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Giedra po audros
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI DEŠIMT METŲ
Paskutinioji lietuvių emigracija savo mastu yra labai didelė 

— niekad dar tokia tautiečių masė nebuvo vienu metu iš Lietuvos 
išvykusi. Tai yra greičiau net ne emigracija, o ištisos tautos da
lies išvykimas. Kai šioji naujausioji emigrantų masė 1947-49 metų 
laikotarpyje pajudėjo iš Vokietijos stovyklų į platųjį pasaulį, rei
kėjo ją kaip nors sujungti. Kitaip ji būtų ištirpusi. Tada ir užsi
mezgė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Neįkainuojamos vertės 
pradinį darbą paruošiant PLB statutą atliko VLIKas ir jo Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba. Abi institucijos buvo vadovaujamos prel. 
M. Krupavičiaus. Minimasis statutas, paskelbtas 1948 m., tebevei
kia iki šiol. Jis turėjo ir tebeturi savyje eilę netobulumų, kilusių 
iš to, kad statuto kūrėjai perdaug vertino Vokietijos stovyklose 
gyvenusių lietuvių visuomeninę struktūrą, o permažai atsižvelgė į 
Amerikoje jau įsisenėjusią organizacinę struktūrą. Tai buvo sta
tutinis minusas, kurį tačiau atsvėrė naujas principas pasaulio lie
tuviams apjungti. Tas principas rėmėsi ne tuo, kas mus skiria, bet 
tuo, kas jungia: kraujas, kilmė, kalba, gimtoji žemė. Tai yra didelės 
jungtys. Statuto kūrėjų manymu, jos turėjo ištirpinti visus mus 
skyrusius ledus.

Teorines PLB statuto kūrėjų viltis turėjo patvirtinti gyvenimo 
praktika. Toji proga labai greit atsirado, ir tai pas mus, Kanadoje.

Niūrūs ir nemalonūs buvo šio krašto lietuviams 1949 metai, 
praėję suirusio Kanados lietuvių seimo Montrealyje ženkle. Suski
limas seime atnešė ir visų šio krašto lietuvių susiskaldymą nuo vir
šaus iki apačios. Prasidėjo kova tarp brolių — kaltinimai, užgau
liojimai, niekinimai. Atrodė, kad viskas- griūva, kad esame pa
smerkti nuskęsti anksčiau, negu manėme. Ir štai kritiškuoju mo
mentu, lyg palaima iš dangaus, atėjo PLB idėja. Atėjo ir pastatė 
klausimą: broliai, lietuviai, argi iš tikrųjų mūsų niekas nebejun- 
gia? Šis PLB idėjos balsas neliko tyruose šaukiantis. Jis rado at
garsį beveik visų širdyse. Jis nustūmė i šalį politines bei ideologi
nes aistras ir paruošė dirvą naujai organizacinei struktūrai — Ka
nados Lietuvių Bendruomenei, kurios organizacija gimė Montrea
lyje 1952 m. rugpjūčio 29-30 d. Tada posėdžiavo pirmoji KLB 
krašto taryba. Nuo tų dienų, štai, jau praėjo dešimtmetis, ir šių 
metų KLB tarybos suvažiavimas, vykstąs šį savaitgali Otavoje, yra 
jubilėjinis.• • •

Po audros užėjo saulėta ir darbinga diena. Pamiršę neseniai 
buvusius ginčus, visi Kanados lietuviai ėmėsi dideliu kruopštumu 
kurti bendruomenės organus. Pirmoji krašto valdyba, vadovaujama 
J. Matulionio, pasiskirstė darbą į organizacinį, politinį ir šalpos. 
Prie vaidybos įkurtas Kultūros Fondas plačiu mastu ėmėsi organi
zuoti lietuviškojo švietimo ir kultūrinio gyvenimo reikalus.. Dabar, 
dešimtmečio perspektyvoje, jau geriau matome užsimotųjų darbų 
rezultatus. Jais galime didžiuotis. Organizaciniu požiūriu KLB 
šiandien yra neabejotinai vadovaujanti betkokiai didesnei Kana
dos lietuvių veikiri betkuriose srityse, ir niekas jai tos teisės ne
ginčija. Tąjį darbą ji atlieka per Bendruomenės apylinkes, apiman
čias visą kfaštą. Politiniu požiūriu dešimtmečio pastangos apvaini
kuotos teisių Lietuvos konsului grąžinimu ir Kanados premjero 
akcija keliant Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose. Tūkstančiai do
lerių. kanadiečiu suaukotų Tautos ir šalpos Fondams, byloja už 
save. Kanados lietuviškojo švietimo sistema jau seniai suorgani
zuota su savomis programomis bei vadovėliais ir apima per 1000 
moksleivių. Veikia, nors ir negausūs, bet stiprūs kultūriniai viene
tai. Individualinė kanadiečių kultūrininkų ir menininkų kūryba už
ėmė prideramai augštą vietą visame lietuviškame lobyne. Tai vis 
pastarojo dešimtmečio balansas. Žinoma, negalima to visko pri
skirti tik Bendruomenei, bet Bendruomenės organizacija, kaip visus 
apjungiantis rėmas, padėjo tiems laimėjimams neabejotinus stip
rius pagrindus ir yra daugelio tų darbų akstinas.

Šiomis dienomis susircnkąs jubilėjinis KLB tarybos suvažia
vimas turi tačiau ne tik malonumo pasidžiaugti darbingu dešimt
mečiu. bet taip pat ir išspręsti eilę svarbių reikalų. Viena didžiųjų 
spręstinų problemų yra Pasaulio LB centro tolimesnė veikla. Se
kančiais metais šaukiamame PLB seime kanadiečių balsas bus 
svarus. Tą balsą reikia jau dabar aptarti. Kita didelė spręstina 
problema yra nesibaigiantis mūsų prieauglio klausimas. Daug tuo 
reikalu jau padaryta, bet dar daug kas ir darytina. Prie šios temos 
prisirikiuoja kanadiečių dalyvavimas milijoniniame fonde ir eilė 
kitų svarbių klausimų. Turėdami tai galvoje, linkme i jubilėjinį 
suvažiavimą susirinkusiems atstovams pradėti antrąjį dešimtmeti 
tokioje pat pakilusioje dvasioje, kokioje buvo pradėtas pirmasis.

KLB tarybos pirmojo suvažiavimo, Įvykusio 1952 m. rugpjūčio 29-30 d. Montrealyje, dalyviai. Sėdi iš 
kairės i dešinę — O. Indrelienė, M. F. Yokubynienė, a.a. L Monkienė, K. Grigaitis, M. Arlauskaitė, 
tarybos suvažiavimui pirmininkavęs J. Matulionis, LO Komiteto pirm. P. Juškevičienė, St. Prapuole- 
nytė-Bunker, dr. P. Lukoševičius, a.a. kun. K. Riekus, kun. dr. J. Gutauskas. Stovi — K. Toliušis, J. 
Cinga, J. Gaižutis, J. Kardelis, J. Yokubynas, P. Vaitonis, dr. A. Šidlauskaitė, A. Rinkūnas, V. Meilus, 
J. R. Simanavičius, K. Lukošius; antroje eilėje — J. J. Juškaitis, Tėvas P. Baniūnas, OFM, prof. A. 
Zubrys, H. Stepaitis, inž. J. Čeponis, archit. A. Šalkauskis, a.a. dr. A. Šapoka, inž. J. Sližys, inž. A. 
Juozapavičius, kun. dr. J. Tadarauskas, K. Andriuškevičius ir Pr. Alšėnas.

Bendra gynyba ar bendra mirtis?
paliečiant atskirų valstybių suve
renumo. O ir tie, kurie yra linkę 
atsisakyti tam tikros suverenumo 
dalies, praktiniuose svarstymuose 
bei planuose labai gina sau nau
dingas pozicijas.

Atominiai ar tradiciniai
dar negalvDjo^3Hcžt^a^.įyb| gmi<ai?.

V. Europos gynybos, problema 
iškilo su II D. karo mūšių laimė
jimu ir taikos pralaimėjimu'. Pa
bėgėliai iš Rytų ją aiškiai matė, o 
vakariečiai, girdėdami tokias.kaį- 
bas, tik galvas kraipė ir netikėjo. 
Jie tebegyveno laimėjimu, prieš 
vokiečius ir apie sovietų grėsmę

si jų ekspertai — diplomatiniai ir 
kariniai — planuoja V. Europos 
gynybą, nes sovietinė grėsmė ne
tik nemažėja, bet dargi plečiasi.

Pastaruoju metu keliamas stra
teginis Europos gynybos klausi
mas: ar įmanoma kariauti Euro
poj nesukeliant pasaulinio karo?

leriją, tankus ir aviaciją.
Kitokios nuomonės apie atomi

nius ginklus yra dabartinis JAV 
gynybos ministeris McNamara. 
Pasak jo, atominiai ginklai esą 
perdaug pavojingi, kad juos būtų 
galima duoti atskiroms valsty
bėms, kurios sudarytų atskiras 
atomines pajėgas. Kad ir vietinio 
pobūdžio jų panaudojimas esą ga
lėtų sukelti pasaulini karą. Ki
taip mano britų strategas prof. P. 
Blackett. Pasak jo. tokiu atveju

Kanados diplomatai jau dirba 
pavergtųjų bylai

Kanados premjeras J. G. Die- 
fenbakeris, kalbėjęs rugpjūčio 31 
d. Regina, Sask., pareiškė: “Sau 
prisiskyrę laisvės gynimą, komu
nistiniai veikėjai privalo būti at
skleisti viešumai, kas jie ištikrų- 
jų yra, būtent, veidmainiai ir ne
ramumų kėlėjai”. Sovietiniams 
imperialistams esą reikia nuola
tos priminti jų tironišką pobūdį. 
“Bandžiau tai padaryti 1960 m. Galimi veiksmai šia kryptimi yra 
Niujorke. Priminiau Chruščiovui svarstomi dabartiniuose pasitari- 
jo imperijos pavaldinių padėtį, muose ir mano tikslas yra užsi- 
Skaičiai gali keistis, bet šiuo me- ’ tikrinti kuo daugiau tarptautinės 
tu po sovietų valdžia yra 96 mill- i paramos, kad sėkmingai pavyktų 
jonai žmonių, kuriems niekad ne- pateikti šį reikalą JT rudens se- 
leidžiama laisvai apsispręsti. Pra- sijoje”. į
šiau Chruščiovą duoti toms tau- šiuo metu premj^as J. G. Die
toms laisvų rinkimų teisę ir saly- fenbakeris dalyvauja Britų Bend- 
gas išsirinkti valdžią, kokios jie ruomenės kraštų min. pirminin- 
norėtų tikrai laisvomis sąlygomis, kų konferencijoje Londone.

Jeigu Jungt. Tautos tiria kitų 
kraštų gyvenimo sąlygas, kodėl 
jos neturėtų atkreipti dėmesio 
kuria nors proga i tamsos sritis 
sovietų valdžioje? JT chartos 
principai šiuo atžvilgiu juk yra 
visuotini.

Taip galvodama. Kanada jau 
kuris laikąs tariasi su kitais JT 
nariais apie galimybes iškelti vie
šumon sovietini imperializmą.

Šiuo metu premjeras J. G. Die

Jubilėjinis tarybos suvažiavimas
Kanados LB krašto tarybos ju- 

bilėjinė — penktoji sesija Įvyks 
rugsėjo 15-16 d. Otavoje, St. Pa
tricks salėje, 90 Parent Ave. Joje 
dalyvaus PLB valdybos atstovai, 
krašto valdybos nariai, apylinkių 
pirmininkai, fondų vadovai, rink
tieji tarybos nariai, kviestieji sve
čiai, redaktoriai. Posėdžiai bus 
vieši, prasidės šeštadieni, 10 vai. 
ryto, ir juose galės dalyvauti visi 
lietuviai. Bus svarstomi Kanados 
lietuvių reikalai, renkama nauja 
kr. valdyba, aptariama PLB die
na ir seimas 1963 m. Toronte ir 
t.t. Suvažiavimas yra numatęs ofi
cialų vizitą Kanados vyriausybei,

kuriai bus pareikšta padėka visų 
Kanados lietuvių vardu už prem
jero pastangas kelti Lietuvos ir 
kt. sovietų pavergtųjų kraštų by
lą JT ir Lietuvos konsulato pilną 
pripažinimą. Buvo planuotas vizi
tas pačiam premjerui J. Diefenba- 
keriui, bet šiuo metu jis dalyvau
ja Britų Bendruomenės premjerų 
konferencijoj Londone. Padėkos 
raštas Kanados vyriausybei buvo 
pasiųstas ir iš Windsoro Lietuvių 
Dienos proga.

KLB tarybos sesijos proga Ota
voje rengiama ir meno paroda 
dail. J. Pautieniaus iniciatyva. 
Apie ją žiūr. “TŽ” 5 psl.

Savaitės įvykiai
iuaIoj iiuoiaixoj bręsta ir Praii-,otraiegijos zi icvas dr. ii. Kissm-į*<aro pinimas įvyKsta žmonių min-, 
cūzijos - Vokietijos suartėjimas. ;ger. Harvardo un-to prof. ir JAV j tyse, o ne fronto mūšiuose. Ne-! 
Prez. De Gaulle, lankydamasis vyriausybės karinis patarėjas, ne-i teisinga esą žiūrėti į atominius; 
Vokietijoj tai labai aiškiai pabrė- 
žė. Atrodo, realiai rengiamasi 
bendrai gynybai, nes kitaip gre
sia bendra mirtis.

Praktinės kliūtys
Su pačia bendros gynybos idėja 

visi vakariečiai sutinka, tam yra 
susijungę į Šiaurės Atlanto Są
jungą, tačiau praktinis gynybos 
organizavimas neina taip lengvai. 
Prancūzijos karines pajėgas tebe
laiko pririšusi chaotiška Alžerija; 
olandų kariuomenė turi rūpintis 
dar kaikuriomis kolonijomis: vo
kiečiai su slaptu įtaringumu žiūri 
i vakariečių • 
nius ėjimus, kurie galbūt slepia! ApTamai, kanT ištekliai turi būti

, PRAEITA SAVAITĖ BUVO GAUSI ĮVYKIAIS IR ĮTEMPIMAIS, 
.seniai lankęsis Britanijoj, pareis-!sprogmenis kaip pavojingus ir di-! Amerikoj kilo smarkūs debatai senate dėl prezidento^politikos ir jo 
• kė —taip. Esą vakariečių karinės; delius. Tradiciniai sprogmenys' neisimo ką nors veikti ryšium su rusų beprasidedančia Kubos oku- 
. pajėgos turėtų būti tiek sus! ip-! mūšiuose esą nemažiau pavojingi; j pacija. Amerikiečiai pajuto baimės ir nerimo dėl rusų aktyvumo jų
1 rintos kad kalėtu vesti ilgesni ka-' skirtumas clūdi ne didume, o rū- Vvrionevhė hnvn neinamo Ir i-nrtn amrintos. kad galėtų vesti ilgesnį ka-; skirtumas glūdi ne didume, o rū- pašonėj. Vyriausybė buvo raginama ir kartų kaltinama dėl neveik- 
rą be atominių ginklų. Š. Atlanto: šyje. ....................... i lumo. Prezidentas mėgino raminti, tvirtindamas, kad Kuba dar ne-
S-gos pajėgos privalėtų turėti ne Strategai ir politikai šiuo metu turi pajėgumo ką nors pulti, bet gale savaitės paprašė senato leisti 
22 divizijas, kaip dabar, bet dau-; tariasi. Jie gal dar ilgai svarstys pašaukt karo tarnybai 150.000 atsarginių. Tai kartu ir perspėjimas 
giau 30 divizijų, paruoštų mū- i bei planuos, bet Europai jau da- rusams, kad JAV mėginimo įsitvirtinti Kuboj nepakęs, 
šiams. Be to, turėtu būti atitinka-\ bar aišku: bendra gvnvba arba . • 1 „ • « • 1 u- ■mai suorganizuotos atsarginės ka- bendra mirtis' ’ i Labai karin£ai -vra nusistatęs JAV senatorius ir gal busimas res-
ro naiėeos kad nėr malimai trum-1 publikonų kandidatas į prezidentus Barry Goldwater. Jis sako, kad

ŠSŠPavergtųjų seimas I-----
ĮUb Kdiui. jei piimubiub v J v ; tau u p Ampriksi Ik ęakn-
jos divizijos bus pajėgios išsilai-: Devintoji Pavergtųjų Europos i “jeį reikalai būtu palikti Ameri- 
kvti tiktai 30-90 dienu, kaip da- i Tautu sesiia atidaroma' Niujorke; 1 61 e! • a . u • Pa .
k;,. ia - s-slJa auoaroma ^lujorne jj0S tautai .tai mes jau sianakt bu-

• . . . .. jUai užplanuota, vakariečių kai o; rugSėjo 18 d. Tuo pačiu metu pra-' tumėm Kuboje”iŠ ilrnS S, ■ sideda ir rudeninė JT sesija. PET, * J ’

ilgą Vokietijos suskaldymą; vaka-! pertvarkyti pagal vieningą planą, Europoi^’tokla3 sesija PnumatvU! x.
riecių bloke vis tebesmilksta bai-: neliečiant atominių ginklų, kad sukviesti kitu metu pavasari. Rug- rikos valstybių atstovus, informa- 
me stiprėjančios Vokietijos Bę įrodytų sovietams realią jėgą. Jei- 3ėj0 17-26 d. Strasburgo mieste vo apie padėtf Jis mano, kad Ku- 
ntlri '§u vakariečiai nepajėgs to padą- ivvks Europos tarvbos posėdžiai, ba nėra pasirengusi puolimo
mo dalies ir sudaryti federacinę! atominiais ginklais.
nenori atsižadėti savo suverenu-. ryti. esą nenugąsdins rusų ir savo

Europą. Ypač tam priešingas 
prez. De Gaulle. Jo nuomone,. V 
Europa turinti būti apjungta ne-

Pavojingi ir neatominiai 
sprogmenys

sesijai numatyta plati programa

Kas naujo Kanadoje?

klausomo panaudojimo. Vokieti
jai sutartimi dar yra uždrausta 
juos gaminti, bet jie gali prisidė
ti prie Prancūzijos techniškai ir 
finansiškai. “Bendras pavojus 
verčia dviejų armijų organišką 
bendradarbiavimą kaip esminį šių 
dviejų kraštų sąjungai”, — pa
reiškė De Gaulle.

