susipa
žinę su anglų kalba, sekti 78-nias pusės valandos 
pamokas per televizijos stotį.
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“pažangieji” laimi Stalino pre- tL kad numirus nieko is manęs 
miją. Jei jau švelnesni Vyt. Siti- ^ePa“Kv. . - - -
jos Giros romana “Voratinkliai .sln?al ir. graziai pasakyta.
draikėsi be vėio”‘Maskvos SDau J ateina mirtis, žmogus palieka pats . daTSfflLJXij! butarin/ro- \ ir idėjos nubėga”.

maną, tad kalbamoji A. Tūlio 
knyga yra daug bulvariškesnė ne
gu V. S. Giros. A. Tūlio veikėjas 
Valužis (“Raudonas takas“) pra
byla visai “pažangiai”: “Buržu
jų liekanos savo dvešiančią didy
bę ramsto šuniukais bei kačiu
kais”. Valužis žada kitais metais 
netik taką savo kieme raudonai 
nudažyti, bet ir visą Ameriką: 
“Buržujų krauju nudažysiu”. Bet 
kodėl Valužis taip pyksta ant bur
žujų, skaitytojui neaišku. Išėjęs 
i pensiją, jis persikelia i Floridą, 
nusiperka namą, naują automobi
li ir gražiai leidžia senatvę. Jei 
Valužis tiki, kad raudonoje Ame
rikoje būtų darbininkui lengviau 
gyventi, jis yra mulkis, ir skaity
tojui atrodo, kad autorius nori re
voliucionierių Valuži parodyti 
kvailoje situacijoje: Valužis užli
pa ant savo namo stogo, bet ne
moka nulipti — prireikia gaisri
ninkų, Vadinas, apykvailis, pen
sininkas atstovauja Amerikos so
cialinei revoliucijai bei revoliuci
nei idėjai. Kas gali patikėt, kad 
tokie valužiai nudažys Ameriką 
raudonai, nudažys ją buržujų 
krauju! Palyginti su Eug. Taut- 
kaitės “Liaudies dukromis“ ar A. 
Venclovos “Gimimo dienos” revo
liucionieriais, Tūlio revoliucionie
rius yra klouniškai komiškas, o 
klounai kapitalizmui nepavojingi. 
A. Tulys būtų “pažangus” savo 
ateizmu, bet ir šiuo atžvilgiu jis 
mirštanti laisvamanį Juozą Karu
ti priverčia prieš pat mirti religi
nio atspalvio paveikslą savo mie-

— 125 p. Taip pat tei-
Kai

ta prasme “suamerikonėja”?

“Mazguose“ Tulys vaizduoja iš
tvirkėlę Amerikos lietuvę, kurios ■ 
duktė, atrodo, paveldėjo savo mo
tinos amatą, šiais laikais neįma
noma tokia lietuvė Amerikoje, 
kaip Tūlio Blondė, bet gal tai bu
vo XIX a. gale ir XX a. pradžio
je, prohibicijos ir munšeino epo
choje. A. Tulys gyvena šiame 
krašte nuo 1913 m. ir savo bele
tristikoje daugiausia vaizduoja 
Amerikos lietuvius, tad gal kada 
ir buvo tokia Blondė su savo duk
ra Rozalija, bet 1961 m. rašyt, 
kaip motina pasidalina klientais 
su savo jauna dukra, yra porno- 
grafiška, nemoralu ir negražu.

Visai nerimtai autorius bando 
pajuokti religiją “Varlės šerme
nyse”. Visų pirma šios novelės 
fabula yra ne natūralistiška, o 
cirkiškai fantastiška. Kauno ban
kininko 7 metų berniukas turi 
‘“pet’ą”, bet ne šuniuką, ne ka
čiuką. ne jūros kiaulytę, o varlę. 
Ta varlė dvesia, o bankininko vai
kas primygtinai reikalauja, kad 
jo varlė būtų su kunigu palaido
ta, nes jis noris, kad ji patektų i 
dangų. Kai tėvas,berniukui aiški
na, kad varlė ne mirštd, o dvesia, 
kad ji sielos neturi/tai 7 metų 
berniukas pagrasina tėvui šanta
žu: jis pasakysiąs motinai, kad tė
vas, jai nesant namie, miegojęs su 
tarnaite. Tokio skandalo banki
ninkas katalikas nenori: pasikvie
čia savo draugą kunigą, pavaiši
na ji pietumis ir paprašo varlę 
palaidoti: kunigas sutinka. Geras ūkio nusipirkti, o nori atsiimti sa- 
meno kūrinys reikalauja augs- vo dali iš tėvo palikto ūkio, pata- 
čiausios inteligencijos įtampos iš ria ūki valdančiam sūnui Įstumti 
autoriaus pusės; šioj apysakoj A. savo broli amerikoną Į šulini prie 
Tulys parodė žemiausią savo inte- pirties ir tuo būdu išgelbėti ūkį 
ligencijos laipsnį: sukūre tokią nuo skaldymo. Toks motinos nu- 
kvailą fabulą, kuri nieko neįtiki- siteikimas ir elgesys gali būti la- 
na ir niekam estetiško pasigėrė- : - —- - -
jimo nesudaro. Tulys norėjo reli
giją pajuokti, o pajuokė pats sa
ve. “Varlės šermenys” — nei gra
ži pasaka, nei realybė, o girto 
žmogaus paistalas. Liuciferiškas 
M. Katiliškio piktžodžiavimas Die
vui jo romane “Išėjusiems ne
grįžti” (336-371 pp.) yra daug stip
resnis menišku atžvilgiu, negu 
Tūlio “Varlės šermenys".

“Paskutiniame pasimatyme” 
vaizduojamas Amerikos lietuvio 
grįžimas Į laisvą Lietuvą, Į savo! 
gimtinę Šeduvos rajone, čia vis-Į 
kas realistiškai, tipingai, Įtikina-; 
mai vaizduojama. Tik sunku pa
tikėti. kad sugrižėlio motina, pa
tyrus, jog jos sūnus pargrįžo iš! 
Amerikos be pinigų ir negali sau

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . .
★Puokštės nuotakoms bei j birioms kitoms progoms ~ 

europietiftame fr kardiškame stitiaįe.
t h»lrM| rūšių ; gėlės bei ramti M g ėlėmis. 
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms, 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

bai reta ir netipinga išimtimi, to
dėl Tūlio kalbamajai novelei šis 
eoizodas sudaro minusą. Šiaip 
“Paskutiniame pašunatyme” skai
tytojas jaučia autoriaus sentimen
tą senajai tėvynei Lietuvai ir gai
lestį. kad jo novelės herojus, 1939 
m. grįždamas į Ameriką, “paliko 
Kauną, kaip skęstanti lai va. iš 
kurio įšoko į saugią valtį, palikęs 
juos nugrimzti i dugną”. “Ir da
bar tebegirdžiu jų šauksmus su
diev. tebematau mosuojančius 
man nepažįstamų žmonių rankas, 
skepetaites, skrybėles", baigia au
torius savo “Paskutini pasimaty
mą". Ar Tųlys buvo parvažiavęs ; 
į Lietuvą, iš šios knygos neaišku,; 
tačiau jis puikiai atsimena savo 
gimtinę Šeduvą ir jos rajoną ir to 
krašto gamtą, tik, rodos, bus už
miršęs. jog ta upė, kuri nuo Še
duvos teka pro Rozalimą, Klovai
nius ir Įteka i Mūšą, vadinasi ne 
Dauguvynė, o Daugyvenė (daug

6 psL)

CBLT TV TORONTO
KANALAS 6 v 

kiekviena šeštadienį ir sekmadienį 
. nuo 12 vai. iki 12.30 vai. po pietų ir 

kiekviena trečiadienį nuo 11.30 iki 12 vai. nakties

PRADEDAMA

ŠEŠTADIENI, SPALIO 7 D vz
Šię programą organizuoja CBC 
ir Metropolinio Toronto televizi
jos švietimo draugija padedama 
Provincijos Sekretoriaus Pilie
tybėstr Imigracijos departamen
to Pilietybės skyriaus, Canadian 
Scene ir Federacinio Pilietybės 
ir Imigracijos departamento Pi
lietybės skyriaus.
“Kalbėkime angliškai” kursų mo
kytojai yra John W. Wevers, To
ronto universiteto Artimųjų Ry
tų studijų profesorius, ir M rs.

i- Betty Fullerton, Scarboro Švie- 
/' timo Vadybos vidurinės mokyk- 
> tos mokytoja. Abu mokytojai yra

. //J/.'■ j.;:/,: ■

gerai prityrę mokyti angliškai 
naujai atvykusius.
Mes patariame tiems, kurie seks 
šią programą, įsigyti tekstą savo 
gimtąja kalba ir kalbos raktą, ku
riuos galima gauti tautinių grupių 
laikraščių raštinėse ir tautiniuo- 
se knygynuose.
Jums nieko nėra svarbesnio kaip 
jsisavinti galimai greičiau ir ge
riau bendruomenės kalbą, ku
rioje pasirinkote gyventi.
“Kalbėkime angliškai” d uodą 
jums puikią progą namų ramy
bėje pasiekti tikslą, kuris yra 
toks gyvybinis jūsų pasisekimui 
ir laimei Kanadoje.

Minister of; Citizenship 
and Immigration. <



6 PUSL. TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Mann & Martel uj

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255

SPORTAS
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 morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu 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 kaina $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.

<< :■/Jane - Aanette <: 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja 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 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$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.

Revoliucija dėl silkių Klaipėdos rinkoje
(Atkelta iš 2 psl.)

ti, kaip senukai iš kaimo pasiėmę 
svarsčius iš vežimo ir tik laukė 
kam siausti... O mintis, Dieve, 
kada ta vergija išnyks? Jau rodės 
kad lyg laisva Klaipėda, bet at
vyko gaisrininkai ir pranešė, kad 
imsis priemonių ir vys visus na
mo. Bet iš minios kai davė su ply
ta i mašiną, tai tik brigadierius 
spėjo gaisrininkams įsakyti lipti į 
mašiną, sakydamas: “Aš negaliu 
leisti mašiną sudaužyti!” Ir taip 
laimingai vėl buvome laisvoje 
nuotaikoje. Minia lingavo iš vie
nos vietos į kitą, jieškodama lie
tuvio milicininko apmušti. Tik 
žydams nieko nedarė. Jų turguje 
buvo keletas uniformuotų ir ci
vilių. Visi žino, kad jie parei
gūnai, bet neužkabino.

Pasigirdo, kad eisim į milicijos 
skyrių tvarkos daryti. Rinko ak
menis, plytas. Daugiausia tai mo
terys ir merginos. Turguje jau 
buvo viskas taip išmušta, kad tik 
stiklai ir rėmai aplink brazdėjo. 
Visur buvo matyti susistumdymų. 
Prie pat manęs atvažiavo mašina 
“Zimas” — labai graži, nauja. Iš 
jos išlipo du, matyt, augšti parei
gūnai, civiliai apsirengę, pagal 
Maskvos madas: odiniai apsiaus
tai ir kepurės su kailiukais. Taip 
kad Klaipėdoje tokios aprangos 
mažai matyti. Jie norėjo prie ma
šinos atsistoję kažką skaityti ar 
įspėti minią. Tik staiga viena mo
teris odinėmis pirštinaitėmis kad 
pradėjo semti purvą čia pat iš ba-

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso treniruotės šv. Jono 

Kr. par. salėje pradedamos šią savai
tę. Jos vyks antradieniais ir ketvirta
dieniais: nuo 6 vai. vak. ir nuo 7 vai. 
vak. suaugusiems. Vaikų stalo teniso 
treniruotės taip pat vykdomos ir šeš
tadieniais tuoj po šeštadieninės mo
kyklos Toronto Tennis Club pa ta 1 po
se — 299 Queen St. W.

Metinis parengimas įvyks Royal 
York viešbuty laupkričio 4 d.

