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Vienišieji
Išblaškyti mūsų tautiečiai viso pasaulio pakraščiuose turėjo 

ir daugelis tebeturi pakelti vienišumo slėgi. Visi jie labai jautriai 
pergyvena Tėvynės ilgesį ir jo nėra užmiršę nė dabar—po dvi
dešimt išbloškimo metų. Tai natūralu — ilgesys kyla ten, kur at
siranda praradimo tuštuma, lygiai kaip alkis ima graužti, kai nėra 
sotinančios duonos; Tėvynės nostalgiją ypač jautriai išgyvena tie, 
kurie buvo patekę izoliuoton vienumon tarp svetimųjų, kurių nė 
geriausia širdis negalėjo kompensuoti prarastos Tėvynės, žymiai 
lengviau buvo ir tebėra tiems, kurie turėjo laimės visą laiką būti 
su savaisiais, gyventi didesnėse ar mažesnėse savo tautiečių gru
pėse. Šeimos, besinešdamos savo tradicijas, buvo ir tebėra tais 
keliaujančiais namais, kuriuose Įsikuria mažytė, nors ir labai 
trapi, tėviškė. Apie jas telkiasi pavieniai asmenys ir tuo būdu 
susidaro natūrali sava atmosfera, kurioje daug lengviau kvėpuoti. 
Joje tautietis jaučiasi tarytum arčiau namų. Tėvynės ilgesys, jei 
ir nedingsta, tai žymiai sušvelnėja ir netampa slegiančia kančia. 
Savitas lietuviškas gyvenimas kolonijoj ar grupėj atkuria bent dali 
tų saly g; i. kurios yra galimos atkurti svetimoj žemėj ir Įgalina 
tautiečius kurti galimai normalesni gyvenimą. Tuo būdu lietuviška 
kolonija tampa nepavaduojama užuovėja gyvenantiems svetima
me krašte.

• • •
Kas kita su tais, kuriems nebuvo lemta apsigyventi lietuviš

kose kolonijose. Darbo, šeimos ir kiti reikalai vertė pasilikti nuo- 
šalumoj ir gyventi vienišą gyvenimą. Žinoma, per ilgesni laiką 
žmogus su viskuo apsipranta, tačiau tas apsipratimas yra sopu
lingas. Vieni tą sopuli pakelia savo dvasios jėga, kiti gi to nepa
jėgia ir metasi alkoholio glėbin, bandydami šiuo būdu užmiršti 
vienišumą bei dirbtinai susikurti džiugią atmosferą. Kadangi al
koholio sukeltas “linksmumas” yra trumpas, momentinis, vieni
šasis jaučiasi verčiamas tokius momentus dažninti. Užuot nuga
lėjęs vienišumą, jis grimsta vis giliau, naikindamas save ir dva
siškai, ir fiziškai, ir finansiškai. Tokio tipo tautiečių turime visoj 
išeivijoj. Iš pažiūros jie atrodo kaip ir visi kiti tautiečiai, tačiau 
savo viduje jie nešiojasi didesni sopuli nei kiti. Pvz. vienas toks 
pripuolamai sutiktas tautietis JAV atvirai pasakojosi savo dramą 
ir pabrėžė, kad vienintelis jo nusiraminimas — alkoholyje. Jis, 
kaip ir daugelis kitų, jau eilė metų gyvena tarp svetimųjų, yra 
atskirtas nuo lietuviško gyvenimo ir niekur nepritampa. Darbo 
yra priverstas gyventi tokiose sąlygose ir toliau.

Kas darytina? Pirmiausia, patys vienišieji turėtų mikliau pa
judėti ir bandyti surasti kontaktą su savo tautiečiais didesnėse ar 
mažesnėse kolonijose. Juk kas gali žinoti tokius atsiskyrėlius, din
gusius tarp svetimųjų, jeigu jie patys neatsiliepia? Jeigu jau 
nėra pažįstamų, galima pasinaudoti spauda arba organizacijomis, 
kurių adresai skelbiami Įvairiuose leidiniuose. Jau yra buvę atvejų, 
kad per lietuviška laikrašti vieniši atsiskyrėliai susirado darbo 
pas savuosius ir tuo būdu Įsijungė lietuviškan gyveniman, kuris 
juos atgaivino.

Reikėtų, kad ir mūsų organizacijos atkreiptų dėmėsi į vie
nišuosius, gyvenančius toli nuo lietuviškų centrų. Jos galėtų tar
pininkauti darbo suradime, spaudos užsakyme, atitinkamos infor
macijos parūpinime ir pan. Lietuvių Bendruomenė rūpinasi tais, 
kurie ja rūpinasi, bet į vienišuosius ji mažai tekreipia dėmesio. 
O jie pamažėl nyksta tarp svetimųjų, nes neranda kelio savojon 
bendruomenėm Taipgi nyksta ir vienišos išblaškytos šeimos. Jų 
vaikai nesusitinka su savo bendrataučiais ir auga visiškai svetimoj 
aplinkoj. Jie žūsta lietuviškam gyvenimui žymiai greitesniu tem
pu nei lietuviškų kolonijų vaikai, turi progos daugiau ar mažiau 
dalyvauti lietuviškame gyvenime. Labai gerai daro jaunimo sto
vyklos, kviesdamos atsiskyrėlių šeimų vaikus bent porai savaičių 
pabendrauti su mažaisiais savo tautiečiais. Žinoma, ta pora savai
čių neišgelbės jų lietuviškumo, tačiau neabejotinai paliks reikš
mingus pėdsakus ir paskatins atsiskyrusias šeimas kas vasarą 
siųsti savo vaikus stovyklosna. Reguliarus gi stovyklavimas, kaip 
patirtis rodo, kartais gali duoti netgi daugiau nei šeštadieninė 
mokykla, ypač nereguliariai lankoma.

• • •
Tiesa, yra vienišųjų, gyvenančių tolimose vietovėse, kurie ne

nori būti žinomi. Jie kenčia savo vienišumą, tačiau sąmoningai 
pasilieka jame dėl jiems vieniems žinomų priežasčių. Tai apkartę, 
nusivylę tipai, kuriems lietuviškoji bendruomenė lygiai sunkiai 
pakeliama, kaip ir vienuma. Įjungti tokius lietuvių gyveniman 
neįmanoma. Bet tokių tėra vienas kitas. Juos galime palikti ra
mybėje, jeigu to jie patys nori. Mums turėtų rūpėti ypač tie. kurie 
norėtų bendrauti, bet nepajėgia. Lygiai mums turėtų rūpėti ir 
tie, kurie gyvena lietuviškose kolonijose ir visdėlto lieka vieniši. 
Dažniausia jie reikalingi suprantančios širdies bei paskatinančios 
rankos. Tokiems nėra sunku Įsijungti jei lieka nugalėtos pirmosios 
kliūtys.

Teisingai sakė romėnai: “vae soli” — vargas vienišam. Mes 
tą gerai jaučiame ir turėtume visus vienišuosius skatinti persikelti 
i lietuviškas kolonijas ir padėti jiems Įsikurti, čia ir šeimos ir 
paskiri asmenys ras saugesnę užuovėją. ' Pr. G.
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Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai, atstovaują beveik visoms 
lietuvių kolonijoms. Viduryje — Krašto Valdybos pirm. Stp. Kęsgailą. Nuotraukoje trūksta kelių 
atstovu. Nuotrauka Vyt. Bubelio.v

BERLYNO KLAUSIME ABI PUSĖS — VAKARIEČIAI IR RY- 
TIEČIAI — KOL KAS PASITRAUKĖ Į RAMESNES POZICIJAS. 
Ar tai tyla prieš audrą, ar pasiruošimas deryboms? Audros vengia 
ir viena ir kita pusė. Net sovietų Mikojanas savo pareiškime apie 
sutartj su R- Vokietija buvo labai atsargus ir nebeminėjo ginklų. 
Abi pusės yra Įėjusios derybų stadijon, kurioje tiria vieni kitus: 
kaip toli galima rizikuoti. Buvo laukiama aiškesnio pasisakymo šiuo 
reikalu po A. Gromyko vizito Balt. Rūmuose Vašingtone, bet A. 
Gromyko tepasakė viešumai, kad pasitarimas buvęs “naudingas”. 
Yra duomenų manyti, kad ir sovietai savo poziciją kiek sušvelnino. 
Anksčiau buvo kalbama, kad po«— ------ ~ - - -........... -— ■
sovietų — R. Vokietijos taikos su
tarties pasirašymo vakariečiai tu
rėsią tartis dėl priėjimo Į V. Ber
lyną su ryt. vokiečiais, kurių vy
riausybės vakariečiai nepripažįs
ta. Dabar sovietai šito nebepabrė- 
žia ir atrodo, sudarant sutarti su 
R. Vokietija, priėjimas i V. Ber
lyną vakariečiams bus laiduotas 
pačia sutartimi. Britų užs. r. min. 
Lord Home, irgi taręsis su Gro
myko Niujorke, grįžęs i Londoną 
pareiškė, esą rusai suprato, jeigu 
jie tiesiai eis vykdyti savo tikslų 
Vokietijoj, galės sukelti karą. 
Šiuo metu jau matyti, kad eina
ma tolimesnių derybų linkme. 
Galimas dalykas, netrukus Įvyks 
keturių didžiųjų užsienio r. mi- 
nisterių konferencija, kurioje bus 
jieškoma kompromiso, nors vo
kiečiai su prancūzais tam labai 
nelinkę. Aiškesnės sovietų pozi
cijos šios konferencijos reikalu 
tenka laukti po kompartijos kon
greso, kuris prasidės spalio 17 d.

partijos programa. Buvęs rusų 
Dūmos atstovas Šulgin iš Ameri
kos garbina Nikitą už jo progra
mą, kuri “atneš pasauliui laimę”.

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
savo metinėj konferencijoj pa
reiškė, kad neina artyn prie so
cializmo. Rezoliucija, pasiūliusi 
suvalstybinti žemes, finansus, 
draudimą ir didelę pramonės da
li buvo atmesta pasisakant ketu
riais penktadaliais prieš. Gaits- 
kelis vėl liko partijos vadu.

31 PACIFISTAS iš JAV, Kana
dos ir V. Europos drįso nuvažiuo
ti su plakatais i Rusiją, kur buvo 
priimti ‘draugės” Ghruščiovienės. 
Prie Nikitos nepriėjo. Ji pažadė
jo perduoti jų pageidavimus dėl 
atominių bombų bandymų pačiam 
Nikitai, bet pati pateisino pačius 
bandymus. Tuo tarpu rusai jau 
susprogdino 19-tą atomo bombą.

NORVEGIJOS DARBO PARTI- 
; nesurinkusi 

ti, kol susidarys nauja V. Vokie- i daugumos, pasiryžo sudaryti vy- 
tijos vyriausybė; -Ji bus svarbus j riausyteę, tAjUimeią parlamente 
veiksnys naujojoj politikoj, su-1 savo atramos. Nuo jos atskilusi i ' 'f • _ * • ji * _ • . y i * __ X. J • _ _     __ i • ■ i j’• • /•' • •’

KĄ SVARSTĖ KANADOS LIETUVIU ATSTOVAI?
Dvi dienas posėdžiavo KLB Krašto Tarybos suvažiavimas
IV KLB Krašto Tarybos III se-' rontas — $159. Didžiausia išlaidą' Įnašas renkamas pasinaudojant 

sijos suvažiavimas Įvyko Toron- buvo $600 Eltos'tarnybai Romoje, solidarumo vakarais. Windsoro 
te, Prisikėlimo muzikos studijo-J Iš Kultūros Fondo nei pirmi- apyl. pagarsėjo savo lietuviško
je spalio 7-8 dienomis. Suvažiavi-' ninko nei kurio kito nario suvažia- mis programomis Vasario 16 pro- 
mą atidarė Krašto Valdybos pirm, vime nebuvo, tad buvo tik per- įga. Šios programos patenka i 
S. Kęsgailą, pasiūlydamas atsisto- skaitytas pirm. kun. J. Borevi- Trans-Canada radijo tinklą. Oak- 
jimu pagerbti du mirusius dide- čiaus, SJ. pranešimas raštu. Iš ville'mokykla tapusi vaikų klubu, 

k^: buv. jo paaiškėjo, kad praeitais me- kur mokomasi ir žaidžiama. Wel- „ . , r ,
redaktorių tais KF pagrindinis darbas buvo landas pirmauja įvairiais laiškais. Te ?°i k.onfeiencijai teks palauk-; JA,, balsavimuose

liūs bendruomenininkus: 
“Tėviškės Žiburių” i. ______...
a.a. dr.. A. Šapoka, aktyvu Tary- 
bos narį nuo pat jos Įsikūrimo, ir 
a.a. kun. K. Rickų, buvusį I Kr. 
Tarybos narį. Invokaciją sukal
bėjo Tarybos narys kun. P. Ažu
balis. Į prezidiumą vienbalsiai iš
rinkti: pirmininkais — adv. V. 
Užupis, adv. A. Liūdžius ir Morit- 
realio seimelio pirm. A. Norke- 
liūnas; :
iš Hamiltono ir P. Daunius iš Ota
vos; rezoliucijų komisijon — V. 
Ignaitis iš Rodney, J. R. Simana
vičius iš Toronto ir A. Vaičeliū- 
nas iš Sudburio; mandatų komisi
jon — V. Vaidotas iš Toronto, Šu
kys iš St. Catharines ir Butkus iš 
Londono, žodžiu sveikino PLB 
pirm. dr. J. Sungaila, priminda
mas, kad horizontuose dar vis vy
rauja naktis; esą reikia ruoštis 
ilgai ir atkakliai tautinei kovai. 
Sveikino JAV LB Tarybos prezi
diumo pirm. St. Barzdukas. gra
žiai palygindamas Kanados ir JA 
V-bių bendruomenių veiklos skir
tingas sąlygas. Raštu sveikino V. 
Sidzikauskas. LLK pirm., J. Ja
saitis, naujasis JAV LB valdybos 
pirm., ir dr. Jasevičiūtė iš. Fort 
Williams.

CENTRINŲ
ORGANŲ PRANEŠIMAI

Pranešimus pradėjo Kanados 
Krašto v-bos pirm. St. Kęsgailą, 
plačiai nušviesdamas atliktus ir 
reikiamus atlikti bendruomenės 
darbus. Iždininko pranešimą at
liko P. Rudinskas. Paaiškėjo, kad 
praeitais metais Krašto valdyba 
turėjo $1733 pajamų ir $1970 iš
laidų. Priskaičius likutį iš užpra
eitų metų, šiuo metu kasoje yra

prisidėjimas, kad Lietuvių_Diena į rašytais anglų visuomenei. Rod- 
bėi Jaunimo šventė Montfealyje i hey minėjimuose ir mokykloje 
kuo geriausiai pasisektų. Fondas dalyvauja 90% tautiečių. Vaikų 
turėjo $1204 pajamų ir apie $200 mokyme labai aktyviai dalyvau- 
išlaidų. Fondo ižde yra apie 1000 , ja tėvai. Montrealis vienintelis tu- 
dolerių. ri ne tik augštesniuosius litua-

šalpos Fondas nusiskundė, kad nistinius kursus, bet netgi litua- 
apylinkės mažai informuoja cent- nistinį seminarą, o Hamiltonas 
ra apie savo šalpos darbą, todėl daug kur pirmauja aukų rinkime.'

sekretoriais — J. Bakšys Jo skaičiai nėra pilni. Pagrindinės

kančioj Į dviejų Vokietijų pripa
žinimą.

Su Vokietijos padalinimu sa
vaime paliečiamas ir Pabaltijo 
tautų likimas. Lietuva atsidūrė 
tokioj geografinėj padėty, kad 
reikalai sprendžiasi mums nepa- 

GYVOS DISKUSIJOS : lankia linkme.
Diskusijose dėl pranešimų pir-j RUSŲ EMIGRANTAI jau pra- 

(Nukelta į 5 psl.) / ■ deda žavėtis nauja komunistų

ri ne tik augštesniuosius litua-

sumos buvo išleistos Sibiro lietu
vių šelpimui. Didžiausias įnašas Į 
Fondo kasą buvo iš Hamiltono — 
$200. Kita stambesnė išlaidą buvo 
įmokėjimas prof. Kairio fondui 
$511. Apskritai, Fondo centras' 
šienfieT gavo $686 mažiau, negu 
praeitais metais, bet Vasario 16 
gimnazijai surinkta $664 daugiau.

Iš Politinio Komiteto nė vie
nas nebuvo atvykęs Į suvažiavi
mą.

Garbės Teismo pirm. adv. Su- 
dikas pranešė, kad metų laikotar
pyje negauta jokios bylos.

Tautos Fondo apyskaitą patei
kė jos pirm. V. Vaidotas.

Kontrolės komisija painforma
vo, kad viskas rasta tvarkoj.

APYLINKIŲ 
PRANEŠIMAI

Kaikurios apylinkės buvo at- 
siuntusios savo pirmininkus, ku
rie išdėstė padėti žodžiu, kitos 
pranešė raštu. Didžiąją tų prane
šimų dali sudarė bendri apylin
kių rūpesčiai — minėjimų ruoši
mas, mokyklų išlaikymas, kitokia 
kultūrinė bei meninė veikla. Bu
vo tačiau vienas kitas dalykas, ku
ri tenka atskirai paminėti. St. Ca
tharines apyl labai išplėstas pa
tekusiųjų nelaimėn šelpimas — 

$506.24. Pajamų pozicijoje soli- ■ tam surenkama šimtai dolerių, 
darumo Įnašo gauta daugiau, ne- Šioje apyl. stipriai veikia kitur ir žuvo, 
gu buvo numatyta. Daugiausia mažai žinoma karių "Ramovė”. Hammarskjoeldo staigi ir neti-
inešė Hamiltonas — $202 ir To- Torontas pirmauja su milžiniška' keta mirtis sujaudino visą pasau- 

lituanistine mokykla — apie 500 ilį. Švedija labai giliai ją pergyve-

SKAMBINO
“Tą dieną, kai tu gimei, visi i 
džiaugėsi, tu vienas verkei.! 
Gyvenki taip, kad tavo pas- į 
kutinę valandą visi kiti verk
tų. o tu būtum vienintelis, 
kuriam nereikėtų pralieti nė 
vienos ašaros! Tada tu ra
miai sutiksi mirti, kada ji 
beateitu”.c. .

Nežinia kur jis užtiko tą gražią 
minti, bet ji tikriausiai turėjo su
žavėti jautrų dešimtmeti berniu
ką, jeigu jis ją dar neįgudusiu 
braižu Įrašė lapeliu ir rūpestingai 
saugojo iš motinos gautoje bib
lijoje. Tie žodžiai buvo beveik 
paraidžiui išsipildę, kai juos sura
do antrą dieną po iškilmingų ve- 
lionies bag Hammarskjoeldo lai
dotuvių.

Kaip niekas kitas, savo gyveni
mu ir ypač mirtimi jis visame pa
saulyje išgarsino savo mažąją tė
vynę Švediją. Per aštuonerius me
tus jo vardas buvo neatsiejamai 
suaugęs su Jungtinėmis Tauto
mis. kurių misiją vykdydamas jis

KAS NAUJO KANADOJE? vaikų — ir santykiuose su kita- no. Gedėjo visa tauta. Neaprašy- 
1 taučiais. Delhi apyl. solidarumo: ti begalinio nebylaus sopulio to-

Liaudies socialistų partija ėjo Į 
rinkimus šūkiu — išeiti iš At
lanto s-gos ir nusiginkluoti.

GANOS DIKTATORIUS
NKRUMAH, kuris kartu yra ir 

prezidentas ir partijos sekreto
rius. suėmęs visas valdžias i savo 
rankas, praeitą savaitę suimdino

(Nukelta į 5 psl.)

VISOS ŠVEDIJOS VARPAI
l vysk. Eidem, aštuoniašdešimt vie- 
j nerių metų senelis, emeritas, 
j Apie 100 mil. televizijos žiūrovų 
Skandinavijoje ir Europos žemy
ne stebėjo gedulingą eiseną į ka
pines. Priekyje JT ir Švedijos vė
liavos, velionies karstas ant šeše
to žirgų traukiamo karališko ve
žimo, kurį sekė giminės ir keli 
šimtai augštųjų svečių. Nuo ka
tedros pro didžiausiąją Skandina
vijoj biblioteką -— Carolina Re- 
diviva — iki kapinių abipus siau
rų, rudeninėse varsose paskendu
sių, alėjų minios. Iš balkonų ant 
karsto krintančios gėlių puokš
tės. Paprasti, nežymūs, bet tokie 
jaudinantys paskutinės pagarbos 
pareiškimai. Taip tauta palydi tik 
nepaprastai jai nusipelniusį sūnų.

Tą pačią popietę, rugsėjo 29, 
18 vai. visoje Švedijoje vienai mi
nutei nustojo gatvių eismas ir

(Nukelta į 4 psl.)

Mūsų specialus korespondentas i 
Švedijoje

je gedulo rimtyje, kuria dešimtys 
tūkstančių sutiko parskraidinus 
didžiojo švedo žemiškuosius pa
laikus ir juos palydėjo amžino po
ilsio vieton. Regis, šalti bejaus
miai skandinavat, o ne vieno aky
se žėrėjo ašara, kai tylūs ir susi
kaupę rinkosi i Stockholm© aerod
romą. rikiavosi išilgai kelio i 
Uppsalą ar prie televizijos apara
tų stebėjo laidotuvių apeigas.

Garsioji Uppsalos katedra, tal
pinanti porą tūkstančių žmonių, 
buvo rezervuota rinktinei viešu
mai. Dalyvavo visa Švedijos kara
liškoji šeima, vyriausybė. JT, JA 
V-bių ir kt. valstybių oficialūs 
atstovai. Gedulingas apeigas atli
ko švedų tautinės bažnyčios arki-

KANADOS DARBO
KONGRESAS ėmėsi žygių, 

kad didžiausia Kanadoje unija 
Mine. Mill and Smelter Workers 
nusikratvtu savo komunistu vadu. 
Port Colborne vykusiame susirin
kime 50 darbininkų suplėšė savo 
komunistinės unijos korteles ir 
nutarė pradėti propagandą už Įsi
jungimą i Plieno darbininkų uni- 

' ją. ■ ' ■

KONSERVATORIŲ

bėjimus su Kanados darbo min. didėjęs ir prašė visas tautas i tai 
M. Starr. Buvo diskutuoti darbi- reaguoti. Didžiausias radioaktyvu-; 
ninku - darbdavių santykiai, dar- \ mas šiuo metu esąs Toronte, nors.; 
bo mecha niza vi m o ir darbininkų ‘ pasak žinovų, sveikatai dar ne
virs 40 m. problemos. Abu darbo kenkiąs. p |
ministerial savo kilme susiję Su 
Ukraina.

QUEBECO simeta iš JAV į Kanadą. Teisin-
MIN. PIRMININKAS J. Le- gurno ministeris D. Fulton pabrė- 

sage, kuris daro milžiniškas re- žė. kad reikia jiems užkirsti ke- 
formas Quebeco provincijoje, iš- lią kol dar nevėlu, nes susiorgani- 
vyko Prancūzijon atidaryti vad.:zavę kriminalistai tampa beveik 

LAIMĖJIMĄ ateinančiuose Quebeco namų Paryžiuje. Prez. nebesukontroliuojami, kaip kad 
rinkimuose pranašauja min. pirm, j De Gaulle suruošė jam oficialų šiuo metu yra J A V.
J. Dicfenbakeris. Ta tema jis kai- priėmimą, 
bes Ontario konservatorių šuva-; 
žiavime Toronte spalio 24 d., kur j 
bus renkamas provincijos konser
vatorių vadas.
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NUTARIMAS PANAIKINTI 
TREMTINIUS SKAUTUS ATIDĖTAS
Lisabonoj. Portugalijos sostinė- niu skautų grupių panaikinimas 

jc. 18-ji tarptautinė skautu kon- .bei jų Įjungimas i vietines skautų 
‘ - sąjungas atidėtas jau antrą kartą.

.. . , v x x x Pirmą kartą toks nutarimas bu-
nepneme darbotvarken tarpt. i vo pa(jarytas 1947 m., bet dėl su- 
biuro nutarimo apie tremtinių' kelto triukšmo nebuvo vykdomas, 
skautų grupių panaikinimą, nes Reikia tikėtis, kad vyriausia skau- 
pasipriešino pats biuras, vadovau- tu vadovybė nebegrįš prie trem- 
jamas generolo Spray iš Otavos., tihių skautų panaikinimo. Yra 
Buvo betgi sukeltas toks spaudi- j betgi žinių, kad jiems bus sudary
mas per palankių kraštų delegaci- tas specialus statutas tarptautinės 
jas. spaudą, Įvairių veiksnių tele- konferencijos rėmuose. Galimas 
gramas, ir tarptautinio skautų daiktas, jame bus bandoma Įvesti 
biuro pirm, pagaliau painforma- nepriimtinų apribojimų. Tremti- 
vo lietuviu, lenkų, vengrų ir uk-į nių skautų spauda jau dabar pa- 
rainiečių atstovus kad pats biuras sisako. kad jų sąjūdžiai nesutiks 
sulaikė nelemtojo nutarimą vyk- su jokiais apribojimais ir kovos 
dymą ir ateityje šį klausimą dar už pilnateisi priklausymą tarptau- 
kartą svarstys Tuo būdu tremti-1 tiniam skautų sąjūdžiui.

ORGANIZUOTŲ
t ';*X T'W'Ott bm iai per- ferCnciįa. kaip anksčiau rašėm, i 

simeta is JAV į Kanadą. Teisin-1

GIMNAZIJŲ
UŽSIENIO REIKALŲ Į MOKINIAMS Ontario prov.

MINISTERIS H. Green savo norima duoti nemokamus vado- 
kalboje JT pasisakė prieš Sov. Są- vėlius arba juos pigiai nuomoti, 
jungos atominius bandymus, ku- Knygos vieniem metam kainuoja

AMERIKOS DARBO rie užkrečią orą. Jis davė pavyz- apie $27 ir gausiom nepasiturin-
MIMSTERIS A. Goldbergas džių, kiek radioaktyvumas ivai- čiom šeimom susidaro perdidele 

lankėsi Otavoje ir turėjo pasikal- riuoše Kanados miestuose yra pa- našta.
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Taip atrodytų Jungtinių Tautų rūmai Niujorke, jeigu val
dytų “treilor. (“JournalAmerican”)
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Iš 30 liko 11 būreliu

“Esame priklausomi nuo užjūrio brolių”
Vasario 16 gimn. rėmimo reikalu

GEGUŽINĖ ŠALTĄ RUDENI
Los Angeles lietuviu piknike • 
Dalyvavo buv. torontiečiai « Miglos

19 š. Kinija buvo didelė ir tai-j rpRARnA<J RAĮ manas 
kinga valstybė. Jos valdžia buvo GERARDAS BĄLčiunas 
mokytų mandarinų rankose ir pri-  
taikyta žemės ūkio sąlygom. Bet 
kiniečiai nesugebėjo pritaikyti rįp hnvn laimėti kova kū sukilėliais* Varšuvoje II Dmokslo atsiekimu praktiškam įy- Jg KtmjJ? vaS Muu rer ^re). .
venimui ir nesugebėjo išplėsti kejo nutarti, kokios taktikos par- 
moderniosios pramones. Tad su- yja laikysis Komiutango atžvil- 
sitikusi su techniškai pranašes- gįU gis klausimas buvo plačiai i 
mais Vakarais Kinija neatsilaikė, gvildenamas politbiuro posėdžiuo- Kommtani 
nors^pvz; tiek spauda, tiek para-’ Maskvoje. Stalinas laikėsi kla-1?0Va^Suga t- 
kas buvo kiniečiams seniai žino- sįnės marksizmo teorijos tvirtin-’kos m- Viena, Komintangui 
mį. Atrodo, kad jų civilizacija, damas kad prieš komunistinę re- trflko ideologijos, galinčios kovo- 

v... voliucL Kinija turės ^reiti bur. ti prieš komunistini “tikėjimą”.
žuazinį perijodą. Iš to sekė, kad Antra, Komintangas niekada ne- 
komunistai turi bendradarbiauti Yab?ė visos Kinijos. Užuot nu- 
su Komintangu. Stalinas kito ke- kreiP£s V1S<Į demesl J k^LSU ko- 
lio nematė ir jo nuomonė, nežiū- munizmu, jis turėjo skaldyti savo 
rint Trockio pasipriešinimo, lai- Je£a$ kovodamas su vietiniais ge- 
mėjo. Ju planas ištikruju buvo la- nerolais. Trecia, kova su Japom- 
bai paprastas: veikdami' per Ko- Ja’ k«n Prasidėjo 1937 m., sustip- 
mintangą, jie tikėjosi perimti Ųno ko,mumstų kortas'.nes suza- 
valdžią po to, kai Komintangas at- d^Ias prtatnM^? PJ? 
liks savo istorinę paskirtį.

Prasidėjo bendradarbiavimo pe-

leido vietiniams komunistams nu
galėti miesto Įgulą, o įžengęs i 
miestą jis išnaikino komunistus 
(sovietai panašiai pasielgė su len-

Saulės nudeginto kairio pape-! antrosios tėvynės ir mielų arti- 
dėje, palei didelį kelią, miesto mųjų. Sentimentai lieka, o pada- 

KOMINTANGO j parke — gegužinė, “piknikas”. Į rytas žingsnis ir aplinkybės riša
ŪKIMAS Į Nors vasara jau pasibaigusi, bet

... oras čia puikus ir saulėtas. Į “Lie-
Komintangas, kaip Kinijos vai- tuviu Dienu” parengima iš plačiu

- “ i nuo komunistų ran- los Angeles apylinkių susirinko

vietoje.
Karštoji saulė jau svyra ant 

medžių viršūnių, bet fotografas 
Briedis dar tebesidarbuoja. Jis, 
pasigavęs muziką Budriūną kal
bantis su žurn. Gustaičiu skuba, 
nes nori dar užfiksuoti į namus 
einantį red. Miltoną Starkų. Jam 
dar lieka Įamžinti “LD” adm. 
Andrių ir knygų prekybininką 
Prižgintą. Su visais apsidirbęs, fo
tografas pripuola prie plušančių 
ir baigiančių stalus tvarkyti šei
mininkių. Darbščios moterys tvar
kosi su indais, o simpatiška Ski- 
rienė šypsosi ir dėkoja uoliam 
Briedžiui. ----

90 F karštyje pervažiavus Ari
zonos ir Nevados dykumas, persi
kėlus per Kordiljerų kalnus, ke
lias pradeda leistis žemyn į Kali
fornijos žemumas, prie Ramiojo 
vandenyno pakrančių. Automobi
lis skubiai rieda žemyn. Tamsūs 
debesys paskandina kalnų viršū
nes ir atrodo, kad tuojau pradės 
lyti. Bet lietaus čia nėra. Čia vi
sai ne lietaus debesys, bet tie sun
kūs atmosferos sluogsniai. kurie 
nepajėgia persiristi per kalnus. 
Tai vadinami “smog" ir labai ka
muoja Los Angeles žmones.

Viskas išdžiūvę, pageltę ir skur
džiai atrodo. Ir palmės augštuo- 
lės toli gražu netokios vešlios, 
kaip Floridoj. Tiek važiavus, 
vaizduotėje kūrus amžinos vasa
ros šąli, dabar netikėtas Įspūdis.

Hollywoodo “Lietuvių Dienų” 
leidėjo A. Skiriaus Įstaigoje toli
muosius bastūnus visi pasitinka 
labai maloniai, čia žmonės tikrai 
svetingi. Skirius aiškina miesto 
planą, savos bendruomenės sudė- 

; ti. o energinga ponia Skirienė 
i padeda Įsikurti.

Daugumas tautiečių susispietę 
apie šv. Kazimiero par. bažnyčią, 

amžinos vasaros kraštu. Dažnas Erdvus, tautiniais motyvais pa- 
beveik ilgisi žaviosios gamtos to-! statytas šventnamis primena To
limoje Kanadoje. Beveik kaip ronto Prisikėlimo par. laikinąją 

■ pamaldų salę. Tik čia daugiau 
i puošnumo su įmantriais langų 
: vitražais.

Žmonės čia malonūs ir draugiš
ki. Sužinoję, kad. atvykėliai iš to
limų šiaurinių pasviečių, tuojau 
prisistato, susipažįsta ir klausia 

, ,. . - . bene galėtu kuo padėti? .Ju tarpe 
diena mums buvo nepalanki, nes anglai norėdavo sukelti įgulos tar- daug torontieeių. Iš naujųjų at- 
esant ramiam vandeniui, mus pe paniką, kad tie nespėtų laivo į vykėliu didesnė'dalis patenkinti 
jiešką asdic aparatai galėjo labai i nuskandinti. Mes nusprendėme iš- • saulėtu kraštu, bet vra ir abejin- 
tiksliai mūsų vietą nustatyti. į kilti antrą valandą nakties, kai gP Ypatingai čia nemalonios ūka- 

Greit klausytojas pranešė: buvo tamsiausia: gal tada pavyks nos. kurios karštesnėmis dieno-
__Didelio °reičio sraigtai! Tai P.asPrukti nepastebetiems. Kiek- m;s skandjna miestą tartum van- 
• i • 4. • • i j i.* v i V16D2.S 23V O lUaZVClUS SuSDclllS lO |]pnjn o t cb i pet m tvi'pip TCaInaikintojai! Bando surasti musĮ^ Fv o-ni_ e. J. 0 K01

su asdic! I t ‘ -
Leidziameš gilyn iki 7o sieks-’ gau(jmenvs ______

nių ir plaukiame pačiu mažiausiu į priešlėktUvinėms patrankėlėms 
ir tyliausiu greičiu. Užsidėjome prie bokštelio angos at nešėm 
veltines šliures, išjungėme visas §audmenu apkabas, kuriu kiek- 
mažiau reikalingas šviesas ir pa- vienoj p0 50 šovinių. Parengėm 
siruošėme sutikti tai, kas buvo(įr paskutinės laidos naujutėlius 
neišvengiama. Priešas viršuje su- į kullmsvaidžius. Jie galės išleisti 
siformavo i trikampi jr jautėm. 6 400 šūvių į minutę, nes diržai 
kad jie atlieka pasiruošimo veiks- per angą kabės žemyn i laivo vi- ■ 
mus labai metodiškai. Jau pačios dp įr jen bus nuolat papildomi, 
pirmosios bombos sprogo kaip \’jena salve galėjome iššauti ir 
niekad — labai arti. Visi stiklai penkis torpedų vamzdžius. Buvom 
susprogo iš karto. Uždaromieji Į geraį apsiginklavę. bet susikirti- 
ventiliai vienas po kito ėmė atsi- mp atveju prieš kelis naikintojus 
leisti ir vanduo pradėjo sunktis į neišvengiamai būtumėm buvę nu
virtų. Be jokios pertraukos per galėti. Tikėjomės, nereikės gink-į 
tris valandas bombos po šešias iš - • 1
karto sproginėjo aplink. Nusilei
dome iki 100 sieksniu, o kartais , ., . x. ■
net 125. Plieninės sijos braškėjo-leidome 'bold , o radarui apgauti 
ir buvo pavojaus, kad gali betku-. rengėme balionus, prie kurių bu

vo prikabintos metalinės juoste
lės. Su šoninių plokščių pagalba, 
išsekusiais akumuliatoriais stū- 
mėmės i paviršių. Matyt “bold" 
veikė gerai, nes po kurio laiko 
sprogimai atitolo. Bokštelis išnė
rė i viršų, o su juo ir mes šokte 
iššokom. Kapitonas apževlgė vie
ną pusę, o aš kitą. Dėkui Dievui, 
buvo tamsi naktis. Pastebėjome 
tris naikintojus. Vienas jų buvo 
tik 500 metrų nuotoly. Jie vis dar 
mėtė gilumos užtaisus. Užvedėme 
abu dyzelius ir, nelaukdami nei. 
kol apšils, pasileidome iš tos taip i 
pavojingos vietos. Akumuliatoriai 
pradėjo priimti srovę ir abu oro 
kompresoriai pompavo ištuštėju
sius tankus. Ventiliatoriai vėdino 
laivą ir nuo staigaus šviežio oro 
Įgulai kvaito galvos. Patrankėlės 
ir kulkosvaidžiai buvo atkreipti į! 
artimiausią naikintoją, bet vylė
mės nebūsią pastebėti. Dujų pri
pildyti priešradariniai balionai • 
nuskrido lengvam vėjely ir. ma-Į 
tyt. suklaidino radarą, nes priešas

daug tautiečių. Toronte pamiršta 
piknikų tradicija čia dar labai po
puliari ir gyva. Suvažiavusių tar
pe matosi ir tolimesnių atvykėlių: 
iš Illinois, Ohio ir net Ontario.