JAV erdvių specialistai tvirti
na, kad rusai jau yra mėginę 

siųsti savo raketas į Venerą, bet 
iš 6 kartų 5 nepasisekė. Ir iš šio 
paskutinio nieko sužinoti nepasi
sekė, nes po kelių dienų radijo 
ryšys nutrūko. Tokie pranešimai 
yra padaryti kongreso ir senato 
atitinkamom komisijom. x

Argentinoj po karių perversmo 
padėtis blogėja: visoj šaly eina di
džiuliai streikai, mėsos dirbtuvės 
stovi be darbo, nedirba tekstilės 
įmonės, milijonai laiškų neišne
šioti. laikraščiai susiaurėjo, elekt
ros šviesa anribota. pragvvenimo 
išlaidos didėja, vyriausybė atsili
kusi dviem mėnesiais su algų mo- 

ir keleivius. Berlyno burmistras kėjimu.
Brandt apkaltino vakariečius, kad Į Ir___ •
jie visą iniciatyvą palieka rusams: I KltlP u n

i asmenų, čia įeina 1.500 kareivių 
iš Ganos, apie J 000 kiniečiu, 200 
Alžerijos sukilėlių, daug tūkstan- 

Pre7. De Gąulle praleido šešias čiu iš P. Amerikos ir daugiausiai 
dienas Vokietijoje. Tarėsi su • iš Rusijos. Čekoslovakijos ir kitų 

. * j----- s., j*-------- satelitiniu kraštu,
c *

Britų Bendruomenės valstybių 
premjerai susirinko Londone ir 

svarsto britu galima įstojimą j 
Europos šešių valstybių sąjungą, 
vadinamą Bendroji Rinka. Klau
simas opūs Britanijai, opus ir ki- 
‘oris valstybėms, kaip Australi-

JAV valstybės sekretorius
D. Rusk, susišaukęs 19 P. Ame-

PET delegacija V. Vokietijoje, veiksmams, bet jei pasireikštų ag- 
■ Bonnoje, pasiuntė padėkos raštą resyviais veiksmais prieš betku- 
V. Vokietijos prezidentui Lueb- rią Amerikos valstybę, JAV pasi- 
kei. Šią vasara Essene ivvkusia rvžusios tai sustabdyti.
15-ją Vokietijos dainų' šventę. An(ra j(empta vj(,ta buv0 Bcr. 

lynas. Tik dabar JAV paskelbė, 
oi™™ kad ju kariniai automobiliai buvo certas negali visu pilnumu skarn-bėti iei jame nedalvvauia nuo aPsaudVtl R- Vokietijoj regulia- oet, je j a a j ,° rjos rUsų kariuomenės, kai ryšio

misija važiavo į rusų valdomą sri
tį ir norėjo tartis su rusų armijos 
vadovybe. Vėl vienas vokietis bu-

Prof. Kissingerio nuomone, ga- sveikindamas, prezidentas savo

; naudoti ir atominius ginklus, bet 
: jie turėtų būti skirti tiktai mūšio 

KANADA, KAIP ;Co. ir Dominion Tar Co. Išskyrus!laukui. Kitaip būtų perdidelis pa-
KARINĖ JĖGA, buvusi ketvir- E. P. Taylor kontroliuojamas ben-vojus išplėsti karą pasauliniu 

‘ ’ — - ... - - - •■■■■• .Jo nuomone, atominių

i Įima esą V. Europos gynybai pa- kalboje nurodė: “Europinis kon-

mūsų atskirtų tautiečių ir Rytų 
Europos tautų balsai”. E.

KANADOS IMIGRACIJOS F
IR PILIETYBES ministerija

rugsėjo 25 d. 10 vai. vak. per ČBC; toje vietoje po II D. karo, nukrito droves, dauguma sąraše minimų j mastu.
televizijos tinklą rodys specialų į septintą ar devintą. Gynybos tv- kanadiškų firmų yra amerikiečių I ginklų organizacija V. Europoje
filmą, kuriame iškeliamas reika-.rimų įstaigos pareigūnas J. Su- žinioje. turėtų būti pertvarkyta. Atomi-
lingumas išsiimti pilietybe. Filmą therland kaltina Kanadą, kad ji j • _ . , . , .
pagamino National Film Board, permažai kreipia dėmesio į Vaka- BRITŲ KOLUMBIJOS ■vyriausiam V. Europos karo va- N. Scotia prov.. kur paima kana-

Virš dviejų milijonų imigrantų ■ rų pasaulį. Neaiškus esąs Kana- DUCHOBORAI pradėjo 400 i dui ir atimti iš fronto vadų kont- ; diečius aviatorius, žinančius oro
nuo 1946 m. atvyko į Kanadą, bet dos delsimas įsijungti į Amerikos,mylių kelionę į Fraser Valley,Irolės. Vietoj jų esą reikėtų su-: kelius Kubon išvengiant JAV-bių 
r>usė milijono priėmė pilietybę, valstybių organizaciją! Atsisaky- kur kalėjime yra laikomi ducho-! stiprinti tradicinius ginklus: arti- erdvių.
Paprastai imigrantai užpildo pi- dama Europos ekonominės sąjun- borai, sprogdinę viešus įrengi-
lictybei gauti prašyrhą septintuo-'gos ir nesišliedama prie JAV, Ka-igimus. Iš viso žygiuoja apie 600 
se metuose po atvykimo.

""tCsaŠS 'X 'o nušautas, kai bandė pasprukti 
vai 1Ll 1S jungos pake . loicxro Toi m*™

jniai ginklai turėtų būti pavesti liui į Kubą nusileidžia Kanadoj, ; T wo, w z, XT I? t a vi « z. 1 * m w v « ‘ A. T C XX XX ♦ i XX TX VAI T Irtu* V [’OHO

!nada greitai gali tapti visai ižo- asmenų, daugiausia moterys ir 
I liuota ir jos balsas pasaulyje lik- vaikai.
i siąs visai bereikšmis.

Lyga

KAS PASINAUDOJO KARU?

į laisvę. Tai 51-ma auka mūro sie
ną pastačius. Sovietų karo lėktu
vai vis lydi vakariečių lėktuvus, i 
V. Berlyną, terorizuoja ir lakūnus

SKIEPIJIMO SAVAITĘ 
skelbia Kanados Sveikatos 
drauge su sveikatos ministerijo-! EKSPORTUI PADIDINTI 
mis rugsėjo 23-29 d. Jos metu bus ateinantį pavasarį bus pradėtas i daugelį savo atostogas praleisti 
aiškinama visuomenei skiepijimo vajus. Iš visų kraštų bus atgaben- Kanadoje. Praėjusiais metais ka- 
svarba nuo šių lieu; difterito. Į ta apie 700 prekybininkų valdžios l nadiečiai turistai išleido JAV-se 
kokliušo, raupų, poliomelyČib ir. lėšomis, kurie bus supažindinti; $453 mil., net $24 mil. daugiau, 
f etano (raumenų spazminė ligai, f su Kanados gaminiais. Tas vajus: negu amerikiečiai Kanadoje. Spė- 
Suaimusieji taip nat reikalingi kainuos virš $’/s mil. ' jama, kad šią vasarą amerikiečiai
skiepiiimo nuo poliomelyčio ir te- • paliko Kanadoje apie $500 mil.
fano. Primenama, kad Šeimos lai-1 SEPTYNIOS KANADIEČIŲ 
k’i ansirūpintų skiepijimu ir ne- FIRMOS vra įjungtos i š. Ame- 
sfatytų pavojun savo ir kitų svei- rikos 100 didžiausiu bendrovių 
katos. " .............................

• ma esanti Canada Packers, kuri,
PASAULINIAM MAISTO stovi 42 vietoje tame šimto sąra- ’ 
RĄNKUI Kanada paskyrė $5 še. Jos narduotu prekių suma sie- 

mil. vertės maisto. Jau suaukota kia $545 mil. Toliau 45 vietoje 
maisto už $86 mil. Banko užsimo- eina Ford of Canada. Massey- 
jimas — $500 mil. I _

KANADIECIŲ KELIAVIMAS \ Vienoje iš savo paskutinių pra- 
Į JAV šią vasarą sumažėjo 35 

Dolerio nuvertinimas verčia

VISI KANADOS 
GYVENTOJAI galėtų būti su

skaičių. Didžiausia Kanados fir- talninti i krašte esančius automo
bilius. Kanadoje šiuo metu yra 
5'6 mil. autovežimių. Tai sudaro 
kiekvienam 3.2 asmeniui vieną 
autovežimi. Iš visų Kanados au
tovežimių 39% yra Ontario pro- 

Feiguson, International Nickel vincijoje ir 22% Quebeco prov.

laimėjusi: 300.000 lėktuvų, 85. 
000 tankų ir apie 12.000 laivų. 
Kai atėjo pergalė, JAV Marshallo 
planui davė $1 bilijoną, kurie ir 
pastatė Vakarų Europą ant ko- 
iu: o sovietai tuo pat metu apiplė
šė Rytų Europą. Maršalo plano 
nagalbą atmetė ir jos neleido i jų 
okupuotus ir pavergtus kraštus, 
dėlto Sov. Sąjungos satelitai ir po 
šiai dienai “laiko savo diržus su-

kalbų N. Chruščiovas paleido to
kį priekaištą Amerikos adresu:

“Monopolistai uždirbo bilijonus 
dolerių iš pramonės gaminių k£ro 
reikalams — tuko iš kraujo žmo
nių, kritusiu II D. karo laukuose. 
Mūsų žmonės liejo kraują, o ame
rikinei monopolistai išnaudojo 
pasaulį”.

O faktai yra tokie: JAV buvo 
sumobilizavusios 15 milijonų jau-p eržę”. Ta proga kyla klausimas, 
nu. pačių darbingiausių ir pro- kas padidino savo teritoriją? JA 
duktyviaūsiu žmonių, vadinas, V-bės nepranlėtė savo teritorijos, 
tiek pat. kiek ir Sov. Sąjunga, o Rusria — labai, tad kas plėšika- 
Varo reikalams JAV išleido $330 vo ir išnaudojo pavergtas tautas? 
bilijonu, iš kurių sovietams teko Kas užgrobė Suomijos teritorijos 
$122 bilijonai. Amerikos pramo- dideliusgabalus.kasužgrobėLie- 
nė gamino karo įrankius, be kurių ’ tuva. Latviją ir Estiją? Ne ame- 
Sov. Sąjunga niekad nebūtų karo' rikiniai “monopolistai”.

“Mes elgiamės kaipTbaūūš ydšdu- Kub°ie ^iškaito netoli 30.000 Mes eigiames Kaip oauus yioy'u i ocrnr>rni i-nromm
kai po kiekvieno rusų pajudeji 
mo”, — sako jis.

kancl. Adenaueriu dėl tampres
nių sanytkių ir politine ir karine 
prasme. Atrodo, Vokietija ir 
Prancūzija eis į dar glaudesnius 
santykius. De Gaulle kalbėjo mi
noms gera vokiečių kalba, kurios 
iis išmoko per I D. karą, kai jis 
buvo karo belaisvis Vokietiioie 
prie Miuncheno, šimtatūkstanti-!. K. „ , ...- - - -- ia. N. Zelandija. Kanada ir kt.

! Jeigu Britanija bus ’ riimta į Eu
ropos Bendrąją Rinka fai buvu-

i nes minios vokiečių klausėsi jo 
kalbų. Tai buvo viešas vokiečiu 
visuomenės pritarimas sąjungai. . . , . , . .. _
Kariniai reikalai buvo nenaskuti- saVo
nėj vietoj. Jo kalba Hamburge tą ? . . - -

i ypač pabrėžė. Atrodo, Prancūzija /• nnKU-
Sov. Sąjunga pareikalavo, kad 

(Nukelta į 6 psl.)

nėj vietoj. Jo kalba Hamburge tą - ---- - . _
ir Vokietija eis kartu prie atomi- •

J. Gs. njų ginklų Įsigijimo ir jų nepri-

nrekvbos politiką ir jiešhoti nau-

fd
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(Tęsinys iš pr. nr.)
PLB politinė veikia 
įvairiuose kraštuose
Kaip pavyzdinius Lietuvių Ben

druomenės kraštus galime sumi
nėti Australiją, Kanadą, N. Ze
landiją ir visus Vakarų Europos 
kraštus, kaip V. Vokietiją, Brita
niją, Prancūziją, Italiją, Belgiją.

ar kultūrinė sritis. Svarbu, kad Į 
tik būtų daroma ir turėtų naudos j 
bendram lietuviškam reikalui.

Lietuvių Bendruomenės darbas 
yra labai apsunkintas nuolatiniu 
nesusipratimų ir ginčų su Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri, bū
dama sudaryta iš keleto lietuviš
kų organizacijų atstovų, tariasi

Dr. J. SUNGAILA

Švediją ir kt. šiuose kraštuose • turinti teisę kalbėti politiškai vi- 
Lietuvių Bendruomenės jungia sų JAV. lietuvių vardu. Atstovavi-

Religiniamegyvenime
• Didžiausia santaryba istorijoj 

savo gausumu prasidės spalio 11 
dr Romoje ir oficialiai bus vadi
nama II Vatikano santaryba — 
21‘ji iš eilės. Dalyvaus apie 3000 
vyskupų bei kitų santarybos pa
reigūnų. Popiežius Jonas XXIII 
paskyrė 10 kardinolų, kurie pa
kaitomis pirmininkaus posė
džiams; kiti 10 paskirti vadovauti 
komisijoms. Be to, popiežius nu- 
statėi taisykles, Įpareigojančias 
laikyti paslaptį. Posėdžiai bus 
pradedami Mišiomis; oficiali kal
ba/—r lotynų; nutarimai priimami 
dviejų trečdalių balsų dauguma; 
posėdžiai bus Įvairūs: vieši, už
dari ir komisijų.

-* Kardinolo Bea susitikimas su 
anglikonų Bažnyčios arkivyskupu 
dr.: A. Ramsey Lambeth rūmuose, 
Londone, yra istorinis įvykis. Per 
keturis šimtus metų joks Katalikų 
Bendrijos dvasininkas nėra ten 
buvęs. Poros valandų pokalbis bu
vęs labai nuoširdus. Kardinolui 
buvo Įdomu sužinoti apie krikščio
nių gyvenimą Rusijoj, nes dr. 
Ramšey ką tik buvo grįžęs iš Mas- 
kvos. Arkiv. Ramsey pareiškė: — 
Vizitas anapus geležinės uždangos 
buvo gana Įdomus, bet jaučiau di
deli sunkumą gyventi komunisti
nėje. visuomenėje. Stačiatikių 
cerkvė yra visiškoje sovietų val- 
džioskontrolėje. Komunizmas ne- į 
Įstengia religijos sunaikinti ir jie 
tai žino. Religija praktikuojama 
slaptai senų ir jaunų.

9-Šv. Jono katalikų universite
tas Niujorke, turis 11.000 studen
tų, planuoja dar tris pastatus už 
$16 mil. Tėvas Burke, un-to rek
torius, numato apie 15.000 stu
dentų 1964’m. Universiteto kny
gynas turi milijoną knygų.

• Kardinolas Wyszynski viešai 
pareiškė protestą prieš komunis-

-kurie drįso uždaryti tris vie
nuolynus ir vaikų darželius. Ko
munistai buvo apkaltinti konstitu
cijos laužymu, nusikaltimu prieš 
Įstatymus.

• Kapinių tvarkytojų suvažiavi
mas šaukiamas spalio 16-18 d. Či
kagoje. Tai 15-ta metinė katalikiš
kų kapinių konferencija, kurioje 
dalyvaus apie 250 delegatų. Su
važiavimas vyks Edgewater Beach 
viešbutyje.

>/|*ėsti 125 mylias. Iš Varšuvos 
8.000. maldininkų ir 40 kunigų 
ėjo pėsti i Čenstakavą — stebuk
lingąją Dievo Motinos šventovę. 
Šventėje rugpjūčio-15 d. dalyva
vo lOO.O.OO maldininkų.