Klubo darbuotojų susirinkime aptar
ti naujo sezono reikalai. Nutarta da
lyvauti krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso pirmenybėse, įsigyti naujų uni
formų, organizuoti išvykas ir 1.1.

Jonui Vėlyviui, jaunimo kuopos na
riui, SLA paskyrė stipendiją studi
joms. Buvusiam Vyčio futbolininkui 
linkime sėkmės moksle.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 

pradedamos šią savaitę. Treniruotės 
vyks kiekvieną antradienį, trečiadienį 
ir ketvirtadienį nuo 4 vai. p.p. iki 9.30 
vai .vak. Prisikėlimo par. salėje ir ka
vinėje. Artimiausiu laiku bus paskirti 
atskiroms komandoms treneriai ir glo
bėjai. Mergaičių senior ir berniukų 
jaunių A komandas sutiko treniruoti 
žinomas Toronto krepšininkas ir Auš
ros klubo bičiulis E. Rigby. Stalo te
niso jaunučių, berniukų ir mergaičių 
sekcijai vadovaus Tėv. Rafaelis.

Toronto Church Lygos posėdis įvyks 
šį ketvirtadienį 7.30 vai. vak. muzikos 
studijoje. Jame bus įteiktos taurės 
praėjusio sezono nugalėtojams, bei 
aptarta šio sezono darbotvarkė. Pra
ėjusiame sezone Aušra išsikovojo 
Church lygos Midget ir Intermediate 
B čempionatus bei Minor Bantam vi
ce čempionatą.

CYO lygos registracija baigsis šį šeš
tadienį ir už poros trejetos savaičių 
prasidės reguliarios rungtynės. Aušra 
yra numačiusi dalyvauti CYO lygoje 
su Senior, Juvenile ir Midget mergai
čių komandom. Praėjusiame sezone 
Aušros mergaitės išsikovojo CYO ly
gos Midget čempionatą ir Senior bei 
Juvenile vice čempionatus.

Bathurst College sekmadienio ly
goje yra numatoma įvesti ir jaunių 
klasė. B-C lygos rungtynės prasidės 
lapkričio mėnesi. T.P.

LENGV. ATLETIKOS SEZONO 
UŽBAIGA

Rugsėjo 16 dieną York Memorial 
stalijone, neatvykus Clevelando Žai
bui numatytoms tarpmiestinėms rung
tynėms, buvo įvykdytos sezono užda
rymo pirmenybės. Nusivylimas neįvyk
dytais Žaibo pažadais atsiliepė į lengv- 
atlečių pasekmes, kurios buvo tik vi
dutiniškos. Mažesnė stoka Clevelando 
lengvatlečių jautėsi jaunesnėse gru
pėse, tad jų pasekmės geresnės, Kai- 
kurios jų pasekmės:

Berniukai D — gimę 1951 m. ir jau- 
Į nesni. 50 yd. bėgimas: 1. A. Vaičeliū-

JAV kariuomenė 
parengtyje
šeštasis ir septintasis karo lai

vynai yra jau visiškai pasiruošę 
kariniams veiksmams, šeštojo 
laivyno sritis — Viduržemio jū
ra, septintojo — Ramusis vande
nynas. Pentagonas taipgi patvar
kė, kad 113 sausumos karinių vie
netų visose JAV-bėse būtų pasi
ruošusios mobilizacijai, jei Ber
lyno krizė imtų plėstis. Aviacija

A. S.
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novaitė 4-0, 2. M. Gutauskaitė 3-6. 
Sviedinuko metimas: 1. M. Gutauskai
tė 96-5, 2. M. Ramanovaitė 79-0, 3. S. 
Kybartaitė 68-10%.

Berniukai B — 1946-1948 m. 75 yd. 
bėgimas: 1. J. Šileika (V) 9.0, 2. B. 
Danaitis (A) 11.7. Šuolis į tolį: 1. J. Ši
leika 164%, 2. R. Danaitis 13-0. Ru
tulio stūmimas: 1. A. Sapijonis (A) 
34-10%, 2. A. Šlekys (A) 34-0, 3. J. 
Šileika 32-4%. Disko metimas: 1. A. 
Sapijonis 114-10%, 2 A. Šlekys 96 11 padidinta 28.000 vyrų; be to, įsa- 
Suolis į augštį: i. R. Danaitis 4-2. kyta 71 atsarginiam daliniui būti

Mergaitės B. 50 yd. bėgimas: 1. T. pasiruošusiam pereiti aktyviom
TV’BiiLte S“2V4 |tarnybon- Rudeniop JAV numa- 

Z. Vaičeliūnaitė (V). Šuolis į tolF L J-Vti priešlėktuvinės apsaugos pra- 
T. Supronaitė 14-0, 2. I. Ramanovaitė tunai. Dvylikai valandų bus su- 
12-7. Šuolis į augštį: 1. 1. Ramano va i- stabdytas keleivinių lėktuvų j udė- 
tė 4-2, 2. D. Klimaitė (A) 4-1, 3. R. jimas. Bendrovėms tai padarys 
Bilkytė 3-9, 4. D. Kudirkaitė (A) 3-9, $4 mil. nuostolių, nes palies 2000 
5. Z. Vaičeliūnaitė 3-6. Disko metimas: 
1. D. Klimaitė 71-7%, Sviedinuko meti
mas: 1. D. Klimaitė 169-8, 2. T. Sup
ronaitė 140-2, 3. D. Kudirkaitė 114-3- 
4. Z. Vaičeliūnaitė 111-10, 5. R. Bilkytė 
106-10, 6. J. Čeponkutė (A) 101-5, 7.
I. Ramanovaitė 99-7. A. S.

Atvirose lengvosios atletikos pirme
nybėse Bukarešte, Rumunijoje, vilnie
tis Antanas Vaupšąs šuolyje į tolį ant
ru bandymu nušokęs 7,48 m. tapo čem- 
pijonu. Po A. Vaupšo 7,46 m. rezultatu 
liko rumunas J. Sarinas ir trečiu suo
mis Harpikainen 7,31.

Lietuviai iškovoj devintą vietą Sov. 
Sąjungos moksleivių olimpijadoje. Aš
tuntoji vieta teko latviams, odešim- 
toji — estams. Mūsiškių geriausiu pa
sirodymu tenka laikyti krepšinį. Ber
niukų rinktinė užėmė antrą vietą, o 
mergaitės tapo Sovietų Sąjungos čem
pionėmis. Neblogai pasirodė ir Lietu
vos plaukikai, kurie atsiekė keletą 
naujų Lietuvos rekordų. Kitose sporto 
šakose ypatingos pažangos nesimato.

kyta 71 atsarginiam daliniui būti

lėktuvų.

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

i šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, tarnui sklypų r!c. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
SUNNYSIDE AVE — 
RONCESVALLES

S2.500 Įmokėti, 8 kamb mūrinis na
mas, 3 vonios, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, geras nuo
mavimui. vienas atviras morgiėįųs 
balansui 10 metų.

RONCESVALLES AVĖ. — 
DUNDAS Sr. W.

S2.500 Įmokėti, 6 kamb atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 virtu
vės, garai. Pilna kaina tik $14.500. 
Lengvos ir ilgos išsimok. sąlygos.
QUEBEC — ANNETTE ‘

$3.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, garažas, 
gražus didžiulis kiemas. Prašoma 
kaina $18.700. Greitas užėmimas.

BERESFORD AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti ar mažiau, 7 kamb. 
•atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, naujas šildymas, garažas, di
delis gražus kiemas, namas be sko
lų, arti Bloor.

PARKDALE
$4.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, naujas 
šildymas, 2 virtuvės, 4 kamb. pir
mame augšte. platus sklypas, grei
tas užėmimas. Prašoma kaina tik 
$16.500. Labai puikus oirkinys.

RUNNYMEDE — BLOOR
$5.000 įmokėti, puikus 8 kamb. per 
du augštus, atskiras mūrinis na
mas. kvadratinis planas, vandens 
alyvos šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu. puiki vieta.

HIGH PARK
$6.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis dupleksas, 
karšto vandens šildymas, du atskiri 
pečiai, didelis kiemas, puikus nuo
mavimui. Kaina tik S22.500.

SWANSEA
$6.900 įmokėti, gražus 5 kamb. mo
dernus bungalo. tik 7 metų senu
mo, centrinis planas, pusiau baig
tas recreation kamb. rūsyje, aliu- 
miniaus durys ir langai, garažas su 
privačiu i važiavimu. 1712 metų at
viras morgičius.

SWANSEA
S8.000 įmokėti, puikus 3 metų se
numo, 8 kamb. per du augštus. at
skiras mūrinis namas. 2 vonios. 2 
virtuvės, kaip dupleksas, didžiulis 
recreation kambarys, vandens aly
vos šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, arti susisiekimo.

P. KERBERIŠ
Darbo telefonas LE. 2-4401 
.Namų telefonas LE. 51584

$4.000 įmokėti, 7 kambariu gražus 
atsk. namas High Parko ra 
jone. Dvi mod. virt. Recrea
tion kambarys rūsyje. Gara 
žas ir šon. įvaž. Pilna kaina 

. $21.000
$7.000 įmok Hi, Rusholme Road, at 

skiras 8 kamb. per 2 augsi., 
m ū r. n a ni a s. I) v i mod A’ i rt < 
karšto vandens alyvos šildy- 
mAs. Garažas. Arti susisieki 
md; krautuvių, lietuvių mė
giamam rajone.

S 19.500 prašoma kainą, Bloor-Jąne 
rajone. Puikus 5 kambarių 
bungalovas Pilnai Įrengtas 3 
kambarių butas rūsyje. Kars
to vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Didelis gražus kiemas. 

$9.000 įmokėti. High Parko rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus narnas. Modernus 
vonios kambarys kiekviena
me augšte. Moderni virtuvė 
ir galimybė Įruošti virtuve 
antrame augšte. Karšto vand. 
šildymas. Balkonas. Garažas 
ir privalus įvažiavimas.

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

- nį $24.900.
100 akrų farma prie Orilijos. 6 kam

barių geras namas ir labai 
geri kiti ūkio pastatai. Trak
torius ir kiti reikalingi pa
dargai. Prašo S10.500. Įmo- 

. kėli reikia apie $3.000.
255 karų farma ant ežero kranto. 

Visi pastatai labai geri prie 
pat asfaltuoto kelio. Farmos 
žemė prieina prie 3 mylių il
gumo ir vienos mylios platu
mo ežero. Galimybė išskirs
tyti vasarnamių lotanis arba 
Įrengti stovyklaviete—camp
ing 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.

B? to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namii.

J. RUKŠA
I E, 2-4104

Namų telefonas LE. 6-9165

Privati nuosavybė 
Rusijoje
Nors Sov.' Sąjungoje privačių 

ūkių nėra, tačiau privatus ūkinin
kavimas nėra išnykęs. Kolchozi- 
ninkams leidžiama turėti mažus 
žemės sklypelius, ši privati nuo
savybė sudaro tik 3,6% visos dir
bamos žemės, tačiau iš jų gauna
ma net 52% visoje Sov. Sąjungo
je pagaminamos mėsos ir taukų.

Iš tų privačių sklypelių gauna
ma pusė visoje Rusijoje sunaudo
jamo pieno, net 80% kiaušinių, 
daugiau negu 60% viso bulvių 
derliaus ir pusė viso krašto dar
žovių.