Garsiakalbis groja tango ‘ Na- 
turno”, ir parke aidi malonus Ša- 
baniausko balsas, šeimininkės 
triūsia apie Įrengtą krosnį: kepa 
vištieną ir verda dešras su kopūs
tais. Prie kitų stalų vyksta lote- 
rija, sėdi spaudos pardavėjai ir 
šaltų gėrimų prekėjai.

: Susirinkusiems toną duoda gy
vybingas Art Linkletter išvaizdos 
“LD” leidėjas A. Skirius.

Fotografas L. Briedis ką nau
jo pamatęs, užfiksuoja, štai jis 
traukia red. Brazdžionį. besikal-| 
bantį su rašytoju Gliaudą. Ten jis 
pagavo vištieną valgantį rašytoją' 
Švaistą-Balčiūną, o čia vėl kvie
čia profesorius -— brolius Biržiš
kas papozuoti su-iš kažkur atsira
dusiais kanadiečiais. Ten vėl pa
gauna rašytoją Tinini autografuo- 
jant savo “Sužadėtinę”.

Tarp tų garsenybių matosi 
daug kanadiečių, kurie pabėgo, 
jų teigimu, iš Įkyrėjusios šiaurės, 
čia Jurgis Preikšaitis su bičiu
liais kalbasi ir tiesiog iš bonkos 
malšina troškulį. Ten Šveinaus- 
kai su Racevičiais susėdę prie sta
lo stiprinasi. Vaišingasis A. Rač
kauskas neša keletą bonkų savo 
artimiesiems. Bet kur Norkai su 
Karaliais? Jie jau seniau čia įsi-j 
kūrę ir mažiau bepasiilgsta savų
jų. Naujausi atvykėliai Požėrai 
su Vainauskais atokiau laikosi. 
Vėliau atvykę, jų tarpe vvelandiš- 
kis A. Kalvaitis, nelabai patenkin
tas saulės išdegintu, pageltusiu.;

veikiama Konfucijaus mokslo, bu
vo pasiekusi savo ribas.

ANKSTYVESNIEJI 
NACIONALISTAI

Ankstyvesnieji kiniečių nacio
nalistai labai greit suprato, kad 
prieš pasipriešinda m a V a kar a m s 
Kinija turės pirma reformuoti sa
vo vidujinę santvarką, atsikraty
dama konservatyvios mandarinų 
valdžios ir imperatorinės siste-

lio nematė ir jo nuomonė, nežiū munizmu, jis turėjo skaldyti savo

Prieš keletą metų ši gimnazija taip kad reikalingas tam dalykui 
susilaukdavo iš Kanados apie kapitalas yra garantuotas. Lau

kiama'-tik statybos plano patvirti- _____ __ __ ___
nimo. Sunkiau tačiau yra su lėšo- mos Tiesa, maža grupė mandari- 
mis pačiam pragyvenimui. Šiuo nu bandė ivesti reformas, pritai- 
atzvilgiu mes esame dar vis pn-1 kv’tas modėrniom sąlygom, bet ji 
klausomi nuo musų užjūrio brolių bįvo daugumos nuslopinta (prisi- 
paramos. minkim rusu aristokratijos reak-

Mes pasitikime musų tautiečių ciją refOrmų atžvilgiu caristinė- 
gerasirdiskumu ir aukingumu. Į je Rusijoje!); Tokiu būdu impera- 
K.?.ip ka?..Ir S’?1 yra SU I įoriška valdžia ir tohau ėjo se- 
gilia padėka ir geriausiais linkeji- naįs heliais neįstengdama ivesti

$4000 į metus. Tada buvo įvairio
se lietuvių kolonijose virš 30 rė
mėjų būrelių. Jų skaičius vėliau 
sumažėjo iki 22 ir laikėsi pasto
viai. Toronte buvo likę 10, Hamil
tone 6 ir kitose kolonijose 6. Apie 
50% visos Kanados lietuvių gim
nazijai teiktos paramos davė Ha
miltono būreliai.

Pagal mūsų B-nės nuostatus, 
Vasario 16 gimnazijos rėmimo 
reikalai priklauso KLB Šalpos 
Fondui. Nedaug ką galėdamas 
prie gimnazijos rėmimo savo lė
šomis prisidėti, jis pasitenkinda
vo būrelių surinktų pinigų per
siuntimu ir informavimu. Iš to 
matydavosi kiek ir kokie būreliai 
veikia. Y’;.

Perkėlus Šalpos Fondą į Mont
real! žinios apie būrelius ir gim
nazijos rėmimą beveik nutrūko. 
Tik apie Hamiltono būrelius ir jų 
persiunčiamas sumas gimnazijai^ ... • A] Knnla<: 
žinių spaudoje niekuomet ne- Ka uene’ ^-uotas- 
trūksta. nes St. Bakšys reguliariai 
informuoja. Spaudos žinios su 
skelbiamomis veikėjų, aukotojų 
ir pareigūnų pavardėmis kaikam 
nepatinka, bet jos duoda vaizdą 
apie dirbamą darbą. Kai tik spau
doje nebepasirodo žinių apie kokį 
nors veikimą, jis greit atšala. su
stingsta. Taip atsitiko ir su Vasa
rio 16 rėmimu.

Aštuntos Liet. Dienos leidiny
je, 1961 m., kuris yra mūsų Ben
druomenės metraštis, apie Vasa
rio 16 g. nieko neparašyta ir ne- Į 
paminėta. Iš Vasario 16 g. nese-i 
miai gauto laiško matyti, kad gim
nazijos rėmimas Kanadoje yra ap
verktinoje padėtyje. Jame rašo
ma:

Didžiai gerbiamas p.,
Nuoširdžiai dėkojame už atsiųs

tus pinigus ir apskritai už Jūsų 
rūpesti Vasario 16 gimnazijos rė
mimo reikalais.

Suprantama, kad nelengvas yra 
darbas sumedžioti rėmėjus, o dar 
labiau surinkti iš jų mėnesinę } 
duoklę. Rėmėju uolumas teikia 
ir mums moralinės paramos pa
kelti visokius sunkumus ir neda- ‘ 
teklius. Prašau ir toliau daryti 
tai, kas Jūsų sąlygose yra ima-; 
noma.

Be Jūsų. Kanadoje veikia dar; 
šie būreliai: 1. Toronte— Maž. i ra 
Liet. Bičiuliu dr-jos (vadov. Aug. i žįsta atomo ir laimėti, arba atsi- 
Kuolas’. — P.L.): dr. E. Norvai-j gulti ir pasakyti: ateikite ir val- 
šienės (Toronto liet, gydytojų.— dykrte mus”, — taip išsireiškė 
P.L.). 2. Hamiltone — p. Kežinai 
čio, p. Orvido. p. Mikšio, p. Gra 
jausko ir p. Bakšio. 3. Montrealy 
je — J. Bataičio 2 būreliai. 4 
Simcoe — M. Miceikienės.

mais Tamstai ir visiems būrelio 
nariams Prof. dr. L. Gronis

direktorius.
Kaip matome, per paskutinius 

dvejus metus, pusė Kanados būre
lių nustojo veikti. Iš buvusių 22 
beliko tik 11: Hamiltone 5, To
ron te 3. Montręaiyje 2, Simcoe 1. 
Pasigendame buvusių veiklių bū
relių ir jų vadovų: Sudbury — 
Rimas. Winnipege — Lukoševi
čius, Windsore — Januška, Lon
done — Kudukis, Toronte — Jan-

Suprantama, tie patys žmonės 
’ negali visą laiką dirbti ir auko

tis. Į šį darbą reikia įsijungti vi
siems tautiečiams ir nešti Vasario 
16 vėliavą toliau — vieniems pa
vargus kiti turi ją perimti. Vasa
rio 16 g., kaip laisvės kovos sim
bolis, neturi užgesti.

Gimnazijos direktoriaus laiške 
yra maloni žinia, kad naujam kla
sių pastatui reikalingos lėšos bus 
gautos iš vokiečių valdžios Įstaigų 
ir statyba greit prasidės.

Praeitais metais J. Bačiūno pa
sakojimai “Dirvoje” apie Vasario 
16 g. beviltišką būklę ir apie rei
kalą ją uždaryti atiduodant moki
nius į bendrabučius iššaukė viso 
pasaulio lietuvių reakciją. Dabar 
matome, kad J. Bačiūno sampro
tavimai nepasitvirtino — gimna
zija netik gyvuoja, bet ir plečiasi.

Gimnazijos vadovybės ir moky
tojų pasiryžimas suteikia mums 
užjūryje gyvenantiems naują pa
skatinimą jungtis į rėmėjų būre
lius ir remti gimnaziją ne žo
džiais. bet lėšomis. P. Lelis

"Ateikite ir
valdykite!"
“Arba mes turime pradėti ka 
prieš Rusiją, kol ji dar nepa

- j dykrte mus ’
-į anglų filosofas Bertrand 
-; 1948 m. lapkričio 20 d.
- ■ Rusams išsprogdinus 
•; atomine bomba 1949 m.

Russell

pirmą
, _ ,____ .... B. Rus-

Kaikurie augščiau suminėtieji ise^ Pradėjo taikos vajų, raginda- 
būrėlių vadovai irgi turi sunkė- mas vakariečius atsigulti ir lauk- 
nybių su pinigų surinkimu, bet ti. Anglijoje policija šiuo metu 
stengiasi nors ir pavėluotai, savo i turi daug vargo su jo remiamu 
dali atsiųsti, už ką mes jiems esą- ‘‘Ban-the-bomb” judėjimu. Minios 
me labai dėkingi. žmonių susirenka prie amerikie-

Būsime Tamstai dėkingi, jei'čių bazių, ambasados ir susėda 
labiau pajudinsite gimnazijos rė- ant žemės. Policija sumeta tada 
mimo reikalą. Ypač po vasaros juos kaip silkes į sunkvežimius, 
atostogų paprastai jaučiamas pi- i palaiko kalėjime ir vėl paleidžia, 
niginis trūkumas. Naujam klasių Filosofui B. Russell irgi nebu- 
pastatui pažadėjo suteikti gausiai i vo padaryta išimtis: atsėdėjo 7 d. 
lėšų vokiečių valdiškos Įstaigos. Į kalėjime.

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

Siunčiatne ADO D AČTI I sndarJ'tus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir vlvv r/Va I v rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairiu medžiagiĮ ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS j 
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, y

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

minkim rusų aristokratijos reak-

jokių pakeitimų.
1911 m. kilo maištas mažoje 

Hankow įguloje, šio sukilimo val
džia nesugebėjo numalšinti, ir 
maištas pasklido po visą Kiniją. 
Vasario mėn. 1912 m. paskutinio
ji dinastija abdikavo, ir Kinija 
buvo paskelbta respublika su Sun 
Yat-senu priešakyje. Sun Yat-se
nas buvo keista asmenybė. Gimęs 
pietų Kinijoje, užaugo Havajuo
se, kur susipažino su amerikiečių 
politinėmis idėjomis. Baigęs me
dicinos mokslus Hong Konge, ne
ilgai vertėsi gydytojo praktika ir 
persimetė į nacionalizmo propa
gavimą Kinijoje. Pradėjęs revo
liucinį judėjimą istoriškai palan
kiausiu laiku, jis tapo kiniečių 
tautinių aspiracijų .simboliu, ku
rio net kiniečių komunistai ne
drįsta atsisakyti.

Jis. kovojo prieš senąją valdžią, 
organizuodamas slaptas draugi
jas, nes Kinija neturėjo legalios 
opozicijos. Sun Yat-senas tvirtai 
tikėjo, jog revoliuciją įvykdžius, 
Kinija natūraliai taps parlamen
tine demokratija. Deja, išėjo ki
taip. Neturėdama demokratinių 
valdymo tradicijų, kaip pvz. Indi
ja, Kinija net negalėjo svajoti 
apie demokratinį gyvenimą. Su
pratęs padėtį, Sun Yat-senas pri
sitaikė prie politinės realybės, 
čia ir glūdi viena svarbiausių 
jo didybės savybių.

KOMINTANGAS — 
MODERNIEJI 
NACIONALISTAI

Revoliucijoje daugiausia laimė- i kankamo pajėgumo bombą, kuri 
jo ne eiliniai kiniečiai, bet kariš- ■ Įstengė sugriauti Hamburge kelis 
kiai. Valdžia pateko į generolų! panašios konstrukcijos bunke- 
rankas. Po ilgokų pastangų Sun nūs. P. B.).
Yat-senui pavyko įsitvirtinti Kan- ■ Povandeninių laivų statyba bu
tono provincijos pietuose, bet pa-l vo pasiekusi didelį mastą. Nevel- 
žanga buvo labai lėta. Tada jis! tui mūsų flotilės komendantas va- 
nutarė organizuoti ne mažytės po-; žiuojant traukiniu man gyrėsi: 

i litines draugijas kaip anksčiau, į — Mes naujiems povandeni- 
bet politine partija, paremta ma- niams jau neturim vietos bunke- 
siu pritarimu. Jo pagalbos šauks- riuose. nes kas antrą dieną nulei- 
mas buvo vakariečiu ignoruotas, džiamas į jūrą naujas laivas. Tik 
bet sovietai jo nepamiršo. 1924 pagalvok — neseniai vien tik į 
m. jie atsiuntė i Kantoną Mvkolą Atlanto vandenyną išplaukė virš 
Borodiną, kad padėtų Sun Yat-se- trijų šimtų povandeninių. Ką į 
nui perorganizuoti silpną Komin- tai pasakyti?
tango partija i stipru revoliucini; žinojau, kad paskutiniu laiku 
ginklą, ši Rusijos pagalba turėjo šiek tiek daugiau laivų nuskandi- 
nepaprastos reikšmės tolimes- name, bet kad tiek daug vienu 
niam Kinijos gyvenimui. Atsiti- metu povandeninių operuotų Al
ko keistas dalykas. Borodino per-! lante, atrodė neįtikėtina (triskart 
kalbėtas. Sun Yat-senas perdirbo perdaug. P. B.) Aš negalėjau už- 
Komintanga pagal komunistu par- miršti JAV gamybinio pajėgumo, 
tijos principus, atmesdamas ju nes 1938 m. lankydamasis Ameri-

vertė Komintangą padaryti pa
liaubas su komunistais. Pastarie-

rijodas. Pavyzdžiui, dabartinis Ki- ji- pasinaudodami proga, pasida- 
nijos min. pirm, čuenlai buvo pa- rė didžiausi patrijotai, bet, kaip 
skirtas Whampoa karinės akade- Maotsetungas yra atvirai prisipa- 
mijos politiniu komisaru, o aka-iIin£s-W^taktika kare su japonais 
demijai vadovavo čiankaišekas;; ^vo 7,0 c komunizmo ispletimas. 
Maotsetungas tapo kariuomenės 
ūkio specialistu. Komunistų bend
ras tikslas buvo įsiskverbti į svar
biausias vietas, bet jie nemanė, 
kad Komintangas permatys jų 
planus. Kol kovos ėjo, santykiai 
buvo pakenčiami, bet artėjant lai
mėjimui šiaurėje, bendradarbia
vimas pašlijo. Mat, pasinaudoda
mi proga, komunistai ne tik agi
tavo liaudį prieš Komintangą, bet 
taip pat stiprino savo pozicijas. 
Jie pradėjo žemės reformas, ku
rios gerokai išgąsdino Komintan
go narius. Tuo momentu į sceną 
įžengė čiankaišekas kaip komin
tango kariuomenės vyriausias 
vadas.

Maskva suprato, kad vietiniai 
komunistai, pergreitai norėdami 
paimti valdžią į savo rankas, pa
darė stambią klaidą. Bet žala bu
vo padaryta, ir čiankaišekas, 
veikdamas kartu su dešiniuoju 
Komintango sparnu, pradėjo nai
kinti komunistus. Klasiškas jo 
metodų pavyzdys yra kova dėl 
Šanchajaus. Apsupęs miestą, jis

.20% kompromisas ir tik 10% 
kova su priešu. Bet svarbiausia 
priežastis, atrodo, buvo Komin- 
tango sugedimas ir socialinio tei
singumo stoka. Komintango vado
vaujantieji sluogsniai priklausė 
žemės savininkų klasei; tad ne
tenka stebėtis, kad žemės refor
ma, kurios būtinai reikėjo, buvo 
jiems svetima sąvoka. Liaudies 
padėtis buvo apgailėtina. Net 
Šanchajaus bankininkai laukė ko
munistų atėjimo. K o m i n t a nga s iš
sigimė ir jo liūdnas likimas buvo 
logiška jo gyvenimo pabaiga.

Dirbtinių dantų
atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčių dirbtinius dantis yra poty
rę nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysta ar pradeda slankioti kaip tik negeru 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jums taip 
neatsitiktų. Tik truputi uždulkinkite FASTEETH, 
šarminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis ir jūs daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings j 
"plokštelių kvapas". Reikalaukite FASTEETH ' 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

l§ PRAEITO KARO UŽRAŠU

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

(Tęsinys iš pr. nr.)
esant ramiam vandeniui.

20 pėdų storio bunkerio stogo 
neįstengė pramušti jokia bomba. 
Darbas bunkeriuose nesustojo 

j ir per didžiausius bombardavi- 
j mus. (Anglai tik pačiom paskuti- 
: nėm karo savaitėm pagamino pa-

oro pripučiamus laivelius ir gel
bėjimosi diržus. Parengiami ir 

; visiems ginklams.

nos. kurios karštesnėmis dieno
mis skandina miestą tartum van-

vėjas išblaško, miglos graužia akis 
ir skauda galvą.

šiaip klimatas čia sausas ir ma
lonus. ypač už miesto. Nors die
nos karštos, bet naktys vėsios ir 
geros poilsiui. Kambarių vėsin
tuvų retai kur tematyti. Vasaros 
metu lietaus retai būna, todėl 

L oras sausas ir labai geras reuma
to ligoniams. Teko patirti. kad čia 
atvažiavo tikri ligoniai su lazdo
mis vos galėdami paeiti. Pagyve
nę vos pora metu sustiprėjo.

S. P.

lų vartoti. |
Asdic aparatams suklaidinti iš- į

SEVEN-UP

ideologiją, bet priimdamas parti
nę organizaciją. Rusai, matyti, tu
rėjo savo išskaičiavimus, ir, grei
čiausia, manė kad, laikui bėgant, 
jiems pavyks perimti Komintango 
vadovavimą. To jiems padaryti 
nepavyko.

Per dvejus metus Komintangas 
tapo didele partija, vadovaujanti 
valdžios aparatui. Nors Kinijos 
kairysis elementas Įsijungė i jo 
eiles, jau tuo laiku buvo aišku, 
kad Komintangas turėjo vieną di
deli trūkumą, kuris pražudė visą 
judėjimą, būtent, stoką visus ap
jungiančios ideologijos.

Sun Yat-senas mirė 1925 m. 
Panašiai kaip Mozė, jis pamatė 
pažadėtąją žeme, bet negalėjo i 
ją Įžengti. Po jo mirties pirmas 
rūpestis buvo apjungti Kiniją, nes 
Komintango valdžia buvo labai 
ribota. Tam tikslui atsiekti buvo 
nutarta suruošti karo žygi i šiau
rę ir tokiu būdu praplėsti Komin
tango valdomas sritis. Antras rū
pestis buvo Kinijos komunistai.

KOMUNISTŲ
PARTIJA

Ankstyvieji salioniniai komu
nistai buvo pašalinti iš partijos 
vadovybės ir pakeisti vadais, ku-

koje mačiau kaip Fordo fabrikai 
pagamindavo 5000 automobilių 
per vieną dieną. Vokietija laimė
ti galėjo tiktai, jei povandeniniai 
įstengs sulaikyti amerikiečių ka
ro gaminius pasiekti Europą, bet 
tas mums sekėsi vis sunkiau ir 
sunkiau. Radaras ir ypatingai lėk
tuvų radaras buvo koziris priešo 
rankose, kurio mes neįstengėme 
nugalėti.

Vėl a t išdūrėme Atlante. Du
kart panėrėme laukdami grobio, 
be t a biem ka rta is paaiškėjo, kad 
tai buvo neutralūs. Ilgą laiką ne
sutikome nieko. Pamažu artėjom 
prie Gibraltaro sąsiaurio, per ku
ri visą laiką p ra plaukdavo nema
ža s skaičius laivų. Buvo graži pa
vasario diena ir mes galėjome la
bai aiškiai matyti uolą, tą britų 
tvirtovę, kuri saugojo Viduržemio 
jūrą. Čia buvo Herkulio stulpai, 
neseniai suvaidinę kitą nemažos 
svarbos vaidmenį, nes jų pavė
syje buvo suorganizuotas invazi
jos laivynas, kuris išsikėlė Afri- 
koje.

Pagaliau pasibaigė ilgas lauki
mas, Pastebėjome daug dūmų ir 
nemažą skaičių stiebų, bet pasiro
dė lėktuvai ir mums reikėjo ner
ti. Ar mes pastebėti? Tokia graži

riuo momentu lūžti.
Viršuj mus medžiojo net šeši 

naikintojai. Jie pakaitomis mėtė 
sprogstamus užtaisus. Kai išbaig
davo atsargas, skubėdavo i Gib
raltarą atsivežti daugiau. Juos tuo 
tarpu kiti pavaduodavo. Tokiose 
sąlygose jie niekuomet nepri
trūks sprogmenų. Oras jiems bu
vo nuostabiai palankus. Kodėl ne
pakyla vė j as. kaip paprastai šiose 
vietose dažnai būdavo, šešiolikai 
va la ndų praė j u s vis dar nesi ma t ė 
pabaigos. Jau seniai nustojome 
skaityti sprogimus. Padėtis bevil
tiška. Pagaliau nevisi gauna toki 
brangų karstą Keturi milijonai 
markių! šiame gylyje galas bus 
greitas. Turimas elektros jėgos 
kiekis nukrito žemiau raudono 
brūkšnio. Suspausto oro tankai 
beveik tušti, ir pats kvėpuojamas 
oras laive jau atsiduoda švinu. 
Angliarūgščio kiekis labai didelis. 
Plaučiai sunkiai gaudė deguonį. 
Neužilgo turėsime iškilti. Vėliau 
neturėsime nei jėgų, nei galimy
bės. į ? į -A ■' č j * j' y

Sprogmenys dabar sprogsta,

KIEKVIENAI

PROGAI

SAVININKAI S. tr A. KALCZA

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury. Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. VenskevHienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto fld 5 vri.vrt.

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

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

231 RONCESVALLES AVE.

prie pat laivo. Nuo trūkinėjančiu!
itnfrLni,, metalo n«>skius objektus daugelyje vie-

tų. Turėjome ir vieną naujos rū
šies magnetinę torpedą, kuri tai
kinį surasdavo plaukdama zigza
gais ir ratais, bet negalėjome jos 
išbandyti, nes mums trūko dviejų 

j pagrindinių dalykų — suspausto, 
' oro ir elektros srovės. Pamažu 
naikintojai išnyko tamsioje nak-

jautresnių instrumentų metalo 
gabalai skrenda į šalis. Vairinin
kas sušunka, kad iškrito kompa
sas, o jo greitai besisukantis ve
lenas (10.000 per minutę) pasilei
džia per koridorių, bet laimei nei 
vienas nesužeidžiamas.

Kapitonas sušaukė karininku
° praslinkus porai valandų 

pakankamai turėjome oro ir 
Hiilrfa P^ra«?ain°iai ♦nkSit srovės ir buvome pajėgūs, nors ir 
vėjais povandeninis iškildavo, su- "«»*»• na")rems veiksmams, 
šliaukdavo visos krušos šūvių, nes

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais.Paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.

(Bus daugiau)

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

1583 R
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TEV1SKES ŽIBURIAI

KARDINOLAS ir PREMJERAS
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENEI lšiudinti Painei ją iš garbingos praeities snaudulio

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

3 PSL.

, - ■  ■ - -i ra . ■ • * ■ - i ■ - i • ' r E..kardinolas Paul;Emile Lė-Kanados Lb teisingame kelyje •Demo- ger yra vienas jauniausių kardi- 

kratinę dvasią reikia ugdyti • Ar
LB "ardo vienybę"? • Jos vaidmuo - ---
bendruomenių šeimoje
Atvykau ’jūsų atlankyti JAV] pat nutarė į JAV valdžios Įstai- 

Lietuvių Bendruomenės vardu, gas bei pareigūnus kreiptis ir Lie
si kelionė man ne tik maloni, bet į tuvos laisvės reikalais, taip pat 
ir naudinga. Gražus ir giliai pras-; nutarė paremti Kuchel-Lipscom- 
mingas lietuviškas paprotys kai- bo rezoliucijos pravedimą.LBTa- 
myną pasveikinti, jam reikale pa- ryba šiam tikslui išnaudojo savo 
talkinti, iš jo reikale pasimokyti, sesijos progą. Nutarimas vykdo-

“Tėviškės Žiburiuose” skaitė- mas: parašyti ir išsiųsti raštai, 
me pasisakymą, kad jūs i savo gaunami į juos atsiliepimai. Vadi- 
krašto Lietuvių Bendruomenės naši, Lietuvos reikalas pajudm- 
'l'arybą žiūrite kaip Į savo krašto tas, i jį atkreiptas dėmesys. Nau- 
lietuvių parlamentą. Tai plaukia dingasaržalingaspadarytasdar- 
iš jūsų hendniomęninėy dvasins Į baSj ' w 4 j
supratimo: bendruomenė jums tai 
didžioji lietuviška šeima, kuriai 
savaime priklauso kiekvienas lie
tuvis. Priklausydami savo bend
ruomenei, kiekvienas joje jaučia
si esąs lygus. Jūs jaučiatės jun
giami ryšio, kuris kyląs iš visu
mos valios: “Čia niekas nediktuo
ja, nes kiekvienas balsuoja ar 
bent turi teisę balsuoti... Tai ro
do, kad po savo kojomis turime 
bendrą pagrindą, ant kurio gali
me ginčytis, turėti Įvairias link
mes, nuomones ir visdėlto atsi
remti i tą pati visus vienijanti pa
matą”. Jūsų bendruomenės kraš
to Taryba jums yra organas, ku
riame telkiasi visų jūsų krašto 
lietuvių visi reikalai ir kuris yra 
atsakingas už šių reikalų tinkamą 
tvarkymą.

Tai yra labai geras ir teisingas 
kelias, turis taip pat labai didelę 
visuomeninio lietuvių ugdymo 
reikšmę. Iš tikrųjų vienu nuta
rimu ar Įsakymu žmogus demo
kratu nepasidaro. Demokratinė 
nuotaika ir dvasia išugdoma. Ne
seniai iš mus Amerikoje aplan
kiusio prof. Ereto girdėjome apie 
šveicarų demokratiją. Jų demo
kratinis gyvenimas ir tradicijos 
formavosi šimtmečiais. Demokra
tijos dvasia Įaugo į jų prigimti. 
Šveicaras nieko nedarys neatsi- 
klaušęs savo kaimyno, bet kai da
lykas apsvarstytas ir nubalsuotas
— jis turi būti vykdomas, šiuo 
būdu susidaro bendruomeninė 
nuotaika. Jei šveicaras savo siūly
mo nepraveda, jis negalvoja, kad 
visi kiti būtų prieš jį. Jis priešų' 
nejieško ten. kur jų nėra. Tas; 
pat Anglijoj: anglai tvarkosi net* 
be rašytosios konstitucijos, bet; 
jiems jų gyvenimo tvarka, am-į 
žiais susidėjusi, yra šventa. Švei-; 
carijos ir Anglijos demokratija 
atremta į tarpusavio susiklausy
mą ir pagarbą.

Toks pat kelias į demokratiją 
turėtų būti ir mūsų. Ar taip yra? i 
Gyvenu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, turinčiose savą de
mokratine dvasia ir didžiausia lie
tuvių išeiviją. Būdama didžiausia, 
ji taip pat yra ir reikšmingiausia, 
ši išeivija iš tikro atliko milžiniš
kus darbus. Bet jos praeitis rodo, 
kad taip pat didelėmis pastango
mis vieni griovė, ką kiti kūrė. 
Eidami kas sau, išleido iš akių 
didįjį tikslą — tautini išlikimą. 
Todėl net dižiausi optimistai, pvz. 
prof. Pakštas, iš milijono Ameri
kos lietuvių tautiškai gyvų tera
do vos 90 tūkstančių. “Draugas” 
neseniai savo vedamajame skel
bė, kad aktyviai tautiniame gyve
nime dalyvaujančių ir ši gyveni
mą savo ištekliais paremiančių tė
ra apie 10 tūkstančių. Taigi skai
čius mikroskopiškai mažas. Kiti
— išsisklaidė, pasislėpė, i lietu? 
viską gyvenimą ranka numojo. Iš 
mažučio lietuviško ežerėlio pasu
ko i plačiąją amerikonišką jūrą!

Dėl to prof. Pakštas, išreikšda
mas visų mūsų susirūpinimą tau
tiniu likimu, ateitininkų kongre
se 1960 m. Čikagoje viešai paskel
bė išvadą: mano laikrodis sustojo, 
ir nežinau kaip jį užvesti.

Laikrodi užvesti dabar mėgina 
Bendruomenė. Bet jūs žinote, su 
kokiais sunkumais Amerikoje ji 
grumiasi. Vienas pavyzdėlis. Ne
seniai Niujorke posėdžiavusi JAV 
LB Taryba, be kitų labai 
struktvviu savo nutarimu, ■V * «’

kon- 
taip

į ir gausiausią vyskupiją visoje Ka
nadoje. Jo pamoksluose atsispindi 
popiežiaus enciklikos “Mater et 
Magistrą” mintys. Kardinolo Le
ger sugebėjimas paversti atsiliku
sias provincijas industrinėm Ja
ponijoj. vėliau Quebece, atkreipė 
ir popiežiaus dėmesį

Min. pirm. Jean Lesage yra tik 
49 m., tačiau iškyla kaip viena 
įtakingiausių asmenybių ne tik 
Quebece, bet ir visoje Kanadoje. 
Jo tikslas — išjudinti Quebeco 
provinciją iš “garbingos praeities 
snaudulio” ir išvesti iš iki šiol 
vykusios izoliacijos.

Kardinolas Leger savo žinioje 
turi 2000 kunigų. 715 mokyklų ir 
63 ligonines. Prie to viso reikia 
dar pridėti 4 mil prancūziškai 

' kalbančius kanadiečius, kuriems 
kardinolo žodis turi gana daug 
reikšmės. ’ J,

Po Duplessis mirties kardinolo 
keičiama mokyklų santvarka ran
da milžinišką pritarimą jaunųjų 
intelektualų tarpe. Jis nori įtrauk
ti Į švietimo darbą ir kontrolę 
daugiau pasauliečių, civilinės val
džios atstovų ir tėvu.

Kardinolas tiki, kad komuniz
mas bus stiprus, kol kapitalo ir

Bet tam tikros JAV lietuvių po
litinės sferos i šią akciją pažiūrė
jo kaip i “lietuvių vienybės ardy
mą”: esą. Bendruomenė pasišau
nanti perimti ALTos darbą! Dėl 
to Bendruomenė išpravardžiuota 
“rasistine organizacija”, o jos vei
kėjai suniekinti “smulkiais poli
tikieriais”. JAV LB Tarybos se
sijoj taip pat dalyvavo dabartinis 
PLB Valdybos pirm. dr. J. Sun- 
gaila, tad galėjo matyti, kokia lo
jalia dvasia Taryba atsiliepė Į 
ALTos buvimą. Ir ta šaukšte van
dens dabar keliama audrelė būtų 
nereikšminga, jei ji nerodytų tam 
tikros gilesnės ekskliuzyvistinės 
tam tikrų mūsų sferų dvasios ir, jesnį0 monopolio, o unijos steng- 
senatves; ši dvasia yra nemažas; • ......... ■ • •• - ■
kliuvinys JAV LB kelyje.

Tačiau JAV Lietuvių Bendruo- 
i menė konsoliduojasi, stiprėja ir 
savo darbais bei organizacine san
tvarka Įsipilietina JAV lietuvių 
gyvenime. Su Bendruomenės var
du šiandien siejama kovojanti 
lietuvybė. Dideli vaidmenį čia 
taip pat atliks dr. J. Girniaus kny
ga “Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
prabilusi į visus grynos lietuviš
kos sąžinės balsu.

Plačiau buvo sustota ties JAV 
Lietuvių Bendruomene dėl to, 
kad pasaulio lietuvių bendruome
nių gausioje šeimoje, nepaisant 
visų jos sunkumų, ji šiandien yra 
didžiausia ir reikšmingiausia. Be 
jos Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė niekados negalės būti efek
tyvi. Tai ne pasigyrimas, bet tik
rovė. Dėl to betkurio krašto Ben
druomenė negali būti abejinga 
JAV Lietuvių Bendruomenei ir 
nesidomėti jos kilimu. Tą taip pat 
norėjau šia proga jums priminti.

Prašau priimti nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius linkėji
mus jūsų sesijos darbams ir Ka
nados LB ateičiai! “Tik rankai 
viens kitam paduokim ir būkim 
broliai tarp savęs”!

atsilikusiems kraštams be jokių 
politinių sąlygų.

Premjeras Lesage visoms kar
dinolo Idėjoms pritaria ir stengia
si jas Įgyvendinti. Jau šiandien 
daug kas kalba, kad Lesage gali 
tapti krašto liberalų partijos va
du ir gal Kanados premjeru. Šiuo 
metu jo tikslas yra padaryti Que- 
becą modernia provincija.

Lesage rekomenduoja tris ke
lius provincijos ekonominei gero
vei pakelti. Tiem, kurie turi dide
les privačias Įmones, jis siūlo jas 
padaryti akcinėmis bendrovėmis 
ir tuo būdu Įtraukti daugiau ka
pitalo, priimant daugiau inves
tuotojų. Kooperatiniai sąjūdžiai 
turėtų būti skleidžiami ir tarp 
pramonės darbininkų ir žemės 
ūkyje. Pagaliau visa pramonė, ku
ri naudojasi natūraliais gamtos iš
tekliais, turėtų būt i valdžios kont
rolių© j a ma. nors būtų ir priva
čiose rankose.

Lesage puikiai žino kur eina. 
Jis dar turi užtektinai laiko pa
tekti i federacinės valdžios sceną. 
Pearson yra 14 metų už ji vyres-

Guvus'4.ustukas.\<j;y:yy.;-;įVy<yzy;y 
Dažnai skundžiamės, kad mūsų 

naująjį filmą "Medžiai ir šautu- vaikai pėrnelvg greit užsikrečia 
vai”, kuris buvo demonstruotas svetimais paporčiais, kad nesido- 
Spoleto filmų parodoje ir Vene-įnii lietuviškomis dainelėmis, žai- 
cijos filmų festivalyje. Susilaukęs dimais. bet mielai persiima gvve- 
palankios kritikos balsų, tas lietu- narnos aplinkos nuotaikomis. Yra 
yio gamintas filmas su itališkais betgi ir kitokių atvejų, kai ir rriū- 

pradėtas rodyti Italijos kino teat-. gioms, nors ir kasdieninėms, vi- 
ruošė. Filmas, anglišku "Guns of lionėms iš šalies, šiai, kai tą be- 
the Trees” vardu, teisingiau, jo vaikščiojant gyvenamosios vietos 
rodymo teisės, nupirktos Cinela- apylinkėje, dėmėsi pat rauke sė
tina bendroves. Pirkinio suma šeri u metu merg\ tė. garsiai dai- 
laikoma paslaptyje, bet taipgi ži- nuodama "Pučia vejas, neša lai- 
noma, kad tam tikras nuošimtis! vą ...” Kaimynystė neblogai pa- 
visų pajamų gautų demonstravi- i žistama. daugiau lietuv>u ne-, yve- 
mo metu Italijoje, taipgi teks pa- na. tad. iš kur atsirado ši lietuviš-

Lietuvio filmas Italijoje 
Jau kalbėjome a p i e . I o no Meko |nis Be to. liberalų partija po par

tijos vado anglo pasirenka pran
cūzą.

