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Musiju parlamentas
Laisvėje lietuviai yra demokratai. Demokratai ta prasme, kad 

jie nepakenčia kieno nors sauvališkai diktuojamos valdžios. Vos 
pradėję atkurti nepriklausomą valstybę, krašto valdymo pagrindan 
jie padėjo parlamentinę santvarką, kurioje kiekvienas pilietis turi 
lygų balsą. Ilgai gyvenę Rusijos caro diktuojamoje santvarkoje, 
jie bodėte bodėjosi carizmu, kuris grėsė persimesti lietuviškom 
formom ir Į naujai atkurtą nepriklausomą valstybę. Tiesa, jie ne- 
visada pajėgė išlikti grynoj parlamentinėj santvarkoj. Dėl Įvairių 
priežasčių buvo užėjęs diktanto laikotarpis, tačiau visi jautė, kad 
lai laikinis dalykas, kuris turės pranykti. Visi galvojo apie naują 
demokratinio pobūdžio santvarką, kurioje būtų respektuojama ne 
vieno, o visų valia. Vieni atvirai bruzdėjo, kiti slaptai organizavosi, 
treti kūrė naujos santvarkos teorijas. Vakarų kultūros dvasioje 
subrendusi karta ypač nebuvo linkusi diktantui. Ji laukė meto, 
kuriame galėtų išryškėti visumos valia. Deja, toks metas neatėjo. 
Jo vieton Įsiveržė okupacija, išstūmusi tūkstančius lietuvių ana
pus Lietuvos. Užsieniuose susitelkusios masės nepabiro. Jos grei
tai susiorganizavo parlamentiniu pagrindu, rinkdami savo “val
džias” — komitetus. Pagaliau buvo mestas šūkis: bendruomenė! 
Visi susiprato, kad kiekvienas lietuvis savaime priklauso lietuviš
kajai bendruomenei. Daug laiko praėjo, kol ta idėja buvo konkre
tizuota, bet ji prigijo. Ir šiandieną visų laisvųjų kraštų lietuviai 
yra apjungti gyvu tos pačios bendruomenės ryšiu, kylančiu iš 
visumos valios, čia niekas nediktuoja, nes kiekvienas balsuoja 
ar bent turi teisę balsuoti. Tą savo parlamentinio pobūdžio apsi- 
jungimą lietuviai pademonstravo pasaulio lietuvių seimu. Tai rodo, 
kad po savo kojomis turime bendrą pagrindą, ant kurio galime 
ginčytis, turėti Įvairias linkmes, nuomones ir visdėlto galutinėje 
sąskaitoje atsiremti Į -tą pati visus vienijantį pamatą.

Atsidūrę išeivijoj bei pastoviau Įsikūrę įvairiuose kraštuose, 
susitelkėm i vietines lietuviškas bendruomenes. Bet ir čia viskas 
liko pagrista parlamentine santvarka. Niekas nediktavo ir negalėjo 
diktuoti. Išeivijoj diktatūra neįmanoma. Jei tokios linkmės žmo
gus vienur ar kitur iškiltų, tuojau būtų sudorotas. Išeivijoj tėra 
Įmanoma visumos ar bent daugumos valia, pasiekta bendru suta
rimu. Kanadoj ir visuose kituose kraštuose šiuo keliu kaip tik ir 
einama. Vienur su mažesne, kitur — didesne sėkme. Visur yra 
rinkti valdomieji organai — pradedant mažiausiom apylinkėm ir 
baigiant krašto tarybomis bei valdybom; Kraštų tarybos yra pla
čiausi organai, atsakingi už viso krašto lietuvių veiklą. Jie pama
žėl Įauga visuomenės sąmonėn ir tolydžio darosi Įtakingesni. Iki 
galutinio jų Įsigalėjimų bei veiksmingesnio pripažinimo dar trūks
ta kelių varsnų. Išeivija dar nevisai Įpratusi žiūrėti i savo kraštų 
tarybas kaip i mažuosius savo parlamentus. Dar nepakankamas 
nuošimtis dalyvauja jų rinkimuose. Dar nepakankmai išpopulina- 
mi jų darbai, nutarimai, posėdžiai ir atstovai. Tikrumoje gi turėtu
me-vertinti savo kraštų tarybas kaip savo seimus, kuriuose spren
džiami svarbieji mūsų gyvenimo klausimai. Nepriklausomi demo
kratiniai kraštai savo parlamentams skiria didžiausi dėmesį, nes 
juose sprendžiami gyvybiniai piliečių rūpesčiai. Mes. tiesa, nega
lime pretenduoti Į tokio masto parlamentus, negalime naudotis 
valstybinėmis priemonėmis, bet galime tvarkytis parlamentiniu 
būdu pagal savo mastą. Mūsų kraštų tarybos, tie mažieji parlamen
tai. sprendžia viso krašto lietuvių reikalus. Jų rūpesčiai yra mūsų 
rūpesčiai, jų vargai — mūsų vargai, jų laimėjimai — mūsų lai
mėjimai. Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenės taryba yra jų 
tikroji atstovybė. O ji būna tokia, kokie to krašto lietuviai. Jeigu 
kur tautiečiai yra apatiški bendriems reikalams, tai tokia būna ir 
jų atstovybė, nes ji kyla iš tų tautiečių. Jbn nepatenka veiklūs, 
energingi atstovai, nedaug tepaiso lietuviškų reikalų, i viską žiūri 
pro pirštus, kaip ir dauguma to krašto apatiškų tautiečių. O ten. 
kur lietuviai aktyviai dalyvauja rinkimuose, ir išrenka veiklius, 
sąžiningus atstovus, džiaugiasi savo krašto taryba, nes atsiranda 
tvarkantis organas, kuriam galima ramiai patikėti bendruosius 
reikalus. Iš jo kyla ir veikli valdyba, konkrečiai organizuojanti 
bendrą lietuvišką gyvenimą.

Kanados Lietuvių Bendruomenės IV-ji Krašto Taryba spalio 
7-8 d.d. renkasi Toronte trečiajai sesijai. Ta proga reikia pasi
džiaugti. kad šis mūsų parlamentas jau eilę metų labai kruopščiai 
vadovauja Kanados lietuvių gyvenimui. Tarybos darbams skirki
me daugiau dėmesio, o jos atstovams linkime geriausios sėkmės.

Pr. G.

KAS
MIN. PIRMININKAS
J. DIEFENBAKERIS pareiškė, 

kad jis rusų siūlomoje "troikoje" 
JT tikrai nevažiuos. “Tuščioje D. 
Hammarskjoldo kėdėje nėra vie
tos trims asmenims’’.

KANADA PARDAVĖ
NIGERIJAI $6 mil. vertės tran

sporto lėktuvų. Nigerijos krašto 
apsaugos min. Ribadu buvo atvy
kęs Kanadon ir paprašė Kanados 
pagalbos Nigerijos aviacijai. Ka
nadiečiai taip pat apmokys vieti
nius lakūnus.

UOSTU DARBININKŲ
STREIKAS. Hamiltone ir To

ronte. užtrukęs 6 savaites praėju
sią vasarą, davė $3,5 ‘mil. nuo
stolių. o darbininkai laimėjo tik 
'2 cento i vai. Daugelio streikų 
galėtų būti išvengta, jeigu darbi
ninkai ir darbdaviai parodytų 
daugiau geros valios.
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Savaitės įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDŽIUOSE SUSITELKĖ VISO PA
RULIO POLITIKOS MAZGAI. Pasakė kalbą Amerikos prez. J. F. 
ennedy ir Rusijos užs. r. min.. A. Gromyko. Pastarojo kalba buvo 
g ir atsakymas JAV prezidentui. JT vis dar dirba be savo gen. 
kretoriaus. Sovietai pasiūlė rinkti vieną gen. sekretorių iki 1963 
etų su dviem vicesekretoriais be veto teisės.
JAV prezidentas savo kalboj JT stipriai palietė ir Rusijos kolo- 
zmą. Jo kalbą vakariečiai gyrė, nors spauda pastebėjo, kad jis 
ilba kaip Churchill is. veikia kaip Chamberlainas.
MIRĘS JT GEN. SEKRETORIUS DAG HAMMARSKJOLD pra- 

tą penktadieni palaidotas su karališkomis iškilmėmis Švedijoje jo 
mtajame mieste Uppsaloj, Iš>-----------------------------------------
W specialiai nuvyko Į laidotu- Į Derybas veda pats kancleris 
:s viceprez. Johnson ir ambasa-į Adenaueris. prieš kuri pasisako 
irius prie JT Stevenson. Į ir laisvieji demokratai ir social- 
JT UŽKULISIUOSE vvksta ■^pvTi^tnK-iK-TTinr i 
mtriniai pasikalbėjimai tarp 
\V valst. sekret. D. Rusk ir Sov. 
ijungos užsienio r. ministerio. 
>štadieni buvo jų trečias pasi- 
atymas. trukęs net 4 vai. Pasi- 
rimų temos: JT likimas, gener. 
ikretoriaus ir “troikos” klausi-

i mas, Berlyno ir Vokietijos klausi
mai; nusiginklavimo ir atominių 
sprogdinimų uždraudimo reikalai. 
Derybininkai vienas kitą tiria, ar 
galimi išviso pasitarimai tarp jų 
valstybių galvų ir vyriausybių? 
Nei vienu klausimu dar nesutar
ta ir nieko apie pasikalbėjimus 
dar nepaskelbta. Tik manoma, 
kad A. Gromyko lankysis pas pre
zidentą Kennedv. , . ,. ...i dzia joms pačioms apsispręsti. Ki- 

SIRIJA SUKILO prieš savoj taip vyksta koloninė  j Rusijoj.
globėją Egipto Nasseri. Sukilėliai į ANGLIJOJ Įvyko Common- 

vyriausybę, kurią pasiskubino i cija, kurioj buvo .tartasi ir dėl 
pripažinti Jordanu kc.lEiiu., Tu r- * Anglijos noro p?i?!KJt2<prie\£u- 

:kija ir Persija. Sirija sukilo prieš Įropos 6 valstybių sąjungos —
Reikšmingą

i ir laisvieji demokratai ir social-
■ demokratai.

RYTU VOKIETIJOJ apgulos 
Į stovis tęsiamas. Žmonės net su 
! pavojumi gyvybei mėgina iš rau- 
: uonųjų pabėgti. Užtat komunistai 
tuština rytiečių namus prie Va
karų Berlyno, krausto gyventojus 
lauk, užmūrija langus ir duris.

OLANDIJA pasiūlė JT naują 
istorinį tautų dekolonizacijos pro
jektą. Ginčijama teritorija perei
na JT priežiūron ir jos vykdo gy
ventojų atsiklausimą — plebisci
tą. Rezultatams paaiškėjus, JT 
vykdo gyventojų norus. Olandai 
ši principą nori pritaikyti savo 
kolonijai Naujajai Gvinėjai. De
mokratinės valstybės atpalaiduo- 

į ja savo kolonijas nuo varžtų ir lei-

VOKIETIJA IMA NUSIUILTI VAKARIEČIAIS
N. Chruščiovas vienam vakario- to ir Vokietijos rinkimai. Aden- į min„ pasakė: “Reikia tikėtis, kad

“Jei auerio pozicija po paskutinių rin-Berlyno problema išsispręs grei- 
Vokietija nusivils Vakarais, kimų susilpnėjo ir nežinia kur ičiau. negu mes tikimės. Vokieti- 
kreipsis i mus. Jai tada nebus ki- Bonan pakryps. Adenauerio pro-i ja negali vienu šuoliu būti suvie- 
tos išeities". Vakariečių ambasa- paguota idėja, kad abi Vokieti-, nyta. Dvieju Vokietijų federacija 
oriai Maskvoje susirūpino, nes jos butų suvienytos, blėsta. JAV j turės 

linksta pripažinti dvi Vokietijas 
Bonųa gi jau svarsto pasitrauki
mą iš Atlanto S-goŠ/ ' '- 

Vakariečių ryžtas pradeda blės-, luiaunjiauu *. ,~v 
ti. Gromyko JT pareiškė, kad menybė yra J. Strauss, kuris yra į Egiptą ne kaip prieš arabų pašau- ■ ‘bendrosios rinkos . 
Berlynui bus garantuotas laisvas labiau nusistatęs prieš rusus. Jis vienyto  ją, bet prieš Nassericr kalbą pasakė Anglijos premjeras
statusas. Tad ar verta priešintis? Į darys viską, kad tarp Bonnos ir; tironiją, jo diktatūrą. Nors Siri-;H.Macmillan. Tarpkitkoišsireiš-

Dar 1959 m. L. Erhardtas. ūkio : Maskvos nebūtu sudarytas joks ia turi tik 4.000.000 gyventojų, o kė. kad Anglija jaučiasi geriau- 
: susitarimas. Tačiau jam tas gali Egiptas 25.000.00. bet ginkluotas šiai pasitarnausianti Common-

I nepavykti, nes jau dabar ji daug sukilimas, atrodo, bus pavykęs, i wealthui dalyvaudama Europos
Įkas kaltina perdideliu militariz- ne,s Naseris savo kariuomenę jau.politiniame ir ūkiniame gyyeni- 
Į mu. JT arba taps raudonųjų vai-! atšaukė, nors neramumai dar ne- me. Prieš Anglijos Įstojimą i Eu- 
domos. arba žlugs. Vokietijos: pasibaigę. Sirijai vadovauja na- ropos sąjungas pasisako proang- 

Į problema tada išsispręs Maskvos Į cionalistai ir demokratai, liškos dominijos -— Australija, 
Naujoji Zelandija ir Kanada. Mo
tyvai — ūkiniai, bet prasikiša ir 
nacionaliniai.

SO V. SĄJUNGĄ JT išlaikyti 
1960 m. Įmokėjo $18.245.000, o 
Amerika tuo pačiu laiku $157.- 
100.000. Taigi išeina vienas rusiš
kas doleris prieš 9 amerikinius, 
nors gyventojų skaičiumi Rusija 
su visomis savo kolonijomis už 
Ameriką yra didesnė.

RAUDONOJI KINIJA iškilmin
gai paminėjo 12-tas revoliucijos 
metines. Parade dalyvavo 500.000 
suvarytų žmonių. 3000 užsienio 
svečių tarpe buvo Kubos prez. O. 
Dorticos, Napalio karalius Mahen
dra, buv. Belgijos karalienė Elz
bieta. Komunistinės Kinijos va
dai savo kalbose puolė ypač JAV. 
Esą jos tęsiančios Raud. Kinijos 
izoliavimą ir organizuojančios jos 
neisileidimą i JT.

čių žurnalistui išsireiškė:
Vokietija nusivils

Berlyno moralė kaip tik šiuo me-i 
tu kybo ore.. •

Nuo minėto pareiškimo praėjo; 
mėnuo laiko ir paskutinieji įvy-l 
kiai kaip tik sustiprino šią prie-, 
laidą. Tai Hammarskjoldo tragiŠ-! 
ka mirtis, kuri paliko Jungtines, 
Tautas be vadovvbės ir autorite-1

Lenkijos vyskupai susirėmė su 
komunistine valdžia

__ galimai kuri laiką egzistuo- gįoocją Egipto iNassen. Mikileliaiį ANGLIJOJ Įvyko Common- 
hi”. Erhardtas yra daugiau britų užvaldė visą Siriją, sudarė savo i wealtho parlamentinė konferen- 
; šalininkas, Adenaueris — pran- i •- J--*
Įcųzų.

Kita iškylanti V. Vokietijoje as-

idomos. .;----- „_o_. --------j—
! problema tada išsispręs .Maskvos Į cionalistai ir demokratai. 

Ikišiol Lenkija buvo vieninte-; tymo pagal valdžios instrukcijas. Į norima kryptimi. V. K.
lis kraštas anapus geležinės už-: Kardinolas S. Wyszynski ir 60 Į ——-
dangos, kur tikyba buvo dėstoma vyskupų tam pasipriešino ir už-j Stockholmas.— Du švedų avia- 
mokvklose. Š.m. rugpjūčio 19 d.'draudė kunigams pasirašinėti to- cijos specialistai, ištyrę kulipkas 
. ..... ...................” ....... -kias sutartis. Jie paskelbė sudėti-1 žuvusio JT gen. sekretoriaus JDa" 

Į nĮ ganytojinį laišką, kuris, nežiū- ” 
rint valdžios uždraudimo, buvo 

i perskaitytas visuose dievnamiuo- 
se. Jame pabrėžta: “Visi katalikiš-Į 

nigams ir pasauliečiams, norin- ki namai tegu tampa mokyklomis, 
tiems dėstyti tikybą už mokyklos kuriose mokoma krikščioniškųjų 
ribų. Įsiregistruoti valdžios Įstai- tiesų”. Be to. vyskupai kreipėsi į 
gose. Kurie gaus valdžios leidimą, atskirais raštais i premjerą Cy- 
galės dėstyti bolševikinių inspek- riankiewicz, seimo pirm. Wycech 
torių priežiūroje ir net gauti vai- ir i tikybinių reikalų direktorių 
džios atlyginimą. Valdžios agen- žabinski. Juose nurodyta, kad vai-• 
tai kreipėsi Į kunigus, aplenkda- džia šiame reikale nesilaikanti 
mi vyskupus, ypač vad. “patrijo- konstitucijos ir skverbiasi i nesą- į 
tus”. kad sutiktų pasirašyti sutar- i vo sritį, nepaisanti tėvų teisės 
ti iki spalio 31 d. dėl tikybos dės- auklėti savo vaikus pagal savo Įsi- savo politikoje turi aiškų tikslą, 

tikinimus. Žabinski vyskupų raš- f nuo kurio nuo revoliucijos pabai-, 
to nepriėmė, šiaipjau valdžios pa- gos nenukrypsta.
reigūnai. matydami stiprų pasi-j 1960 m. kalbėdamas Madride,; 
priešinimą krašte, laikosi atsar-; Franco pareiškė, kad jis nenorėtų 
giai. Katalikų vadai aiškiai ma- Ispanijoje matyti kitokios san-j 
to, kad šis valdžios žingsnis yra tvarkos ir tuo davė suprasti, kadw 23 
maskuotas būdas visai uždrausti jo pagrindinės idėjos nėra daug njįoš‘ civifiirio~karo 'kurfo metu

dekretas galutinai uždraudė tiky
bą mokyklose, o jos dėstymą už Į 
mokyklos suvaržė. Rugpjūčio 21 
ir liepos 15 d. instrukcijose švie
timo ministerija Įsakė visiems ku-

‘S Hammarskjold kūne, pripažino, 
kad jos turėjo būti iššautos iš 
ginklo. Anksčiau buvo manyta, 
kad jos sprogo, kai liepsna palietė 
amuniciją, buvusią lėktuve.

loo-sis jungtinu; tautų 
NARYS yra Sierra Leone—naujo
ji Afrikos negrų valstybė, turinti 

12.00.000 gyventojų ir atsikračiusi 
Anglijos koloninės globos. Tai 
26-ji Afrikos valstybė, priklausan
ti jungtinėms Tautoms.

VOKIETIJOJ būsimos koalici
jos klausimas dar neišspręstas.

NAUJO KANADOJE?
grantai negalėtų atvykti apsime
tę studentais ir susiradę darbą pa
stoviai apsigyventi.

FRANKO ISPANIJAI 25 METAI
biau yra respektuojamas Vakarų 
pasaulio. Jam, aišku, padeda šal
tojo karo Įtampa. JT nutarė Ispa
nijos valdžią boikotuoti, tačiau 
JAV Legijonas jam suteikė meda
li už pastovią antikomunistinę 

į laikyseną.
i 1953 m. JAV suteikė Franco 
pirmą ekonominę paramą ir nuo

Į to laiko santykiai tarp Ispanijos i 
ir Vakarų pasaulio žymiai page
rėjo.

I S.m. suėjo 25 metai nuo Ispa-

Gener. Franco 1946 m. pasakė, 
kad pasaulyje tėra tik dvi valsty
bės, kurios aiškiai žino, kur jos 
eina, tai Rusija ir Ispanija. Tuo i 
jis norėjo pabrėžti, kad Ispanija

Franco pareiškė, kad jis nenorėtų
Havana. — F. Castro vyriausy

bė panaikino 15.000 asmenų bi
lietų skristi lėktuvais užsienin.

tačiau amatų mokyklos esančios
tuščios, švietimo minisjerijos pa
reigūnas suaugusių auklėjimui
pareiškė, kad dauguma bedarbių tikybos mokymą. Pasak “Osserva-i pasikeitusios. Falangistų partijos ! Franco iškilo" .Hs savotiškai' išla^' savininkai buvo gavę poli- 
sėdi per dienas prie televizijos tore Romano”,' *■«*’*— ------- —-J—i .. .. k;
tinginiaudami.

SOCIALINĖS MEDICINOS
Įvedimas visoje Kanadoje pradė
tas studijuoti feder. valdžios. Su
daryta komisija, kuri ištirs visas Į SIAUČIA NEDARBAS, 
galimybes. Gydytojų s-ga pasisa-' tačiau bankuose taupmenų sky- me.

’ ................. riuie pinigų yra daugiau, negu
betkada iki šiol. Rugpjūčio mėn. t

GAMYBOS KOMISIJA i ‘•’’momose sąskaitose buvo $7.6:
kuiū tiria Kanais ekonominę pa-.biL kanadiečių pinigų. Paėjusiais i , - .. ,, . u> ,avsiuIU) 5U 15pamjaĮ. > ... r
dėti, priėjo išvados, kad ekonomi-l metais vien valdžios paskolų laks- skautų biuro nutarimą Kanadoje yra Kanadoje, įgaliojo lenkus kai- p0 pranco jam §įuo meĮU yra gg;mato likti Commonwealtho nare, 
nes negerovės kvla iš perdidelio oaa-7 • »\**»**%in»*4j «« VAtcimAncin vori . *>*•«*» 1 aaa vu.

dėmesio koncentravimo didžio- 
siom Įmonėm, gamtos ištekliam ir 
nerdidelės užsienio kapitalo Įta
kos visoje Kanados ekonomijoje.

ONTARIO LIBERALŲ
VADAS J. Wintermeyer smar

kiai kritikavo provincijos svaigi
namų gėrimų Įstatymus. Jis rei
kalavo panaikinti metini leidimą, 
už kuri reikia mokėti $1 visiškai 
be reikalo Taip pat daugelis res
toranų. ypač turistiniu vietų, ne
gali gauti leidimo svaiginamiems

kė prieš toki draudimą.

UŽSIENIEČIAMS
STUDENTAMS. kuri£ atvyko

Kanadon su studentų vizom, drau- , „ ..
džiama betkur dirbti už atlygini- gėrimams dėl pasenusių ir juokin 
mą. Tą imigracijos Įstatymą no- gų Įstatymų, 
rimą pakeisti. Kanada išleidžia 
milijonus dol. auklėjimui atsili
kusiuose kraštuose, tuo tarpu pa
čioje Kanadoje sudaro sunkumų jokio amato bedarbiai, visiškai ne 
užsieniečiams Studentams. Tas js-; rodo noro ko nors išmokti. Ne-( __
statymas buvo išleistas, kad imi- -turint amato sunku gauti darbą. 39.753. Albertos — 31 827 ir 11

tokios Įtampos suvažiavime jis pašiepė Vakarų iviravo praėjusio karo metu, nors j^®8 .išvykti ir Įsigiję bi- 
tarp hierarchijos ir valdžios ne- liberalizmo ir demokratijos idėjas t jr rejškė simpatijų ašies valsty-^ie!us iau^e eiles, kuri turėjo at
buvo nė Stalino laikais, kai kardi- ir išreiškė vilti, kad Ispanijai jos Dabar kai komunizmas gra- sekančiais metais. Vyriausybė 
nolas Wyszynski sėdėjęs kalėji- liks svetimos. !s0 visam pasauliui, jo figūra dar skelbia, esą reikėjo tuo būdu už-

t Visdėlto 1 ranco kaskart vis la- Įatjjau jg^via ir daugelis politiku: kirsti kelią spekuliacijai.
norėtu Ispaniją matyti Atlanto Kmgstonas. Jamaica. —- ši ang-

Sprendžiamas tremtiniu skautų likimas .. ,, !JT v „• V, • • i- • , • , Daugelis jau šiandien pradeda aies .reGerac,J3i. pasiryžo sieKii
Esame rasę apie tarptautinio ginti. Ukrainiečiai, kurių centras ea]voti kas atsitiks su Ispanija nePnklaūS°mybes. Kol kas nu-

tu buvo nupirkta už $407 mil. panaikinti tremtinu skautu tau- bėti ju vardu. Keisčiausia, kad už iSpanhoje šiandien'^iek^net ^ra ’ ^u’
n, o. tines grupes, o jų narius įjungti Į tremtiniu skautų Paikinimą pa- nespėlioia apie Franco ipėdini, ri« 80% negrai.
PARLAMENTAS UŽBAIGĖ gyvenamo krašto skautų sąjun- sisake britų skautų delegacija ir nes tokio nėra Prieš kuri laikai

ilgiausią Kanados istorijoje sesi- gas. Rugsėjo 21 d. Lisabonoj pra- netgi vadovauja šiam sąjūdžiui. „f ndA Franco vėl Ipiš iriea-l 
i ■ vien i 

arba nepripažinimą pavergtųjų priešino valdančio i
laisvės kovų, kurių daliai atsto- ji falangistų partija ir šiuo metu 
vauja ir tremtinių skautų grupės, monarchistų viltys sumažėjo.

Neduos pagalbos Lenkijai
Naujasis Lenkijos ambasado-į veikė aštri Gomulkos laikysena, i matyta apsvarstyti visa eilė Ka- . _ ... I _________________ ... roilraill Contrinč

Krašto tarybos 
posėdžiai
IV Kanados L. Bendruomenės 

Taryba renkasi III sesijai spalio 
7-8 d.d. Toronte Prisikėlimo par. 
Muzikos salėje. Posėdžiuose nu-

ja. kuri užtruko net 174 d. Min. sidėjo tarptautinė skautų atstovu Tai rodo arba jų nesiorientavimą' j monarchištams 
pirm, planuoja pradėti naują sesi- konferencija, kurion atvyko 250 -*■* 
ją gruodžio mėn. tuo duodamas delegatų iš 60 kraštų. Lenkų at- 
suprasti, kad federacinių rinki- stovai K. Sabbat ir Z. Szadkowski 
mų ši rudeni dar nebus. pasiūlė irašydinti darbotvarkėn

• tremtinių skautu grupių panaiki-
STATYBOMS PASKOLOS nimo klausimą. Tarptautinis skau-
PADIDINTOS net $500 mil, j tų biuras tam pasipriešino, nors _ . .

Hipotekiniu paskolų riba iki šiol portugalai, kaip šeimininkai, no- rjus Vašingtone Ed Drozniak la-f <«ris paskelbė dalinę mobilizaci-j Pa4°s .lietuvių reikalu. Centrinė 
siekė $1.5 bil. Ta suma dabar pa-'rėjo ji įrašyti. Portugalų spauda > • n* «M«hM «>mm
didinta iki $2 bil. Į iškėlė ši reikalą viešumon ir krei-

• peši i tarpt, skautų biuro pirm.

AMATU MOKYKLOS
NUSISKUNDŽIA, kad neturi

309.000 SKAUTŲ
YRA KANADOJE. Jų skaičius 

per šiuos metus padidėjo 17.665 
nariais. Daugiausia skautų yra 
Ontario prov — 133.081: Br. Ko
lumbijoj — 40.093, Quebeco —

bai stengėsi cauti oaealbos savo I,a- Pareikšdamas- kad Lenkija m apylinkių valdybos ir kiti orga
nai stengest gauti pagaioos savo konflikte negali bū-ina’ nadarys savo veiklos prane-

_____ r________ ....... r...... Mastui, kurio siemetims derlius tiynėutra!i. Ambasadorius Droz-.Šimus, J. Matulionis, PLB v-bos 
gon. Spray Tremtinių skautų by- del liūčių buvo menkas. Jam ypač ų Vašingtone pabrėžė, kad va- vicemrm.. kulbės tema “Naujoji

vo pradėtos tuo reikalu derybos, vo nlanu pasirašyti taikos sutartį; mes”, bus svarstomas Geležinio
lą taipgi parėmė Italijos. Belgi- rūpėjo gauti maisto atsargų. Bu- kariečiai turi sutikti su Čhruščio- komunistų programa. Lietuva ir 
ios. Šveicarijos. Persijos ir V. Vo- vo pradėtos tuo reikalu derybos, vo nlanu pasirašyti taikos sutartį; mes”, bus svarstomas Geležinio 
kieti jos skautų delegacijos. Lie- bet jos nutrūko JAV pareigūnai su R. Vokietija ir demilitarizuoti ‘ Fondo klausimas, parinkta sekan- 
tuvių skautų atstovas sktn. T. pareiškė, esą dėl įtemptos tarpt. V. Berlyną. Pasak lenku snaudos. čių metų Lietuvių Dienos vieta ir 
Gailius drauge su vengrų atsto- padėties reikalas negali būti 
vais darė kas galima savo bylai svarstomas. Toki sprendimą pa-

už Maskvos avantiūras turi apmo- ^t. Posėdžiuose dalyvaus atstovai 
keti įlenki ja. i iš visų Kanados liet, kolonijų.
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Žmonijos politinis gyvenimas; 
yra šmėklomis nuklotas. Net tas 
pats Neandertalio žmogus žlugo 

i dėka šmėklos, pranašesnės rasės 
pavidale, kuri sunaikino jo su
kurtą gyvenimą ir Vertybes. Mū
sų gyvenime vis tyko kokia kri
zė ar pavojus. Šiuo metu pasaulio 
dėmesys yra nukreiptas į centri
nę Europą, bet šmėklos ne vien 
Europoje gyvena. Yra jų ir kituo
se kraštuose, ypatingai Kinijoje.