• Austrijoj vyskupas J. Schois- 
wohi- uždraudė savo vyskupijoj 
kunigams pirkti didelius automo
bilius. Leido vartoti tik Volkswa
gens; esą tai pakankamai gera 
priemonė dvasinei tarnybai.

• Katalikų - žydų konferencija 
Įvyks, spalio 16 d. šv. Jono Vian- 
ney 'seminarijoj. Aurora, N.Y. 
TąTmrma šios rūšies konferenci- 
jae Ttirinti tikslą užkirsti kelią 
šmeižtams. Yra pakviesta 50 kata-

likų ir 50 žydų, kurie svarstys su
sidariusius sunkumus tarp abiejų 
grupių.

• Prieš “gailestingąjį melą” ne
išgydomom ligom sergančiu atve
ju pasisakė Wuerzburgo, V. Vo
kietijoj, un-to prof. H. Schwalm. 
Pasak jo, daugelis vėžiu sergan
čiu ligonių pageidauja žinoti tik
rąją padėti, kad galėtų pasiruoš
ti ir dvasiškai ir praktiškai, t.y. 
sutvarkyti savo šeiminius bei ūki
nius reikalus. Pažengusio vėžio 
atveju esą neteisinga apgaudinėti 
ligonį “gailestingu melu”.

• Netikinčiųjų sąjūdis, vadina
mas humanizmu, randa daug se
kėjų šviesuolių tarpe. Seniau hu
manistais buvo vadinami kultūri
ninkai, besidomį senovės graikų 
ir romėnų kultūra. Dabar tuo 
vardu yra pavisadinęs sąjūdis, iš- 
keliąs žmogų virš visko. Jie pri
pažįsta reikalą laikytis dorovės, 
pagrįstos tik žmonių išmintimi. 
Dievas esąs nereikalingas, o mal
da esanti pasikalbėjimas telefonu 
su nieku. Šios linkmės humanistai 
yra organizuoti. Norvegijoj, Os
lo mieste, įvyko III tarpt, ju kon
gresas, kuriame dalyvavo 400 at
stovu iš 24 kraštų, kur priskaito- 
ma ligi 300.000 sekėjų. V. Vokie
tijos vyriausybė remia kaikurais 

; humanistu org-jas: Olandijos ka
riuomenėje yra net humanistų ka
pelionai. Ktiuose kraštuose hu
manistu dr-jos nėra laikomos re- 

įIlginėmis grupėmis. Joms priklau
so ir kaikurios garsenybės, pvz. 
britų biologas Jul’an Huxley. Nn-

visus tų kraštų lietuvius, visiems 
jiems atstovauja visuose reika
luose ir nekvestijonuojamai kal
ba visų vardu, šalia lietuviškos 
kultūros propagavimo, lituanisti
nio švietimo ir lietuvybės išlaiky
mo priaugančiose kartose, šių 
kraštų LB vykdomieji organai pa
laiko glaudžius ryšius su gyvena
mų kraštų vyriausybėmis ir akty
viai reiškia savo nuomonę Lietu
vos pavergimo bei jos išlaisvini
mo klausimais. Tuose kraštuose 
nereziduoja jokie kiti lietuviški 
“politiniai veiksniai”, ir todėl LB 
veikla yra savarankiška, išplau
kianti iš savos iniciatyvos ir nėra 
niekieno diriguojama. Tiesa, V. 
Vokietijoj reziduoja VLIKo Vyk
domoji Taryba, tačiau jos pirmi
ninko p. Glemžos žodžiais, pa
reikštais paskutinėje metinėje 
VLIKo sesijoje, be LB krašto val
dybos paramos ir glaudaus talki
nimo, Vykdomosios Tarybos dar
bas būtų neįmanomas.

Kalbant apie Vakarų Europos 
kraštų Lietuvių Bendruomenių 
politini darbą tenka suminėti ir 
kitą, galbūt naują ir labai reikš
mingą faktą. Ligi šiolei mūsų 
akys krypo i JAV Baltuosius Rū
mus, kaip Į vienintelę viltį. Ta
čiau paskutiniu metu pastebime, 
kad JAV vaidmuo Vakarų pasau
lyje nesulaikomai mažėja, o jos 
vieton ateina Vakarų Europa, ku
ri, realizavusi politinės sąjungos 
idėją, neabejotinai perims tiek 
ekonomini, tiek politini vadovavi
mą visam Vakarų pasauliui. Šiai 
Europos sąjungai, neabejojame, 
vadovaus V. Vokietija su Prancū
zija. Šių valstybių vyriausybės 
reiškia daug simpatijų lietuvių 
reikalams bei Lietuvos laisvės by
lai. ir atsistojusios i pirniaujan-

belio premininkai B. Orr ir H. čia vietą gali mums turėki lemia- 
?Iuller. e2vo kongrese humanis- mos reikšmės. Taigi, ir Lietuvių 
*ai 6 dienas svarstė, kaip išugdyti i Bendruomenių politinė veikla T N • * - V • 1X1 -  1 * J _ _ —   - - 1- - — _ 1 -
tiniame pasaulyje. Belgų astrono
mas K. Cuypers pareiškė, esą hu
manizmas pakeisiąs organizuotą 
religiją, kurios sumenkėjimas vi
suomenėj sudarąs pavojų ir hu
manizmui, nes veržiasi komuniz
mas. Tą gerai mato humanistai, 
neturi tvirtos ideologijos, kuri ga
lėtų atlaikyti marksistini veržlu
mą. Be to, ir sovietai skelbia savo 
humanizmą, kuris giminingas va
karietiškajam bendra neigiama 
laikysena religijos atžvilgiu.

• Katalikai pasauliečiai vis gar
siau kelia minti, kad pasauliečių 
apaštalavimas reikalingas naujo 
paskato. “Commonveal” žurnale 
Callaham rašo, esą katalikai pa
sauliečiai nori aktyviai dalyvauti 
visos Bendrijos gyvenime, "tačiau 
dvasininkai i juos kreipią perma- 
žai dėmesio. Jauni katalikų inte
lektualai nelabai nori dėtis Į para
pijas, organizacijas; iš katalikiš
ku sąjūdžių pereiną i indiferen
tiškus. Tai esąs savotiškas maiš
tavimas, kuris galis tapti antikle
rikalizmu. Dabarties katalikas in
teligentas pasaulietis noris reikš
tis,-bet sąlygų sudarymas priklau
sąs ne nuo jo. Visuotinė santary- 
ba esą turėtų nutiesti nauja kelią 
katalikų pasauliečių apaštalavi
mui.

š’”z'se krcštucs^ darosi be galo 
reikšminga. PLB valdyba ir sei
mas padarys visa, kad visokeriopa 
lietuviška veikla šiuose kraštuo
se būtų kiek galima daugiau iš
plėsta ir sustiprinta.

Išskirtina padėtis JAV
Išskirtiną padėti visoje PLB 

šeimoje turi JAV Lietuvių Ben-

Gen. Douglas MacArthuras -

ta, tačiau ALT atsisako paremti 
visus tuos darbus, mat, visa tai, 
jų manymu, nėra “politika”. 
Mums darosi iš viso nebeaišku, 
ką ALT laiko “politika”, nes ne
bematome jokių pozityvių jos 
darbų. Stebiuosi nepaprastu JAV 
Lietuvių Bendruomenės veikėjųmas keliom organizacijom dar ne

reiškia, kad atstovaujama visu
mai. Taigi ir ALT neturi nei juri
dinės nei moralinės teisės kalbėti 
visų vardu ir juo labiau neturi 
teisės trukdyti Lietuvių Bend
ruomenės darbo mėgindama nu
rodinėti, ką LB turi daryti ir ko 
nedaryti. Jei ALT mano, kad ji 
turi teisę ir pasitikėjimą kalbėti 
visų vardu, kodėl nepatikrina sa
vo mandato laisvais ir visuotiniais 
rinkimais, kaip pridera demokra
tiniame krašte ir kaip daro Lietu
vių Bendruomenė? Žinoma, Lie
tuvių Bendruomenės darbuotojai 
galėtų ignoruoti ALT pretenzi
jas. jei neiškiltų lėšų klausimas. 
Niekam nepaslaptis, kaip ALT 
naudoja visuomenės suaukotas ir 
daugiausia Lietuvių Bendruome
nės surinktas nemažas sumas. 
Taip vadinamam “Informacijos 
Centrui” Niujorke yra išleidžia
ma beveik tiek pat, kiek siekia 
visas metinis LB biudžetas. Bū
čiau dėkingas ALTai, jei ji ga
lėtų smulkiau ir konkrečiau nuro
dyti, kokius pozityvius darbus yra 
atlikęs šis “Informacijos Cent
ras” per paskutinius kelerius me
tus? Tuo tarpu lietuviškoms mo
kykloms, vadovėliams, informaci
niams leidiniams apie Lietuvą, 
moksliniams lietuviškiems leidi-, darytas okupuotoje Lietuvoje. Jo 
niams išleisti ir daugeliui kitų sudarymo forma, principai ir, pa
tikrai lietuviškų darbų lėšų trūks- galiau, kompetencija negalėjo bū-

ti nei patvirtinta, nei atmesta vi
so krašto, neg rinkimai negalėjo 
būti pravesti dėl okupacijos. Tai
gi, VLIKo egzistavimas buvo pri
imtas kaip “status quo”, šiandien 
sąlygos Lietuvoje irgi nėra pasi
keitusios, taigi ir tas pats VLIKo 
“status quo” irgi nėra pasikeitęs, 
todėl galima priimti, kad VLIKas 
ir šiandien tebeatstovauja paverg
tai mūsų tautos daliai ir yra kom- 
petetingas kalbėti jos vardu, su 
sąlyga, jeigu jo aktyvas bus suda-ą U *. , J VA XX v v mvavICI

tolerantiškumu ir kantrybe, ta-'rytas Lietuvos pilietybę tebetu-
čiau bijau, kad ilgai šitaip trukti1 
nebegalės. Perdaug jautrus ir 
reikšmingas yra mums lietuviš
kas reikalas, kad galėtume taip 
delsti.

Visokeriopo lietuviško 
darbo koordinacija
Iš šios trumpos PLB veiklos 

apžvalgos matome, kas iš tikrųjų 
atlieka pačią didžiausią visokerio
po lietuviško darbo dalį. Taip pat 
matome, kad lietuviškos veiklos 
negalima griežtai padalyti į atski
ras sritis, kaip kaikurie mūsų po
litikai siūlo. Tektų tik peržvelgti 
šio visokeriopo lietuviško darbo 
koordinavimą globaliniu mastu. 
Galima kalbėti tik apie koordina
vimą, o ne vadovavimą, nes gyve
nimo praktika yra parodžiusi, 
kad betkokio lietuviško darbo ini
ciatyva ir praktiškas vykdymas 
yra Lietuvių Bendruomenės kraš
tų tarybų ir valdybų rankose. Bet- 
koks dirigavimas iš šono nėra 
Įmanomas dėl labai skirtingų dar
bo sąlygų paskiruose kraštuose. 
Tas darbas, tačiau, gali ir turi bū
ti koordinuojamas. Kas tą koordi
navimą atlieka šiandien?

VLIKas, kaip žinome, buvo su-
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rinčių lietuvių išeivių.
Tačiau turime ir kitą lietuvių 

tautos dali, kuri būdama plačiai 
išsisklaidžiusi po visą pasauli, vis- 
dėlto gyvena laisvę ir demokrati
ją mylinčiuose kraštuose ir yra 
susispietusi i vieningą, visuotinę 
ir kompaktinę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kuriai pagrindus 
yra padėjęs tas pats VLIKas. Šio
ji tautos dalis, kaip jau augščiau 
esame išsiaiškinę, turi savo kon
stituciją, demokratišku būdu iš
rinktus vykdomuosius organus ir 
kalba visos lietuviškos išeivijos 
vardu, o taip pat praktiškai atlie
ka visą, tiek kultūrini, tiek politi
ni Lietuvos laisvinimo darbą. Jos

darbo VLIKas negali nei diriguo
ti, nei koordinuoti, nes jis nėra 
jos rinktas ir todėl neturi manda
to. Betkokios pastangos iš VLIKo 
pusės daryti Įtakos į PLB padali
nius betarpiškai, būtų netik pa
žeidimas demokratinių principų, 
bet taip pat ir neetiškas veiksmas.

Išvadoje tenka pabrėžti: turime 
dvi lietuviškas centrines institu
cijas išeivijoje — VLIKą, atsto
vaujanti pavergtąją lietuvių tau
tos dalį, ir PLB seimą ir valdybą, 
atstovaujančius lietuviškajai iš
eivijai. Savaime suprantama, pa
dėtis nėra normali ir nenuosta
bu, kad turime bereikalingų nesu
sipratimų ir ginčų, dėl kurių nu
kenčia mums visiems vienodai rū
pimas lietuviškas reikalas. Nema
nau, kad padėtis yra be išeities. 
Turiu realios vilties, kad tom 
dviem institucijom pavyks suras
ti kelią savo darbui suderinti. Už
tenka tik turėti geros valios ir 
patrijotizmo ir sugebėti paaukoti 
savo grupinius bei asmeninius in
teresus bendram Lietuvos reika
lui. Ateinantis PLB seimas, tikiu, 
suras tinkamą sprendimą, o jo va
liai mes nusilenksime visi.

TUŠTĖJA BALFo ARUODAI
BALFas rugpjūčio mėn. gavo 

$2.900, išleido $7.849. Didžioji iš
laidų dalis padaryta siuntiniams 
i Lietuvą ir Lenkiją. Į Lietuvą iš
siųsta 118 siuntinių, į Lenkiją 
—170. Dali siuntinių, kuriuos už
sakė V. Vokietijos lietuviai, ap
mokėjo vokiečių katalikų Caritas. 
1962 m. BALFas jau išleido šal
pos reikalams $10.000 daugiau 
nei surinko iš aukotojų, Viso pa
siuntė 1.500 siuntinių. Prašymai

VLIKo REFORMOS REIKALU
VACL.-VAIDOTASSkaičiau p. J. Matulionio ir dr.Į 

M. Anyso pasisakymus VLIKo re-! 
formos klausimu “Tž” liepos 19sukurtas 1943 m. Lietuvoje vo 
ir rugpj. 23 d. laidose. Pilnai pri-’kiečių okupacijos pogrindy, susi

jorke penkiems metams (valdyba, 
Red.). Teisingai dr. Anysas rašo, 
kad per 4 metus apie jos veiklą 
neteko girdėti, nei jos metinės

gausėja. Ateina ir padėkos laiškų.
Vokietijos lietuviai prašo 

dviems metams net $200.000 pa
ramos pinigais, bet BALFas iš vi
so surenka tik apie $150.000. Šau
kiasi pagalbos ir iš kitų pasaulio 
kampų. Norinčių aukoti ir duos- 
nių lietuvių JAV yra labai daug, 
deja, nėra kas surinktų jų aukas. 
Skyrių veikimas silpnas. Kas no
rėtų BALFui padėti, terašo į BA 
LFo centrą, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N.Y., USA.

žodžiai iš Lietuvos
BALFo centrą per Australiją 

pasiekė šios eilutės:
- “Baisaus priešo protezinė širdis 
mindo mus. - Girdėti apie tuos 
žiaurumus yra vienas dalykas, o 
išgvventi — visai kas kita ... Įsi
siūbavęs prabangoje mechaninis 
pasaulis, grimu padengęs Dievo 
duotą veidą, nenori matyti nei 
"irdeii kančių nei aimanos. Į vis
ką moja ranka, pragaro realybę 
vai ina iliuzijomis.

Jūs, baltininkai, išsiskiriate iš 
kitų šiame akmens širdies amžiu
je, jūs atsisakote vieno kito malo
numo, kad padėtumei kenčian
čiam tautiečiui. Už jus padėkos 
vietoje nuolat meldžiuos mamy
tės išmokytais žodžiais: -

Padaryk šventa širdie
Brangioji, 

Kad Tėvynė mūs mieloji 
Puoštus dora ir vienybe 
Sutikimu ir blaivybe.

Vienuoliktasis 
BALFo seimas
Spalio 13-14 d., Baltimorėje, 

Southern Hotel, šaukiamas XI BA 
LFo seimas^ Centro valdyba rug
pjūčio 29 d. paskyrė seimui reng
ti komitetą šios sudėteis: pirm, 
dr. A. Armanienė, sekr. VI. Ba- 
čanskas, ižd. J. Kazakevičius, sve
čių kvietėjai Th. G. Gray-Grajaus- 
kas ir C. W. Kačauskas, svečių 
priėmimo St. Vitkauskas, banketo 
kom, pirm. VI. Bačanskas, meni
nės dalies vad. B. Brazauskas, 
spaudos — Al. Radžius ir D. Kli- 
mienė, pobūvio — G. Radžiuvie- 
nė. J. šilgalis, A. Sajauskas, E. 
Kašinskas.