Su Maurice Duplessis mirtimi 
pasibaigė ir Quebeco politikos 
etapas, užtrukęs 15 metų. Kardi
nolas Leger išsireiškė, kad “Die- __________ _ _ __________
vas teis.■ j° siel3- ° istoriJa — j° parašais 1962 m. sausio mėn. bus sū ^mažamečiai nepasiduoda pi-
darbus”. Po kelių mėnesių libera
lų partija su Lesage prieky pa
ėmė valdžią. Tai buvo pirmasis 
istorijos padarytas sprendimas. 
Tačiau Duplessis garbintojų dar 
yra likę gana daug. Ūkininkai sa
ko, kad jis buvo jų užtarėjas. 
Duplessis politiką palaiko stam
būs verslininkai. Užtat abiem — 
ir kardinolui ir premjerui —ten
ka būti labai atsargiem, kad ne
prarastų darbininkų ir jų unijų 
paramos.

Kardinolui prancūziškos Kana
dos išvedimas i modernųjį pasauli 
ir ekonominės gerovės pakėlimas 
yra dvasinis uždavinys, o prem
jerui Lesage — medžiaginis bei 
praktinis. Pastarojo sėkmė ar ne
sėkmė gali turėti įtakos visai Ka
nadai. V. K.

tiems gamintojams. Galima būtų 
dar pastebėti, kad Cinelatina 
bendrovė savo metu turėjo de
monstravimo teises tokių meninių 
filmų, kaip Jean Renoir s "Picnic 
on the Grass” if Eisenšteino 
"Alexander Nevsky”. Jonas Me
kas ir toliau leidžia ir redaguoja 
“Film Culture” f j ' 
nuolatinis filmų kritikas Niujor
ko savaitinio laikraščio “The Vil
lage Voice”.

kąi dainuojanti mažytė? Palau
kus. kol dainelė buvo užbaigta iki 
paskutinės eilutės, užklausta, kur 
ji išmoko tą lietuviška dainelę - 
žaidimą, mažametė štsakė, kad i 
jos mokyklos pirmajame skyriuje 
yra toks berniukas "Džiastin”, ku
ris ją ir kitus išmokęs lietuviškos

DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽĮ Į ERDVES (5)
GARSIOJO WERNHER VON BRAUN PIRMIEJI ŽINGSNIAI

mas bus stiprus, kol kapitalo ir Po rusu sputniko iššovimo 1957 i darbo santykiai nebus išspręsti m. spaliu mėn. reikalai pakrypo 
krikščioniškoje šviesoje. Esą. kol i v. Braun puse. JAV prestižas 
didieji kapitalistai kovos dėl d i- tapo pasaulio akyse atstatytas jo 

‘ ? dėka, kai paleido pirmąjį satelitą 
į sis priešintis kapitalizmui, tol so- apie žemę 1958 m. sausio 31 d. 

Huntsvillės miesto gyventojai šo
ko iš džiaugsmo gatvėse. sveikino, 
kai jis buvo lydimas gen. Meda- 

• ris automobilyje.
I KUO VON BRAUN 

PASIŽYMI?
Savaime aišku, mokslinės kva

lifikacijos jį daro pirmaeiliu erd
vės tyrinėtoju-mokslininku. aero
nautikos inžinierių, astronomu. 

: raketų specialistu. Gilus intuici-

cialinėje santvarkoje vyraus anar
chija. o ne darnus problemų iš
sprendimas.

Kardinolui atrodo, kad Quebe- 
co prov. reikalinga didesnės eko
nomines pažangos. Jis norėtų 
įvesti naują ekonominę sistemą, 
pagristą krikščioniškais princi
pais. Darbininkai ir darbdaviai tu
rėtų kartu sudaryti tam tikras 
komisijas, kurios duotų direkty
vas pramonei plėsti.

Jo siūlomoje sistemoje mažos nis bei protinis pažinimas ir 
Įmonės ir ūkiai yrą idealūs ekono- mokslinė vaizduotė deda ant v. 
miniai vienetai. Didelės įmonės Braun galvos didelį išradingumo 
turinčios būti suvalstybintos, jei- vainiką. Ką Julės Verne savo 
gu jos yra nepajėgios gamybai, mokslinėse fikcijose prieš tris 
Visos privačios įmonės esą ture- ketvirčius šimtmečio rašė, tai v. 
tų įsivesti pelno pasidalinimo su Braun praktiškai realizavo. Be 
darbininkais sistemą. Į to. vokiečių mokslininkas yra di-

Labiau pažengusios tautos, kur' delis praktikas^ derintojas, ir. 
ekonominė revoliucija yra pakėlu- svarbiausia, sugebąs prieiti prie 
si darbininkų lygį, turėtų padėti žmonių. Iš praeities žinome, kad

Naujas išradimas pavojams pranešti
GALI LAIKU PERSPĖTI 99% GYVENTOJU

JAV radaras seka Sov. S-gos Jojas prie 240 ciklų pradės virpė 
‘ lėktuvų ir raketų judėjimą: pra- ti. Tai nutrauks kontaktą ir pa 
įneštų, jei masinė ataka ant šio sigirs garsus urzgimas 50 sekun 
kontinento būtų nukreipta. Lik-įdžių. 10 sek. sustos ir vėl aliai’- pažindinamas ar jam kiti prista- 

OAA AAA v 15 min. iki raketos pasiel“’ O/IA ... .. ... . ...ouu.uuv sov. šnipų taikinius. Liepos 12 paleistasis 
yra laisvame 
pasaulyje - 

paskelbė FBI direktoriaus pava
duotojas W. C. Sullivan tarptauti
niame policijos vadų suvažiavi
me Montrealyje. Vien tik pasku
tiniaisiais metais 11 tautų buvo 
suimta ir nuteista 360 asmenų, 
šnipinėjusių sovietams. Komunis
tai naudoja taikaus sugyvenimo 
šūki, bet rausiasi po kiekvienos 
valstybės pamatais, kad galėtų 
naujas tautas pavergti. Viena da
bartinių pagrindinių komunizmo 
propagandos minčių yra Įrodinė
jimas laisvam pasauliui, kad atei
tyje visi taps komunistais ir tą 
santvarka niekad nesugrius. Tuo 
yra slopinamas betkoks pasireiš
kimas priešintis.

žurnalą jr yra; dainelės. Kiek vėliau paaiškėjo, 
kad tas guvus lietuviukas, besi
mokąs angliškai kartu ir savo 
vienmečius mokąs lietui iškai, yra 
Justukas. dr. J. Piku:.o sūnus. 
Valio. Tau, Justuk!

Trijų gedint
“The New York Times” rugsė- 

i jo 12 d. laidoje įsidėjo 20 eilu
daug išradimų, naujų sumanymų principinis kalbėtojas. Von Brauni C1Ū ?JPia 
neišvydo dienos šviesos, kadangi studijavo dr. Goddard knygas, kū-j tra?ia, 9 . vani los
jie nebuvo reikiamai ir tinkamai rė savarankiškai ir darė sąvaram gĮ’edkelyje. Tam laikraščiui zuvu- 
vįešumai pristatyti. Von Braun kišką pažangą ir priekaištai yra 
pasižymi retu pakantumu, ištver- be pagrindo. Jis pagamino ameri- 
me ir ryžtingumu užsibrėžtą tiks- kiečių satelitus: Explorer I, Van
ią pilnai atsiekti. Skaudžiausi per- guard L Explorer III. Discoverer 
gyvenimai bei nepasisekimai, ro- I-V, Tiros. Midas ir kitus.
dos. padarė mokslininką dar la-. Von Braun augina dvi dukreles 
biau tinkamu skristi į žvaigždžių ir sūnų. Kaimynų labai mėgią- ... . - ,
pasaulį- Jis moka klausytis, bet mas, ypač jo aristokratiškos kil- J1®. zuvo-; lyg kariai kovos lauke, 
dar labiau įtikinti. Charakteringa, mės geltonplaukė žmona, kuriai atlikdami savo pareigas, Zuvu- 
kad jam teko dirbti diametrialiai apsipirkimas “shopping” centre »UZO ,ne 1S k°k10s pramo^i- 
skirtingoms sistemoms: nacinei tampa kone spaudos konferenci-1 ne?_ keliones,^ malonaus pasivazi- 
Vokietijai. kur diktatūra vieš-j ja. Kad nesusidarytų įspūdis, jog nėjimo. bet is lietuviškosios orga- 
patavo iki smulkmenų, ir demo- į v. Braun yra tikras antžmogis, nizacijos metinio susitelkimo, at- 
kratiškai Amerikai. Tačiau v.: pabaigai reikia paminėti jo pir- seit. kaip pareigingi lietuviško- 
Braun sugeba pereiti visus kelius' maeilius talkininkus. ’ kurie jamjSi0S visuomenes nariai, 
imžti-aras. padėjo Peenemuendėje ir padeda Dėl «KryiiUočm” fUmo

William Mrazek. raketų struktū-L Tautiečiai, pamatę lenku garny
ro j ir mechanikoj; dr. Ernst Geis-; J1 mą.. Nryziuociai ir pasi- 
sler, aeronautikoj ir matemati-i aiškiomis tendencijomis
koj: dr. Walter Haeusserman. ra-' P.nes lietuvius ir Didijj kumgaiks- 
ketų vairavime ir kontrolėj: Hans Y- tautą, bandė daryti žygių or- 
Maus, spec, raketiniu daliu ga- gamzacijoje. kuri rūpinasi filmo 
myboj: Hans Hueter. raketų skys-1 demonstravimu šiame kontinente, 
to kuro gamyboj- Kari L. Heim-; Deja, žygiai liko be jokio atgarsio, 
burg, tyrimų laboratorijoj: Erich S1 haikune is lenkų puses pada- 
Neubert, raketų sistemų patikti-į1^1 Paz9^.ai: . neatrodo, galėtu 
nime: dr. Eberhard Rees. dr. Hel-; nir,tai prisidėti prie klaidų istai- 
mut Hoelzer, skaičiavimų ir da-į 
vinių laboratorijoj: dr. Ernst 

mėjimb medalį. Gauna daugybę' Stuhlinger, raketų projektų pla- 
laiškų. paklausimų, kvietimų kai- į navime ir dr. Kurt Debus, rake- 
bėti viešuose ir uždaruose pobū-tių iššovimų laboratorijoj. Tai ir

Aduose. Vienok balių jis nemegs-į yra pagrindinė von-Brauniada. 
j ta. ypač triukšmingų, kur jis su-j Paruošė J. A. i

Von Braun augina dvi dukreles 
ir sūnų. Kaimynų labai mėgia-

sieji tebuvo įdomūs ne kaip liet u- 
viai. bet kaip briiklyiiiėčiai. kaip 
eismo statistika. Mums tačiau yra 
tikrai nemažas ir jaučiamas nuo
stolis. juo labiau, kad a a. Audė- 
naitės. Jaks-Tyrio ir Škėmos mir
tis turi ir gilesnę prasmę — juk

mės geltonplaukė žmona, kuriai sav?. P_a^’®;as/.

ir užtvaras. j
Aišku, v. Braun turi daugiau | Amerikoje dirbti raketų srityje 

šalininkų, negu nepritariančiųjų., 
Jo žinioje 9 iš 10 dirbančiųjų in- i 
žinierių yra amerikiečiai. Jo klau
so. ir klausia. Kiekviena raketa 
ar satelitas prieš paleidimą jo 
smulkiai patikrinama. Nepasise
kimai jo tvirtam charakteriui ne
leidžia būti tragišku. Von Braun 
turi keliolika garbės doktoratų, 
priklauso daugeliui erdvės ir ra
ketų tyrimo dr-joms. 1958 m. ga-i 
vo iš prez. Eisenhowerio pasižy- į

tu 15 min. iki raketos pasiektų mo garsas pradės veikti iki 240 tomi; mėgsta kalbėti ir niekada 
, • ’;sa-įciklų signalas pasiliks elektr-os nenusibosta jo klausytis. Von

telitas Midas įspės JAV gynybos laiduose. Braun yra didelis tolerantas ir
Jei signalas veiks trumpiau nei ■ įvertintojas. Amerikiečiai kartais 

10 sek., aparatas sustos arba ne- įjar0 priekaištų, kad jis nukopi-

veikia 8 mylių atstume nuo ciga
retės šilumos. Pilna 12-15 sate
litų sistema raketom sekti bus pa
leista i žemės orbitą 1963 in. ir 
praneš atskrendantį pavojų per 
viena minute.

Klausimas, kaip greitai civili
nės gynybos sistema pajėgs įspėti 
198 mil. gyventojų? Civilinei gy
nybai rezervuotos radijo bangos 
640 ir 1240 bus naudojamos, bet 
nevisus pasieks. Baigiamos Įruoš
ti aliarmo sirenos taipgi proble
mos neišspręs.

General Motors Corp, reikalą 
sprendžia kitu būdu, panaudoda- 

globos ir pasiliko Švedijoje. Jis ma elektros jėgainių tinklus, nes 
turėjo grįžti Lenkijon. Konsulą- Amerikos žemynas kone 100“/ 
to personalas su gėlėmis laukė jo elektrifikuotas. Minėtoji b-vė pa- 

................ .gamino trupučiuką didesnę už ci- 
lecki pasuko į Jungfrauen gt. — garečių dėžutę juodą įtaisą, vadi- 
š ved u saugumo ištaiga.................... namą NEAR (NationalEmergen-

Vašingtonas. — Valstybės dep. c.V Alarm Repeaterįaparatu.ku- 
gavo tikrų dokumentu, kaip Cas- ris. įjungtas į elektros tinklą sie- 
tro organizuoja nuversti Argenti- no j e. praneš pavojų per minute.

Stockholm as. — Lenkijos kon
sulato šoferis E. Bielecki su žmo
na ir sūnumi paprašė politinės

atsisveikinimo iškilmei, bet Bie-

nos dabartinę valdžią
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VYRŲ ir BERNIUKŲ 
Prancūziško stiliaus 

APATINĖS KELNAITĖS 
Gerai tinkančios, 
vėsios, patogios, 

numegztos iš 
švelnios medvil- 
lės... paplokščios 

siūlės... pilnas, 
elastiškas 

juosmuo ir 
sustiprintas, 

dvigubas 
atidarymas 

Gaunami ir 
pritaikinti 

marškinukai.

centrą apie atskrendančias rake
tas per vieną minutę. Priešo ra- ! _ ____ ___
ketoms truktų 30 min. pasiekti pradės skelbti pavojaus. Ta ap-|javo dr. Robert H. Goddard ra- 
š. Ameriką. Midas veikia šilumos sauga neleis aparatui veikti prie ketų pirminius planus ir projek- 
principu. Satelitas, skrisdamas' 240 ciklų srovės pasikeitimų, ku- - • 
virš Sov. S-gos, užregistruos in- ri gali įvykti žaibavimo metu ar- 
fra raudonųjų spindulių pagalba ba nuo paprasto srovės sustiprėji- 
didžiulį karštį nuo paleistų rakė- mo ar susilpnėjimo. Tokie truk
tų. Aparatas taip jautrus, kad dymai trunka neilgiau kaip 1-2 

sek. ir negali pavojaus sukelti.
Pavojaus signalas
NEAR aliarmo signalas, kuris 

bus paleistas per visą žemyną iš 
centrinio punkto, faktinai bus su
keltas vietinės elektros jėgainės. 
Didžiuliai induktoriai padės pa
gaminti signalą paskirose elekt
ros išskirstymų stotyse. Signalas 
iš tikro yra. palyginti, nedidelio 
stiprumo — siekia 2-3 voltus 117 
voltų linijoje ir netrukdo norma
laus elektros perdavimo regulia
riam naudojimui.

NEAR sistema yra labai lanks
ti. Signalas gali būti taip paleis
tas. kad neveiks paskiruose gyv. 
namuose, o paleis sirenas arba 
praneš civilinės gynybos persona
lui apie artėjanti pavojų. Kas 
dar labiau svarbu, šis aparatas 
galėtų būti panaudojamas vieti
niams pavojams išvengti — ura
ganams. didelėms audroms, po
tvyniams ir pan., nesukeliant pa
vojaus visame žemyne.

Aparatas, palyginti, pigus, kai
nuos apie S10 Visai JAV siste
mai Įrengti atseitų apie 40-50 mil. 
dol. JAV federacinė valdžia, at
rodo priims šią sistemą, nes ji ga
lėtų perspėti apie pavojų apie 99 
% visų gyventojų ir 50% aukų 
būtų mažiau pavojų atveju.

Kanadoje rugsėjo ar spalių 
mėn pramatomi civ. gynybos pra
timai. Nežinia, ar Kanadą pasi
tenkins tik sirenų Įtaisymu ar 
planuoja platesnio masto perspė
jimo sistemą? St. D.

tus.- Tai netiesa. Nežiūrint to. jis 
pirmasis, būdamas neamerikietis, 
iškėlė minti pastatyti Amerikos 
raketų pionieriui paminklą netoli 
Worcester!© miesto. Atidarymo 
iškilmių metu v. Braun buvo ir

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

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

Znvu-

symo dabar, kai filmas pagamin
tas ir platinamas.

Viena yra tikra; kad savo me
tu sovietinamos Lietuvos autori
tetai tikrai galėjo pasistengti ir 
vienu ar kitu būdu įsikišti dar fil
mą lenkams beruošiant. Reikėjo 
tik truputį drąsos ir iniciatyvos, 
bent jau tiek, kiek užteko Palec
kiui ryžto per lenkų vyriausybę 
įsikišti, kad Vilniaus krašto lie
tuvių lenkintojas arkivysk. Jal- 
brzykovskis. dar gyvendamas Bal
stogėje. nenaudoti! Vilniaus arki
vyskupo titulo.

Vilniškiai sluogsniai galėjo pa
galvoti apie savo žmonių nusiun- 

i timą lenkų kino studijon. Lietu- 
: vių pavaizdavimas ir Vytauto 
vaidmuo gal būtų išėjęs bent kiek i artimesnis istoriniams faktams.

Prieš pirkdami nauja.
vandens šildytuvą,, ar keisdami

savo sena,, paskambinkit
Toronto Hydro

gamino trupučiuką didesnę už či-

kai sovietai paleis raketas šio že
myno link.

Bandymai su naujuoju aparatu 
Michigan valstybėje buvo nese- 

| niai atlikti ir davė drąsinančius 
rezultatus. Jei ši išradimą JAV 

Į federacinė į valdžią priimtų, tai 
’.‘c’.r. ienr s n., n.' s. pastatas, fabri- 

1 kas. butas. Įstaiga, ligoninė, 
krautuvė ir mokvklos turėtų NE 
AR aparatą laikyti sienoje pri
veržtą. kad visada galėtų Įspėti 
apie pavojų.

NEAR sistema veikia papras
tu. efektingu ir patikimu princi
pu. Aliarmas sukeliamas maišant 
240 ciklų signalą su reguliaria 60 
ciklų kintama srove visose elekt
ros jėgainių linijose. Juodos dė
žutės ir yra aliarmo priėmėjai, 
nustatyti minėtam srovės dažnu
mui. Kai specialus signalas bus 
paleistas elektros linijomis, tai 
mechaninis vamzdelio rezonuo

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikai, iepetiei, terpentino*.
Skv’s Paint & Wallpaper 

iWl DUNOAS ST. ž 
rel EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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
JOKIU nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti, ši kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vie n i n t e 1 ė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE, PRIES PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS SILDYTVVA. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET
Tel. EM. 3-2201 Elektra jūsų. Naudokite ją!



-J*

Pavergtoje tėvynėje
rajono gyventojai. Norima patikrinti 
visus Lietuvos gyventojus, kad būtų 
išaiškinti visi džiova sergantieji. V 
Kleza džiaugiasi gerokai sumažėjusiu 
kūdikių mirtingumu. Kūdikių mitybos 
pagerinimui miestuose ir didesniuose 
rajonų miesteiiuse steigiamos pieno 

, mišinio virtuvės. } akis krinta V. Klei
zos žodžiai: “Reikalui esant, maistas 
kūdikiams iš jų duodamas veltui...” 
Susidaro įspūdis, jog nevisos motinos 
turi lėšų savo kūdikiams parūpinti 
pieno mišinį... Vilniuje jau gana tvir- 

i tai ant kojų pastatyta širdies chirurgi 
• ja. Jieškoma naujų gydymo būdų šir

dies — kraujagyslių ligoms. Prieš vė
žį Lietuvos gydytojai išrado naują pre
paratą, kuris dabar bandomas kliniko
se, bet šiaip jau sėkmingiausiai nau
dojami radioktyvūs spinduliai ir chi
rurgo peilis.

AKADEMINIS OPEROS IR BALE
TO TEATRAS VILNIUJE

Praėjusio sezono metu pastatyti pen
ki nauji veikalai — dvi operos ir trys * «w *y-^^**M 
baletai. Nepropagandinį operos pašau- temą ‘‘arabų socializmu".
ii atstovavo Offenbacho “Hofmano pa
sakos” ir G. Verdi “Sicilijos mišpa
rai”. Rampos šviesą išvydo Delibo ba
letas “Silvija”, Jerulino “Suralė”, 
Grinblato “Rigonda”. čia jau nebuvo 
išsiversta, be propagandos. Jeigu “Su
ralė”, totorių tautinis baletas, žiūrovą! 
supažindino su “broliškųjų” respubli
kų menu, tai “Rigondoje” jau aiškiai !

j kalbama apie kovos prieš koloniąliz- 
I mą — žinoma nesovietinį — dvasią. 1 
' Sezono laikotarpyje teatras nedavė nė 
Į vienos lietuviškos operos ar baleto 
premjeros. Tačiau savo repertuare jis 
yra sukaupęs neginčytiną meno lobį

31 operą ir baletą. Operos solistas 
K. Šilgalis, LTSR nusipelnęs artistas 
ir Akademinio operos ir baleto teatro 
partinio biuro narys, nusiskundžia, kad 

į praėjusio sezono metu scenoje nesi- i
matė Musorgskio “Boriso Godunovo”, 
Borodino “Kunigaikščio Igoro”, Chre- 
nikovo “Audroje”, Čaikovskio “Miė-

- gančios gražuolės”. D’Albert “Slėny
je” ir kitų rečiau girdimų kurinių. 
Jis priekaištauja teatro vadovybei, jog 
naujo repertuaro paruošimui trūksta 
iš anksto numatyto piano.

VITRAŽO PARODA MASKVOJE
Maskvoje buvo surengta lietuvių vi- 

tražistų kūrinių paroda, kurioje lietu-
i viškąjį vitražą atstovavo prof. S, Ušin-

ISLEIDO ITALIJON
Rugsėjo 21 d. su profesinių sąjun

gų kelialapiais į turistinę kelionę Ita
lijon išvyko 11 asmenų grupė švieti
mo,-'kultūros ir mokslo darbuotojų su 
partijos patikimuoju A. Venclova prie
šaky. Lietuviai turistai Italijoje iš
buvo apie dvi savaites ir susipažino 
su Romos, Milano, Venecijos, Floren
cijos ir kitų miestų įžymybėmis. E.

NETIKRI PAŠTO ŽENKLAI
Švietimo ministerijos respubliki- 

nės-turistinės stoties direktorius Stasys 
Stropus spėjo išgarsėti savo pašto 
ženklais. Priėjęs prie valstybinės 
spaustuvės darbuotojų, sugebėjo atsi
spausdinti visą seriją proginių vokų 
ir netgi porą labai įmantrių pašto ženk
lų: “Durbės mūšiui — 700 m. 1260 — 
13. VII — 1960”. “Žalgirio mūšiui — 
550 m. 1410 — 15. VII. — I960”. Jo 
ženklai dėl savo “retumo” susilaukė 
nepaprasto pasisekimo filatelistų pa
saulyje. Už šiuos ženklus buvo siūlo
mos augštos kainos Liepojoje. Kijeve, 
Leningrade, Odesoje, Maskvoje, Hel
sinkyje. Stockholme, Madride, Mala
juose ir net Honolulu. Latvių filatelis
tas juos išstatė pašto ženklų parodo
je. Čia ir prasidėjo Stasio Stropaus 
pražūtis. Mat. kiti latvių filatelistai 
pradėjo stebėtis, kad jie apie sovieti
nės Lietuvos pašto ženklus Žalgirio ir 
Durbės mūšiui paminėti nieko ligi šiol 
nebuvo girdėję. Tada ir paaiškėjo, kad 
ženklai priklauso S. Stropaus privataus i 
pasipinigavimo paštui. Išgirdusi filate- ■ 
listų pasipiktinimo šauksmus, proku-' 
ratūra kibo S. Stropui į skvernus. Jis! 
buvo nuteistas už valstybinių popierių 
padirbinėjimą.

RADINIAI GEDIMINO KALNO 
PAPĖDĖJE

Istorijos mokslų kandidatas A. Tau
tavičius jau penktą vasarą daro arche-, 
ologinįus kasinėjimus Gedimino kalno 
papėdėje. Pasiektas penkių metrų gy
lis. kuriame randasi tryliktojo ir ketu
rioliktojo šimtmečio Vilniaus liekanos: • 
medinių statinių tvoi os. kirviais kirsti 
sienojai, siauri praėjimai tarp buvusių 
pastatų. Atrodo, pagrindinė pilis buvo 
ant Gedimino kalno, o jo papėdėje 
stovėjo ūkiniams reikalams skirti pu
šinių rastų pastatai. Kadangi vietos bū
ta pelkėtos, tarp pastatų nutiesti me
diniai tilteliai praėjumui. Durpės iš
saugojo daug įdomių radiniu — odos , ;
diržus, pakinktų dalis, makštis peiliui. J Stoškus, K. Morkūnas,. A• Par
odinės pirštinės liekanas, papuošimui į 6auskas, A. Kazimieraitis ir kiti daili- ___ ----- -------- - —
skirtus kaulinius apkaustvmus. kario lninkaL Buvo isstatyta 12 įdomiausių . to budrumui ir saugumui sustip- 
pentiną. kišenines svarstykles sidabrui Iietupų vitrazistų darbų. Jų dalis 1 j rinti. Šį rudenį pašauktas pakar- 
sverti, žaidimui pritaikytus rutulius įr; Par°dą buvo atgabenta foto nuotraukų tojimui daug didesnis atsarginių 
jiems mušti lazdas. Indų liekanos rodo. lc!a e — . Pr^Y^S-i.e ’
kad Vilniaus gyventojai jau mokėjo :tais. Nuo vasaros sustiprintas ži

nių rinkimas, glaudžiai bendra
darbiaujant užsienio ir gynybos 
ministerijoms. Spalio pradžioje 
vidaus reikalų departamento rū
pesčiu • išleista ir visame krašte 
išplatinta masinė 50 psl. iliustruo
ta brošiūra “Jeigu kiltų karas”.

Knygelės Įžangoje Švedijos pi
liečiams karalius Gustavas ir 
premjeras Erlander nurodo, jog 
kraštas turi būti pasirengęs blo
giausiam atvejui.-Totalinis karas 
reikalauja totalinės gynybos. To
dėl kiekvienas pilietis privalo bū
ti pasiruošęs atlikti savo pareigą. 
“Švedija nori gintis, gali gintis ir

Nasserio Arabų Respublika sugriuvo
Sirijos kariuomenės sukilimas 

prieš prezidento Nasserio Jungti
nę Arabų Respubliką užbaigė tą 
nelaimingą sąjungą tarp 4 mil. 
Sirijos gyventojų ir 25 mil. egip
tiečių. Nasseris, pažadinęs arabų 
pasaulio nacionalizmą, buvo užsi
mojęs apjungti visus arabų kraš
tus, bet atsitrenkė į savo konku
rentus ir priešus.

NASSERIO
SOCIALIZMAS

Pasaulis paskutiniu laiku ne
kreipė daug dėmesio į arabų pa
saulį, nes ten buvo, palyginti, ra
mu. Beveik nepastebimai Nasse
ris pradėjo savotišką politiką so
cializmo link. Tas socializmas ne
buvo visiškai marksinis. Paskuti
niu laiku Nasseris buvo patekęs į 
Maskvos nemalonę dėl komunistų 
veiklos suvaržymo Egipte. Jo so
cializmas buvo daugiau panašus 
Jugoslavijos Tito socializmui. 
Pats Nasseris pavadino savo sis-

Pradėjusi Suezo kanalo suvals-

tybinimu prieš penkis metus, val
džia iš lėto perėmė vis daugiau ir 
daugiau privatinės nuosavybės. 
Buvo nusavinti visi bankai, ap- 
draudos bendrovės, spauda ir 
daugelis kitokių Įmonių. Norėta 
duoti daugiau teisių mažažemiam, 
darbininkam ir aplamai nepasi- 
turintiem, tačiau pradėta skubėti 
perdideliais šuoliais. Prie viso to 
prisidėjo gyventojų prieauglis — 
net V2 mil. kas metai. Aišku, vi
siems alkaniem gyventojam, prie 
tokios nepastovios krašto ekono
mijos, nebeužtenka maisto. Nasse
rio pergreitas kelias Į socializmą 
prisidėjo prie revoliucijos Siri- 
joje.

SIRIJOS PADĖTIS
Sirija tampa vėl nepriklauso

ma. Sąjungoje ji tikėjosi lygių tei
sių su Egiptu, bet teko skaudžiai 
nusivilti. Sirija nebuvo laikoma 
lygiu partneriu, greičiau Egipto 
kolonija. Krašto ekonomija, buvu
si gana pastovi, pradėjo smukti 
ir visame krašte prasidėjo viešas

nepasitenkinimas Nasserio poli-

Komunizmas Sirijoje neturėjo 
iki šiol didelio pasisekimo ir kai 
1958 m. Chruščiovas pasisiūlė ap
ginti Siriją nuo turkų, ši pasuko 
są j u ngo n su Egip t u. D a ba r, a t si- 
skyrus nuo Egipto, komunistai 
vėl bandys plėsti savo Įtaką kraš
to viduje, tačiau šiandien komu
nistų pavojus yra mažesnis, nei 
1958 metais.

Daugelis valstybių jau pripaži
no naują Sirijos vyriausybę. Va
šingtonas ir Maskva dar laukia, 
kol paaiškės padėtis. V. K.

Lietuviai pasaulyje

Skambino visos Švedijos varpai
! (At kel ta iš 1 psl.) j ginsis!” — sa ko m a k n y gel ėj e. ku-
darbas. Ypač Įspūdinga tylos mi- rioje nurodoma visa eilė praktiš- 
nute pagerbtas Hammarskjoeldo ■ kų dalykų, kaip pavojaus ženklai, 
atminimas Stockholme, kur su- apsisaugojimo būdai nuo moder-'

! stojo požeminis traukinys, tram- nių karo priemonių ir t.t. Totalinė 
vajai, autobusai, taksi. Važiuoti gynyba — rašoma ten — nesiribo- 
ir pėstieji. Visoje Švedijoje baž-j ja vien karinėmis pajėgomis, bet; 
nyčių varpai skambino be persto-; vedama civilinėje, ūkinėje ir psi- j 
jo penketą minučių. Po to visur | chologinėje plotmėse. Brošiūroje j 
skaityta malda už pasaulio taiką. duodama praktiškų patarimų,

Iš tiesų. švedams labiau negu kaip elgtis, jeigu būtų panaudoti 
kitiems Hammarskjoeldo mirtis atominiai ar biologiniai ginklai, 
atrodo lemtingas smūgis visai JT Taip pat nurodoma, ką reikėtų 
organizacijai, kurios egzistencija 
pakibusi ore. Tačiau dabartinę 
pasaulinę padėti rimtai vertina ne 
tik eiliniai piliečiai, kuriuos leng
vai paveikia netikėtų įvykių nuo
taikos.

“JEIGU KILTU
KARAS”

Nuo pat Berlyno krizės pra
džios Švedijos vyriausybės sluogs- 
niai be triukšmo, bet ryžtingai 
ėmėsi visos eilės priemonių kraš-

skaičius, negu pastaraisiais me-
žemė". Dailininkas K. Morkūnas, ati
darydamas parodą, pareiškė, kad vi
tražo menas Lietuvoje turi senas tra
dicijas, bet dabar gerokai pasikeitė 
jo turinys. Šventa teisybė — jau iš su
minėtų trijų vitražų pavadinimų maty- 

I ti,' kad ir vitražas įkinkytas į komu- 
■ mistinės propagandos aplūžusi vežimė
li-. J/,;. -—U;

A. KĖRNAGIUI — 50 METU
Vilniaus Akademinio dramos teatro 

nusipelnęs aktorius Aleksandras Ker
nagis atšventė 50 metų jubilėjų. Bai- 

__ _______ ___ _________ ges Kauno dramos teatro studiją, ak- 
Lietuvos Žemės ūkio ministerijos toriaus karjerą jis pradėjo 1933 m. 

melioracijos mokslinio tyrimo institu- j tame pačiame teatre. Tačiau daugiau- 
to bendradarbių kolektyvas pagamino ■ šia darbo yra įdėjęs Vilnaus akademi- 
nauja mašina, kuri tinka grioviams į n^° dramos teatro scenoje. Be visos 
kasti.' keliams lyginti ir krūmų kel inės jo sukurtų vaidmenų įvairiuose 
mams išrauti. Melioravimo agregato•; pastatymuose gilią vagą A. Kernagis 
pagrindą sudaro vikšrinis traktorius ir Yra išvaręs ir režisūroje. Jis pastatė 
specialus rėmas su hidrauliniu pakeli- Baltušio “Gieda gaideliai K. Gol- 
mo mechanizmu. Per dešimt minučių • don i o “Dviejų ponųtarną’.A.Ostrov- 
prie rėmo galima pritaisyti kelmarovę, i skio “Bekraitę . N. Barašvilio “Žio- 
griovakase arba žemės lygintuvo norą- į Są \ A. Bieliausko “Egzaminą? ir kar

tu su J. Butėnu parašytą pjesę “Pa
milau dangaus žydrumą”.

Nemažą savo kūrybinių jėgų dalį 
A. Kernagis skiria jaunųjų teatralų 
ruošimui. Jo buvusių mokinių galima 
rasti beveik kiekviename Lietuvos tea
tre ir saviveiklininkų eilėse. Jis taip
gi yra nuolatinis Vilniaus radijo vai
dinimų režisierius.

KATEGORIJOS KIRPĖJAMS
Vilniuje laikė egzaminus grupė 

Šiaulių miesto. Rokiškio, Varnių ir ki
tų rajonų kirpėjų. Geriausiai buvo 
įvertinta šiaulietė Roma Baranauskie
nė ir Rokiškio raj. kirpyklos vedėjas 
Juozas Danilevičius, kuris jau 40 me
tų darbo stažą turi. Egzaminų tikslas 
— suskirstyti kirpėjus Į kategorijas. 
Šį kirpėjų rūšiavimą praveda Vyriau-

tekinti medi. Ypač yra gausu molinių 
indų ir jų šukių. Viso jau surinkta virš 
trisdešimt tūkstančių Įdomių ekspona
tų, kurie liudija, jog mūsų protėvių 
materialinė kultūra buvo augštesnio 
laipsnio, negu ligi šiol manyta. A. Tau
tavičiaus archeologinė komisija kasi-J 
nėjimus žada tęsti toliau, kol bus pa
siekti žmogaus nejudinti žemės klo- ‘ 
dai. Bene įdomiausiu eksponatų yra 
medinis kurpalis, nes ant jo siuvami 
batai buvo lygiai tokie pat dešinei ir 
kairei kojai.

MELIORAVIMO AGREGATAS

gus. Mašina patogi savo paprastumu, 
paskirties platumu ir pigia kaina.