RELIGINIAME PASAULYJE ĮanUysu Kinija, jos praeitimi ir 
Pastatyta bažnyčia per 24 die-; j°s dabartiniais siekimais.KĮNIJ0S PRAEITIS

Kinija turi vieną seniausių civi-

GERARDAS BALČIŪNAS

• Persekiojamos Eklezijos kon-:
gresas ir šiemet įvyko V. Vokieti- nas. Misijonierius Tėvas Marijus 
joj Koenigsteine. Dalyvavo įvai- Del Sante Brazilijos šiaurėje pats 
rių tautų atstovai. Rezoliucijose vienas pastatė bažnyčią per 24 
buvo pabrėžta: Vakarų krikščio
nys turi geriau pažinti komuniz
mą; laisvoji spauda nepakanka
mai informuoja apie kraštus ana
pus geležinės uždangos arba visai 
tyli; komunizmo grėsmei atlaikyti 
turi jungtis visi krikščionys;
kongresas prašo Eklezijos ir vals
tybių vadovybes paskirti specialią 
dieną persekiojamai Eklezijai ir 
tautoms anapus gelež. uždangos.

• Katalikybei palankūs protes
tantai V. Vokietijoj turi jau gana 
platų sąjūdį “Die Sammlung” — 
sambūrį, kuriam vadovauja pasto
rius dr. Hans Christian Asmus
sen. gyv. Heidelberge..Netekęs di
džiulės parapijos Kiel mieste, jis 
nuo 1956 m. atsidėjo naujam są
jūdžiui, kuris pripažįsta šventuo
sius, Išganytojo Motiną Mariją, 
sakramentinį pamaldų pobūdį, iš
pažintį ir yra palankus popiežiaus 
autoritetui. Anot vieno jų teolo
go: “Mes pripažįstam tradiciją, 
bet ne tradicionalizmą; popiežiaus 
tarnybą, bet ne pąpizmą”. Pasto
rius Asmussen yra vedęs, turi du 
vaiku, bet sako: “Krizės laikais, 
į kuriuos artėjame, dvasininko 
tarnyba neturėtų būti padalinta 
tarp ganomųjų ir jo šeimos. San
tuoka vra menka bazė kankinvs- 
tei’’.

• Nehru, Indijos premjeras, 
kalbėdamas parlamento nariams, 
patarė pasiskaityti popiežiaus Jo
no XXIII encikliką “Motina ir 
mokytoja”, kuri esanti gražiau
sias šių dienų pasauliui pamoky
mas kaip tvarkyti socialinį gyve
nimą. •

Pirmosios istorinės dinastijos 
prasidėjo maždaug 2159 m. pr. 
Kr. ir paskutinioji dinastija buvo 
nuversta 1912 m. po Kr., kai po 
revoliucijos Kinija tapo respub
lika. ■ ; A ''■■■ '■

Ilga Kinijos istorija perėjo eilę 
sunkumų, šalia vidinių kovų ir 
kovos dėl sosto dinastijoms besi
keičiant, kiniečių tauta matė to
torių ir mongolų užkariavimus. 
Būdama turtinga valstybė, ji vi
liojo gausias "barbarų” gaujas, 
kurios, užkariavusios Kiniją, pa
laipsniui pasiduodavo kiniečių ei-

■ ui ligoni i ac italroi Ik iniio • vicodo cn_dienas. Darbštumo ir ištvermės lizaci jų. Žlugo faraonų Egiptas,' vilizaci josįtakai.Kini ja visada su- 
rekordas. d„l,- ■ ..ljj.... ....j:——*

« šv, Raštas laiškais. Romoje
atidarvtas institutas “Ut unum

dingo didžiosios Persijos ir Babi- ‘ gebėdavo suvirškinti svetimus už- 
lonijos valstybės, bet Kinija yra!
gyva ir sparčiai žengia į priekį, 

sint", kurio tikslas aiškinti šv.; Nors jos senovė ir yra paskendu- 
Raštą korespondenciniu keliu. Tą si mituose, žinome, kad kai Egip- 
jau seniai daro protestantai Ame- te buvo statomos piramidės, ki
nkoje ir Anglijoje. Laiškų atsa- niečiai kūrė savo valstybę ties 
kyme dalyvauja 170 geriausių Huang-ho upe. Babilonijos civili- 
šventraščio žinovų. Didelė jų da-: zacijos žydėjimo metu kiniečiai 
lis yra Romos universitetų profe- žinojo, kaip sustatyti kalendorių 
šoriai. . J ir buvo toli pažengę astronomijo-

• Vysk. Otto Spulbeck. atomi- je. Kai Graikijoje klestėjo Atė
nių problemų specialistas, parašė nai,. Sparta ir kitos valstybėlės, 
knygą: “Kristus ir modernusis Kinija turėjo virš tūkstančio me- 
gaihtos mokslas”. Susilaukė šeš- tų senumo civilizaciją, pagrįstą 
tos laidos, nežiūrint komunistų feodaline santvarka. Sokrato lai- 
pasipriešinimo. kais Kinijoje gyveno didieji eti-

• R. Vokietijoj komunistai ne- ! kos mokytojai Lao-tse ir Konfuci 
leidžia mokyti religijos, draudžia jus, tuo tarpu Indijoje Budda 
platinti katalikišką spaudą, nelei-! skleidė savo mokslą apie nirvaną, 
džia kunigams eiti į ligonines. Romėnų laikais Kinija buvo di- 
Jei mirštantis nori kunigo, priva- džiulė imperija, valdoma Han di
lo raštu pasikviesti. Kunigai, stu-į nasftjos.
dijavę V. Vokietijoj, neįleidžiami Kinijos šaknys yra užkastos gi- 
i R. Vokietiją. lioje senovėje. Pirmojo kiniečių

Havana. — Kuboj jaučiamas legendarinio vado Fu-hi laikais 
pasipriešinimas Castro valdžiai, kiniečiai, gyvendami glaudžiose 
clėl kurio jis kaltina Bažnyčią. Po šeimose, vertės) gyvulininkyste. 
135 kunigų ištrėmimo Ispanijon,! Palaipsniui jie išplėtė savo teri- 
įvyko bažnytinė procesija, kurios torijas. ir imperatoriaus Huang- 
metu milicija sužeidė 18 asmenų į Ti laikais buvo sukūrę stiprią 
ir suėmė 176. Rugsėjo 19 d. Cas- valstybę, kurios metu jie ūkinin- 
tro apkaltino kunigus ir uždraudė kavo derlingose Huang-ho ir 
betkokias tikybines procesijas. Yangtse upių srityse. I mų laikų į dievišką pasaulio san-

kariautojus. Kodėl? 'i;i.
Per pirmuosius kūrimosi šimt

mečius, o gal ir tūkstantmetį Ki
nija turėjo palyginti ramų augi
mo peri jodą, o kai atsirado išori
nė grėsmė, j i bu vo jau tiek toli 
pažengusi ir civilizuota valstybė, 
kad jos pranašesnė kultūra pasi
darė jos didžiausias ginklas.

Padėjo ir pačių kiniečių būdas, i

Ipo koncentruota rinktinės mažu- bėm. Kinija tapo milžinu ant mo- 
mos rankose. Tai nėra grynai ki- linių kojų. Visdėlto vidiniai sun- 

' nietiškas politinis reiškinys Dik- kūmai nebūtų privedę Kinijos iki 
tvarka lip ckvrė dvi iMtas tain s tatūr»nės formos reiškėsi visame bedugnės krašto, nes anksčiau ar 
vadinama Yang — šviesos simbo!! Pasaulyje- nežiūrint rasės, tauty-; vėliau kita stipresnė dinastija bu
ll kuris buvo fvvas ir aktvvus ir!bės ir tikvbos skirtumų. Bet Ki-j tų paėmus valdžią į savo rankas, 
— Yin kuris nanildvdavo Dirmaii nija sk?rėsi nu0 likusio pasaulio! tokiu būdu nepirmą kartą atstaty- 
šaltumu ramunni ir kietumu j.> tuo, kad valdantimažuma laikėsi daina tvarką Centrinėje Karali- teKtttSfcFte žmosus' vra K»nfucij^ n>°kslo. kuris buvo joje.
ioarehotas gyventi Dagai dieviš ! davęs atsakymus į visus gyveni- Kinijos nelaimei kita grėsmė £ atsirado ties jos durų slenksčiu.
*3— 4 ... y yy. J . . s'! džia tapo ultra-konservatyvi. Ku- Pastebėję Kinijos silpnumą ir jos

rie buvo turtingi, tapo turtinges-Į begalines rinkas, europiečiai pra- s 6

tis matė tas dorybes penkiose for- b ‘
mose - santykiuose: 1. tėvų-vaikų, 
2. vyro - žmonos, 3. valdovo - pa- j 
valdinio, 4. vyresnio - jaunesnio 
brolio ir 5. draugo su draugu.! 
Tie penkeriopi santykiai aprėpė 
visą kiniečių gyvenimą kaip mūsų 
Dešimt Dievo įsakymų, tik su to
kiu skirtumu, kad dauguma kinie
čių jų laikydavosi, tuo tarpu mes1 
tik stengiamės tai daryti.

Tėvu ir vaiku santykiai buvo 
svarbiausias lojalumas, daug pri- ! ‘ «
sidėjęs prie kiniečių kaip tautos /bęfesįies indtvido laisves, Kinijo ir XiliLcijos ite&Uo. Sei- PS’STSuSKkterti 
mnc cavnlra tiirėin vnatinonc 1J S. Kiniečių paOetlb paSluare

Iš tos pažiūros išplaukė svar
biausios dorybės, kurios buvo iš- rie buvo turtingi, tapo turtinges- begalines rinkas, europiečiai pra- 

nioic f\ nnrinfic rlnvAei t/i c zJAi/a Izol it i cfloii Jacnin nmlr.

binių ryšių, o kai imperatorius at- 
Kodėl gi tada nebuvo kreipia-i sisakė, vakariečiai ginklo jėga įsi- 

ma dėmesio į daugumos gyvento- gijo stambias koncesijas. Kitaip 
jų gerovę? Kiniečių masių pade- tariant. Kinija turėjo nusilenkti 
tis nerūpėjo valdantiems sluogs- pranašesnei vakariečių civiliza- 

inianis. nes Konfucijus to klausi-1 ei jai.
nio nėra visai palietęs. Veltui 

I j ieškosime jo raštuose kokių nors 
socialinio teisingumo ir žmonių 
lygybės teorijų. Kai Europoje ab- 

: soliučios valdžios laikotarpyje at
sirado šviesuomenėje žmonių, ku-„..U „ ““™| rie netikskleidė, ^tirkovoį u2jlloksi0 ir !,-,.h,„k,„ srityje pas,.

sidėjęs prie kiniečiu kaip tautos i ...u.jo-idarė _prieiiiamesnij lurtiiigesnių
ir civilizacijos išsilaikvmo šei- 'Je šviesuomene neprogresavo. j kiniečių vaikams.i< civilizacijos issiiaiMmo. sei 1Q . i Jauni kiniečiai pradėjo semtišį

_ • ir Europoje, o 
valdžia silpnėjo, o vietinių guber- grįžę namo netik ėmėsi skleisti 
natorių galia didėjo. Provincijos įgytas žinias, bet taip pat propa- 
nebeklausė centrinės valdžios, ir guoti demokratines idėjas. Atsi- 
kiekvienas generolas buvo pats; rado jaunimo grupės, kurios užsi- 

!sau viešpats. Sauvaliavimas ir brėžė padaryti Kiniją modernia 
; smurtas dar labiau silpnino ir taip ■ valstybe, atsikratyti senų tradici- 
jau nestiprią Kiniją, kuri, per Jų ir imperatorinės valdžios. Jų 
šimtmečius gyvendama už bambu-' tarpe buvo ir Sun-yat-sen, būsi- 

y-[mosis Kinijos respublikos įkfirė- 
giagrečiai su europinėm valsty-ijas.

Iš to išplaukė dvi svarbios pa
sekmės: kiniečių tautinė savigar
ba buvo stipriai užgauta, nes jie 
pamatė, kiek jie buvo atsilikę nuo 
“užsienietiškų velniu", ir. antra, 
vakarinio pasaulio laimėjimai

mos sąvoka turėjo ypatingos Paueiu pasiuare jauni^mieciai |
reikšmės kiniečiu tautos iStonio-i nepaprastai sunki. Imperatoriaus mokslo Amerikoje _____ _ J . vold’zio cilnnčuA n vietiniu cfnKor. . o'it/a nnnin nAfilr
je. Tiek politinis, tiek visuomeni
nis gyvenimas sukosi apie šeimą, 
kurią kiniečiai kiek kitaip supra-

nes jie nuo neatmenamų laikų sa- negu mes europiečiai. Kinie- 
ve skaitė pranašesniais už kitas 
tautas. Net senasis Kinijos var-
dns Centrinė Karalija — io- , . v . ...... , simuiievius Kwcuudiiid hz. u<uuuu
do, kaip augštai kiniečiai save zm°nasJ semias ir tenai gyveno . uįįangos ‘nesugebėto au°ti Iv 
vertino, būdami įsitikinę, kad jie ahcnlmČtniA t^vn valima PaHnc. - - ° - *
yra pasaulio centre.

Bet vien geografinės sąlygos tas, kuris neatskiriamai rišo ki- 
arba tautinis išdidumas, net veik- niečio šeimą, ši geležinė discip- 
dami kartu, nebūtų sukūrę to ki- lin? nukal.ė ku.ri<>s nesuge- 
nietiško savitumo, kuriam pasise-! bėjo sunaikinti įvairūs totorių ir 
kė išlaikyti didžiulę valstybę tiek! mongolų užkariavimai.

■ • J šią vieningos šeimos sąvoką i
didysis kiniečių etikos mokytojas

Jieškodami atsakymo turime Konfucijus įnešė teorinį pagrindą 

kiai apčiuopiamą "sr® iš 'kurios ’ mokslas, kuris rūpinosi grynai

čių šeima aprėpė netik gyvuosius 
jos narius, bet taip pat ir miru
sius. Be to. sūnūs atsivesdavo

absoliučioje tėvo valioje. Paklus
numas vyresniajam buvo cemen-

tūkstančių metų be ypatingų pa
sikeitimu '

Mačiau kaip dingsta doleriu šimtinės
Reportažas, iš Las Vegas

Nors miestas kalnuotoje Neva- šingunią. o gal įieško draugystės, 
nukreipti savo žvilgsni į tą sun- iva'iriM taisyklių _ pavidale. Jo dos dykumoje, bet gaunamas van- i - ? y*______ ?_____ __ -a-* i*- • ■ mnl/clnc IriiTMc -rrirunrkci rfrvnni OA

kyla tautų stiprybė ar silpnybė, i žmonių tarpusavio santykių regu- 
būtent, tautos socialinį pagrindą. Ravimu, nebuvo filosofinė sistę-

SOCIALINIS GYVENIMAS
Kiniečiai tikėjo nuo neatmena-

Mezgasi kalba. .Jis daug kelia-
duo iš už 20 mylių užtvenktos Co- veš. gerai žino ką reiškia rasti ar- 
lorado upės teikia gyvybę. Čia timą asmenį svečioje žemėje. Pi- 
viskas taip neįprastai žalia, kad j nigas jam niekas, jam svarbu as- 
akiai įskaudus nuo saulės išde- niuo. Jam esą malonu kalbėtis su 
gintų plotų, norisi pakartotinai iaurės kaimynais, kurie užsimanė 
gėrėtis žalia veja. - pamatyti dykumose įsikūrusį

Vakare čia atgyja gyvenimas.: miestą. Dar- daugiau nuostabos.

Povandeniniai laivai
įsteigtas Olandijoj, teikti dvasinį i 
suraminimą sergantiems, šian-1suraminimą sergantiems 
dien turi 400.000 nariu.

ma europiečių prasme. Konfuci
jus buvo praktiškas žmogus ir jo 
palinkimai neleido tapti didžiu 
mintytoju, bet jo įtaka į Kinijos! 
gyvenimą turėjo lemiamos reikš-{Dienos šviesą pakeičia gausios; kai paaiški, kad svečiai netikri 

iliuminacijos ir įvairiaspalvės kanadiečiai, kad jie prabėgomis 
reklamos. Žmonės užtvenkia gat-: atklydę į šią žemę, 
ves, pripildo lošimo sales ir gau
sius pasilinksminimo klubus. _ 

Rudeniop dienos temperatūra bendros ir nemalonios.
siekia 90 F ir vakare termomet- amerikietis yra optimistas, bet ne
ras teberodo 75 F, bet šilumos natenkintas savo valdžios nuolai- 
kažkaip nesijaučia. Einantieji į durnu. Turėtų būti aiškesnis griež- 
pasilinksminimo vietas gerai ap-! tumas ir kur nors pastatytas aki- 
sirengę. Daug vyrų matosi vaka- plėšoms taškas. Naujasis pažįsta- 
rinėje eilutėje, o moterys neišpa- mas karščiuojasi, garsiai kalba, 
sakytai puošnios: kaikurios ant aiškina savo nuomonę ir šaukia 
pečių užsidėjtįsios net brangius; kelnerį duodamas naują užsaky- 
kąilius. pną. Tuo tarpu scenoje grakščios

Lošimo stalai ir mašinos žmo-: figūros, labai kukliai apsirengu- 
nių apgultos. Atrodo, kad niekas: sįos. egzotiškai šoka, tarmiškai 

dainuoja ir kaip beįnianydanios 
imituoją Paryžių. Š. P.

niės. Nei Lao-tse nei kiti mokyto
jai neturėjo tokios svarbos kaip 
Konfucijus. Visas Kinijos gyveni- 

- i mas tiek socialinėje, tiek politinė- 
™ « r>r>, t- «o je plotmėje buvo persunktas jo
Paruošė P. BRA-KAS įkvėptais dėsniais, kurie išsilaikė

iki komunistinės revoliucijos.
VALDŽIAI NERŪPĖJO 
MASĖS

Iškyla aktualios problemos. Jos 
vargina visą pasaulį, jos visiems 

Eilinis

(Tęsinys iš pr. nr.) -prisiartinom ir mes. Buvau taiky
■ tojas. Vielų susikryžiavime atsi

.i rado didžiulis laivas. Ranka nėr- i savo buvimo vietą. Pagaliau pa- Į
Keletą dienu dar sukinėjomės vingai spaudė torpedos paleidė-■ stebėjom jį atplaukiant, bet ban-j Kinija nebuvo niekada tvarko- 

mums skfi-t^mfe patruliavimo sek- ją- Liepsnos išsiveržimą sekė di- gos dar buvo’perdidelės. kad prie ma demokratiniais pagrindais, 
toriuje, bet nieko naujo nesulau- džiulis sprogimas. Tiltelyje mes mūsų galėtų prisiartinti. Laukėm; pradžioje ji turėjo karalius, o vė- 
kėme. Kurui baigiantis, kai jau sukritome vienas ant kito. Tai-i visą dieną ir naktį, kol paryčiui; nau. kaį išsiplėtė jos valstybinės 
tikėjomės grįšią i uostą, sulau- kiklyje atsirado du laivai. [ vėjas kiek aprimo. Nors buvo le- i-ibos. ja valdė imperatoriai. Po 
kėme antro laipsnio šifruoto isa-i — Ugnis, ugnis! dinis šaltis, bet variklių tarnyba: grynai kiniėtišku dinastijų sekė
kvmo. Povandeniniai laivai nau J Viskas vyko sekundėmis. Iš ly- vien tik maudymosi drabužiuose mongolu ir maiichu dinastijos.

rui sustabdėm variklius i 
valandas per radiją nurodinėjom

- • Kardinolas Cushing Eucharis
tiniame Bolivijoj ragi
no kovoti prieš komunizmą socia
liniu teisingumu, pagrįstu tikėji
mo principais.

• Gen. MacArthurą pagerbė ka
talikai veteranai. Įteikdami Gar-,--— -------- . . ... .................. .......o—r - —-..... ..........—j—-

bės ir Tiesos medalį. Generolas: dojo trijų rūšių šifrus..Pirmas bu- dincių laivų pasigirdo pabūklų su- ir stipriai prisirišę virvėmis nuli-: Tai buvo užkariautojai, kurie pa-
padėkoje pareiškė, kad religija i v<> paprastas šifras, kurį visi lai-i viai. Į ką jie šaudo? Greitai pa- po ant denio, kad pasiruoštų pri- sidavė kiniečių civilizacijos įtakai.! rankeną ...
yra drąsos pagrindas kovoje. Jis' vo telegrafistai žinojo ir pagal jį i aiškėjo. Aplink nušvito kaip die-: imti tiekimą. Laikas nuo laiko tai §įe dinastiniai pasikeitimai nesu-! Ten toliau, prie didelio žalio
pažymėjo, kad katalikų religija 'nustatydavo šifravimo mašiną, ku-j names buvo iššauti šviečia sviedi- vienas tai kitasbūdavo bangos nu-: darė ypatingos reikšmės bendram i stalo, matyt jau visai prasilošęs' DIDIEJI
esanti tvirčiausia. ri pranešimą atmušdavo jau iššif- Į niai- Du laivai degė, toliau girdė-.plaunamas į jūrą, bet draugai su Kinijos gyvenimui, nes valdžios i pilietis. Jis nervingai išsitraukia ui

• Konge Bažnyčia tvirta. Kun. ruotą'. Kitas buvo antro laipsnio ■ josi naujų torpedų sprogimai, nes virve vėl užtraukdavo. Tiekimo į aparatas, nežiūrint tų pasikeiti-: paskutinę šimtinę ir energingai NEPRIEINAMI
__ ____ v t* 1 " y * _ 1— ___ • X _ -- - * _^ ! ■»-»!*» TTA ■» OL« 1 1 w w v A n. w-, 1 1 CI f\ ’ 1 1 t *’ • t 1 • V • 1 » • T V • * 1 •

Rvšium su Jungi. Tautu gen. 
sekr. Dag Hainniarskjoldo tragiš
ka mirtimi Amerikoje šveicaru 
“Neue Zuercher Zeitung“ 258 nr. 
pabrėžė, kad sekretoriaus ir jo or
ganizacijos neveiklumas ryšium 
su 1956 m. Vengrijos sukilimu 
parodęs, kad Jungt. Tautų orga
nizacija. kaip taikos stiprintoja, 
galinti tik tokiais atvejais būti 
veiksminga, kai ji susiduria su 
silpnesniais kraštais, nei vieno iš 
dviejų didžiųjų blokų — JAV ir 
sovietų — neremiamais. Pasaulis 
jau turėjęs padaryti išvadas po 
Vengrijos sukilimo. Ties sekreto
riaus mirtimi esąs atsiradęs šešė
lis — kai pasaulis susidūręs su 
lemtinga sovietinio imperializmo 

! grėsme, tai visas dėmesys buvo 
nukreiptas į Afrikos Katangos 
krašta.

apie kitką ir negalvoja. Tik lošti, 
tik pakartotinai traukti mašinos

esanti tvirčiausia.

E.Van Loock, katalikiškojo sąjū- šifras, kurį žinojo kapitonas ir į darbavosi ir mūsų draugai. Sku-: laivas priplaukė 90 jardų prie 
džio vadas, pareiškė, kad nuolati- ryšių karininkas, o trečią žinojo biai žemyn. Mus pastebėjo ir ap- mūsų. 
nės kovos ir neramumai užgrūdi- tik kapitonas. ■ šaudė daugiavaiiizdėni automati
no Kongo katalikų tikėjimą, kaip Pranešime buvo nurodyta svar- nėm patrankėlėm. Pataikė į denį, 
geleži ugnyje. Didelė pažanga pa- bių tanklaivių plaukimo vieta ir Raudoni, žali ir mėlyni blykste-j 
darvta parapijos ir liturgijos re-1 įsakyta juos pulti. Kaip tai įvyk- Įėjimai švilpė apie, bokštelį. Su- 
forrnose. Žmonių pasitikėjimas dyti? Mes teturėjome kuro sugrįž- kritom ant grindų ir smukoni vi-: 
Bažnyčia tapo gyveninio pagrin- ti namo, bet apie puolimą yilksti-į dun. Laimė, kad jie šaudė per
du. Kongas turi daugiausia ka- nės nebuvo nei kalbos. Kapitonas augštai. Prie šviesos pamatėm, 
talikų iš visu Afrikos kraštų, pasitaręs su karininkais, išsiuntė kad mes juodi kaip kipšai, nes ar-.

• Bav. koncentracijos stovyklai vyr. vadovybei pranešimą apie tu- 
. Dachau, kur yra patsatyta Kris- rimas kuro atsargas. Atsakymas 

taus kančios koplyčia, austrai pa-j atėjo per dvidešimt minučių: 
dovanojo varpą, kuris neseniai pa-1 “Pulti ir nuskandinti! Aš niekad 
šventintas. j nepalieku likimui savo laivų!”

» Izraelio valstybėje. Haife. pa- Pasirašė Dionitzas.
statyta nauja katalikų šv. Juozą- Matyt, mums atsiųs poyandeni- 
po bažnyčia. Apašt. vikaras P. G. nį tiekimo laivą. Tai reiškė, kad 
Chiappero ją pašventino. mums šitokiame ore reikės jū-

® Misijonieriai į Rusiją. Tėvas roję išbūti dar aštuonias savaites. 
Jonas Ryder. SJ, Fordham univer-i Mūsų drabužiai jau buvo suplyšę 
siteto profesorius, atvyko į Lon- ir grėsė reumatizmas. Priešui ne- 
doną su planais ruošti misijonie- reiks nei bombų naudoti. Nors ir 
rius Rusijai, kurie dirbtų pogrin- kaip buvom nepatenkinti, reikėjo 
dyje. Jis tiki, kad atsiras užtekti-' įsakymą vykdyti.
nai savnorių. pasirengusių būti, Padedami kitų povandeninių 
kankiniais. i laivų, kurie jau seke vilkstinę,

Matvt. mums atsius oovandeni-

įvairus siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U SS R.

Siunčiame PA ČT8 I sudarytus ir apdraustus ivai-
paprastu ir r a w rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo 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 ĮSTAIGA

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

105 Cannon St. E.. Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitls. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARRO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

ti sprogęs laivas buvo pakrautas 
šaudmenimis. Nusileidom iki 125 
jūros sieksnių gylio. Pradėjo 
sproginėti ir gilumos užtaisai, bet 
mes jau buvom pripratę prie jų, 
o šį kartą tas šokis truko tik še
šias valandas.

Iškilome į paviršių, kad vėl pa
sivytume vilkstinę, bet ir geriau
sius norus turėdami negalėjome 
to įvykdyti. Kuro beliko tik ketu
rios tonos. Jei tiekimo laivas lai
ku nepasirodys, reiks iškelti bu
res. Pastebėjome ir pavienį di
džiulį laivą, bet rankos mums bu
vo surištos. Dėl visa ko pasiun
tei!! žinią per radiją kitiems po
vandeniniams laivams. Gal kuris 
nors galės jį nuskandinti.

POVANDENINIU 
TIEKIMAS

Jau nuo pat karo pradžios susi- 
dūrėm su tiekimo problema. Nor
malūs vokiečių povandeniai lai
vai galėjo plaukti su savo pasiim
tu kuru ne toliau kaip 7000 mylių. 
Iki vidurio Atlanto yra 2000 my
lių. Taigi pačiam patruliavimui 
likdavo tik 3000 mylių kuro. Be 
to. kelias į žvalgybos vietas nie
kad nebuvo tiesus. Plaukdavome 
aplink minų laukus ir kuo toliau 
nuo priešo krantų.

Povandeninių operavimą leng
vino bazės Prancūzijoje, bet nuo
toliai mažai kuo pasikeitė. Buvo 
būtinas reikalas aprūpinti laivus 
papildomai jūroje. Šią paskirtį 
kurį laiką puikiai atliko prekiniai 
laivai, bet jau 1940 m. nuostoliai 
pasidarė tokie dideli, kad norom 
nenorom teko j ieškoti kito būdo. 
Surasta išeitis — statyti specia
lius povandeninius laivus. Keli 
tokie laivai jau buvo tarnyboje 
1942 metais.

Mūsų laimei, bangos truputį 
aprimo ir mes įstengėme susirišti 
per radiją su tiekimo laivu, bet 
tai dar nereiškė, kad susitikimas 
buvo garantuotas Baigiantis ku-

mūsų. Specialiu pistoletu buvo 
atšauta virvutė, o su ja atitraukė
me storą kabelį, ir guminį vamz
di gauti kurui. Specialiuose van
dens neperleidžiančiuose maišuo
se buvo paimta duona, bulvės, 
daržovės ir kitoks maistas. Viskas, 
vyko sklandžiai, nors šis patyri- : 
rimas mums buvo pirmas.

Pagaliau, kad jaustumės sau
giau ir kad išbandytume savo 
lankstumą, kartu su prikabinto
mis linijomis panėrėme ir plau
kėme panėrę tris valandas, nes 
dideliam kiekiui kuro reikia lai
ko perpompuoti. Ryšį palaikėme 
kiaušy t u vų aparatais. Pripildę 
tankus, iškilome į paviršių ir tie
kimo laivas nuplaukė aprūpinti 
kito povandeninio.

PRAGARAS PRIE 
GIBRALTARO

Užėjo migla ir pasigirdo sraig
tų šlamėjimas. Pasukom garsų 
link, bet nieko negalėjom suras
ti. Klausomaisiais aparatais ge
riausia nustatyti krypti panėrus, 
tad nusileidome 25 sieksnius gi
lyn. Klausytojas pranešė, kad kaž- j 
kas prisiartina su 80 straigto ap
sisuki mų per minutę.

— Dabar girdžiu kitką! Atrodo, 
kad tai dyzeliai!