Štai, ką reiškia privati nuosa
vybė. K.

los ir pilti Į akis tiems Maskvos 
modistams. Jie tik spėjo mirkčio
ti ir sulindę i mašiną paspruko. 
Taip pat gavo keletą plytų ir ma
šina. Minia šaukė: ura ... valio... 
ir atrodė, kad nė vieno komunis
to neliko turguje. Taip laisvės va
landos atrodė trumpos ir nejuste 
nepajutome kaip pradėjo šaukti: 
apsupti! fotografuoja! atsargiau! 
Ir tikrai buvome nufotografuoti. 
Vėliau paaiškėjo. Žmonės pradė
jo mesti plytas iš rankų ir buvo
me nustebę, kai prilėkė mašinų su 
kariuomene i turgų. Viename 
sunkvežimyje rusų karininkas 
pradėjo įsakyti — damoj!, bet 
mes netaip jau skubėjome. Liepė 
kareiviams imtis darbo. Mūsų 
laisvė Klaipėdos turguje buvo nu
slopinta. Daugelis buvo suimti. 
Už savaitės ir mane iškvietė tar
dymui, sakydami, kad aš šaukusi 
valio ir plojusi, ir aiškiai net ma
no stovėjimo vietą nurodė. Die
vo malonė mane išgelbėjo; suge
bėjau atsikirsti Į visus kaitinimus.

Taip, gyvenimas Lietuvoje yra, T , .,.
turtingas, kąd silkė privedė iki ‘’į ™’ av 
to, jog kariuomenė turėjo būti | ter’is (A) 81 šuolis Ho]į: L A. Vai- 
panaudota. Baisu pagalvoti. Krau- čeliūnas 11-6%, 2. S. Ignatavičius

10-7%, 3. A. Kuolas 10-6, 4. R. Pute- 
ris 9-10%. Šuolis i augšti: 1. A. Vai- 
čeliūnas 3-7, 2. A. Kuolas 3-4, 3. R. Po
teris 3-1. Sviedinuko metimas: 1. A. 
Vaičeliūnas 141-0, 2. R. Poteris 103-8, 
3. A. Kuolas 90-5.

Mergaitės D. 50 yd. bėgimas: 1. V, 
Jurevičiūtė (A) 7.7, 2. I. Janeliūnaitė 
(A) 7.8. Šuolis į augštį: 1. I. Janeliū
naitė 3-8, 2. V. Jurevičiūtė 3-6. Svie
dinuko metimas: 1. V. Jurevičiūtė 72- 
0, 2. I. Janeliūnaitė 67-9, 3. B. 
tė (A) 58-9.

Berniukai C — 1949-1950 m. 
bėgimas: 1. J. Astrauskas (A) 
R. Petrauskas (A) 7.1, 3. A. 
nauskas (A) 7.2'. Šuolis į tolį: 1. R. 
Petrasukas 14-10, 2. A. kryžanauskas 
14-9. 3. J. Astrauskas 14-8, 4. I, Vaške
vičius (A) 10-4%. šuolis į augštį: 1. R. 
Petrauskas 4-4, 2. J. Astrauskas 4-2, 
3. J. Vaškevičius 3-10, 4, A. Kryžanaus
kas. Sviedinuko metimas: 1. J. Astraus
kas 167-4, 2. R. Petrauskas 164-9, 3. A. 
Paškauskas (A) 140-10, 4. A. Puteris 
(A) 13240, 5. J. Vaškevičius 111-9, 
6. K. Dilkus (A) 105-9, 7. A. Kryža
nauskas 103-1.

Mergaitės C, 50 yd. bėgimas: 1. M. 
Ramanovaitė (A) 7.1, 2. M. Gutauskai- 
tė (A) 7.5, 3. S. Kybartaitė (V) 8.4. 
Šuolis į tolį: 1. M. Ramanovaitė 12-8%, 
2. S. Kybartaitė 10-7, 3. M. Gutauskai- 
tė 10-0. šuolis į; augštį: 1, M; Rama-

tuvėse silkių nevisada gauni, o 
jei pasirodo, tai kainos būna ne
įprastos. O. be to. daugiausia su
gedusios, todėl žmonės j ieško ga
limybių vogti ir tuo būdu padėti 
savo tautiečiui — pigiau ir geres
ne preke. Praeitis buvo tokia, kad 
nereikėjo muštis dėl silkės — so
čiai valgėm, net bačkomis pirk- 
davom.

Pilku-

KOKS BUS ORAS RYTOJ?
2000 KANADOS STOČIŲ 

PRANEŠINĖJA ORĄ

va-Kiekviena diena kas šešios 
landos daugiau kaip 600 žmonių 
visoje Kanadoje žiemos h' vasaros 
metu tikrina oro pasikeitimus, 
matuodami temperatūrą, vėjo 
greiti, drėgmę, lietaus kieki ir 1.1. 
Per vieną valandą šių žinių pagal
ba nustatomi visoms 
krašto vietoms būsimo 
jimai.

Oro spėjimo tarnyba

Kanados 
oro spė-

Kanado-

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones BA "7 Q11JT
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus IW, /“OI<DI

ST. DARGIS, J. MATULIONIS, F. SENKUS
F. SENKUS, Real Estate, 1717 Bloor St. W. Toronto 9, (prie Parkside Dr.) 
RETA PROGA: 100 akerių ūkis. 8 mylios į vakarus nuo Wasaga Beach. 
10 akerių geros daržų žemės. 20 akerių kalėdinių eglučių, 40 akerių ganyk
lų, Geras 6 kamb. namas. Visi patogumai. Garaž. Darž., tvart. Įmok. $2.900.

A. Tūlio novelių knyga
meilę išmoko iš savo Benio” (39), 
“Atsuko savo galvą, kad dar kartą 
pasižiūrėti”, “Vietoj šokęs, atsu
ko savo nugarą” (93). Kaip senas 
imigrantas A. Tulys nuostabiai 
gerai valdo lietuvių kalbą — lyg 
būtų išlaikęs lietuvių k. egzaminą 
pačiam J. Balčikoniui ir gavęs iš 
jo patenkinamą pažymi.

(Atkelta iš 5 psl.)
-r gyvis).

Autorius ironiškai savo knygo
je sako, kad Balčikonis su visa 
savo plejada neįstengė Maruškos 
pavardės sulietuvinti. Neaktualu 
esą tokios pavardės lietuvinti, 
kaip Maruška, Petrušku. Andriuš- 
ka. Baltuška. Griška; • aktualiau 
lietuvinti tokios pavardės, kaip 
Januškevičius, Petruškevičius, 
Pūkelevičius, Liulevičius, Sidzi
kauskas, Andriejauskas, Choda- 
kauskas, Liubomirskis, Pietu- 
chauskas, Voiciechauskas. Nors 
Tulys pasišaipė iš prof. J. Balči
konio ir "jo plejados“, tačiau ra
šo taip, kaip Balčikonis moko.

Knygoje nusižengimų “Balči
konio” mokslui, palyginti su Ig
no Šeiniaus “Vyskupu ir velniu” 
ir M. Katiliškio romanais, nedaug, 
bet tokie sakiniai, kaip “... iš
stūmė. kad paskubėti" (163), “Tą

Berlynas. — Ernst Bloch, vie
nas pasaulinio masto marksizmo 
filosofų, atsisakė grįžti i Rytų 
Vokietiją. Paskutinis atvejis, ku
ris ji paskatino šiam žingsniui, 
atrodo, buvo rugpjūčio 13 d. sie
nos Berlyne uždarymas. Jau ir 
anksčiau 76 m. profesorius, mo
kęs marksizmą Leipzigo univer
sitete, buvo sulaukęs kritikos už 
savo veikalus apie marksistinę fi
losofiją, o jo geriausi mokiniai 
sėdi kalėjimuose.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
100 AKRŲ (’KIS. 50 MYLIŲ NUO TORONTO j šaurės vakarus, pusė my

lios nuo plento. 500 pėdų plotu žemė prieina prie didelės upės, 2 augštų,
- 8 kambariu blokų namas, vasarnamis ir kiti mažesni pastatai. Prašoma
- kana $8.900. įmokėti $2.000. balansui liks viena atvira skola 5 ar 10 metų. 
WINDERMERE — BLOOR. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 7t4 kamb., dvie

jų augštų. 2 virt. vand.. apšild.. 10 pėdų privatus šoninis įvažiavimas,
• garažas, didelis gražus kiemas. $21.000.
INDIAN — HIGH PARK. $3.000 įmokėti, plytų, atskiras, 14 kamb., 5 vir- 
„JV^ės, 4 prausyklos, mėnesinės nuomos $340. Kaina $19.000.
EGLINTON — YONGE. $3.000 įmokėti, atsk., 5 kamb. bangaliukas, sku- 

Kaina $11.500.
MmH PARK. $3.000 įmokėti, atskiras, mūro. 7 kamb.. 2 augšt., 2 virt., 

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

JF1£vTi-pJX?Ji.a0RG.,ci'; 59000 sumaiS3 akrų ŪKIS, 30 mylių nuo Toronto, trobesiai ir žemė gera.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais j EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

50 yd. 
7.0, 2. 
Kryža-

pridedami žemėlapiai, rodą at-j 
mosferos sąlygas Įvairiose augštu- 
mose. Patyrę oro spėjikai perve
da šias žinias Į žemo ir augšto slė
gimo. lietaus ar sniego sritis ir 1.1. 
Taip kad galima susidaryti pilną 
vaizdą apie orą visame krašte ir 
už vandenynų. Šių žemėlapių duo
menys yra telegrafuojami i visas 
Kanados oro spėjimo Įstaigas ir 
jau vietos technikai paruošia oro i
$pėjimus savo apygardoms, pasi
remdami pagrindiniu žemėlapiu. 
Vietinės oro spėjimo Įstaigos pa-

je’ gyvuoja jau 122 metus ir yra ruošia smulkius žemėlapius savo 
trečioji savo didumu pasaulyje J regijonams. Paviršiaus žemėla- 
Tarnyba išaugo iš vieno kamba-i piai ruošiami kas trys valandos
rio patalpų su 7 tarnautojais ir;ir kas šešios valandos yra duoda-
maža sąmata i plačią organizaci
ją iš 2000 pranešimo stočių, 50 
spėjimo ištaigų ir 2200 tarnauto
jų. Sąmata siekia virš SI9 mil.

Smulkūs oro spėjimai pasirodo 
dienraščiuose kiekvieną dieną. 
Perskaityti kelias eilutes galima 
per keletą sekundžių, bet mete- 
orologistui reikia studijuoti ir la
vintis ištisus metus, kad sugebė
tų teisingai ir suglaustai parengti 
tokius pranešimus, šie smulkūs 
spėjimai Kanadoje yra surenkami 
ir išleidžiami septynių oro spėji
mų apygardų.

Oro spėjimas prasideda, kai 
stebėtojas savo rajono rezulta
tus perduoda į surinkimo vietas, 
o iš ten į pasaulines ir žemyno 
stotis. Tada centrinė analizės sto
tis Montrealyje su savo meteoro
logijos technikais perkelia prane
šimus į oro žemėlapius. Taipgi

mi pranešimai visuomenei.
Nežiūrint visų ekspertų, oro 

spėjimai dažnai yra klaidingi. Me
teorologai dabar daro bandymus 
su radaru, su automatinėmis oro 
spėjimo stotims ir elektroniškais 
skaitliukais, norėdami atsiekti di
desni tikslumą. C.Sc.

Manchcstcris, Anglija,, — Ligo
ninėje buvo tiriama 700 vėžio li
gonių ir prieita išvados, kad rū
koriai, vartodami antru kartu tą 
pačią cigaretę, t.y. iš naujo ją 
užsidegdami, dvigubai greičiau 
gauna plaučių vėžį. JAV žmonės 
plaučių vėžiu mažiau suserga, nes 
cigaretės yra pigesnės ir rūkan
tieji, pusę nurūkę, nededa kiše
nėn, kas praktikuojama Anglijoj.

400 straipsnių apie Lietuvą ispaniškai
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir “Detras de ila cortina de hier- 
ro”, “Lituania y la URSS”, “La 
Agresion y Colonialismo sovieti- 
cos en Lituania" B. Aires, 1961. 
Lietuviškai jo buvo išleista arkv. 
Jurgio Matulaičio biografija ir 
knyga apie M. Pečkauskaitę “Gy
venimo menininkė”. Jis, be to,

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
150 akrų su tabako sodinimo teise 47Į4 akruose. 7 džiovyk
los, 2 šiltadaržiai, 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar
tas, 2 gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi pastatai gorante stovyje. Kaina S98.000*. 
mažas jmokėjimas.
A. PUZARA, R.R. 2, RODNEY, Ont. Tel. Rodney 124.T.3.