PLEČIAMA KOVA SU DŽIOVA
Lietuvos sveikatos apsaugos minis

tras V. Kleiza žada per 10-15 sekan
čių metų likviduoti džiovos problemą, 
kuri vis dar tebėra gana aktuali, nes 
iki 1965 m, numatyta tuberkuliozės 
ligoniams duoti 3.000 papildomų lovų. 
Vilniuje jau sekančiais metais pradės 
veikti nauja šiam tikslui skirta ligo
ninė. Valkininkų pušyne numatyta 
pastatyti 600 vjetų sanatoriją. Pagrin
dinį dėmesį sveikatos apsaugos minis
terija kovoje su džiova skiria profi
laktikai — t.y. vaikų ir paauglių skie
pijimui, kuris, sakoma, sustiprina or
ganizmo atsparumą džiovai. Sekant 
Vakarų valstybių pavyzdžiu pradėta
naudoti kilnojamoji peršvietimo apa- j sios vietinės pramonės valdybos kvali- 
ratūra. Jau peršviesti Marijampolės | fikacinė komisija. —vkst—

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame

daryti, jeigu kraštas būtų laikinai 
okupuotas. Tuo atveju gyventojai 
turi prisiminti, kad pagal 1949 
m. Ženevos konvenciją, kurią pa
sirašė ir Amerika ir Šov. Sąjun
ga, civilinių gyventojų teisės turi, 
būti saugomos, draudžiama fizinė 
ar moralinė prievarta, represijos, 
deportacijos. Pabaigoj propaguo
jama aktyvaus pasipriešinimo 
mintis, nors tarptautinė teisė ir 
neduoda jokių garantijų aktyvios 
rezistencijos dalyviams. Jie kovo
ja rizikuodami savo gyvybe, ly
giai kaip fronto kariai ar partiza
nai. “Atsimink: mes niekad nepa- 
siduosim!" — toks paskutinis bro
šiūros šūkis.

Pabaigai mažmožėlis. Rašant 
šias eilutes, pasiekė Šviežia “Tie
sos” iškarpa, kurioje kažkokios 
reikšmės teikiama vienam mano 
ankstesniam laiškui (“TŽ” nr. 29- 
30). Išpešioti atskirus sakinius ir 
juos savotiškai sudėlioti — nedi
delis menas. Nuostabu tik tai, 
kad “Tiesa” dar nedrįsta tiesiog 
pacituoti be “pagražinimų”. Tada 
jau man reikėtų rimtai pasitei
sinti dėl nesąmoningos talkos 
okupanto spaudai. Tikra laimė, 
kad pasigailėjo ir pridėjo savų 
išsireiškimų, už kuriuos neatsa
kau. —

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadiŠkame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaida visoms prekėmš^AįAB^k^^?; 
Daug daiktų yra tik po vieną - už pusę kainos. Didelė nuolaida Sealy mat 
racams ir dar dovanai graži antklodė tik šią savaitę

Pasirinkite savo malonumui visiškai naują
SEALY POSTUREPEDIC

■ Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.

Princess Posturepedic* 
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam . . . Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE* COIL 
construction, The smart new 
cover to match this totally new 
“lullaby touch” is Pamper-Pink. 
ButtonJree top, of course.
VitcH ame pro $7950

©r tw.«

The comfortably firm 
Standard Posturepedic* $79.50

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus

I A Vn I DR- V TERCIJONAS per Niujorko
J S' * ''-II o i y U C; j Liet. Gydytojų drją. jos suvažiavimo

ALRK FEDERACIJOS KONGRE- Pr°8a’. LB Centro v-bai atsiuntė $1000 
SAS šaukiamas spalio 21-22 d. Detroi- išleisti knygai apie lietuvybės gelbėki
te, Leland Hotel, 1701 Cass Ave. Iš- Amerikoje ir padėti įsteigti liet, 
vakarėse numatyta spaudos konferen- ’ vaikų darželį Niujorke. Pasitarimai su 
cija, kurioje bus gvildenami katalikų mecenatu jau pradėti^ 
spaudos reikalai.

PIANISTO A. KUPREVIČIAUS re
čitalis įvyksta Čikagoje lapkričio 4 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centre. Ren
gia Santaros-Sviesos federacija.

RAŠYTOJO A. ŠKĖMOS, J. Jaks- savo aplinkai. Svarbiausias dalykas— 
Tyrio ir J. Audėnaitės tragiško žuvimo 
minėjimas-akademija Čikagoje įvyks 
gruodžia 2 d. 8 vai. yak., Jaunimo Na
muose.

KUN. L. M U STEIKIUI suėjo 50 me
tų amžiaus. Gimė 1911 m. Baigė: pr. 
mokyklą 1924 m. Salake, gimnaziją 
1932 m. Zarasuose, kun. seminariją 
1938 m. Kaune. Nuo 1949 m. gyvena 
Omahoje kapelionaudamas Omahos 
G. Ganytojo vienuolyne ir mergaičių 
gimnazijoj. Vietiniame un-te gavo pe
dagogikos magistro laipsnį. Daug dir
ba su lietuviai sskautais ir yra pasie
kęs skautininko laipsnį.

ĮŠVENTINTI DIJAKONAIS, Wap 
pingen Falls, N.Y., T. pranciškonų ku
nigų seminarijoje dijakonais buvo 
įšventinta 16 klierikų, tarp jtį — trys 
lietuviai: A. Simanavičius iš Maspeth,

PROF. Z. IVINSKIS, pirmą kartą 
lankęsis Amerikoje, spalio 2d. grįžo 

i Italijon. JAV lietuviams jis skaitė ei
lępaskaitų. Clevelande prelegentas 
tarp kitko pabrėžė: “Gyvenant dide- 
liame krašte reikia sugebėti rezistuoti

Mirties bausmė 
pasitraukusiems 

f'į Va ka ru s
Pagal Pabaltijo kraštuose Įves

tus naujus baudžiamojo kodekso 
nuostatus, estų laikraščio “Rahva 
Haal” pranešimu, mirties bausmė 
gali būti pritaikinta ir gyvento
jams, pasitraukusiems i Vakarus. 
Tai numatąs 62 str. apie tėvynės 
išdavimą. Šiuo straipsniu pabėgi
mas i užsieni ar atsisakymas grįž
ti iš užsienio i Sovietų Sąjungą 
baudžiamas laisvės atėmimu nuo
10 iki 15 metų arba mirties baus- N.Y., J. Bacevičius iš East Chicago, 

'me. Estų spauda Stockholme pa- ind„ ir A, Kvederis iš Pittsburgh, Pa. 
žymėjo, kad minėtasis straipsnis .

I turi daug neaiškumu. E. į lietuvių FONDO einąmojon są- 
_ _____ ‘ ■ skajton per LB Centro v-ba. inese: kun.

J. Riauba $101,66, A. Maceika ir Ad.
Bonna. —- Dortmunde teisiami ■ Lažatis po $100, D. Bielsfcus $25 su 

; vokiečių SS nariai, priklausę Til- i pažadu įnešti iki $100, P. J. žiūrys $25 
žės komandai ir šaudę Lietuvos ’ su pažadu įnešti iki sioo. $400 įnešė 
žydus: dr. H. E. Jahr, A. Krumm- 
bach, W. Gerke. Liudininkų pa
rodymu, jie deginę žydus 60 pė
dų liepsnose, vertę gyvuosius žy
dus sijoti pelenus bei atskirti li
kusi auksą ir paskui juos pačius 
sušaudydavę.

OTTAWA, Ont.
VYT. RADŽIUS spalio 8 d. susi

tuokė. su Vida Keibaite Ročestery šv. 
Jurgio liet, parapijos bažnyčioje. V. 
Keibaitė buvo veikli choristė ir skau
tė. Ta proga sutuoktiniams buvo iškel
ta šauni puota.

S. DAUNIUS, Krašto. Tarybos na
rys, buvo nuvykęs į Torontą dalyvau
ti Tarybos suvažiavime, kur buvo pa
kviestas i prezidiumą sekretoriaus pa
reigoms.

DVIEJUOSE OTAVOS UNIVERSI
TETUOSE studijuoja vienas kitas lie
tuvis. Oblatų vad. un-te dėsto ir toliau 
prof. dr. Ant. Ramūnas ir prof. dr. A. 
Šidlauskaitė.

DELHI, Ont.
Delhi šaulių būrys skelbia 3-čias 

Ontario grupinio ir individualaus šau
dymo pirmenybes lietuvių tarpe iš 22 
kai. šautuvų. Bus šaudoma 50 yd. at
stume iš trijų padėčių. Iš visų padėčių 
trys pirmosios vietos bus premijuoja 
mos ir laimėtojai gaus brangias do
vanas. Be to, gaus dovanas trys dau
giausiai per šaudymą surinkę taškų 
šauliai. Komandoms, kurias sudaro 5 
asmenys, paskirtos 2 pereinamos do
vanos. kurias padovanojo Tillsonbur- 
go Ūkininkų klubas ir North Sylva Co.

Šaudymas įvyks G. Rugienio farmoj. 
Eden, Ont. spalio 15 d., 1 vai. po pietų.

Vietovė surandama važiuojant iš 
Tillsonburgo 19 keliu pietų kryptimi. 
Privažiavus Eden miestelį sukti į 8-tą 
— Bayham — Con. dešinėn ir važiuoti 
iki antros farmos dešinėje kelio pu
sėje.

Visus kviečiame šiame šaudyme da
lyvauti. Delhi šaulių būrio valdyba

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

nepamesti tikėjimo atsikelsiančiai Lie
tuvai”.

MUZ. IZ. VASILIŪNAS pradėjo 
dirbti South End Music Center. Tai 
viena seniausių muzikos mokyklų. Be 
to, jis priima mokinius ir namuose: 
27 Dimich St., Cambridge.

ST. CITVARAS, solistas, laikinai 
apsigyvenęs Niujorke, rugsėjo 9 d. su 
kazokų choru išvyko gastrolių kelionei 
po Europą. Užtruks apie 6 mėn.

KUN. DR. F. GURECKAS, čikagie- 
t is, išvyko į Angliją, kur Oxfordo un- 
te metus laiko studijuos religijų isto
riją, patrologiją.

ALD. LUŠAITYTĖ, studijavusi kal
bas Temple un-te Filadelfijoje, išvyko 
į Vokietiją, kur toliau tęs studijas Hei
delbergo un-te.

P. MALDEIKIS, vietoje pasitrauku
sios Rūgytės, išrinktas Augšt. Lit. mo
kyklos direktoriumi Čikagoje.

A. RANNIT, estas, didelis lietuvių 
bičiulis ir spaudos bendradarbis, pa
kviestas profesoriauti Yale un-te.

“DIRVOS” vakare programą atliko 
Gaidelio vad. Bostono liet, choras, sol. 
Si. Daugėlienė ir moterų trio. Vakaras 
įvyko slovėnų auditorijoje. Clevelande.

KUN. BALYS IVANAUSKAS pa 
skirtas Clevelando šv. Jurgio parapi
jos klebonu. Toje parapijoje jis yra 
vikaravęs 16 metų.

E. F. KATALINAS. ką tik baigęs 
teisės mokslus, kandidatuoja į Cleve
lando miesto tarybą.

“KRIVŪLĖ”, buv. Lietuvos polici
jos tarnautojų klubas. Angelų Sargų 

; šventės proga suruošė savo korporaci- 
i jos 43 m. sukakties minėjimą, kuris 
įvyko spalio. 1 d. Jaunimo centre Či
kagoje. Paskaitą skaitė P. Dirkis.

J. BUDRYS, Lietuvos gen. konsulas, 
paguldytas Long Island City ligoninėn, 
__  ___ j gydytojų priežiūroje.

INŽ. J. ABRAITIS, 14 metų išgyve
nęs Brazilijoje, atvyko į Čikagą ir te- 

1 nai mano įsikurti.
! ATS. GĖN. ŠT. PULK. A. ŠOVOS, 

- r ----- ..... igyv. New Britain. Conn., sūnus grįžo
Šis koncertas vienas iš pačių didžių- į paverg(ą Lietuvą. E. Užpilis “Vieny

bėje” pasiteiravo apie pulk. Šovos sa
vijautą. Pastarasis atsakė: Smalsumą

dar
apy-

LB Ročesterio apyl. su pažadu 
S600 Įnešti vėliau;'LB Baltimorės 
linkė per 6 mėn. įneš S1000,

KUN. PATLABA, Cicero liet, 
kyklos vedėjas, pažadėjo LF $1000.

ST. GRIGANAVIČIUS, čįkagiškis, 
su žmona, naujai statomai operai “Ai
da” paaukojo $100.

m o-

Hamilton, Ont.
“ČIURLIONIS” IR “GRANDINĖLĖ

— mūsų didysis tautinio meno ansamb- 'tebėra 
lis ir nuostabiai gražiai išpildanti tau
tinius šokius grupė iš Clevelando spa- ■ 
lio 29 d., sekmadienį, atvyks i Ha
miltoną. Kviečia LN valdyba. Koncer- ’ 
tas Įvyks Liet. Namuose.

jų. Jo programos išpildyme dalyvau
ja 90 asmenų.

Visi maloniai prašomi pakvietimus mielai mėginsi<1 patenkinti. Mat. stip! 
įsigyti iš anksto. Jų kaina: I \ietos S3, ryjję semiu iš praeities, todėl, atrodo. 
II v. — $2.50, III S2; moksleiviams i įr mano savijauta būsianti tolygi Pat- 
50 c. Šią savaitę jie jau pradėti platin- i rjjarch0, grįžusio iš tremties į Vilnių, 
ti. Sekmadieniais jų galima įsigyti^ ųk skirtumas toks, kad grįžau ne aš. 
po kiekvienų pamaldų parapijos są-1 bet mano sūnus
Įėję. Toliau gyvenantieji prašomi juos j DAGYS, liet, evangeliku parapi- 
užsakyti paštu, kartu pridedant pašto jes klebono P Dagio broli^ 59 nr> gy. 
perlaidą šiuo adresu: S. Bakšys. 38 venęS Brooklyne. N.Y., mirė rugsėjo 
Stanley Ave.- Hamilton, Ont. Tel. JA. jg į Palaidotas rugsėjo 23 Cypress 
9'^662 J Hills kapinėse.

Didesniam toliau nuo Hamiltono gy- į 
venančių patogumui, koncerto pradžia 
nustatyta 3 vai. po pietų.

Šiam koncertui reklamos nereikia— 
svarbu tik kad visi laiku apie jį suži
notų. Gal kiek mažiau pažįstame 
“Grandinėlę”, kuri Joninėse St Catha
rines visus žiūrovus nuostabiai užint- 
rigavo savo visiškai nauju jų išpildy
mu ir nepaprastu tempu.

TAUTOS NAMŲ įsigijimui vajus 
25-toje asvaitėje davė $500. nuo jo 
pradžios $31.800. Naujais nariais su 
$100 įstojo V. Mačionis. O. Kutienė ir 
A. J. Papildomai po $100 pridėjo Vyt. 
Miškinis (100) ir J. Rudaitis (100). 
Visiems nuoširdus ačiū!

Liet, Namuose atsakyti nuo spalio 1 
d. 3 butai, nuo to pat laiko vėl iš
nuomoti. taip kad šį kartą jie nesto
vėjo tušti nė vienos dienos.

NAUJI LIETUVIAI VERSLININ
KAI. Z. Gasiūnas ir J. Jūraitis ati
darė nuosavą auto mašinų ir sunkve
žimių taisymo garažą Harbor Motors.
395 Wentworth St. N. (tarp Barton ir 
Burlington g-vių). Prieinamos kainos, 
o apskaičiavimai nemokamai.

Alf. Pilipavičius ir A. Dirsė nuo 
spalio 1 d. perėmė Mooschead Hotel 
Barton g-vėje, pirmame bloke į vaka
rus nuo Wentworth, šį viešbutį jie 
nupirko dviese.

Linkime naujiems mūsų tautiečiams 
prekybininkams geriausio pasisekimo, 
o visiems lietuviams netik kalbėti

Į “Savi oas savus”, bet ir vykdyti šį po- 
i puliaru posakį praktiškame gyvenime.

Sk. St.

rybę semiu iš praeities, todėl, atrodo.

Šveicarija
DR. HANS FLEIG, šveicarų Taikias-' 

čio “Zuericher Woche” redaktorius, 
nuo 1945 m. yra parašęs daugiau šim
to straipsnių Pabaltijo valstybių atsta
tymo klausimais. Be to. būdamas švei
carų radijo komentatoriumi, jis daž
nai per radiją kalba apie sovietų agre
siją ir terorą.

Argentina
ROSARIO LIET. JAUNIMAS suor

ganizavo didelę pavasario šventę ~ 
“asalto”. kuri Įvyko rugsėjo 30 d. Bu
vo Įvairūs šokiai, žaidimai, skanūs už
kandžiai ir kt. Šventė praėjo labai jau
kioj nuotaikoj,

Australija
MELBOURNO LIET. BAŽNYTINIS 

CHORAS, suorganizuotas muz. J. Juš
kos ir kun. P. Vaserio, gražiai veikia ir 
gieda per lietuviškas pamaldas St. 
John’s bažnyčioje Melbourne.

KUN. J. KUNGYS, Adelaidės liet, 
kolonijos kapelionas, jau nuo pavasa
rio sunkiai serga ir guli ligoninėje. 
Nėra vilties, kad greitai galėtų grįžti 
prie savo darbo. Kolonijos lietuviai tu
ri savo bažnyčią, klebonijos ir mokyk
los patalpas.Jie jįeško kunigo, kuris 
su t i k t ų pas j uos atvykti.

KUN. P. VASERIS iš Melbourne ne
seniai buvo nuvykęs Adelaidėn. kur iš
buvo savaitę laiko, pavaduodamas ser
gantį liet, kapelioną kun. J. Kungį.

•įtįL
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as MOHAWK Furniture Ltd.
2446*8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 • Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
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1962 METŲ STUDEBAKER. Kanados Studebaker-Paekard b-vė jau yra pagaminu
si naujus 1962 m. Studebaker -Hawk” ir “Lark" modelius. “Hawk" yra pagrindi
nai pakeistas ir dabar bus labai panašus i puikiuosius Europos automobilius, su 
gražiomis linijomis ir neperkrautas pag’ažinimų. Kainos — gana žemos.

“Lark" taipgi pagrindinai pakeistas pagal geriausių ir brangiausių europietiš
kų automobilių stilių. Sis automobilis yra sportinis, labai patrauklus, su nedaug
chromo, puikiu vidaus Įrengimu ir pats pigiausias. Turi šešių ir aštuonių cilinde- 
rių motorus. Kelcriopi modeliai—nuleidžiamu ir pastoviu stogu. 1962 m. Studeba
ker bendra išvaizda ir nauji pagerinimai yrapatrauklūstiems, kurie rengtel 
pirkti nauja aut ome bi’Į. (Skelb,
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Ką svarstė Kanados lietuvių atstovai?
(Atkelta iš 1 pusi.) 

moję eilėje buvo iškeltas didelis 
susirūpinimas priaugančiąja kar
ta (Ignaitis) ir padaryta sugestijų 
Kultūros Fondui dėl praeitos se
sijos nutarimų vykdymo. Iz. Ma
tusevičiūtė iškėlė reikalą kurti 
akademinius ratelius, o taip pat 
daugiau įtraukti į darbą moteris. 
Inž. Kšiviekas ragino daugiau da
lyvauti anglų spaudoje. Ilgiausia 
buvo sustota ties lietuviškosios 
gimnaz. klausimu. (Ignaitis). šis 
ir kiti kultūriniai reikalai nutarti 
Įtraukti i rezoliuciją, tam reika
lui papildžius rezoliucijų komi- 

" siją. '
šeštadienis baigtas vakariene, 

kurią tose pačiose patalpose su
ruošė Toronto apyl. valdyba, va
dovaujama pirm. S. Juozapavi
čiaus.

KANADOS
"t C LIETUVIŲ

Sekmadienį pagrindinai išdis
kutuotas Geležinio Fondo klausi
mas. Pagrindini pranešimą tuo 
reikalu padarė V. Ignaitis, JAV 
Lietuvių Fondo Įgaliotinis Kana
doje. Po pranešimo ir diskusijų 
prieita šių nutarimų: a. Kanados 
Lietuvių Geležinio Fondo vardą 
pakeisti i "Lietuvių Fondas Ka
nadoje”; b. sudaryti komisija 
Lietuvių Fondo Kanadoje įsta- 

. tams paruošti pagal JAV Lietu
vių Fondo pavyzdi. Į komisiją Ta
ryba išrinko tris narius — V. Ig- 
naitį. St. Jakubicką ir V. Januš
ką. Kitus tris narius pririnks pa
sižadėję Fondo aukotojai. Tokių

pasižadėjusių Kanadoje įnešti po 
$1000 jau yra šešiolika.

Sekančių metų sąmatą referavo 
ižd. P. Ruainskas. Ji priimta be 
pataisų. Po to dar buvo nutarta, 
Kad, išėmus Eltos šelpimą iš są
matos, ši svarbi lietuvybės insti
tucija būtų paremta apylinkių au
komis. Metraštį, kuris kasmet vis 
duoda nuostolius, pavesta leisti 
arba apylinkei, rengiančiai Lie- i 
tuvių Dieną arba Krašto Valdy
bai. Sekanti Kanados Liet. Diena 
pavesta organizuoti Windsoro 
apylinkei.

Tarybos rinkimai numatyti ba
landžio mėn. Mandatų komisijai 
pranešus, kad suvažiavime daly
vauja 33 atstovai, prieita prie 
PLB vicepirm. J. Matulionio pa-: 
skaitos, kurioje buvo labai išsa
miai išnagrinėta naujoji kompar
tijos programa, ypač kiek ji lie
čia Lietuvą. Joje skelbiama atei
ties ’gerovė” esanti lyg prie ve
žimėlio pririšta dešra, kurią veja
si alkanieji ir neprisiveja. Paskai
tininkas siūlė valdyboms rūpintis 
supažindinti visų apylinkių tau
tiečius su naujosios programos vi
lionėmis ir naujomis kilpomis pa
vergtai Lietuvai.

V. Ignaitis perskaitė komisijos 
paruoštas rezoliucijas, kurios bu
vo priimtos su mažais pakeitimais 
ir pridėta rezoliucija tarpt, skau
tų biurui pasikėsinimo panaikin
ti lietuvių skautų grupes. Suva
žiavimas baigtas Tautos himnu. 
Toronto apyl. pirm, pakvietė sve
čius užkandžiams, iš kurių atsto
vai skubėjo namo. A. R. G.

TftVTŠKtS ŽIBURIAI

Televizinių anglų kalbos kursų organizatoriai Toronte. Iš kairės dešinėn: E. Koch, 
CBC televizijos programos vedėjas; K. Morrow. CBC radijo direktorius; J. Boucher, 
imigracijos ministerijos direktorius; R. D. Jennings, Canadian Scene vicepirminin- 

: ministeris; dr. C. Williams,

Čikagos lietuvio vaizdai ir vargai
EDVARDAS. SULAITIS

kė; Hon. J. Yaremko, Ontario prov. sekr. ir pilietybės 
Toronto un-to prof. ■.;j-• 'j

Žiemą ruoštis vasarai

REFORMUOTI JAUNIMO VASAROS
Vadovų atsakymai į "TŽ" anketa

STOVYKLAS?

Sv. Antano parapija Ciceroje, 
viena seniausių ir didžiausių liet, 
parapijų Čikagoje ir jos apylinkė
se, su iškilmėmis paminėjo savo 
50 m. gyvavimo sukaktį. Sukaktis 

I buvo atžy mė t a spalio 1 d. iškil
mingomis pamaldomis parapijos 
bažnyčioje ir vaišėmis parapijos 
salėje.

Pažymėtina, jog iškilmingas 
Mišias laikė pirmasis parapijos 
klebonas kun. A. Ežerskis, o mi-

i nė j imo daly vių tarpe buvo Čika
gos kardinolas Albert Meyer, 
vysk. V. Brizgys, 6 prelatai — jų 
tarpe dabartinis šv. Antano par. 
klebonas Ig. Albavičius — ir ke
lios dešimtys kunigų. Bažnyčioje 
anglų k. pamokslą pasakė pats 
kardinolas, kuris kažkodėl nepa
žymėjo, kad ši parapija yra lietu-

■ viška.
Iškilmingos pamaldos vyko gra

žiai išdažytoje ir atnaujintoje baž
nyčioje, prie kurios buvo dirbta 
nuo pavasario. ..

Šios sukakties proga buvo iš
leista didoka A. Barono sureda
guota knyga, atžyminti parapijos 
d0 metų kelią. Joje yra nemaža kios veiklos, 
istorinės vertės medžiagos — žo
dinės bei vaizdinės.

sytojų dėmesį humoristiniais ga
balais .

Sis — trečiasis iš eilės — žur
nalistų parengimas — “Spaudos 
balius” turėjo ir daugiau įvairu
mų Vienu jų buvo “Spaudos ba
liaus” karalaitės rinkimai. Ja ta
po jauna mergina iš Cicero — Elė 
Jašmantaitė, kuri priėmė atžymė- 
jimo vainiką iš praėjusių metų 
karalaitės Birutės Zalatorienės, 
buv. Antanaitytės. Programai va
dovavo š.m. “Miss Lithuania” Ge
novaitė Antanaitytė.

Gausiu publikos atsilankymu 
buvo įrodyta, jog Lž S-gos Čika
gos skyrius turi nemaža draugų. 
Atrodo, kad kelių asmenų pastan
gos sąmoningai trukdyti skyriaus 
veiklai nuėjo vėjais.

Skyrius jau pradėjo naują žur
nalistinių popiečių seriją. Pirmo
ji jų įvyko rugsėjo 16 d. ir dabar 
bus kas dvi savaitės. Gruodžio 
pradžioje skyrius rengiasi kvies
ti JAV lietuvių žurnalistų suva
žiavimą, kuris turėtų išrinkti nau
jus centro organus, nes buvusie
ji jau kuris laikas neberodo jo-

Ko reikalauja Kanados lietuviai?
Krašto Ta rybos suvažiavimo rezol i uc i jos

Vasaros stovyklos jau prigijo. Jas rengia organizacijos, parapijos, 
vienuolijos. Tai reikšmingas veiksnys musų jaunimo auklėjime. 
Po eilės metų vertėtų peržiūrėti stovyklavimo sistemą, ją dar 
daugiau pritaikyti mūsų jaunimui. Vos pasibaigus šios vasaros 
stovykloms, “Tž” išsiuntinėjo eilei stovyklų vadovų bei orga
nizatorių anketą. Nors nevisi atsiliepė, iš gautų atsakymų ma
tyti kurlink krypsta mūsų jaunimo stovyklavimas.

— Ar manote, kad mūsų jauni
mo vasaros stovyklos reikalingos 
kaikurių reformų? Jei taip, ku
rios reformos būtų pageidautinos 
(atskiros stovyklos berniukams ir 
mergaitėms, palapinių panaikini
mas, paskaitų nubraukimas, sto-

KLB IV Krašto Tarybos III se- Į “Traditional Echoes” programos, 
sija, įvykusi 1961 m. spalio 7-8 kurioje buvo duodama ir lietuviš- 
d.d. Toronte, peržvelgė pavergtos'kų dalykų, ir prašantį grąžinti ją 
Lietuvos ir Kanados lietuvių rei- į ČBC tinklą.
kalus ir priėmė šiuos nutarimus: 7. Suvažiavimas, išklausęs J.

1. Kreiptis i PLB valdybą, kad: Matulionio paskaitos, konstatuo- 
būtų sušauktas visų lietuvių išei- -- J 
vijos veiksnių suvažiavimas.

2. Bendruomenė yra visus lietu
vius apjungianti organizacija, tad 
jos balsas turėtų būti išgirstas vi
sais klausimais.

3. Teigiamai Įvertina Baltų Fe
deracijos, kaip organizacijos, vei
kimą ir rekomenduoja steigti 
apylinkėse, kur galima, jos vie
netus.

4. Priaugančios kartos reikalu
Taryba yra nuomonės:

a. šeima yra pagrindinis priau
gančios kartos lietuvybės išlaiky
mo veiksnys ir i ją turi būti krei
piamas didžiausias dėmesys;

b. lietuviška gimnazija suburtų 
mūsų priaugančios kartos dali, 
kuri lietuviškoj dvasioj išauklė
ta. testu vyresniosios kartos dar
bus; ”

c. spauda suaktyvintų priaugan
čios kartos reikalus ir įtrauktų 
jaunąsias jėgas bendradarbiauti 
spaudoj.

5. Išreikšti padėką Kanados
min, pirm. J. Diefenbakeriui už 
sovietų pavergtų tautų klausimo 
kėlimą Jungt. Tautose ir prašyti . ...
kelti įi ateitvje tarptautinėse in-, rlIjĮ veikimą. ... įsi™
stitucijose 6. Organizuoti rajoninius vaikų natviska dvasia Jjujotų.

6. Pasiųsti raštą radijo CBC'kongresus ir visos Kanados Jau-: 
vadovybei Otavoje apgailestau- i nimo Dieną, 
jautį išėmimą iš radijo tinklo

Didelis Amerikos žurnalas — 
"The Saturday Evening Post” 

Liet. Žurnalistų Sąjungos Cika- rugsėjo 30 d. įdėjo Čikagos pašo- 
gos skyriaus surengtu baliumi nėję studijuojančios lietuvaitės 
rugsėjo 23 d. buvo pradėtas di- Reginos Vilutytės nuotrauką per 
džiųjų šio rudens parengimų se-Įvisą puslapį ir aprašymą apie šią 
zonas Čikagoje. Į B. Pakšto salę, i 19 m. amžiaus merginą.
nors ir labai lietingą vakarą, at- Tame reportaže, užvardintame 
silankė virš 200 žmonių, kurie čia > “Bewitching Bacteriologist”, yra 

i turėjo progą pamatyti įdomią. minima, kad Regina yra atvykusi 
programą ir smagiai praleisti iš Lietuvos, kurią paliko kai jos 
laiką. j šeima, norėdama išvengti depor-

i .Meninėje dalyje buvo pristaty- tacijų Sibiran, pasitraukė į V. 
ta jauna dainininkė Birutė Kerne- i Vokietiją.
žaitė, turinti gana stiprų ir malo- Regina studijuoja Purdue un-to 

, nų balsą. Akordeonistai — Eglė Calumet Center, Hammond, Ind. 
ir Ąžuolas Stelmokai, vieni ge- Ji čia pateko laimėjusi “National 

- . ,. . iriausiųjų savo amžiaus grupėje Science Foundation” stipendiją
nori bendrauti su mažiukais, o su: gjos rūšies menininkai Čikagoje, I bakteriologijos studijoms. Rašo-

vyklaujama vienoj kaimynystėj. 
Paskaitų stovyklose neturi. Pra
vedami tik pašnekesiai ir tai dau
giausia žaidimų forma, kad jie 
viską tai patys galėtų išgyventi, 
geriau Įsijausti. Idealu yra turėti 
trijų savaičių stovyklas.”

Palapinės, jei jos tvarkingai, E.'F. Danj^, Londoni Ont.: 
laikomos ir su grindimis, yra šio-
vykiai pliusas. Vaikai turi progos vKiek ,5s Pastel?eJaH’. tlkslus 
netik pakeisti savo gyvenamą ap-į '^£1 prie stovS
linką, bet ir turi paskatinima i pets Pllsiaeaa p e s
savarankiškumą, tvarkingumą'k sėkmingumo. Didesni niekada ne- 
bendradarbiavimą jas puošiant

Regina studijuoja Purdue un-to

7. Suvažiavimas, išklausęs J.

1U<W, uuvx aummaa, otv ucuuiauai uiatuiią jao puvoiaiiv » didpcniaic irfU nevikria i ■ • x -1 • utį • ’ , ,
vvklavimo pailginimas ar sutrum- bei švariai užlaikant. Daugiausia uz ! į.* ii , • maloniai nuteikė publiką savais ma, kad Regina nori siekti ma-
pinimas ir t.t.)? ' užsiėmė ir geriausi stovyklautojai randa bendrą kalbą. Stovyklų lai- į sugebėjimais. J. Vaičiūnas ir A. 'gistro laipsnio šioje šakoje.

Pagrindinių reformų stovy- i paprastai būna palapinių gyvento- _eST ~ Baronas — plačiai žinomi savo! Pažymėtina, kad Regina yra
kloms nei vienas anketos atsaky- jai.
tojas nesiūlo, tačiau visi pritaria, j f ¥ ______
kad patobulinimai yra reikalingi, i cija stovykloje stengiasi supažin- iVdidžioji'daTis*tėvu sTdžIaugsmu
Kun. B. Pacevičius, praeitą vasa- dinti savo narius su tos organiza-: sutiktu palapinių panaikinimo ži
rą net keturias savaites vadovavęs cijos ideologija, su tautos praei-i nja j paiapįnes dažniau atsilanko 
mišriai jaunimo stovyklai, rašo: timi bei jaunimui aktualiais klau-i

“Kiekviena kultūrinė apraiška simais duoti vieną, kitą paskaitą.: pavojus Įsigyti nepagydomą reu-

ja, kad naujoji Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos programa yra 
propagandos Įrankis senajai ver
gijai tęsti bei stiprinti Lietuvoje 
ir kituose pavergtuose kraštuose.

8. Kreiptis i tarptautini skautų mišriai jaunimo stovyklai, rašo: 
biurą Otavoje, padėkojant už ■ “] 
tremtinių skautų panaikinimo nu- turi tobulėti, lygiai ir stovyklų 
tarimo sulaikymą ir prašant, kad Į pravedimas bei jų programa turi 
tas nutarimas ateityje būtų visai būti nuolat diskutuojama, tobu- 
panaikintas. linama, o kartais ir reformuoja-

Be to. priimti pageidavimai KL ma. - - ..
B-nės Kultūros Fondui: Sunku būtų savo nuomonę išrei-

1. Paruošti tautinio auklėjimo kšti anketos rėmuose dėl atskiru- 
bei mokymo vadovėli šeimai pa-į11}0 ar mišrumo. Mano nuomone, 
gal čižiūno leidinį “Tautinis auk-! vienos ir kitos turi teigiamų ir 
tšjiiTiss šeimoje’’ savybių. TnunesniLiosius

kaip tik geras. Jei kam pertrum- 
_ , T_. , . pas — gali nuvykti dar kiton sto-
Paskaitos. Kiekviena organjza- j vyklon Netik dauguma vaiku, bet 
ia stnvvkloip steriPiaši snnazin- ... __

dinti savo narius su tos organjza- sutiktų palapinių panaikinimo ži-:

Pažymėtina, kad Regina yra 
pasireiškimais spaudoje bei lite- laimėjusi tos mokyklos grožio 
ratūroje — mokėjo laimėti klau-' karalaitės titulą.

Vadai skęsta turte, valdiniai—skurde
Lankantieji Afriką nustemba Į perkami ambasadų pastatai už to- 

iTndoi inc wo vicič’—i eavn viatn ir” —r-®.-—r™ —. tų tautelių vadų prabangiu gy-ikias sumas, kurios visiškai nesi- 
ie vvresnio amžiau? stovvklauto-*matizmą, ligos paskaitos ir uodai, vėnimu ir išlaidumu, nors jų vai-Į derina su kraštų pajėgumu. Ka- 
L™? du dalykai, kurių labiausiai domi kraštai skursta ir badauja, tbinetų nariai ir įvairūs pareigu-

domene roanbarinc namAvnc ! ^° vaikai’ vykdami stovyklon.; Ganos prez. Nkrumah išleidžia Į nai Afrikoje ima algas, kurios yraSS EavSiAr skirtini berniukai ir mergaites Į milžiniškas sumas atremontavi- net 1O-L2 kartu didesnės už vidu- 
rasKutimų me.? Oa^.aymai: aus- : į atskiras stovyklas; manau, kad i^mursenoviškoš danų pilies Chris- tihį tų kraštų' uždarbį. Valdžios 
ros stovykloje aave laoai gražių taj tiksliau atsakyti gali tik sto-. tianborg, kuri bus jo oficiali re- atstovai praleidžia savo atostogas 
vaisių. . _ . J vykių vadovai”. , zidencija. Kiti prezidento rūmai Šveicarijoje arba Prancūzijoje.

Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, ir Į Kun. dr. Ignas Urbonas, JAV, taip pat yra atremontuojami. Prie- Mėlyna eilutė, balti marškiniai 
o__ ___________ _ __________ ... Skrinskas iš Toronto davė^ vadovavęs stovykloms 10 metų, jo privataus namo pristatomi du! ir juodas kaklaraištis tapo unifor-
.ėjimas šeimoje”. neigiamų savybių. Jaunesniuosius trumpesnius atsakymus.-kurio yra-rašo: nauji prieš.atai, uidesai už pa- ma Afrikoje. Baltieji tropiniuose

2. Studijuoti galimybes Įkurti būtų ganma skirstyti į atskiras panašūs T. Pauliaus atsakymams. "Stovyklų pravedimas, kaip ir grindini namą. Afrikos kraštuose dar nešioja
______  o..........d_. _ __ -„j— *, bet vyresniuosius, j Atskiros stovyklos turi nemažą kiekvienas darbas, galima ir rei-' Vakarinėje Afrikoje Baltkran- jtrumpas kelnes, sportinius marš-
3. Paruošti eilę straipsnių apie ypač jei stovyklos ideologinės, pasisekimą JAV. T. Rafaelis tik- kia tobulinti. ■ tės — Ivory Coast prez. Houpho-Į kinius, bet Afrikos politikai pra-

lietuviško jaunimo tautini auklė- , kaip skautų ar ateitininkų, gal tais priduria, kad rengiant atski- a. Mišrios stovyklos turi savo net-Boigny pastatydino sau rezi-j kaituoja žieminėse eilutėse ir ne- 
jimą. nereiktų skirstyti, bet leisti jauni- ras stovyklas iškyla problema, kai gerų ir blogų pusių. Tinkamoje denciją ir valdžios pareigūnams' nori pasirodyti kaip ju pavaldi-

4? Ateiti i pagalbą šeštadieni-;mui pabendrauti, susipažinti, gal,vienos šeimos brolis ir sesuo no-.augštumoje mišrias stovyklas iš-;patalpas už S16 mil. niai.
nėms lietuvių mokykloms, parū-įtub būdu pasisektų išvengti bent.ri kartu stovyklauti, o tai ypač laikyti reikia didesnių pastangų, Konge, kur siaučia badas, net Daugelis tų valstybių yra ne- 
pinant jaunimui tinkamos litera- dalinai mišrių moterysčių tauty- pasitaiko jaunesnio amžiaus sto- moralinės atsakomybės jausmo ir ■ 40 ministerių ir Įvairių pareigu- daug didesnės už tašką žemėla-
tūros. vaizdinių priemonių, filmų, bės atžvilgiu. Suprantama mišrios yyklautojų tarpe. Dėl paskaitų T. puikios vadovybės. Kadangi tokių Ąm nubalsavo sau didesnius na- pyje. vietiniai gyventojai skurs-
plokšteliu ir pan. i stovyklos turi būti globojamos pa- Rafaelis nusiskundžia, kad dau- vadovybių klausimas nėra leng- mūs. dideles mašinas ir piniginius ta. tačiau ju valdžios pareigūnai

5. Įtraukti jaunimą i organiza-' tyrusios vadovybės, stovyklauto- guma kalbėtojų visiškai nesugeba Į vas. gal reikėtų po 10 metų miš- priedus. gyvena prabangoj, kurios gali pa
rijas, sporto klubus ir kitą kultu-'jai daugiau Įjungti į stovyklos prisitaikinti prie dabartinio jauni- raus stovyklavimo pabandyti ir Tie keli pavyzdžiai yra tipiški,: vydėti ir didelių valstybių amba-

------ -- ----- ' atskiras mergaitėms ir berniu- tačiau nevieninteliai. Visi Afri-Į sadoriai. V. K.
j .. Skirtingai pasisakė M. Chai- kams stovyklas. Jei stovykla miš- kos vadai gyvena prabangoje ir.

Paskaitų forma griežčiausiai nauskas iš Londono, Ont,. vado- ri — jos vadovas būtinai turi bū- keliauja ištaigingai. Kai vienos;

timi bei jaunimui aktualiais klau uodai, o taip pat yra ir didesnis

lietuviškai gimnazijai” Kanadoje. ■ stovyklas, bet vyresniuosius, ? Atskiros stovyklos turi nemažą kiekvienas darbas, galima ir rei-

programą, kad idealizmas ir jau-:mo žodynėlio ir mentaliteto.

keistina i bendrus pasikalbėji- vavęs skautiškom stovyklom: 
(Tekstas neoficialus). Kor. mus’ kad kiekvienas stovyklauto-

jas pasijustų aktyvus kolektyvo 
narys. Dviejų savaičių stovykla
vimui permaža , jei norima ko 

!nors atsiekti. Mažiausiai turėtų 
i būti trys savaitės. Palapines kuo 
į nors kitu pakeisti nebūtų lengva, 
'tačiau reiktu rūpintis, ir tai arti-

Dauriausia Šansu tanti sen JT'niais Pastatals, nes vietos gamta uaugiausia sanbų lapu gen. <11 n i , , -Ai-ninin cicto.

(Atkelta iš 1 psl.) ’ asistuotų 4 ar 5 vicesekretoriai 
visus svarbesnius opozicijos va-! tam tikrais atvejais, ir taip iš- i 
dus. kurie esą rengėsi kėsintis įrengti tiesioginio kreipimosi į I 
jo gyvybę. Nkrumah eina kopi- 
juodamas bolševikini valdymą net 
smulkmenose. Ganoj yra įstaty
mas, kuris leidžia suimti asme
nį ir jį laikyti kalėjime be teis
mo ligi penkių metų.

JT GEN. SEKRETORIAUS
REIKALU irgi tebeina dery-

“Mano nuomone, vasaros sto
vyklos nereikalingos jokių refor
mų. žinoma, jos keičiasi, taip 
kaip keičiasi visas mūsų gyveni
mas, taikosi prie aplinkybių ir 
prie organizacinių tikslų. Viene
to vadi ja turi iš anksto parengti 
stovyklos planą ir gerai jį ap
svarstyti.

Stovyklos turėtų būti bendros

Daugelis tų valstybių yra ne-

gyvena prabangoj, kurios gali pa- 
Tie keli pavyzdžiai yra tipiški, ■ vydėti ir didelių valstybių amba-

Varšuva. — “Prasa Polska” pa- 
valstybėlės prezidentas atvyko į i skelbė, kad 1955 m. Lenkijoje už-ti jaunas sendraugis (at-kų sto

vyklose!), geriausiai vedęs ir turis JT pasakyti kalbos, atsivežė net registruotų televizijos aparatų bu 
pedagoginių bei vadovo savybių ' ' - - -
asmuo.

70 palydovų, tarp kurių buvo 6:vo 12.000, o š.m. pirmoje pusėje 
ministerial ir 2 ambasadoriai. Ki- — 515.000. Daugumas aparatų —

b. Paskaitos kaip tokios iš sto- i ta valstybėlė išnuomojo savo JT, 440.000 — yra miestuose, 
vykių (moksleivių!) reikėtų iš-1 ambasadoriui net 42 kambarių ‘----- °'“ TT
braukti. Teorinė programa: reli
ginė,lituanistinė, ideologinė — 
aišku stovykloje turi būti eina
ma (be jos — stovykla neturi 
prasmės’), bet ji turi būti perduo-

vilą.
Įvairiose pasaulio sostinėse rikos sostinių.

Vašingtonas. — Sen. H. Hump
rey išvyko lankyti Europos ir Af-

sekretoriu turi Burmos atstovas nevisada palanki palapinių siste-' berniukų ir mergaičių. Jeigu yra j dama pašnekesio forma įtrau 
-----  galimybių, reikėtų sudaryti du at-j kiant ir stovyklautojus. Ir tai gamai.”

Kiek kitaip Į ši klausimą atsa- skiri rajonai, bet vėliavos pakeli- lėtų geriau atlikti 1-2 asmenys, 
ko T. Paulius Baltakis, OFM, me bei nuleidime, laužuose, dai- tie patys per visą stovyklavimą.
Toronto: nose bei žaidimuose galėtų visi o ne pripuolamai iš šalies pakvies-

gumo komisijoje iš naujo paslap- “Kad dabartinės mūsų stovy-; kartu dalyvauti. Mergaičių švel-........ .
tingai nužudyto JT pareigūno 1 kl°s Yra reikalingos kaikurių re- numas smarkiai paveikia mūsų

U Thant.

Vašingtonas. — Sen. Dodd ruo 
šiasi iškelti senato vidaus sau

bos. Stebėtojų nuomone, kompro- Beng Jensen bylą. Yra duomenų, formų, aš manau, neabejoja nei berniukus ir teikia gražų atspalvi 
misas būsiąs galimas. Sovietai ge- j kad ji nužudė Maskvos agentai. vien3s stovyklos vadovas. Tačiau visai stovyklai.
rokai modifikavo pirmini savo pa-j Netvarkas. — Praeitais metais, mes susiduriame su kitu klausi- Tikra stovykla turi būti pala- 
siūlymą skirti vietoj vieno, tris kai Chruščiovas lankėsi JAV, pri- mu. būtent, kiek tos reformos yra pinėse. Tuo stovykla išsiskiria iš

Tikra stovykla turi būti pala-

tieji. Kviesti su paskaita tik spe-į 
cialistus atskirais klausimais”. Į

Sesuo Paulė iš Putnam, vadova- į 
vusi eilei stovyklų:

"Atrodo, kad nuolat reikia da- i
ryti pakeitimų, arba, geriau sa-dlUlVUId bMI U V1VIUJ Vienu, u-lb Kai VIII Ubuiuvas lailKeSl V , pn- wo mvu -Ji a j^***^^. w on

sekretorius ir sutiko su laikinio 'ėjo negras su 14 m .mergaite, pa- Į įmanomos dabartinėse sąlygose, Į vasarvietės. Tarp kitko, mūsų jau- Ikant, prisitaikymų, kad stovyklos j 
sekretoriaus paskyrimu iki 1963 siskundė. kad Amerikoje ji nega- i nes stovyklavimo sezonas trum- nimui patinka palapinėse miegoti, sėkmingiau vyktų. Ar reikia lietu-

2 -.1 . l-.~i.________ _ Ai ii Ai   Ai.    ______ yy*. nnc /♦linu rrolvy/viA nnlrri • DncVnif ne ini no incmi ! moIrAmr* rlnTri’lrl avvi r neminiu v-nm. su sąlyga, jeigu būtų paskirti linti mokytis mokykloj. Chruščio- Pas (turiu galvoje Wasagą); antra, 
3 vicesekretoriai, atstovaują — vas pažadėjo nemokamą mokslą dauguma stovyklos vadovų bei 
komunistų blokui, neutraliesiems Maskvoje. Tėvai išleido į Maskvą talkininkųdirba.irstovyklostu- 
ir vakariečiams be veto teisės, savo dukrą mokytis. Bet ar ji pa- ri taikintis prie vadovų gaunamų 
Amerikiečiai pasiūlymą atmetė, matys, kad Sov” Sąjungoje neiš-; atostogų laiko.
tačiau linksta sutikti su tokio tikimieji partijai neįsileidžianti Į ' “ ,s“Viena aktualiausių reformų bū

tų atskirų stovyklų berniukams ir 
mergaitėms rengimas, ypač vy
resnio amžiaus jaunimui. Bendro
se stovyklose 12 — 16 m. amžiaus 
mergaitės neišvengiamai yra nuo
latiniame gundyme visą savo dė
mesį koncentruoti i savo išviršini 
pasirodymą — atkreipimą berniu
kų dėmesio. Nei mergaitės nei 
berniukai neturi to natūralaus 
sveikam poilsiui ir produktingam 
darbui nusiteikimo. Vadovams tai 
kelia rūpesčių, o stovyklautojai 
negauna iš stovyklos to. ką galė
tų gauti. Tačiau čia susiduriame 
su kita problema, butėnt ar vy
resniojo amžiaus atskiros stovy
klos turės užtektinai stovyklau
tojų. jei ir toliau kiekviena orga- 

ir parapija rengs atski- 
Baltijos" stovyklos skautai pamaldų metu JAV. Nuotr. R. Rričkaus rai °

gen. sekr. paskyrimu, kuriam universitetan?

Paskaitas, jei ne visai nutrau- viškoms stovykloms esminių rė
kti, tai kaip galima sumažinti. No- formų, sunku pasakyti. Paskuti- 
rima medžiaga turėtų būti perduo niu metu daugiausia teko dirbti 
dama jaunimui per žaidimus, dai- N. Pr. Marijos seserų vedamose 
nas. deklamacijas, laužų progra- stovyklose, kur kasmet peržiūri
mą ir t.t. Stovykla turėtų trukti mos stovyklos programos ir tai- 
nėtrumpiau kaip vieną savaitę ir syklės. Tuo būdu laiku pataisoma 
ne ilgiau kaip tris.” lir išvengiama drastiškų reformų.

V. Kąsniu nas. lietuvių skautų Daugiausia teko dirbti merga i- 
Brolijos spaudos ir informacijos čių stovyklose, tai negaliu daug 
skyriaus vedėjas J A V.rašo: " . 
mėgstame stovyklauti po atviru 
dangumi ir palapines naudojame 
tik kaip apsaugos priemonę nuo 
neįprastų gamtos sąlygų. Užda
ros patalpos skautui sudarytų per
daug varžančią aplinką, kuri nie
ku nesiskirtų nuo gyvenimo są
lygų. praleistų mieste — namuo
se. O gyvendami palapinėse mes 
priprantąme prie savarankišku
mo. jaučiamės esą miško prie
globstyje ir gyveną kartu su žo
lelėmis ir vabalėliais ...
“.. berniukai ir mergaitės

turi atskiras stovyklas Tik kar- jausmus ir apleidžia valios ugdy
tais susidarius aplinkybėms, sto- (Nukelta į 8 psl.)

. .. pasakyti apie kitas stovyklas. 
Kiek teko iš arčiau stebėti Daina
voje. Manchester. Michigan miš
rias ateitininkų stovyklas, pasisa- j 
kau prieš jas. ypač moksleivių.

Pirmiausia, mišriose mokslei
vių stovyklose pasigedau kūrybin
gumo nuotaikos. Net tos mergai
tės, kurios nepaprastai kūrybin
gai reiškėsi mergaičių stovykloje.' 
visai nusmuko mišriose stovyklo
se i pilkąją masę ir visiškai abe
jutišką nuotaiką.

Antra, man atrodo, kad šių lai
kų civilizacija peranksti pažadina

Darbo kojinės

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU

Yra

Štai geriausias pirkinys il
gesniam nešiojimui — la
bai patogios — ekstra ver
tingos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės,
įvairiausių rūšių, tinkamų 
įvairios rūšies darbams.

Taip pat apatinio i ir vi ršut in ia i rūbai
Garsūs nuo 1868 m WS H-4
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iŠ KNYGOS PAŽINSI SKAITYTOJĄ
K. clr. K. A. Matulaičio 
"Meilės ugnį" perskaičius

Pasakyk, ką skaitai, o aš paša- Dievo meilės saldybės, Jo namų 
kyšiu, kas tu esi. Taip būtų gali- riebalai bei jų kvapai ir visokie 
ma praplėsti Sokrato mintį. Vadi-1 kitokie panašūs palyginimai nau- j 
naši, knyga, kaip ir draugas, gali i joje religinėje literatūroje turėtų j 
tave nuvesti geru keliu ir gali nu- būti vengtini, nors jie būtų nau- 
kreipti i klystkelius. Bet, rodos, doiami citatų ar kitokiame pavi- 
veikiau pateksi i klystkelius kaip; dale.
į tieskelį, nes žmogaus prigimtis APIF KA KALBAMA?
S vvptai PU pa ’eikal» k"'-^ »«•
g ,. y? ' J- .'x/./'.- torius nagrinėja tobulybę ir indi-

Šių dienų pasaulio žmogus no- vidualias priemones jai pasiekti, 
nau skaito blogą knygą, atseit tą. Pagrindinis keiias tobulvbėn ve-1 
kuri įvairiais budais pataikauja da per pašvenčiamąją Dievo ma- i 
jo prigimčiai. Gera gi knyga ku- lonę dorybes ir prigimtines pa- 
ri yra anos priešingybe, sunkiau stangas perprasti dieviškąsias tie- 
suraiida kelią i skaitytojo rankas. sas jj- jas pergyventi (tiesos Įžval-

“MEILĖS UGNIES” 
TIKSLAS .
Mes turime nemaža gerų kny

gų. Be jokios abejonės prie jų 
skiriame ir kun. K. A. Matulai
čio “Meilės ugnį”. Tai knyga, kuri 
kartą atsiskleidusi rankose savo 
dvasiniu grožiu tikrai paženklins 
nevieną tavo gyvenimo žingsni. 
Tai ne tūlas romanas, kuris daž
niausiai, kaip dūmas, išsmilksta 
iš tavo sąmonės. Ne, ši knyga, 
kaip geras draugas, veda tave ke
liu. kurio paskutinė stotis yra to
ji žmogaus tobulybė, kuri glūdė
jo Kūrėjo planuose prieš ištariant 
savo galingąjį fiat.

Taigi autorius neklysta savo 
įžanginiame žodyje tardamas, jog 
šis “veikalas bus naudingas kiek
vienam, kuris nuoširdžiai siekia 
tobulybės, kuris rimtai galvoja 
apie savo išganymą”.

KNYGOS APMATAI
Knygos struktūra sudaryta 

kruopščiai ir apgalvotai. Ji yra 
padalyta i dvi knygas, knygos — 
i dalis, dalys — į skyrius, o sky
riai — į trumpučius straipsnelius. 
Tai pagyvina knygos formą ir pa
lengvina minties sekimą. Betgi 
straipsnelių suskirstymas kalba
mo objekto atžvilgiu mintį daž
nai nutraukia, ir čia reikia nema
ža pastangų, idant nepasimestum 
aptariamų dalykų virtinėje. An
tai, patarimai dvasios vadovams 
gal būtų buvę geriau sudėti į vie
na ilgesni skyrių. Arba aiškinant 
vieną dalyką, užsiminti apie kitą, 
kuris vėliau perkeliamas i spe-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

REIKIA NE AUTOMATŲ, BET 
GALVOJANČIŲ ŽMONIŲ

ga). čia autorius Įdomiai ir su
prantamai išryškina tobulybės ke
lio paslaptis ir pateikia jas skaity- i 
tojui. Sa vo s varst y mus per visą | 
veikalą grindžia daugybe citatų,

Bankrutuoja kanadiečių žurnalai
Karališkoji spaudos komisija, siūlo reformos
Lengvas šių dienų susisiekimas sumas atskaityti kaip neapmokes-

paimtu iš šv. Rašto, šventųjų gy- padarė tai, kad kanadiečiai versli- tinamas. šitoks Įstatymo pakeiti-
. , . . . , . _ •. . mas bpvpik nadviPiihintn išlaidasvenimo ir autoritetingų asmenų ninkai ir pramoninkai noriai re

pas! šaky mų kalbamu kl ausim u. 
Daugeliu atvejų panaudotos ir 
Dievo tarno arkiv. J. Matulevi
čiaus mintys, kurios jų riežinan-į

m a s beveik padvigubintų išlaidas 
reklamuoti savo gaminius savai. , . 1 • X 042 TOJI• klamuoja savo prekes ir patarna- rinkai JĄV Taip pat komisija siū. 

vimus leidiniuose, kurie yra lei- lo uždrausti Įgabenti i Kanadą to- 
džiami užsienyje arba nors ir čia kius užsienio leidinius, kuriuose 

čiam gali suteikti daug šviesos vietoje, bet priklauso ne kanadie- yrareklamuojamaKanadai skir- 
apie šio švento gvvenimo vvro ke- čiams. Tokiu būdu didelės pinigu tas gaminys ar patarnavimas, 
lią tobulvbėn. sumos — 8 —9 milijonai — kas- Trečias siūlymas: suvaržyti paštą

Antroje knygoje autorius dė- met išmetamos reklamai užsienin, užsienio leidiniams. Taip pat už
mesi kreipia i Dievo ir žmogaus Tu0 tarpu savi, grynai kanadiški, drausti užsienio leidėjams siūti 
santykius, kylančius iš ypatingos leidiniai bankrutuoja. Nuo 1920 i 
Dievo malonės, šios malonės ga- 1 / . ’-x- °~
Ii tikėtis kiekvienas, kuris siekia 287 periodiniai leidimai. 211 jų 
dieviškos vienybės, eidamas pri- neišsilaikė. , . v. . . ,
gimtųjų dorybių keliu. Tai yra. Ištirti ir pagerinti padėčiai, fed. 
taip vadinamoji. Dievo suteiktoji valdžia 1960 m. paskyrė trijų as- 
tiesos įžvalga arba koirtempliaci-: n}enil komisiją — Royal Commis- i 
ja, kurioje žmogus išgyvena ati- i sion on Publication. Jos pirm, yra: 
tinkamą dieviškos tobulybės (mei-;'-M. Grattan O Leary, “Ottawa 
lės, teisingumo, didybės ir pan.) Journal’ redaktorius. Komisija 
pasireiškimą savyje. Labai dažnai P° metų darbo Įteikė 263 psl. ra- 
žmogus turi pakelti sunkių gyve-: P°rU- kuriame nurodo, kad 75% 
nimo kryžių, atlaikyti bandymų, Kanadoje skaitomų žurnalu savo 
nugalėti pikto pasikėsinimų ir t.t. šaknis turi JAV. Didžiausią dali 
Bet už šias didžias pastangas Die- kanadiečių reklaminių pinigų pa- 
vas nelieka skolingas, dažnai leis- ima du leidiniai, kurie Kanadai 
damas žmogui Įžvelgti Jo artumą, leidžia specialias laidas: “Time”

Šios knygos gale dar kalbama *r ^eadeF? Digest .
apie mistines dovanas — vizijas. Komisiją siūlo pakeisti pajamų 
apreiškimus, mistines kalbas, mokesčių įstatymą taip, kad skel- 
Konstatavus Šių dovanų faktą. bl™u daveJai negalėti1 užsienio

sumos — 8—9 milijonai — kas- Trečias siūlymas: suvaržyti paštą

9 mokslo dalykų turėjo 60% vi
durki.

Technikai smarkiai pažengus 
priekin reikalingas išsimokslini
mas, kad nereiktų tapti amžinais 
bedarbiais, tačiau ar visiems yra 
reikalingas un-tas, tai jau kitas 
klausimas.

Kanadai, kaip ir visam pasau
liui, esą trūksta galinčių galvoti 
žmonių. Trūksta žmonių, kurie 
amžinai klausia, kurie abejoja ir 
įieško, kurie bando ir atmeta ir 
kurie ką nors naujo sugalvoja. 
Taip pat trūksta ir kvalifikuotų 
technikų, kurie galėtų mąstytojų 
mintis paversti praktika ir pri- 
•.aikyti gyvenimui.

Kai šiuo metu un-tai perpildy- 
i, iškyla klausimas, ar nereikėtų 
laryti atranką tarp norinčių tik 
Įsigyti diplomą ir tų. kurie išsi- 

1 skiria iš masių savo minties pajė- 
v V* w 7 w * AA AA A A VA |>Z A A\^ fcj A A XX X X~ « . • *

tijantį žmogų. Tikslas šiuo metu Sumu- V. K.
yra būti kaip ir visi kiti, taip pat 
apsirengti, turėti tokį pat lygį 
apylinkėje, kaip ir kiti, šiandien 
esą pavojinga galvoti, nes galvo
jimas ugdo asmenybes, o asme
nybės išsiskiria iš masės, kuri ga
li ji atmesti. Kam tad galvoti?

Ūn-tai priimą studentus, kurių 
tikslas gauti un-to laipsnį, atida
ranti vartus i patogų gyvenimą. 
Net ir Toronto un-tas, kuris sta
tydavo augštesnius reikalavimus

Toronto York un-to rektorius 
dr. Murray G. Ross atidaromoje 
kalboje iškėlė keletą originalių 
minčių. Jis pareiškė, kad šiandien 
problema yra ne su tais studen
tais, kurie tvarkingai lanko pa
skaitas, atlieka visus savo užda
vinius ir visa kita, ko iš jų reika
laujama, bet su tais, kurie visiš
kai atsisako ir nenori galvoti, pa
tys jieškoti sprendimų.

Tokie asmenys esą baigia un-tą, 
Karališkoji Kana- : darbą, apsigyvena pne-
dos spaudos komi- miestyje’ fslgyja graZU namuM 
ciučį r sodą, sukuria šeimą ir tuo paten 
son M g' O’Lea kinti Jie sudaro M pilką masę bVfl, 1TX. VI. VI LuCd- tuvi ninb-A 1 m
ry, pirm., C. Beau
bien.

naudotis be pašto ženklų Kana
dos antros klasės paštu (kanadie
čiai neturi tos teisės JAV).

Komisijos raportą praeitą mė
nesį palankiai sutiko savo suva
žiavime Halifakse Kanados savait
raščių sąjunga ir kaikurie dien
raščiai, kaip Toronto ir Montre- 
alio “Star”. ' .

Fed. valdžia raportą atidžiai 
studijuoja ir, reikia tikėtis, imsis

pašto ženklų Kana-

m. Kanadoje buvo pradėta leisti štampuotus atsakymo laiškus ir krašte.
• 1 • • • *1 ♦ j .• • • I

Ištirti ir pagerinti padėčiai, fed.

arba ne kanadiečių leidžiamiems 
leidiniams išmokamas reklaminesdaug dėmesio kreipiama į jų ant

gamtinę prigimtį. Nes vizija, sa- 
' kvsim. gali būti antgamtinio, ha- 
I lucinacinio. iliuzinio ar dar kito-1

r________  _ |kio pobūdžio. Del to reikia labaU rrciatu llvl
cialų skyrių ar straipsnį, taip pat didelio atsargumo šią apraišką ng pakartoįį negali. Juk mokslas

paslaptingomis jėgomis ir grožiu 
nėra tokie, kokių niekas kitas net

šiek tiek apsunkina skahvma. Be vertinant. Tiesos atpažinimui au
to, vienur kitur pamėgimas mo- torius išnagrinėja visą eilę dva- ir menas yra dieviškos kūrybos 

tik pamėgdžiojimas. O šventumo 

kūriniją tiesė sau kelius i dangų.
Per visą knygą nusidriekia

ralizuoti aiškinamojo dalyko ne- sinių ir f kiniu klausimų ir Palei- (ildAun2^ Pra'nclskus Asiž. De,.
___ Iria nomo79 notariniu rlvocinc 17

kuri nieko bendruomenei neduo 
da ir nesistengia net savo dvasi 
nių vertybių išskleisti.

Galvojimas yra pastangų reika 
laująs procesas. Jis nėra populia 
rus masėse. Šiandien televizija ii 
visas gyvenimas išeina prieš min-

žygių, kad kanadiečių reklaminis ir darydavo atranką, š.m. esą pri- 
pinigas būtų sunaudotas savame ėmė visus studentus, kurie baigė

gimnazijas — 13 skyrių — ir iš

Roma. — Vatikane lankėsi Ka
nados finansų nūn. Flemingas. 
Popiežius Jonas XXIII ji apdova
nojo savo pontifikato medaliu. 
Min. Flemingas yra aplankęs ir 
Pijų XII. nors nėra katalikas.

Varšuva. — Britų atominiu 
mokslų specialistas Ši r John Co- 
ckroft,’Nobelio laureatas, su žmo
na lankė Varšuvoj ir Krokuvoj 
atominių tyrimų įstaigas ir skaitė 
paskaitą apie Britanijos laimėji
mus atom, energijos srityje.
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kia nemaža patarimų dvasios va- į
dovams ir suinteresuotiems as
menims. mintis dorybių keliu.Betgi atro

do. jog šio kelio statyme daugu
moje dalyvauja tik siela. Apie 

— kūną, kaip sielos nešiotoją ir jos 
■': pavedimų vykdytoją, kalbama 

; kuo mažiausia. Lyg ir atrodytų,
1 kad jis žmogaus tobulėjime neda
lyvauja. O juk kančia, kaip augš- 

ir išskaistini-

nušviečia, o knygos tekstą labai 
išplečia.

KALBA
Lietuvių kalba šiame veikale: 

nepasižymi lankstumu, betgi yra 
pakankamai vaizdi ir supranta-’ 
mą. jog lengvai gali būti “iker-i A. Matulaičio darbą galėtų tik te-i 
tama” ir mažesnio išsilavinimo ologas. 'Eiliniam pasauliečiui ši i- - -- - 
skaitytojo. Viena, tačiau, krinta į! religinio gyvenimo sritis yra dau-i, 
akis, tai stoka specifinio žodingu- giau ar mažiau “terra incognita”. ^nirVimn
mn fiziniame ir dvasinĮamc ęan- Vadinasi iis arba turi sutikti su , . . • » . .mo kaina šioje zemeje, argi ne 

kūno patiriama ir argi kūnas yra 
nereikalingas išlaisvinimo ir per
keitimo. jeigu amžių gale ir jis 
bus prikeltas amžinam gyvenimui 
vienybėje su savo siela? Tad at
rodo. kad religinio turinio veika
luose žmogaus kūną netik kad 
reiktų neneigti, bet apie ji, kaip 
brangiausią sielos veikimo prie
monę, daugiau kalbėti.’ nurodant 
jo dalį žmogaus gyvenime.

Pasauliečių dauguma tarp sie
los ir dvasios dažniausiai nedaro 
jokio skirtumo. Dėlto jų ne vie
nam gali kilti neaiškumų, skai
tant toki teigimą: “Neteisingi 
žmonių užsipuolimai ir net arti
miausių ir geriausių žmonių 
prieštaravimai labai Įskaudina 
valomosios sielos dvasią” (194- 
195 psl.). (Gal geriau — sielos va
lomą dvasią?). Ne vienam čia ir 
gali kilti klausimas, kas yra siela 
ir kas — dvasia? Atsakymą užtin
kame žymiai vėliau 313 psl.: “Vi
diniame žmogaus gyvenime dva
sia yra vadinama jo minčių, idė
jų ir dažnai pasikartojančių po
mėgių visuma, kuri pastoviai, ar
ba Įpročio būdu lenkia žmogų 
veikti savuoju būdu dorovės rei
kaluose’. Toksai dvasios sąvokos 
praplėtimas egzistuoja jau nuo

PRAŠALAITIS IR 
TEOLOGAS
Tiksliai aptarti ši kun. dr. K.

mo fiziniams ir dvasiniams san- Vadinasi, jis arba turi sutikti su 
tykiams pavaizduoti. Kitaip ta- autoriteto mokymu, arba dauge- 
riant. dvasinis pasaulis čia yra iš-'liu atvejų paskęsti abejonėse, ar- 
reiškiamas išorinių, apraiškų sim- ba net patekti i klystkelius. Ne- 
bcliais. Sakysime. Dievo santy- i galima būtų nepaklusti “Meilės 
kį su žmogum išreikšti sužadėtu-! ugnies” autoriaus autoritetui, 
vėmis. jungtuvėmis ir pan., atro- Juoba, kad jis yra netik kunigas 
do. nelabai patrauklu mūsų lai- ir vienuolis marijonas, bet ir dak- 
kais. Nelabai vaizdžiai nuskamba i taras ir savo dėstomą dalyką ap- 
pvz. kad ir toks kalbinis aptari- j taria su dideliu atsidėjimu, žino
mas: “... ragauname tai. ką pri- įimu, meile ir tikėjimu. Atrodo, 
imame i save, i vidų. Dievas yra lyg šie dvasinio gyvenimo reiški- 
mūsų viduje, mūsų sieloje: todėl! niai yra asmeniškai patirti ir iš- 
ir Dievo gerumo patirtis yra pa-; gyventi.
vadinta paragavimu” (psL 133)J Nors, tiesa, kur nekur tarp ei- 
Arba vėl. vyno išgėrusį žmogų lučių galima užtikti mąstymo, ku
rnės tariame esant linksmą, nors ris dalyko neapima pilnai. Antai, 
nebūtinai, bet nedžiaugsmingą. skaitant knygą nuo pradžios iki 
Džiaugsmo sąvokoje kaip tik tel- —••— 
pa dvasinė sritis. Taigi, dieviš
kos tiesos atskleidimas sieloje 
yra sąlytyje su džiaugsmu ir šio 
džiaugsmo prilyginimas vyno vei
kimui nuskamba perdaug seno
viškai.

Tokių palyginimų ir sugretini
mų veikale yra nemaža. Jų panau
dojimas dvasiniuose svarstymuo
se. atrodo, suprofanina dvasini 
pasaulį.

Tiesa, čia negali būti pakaltin
tas autorius, nes jis šiuos palygi
nimus ne pats sukūrė, o citatų pa
vidale panaudojo iš S. ir N. Tes
tamento ir iš šventųjų raštų. Šių 
pastabų tikslas yra atkreipti dė
mesį. jog mūsų religinė kalba ir 
terminologija yra nevisai tvarko
je. Tai. kas buvo labai gražu ir 
prasminga prieš kelis šimtus ir 
net tūkstančius metų, yra archa
jiška, primityviška. o kartais net 
neestetiška dabar. Taigi visokios

galo, galima susidaryti įspūdi, jog 
žemėje laimė yra patiriama tik 
Dievo ir žmogaus santykyje. O 
ne vienam, net ir giliai tikinčiam 
pasauliečiui, atrodo, jog šio pa
saulio dovanos taip pat ateina iš 
Dievo: kodėl tad jomis nesi
džiaugti ir nebūti laimingu? Kū
no svekiata, išmintis, sėkmė, gir
dėjimas nuostabių garsų, maty
mas neaptariamo kūrybos grožio 
gamtoje ir t.t. argi tai nepriklau
so laimės sričiai? Juk žmogus bu
vo sukurtas laimei.

Daugeliu atvejų autorius pa
brėžia šio pasaulio tuštybę: “Va- _ i ___
dinamoje pojūčių nakty siela seno. Bet kažin, ar jis yra geras? 
ypač gerai pažįsta visų kūrinių Nes šiandien pasaulyje, atrodo, 
menkystę, jų tuštybę" (184 p ), perdaug vra visokiu dvasiu: lai- 
Žįnogąus ir apskritai dieviškos!ko dvasia, tautos dvasia, partijos

TAUPYKITE DALYKAMS, KURIŲ JŪS GEIDŽIATE!

kūrinijos, kad ir dalinis, neigi
mas. kažin ar pasitarnauja Die
vo. kaip Kūrėjo, didybei. Argi 
žmogus su savo nuostabiomis dva
sios galiomis ir visa kūrinija su

Geriausias siuntinių kelias į Lietuvą
Baltic International Mail Parcel Service
(Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje).
421 HACKNEY ROAD. LONDON. E. 2. LONDON. ENGLAND.

SIUNČIAME I LIETUVA. RUSIJA.
SIBIRĄ IR KITAS VALSTYBES:

Medžiagas, oda. avalyne, maista. gatavus drabužius, siuvamas 
mašinas, akordeonus ir visą kita. Mes garantuojame, kad 
mūsų kainos yra žemiausios. Greitas ir sąžiningas patama- 
vimas.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

dvasia, namų dvasia, gatvės dva
sia ir t.t, Ar neatrodytų, jog ši 
dvasia yra tik dvasios atspindys, 
išraiška, rezultatas, nes ji yra ne- 
kūrybinga ir veikianti ne pati iš 
savęs? Taigi gal jai ir kitokis var-
das geriau pritiktų.

žodžiu, skaitant šią knygą, bū
tų galima atrasti neaiškiu vietų. 
Bet gali atsitikti, kad neaiškumas 
gali kilti ir dėl paties skaitytojo 
žinijos nepakankamumo arba sto
kos imlumo dieviškoms tiesoms. 
Tačiau kas turės kantrybės i da-
lyką įsigilinti. įgys ir vieną ir ki
tą. 6 tai jau ir būtų žingsnis tobu
lybėm kuri ir yra vienu svarbiųjų
ir šio puikaus veikalo tikslų.

A. Kalnius
Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC,
MEILĖS UGNIS. Čikaga 1961 

j m. Atspausta "Draugo” spaustu- 
’į-'y'-T.yjttl..-'Kaina $4.

PADĖTI KANADIEČIAMS TAUPYTI, 
Kanados vyriausybė kiekvienais me
tais suteikia progą šio krašto gyvento
jams padidinti savo santaupas, perkant 
Kanados Taupymo Lakštus.

PRAEITAIS METAIS DAUGIAU NEI 
MILIJONAS KANADIEČIŲ šiuo sau
giu būdu sutaupė netoli vieno bilijono 
doleriu.

... "• •. _• ..   ;. . • ■ • . ■ • . ..

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI LA
BAI MĖGIAMI dėl savo nepaprastų 
savybių:

• Juos labai lengva įsigyti grynais ar
ba mėnesiniais įmokėjimais betkuria- 
me banke, pas įgaliotus investacijų 
prekybininkus, biržos tarpininkus,

PIRKITE NAUJUS

trestų bei skolinimo bendrovėse arba 
pagal jūsų darbovietės algų taupymo
planą. : Į

• Jie gaunami vienetais nuo Sųū ligi 
S5000.

• Jų savininkais gali būti visi (net ir 
vaikai) ligi S10.000 sumos naujojoje 
laidoje. ■ “’U-'-

* Už juos mokami d i vidend ai metiniais 
kuponais: 4’4% pirmaisiais melais.
4 ¥2 % už kiekvienus sekančius šešis 
metus ir 5% už kiekvienus paskutinius
tris metus.