(Nukelta į 7 psl.)
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tardamas dr. Anyso nuomonei, j tarus ir Įėjus i ji visoms politi- darbų apyskaitos spaudoje skai- 
čia aš noriu apsistoti prie p. Ma-j nėms partijoms ir kovos sąjū-. tyti, nors PLB valdyba sudaryta iš 
tulionio perdėm drąsių išvedžio-1 džiams. VLIKo veiklos pagrindą į 5 narių. Per tuos 4 metus ji galė
jimų. kurių dalis yra visuomenę sudaro jo 1944 m. vasario 16 d. i jo padaryti daug naudingu darbų 

pobūdžio. Palikti' Vilniuje paskelbta deklaracija ir sustiprinant dar jaunutę ir nevi- 
sur Įsikūrusią Lietuvių Bendruo
menę. Ji turėtų prižiūrėti, kad 
visi Bendruomenės organai veik
tų pagal savo statutą, neišsišoktų 
ir nepadarytų neapgalvotų B-nę 
kompromituojančių žygių. Visus 
statuto B-nei pavestus darbus au
torius pamiršta ir siūlo PLB-nę 
įjungti lygiomis teisėmis i VLI 
Ką dirbti vien politinio darbo.

Aš neneigiu B-nei dirbti politi
ni darbą savo srityje. Ji dirbo ji 
be jokio poilsio nuo savo gimimo 
pirmos dienos čia, Kanadoje. Ar
ši politinė kova tarp Kanados Lie
tuvių Tarybos ir Kanados Lietu
vių Sąjungos laimingai baigėsi, 
prasidėjo politinė kova tarp “vli- 
kininkų” ir taip vadinamų “talki
ninkų”. Ir dabar ji tęsiama netik 
renkant Bendruomenės tarybas 
bei valdybas, bet ir renkant val
domuosius organus kitų organiza
cijų, kaip pvz. bankelio “Para
ma”, bet čia nėra nieko blogo; 
demokratinėje santvarkoje taip ir 
privalo būti.

Baigdamas noriu pažymėti, kad 
VLIKas naudingų reformų neven- 

i gia, nes supranta, kad gyvenimas 
vietoje nestovi ir jam keičiantis 

i reikalinga kaiką keisti ir savo 
i struktūroje. Tas buvo padaryta. 

Pirma reforma Įvyko palikus tė
vynę ir atsidūrus emigracijoje 
Vokietijoje. Kitos stambesnės re
formos VLIKe buvo padarytos 
jam persikėlus į JAV su buveine 
Niujorke, kur šaukiamos metinės 
VLIKo pilnaties sesijos, kuriose 
kiekvienas gali pateikti savo re
formų projektus.

Vacį. Vaidotas

i klaidinančio pobūdžio. Palikti' Vilniuje paskelbta deklaracija ir 
juos be išsiaiškinimo negalima. • 1945 m. liepos 3 d. Wuerzburge 
Pagrindinis autoriaus siūlymas— Įvykusio partijų susitarimo proto- 
Įjungti PLB Į VLIKą lygiomis tei- kolas. Tokiu būdu VLIKas turi 
sėmis. šiuo metu xVLIKe yra 9 19 m. 'Vadovavimo stažą kovoje už 
grupės, kurios renka iš savo tar
po po 3 atstovus kiekviena (auto
rius klaidingai nurodo 2 atstovus). 
Tokiu būdu VLlKo plenumas su
sideda iš 27 atstovų, kurių renka

pavergtos tėvynės išlaisvinimą. 
VLIKas išeivijoje sudarė PLB-nę 
ir sudarė jai pirmuosius* Įstatus, 
kurie su mažom pataisom ir dabar 
galioja; išleido lietuvių pasą ir ja-UV1AHVJV LUA A. V X X ▼ XJAV AU A A v* yvzwv ▼ J j va

druomenė. Ji yra pati didžiausia mas prezidiumas - valdyba iš 3 na-! me atspausdino lietuvių chartą; 
tiek ekonominiu, tiek intelektua- rių. Autoriaus manymu, ir PLB' sukūrė sau pagalbines instituci- 
liniu pajėgumu. Tačiau turime turėtų būti atstovaujama 27 žmo- jas: vykdomąją tarybą, kuri at- 
pripažinti, kad jos darbas'yra be ’ 
galo sunkus ypač dėlto, kad Lie
tuvių Bendruomenės idėja ir 
prasmė šiame krašte nebuvo tin
kamai suprasta. Niekas neabejo
ja, kad JAV Lietuvių Bendruo
menės aktyvas turi sutelkęs pati 
gaivalingiausią ir aktyviausią lie
tuviškos visuomenės dali. Taip 
pat visiems yra matoma, kad Lie
tuvių Bendruomenės darbuotojai

mų ir tokiu būdu būtų sudaryta lieka visus VLIKo pavestus dar- 
visai nauja 54 atstovų organizaci- bus; Tautos Fondą, pastoviai tel- 
ja. Mano giliu Įsitikinimu toks i kianti lėšas laisvinimo kovai; 
autoriaus siūlymas yra nepriimti
nas dėl daugelio motyvų. Čia jų 
keletą paminėsiu.

1. tai būtų ne VLIKo reforma, 
kaip autorius ją vadina, bet VLI 
Ko likvidacija, nes jo vietoje no
rima sudaryti naujas organas, ku
riam reikalinga būtų surašyti nau- 

išimtinai neša ant savo pečių vi- jus Įstatus ir surasti visiems pri- 
są lituanistinio švietimo, lietuvių imtiną naują pavadinimą. Jau šia- 
kultūros kėlimo bei propagavimo, me pirmame punkte autoriaus 
lietuvybės išlaikymo bei ugdymo j siūloma organizacija netik su- 
priaugančiose kartose ir tautinės i braškės, bet galutinai subyrės, 
bei valstybinės prooarandos dar
bo naštą. Ir nereikia abejoti, kiek 
daug reikšmės visas tas “kultūri
nis” darbas turi ir turės Lietuvos 
laisvinimo byloje. Jie eina ir dir
ba visur, kur darbas nėra dirba-

spausdina ELTA biuletenius 5 
kalbom, išlaiko monitoringą Vo
kietijoje ir tris radijo valandė
les (2 Romoje ir vieną Madride); 
turi metini biudžetą apie kelioli
ka tūkstančių dolerių.

Autorius prasilenkia su tiesa 
rašydamas, kad VLIKas turi ge
nerolus be kareivių. Mano many
mu. VLIKas gimęs Lietuvoje, tu
rėjo stiprų užnugari visų lietuvių 
patrijotų; čia, išeivijoje, daugu
ma bendruomenės narių remia 
VLIKą jo laisvinimo kovoje. Ge
riausias Įrodymas — piniginės 
aukos tai kovai.

3. Kitas sujungimo su VLIKu 
partneris autoriaus yra siūloma

nes jai kyla dar itin svarbus lė
šų klausimas, apie kuri autorius 
savo straipsnyje visai neužsimena.

2. Autorius siūlo sujungti ly
giomis teisėmis du visai nelygius 
partnerius — VLIKą su PLB. VL PLB-nė, sudaryta pasaulinio lie-

mas ir neklausia ar Čia- politinė, I IKas, kaip visiems žinoma, buvo tuvių seimo pirmoje sesijoje Niu-

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Sūnus — 
savo tėvo 
generolo 
padėjėjas.

Paruošė VYT. KASTYTIS
Kol Douglas studi
javo West Point 
akademijoje, jo tė
vas Arthuras išvijo 
paskutinius ispanų

armijos likučius iš Filipinų salų. 
Karinio gubernatoriaus rolėje 
teisinga ir nuoširdžia salų admi
nistracija jis filipiniečius pasta
tė ant kelio, nukreipto į savival
dą ir demokratiją.

Pirmuosius jauno karininko 
žingsnius Douglas pradėjo Filipi
nų salose. Statybos batalijono ei
lėse jis turėjo progos gerai pažin
ti Bataaną, Luzoną ir Mindanao, 
galbūt net nenujausdamas, kad 
šiose; vietovėse jam teks pastoti 
kelią- japonų invazijai.

Iš statybos batalijono jis buvo 
perkeltas i generolo Arthuro Mac
Arthuro štabą ir paskirtas savo 
tėvo padėjėju. Būdamas tėvo še
šėlyje jis turėjo progos apvažinė- 
ti Tolimuosius Rytus — aplankyti 
Tokijo, Burmą, Borneo, Malajus, 
Kiniją. Mandžiūriją ir Korėjos 
pusiasalį.

Tuo laiku pasirodė amerikiečių 
amžino karevio Homer Lea knyga 
“Nežinojimo nuopelnas”, kurioje 
šis avantiūristas smulkiai išdėstė 
japonų invazijos Į Ramųjį vande-

nyną planus. Kariniai ir diploma
tiniai sluogsniai veikalui neparo
dė didesnio dėmesio. Tačiau ge
nerolas Arthuras Įspėjo sūnų:

— Negalvok, kad Lea yra pa
prastas durnelis. Ateis diena, kai 
jo veikalą studijuos ir vertins ne- 
vien tiktai japonai...

Tolimesnieji Įvykiai vėliau Įro
dė. kad pramuštgalvis Lea japo
nų planus Ramiajame vandenyne 
buvo pramatęs beveik šimto nuo
šimčių tikslumu...

Po trejeto metų abu MacArthu- 
rai grižo i Jungtines Amerikos 
Valstybes. Generolas Arthuras 
užėmė kariuomenės viršininko 
postą, o jaunasis Douglas pradė
jo mokytojauti Leavenworth ka
riuomenės štabo mokykloje.

Dėl pablogėjusios sveikatos tė
vas greit buvo priverstas pasi
traukti Į pensiją. Savo šešėliu jis 
vis dar užtemdydavo sūnų, kuris 
tada jau buvo pasiekęs kapitono 
laipsnį.

Generolo Arthuro 24-tasis Wis
consin pulkas ruošėsi švęsti pen
kiasdešimtąsias metines. Pulko 
delegatai aplankė serganti ir lo
voje gulinti generolą. Pulko ju-

bilėjaus iškilmės jam buvo puiki 
aroga išlipti iš lovos. Neklausy
damas žmonos ir gydytojų protes- 
ų, generolas Arthuras nuvyko į 
pokylio salę.

— Draugai, — jis pradėjo svei
kinimo kalbą; — visi sako, kad 
nano barškantieji kaulai neturė- 
ų būti šioje salėje, kad jiems ge- 
-iausia vieta yra minkštoje lovo
je. bet penkiasdešimt metų laiko
tarpyje aš nei karto nebuvau už
miršęs savo pulko ir jo nežadu už
miršti šiandien...
» čia senasis generolas staiga 
Griebėsi už širdies ir sukniubo 
ant pokylio stalo — kaip tikras 
karo vadas jis mirė savo mėgia
mo pulko priešakyje ...

Garbės 
medalis ir 
jauno 
karininko 
protestas.

Po tėvo mirties ka
pitonas Douglas 
MacArthuras buvo 
perkeltas į kariuo
menės štabą Va
šingtone. čia jis iš 

karto padarė didelį įspūdi štabo 
viršininkui generolui Leonard 
Wood. Iš motinos paveldėta in
tuicija pradėjo duoti nelauktų re
zultatų. Kai štabo nariai ištisas 
valandas ginčydavosi dėl sudėtin
giausių planų, Douglas paprastai

jau ginčo pradžioje padarydavo 
konkretų pasiūlymą. Vėliau, nuo
dugniai išstudijavę faktus ir skai
čius, visi būdavo priversti sutikti, 
kad jauno kapitono pasiūlymas 
yra vienintelė logiškiausia gali
mybė.

1914 metų revoliucija Meksiko
je atnešė daug rūpesčių Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. Ve
racruz mieste meksikiečių kariuo
menė sudegino Amerikos vėliavą. 
Norėdamas apsaugoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečius nuo 
revoliucinio teroro, prezidentas 
Wilsonas i Veracruzą pasiuntė lai
vyno vienetus ir marinų dalinius. 
Visi tikėjosi, kad nebus prieita iki 
atviro karo veiksmų, bet kariuo
menės štabas, žinoma, negalėjo 
ignoruoti ir šios labai nemalonios 
galifnybės. Karo atveju didžiausią 
problemą sudarytų kariuomenės 
transporto klausimas. Meksikie
čiai, tai gerai žinodami, iš Vera- 
cruzo buvo išgabenę visus garve
žius. Vagonai be garvežių nustoja 
savo vertės.

štabo viršininkas gen. Wood i 
Veracruzą pasiuntė kapitoną Mac- 
Arthurą. Jam buvo duotas Įsaky
mas surasti paslėptus garvežius 
Veracruzo smuklėse Douglas su 
sipažino su keletu meksikiečių 
kurie už stamboką dolerių suma 
sutiko narodyti garvežių slėptu
ve. Tačiau garvežiai buvo paslėp
ti meksikiečiu pusėje, keliasde
šimt mylių atstume nuo Veracru
zo miesto. Kapitonas MacArthu
ras su savo palydovais pradėjo

pavojingą kelionę i meksikiečių 
kariuomenės užnugari. Garvežius 
jie surado Alvadero miestelyje. 
Grįžtant atgal, kapitono MacAr- 
thuro pėdas aptiko sukilusios 
meksikiečių kariuomenės partiza
nai. Čia Douglas tūrėjo pirmąjį 
kovos krikštą, nes kelią i ameri
kiečių pozicijas teko prasiskinti 
ginklo jėga. ’

Kpt. MacArthuro pavojingai 
žvalgybos misija nustojo savo 
reikšmės, kai po kelių dienų ame
rikiečių laivynas ir marinų dali
niai gavo Įsakymą pasitraukti iš 
Veracruzo ir grįžti i Jungtines 
Amerikos Valstybes. Generalinis 
štabas kapitonui MacArthurui re
komendavo paskirti augščiausią 
pasižymėjimo ženklą — kongreso 
Garbės Medali. Specialiai tam 
tikslui sudaryta komisija priėjo 
išvados, kad dėl “neaiškių” užda
vinio aplinkybių medalio neapsi
moka skirti, neš nebuvo nei vie
no liudininko MacArthuro didvy
riškumui Įrodyti.

Douglas, sužinojęs komisijos 
sprendimą, tuojau pat parašė ašt
rų protesto laišką, ko ligšiol, at
rodo, nebuvo padaręs dar joks 
amerikiečių karininkas. Savo 
draugams MacArthuras pasiaiš
kino:

— Tegu jie turi tą medali! Jis 
man nereikalingas. Bet aš negaliu 
pakęsti jų kalbos apie “neaiškias 
aplinkybes”, nes tas rodo, kad jie 
abejoja mano, karininko, žodžiu, 
kas man yra didžiausias asmeni
nis Įžeidimas...

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

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

Įvairus 
siuntiniai į Lietuva, Latvija, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX ITAMA/l Afx Siunčiame _^_X*.- Jūsų sudarytus ir ap-IS IvGHOuOS* paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei. užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patamavi* 
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET. TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS4-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA
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Kritiškos pastabos LEONTINA RIMVYDAITĖ

Ambasadoriai ar duobkasiai?
“Arus sunaikinoin, o da-1 negu buvome Lietuvoje. Kokie gi 
bar stebimės, kad var- esame dvasiniu atžvilgiu Čia?bar stebimės, kad var
nos aplinkui skraido”.

Krėvė - Mickevičius

Daug šią vasarą važinėjau ir ap
lankiau gerą skaičių lietuviškų 
kolonijų. Besiklausant, kas jose 
darosi ir bevartant įvairių pažiū
rų lietuvišką spaudą, vis dažniau 
ir ryškiau į mano atmintį grįžta 
posakis apie arus ir varnas.

Ambasadorius? Taip. Tai yra 
žmogus, savojo krašto, valstybės, 
išsiųstas į kitą kraštą savajam at
stovauti. Tam tikslui žmogus ren
kamas geras iš geriausių. Jis turi 
atstovauti, turi kelti savo kraštą 
gražiausiame fone tarptautinėje 
scenoje. Netik darbais, bet ir savo 
asmeniu. Jis turi vairuoti jam pa
vestą laivą atsargiai, pagal tikslų 
planą ir kompasą. Didesnių kraš
tų didieji laivai, kaip jau patyrė
me, nelabai dairosi į mažesniuo
sius, ir todėl mažesniųjų daug 
sunkesnis darbas išvesti savuo
sius be nuostolių, be katastrofų.

Ambasadoriaus darbas stebi
mas iš namų ir jei tik pasirodo, 
kad laivas gali atsidurti pavojuje, 
kapitonas-ambasadorius atšaukia
mas, pamokomas, aprūpinamas 
naujais planais arba net pakeičia
mas kitu. .

Nekartą ir nevienas mūsų esa
me skaitę savo spaudoje, kad ir 
mes esame savo krašto ambasa
doriais. Taip, mes tikrai esame, 
tik kokie?

kimo ir pasitraukė. Vienas kitas 
su stipresne oda dar nepasiduo
da, bet ir tų padėtis tokia, kad nei 
skęst nori, nei plaukti gali.