LIUKSU S A S ? 1/ p) 1/ [II
PATOGU MAS? 1 U
GYVENIMO BŪTINYBĖS'’ standartu šeima gyvens po Jūsų 
GALO SU GALU SUDCRIMAS?
PAŠALPA IŠ KITŲ? - NELAIMĖS NEPLANUOJA 

NIEKAS^ Tačiau i nesėkmę; i 
skurdą nukrentama JOKIO PLA
NO NETURINT.

Gyvybės draudimas yra vienintelė šeimos gerbūvio garantija.

Skambinkite Pranui Barauskui, atstovaujančiam

CROWN LIFE
DRAUDIMŲ BENDROVĘ

arba RO. 6-0832 
49 CAMEO CRES. 
TORONTO 9, ONT.

Tarpininkaujame visų rūšių draudimų sudaryme'

yra Liet. Enciklopedijo$ bendra
darbis iš Pietų Amerikos lietu
vių gyvenimo,

K. Čibiras buvo paruošęs strai
psnių rinkini apie lietuvių kultū
rą, bet nebuvo galimybės išleisti 
jų atskiru leidiniu, neatsiradus 
leidėjui. Tad perleido tuos 
straipsnius katalikų dienraščiui 
Montevideo mieste, kurie buvo at
spausdinti El Bien Publico kultū
ros priede. “Reiktų paruošti nau
ją laidą “Lituania entre fuego 
cruzado”, bet vėl tas pats klausi
mas: kas išleis?”, nusiskundžia ju
biliatas. “Juk ne tik jau Lietuva 
ir kitos Baltijos šalys, bet ir visa 
pusė Europos dabarties vadina
mojo laisvojo pasaulio akimis, tai 
lyg kokia jau seniai palaidota At
lantida vandenyno dugne”, užbai
gia savo laišką jubiliatas.

Kaip gali neatsirasti leidėjų? 
Juk svarbų žodi skleidžia K, Čibi
ras visai P. Amerikai. Tai jau ga
lima suprasti vien iš veikalų ant- 
raščių. Jo žurnalistinio darbo si
dabrinio jubilėjaus proga sureng
tame Montevideo m ei st e pagerbi
me vienas žymus politikas savo 
kalboj pavadino ji propagandos 
generolu. Ir su tuo tenka sutik
ti, juo labiau, jei taip svetimtau
čiai Įvertina.

K. Cibiro-Verax straipsniai ži
nomi ne tik P. Amerikoje Tarp
tautinės žinių agentūros NC Va
šingtone komen ta toria i kartais 
daro Veraxo straipsnių apžvalgas, 
jų santraukas paskleisdami po 

i platų j j pasaulį.
Aplinka bei sąlygos Urugvaju

je labai nepalankios jubiliatui. 
Bet jis, kur bebūtų ir kokių mil
žiniškų priešingumų beužtiktų sa
vo kelyje, visur tvirtai laikosi nu- 

j sistatyto tikslo: “Didžiai idėjai iŠ- 
i tikimai aukotis iki mirties“.

PASITEIRAUKITE DĖL KITI’ XI JOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5154 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Tel. LE. 3-0631
Dupont)

WALLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. j

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir

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

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne AveJ

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

' $800 ĮMOKĖTI — ATSKIRAS 
SI 1.900 pilna kaina, 6 kambarių na
mas, 2 virtuvės, naujas šildymo pe
čius, privatus įvažiavimas, garažas, 
į vakarus nuo Dovercourt Rd.

DUPLEKSAS
ST. CLAIR — OAKWOOD

56.500 įmokėti, gerų plytų, atskiras 
2 butų po 5 kambarius namas, aly
va šildymas, šoninis įvažiavimas. 2 
garažai. 1 butas išnuomotas už 
$120 mėn. Prašoma kaina $21 000.

JANE ST. ANNETTE
53.500 Įmokėti, rupių plytų 6 dide
lių kambarių namas, aliejiniais da
žais dažyta, ultra moderni virtuvė, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Turi 
būti parduotas, savininkas pirko 
bangalova. •

KRAUTUVE INVESTAVIMUI 
$7.000 įmokėti, gerų plytų didelė 
krautuvė, nuoma $215 mėnesiui su 
butu, plius 5 kambarių butas išnuo
motas už S90 mėnesiui, vandeniu 
alyva šildomas, lane, 10 metų mor
gičius balansui.
Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

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

LANSDOWNE — QUEEN 
$14.900 pilna kaina, gerų plytų. 8 
kambarių per du augštus namas, 
vandeniu šildomas. 2 pilnos veni
nės, 2 virtuvės, dvigubas garažas.

R L SUOLU E — COLLEGE
S l.ooo Įmokėti, g^ni plytų atskiras 
per 2 augštus 8 kambarių namas, 
2 vonios. 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildymas, recreation kambarys, dvi 
gubas garažas, laisvas, nuomininkas 
išsikėlė.

RONCESVALLES — HEWITT 
S5.000 Įmokėti, gerų plytų 8 dide 
lių kambarių namas. 2 modernios 
virtuvės, vandeniu šildomas, nau
jai atremontuotas, dvigubas gara
žai arti Roncesvalles.

170 AKRU — 50 MYLIŲ 
NUO TORONTO

t pietus nuo Barrie arti Yonge St.. 
9 kambarių gyvenamas namas su 2 
didelėm daržinėm, plius keletas ki
tų mažų pastatų. 2 šuliniai Labai 
tinka gyvulių auginimui ar pieno 
ūkiui.
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PETERS -WILES
REALTOR LTD.

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

BLOOR — QUEBEC AVE.
$2.500 įmok., mūr. atsk 10 kamb/, 
3 virtuvės. 2 vonios, 4 kamb. pir
mam augšte, vand. alyva šild.. vie
ta garažui, 10-čiat metų atviras mor
gičius išmokėti. Prašo $16 900.

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.500 Įmok., 14 kamb. atsk. mūr. 
įrengti 5 atskiri butai, 5 virt, 4 vo
nios, geros nuomavimo sąlygos, sa
vaitinės pajamos $65 Verta pama
tyti, nes parduos už S18 90U Pa
šile ira.uk 11.

JANE — ANNETTE
$3.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, atsk. mūr., reikia mažo remon
to. Prašo $13.000. Garažas ir šoninis 
įvaž. Viena skola balansui.

ST. JOHN’S — WINREDMERE
$3.000 Įmok., testamentinis parda
vimas. 8 kamb. atsk. mūr. 45 iš 110 
sklypas, priv. įvaž. Galima pigiai 
unpirkti. Namas vertas rimto dė
mesio. -■

ANNETTE — INDIAN RD. CR.
$3.000 įmok., 9 kamb. per tris augš- 
tus. gerų plytų, 2 mod. virt., šva
rus iš lauko ir vidaus. Arti mokyk
lų ir susisiekimo. Vertas pamatyti.

JANE — BABY POINT
$4X00 iinok., mur. atsk. 7 kamb. 
per du augst. 2 mod. virt , labai 
švarus Šoninis įvaž. ir garažas. Vie
nas 10 metų morgičius išmokėti.

SWANSEA — BLOOK
$4.000 Įmok., 7 kamb. inūr. atsk. 
patogus dviem šeimom, arti Bloor 
kraut, ir susisiek. Privatus įvaž. 
Galima tuoj užimti. Lengvos išmok, 
sąlygos.

BLOOR — JANE ST.
$5.000 įmok., 7 kamb. atsk. rupių 
pi., 3 kamb. butas rūsyje. Namas 
naujos statybos, kvadrat. planas. Di
deli ir gražūs kamb., mod Įreng
tas, vand. alyva šild., 3 mod. virt., 
2 vonios, priv. įvaž., garažas. Ne
paprastai graži vieta. Prašoma kai
na žema. Namas kuri amt? gyventi

• ■ t ikras malonumas. • *''■
HOWARD PK.—- RONCESVALLES 
$7.000 Įmok., 9 kamb. atsk. mūr. 
did. kamb., testamentinis pard. Ga
lima pigiai nupirkti. Liet, mėgia
mas rajonas. Vert as pamatyti. Vie
nas morgičius balansui.

RONCESVALLES —GARDEN
$8.000 Įmok., 10 kamb. atsk. nau
jas dupleksas. Moderniška statyba, 
vand. alyva šild. Arti kraut, ir su
sisiek,, dvigubas garažas.
$29.500. Pamatykit.

Prašo

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

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

Wasaga Beach, Stayrser, Collingwood 
. ir apylinkėse (arime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLING WOOD. ONT.

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve “PARAMA7
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, Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais 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 1 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 

TAISOM 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.

1076/2 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, • L E. 1-3074 • Sav. P. l’zbalis

AP. GARAŽAS
1539 DUXDAS ST. W. LE. 5 9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912. 21

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kdhtrdktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tol RO. 7-9947 

H umberview Rd.. Toronto.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas 
Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Aūgščiausios klasės darbas, Žemos kainos 
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

1

i/-

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ. —

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAIT1S

Liet. Bendruomenės veikėjai,’ 
nu vykę i naujos Bend ruomenės 

; Tarybos suvažiavimą Niujorke, i 
parsivežė laimikį — “savo” cent- • 
ro valdybos pirmininką. Juo bu
vo išrinktas jaunas žmogus — Jo
nas Jasaitis iki šiol buvęs veik
liausios visoje Amerikoje Čika
gos LB apygardos pirmininku.

Pirmininko nuožiūra Čikagoje • na daug. Galbūt neparanki data 
bus sudaryta nauja centro valdy-J Clevelande ilgiau prisiėjo apsi 
ba, kuri pakeis Clevelando valdy- stoti pas senąjį ateivį Juozą Sa- j 
bą su St. Barzduku priekyje. Kaip dauską, vieną Lietuvos vyčių or-! 

'seksis čikagiečiams “valdyti”, pa- ganizacijos veikėją, jau artėjanti 
rodys ateitis, nors didelių vilčių prie 65 m. ribos. Tenka tik ste- 
skirti negalima. Keikia tik pasi- bėtis senųjų lietuvių meile sa- 
tikėti liaudies posakiu: "Nauja vam kraštui,, kuri viršija dauge- 
šluota geriau šluoja”. • j lio naujųjų ateivių nusiteikimus :

čikagiečiai Tarybos nariai, iki1 savai tėviškei. ? j
šiol tik dalis buvę "bendruomeni- į Pagaliau teko užsukti iri '‘Dir- 
ninkais”, iš Niujorko parsivežė ir' vos” laikraštį, spausdinamą ofse-į 
kitą laimėjimą. Dr. Razmos grupė tiniu būdu, jis pasižymi iliustra- Violeta Jasiūnaitė baigė Marymount 
čia sugebėjo įtikinti Bendruome- j... . ; .. ; .. . .
nę. arba, geriau pasakius dr.Nas- 
vyti, kad čikagiečių ’'milijoninio” 
fondo žmonės turi geras intenci
jas ir pagaliau buvo prieita prie 
vieno fondo. Buvusių priešų — 
dr. Razmos ir dr. NasvyČio — ran
kų pasispaūdimas. tilpęs dauge
lyje musų laikraščių puslapių, už
antspaudavo šį faktą. Dieve pa
dėk šiam bendram fondui surink
ti krūvą dolerių, nors ir ne mili
joną. o gal tik kelis šimtus tūks
tančiu!

SUDBURY, Ont.
Siu eilučių autorius neseniai' 

turėjo progą nuvykti i Clevelan-J 
dą Ten teko daly v a u t i Lietuvos Į 
vyčių seime tapie tai jau rašėme' 
“TŽ”) ir XI-se S. Amerikos liet.! 
sporto žaidynėse. ' j

Gaila, jog šj kartą iš Kanados ' 
mažai čia buvo pasirodę, nors jų 
sporto žaidynėse buvo laukta ga-

cinės medžiagos gausumu ir dau- mergaičių kolegijos 13-tąjį skyrių pir- 
gclio dėl to yra mėgstamas. mąja mokine ir laimėjo aukso medalį.