• Juos galima iškeisti grynais betku- 
riuo metu, betkuriame banke už pilną 
jų vertę. plius procentus.

CANADA SAVINGS BONDS
yų;'NAUDA-JUMSWKAUDA. KANADAI T'
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OI GUDRI TA LAPĖ

ŽIBURĖLIAI
mosis-mažiesiems

Vienas žmogus, kuris gyveno toli yra geležinkelis, lapės ypa- 
visą laiką miškuose ir gerai paži
no laukinius gyvulėlius, pasakoja šuo ant geležies nešuuodžia jų 
labai Įdomių dalykų.

Visi gyvulėliai turi savo gudry-

tingai mėgsta bėgt bėgiais, nes

pėdsakų. Arba dar geriau; jei la
pė girdi ateinant) traukinį, bėga

bių, kaip apsisaugot nuo priešo, tiesiai bėgiais pirma traukinio, 
kaip maisto pasigaut, nes jų visas1 Šuo lapės suktumo neturi. Jis, 
gyvenimas, tai kova už būvi. Bet matydamas priešais save lapę, žūt

būt stengsis pasivyt tol, kol paga
liau traukinys ant jo užvažiuos, o 

Tas žmogus tada buvo dar jau- lapė paskutiniu momentu nuo bė- 
nas berniukas ir beveik visą die- gių nušoks. Taip lapės yra pada- 
ną pr a leisdavo miške. 2i no j o jis1 r iusios galą ne vie nam šu neliu i.

šį kartą pasiklausykim pasakoji
mo apie lapes.

tokias vietas, kur galėdavo pasi
slėpt ir nematomas stebėt žvėre
lius. Vienoj didžiulėj medžio dre
vėj jis buvo* gerai Įsitaisęs ir mėg
davo daug laiko praleist. Netoli 
to medžio apsigyveno lapių šeimy
na ir atsivedė keturis lapiukus. 
Berniukas beveik kasdien pasislė
pęs-medy juos stebėdavo, kaip la
putė išsivedus mažiukus mokė.

PIRMOJI PAMOKA
Pirmoji pamoka buvo pelių 

gaudymas. Lapė liepė lapiukamš 
gult i žolę ir ramiai gulėt. Pati, 
pamažu pasistiepus, ausis ištem
pus stebėjo žolę. Vienintelis bū
das pamatyt pelę žolėj yra žiūrėt, 
kur žolė juda. Todėl lapės peles 
medžioja tik ramiom dienom, kai 
nėra vėjo. Visa gudrybė yra iš 
žolės judėjimo numanyt, kur yra 
pelė ir griebt prieš jai pajudant. 
Lapė greit šoko ir jau turėjo įsi
kandus cypiančią pelę. Mažieji 
lapiukai bandė daryti tą patį, bet 
jiems nesisekė. Motina kantriai 
vis mokė, kol pagaliau vienas pir
mą kartą gyvenime pasigavo gro
bį ir, kaip ir pridera laukiniam 
žvėreliui, su pasigardžiavimu pra
rijo.

ANTROJI PAMOKA
Antroji pamoka buvo voverių 

gaudymas. Čia pat medy gyveno 
voverė ir visą laiką zujo pro šalį. 
Lapiukai nekartą bandė ją pa
gaut, bet kur tokią greitakoję pa
gausi. Senoji lapė nė nebandė vo-

LAPIUKAS NELAISVĖJ
Berniukas niekam neišdavė pa

slapties, kur gyvena lapių šeimy
na, bet žmonėms taip įkyrėjo viš
tų vaginėjimas, kad jie kartą su

daugybe šunų išėjo medžiot ir pa-1 
galiau surado lapės urvą. Lapė 
pabėgo, bet lapiukus nušovė. Pa
siliko tik vieną, parsinešė namo ir 
pririšo kieme, tikėdamiesi prisivi
liot lapę. Ir tikrai, lapė išgirdus 
lapiuko kaukimą jį susirado ir 
kiekvieną naktį pas jį atbėgda
vo, atnešdavo jam mėsos ir viso
kiais būdais mėgino jį išvaduot: 
ir geležinį retežį graužė, ir įsikan
dus lapiuką tempė, bet niekaip 
jai nevyko. Taip ji graužė ir sten
gėsi lapiuką vaduot penkias nak
tis iš eilės. Pagaliau, vieną nak-| 
tį atnešė mėsos ir padėjo. Išva-Į 
duot jo jau nebebandė. Lapiukas 
vos prarijo mėsą ir krito negyvas. Į 
Mat, žmonės lapėms ir vilkams 
nuodyt visur buvo primetę apnuo
dytos mėsos. Bet gudrus žvėrelis 
apnuodyto maisto beveik niekad 
nepaliečia. Iki šiol nei vienos la
pės nebuvo pavykę nunuodyt. 
Bet. matyt, lapė žinodama kad 
savo vaiko nebegalės išgelbėt iš 
nelaisvės, tyčia jam atnešė užnuo
dytos mėsos, kad jis geriau mir
tų, negu pririštas kankintųsi.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Pro-

UTĮ II TflIZOC ID ‘ Vince de Quebec — nuo lapkričio 16 IvVLI vivvJ llv ligi gruodžio 16 d., National Gallery

KNYGŲ
PASAULYJE

of Canada Otavoje — nuo sausio 4 
ligi vasario 4 d. ir Art Gallery of To
ronto — nuo vasario 16 ligi kovo 18 
d. 1962 m.

DR; Ą. ŠAPOKOS knygą “Vilnius 
Lietuvos gyvenime” anglų k. “Žiburių”

N.P. MARIJOS SESERŲ VIENUO- spaustuvės jau paruošta spausdinti. Iš- 
LIJA spalio 15 mini 15 metų įsikūrimo' vertė šiemet Londone miręs E J. Har- 
sukaktį JAV. Per tą laikotarpį vienuo- rison, buv. Britanijos vicekonsulas Vil- 
lija pastatydino erdvią koplyčią Put- niuje ir Kaune, nuoširdus lietuvių bi- 
name, įsteigė studenčių bendrabutį, čiulis. Vertimą peržiūrėjo dr. K. Jur- 
suorganizavo mergaičių vasaros sto-1 gėla, o redagavo prof. S. Sužiedėlis, 
vykią Putname, pastatydino Vaikų Knyga gausiai iliustruota, 174 psl. 
Namus Toronte ir Montrealyje, įsteigė Leidimu rūpinasi J. Cicėnas, Vilniaus 
spaustuvę, o dabar organizuoja nau- Liet. S-gos Toronto skyr. pirm, 
jus poilsio namus. Rėmėjų centro val
dyba, kuriai vadov. prel. P. M. Juras, I 
prašo geradarius siųsti aukas: Imma- 
culata Convent, R.F.D. 2, jPutnam, 
Conn., USA..

PRANCŪZŲ MENO PARODA. — 
Montrealis, Quebec, Otava ir Torontas 
turės progos pamatyti parodą ketu
riasdešimties prancūzų menininkų iš 
senų laikų — Liudviko XIV ir Liudvi
ko XV. Paroda bus Montrealyje Mu
seum of Fine Arts nuo spalio 6 ligi 
lapkričio 6 d., Le Musee de la

“LITERATŪROS LANKŲ” naujas 
nr. planuojamas išleisti 1962 m. pra
džioje. Formatas numatomas normalios 
knygos dydžio, o turinys bus platesnės 

{ apimties. Bus spausdinamas vieną kar
tą metuose ir turės 150-200 psl. Met
raštyje bus skelbiama naujausioji mū
są rašytojų kūryba ir studijiniai 
straipsniai, vertiną kiekvienų metų iš
skirtines knygas. Bus gausu liet, dai
lininkų darbų reprodukcijų. Red. ko
lektyvą sudaro: K. Bradūnas, J. Gir
nius, H. Nagys ir A. Nyka-Niliūnas. 
Pirmasis reformuotas nr. redaguoja
mas H. Nagio Montrealyje.

BERNO UNIVERSITETE, Šveicari
joje, filosofijos ir istorijos fakultete 
bus ir šiame semestre dėstoma lietu
vių kalba. Klausytojai — įvairių kalbų 
specialistai. Studijuojančių buvo 12. 
Skaitys prof. Redard. Jau įtraukta į 
paskaitų sąrašą Vergleichende Gram- 
matik dės Litauischen ir Litauische 
Lektuere.

Reikėtų paaukoti šio un-to biblio
tekai Lietuvių Enciklopediją. Šveica
rijoj šiuo metu studijuoja 8 lietuviai, 
kurių 7 iš JAV.

7 PSL.

Mėlynasis garnys

&

Našlaitis prieglaudoj.
Ji globoja seselės vienuolės

Bedarbiai mokomi amatu
kal-

Didelis pilkas paukštis su iš
blyškusia galva randamas balose 
ir žole apaugusiose šlapiose vie
tose — tai didysis mėlynasis gar
nys. Jis stovi nejudėdamas van
deny, žinodamas, kad kantrybė 
apsimoka. Jis nežingsniuoja jieš- 

verės gaudyt. Ji žinojo, kad čia ■ kodamas savo aukos, bet laukia 
reikia imtis gudrybės. Vieną die-; kol žuvis atplaukia ir tada žaibiš- 
ną ji liepė lapiukamš pasislėpt, o; ku judesiu griebia ją.
pati išsidriekė kaip negyva ant 
žemės. Voverė turi didelę silpny
bę: ji labai smalsi. Greit ji nusi
leido nuo medžio pažiūrėt, ko ta 
tapė išsitiesus guli. Pralėkė kartą 
netoli, sustojo, priėjo arčiau, vėl 
nubėgo, numetė žievės gabaliuką 
lapei tiesiai ant galvos, bet ta vis 
nejuda. Pagaliau voverė nebeiš
kentė. Priėjo visai arti lapės. Jai 
to tik ir reikėjo. Šoko ir pasigavo 
voverę. O mažieji pasislėpę žiūri j 
ir vis mokosi.

LAPĖS PRIEŠAI
Didžiausias lapės priešas yra. 

šuo ir žmogus. Bet lapė žino dau
gybę gudrybių ir kaip šunį apsta-:

• tyt. Vejama šuns ji stengiasi viso-! 
kiais būdais pamest pėdsakus.: 
Kartais pribėgus avių bandą lapė 
šoka avelei ant nugaros. Ta išsi
gandus lekia, kol lapė vėl nušoka 
ir nubėga kita kryptim. Tada šuo 
jos pėdsakų jau nesuras. Jei ne-!

’ “GINTARAS” — tai vardas naujo 
vadovėlio, skirto lituanistinių mokyk
lų aštuntajaąi skyriui. Jį išleido JAV 
LB Kultūros Fondas, padedamas Illi
nois liet. gydytojų dr-jos pagalbinio 
moterų vieneto Čikagoje 1961 m.

Sis vadovėlis redaguotas Juozo Pla- 
čo, yra rekomenduotas išleisti JAV 
LB Centrinės Švietimo Tarybos. Vado
vėlis yra paruoštas pagal JAV LB Cen
trinės Švietimo Tarybos patvirtintą 
1960 metų programą. Jame yra Įdėta 
visa aštuntam skyriui reikalinga me
džiaga, išskiriant gramatiką ir sintak
sę. Vadovėlis turi 255 numeruotus psl. 
ir visą eilę nenumeruotų. Gausu iliust 
racijų, kurių dalį nupiešė dail. V. Vi- 
jeikis. Kaikurios iliustracijos spalvo
tos. Vadovėlis gana platus., čia randa 
ma rašinių apie dailę ir dailininkus 
(autorius — V. Vijeikis), apie muzi
ką ir muzikus (J. Kreivėnas), apie 
sportą ir sportininkus (E. Sulai t is), 
Didesni yra skyriai Lietuvos geogra
fijos (paruošė J. Plačas) ir istorijos 
(kun. V. Bagdonavičius).

Nemaža literatūrinių pasiskaitymų 
bei eilėraščių. Jų autoriai: V. Tamu- 
laitis, A. Miškinis, V. Bičiūnas. K. 
B ink is. Sat r i j os Ragana, žema i t e, A. 
Vaičiulaitis, J. Aistis, St. Būdavas, 
Vaižgantas, Maironis, B. Sruoga, S. 
Zobarskas ir kt. Daug patarlių ir mįs
lių. Yra įdėtas ir sulankstomas Lietū- 

;^ydš;;<žėmėlapisy-yį'.
“Gintaras" yra Įrištas į kietus vir

šelius, atspausdintas gražiai ir puoš
niai VI. Vijeikio spaustuvėje. Kaina 
nepažymėta, bet pardavinėjamas po 
4 dolerius.

Tai jau antrasis JAV LB Kultūros 
Fondo išleistas vadovėlis. Pirmasis bu
vo “Lietuvos laukai” V-jam skyriui.

Edv. š.
RAŠYTOJO A. ŠKĖMOS RAŠTU 

IŠLEIDIMO FONDUI įnašus prisiun
tė S. Šimoliūnas S100, D, ir A. Baiz- 
dukai S10, G. Gedvilą S10.

lavimų. Nemokėjimas anglų 
bos, kuria dėstoma kursuose, ga
li sukliudyti priėmimą.

Pagal pianą nr. 5 Ontario prov. 
Institute of Trades, Nasau St., 
Toronte, moko suaugusius bedar
bius šių amatų: elektros įrengi
mų aptarnavimo, kirpėjo, dyze
lių mechaniko, mažųjų variklių 
aptarnavimo, radi i o ir televizijos 
aptarnavimo, braižybos, suvirini
mo. alyvos krosnių aptarnavimo.

Kursų ilgumas įvairus. Aštuo- 
nios savaitės — suvirinimo ir ma
žųjų variklių kursams: dvylika 
savaičių — alyvos krosnių ir elek
tros įrengimų kursams: 9 mėn. — 
kirpėjų kursams: 10 mėn. — ra
dijo. televizijos, dyzelių ir mati
ninkų kursams.

Bedarbiams kursantams, jei ne
gauna bedarbio pašalpų, mokama 
tam tikros sumos už visą kursų 
laiką pagal tai. ar vedęs ar vien
gungis. Jei bedarbio pašalpa yra 
mažesnė už kursų duodamą, tai 
skirtumas irgi primokamas. Kny
gos ir kiti reikalingi įrankiai yra 
vyriausvbės parūpinami.

Šie visi kursai yra prieinami as-

Daugumoje Kanados provinci
jų Darbo įstaiga rengia suaugu
siems bedarbiams kursus įvairių 
amatų, pradedant nuo elektrinių 
įrengimų aptarnavimo ir baigiant 
suvirinimo darbais. Kadangi ap
mokymas yra daugiau provincijų 
reikalas-, šie kursai yra steigiami 
prie provincijos amatų mokyklų 
pagal susitarimą su feder. val
džia. Pagal planą nr. 5 Otavos 
valdžia už mokymą suaugusių be
darbių apmoka 50% visų išlaidų.

Vien tik Ontario prov. tokių 
amatų mokymo centrų yra 12 
miestų ir miestelių: Brantforde. 
Cornwalle, Hamiltone, Londone, 
Oshavoje. Peterboro, St, Cathari
nes, North York, Windsor. Port 
Arthur, Toronte.

Pareiškimai įstoti į tokius kur
sus turi būti įteikiami vietos Na
tional Employment Service. Per 
Šią įstaigą kandidatai yra apklau
sinėjami ar jie yra pasiryžę ir ar 
jie tinka mokytis ir baigti tuos 
kursus. Daugumai šių kursų yra 
pageidaujama, kad kandidatai bū
tu baigę nors vienerius metus

i gimnazijos, kaikuriuose kursuose,, 
kaio technikos, yra reikalaujama, I menims. kurie turėtu būti regist- 
kad kandidatai būtu baigę augš-1 ruojami kaio bedarbiai National 
tesniosios mokyklos kursą arba Employment įstaigoj, ir kurie ne
turėtu tolygų "ekvivalentą. Ap- retu įsigyti profesijas arba jas 

nasis garnys suka arti vandens— klausinėjant senesnieji kandida- ‘ pagilinti. Tačiau National Em- 
unės. balos, raisto. Kur nėra me- tai nėra atmetami tik dėl to. kad ployment Service pareigūnai, ku- 
džiu. suka lizdą balose ant mažų jie negali pristatvti formaliniu rie yra atsakingi už parinkimą 
salelių arba ant ežero salų. C.Sc. i mokyklų dokumentu ir jos reika: i mokinių, sorendžia ar pasirinktas

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO!

nai plevėsuoja lėtai ir lekia 25 
mylių greičiu į valandą, žiūrint 
iš apačios atrodo, kad šis garnys 
yra' dviejų spalvų — mėlynas ir 
tamsiai pilkas.

Kaip dauguma balų paukščių, 
jis turi ilgas plikas kojas. Turi 
gerus nagus, pritaikintus tupėti 
medyje ir vaikščioti balose. Jo 
lizdas padarvtas iš storokų lazdų

Mėlynasis garnys yra didžiau- ir atrodo kaip mažytė aikštelė me 
sias Kanadoje — net 4 pėdų. Jo džio viršūnėje. Savo lizdą mėly
sparno ilgis — 4-5 pėdų ir jo lė
kimas yra gražiai išdidus. Jo spar-

Mėlynasis garnys, didžiausias 
Kanados balų paukštis. Jis 
maitinasi varlėmis, vandens 

gyvatėmis ir žiogais.

amatas tinka tam asmeniui. Toks 
asmens tyrimas gali užimti tam 
tikrą laiką. Pvz. 283 asmenys bu- 

... ............... x v. . ivo apklausinėti i 23 kursu darUžsidėjo jis žmogų ant pečių ir la}sv£s vietas -
tempe pats vos bepaeidamas. . j Kursų programa suaugusiems 

Koks buvo jo nustebimas, kai bedarbiams vykdoma daugumoje 
netoli savo keliones tikslo rado provinciių. bet jos apimtis yra 
savo bendrakeleivi gulinti sniege nu0]at plečiama. Ontario progra- 
susalusi. Ąs pats, tempdamas sun- ma buvo radėta 1961 m vasa. 
kią naštą, šalčio ne nepajuto. rio ir rugpiūčio raėn. 213 asme- 

i nu baigė kursus arba netrukus
n « ( .. . , . , baigs. Kursai galės priimti ligiRedakcijai atsiųsta i 1.058 asmenų.

.X .. , Norint gauti specialiu informa-
Danute Paškevičiūte, As negaliu verk- if į kursus ivariose provin- 

ti. Eilėraščiai. Išleido knygų leidykla r
“Nida”, Londonas, 1961 m. 63 psl. Kai
na nepažymėta.

Jonas Mekas, Gėlių kalbėjimas. Ei
lėraščiai. Viršeli ir skyrių vinjetes pie
šė Vytautas O. Virkąu. Išleido Lietuvių 
studentų Santara, 1961 m. Tiražas — 
500 egz. Tekstą rinko “žiburiai” , To- i 
ronto, Ont., spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Chicago. Ill. 52 psl. Kaina nepa
žymėta.

Steponas Matulaitis MIC, Lietuva ir
Apaštalų Sostas 1795 — 1940. Atspau
das iš L. K. Mokslo Akademijos Suva
žiavimo Darbų IV t., 151 — 174 psl. 
Roma, 1961 m. Kaina 50 et. Gauna
ma pas autorių: 21, The Oval, Hackney 
RtTrLondon, E. 2, England.

Steponas Matulis, Ganytojai ir mok
slininkai. Atspaudas iš L. K. Mokslo 
Akademijos Suvažiavimo Darbų IV t. 
Roma, 1961 m., 18 psl. Kaina 30ct. 
Gaunama pas autorių: 21, The Ovai, 
ftatkney Rd., London, E 2, England.

Aidai, 1961 m., Nr. 7, rugsėjo mėn.
Turiny: inž. Pov. Jurėnas, Mūšų sod
žiaus gyvenamojo namo architektūrinė 
raida su papročiais ir tradicijomis; 
Stasys Santvaras. Vladislava Grigaitie
nė gyvenime ir operos teatre; Antanas 
Tulys, Teklės stalas: Juozas Girnius, 
St. Šalkauskis kaip “Gyvas žmogus” 
ir kt.

Sv. Pranciškaus Varpelis. 1961 m.
rugsėjo m., Nr. 9.

East Europe, A Monthly Review of 
East European Affairs. September 19- 
61. 57 psl. Kaina 35 ct.

ACEN News, Nr. 77 — 78, August
— September. 1961. A Monthly Review 
of the Activities of the Assembly of 
the Captive European Nations, 48 psl.

Ateitis, 1961 iri., Nr. 7 rugsėjo mėn.
Turiny: Algis Tamašauskas, Lietuvių 
menas; Rimantas Pauliukonis, Katali
kų pažiūros į evoliuciją, ir kt. Gausu 
aprašymų iš praėjusios vasaros sto
vyklų, * \

Skautų Aidas, Nr. 9. 1961 m. rug
sėjo mėn. Apstu aprašymų iš vasaros 
stovyklų ir kronikos.

Lietuvių Dienos, 1961 m spalio mėn.
Siame nr. yrą dar niekur liet spau
doje neskelbtos Maironio poezijos; 
Mykolo Vaitkaus atsiminimai apie Mai
ronį; plačiai aprašoma LK Mokslo! 
Akademijos suvažiavimas ir kt.

Laiškai lietuviams. i?6i m spalio yo naudojami 66 įvairaus tipo 
mėn., Nr. 9.

Du keleiviai
Kartą snieguotais kalnų keliais 

keliavo du žmonės. Vienas buvo 
krikščionis, o kitas ne. Beeidami 
jie pamatė sniege gulintį žmogų. 
Nekriščionis tarė:

— Mano tikėjimas man liepia 
eiti savais keliais ir rūpintis tik 
savimi. Todėl aš nematau reikalo 
tampytis su šiuo žmogumi. Mūsų 
kelionė ir taip labai sunki.

Ir jis nukeliavo toliau vienas. 
Krikščionis gi tarė:

— Mano tikėjimas liepia man 
padėt artimui. Negaliu palikt šio 
žmogaus nelaimėj.

Žiūrėkite at ei tin

TORONTO-DOMINION
BANKAS, KURIS ŽIŪRI I ATEITI

THE

. PIRKITE 1961 METU

CANADA
SAVINGS
BONDS

6M

PER

cijose. reikia kreiptis į vietos Na
tional Employment Service ištai
gas. C.Sc.

Studijuoti univer
sitete gali visi
Daugelis Kanados universitetų 

organizuoja korespondencinius 
kursus įvairiems dalykams. Regu
liariam un-to kursui klausvti rei
kia Kanados mokyklos 4-5 metų 
pažymėjimo arba tolygaus doku
mento. Saskatchewano un-tas pas
kutiniais metais tokiu studentų 
turėjo 1.200. kurie dirbo namuo
se ir siekė mokslo laipsnių.

Daugelis asmenų visoje Kana
doje šį rudeni vėl įsirašė i tokius 
kursus ir galės studijuoti: pran
cūzu, italu, i scan u ir kt. kalbas, 
muziką, viešą kalbėjima. žurnalis
tiką. psichologija ir kt. Tai vadi
nami “noncredit” dalvkai, kadan
gi jie neduoda jokiu užskaitų 
lainsnių siekiant, bet yra prieina
mi kiekvienam. Kas nenori, nelai
ko egzaminų, šių kursu tikslas yra 
praplėsti minties horizontus.

Toronto un-tas turi labai daug 
tokiu studentų. įsirašiusiu į Ex
tension Department, kuris turi 
užskaitomų ir neužskaitomu kur
sų. Penkis vakarus i savaite ir šeš
tadienio rvtą un-to koridoriai pil
ni besimokančiu iš 54 neužskai
tomu dalykų, jų tarne ir anglų 
k. kurso nauj. ateiviams. Vedu
sioms poroms mokestis yra suma
žintas. jei lanko abu drauge. C.Sc.

• Vienas “Otter” tino lėktuvas 
gali per valanda, jei ežeras ar 
upė netoli, užpilti ant degančio 
miško 36.000 galionus — 18 tonų 
vandens. Vandens tankus pripil
do per keliolika sekundžių, skris
damas kelių pėdų augštyje virš 
vandens. Praėjusią vasarą Onta
rio miškuose kovai su gaisrais bu-

lėktuvai.
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3 yra tiktai

Lietuvių 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
LĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

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

4 skirtingus 
kalėdinius siuntinius be uždarbio!

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 sudaro:
3Vi jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui: tamsiai 

mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos,
4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar moteriškam kostiumui: žalio, 

šviesiai ar tamsiai mėlyno,
3 jardai poplino marškiniams ar bliuzei: balto.

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

— S29.50 isk. visus mokesčius.
DVIGUBĄ KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 sudaro:

jardų 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, 
jardai poplino marškiniams ar bliuzėms: balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $66.00.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už dvigubą siuntinį Nr. 1 

yra tiktai — 57.40.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 sudaro:

jardų 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, 
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 $62.00.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 2 yra tiktai

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

jardų vilnonės medžiagos 2 mot. kostiumams: tamsiai mėlyn. ar pilkos, 
jardų vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams: tamsiai mėlynos, rudos 
ar tamsiai pilkos,
jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiumams: žalio, 
šviesiai mėlyno ar tamsiai mėlyno, 
jardai gėlėto nailono suknelei ar bliuzėms: daugiaspalvio, 
jardai poplino marškiniams ar bliuzėms: balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $101,60.
Kalėdinė kaina BE UŽDARBIO už siuntinį Nr.

S79.00 įsk. 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 geresnes rūšies ir patrauklesnio rašto, 
žemesnėmis kainomis negu praeitais metais.

Paprašius, mes oro paštu nemokamai siusime me
džiagų pavyzdžius Į bet kurį pašaulio kraštą.

Mūsiškius kalėdinius siuntinius be uždarbio gali užsisakyti kiek
vienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtu 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 į bet kuri 
kaiėtiinį be uždaiirio siu

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 gale* 
tumėm laiku pasiųsti siuntinius, jog būtų gauta* Kalėdoms,

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

bą nemokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Apmokėsime visus mokesčius, dėl to gavėjai Lie

tuvoje, sulaukę siuvti^k), nieko nebeturės pri
mokėti.

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

bendrini katalogą, kuris apima labai didelį prekių pasirinkimą, ir savo 
standartinių siuntinių sąraša, kurių kainos: kartu su visais mokesčiais 

.yra nuo S29.00 iki $125.00. o taip pat ir NAUJAI sudarytąjį MAISTO 
.gaminių standartinį kainoraRj.

Lietuvii; Prekybos Bendrovė
341 Ladbroke Grove, London, W. 10, England.

I
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Mann & Martel«.
B E A L T O B S

2336 Bloor St. W.
• • Swansea"

$1.200 {mokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.000. *

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

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

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

. Tel. RO. 2-8255
. Jane • Annette

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
CENTRINĖ RINKIMINĖ KOMI

SIJA SKELBIA,
kad S. Amerikos lietuvių FASKo ir re
vizijos komisijos rinkimams yra nomi
nuoti šie kandidatai: Čikagos apyl.: 
Petras Baltramonas, Jonas Degutis, 
Zigmas Degutis, Rimantas Dirvonas, 
Jonas llčiukas, Romas Kožėnas, Vik
toras Motušis, Klausutis Pūdymaitis, 
Edvardas Sulaitis, Zigmantas Žiupsnys 
ir Povilas Žumbakis; Clevelando apyl.: 
Algirdas Bielskus, Audronė Gelažytė, 
Vytautas Jakubaitis, Kazimieras Kara- 
lis, Juozas Kijauskas, Laimutis Kli
mas, Algirdas Nasvytis, Jaunutis Nas- 
vytis, Algis Penkauskas, Henrikas Pik
turna ir Elvira Sikšniūte-Vadopoliene.

SALFASKo nariai gaus iš CR komi
sijos balsavimo lapą, kurį reikės grą
žinti, atžymėjus pasirinktus 7 kandida
tus, CR komisijai iki š.m. spalio 20 d. 
Tą dieną baigiami rinkimai.

K. Merkis, CR kom. pirm.
LENGV. ATLETIKOS VARŽYBŲ 

TĄSA
Berniukai A. — 100 yd. bėgimas: 

1. Žaliauskas 10,6, 2. Batūra (Aušra) 
10,7, 3. Gaižutis (Aušra). 880 yd. bėgi
mas: 1. Bukšaitis (A) 2:35,6, 2. Jaške- 
vičius (Vytis) 2:41,0, 3. Šlekys (A) 
2:46,7. Šuolis į tolįr 1. Žaliauskas 20- 
8, 2. Gaižutis 19-5, 3. Batūra 17-10. Ru
tulys: 1. Rusas (A) 39-1 Vz, 2. Batūra 
33-. šuolis į augštį: L Bukšaitis 5-3. 
Ietis: 1. Rusas 131-8, 2. Batūra 125-9. 
Mergaitės A. — Rutulys: 1. Klimaitė 
(A) 28-1, 2. Pacevičiūtė (V) 27-9, 3. 
Bilkytė (A) 25-10, 4. Kudirkaitė (A)

22-7, 5. Čeponkutė (A) 20-9, 6. Vaiče- 
liūnaitė 20-0. Diskas: 1. Renkauskaitė 
(V) 83-9, 2. Pacevičiūtė 73-2, 3. Sapijo- 
nytė (A) ,70-9%, 4. Gataveckaitė (A) 
63-1. Ietis: 1. Klimaitė 60-6.

Vyrai. — 100 yd. bėgimas: 1. Mali
nauskas (A) 10,5. Rutulys: 1. Klimas 
(A) 42 %, 2. Burdulis (A) 38-3. šuolis 
į augštį: 1. Klimas 5-6. Ietis: 1. Burdu
lis 140-3. Šuolis į tolį: T. Malinauskas 
(A) 20-4, 2. Klimas 19-4.

Šiomis rungtynėmis buvo užbaigtas 
lengv. atletikos sezonas. Sis sezonas 
nebuvo toks sėkmingas kaip anksty
vesni. Siek tiek vilčių teikia jauniau
sioji grupė, apie kurią daugiau išgir
sime sekančiame sezone. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 

vyksta kiekvieną antradienį, trečiadie
nį ir ketvirtadienį sekančia tvarka: 
mergaitėm 10-13 m. -— antradieniais 
ir ketvirtadieniais 4-6 v.v.; vyresnio 
amžiaus mergaitėms — trečiadieniais 
6.45-8.30, v.v.; berniukams 9-13 m. — 
antradieniais ir ketvirtadieniais 6-7.30 
v. v.; vyresnio amžiaus bern i ūkams 
privaloma treniruotė trečiadieniais 
8.30 v.v. Antradieniais ir ketvirtadie
niais 7.30-9.30 v.v. ir trečiadieniais 
430-6.45 v.v. laisvos treniruotės. Šį 
ketvirtadienį, dėl įvykstančio parapi
jos susirinkimo, treniruotės bus baig- 
tos 7.30 v.v.

Šios savaitės metu visi FASK regist
ruoti Aušros klubo nariai gaus Centri
nio Rinkiminio Komiteto išsiuntinėtus 
balsavimo vokelius. Visi nariai prašo-

Reformuoti jaunimo vasaros stovyklas?
mi atlikti savo pareigą: pagal duotas 
instrukcijas užpildykite rinkimų kor
telę ir pasiųskite CRK. Jei kas nors 
turėtų kokių neaiškumų, prašom pa-

(Atkelta iš 5 psl.) 
mą, todėl mišrios moksleivių sto
vyklos Įneša tam tikrų negeistinų 
elementų i berniukų ir mergaičių 
tarpusavio santykius, ypač trūks
ta priešingai lyčiai pagarbos.

Jeigu būtų būtina pasilikti prie 
mišrių stovyklų, reikėtų keisti pa
čią stovyklavimo programą ir me
todus. Gal galima būtų daryti 
moksleiviams “užsiėmimo” sto
vyklas — studijų savaites, pvz. ką 
nors panašaus Į amerikiečių “Ca
tholic Action” suvažiavimus. Be 
to, reikėtų daryti gerą atranką 
stovy kiauto j ų.. Nepageidau j amo 
elemento neįsileisti arba taip su
tvarkyti, kad jis neimtų viršaus ir 
neduotų visai grupei tono.

Gal galima būtų mišrių stovyk
lų klausimą išspręsti gretimai 
(maždaug 5-10 km. atstume) tu
rint atskiras mergaičių ir berniu
kų stovyklas. Tada kiekviena gru
pė galėtų turėti atskiras pritaiky
tas lyčiai programas ir metodus, o 
susitiktų tik tam tikruose paren
gimuose ir turėtų progos susipa
žinti bei pasirodyti.

Mišriose stovyklose palapinės 
turėtų būti panaikintos.

Manau, kad paskaitos neturėtų 
būti visiškai išmetamos iš stovyk
lų programos. Tačiau paskaitinin
kai ir temos turėtų būti parinkti, 
ypač kad būtų perteikti klausy
tojams suprantamu, Įdomiu būdu 
— gal daugiau pasikalbėjimo 
forma.

Iš patirties darau išvadą, kad 
stovykla turėtų trukti bent dvi 
savaites, nes veina savaitė praei
na susipažinimui, o tik per antrą
ją gali džiaugtis pačiu stovyklavi
mu. (Mūsų mergaičių stovykla 
Putname yra keturių savaičių ir 
programa išdėstoma atitinkamai.

Tačiau gali stovyklauti ir tik 
dviem pirmosiom arba dviem ant
rosiom. Ta dviejų savaičių privile
gija naudojasi tik apie %—-1/5 
stovyklautojų, dažniausiai tos, 
kurių tėvai neišgali visam laiko
tarpiui išleisti)”.

— Ko reikia sėkmingam sto
vyklavimui (gerų medžiaginių są- 

tinkamos vadovybės, paruo
šimo, globėjų)?

T. Paulius, OFM: “Sėkmingam 
stovyklavimui reikalinga: 1—ge
ra, erdvi ir uždara stovyklavietė; 
2—gerų ir užtektinai Įvairiom pa
reigom kvalifikuotų vadovų; 3— 
gero maisto ir neperkrautos die
notvarkės, kad stovyklautojas ne
tik galėtų gerai išsimiegoti, bet ir 
turėtų vieną kitą valandą laisva
laikio, kurio melu galėtų daryti 
tai, kas jam patinkamo ne kas įsa
kyta vadovų”.

V. Skrinskas: “Svarbiausia: ge
ra vadovybė, iš anksto pilnai pa
ruošta stovyklos programa, kur 
numatyta ką kiekvieną valandą 
reikia pravesti — daryti. Paruo
šiant programą. būtinai numaty
ti, ką daryti blogam orui esant.

Medžiaginės sąlygos .prisideda 
prie stovyklos pasisekimo, svar
biausia: 1. maitinimas sotus ir 
punktualus; 2. stovyklos apran
ga: lengva, šilta ir kiek galima 

'vienoda; tas sulygina visus ir ne
išskiria, kuris turtingesnis,. kuris 
biednesnis. Globėjai — naudingi, 
jei supranta apie stovyklavimą ir 
padeda, Įsijungia darbu i stovyk
lą; globėjai, kurie nieko neveik
tų — nereikalingi, nes iš jų tik 
žala stovyklos drausmei”.

Visi anketų atsakytojai svar
biausiu gero stovyklų pasisekimo 
faktorium pirmoj eilėj stato ge
rus ir prityrusius vadovus. Kun.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI

B. Pacevičius siūlo suorganizuo
ti žiemos kursus ir paruošti tin
kamus vadovus, kad stovykla tik
rai būtų idomi ir sėkminga. E. F. 
Daniliūnas duoda tokius pasiūlymus: . .. ........

“Bene pats svarbiausias reika
lavimas — turėti gerą vadovybę, 
sugebančią dirbti su jaunimu. 
Mano supratimu, tik patys vy
riausi vadovai turėtų būti iš Lie
tuvoje brendusios kartos, o visi 
jų padėjėjai ir žemesnieji virši
ninkai — šiuose kraštuose išaugę 
jaunuoliai. Tai labai svarbu, nes 
vaikai i pastaruosius žiūri su pa
sitikėjimu,, kaip i savus žmones, 
sau lygius, labiau suprantamus. 
Tuo tarpu vyresniosios kartos va
dovai jiems atrodo daug mažiau 
suprantami. Jie jaučiasi toli nuo 
jų ar net jų vengia. Šių jaunuolių 
vadų pagalba galima daug leng
viau rasti ryši su vaikais: jie ge
riau jaučia vaikų norus ir jų rea
gavimą i vieną ar kitą reiškinį”.