Tokie esame savo tarpe, tokius 
mato mus ir svetimieji. Svetimie
ji žino, kad anas lietuvis nusigė
ręs iki paskutiniųjų kėnių; šis va
ro savo žmoną iš namų, nes nebe
užtenka pinigų kitoje gatvėje gy
venančiai išlaikyti; ana lietuvė 
nuolatinė klijentė baruose ir mo

Pirmučiausia, mūsų niekas ne
rinko ir neskyrė tam darbui. Mus 
audra nubloškė nuo gimtosios že
mės, kaip vėjas nuneša nunoku
sias sėklas iš vieno lauko į kitą. 
Nuneša javų, bet nuneša ir pikt
žolių ... Mes bėgome nuo žiau
rios tikrovės ir nė sapnuote ne-LIMO UMUVCO 11. 11C oapiiuvcc 11C- ! X • 

sapnavome, kad pateksime i to-Į
___ * ___ __ _  _ _ _____ 7 _ m _ Y 2___kias garbingas pareigas. Tačiau 

patinka ar nepatinka, norime ar 
nenorime, prieš tą faktą užsi
merkti nebegalime. Mes esame 
Lietuvos ambasadoriai kiekviena
me pasaulio krašte, mieste, mies
telyje, kaime, kasyklose, miške. 
Esame visi kartu — senieji ir 
naujieji emigrantai lietuviai ir 
kiekvienas paskirai, kaip Juozas, 
Tadas, Birutė, Ona ... Juk net 
sovietų šnipui dr. Soblen visur 
prikergiama ‘born in Lithuania”.

Žinodami tai, išdrįskime kartą 
padaryti patys sau savo darbų 
apyskaitą. Kad būtų lengviau, su
grįžkime trupučiukui į praeitį.

Lietuvoje buvom padieniai dar
bininkai, ūkininkai, valdininkai, 
gydytojai,, rašytojai, dažytojai, 
profesoriai, policininkai, šeimi-

Apie Hamburgo kunigę

Ontario premjeras J. P. Robarts ir Ontario provincijos sekretorius 
bei pilietybės min. J. Yaremko su tautinių grupių atstovais Kana
dos valstybinėj parodoj.

ŽMOGUS SU ŠIRDIMI
AL. GIMANTAS

Sukūrėme salas — kolonijas 
svetimose jūrose, pasidarėme pla
nus ateičiai, dūsavome dėl savo 
nelaimingos tėvynės. Ruošėme 
minėjimus, koncertus, pamaldas, 
visa kas tik galėjo jungti mus ir 
kas galėjo palankiai atkreipti sve
timtaučių akis. Taip ir norėjosi 
šaukti pasauliui:

— Štai, mes nuo vergijos pabė- teliuose. Gi anas vyras visų mies- 
gom pusnuogiai ir a&ani, bet mes 
esame lietuviai! Mes garbingo, 
tiek vyrų tiek moterų didvyrių 
ainiai! Štai mūsų dainos, štai mū
sų kultūra, štai mūsų sveikas pro
tas ir stiprios, nagingos rankos!

Tokios ir panašios mintys lydė
jo mus pirmais, antrais ir gal dar 
kelintais tremties metais. Tačiau, 
kai jau įsikabinome į dolerį, į sa
vo namą, į naują mašiną — mūsų 
dvasios skurdas pražydo septy
niasdešimt septyniom spalvom...

Nežiūrint, kaip elgiamės na- tos ambasadorių atidengtos ir ant 
mie, bet svečiuose esame manda
gūs ir gal net stengiamės užsitar
nauti simpatijų ir pagarbos. Lie
tuvis - tremtinys, kuriame pasau
lio krašte*jis bebūtų, tautybės at
veju visur yra svečias.

Bet nuvažiuokim šiandien į lie
tuvių gegužinę. Vos mašinoms su
stojus, grupės dumia į krūmus ir 
iš krepšių pirmučiausia lenda 
bonkos. Programos gegužinėse 
prasideda vėliau. Pradžioje tai 
vienur, tai kitur pasigirsta ble
vyzgomis paverstos dainos, o dar 
po kokios valandos išverstom 
akim ir ašaroti dainininkai ima 
traukti “Leiskit į tėvynę” ...

Iki gilios nakties neblaivių mo
terų kikenimai ir, j,ei dėl neaiškių 
priežasčių tai neįvyko anksčiau, 
tai jau bent užbaigiama muštynė
mis. Salėse, kur vyksta “banke- 

i”,. viskas eina panašiai. Tiek 
gegužinėse, tiek salėse svaigalai, 
jei ne viešai.
pardavinėjami. Tai duoda pelno! kolonijos, terorizuojamos dvasi-: Romos kelionę ir, nors nuvargę

tikrai yra pelnas? Vietoj to. kad Jei galima būtų sakyti, kad Lie- besileidžiančios saulės spindulių • būriai. Atsisveikinimui leido pa
keltume puolantį, pataikaudami tuyos yra dvi — viena ten. vergi- ' apšviestoje Romos stotyje. Buvo- i bučiuoti žiedą.
nusileidžiame iki jo lygio dėl do- joje, o kita tremtyje, tai pirmoji.: me sutikti kun. V. Mincevičiaus.! r - - ■■ - — --
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Į ir šioje fontanų karalystėje pabū-Į ;r laidotuvių organizavimo naštos.

Nuolat bekalbant apie painius i (telegramos, telefonas per Atlan 
bendrojo lietuviškojo gyvenimo *•* »
reiškimus, besvarstant ir bandant 
vertinti visokeriopus mūsosios 
Kasdienybės skaudulius, kažkaip 
skubiai prabėgi, lyg ir nesisteng
damas sustoti ir bent kiek plačiau 
įvertinti ir tuos deimančiukus,

į tą brangoki!), neklausdamas ir 
nelaukdamas ar bus kas už viską 
atsilygins; globoja likusį našlaitį, 
rūpinasi mirusiam suteikti visą 
reikiamą krikščioniškąjį patarna
vimą. Kad giminėms nebūtų ko
kių abejonių, gydytojams nenu-

i; ?
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Kurių, ačiū Dievui, turime savojo- stačius tikrosios mirties priežas-

teho policininkų pažįstamas dėl 
nuolatinių muštynių. Dar kitas ar 
kita pusę šeimos turi Lietuvoje, o 
čia jau turi pusantros ...

Ylos, kad ir auksinės, maiše 
nepaslėpsi. Apie vienus kalbama 
garsiai, apie kitus pašnabždomis. 
Žaidimas gi užsimerkus varomas 
tolyn. Juk ir vaikai, kai rankytė
mis užsidengia akeles, mano, kad 
niekas jų nemato ...**

Taip atrodo daugelio mūsų tau-
Šokau šventajame Romos mieste

REGINA TAMOŠAITYTE 
Vasario 16 gimnazijos V klasės mokinė

Lietuviai gausiai dalyvavo enci-Įsavo akimis šv. Tėvą. Pro pat 
klikos "Exsul Familia” dešimtine-: mane pranešė popiežių Joną 

XXIII; ir ranka būčiau galėjusi 
jį pasiekti..Mes šaukėme susijau
dinę: “Tegyvuoja popiežius”, o 
jis mums nusišypsojo ir mus, lie
tuvius, palaimino. Niekada neuž
miršiu šios akimirkos, niekada! 
Dar laimingesnės buvo dvi mūsų 
mažos šokėjos, kurioms buvo leis
ta įteikti šv. Tėvui mūsų dovaną.

Vieną priešpietį praleidau Va
tikano muzėjuje. Nuostabūs kūri
niai! Sikstinos koplyčios lubų pa
veikslai ir viskas, ką pamačiau 

balto jų kryžiaus kelius, kada”ir* pečiau Romą su visomis jos gro-į muzėjuje, paliko neišdildomų pri- 
kieno pradėti pulti ir anksčiau ar žydėmis, 
vėliau — sunaikinti. Netik tie.'

stalo paklotos kortos. Pertekliu
je surūgome ir nuodijame orą 
tiems, kurie išliko tauriais ir kil
niais, nors tai būtų ir patys pa
prasčiausi darbininkai žmoneliai. 
Priėjome iki to. kad kartais viešo
je vietoje gėda su savo tautiečiu 
susitikti.

Pasidairykime savo spaudoje.

čio minėjime Romoje. Pateikia- 
me vienos jaunos mergaitės, ne
seniai atvykusios iš Lietuvos, to 
minėjimo dalyvės įspūdžius.

Prieš dvejus metus gyvendama
Nepažindamas žmonių ir nežino- Lietuvoje net ir sapne nesapna- 
damas jų gyvenimo ir veikimo są- vau’ ^ad aš, Kauno IV vidurinės 
lygų, bet sekdamas ir stebėdamas i mokyklos mokinukėj turėsiu lai- 
per ilgesnį laiką drąsiai gali išves-! pamatyti ir net šokti šventa- 
ti Vienos ar kitos kolonijos dia-|jame K°n*os mieste. Likimas bu- 
gramą. Galima nustatyti ir išsijo-;v? man duosnus. Esu Vasario 16 
ti žmones, kurie ėjo ir dirbo tei- gimnazijos mokinė, priklausau 
singu keliu. Turime juodu ant: tautinių šokių grupei ir, štai, pa- >

damas jų gyvenimo ir veikimo są-

! siminimų. Kun. V. Mincevičius 
._ __ Mūsa tautinių šokių grupė pra- ^^sivedė mus i Vatikano sodus,

kurie organizavo, vadovavo, bet ir dėjo savo pasirodymus Koenigs- padarėme gražių nuotraukų, 
tie, kurie dirbo kultūrini darbą. Heine, kur sušokom penkis šokius iškyla buvo apvainikuota au- 

Su baime ir skausmu tenka • vienu ypu. Audringomis žiūrovų: diencija pas didelį lietuvių drau- 
konstatuoti, kad netik paskiri tau-’ katutėmis ir Tėvo A. Bernatonio kardinolą Pizzardo. Priėmė 
♦ ___Į____--- •______ v ___ v, i--x- - rnnc cn ciltn čvncAna ndoimini-i. tai iš po skverno tiečiai žūsta tautai, bet ir ištisos; palaiminimu buvome išlydėti i mus. su šilta šypsena, palaimini- 

„r m.- j____ i _ ___i___ i Į 4~~ ___ ________________  • _____  __7_________ ! nm ir n^O'vrirmi LroH CfroTioii-! mu ir pagyrimu, kad jam gražiau-

ties, prašo padaryti skrodimą, žo
džiu, rūpinasi taip, lyg tai būtų 
pats artimiausias saviškis, arti
miausias giminaitis.

Negali nesigėrėti tuo vilniečiu- 
kunigu. Čia minėtas ir visa eilė., 
kitų pavyzdžių rodo, kad jis Krisr.. 
taus mokslą skelbia nevien tik' 
nuo altoriaus pakopų, bet jis tuo; 
mokslu gyvena ir šviečia giliu pa-" 
vyzdžiu savo ganomųjų tarpe. Vi-; 
siems žinoma tiesa, kad netiek žo- ■ 
džiai, kiek darbai įtikina! Ir patš',’ 
tikėjimas be gerų darbų dar nėra“ 
pakankamas. Kiekvienas Ham?’ 
burgo ir apylinkių lietuvis drą1“ 
šiai patvirtins, kad kun. V. šar- • 
kos asmeny jie turi kunigą, kuri/ 
jie visi gerbia ir myli ir kuris“ 
taipgi visa savo širdimi myli juoš’,'! 
tuos savo vargdienius brolius ir' 
seseris. Apaštalavimas, Evangeli
jos ir didžiosios Meilės skleidi; 
mas, skyrimas savojo gyvenimo/ 
artimui iki visiško savo asmenį-, 
nių reikalų nepaisymo, savęs at-_; 
sižadėjimo — tai kun. V. šarkos/ 
gyvenimo kelias. Jis didelis, gar-; 
bingas, patraukiantis ir uždegam/ 
tis. Dažnai meldžiamės ir prašo:., 
me Augščiausiąjį duoti mums - 
daugiau gerų kunigų. Ir, kiek, 

bilio katastrofoje. Laimei, toji ži-Į žmogiškasis protas sugeba su- - 
nia pasirodė perankstyva, nes Vi-į prasti ir įvertinti, kun. V. Šarka ." . 
sagalio jau buvo tokia valia, kad tikrai yra vienas tų gerų km a 
garbingasis Jo tarnas išliktų išįnigų. • ,
tos nelaimės gyvas ir toliau ne- Kuriam tikslui rašomi šie žo-. 
mažesniu uolumu būtų visų jo džiai? Kukliam ir jokios rękla- 
reikalingųjų viltimi. Toks jis liko- mos nemėgstančiam Hamburgo., 
si ir toliau — padėti, paguosti, su- kapelionui jie tikrai nereikalingi, 
tvirtinti savuosius tautiečius. Bet čia tik esama kuklių pastan- - 

Štai, vietovėje už Hamburgo ne- gų išsivaduoti iš mūsuose įprastos 
tikėtai miršta vienas tautietis. Ži-

je aplinkoje. Ar neperretai už
kliūvame už Vokietijoje likusių 
tautiečių gyvenimo aplinkos? Juk 
puikiai žinome, kad ten, su mažo
mis išimtimis, teliko tautiečiai, 
kurių sveikata neleido niekur 
emigruoti. Paliegėliai, seneliai, 
našlės, neretai su gausiu vaikučių 
būriu; juk tai žmonės, mūtų tau
tiečiai, kurių raumenų jėga, ar, 
teisingiau, nejėga, nesusižavėjo 
joks kitas kraštas ir nelaimingie
ji turėjo liktis vokiečių globoje 
ir malonėje.

Pigu ir šabloniška būtų pasa
kyti, kad jie ten turi labai mini
malų pragyvenimo pagrindą, kai 
gerai žinome, kad normaliam gy
venimui jis nėra pakankamas, 
ypač lyginant su tuo, kurį mes tu
rime čia ... Laimei, kad Vokieti
jos lietuviai turi eilę .taurių savų
jų asmenybių, kurie su tikra mei
le ir krikščioniška širdimi sten
giasi mažinti savųjų tautiečių var
gą, guosti ir padėti jiems neda
lioje. Turbūt visi esame jau iš 
kronikos eilučių girdėję apie nuo
stabios energijos pasišventėlį 
kun. V. Šarką, kuris yra Hambur
go ir viso Schleswig-Holsteino lie
tuvių kapelionas. Skaitėme, kad 
kartą jis jau buvo žuvęs automo-

Bet čia tik esama kuklių pastan

rutinos, pagerbti ir prisiminti tik 
, visai užmirštant 

gi mirusio giminės Amerikoje, ir apie didžias asmenybes, kurios 
nevisai sveikas sūnus nepajėgus 
jokiems sprendimams. Kapelio-

1 nas pats imasi visos pašarvojimo
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Argi savo tautos laidojimo kaina nių gangsteriu slenka Į bedugnę... bet su spmoinėiom akim iyipomei^likę^lfetuvn, šokiai į-dra- "'

lerio ...
Programos parengimuose? Jos 

arba labai menkos arba jų iš viso 
nebūna. Jaunimo matyt; galinčių 
dainuoti, vaidinti ir šokti yra. 
Klausi, kodėl taip? .

— Kad niekas nebenori. Mal
dauji, maldauji, kol ką prisi
prašai. bet po poros repeticijų 
taip visi ir išsiskirsto. Su dviem 
ar keturiais geros valios žmonė
mis nedaug tepadarysi.

persekiojama, išliks ir gyvens; susodinti į autobusą ir nuvežti į 
tremtyje gi mes patys vieni kitus nakvynės vietą.
suėsime ir liks tik trąšos svetimai i 
žemei.

Radome laiko pamatyti Tivoli

j ti keletą valandų. Grįždami apian-į Duoda žinią artimiesiems i JAV .deimantus.

yra gyvos ir sėkmingai darbuoja- ■ 
si mūsų tarpe. Pažinkime ir įver-' 
tinkime tokius, juk jie ir atneša į- 
mūsąji gyvenimą pragiedrulius ir'

Idėjų nebeliko ... Neapykan- 
Asmeniškumai.ninkės. artistės, tarnaitės, batsiu-! ta- pavydas ... -------------------

viai ir t.t. Visų neišvardinsi. Aud-į Tas tam nepatinka, anas to nė
ra be-jokios atrankos nušlavė muši mėgsta. Gal kada nors už pagalbą 
visus nuo savos žemės ir sukišo į nepakankamai padėkojai... Ki- 
DP stovyklas. Eilutėje prie kati- ti bijo kalbų. Jei žiūrovai nesu- 
lo ar sandėlyje prie dalijamų se-j randa kitokios kritikos, tai bent 
nu drabužiu visi buvome lygūs J atras, kad to ar kito kreivos ar 
Ta lygybe ėmė naudotis visi tie,; perstoros kojos, ar dar kas nors... 1  _ •  j • 1 i a _ T_   rtrkl'a TrArlntrmi

^a Patį vakarą pamačiau Romą, ^ėme šv. Kazimiero Kolegijos vi- į
ak n t c naktį. Neužmirštamą įspūdi pada- ja ]jUr bUVome pavaišinti vilos!