• • | Be to, ji dar sėkmingai išlaikė ir ki
tus tris egzaminus iš IX-ojo muzikos 
skyriaus, kompozicijos ir muzikos is
torijos. Ji sieks augštojo mokslo. To
ronto un-te. INCO vadovybė paskyrė 
stipendiją. Un-tas gaus už ją kasmet 
po $500, o ji pati po $300 pragyveni
mui. Vietinis dienraštis “The Sudbu-

Stasys Pilka —- aktorius, reži- 
sorius. st raipsni ų a p ie vaidybą 
aut orius, vaidybos mokyto j as — 
šiuo metu palinko i dailiojo žo
džio sakymą. Jis jau ši pavasari 
yra pasirodęs su savo programa
Čikagoje bei kituose Amerikos ry Daily Star” įsidėjo ir jos nuotrau- 
miestuose. Spalio 8 d. yra rengia- ■ ką su trumpu aprašymu. Pasak laikraš- 
mas jo rečitalis Jaunimo Centre.' čio, stipendija yra S5ooo. R. D. Par- 
kur jam dar talkins jauna daini- k*r. INCO vicepirm.. pasiuntė jai sa- 
ninkė iš Kanados Lilija Šukytė. vo asmeninius sveikinimus šia proga.

St. Pilka yra vienas pajėgiau- Nes?niai Sudburi° miestas atšventė sa- 
cikagos ir Cicero lietuviai pa- siu mūsų aktorių šiame krašte.

minėjo rugsėjo 8-ją, kurios, kaip: Jo lūpose žodis Įgauna magišką 
kaikurie spaudoje teigė, neverta galią ir patenka tiesiai i klausyto- 
prisiininti. Čikagoje to nepaklau- ■ jo širdį. Ne be reikalo ji publika 
syta ir tęsta iš laisvos Lietuvos i mėgsta.

j laikų atėjusi minėjimo tradicija. Į
Rugsėjo 9 d. Į Jaunimo Namus 

susirinkę apie 200 žmonių braukė! 
sau prakaitą ir klausė ilgokos I 
prof. Z. Ivinskio paskaitos apie 
rugsėjo 8-sios prasmę. Po paskai
tos buvo ir meninė dalis 
lyg : 
po kietoko “steiko“.

Į Kiek mažesnis būrys ciceriečių 
tą pačią prof. Ivinskio paskaitą 
išklausė rugsėjo 10 d. šv. Anta
no par. salėje. Mat. ciceriečiams 
su paskaita turėjo pasirodyti kitas

i paskaitininkas — R. Skipitis, ta
čiau mirus šio broliui, pačią pas
kutinę dieną prisiėjo jieškoti nau
jo kalbėtojo.. Padėti ryžosi išgel
bėti prof. Ivinskis.

j vo 75 metų jubilėjų. Džiugu, kad Vio
letos vardas figūruoja albume tarp 
Įžymiųjų Sudbūrio piliečių, nes ji visos 
Ontario provincijos pianino egzami
nuose laimėjo pirmą vietą su sidabro 
medaliu. Ji lankė taip pat penkerius

Skaitytoj ų laiškai
NENORIM ILGU KALBU

Ateina minėjimų ir kalbų sezonas, 
taigi, į Dažnai girdėjome laikraščiuose ir as- 

savotiškas užsigardžiavimas meniškuose pasikalbėjimuose nusi
skundimų dėl perilgų kalbų, dėl kal
bų nelaiku ir nevietoj, tačiau niekaip 
mes tos ydos iki šiol iš savo tarpo ne
pajėgiam išgyvendint.

Noras pasireikšt mumyse toks stip
rus, kad kartą užlipęs ant scenos žmo
gus, nors už skvernų trauk, nenulips, 
kol neišsikalbė^ iki soties. Ypač, jei 
dar neseniai gavo kokį nors diplomą 
— nors ir kulinarijos: pakviestas pa
kalbėt dešimti minučių nepabaigs tol, 
kol neišsakys visos savo išminties.

Labai dažnai užsišneka ne tik kalbė
tojas. bet ir pranešėjas ar pranešėja 
irgi nepraleidžia progos pasireikšti. 
Pakartoja kalbėtojo mintis, prideda sa
vo komentarus ir labai dažnai, jeigu 
tai yra moteris, savo gracingais jude
siais, eisena, perdaug rėkiančiu apsi- 

nenatūraliai saldžiu balsu

Dr. Petras Daužvardis, kuris ų 
Čikagoje yra vienas judriausių ‘ 
žmoni ii ir turbūt niekam nėra at
sisakęs tarti žodį, paskirtas Lietu
vos generaliniu konsulu. Jo juris
dikcija išplėsta į 33 JA Valstybių' rengimu, 
valstijas, Įskaitant Havajus ir Į stengiasi publikos dėmesį ir simpati- 
Aliaską.

Pažvinėtina, kad dr. Daužvar-
jas patraukt savo pusėn.

Kai publika susirenka pasiklausyti 
di<L “kuHs Lietuvos konsinuT'ika-; 
goję yra nuo 1937 m., yra pats se-1 
niausiąs savo tarnyba diplomati
nio korpuso narys šiame krašte. 
Dr Daužvardis diplomatinėje tar
nyboje yra nuo 1925 m. ir pra- 

' džioje ėjo - vicekonsulo pareigas 
Niujorke.

ši pakėlimą paminėjo ir ameri
kiečių spauda, nors kaikurių ži-

j blogesnis, ar jis ilgiau ar trumpiau 
įkalba ne ta i p. jau bloga. Jei susirinkom 
pasiklausyt, tai patiks ar nepatiks, iš
klausysi m

Bet jau visiškai nedovanotina, kai 
pramoga yra skirta vaikams ir kalbėto
jas kalba visa valandą apie vaikų auk
lėjimą. Jei kitu atveju ta paskaita bū
tų įdomi tėvams, tai šiuo atveju vi
siškas nesusipratimas. Diplomas paro
do. kad žmogus toj ar kitoj srity isigi-

MOKSLO PUOTAI PASIBAIGUS
Vienas, kitas pageidavimas visados 

galima padaryti, nors LKM Akademi
jos suvažiavimas tikrai gerai pasisekė.

Visiems paskaitininkams stigo laiko 
perskaityti paruoštas paskaitas. Pasi
tenkinta perskaitant po keletą pusla
pių be ryšio su visuma. Būtų gera duo
ti paskaitų santrauką, jei nėra laiko vi
sai perskaityti.

Galima būtų reikšti pageidavimą ir 
dėl paskaitų temų parinkimo. Nevisps 
buvo pirmo aktualumo. Kitų paskaitų 
mintys dažnai kartojamos periodinės 
spaudos puslapiuose. Gaila, kad nebu
vo nė vienos paskaitos iš lituanistikos 
siauresne prasme — lietuvių kalbos, 
literatūros. Teko girdėti, kad buvo dė
ta pastangų, bet nepasisekė suorgani
zuoti.

Sekančiame suvažiavime būtų gera 
paskaitas rikiuoti vienos kurios proble
mos kryptimi,, daugiau atsižvelgiant į 
mūsų meto reikalavimus, pvz. duodant 
krikščioniškos pasaulėžiūros pagrindus 
ryšium su kpmunistinės doktrinos 
grėsme, kaip mokslinį ir antimarksis- 
tini ginklą pasaulėžiūrų kovoje. To
kių veikalų turi vokiečiai, anglai, pran
cūzai ir kitos tautos. Argi ne metas ir 
mums tai padaryti, bekovojant su ko
munistine infiltracija^ mūsų tautoje?

Buvęs

inetus ir baleto mokykla ir neviena 
kartą lietuvių ir nelietuvių parengi 
muose yra išpildžiusi daug ir gražių 

: baleto ir piano kūrimų. Džiugu dar 
paminėti, kad V. J. yra baigusi pir 
mąja mokine ir lietuvių Tumo-Vaiž
ganto šeštad mokyklą, kurios vienas 
svarbių kūrėjų buvo jos tėvelis Augus
tinas. Violeta yra gimusi Sakiuose 
1944 m. balandžio 27 d. Tėvasadirba 
INCO b-vėj Garsone, o motina Vik
torija Sudbury namų ruošos darbus. 
Jašiūnų šeima yra tautiniu, religiniu ir 
ekonominiu atžvilgiu viena gražiau
siai susitvarkiusių šeimų. Ji negaili 
vargo, kad tik savo vaikams užtikrin
tų šviesesnę ateitį, o tuo pačiu kelia ir 
Lietuvos vardą. Violeta Toronto un-te 
studijuos kalbas ir istoriją. Linkime 
jai ir toliau sėkmės. Sudburiškis

IŠLEISTUVĖS. — Violetos Jasiūnai- 
tės garbei, kuri baigė pirmąja mokine 
Marymount mergaičių kolegiją, buvo 
suruoštos jaukios išleistuvės. Jose da
lyvavo gražus būrelis artimųjų šeimos 
draugų ir jaunimo. Buvo pasakyta 
daug gražių kalbų ir geriausių linkėji
mų. Ypač turiningą kalbą pasakė L. 
Kasperiūnas. Buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų’’ Violetai, jos tėveliams ir 
įteikta brangių dovanų. Kaip padėka 
Dievui ir palaimos prašymas ateičiai 
buvo atlaikytos iškilmingos šv. Mišios. 
Kaip buvusi šeštadieninės mokyklos 
mokytoja, galiu tik pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti, kad V. J. buvo visada pir
maujančių mokinių tarpe tiek moksle, 
tiek mokyklos meniniuose parengi
muose. Pagarba ir tėvams, kurie mo
kėjo auklėti dukrelę drausmingai ir 
lietuviškoj dvasioj.

Gertrūda Lumbienė
TAUTOS ŠVENTĖ buvo paminėta 

‘Iškilmingomis pamaldomis už tėvynę. 
Prie vėliavos garbės sargybą ėjo J, 
Kasperiūnas, D, Kriaučeliūnaitė ir L. 
Gatautytė. Progai pritaikyta pamokslą 
sakė kun. A. Sabas. Tarp kitko jis iš
kėlė ir veržimosi į augštesnį mokslą 
svarbą mūsų nepriklausomybės atgimi
mui. Ant. Raškevičius, pirm., pasakė i 
turiningą kalbą. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Sudburiškis

TIKTAI PER LIETUVIŠKĄ INSTI
TUCIJĄ iš Anglijos siuntinėlius gali
ma užsakyti pas J. Vaičeliūną, 195 
Drinkwater St., Sudbury, Ont.

• 1936 m. kovo 7 d. vokiečių 
kariuomenė užėmė Reino kraštą, 
sulaužydama Locarno sutarti. •

..ŠYPSENOS..
Danguje nereikalingi

Sesuo bando išaiškinti jaunes
niajam broliukui, kad sekmadienį 
dirbti negalima, jis neisiąs Į dan
gų. Vaikas kažkaip nesupranta.

— Bet policininkai dirba sek- 
madįenį, — sako jis. — Ar jie 
neis j dangų?

— Žinoma, kad ne! Jie ten ne
reikalingi! —atsako sesuo.

■ ■ Apie infliaciją
Gyveno ūkininkas, kuris augi

no javus, o jo kaimynas viš
tas. Vištos pareiškė:

— Nėra grūdų, nebus ir kiau
šinių. .;

Kad gautų grūdų, vištų augin
tojas sutiko vieną dieną i savaitę 
dirbti pas ūkininką po 85 už die
ną. Ūkininkas parduodavo jam už 
tuos pinigus 5 bušelius grūdų' 
Penki doleriai — penki bušeliai...

Po kurio laiko vištų augintojas 
.sako:...?