Kun. dr. Ign. Urbonas: "Sėk
mingam stovyklavimui reikalinga 
visko: ir medžiaginių sąlygų ir tin
kamos vadovybės ir gero pasiruo
šimo. Čia minimas globėjas sto
vykloje turėtų turėti vadovo tei
ses, o kiti visi — komendantas ir 
grupių vadovai — jo Įsakymų 
vykdytojai”.

Sesuo Paulė: “Sėkmingas sto
vyklavimas priklauso nuo Įvairių 
dalykų tinkamos darnos.

Pirmoje vietoje statyčiau gerą 
tinkamą vadovybę. Juk vadovybė 
sukuria nuotaiką, duoda toną, 
sprendžia iškilusias problemas. Ji 
daugiausia nulemia stovyklos pa
sisekimą ir nepasisekimą. Gaila, 
bet kartais atrodo, jog vis naujos 
jėgos ateina savo sugebėjimų iš
bandyti moksleivių stovyklose, o 
tie, kurie jau Įgyja praktikos ne
bepasirodo ir savo patirties ne
grąžina moksleiviams.

skambinti valdybos nariams.

Sportas Lietuvoje
Per Spartako dr-jos lengv. atletikos 

pirmenybes Vilniuje J. Treigienė šuo
ly je į augštį nušoko 1.66 metro ir tuo 
pagerino vienu centimetru savo pačios 
turėtą Lietuvos rekordą. Tų pačių pir
menybių metu Aldona Stančiūtė nu
metė ietį 53,18 metro. Tai augštos 
klasės rezultatas.

Sov. S-gos krepšinio A klasės finali
nių grupių rungtynės eina prie pabai
gos. Vyrų grupėje žaidžianti Kauno 
Žalgirio komanda stovi lentelės gale 
ir jau nebėra vilties padėtį daug ką 
pagerinti. Tiesa, Kauno krepšininkai 
sužaidė gerai su Leningrado Bureviets- 
niko komanda 89:64, tačiau sekančiose 
rungtynėse prieš silpną Leningrado 
Spartako komandą pralošė rezultatu 
93:84. Paskutiniąsias rungtynes žalgi
riečiai žaidė su viena stipriausiųjų-Ru
sijos komandų Kijevo KKI ir jas lai
mėjo rezultatu 76:58. šis kauniečių 
laimėjimas padėties perdaug nepatai
sė ir dabar priklausys nuo keleto ki
tų komandų žaidimo Žalgirio .penke
tuko vieta lentelėje. Kaip iš smulkes
nių aprašymų matyti, Kijevo studen
tai per daug ir nesistengė rungtynių 
laimėti, nes žaidimo metu kelis kartus 
per labai trumpą laiką rezultatą beveik 
buvo išlyginę ir keisdami žaidėjus vėl 
taškus prarasdavo.

Moterų krepšinio pirmenybėse pir
mauja Latvijos ir Estijos krepšininkės.

Tarptautiniame šachmatii turnyre, 
kuriame dalyvauja daugelis pasaulio 
didmeisterių M. Talis, buv. pasaulio 
čempijonas, pralaimėjo jaunam JAV 
meisteriui R. Fisher. Po dešimties ra
tų vis dar tebepirmauja JAV meiste
ris R. Fisheris su 7,5 taško.

Šio sezono pirmame stalo teniso tarp
tautiniame susitikime Sov. Sąjungos 
(“Darbo rezervų” dr-jos) — Lenkija, 
Sov. Sąjungos stalo tenisininkai labai 
smarkiai “sutriuškino” svečius bendru 
rezultatu 18:3. Rungtynės įvyko Vil
niuje. Iš lietuvių dalyvavo tiktai jau
nių grupėje kaunietis H. Lysinas, ku
ris laimėjo visus savo susitikimus.

Sovietų sporto spauda praneša, kad 
šių metų profesinių sąjungų spartakia
doje dalyvavo 10 milijonų sportininkų. 
Skaičius tikrai imponuojantis. Palygi
nus spartakijados rezultatus su daly
vių skaičiumi, tai pasekmės labai jau

Geriausia proga dabar po derliaus nuėmimo 
apžiūrėti ūkius ir tabaką daržinėse. Didelis 
pasirinkimas tabako ūkių prie Delhi, Tillson- 
burg ir kitur.

PRAŠOME RAŠYTI:

C. POCIUS
Real Estate Broker

T I L L S O N B U R G/ O N T. 
■ ■■■■■■■■■■■■■ 

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

Duodamos 5% paskolos perkantiems Mins. ?
RONCESVALLES — HIGH PARK. S8.000 įmokėti, 14 kambarių, atskiras 

namas 2 augštų. 3 virtuvės, alyva vandeniu šildomas, 2 garažai. Pajamų 
namas. Kaina Š26 900.

WINDERMERE — BLOOR. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 7% kamb., dvie
jų augštų, 2 virt., vand.. apšild , 10 pėdų privatus šoninis įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kiemas. $21.000, .

INDIAN — HIGH PARK. $3.000 įmokėti, plytų, atskiras. 14 kamb., 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, mėnesinės nuomos $340. Kaina $19.000.

EGLINTON — YONGE. S3.000 įmokėti, atsk., 5 kamb. bangaliukas, sku
bus pardavimas. Kaina $11.500.

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

IEŠKAU PIRKTI MORGICIŲ $9.000 SUMAI
83 AKRŲ ŪKIS, 30 mylių nuo Toronto, trobesiai Ir žemė gera.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 I 
Kreipkitės visais re&alate | EXTRA Realty Ltd. Cta eksfra petarnavliMs.

Išplanuota ir pagal stovyklau
tojų amžių pritaikyta programa 
taip pat turi svarbų vaidmenį sto
vyklų pasisekime. Vadovybė iš 
anksto turi žinoti, ko norima sto
vykloje pasiekti.

Geram stovyklos pasisekimui 
nereikia prabangos, tačiau būti
na mūsų civilizacijos minimumai. 
Atrodo, ypač svarbu prieš stovyk
linis tinkamas patalpų paruoši
mas, kad stovyklautojams atvy
kus visi žinotų kas kur turi vykti 
— vadai turėtų anksčiau atvykę 
suskirstyti vietas, kad jau ir pra
džioje viskas be didesnių Įtampų 
plauktų. Juk sakoma, kad gera 
pradžia pusė darbo.

Mano nuomone, globėjai yra 
dalis vadovybes-

(Bus daugiau)

vidutinės. G.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europa?
KĄ NORS
ATSIKVIESTI? MP
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

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

Įsteigtas 1926 m.

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones PO 7 21^1 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus l\ / "O U I

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 j vakarus nuo Wasaga Beach. 
10 akerių geros daržų žemės. 20 akerių kalėdinių eglučių. 40 akerių ganyk
lų. Geras 6 kamb. namas. Visi patogumai. Garaž. Darž., tvart. įmok. $2.900.

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
150 akrų su tabako sodinimo teise 47W akruose. 7 džiovyk
los, 2 šiltadaržiai, 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar
tas, 2 gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi pastatai gerame stovyje. Kaina $98.000, 
mažas Įmokėjimas.
A. PUZARA, R.IL 2, RODNEY, OnL Tel. Rodney l24.T.3.

TORONTO
Tautinių grupių paroda 

Spalio 3-8 d.d. Toronte, Pallace 
Pier salėje, buvo surengta pirmo
ji tautinių grupių paroda, orga- 
inzuota taut, grupių veikėjų drau
ge su International Institute of 
Toronto. Paroda buvo atidaryta 
spalio 3 d. 12.30 vai. Kaspiną per
kirpo Toronto burmistras N. Phil
lips, asistuojamas provincinių mi- 
nisterių—J. Yaremko ir A. Gross- 
mano. Ta proga buvo surengtas 
banketas, kuriame kalbas pasakė 
— burmistras N. Phillips ir J. Ya
remko. Pastarasis pabrėžė didžiu
lį ateivių Įnašą Kanados gyveni
mam suminėjo daugybę vardų, 
kurie praturtino visas Kanados 
gyvenimo sritis. \

Parodoj buvo išstatyti: meno, 
rankdarbių, pramonės ir preky
bos eksponatai. Žymią vietą už
ėmė slovako Romano vadovauja
mąfirma "Denison Mines” ir slo
vakų kioskas. Lenkai buvo išsta
tę firmas “Rajca Furs” ir "Pol- 
can”. Kitų tautinių grupių sky
riai buvo mažesni — daugiausia 
tapybos ir rankdarbių. Lietuviam 
atstovavo vienintelis skulptorius 
Dagys su 12 darbų. Gaila tik, kad 
niekur nebuvo matyti ženklo, kad 
autorius lietuvis. Dar buvo maty
ti lietuviška biblija baptistų sky
riuje. Rengėjų buvo sumanyta 
Įrengti Įvairių tautinių valgių sky
rius. bet neišėjo. Visi virtuvės 
reikalai buvo pavesti “Parkside 
Grill” restorano savininkui.

Parodos metu, vakarais, buvo 
suorganizuotos programos, kurio
se dalyvavo Įvairios taut, grupės 
su savo pasirodymais. Buvo pla
nuoti vakarai tautybių grupėms, 
bet tai nebuvo Įvykdyta. Lietuviai 
pasirodė su dviem tautiniais šo
kiais — kepurine ir malūnu. Šo
ko skautų grupė, vad. K. Batūros. 
Paroda baigta visų tautybių ba
liumi šeštadieni. Toronto dienraš
čiai parodą gana plačiai aprašė.
Jungtinis vajus — United Appeal!

Kanadoje socialine globa bei 
šalpa daugiausia rūpinasi priva-i 

' čios organizacijos. Jos tiesioginės j 
i valdžios pašalpos negauna, tad lė-1 
[šas turi,susidaryti iš aukų. Val- 
[ džia šiuo reikalu padeda tik tiek, 
kad aukojamąsias sumas atleidžia 
nuo asmeninių ar korporacinių 
pajamų mokesčių. Toronte tokių 
privačių organizacijų yra net 85. 
Anksčiau jos rinko aukas paski
rai.Vėliau ši aukų rinkimo siste
ma patobulinta, darant tik vienai 
kartą Į metus dideli aukų rinki-! 
mo vajų, o po to paskirstant su-! 
rinktąsias sumas šalpos organiza- i 
cijoms. Toks jungtinis vajus pa
vadintas United Appeal.

Toronte vajus jau prasidėjo ir 
truks 35 d. Apie 40.000 aukų rin
kėjų aplankys kiekvieną torontie- 
tj namuose, o taip pat įvairias ver
slo ir kitokias Įstaigas. Stambios 

: Įstaigos duos šimtais tūkstančių, 
o iš privačių asmenų norima gau
ti bent po vieną kitą dolerį.. Viso, 
pagal sąmatą, kurią sudarė šalpos 
organizacijos, nusistatvta surinkti [ 
$10.225.000. Anot bur., N. Phil- ■ 
lips, Torontas esąs turtingas mies- ■ 
tas. tad tokią sumą nesunkiaisu- 
rinks.

Turtingas Torontas, bet jame 
yra ir gana daug skurdo, nors gal 
ir ne tiep daug kaip kituose did
miesčiuose. Šia proga savo skati
ko auka galime atlikti dideli krik
ščionišką darbą.

Iki spalio 4 d. jau surinkta $2.- 
509.171. Ketvirtis plano jau įvyk
dyta. A. R.

Paskolos lakštų — Canada 
Savings Bonds 

pirkimo reikalu buvo sukviestas 
tautinių grupių laikraščių atsto
vų pasitarimas Bank of Canada 
patalpose. Banko atstovai nurodė, 
kad Kanados paskolos lakštų pir
kimo vajus eina šūkiu: “Gerove 
jums — gerovė Kanadai”. 1961 
m. serijos paskolos lakštų vajus 
vykdomas spalio ir lapkričio mėn. 
Taupomieji — paskolos lakštai 
yra valdžios garantuoti, todėl in
vestavus pinigus Į juos nėra pa- 

; vojaus nuostoliams, kai tuo tarpu 
kitoki investavimai, kurie duoda 
kartais ir didesnius nuošimčius, 
dažnai būna labai nuostolingi. Be 
to. Kanados paskolos lakštai svar
būs krašto ekonomijos pastovu
mui. Naujos serijos paskolos lak
štai. jeigu bus išlaikyti iki 1971 
m. lapkričio 1 d-, duos 4.60% me
tinių palūkanų. Už pirmus metus 
mokama 4>4%, už sekančius še
šis — 4’/2% ir likusius tris —

);5%; v
Iki šiolei išpirkta paskolos lak

štų virš $10 bil. grynais ir pasiža
dėjimų už $18 mil. Vien per I960 
m. išpirkta grynais už $960 mil. 
ir pasižadėjimų už $1,260 mil.

fe

r^CUOLKAN
X REAL

REALTORS

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

: [ į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžiu apar

tamentų, biznių, farmų sklypų et c.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičiu gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RONCESVALLES AVĖ — 
DUNDAS

52.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, garažas, pilna 
kaina tik 14.500.

HIGH PARK —
RONCESVALLES AVE.

$2.300 įmokėti, 8 kamb. mūrirtis 
namas, kvadratinis planas, vandens 
alyvos šildymas, 2 vonios, vienas 
atv. morg. balansui, žema kaina.

EVELYN — ANNETTE
$3.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, gražus didžiulis kiemas, 
pilna kaina $12.500, labai geras pir
kinys. Seimininkas iškeltas iš To
ronto. Turi būti skubiai parduotas.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.500 įmokėti ar mažiau, 5 kamb. 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, garažas, viena 10 
m. atv. skola. Pilna kaina $13.500.

BERESFORD AVE. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
įaujas šildymas, garažas, didelis 
kiemas, namas be skolų.

PARKDALE
$4.000 Įmokėti, 10 didelių kamb. 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 virtuvės, 4 kam
bariai pirmame augšte, didelis kie
mas, skubus pardavimas, Pilna kai
na S15.500 ir vienas atv. morgičius.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS

$5.000 Įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, naujas vand. alyvos 
šildymas, 6 kamb. pirmame augšte, 
užbaigtas recreation kamb. rūsyje.
dvig. gar. geras nuom., puiki vieta.

SWANSEA
$6.500 Įmokėti, puikus 5 kamb. bun- 
galo, centrinis planas, pusiau baig
tas recreation kamb. Aluminiaus 
langai ir durys, garažas su priva
čiu įvažiavimu, 17 m. atvira skola.

JANE — ANNETTE 
TRIPLEKSAS

$10.000 Įmok., 14 kamb,, 5 m. senu
mo, vand. alvva šild., šon. ivažiav.

RŪKALŲ KRAUTUVĖ
$6.700 pilna kaina, lietuvių rajone, 
savait. apyv. maždaug $900, labai 
žema nuoma, geresnės vietos nie
kuomet nerasite.

P. KERBER1S
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

$2.900 Įmokėti, High Park rajone, 
atskiras mūrinis 9 kambarių 
namas. Dvi ultra-modernios 
virtuvės, Garažas ir šoninis 
Įvažiavimas. Viena atvira sko
lą balansui lengvom sąlygom.

$6.000 įmokėti, Bloor - Jane rajone, 
puikus 5 kambarių bungalo- 
vas. Pilnai įrengtas 3 kamba
rių butas rūsyje. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Labai 
didelis gražus kiemas. Pilna 
kaina tik $18.900.

$8.000 Įmokėti arba mažiau, 3 metų 
senumo dviejų šeimų na
mas — dupleksas. Dvigubas 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina S27.000.

$9.000 įmokėti, High Park rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du aųgštus namas. Dvi mo
dernios vonios. Pilnai išbaig
ti du kambariai rūsyje. Gara
žas su privačiu įvažiavimu. 
Pilna kaina S28.000.

53.500 įmokėti. Naujas ypatingai di
delių kambarių bungalovas 
tarp Islington - Kipling. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina S21.900.

S6.000 Įmokėti, Bloor - Brock rajo
ne, dviejų šeimų mūrinis at
skiras namas — dupleksas. 
Karšto vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas, 4 gara
žai. Labai arti Bloor gatvės. 
Pilna kainą $21.500.

100 akrų farma prie Barrie, 6 kam
barių gyvenamas namas ir ki
ti pastatai geram stovyje. 
Traktorius ir kiti padargai. 
Pilna kaina S8.900. Mažas 
įmokėjimas.

518.500 pilna kaina. Didelė 255 ak
rų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geram sto
vy. Labai tinkama pieno ar. 
mėsinių gyvulių ūkiui. Da
bartinė savininkė - našlė no
ri skubiai parduoti. Prašo 
apie S5.000 įmokėti.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3 5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams. .

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. Į N A U 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. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

TELEVIZIJOS ANTENOS
2 E M I A U S I O M I S KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanahrare 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI

• NAMU
• MAŠINŲ
« SVEIKATOS ir
• GYVYBES

Tel. CL. 1-4864
BALYS MASKELIŪNAS

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

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, kietmedžio grin
dys, garažas.

FARMOS PRIE WASAGOS 
$12.000 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 pėdų 
frontas prie 92 plento. Tinkama ga
zolino stočiai, moteliui, restoranui.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotclių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas wins. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų-morgiiių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

FARM A SVEIKAM GYVENIMUI 
$5.500 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% po $200 į me
tus. Ūkio mokesčiai S28 į metus. 
Pasiekti ūkį automašina gražiu ir 
geru plentu galima per 3 vai.

TABAKO FARMA
$15.000 Įmok., 100 akrų, 33 akr. sė
jos. 8 kamb' su visu apstatymu na- 
mas. Be morgičiu.

MOTELIUKAI
$15.000 • 20.000 įmok . 10 vienetų su 
apart. Labai geram stovy
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PETERS -WILES
1190 Weston Rd. (prie Eglinton Avė.) 

Telefonas RO. 2-1191
JANE — DUNDAS 

$2.000 įmok., 6 kamb. mūr. atsk., 
naujas šildymas, šoninis platus įva- 
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 
$3.000 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. — G LE X L A K E 
$3.000 įmok., atsk. mūr. 9 did. kam
bariai, testamentinis pigus pard. 
Naujas šild. Vienas 10-čiai metų 
atviras morgičius. Prašo $16.200. 
Vertas dėmesio.

WESTOX RI).
$8.000 įmok., naujas namas, atsk. 
krautuvė ir 4 butai. Mėn. pajamos 
$450. Gera biznio vieta. Prašo 
$35.000. Geras investavimas.

EGLINTON

ANNETTE — RUNNYMEDE 
$3.000 įmok., 8 kamb. atsk. mūrinis, 
sklypas 45x110, priv. įvaž., garažas. 
Testamentinis pard. Vienas morgi
čius. Kas pirks — nesigailės. Prašo 
$16.000.

JANE — BLOOR
$5.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, rupių pi., atsk. nepaprastai gra
ži vieta. Vienas iš gražių namų, mo
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 kambl 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 šild. Sav. pirko kitą namą. 
Skubus par. Geras nuomavimui.. 
Vertas pamatyti.

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

Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

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

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

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

P a d v k a

Praėjus VIH-tajai Kanados Lietuvių 
Dienai Montreal}'je su tokiu dideliu 
kultūriniu pasisekimu, nuoširdžiai dė
kojame: Jo Eminencijai kardinolui P. 
E. Leger, dalyvavusiam pamaldose ir 
taip gražiai mus sveikinusiam; Verdu- 
no miesto burmistrui Geo O’Reilly, 
MPP, palankiomis sąlygomis leidu
siam naudotis auditorija ir prisiuntu
siam sveikinimą raštu; Pasaulio LB 
pirm. Jonui Matulioniui, dalyvavusiam 
ir pasakiusiam pagrindinę oficialiosios 
dalies kalbą; Kr. V-bos pirm. Steponui 
Kęsgailai savo gražia kalba praturtinu
siam mūsų rengtos radijo valandėlės ir 
oficialiosios dalies programas; Braziii- 
jos LB pirm., dalyvavusiam ir mus 
sveikinusiam: prel. Tulabai už at lai
kytas katalikams ir kun. Jurėnui evan
gelikams pamaldas; už prisiųstus svei
kinimus: abiejų Montrealio un-tų rek
toriams, Lietuvos atstovui J. Kajeckui, 
VLIKui, LLK-tui, JAV LB, “Tėviškės 
Žiburiams", “Neprikl. Lietuvai” ir Tė
vui J. Kubiliui. SJ; rengimo komiteto 
pirm. Jonui Lukoševičiui už įdėtą dar
bą ir pastangas oganizuojant ir prave
dant visą šventę; dr. V. Povilaniui, 
kuris tvarkė visą susirašinėjimą ir 
taip gražiai bei sklandžiai pravedė ofi
cialiosios dalies programas; abiejų pa
rapijų klebonams — Aušros Vartų T 
dr. J. Borevičiui, SJ, ir šv. Kazimiero 
kun. dr. F. Jucevičiui, kurie įeidami į 
Rengimo k-tą tikrai daug padėjo orga
nizavimo ir pravedimo darbuose: kon
certinės programos dalyviams: vals.

. operos solistei Elzbietai Kardelienei 
l'ir jos akomponiatoriui pijanistui K. 
Smilgevičiui, solistui Stasiui Baranaus
kui ir jo akomponiatoriui kompozito
riui St. Gailevičiui, kure savo lietu
viškomis dainomis ir operų arijomis 
tikrai visus sužavėjo; tautinių šokių 
festivalio dalyviams: vadovui Juozui 
Piečaiciui, kuris atliko visą organiza
cinį ir pravedimo darbą, o taip pat jo

į Skaitytoj y laiškai
PAŽYMIAI IR MOKINIAI

TAUPYK IR 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%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.: antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.: trečiadieniais ir ket

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

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

D U F F ERIN RADI O and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St.f * LE. 1-3074 • sav. p.uzbaiis

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Antomatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALICNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

J.BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Htrmberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR QinxrXiflQ
MOTERIŠKŲ ROBŲ o X U v v| Ad

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

y ■. ■&'. TcMmhs LE. 1*1432. r. ya

„ŠYPSENOS..
Literatūros epochos

Literatų tarpe iškilo klausimas: 
kiek epochų buvo lietuviu litera
tūroj? Atsakymai buvo tokie įvai
rūs, kad bendra nuomonė buvo 
neįmanoma. Tada vienas gudruo
lis, klausęs literatūrinių ginčų, 
tarė:

— Buvo trys epochos: pirmojoj 
nieko nebuvo, antrojoj — kas bu
vo. pražuvo, o trečioji — dar bus.

Dažytas ilgiau išlaiko
Du vyrai kalbasi, esą statisti

ka rodanti. kad moterys ilgiau gy
vena, bet nežinia kodėl

— Tai labai paprastas dalykas. 
Dažytas daiktas juk visada ilgi, i 
išsilaiko. — "paaiškina" antrasis.

Vis per skubėjimą
Mirė uošvė. Karstas buvo j:ri 

padarytas, moterys giedojo liūd
nas laidotuvių giesmes, o pilietis 
galvojo sau:

Hm. nepatogu uošvę palai
doti nedažytame karste.

Išskubėjo dažų pirkti. Mieste
lyje pasipaniojo pažįstamas.

—- Gal užsuksime bent po vie
nąišmesti? ■.

— Negaliu. Skubu į krautuvę 
dažų pirkti. Mat. mirė uošvė. Rei
kia karstą nudažyti . . .

— Bet tai užtruks tik kelias 
minutes .. .

— Na, tai labai skubiai...
Prie butelio praslinko ilgokas 

laikas. Išėjęs iš restorano apygir
tis, sutinka dar vieną pažįstamą.

— O gal po vieną?
— Labai skubu. Laiko netu

riu ...
— Trumpai, užsukime ...
Pagaliau išaušo, o pilietis mie

gojo prisigėręs. Pabudo rytojaus 
pavakary. Nupirko dažus ir sku
bėjo namo. Uošvė jau buvo palai
dota. Žengdamas per trobos 
slenkstį, užliuvo kojomis, parvir
to ir sudaužė butelį su dažais ...

— Tai vis per tą skubėjimą ...
— atsidusęs tarė pilietis.

• Amerikietis: Jei Chruščiovas 
nustos pasakoti melus apie mus. 
tai mes susilaikysim skelbti tie
są apie jį.

Daugiau išeivių 
nei ateivių?

Kanadiečiams buvo didelė staig
mena Kanados Banko paskelbta 
statistika, pagal kurią daugiau 
kanadiečių emigruoja nei atvyks
ta. Esą per 1961 m. pirmuosius 
5 mėn. emigravo 14.000 daugiau 
nei imigravo Kanadon. Į tai atsi
liepė statistikos biuras, tvirtinda
mas, kad visdėlto Kanadon at
vyksta truputi daugiau nei išvyks
ta i kitus kraštus. Kadangi Ka
nados vyriausybė neregistruoja 
išvykstančius kitur, neįmanoma 
šios žinios patikrinti. Abiejų Įstai
gų duomenys buvo sudaryti re
miantis JAV ir kitų kraštų statis
tika. Abu šaltiniai betgi sutinka, 
kad imigracija Kanadon smarkiai 
sumažėjo: per 1960 m. pirmąjį 
pusmetį atvyko 58.041, o 1961 m. 
— 36.782. Kanadiečiai emigruoja 
daugiausia į JAV. Pvz. per 1961 
m. pirmąjį pusmeti išvyko 33.000. 
Ten randa geresnes sąlygas. Ka
nadoj siaučiąs nedarbas daug ką 
atgrasina. Net iš Europos nebėra 
toKio veržimosi. Kvalifikuoti pra
monės ir amatų darbininkai leng
viau gauna darbus, o žmonės be 
specialybės dažnai turi rikiuotis į 
bedarbių eilei;

Mažiausia gimimų 
Vengrijoje
Palyginus su kitais rytų bloko 

kraštais, Vengrijoje gimimų skai
čius 1000 gyventojų yra mažiau
sias. 1960 m. Vengrijos gimimų 
skaičius 1000 gyventojų sieke
14.6. Kituose satelitiniuose kraš
tuose ir Sov. Sąjungoje jis dides
nis. Pvz. Albanijoje 1957 m. gi
mimų skaičius buvo 39.1, Sov. 
Sąjungoje — 25,3, Lenkijoje — 
1959 m- 24,9, Rumunijoje — 1958 
m. 21.6. Bulgarijoje — 1959 m.
17.6. R. Vokietijoje — 1959 m. 
16.9, Čekoslovakijoje — 1959 m. 
16.0. Vengrijos gimimų skaičius 
buvo kiek augštesnis už Švediją. I 
kurioje 1959 m. gimimų skaičiusį 
1000 gyventojų tesiekė 14,1, E.'

jų tarpe; “Neprikl Lietuvos 
viškės Žiburių" laikraščiams bei jų 
redaktoriams ir kitai Amerikos lietu- Gerbiamoji Redakcija* 
vių spaudai, kuri garsino Lietuvių Die-: Perskaičiusi ‘TŽM 36 nr vedamąjį 
nos rengimą; visam Lietuvių Dienos straipsnį, kuriame buvo rašoma, apie 
komitetui in corpore, nes kaikurie del perma^ mūsų jaunimo skaičių, pate- 
turėtų bendrų pareigų čia negalėjo bu- kusį š m , yn.t alėjo : iežas.
ti suminėti, bet visas 30 asmenų būrys . ■ . ; . \ •
taip sklandžiai bendradarbiavo tiek j aP‘e nebuvo užsiminta, 
pasiruošimo, užtrukusio virš pusmečio,! v*en tik karštligiškas miesto gy- 
tiek visos šventės pravedimo darbe, pa-; venimas, perdaug šalutinių interesų ir 
aukodami nevieną savo poilsio vakarą: noras kuo greičiau įsigyti “portable ra- 
visam pagalbiniam personalui, kuris dio” yra menkų pažymių priežastys, 
taip nuoširdžiai talkino meno parodoje, * juk ir ankstyvesnės laidos turėjo tas 
sporto rungtynėse, baliuje ir koncerte, pačias problemas, o gal jų dar daugiau, 
bet jų dėl gausumo visų pavardžių ne- nes neseniai buvo į Kanadą patekę, 
buvo įmanoma čia suminėti.

Mieli tautiečiai, Jums, dalyvavu- zijas ir beldžiasi į augštųjų mokyklų 
šiems VlII-tošips Kanados Lietuvių duris, yra gimęs ir augęs karo metais, 
pienės parengimuose ir savo materiali- Kiekviena motina, auginusi vieną ar 

........... ,.. i.„.... du mažiukus bėgimo laikotarpy bei 
pabėgėlių lageriuose nemielai prisime
na tą laiką. Depresija, ateities neaiš
kumas, emigracijos bėdos, įvairiausi 
trūkumai — visa tai negalėjo praeiti 
be ženklo ir jaunojoj kartoj. Visi ži- 

i nom, kad karo laikas veikia žlugdan- 
j čiai į kultūrą >r civilizaciją. Tada nie- 
■ kas nebesuka galvos dėl charakterio 
j ugdymo, kiekvienas tik nori išlikti gy^ 
vas — betkbkia kaina. Vaikų ligos ir 
mirtingumas padidėja. Nevienas ma
žytis, nusilpęs ir ligų apniktas, pali
ko šį pasaulį. Džiovos liga atrado nau
jų aukų jaunimo tarpe. Girtuokliavi
mas, toji yda sekanti Silpno charakte-’ 
rio žmones, padidėjo. Tėvų rūpesčiai, 
kad ir netiesiogiai, persiduoda vai-

Ne tik mes pabėgėliai turime karo 
laikų jaunimą. Kituose kraštuose karo 
laiko prieauglis dabar išaugo, kelda
mas naujas problemas, besiverždamas 
į gyvenimą, į darbo rinką, į augštes- 
nes mokyklas. Konkurencija visur yra 
didelė, neaplenks ji ir mūsų jaunimo. 
Gabesniems, uolesniems — pirmeny
bė. Kas nėra paruoštas kovai už būvi, 
gaus atsibusti, kartais nemaloniai. Pa
siruošimas prasideda namie, labai 
anksti, jau pradžios mokykloje.

Blogi pažymiai visada turi priežas
tis. Pirmoji vieta, kur krypsta mokyto
jų ir auklėtojų dėmesys, yra namai, 
jei vaikui nesiseka. Savo širdy kiekvie
nas mokinys nori kuo geriau pasiro
dyti prieš mamą ir tėtę. Jeigu jam ne
siseka, kas nors kur nors šlubuoja. 
Perdaug laiko nueina neesmingiems 
dalykams. Spaudžiant vaikus moksle t 
reikia atminti, kad kiekvieno vaiko < 

j supratimas arba inteligencija yra skir-f 
tingi. Ką vienas suvokia tuoj pat, ki- 
tam reikia ilgesnio laiko. Berniukai • 

{lengviau skaičiuoja, mergaitėms kai-[ 
j bos lengva, ką vienas atsimena, tik 
‘ aki užmetęs, kitas turi kalte iškalti.1 
: Tas. kuris neskaito, neturi gero sti-‘ 
: liaus, kuriam sunku matematika, ne- į 
(galės būti inžinierium, kas nesupran-1 
ta chemijos, netiks būti gydytoju. Ne-! 

: visada galima varyti vaiką į priekį, i 
nesant tikram, kiek jo gabumai neša..

ne bei moraline parama įgalinusiems 
mus padengti tos šventes rengimo iš
laidas ir davusiems paskatinimo ir to
liautą tradicijon Įėjusią šventę orga
nizuoti, nuoširdžiausia lietuviška ir 
bendruomeniška padėka.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio Seimelio Prezidiumas

P a d ė k a
Penkiasdešimtojo gimtadienio su

kakties proga sveikinusiems mane laiš
kais ir išreiškusiems linkėjimus antro
sios amžiaus pusės laikotarpiui — la
bai nuoširdžiai dėkoju Garbingajam 
mūsų Veteranui Veikėjui Prel. Myko
lui Krupavičiui, Cicero, III., Žurn. Bro
niui Railai, Los Angeles, Calif., J. Kri
vickui, Anglijoj, A. Dagiui, Čikagoje, 
Garbiom T. Modestui Stepaičiui, OFM. 
Kennebunk Port, Maine, broliui Pet
rui, Lietuvoje, ir “Eglutės" Redakto
rei, Garbingai Seselei, M. Bernardai, 
Putnam. Conn.

Už laišką, linkėjimus ir dovanėles 
— dipl. teis. Z. Orvidui, Hamiltone, 
“Aidų" literatūros premijos laureatui 
poetui Bernardui Brazdžioniui, už pri-tini u uravcuimv uaiua, v luiu jv • . .. .. . . . , . .

padėjėjui inž. Justui Kibirkščiui. Čika-: premjjuotąji poezijos rinkini
“Vidudienio sodai .su dedikacija ma 
no sukakties proga. Taip pat sukaktu
vinių straipsnių autoriams: Kun. B. 
Pacevičiui “Drauge’' ir pedagogui An- 

deonistui A. Ulbinui. Ročesterio gru- {tailui Ru'kūliui - - Tėviškės Žiburiuo- 
pei, jos vedėjui St. Ilgūnui ir akordeo-j se ' , v . ... . .

• i ! Lon Inhoi (Tro'/iC! nnbincfoc ir mininistui Z. šipailai. Toronto grupei ir 
jos vedėjui V. Turutai. Montrealio gru
pei ir jos vedėjui J. Piečaiciui, Mont-

gos Jaunimo Centro asamblio grupei, 
jos vedėjui L. Brazdienei ir akordeo
nistui F. Stroliai. Hamiltono grupei, 
jos vedėjai G. Breichmanienei ir akor-

“Vidudienio sodai'\su dedikacija ma

Perskaičiusi TŽ” 36 nr. vedamąjį

Jaunimas, kuris dabar baigia gimna-

Esu labai gražiai dėkingas ir eilei 
lietuviškų laikraščių bei žurnalų re
dakcijų, šiltais žodžiais mano sukaktį

> “Draugui", 
______  , "Lietuvių Dienoms'
viškės Žiburiams", “Varpeliui' 
riui” ir kit.