— Ambasadoriai? O ne. Savo re man apšviestas kolizejus, ku- šeimininko kun. Dabrovolskio. o!
tautos duobkasiai! , name buvo einamas Kryžiaus Ke- ypaįjngaį linksmai mus nuteikė;

Redakcijos pastaba. — čia au- i lias. Taip ir ėmė šiurpas bežiūrint ’ tei kad ieido skinti vynuoges pa-!
tore jautriais žodžiais atskleidžia 1 buvusią areną, į urvus, is kurių i tjems jr valgyti kiek kas galėjo 
kaikurias mūsų išeivinio gyveni- pųloavo žvėrys draskyti krikšeio- • ar ne| daugiau, negu galėjo . : .
mo opas. Tiesa, jos vra gydvtinos. Mūsų kapeliono kųn. Riaubū-, 
skaudžios, tačiau jos rodo tik vie- Į10 išsamių paaiškinimų dėka su- jL 
na medalio puse. Yra mūsų gvve- j žinojau daug dalykų apie Romos 5į 
nime ir labai šviesiu, reiškiniu, senovę. Susipažinau arčiau su: g

* i—---------1_ i  ---------- _—--------------------------- o x -- a »-j vhvviu pučo .T.uoi vo vaitu rujp’i

scenų didingumu ir dainininkų Įytė]ę, kabančią prie mano‘lovos!
metais prje jos atsiklaupęs 

Artėjant Maironio minėjimui, užbaigiu kiekvieną savo dieną ir

tautos duobkasiai!
Redakcijos pastaba. — čia au-

bet. kaip paprastai, jie mažiau 
jaučiami, nes jų ... neskauda.

Jaunimas rašo

Skleidžiam Lietuvos garsą 
kaip geležinis vilkas

GINTAUTAS MICEIKA

klinu gyvenimo tikslas tebuvo 
pilvas, pasismaginimai ir pana
šiai. Tokie savo menkystėje nebe- 
tilpdami ėmė kelti arogantiškus 
balsus, ėmė iš visko tyčiotis, vis
ką niekinti, nė su kuo nebesiskai
tyti, šmeižti dirbančius ir besiau
kojančius. Įvairūs nusikaltimai 
ėmė dygti, kaip grybai po lietaus. 
Greta visų kultūrinių įstaigų at
sirado reikalas steigti ir kalėji
mus.

Kažin kur skaičiau anekdotą, 
kuris anuos ir šio meto laikus pui
kiai charakterizuoja.

Aplankė kažin kas pragarą. Va
dovas svečią vedžioja ir rodo di
džiulius katilus. Velniukai prižiū
ri po jais besikūrenančią ugnį. 
Katilų dangčiai kilnojasi; čia vie
nur, čia kitur kaitinamieji mėgi
na iškišti galvas. Vadovas turi 
rankoje buožę ir, beaiškindamas 
kas kokiame katile sėdi, vis vožia 
drąsuoliams per pakaušius. Sve
čias pastebėjo, kad vieno, nors ir 
labai stipriai kaitinamo katilo 
dangtis nejudėjo.

— Ar anas tuščias? — susido
mėjęs paklausė.

— Kur tau! — nusikvatojo va
dovas. — Jame lietuviai. Su tuo 
katilu jokios bėdos neturime. Kai 
tik kuris mėgina iškišti galvą, kiti 
traukia jį už kojų atgal!

Tauriesiems laivo vairuotojams 
su tokiais piratais buvo labai ir 
labai sunkus darbas. Ant didelės 
baltos staltiesės maža purvo dė
melė daugiau atkreipia dėmesio, 
kaip pati, nors ir gražiausia, stal
tiesė. Tokie be principų, be ambi
cijos ir be moralės žmonės tik 
smukdė mūsų tautos vardą. Va
dovai gi sunkiai ir garbingai nešė 
savo ir kitų dalią. Jie nekantriai 
laukė emigracijos ir vis teisino 
savo klystančius ir nupuolančius 
tautiečius nenormaliomis gyveni
mo sąlygomis.

Pagaliau emigracija atėjo, pra
ėjo ir jau antras dešimtmetis bai
gia apnešti ją savo dulkėmis.

Šiandien mes jau suleidome 
šaknis į svetimas žemes. Materia
liniu atžvilgiu esame turtingesni

Tie žmonės, kurie gali vadovau
ti. seniai su purvais sumaišyti. Jie 
nuplakti ir nukryžiuoti. Jei nė
ra argumentų/griebiamasi šmeiž
tų. rausiama žemė po veikėjų ko
jomis. Jie puolami ir kandami. 
Taigi, dauguma nuo betkokio vei-

Ats i vežant i
c.

Kanada ar v 

keliaujant 
jums patars ir padės 

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

Pavyko man būti ir Caracaloje 
i ir matyti tarp tų didingų griuvę- Į 
i siu ‘‘Aidą". Buvau labai sužavėta ;

........... , . ; gražiu operos oastatvmu. masiniu knkscionybes pradžia, jos perse-; / -••••'1
klojimais, pamačiau daugelį pui-1 nieistrišku dainavimu.
kių bažnyčių, kaip pvz. Santa Ma- i 
ria Maggiore, Šv. Povilo. KryžiausI -- — u—— ------j----- - . ... . . .
laiptai ir kitas. Buvau ir šv. Ka- nerimavome ir jaudinomės, nes 'Sutinku kitą. Stoviut. ziunu į spm- 
liksto katakombose — didelį įspū- norėjome gražiai pasirodyti ]ie- cu“uotą Marijos galvą. į medinius i 
dį paliko man jos. Ir vėl teko su- tuviams, atvykusioms iš įvarių į paukštukus, apačioje į ispjausty- į 
simąstyti, kaip ten slapstėsi krikš- kraštų, ir palikti gerą .įspūdį apie^ys Geoimino stulpus ir net nepa-j 
čionys. įsirausę giliai po žeme.

Kokia graži Šv. Petro bazilika!
Tris kart joje buvome ir gerai 
apžiūrėjome. Nenuilstantis mūsų' 
kapelionas net į kupolą mus nu
vedė.

Tačiau laimingiausia mano va
landėlė Romoje buvo, kai išvydau

Stoviu prieš Aušros Vartų kop-if

tuviams, atvykusioms iš įvarių i paukštukus, apačioje į_ ^pjausty-:

Vasario 16 gimnazijos šokėjus. jun^u> kaip nugrimstu į tėvų pa-; 
Atrodo, kad darbas, kurį buvome > sakotą paslaptingą Lietuvos seno-1
įdėję. nenuėjo niekais ir, nepai- i legendą apie Vilniaus miestą, 
sant blogos scenos, žiūrovų buvo- **
me sutikti gražiais plojimais. O' Vilnius! Senoji Lietuvos sosti- 
po koncerto daug, lietuvių atėjo; nė. Lietuvos širdis. Tokiais ir pa
su mumis pasikalbėti ir pasi-; našiais vardais lietuviai išreiškia

dėl skonio

Pereikite i
CANADIAN

Pereikite i 
CANADIAN 
gal utinai

įMOLSON I

CANADIAN
lager beer

džiaugti mūsų gražiu lietuvių šo
kėjų būreliu ir pavykusias šo
kiais.

Mūsų šokių grupės svarbiausias 
ir įspūdingiausias pasirodymas 
įvyko sporto rūmuose. Lietuviai 
pasirodė ketvirtuoju numeriu. Ži
nau tik, kad, prapliupus žiūro
vams audringai ploti, šokau kojo
mis vos siekdama grindis, kad 

• mes visi lėkėme kaip vėjas. Už 
kiekvieną šokio figūrą žiūrovai 
vis audringai plojo. Tai buvo kaž
kas nepaprasta. Esu jau ir dai
navusi scenoje ir vaidinusi, bet 
tokio pakilimo išpildant dar nebu
vo tekę pajusti. Aš manau, kad 
mes gražiai sušokome savuosius 
šokius ir, pasibaigus visų tautų 
pasirodymams, teko girdėti daug 
puikių atsiliepimų apie mūsų šo
kius ne tik iš lietuvių, bet ir kitų 
augštų svečių. O katučių nepa
gailėjo ir kardinolai, sėdintieji 
purpuru pasipuošę pirmoje eilėje.

Į šv. Kazimiero kolegiją grįžo
me labai pakilioje nuotaikoje. 
Autobuse traukėme dainą po dai
nos. o prie namų iš mūsų visu gai
valingumu išsiveržė tikras džiaug
smas, kad gražiai pavyko sušokti, 
kad laimė mus lydėjo. Pakėlėme 
triukšmingas ovacijas savo gera-' 
dariui Tėv. A Bernatoniui, paky-1 
Įėjome su valiavimais mūsų gerą
jį kapelioną, suklykėm tris kart 
valio gerb. šeimininkui prelatui 
Tulabai ir seselėms, kurios mus 
skaniai valgydino. Taip pat išreiš- 
kėm padėką ir šokių mokytojai 
— mano mamytei. Manau, kad to
kio džiaugsmingo klyksmo kole
gijos sienos dar nebuvo girdėju- 
sios. Neabejoju, kad ilgai atmin- 
sim Romą ir kolegiją ne tik mes. 
bet ir kolegijos žmonės mielieji 
Romos lietuviai gražiai prisimins 
mus — Vasario 16 gimnnazijos 
lietuviukus. Juk ar ne įspūdingai 
paskutinę minutę su triukšmu at
skubėjo ponia Lozoraitienė ir p.

savo giliausius jausmus bei meilę 
tai brangiai šaliai—Lietuvai. Juk 
sunku būtų įsivaizduoti Lietuvą 
be Vilniaus, o Vilnių be Lietuvos. 
Tačiau taip atsitiko, kad Lietu
va, vos tapus laisva, greit neteko 
Vilniaus ir taip be savo tikrosios 
sostinės išbuvo net devyniolika 
metų. ’ Mes, jaunieji, pažįstame 
Vilnių tik iš knygų ir tėvų pasako
jimų. Mes ten nebuvome ir nesa
me jo matę. Tačiau Vilnius yra 
gyvas mūsų vaizduotėje toks, kokį 
susikūrėme bežiūrėdami į lietu
viškus žurnalus ir bevartydami 
Vilniaus albumus. Legenda apie 
Vilniaus įkūrimą mus nukelia į 
Gedimino laikus. Lietuva tais lai
kais buvo apaugusi neįeinamais 
miškais, pilnais visokių žvėrių. 
Tuose miškuose medžiodavo kuni
gaikštis su savo tarnais ir palydo
vais. Taip jam vieną kartą beme
džiojant sutemo ir reikėjo nakvo
ti. Kunigaikštis tą naktį sapnavo 
keistą sapną; ant to kalno, prie 
kurio jis miegojo, staugė geležinis 
vilkas. Vilko balsas buvo taip gar
sus. tarsi šimtas vilkų ten būtų 
buvę. Parjojęs namo, kunigaikštis 
pakvietė savo vyriausią kunigą ir 
jam papasakojo savo sapną. Ku
nigas taip paaiškino kunigaikš

Vilniuje. Vaizdas gatvės žiūrint iš 
Aušros Vartų koplyčios.

*

Ivinskiai ir visus mokinius apdo
vanojo saldainiais? O dr. Z. Ivins
kis pakartotinai dėkojo mamytei 
už gražiai paruoštus šokius ir Ro
mos lietuvių kolonijos vardu jai 
padovanojo albumą.

Tikrai gražias valandas pralei
dau Romoje, daug ką mačiau ... 
Visko juk neaprašysi... Žavėjo 
ir senoji ir naujoji Roma. Už šias 
nuostabias, pilnas laimės dienas 
esu dėkinga gerb. Tėveliui Ber- 
natoniui. Jis sudarė sąlygas pa
matyti ši nuostabų Dievo pasaulio 
kampelį — šventąjį Miestą, am
žinąją Romą

čiui: vilkas reiškia miestą, kuris 
bus pastatytas apie tą kalvą. Vil
ko staugimas reiškia didelį miesto 
garsą, kuris sklis po visą pasaulį. 
Sapnas virto tikrove, kai Gedimi
nas pastatė Neries ir Vilnelės 
upių santakoje ant kalno tvirtą 
pilį ir aplinkui įkūrė miestą. Dar 
ir dabar tebestovi pilies griuvė
siai, liudydami audringą praeiti, 
kai pilis daugybę kartų buvo prie
šų griaunama ir vėl darbščių lie
tuvių atstatoma. Vilnius buvo^ 
įkurtas maždaug 1323 metais, Iš’ 
tų laikų yra užsilikę pirmos įsto-.< 
rinės žinios apie kunigaikščio- Ge-.. 
dimino laiškus, kuriais jis kvietė- 
Vakarų Europos pirklius ir meni-.; 
ninkus apsigyventi naujame 
mieste.

Vilnius turėjo geras sąlygas., 
augti ir plėstis, nes yra ant.pa- • 
grindinių kelių, jungiančių Rytų . 
ir Vakarų Europos didžiuosius 
miestus. Dar daugiau Vilnius iš-. 
augo ir išgražėjo Vytauto Didžio
jo laikais. Lietuva tada buvo savo 
plačiausiose ribose, nuo Baltijos . 
iki Juodųjų jūrų. Todėl ir krąšto 
sostinė buvo ypatingos reikšmės.. 
Buvo pastatyta daug gražių bažny
čių. nes tais laikais Lietuva -pri
ėmė krikštą. Paminėtina yra.ka-; 
tedra. kurios požemiuose buvo- 
laidojami Lietuvos valdovai. Vie-., 
na iš gražiausių bažnyčių yra.šv. 
Onos bažnyčia, kuria, yra sakoma,, 
buvo susižavėjęs net Prancūzijos

(Nukelta i 7 pslp.) . -
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Pavergtoje tėvynėje
RUSAI LIETUVOS ERDVĖSE
Civilinės aviacijos reikalams Lietu

voje yra įkurta atskira aviagrupė, ku
ri tvarko orinį susisiekimą ir aviaci
jos pagalbą kolūkiams bei tarybiniams 
ūkiams; vadovauja rusas N. Batalovas, 
jo padėjėjas — žydas J. Goldbergas.

Oro laivyno dienos proga Augšč. Ta
rybos prezidiumo pirm. J. Paleckis ei
lę aviagrupės tarnautojų apdovanojo 
garbės raštais. Apdovanotųjų sąrašas 
aiškiai rodo, kad Lietuvos erdvę ir ci
vilinę aviaciją yra užvaldę rusai: avia- 
eskadrilės vadas Vladimiras Beliaje- 
vas, lėktuvo vadas Leonidas Berelovi- 
čius, grandies vadas Valentinas Dani
lovas, Vilniaus aerostoties aviatechni- 
kas Aleksandras Lazarenko, Vilniaus 
aerostoties virš. Aleksiejus Perkuso- 
vas, skridimų vadovas Anatolijus Pods- 
tepnojus, lėktuvo vadas Dimitrijus So
lopovas, lėktuvo borto mechanikas 
Piotras Valichovas, lėktuvų vadai — 
A. Zuzejevas, F. Baryšnikovas, N. 
Kudria.

Apdovanotųjų tarpe tėra tik vienas 
lietuvis pilotas Petras Jaškelevičius, 
vienas aviacijos technikas Vladas Za
leskis ir Kauno aerostoties kasininkė 
Janina Liucija Vigelienė.

šti augštosios pakopos garbingų parei
gūnu — jiems reikia oro ir erdvės, kad 
komunizmas galėtų “žygiuoti*’ į priekį.

TEATRO DRAUGIJAI RŪPI 
SPEKULIACIJA 
Aktorius i krūvą jungia Lietuvos 

Teatro Draugija, kurios prezidiumo 
pirm, yra akt. Jonas Kavaliauskas. Po 
saya sparnu draugija yra priglaudusi 

1 visą eilę teatrui būtinų įmonių. Vieno
je jų gaminamos šukos ir smeigtukai 
plaukams; galanterijos skyriuje ant 
medžiagos gabalų maiiavojamos mar
gaspalvės papūgos; draugijos Vievio 
skyriuje siuvamos tiubeteikos, kurios 
iš čia keliauja į Irkutską, Karagandą 
ir Kazachstaną; Kauno šilkografijos 
skyriuje spausdinami popieriukai sal
dainiams įvy nioti... Skyrių viršinin
kai ir meistrai gauna iki 300 rb. mėn. 
Kauno skyriaus valdytojas Riteris ir 
grimo meistras Bakragamas Leningra
de pateko į milicijos rankas su dviem 
dideliais indais lūpoms dažų ... Kai 
Vilniaus skyriaus pameistris VaiČelis 
dėl “vodkos” sukelto karingumo buvo 
astuonioms paroms uždarytas į dabok
le, Teatro Dr-ja tas paras jam užskai- antroji šiais metais Kanados Lietuvių 

j tė kaip eilines atostogas... “Šluota” *• — ■
~ _ ... stebisi, kaip Rašytojų Sąjunga gali iš-

* k-r ie?n.IS .fr? karov ayiafIJ0S i siversti, neatiduodama duoklės pramo- 
garbes raštų laimių sąraše: is ru- nei negamindama pagalvėliu kojoms 
S,Škv k?P,t1,OnU !r “ajorŲ, Pavardžių j atrenitj nekaldalra pasagu ir ukno- 
miško išsiskiria turbut per klaidą į jų Ku Pegasanis. pakaustyti, nes juk ir 

aktorių ir rašytoją jungia bendras kū
rėjo vardas ... —vkst—

LIETUVOS NEMATE 
50 METŲ 
Vilniaus radijas, kalbėdamas apie 

JAV “pažangiuosius” svečius, klausė: 
ar suprasi, brolau, jausmą žmogaus, 
kuris atvyko j tėvų žemę po 50 metų? 
Esą. šiandien Lietuvą jie jau rado ki
tokią. be šiaudinių stogų. Lankymosi 
proga, svečiams Kaune buvo parody
tas 9-sis fortas, jie buvo supažindinti 
su komunistine veikla. Buvo parodyta 
ir Kauno HES, paplaukiota po Kauno 
marias. Amerikiečiai lankėsi ir kituo
se miestuose; jiems buvo leista aplan
kyti gimines.