Tai pasakęs skausmingai susu* j 
ko ir nuplėšęs ausinius užsiėmė; 
ausis. Visi girdėjom sprogimą.- 
bet netaip stipriai, kaip per au
sinius. Jam spengte spengė Pra
ėjus kelioms minutėms jis vėl pa
ėmė ausinius ir pranešė, kad tik' 
dyzelius tegirdįs. Mums n pasi
sekė. Pirmas garsas buvo {arlai- 
vio, antras sprogstančios torpe
dos ir trečias nuplaukianči a po- 
vandeninio.

Pasiekėm St. Nazaire ir pirmą 
kartą apsistojome bunkery. Nuo
stabus vaizdas. Buvo jau pastaty
ta 12 bunkerių, kurių kiekviena
me galėjo tilpti trys laivai. Vidu
je jie buvo atskirti dar trijų pė
dų gelžbetoniu; Paliktos tarp jų 
angos buvo galima uždaryti masy
viomis plieno plokštėmis. Buvo 
įrengta ne tik vietos povandeni
niams laivams stovėti, bet ir re-' 
monto dirbtuvės su pačiais mo-j 
dėmiausiais įrankiais ;

(Bus dr.ugiau) i

mų, buvo valdžios tarnautojų kla- > beria skaitliukus. Ir šį. paskuti- 
sės rankose, kuri tvarkėsi pagal; nį kartą laimė nuo jo nusigrižus; 
tradicijų ir Konfucijaus nustaty-;jis vėl pralošia. Miklus operato- 
tus dėsnius. Keitėsi valdovai, bet: rftis vikriai atidaro pailgą skylu- 
valdžia nesikeitė. į te, pakeldamas savotišką kamštį.

Norįs patekti į valdžios tarnybą: juo patraukia banknotą ir šimtinė 
kinietis turėjo išlaikyti tam tikrus dingsta nuo žalio paviršiaus, 
egzaminus, kurie buvo pagrįsti į Prie gretimo stalelio kaimynas 
Konfucijaus mokslu. Tarnautojas, > kažkaip nugirsta, kad čia yra kaž
kuris norėjo kilti augščiau. turėjo; nadiečių. Kyla maža staigmena, 
laikyti vis sunkesnius ir sunkės- nes kelneris atneša pakartotinį, 
nius egzaminus. Kelias į valdžios: neužsakytą gėrimą ir paaiškina, 
tarnybą buvo atidarytas kiekvie- kad jį siunčia anas ponas. O čia 
nam kiniečiui, nežiūrint jo kil-jpat sėdi gerai apsirengęs, per vi- 
mės. Tokiu būdu Kinija visada duramžį persiritęs vyras ir šyp- 
sugebėjo pritraukti į valdžios sosi. Savaime atsiranda sentimen- 
aparatą gabiausius savo sūnus. Ki- talus dėkingumo jausmas, kad 
niečių masės niekada nedalyvavo taip toli, tarp svetimų atsirado 
valdžioje. Tokiu būdu valdžia ta-! žmogus, kuris rodo nuoširdų vai

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. BATOR Y
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš 

traukiniu ar autobusu i visas Rytų Europos dalis, r
- Batsiy — tai modernus, be dėmelės švanis laivas, su nepa- 

prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu. šie- 

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

ten

KALĖDŲ ŠVENČIU KELIONĖ iš 
QUEBECO - gruodžio mėn. 5 d. 
Ankstesnė kelionė iš Moiitrealio — lapkričio mėn. 7 d.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

ir

Turkija ruošiasi 
rinkimams
Buvusio min. pirm. Mendęres 
kitų valdžios pareigūnų pakori-

imas sukėlė daug nusistebėjimo 
pasaulyje. Daugelis norėjo pa
veikti generolą Gursel ir kitus 
karininkus, kurie šiuo metu valdo 
Turkiją, kad mirties bausmė bū
tų pakeista. Gen. Gursel tačiau 
pareiškė, kad “užsienio reakcija 
mums neturi jokios reikšmės“. 
Armija buvo už mirties bausmę, 
kad “pateisintų revoliuciją”.

Armija visą laiką turkų tautai 
pabrėžia, kad jie nori įvesti Tur
kijoje demokratiją.

Visuotiniai rinkiniai Turkijoje 
įvyks spalio 15 d. Rinkiminis va
jus jau prasidėjo. Stipriausia šiuo 
metu yra liaudies respublikonu- 
partija, kuriai vadovauja buvęs 
nrez. ir premjeras Ismet Inonu. 
78 m. amžiaus. Kitos partijos: 
Naujoji Turkijos partija. Teisin
gumo partija ir Ūkininkų partija.

Niujorkas. — Augšeiausias pa* 
[ saulv pastatas Empire State 
Building, turis 102 augštus buvo 

j parduotas už $65 mil. Prieš 30 
metų jo pastatvmas kainavo $41 
mil. Pastatą per metus aplanko 
pusantro milijono lankytojų.

I 1
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Atgaivinti Geležinį Fondg?

MUSŲ STATUTAMS TRŪKSTA PAGRINDO - LĖŠŲ
Kanadoj nėra lietuviško veiks-; 

nio augštesnio už Bendruomenę, Į 
ir dėlto jai tenka atlikti netik vi- į 
suomeniškai kultūrinius reikalus,' 
bet taip pat ir politinius Prie 
Krašto Valdybos veikiąs Politinis 
komitetas atlieka maždaug tas 
funkcijas, kaip Amerikos Lietu- Į rn x ■*•■■■■ j * i j • ■ * 1

1NŽ. P. LELIS

Pagal fizikos dėsnius, energija 
pati neatsiranda — ją reikia su
kaupti. Paprasčiausia sukauptos 
energijos forma yra pinigai. Kad 

. - , - , ir kaip gražūs bei tobuli įstatai
vių Taryba, tačiau dėlto niekas i bebūtų jei organizacija neturi 
negalėtų sakyti, kad musų Bend- j energijos išteklių — lėšų, jos vėi- 
1 Ul,l,'ei-V l,oI1tikuoja ir eina pue j kįni0 mechanizmas mažai judės ir 
susiskaldymo. i darbo neatliks. Fizikos dėsnio ne-

Priešingai, KL Bendruomene apgausi. '
yra gražiai susitvarkiusi—ji ap- Kuriant KL B-nę buvo mano- 
ima visas gy venimo sritis ir jokio! ma, kad jos veikimui pagrindinis 
partiškumo joje nepasireiškia, ir pastovus pajamų šaltinis bus 
Turinię Kultūros Fondą, Šalpos solidarumo Įnašas, bet po kiek 
Fondą, Garbės teismą. Politini laiko Įsitikinta, kad iš solidarumo 
komitetą ir kitus padalinius. KL L Įnašo Bendruomenė negali prasi- 
B-nės otgaiiizaęija aiškiai nusta- i kurti ir patenkinamai veikti. ? 
tyta jos bendroje konstrukcijoje Prieš keturius metus Krašto 
ir atskirų sričių statutuose, (šie Valdyba buvo sugalvojusi Įsteigti 
visi nuostatai suteikti ir atspaus- $100.000 Geležinį Fondą, kurio 
dint i V11 Liet. Dienos leidinyje procentus — apie S5.000 per me- 
1960 m.i. Gėriesi, kiek daug dar- tus — sudarytų pastovias paja- 
bo ir išminties i juos sudėta — I mas. Buvo paruoštas ir Krašto Ta- 
viskas numatyta, suderinta. Ta- rybos priimtas to fondo statutas, 
čiau ... vieno dalyko ten trūksta, 
būtent, nenumatyta kaip padaryti 
B-nės organizaciją veiksminga, 
kad jos Įtaka būtų stipriai mato
ma ir jaučiama praktiškame gy
venime. Tam reikia aktyvumo ir 
realių darbo vaisių. Čia ir pasida
ro tas užburtas ratas. Bendruome
nė negali parodyti didelio aktyvu
mo. nes jai trūksta svarbiausio 
dalyko — energijos.

bet nebuvo kas tą fondą suorgani
zuotų ir paruoštas statutas padė
tas i archyvą. Dabar, kai JAV 
Liet. B-nė, susidūrusi su panašia 
problema, energingų iniciatorių 
išjudinta, konkrečiai ėmėsi orga
nizuoti milijonini fondą, vertėtų 
ir Kanados Bendruomenės vado
vams rimčiau pasvarstyti ir at
gaivinti savo Geležinio Fondo 
klausimą.

Svarstant Geležinio Fondo or
ganizavimą turčių būti priimtas 
dėmesin svarbus momentas, kad 
stambūs aukotojai turėtų balsą 
fondo valdyboje, kaip daro JAV 
Liet. Fondo organizatoriai. Rei
kėt ų jau priimtą Geležinio Fondo 
statutą atitinkamai papildyti ar 
kaikuriuos paragrafus pakeisti.

JAV Lietuvių Fondo tikslas ir 
apimtis Įstatų projekte, kaip jis 
skelbtas spaudoje, beveik neap
rėžtas, tik pasakyta trumpai: 
“Fondas veikia kaip kultūrinė in
stitucija US Internal Revenue 
Code § 501 C prasme”. Iš nuosta
to jau galima suprasti, kad šis 
fondas yra lokalinio pobūdžio ir 
tarnaus tik J A V Lietuvių B-nės 
kultūriniams reikalams.

Kanados Liet. Bendruomenei, 
kaip minėjau, reikalingas ener
gijos išteklius, be kurio B-nė ne
gali gyvuoti. Toks išteklius ir bū
tų Kanados Liet u vi ų Ge leži n is 
Fondas. >

Amerika yra turtinga, turi mi
lijoną lietuvių ir ten lengviau su
rinkti milijoną dolerių. negu Ka-1 
nadoje šimtą tūkstančių. Tai kam 
mums ten maišytis?

Žinoma, šiuose samprotavimuo
se yra pareikšta vieno asmens 
nuomonė, bet reikia manyti, kad 
Krašto Taryba nutars ar dėtis 
prie amerikinio fondo ar steigti 
savo.

Naujoji Rusijos komunistę programa NUO s26 IKI MILIJONŲ
/■ KREDITO KOOPERATYVAI

"Kredito kooperatyvai — ere-1 Amerikoje buvo Įkurtas Quebeco 
dit unions — yra tikroji kliūtis provincijoj, Levis vietovėj. Ji Įkū- 
augti komunizmui, nes jie šutei- rė A. Desjardins, žurnalistas, ku- 

lyvavimas visu piliečiu valstybės!kia eiliniam žmogui vilčių, pasi-Įris, praslinkus devyneriems me- 
vadovavime, ūkiško ' gyvenimo tikėjimo savimi ir jo krašto atei- tams. Įkūrė pirmąjį kredito ko- 
tvarkyme ir vadovavime kultūri- timi”. Taip kalbėjo Tėvas Daniel operatyvą ir JAV Žmonės sume- 
nės kūrybos”. “Partija randa rei- McLeJĮan, Maryknoll vienuolis,'tė $26 pirmojo Quebeco kredito 
kalingu tobulinti tautos atstovavi-Į kuris buvo aktyvus kredito koope- kooperatyvo pradžiai. J u pirmu- 

ugdyti tarybinėsI ratyvų steigėjas Peru valstybėj, tinis tikslas buvo savitarpinė pa-

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO!

Lietuviu Prekybos Bendrovės Vadovybė naudojasi šia proga 
padėkoti visiems bet kur pasaulyje gyvenantiems.lietuviams už 
tą didžiulę paramą, kurios susilaukėme praeitais metais. Reikš
dami savo nuoširdų ačiū; pagal savo Įprastąją tradiciją DAR 
KARTĄ (5-tuosius metus) jaučiamės Įpareigoti duoti visiems lie
tuviams. kaip dovana, savo uždarbi nuo 1.000 SPECIALIU KA
LĖDINIU SIUNTINIŲ, • ‘

Labai rūpestingai apsvarstę savo ligšiolini patyrimą ir dauge
lio klijentų pageidavimus, parinkome tam reikalui ko naudin
giausius siuntinius ir šįkart siūlome

4 skirtingus
kalėdinius siuntinius be uždarbio!

7-me

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 sudaro:
3 M jardu vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui: tamsiai 

rtielyiivS, ruGvS ar tamsiai pilkos, ~
4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar moteriškam kostiumui: žalio, 

šviesiai ar tamsiai mėlyno,
3 jardai pop] i no marškiniams ar bliuzci: balto.

Normali šio siuntinio kaina yra S36.00.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 1 yra tiktai

— $29.50 isk. visus mokesčius.
DVIGUBĄ KALĖDINĮ SIUNTINI NR. 1 sudaro:

6’2 jardu vilnonės medžiagos 2 vyr. ar mot. kostiumams: tamsiai mėlynos, 
rudos ar tamsiai pilkos,

8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiumams: žalio, 
šviesiai ar tamsiai mėlyno,

6 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms: balto.
Normali šio siuntinio kaina yra S66.00.

Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už dvigubą siuntini Nr. 1 
yra tiktai — 57.40. _____

KALĖDINĮ SIUNTINI NR. 2 sudaro:
3*4 jardu vilnonės medžiagos vyr. ar mot. kostiumui: tamsiai mėlynos, 

rudos ar tamsiai pilkos.
3 jardai vilnonės medžiagos mot. ar vyr. paltui: žalios, kupranugario, 

mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar mot. kostiumui: žalio, šviesiai 

ar tamsiai mėlyno.
4 jardai gėlėto nailono suknelei ar 2 bliuzėms: daugiaspalvio,
3 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms: balto.

Normali šio siuntinio kaina yra S62.00.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 2 yra tiktai

— $55.00 isk. visus mokesčius.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 3 sudaro:

6’2 jardu vilnonės medžiagos 2 mot. kostiumams: tamsiai mclyn. ar pilkos, 
6* 2 jardų vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams: tamsiai mėlynos, rudos 

ar tamsiai pilkos.
8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiumams: žalio, 

šviesiai mėlyno ar tamsiai mėlyno,
4 jardai gėlėto nailono suknelei ar bliuzėms: daugiaspalvio,
3 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms: balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $101,60.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 3 yra tiktai 

$79.00 isk. visus mokesčius.
Visos šių 4 siuntinių medžiagos yra eks
portinės rūšies angliškos medžiagos.

Turint galvoje labai sėkmingą mūsų prekiavimą 1960-1961 
metais, mes esame pajėgūs šių metų KALĖDINIAMS BE UŽ
DARBIO SIUNTINIAMS pasiūlyti naujas medžiagas, specialiai 
mums gamintas, žymiai geresnės rūšies ir patrauklesnio rašto, 
žemesnėmis kainomis negu praeitais metais.

Paprašius, mes oro paštu nemokamai siusime me
džiagų pavyzdžius į bet kuri pasaulio krašta..

Mūsiškius kalėdinius siuntinius be uždarbio gali užsisakyti kiek
vienas lietuvis, vis tiek. ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurių 
nors kitų firmų. Bet kadangi mes norime būti visiems vienodai 
nešališki, tai nustatėme, kad iš karto vienas asmuo gali užsisa
kyti ne daugiau kaip po vieną kiekvieno tų siuntinių. Mes priim» 
sime po $1.00 užstato, kuris 8 savaitėms patikrins teisę i bet kuri 
kalėdini be uždarbio siuntini. \

Mes esame tikri, kad jūs žinote tai, jog bet kurioje kitoje fir
moje už panašius siuntinius jūs sumokėtumėte bent po dvigubai 
tiek. Taigi nesvyruokite ir tuojau siųskite užsakymus, kad galė
tumėm laiku pasiųsti siuntinius, jog būtų gauta Kalėdoms.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus, ar

ba nemokamai pasiųsime kitą siuntini.
3; Apmokėsime visūs mokesčius, dėl to gavėjai Lie

tuvoje. sulaukę siuntinio, nieko nebeturės pri
mokėti.

4. Medžiagas VISAS siusime tiktai pagal pavyzdžius.
.Jei pareikalausite, mes tain pat oro paštu nemokamai pasiųsime savo 

bendrinį katalogą, kuris apima labai didelį prekių pasirinkimą, ir savo 
standartiniu siuntinių sąrašą, kurių kainos: kartu su visais mokesčiais 
yra nuo S29.00 iki $125.00. o taip pat ir NAUJAI sudarytąjį MAISTO 
gaminių standartinĮ kBitfdifilHi..

Lietuviu Prekybos Bendrovė
341 i .tdbmkė Grove, London. W. 10, England.

Kokia gali būti programa vals-l f 
tybėje, kurioje trūksta: duonos, dalykų: “saugoti teises ir laisves 
aprangos, butų; kurioje nėra žo
džio, minties, spaudos, sąžinės 
laisvės? ■

O vistik kruvini valdovai rado 
reikalo skelbti naują programą. 
Ir kai skaitai ją, nežinai kuo dau
giau stebėtis: ar programos auto-, nio formas ir i_ 
rių drąsa, ar būsimų skaitytojų rinkimų sistemos demokratinius 
neišmanymu? I principus”.

Programa tvirtina, kad “sočia-1 
r;; '■ ? 'T
pilnai ir galutinai”. Ką laimėjo?!

bar einama “kurti komunistinės1 bantiems pačias plačiausias teises 
visuomenės”, t.y. komunistinio; ir laisves. Komunizmas neša dir- 
“rojaus”. Esą išnykę per 10-20 bantiems naujas plačias teises ir 
metų visi nedatekliai, dirvos duos galimybes ”, 
negirdėtus derlius, karvės duos Ir vėl tvirtinama, kad “istori- 
pieno daugiau nei reikia, kiaulės nė raida neišvengiamai veda prie 
duos mėsos ir lašinių, kad net ir valstybės panaikinimo". Ir pana- 
per barzdą varvės, o arklienos . .. šiai, ir panašiai. 
nebereikės.

Bus ir nauja "demokratija", liūs kontrastus tarp dabarties ir zuoja grupes, kurios mokytų žmo- 
Bel kokia ji bus. lieka neaišku — tu 10 ar 20 metų, kad rimtai ne-Į nes pagrindinių kredito koopera- 
atrodo, kad komunistų partija ir gali to visko imti. Tik gali sau ! tyvu principų. ČUNA žmonės, šu- 
toliąu valdys su nagaika. I ’ ‘ ‘ “

Paminėtini pagrindiniai punk- nistų partija Rusijoj šią progra- 
tai: pramonės gamyba per pir- mą pateikdama? Kad jos ivykdy- 
muosius 10 metų padidės du su J ti negalima, tai aišku iš pirmo pa- 

I puse kartų, o per 20 m. — šešis žvelgimo. Tai yra savotiška utopi- 
kartus. Neužmirštama pridėti, ja, kurios Rusijos pilietis nesu- 
kad Amerika atsiliks per pirmuo- lauks. Bet partija, statydama 
siųs 10 m. Elektros gamyba per 
pirmuosius 10 m. patrigubės, o Ar dar daugiau pajungti ir taip 
per sekančius 10 m. bus gamina- jau sunkų jungą velkanti “socia- 
ma tiek, kiek reikalinga. Keliai, lizmo pilieti?” Ar dar didesnę 
butų statyba, ir visa kita, baigus į darbų ir nedateklių naštą jam už- 
dešimtmetį, bus sutvarkyta kaip! dėti? Ir tai vardan "laimingo” ko- 
niekur pasauly. Žemės ūkio ga- munizmo! Ligšiolinė patirtis ro- 
myba padidės per 10 m. du su do. kad nuo revoliucijos pradžios 
puse kartų, o per 20 m. — tris skelbiamas rojus buvo vergija, 
su puse. Pvz. grūdų kiekis padi- j Dabar vėl reikia naujų pažadų, 
dės dvigubai, mėsos — ’ 
bai, pieno — penkeriopai., i.

Mechanizacija, elektrifikacija, j žadais, o tikros laisvės išsiverži- 
irrigaęija. melioracija... viskas Imu. 
bus paremta mokslu’ir susitvar-Į 
kys kaip pagal burtininko moste-i 
Įėjimą: “Valstybė aprūpins kol-! 
chozus visais reikmenimis iš nia- 
šinų technikos, chemikalais li
kt. gamybos priemonėmis: paruoš 
naujus šimtus tūkstančių kvalifi-l

Neužmirštama pažadėti ir kitų

tarybinių piliečių”. “Aktyvus da-

kooperatyvo pradžiai. Jų pirmu-

galba ir kartu parūpinti pasko
loms pinigų žemais procentais sa
vo nariams. Tokiu būdu jie apsau
gojo Smulkius skolininkus nuo

“Komunizmas savo augimui yra 
reikalingas skurdo” — sako jis. 
Peru valstybėj, kur jis sukūrė 
gyvą kooperatyvų judėjimą, bu- 

r___  „ o_______ ____ vo puolamas komunistų propa-jlupikų ir kapitalo ryklių. Šian-
ėia ir prasideda neaiškumai. Da-! cializmas davė ir garantavo dir-Į gandistų.
ker “Lrilvii Iz 1 1 n I et i n OC kz. rd AMO ■

Programa tvirtina, kad “sočia- “Perėjimas į komunizmą reiš- 
lizmas Sovietų Sąjungoje laimėjo, kia tarybinio piliečio asmens lais- 

.......... " i vių ir teisių pilną išsivystymą. So-

puse kartų, o per 20 m.

dien Kanadoje daugelis tautinių
Olaf Spetland, kuris vadovauja grupių turi savo kredito koopera- 

Credit Union National Associa- tyvus. Vienas tokių didesnių yra 
tion (CUNA) vienam skyriui, su- lenkų šv. Stanislovo parapijos 
tinka su Tėvu McLellan. Anot jo: kredito kooperatyvas Toronte. Jis 
"Mokyti žmones atsilikusiose buvo pradėtas 1945 m. rugpjū- 
valstybėse. kaip tvarkyti savo rei-!Čio mėn. su 20 narių ir $30 kasoj, 
kalus, yrą demokratinės bendruo-1 Šiandien jis yra didžiausias^ para- 
menės pagrindas". Jis pats va-’ 
žiuoja i tokias valstybes ir organi-

pinis kooperatyvas su $2.075.011 
turto.

Nors kredito kooperacijos sąjū
dis yra smarkiai išplitęs, koopera
tyvai turi tik 139c iš devynių bi
lijonų dol. sutaupų šiame krašte, 
ir tik 15% iš trijų bilijonų išduo
tų paskolų. 1960 m. Kanados kre
dito kooperatyvų operacijos ro
do. kad taupymas juose pakilo 
12,7%; paskolų sumos pakilo 9,9 
%, ir rezervo kapitalas siekia 54 
mil. dol., pakildamas 8.4%. Kre
dito koopeartyvų narių skaičius 
per 1960 m. pasiekė 2.527.816. 
Tai rodo, kad prisidėjo 173.197 
nauji nariai. Indėliai šiandien su
daro $1.287.641.847; pakilo 12,2 
%. C. Sc.

Red. šiame Can. Scene rašiny 
.— r (—m --JV. -wuwuvmw ..v- tautinių grupių kredito unijos tik
keturgu-i kad vergija baigsis. Tikrovė betgi; seniai pagyrė kredito kooperaty- paminėtos, bet neišryškintos. Pvz.

• ne pasaka’. Vergiją baigiasi ne pa- vų veikimą. lietuviai turi jų visose didesnėse
Įdomu pastebėti, kad pirmasis kolonijose. Panašiai yra ir 

kredito kooperatyvas šiaurinėje; kitomis grupėmis.

;šiai, ir panašiai.
Perskaitęs matai tokius dide-

klausimą statyti: kO siekia komu-

šiuos uždavinius, ko nors seikia.

pažindinę vietines grupes su ko
operatyvų sistema, važiuoja to
liau.

“Tokia švietimo piramidės for
ma gali būti lėtesnė, negu tiesio
ginė pagalba iš užsienio”, sako 
O. Spetland, “bet užtat ji nesuke
lia vaidų”.

Daugely Kanados vietovių kre
dito kooperatyvų yra Įkurta glo
bojant Katalikų Bažnyčiai. Anti- 
gonish sąjūdis Nova Scotia pro
vincijoj yra geras tam pavyzdys. 
Jo užsimojimas gelbėti žmonėms 
per pačius žmones yra Įsidėmėti
nas. Jo Eminencija Montrealio 
kardinolas Paul Ernil Leger ne-

Lietuviai valstie
čių kongrese 

j Vašingtone Įvykusiame
1 Tarpt, valstiečių s-gos kongrese
dalyvavo ir lietuvių delegatai ir 
svečiai, žodžiu kongresą pasvei
kino PET seimo vardu V. Sidzi- 
kauskas, Lietuvos ' diplomatinės

i tarnybos ir Lietuvos atstovybės 
Vašingtone vardu dr. S. Bačkis ir 

{kt. Raštu pasveikino VLIKo pirm.
dr. A. Trimakas. Posėdžio prezi
diume dalyvavo vicep. A. Deve-Į ~ . . ...
nienė. o komisijose dirbo J. Au-IJiU0^ū darbininkų, kartu įdėdama 
dėnas, D. Audėnaitė. Z. Dailidka. kapitalo žymiai daugiau kaimo 
\ Devenienė P Dulcvičius* dr rCiKal3ins- . Bet kapitalistinis 
J. Pajaujis. B.’Paramskas ir pulk’ principas "už gerą darbą, už ge-. 

■ K. Škirpa. Apie Lietuvos padėti tesnius rezultatus — didesni at
kalbėjo J. Audėnas. I nauja VŠ;b'gin’m? pasiliks.

| centro komitetą pirm? perrinktas "va1-
: St. Mikolaičikas ir vienu iš vice
pirmininkų — A. Devenienė. E.

DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽI Į ERDVES (4)
GARSIOJO WERNHER VON BRAUN PIRMIEJI ŽINGSNIAI

su

Kennedy seserys 
Lenkijoje
“žieie Warszawy” paskelbė pa

sikalbėjimą su dviem JAV prezi- 
: dento seserim, nuvykusiom i Len
kiją. Jos lankėsi Varšuvoje, Žela- 

' zowa Wola. jankė pamaldas Lo- 
wicz mieste, vvko i Čenstachavą.

užkalbintas amerikiečio 
plieno fabrikanto, kuriam prisipa
žino esąs šveicaras, guolių specia
listas. Laimei, neilgai teko v. 
Braun vaidinti šveicarą, nes anas 

n turėjo išlipti ir su pasitenkinimu 
Niekas ten nelaukė išskėstom draugui, prikalbėti SS sargybini į pareiškė: "Jei ne jūsų šveicariš- 

riiesti uniformą ir Įsijungti jų ei-i kas plienas, mes nebūtume vokie- 
lėsna. Visi aptvertose kareivinė-j čiv. sumušę”. Iš pradžių vokiečių 
se gyvenę mokslininkai buvo iš- mokslininkai buvo amerikiečių 
skirstyti po kaimus ir nebegrėsė sargybinių saugomi:-. Jau 1945 m. 

rudeni buvo pradėtas raketų dar
bas JAV-se vokiečių specialistų.

Taip vieną naktį šoferis ivažia- kus nutarė panaudoti kaip užsta- buvo 
vo griovin. Von Braun kairė tą. Surinko 500 svarbiausių spe- 
ranka lūžo dviejose vietose, o taip cialistų be šeimų ir išvežė į karei-. 
pat sužeistas ir petys. Sąmonę jis 
atgavo tik ligoninėje. Įsikūrimas 
Bleicherodėje vyko gana sunkiai.

vines prie • Oberammergau mies
telio Bavarijoje. Syki pasisekė dr. 
Ernst Steinhoff. geram v. Braun

Kolchozų žmonės turės "val
gyklas. kepyklas, skalbyklas, vai
kų lopšelius ir darželius, sodus, 
klubus, bibliotekas, stadionus, vi
sokiausi socialini aprūpinimą, 
kaip pensijos ir kt.”

Artinantis prie komunizmo “as
meninės reikmės vis daugiau ir 
pilniau bus patenkinamos sąskai- 
ton visuomeniniu vartojimo fon
dų". Per 10 metų visų darbinin
kų pajamos padvigubės? o per 20 
— patrigubės. Butai jau antram ‘ 
dešimtmety visiem piliečiam bus

rankom.
VON BRAI N SS-kų ŽINIOJ
1945 m. kovo pradžioje rusai 

užėmė Peenemuende, o kovo 20 
i amerikiečiai sustabdė V-2 gamy
bą Harzo kalnuose. Bet,v. Braun 
ir kitų svarbiųjų jo padėjėjų ame- 

: rikiėčiai ten nerado. SS daliniai j 
raketų specialistus buvo išvežę i 

; pietus nuo Muencheno ir, spėja- 
! ma, nacių buvo padarytas spren
dimas visus mokslininkus geriau 
nužudyti, bet neatiduoti gyvų su

pavojus būti sunaikintiems vienu 
bombų kroviniui Rasti Wehr- ..... . . . . .
machto maisto sandėliai padėjo ir i Vėliau v. Braun buvo perkeltas i 
maitinimosi problemą išspręsti, i Huntsville. Alabama, raketų ty- 
Von Braun ranka negijo. vėl rei-jrimo ir gamybos centrą, kur ir 
kėjo atsigulti į ligoninę. Gen. 
Dornberger pervežė ligoni i Ober 
joch miesteli, kur jis susitiko bro 
Ii

Krokuvą, pagaliau i Zakopanėsu nemokamai. Susisiekimo priemo- jungininkams. Tačiau Įvykiai dės-! 
tesi taip greit, kad planas liko ne-i 
ivvkdvtas.
|‘ ..... :::: ' 
! kė visus planus ir dokumentus
; liečiančius raketų gamybą iš Blei 

trumpinta. Bus einama prie ne- cherodės išvežti. Trys sunkveži-f' 
" ' * j miai planų SS-kų buvo paslėpti į 

Harzo kalnuose apleistoj kasyk
lloj. Vėliau JAV kariuomenė pa

kurortą Karpatų kalnuose. Abi f nes: tramvajai, autobusai, pože- 
; seserys daugiausia domėjosi ar-Į miniai ir kt. bus nemokami. Dąr- 
: chitektūra ir senienomis. Spaudai  J bo diena bus tik šešių valandų. 
: seserys pareiškė, kad toji kelionė savaitė 5 dienų. Tai pirmam de- 
dar labiau sukėlusi jų simpatijas šimtmety.

j tam kraštui ir tautai.
. Viena prez. Kennedy sesuo yra mokamų pietų viešose valgyklo- 

ištekėjusi už Shriver, antra —! sė. Baigiantis 20-tieins metams 
Smith, Jos aplankė Edmundą ir 
Jonušą Radvilas. Edmundas yra 
vyr. brolis Stanislovo Radvilos, 
gyv. Londone ir vedusio prez.