Visur kainos pakilo. Aš ne
begaliu pas jus dirbti, nebegaliu 
už mažiau kaip $6.

Ūkininkas taria:
. — Aš tai suprantu. Bet kainos 
pakilo ir man. Nuo šio laiko aš 
jums tegaliu parduoti bušeli grū
dų po $1,20.

Taip vištų augintojas dirbo vėl 
dieną. Už ją gavo $6 ir nusipirko 
5 bušelius grūdų.

Kiek palaukus, pirmasis vėt 
taria:

— Vėl kainos pakilo. Aš turėj 
čiau gauti už darbo dieną $7,50.

— Tie patys reikalai ir pas ma
ne, — sako ūkininkas. — Taigi, 
dabar bušeli grūdu jau skąiivsiu. 
po $1,50. ‘ ,

Taip reikalai ėjo ligi tol. kol 
vištų augintojas įkainavo darbo . 
dieną $10, o ūkininkas bušeli ja
vų $2.

Tuomet abu gyrėsi žmonoms:
— Ar nenuostabu, žmonel. bu

šelis javų $2! — tarė ūkininkas.
— Ar ne puiku? Darbo diena 

— $10? — sakė vištų augintojas.'

• Tankai pirmą sykį masiniam 
puolimui buvo panaudoti anglų 
Prancūzijoje prie Cambrai 1916 
m. gruodžio 18 d.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, O /C /1QT7 
gyvybės, pensijų ir kt. llt/» V"LfOJLL
"T) r fl 11 (1 1 m £11 P> Transko Agentūra

JL W V< A AA JL W A 49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

.i Liomis dl. Dauzvaidis atstovai!-; j0^iniu, bet dar nepadarė jo išmintin- 
Ijas Lietuvos vvriausvbe ‘in ex • • ‘ ’ - • - • ~
ile”.

Ar jus ketinate 
vykti i Europą?

AR
KA NOR.S 
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.

International
Driving School

WALDI
S59 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
I lokome su standartinėmis, au-
. v.. js <r • ::omis ir

ol::s5ugenais.
1 vai. ^ažiaviiao ir teorijos pa 
mokos nemokamai.

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).

gu ir kultūringu. Jei žmogus nemato, 
kad publika su vaikais nerimsta ir min
tyse keikia ir jį ir jo paskaitą, tai dar 
jam reikia daug ko išmokti.

Tos pačios kalbos ir pramogos gali 
būti visai įdomios kitu laiku ir kitaip 
suorganizuotos. Kai viskas suplaka
ma į vieną, publika nebegali suvirš
kint.

Mes prašom ateities kalbėtojus įsi
dėmėta jei ateinam pasiklausyt pa
skaitos, ateinam pasiruošę ilgai kal
bai. Mes nei a ūkiam iš kalbėtojo nei 
ypatingo iškalbingumo, nei didelio 
sklandumo kalboje, nes ne kiekvienas 
turi ta dovaną. Bet mes norim, kad 
kalbėtojas žinotų dalyką apie kurį kai- i 
ba ir papasakotų mums ką nors nau
ja; o nekartotų^ šimtus kartų girdėtus 
dalykus tik sukeisdamas žodžius ir i 
frazes.

Bet jei mes ateinam i minėjimą pvz. j 
Motinos dieną ar pan. su vaikais, kai ‘ 
vienas vaikas nerimsta ant kelių ir dar 
du turi gaudyt po salę, absoliučiai ne
norim jokių kalbų, kad ir gražiausių, 
kad ir gudriausių.

Rengėjai ir kalbėtojai, jei visiškai 
i negerbsit publikos ir ji jūsų pastangų , 
j nepagerbs. Kiekvienais metais salės j 
į tuštės, Bima

Dr. J. Matuiionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST, W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai, vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

W. A. LENCKI Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. Šeštadieniais 10-3 vai. OKULISTĖS

i

■i 

j 
i

J

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nudmoja foto 
reikmenis, Parduoda foto aparatus, 

Į filmus ir kitus reikmenis.
h ■ ATSTOVAS <’

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida. x

Verslo tel. R O. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

i

*
i

i
:

i

i
!j

į
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OILS LTD. 
AHtOvot

H. R0ŽA1TIS
Greitas kifro-afyyot pristatymai ir 

patarnavimas.
Tc’efonai LE. 3-4908. #

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS'

100 ADELAIDE ST. W.
Rocm 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

N El MAN, BISSETT

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Pel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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 BUKOWSKA, 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

Will-Do Cartage 
Baldu pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

George BEN, BJL
A D VOK ATAS-NOTARAS 

praneša, kad .
\ persiku

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.

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

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity-
rūsio specialisto garantuotai. ?■■■ :F. N O R V Y D A S.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE.
NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS.

ira.uk
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Su sekančiu sekmadieniu 

prasideda spalio mėnuo, kurio 
metu kasdien kalbamas rožinis 
bažnyčioje, šeimose ir pavienių 
asmenų. Parapijos bažnyčioje ro
žinis bendrai bus kalbamas sek 
madieniais 12 vai. pamaldų me
tu, o penktadienių vakarais 7.30 
vai. Kviečiame tikinčiuosius įsi
jungti į rožinio kalbėjimą. Jei ne
galima to atlikti bažnyčioje, kal
bėkime namuose.

— Rožinio iškilmės parodos 
aikštėje š.m. Įvyks spalio 1 d , 
sekmadienį, 2 vai. p.p: Iškilmėse 
dalyvauja arkivyskupijos vadovy
bė, dvasiškiai, vienuolynai bei ka
talikiškų mokyklų mokiniai. Į iš
kilmes atsilanko kasmet dešimtys 
tūkstančių katalikų. Būtų gražu, 
kad nemažas būrys lietuvių taip 
pat dalyvautų šioje gražioje vie
šoje katalikų tikėjimo demonstra- 
cijoje. . ■

— Parapijos komiteto posėdyje 
plačiai apsvarstyta piniginio va
jaus kėlimo reikalai. Prieita išva
dos, kad kanadiečių kat. terito
rinių parapijų būdu vykdyti vajų 
šioje parapijoje būtų labai kom 
pilkuotas dalykas. Nusistatyta pa
gal galimybes finansiškai parem
ti arkivyskupijos vykdomą kat.; 
gimnazijų statybą, o lėšas para
pijos skoloms mokėti surinkti lie
tuvio dvasiai ir galvojimui priei
namu būdu.

— Šią savaitę parapijiečiai lan
komi Swansea rajone prieš tai su
sisiekiant telefonu su šeimomis.

— Par. choro, vadovaujamo 
niuz. S. Gailevičiaus, repeticijos zijų parapijos prašomos prisidėti 
vyksta sekmadieniais po 11 vai. laisvą auka. Visdėlto kaikurie 
pamaldų. Labai kviečiame į cho- nuogąstauja, kad prie čionykštės

tvarkos prisitaikyti nesuspėju- 
siems lietuviams vajaus organi
zacija gali atrodyti perdaug ne
lanksti. Reikia neužmiršti, kad ir 
naujasis Toronto arkivyskupas 
valdytojas gali pasirodyti lietu-:

VISI Į RUDENS BALIŲ!
; MONTREAL Que

šeštadieninių mokyklų mokslo į Bažnyčių varpais skambinti, 
metai pradedami šį šeštadienį, kard. P. E. Leger patvarkymu, 
rugsėjo 30 d., Įprastu laiku ir to- negalima prieš 8 vai. ryto nei po 
se pačiose patalpose, kaip ir per- 8 vai. vakaro. Esą neleistina trūk
liai. dyti žmonėms poilsį, ypač ligo-

i -i -i 7 i i . ‘ niams Išimtis esą galima palaryti■^.Įminga mokslo metų pra-; Kalė;ioms Velykoms ir Dievo Kū- 
dzia—spalio 1 d. sekančia tvar-1 nn xvenfoi 
ka: 11 vai. šv. Mišios AV bažny-’no šventei.
čioje, po pamaldų — iškilmingas; Fr. Tobiasz, lenkų jūrininkas, 
atidarymo aktas. Dalyvauti kvie- pabėgęs iš laivo “Batory” ir ne- 
čiami visi mokytojai, mokiniai ir gavęs politinės globos iš imigra- 
tėvai. cijos įstaigos, tebėra laikomas

,, . . . . . . Quebeco uoste imigracijos sky-Prancūzų k. kursai nau). kana- riuj Jo ^mi„ės T«^ telkį 
dieciams atidaryti rugsėjo 19 d-1 lėšas ir daro žvsiūs kad iis galėjuos išlaiko specialus komitetas įu pasilik;‘i Kanadoje Moitrealie- 
prie katalikų mokyklų komisijos. (gg Horan apdrJaudos istaigos 
NneoCanadienste3k737^heJbrooke1 tarnautoja’ 8loboJusi Pabėgėlį, 

jš^Easfle Ss^5S^2&ikreiDėsi * Premjerą Diefenbakerį 
■ ■ Veį_ 525-b311 kamb. 325 , ir kitas istaigas Drašydama leisti 
arba 327. Ta pati Įstąiga teikia jain įgyVentj Kanadoj ir paža-
informąęij^ ir apie kitus pran- įėdarm finansinę paramą. ' 
euzų ir anglų k. kursus, išlaiko- . r .

Naujas “Tėviškės Žiburių” 
atstovas Monteralyje

Pranešame, kad nauju,“TŽ” at-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Suaugusių choro repeticijos: 

sekmadieniais po Sumos — vyrai, 
pirmadieniais 7.30 vai. vak. — 
moterys ir ketvirtadieniais 7:30 
vai. vak. — visi balsai. Visos re
peticijos muzikos studijoje. Nuo 
praėjusio sekmadienio choras 
pradėjo vėl geidoti Sumos metu. 
Linkime sėkmės!

— Vaikų choro repeticijos: 
penktadieniais 6-7.30 vai. vak. ir 
sekmadieniais 2.30 vai. p.p. mu
zikos studijoje.

— Šį šeštad., rugs. 30 d., 8 vai. 
ryto Mišios už a.a. Barboros Trei- 
gienės vėlę 30 d. mirties sukak
ties proga. Artimieji kviečiami 
dalyvauti.

— Spalio mėn. rožinis bažny
čioje šiokiadieniais bus kalbamas 
po 8 vai. Mišių, o sekmadieniais
— po 9 vai. Mišių. Iškilmingas 
metinis rožinis Parodos aikštėje
— šį sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
Iškilmių pradžia — 1.30,vai. p.p. 

' — Ateinančią savaitę parapi- 
jės kunigai lankys - kalėdos Lake
view, Long Branch, New Toronto, 
Mimico priemiesčius ir Toronte 
šias gatves: Durie S., Willard A., 
ir Windermere Ave.

— Jaunavedžius Joną Aukštai
tį ir Birutę Valiukevičiūtę nuošir
džiai sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo! x -. ... .

— Ateinanti mėnesi praside- septyniolikos narių būrelis ir 
išrinkta valdyba: Violeta Akelai-į 
tytė. Laimutė Dambrauskaitė ir 
Jonas Sepulis. Naujojo būrelio! 
globėjas — A. Laurinaitis, orga
nizatorius ir dvasios vadas —' 
kun. B. Pacevičius.

Anglų kalbos pamokos
Per Toronto televizijos 6 stotį 

spalio 7 d., 12 vai. pradedamos 
anglų kalbos pamokos. Pamokos j 
vyks šeštadieniais ir sekmadie-! 
niais 12 vai. v. ir trečiadieniais 
11.30 ryto. Jos tęsis pusę metų.

Viešnia iš Lietuvos 
Kleopatra Chainauskienė, š.m.

Spalio 7 <L, Prisikėlimo parapijos salėje
K. L. B. Toronto Apylinkės Valdyba rengia triukšmingą rudens 

sezono ątidarymo proga

Programoj dalyvaus visų mėgiamas
Toronto Vyrų Kvartetas,

n šokiams gros septynių asmenų sąstate OLYMPIA orkestras. 
Taip pat veikš bufetas su Įvairiais gėrimais bei užkandžiais, loterija 
ir kitos staigmenos.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas §1.50.