■WMMMiiriiKinnr----------------~ .................. .......... ........... ................---------------------------------------------------________________________ ____________

VISI I DIDŽIĄJĄ METINĮ PARAPIJOS ŠVENTĘ
rugsėjo 15 d.f šeštadienį, WELLANDE, 
St. Stephen's salėje. Pradžia 6 vai. vak.

ŠVENTĖS PROGRAMA:
1. Generalinio Lietuvos Konsulo Kanadoje dr. J. Žmuidzino žodis
2. Toronto “Varpo” choro koncertas
3. Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” pasirodymas

Turtinga loterija • Puikus bufetas •
Šokiams gros geriausias Wellando orkestras •

Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai iš
artimiausių ir tolimiausių apylinkių! Šventei Rengti Komitetas

Niagara pusiasalis
GRANDIOZINĖ ŠVENTE. — šį šeš

tadienį, rugsėjo 15 d., įvyksta metinė 
Niagaros pusiasalio parapijos, vad. Tė
vų pranciškonų, šventė, kuri šiais me
tais pralenkia visas iki šiol buvusias 
šventes. Kaikas net užklausė: ar tai

HAMILTON, Ont

Visų lietuvių vardu palaidotas 
Mykolas Biržiška ”

eiles patekęs kapitonas Stasys šeirys.
VARPAI SOVIETŲ 
KOSMONAUTAMS 
Jau nepriklausomo gyvenimo dieno

mis Lietuvoje buvo spėjusi išgarsėti Į 
Kauno Vytauto Didžiojo muzėjaus 
bokšto varpų muzika. Dabar šis muzė- 
jųs paverstas komunistinės propagan
dos tvirtove, todėl ir jo varpų dūžiai 
skleidžia sovietines meliodijas, nors 
jais, tiesa, dar skambina lietuvio ran
kos. Kompoz. V. Kuprevičius su savo 
sūnumi buvo surengęs varpų muzikos 
koncertą, kurio programą sudarė kom
pozitorių kūryba ir paties programos 
išpildytojo kūriniai, skirti sovietų kos
monautų pergalėms pagerbti.

LIETUVIŠKI BARŠČIAI
Į MURMANSKĄ ...
Lietuvos konservų fabrikai iš kol

ūkių gauna pakankamą kiekį daržovių, 
kad ištisus metus jomis galėtų aprū
pinti Lietuvos gyventojus. Tačiau fab
rikus planavusieji žmonės užmiršo su
planuoti sandėlius. Dėl sandėlių trūku
mo lietuviški barščiai iškeliauja į 
Murmanską, kopūstai — į Kareliją, ki
tos lietuviškos daržovės pasuka į ki
tus Sov. Sąjungos kampus. Lietuvos! 
krautuvių lentynose gali rasti buroke- Į 
lių iš Moldavijos, pomidorų iš Bulga
rijos, konūstų iš Vengrijos, bet nemė
gink jiaškoti Lietuvoje augintų daržo
vių. Netgi ir rūgštynių buvo atvežta iš. 
Minsko ... Importo reikalai pablogėja 
žiemai atėjus. Jau gruodžio mėnesį. 

_ parduotuvėse pasigendama raugintų 
agurkų, žirnelių, pupelių, kalafijorų ir į 
kitų reikalingiausių daržovių, nes lie- i 
tuviškąsias daržoves valgo murmans-: 
kiečiai ir Karelijos gyventojai, o mol 
davai, bulgarai ir vengrai žiehios mene 
siais stengiasi patenkinti vietine pa 
klausą, atsisakydami eksporto į Lie 
tuvą.

PAREIGŪNAMS BUTU
NETRŪKSTA
Panaikinus Kazlų Rūdos rajona ir 

vadovams išsikėlus į Kapsuką — Ma
rijampolę, Kazlų Rūdos mieste atsira
do visa eilė tuščių butų. Bloguose bu
tuose gyvenę miesto gyventojai leng-< 
viau atsiduso — dabar ir jiems bus 
proga geriau įsitaisyti, bet jų anksty
vas džiaugsmas mirė didelių pareigū
nų dar didesnėse kombinacijose. LKP 
(b) Kazlų Rūdos rajono komiteto V. 
Civiikos butą užėmė iš Ignalinos atvy
kęs sekr. draugas Petras Trivala su 
žmona. Gerą butą turėjęs milicijos 
darbuotojas V. Razmirskis persikėlė 
į dar geresni. Dvigubai didesnį butą j 
gavo kooperatyvo pirm. A. Kalvaitis. į 
Priešgaisrinės apsaugos insp. V. Za-; 
veckas įsitaisė naujame komunalinia-; 
me name, senąjį dviejų kambarių bu
tą perleisdamas savo motinai, kuri 
staiga kažkodėl atsisakė toliau gyventi 
su sūnumi. Už spekuliaciją bausta Du- 
kavičienė, vos spėjusi grįžti iš kalėji
mo, gavo puikų butą. Tuo tarpu Van
da Miklaševičienė, su vyru ir dukra 
gyvenanti kambarėlyje ir laukianti 
geresnio buto, ir toliau buvo palikta 
tame pačiame kambarėlyje. Mažuose 
kambarėliuose liko ir daugiau Kazlų 
Rūdos gyventojų. Komunistinės visuo
menės laiptuose užimdami žemiausią 
pakopą, jie turi pasitenkinti mažais 
kambarėliais, nes juk negalima skriau-

Diena ruošiama? Visai ne, tik gran
diozinė meninė programa, kurią išpil
dys geriausi Kanados lietuvių meniniai 
vienetai. Į šią šventę atvyksta Toron
to “Varpo” choras ir Hamiltono tauti
nių šokių grupė “Gyvataras”. štai kur 
visas šios šventės gražumas, į kurią 
kiekvienam verta atvažiuoti ir 
tyti.

Turėsime ir garbingą svečią, 
vos konsulą Kanadoje dr. Joną 
džiną, kuris pasakys atidarymo žodį.

Po gražios meninės programos bus 
šaunus pasilinksminimas ir malonus 
susitikimas su savo tautiečiais.

Tėvai pranciškonai, šios šventės ren
gėjai, nuoširdžiai kviečia mielus lietu
vius iš arti ir toli atsilankyti.

Ši šventė įvyks Wellande, rugsėjo 
15 d., šeštadienį, St. Stephen’s salėje, 
Main East Street ir Port Robinson Rd. 
kampas. Pradžio 6 vai. v.

Rengėjai

pama-

Lietu- 
žmui-

VAJUS TAUTOS NAMAMS 73-čioje 
savaitėje davė $700 ir nuo pradžios 
$80.800. Nauju nariu su $100 įstojo V. 
Jakimavičius, o esamieji nariai padi
dino savo įnašus J. Baron (100) $100, 
F. Urbaitis (300) $300. S. Vyšniaus
kas įstojo nariu su $200. Visiems nuo
širdžiausias ačiū!

AUKŲ UŽ METRAŠTĮ rugp. 31 
rugs. 6 savaitėje gauta $4, o iš viso 
$230,69. Po $1 prisiuntė J. Stanius, J. 
Švabaitis, Fel. Rimkus ir iš St. Ca
tharines K. Bogušis. Nuoširdus ačiū!

DIDELE LAIME DIDELĖJE NE
LAIMĖJE ištiko Čėsnų šeimą. Rugp. 
25 d. Onutė ir Vladas čėsnos ir Onutė 
Čėsnaitė po 2-jų savaičių atostogų grį
žo iš Clevelando į Hamiltoną. Prie pat 
Hamiltono ant Queenston Rd., važiuo
jant apie 10 mylių greičiu, Vlado vai
ruojamas automobilis staiga neteko 
kontrolės ir didėjančiu greičiu pradė
jo bėgti į pakalnę. Esant dideliam ju
dėjimui ir mašinos stabdžiams nevei
kiant. VI. Čėsna nutaikė į kitą auto
mobili ir iš užpakalio smogė į ją. Pa
liestoji mašina apsivertė kelis kartus 
ir sustojo ratais į viršų per 3 pėdas 
nuo gilaus duburio kranto. VI. čėsnos

automobilis sumaltu priekiu įsmigo i 
apsivertusį. Abu automobiliai nuga
benti į laužą. Automobiliuose važiavo 
po 3 asmenis ir nė vienas nebuvo su 
žeistas! Tik O. čėsnienei keliose vie 
tose nepavojingai sumušti raumenys 
Policija nustatė, kad nė vienas vairuo
tojų nebuvo kaltas dėl šios nelaimės. 
Draudimo b-vės padengė visas nelai
mės išlaidas.

Tokios nelaimės atveju labai dažnai 
pasitaiko, kad visi keleiviai netenka 
gyvybės ar sunkiai sužeidžiami. Šiuo 
gi atveju visi 6 keleiviai išliko net ne
sužeisti. šios nelaimės didelė nuotrau
ka buvo įdėta į “Spectator” laikraštį.

SERGA JONAS MIKALAUSKAS.— 
Pabuvęs 3 savaites General ligoninė
je, sugrįžo į namus ir po 2-jų savaičių 
vėl išvyko Į ligoninę operacijai. Linki
me J. Mikalauskui greitai pasveikti!

Sk. St.

Toronto “Varpo’’ choras su savo dirigentu muz. St. Gailevičiu koncertuos Niagaros lietuvių parapi
jos rengiamoj šventėj rugsėjo 15 d. Wellande.

tautinių šokių šokėjųHamiltono
grupė “Gyvataras” su savo vado-! 
ve E. Breichmaniene dalyvaus! 
Niagaros pusiasalio lietuvių pa
rapijos šventės programoje. “Gy
vataras” labai šauniai pasirodė IX sensacija. Vieni vadina ji lietuviu, ki- 
Kanados Lietuviu Dienoje Wind- Lietuvoj gimusiu žydų, treti — 
sore.

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremorrtarttf^V^
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių*

RUDENS BALIUS. — Pasibaigus va
sarai, visi ruoškimės į rudens balių 
rugsėjo 22 (h, kuris įvyks Royal Con
naught viešbutyje, visų žinomoj ir mė
giamoj Sheraton salėje. Gros Benni 
Ferri orkestras, loterija, įvairus bufe
tas ir laimės staliukai. Labai prašome 
visus gausiai atsilankyti.

Ham. L. Kat. Mot. dr-jos valdyba

Rugpjūčio 24 d., savo gimtadit 
ni, Los Angeles mieste mirė Lie
tuvos nepriklausomybės akto sig
nataras, Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetų rektorius, 
mokslininkas - lituanistas, patrijo- 
tizmo bei pai eigos simbolis—pro
fesorius Mykolas Biržiška.

Visuomenės laidotuvės
Rugpjūčio 25 d. visų Los An

geles lietuviškų organizacijų at
stovai ir LA šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. J. Kučingis, susi
rinkę aptarti laidotuvių klausi
mo, buvo vieningos nuomonės: 
jeigu Profesorius būtų miręs ne
priklausomoje Lietuvoje jam bū
tų surengtos valstybinės laidotu
vės. Dabar, esant šios dienos są
lygoms, jam turi būti surengtos 
visuomeninės laidotuvės lietuvių 
visuomenės aukomis. Toms laido
tuvėms surengti buvo Įgaliotas tas 
pat komitetas, kuris buvo anks
čiau visų Los Angeles lietuviškų 
organizacijų išrinktas surengti 
Profesoriaus 80 metų sukakties 
minėjimą. Komiteto, sąstatas: J. 
Gliaudą — pirm., arch. E. Arbas 
— sekret., inž. V. Varnas — ižd. 
ir nariai: inž. J. Jodelė, V. Irli- 
kienė, ats. maj. K. Liaudanskas 
ir inž. B. Stančikas. Tas komite
tas pasikvietė talkon ir daugiau 
susirinkimo dalyvių Įvairiems lai
dotuvių reikalams tvarkyti. Buvo 
priimta laidotuvių sąmata, nusta
tyta laidotuvių tvarka, parūpintas 
laidotuvių namų patarnavimas, 
nupirkta kripta mauzolėjuje, nu
imta velionies veido kaukė ir de
šinės rankos atspaudas ir kt. su 
laidotuvėmis susiję reikalai.

Nepakartojamos 
atsisveikinimo iškilmės

Įspūdingos visuomenės atsisvei
kinimo iškilmės su Profesoriumi

buvo, turbūt, vienintelės ir nepa
kak j amos, pašarvojus velioni 
parapijus, salėje ir didžiuliam 
žmonių bu.mi dalyvaujant. Rug
pjūčio 29 d. ^ jko laidotuvės, ku
rios buvo vienos d džiausiu ir gra
žiausių. Palydovų skaičius, gėlių 
ir vainikų masės, rehg.mų ir vi
suomenės atsisveikinimo pakylios 
ceremonijos — viskas tai buvo 
tikros valstybinės ir visuomenines 
laidotuvės didžiajam tautos sū
nui, mirusiam už tėvynės sienų.

Visos išeivijos aukos
Kiekvienai lietuvių organizaci

jai, kiekvienam lietuviui laisvaja
me pasaulyje yra pareiga ir gar
bė dalyvauti prof. M. Biržiškos 
laidotuvėse savo auka. Tik tada 
tos laidotuvės bus VISŲ lietuvių 
surengtomis laidotuvėmis, kai lai
dotuvių išlaidoms padengti su
plauks aukos iš visų JAV, Kana
dos ir kt. lietuviškų kolonijų. Di
džiosios mūsų kolonijos Čikagoje, 
Niujorke, Bostone, Detroite, Fi
ladelfijoje, Clevelande ir kitur 
šiuo kviečiamos nepalikti Signa
taro laidotuvių būti tik Los Ange
les lietuvių surengtomis laidotu
vėmis, bet Įsijungti i didžiojo Lie
tuvio laidotuves savo duosniomis 
aukomis. Skubiai atsiųstos aukos 
įgalins komitetą sutvarkyti sąma
tą be "ilgalaikių sutarčių sudary
mo, kurios reikštų bereikalingas 
papildomas išlaidas.

Kai komitetas baigs savo darbą, 
visuomenei bus paskelbta apy
skaita: išlaidos ir : vardinis visų 
auoktojų sąrašas.

Aukos siųstinos tik komiteto iž
dininko vardu: V. Varnės, 800 N. 
Van Ness Ave.. Los Angeles 38. 
Calif., USA. Nerašyti čekių ir- 
perlaidų kitais vardais, nes tai be 
reikalo apsunkina komiteto dar
bą. Komitetasv.

SUDBURY, Ont.
1 NAUJA “PALANGA” — Palikus 
dūmuose skęstantį Sudburio miestą, 69 
keliu į pietus, vėliau pasukus į 64 ke
lią. pavažiavus keletą mylių pasiekia
ma French River įlanka, čia medžių 
pavėsyje randame gražią vasarvietę. 
Dar šį pavasari čia virė darbas, girdė
josi kirvių, pjūklų taukšėjimas, o da
bar čia stovi didelis, gražus L J. Ka
činskų vasarnamis.

Rugsėjo 2 d. vasarnamis pavadintas 
“Palangos” vardu. Dalyvavo didelis bū- 
ry$ svečių iš vietos, apylinkės, Hamil
tono ir JAV. Kun. A. Sabas, dalyvau
jant kūmams — F. Venskevičienei iš 
^Hamiltono, K. Jonikui ir M. Kriauče- 
liūnienei iš Sudburio, V. Venskevičiui 
iš Hamiltono, atliko pašventinimo 
apeigas. Po trumpos kun. A. Sabo kal
bos visi sugiedojo ‘Marija, Marija”. 
Šeimininkai šia proga buvo pasveikin
ti Sudburio lietuvių Bendruomenės 
vardu.

Iškilmės buvo fotografuojamos ir fil
muojamos. kad ateičiai liktų gražiu 
lietuviškų tradicijų prisiminimų vaiz
dai. “Palangos” viduje įvyko vaišės. 
Daugelis maudėsi, šoko akordeono mu
zikai linksminant. Dalyvavo daug gra
žaus jaunimo.

Malonu, kad I. J. Kačinskai laikėsi 
gražių lietuviškų katalikiškų tradici
jų ir jas populiarino savo vasarnamio 
“Palangos” atidarymo iškilmėse.

P. Kačinskai yra naujos imigracijos 
žmonės, bet jau spėjo labai gražiai įsi
kurti. įsigydami didelius namus mies
te. o dabar įrengdami vasarvietę. Au
gina du sūnus — Romą ir Ričardą. 
Romas jau antrus metus studijuoja 
Toronto universitete. J. K.