Čia išvardintiems mieliems asme
nims ir institucijoms — dar kartą la
bai gražus ir nuoširdus manasis ačiū, 
ačiū! Pranys Alšėnas

LIETUVIU SKAUTU BROLIJOS 
DŽIAMBORĖS FONDUI

AUKOJO:
Po ŠIO: KLB Sudburio apyl. valdy

ba, KLB Oakvillės apyl. v-ba: po S5:
V. Ignaitis. V. Rauckis: po S2: V. Jo- _ ............. ...... ....... o____ ___ ___
kūbaitis. J. Šulcas, K. Ališauskienė. Be to. jei kiekvienas veršis i un-ta. kas' 

guodamas leidinį bei rinkdamas skel- V’ Bendorius- R- Maciulevičienė. K. i dirbs kitus darbus? Užbaigti "high- , guoaamas eiarni oei rinKaama^ skei Motušis- P Morkfmas. A. stepaitienė. ■ school” •’all ienas vidutiniu gabu 1 bimus; dailininkui Bukauskui uz nu- T ,
piešima lėmimui viršelio: Augusunui v .J,uoza.pav,cjys’ Stani°- mų moksleivis, bet ne kiekvienas tin-
Kudžmai su p. Petroniu, talkinusiems : TrhtAr^>7 v ’ka tol™^nemš studijoms. Ne visi to
maisto naruošime- šv Onos dr-iosld Pace'’icius’ Chtoravicius. V., ir nori .Tam jau reikia ne tik gabu-

Flzbiefo'i Roplys. S. švilpa. J. Bulota: po SI: i mu. bet ir atsižadėjimo ir pastangų, ir

realio tautinių šokių orkestrui ir jo di- 
rigentui Zigmui Lapinui, suorganiza-{ bmmkul ’ Lietuv 
vusiam ir paruošusiam tokį lietuviškai 
savaimingą muzikos vienetą: Irenai Lu
koševičienei ir V. Jonynui, suorganiza
vusiems ir pravedusiems radijo valan
dėlę. kuri tikrai nevienam mūsų ašarą 
išspaudė; visiems dailininkams, kurie 
savo gražiais paveikslais sudarė pasi
grožėjimo, o ypatingai jos organizato
riui V. Jonynui: Nekaltai Pradėtosios 
seselėms, užlėidusioins meno parodai 
patalpas nemokamai; redaktoriui Jonui 
Kardeliui, kuris taip plačiai išvystė 
Lietuvių Dienos reklamą lietuviškoje 
spaudoje ir atliko didelį darbą reda-

bimus: dailininkui Bukauskui už nu 
piešimą leidiniui viršelio: Augustinui

pirm. M. Gruckūnienei ir šv 
dr-jos pirm. A. Astrauskienei bei vi
sam personalui, kuris taip nuoširdžiai

Dar 
“Tė- 
“Ka

ali kiekvienas vidutinių gabu-

ša4 S. Dabkus. O. Indrelienė. K. Ma- 
,. , . .. ... . , .. - .. culevičius. C. Sakas, A. Juozapavičiusdirbo musu didžiojo baliaus paruosime Kubelskis v Bura„as j. Sušvs. S. Ro- 
ir pravedime: E. Kerbelienei — Kata-ir pravedime: E. Kerbelienei 
likių Moterų dr-jos pirm., ir visoms 
talkininkėms/kurios daug triūso Įdėjo 
organizuojant tokią gausingą loteriją, 
ir K. Leipui už taip sklandų jos prave
dimą, o ypatingai visiems fantų auko
tojams: M. Arlauskaitei, mūsų atskai
tomybės vedėjai, ir jos padėjėjui Pet
rui Adomoniui, kurie taip kruopščiai 
tvarkė ir pravedė visą finansinę atskai
tomybę, be to, padėjo registruoti tau
tiečius, atvykusius į Kanadą prieš 50- 
60 metų, taip pat visiems inkasentams. 
k u r ie meno parodo j e, sporto rungtynė
se, baliuje bei koncerte inkasavo pini
gus: Augustinui Mylei. kuris suorgani
zavo ir pravedė krepšinio varžybas: 
Aušros, Vyčio sporto klubų vadovy
bėms ir sportininkams, kurie, nežiūrint 
didelių nuotolių, atvyko užpildyti spor
tinės programos, o taip pat taurių me
cenatams: T. dr. J. Borevičiui, SJ. 
"Neprikl. Lietuvai" ir Jonui Lukoševi
čiui; Jonui Adomaičiui, kuris parūpino 
nakvynę tokiam gausingam svečių ir 
programos dalyvių skaičiui, o ypatin
gai mieliems tautiečiams tą nakvynę 
suteikusiems; Juozui Šiaučiuliui, ku
ris iš Montrealio LK Mindaugo šaulių 
kuopos narių suorganizavo ir taip 
griežtai bei tvarkingai pravedė visų ( 
įėjimų kontrolę; Aušros Vartų parap. 
chorui ir jo vedėjui muzikui Anibro- į 
zaičiui už giedojimą pamaldų metu: p. į 
Dalmantui, kuris atliko altoriaus ir 
scenos paruošimo darbus auditorijoje: • 
Pr. Rudinskui ir L. Giriniui —visų! 
operacijų kontrolieriams, kurie visus 
pasitaikiusius nesklandumus vietoje 
aiškinosi; eisenų organizatoriams ir 
įvykdytojams bei jos dalyviams, kurie 
davė mums progos pasirodyti svetimų

Will-Do Cartage 
BaIdų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
; Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
' Atstovą*

H. ROžAITIS
Greita kuro-olyvot prittatymef

■f/?
TeMonai LE. 3-4908.

ir

A. Bprkertas, K. Žebrauskas. A. Dauk- ‘Šventos ugnies", apie kurią rašė 
j Kudirka.

“Teenageriai" turi daug gerų norų, 
bet to negana. Dar reikia valios. Čia

se. Krikščiūnas. Stančikienė. Čepon- 'tėvai galėtų padėti. Pažiūrėt, kur tas 
kienė. Bleizgienė. Danaitis. Urbanavi- * Įaika$ pradingsta, kuri reikia praleis- 
čius. Grigienė. Moęvilienė, Baranaus
kas. S. Pąkauskas, V. Kačinskas. E. 
Pakauskienė, A. Gegeckas. A. Lauga* 
T. V. Duobaitienė. A. Keršys, L. Rie
ke vičienė. neišskaitoma pavardė. A. 
Kojelaitis. E. Blumas. S. Šeputis. I. N. 
Aušrota. V. Babinskas: mažiau kaip 
po SI 11 asmenų — S4.85.

Visiems aukotojams tariu nuošir
džiausią ačiū. Jūsų aukos padės lietu
vių skautams dalyvauti tarptautinėse 
skautų stovyklose, ten atstovauti Lie
tuva V. Gudelis, 

LSB Džiamborės Fondo 
Įgaliotinis Kanadai

Bonna. — JAV armija prane
šė. kad V. Vokietijoj karinės gru
pės bus labai sustiprintos, ypač 
aviacija. Gabenama daug kovos 
eskadrilių. 8 sprausminių eskad
rilės pasiliks Europoj, kurios iš
vyko neva manevrams. Ten bus 
5000 kovos lėktuvų Atlanto S-gos 
žinioje. Numatoma ir daugiau su
stiprinimų. .

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

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

TEL; RO.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc;n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Draudimai
RO. 6-0811

arba RO* 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

ti prisėdus prie pamokų. Kaikur TV 
perdaug viešpatauja, kaikur perdaug 
vadžios laisvai paleistos ir vaikai daro, 
ka nori, o kitur vėl tėvai perdaug vai
kui ant sprando sėdi. Namų proble
mos irgi veikia moksleivį, šeima turi 
nematomą kontrolę, kuri lydi jaunuolį 
per gimnaziją iki un-to ir dar toliau.

Jeigu paaugliai yra nesukalbami, už
sispyrę, visad opozicijoj — tai nei ge
ras nei blogas jų nepasiekia. Tada rei
kia jieškoti patarimo pas profesiona
lus. Tas gali sutaupyti nemalonias 
ateities staigmenas abiem pusėm.

Blogi pažymiai visada turi priežastis.
Aldona B.

SUMAŽINO DALYVIŲ SKAIČIŲ
Jūsų Čikagos korespondentas, rašy

damas apie LK Mokslo akademijos su
važiavimą, pateikė netikslų dalyvių 
skaičių. Iš rengėjų gautomis žiniomis, 
dalyvavo: atidarymo plenumo posėdy
je — 400. sekcijų posėdžiuose viešbu
tyje — 200. prof. Ivinskio paskaitoje 
— 350, uždarymo plenumo posėdyje 
ir prof. Ereto paskaitoje — 800. Da
lyvavo nemaža jaunimo, net ir santa- 
riečių. Svarbu, kad dalyvavusieji ne
nusivylė ir labai įdėmiai pranešimus 
sekė. Kitą suvažiavimą siūlom šaukti 
už 3 metų Niujorke. Dalyvis

Sovieto i nuteisė 
du olandus
“Izvestija” praneša, kad sovie

tų saugumas suėmė du jaunus 
olandų jūrininkus, kuriuos esą 
Atlanto S-ga siuntė iššnipinėti so
vietų raketų bazių vakarinėje Uk
rainoje. Tai pirmas atvejis, kad 
sovietų spauda rašo apie raketų 
įrengimus prie Čekoslovakijos ir 
Lenkijos sienos.

Spalio 5 d. karinis teismas abu 
nuteisė po 13 metų kalėjimo. 
Teisme jiedu esą prisipažino kal
tais. Tas pats teitas .praeitą mė
nesi nuteisė Amerikieti M. Maki- 

’ nen aštuoniems metams kalėjimo.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507Dove r court Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JŲOZAPAITIS

Taisomi ILAplQ
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. - AS,.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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 BUKGWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE. 

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

George
ADVOKAT AS-NOT ARAS 

praneša, kad
; į:7 persikėlė

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kolbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

DRAUDIMĄ I
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
NAMU

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
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto arkivyskupijos pa- — Rožinis kalbamas kiekvieną 

rapijose vykdomas finansinis va- d^e.n4 ~ sekmadieniais po 9 vai. 
jus. Arkivyskupo valia, šis vajus šiokiadieniais po 8 vai. Mišių.

, . ■ ... .. . . Kviečiame gausiai dalyvauti. Ne-vykdomas ir abiejose lietuvių pa- galj ateiti bažnyčiąį raginami 
rapijose. Vajaus tiksals:. a. dau- ji kalbėti namie, jei įmanoma, vi- 
giau atkreipti tikinčiųjų dėmėsi į sa jeima kartu.
pareigą remti savo bažnyčią; b 
pagreitinti parapijos skolų išmo
kėjimą: c. duosniau paremti arki
vyskupijoje steigiamą kat. mo
kyklų statymą. Vajaus vykdymas: 
bendradarbiaujant su kūrijos pa
skirtais vajui telkti specialistais, ro repeticija — šį ketvirtadienį, 
kiekvienas dirbantis asmuo trijų 7.30 vai. vak. muzikos studijoje, 
metų laikotarpyje ryžtasi laisva — Par. vaikučių choro repetici- 
valia. pagal aplinkybes ir savo Ja bus penktadieni, 6 vai. vak. 
sąžinę, pasižadėti galimai duos- muzikos studijoje.
nesnę sumą paaukoti bažnyčiai, _ Katahkių Moterų dr-jos su- 
Tai atliekant pravartu .kiekvie- sirįnkimas buj šį sekmadienį po 
nam prisiminti iki šiol per me- paskutįniu Mišių muzikos studi- 
tųs sekmadieniais ir Alidz, sven- Lje žod^j tars‘T Tarcizijus. 
temis aukota suma Pazvmetina ‘ ..— Kitą savaitę parapijos kuni

gai tęs parapijiečių lankymą Eto
bicoke ir Islington© priemiesčiuo
se. 0 mieste aplankys šias gatves: 
Ardagh St., Beresford Ave., Col- 

j beck St , Lincoln Ave., MacGre- 
| gor Ave., Mapleview Ave. ir Wil
lard Gardens.

— Praėjusį sekmadienį per 
Mišias į parapijiečius vajaus rei
kalu kalbėjo kleb. T. Placidas. 
Padaręs apžvalgą, kas paskutinių 
6 savaičių laikotarpyje vajaus or
ganizavime padaryta ir kas dar 
lieka padaryti, klebonas plačiau 
sustojo prie tikintiesiems rūpimų 
dalykų, kaip vajaus dvasinę ir fi
nansinę naudą, vyskupijos vajui 
pravesti bendrovės reikalingumą, 
parapijiečių talkos prasmę, auko
jimo būdą ateityje, vajaus aukų 
paskirtį ir pan.

— Sekmadienio vakare, vado
vaujant par. komiteto ir vajaus 
gen. pirm. dr. S. Čepui, par. sa
lėje vajaus reikalams svarstyti 
įvyko par. vyrų susirinkimas, ku
ris. nors ir negausus, bet buvo la
bai gyvas diskusijomis, ypač po 

• vajui organizuoti bendrovės atsto
tai nristatomi iki 1961 m’ sruo- * 7° Pra.neš™o. Atsiklausus, vajui nįu paro<ja vienoje Toronto metai pristatomi iki iyoi m. gruo talkinti sutiko 57 vyrai. Pabaigoje nn MlPriin 
dz10 1 d- Ii susirinkusius kreipėsi kleb T. n° galen^‘

— Ši šeštadieni 7.30 vai. bus 
laikomos gedulingos Mišios už a. 
a. Petrą Padolskį. Artimieji ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti.

— Bendra par. suaugusių cho-

tus sekmadieniais ir didž. šven
tėmis aukota suma. Pažymėtina, 
kad minėti pasižadėjimai neturi 

į legalinės prievartos; tai yra ne 
kas kita kaip geros valios pareiš
kimas parapijiečio savo parapi
jai. Minėtų pasižadėjimų admi- ‘ 
i list ravimas palieka pačiai para
pijai. Vykdant minėtą vajų sek
madienių Įprastinė rinkliavų tvar
ka ir toliau niekuo nepasikeis: 
bus viena rinkliava, tik ateityje 
vokelių sistema, tuo būdu atžy
mint aukotojų duokles parapijos 
kartotekoje. Betkokiems neaišku
mams išvengti pakartotinai pa
brėžiama. kad šis vajus tėra su
darymas trims metams lyg ir pa
rapijos finansinės sąmatos. (Tai 
daro veik kiekviena, net mažiau
sia, organizacija). Pasižadėta auka 
yra LAISVA ir dėl įvairių aplin
kybių — ligos, nesveikatos bei iš- 
sikėlimo į kitas vietoves — nepri
valoma ištesėti.

— Lietuvių kapinių tarybos pa
skelbtas konkursas kapinių var
tams suprojektuoti susilaukia 
gražaus atgarsio dailininkų tar
pe. Daug kas specialiais laiškais 
kreipiasi papildomų žinių bei kon- i 
kurso sąlygų. Konkurso projek- į

— Pastatui prižiūrėti reika
lingas vyras arba šeima. Sąlygos: 
$200 mėnesiui ir butas tame pa
čiame pastate. Informacijų kreip
tis į kleboniją.

— Kat. Moterų dr-jos narių'su
sirinkimas įvyksta šį sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų muzikos stu
dijoje.

— Pakirkštytas Povilas Marce
linas Ignatavičius.

Išnuomojami kambarys ir virtuvė su 
baidais III a. Yra prausykla bei vonia 
ir tualetas. Skambinti RO. 9-0734.

TEV18RKS ŽIBURIAI

MONTREAL, Que.

šeštad. mokyklos tėvų 
susirinkimas

įvyko praėjusį sekmadienį Prisi
kėlimo par. salėje. Dalyvavo apie 
70 tėvų. Tėvų k-to pirm. J. Pet
rauskas apžvelgė visą praėjusių 
metų mokyklos kultūrinę ir finan
sinę veiklą. Mokyklos tarybos pir
mi ni nkas T. Placidas, O F M, padė
kojęs visiems už gražią praeitų 
metų veiklą, nurodė, kad šiems 
mokslo metams mokyklos mokes
čio pakelti nereikės ir jei visos 
organizacijos parems, kaip ligi 
šiol, reikalinga suma apie $6.500 
bus sudaryta. Mokyklos vedėjas 
J. Gustainis painformavo tėvus 
apie naują mokyklos pergrupavi
mą suskirstant atskiromis klasė
mis mokinius,, lankančius viešą
sias ir privačias mokyklas. Į vie
šąsias mokyklas einantiems mo
kiniams bus sustiprintas tikybos 
dėstymas. Išrinktas naujas tėvų 
komitetas, kurį sudaro: pirm. J. 
Petrauskas, vicep. L. Kalinaus
kas, ižd. V. Akelaitis, sekr. G. 
Chvedukienė, parengimų vadovas 
Zubrickas. Į revizijos komisiją iš-

Spalio 14 d., 7.30 v. v. 
Toronto Liet. Choras 
"VARPAS" kviečia į

LINKSMĄ POBŪVĮ 
Prisikėlimo parapijos salėje.

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

Pa rem ki rrie " Varpa/ ‘ sa vo da ly va vi mu.
Įėjimas $1.50.

Krašto Tarybos nariai — Stp.. “Batory”, imigracijos min. Fair- 
Kęsgaila, A. Norkeliūnas, Pr. Ru-! clough davė leidimą pasilikti Ka- 
dinskas, P. Lukoševičius ir J. Ma- nadoje vienerius metus. Per tą 
liška — buvo nuvykę į Torontą ’ laiką jis galės tvarkyti pastovaus 
dalyvauti Tarybos posėdžiuose. A. pasilikimo reikalus. Prieš tai bu- 
Norkeliūnui teko pirmininkauti vo įsakyta jį deportuoti atgal Len- 
vienam sekmadienio posėdžių. Po kijon. Tobiasz yra baigęs Dancige 
suvažiavimo jis dar aplankė Ha- jūrininkų mokyklą ir Lenki j o j e 
miltoną.

Kostas Andriuškevičius įėjo 
KLB Krašto Tarybon kaip narys 
vieton pasitraukusio dr. J. Sun- 
gailos, kuris perėmė PLB valdy
bos pirmininko pareigas.

Atvyko 8 rusai rengti sovieti
nio paviljono tarpt, pramonės pa
rodoj, kuri įvyks spalio 9-15 d.d. 
Laukiama dar 62 rusų. Sovietų 
paviljonas užims trečdalį ploto, 
skirto parodos dalyviams.

'nvietinėj parodoj Show Mart 
patalpose bus ir Lietuvos gami
niu.

Naujas telefono modelis bus 
bandomas 200 abonentų namuo
se. Abonentai bus parinkti atsitik- 
tinai iš Uį, kurie nr. prasideda j ^7 bei'^rlin^T ApSrt 
48“: • ay.Juose !P°de^luose.vieto kaikurie faktai, kurie tačiau gali 
je įprastinių sukamų nr. ir rai- būti . ik j t iči j 6
džių Įtaisyta 10 mygtukų, kurie ta/Rom , K v ™ 
spaudžiami išduoda muzikinius J?0 10 aPtartl ^^B Krašto Ta- 
garsus, girdimus telefono ragely- ryb°s suvažiavimo reikalai: tech- 
je. Bandymas prasidės spalio 30 - niskoJ? Pu*e; sąmata, 1KLB mkor- 
ir truks 3-6 mėn I poravimo Otavoje ir KLB Geleži

nio Fondo klausimas, šio pastaro-
St. Willibrord anglų katalikų jo klausimu konstatuota, kad Ka- 

gimnazija Verdune rugsėjo 24 d. nados atstovas Lietuvių Fondo or- 
išleidusi 42 abiturientų laidą, už- ganizaciniame komitete p. Ignai- 
baigė savo gyvavimą. Nuo šių: lis, yra perdavęs KLB Kr. v-bos 
mokslo metų mokykla perkelta i pageidavimus, bet i tai negauta 
naujas erdvias patalpas ir vardas jokio atsakymo; todėl KLB Kraš- 
pakeistas i Verdun Catholic High i to valdyba'nusistatė tęsti Kana- 
School. Naujoji mokykla geriau dos Geležinio Fondo organizavimą 
galės patenkinti anglų katalikų į ir nutarė KLB Krašto Tarybai pa
reikalavimus, nes per 42 metUS I cinlvH i CaUSinin Fnndn valdyba 
Verdunas nepaprastai išaugo. 
Verdunas yra vienas gausiausiai 
lietuviu gyvenamų priemiesčių. 
St. Willbrord mokyklą yra baigęs 
nemažas lietuvių skaičius. Š.m. 
laidoj iš 32 mergaičių ir 25 ber
niukų randame 4 lietuvius: S. 
Baršauskas, J. Mačionytė, A. Lig- 
nugarytė ir G, Stankaitis. Linki
me jauniesiems abiturientams 
geriausios sėkmės siekiant augs- čiame pranešama, kad PLB valdy
tojo mokslo. bos pirmininku išrinktas dr. J.

yra palikęs žmoną, kurią tikisi vė
liau atsigabenti Kanadon. ą;

MIŠKU PRAMONĖ
yra svarbus Kanados pragyveni
mo šaltinis. Trečdalis visų kana
diečių pragyvena vienokiu ar ki
tokiu būdu iš miškų pramonės. 
Daugiausia miškų yra Br. Kolum
bijoje ir Quebece.

KLB Krašto

Pirmiausia, protokolo sekr. G. 
Rukšėnui perskaičius praėjusio 
posėdžio protokolą, pirm. St. Kęs
gailą pasiūlė peržvelgti 8-sios Lie
tuvių Dienos eigą ir pasakyti savo

“Čiurlionis” ir “Grandinėlė” 
spalio 28 d., šeštadienį, Central 
Technical School auditorijoje 275 
Lippincott St. — Harbord - Ba
thurst — 7.30 vai. vak. duos nau
jos programos didelį koncertą.

Bilietai po $3, $2.50, 2 ir $1.50 
gaunami “Dainos" Įvairenybių 
krautuvėj 974 College St., tel. 
LE. 4-1274.

Visus maloniai kviečia ir iš 
anksto bilietus įsigyti prašo

Liet, radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai”

Al. Kiškis, Petro sūnus, įstojo 
į anglų “Christian Brothers” vie- 
nuoliją, kurios nariai išimtinai 
dirba mokytojų darbų.

Grigui Antanui gautas laiškas 
iš Lietuvos, Ignalinos raj., Erz- 
vieto kolūkio, siųstas E. Grigie
nės į Torontą, 19 Montrose Ave. 
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

Padėka
Mums dešimties metų vedybinio gy

venimo sukakties vaišes suruošusiems 
ir mus apdovanojusiems mieliems ar
timiesiems ir bičiuliams nuoširdžiai dė
kojame: mamai ir tėčiui Aleksams, 
seseriai Ramai, E- V. Baleišams. R. 
VI. Stabačinskams, B. VI. Končiams, 
G. K. Budreckams, G. F. šiukšteriams, 
L. P. Butėnams, P. B. Sapliams, D. A. 
Siminkevičiams, V-. V. Siminkevičiams, 
V. Pilėnui.

Jūsų malonus dėmesys ir nuoširdu
mas visada paliks mūsų atminty.

Jūsų Laima ir Kvirinas Dargiai
P a d ė k a

Nuoširdžiai dėkoju ponioms: Praka- 
pienei, Bubelienei. Bražukienei, Bajo- 
rinienei. Stanulienei už man surengtą 
priešvestuvinę staigmeną - shower ir 
visoms už suneštas taip brangias do
vanas.

Taip pat nuoširdus ačiū p. G. Kau- 
lienei ir I. Beresnevičiūtei už visoke
riopą pagalbą, pradedant man šio pui
kaus krašto gyvenimą.

Jūsų visų man parodytas toks dide
lis nuoširdumas visuomet paliks giliai 
mano širdyje.

Bronė Kalinauskaitė

LITERATŪRINIS KONKURSAS 
TORONTO JAUNIMUI BAIGIASI 

LAPKRIČIO 15 D.
KLB Toronto apyL valdyba, norė

dama paskatinti mūsų jaunimą labiau 
domėtis lietuvių literatūra, paskelbė 
Toronto apyl. jaunimui dailiosios lite
ratūros konkursą trims jaunimo gru
pėms:

1. Pradžios mokyklos grupės konkur
sas baigėsi gegužės 1 d.

2. Vidurin. mokyklos (High School)

d. Skiriamos dvi premijos: $50 ir $30. 
Tema pasirenkama laisvai. Dailiosios 
literatūros kūrinėlis turi būti nemažes
nis penkių puslapių.

i 3. Studijuojančio ir nestudijuojančio 
jaunimo — ligi 26 metų — grupei ski
riama viena $100 premija. Tema pasi
renkama laisvai. Literatūros kūrinys 
turi būti nemažesnis dešimt puslapių. 
Paskutinis terminas — š.m. lapkričio 
15 d.

Si konkurso data yra galutinė.
Konkurse gali dalyvauti Toronto 

miesto ir apylinkių jaunimos. Verti
nant kūrinius bus atsižvelgta į lietu
vių kalbos taisyklingumą.

kūriniai turi būti pasirašyti slapy- 
varde ir pažymėta grupė. Uždarame 
voke prie kūrinio turi būti pridėta tik
roji autoriaus pavardė su slapyvardžiu 
ir adresu.

Visi kūriniai siunčiami konkurso ko
misijos pirm. V. Tamulaičiui, 102 Que
bec Ave.. Toronto 9, Ont.

Platesnių informacijų žodžiu galima 
gauti pas konkurso komisijos narius, 

pas vra “TŽ” talkininkas. ! Komisijos pirm. tel. RO. 2-8067.
Jaunaia pora nuoširdžiai svei- Konkursui pravesti Toronto ap. Kul-

rinkti- K ^annčkinac M Ahrn- 5ruP«s terminas — sm- Upknčio !5 rinKii. rv. bapocKinas, ivi. /voro H svir-amAC rtvi ir s.in
maltis, Vadauskiene ir J. Danai-
tis. J-

Dail. J. Račkus gyvena Clark- 
sone ir dėsto meno dalykus Ar
tists Centre. Spalio 6-8 d.d. buvo 
surengta jo mokinių paroda. Ka
nadiečiai jo darbu domisi ir jo 
vardą, kartais gana plačiai, pami
ni kanadiškoji spauda. Jis turė
jo progos pasirodyti ir televizijoj. 
Neužilgo dail. Račkus numato or- 

į ganizuoti savo modernistinių kūri-

Placidas, kviesdamas visus į ben- Br. Kalinauskaitės ir St. Pra- 
drą darbą, nes tik visiems prita- kapo jungtuvės šį šeštadienį. Su- 
riant ir visiems talkinant vajus padėtinė yra atvykusi iš Suvalkų 
atneš gerų rezultatų. trikampio, kur ji veikliai dalyva-

— Sekantis par. vyrų susirin- vo lietuviškoj veikloj. Bičiulių
kūnas vajaus reikalu šaukiamas grupė jai surengė šaunią prieš- 
šį ketvirtadieni, spalio 12 d., 8 vestuvinę staigmeną. St. Praka- 
vaL vak. parapijos salėje. Visi ......... -■ -
vyrai prašomi gausiai dalyvauti. ____ _____________ _

— Pakrikštvtas Gotfrido ir kiname, linkėdami gražios dar- turos Fondo įgaliotinio L. Tamosaus-
j, . ,. TT r t . -r? į   ko sudaryta komisija: pirm. V. Tamu-Knstmos Hoelzl sūnūs Pranas !nos, didžios sėkmės šeiminiame laitis ą(>kr T Ramanauskietič nariai- 
Gotfridas; Jono ir Elenos Nešu-' gyvenime ir ilgų metų, 
kaičių dukrelė Gloria Konstanci-Į
ja. Tėvelius nuoširdžiai sveikina-! Alyvos užsakymas per LN 
me. o kūdikiams linkime Dievo dar suprastintas, 
palaimos.

atneš gerų rezultatų.

vyrai prašomi gausiai dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. J. Yčui ir gail. sės. Zarembaitei 

už rūpestingą priežiūrą man esant ligoninėje. Taip pat gili 
padėka mane lankiusiems kun. kleb. P. Ažubaliui. R. Žioga- 
riui. p. Baltaduonienei, p. Bedarfienei. p. Baumgardienei, p. 
čeponienei. A. Krasauskienei, p. Adomonienei, sesei skautei 
D. Keršienei. Mrs'. Holmąnn ir visiems kitiems, kurie manęs 
ligos metu neužmiršo.

Prašau priimti mano nuoširdų ačiū!
Ad. Buteikienė

Miškinių šeima

ELENAI SARGAUTIENEI ir jos šeimai, 
brangiam tėveliui mirus, 

gilią užuojautą reiškia

B A L I U I S A L T M I R U I minis, 
dukrai Elenai Sargautienei ir šeiniai 

reiškia gilią užuojautą
KLB Oakvillės Apyl. Valdyba

B A L i UI ŠALT M I R V I minis.
velionięę sūnui Vladui šaltmirui. jo motutei, sūnums, duk
terims ir visoms gentims nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Ramutė ir Vladas Verikaičiai

siūlyti į Geležinio Fondo valdybą 
kandidatus, o pačiam su važia vi- 

: mui pasiūlyti suaukoti pirmąjį 
inašą; Kr. v-bos posėdyje buvo 
Įnešta auka.

Po to perskaityta eilė laiškų, 
kuriuos yra gav s KLB Kr. v-bos 
pirmininkas. Vienas jų kalba 
apie paskaitos temą, kitas sekan

čiai Kanados Lieriivių Dienai siū
lo vieta — Fort William, Ont., tre--7 7 ■ ■

ko sudaryta komisija: pirm. V. Tarnu- 
i laitis, sekr. L. Ramanauskienė, nariai: 
i kun. B. Pacevičius, Zf Daugvainienė ir 
J. Gustainis. Konkurso komisija

i

Užtenka pa- Toronto komunistų partijos su
skambinti tel. i Liet. Namus LE. važiavimas įvyko rugsėjo 30 ir 
3-3027 arba vakarais P. Lėliui | spalio 1 d. Kaip praneša spauda, 

! LE. 4-1586. Galima skambinti tie- 
Įsiai į alyvos tiekimo kontorą 
i Queen. City Fuel Oil Ltd. LE. 
i 7-2662. tik tuo atveju pasakyti, 
kad alyva užsakoma per Liet. Na
mus. Visur lapelius užpildys užsa
kymo priėmėjas.

Praeitą savaitę alyvą užsakė: 
J. Balsys, J. Beliūnas, V. Beres
nevičius, A. čižikas, K. Gaputis, 
V. Janulevičius, J. Krivas, S. 
Kviecinskas, A. Miniota, K. Mo- 
tušis, M. Petraitis, F. Romano, P. 
Sadauskas. Viso jau turime 40 už
sakytojų, bet kolkas tai tik maža 
dalis numatytų 200.

Primename, kad užsisakiusiems 
alyvą per Liet. Namus krosnys iš
valomos greitai, gerai ir be jokio 
atlyginimo. L.

dalyvavo iš metropolinio Toronto 
41 klubo atstovai — apie 100 ir 
keliasdešimt stebėtojų. Suvažiavi
mas nutarė parinkti du kandida
tu į būsimus feder. parlamento 
rinkimus ir remti Naujosios .De
mokratinės partijos kandidatus.

“Minčių trupiniai”—tokiu var
du išėjo 80 psl. knygelė, parašy
ta kažkokio Palantos. Skelbiama, 
kad tai eilėraščių rinkinys, išleis
tas "Kanados Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro komiteto”. 
Autoriaus bendraminčiai komu
nistinėje “Laisvėje” ir “Liaudies 
Balse” giria eilėraščius, nors pri
sipažįsta: “jo poezijai meniniu at
žvilgiu galėtume nemaža prie
kaištauti”.

Vertas pamatyti filmas
Iki šiol esame matę kinuose fil

mus iš keleto šventųjų gyvenimo, 
kaip “Bernadetos giesmė”, “Joa- 

r na Arkietę” ir kt. Neseniai paga
mintas filmas “šv. Pranciškus 
Asyžietis” pralenkia visus ligšio
linius tos rūšies filmus. Tai visa 
gyvenimo istorija to šventojo, ku
ris atsisakė patogumų ir pradėjo 
naują gyvenimą, įsteigdamas ordi- 

• ną, kuris šiandien yra išsiplėtęs 
I visame pasaulyje.
7 Filme matome visą šv. Pran- 

" eiškaus vaikystę ir jo nuotykių 
r pilnas jaunystės dienas. Matome 
■ j kryžiaus karus ir tas vietas, kur 

šv. Pranciškus gyveno, nes dides
nė filmo dalis buvo daryta Asy
žiuje. Šv. Pranciškų vaidina ar
tistas Bradford Dillman. Kiti ar
tistai nėra pagarsėję, bet visi at
lieka savo roles gana įtikinančiai

K.

14 K

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal;, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

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

nepamirškite užsukti- lietuvlškon dovaną, 
suvenlrą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Duitdas St 4^’ TeL LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie mūsų 
brangios mamytės A. t A. BARBOROS TREIGIENES pa
laidojimo:

Tėvams pranciškonams. Prisikėlimo parapijos tretinin
kėms. karsto nešėjams, visiems užprašiusiems šv. Mišias už ' 
jos vėlę, atsiuntusiems gėlių laidotuvėms, lankiusiems ją 
laidotuvių namuose, dainavusiems pamaldose laidotuvių 
dieną ir palydėjusiems i kapines, taip pat visiems pareišku- 
sienis mums užuojautą liūdesio valandoje

Velionės sūnūs ir dukterys su šeimomis

Anglų katalikų žurnalas netru
kus bus pradėtas leisti Toronte, 

į Vardas parinktas “Insight” — 
įžvalga. Jį leis Toronto katalikai 
pasauliečiai. Redaktorių parink
tas C. J. Eustace, konvertitas, imi
gravęs iš Britanijos. Ikišiol tokio 
žurnalo angliškojoj Kanadoj dar 
nebuvo. Jame bendradarbiauti 
kviečiami ir nekatalikai. žurnalo 
adresas: 620 Yonge St.. Toronto.

PIJANINŲ 
technikas

A. BRIČKUS atlieka įvairius 
pijaninų remonto dorinis ir 
snstygavimus. Tel. LE, 7-3782.

408 RoncesvallesAve. Tel* LE. 5-194^
•• ?'.. kampas Howard Park

Margis Drug Store
■ JOHN V. MAROIS, PhniJt.

Cigo rečių kartoftas _ O *3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai. ' ,
Mes turime daugvbę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu
nėlės, zubražolė. “CT termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1M4.

MARGIS DRUG STORE
AAftf Itftfinėc — Nylon seamless — reg. $1.00 pora
mOre' 15KOS KOJ1 neS —speciali nuolaidų—2 poros už $1.M

Lenkų jūrininkui Fr. Tobiasz. Sungaila.
I kuris Montrealy pabėgo iš laivo i Pagaliau išsiaiškinta, kas iš Kr. 

> v-bos narių vyksta i Kr. Tarybos 
suvažiavimą, kada ir kokiomis 

Premjeras J. Diefenbakeris ! priemonėmis. Tuo posėdis ir 
lankysis Toronte "lapkričio 22 d.,: baigtas. KLB KV Inf.
trečiadienį. Tautinės grupės ren- ■ 
gia jam 'grandiozinį priėmimą:
Elizabeth Hall 8-11 vai. vak. Tam ivOS nCSirupiHG 
reikalui yra sudarytas specialus mALe|.j nnciriin*- 
komitetas, vad. parlamento atsto-i iriUfxbSU/ ncaii up .
vo Arthur Maloney. Lietuviams' ateitimi 
jame atstovauja J. R. Simanavi
čius. Kiekviena tautybė koncerto- = Sumanusis Quebec© premjeras 

: priėmimo metu turės progos pasi- J- Lesage tęsia savo reformas. Pa
rodyti. Koncerto vadovas vra J. gal naują patvarkymą, visose mo- 
Colingwood Reade. Premjeras i kyklose iki 12 skyriaus mokslas 
kalbės į nauj. ateivius apie 45 nuo š.m. yra nemokamas. Onta- 

(min. rio prov. mokslas viešosiose vidu-
:  rinėse mokyklose taip pat nemo-
Lietuviską baldu 
dirbtuvė

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

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pasta tai-žemė-Draudimas-Paskolos

8 apartamentai, Parthenais g-vė, 
prie Sherbrooke g-vės, netoli šv, 
Kazimiero bažnyčios. 4 metų. Paja
mų $5.360. Nuomininkai apsišildo. 
Kaina $35.000. Įmokėti $10.000.

P. Adamonis RA. 2-2472.

į karnas, bet privačiose reikia mo
kėti, nes jos mažai gauna para
itos iš valdžios ir visi mokesčiai 
>askirianii viešosioms mokyk
loms. Quebeco provincijoje visos 
mokyklos gauna vienodą valdžios 
paramą. Nėra skirtumo tarp ka
talikų ir protestantų, tarp anglų

i ir prancūzų.
Per savo trumpą valdymo lai

ką premjeras Lesage padarė daug 
įvairių reikalingų reformų. Pas
kutinis jo šūkis — mokslas bei iš
silavinimas. Jis sako: “Kas nesi
rūpina mokslu, tas nesirūpina ir 
Quebeco ateitimi. Kas mūsų pran
cūzišką - kanadišką žemę myli, 
tas leidžia savo vaikus mokytis".

T A U P Y K IR S K O L IIN K I S „ 
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 1 vai.

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

Pirm. J. Bernotas. AV. 8-3111 • Vedėjas I). Jurkus. PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BROCK — QUEEN. $1.000 įmokėti, balansas $12.000 per 13 metų, moder- 

n;škas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema, 
g~»ra "as.

BATHl’RST — BLOOR. $2.500 Įmokėti, balansas $13.000 per 10 metų.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. "Estate" 
mrdav:m«s.

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 imokėti. balansas $14.500 oer 10 metų. 
7 kambariai, prie oat Bloor, vandeniu šildomas, platus įvažiavimas, mo- 
dorn;škas. gražus namas.

SIX POINT — BLOOR. $10.000 imokėti. balansas $11 500 per 10 metų.
Snecial’ai statytas bungalow, riisvs nilnai iriba’gt’s. geram rezid. raione.

KRAUTUVE — BLOOR — DUNDAS $5.000 imokrii. balansas $17 500.
Moderirškai pastatytas, plius du butai, geroj vietoj, ii"

TRIPLEKSAS — ORIGANALUS. $10.000 imokėti. balansas $22 000. 17 
kambarių, balkonai, vienų metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai, virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai 
langai. ?? -.A

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