, Kennedy žmonos seserį.

Antram dar bus su-

bus duodama: nemokami bendra
bučiai mokiniams; pilnas aprū- i slėptą turtą rado. SS gen. Kamrn- 
pinimas nepajėgiantiems dirbti: ler. nujausdamas, kad sąjunginin- 
mokslas nemokamas ir visiems kai ji pakars, nutarė išpirkti savo 
gydymas. i gyvybę. Von Braun ir jo talkinin-

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena^ paskambinkit 
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

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

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti, ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens

Tai yra v i c n i n t e l ė kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

Magnųs ir kitus kolegas.
IŠ NELAISVĖS I 
NELAISVE
Kai v. Braun pradėjo dirbti vo

' dabar'tebedirba. Kaip ir Vokieti
joje, taip ir Amerikoje astrono
mas turėjo pakelti daug nemalo
numų. pavydo, neapykantos, pa
giežos. nesiskaitymo iš visų pusių. 
Ką jis darė ir siūlė, viskas buvo 
nauja, tat ii’ pritarimo faktinai 

i mažą procentą gaudavo. Net ir 
gyvenimas ■ amerikiečių raketų mokslininkai194o m. kovo 1 o SS stabas įsa- kječiu kariuomenei, jo gyvenimas1 amerikiečių raketų mokslininkai 

tapo suvaržytas. O dar didesnę v- Braun neretai pavadindavo ant- 
nelaisve jis turėjo pakęsti karo ros klasės piliečiu. O 1945 m. 

' metais/Tad nors ir lauke pasida- Prieš vokiečių mokslininkų ątve- 
vimo i amerikiečių nelaisvę, vis- žinią i JAV pasisakė Amerikos 
tiek nesijautė prarandąs laisvę. Raketų Mokslininkų D-ja. teigda- 
nes jos neturėjo, ypač paskutinė- ’na. kad jie Čia nereikalingi. V on 
mis dienomis, kai ir jo gyvybė " ’
kabojo kartais ant plauko. Von 
Braun sielojosi tėvais, kurie buvo 
likę rusų zonoje. Vyresnysis bro- 

i lis Sigismundas tarnavo vokiečių 
i ambasadoje prie Vatikano ir, 
■ amerikiečiams užėmus Romą, jau
tėsi saugus. Taip pat jo širdi . ... . ,.v . . -
spaudė nežinia apie seserėčią Ma- neturėjo tiek lėšų, kad galėtų pa
riją von Quistorp. kurią jis su tė- dengti kelionės išlaidas.
vais netoli Peenėmuendės buvo Šiuo metu v. Braun'dirba Na- 
palikęs. Karo paliaubos jau buvo tional Aeronauticsand Space Ad- 
paskelbtos, tačiau amerikiečių ne- ministration žinioje. Neseniai jo 
simatė. Pagaliau v. Braun broliui priežiūroje pagaminta Saturn ra- 
Magnus. kuris geriausiai iš visos ^uv? nuplukdyta per upę ii\ 
grupės kalbėjo angliškai, pasise- Atlantą iš A laba mos i Cape Cana- 

I kė užmegzti ryši. Von Braun, gen. veral Floridoje. Raketa tokia di- 
Dornberger su maža grupe drau- if1p,p nAhnvn aahma vesti r>o; 
gų pateko JAV 3-čiai šarvuočių ir

* 44-tai pėstininkų divizijai i nelais- 
i vę. Amerikiečių karinė žvalgyba , 
turėjo specialų uždavinį surasti 
vokiečių raketų mokslininkus ir 
sudaryti sąlygas tęsti tyrimo dar
bus JAV. Vėliau v. Braun prisi
jungė prie kitų 500 specialistų 
Oberammergau ir buvo perkeltas' 
i Garmich - Partenkirchen bara-' \r Pr<)jektus, kurie dažniausiai bu
kus. Ten visi mokslininkai ir ra-;dav? atmetami. Tokiais atvejais 
ketų specialistai buvo apklausi-, -,1S l^^svo elgtis kaip a^en^'' 
nėti. Surinkti ir kitus išsibarsčiu- ^5)ie(^nias Įsiūlyti savo pr 
sius vokiečiu mokslininkus po vi- tVon BIraun Pr’X
sa Vokietija padėjo amerikietis- -vs JAV atsilikimą rake- 
dr. Richard W. Porter. .tų gamvboje: 1) neturėjimas ra-

, ketų jokios programos nuo 194o-
PAKELIUI Į JAV 51 m. ir 2) nuolatinis keitimas
,, , . .... . . . :projektu: nebaigus vieno pradėti
Harzo kalnuose V-2 įrengimai. kita leidžiamos didžiulės su- 

da!ys ir’ apie 40 tonų pJanų atsi- mos ir sugaištamas brangus lai- 
dure JAV Kadangi Nordhausen kas Kitas nemažiau neigiamas 
turėjo pagal Potsdamo susitarimą reiškinys, tai nesutikimas tarp 

r laivyno, 
greit viską išvežti i Antwerpcno. Kaikurie tyrimai ir bandymai 
uostą Olandijoje. «6 4aivų- veze, dUpjikUojami. O tyrimu darbas 
V-2 į Naująją Meksiką. Is 500 kainuoja milijonus? ‘ 
mokslininkų amerikiečiai priėmė Paruošė J. A.
tik 127 Daug vokiečiams padėjo 
gen. N. Toftoy, kuris ir Įkurdino 
juos JAV. Nusistatymas prieš vo
kiečius tuo metu buvo didelis.
Tiesiog amerikiečiams nebuvo ga- katos organizacija rado, kad pusė 
Įima ir paminėti, kad įkurdinami, visų P Amerikos 200 mil. gyven- 

f vokiečiai Keliavęs v. Braun iš tojų neturi savo namuose švaraus

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
S1DE. PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

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

Braun ir kiti jo bendradarbiai ga
vo JAV pilietybę tik po 10 metų. 
Kai vykdavo tarptautiniai aero
nautikos mokslininkų suvažiavi
mai kituose kontinentuose, tai v. 
Braun negalėdavo nuvykti, nes 
Valstybės Departamentas “nega
lįs" nepiliečių siųsti, o jis pats

dėlė, kad nebuvo galima vežti nei 
keliais, nei traukiniu. Von Braun 
1956 m. aiškino, kad rusai paleis 
satelitą apie žemę. Jo teigimą pa
tvirtino ir. JAV žvalgyba, tačiau 
kongrese, senate ir Pentagone jo 
žodžiai nebuvo girdimi. Daug 
kartų inžinieriui teko važiuoti i 
Vašingtoną ir daryti parodymus 
kongrese, ginti savo sumanymus

Paruošė J. A.

Vašingtonas. — Pasaulio Svei-

El I X •-« . KI^..i/n! vokiečiai Keliavęs v. Braun is tojų netuElektra jūsų. NaUdOKttC jų ' j Vašingtono i N. Meksiką UauldnyJ vandens.

♦
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a vergtoje tėvynėj e
L1ETUVIO PROJEKTAS 

LONDONO PARODOJE
Londone įvykusio pasaulinio archi- 

t .kių kongreso proga buvo surengta 
architektūros mokyklų auklėtinių dar
bų paroda — 5o0 vietų kilnojamojo te- 
u ’ :o pro j ?k i .:s. Sa ii a kitų Sov. Są j un- 
goš;Stud. darbų buvo išstatytas taipogi 
ir Vilniaus Dailės instituto diploman
to Amano Panavo projektas, pasižy
mėjęs originalia s sprendimais ir nau- 
j , m ai y b. n. ų r' ? D i ag ų pan au do j i m u.

“S A NITO” VAISTAI KUBAI
Nepriklausom- bės laikais Kaune 

i' urlu “Sanii” laboratorija į Kubą pa
siuntė pirmąją vaistų siuntą, kurią su- 

» i,uio pagamuHa puse mi
lijono analgino ampulių.

KOLŪKIO DVARININKAS
Molėtų rajono Kirovo vardo kolūkio 

pirmininkas K. Valiulis turi aiškų pa
linkimą į boksą. Tačiau, užuot įstojęs 
į sporto klubą, jis treniruojasi kolūkie
čių kiemuose ir kolūkio laukuose. Jo 
kumščio kietumą jau pažino kolūkietė 
Stasė Žalienė ir ligotas kolūkietis J. 
Marcinkėnas, šiuo metu del dar labiau „ -j h ’ kč 
pablogėjusios sveikatos gulintis ligoni- si imn-ų. 
neje. Milicijos pareigūnai į nukentėju-; KULIAMOJI STREIKUOJA 
šiųjų skundus nekreipia dėmesio. At-j NELAIKU
rodo, jiems patinką bokso sportas Mo- Baisi nesėkmė jštiko Kėdainių 
tetų rajone. Valiulio kietojo kumščio _ 
prisibijo ir liudininkai —. niekas ne- Draug>stęs kolūkio pirm. K. 
sutinka liudyti teisme, nes Valiulis yra ! kolaitį. Pagreitinti kūlimui jis 
komunistų partijos narys. Kolūkyje į ries” žemės ūkio mašinų gamykloje 
jis nėra paprastu pirmininku, be parti- nupirko naują kuliamąją — “Imąntą- 
jos sutikimo iš vadovo pareigų jo ne- 42M”. “Rugpjūčio 2 d. kuliamąją pa
išinėsi .. į leidom į darbą. Čia ir pamatėme, kad

I IFTUVI TIRI X ATI ANT A ’ ji bUV° gFaŽi tik tol° Pažiūrėti Vos
LIETLX IAI TIRIA AI LAN 1Ą Į tHs valandas mašinaį pasisukus, SUtrŪ-

Atlanto ^vandenyno kompleksiniam į R0 lran orterio juostos> subyrėjo kra- 
tynmui is Kaliningrado išplaukė Sovie- likH uoliai visi§kai nedirbo , 
tų ^jungos mokslų akademijos eks-: vent;liatoriai. čia paminime tik kele- 
pedicmis laivas "Michailas Lomonso-i _a slainbesniu trūkumu...” Tris kar- 
vas, . Ekspedicmeje grupėje yra septy-; K Mvko!aitis važ-nėjo j Vilnių. 
m lietuviai — Lietuvos hidrometeoro
loginės tarnybos atstovai. Jie atliks 
aerologinius ir meterologinius stebėji-j 
mus. Minėtojo laivo aęrornetereologi -1 
jos biuro viršininku yra lietuvis K. Mi-į 
kalajūnas.

POPIERINIAI BEKONAI
“Užpalių” kolūkio pirmininkas 

mošiūnas už nuopelnus popierinių

tuvoje neturi lenktyninių automobi
lių. Redakcija šaukiasi valstybinės pa
ramos, nes, girdi, latviai ir estai jau se
niai turi lenktyninius automobilius.

KERAMZITO FABRIKAS
Palemone prade jo darbą pirmasis Pa

baltijy keramzito fabrikas. Keramzitu 
vadinama medžiaga, kuri vietoje žvy
ro naudojama betono gamyboje: Ji yra 
lengvesnė ir gerokai atsparesnė už žvy
rą Vilniuje iš keramzito jau gamina
mas stambios plokštės namų statybai.

VANDENo SLIDĖS TRAKŲ
• EŽERE \ Y

Visus stebina pirmieji vandens sli
dininkai — Vilniaus elektros skaitiklių 
gamyklos darbininkai: Algirdas Lebio- 
da, Irena Jastrebova, K. Tonkūnas, R. 
Gustas ir K. Cibulskis. Šiam vandens 
sportui jie naudoja savo paties darbo 
elides. Dėi Lietuvoje neįprastos sporto 
šakos kartais bereikalingų rūpesčių 
tiri Trakų gelbėjimo stoties darbuo

tojai — jie dažnai motorine valtimi iš
skuba į ežero vidurį gelbėti “skęstan-

HAMILTON, Ontario
....... \ ....... ■■■■■;.■....... "..... .......... ..... _. .. ; : S- . ’-••• •. :‘-.-

ŠALPOS FONDO POBŪVIS • BAN-1 Bogušių Birutė priklauso meno ir TN aoimties svarstymo,
KETAS įvyks šeštadieni, spalio 7 d., į tautinių šokių erupei Kaio ak<rdeo- LN v-ba vieningai nusistatė siekti; kad 
7 vai. vak., AV parapijos salėje, 58 iustė ji šiemet Niagara Falls muz. kon- juose bylų: aisditorrj> 800 viet^pąda- 
Dundurn St. N., Hamiltone. kursiniame festivalyje gavo augštos■'

Programą išpildys jaunosios Hamil klasės pažymėjimą. tiktųTiW^tk
tono lietuvių pajėgos, šokiams gros Liaksų Romualdas atostogų veltui Oui patalpa 80 vietų; bilijardo, kortų 
Benni Ferrie orkestras. Veiks turtinga neleido Išvykas tabako skinti, užsidir- r t ^Hvizii^ kambariai; I 
loterija ir baras. ~ .

| Visus lietuvius maloniai kviečiame ręs su tėvais, įnešė HLN.

Lietuviai naša uly ie
’ ' . ’w‘. aS ** ' • 4 . •>- • ** .......

.viviuv. v. t divizijos kambariai; lietuviška 1 BIUDŽETINIAIS ME-
;bo pustūkstantį, iš ku^o $200, pasita- seklyčią, feur būtų vietos tautodailei, TAIS turėjo $124 488 P^J^mų grynais 

„...w _____ _ - ....... menui, bibliotekai ir skaityklai; ma- pmigais ir gerybių už $118^157 Bend-
šiame pobūvyje dalyvauti ir tuo pa- Visiems prisidėjusiems savo ir LN žoji salė 150-200 vietų; “Talkai” patai- ros PaJamo$ buvo $242.645. Centre

menui, bibliotekai ir skaityklai; ma- pinigais ir gėrybių už $118.157. Bend- paukštyčių, vilkiukų.

remti lietuvišką šalpą tremtyje. j v-bos vardu gražiausiai dėkoju!
Norintieji pobūvyje dalyvauti prą-l St. Bakšys, LN v-bos pirm,

neškite V. Leparskui LI. 9-8465, K. Gu-į , i
dinskui JA 7-1967, J. Pleiniui LI 1 LN V-BOS POSĖDIS, jvykęs rugs 
7-3628 iki spalio 4 d. Įėjimas $3. po- 26 d., T. Namams padėjo pirmuosius 
rai $5. Hamiltono Šalpos Fondas | Pagrindus. Ji atidarė v-bos pirm. St.

; Bakšys. Savo pranešime jis pažymėjo, 
kad ypatingo dėmesio ir moralinės pa
ramos LN v-ba susilaukė iš liet, org-jų. 
Į pasiųstus joms laiškus, kokie TN 
turėtų būti, atsakė 7 org-jų v-bos: 
Tautinių šokių “Nemuno” tuntas, Sp. 
kl. “Kovas”, bankelis “Talka”, apyl. 
v-ba, socialdemokratų v-ba ir Skau
tams Remti dr-ja. Kaikurios jų davė 

telvje. Choras žada keletą staigmenų.’konkrečių pasiūlymų, p visos bendrai 
Rengėjai su entuziazmu linkėjo galimai grei

čiau pastatyti.
TAUTOS NAMV vajus, lyg Nemu-

PIRMASIS CHORO VAKARAS. — 
Sezono pradžiai parapijos choras ruo
šia šokių vakarą spalio 21 d., slovakų 
salėje 1406 Barton g-vė E.

Choristai savo pirmąjį šokių vaka
rą stengiasi suorganizuoti kuo įdo
miausiai. Tad tęneatsilieka ir tie, ku
rie laikosi užsidarę mažam draugų ra-

t pos; raštinė ir sargui butas; dvi vir
tuvės ir valgykla su kavine; keturi di
desni kambariai po 50 vietų liet, org- 

• jų reikalams bei tautiečių rengia
miems mažesniems šeimyniniams po
būviams. Tai būtų lietuviška TN dalis.

Pajamoms padidinti v-ba nutarė 
įrengti 12-kos alėjų keglius-bowlinga. 
Projektui paruošti v-ba nutarė skelb
ti konkursą, paskirdama goriausiajam 
$500 premiją iš LN Kultūros Fondo. 
Konkurso sąlygoms suredaguoti v-ba 
išrinko viepirem. G. Palmer ir J. Mi
kelėną. Projektams įteikti data — 
1962 m vasario 1 d.

Šis v-bos posėdis buvo nuostabiai 
pakilios dvasios. LN v-bos nariai jau 
įsitikinę, kad Hamiltonas TN pasista-

SKAUTŲ-Č.iV STOVYKLA “BALTI- 
JA” įvyko nuo rugp. 27 iki rugsėjo 4 
d., Buzzards Bay, Mass. Stovyklavo 400 
lietuvių skautiško jaunimo. Šešios pa- 
stovyklės
skaučių, skautų, vyr. skaučių ir aka
demikų bei vyčių buvo išdėstytos pus- 
kilometrinio ežero pušelėm, ąžuolais 
ir berželiais apaugusiose pakrantėse. 
Skautai iškylavo, sportavo, puošė pala
pines ir rajoną lietuviškais simboliais, 
meldėsi, rengė laužus ir dainavo. Bu
vo leidžiamas kasdieninis laikraštėlis 
“Baltijos Aidas”.

LITUANISTINĖJE AUGS. MOKYK
LOJE. kuri veikia Jaunimo namuose, 
Čikagoje, šiems mokslo metams įsirašė 
71 mokinys. Iš viso mokykloje yra 271 
mokinys.

DAIL. A. RŪKŠTELĖ nutapė arkiv. 
Skvirecko portretą, kuris bus laikomas 
Liet. Kat. Religinės Šalpos įstaigoje 
Brooklyne.

gauta $85.112, o Miunchene, tremtinių 
įkurdinimui $39.376. Didžiausia viena- 

! lyte pajamų pozicija buvo V. Vokieti
joj iš įvairių tarptautinių organizacijų 
gautos sumos. Vien United States Es
capee Program davė tremtinių įkurdi
nimui beveik $22.000 pinigais, už ku
riuos pirkta tremtiniams baldai, įran
kiai ir pan.

Didžioji dalis pinigų buvo pagal da
vėjų ar Centro valdybos valią sunaudo
ti tremtinių įkurdinimui. Tam tikslui 
išleista arti 140.000 DM arba $35.000 
Individualiai šalpai Vokietijoje dar 
sunaudota per $3.000, o Vasario 16 g., 
pagal aukotojų valią, pasiųsta $22.580. 
Individualiniams siuntiniams išleista 
virš $30.000, t.y. visas trečdalis BALFo 
piniginių pajamų.

Administracija — 8 tarnauto ja i — 
per $20.000, t.y. mažiau kaip 10% visų 
išlaidų, kurios, be administracijos, 
siekė $219.667?

. .. . ? T°^ia? pirm, pasidžiaugė, kad TN jacI visi dar vieningiau prisideki-
nąs pavasarį, juo toliau teka, juo dau- vajus eina su nepaprastu pasisekimu. me pĮnįgus siųsti: St. Bakšys, 38 Stan
giau vandens sutraukia. 24-toje savai- Ypatingą padėką išreiškė kitų vieto- jey Ave Hamilton Ont 
tėję (pr nr. “TŽ” turėjo būti 23-čioj vių tautiečiams, konkrečiai paminėda- 
savaitėj, o ne 24-toj) su stambia pa- mas duosnųjį Londoną.
rama atėjo Londonas, Longwood, St. LN plytų vajų v-ba nutarė atidėti . .
Catharines ir Jarvis, Ont ; gauta $1700,1 gruodžio 1 d., nes nenori kliudyti į asmenys. Kad ateityje susižeidimų ne —_..... ... -
o nuo vajaus pradžios S31.300. Nau- dabar vykstantiems Šalpos Fondo va- pasikartotų, ant durų dabar užklijuo- MAS. — S.m. pradžioje inž. Eug. A. 
jais nariais įstojo su S100 londoniškiai j jui ir solidarumo įnašo rinkimui. tos raudonos juostelės. Bartkus padarė posūkį savo profesi-
V. Kuzma, St. Navickas, P. Merkys, į joje: atsisakė iš Meissner Engineers

b-vės Čikagoje, pramonės skyr. vedėjo- 
i vyr. inž. pareigų ir ėmėsi ekonomijos 
mokslų studijų Valparaiso un-te. Bai
gęs studijas R.C. Meissner firmos pre- 

___ IŠTEKĖJO LIETUVAITĖ Iš PUNS-: ną. Tikėjosi jos sulaukti dar pavasa- ridento buvo pakviestas užimti vice-
Lindai už priėmimą. Didelė padėka P. KO. — Kristaus Karaliaus par. bažny-įrį, bet įvairūs formalumai sutrukdė, prezidento vietą.
Kuosai ir Adomui Kalnėnui, padėju-i čioje kun. A. Sabas palaimino Stasio ( Kadangi jos tėveliai paliko toli už van- Meissner Engineers firma yra * išsi- 
siems lankyti vietinius lietuvius. Tolvaišos ir Elenos Staškevičiųtės mo- į denynų, tai tėvą per vestuves atstovą- plėtusi visuose kontinentuose, o tryli- 

Rugs. 24 d. puikia Ad. Kalnėno ma-■ terystės ryši. Per iškilmingas Mišias j vo Al. Kusinskis, o motiną — J. Kul- koj JAV-bių turi savo skyrius. Toje 
šina išsiruošėme pas Londono apyl. i “Avę Maria” ir kitas giesmes giedo-į nienė. Pas ją ir įvyko šauniosios vestu- firmoje dirba 45 lietuviai inžinieriai 
gyv. tautiečius. Malonaus dėmesio ra-1 jo solistė L. Souvran. Pabroliai buvo vės. Ji jaunąjį tikrai motiniškai glo-ibei braižytojai. Nors inž. E. Bartkus 

bojo: rūtų vainikėliu puošė, išleido turi tik 36 metus, bet jau spėjo užsire- 
bažnyčion su palaiminimu, o grižu- komenduoti per dešimt toje firmoje 
sius iš bažnyčios jaunuosius pasitiko atidirbtų vadovaujančiame poste metų 
su duona, druska ir vyno taurėmis, į kaip stropus, sumanus ir gerai tech- 
grojant akordeonu vestuvių maršą. Į niškai pasiruošęs inžinierius. Mokslus 
Vaišes taip pat paruošė Julija. Sveiki-; jis ėjo Kauno un-te ir Darmstadto 
nįmo kalbą per pietus pasakė kun. A. Technische Hochschule, Vokietijoje. 
Sabas, o per vakarienę L. Kasperiūnas Studijas baigė Illinois linstįtute of Į

ra j.
My-
‘Ne- a. Zagozeckis. o P. Kuosa (200) pri

dėjo trečią šimtinę; $200 įteikė St. Za- 
vadskas.

Nuoširdžiai dėkoju vilniečiui Ed. Ci
cėnui ir jo nuoširdžiajai žmonai p J

siems lankyti vietinius lietuvius.

Sk. St.
MIESTO ROTUŠĖJE, Hamiltone, at

simušę į stiklines duris susižeidė du

SU D BU R Y, Ont

LIETUVIO INŽINIERIAUS IŠKILI-

i-i Meissner Engineers firma yra • išsi- 
denynų, tai tėvą per vestuves atstovą- plėtusi visuose kontinentuose, o tryli-

Vokietija
KAS DAR LIKO MEMMINGENE? 

1948 m. Męmmingėne buvo apie 1.500 
lietuvių, dabar—apie 300. Liet. B-nės 
apylinkei vadovauja kun. dr. J. Pet
raitis. Apylinkė leidžia savo biuletenį 
“PLB Memmingeno apylinkės žinios”. 
Veikia mokykla, kurioje dirba M. Bud- 
riūnas ir M. G i rd Vainienė. Yra "Dar
nos” choras su vadovu M. Budriunu. 
BALFo skyrius su įgaliotiniu J. Čin- 
kumi, karių veteranų “Ramovės” sky
rius, knygų “Aušra” leidykla.

RASTATTE IR APYLINKĖJ gyve
na būrys neseniai iš Lietuvos atvyku
sių lietuvių. Įsteigta Bendruomenės 
apylinkė. Steig. susirinkime dalyvavo 
apie 60 žmonių. Susirinkimui vadova
vo ten nuvykęs Kr. V-bos narys E. Si
monaitis. V-bos pirm, išrinktas J Ru- 
gulis., Susirinkime dalyvavo ir Tėvas 
A. Bernatonis.

— V. Sądręįka, J. Stankus ir K. Žu
kauskas; o pamergės — L. Poderyte. 
G. Kasperiūnaitė ir A. Piečiulytė.

Tuoj po Mišių jauniesiems buvo 
Įteikta gražių gėlių puokštė, kurią juo
du padėjo ant Marijos altoriaus kaip 
padėkos ir palaimos prašymo ženklą.

Kadangi Sudbury lietuvaičių yra 
mažai, ypač vyresnio amžiaus vyrams, 

\ tai Stasys, nekreipdamas dėmesio į

dome pas geruosius Babinskus, Long
wood. Ont., kurie LN paskyrė net 
S500. Nuoširdžiausias ačiū! Su A. Jo
niką skubėjome į Hamiltoną, gavę pas 
londoniškius net S1200. Nuoširdus ačiū 
mielajam A. Jonikai, kuris dvi dienas 
su savo automobiliu važinėjo LN rei
kalais.

Rugsėjo 26 d. LN posėdyje v-bos na
rys J. Šarapnickas įteikė S300 gautus . . . - . .
iš R. Liakso ir B. Bogušytės, gyv. St. i išlaidas, nuskrido į lenkų administruo- se dalyvavo apie 50 Stasio ir Eliutės 
Catharines. Pirmasis įnešė S200, o B. jamą Lietuvos kampelį —

ūkio knygas jis Įtraukdavo pusantro sukaliojančius rudens debesis, rimtai S100.

šviesiausia llijičiaus lempute neisteng- 
tume surasti. Popieriniams bekonams 
auginti kolūkis paskirdavo geroką kie- i 
k į grūdų. Kadangi popieriniai paršai, 
grūdų neėda, Tamošiūnas tuos grūdus. 
ramia sąžine parduodavo Kauno tur- ’ 
guje. Rudeniui atėjus, jis iš kolūkiečių \ 
nupirkdavo 150 bekonų ir juos prista-j 
lydavo valstybei. Už juodojoje rinko-; 
je parduotus grūdus gautieji pinigai- 
netik apmokėdavo bekonus, bet Tamo
šiūnui dar ir kišenėje gerokas pluoš
tas rublių palikdavo ...

LAIŠKANEŠIO SKUNDAS
Pandėlio raj. "Einorių” kolūkio laiš

kanešys Br. Urbonas paštą išvežioja " 
d viračiu j I 
mas po 30-40 km. Sugedus dviračiui. -- 
niekur negali gauti dalių. Jeigu kokią _ 
dalelę kur ir suranda, dažniausiai bū
na kito fabriko gaminys — netinkama 
jo dviračiui. Br. Urbonas siūlo bont 
didesniuose miestuose Įrengti specia
lias dalių parduotuves, kuriose kartu 
galima būtų pardavinėti dviračius ir;M. 
motociklus. Dalių trūkumas yra chro-' 
niška sovietiniu fabriku liga. • į"’*- ' %- • V- II migo naktų. Privatines nuosavybes pa-;

LIETUVIAI BE LENKTYNINIU 
AUTOMOBILIU

Didelio dėmesio- susilaukė Kačergi
nėje įvykusios lenktyninių automobilių

Prašė duoti kitą mašiną arba sure- 
.b montuoti sugedusią. Rugpjūčio antro

je pusėje gamykla atsiuntė du šaltkal
vius, kurie, pasikankinę savaitę, nuta-

■ ė, kad mašiną pataisyti gali tik inži- 
. nieriai. “Draugystės” kolūkis dabar
■ laukia inžinierių. Kadangi neiškul- 

Ta- tiems javams daržinėse nėra vietos, in- 
be? žinieriaus laukia ir jų gubos kolūkio

konų auginimo srity pateko i “Šluotos” laukuose, o pats kolūkio pirm. K. My- 
puslapius. Kiekvienais metais i kol- Kilaitis, stebėdamas virš galvos besi-.

šimto paršeliu,^kuriu tvartuose ir su: klausia — kas atlygins nuostolius? _ ,
—vkst— . pavardžių neleido skelbti.—vkst-

ČIA — MANO,
| ČIA — VALDŽIOS ...

Susovietintos Lietuvos spauda pradė
jo naują kovą su žmonėse Įsigalėjusiu 
šūkiu: “Čia — mano, čia — valdžios”. 