Laukiame gausaus atsilankymo! Valdyba

ei jos Įstaigos, tebėra laikomas

dančiam vajui pasiruošimai, ne
žiūrint Įvairių komplikacijų, ei- Į 
na toliau. Jau yra paaiškėję, kad 
vajaus sukeltos lėšos liks para
pijos ižde. Prie katalikiškų gimna-

ra Įsijungti naujų choristų.
— Spalio mėn. pradžioje prade

damos tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsias mokyklas.

— Mokyklas lankančio jaunimo 
popietės greitu laiku pradeda
mos sekmadieniais parap. salėje, viains irgi nelankstus. Jeigu jis!

— Miesto labdarybės Įstaigose 
patirta, kad seni ir nebedirbą as
menys, šalpos Įstaigų pagalbos

"Varpas” po vasaros atostogų 
vėl pradėjo naują 1961-62 m. se
zoną. Repeticijos vyksta pakaito
mis šv. Jono Kr. par. salėje ir L. i 
Namuose. \

Spalių 14 d; sezono atidarymo | 
pradžiai atžymėti "Varpas” ruo- ’ 
šia didžiulį pobūvį Prisikėlimo1 
parapijos salėje.

Įsteigti jaun. ateitininkai
Rugsėjo 24 d. įvyko slegiama

sis šv. Jono Kr. para, jaunųjų 
ateitininkų susirinkimas. Sudary- i

ATEIKITE PASIŽIŪRĖTI
pirmosios metinės

tautiniu^ g rupiu 
PARODOS

Nuo trečiadienio, spalio 3 d., iki šeštadienio, spalio 7 d., 
10.30 vai. ryto iki 11.30 vai. vak.

PALACEPLER — LAKE SHORE ROAD TORONTO

26, TAUTINĖS GRUPĖS 
ATSTOVAUJA “OLDWORLD FAIR”

• Prekybos ir pramonės eksponatai • Tautinių grupių eksponatai • Tau
tinių menininkų darbai • daugelio kraštų maistas ® Kontinentinė at
mosfera • Tautinių grupių grožio varžybos ir madų paroda • Tarptauti
nio koncerto programos kiekvieną vakarą: tautiniai šokiai, chorai, gim
nastikai, solistai — dalyvaujant geriausioms tautiniams talentams.

VISŲ TAUTYBIŲ BALIUS ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 7 D.

Įėjimas — 50 centų.

atleistu mus nuo vajaus, nukris
tu didėlė našta. Nesant betgi to atvykusi iš Lietuvos į Čikagą pas
kios išimties, tenka paklusti. Ki- sūnų Vytą, dabar vieši Toronte

gali prašvti tik išgvvene Kanado- i taip nei tvarka nei darbas nėra Pas dukterį ir žentą Tumosus, 65
je penkeris metus. Per ta laiką įmanomi. - Northcote Avė. Mano pabūti po-
vra atsakingi kvietėjai. ‘* . , - ' • • , - rą savaičių ir tikisi susitikti pažįs-
* KatU vyrų dr-jos susirinkimas tamu iš Viešvilės ir Jurbarko.

“Lietuviški paminklai”, šiuo Praeitą sekmadieni Įvyko gau- §įa proga viešnia lankėsi redak- 
vardu išleista brošiūrėlė su skulp- sus Katalikų vytų dr-jos susirin- cijoje ir užsiprenumeravo “TŽ”. 
tor. R. Mozoliausko projektuotų rinkimas. Labai Įdomią ir aktualią R, 
paminklų nuotraukomis ir Toron- paskaitą skaitė šešt. mokyklos . . un.- P°imanskis is bchenac 
to šv. Jono liet, kapinių pamink- vedėjas J. Gustainis. Jis, kaip pe

ATEIKITE IR ATSIVESKITE VISA SAVO ŠEIMA —

šie visi pasirodymai skirti jums!

mus Quebeco jaunimo ministeri
jos. Pastarieji kursai pradedami 
spalio 2 d. 8 vai. vak. .Tie išdėsty
ti įvairiose miesto dalyse. Pilie- stovu Montre^Iyje pa kviesta p. 
lybei gauti kursas prasidės lap- ~ ‘ 
kričio 6 d., sekantis 1962 m. va
sario 5 d. Jis apima 10 pamokų, 
skirtų besiruošiantiems priimti visas žinias, pranešimus ir skelbi 
Kanados pilietybę ' ’

Šv. Kazimiero parapijos baza- einančiam antradienį, siųsti mūsų 
ras įvyks lapkričio 24-25-26 d.d. atstovei p Zubieuei rastu ar tele- 
Parapijiečiai kviečiami nuošir- f°nu nevėliau sekmadienio vaka
riniai prisidėti savo auka bazarą rOi Redakcija
rengiant. Rinkliava bažnyčioje 
praeitą sekmadieni — §117. r/- ‘ar J *3

Berniukų choras gražiai gieda IŠGUJO iNGFiadOj* 
AV bažnyčioje pamaldų metu, i n^KU NDJ AMO TURTO 
Jiems nupirktos liturginės uni-i PARDAVĖJŲ suvažiavime, ku- 
formos uz $360. ■ rjs jvvię0 Banffe. buvo nutarta i

. , ’ • • V   7

Rengiasi tuoktis: B. Kušleika, pardavėjų eiles neįsileisti nekva- 
AV parap.. su P. Chelminski. St. lifikuotų asmenų. Iš viso, pačią 
Mary’s par.; Alfonsas Vytenis pardavėjų — realtors — katego- 
Radzevičius. šv, Antano par. De
troite, su Saule Morkūnaite, AV 
parap.

Šv. Kazimiero parapijos miru
sieji prisiminta pr. sekmadieni 
aplankant kapines. Kapinių lan
kymas priešpaskutini j j _______ _ _______ ,
sekmadieni šv. Kazimiero para- Toronto gvv. metinis uždarbio vi- 
pijoj yra tapęs tradiciniu; šiemet durkis siekė 84.318. iš kuriu vi- 

į dalyvavo parapijos kunigai ir dutiniškai kiekvienas sumokėjo

Zubienė, 555 Gerald St., LaSalle^ 
P. Q.: tel. DO. 5-0224.

Mie’us monireaUečius prašome

mus, skirtus “TŽ” numeriui, iš-

pardavėjų — realtors — katego
riją norima paversti profesija ir 
reikalauti iš nardavėjų net uni- 

\ versitetinio išsilavinimo.

TURTINGIAUSIAS MIESTAS 
KANADOJE yra Torontas. Mo

kymas priešpaskutini rugsėjo kesčių departamento žiniomis,

pi joj yra tapęs tradiciniu; šiemet durkis siekė $4.318, iš kuriu vi- 
I 

[apie 200 parapijiečių. Kapinėse $479 mokesčių valdžiai. Montrea- 
’Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė n^ apeiti kryžius keliai ir sukalbę- lio gyv atlyginimo vidurkis sie- 
: augšte, be baldu, nuo spalio 9 d. Elekt- ^aS-rožinis. į kė $4.270.

Prieš pusantrų metų Quebeco rinė plyta, galima naudotis skalbimo e • ■ , - - •
šiaurėje mirė a.a. Juozas Gailius.: mašina ir dulkių siurbliu. .Skambinti reikalams $156,10, šv. Tėvo lab 

itedy, JAV. atostogų proga aplan-; Velionies sesers — Ručinskų šei- trečiadieniais, šeštadieniais nuo3 2 darai — 
dagogas giliai ir su pavyzdžiais :kė savo bičiulius Toronte, “TŽ” ma, gyv. Toronte, o taip pat velio- < vai. p.p. Tel. RO. 7-0867. 
gvildeno tema: “Žvilgsnis i save”.! redakciją ir užsisakė laikraštį. 
Realiais pavyzdžiais iškėlė labai’ Neseniai jis yra paskirtas vietines 
nesaikinga mūsų lietuviško evve- ligonines kapelionu kur yra 250 

lovų ir 500 personalo.
J. Aukštaičiui - B. Valiukevičiū

tei jungtuvių proga ,šv. Jono Kr. 
par. salėje buvo surengtas šau-

Perkelti a.a. J. Gailiaus 
palaikai

Surinkta A V bažnyčioje: parap.

lų taisyklėmis. Skulpt. R. Mozo- 
liauskas kapų paminklus gamina 
per vieną amerikiečių firmą Čika
goje. Kiekvienam paminklui jis 
sukuria originalų projektą. Kana
doje Šiai firmai atstovauja A. Rin- 
kūnas, 146 Close Ave.: tel. LE. 
5-9397.

Europietiška paroda - mugė
Grupė iniciatorių yra užsimo

jusi ruošti Toronte nuolatinę me
tinę europietiško pobūdžio paro
dą-mugę. Tai būtų lyg valst. paro
dos — CNE tąsa. Jei pirmasis; 
bandymas pavyktų, tikimasi atei
tyje įeiti ir į pagrindinę parodų'V 
aikštę CNE. su pastoviu paviljo
nu.

šiai idėjai išpopuliarinti inicia
toriai buvo sušaukę etninės spau-Į 
dos atstovų konferenciją, kur pa-!avasinę *erovv- 
informavo apie artėjančią paro
dą ir pademonstravo kaikuriuos _____ ____ _______  e__ .
parodoje rodysimus dalykus. Pati kės pradėti namus šildyti, o dar 3. Olšauskas iš Sault St. Marie . - . , x-•
paroda, angliškai vadinama Na- daug kieno krosnys neišvalytos, gydosi Compensation Board ligo- 401)00, graikų 23.000, olandų 2o.- 
tional Ethnic Show, įvyks spalio Užsakant alyvą per LN krosnys iš- nineje. Jis buvo sužeistas darbe. - — ”*
3-7 d. Toronte, Palace Pier patai- ; valomos nemokamai. Vartotojams Pradžioje gydėsi vietinėj ligoni- 
pose. Ji bus atidara nuo 10.30 vai. nėra skirtumo kur perkama aly- n®j, o dabar — Toronte, 
ryto iki 11.30 vai. vak. Įėjimas! va: kaina visur ta pati. Užsakant 
50 centu.

nesaikingą mūsų lietuviško gyve
nimo svečiavimosi būdą. Pabrėžė, 
kad ši svečiavimosi liga, kuri pa
reikalauja ir daug brangaus laiko 

■ ir pinigo, turėtų būti visuomenei

Antano Gražio šeima apsigyve
no A V parapijoj: 4864 Lapeltrie 
St., Montreal, tel. RE. 9-9328.

T. Biernacki, lenkas, kaltina- 
- 2 kambariai, virtuvė. Yra garažas.i™5 1bU?- tei^?as

- - be prisiekusiųjų kolegijos. Tačiau
———-2---------------------------- šį augštesniojo teismo teisėjo Ign.

ESPERANTO KALBĄ 
siūloma dėstyti Kanados mokyk
lose. Šios kalbos kursai jau antri 
metai veikia McMaster un-te Ha
miltone. Siūlom-’ esperanto kalbą 
Įtraukti i mokya^T programas. Ka
nadoje yra apie 1.200 esperanti
ninkų, iš jų 200 Toronte.

nies ka tik iš Lietuvos atvykę tė-!« ; - o , . . .o I Išnuomojami 2 kambariai ir virtuve ,
vai pasistengė jo palaikus perga-in augšte, be baldų. TeL RO. 7-4750. k 
benti iš virš tūkstančio mylių nuo- 
tolio į Toronto lietuvių kapines. __ 
Karstas buvo pergabentas trau- skambinti po darbo le. 3-8701.
kiniu, sumokėjus vieno asmens------------------------------------- .
pirmos klasės bilietą. Lietuviu ka- parduodamas namas College - Do- Desloriers sprendimą valstybės

-................. i vercourt rajone. 10 kambarių, trys vir- gvnėjas gali dar apeliuoti.
Biernacki buvo suimtas ba- glijoje gyvenąs milijonierius G. 