: Laikraščių - propogandiniai patriūbo- 
čiai mėgina Įkalti i galvas komunizmui 

į žymiai patogesni šūki: “Valstybės — 
1 ta i yra m ūsų”. Tuo. žinom a. norima 
j likviduoti valstybinio turto grobsty- 

kiekviena diena padarvdaJ^ žlugdymą kolūkiu laukuose.
‘ • - į įmonėse ir fabrikų kiemuose. Lietu

mi vis, atrodo, niekaip negali užmiršti dl
l’ džiesios vagystės, kurią padarė raudo- 
j iiosios armijos tankais ir durtuvais at
neštoji sovietinė valdžia. Iš jo buvo 
atimta lietuviškoji žemė, per kartų 

! kaitas buvusi šeimos nuosavybe ir pa
sididžiavimu, atplėšti fabrikai ir imo-! 

nors joms sukurti iš nieko jis;
i įdėjo daug prakaito ir dar daugiau ne- j

Šveicarija
A -. . . . _ LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS įvyko

ir V. Lumbis. Šokiams grojo jaunasis Technology civilinio inž. magistro rugsėjo 8 d. Berne. Rudolfo kavinėj, 
akordeonistas Algis Kusinskis. Vaisė- laipsniu. . _

’ \ į • • Toje bendrovėje, šalia tiėsioginiųJ Ameriką dr. Dargužas ir dr. Stepana-
~ __ ________ Punską. Te- draugų. Bernavakarį Stasiui suruošė tarnybos pareigų, lietuviai patrijotai, į vičius. Jų įspūdžiai, Amerikos neina-

A. Kaušpėdas perdavė dviejų nai susirado savo gyvenimo draugę pas K, Poderius jo draugai J. Stankus globojant inž. E. Bartkui, atliko savo ' čiusiems, buvo Įdomūs. Tradicinės vai- 
tautiečių čeki iš Jarvis, Ont., kurie jų ( Eliutę susimetrikavo ir, sudaręs doku- ir Kl. Žukauskas, o mergvakarį

J mentus, parsikvietė ją čia kaip žmo- J"į

Jame dalyvavo neseniai keliavę po

VALDŽIOS NAUDA VELNIAI GAUDO
- ■ _ <■

telis tikslas: sukčiaujant, apgaudinė- • tGJanis’ kai ruošdavo parengimus, 
jąnt ir tiesiogiai vagiant kuo daugiau . . . ...........................
prisigrobti visuomeninio turto, pratur-i mes ir pasisekimo jų šeiminiame gy 
tėti. Taip, atsakingiems darbuotojams į venime- Suaburiskis

privatų sklypeli pastato i pirmą planą, nepastebint arba nuolaidžiaujant, iš-, 
užmiršdamas kolūkinius hektarus. grobstoma ir išvagiama daug visuome- j 

ninių materialinių vertybių..” Pra-! 
ėjusiais metais Kauno šiaučiūnąitės

VYT. KASTYTIS

į — Ju- tautai daug kultūrinių ir šalpos patar- 
lija Kulnienė, talkinama A. Mazaitie-. navimų.
nės. Jaunieji gavo daug ir vertingų do-!
vanu. nes Stasys kolonijoj yra veik
lus lietuvis. Jis dalyvavo KLB Sudbu- GONINĖSE. — Kankakee valst ligo- į 
rio apyl. valdyboje, talkino bažnyčios ' ninėje dirba dr. J. Zubrickas, kuris va- 
ir mokyklos tėvų komitetui bei moky- j dovauja keliems ligoninės skyriams. ■ 

į Ten pat dirba dr. Poškus, plaučių ligų 
Linkime Stasiui ir Elenai daug lai- į konsultantas; dr. E. Misevičius, psi-

■ chiatras, klinikos direktorius ir dr. 
Kačanauskienė, neseniai Lietuvoje mi
rusio kompozitoriaus žmona.

LIETUVIAI GYDYTOJAI JAV LI

į sės amerikiečių lietuvių tarpe, esą, ne
tik išlaikytos, bet dar pašokusios tei- 

į giamon pusėn.

naikinimas ir jos suvąlstybinimas so-' 
vietinę vyriausybe padarė paprasčiau
siu vagimi. Reikalą dar labiau komplb 
kuoja faktas, jog didžiosios vagystės 

varžybos. "Jaunimo gretų” redakcija, mintis negimė Lietuvoje, bet atkeliavo 
dėdama V. Opuiskio Kačerginės žiedo iš Maskvos. Sovietų Sąjunga apvogė 
lenktynių nuotrauką, nusiskundžia, j Lietuvą, atimdama iš jos brangiausią 
kad lenktynėse nedalyvavo nei vienas j turtą — laisvę ir nepriklausomybę, o 
Lietuvos atstovas. Geriausi paprastų i vietinė sovietų kontroliuojama valdžia 
automobilių lenktynininkai — vilnietis apiplėšė Lietuvos piliečius. Taigi, ne- 
Simonianas ir kaunietis Sabaliauskas, i nuostabu, kad lietuvis, jausdamasis sa- 
o taipogi žinomi motocklininkai —! vo krašto tikruoju šeimininku, progai 
Paurys. Zabulionis, Pinipė lenktynes j pasitaikius, mėgina atsiimti bent da- 
stebėjo žiūrovų eilėse, nes niekas Lie-1 lėlę jam priklausiusių gėrybių arba

Taupyk ir skolinkis
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- kooperatiniame SKOLOS iki S3.000, morgičių pa- I | * I • skolos iki 50% turto vertės. Nemo-DOnKeiyie I aiKQ kainas gyvybės draudimas. PILNAS 

7 J ČEKIŲ PATARNAVIMAS.
Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 

Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.- 8 vai. vak.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

Argentina
LIETUVIŠKI FILMAI VAIKAMS.— 

Buenos Aires J. Gilvydis parodė spal
votus garsinius filmus lietuvių para
pijos mokyklos vaikams. Keli šimtai 
berniukų ir mergaičių nemokamai ir 

t pirma karta pamatė. žavia LietuvosI siaurės rvtus nuo Kankakee yra r .. - .. ‘ v. . tsali. Filmą mate ir Meksikos svečias nedidelis miestelis Manteno, prie ku-;, f u i- tyJ- Kisielius su savo brolių Prano stovi didele, pagal diauma antra . . , „ .~ .
' JAV ir trečia oasaulv su 8.000 lovų ii- "u: ,kleb' ? ^ubmskas ir mo- 
goninė. Joj dirba: dr. Simoliūnienė%yk1^ mokytoJai; ^ac- kun K1S 

katalikai dr. Aviža, dr. Dulskis. dr. Dragūnas,! >us hko sujaudintas taip seniai maty- 
allR dr. Samusis, dr." Gečas, gail. %suoi ais enskes vaizdais. Sakos! kad me- 

: kad tokių gražių filmų is Lietuvos ne
buvo matęs. Filmų parodymą vaikams 
organizavo kleb. kun. V. Palubinskas.

užmiršdamas kolūkinius hektarus.
SAVI IR SVETIMI JAVAI
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko un- vardo fabrike vietoje 113 nr. verpalų 

to stud. Ant. Kubilius “Tiesos” pus- 
įpiuose duoda keletą labai charakte

ringų eilučių: “Pernai rugsėjo mėnesi Susidariusi 6 tonui verpalų'“ekonomi- ruošia pamaldas spalio 7 d. 9 vai. ry- 
alkininkavome Pakruojo rajono “Di- -- _ - -
Ižiojo Spalio” kolūkyje. Visus, dirbu- g0 kalių fabrike juodsidabrinių lapių Kazimiero Rickaus vėlę. Ta proga bus 
Gus tame kolūkyje, nustebino kaiku- kailiukams buvo matuojamas tik ii-1 klausoma išpažinčių nuo 8 vai. ryto, 
ių kolūkiečių nesąmoningumas. Vežė- užmjr§tant kailiuko plotį. Panašiai Būtų gera, kad kuo jaugiau lietuvių 

.ne kviečius. Staiga nuo miško pusės £u^.o eĮgjamasi ir Telšių “Masčio” ' katalikų tose pamaldose dalyvautų ir ’ 
j pasirodė didžiulis debesis, sugriaudė fabrjke. Rezultatas — pas spekulian- priimtų šv. ---- --— ??„ 7
į perkūnija. Su mumis dirbę kolūkie- tes .Žilinskienę ir A. Stankevičienę ir sau dvasinių turtų įsigyti! ir pa% 
! čiai sukluso. Nepraėjo ir kelios mi- buvo rasta daug Vitenbergo ir “Mas-/gerbtų savo buvusį kleboną, kuris su 
j nutės, kai keli pasuko arklius su orė- £j0” sukirptų detalių. Avalynės fabri- dideliu atsidėjimu tarnavo šios apy- _ 
j mis į namus. — Nuvažiavo vežti javų kuose darbininkai griebiasi dar gud- linkės lietuviams. Sekančios pamaldos p paavs 
jis savo sodybinių sklypelių. — paaiš- resnįų priemonių _  jie nuslepia dali su trumpu susikaupimu West Lome
• kino mums likę kolūkiečiai.— O šitie geros* žaliavos ir į jos vietą pakiša bažnyčioje numatomos prieš Kalėdas.
— ne jūsų? — klausėme, rodydami i broką. Brokas iškeliauja Į rinką, o Kun. J. Gutauskas
ilgas sustatytų kviečių eiles. čia gera niedžiaga — į namus. Kailinių ■ 
kolūkio...’ Juk sodybinis sklypelis kepurju fabrikuose medžiaga išduoda-į 
yra pagrindinis lietuvio kolūkiečio pra- ma nr. kepurėms, nors siuvamų į 
gyvenimo šaltinis. Todėl būtų naivu kailinių kepurių daugumą sudaro ma-' 
laukti, kad kolūkietis pūdytų savo žesni numeriai. Susidaręs kailių per- J 
sklypelio javus ir gelbėtų kolūkinius, kėliania i i
nes juk savuosius jis galės valgyti ar Nubyrėjimai i šoną^pastebimi mėsosj 
parduoti žmoniška kaina, visą pinigą jr pieno pramonėje, tekstilės ir triko- 
isidėti i kišene, kai tuo tarpu kolūki- t ■
niuose laukuose sustatytos gubos yra ju juosįa visa pramonę. Vyr. kontro- }am$- Kviečiami visi lietuviai atvykti į ^iai Lietuviu Fondui paaukojo S1000.; Hotel Moderne. Turistu tarpe bu- 
valdžios nuosavybė. Didžiausią grūdų nerius P. Olekas labiausiai širsta, kad ir kartą po vasaros darbų links-į ‘ H
dalį duoklės pavidalu atsiims vals- “daugelis įmonių vadovu, partiniu bei į ma^ praleisti vakarą, šokiams gros ge- į J. PAUŽVARDIĘNĖ jau pradėjo rū- ontnrinę Vępvplnd Kraveenkd 
tybė. kolūkiui numesdama menkaver- profsąjunginių organizacijų iki šiol tik ras orkestras, taip pat veiks bufetas su pintis kalėdine programa Pramonės; -54 “.J 
tęs kapeikas .. . stebi tokius reiškinius, bet nieko neda-Į gorimais ir kitos staigmenos.

DINGSTANTI EKONOMIJA 1 
Negeresnė padėtis yra ir fabrikuose 

bei Įmonėse. LTSR ministrų tarybos 
valstybinės kontrolės komisijos pirm. 
P. Olekas rauda: . atskiri paraziti
niai elementai pralenda i materialiai

i atsakinga darbą. Jie stengiasi kuo ma-
; žiau duoti valstybei ir kuo daugiau pa- niunizmo Įsakyta, apvogė ir apiplėšė 
įimti iš jos. Tokių savanaudžių vienin- Lietuvos piliečius...

buvo panaudoti 120 nr. verpalai, ne
padarant reikiamos pataisos normai.

Rodney, 
West Lome, Ont

Šios apylinkės lietuviai
sesuo

_ _ VCipdlU ---------~ ------------------------------------- ~ -t .

ja” dingo be žinios. Vilniaus Vitenber-i West Lorne bažnyčioje^ už a.a. kun. tm. zuoricKiene.
BOSTONO LITUANISTINĖJ MO

KYKLOJ DIRBA: ved. A. Gustaitis, 
mokytojai — J. Ambraziejienė. Dz. 

:’Vsakramhntus7“Tuo““būdu Giedraitis: D. IvašL’ienė, L. Jasinskio- 
: nė, P. Kaladienė ir D. Vakauzaitė. .

“TĖVYNĘ” redaguos komisija: A. 
Sodaitis — pirm.. J. Petrėnas ir kun.

— nariai. “T” yra SLA orga
nas. A.a. L. Vasil-Vasiliauskas. buv.

■ “T” redaktorius, mirdamas paliko 
S70.000.

Nebegaliu būti 
komunistu

DR. J. SUKAREVIČIUS, gyv, Cle 
velandę, mirė nuo širdies smūgio rug 
sėjo 15 d. 3 vai. pakeliui pas ligoni.

da^rbinlnkr ranCs burgo KL Kat. Moterų dr-jos skyrius - DR- MASILIONIŲI, gyv. Dayton, valstybes, 
spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Dal- Ohio’ P° susižeidimo amputuota dėsi

0.1 hi lenkų salėje rengia šokius. Paren- k°ia-
tažo Įmonėse, žodžiu, jie raudonu §iū. pmo pelnas skiriamas spaudos reika-į r IR J. GINEIČIAI, čikagie

DELHI, Ont.
SPAUDOS BALIUS! Delhi - Tillson

Pilnas turistų autobusas riedė
jo Normandijos pakraščiu. Jame 
buvo neeiliniai turistai, bet 25 ko
munizmui nusipelnę Sov. Sąjun- 

• gos piliečiai, kuriem už ištikimy
bę ir pasiaukojimą partijai buvo 

. leista aplankyti ir kitas Europos

įsidėti i kišene, kai tuo tarpu kolūki
niuose laukuose sustatytos gubos yra
valdžios nuosavybė. Didžiausią gi . Mviausiai aau - - - * - :
dalį duoklės pavidalu atsiims vals- “daugelis įmonių vadovų, partinių bei; mai praleisti vakarą. Šokiams gros ge-; J. PAUŽVARDIĘNĖ jau pradėjo rū- ■

ro, kad sukčiavimui užkirstų kelią , 
ČUs^is, žinoma, klysta, nes vadovai 
tarp pat jrrajveiti Į komunizmo didįjį 
meną -— vogimą. Valdžios naudą visa
da velniai gaudo — juo labiau tada, 

I kai toji valdžia žmonių nemėgiama ir 
negerbiama, kai ji pati, sovietinio ko-

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaidą visoms prekėms.
Daug daiktų yra tik po vieną %• už pusę kainos. Didelė nuolaida $ealy mat
racams ir dar dovanai graži antklode tik šią savaitę.

Pasirink i te savo m a I o n u m u i v i s i š ka i n a uja

SEALY POSTUREPEDIC

Autobusas sustojo mažame 
(Caen miestelyje ir ekskursantai 
apsistojo gražiame viešbutyje —

vo žinomas rusiškų vaikam kny-

jmuzejųje. Lietuvių Diena Pramonės
Skyriaus valdyba . j mažėjuje bus lapkričio 30 d.

Pastarasis, kaip ir kiti turistai, 
pavakarieniavo viešbučio valgyk
loje ir nuėjo i savo kambarį.

Už valandos praeiviai gatvėje 
pastebėjo iš viešbučio ketvirto 
augšto pro langą krintanti žmo
gų. Atskubėjusi prancūzų poli
cija Kravčenko kambaryje atra
do sekančio turinio laišką: “Šios 
ekskursijos metu aš supratau, ką 
reiškia laisvė. Ilgiau likti komu
nistu aš nebegaliu. Bet negaliu 
būti ir savo tėvynės išdaviku. Aš 
nepajėgiu prisiversti prašyti už
sienyje politinės globos. Man lie
ka vieninteliskelias — mirtis”.

71” APATINIAI BALTINIAI

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.

If’ras m*y, 
f*e*y 

vftkjwr

Princess Posturepedic9
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam . . . Gives the 
healthful support you need with 
amazing D U RO LI F E * CO IL | 
construction. The smart new i 
cover to match this totally new 
“lullaby touch” is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course.
yitdwg ‘wxhtws Mirt pict sy95O

" ■ .v rwą twin j«re 
The comfortably firm

Standard Posturepedic* $79.50

NO BACKACHE

MATTRf $$ MThOVT
PROPEft
SUPPOP' f Tfefc

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

k“S MOHAWK Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 94444, OX. 94224 Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Taupumui, * 
patogumui ir 

apsaugoti šilumai. 
Ilgam nešiojimui, lengvai 

išskalbiami žieminiai 
baltiniai pagaminti iš 

natūralaus merino. 
Būsite pilnai patenkinti 

sumokėdami žemą kainą už 
vertingą prekę.

Gaunami marškiniai, kelnės, 
ir ištisiniai apatiniai 

marškiniai-kelnės 
vyrams ir berniukams.

■ - ■

nuo 1868 metu
71FO-7

į Rengiasi atstatyti 
Babelio bokštą
Irako vyriausybė nutarė atsta

tyti vadinamąjį Babelio bokštą, 
kurio griuvėsiai yra prie Hilleh 
miesto. 75 mylios nuo Irako sos
tinės Bagdado Jo pagrindas yra 
ketvirtainio pavidalo. Bokštas bu
vo sugriautas persų valdovo 
Kserkso 479 m pr. Kr. Irako vy
riausybė mano, kad turimieji do
kumentai gana tiksliai pavaizduo
ja bokšto išvaizdą, jo statybą, de
koravimą. Atstatymo darbai jau 
organizuojami. Bokšto augštis bus 
325 pėdos Lankytojai galės nuo 
jo matyti senąją Babiloniją Taip
gi bus organizuojami Babelio 
bokšto festivaliai.

Senovėje bandė atstatyti Babe
lio bokštą Aleksandras Didysis, 
bet nepajėgė. Pasak istoriko Stra- 
bono. vien bokštavietės nuvaly
mas būtų pareikalavęs 10.000 dar
bininkų per du mėnesius.



I. - Nr- # '

Vytauto Mačernio “Poezija”
aItvruolis

NAUJA ONTARIO ŠVIETIMO
SISTEMA NUO 1962 METŲ

I Laisvę fondo lietuvių kultū
rai ugdyti išleistą jauno, Lietu
voj per karą žuvusio, poeto Vy
tauto Mačernio poezijos rinktinė, 
pavadinta Poezija. Išleidimą Įga
lino knygos mecenatas dr. A. 
Šmulkštys, atlikdamas tikrą au
kos darbą mūsų poezijai: išleisti 
1500 egz. tokio pobūdžio ir pavi
dalo knygos — nemažas ryžtas. 
Knygą redagavo Kazys Bradūnas, 
iliustravo Paulius Augius, nese
niai Čikagoje pasimiręs dailinin
kas, spėjęs dar šiuo paskutiniu 
clarbupasireikšti.

Vytautas Mačernis, be abejo
nės. vertas tokio pagerbimo, kaip 
šia knyga, ne vien kaip iš gyvųjų 
tarpo pasitraukęs, bet ir kaip tik
rai talentingai užsirekomendavęs 
ir ateičiai žadėjęs poetas, kuriam 
likimo nebuvo leista toliau bepa- 
sireiškti. Jis priklauso tai pačiai 
■žemininkų’’ grupei, kuri ėmė 
reikštis po pirmosios okupacijos. 
Po to likę gyvieji spėjo išleisti po 
kelis rinkinius jau būdami už Lie
tuvos ribų. Reikia manyti, kad ir 
iš Mačernio būtumėm susilaukę 
vis tobulėjančių poezijos veikalų. 
Bet ir tai. ką dabar turime, rodo 
brandų poezijos derlių, ir turim 
būti dėkingi redaktdriui už 
kruopštų jo sukaupimą vienon 
vieton.

Mačernio vardas mūsų naujau
sioj poezijoj taip pat buvo pradė
jęs reikštis apie 1940. kai jis jau 
dalyvavo “Ateities spindulių” iš
leistame jaunųjų poezijos ir pro
zos almanache “Pirmieji žings
niai”. Jaunajam poetui Lietuvoj 
1944 rudeni nelaimingai dėl už- 
klydusios kulkos žuvus netoli sa
vo tėviškės (čia paduota mirties 
data neatitinka Liet. Encikl. da
tai) ir nespėjus pabėgti tremtin, 
1947 Romoj Vytautas Saulius iš
leido jo “Vizijas”, kaip pomirtinę 
poezijos knygą, kur be vizijų Įdė
ta dar keletas sonetų. Išleido ta
da Centrinis Lietuvių Komitetas 
Italijoj (irgi nemažas skaičius —- 
1000 egz.). Po to Mačernio poe
zijos didesnis pluoštas buvo at
spausdintas “Žemės” antologijoj, 
K. Bradūno redaguoto j ir Lietu
vių Dienų išleistoj. Spaudoj rody
davos ir atskiru eilių.

Šiaipjau Mačernio poezija ne
buvo plačiau nagrinėta, išskyrus 
nebent dr. J. Girniaus daugiau fi
losofini žvilgsni “žemėje” ir A. 
Nykos-Niliūno žodi apie Mačernio 
poeziją šiame naujajame leidiny, 
kur rodoma, kad tai buvo atsiskai
tymas su nepriklausomybės me
to neoromantine, dar dainos tra
dicija pagrista, poezija ir pasu-

Ontario švietimo min. J. P. Ro- riumi. Tai kandidatai Į un-tus; 
barts spaudos atstovus painfor- 2. pasiruošimą techniniams moks- 
mavo, kad jo vadovaujamas de- lams, kuris truks ketverius metus 
partamentas skubiu tempu ruo- ir baigsis su 12-tuoju skyriumi; 
šiąs Ontario pradžios ir vidurinių 
mokyklų reformą. Esą ligi šiol 
provincijos mokyklų sistemoj ne- 

ipdirbimas pagal* jų reikalavi- daugJjuvę. t

jau Mačernio “Vizijose”, bet ryš
kiau tai pasireiškia jo “Metų so
netuose”, kurie betgi yra netekę 
‘Vizijų” sodrumo, proporciškai 

jie lyg ir neatbaigti. Be to, prozi
nis, kasdieninis išsisakymas vizi
jose mažiau kliūva nei sonetų ne
muš. BendraV ši poezijos forma I. P^^tiniam darbui, 
mažiau palanki tiesioginiams ■ Mokiniai, fseję ts 9, netgi 10 ir 11 
jausmams reikšti, labiau tinka at- ^ynų. negavę jokių diplomų, 
siminimams atkurti (pagal Pet- Ramiausia pasidarydavo potencia- 
rarkos pavyzdi). Čia mūsų poetas lals. bedarbiais arba, teenausiu 
kiek nusižiūrėjo ir i Rilkės Duino atveJu’ sunkaus ir prastai apmo- 
elegijas bei "Sonetus Orfėjui". I kamo daibo darbininkais. .
kur jieškoma atsakymo i buities’„Tradicines vidurines mokyklos 
klausimus. Nemažiau jis buvo isduodavusios baigusiems diplo- 
itaigotas ir Poės bei kitu anglo- kūne duodavę baigusiems 
* ° > c* fnicn etriri i iimvarciToto ir hoh.
saksu poetu, bet kaikur gali nu- r. - • > Ty a \ 
girsti ir Šilerio jaunatvės poezijos §iau n,e^9- Ln-tuose studijuoti

teisę stoti Į universitetą ir dau
giau nieko. Un-tuose studijuoti 

tona. Iš mūsiškiu jame didesnio^0 nevisioirgimnazijasbaig- 
ispūdžio paliko Brazdžionis; Iš fi-1 vos 40% mokiniu. Taigi la- 
iosofū, kuriuos studijavo, ji la- bai daug jaunimo likdavo neda- 
biau veikė Nietzsche, i kuri betgi m<vto .ir be jokios specialybes. 
.__________ - * Prieita išvados, kad ta pati 
saulėžiūra. Jame xra like daugiau Pr^rama negfht Paruosti kandi- -.___-.r .i- r ° datn universitetams ir kitoms
žiūrėjo kritiškai pagal savo pa- Prieita išvados, kad ta pati

datų universitetams ir kitoms 
mokslo institucijoms: technikos,ibseniško individualizmo.

Įprastinės poezijoj meilės mo- , , , -
tyvas čia neegzistuoja, ji pakeičia j P! ekybos. pedagoguos, 
individualistinis bei impresionis-
tinis kovos momentas:

Man neduoki draugų, mylimos — 
Švelnumu jie mane pražudys. — 
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys.

(P- 86)

Naujoji sistema
Pagal min. J. P. Robarts, nau

jojoj sistemoj numatomos trijų 
tipų mokyklos: 1. humanitarinės 

; — Arts and Sciences; 2. prekybi-
• nės bei verslinės — Business and

Čia dar prisideda Žmogaus ap- Commerce; 3. technikinės bei 
nuoginta širdis (fragmentas), kur amatų — Engineering, Technolo- 
Ezros Poundo “kantomis” rodoma J *
motinos ir sūnaus neperdaug po
zityvūs santykiai ir iš to kyląs 
aplamai šaltesnis nusistatymas 
meilės atžvilgiu. Galvos laužymas 
buities problemomis poetą anksti 
pasendina

Aš, dar tik įpusėjęs dvidešimt
trečiuosius.

Jaučiuos pavargęs ir pasenęs
Vakarų žmogus, (p. 177).

Nemažas pluoštas čia surinkta 
atskirų eilėraščių, i kuriuos Įeina \

gy and Trades.
Vidurinė mokykla prasidėsian

ti. kaip ir ligi šiol, nuo 9 skyriaus. 
Kiekvienas mokinys turėsiąs tris 
galimumus: 1. bendrą išsilavini
mą visose srityse, kuris vidurinėj 
mokykloj baigsis su 13-tuoju sky-

3. praktinj pasiruošimą, kuris pra
sidės su 9-tuoju skyriumi; moki
niai bus ruošiami darbui fabri
kuose, šios mokyklos bus tokiems 
mokiniams, kurie iš anksto netu
rės intencijos tęsti mokslą augš- 
tosiose mokyklose.

Numatytas esąs atvejis, kai 
sunku bus apsispręsti pačiam mo
kiniui arba ir jo tėvams bei auk
lėtojams iki 8-tojo skyriaus už
baigimo. Todėl 8-tasis skyrius bū
siąs “bandomasis” skyrius. Apsi
sprendimą galės nulemti mokyto
jo nuomonė kartu su tėvų ir psi
chologų pagalba.

Pradedant 9-tuoju skyriumi 
jau bus kreipiamas ypatingas dė
mesys i tą mokslo šaką, kuriai mo
kiniai rengiasi; pvz. besiruošian
tiems technikai bus skiriama 20 

laiko tos srities lavybai: besi
ruošiantiems prekybinei - versli
nei karjerai bus skiriama 20% 
pamokų tai sričiai ir 1.1. Mokyk
lose, kuriose mokiniai 5-kių me
tų laikotarpy norės pasiruošti 
universitetinėms studijoms, pra
dedant 9-tuoju skyriumi bus mo
koma bent viena svetima kalba.

Ontario švietimo ministerija 
naująją mokslo sistemą nusista
čiusi Įgyvendinti nuo 1962 m. ru
dens. Prieš tai projektas dar bū
siąs labai smulkiai išdiskutuotas 
ir paruoštas su tos srities žino
vais. Ryšium su mokyklų refor
ma turėsianti labai paspartėti ir 
mokyklų patalpų statyba, organi
zavimas laboratorijų, amatų mo
kyklų Įrengimų ir t .t. Pr. Alš.

PASAULINĖ ERDVIŲ AMŽIAUS 
PARODA 1962 METAIS — ED. SULAITIS

/

Jau senai JAV-se nebuvo tokios
... . .. didelės parodos, kokia yra rengia- Įdomus ir jis atsieis $9 mil. Pavil-

ir sonetu, ir trioletų, ir pavienių ma 1962 m. pirmoje pusėje Seat- jonas, kuri rengia JAV feder. val- 
ketureilių. Butą palinkimo išsi- tie mieste. Vašingtono valstybėje, džia. vadinsis “erdvių amžiaus pa
reikšti ciklais, bei fragmentais Nuo lietuviams gerai atmintinos i šauliu” “ '
(pvz. Songs of myself). - Niujorko pasaulinės parodos 19-• mil. vertės — turės Vašingtono 

Aplamai galima pasakyti, kad 39 m. Amerika nematė tokio mas- į valstybė. Jis vadinsis
Mačernio poezija mus žavi savo t0 parodos kaip ši. prasidedanti century 21” ’ ' . x 
temos naujumu, iš to kilusia ko-;sekančių metų balandžio 21 d. milžiniškame pastate — 
vos dvasia, naujais vaizdais, drą- j įr truksianti net 6 mėn. 
siu jų išreiškimu, viziniu buities!
pajautimu. Iš kitos pusės, ji dau-!keriai- žemės, netoli Seattle mies-'dėta 1958 m. lapkričio 10 d., kai 
gumoj # fragmentinė, formališkai . .. ... ----- ...
nepakankamai apdirbta, neapšli
fuota, mažai tepaisyta geresnio 
rimų sąskambio. Net bandymas 
sonetą apversti augštyn kojom ne 
ką geresnio duoda. Stokojant to
ninio skambumo, būtu buvę ge-

—., r---- „ ,riau rašyti pvz. elegijomis. Bet
kimas nauja egzistencines filoso- formališkai sonetuose esama ir 
fijos poezijoj linkme. Įvairumo.

Iš tiesų. Mačernis impresionisti- šią monumentinę knygą dar pa
nic individualizmo poetas, kuriam pildo epitafijos, kurių čia prozos 
jau rūpi išspręsti poezijoj buities! ar poezijos forma davė buvę po- 
problemos, kai daros “i 
sunkiau”:

Išspręst gyvybės ir mirties lygtis 
su begale nežinomųjų. 
Veltui aš laukiu, niekas man 

nepasakys 
Atėjės iš erdvių giliųjų.
Kodėl kas nors yra, kodėl aš pats esu !
Didžiausia paslaptis Visatos

slėpinių, (p. 41). i

Be abejonės, poetas jaučia vis 
labiau sunkėjančią kovą dėl toj 
kad poezija, dirbanti jausmu bei pėdas. Jei 1 colis lietaus iškrinta 
intuicija, nepasieks to, ką atlieka 
filosofija, dirbanti protu bei min
timi. Filosofija gali būti poezijos 
objektu, bet poezija neįsibraus i 
filosofijos siekiamas gelmes — 
poetinė intuicija neprilygs filoso
finiam preciziškumui.

Egzistencinių klausimų kelta

Parodai yra paskirta net 74 a- y

JAV paviljonas žada būti labai

Dideli paviljoną — §7.5

; “world of
ir bus patalpintas

■ “Colise-
um century 21”.

šiai parodai ruoštis buvo pra-

to centro. Oficialus parodos var- į tuometinis JAV prezidentas Ei- 
das iki šiol buvo “Century 21”. | senhoweris paspaudė mygtuką ir 
nes joje žadama parodyti, kaip Įjungė chronometrą, kuriuo yra 
žmonės gyvens sekančiame šim-' skaičnojamos dienos, valandos, 
tmetyje. Dabar, norint pabrėžti 'minutės ir sekundės, likusios iki 
parodos didumą, oficialiu pava-; parodos atidarymo dienos — 1962 
dinimu pasirinktas populiaresnis; m. balandžio 21 d. pietų. Tikimasi 
vardas — “World’s Fair”. Kaip šią parodą aplankys apie 10 mil. 
skelbiama, ši paroda bus pirmoji žmonių.
“erdvių amžiaus"paroda. Reikia manyti, jog ir lietuviai

Šiuo metu Queen Anne kalvos domėsis šia paroda ir turės progą 
papėdėje jau dygsta futuristinio aplankyti dar daugeliui nepažista- 
pobūdžio pastatai, vietoje senų mą Amerikos šiaurės vakarų kraš-

(nių pastatui Iki parodos atidary- į Kadangi šios parodos atidary- 
Vytautas Mačernis, poezija. mo dienos yra manoma, jog bus i mo diena yra nepertoliausia. jau 

vo P. Augius. Įvadą parašė A. 
Nyka-Niliūnas. Išleido Į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti dr. A. Šmulkščio lėšomis 
1961 m. Spaudė Morkūno spaus
tuvė. 238 p. Kaina nepažymėta.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

A. MICKEVIČIAUS “PONĄ TADĄ” 
naujai anglų k išvertė prof. Watson 
Kirkconnell, dėstąs literatūrą Colum
bia un-te. įžanginėse pastabose A. Mic
kevičių jis pavadino “didžiausiu lenkų 
poetų”.

Pirmą kartą anglosaksai pažino “Po
ną Tadą” iš išleisto Londone 1885 m. 
neeiliuoto vertimo, kurį atliko M. 
Biggs. 1917 m. garsų savo vertimą pro
za paskelbė prof. George Rapall Noyes, 
dėstęs Kalifornijos un-te. Jis mirė 
prieš 9 metus.

10® METŲ NUO MAIRONIO GIMI
MO sueina lapkričio 2 d. sekančiais 
metais. Jis gimė 1862 m. lapkričio 2 d. 
Šiluvos y., Raseinių ap.

KOMP. J. ŽILEVIČIUS Čikagoje 
dirbo Muzikologijos archyve, rūšiuo
damas istorinę medžiagą, kuri dar ne
buvo sutvarkyta. Taipgi jis rinko nau
ją medžiagą iš Čikagos ir jos apylin
kių; Išvyko į Clevelandą, kur irgi rinks

archyvinę medžiagą ir bus muz. Alf. 
Mikulskio svečiu.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS XXIV t. 
baigtas spausdinti. Redagavo prof. dr. 
J. Puzinas. Prasideda žodžiu “Prezi
dentas Smetona” — Lietuvos laivas ir 
baigiasi “Roudondvario pastogė”. La
bai gausu lituanistikos, geografijos, 
istorijos, literatūros, biografijų. XXV 
t. redaguoja prof. Pr. Čepėnas. Yru 
taip pat renkamas iš eilės iškritęs XV 
tomas, kuris apima Lietuvą; jį reda
guoja prof. dr. V. Maciūnas.

N. K APTEIK YTE, mokytojaujant’ 
So. Holland, Ill., Madison mokykloje 
LB Roselando apyl. v-bos kviečiama 
šeštadieniais pradėjo mokyt o jau t i LE 
Roselando lituanistinėje mokykloje 
kurios vedėjas yra J. Plačas. Toje mo 
kykloje pakaitomis dirba ir J. .Vaiče 
konis su E. Gaškiene, Mokyklos glo 
bėjas yra Visų Šventųjų parap. klebo 
nas kun. Pr. Lukošius.

PREL. PR. JURAS, Kunigų Vieny
bės pirm , kreipėsi į Ateitininkų Sen
draugių centro v-bą, prašydamas ^sky^ 
riuose organizuoti studijų ratelius, ku
rie išdiskutuotų aktualiuosius teologi
jos klausimus, surištus su šio meto 
gyvenimo problemomis.

S. TOMARIENES, gyv. Čikagoje,

Lietuvoje išleistą pasakų rinkinį “Trys 
lepūnai pagyrūnai” “Pergalės” 9 nr. 
vertindama J. Lilytė pastebėjo, kad 
■pažangiųjų Amerikos lietuvių rašy
tojų” knygos Lietuvoje išleidžiamos 
nebe pirmą kartą. S. Tomarienei ji 
pripažino, kad siužetas vystomas įdo
miai, aštriai, išradingai, eiliavimas 
sklandus, tik vietomis sunkokas žo
dynas.’ - ■ ■ K.

A. Tamošaitienė surengė savo 
tapybos kūrinių parodą rugsėjo 
30 — spalio 8 d. Čikagoj, čiurlio- 
iio galerijoj, kur išstatė 60 dar
au. Jos kūryboj labai Įvairiu spal
vų žaismu atsispindi originalios 
įuotaikos gamta. Pasak K. Vesel
kos, A. Tamošaitienės tapyba ar
ėją prie lietuvių liaudies meno 
?kspresionistinės tradicijos ir ly- 
izmo. Dailininkė yra gimusi Vai

nute. Baigė Dailės darbų m-lą 
Kaune. Studijas tęsė Švedijoje ir 
Austrijoje. Dalyvavo visoj eilėj 
parodų. Anksčiau ji buvo žinoma 
kaip meniškų raštų audėja, dabar- 
gi ji garsėja savo tapyba. Gyve
na su savo vyru prie Kingstono,

SIUNČIATE
PINIGUS

I VILNIŲ ?
T-l BANKE TAI

LENGVA SUTVAHKYTI

kaskart eto bičiuliai, dabar gyveną lais- ; rezidencinių namu ir apartmenti- tą — Seattle apylinkes.
; vajame pasaulyje. nių pastatų. Iki parodos atidary-’ Kadangi šios parodos atidary-

vyiauias macemis, rCUSZlJA. Jia mauvma. jug ŪMO i J-U
Redagavo K. Bradūnas, iliustra- išleista apie 80 mil. dol. Viena reikėtų susirūpinti nakvynėmis, 

‘naujenybių bus 600 pėdu augščio! Seattle ar jos apylinkėse. Ten gy- j 
plonutis pastatas — "adata", ku-' vena ir būrys lietuvių — naujųjų 
rios viršuje žadama įruošti ste- ir senųjų ateivių,— kurie priim-) 
bėjimo punktą žmonėms bei res- tų savo tautiečius pas save ar ga-, 
torana. įdomu yra tai. kad šis lėtų padėti rezervuoti viešbučius.; 
pastatas suksis apie savo aši ir motelius ar pan. šių eilučių auto-: 
per valanda padarys viena apsisu- rius galėtų duoti kaikurių Seattle 
kima. Todėl užkandžiaujant bus lietuvių adresus ir suinteresuotie- 
galima pamatyti gražias Seattle ji turėtų progą su jais užmegzti 
apylinkes

Taip pat vienu naujumų žada D • ■ .. . .
būti traukinėliai su vienu bėgiu. Redakcijai atsiusta 
kurie yra Įrengiami sąryšyje su Kristaus Karaiiaus - - 
šia paroda ir kurie kursuos nuo 1961 m rugSėj0 23 d 
miesto centro iki parodos vieto- ę- ■ "J 
vės. 1-2 mylių atstumą jie nuva- August. 1961. Pažymėtinas str 
žiuos per 1 min. 35 sek. ’ nialism on the Baltic Shores”.

, — kurie priim-1 
tų savo tautiečius pas save ar ga-. 
lėtu nadėti rezervuoti viešbučius i

• Akras žemės turi 43.560 kv.

ant 1 akro, sudaro 6.272.640 kub. 
colius vandens arba 3.630 kub. 
pėdas. Kubinė pėda vandens sve
ria 62.4 svarus. Tad lietaus van
dens svoris ant 1 akro sudaro 
226.512 sv. arba 27.143 amerik. 
galionus. Dešimt colių sniego pri
lygsta 1 coliui vandens.

rysi.,

Kristaus Karaliaus Laivas, Nr. 38
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Ateikite į Kanados tautinių grupių parodą pasižiūrėti

ŽYGIUOJANČIOS KANADOS!
Kaip Denison Mines pirmininkas, nuoširdžiai kviečių Jus ir Jūsų 
bičiulius aplankyti Kanados tautinių grupių parodą. Ši paroda buvo 
sumanyta parodyti Įvairios tautinės kilmės kanadiečių laimėjimams, 
tačiau esu tikras, kad ji kartu paakins gilų visų mūsų etninių grupių 
norą tapti gerais bei naudingais Kandos piliečiais.

Atvykdami i ši kraštą iš visų pasaulio kampų, jie atsiveža 
tūkstančio metų senumo papročius ir kultūras drauge su karštu noru 
bei viltimi prisidėti prie Kanados pažangos bei praturtinimo 
savo brangintinais talentais.

Kalbėdamas Denison Mines vadovybės ir tarnauto jų vardu, 
reiškiu nuoširdžiausius sveikinimus tai daugybei asmenų ir organizacijų, 
kurie savo uolumu, kietu darbu ir bendradarbiavimu Įgalino šią parodą 
ir kartu tikiuosi, kad nuolatinė parama bei sėkmingumas visų 
pastangų išsaugos mūsų savitą gyvenimą šiame atominiame amžiuje.

D E NISON MINE S LI M IT E D
T 'O ’ R A-

Apžiūrėkite mūsų skyrių Kanados tautinių grupių parodoj,
Polace Pier, Toronto, spalio 3-7 imtinai

Jei norėtumėte pasiųsti pinigų i Vilnių arba Kauną, T-D bankas 
jums gali sutvarkyti Šią operaciją.

Daugelis kanadiečių siunčia pinigus i užsienius ir Įvairias 
vietas dėl daugelio priežasčių. Pavieniai asmenys siunčia pinigus 
kaip dovanas arba paremti savo giminėms. Verslo Įmonės per
kelia pinigų sumas į savo skyrius užsienyje arba moka už už
sieniuose pirktas prekes. Neatsižvelgiant į pinigų persiuntimo 
tikslą, “Bankas” yra taip susitvarkęs, kad pinigai būtų per
siusti greitai ir be jokio pavojaus pražūti. *

Persiuntimui..pinigų i užjūrius. jums užtenka susisiekti su 
artimiausiu “Banko” skyriumi. Po to procedūra yra labai pa
prasta. Jūs pasakote kokią pinigų sumą norite persiųsti ir as
mens arba firmos, kuriai pinigai turėtų būti išmokėti, adresą. 
Užpildžius keletą paprastų blankų, pats “Bankas” tada susiriša 
su jūsų nurodyto miesto arba krašto atitinkamu banku. (Toron- 
to-Dominio bankas turi korespondentines sutartis su viso pasau
lio bankais). Jūsų kilmės krašto bankas tada apĮe riekalą pra
neša tam asmeniui arba firmai, kuriems pinigai siunčiami ir, 
ptikrinus tapatybę, išmoka jūsų siunčiamų pinigti sumą. Nuro
dymai atitinkamam bankui siunčiami paprastu, oro paštu arba 
kabeliu, pareinant nuo reiklo skubotumo ir jūsi^ pageidavimų.

Keliautojai, kuriems reikalingos didesnės sumos pinigų, kar
tais nauodja kredito laiškus, kad užsitikrintų pinigų persiuntimą. 
Gi prekybos bendrovės, perkančios prekes užsieniuose, labai 
plačiai naudojasi komerciniais kredito laiškais. Vėlgi, kanadie
čiai. iškeliaujantys visai žiemai i Floridą patvarko, kad “Ban
kas” persiųstų jiems reikalingas pinigų sumas į jų pasirinktą 
banką toje vietovėje, kur jie numato žiemoti.

Pinigų persiuntimas Į užsienio kraštuts yra vienas iš daugelio 
bankinių patarnavimų, kuriuos jums teikia Toronto-Dominion 
banko žmonės. Jei pageidautumėte šiek tiek daugiau sužinoti 
apie kuri nors mūsų banko patarnavimą, užsukite i artimiausią 
Toronto-Dominion banko skyrių ir pasikalbėkite su jo vedėju. 
Galite būti tikri, kad būsite nuoširdžiai sutikti ir i visus jūsų 
klausimus bus duoti suinteresuoti, išsamūs atsakymai Prašomo 
mus aplankyti ir patys pamatysite, kai . ..

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

TORONTO-DOMINION
BANKAS. KURIS ŽIŪRI I ATEITI

K-5435

THE BANK



2336 Bloor St. ). 2-8255
: Swansea nnette 

$1.200 įmokėti, 6 dideli kairambarių mūrinis 
2 virtuvės, kietos grindys,, didelė moder- 
dujų krosnis, tuojau galima žus kiemas, du- 
Pilna kaina $11.900. iuja krosnis. Su

Jane • East Drive i viena skola ba- 
$1.500 Įmokėti, naujas mūrima užimti, 
kambarių moderniškas nanJane 
miegamųjų, dviejų augštų, na. Mūrinis 6 
apšildomas, aliumininiai ant) metų senumo, 
gai, privatus įvažiavimas, aas, tuojau gali- 
sisiekimo ir krautuvių. Pilnakola balansui — 
$16 632. Geras morgičius. lant ir procentus, 
dėsniu $3.000 įmokėjimu $t< Clair 
morgičius balansui $87 mėls> $8.000 įmokė-

Jane • Annette tskiras, mūrinis 
$2.500 įmokėti, 7 didelių kam įvažiavimu ir 
atskiras mūrinis namas su ga didelių kamba- 
vieta kitai mašinai. Kvadrtuvės ir vonios, 
planas. Nauja krosnis. Gercildomas, arti su
mokėjimo sąlygos, arti susisiis butas išnuo- 
ir krautuvių. Pilna kaina $16esiui. .

Swansea — arti Bloortų krautuvė 
$3.000 Įmokėti, 6 kambarių nnu 
namas šu garažu ir privačiu ambarių mūrinis 
vimu, moderniška virtuvė, ve, 2 virtuvės, 
apšildomas, gerai sutvarkyttras namas nuo 
sys. Viena skola balansui, i balansui.

Darbo telef. RO. 2-8255-E. 6-1410 G
P. S. Jeigu kartais nerast įtinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambiri ką mes turi

me naujo, nes mes gauosavybių.

■ vi-vii i vnv.
Televizinis anglų k. kursas 1 šeštadienio lietuvių mokykla 

vad. “Uet’s Speak English” per 6 « mnlrdn m nrad^in rtarha < 
kanalą pradedamas šį šeštadienį, 
spalio 7 d., 12 vai. dieną. Kursas 
truks 26 savaites ir bus duoda
mas: šeštadieniais ir sekmadie
niais 12 vai. diehą, trečiadieniais 
11.30 vai. ryto. Jis skiriamas nauj.

“Curlionio” ansamblis 
su taut, šokių grupe “Grandinėlė” 
iš Cleveland© — 90 asmenų — at
vyksta koncertuoti i Torontą spa
lio 28 d., šeštadienį. Kvietėjas — 
“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programa. Spalio 29 d., sekmadie
ni, ansamblis koncertuos Hamil
tone, kur jį pakvietė Liet. Namai.

Br. Kalinauskaitė iš Suvalkų 
trikampio atvyko Į Torontą ir ke
tina čia Įsikurti. Ji yra dalyvavu
si Punsko lietuvių chore ir taut, 
šokių grupėje.

Liet, studentai, besimoką To
ronto un-te, praėjusi penktadieni 
šv. Jono Kr. par. salėje surengė 
tradicini mokslo metų pradžios 
vakarą — initium semestri. Per
nai toks vakaras buvo surengtas 
beatnikų stiliuje, šiemet —- ro
mėnų. Dalyvavo apie 50 studen
tų. šiems mokslo metams išrink
ta nauja valdyba, kurios pirm, 
yra R. Vaštokas.

Ir ŽYDAI TUHOZUS IZRAELYJE
Visas turtas bininkai - miesčionys • Nėra 
prievartos • bininkų -marksistai

Ne visiems galbūt žinonuti kiek gali”, vaikų auklėjimas. Kaip jau anks- 
kalchozų galima rasti netik-ykdomas. Norsj čiau minėjome, vaikai gyvena at- 
nistiniuose kraštuose, bet endras, leidžia- į skiruose bendrabučiuose, atiduoti 
komunistinėje Izraelio valstneniški daiktai svetimų žmonių globai ir auklėji

mui. Nors tėvai su vaikais pralei
džia šeštadienius ir po keletą va
landų kiekvieną dieną (nuo tėvų 
sugrįžimo iš darbo iki vaikų su- 
guldymo), tačiau vaikai nebejau
čia tos šeiminės šilumos, kuri 
Įmanoma tik namuose, kur tėvai

Pažiūrėkime, kaip tvarkomai, laikrodukai, 
nos žydų valstybės kolekk nenaudojami, 
ūkiai — kibboutz. eko pirkti, nes 

Kibboutz darbininkai j nepardavinėja, 
vieno augšto cėmentiniuosnami visais rei- 
kuose. Gyvatvorės skiria, nuo drabužių 
baraką nuo kito. Kiekvienntu pastos.
rakas padalintas Į keletą bu valgo bendroje su vaikais gyvena drauge, 
rių dydis priklauso nuo gyis be liuksuso, 
čių žmonių skaičiaus. Neto duoda užtek- 
venamųjų barakų išsidėsiri specialų per- 
pastatai: bendra valgykla,naši vaikų auk- 
darželis, mokykla, skalbyki kūdikių iki pa-

RE A L TOK S

lionies artimiesiems ir gražiam! 
būriui tautiečių. Velionies. kaip 
kūrėjo savanorio, karstas buvo pa
puoštas lietuviška trispalve. A.

Birutei Petrulytei bu v osureng
tapriešvedybinė staigmena šv. 
Jono Kr. par. salėje praeitą sek
madieni. Ji rengiasi tuoktis su p. 
Januševičiu, montrealiečiu. Šiuo 
metu B. Petrulytė studijuoja Či
kagoje ir ruošiasi psichologijos 
'daktaratui.

“Dainos” susirinkimas
Rugsėjo 24 d. Įvyko pirmasis 

grupės susirinkimas po vasaros 
atostogų pas narę V. Rasiulienę. 
Po valdybos pranešimų priimta 
nauja narė Emilija Čepienė.

Nusiminta išgirdus, kad sune
galavo dvi narės — E. Aleksienė 
ir J. Dagilienė. Jų atlankymui pa
skirtos dvi narės. Linkime greit 
sustiprėti.

Daugiausia susikoncentruota 
artėjančio rudens baliaus pasiruo
šimui. Pirm. Butienė pranešė, kad 
bilietus jau galima gauti. Paskir
ta loterijai tvarkyti komi si j a — 
L. Kybartienė, Br. Žiobienė, L. 
Pocienė. Fantus prašome Įteikti 
komisijos narėms arba skambinti 
pirm. ButieneiRO. 6-0908. J. Em- 
pakerienei BE. 2-1760, J. Kuli
kauskienei BE. 3-9692.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
spalio 29 d. pas narę J. Kulikaus
kienę, 32 Statler Ave. Nuoširdžiai 
dėkojame V. Rasiulienei už jaukų 
susirinkimo priėmimą ir vaišes.

š. mokslo m. pradėjo darbą su 
490 mokiniais. Naujai i pirmuo
sius skyrius įstoj o 84 mokiniai. 
Su pirmaisiais skyriais dirba mo
kytojai: M. Gudaitienė, A. Kuo- 
laitė ir R. Bleizgytė; su antraisiais 
— D. Treigytė, V. Anskytė, sės. 
Margarita; su trečiaisiais — E. 
Grabauskienė, I. Grabošaitė ir J. 
Stasiūnas; su ketvirtaisiais — Z. 
Didžbalienė ir M. Bušinskas; su 
penktaisiais — P. Buračas ir I. 
Adomavičienė; su šeštuoju — p. 
Kuolienė; septintuoju — P. Ur
bonienė, aštuntuoju — J. Andru
lis, devintuoju ir dešimtuoju — 
G. Balčiūnas ir Tėvas Rafaelis. 
Mokykloje kapelionauja Tėvas 
Paulius, Tėvas Rafaelis ir kun. B. 
Pacevičius.

Be to. mokykloje yra dar pagal
binių mokytojų — D. Keršienė. I. 
Jučaitė, A. Ankudavičius, V. Si
manavičiūtė ir kt. '

Negalutiniais duomenimis, 195 
šeštad. mokyklos mokiniai lanko 
katalikų p r. mokyklas, o 190 — 
viešąsias. Į ši skaičių neįtraukti 
pirmieji skyriai.

šeštad. liet, mokyklos vedėju 
yra mokyt. J. Gustainis. K.

Anglų kalbos pamokos 
“Essex” mokykloje Ossington — 
Bloor — Christie rajone praside
da spalio 3 d. Moterims antradie
niais 7.30 v. v., vyrams — trečia
dieniais 7,30 v. v. Yra du skyriai: 
vienas pradedantiems, kitas pa
žengusiems.

Ontario gail. seserų suvažiavi
mas įvyko rugsėjo 23-27 d.d. Ho
ney Harbourd. Delaware vietovėj. 
Toronto Womens Hospital atsto
vavo vyr. sesuo S. Zubrickaitė.

“Rambyno” ir “Šatrijos” skau
tų tuntų vadovai rugsėjo 21 d. 
buvo susirinkę pirmojo posėdžio. 
Nustatytos darbo programos gai
rės ir nutarta suruošti skautora- 
ma, kurią pravesti ir paruošti su
tiko “.Šatrijos” tunto dvasios va
das kun. B, Pacevičius. ps. K. Ba
tūra, sesė Skirgailaitė ir kiti va
dovai. ....S.

Padėka
Mano ir visos šeimos vardu nuošir

džiausiai dėkoju Tėvui B. Mikalauškui, 
“Žalgirio’’ vietininkijos skautų vado
vams, skautams ir skautėms, St. Catha
rines apylinkės Lietuvių Bendruome
nės valdybai, ramovėnų valdybai, 
“Žalgirio” vietininkijos skautų rėmė-, 
jams, SLA St. Catharines kuopai ir vi
siems Niagaros pusiasalio lietuviams 
už taip didelę moralinę ir materialinę 
paramą mūsų skaudžioj bandymo va
landoj. Vanda ir Jonas Lianga

ir šeima

SPORTAS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduoda ntbet kokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

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

tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
. Sąžiningas ir skubus pat.irna\imas.

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

$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas. 3 vonios, k vadra t in is pl anas , 
vandens alyvos šildymas, geras nuo
mavimui. vienas atviras morgičius 
balansui 10 metų.

RONCESVALLES AVĖ. — 
DUNDAS ST. W.

$2.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas. 2 vonios. 2 virtu
vės, garaž. Pilna kaina tik S14.500. 
Lengvos ir ilgos išsimok. sąlygos.

QUEBEC — ANNETTE
S3.000 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
S4.000 Įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, naujas 
šildymas, 2 virtuvės, 4 kamb. pir
mame ąugšte, platus sklypas, grei
tas užėmimas. Prašoma kaina tik 
$16.500. Labai puikus pirkinys. ’ 

RUNNYMEDE — BLOOR
S5.000 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
S6.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis dupleksas, 
karšto vandens šildymas, du atskiri 
pečiai, didelis kiemas, puikus nuo
mavimui. Kaina tik $22.500/

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 įvažiavimu, 17 72 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. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

$4.000 Įmokėti, 7 kambarių 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 Įmokėti, Rusholme Road, at
skiras 8 kamb. per 2 aūgšt., 
mūr. namas. Dvi mod. virt., 
karšto vandens alvvos šildy
mas. Garažas. A^t i susisieki
mo, krautuvių, lietuvių mė
giamam rajone. •

$19.500 prašoma karna. Bloor-Jane 
rajone. Puikus 5 kambarių 
bungalovas Pilnai įrengtas 3 
kambarių butas rūsyje. Karš
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 namas. Modernus 
vonios kambarys kiekviena
me augšte. Modefni virtuvė 
ir galimybė įruošti virtuvę 
antrame augšte. Karšto vand. 
šildymas. Balkonas. Garažas 
ir privatus 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 S24.900.

100 akrų farma prie Orilijos. 6 kam
barių geras namas ir labai 
geri kiti ūkio pastatai. Trak
torius ir kiti reikalingi pa
dargai. Prašo $10.500. Įmo
kėti reikia apie S3.000.

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 Jotams arba 

" įrengti stovyklaviete—camp
ing grounds. Anglė našlė 
parduos už $18.500.

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

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
iiių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusią savaitę buvo pradėtos- 

krepšinio ir stalo teniso treniruotės. Į 
Iki prasidės reguliarios lygų rungty
nės krepšinio treniruotės vyksta se
kančia tvarka: mergaitėms 10-13 m. —- 
antradieniais ir ketvirtadieniais- nuo 
4 iki 6 v.v.; vyresnėm mergaitėm — 
trečiadieniais nuo 7 iki 8.30 v.v.; ber- j 
niukams 9-13 m. — antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7.30 v. v.; 
berniukams 1-1-18 m. — trečiadieniais 
nuo 8.30 iki 10 v.v. Antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7.30 v'v. ir trečia
dieniais nuo 4 iki 7 v.v. laisvos treni
ruotės tiems, kurie yra paruošę painu j 
kas ir turi atliekamo laiko. Jaunimas t 
yra prašomas laikytis savo grupei nu
statyto laiko bei punktualiai atvykti 
privalomoms treniruotėm. Tėveliai pra- 

ith.iv virinas via uaug sveinesnis i *— ’ ■' - -----’ °—------------- |šomi glaudaus bendradarbiavimo su
ir kuri jau dabar plečiasi Izraely-; S. Zubrickaitė. Po jų kalbėjo visi]klubo vadovybe ir prižiūrėti, kad jau-

— J - i u:*: u.._ njmas laiku išvyktų ir laikų grįžtų
namo.

Praėjusi ketvirtadieni Prisikėlimo

Kita stambi problema žydiška
me kolchoze yra religinė. Kadan
gi beveik visi kibboutz gyvento
jai yra marksizmo šalininkai, re
liginiu požiūriu jie yra laisvama-

Pasitarimas stovyklų reikalu
- Rugsėjo 30 d. Prisikėlimo par. 

muzikos studijoje Skautams rem-
rios dirbtuvės, biblioteka, parą praleidžia niai. Kolchoze niekas nesimeldžia. draugija suruose jaukią arbate- 
nė ir, truputi nuošaliau, Įkirtuose pasta- Jokių viešų pamaldų nebūna, nes p? buv. “Palangos ir kitų stovyk- 
Netoli tvartų įrengtas vo valgyklas ir nėra rabino, šeštadieniais, tiesa, i vadovams. Gerojo Ganvtojo 
avių gardas, kurį kiekvienas. Tėvai turi vi-; nedirbama, tačiau kibboutz gy- stovyklai atstovavo kun. B. P^ce- 
rą pripildo keli šimtai iš g kolektyviniams; ventojai tą dieną paskiria valy-J v*clus- ‘
sugrįžusių avių. Yra taipgjų žmonių ko- mui, tvarkymuisi ar išvykoms. Ti- = Austos ~ T. Paulius, O. i i ir K. 
derniai įrengtas atviras basi kas keli mė- kintieji žydai šių ateistų nemegs- Batūra. Hamiltonui atstovavo P. 
kuriuo kibboutz gyventoja^isiems paskirs- ta ir dažnai su jais pykstasi. i vr^chlL^naS’rF^r- Ba§domen.e ir 
lai naudojasi laisvalaikio mia 8 valandas Izraelio kolchozai turi ir kitų' Paukštys. Is Niagaros pusiasa-

Gyvenimas kolchoze yradninkai keliasi problemų. Toli gražu, nevisi žy- dalyvavo br. Gudaitis. Diskti-
tvvinis tikra ta žodžio pil. pradeda dar-; dai .pritaria kibboutz sistemai, sijų tema - —stovyklų blogosios ir 

■- • -- ■ ... . . .. Yra d kalbų už kitokią ūkinę gerosios puses ir kaip jų išvengti
sistemą, “moshavim”, kurioje ko- J ateityje.^Blogąsias puses apibudi- 
lektyvizmas yra daug švelnesnis' Y; Se^^as

je. Tik ateitis galutinai parodys, i SY?V-vadovai .Kalbose bu- 
kiek gero Izraeliui padarė kib-1v? PaY??5a ir s^a^1Į 8}ovyklavie- 
boutz sistema ir kiek Izraelio ko-; ^s,,lsl|^in^° Senkevičius^kalbėio ParaPii°s PatalPose Įvykusiame To-

J- ao. rea- L. oenKeVlClUS kaipejo rnnto ni<;trirt Church iv^ns nnsAHv. 
Į apie stovyklos įtaką vaikui. Kleb.
T. Placidas, OFM, pasidžiaugė to- 

. kiu posėdžiu ir palinkėjo sėkmės.

sugrįžusių avių
derniai Įrengtas atviras basi kas keli mė-

Garsusis Markso principas alandą būna il- 
vienam duoti kiek reikialrauka, po ku- 
—-------------- ------------ —12 vai. Pietus
Mokslas dabar iVefųg‘Xta|yi 
traukia hemoroFirį)ama nusta

be skausmo i. ;ia dienos dali 
n e p a to g u m oaieisti kaip no- 

ozo gyventojai 
" Surastas vaistas, kuris pale^a ant gražios 

skausmus bei niežėjimą ir sut padainuoti ar 
hemaroidus. .aktualijomis.