į landžio mėn., bet vėliau paleistas, 
i Kito teisėjo patvarkymu vėl bu- 
,vo suimtas, nes to pareikalavo 
i prokuroras. Šiuo metu jis paleis- 
i tas už $4000 užstatą.

Išnuomojamas mažesnei šeimai butas

j plačiai išaiškinta ir gydoma idea- nūs pokylis, kuriame buvo gausu pinėse palaikai palaidoti praėjusį J 5, '
| liu lietuviškumu. j bei viešnių ie ebieju pueiu.1 --- - tuves’ trys tuaIeta*’ dv,'’ubas
Į Katalikai vyrai pažadėjo visuo- • jungdamiesi prie daugybės
se darbuose pagelbėti parapijos: kalbu, nuoširdžiai sveikina šiuos 

; vajaus pravedime ir pasiskirstė! sutuoktinius, priklausančius “TŽ” 
Į pareigomis: paruošti pietus, pa- ’ skaitytoju šeimai. Geriausios sėk- 
i rengti bei papuošti salę, patar- mės! 
i nauti prie stalu ir priiminėti sve-;
icius. '7 * R- Vastokas, gavęs bakalauro

Buvo svarstomi ir kiti svarbūs laipsnį, sėkmingai tęsia savo stu-

švečių bei viešnių iš abieju pusiu.! pirmadieni. Tą pačią dieną šv. jgl 'LE 2-6198
-----*’ ' ’ *' ’ •* ‘ Jono Kr. bažnyčioje už a.a. J. ‘

Gailiaus vėlę atlaikytos gedulin 
gos pamaldos. A.

385.090 ateiviu
Į Torontą ir jo priemiesčius 

> per paskutinius devynis metus at- 
________-  . - x ' vvko 385.000 ateiviu. Pagal pra- reikalai. liečia visus parapijos ka-' dijas un-te ir ruošiasi magistro -tu metu apSkaičiavimus, dabar 

l t-i__ ___  *---------- _ i_____ 2 1 lomcnini lie vro nnL’uincfnc . 17__  . .talikus vvrus'ir ju lietuviška bei 'laipsniui. Jis yra pakviestas vie- . ......... .
no prof, asistentu: domisi archeo- čiu sJįar0; britu 906.000^ italu 
logijair jai artimais mokslais Jo! 13o.OOO, vokiečiu 80.000, žydii 
žmona studijuoja meną Niujorke. sn nnn nkrainieč-u 50 000_ Drani

metropolinio Toronto gyv. skai-

garažas.

500 JAUNU
KANADIEČų nereikalavo An-.

Liet. Namų pranešimas 
Jau artinasi žiema ir greit rei- į 80.000. ukrainiečių 50.000, pran

cūzų 50.000, lenkų 35.000, vengrų

000; kiti po 10.000 ir mažiau. Pa
čiame mieste britų tautybės gy
ventojai sudaro tik 40%; 1951 m. 

ijie sudarė 70%. Torontas nebe
V. ir O. Vasiliauskai paminėjo ra angiiškas miestas.

. .... J atvva- Per LN bendrovė netik 2o m. vedvbinio gyvenimo sukak-
Sioje įdomioje parodoje daly- išvalo nemokamai užsakytojo tį Bičiuliai jiem'surengė staig- 

. vaus trisdešimt atskirų tautybių krosnį, bet dar duoda LN sutartą ^eną _  jaukias vaišes* kuriose
iš Toronto ir kitų vietovių. Ją glo-, komisą, kuris gali sudaryti apie dalvvavo didokas būrvs artimųjų 
boja Ontario gubern. — Įeit. Hon.: porą tūkstančių dol„ jei užsakyto- i * " J •'

jų bus apie 200. “Globe and Mail” rugsėjo 21 d.
Užsakyti alyvą galima L. Na- Įsidėjo žinutę, kad adv. V. Alks- i 

muose pasirašant lapeli arba va- i nis pašalintas iš teisininkų sąjun-: 
karais paskambinant P. Lėliui! gos ir jam atimtos teisės verstis 
tel. LE. 4-1586. L. | praktika.

LN šėrų ir alyvos vajus I Keturi portugalai ateiviai buvo

meną -— jaukias vaišes, kuriose

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

ginamas 10%. Ontario prov. šis 
šildymo būdas dar visai naujas. 
Iki š.m. pabaigos elektra bus ap
šildoma tik 2.000 namų, bet Hyd
ro vadovybė tikisi, kad šis skai- 

QA1 T ir” UflVEDC !™us P° keliolikos metų pasieks 
DALIIv Arl\/TEI>O šimtus tūkstančių. JAV elektra. 

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis; aošildoma jau virš milijono na< 
nors ten elektra yra branges-; 

Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil- ne nei Kanadoje. Palyginus su kl- 
šildymo būdais, šildymas 

elektra yra brangesnis, bet jis 
Ituri daug patogumų: švarus, sau
gus. lengvas kontroliuoti ir reta 
gedimų.

draustas. Važiuojam kas savaitę Į ’ 

tona, North Bay, Šudburj ir kitur.
30 DEWSON ST., TORONTO 

Telefonas LE. 4-1403

Weston Loblaws krautuvėm 
išplėsti Anglijoje. Daugelis buvo 
nustebinti, nes atrodo, kad Angli
joje nėra tam tinkamų žmonių. 
G. Weston galvoja, kad kanadie
čiai turi daugiau gerų verslo sa
vybių. Jis pats gimė Kanadoje; 
būdamas 35 m. nuvyko Anglijon 
ir Įkūrė biskvitų bendrovę. Po 3 
aetu jis nukonkuravo visas kitas 

kepyklas ir šiandien jo kepyklos 
nirmauja Anglijoje ir Kanadoje.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-Žemė-Draudimas-Paskolos

John Keiller Mckay. Ontario Pi
lietybės min. Hon. John Yarem- 
ko ir Toronto miesto burmistras 
N. Phillips.

Parodoje bus išstatyti Įvairių 
dalyvaujančių tautų pramoniniai, 
prekybiniai ir kultūriniai ekspo
natai,-pagaminti Kanadoje. Bus 
ir tarptautinė meno paroda, Įskai
tant Įvairių rūšių meną, repre
zentuojanti naujųjų ateivių kūry
bą. Vakarais bus tautybių šokiai 
ir kitokį meniniai pasirodymai, 
kuriuose dalyvaus: škotai, veng- ’ Katche UR * Aoeravičiuš
rai. lenkai, estai, latviai, lietuviai ?9CKP’ A- šatene. R._Aperavicius 
(Toronto taut, šokiu grupė), aust
rai. suomiai, vokiečiai, ukrainie
čiai. makedoniečiai. indiečiai. 
graikai, serbai, japonai, kiniečiai, 
kazokai, čekai, slovakai, moravai, 
ispanai, prancūzai ir italai. Kai- 
kurios tų grupių turės savo cho
relius

Parodos valgykloje bus gami
nami Įvairių tautų valgiai, o šalia 
ios veiks europietiško stiliaus ka
baretas Parodos uždaryme Įvyks 
tarptautinis balius, kuriame bus 
ir grožio karalienės rinkimai. 

.7 ,A.R; ■.

U II dlj » Ui VdJUd j įkviuii acviviai uuvv/ (

pagyvėjo. Rugsėjo pirmoje pusėje, patraukti teisman už sliekų ran-;
♦ t' v ‘ TN T T . -.111 — J ____1_ X.. I

vos užsakymų. Be jau skelbtų, 
Šerus įsigijo: L. Garbačiauskas, 
V. Kecorius, M. Kojelis, L. Lely- 
tė-Brakienė. J. Macijauskas, K. 
Motušis. Alyvą ' užsisakė: J. Vi-

8 apartamentai. Parthenais g-vė, 
prie Sherbrooke g-vės. netoli šv. 
Kazimiero bažnyčios. 4 metų. Paja
mų S5.360. Nuomininkai apsišildo. 
Kaina S35.000. įmokėti $10.000.

P. Adamonis RA. 2-2472.

nepaniršklte užsukti lietuviškon dovanu^ 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1213 Dundas St TeL LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK IR S K O L I N K I 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI,
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 va!., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekjnadieniais 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

parduota 7 šėrai ir gauta 10 aly- kiojimą De Havilland golfo aukš-į 
'tėję. Teisėjui J. Butler jie paaiš
kino. esą tai darę norėdami užsi- i 
dirbti pragyvenimui, nes neturėję | 
darbo. Už 1000 sliekų jie gaudavę 
po $3. Teisėjas pagyrė portugalus 
už uolumą ir išteisino. Esą kiti 
kanadiečiai bedarbiai tinginiau-; 
darni nrašvaisto bedarbio pašal
pą. o šie portugalai norėjo užsi
dirbti pragyvenimui.

Bedarbiai nenori mokytis. To
ronto darbo Įstaiga — National 
Employment Service — bedar
biams organizuoja kursus, ku
riuose jie yra mokomi amatų. 
Tam tikslui darbo įstaiga yra iš
siuntinėjus klausimų lapus 30 - 
000 firmų, norėdama sužinoti, ko
kios rūšies specialistų jos pagei
dautų. Tačiau visas projektas už
kliuvo. nes darbo įstaigoje yra 
nermaža užsiregistravusiu bedar
bių. kurie norėtų išmokti naujo 
amato. 7!; .

1.504.634 gyventojų yra Toron-! 
te.Prieš 7 metus jų buvo 1.172 - 
556. Per tą patį laikotarpi padidė- j 
jo automobilių skaičius nuo 289 - 
814 iki 519.238. Beveik kas tre
čias torontietis turi automobili. 
Tik Detroitas ir Los Angeles šiuo 
atžvilgiu pralenkia Torontą

Rr. Pakštas. P. Bražukas. .J: Ra
dauskas ir P. Dranginis. L.

Slėptuves norima Įrengti To
ronto požeminio traukinio tune
liuose ir naujame požeminiame 
garaže. Foundation Co. of Cana
da inžinieriai daro apskaičiavi
mus. kokių patobulinimų reikė
tų. kiek žmonių galėtų tilpti ir 
kokius maisto, vandens ir kitokių 
reikmenų sandėlius reikia paruoš
ti. kad slėptuvėse esantieji galė
tų išbūti bent 7 dienas, kol pavo
jingi spinduliai išsisklaidytų. Ap
skaičiavimas kainuos $15.000.

MATILDAI KUOLIENEI ir jos šeimai 
broliui mirus 

gilią užuojautą reiškia

Bieliūnu šeima
L-- • <.

408 Roncesva Iles Ave, Tel. LE. 54944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu* , 
nėlės. zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti ivairius FOTO j 
APARATUS-arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONEBELL, HOWELL j 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA. j
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

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

BROC K •— QUEEN. $1.000 įmokėti, balansas $12 000 nor 13 nWų, moder
niškas. 2 virtuvės, riepetrinami kambariai, nauja apšildymo šistema,

BATHURST — BLOOR. $2.500 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metu.
8 kambariai Su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. "Estate”

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 įmokėti, balansas $14 500 ncr 10 metų.
7 kambariai, nric nat Bloor, vandeniu šildomas, platus Įvažiavimas, mo
demiškas grab’s narnas.

SIX POINT — BLOOR. $10.000 įmokėti, balansas $11.500 per 10 metų. 
Specialiai statvtas bungalow, msvs nilnai užbaigtas geram rezid. rajone.

KRAUTUVE — BLOOR — DUNDAS. $5.000 Įmokėti, balansas S17J00.
Modemiškai pastatvtas. ojius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 įmokėti, balansas $22000 17 
kambariu, balkonai, vienų metų senumo, gems nuomos, geležiniai laip
tai, virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 

■■■■
Pas mus randasi daug nauiai registruotu pardavimų H’gh Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