Toronto. Ont. (Specialiai) — tojų intelektua- 
kartą mokslas atrado naują gymas. Žydų kol- 
ją priemonę sutraukti hemoroidaupumnie vra 
palengvinti skausmą bei niežT f 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nj? ne pradi
ni priemonė, privačiai savo nines mokyklas, 
sc be jokio vargo ar nepato įsigiję pelnin- 

-Daugeliu atvejų buvo švelnu dirbę
lengvinti skausmai ir ištikrųjų v
girnas (sutraukimas) Įvyko. vieni jų tu- 

Nuostabiausia— kad rezulta/ietas dėl anti- 
vo tokie, kad išgiję pareik.įjimu įįtį sa. 
^Hernaroidai iš vis jau ne F pastatyti ant

Paslaptis šios naujos gydymb valstybę, 
monės (Bio-Dyne) — a^a^^vturnas tarp 
saus mokslinio instituto. L-nlrhn

Dabar ši nauja gydymo pri(ae1.10.
yra pasiūloma žvakučių (suirbimnko ap- 
tory) arba tepalo (ointrnent)Gyvendamas 
dale vadinamu Preparation Rn;nLoc
Klauskite šio vardo vaistų . *un

vaistinėse — pinigų grąžinin^SOS tvarkos 
rantija. iems isaky-

i darbininkui 
^tr nusibosta, 

omentu gali
- ------- —sitraukti ir
— ~ itiir
, lis gyvenimas 

>g gerų pusių, 
I uty lėti ir nei-

— Augiausia susi- 
problema yraJ—4807

PREPARATION H I

Extra Ltd.
1043 BLOOR ST. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namtamentų, biznių. 

Duodamos ,? '
100 AKRŲ ŪKIS, 50 MYLIU arus, puse my

lios nuo plento. 500 pėdų pl upės, 2 augštų.
8 kambarių blokų namas, vietai. Prašoma 
kana $8.900. Įmokėti S2.000. a 5 ar 10 metų. 

WINDERMERE — BLOOR. kamb , dvie
jų augštų. 2 virt., Vaud., ajis Įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kien

INDIAN — HIGH PARK. S3U kamb., 5 vir
tuvės, 4 prausyklos. mėnesioOO.

EGLINTON — YONGE. $3.0<ngalįukas. sku
bus pardavimas. Kaina $11.

HIGH PARK. $3.000 Įmokėti, augšt, 2 virt., 
kambariai dideli, šoninis Irimas. $16.900. 
Nantu išmokėtas.

IEŠKAU PIRKTI MORGIC1U

stovyklai atstovavo kun. B. Pace-

lio dalyvavo br. Gudaitis. Disku
sijų tema — stovyklų blogosios ir PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NLAMAI PARDAVIMAI.

lektyviniai ūkiai pranašesni už so 
vietinius kolchozus.

T. Rafaelis Šakalys, OFM __  _______
Pagal “Ecclesia” 1961, nr. 148 l Verbickaitė ir D. Skrinskaitė 

paįvairinimui pravedė keletą dai
nų. o S. Dabkus užbaigai parodė 
spalvotus paveikslus iš stovyklos 
gyvenimo.

Spalio 1 d. 10 vai. skautų-čių 
intencija, užbaigai vasaros ir pra
dedant žiemos sezonui. Įvyko pa
maldos. Šv. Mišias atnašavo T. Ra
faelis, OFM, o pamokslą sakė T. 
Paulius. OFM. Dalyvavo abu tun
tai su vėliavomis. ...F.

A. a. Balys Šaltmiras
Po sunkios ligos, rugsėjo 30 d.. 

penktadieni, šv. Juozapo ligoninė
je mirė a.a. Balys Šaltmiras, su
laukęs 67 m. amžiaus. Velionis 
gimęs Rygoje, bet visą laiką gy
veno neprikl. Lietuvoje. Laisvės 
kovų metu Įstojęs i kūrėjų-sava- 
norių eiles, o už pasižymėjimą ga
vęs keletą ordinų. Lietuvoje B. 
Šaltmiras vertėsi prekyba. Karo 
audra velioni buvo nubloškus! net 
iki Australijos, kur jis su savo sū
numi išgyveno apie devynetą me
tų. Prieš pusantrų metų jis atvy
ko į Torontą, kur gyvena jo žmo
na. dvi dukros ir kitas sūnus.

Palaidotas spalio 2 d., pirma
dieni, iš šv. Jono Kr. bažnyčios

Statistinių duomenų biuras pra
neša, kad JAV daugiau žmonių 
miršta nuo bičių, vapsvų, širšių 
ir kitų vabzdžių Įkandimo, negu 
nuo nuodingų gyvačių. Kelių me
tų laikotarpyje vabzdžiai mirtinai 
Įgėlė 85. nuodingos gyvatės gi 
atėmė 71 gyvybę.

Ar jus ketinote 
vykti į Europa?

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

KENNEDY 
TraVėl Iii rea u Ltd.

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

Įsteigtas 1926 m.

ronto & District Church lygos posėdy-i 
j je buvo išrinkta nauja vadovybė. Iš j 
; Aušros klubo Į egzekutyvini komitetą į 
Įėjo D. Laurinavičius. Buvo aptarta 
šio sezono darbotvarkė ir įteiktos pra
ėjusio sezono nugalėtojams taurės ir 
čempijonų ženkliukai — crest: Aušros 
Inter. B gavo Frederic G. Gardiner 
pereinamąją taurę, o Aušros Midget 
komanda — A. R. Shea Butcher.

VYČIO ŽINIOS
Išvyka i Ročesteri. Ročesterio LSK 

Sakalas yra pakvietęs Vyčio vyrų ir 
moterų krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso komandas draugiškoms rungty
nėms. Rungtynės Įvyks Ročestcry spa
lio 21 d.

Parengimai. Pirmas šių metų vytie- 
čių pobūvis bus reprezentaciniai šo
kiai Royal York viešbuty. Sekantis 
parengimas lapkričio 11 d. įvyks Pri
sikėlimo p. salėje. Tai bus sudėtiniai 
šokiai kartu su SLA 236 kuopa.

Rėmėjai. SLA 236 kuopos jaunimo 
būrelis. Nuoširdus ačiū. A. S.

Jauna stalo tenisininkė Aldona Mor- 
kūnaitė, Įveikusi labai stiprias tarp
tautinės klasės žaidėjas estes E. Les
tai ir S. Paiserv, įgijo Sovietų Sąjun
gos sporto meistro titulą.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4. 6. 7. f). 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak, Leonui BIELSKIUI.

i,
Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo Įmones PO 7 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus IvKz • '/ “O I <31 

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.. tvari. Įmok. $2.900.

PARDUODAMAS TADAKO ŪKIS
150 akrų su tabako sodinimo teise 47Vi akruose. 7 džiovyk
los. 2 šiltadaržiai, 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar-

International 
D r i Vi n g School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Vol kswagenais.
1 vai. važia vinį o ir teorijos pa
mokos nemokamai.

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMU
• MASINU
• SVEIKATOS ir
• GYVYBES

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
P E R S 1 K Ė L Ė iš 5 Robert St. Į N A L! J A S P A T A L P A S

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

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

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W, (prie Lansdowne Ave.) .

Telefonai: LE.
Namų telefonas BE. 3-5996

RUSHOLME — DOVERCOURT 
$4.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų. 
2 augštų. 8 kamb. namas. 2 vonios. 
2 mod. virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, rūsy seklyčia, d v ig. garažas. 
Be morgičių.

LANSDOWNE — QUEEN 
$2.000 įmok., mūro, 8 kamb. per du 
augštus, vandeniu šild., 2 virtuvės 
ir 2 vonios. Dvigubas garažas. 
RONCESVALLES — HIGH PARK 
Geriausias pasiūlymas. Pomirtinis 
pardavimas, gerų plytų, alyva šild., 
moderni virtuvė, k ie t medžio grin- 
dvs. garažas.

F/IRMOS PRIE WASAGOS 
S12.000 visa kaina. 100 akrų dirba
mos geros žemės. 9 kamb plytų su 
visais patogumais ir geram stovy 
namas. Moderni virt., didelis vonios 
kamb., visi kambariai dažyti, kietm. 
grindys. 2 tvartai, padargų pastatas, 
garažas 3 myl. nuo Wasagos ir T. 
pranciškonų vasarvietės. 600 pėdu 
frontas pne 92 plento. Tinkama ga
zolino stočiai, moteliui, restoranui.

FARMA SVEIKAM GYVENIMUI 
S5.500 visa kaina. 181 akras, 45 akr. 
dirbamos, likusi statybinis miškas 
ir gražus pušynėlis, ūkio kampas 
prie didelio ežero. Trobos gyv, na
mas 5 kamb. tvartas, garažas, prie 
nuosavo 18 akrų žuvingo ežerėlio, 
kuris surištas upeliu su dideliais 
ežerais. Ežero frontas ir akrai pa
naudojami vasarnamiams. Kaimy
nystėj didelės vasarvietės, jaunimo 
stovyklos, žiemos sportas, lenkų ka
talikų bažnyčia. Saugi vieta nuo 
atominių .. Dieviška vasarojimui 
vieta. įmokėti $2.000. Likutis mor- 
gičiaus 10 metų 6°o po $200 į me
tus. Ūkio mokesčiai $28 į metus. 
Pasiekti ūkį automašina gražiu ir 
geru plentu galima per 3 vai.

TABAKO FARMA
S15.000 Įmok.. 100 akrų, 33 akr. sė
jos. 8 kamb. su visu apstatymu na
mas. Be morgičių.

MOTFXIUKAI
$15.000 - 20.000 Įmok., 10 vienetų su 
apart. Labai geram stovy

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir ivairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

m ■ . a • *  —
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7 PSI

PETERS WILES
1190 Weston Rd. (prie Egiinton Avė.) 

Telefonas RO. 2-1191
JANE — DUNDAS 

$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. atsk., 
naujas šildymas, šoninis platus iva- 
žiav., vieta garažui. Prašo $13.500.

WINDERMERE — ANNETTE 
$3.000 įmok., 10 did. kamb atsk. 
gerų plytų, kvadrat. planas, 3 mod. 
virt., naujas šild. Labai švarus ir 
gražus namas. Didelis kiemas, vieta 
garažui, prašoma kaina žema. Vie
nas morgičius 10-čiai metų išmo
kėti. Pamatykit.

QUEEN ST. W. — JAMESON 
S3.000 įmok., mūr. 12 kamb. 3 at
skiri butai, 3 virt, ir vonios, nepa
prastai geras nuomavimui, aparta
mentų rajonas. Didelis sklypas, pri
vatus įvaž. 10-čiai metų išmokėji
mas. Prašo tik $18.000. Garantuotas 
investavimas.

INDIAN RD. — (ii.ENT.AKE 
S3.000 įmok., atsk. mūr. 9 did kam
bariai, testamentinis pigus pard. 
Naujas šild. Vienas 10-čiai metų 
atviras morgičius. Prašo $16.200. 
Vertas dėmesio.

W ESTO N R D. — EGI1NTON 
$8.000 įmok., naujas namas, atsk. 
krautuvė ir 4 butai. Mėn. pajamos 
$450. Gera biznio vieta- Išrašo 
$35.006. Geras investavimas.

ANNETTE — RUNNYMEDE
S3.COO Įmok., 8 kamb. atsk. mūrinis, 
sklypas 45x110, priv. įvaž., garažas. 
Testamentinis pard. Vienas morgi- 
Čius. Kas" pirks — nesigailės. Prašo 
S16.00U.

® JANE — BLOOR
$5.000 įmok., 7 kamb- per du augš- 
tus. rupių pi., atsk. nepaprastai gra
ži vieta. Vienas iš gražiu namu, ino- 
derniškai įrengtas rūsys, priv. įvaž.. 
garažas. Lengvas išmok. Malonu tu
rėti ir gyventi tokiame name.
ANNETTTE — FAIRVIEW AVE. 
$5.000 Įmok., 10 kamb. mūr. atsk., 
4 kamb. pirmame augšte, 3 virt , 2 
vonios, priv. įvaž., gražus kiemas ir 
garažas. Savininkas išvyksta. Sku
bus pardavimas. Pasiteiraukit.

COLLEGE — DUFFERIN
$5.000 Įmok., 10 kamb. atsk. gerų 
pi., 3 virt;, 2 vonios, naujas vand 
alyva šilti. Sav. pirko kitą narna. 
Skubus par. Geras nuomavimui. 
Vertas pamatyti. v .

BLOOR — HIGH PARK
$7.000 įmok., 10 kamb. atsk. origi
nalus dupleksas. Rupių pl., mod. 
statybos, arti Bloor. Du garažai. Ge
ras nuomavimui. Naujai išdėkrubt.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 2-11911. Namu RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, 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 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

Skaitytoji; laiškai
Didžiai Gerbiamasis Redaktoriau,
Mokytojas V. Talis, rugsėjo 14 d. 

“TŽM numeryje, remdamasis S. Maeei- 
kienės straipsniu, paskelbtu “Tarybi
nės Mokyklos” 1961 m liepos mėn. nu
meryje, padarė išvadą, kad Lietuvoje 
dabar nelanko mokyklų astuoni tūks
tančiai mokyklinio amžiaus (7-14 m ) 
vaikų. Leiskite atkreipti Tamstos dė
mėsi į tai, kad tokia išvada nėra lai
kytina tiksli informacija. Ta išvada 
gali būti teisinga tik atsitiktinai, 
nes tai yra tik viena išvada iš daugelio 
galimų ir galinčių būti lygiai teisingų. 
Kalbamojo strapsnio autorius sprendė 
lygti su trimis nežinomaisiais ir paėmė 
tik vieną sprendimą iš begalinės dau
gybės galimų -sprendimų. Būtent, iš 
posakio, kad “Vien šiais mokslo me
tais (kalbama, žinoma, apie 1960-61 
mokslo metus, prasidėjusius praeitą 
rudenį. V.R.) į mokyklų I-VIII kla
ses atėjo 8.059 mokinių daugiau, negu 
1959-60 mokslo metais. Nelankančių 
mokyklos vaikų skaičius, palyginus su 
praeitais mokslo metais, sumažėjo be
veik du kartus”, autorius daro išva
dą, kad mokyklų nelanko apie 8.000 
mokyklinio amžiaus vaikų.

Iš to S. Maceikienės teigimo, jeigu 
jis tikslus, galima daryti štai kokias iš
vadas Praeitais — 1960-61 mokslo 
metais mokyklinio amžiaus vaikų Lie
tuvoje buvo, sakysim, V skaičius, ir 
x skaičius iš jų mokyklų nelankė. O 
ankstyvesniais — 1959-60 — metais 
bendras to amžiaus (7-14 m.) vaikų 
skaičius buvo, sakysim, v, iš kurio mo
kyklų nelankė 2x skaičius. Bendrasis 
mokyklinio amžiaus vaikų skaičius dėl 
Įvairių priežasčių*" nėra pastovus, ka- 

j dangi nei gimimų, nei mirimų skaičius 
nėra pastovus, ypač nenormaliais lai- 

- kais. 1960-ais metais iš mokyklinio 
' amžiaus kategorijos pasitraukė tie, ku- 
j riems suėjo 14 metų amžiaus, tai yra, 
! gimusieji 1946 metais, o i tą kategoriją 
atėjo gimusieji 1953-ais metais ir gyvi 
sulaukusieji septynerių metų amžiaus. 
Nuo to. katrų 1960-ais metais buvo 
Lietuvoje gyvų daugiau, labiausiai pa
reina. ar tais metais V skaičius buvo 
didesnis, ar mažesnis už v skaičių.

Jei mokyklas^ lankiusiųjų skaičius į 
atitinkamai žymėsime M (1960) ir m į 
(1959). lai iš S. Maceikienės teigimo į 
galėsime susidaryti tokias lygtis:

sevle” (skaičium kuodaugiau. kaina 
kuopigiau). Mokymo kokybe dėl to 
skuboto plėtimo dar daug kur nuken 
čia, o sunkiausia to švietimo yda tai 
jo vienašališkas tendencingumas: po
litinė indoktrinacija vietoj savaran
kaus mąstymo auklėjimo, f

Su geriausiais linkėjimais
.:. v. Rastenis

Elektronų pagalba žmogaus gyvenime
Elektronai tarnauja nętik žmo

gaus susižinojime, bet vis dau
giau yra įtraukiami sveikatai gy
dyti, ligas slopinti Tūkstančiai 
žmonių serga vėžiu, širdies ligo
mis, tūkstančiams daromos įvai
rios operacijos, čia daug pasitar
nauja X-ray peršvietimai, Kvar
co lempos, žaizdų deginimo apa
ratai, kraujui tirti prietaisai, žo
džiu pilna visokių elektroninių 
aparatų. Paskutiniu metu išras
tas Įtaisas pagelbėti žmogaus šir
džiai šis įtaisas veikia labai ge
rai, o jį pagamino Medtronic Ine. 
Minneapol Jo dydis kaip cigare
čių pūkelis. Veikia su Merkury 
baterijomis, kurių nereikia keisti 
per 40 dienų. Yra labai patogus, 
nes labai lengva kiekvienam pri
sitaikyti. Elektroninė virvelė ap
juosta aplink kaklą sužadina nor
malesnį širdies plakimą. Kam šir
dis tvarkoj, tokio Įtaiso nereikia, 
bet sergantieji, gydytojui pata
riant, gali Įsigyti, šis elektroninis 
Įtaisas gali pakelti ar sumažinti 
širdies plakimą tarp 60 ii' 180 
pulsų Į minutę. Todėl svarbu, kad 
gydytojas nustatytų, kaip greit 
Įtaisas turi veikti.

JAV atominės energijos komi-

.ŠYPSENOS.

TAOYKIR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius 7 fr. • 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 vak vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi I’ vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

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

ATSAKYMAS I p. Y. RASTENTO 
AIŠKINIMUS

S. Maceikienė, LTSR švietimo mi
nisterijos mokyklų valdybos inspekto
rė. išvardindama mokyklų rajonus, 
aiškiai mini, kad nelankančių mokyk
las vaikų skaičius yra labai didelis. Ta
čiau p. V. Rastenis tuo nenori tikėti 
ir abejoja jos teikiamomis žiniomis — 
“jeigu jis tikslus?” Ji tą skaičių su
mini rašydama apie nelankiusius pri
valomo mokslo, neminėdama apie nau
jai įstojančius. Tokiu būdu, trijų ne
žinomųjų uždavinyje atsiranda ketvir
tasis nežinomasis — švelninimas rusų 
priespaudos.

Išvedžiojimas, kad 2% vaikų, nelan
kančiųjų privalomo mokslo, yra nor
malus skaičius, yra netiesa. Neprikl. 
Lietuvoje nebuvo nė 1% nelankiusių
jų, įskaitant net ligonius. Tai rodo 
net rusų statistikos duomenys

Pagaliai reikia suprasti, kad po 20 
metų niekas nenori matyti tik to, kas 
tada buvo. Argi nereikėjo žymiai dau
giau? Ką p. V. R. sakytų, jei šiandie- sįja paskvrė veik pusantro mill- 
ni.njam^1Aana<!0S. g>?’enime matytų jono doleriu pašalpa 112- kai mo
tto 1^0 metų kultunnj gyvemmo, įykJu kad ūkiniai kuo daugiau 

■ 1939-40 m,rn. statistikos duomenys domėtųsi atominiais bei elektro- 
rodo: 338.319 mokinių lankiusių pra ! ainiais išradimais, nes toks dlde-
džios mokyklas Lietuvoje. Jei po 20 lis yra atominių ir elektroninių
metų p. v. R. prideda tik 22.000 mo- j mokslų išsivystymas, kad negali-
kinių aštuonerių metų pr. mokyklose, ma nei suspėti SU viskuo susipa-
tai aiškus šuolis atgal. (Be prieauglio žinti. Žemės orbitoje tuoj skris 
1939-40 m.rn duomenyse, jei būtų 8 satelitai per kuriuos bus galima 
metų lankymas, turėtų būti 451.088 - -
mokiniai).

Norėčiau pasidžiaugti tikrai augštu 
ir pilnu lietuvių švietimu, deja, per
daug dideli nuostoliai lietuvių tautai 
padaryti ir dar didesni daromi ne tik 
ne pilnu pradžios mokslu, bet ir iš
kreiptu tiesos bei moralės atžvilgiais.

Mokyt, V. Talis
TAIS PAČIAIS RŪPESČIAIS

Mokslo metus pradedant, kaip ir 
dera' mūsiškiams laikraščiams, daugu
ma juos pasitiko vedamaisiais. Skai- 

I čiau tokius straipsnius “Darbininke”. _ 
( “Dirvoj”, mūsiškiuose “Tėviškės ži-j telefono aparatų, kurie suteiks 
; būriuose” ir kitur. Visur ta tema ra- j galimybę visiems kambaryje 
į šant buvo pasidžiaugta savąja moks- esantiems girdėti ir patiems isi- 
I leivija. išreikšta ^vilčių, na. kartu ir ■ te ti į Dokalbius.

- i paaimanuota.
“Tž” vedamajame ‘'Mokyklos rū-; 

mokyk-j pėsčiai, rugsėjo 7 d. nr. A. R. dėl mū- 
nVinciis! cičL-oc mAtrcioiv*iiškėlė visa eile s

M—m = 8059
Atlikę atitinkamus veiksmus, gausi 

me lygtį su trimis nežinomaisiais: 
x=8059—(V—v).

kur x yra 1960-61 mokslo metais mo 
kyklų nelankiusiųjų skaičius. V —

j 1960-61 bendras mokyklinio amžiaus! 
vaikų skaičius, v — 1959-60 m. i

! linio amžiaus vaikų skaičius (lankiusių ! siškės moksleivijos
Į ir nelankiusių skaičius bendrai). Iš to Į rūpesčių - rūpestėlių. Autorius primi-

• nė mokslo lygio kritimą nurodydamas 
: visą eilę priežasčių. Tos priežastys, be 
' abejonės, tikros.

Kitų gi laikraščių straipsniuose bu- 
vq justi susirūpinimo gaida ir dėl kas-

siųsti telefono ir telegrafo pasi
kalbėjimus. Kompanijos paskyrė 
virš 25 milijonus dolerių, organi
zuoti satelitus telefono bei tele
vizijos, susisiekimui su Europa ir 
kitais kraštais. Ateinančiais me
tais Įvairios kompanijos paleis iki 
25 satelitų, kurie elektronų pa
galba perduos tūkstančius pasi
kalbėjimų. Visa operacija kainuos 
170 mil. dol. Be šių naujenybių, 
telefonų kompanijos žada leisti 
Įtaisyti stiprius garsintuvus prie

žemės plotą/ V;
Toliau, RCA išrado ir laivynui 

pagamino labai lengvą televizijos 
kamerą siųsti signalus iš po van
dens. Toks tankinis instrumentas 
po vandeniu yra lengvai valdo
mas. Specialus kabelis perduoda 
visus vaizdus i normalius kranto 
aparatus.

JAV oro biuras taip pat įsigijo 
elektroninį oro permainų sekimo 
Įtaisą, vadinamą Ploter. kuris per 
tris minutes perkopia visą žemy
ną ir pasako, koks kurioj vietoj 
yra oras. Tokiu būdu visos oro 
permainų sekimo stotys žino oro 
padėti vienu laiku.

čia paminėjau tik keletą labai 
svarbių žmogaus gyvenime Įtaisų, 
o kiek jų yra karo pramonėje, 
kiek Įtaisų turėjo pirmasis Ame
rikos astronautas Allan Shepard 
skrisdamas į erdvę? Juos ir su
skaičiuoti nebūtų lengva.
* Televizijos žiūrėjimas žmonėms 
jau pamažu pradeda nusibosti. 
Viena, kad gerų programų ne
daug. antra — žmonės nustatė, 
kad per didelis žiūrėjimas kenkia 
sveikatai. Britų gydytojai paskel
bė, kad sergą epilep'tikos liga, ga
li gauti mirtiną tos ligos priepuo
li. Kas tokią ligą turi, gydytojai 
pataria nesėdėti arti ekrano. Nuo 
artimo žiūrėjimo gali kartais iš
sivystyti ir akių kataras. Ypač 
vaikams patartina laikytis kiek 
toliau nuo ekrano, ne dėl to. kad 
tai tiesioginiai pavojinga, bet kad 
fosforinė televizijos šviesa kenkia 
akių lėliukėms. Televizijos žiū
rėjimo pasėkos yra labai žalingos 
ir psichologiniu-dvasiniu požiū
riu. Blogi filmai ar vaizdai gadina 
žiūrovų vidujini gyvenimą.

Bal. Brazdžionis

Dr. J. Matulionytė
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

Didžiausia valstybė
Amerikiečių žurnalas “US News 

a. W. Report” įsidėjo žinią iš Lie
tuvos. Esą, vienas sovietinės Lie
tuvos gyventojas rusui pareigū
nui pareiškęs, kad šiuo metu gy
venti Lietuvoj tikras malonumas 
Paklaustas kodėl, atsakęs:

— Lietuva šiuo metu yra di
džiausia valstybe pasaulyje. Lie
tuvos siena dar vis prie Baltijos, 
o sostinė — Maskvoje, o dauguma 
žmonių gyvena Sibire ..

Sunkus uždavinys
Mažasis Juozukas, ruošdamas 

lietuviškas pamokas, kreipiasi Į 
motina:

— Mamyte, šiandien mokyklo
je. rašydamas diktantą, žodyje 
“stalas” parašiau dvi 1. Mokytojas 
liepė namuose perrašyti ir palikti 
tik vieną 1. Dabar aš ir nebeži 
nau, kurią iš tų dviejų 1 reikia iš-

' braukt i ir kurią palikti.
Jei sūnus 60 m.

Aktorė Adlęr, turėdama 30 m. 
amžiaus, dar stengėsi t>auti rolę 
vaidybai scenoje, l’eatro ciirektb- 
rius, tarytum nežinodamas jos . 
amžiaus, paklausė:

— Kiek turite metu?
— Šešiasdešimt. . .
— Betgi jūsų sūnus irgi .00 m. 

amžiaus...
— Jeigu sūnus sakosi turis 60 

m., tai jo reikalas, bet ir ::š esu 
60 metų amžiaus.

Einšteinas ir dama
Jauna ir tvirta dama, skubėda

ma i Princeton un-to biblioteką, 
už kampo susidūrė su kažkokiu 
nedidelio ūgio seniu ir parmušė 
ji ant žemės." Moteris greitai pa
kėlė parmuštąjį už pažastų, pasta
tė jį vėl ant kojų, skubiai atsipra
šė ir norėjo eiti savo keliu. Senis 
ją sustabdė:

— Palaukit minutėlę, jaunoji 
ponia! Man labai norėtųsi susipa
žinti su tokia “charming young 
lady", kuri vienu smūgiu galėjo 
paguldyti vyrą, nors ir seną, ir 
vienu pasilenkimu ji vėl pastaty- 

j ti... O mano pavardė —- Albert 
i Einštein . ,.

Taisoni 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., • LE. 1-3074 • Sav. y. Uzbalis

'aišku, kad tik vienu atveju, būtent 
’jeigu mokyklinio amžiaus vaiku skai 
čius būtų buvęs visiškai vienodas abe 
jais metais, tai 1960-61 m. nęsimokiu 

j šių vaikų skaičius būtų 8059, o anks 
rtesniųjų metų daugiau kaip dvigubai Į kart didėjančių nusikaltimų šių kraš- 
i didesnis, t.y. apie 1546 tūkstančių. * tų jaunimo - moksleivių tarpe. Nors 
Bet, jeigu bendras mokyklinio amžiaus; buvo ir pasidžiaugta, kad jaunųjų nu- 
vaikų skaičius būtų buvęs atitinkamai sikaltėlių tarpe lietuviškos pavardės 
mažesnis, ir atvirkščiai, jei bendras • dar nefigūruojančios. Tačiau baimina- 
vaikų skaičius būtų buvęs sumažėjęs,! masi, kad ateityje jos nepasirodytų, 
tai nesimokančiųjų skaičius išeitų at i-1 Bejieškant jaunuolių nusikaltimo 
tinkamai didesnis. Pavyzdžiui, jei 1960 priežasčių, daug kur pakaltinami “co
rn. bendras to amžiaus vaikų skaičiusi mikai”. ypač vadinamosios “horror” 
butų buvęs už 1959 m. skaičių didės- rūšies, kriminalinės televizijos ir kino 
nis lygiai astuoniais tūkstančiais, tai filmų programos ir pan.
iš S. Micėikienės žodžių išeitų, kad 
1960 m. rudeni į mokyklas visoj Lie- > 
tuvoj neatėjo tik 59 vaikai, o 1959 m.J kelią vesti, tačiau kažkodėl niekas ne
rūdinį per 120. O jei būtų buvę prie- nurodo ir dar vienos priežasties, kuri 
šįngai, sakysim, jei 1960 m. rudeni yra labai reikšminga. Toji priežastis 
bendras to amžiaus ( vis nuo 7 iki 14) , — tai sekuliarislinės — be tikybos mo- 
vaikų skaičius būtų buvęs, sakysim. į kyklos. kuriose sparčiai ir sistemingai 
20 tūkstančių mažesnis, tai nesimokiu- vyksta moksleivijos nureligėjimas. o 
šiųjų skaičius 1960 metais būtų 28.- į kartu ir neapvaldytas linkimas į bloga. 
059. o 1959 rudeni — per 56.000!

To bendrojo mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičiaus kaip tik nežinome, ir 
nežinome, koks tame skaičiuje buvo 
skirtumas vienais ir kitais kalbamais 
metais, todėl iš S. Miceikienės duome
nų negalima ir nesi mokiusių j vi skai
čiaus matyt.

Apytikriai kalbamojo amžiaus vaikų 
skaičių Lietuvoje galime numanyti. 
Jis gali būti apie 360.000. Jei iš tokio 
skaičiaus mokyklų nelankytų 8 tūks
tančiai. tai būtų kiek daugiau kaip 
2%. Tai ne tokia jau didelė spraga. 
Tiek, turbūt, beveik visur išsprūsta 
iš privalomojo mokslo reikalavimų.

Bolševikinės valdžios Lietuvoje 
tvarkomo švietimo — mokymo trūku
mai yra kur kitur, ne mokinių ar mo
kytojų skaičiuose. Privalomo moky
mosi laikotarpis dabar yra ilgesnis, ne^ 
gu buvo nepriklausomos Lietuvos lai
kais (kuri laiką buvo septyneri metai, 
dabar pereinama į aštuonerius), todėl 
ir mokinių mokyklose daugiau, mo
kyklų tinklas, nepaisant didelės tinka
mų patalpų stokos, tankesnis, mokyto
jų apie pustrečio karto daugiau. Trū
kumas susidaro kaip tik iš to stengi
mosi “čislom pobolšc. cenoj pode^

Tokie garsintuvai bus patogi! 
i priemonė pravesti konferencijas, i

Be radaro stočių J AV stato mil-Į 
žiniškus radijo teleskopus. Pir-Į 
mas didelis teleskopas statomas 
Sugar Grove. W. Va. Teleskopo 
skersmuo yra 600 pėdų, o visas 
teleskopo Įrengimas užims 7 akrų

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai
RO. 64)811

arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ

A.P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

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

Sa v. A n t. Paškevičius

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 13225

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

■■•Elekta 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrenginiai ir pataisymai.

Tol RO. 7-9947 
llnmberview Rd., Toronto.

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
? ATSTOVAS

Vyt. Babelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tol. RO. 2-221$ 
Boto — RO. 6-3135.
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MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

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

OILS LTD. 
AHtovai

H. ROžAITIS
Greita* kuro-atyvat pristatymai 

patarnavimas.
TeMonos LE. 3-4908.

ir

los daugumai prieinamos, išskyrus 
tuos, kurie gyvena tokiuose rajonuo
se. kur tokių mokyklų nėra. Į jas vai
kus leidžiant skirtumo išlaidose nėra. 
Tačiau jose vaikai gauna tikybini pa
grindą, kurio tėvai šiuose kraštuose 
dėl nuolatinės laiko stokos Įskiepyti 
nepajėgia.

Mūsiškiai gal nė pagalvot nepagal
voja. kokie baisūs statistiniai nureli- 
gėjimo duomenys tų jaunuolių, kurie 
pradeda ir baigia mokslus sekuliaristi- 
nėse mokyklose. Nustatyta, kad iš de
šimties katalikų, lankančių nekatali
kiškas mokyklas, mažiausia • vienas 
•‘nureligėja" — palieka bažnyčią, ma
žiausia. laikinai. Ir kas dabar gali ži
noti. kas tas ‘'dešimtasis” bus? Gali
mas daiktas, mūsų kurio vaikas!

Dalis tokių vėliau grįžta i tikėjimą, 
bet dažnai — pervėlai. Juk mūsiškis 
bedievystės apaštalas dr. J. Šliupas, 
paskutines dienas gyvendamas ištrė
mime. Berlyne, prieš pat mirti, prisi
minęs savo auklėtinių paleckų. niunkų, 
gedvilų ir kt. siautėjimą pirmaisiais 
bolševikmečio metais, vienam lietuviui 
su atodūsiu ir labai nuoširdžiai prisi
pažino: 
gyvatę’

Taigi, susiprato, bet — pervėlai...
Tiesa 

ir katalikiškose mokyklose, (Sakoma, 
kad ir Fidel Castro baigęs katalikiška 
kolegiją). Tačiau tai labai retos išim
tys.

O nureligėjusiam jaunuoliui šiame 
krašte, ypač kada jaunystės sparnai 

pradinės katalikiškos mokyk- tokie galingi — valia, valužė — viskas 
galima ...

Taigi, tėvams ir auklėtojams rei
kėtų tuo ypač susirūpinti, nes trijų di
džiųjų “R", kaip sakoma angliškose 
mokyklose, reading, ’riting and ’rith- 
metic dar neužtenka. Reikia ir ketvir
tosios didžiosios “R” — religijos, nes 

i tai yra pagrindas vaikų auklėjime ir 
j jų moralinių vertybių išugdyme,

Pr. Alšėnas

Šios priežastys, tiesa, taip pat tikros 
ir veiksmingos jaunuoliams i blogą

Kad apie tai neužsimena angliškoji 
spauda, nenuostabu, nes tai Įprastinės 
“tradicijos” saugojimas: bet kodėl ir 
mūsiškiai straipsnių rašytojai, nors 
patys būdami katalikai, kilę iš katali
kiško ir giliai religingo krašto, patys 
lankę mokyklas, kur buvo dėstoma ti
kyba taip pat dėl to tyli, tarytum ne
drįsdami apie tai užsiminti, paragin
ti. kad lietuviai savo vaikus stengtųsi 
leisti i katalikiškas mokyklas?

Tiesa, nevisų tėvų pastangos gali bū
ti sėkmingos, norint vaikus išmokslinti 
katalikiškose institucijose, pradedant 
pradžios mokykla, baigiant universite
tu. Čia svarbii vaidmenį vaidina lėšos, 
nes katalikiškose ir. aplamai, priva
čiose kolegijose mokslas kasmet aL 
seina mažiausia $1.000 daugiau.

Betgi

“Užsiauginau savo užantyje

nureligėjimų gali pasitaikyti

DANTŲ GYDYTOJA

157" BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSĘTT

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikai, tepeliai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
fcl. 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. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 14250
l

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Will-Do Cartage 
BaIdu pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAL

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS -NOTARAS

George BENrB.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

, Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr-, 
vingumg. Kolba slavų kalbomis.

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

100 ADELAIDE ST. W.
(RocxiyiQZ-.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

ŠILDYMO KONTRAKTORI US
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
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambint i bet kada LE, 5-6007

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
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. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS
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TORONTO, Ont
Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. Baliui šaltmirui, 

reiškiame gilią užuojautą velio
nies našlei Elenai šaltmirienei, 
sūnui Vladui, dukroms Ninai 
Preibienei ir Lenai Sergautienei 

' bei jų šeimoms.
— Praėjusį sekmadienį Toron

to skautai maldos dvasioje pami
nėjo mokslo metų pradžią ir orga
nizuotai su vėliavomis dalyvavo 
10 vai. Mišiose. Progai pritaikytą 
pamokslą apie čionykščio ir mū
siškio jaunimo problemas sakė 
vilkiukų dv. vadas T. Paulius.

— Nuoširdžiai sveikiname Ka
nados Krašto Tarybos suvažiavi
mo dalyvius ir linkime darbingų 

■ dienų.
— Spalio mėn. bažnyčioje roži

nis kalbamas kiekvieną dieną — 
šiokiadieniais po 8 vai. Mišių, o 
sekmadieniais po 9 vai. Mišių. Ne
galį dalyvauti bažnyčioje, ragina
mi jį kalbėti namie, jei įmano
ma, kartu visa šeima. z

— Parapijos suaugusių choro 
repeticijos: sekmadieųiais po Stt-, 
mos — vyrai, pirmadiėniais 7^ 
vai. vak. — moterys ir ketvirta
dieniais 7.30 vai. vak. — visi bal
sai. Renkamasi į muzikos studiją.

— Parapijos vaikų choro repe
ticijos: penktadieniais 6 vai. vak. 
ir sekmadieniais 2.30 vai. p.p. mu
zikos studijoje.

— Šį penktadienį, pirmąjį spa- 
I lio mėn., be Mišių 7, 7.30 ir 8 vai. 
i rytą, dar laikomos 7.30 vai. vak. 

~ . x. . Rožinis bus kalbamas po vakari-— Gerbiamiems tėvams prime- nių Mišių IšpažintyS klausomos 
narna, kad si sekmadieni 12.30 v. įr Komunija dalijama per visas 

Mišias. Numuose sergantiems Ii- 
" Z’” goniams Komunija atvežama 

vų susirinkimas. Butų gera, kad penktadienio rytą.
— šį sekmadieni 11 vai. Misios 

laikomos už neseniai auto nelai
mėj žuvusį a.a. Jurgį Jaks-Tyrį.

— Nežiūrint kaikurių susitruk- 
dymų, grupiniai vyrų posėdžiai ir 

rr „ „ kiti techniški pasiruošimai artė-
-u.n‘ Pacevipąus pastangomis, į jančiam vajui tęsiami toliau. Pas- 
is keleto berniukų, turinčių ge- > kutiniuose parapijos vyrų ir par. Į 
rus balsus, sudarytas specialus; komiteto posėdžiuose aiškiai pasi- i 
būrelis, kuris paruošė repertuarą 
įvairiomis progomis — kaip lai
dotuvėms, jungtuvėms bei kitoms 
specialioms pamaldoms. Jaunimo 
choras reguliariai gieda kas sek
madienį 9.30 vai. pamaldose.

—Lietuvių mokyklos devinta- 
sis.skyrius š.m. patalpą turi para-

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Spalio mėn. penktadieniais 

7.30 vai. vak. parapijos bažnyčio
je kalbamas rožinis, šį penktadie
ni, pirmąjį spalio mėn., 7 30 vai. 
vak. šv. Mišios. Tą pačią dieną iš 
ryto lankomi ligoniai namuose ir 
išnešiojamas Švenčiausiasis.

— Pirmadienio rytą iš par. baž
nyčios lietuvių kapinėse palaido
tas a. a. Balys šaltmiras. Velionis 
daug iškentėjo savo sunkios ligos 
metu, mirė aprūpintas paskuti
niaisiais sakramentais. Nuoširdi 
užuojauta velionies žmonai, duk
roms, sūnums ir visiems gimi
nėms.

::.h— Mirus Ontario prov. kasyklų 
pramonės min. James Maloney, 
jo šeimai ir visiems giminėms pa
rapijos užuojauta. Garbus velio
nis lietuvius gerai pažino ne tik 
per savo broli Arthurą Maloney, 
bet ir pats keletą kartų buvo at
silankęs šios parapijos klebonijo
je. o taip pat pagelbėjęs šios ko
lonijos lietuviams.

— ilgąjį savaitgalį Springhurs- 
' te, Gerojo Ganytojo stovykloje, 
vykdomi rudens darbai, o taip pat 
pastatų patvarkymas žiemai. Mi
nėtiems darbams reikalinga tal
ka. Lietuviai vyrai, kurie minė
tąjį savaitgalį atvyks į vasarvietę, 
maloniai prašomi valandėlę patal
kinti ir stovyklai. Savaitgaliui ten 
vyks ir vienas kunigų, kuris sek
madienį 11 vai. lietuvių koply
čioje vasarvietėje lietuviams at-j 
laikys šv. Mišias.

nama, kad ši sekmadieni 12.30 v.*•................... ...........

šeštadieninės liet, mokyklos tė-

visi tėvai, kuriu vaikai lanko lie
tuvišką mokyklą, savo dalyvavimu 
Įsijungtų i mokyklos reikalus.

— Jaunimo choras savo repeti
cijas turi penktadieniais 6 vai. v. 
ir šeštadieniais po liet, pamokų.

VISI I RUDENS BALIU!

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

sezono atidarymo progą .

ŠOKIŲ VAKARĄ
Programoj dalyvaus visų mėgiamas

Toronto Vyrų Kvartetas,
o šokiams gros septynių asmenų sąstate OLYMPIA orkestras. 
Taip pat veiks bufetas su įvairiais gėrimais bei užkandžiais, loterija 
ir kitos staigmenos.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas $1.50.

Laukiame gausaus atsilankymo! Va I d y b a

Pradžia 7.30 vai 
vakaro

Gros
Benni Ferri

orkestras

Toronto Moterų Šalpos Grupė "DAINA", spalio 14d., 
šeštadieni, Regency Tower Hall, 89 Avenue Rd., rengia 

šokiu 
vakara

MONTREAL, Que.
Kiekvieną sekmadienį spalio, šį šeštadienį rožinio šventė. Šia 

mėn. po Sumos AV bažnyčioje proga A V bažnyčioje bus šv. Mi- 
kalbamas rožinis maldaujant pa- šios ir vakare 7 vai. Po Mišių — 
šauliui taikos ir mūsų kenčiančiai palaiminimas švč. Sakramentu, 
tėvynei laisvės. Visi labai kviečia- Šv. Kazimiero par. ruošta gry
nu įsijungti į šią maldą. Į bu vakarienė —— pirmasis šio se-

Banko “Litas” sekantis valdv- ^no 'inbf!\is Montrealyje sutrau- 
■u- posėdis dėl KLB Krašto Ta- k“ PiiNUlHe parapijos salę zmo- 
rybos suvažiavimo Toronte ir del n!u • G01 ‘u Paruosti valgiai, gera 
ugo savaitgalio nukeliamas l i
tą sekmadienį, spalio 15 d?, 8.30 
vai. ryto banko patalpoše.

S. Narkeliūnaitė darys prane
šimą ir rodvs filmą apie Lietuvą 
AV salėje, šį šeštadienį, 7.30 v.v.

Aukojo AV bažnyčios remon
tui: M. Gyvienė $25, St. Morkū
nas $20, J. Vaškienė ir Alf Jan
kus po $15, J. Jukonienė $12, B. 
Zemgulytė, A. Mylė ir A. Pakulis 
po $10. J. Pakulis $5.

Praeitą sekmadienį AV bažny
čioje surinkta: par. reikalams 
$161.32, berniukų sutanoms — - 
$87,52 (skolos lieka $272,48),

Pakrikštyta AV bažnyčioje: Ri
manto ir Marijos Jurkų pirmgi- 
mė dukrelė Rimos Marijos var
dais. Kūmais buvo dr. A. Jurkus

j.į. muzika, turtinga loterija neleido 
susirinkusiems nuobodžiauti.

Šv. Onos dr-jos AV par. skyrius 
pr. šeštadienį turėjo klebonijos 
salėje jaukų pobūvį. Kukliai pasi
vaišinta ir aptarti skyriaus reika
lai. Dalyvavo virš 30 narių ir vieš
nių. Iniciatorių sumanymas ret
karčiais susirinkti praleisti jau
kiai vieną kitą valandą ar never
tėtu pasekti ir kitoms organiza
cijoms, siekiančioms ugdyti orga
nizacinį solidarumą, kurio taip 
dažnai trūksta.

Lenkų pabėgėlio F. Tobiasz by
lą sprendė apeliacinė komisija. 
•Jo advokatas R. Crepeault iš 
Montrealio rekomendavo komisi
jai panaikinti deportacijos įsa
kymą ir suteikti politinės globos 
teisę. Imigracijos pareigūnai

PIRMĄKART KANADOJE 
Filmas • drama apie nacių pra
garišką koncentracijos stovyklą

"TRZY 
KOBIETY"

— “TRYS MOTERYS”
Tik vieną savaitę.

Nuo sekmadienio, spalio 8 iki 
14 dienos.

“GEM” KINO TEATRE 
1584 Dundas St. W., 

prie Brock Ave.
Informacijai tel. EM. 8-4364

Toronto Liet. Choras
"VARPAS" kviečio Į

LINKSMĄ POBŪVI
Prisikėlimo parapijos salėje.

Šokiams groja pono Ą. Ripkevičiaus “OLYMPIA” orkestras. 
Gera nuotaika, maloni draugystė, gaivinantys Įvairiausi gėrimai! 

Paremkime "Varpą" savo dalyvavimu.
Įėjimas $1.50.

sakyta už sėkmingą vajaus prave- 
dimą. Reikšdama pritarimą, Pri- 
sikėiimo par. Kataliku Vyru Dr-ja ., , . ... v. j ... ,,
ruoš iškilmingą parapijos ‘ vaka- reikalu į parapijiečius kalbės kle- 
rienę ir jos metu tarnaus bei ak
tyviai talkins vajaus pravedime.
Šį sekmadienį, 6.30 vai. vak. pa-

! rapijos salėje, aptarti vajaus rei-!. - . - _ . . _ . _

bonas T. Placidas.
— Ateinančią savaitę parapijos 

kunigai lankys Etobicoke ir Is- i 
i lington priemiesčius bei Šias mies-; 

pijos muzikos studijoje - salėje £££; k pradėti wganizuoti tai- f0 §atTves:. Deforest Rd., Easson ■ T ZlbUriU 7 ' . . ° - A va 1 nizimn Aizn M nrnincfcinn

Ar jau
ruošiatės bendram tradici
niam SLA ir ‘Vyčio’ baliui? 
Jis neužilgo įvyks.

remind ii uiauuu vi ccunmvii tai- A t a at • _ • j
kininkams, šaukiamas visuotinis I

• Prisikėlimo par. vyru susirinki- ' ~n " ,
Nežiūrint ilgo savaitgalio, Worthington Cr.

° _ - o . ’ _ Ci coVunadinm nn nocirtifimu

nvu., Lud V mid nvu., 1UU1 lllllgoiuv 

Ave., Rambert Cr., South Kings-į

— šį sekmadienį po paskutinių! 
Mišių parapijos salėje šaukiamas 

kimo metu kavute paruoš PrisifcjTorontošeštaį mokyklos tėvų su- 
I par. Katalikių Moterų dr-jos na-1 slrlnkl™as- ..Pk?s“m.e’ ka<? bent' 
i rėš. Taip pat šį sekmadieni per 9. \ ™'laja padėtu i
110. 11 ir 11.30 vai. Mišias vajaus ^hSirmMmę aaiy autų ir paaetų 
1 J apspręsti svarbius musų vargo

mokyklos reikalus.
... • .. ’ 

, . ! Liet, evang. liut. pamaldos
' A * . - j įvyks spalio 8 d. 1 vai. p.p. Išga

nytojo bažnyčioje Bloor St. W.
I kampas Indian Rd. Pamaldas at
laikys kun. H. Dumpys iš Detroi- 

: to. Pamaldų metu giedos parapi
jos choras ir gros triūbininkai . I 
Maloniai kviečiami Toronte ir ap
ylinkėje gyvenantieji kuo gausiau 
dalyvauti.

Konfirmatų pamokos jau pra- į- 
sidėjo. Norintieji užregistruoti 

• vaikus teskambina E. Šturmienei
LE. 5-5530. Parapijos taryba

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Dr-jos 
susirinkimas,

pirmas po atostogų, Įvyks spalio 
8 d., 3val. p.p., šv. Jono Kr. para
pijos mažojoje salėje. Nariai pra- 

' šomi gausiai dalyvauti, nes turi- 
' me daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba
SLA 236 kuopos susirinkimas 

įvyks spalio 8 d., 2 vai. p.p., Lie-

mas.
visi parapijos vyrai maloniai kvie- 

; čiami gausiai dalyvauti. Susirin-

L. K. Kūrėjui - Savanoriui
BALI U I Š A L T M I R U I įnirus, 

jo žmonai, dukroms, sūnums, žentams ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

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

Kūrėjui • savanoriui

BALIUI Š A L T M I R U I mirus.

jo šeimos nariams ir artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą

Eižinu šeima
C.

BALIUI ŠALTMIRUI mirus, 
velionies žmonai. sūnums, dukroms ir žentams 

gilią užuojautą reiškiame
Elena, Pranas ir Vladas 

Ališauskai

J O N l 1 D A G I U I mirus.
jo sesei Matildai Kuolienei ir jos šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškiame

Jonas Kazlauskas su šeima

Netikėtai mirus Niujorke

jo sesutei Matildai Kuolienei, 
broliui kunigui Petrui bei artimiesiems 

reiškia gilią užuojautą

O S. Baneliai ir 
S. Juozapavičius

iš Otavos ir doktorantė R. Siniūtė anksčiau buvo rado, kad Tobiasz, 
iš Niujorko “Batorv’ laivo karininkas, jau ne-

Seštad. lit. mokyklos pr. savait- ',lrma kar;’ Kanadoj ir pabėgi- 
gali pradėjo naujus mokslo me- 
vus. šeštadienį abiejose mokyklo
se vyko nau jų mokinių registraci
ja ir pamokos. Sekmadienį AV į 
bažnyčioje abiejų mokyklų moki
niai, vad. savo mokytoju, organi
zuotai dalyvavo pamaldose. Mi-Į 
šias laikė ir atitinkamą pamokslą Į 
pasakė T. J. Borevičius. SJ. Po 
pamaldų AV parapijos salėje įvy
ko oficialus aktas Mokvtoia n 1 pavesias lumnaiGečieSpahv^ėkalbSfiS'M:! ^inaitei Sawcuk Toronte, 
kyklų Montrealyje globėją T. J.
Borevičių, SJ, KFondo įgaliotinę! 
Montrealyje p. Rimkevičienę ir 

! Augšt. Lit. kursų direktorių dr.
H. Nagi. Kalbėtojai pasidžiaugė, 
kad liet, mokyklos nemažėja, bet, ^ 

: auga ir ragino ir toliau tėvelius 
Į siųsti savo mažuosius mokytis lie- 
: tuviškojo rašto. Mokyklos globė- 
I jas pranešė, kad Rosemounto V.
Kudirkos mokyklos vedėta p. Na- 
vikėnienė iš pareigų pasitraukia 

j ir mokyklos vadovavimą perima 
: mokyt, p. Blauzdžiūnienė. Buvu
siai vedėjai padėkota ir naujajai 

: palinkėta geriausios sėkmės. Ak- 
j tas baigtas Tautos himnu.

‘ Batory’ laivo karininkas, jau ne-

mui neturėjęs politinių priežas- 
Ičių. Advokatas prašė apeliacinę 
komis:įa suteikti politinę globą 
^emiar/is žmoniškumo motyvais. 
Comis'ja savo s rendimo dar ne- 
adarė. Ji ^ali rekomenduoti imi- 

tfaciios r'in. Fa>rclough, kuri tu
ri teisę atidėti deportaciją ir leis- 
i iam laikinai pasilikti Kanadoj 

kol sųsitvarkvs su politine globa. 
Kol kas Tobiasz pavestas tolimai

Tar “*L nolici’os vadų konvenci- 
i ’vyko " ’ontrcalvje. Buvo svars- 
o iss policijos vaidmuo atominio 
.? ro atveju ir kt. Konvencijoj da- 

'yvavo arti 2 000 atstovų iš 60 
traštų. Tarpt, policijos or-jos 
•>irm. Wike pareiškė, kad polici
ja negali auklėti jaunų nusikaltė
liu. Tai es°s tėvu ir kunigų bei 
vienuolių uždavinys.

Bordeaux kalėjime kaliniai vėl 
buvo sukėlę neramumų, tačiau 
varka greit buvo atstatyta. Pas

kutinėm savaitėm padažnėjo pa
bėgimai. Penkiolikai metų už ban
ko apiplėšima nuteistas ir prieš 3 
savaites pabėgęs kalinys Starchi- 

pio slapstosi. Starchino vietinėj 
' ; spaudoj paskelbė viešą laišką, kad 

j jis buvęs neteisingai nuteistas ir 
i kalėjime sąfvgos esančios nepa- 
■ kenčiamos. Jis kalėjimus pažįsta 
i nuo 14 m. ir šį kartą pabėgo pra
eidamas pro sargybas su padirbtu

I i atleisto kalinio pažymėjimu.

ATEIKITE IR ATSIVESKITE VISĄ SAVO ŠEIMĄ — 
šie visi pasirodymai skirti jums!

26 TAUTINĖS GRUPĖS 
ATSTOVAUJA“OLDWORLD FAIR”

• Prekybos inpramonės 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 geriausiems tautiniams talentams

VISU TAUTYBIŲ BALIUS ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 7 D.
Įėjimas — 50 centų.

PIJANINŲ 
technikas

A. BRIČKUS atlieka įvairius 
pijaninų remonto dorbus ir 
sustygavimus. Tel. LE. 7-3782.

Išnuomojamas 3 kambarių butas I-mc 
augšte. Pageidaujant galiu pasaugoti 
vaiką. Tcl. LE. 74283.

ATEIKITE PASIŽIŪRĖTI 
pirmosios metinės

tautiniu, grupiu, 
PARODOS

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

PALACE PIER — LAKE SHORE ROAD, TORONTO.
Queen tramvajumi važiuoti iki Riverside Drive ir eiti Į pietus; 

erdvi automobiliams aikštė,

skirtą padėti jums 
išmokti kalbos su prof.

John Wevers ir
Mrs. Betty Fullerton

Šeštadieninės lietuvių mokyklos 
metinis tėvų susirinkimas 

šaukiamas spalio 8 d.. sekmadie
nį, 12.30 vai. Prisikėlimo parapi
jos salėje.

Be eilės su mokykla susijusių 
reikalų bus renkamas naujas tė- i____________________________

vų komitetas ir rev, komisija. Į TAISAU vyriškus, moteriškus ir vai- 
“Paramos” vald. atstovo praneši- Į kiškus drabužius. Tcl. LE. 7-3281. • t 
mas mokiniams taupymo reikalu, j___________________________ i

.. r.r., | Bent vienas šeimos tėvų turėtų '
tuvių Namuose’. Darbotvarkėj:, jausti pareigą susirinkime daly- Į LictUVlŠko baldu 
1. Amerikinės ir kanadietiškos va- Į vauti. Mielai kviečiami ir mūsų . *
liutos skirtumo išlyginimas SLA į mokytojai. Tėvų komitetas uirbiUVC 
mokesčiuose; 2. metinis kuopos! 
parengimas. 1 AR ŽINOTE, kad spalio 14 d.. ■

Visi nariai prašomi dalyvauti. Regency Towers Hotel. 89 Ave- 
x o nue Rd., T. liet, moterų šalpos 

_ Akademikų, Skautų S-gos, .grupė ‘Daina’’ ruošia puikų ru- 
Toronto skyrius, spaho 7, 8, 9 d.d. den£ baHu?Gros Benni Ferri or- 
rengia rudens stovyklą. Stovykla; kestras Bus |domi loterija, bufe- 
jyyks ant Erie ežero krantų, neto- j tas. Kviečiame bilietus užsisakyti 
h Port Dover miestelio, vasarna- iš ankst0 skambinant J. Kulikaus- 
miais apstatytoj vietovėj, vad. kjenej gg 3-9692 ir vieta baliuje 
“Fischers Glenn čia turi savo fous užtikrinta 
vasarnamius ir daug Hamiltono Iki maionaus pasimatvmo. 
lietuvių. Yra pakviesti atvykti “Damos” valdyba
Clevelando, Detroito, Ročesterio.
Čikagos ir kitų vietovių akademi
kai. Programa numatvta labai 
įvairi i,- įdomi. Šeštadienio vaka- ja Iž Matusevičiūtė, meninę 
re 7.30 vai. didelis laužas, sekma- ° į nežiūri N Kuloavičienė 
dieni 1.30 vai. p.p. pulk. J. Gied- pusę pi a. Ruipaviciene.
raičio paskaita. Paskaitą skaitys 
ir V. šernas.

Su šia stovykla bus užbaigtas ■ 
vasaros sezonas ir organizuota 
veikla Įžengs į žiemos vėžes.

Vyru kvartetas, 
vadovaujamas muz. St Gailevi- 
čiaus. po atostogų pradėjo ruošti 
naują repertuarą ateinančiam se-. 
zonui.

Spalio 7 d. kvartetas dalyvauja i 
programoje KLB Toronto apyl. 
v-bos rengiamame rudens baliu
je Spalio 21 d. — Toronto Lietu
vių Namų dešimtmečio minėjime.

PARDUODAMAS kilimas 9x12 pėdų, j 
Gerame stovyje ir prieinama kaina. 
Skambinti LE. 3-4912 po 6 vai. vak.

CHANNEL CBLT

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

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 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min, iki Į vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
■' / ■ PR. RUDINSKĄ tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

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

.i. Montrealį, Londoną; Windsora, Hamil-Zurnalo Moteris rudens nr. tona ^orth Bay šudburi ir kitur.
jau baigiamas spausdinti. Reda- 30 DEWSON ST., TORONTO 

Telefonas LE. 4-1403

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvcnirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
Z REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

. Vakarais HU.
BROCKQUEEN. $1.000 Įmokėti, balansas $12.000 per 13 metų, moder

niškas 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema,

BATHURST — BLOOR. $2.500 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate” 

" na M a vi m as. ' ■ ■ ' ' •'. ' ’ ' 'f
RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, balansas $14.500 nėr 10 metų.

7 kambariai, nric nat Bloor, vandeniu šildomas, platus Įvažiavimas, mo- 
dormiškas gralis namas

SIX PO’NT — BLOOR. $10.000 Įmokėti, balansas $11.500 per 10 metų.
Sp°c’aliai statytas bungalow rūsvs pilnai užbaigtas, geram rezid. rajone.

KRMTTUVfc ™ BLOOR — DUNDAŠ. $&000 imekėtL balansas $17.500. 
.M’Merniškai pastatvtas. plius du butai, geroj vietoj.

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 įmokėti, balansas $22.000. 17 
kambarių, balkonai, vienų motų senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt Aliumininiai 
langai. ;

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