Lietuviai pasaulyje

■ -fe v:Sobolevičiai - šnipų šeima
Jau 1931 m. Jack tapo uoliu šnipu. 
Turėjo Senino slapyvardę. Stalinui la
bai rūpėjo žinoti, ką jo nekenčiamas 
konkurentas Trockis, ištremtas iš Sov. 
Sąjungos, daro. Jack giriasi Trockį su
tikęs du kartu ir su juo ilgai kalbėję
sis ir viską pranešęs Stalinui.

Sovietams užėmus Lietuvą, Sobolevi
čiai be jokių sunkumų ąmerikiečių at
stovybėje Maskvoje gavo įvažiavimo 
dokumentus į JAV ir 1941 m. pradžioj 
gausi šeima, 15 asmenų, per Maskvą, 
Sibirą ir Japoniją atvyko į San Fran
cisco. Netenka abejoti, kad jų išva
žiavimas iš Sov. Sąjungos į JAV, bu
vo remiamas Kremliaus žmonių. Jie 
buvo angažuoti tarnybai, kuri nuvedė j 
juos už kalėjimo grotų.

Dr. R. Soblen byla tapo pasauline

• rusu. 
Deja, niekam garbės jis nedaro. Bū
damas JAV šnipinėjo sovietams ir da
bar kovoja, norėdamas išvengti kalė
jimo bei pasprukti čekoslovakijon. 10 
savaičių kovojęs Britanijos teismuose 
pralaimėjo — turėjo būti deportuotas 
i JAV, tačiau vežamas i aerodromą 
paėmė didelį kiekį miego tablečių ir 
be sąmonės vėl buvo grąžintas ligo
ninėn, kur rugsėjo 11 d. mirė.

Bandymas nusižudyti pasidarė ben
dras žydų JSoboIevičių šeimai. Visi trys 
bręliai — Robertas, Abramas-Jack, ir 
Berelis-Bruce, norėjo šiuo būdu už
baigti savo gyvenimą. Jack kalėjime 
kartą buvo prarijęs apie 2 sv. gelžga
lių ir tik greita operacija jį išgelbėjo. 
Bruce Sobel pavyko nusižudyti Kana
doje. Visi trys 1941 m. priėmė JAV pi
lietybę ir pakeitė savo vardus bei pa
vardes; pasirinko . truputį skirtingas 
pavardes Soblen, Šoble ir Sobel.

Kilme visi vilkaviškiečiai Tėvas 
Sobolevičius buvo kiaulių šerių ir ark
lių uodegų supirkinėtojas. Tai buvo, 
matyt, pelningas darbas, nes sugebėjo 
savo sūnus leisti studijuoti užsienin ir 
dar į JAV atsivežti žymią sumą pini
gų. Vyriausias sūnus Robertas medici
nos mokslus baigė Vokietijoje. Abra
mas-Jack taip pat keletą metų studija
vo Berlyno ir Leipzigo un-tuose. Pagal 
Jack Soble pasisakymą, į kom. parti
ją įstojęs turėdamas 17 m. Jis daugiau
sia ir reiškėsi komunistinėj veikloj. 
Brolių ir tėvo veikla reiškėsi rėmimu 
Mopro — komunistinės šalpos organi
zacijos užsienio komunistams organi
zuoti. Tėvas į tai nebuvo labai linkęs, 
nes buvo ortodoksinių žydų pažiūrų.

SVEČIAI. — Kun. Augustinas Sa
bas praleido dalį savo vasaros atosto
gų Sudburyje pas brolį. Vieną sekma
dienį atlaikė lietuviams pamaldas ir 
pasakė pamokslą. Apsilankė pas J. M. 
Kriaučeliūnus. J. M. čebatorius. V. O. 
Stepšius, V. B. Skvereckus, K. E. Švie- 
žikus, V. E. Petrovus ir V. Maizukienę. 
Išvažiavo į naują paskyrimo vietą — 
saleziečių gimnaziją Sherbrooke.

J. ir B. Jakuboniai, kurie tik prieš 
metus persikėlė į JAV, lankėsi SudbuJ 
ry su visa šeima ir buvo apsistoję pas* 
A. V. Jašiūnus, o Regina čia praleido 
atostogas pas J. Kručus. Krsp.

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
i naujas patalpas — 

Turner Building (suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575; 
namų — FU. 3-8928

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS J 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED -Insurance Dept.
Draudimo atstovai: A. PRANCKEVICIUS ir Z. DIDŽBALIS

RASTINE: 1127 MAIN ST. HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

JA Valstybės
ADV. J. BAGDZIŪNAS, Laisvės 

Varpo sumanytojas ir žymus Ameri
kos lietuvių veikėjas, rugpjūčio 30 d. 
sulaukė 80 metų amžiaus. Sukaktuvi
ninkas gyvena netoli Čikagos, prie 
Matteson miestelio, nedideliame ūky
je. J. Bagdžiūnas, atvežtas į Ameriką 
dar mažas vaikas, ten užaugo, subren
do, išsimokslino .ir niekad neužmiršo 
savo gimtojo krašto.

KUN. S. MORKŪNAS, Sioux City, 
Iowa, lietuvių parapijos klebonas, šiais 
metais švenčia 60 m. amžiaus ir 29 m. 
kunigystės sukaktis. Ta proga jubilia
tas atkreipė ypatingą dėmesį į Lietu
vių Fondą, paskirdamas jam tūkstantį 
dolerių ir tuo įsijungdamas į vis stip
rėjančio Fondo garbingąją narių šei
mą.

Kun. S. Morkūnas yra ukmergietis. 
Nepriklausomoj Lietuvoj jis baigė 
Kauno kunigų seminariją ir Vyt. Di
džiojo un-te Teologijos-Filosofijos fa
kultetą.

KUN. DR. T. ŽIŪRAITIS, OP. pa
skirtas lietuviams apaštalauti ir moks
liniam darbui į Wašingtoną, į kur iš
vyksta spalio 1 d. Nuo tos dienos jo 
adresas bus šitoks: Rev. T. žiūraitis, 
OP., 630 E. Street, S.W., Washington 
24, D.C., USA.

ARKIVYSK. T. MATULIONIO mir
tį paminėjo The New York Times ir 
Journal American sekmadienio laido
je. NYT įsidėjo velionies arkivyskupo 
nuotrauką iš 1934 m., kai jis grįžo iš 
Sovietų Rusijos kalėjimų ir plačiai ap
rašė jo gyvenimą.

K. VEBELIŪNAS, gyvenęs Wood- 
havene, mirė rugpjūčio 26 d. Palaido
tas rugpjūčio 29 d. iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Šv. Karolio kapinėse.

L. ŠEŠTAKAŲSKAITĖ, neseniai at
vykusi iš Australijos,: kiy ysa baigusi 
kalbas, išlaikė egzaminus iš pfancūzų 
ir anglų kalbų ir buvo priimta JTO 
tarnybon.

Dlt? A. KLIMAS, Ročesterio un-to 
prof., rugpjūčio27-31 įd.d. dalyvavo 
9-tam tarptautiniam kalbininkų kong
rese, Harvardo un-te Cambridge, Mass.

PREL. P. JURAS jau yra pakanka
mai sustiprėjęs ir įsijungė į savo pa
reigų darbą.

STASYS PAULAUSKAS iš Čikagos 
laivu išplaukė Belgijon, kur Liuveno 
un-te studijuos mediciną. Anksčiau su 
tėvais yra gyvenęs Belgijoj kaip trem
tinys.

Argentina
R. MACKEVIČIUS su mamyte, V. 

ir J. DIJOKAI su sūnum Jonuku, 
APOL. NAUJOKAS, R. ir L. VEDE- 
GIAI ir J. PALIULIONIS gavo vizas 
iš Argentinos išvykti nuolatiniam ap
sigyvenimui JAV. Dar laukia eilės iš
vykti: Stanaičiai, Aleksiejūnai, Simu
čiai, Miežiniai, Balniai, Černiauskai, 
Galeckai, Marenholcai, Petravičienė su 
dukrelėmis, čepelevičiai, St Gaida
mavičius, Pr. Tamoševičiūs, Artmonai, 
Lakickas, Vancevičius ir kiti.

Australija
AUGUSTINAS BOBULIS mirė Syd- 

nėjuje, sulaukęs 52 metų amžiaus. Ki
lęs iš Vilniaus krašto, pergyvenęs vi
sas karo audras, atsidūrė tremtyje, Vo
kietijoje. Iš ten pateko Belgijon į ang

lių kasyklas. 1950 m. iš Belgijos nuvy
ko Australijon.

P. URBONAS, neprikl. Lietuvoje 
baigės augšt. policijos mokyklą ir bu
vęs Želvos nuo v. v-ku, sulaukęs 54 m. 
amžiaus, liepos 8 d. širdies priepuoliu 
miiė Melbourne. Palaidotai liepos 11 
d. New Cheltenham kapinėse.

J. STEBULIS, 82 m. amžiaus, Rusi
joj baigęs agronomijos mokslus, bolše
vikų kalintas r Solovkų salose kartu su 
a.a. arkiv. T. Matulioniu, iš kur išlais
vintas pasikeičiant kaliniais, mirė lie
pos 19 d. tolimojoj Australijoj.

V. DULAITIS Sydnejuje atšventė 75 
m. amž. sukaktį. Sukaktuvininkas tar
navęs Klaipėdos muitinėj ir buvęs mui
tinės referentas Kaune. Jubiliatas, jo 
pagerbimo skirtame bankete, atidarė 
konjako Martel butelį, kurį buvo ga
vęs Klaipėdoje iš vieno prancūzo 1932 
m. Jo žmona mirė 1958 m. pavergtoj 
Lietuvoj, o vienas sūnus ir daug gimi
nių gyvena Amerikoje.

Kolumbija
MEDELLINO LIETUVIU KOLONI- 

JĄ aplankė svečias iš Venecuelos kun. 
A. Perkumas, Venecuelos lietuvių ka
pelionas. Kalbėdamas per lietuvių ra
dijo pusvalandį pareiškė, kad jo lan
kymosi tikslas — pažinti kaimyninėje 
valstybėje gyvenančius lietuvius ir už
megzti su jais bendradarbiavimą. Jis 
dar lankėsi Bogotoje, kur vizitavo ko
loniją ir kons. dr. Sirutį.

KUN. TAMOŠIŪNAS, ilgesnį laiką 
prabuvęs JAV, grįžo į Medelliną. Jam 
grįžus, vėl atgijo lietuviškas pusvalan
dis per radiją Sinfonia.

LIETUVIŠKŲJŲ NAMŲ STATYBA 
eina prie galo. Liks tik vidaus įrengi
mo darbai.

KUN. DUBINSKAS, gyvenantis Ba- 
ranquilioj, išskrido į Londoną ir iš ten 
į pavergtą Lietuvą aplankyti savo sun
kiai sergančios motinos. Jis yra Ko- 
lumbijos > pilietis. Paruošė Pr. Al.

Vokietija - .
STUDIJŲ SAVAITES meta Kpenig- 

steine, Vokietijoje, rugp. 25 cf. įvyko- 
Europos Lietuvių Fronto Bičiulių mė
tinė konferencija. Ją pradedant, su
kalbėta malda už žuvusius bolševikų 
okupacijų metu partizanus ir visus mi
rusius už Lietuvos laisvę. Pradžios žo
dį tarė ligšiolinis Europos LFB valdy
bos pirm. dr. K. J. Čeginskas.

Konferencijoje išklausyta metinės 
veiklos pranešimai ir apsvarstyti toli
mesnės veiklos pianai. Sudaryta nau
ja ELFB valdyba; pirm. prof. Z. Ivins
kis. Sustiprinama ligšiolinė Europos 
Lietuvių Informacija — ELI tarnyba, 
priskiriant jai naujas veiklos sritis. 
Išrinkta nauja 1963 m. studijų savai
tei rengti komisija: jos pirm. — prof. 
A. Maceina. Pabaigoje, naujam ELFB 
valdybos pirm, tarus konferencijos už
darymo žodi, sugiedotas Tautos him
nas. ELI

PREL. J. BALKONAS lankėsi VLI 
Ko Vykd. Tarybos ir ELTOS įstaigoje 
Reutlingene; turėjo pasikalbėjimų su 
pirm. J. Glemža ir nariais dr. P. Kar
veliu ir J. Kairiu. Lankėsi Portugali
joje ir Fed. Vokietijoje. Madride ir 
Romoje kalbėjo į Lietuvą per radiją, o 
iš Vatikano siųstuvo pasakė šešias kal
bas. Romoje dalyvavo tremtinių kon
grese. E.

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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MOKYMO MAŠINOS IŠSTUMS MOKYTOJUS?
M. RAMONIENĖIr kils nauja karta robotų, kar- 

v ta, kur iki tobulumo išvystyti sme
genys nustelbs ir kilnius polėkius, 
ir jausmus... :

Ateina metas švietime, kur mo
kytojas, išlaisvintas iš taisyklių 
kalimo mokiniams ir įkyraus sų- 
siuvi;-aų taisymo, skirs savo laiką 
kūrybiškai žinijai.

Žmogus nuėjo ilgą kelią nuo 
pirmojo išradimo — kuokos, kuri 
pailgino ir sustiprino jo ranką, 
iki mašinos, kuri ji kelia i erdves 
ir ... pavaduoja jį patį dvasinių 
vertybių perteikime jaunajai kar
tai. Technika sparčiai žengia prie
kin: kasdieną kuriame nors kraš
te kas nors nauja išrandama. To
dėl ir mokymo mašinų išradimas 
nesukėlė didelio nustebimo. Kai 
Otavoje Kanados Mokytojų Fede
racija suruošė konferenciją, kur 
demonstravo mokymą mašinomis 
ir vėliau ji diskutavo, atsilankė 
vos apie 100 mokytojų ir suinte
resuotų. Net spaudoje nesukelta 
ypatingo dėmesio. O vis tik ši 
naujovė verta dėmesio.

Harvardo un-to psichologijos 
prof. B. F. Skinner išrado ir pir
mas pritaikė mokyklai mokymo 
mašina prieš 7 metus. Ohio un-to 
psichologijos prof. S. L. Pressey 
jau 1926 m. išrado mokymo ma
šiną, bet ji nebuvo naudojama 
mokykloje. Psichologijos dakta
ras N. A. Crowder išrado “Auto- 
Tutor”, sžvamokslio mašina. (N. 
A. Crowder dabar dirba Kalifor
nijos pramonėj, kuri gamina mo
kymo mašinas ir ruošia jomis dės
tomų dalykų programas). Abiejų 
išradėjų mašinos veikia tuo pačiu 
principu, tik jų mokymo metodai 
skiriasi.

Kai profesoriaus 
dukrelei nesisekė

Skinnerio 10 metų dukrelei, 5 
skyriaus mokinei, nesisekė mate
matika. Kaip geras tėvas, jis nu
ėjo pasikalbėti su jos mokytoja, 
ši pakvietė ji. i matematikos pa
moką. Matematikoj visa klasė bu
vo silpnoka. Pamokų metu moki
niai buvo gana išsiblaškę: vieni 
žiūrėjo pro langą, kiti kažką ra
šinėjo, dar kiti žiūrėjo i lentą ne- 
veizdinčiu žvilgsniu. Ir mokyto
ja negalėjo patikrinti čia pat, ar 
mokiniai suprato jos aiškinimą, 
bri kokią dali jos perteiktų žinių 
jie pasisavino. Grįžęs i namus jis 
vis galvojo, kaip čia padėjus ir 
mokiniams ir mokytojai. Ir kilo 
jam mintis pritaikinti vaikų mo
kyme tuos metodus, kuriais jis, 
darydamas bandymus su karve
liais. išmokė juos lošti stalo teni
są, dėlioti kortas tam tikra tvar
ka ir skambinti tam tikrą melodi
ją mažu žaislu — pianinu. Karto
jo jis ta pati veiksmą, kol karve
lis ji išmoko pakartoti; už kiek
vieną veiksmo padarymą jis kar
veliui atlygindavo paberdamas 
grūdų. Tad ir mokinys, nuolatos 
kartodamas, palaipsniui eidamas 
nuo jau išmokto, žinomo prie 
naujo nežinomo, gerai dalyką iš
moks, jei tam tikra dalis dėstomo 
dalyko bus pateikta kaip viene
tas; pagaliau suvesti visą medžia
gą i vieną aiškų, trumpą klausi
mą, kuri atsakęs mokinys gauna 
čia pat atsakymą, ar tas klausi
mas jo teisingai atsakytas. Maši
nos čia pat duotas jo klausimo tei
singas atsakymas ir yra tas psi
chologinis atlyginimas, skatinąs 
ji eiti prie kito klausimo spren
dimo.

į Kaip veikia
.Skinnerio mašinos?

Skinnerio mokymo mašinų esa
ma Įvairaus dydžio ir konstrukci
jos (jų kaina tarp $39 ir $5.000). 
Paprasčiausioji yra rašomos ma
šinėlės dydžio. Mokymo mašinos 
principas yra šis: visa einamojo 
dalyko kurso medžiaga suskirsto
ma Į logiškai, palaipsniui einan
čius skyrelius, pvz. anglų k. gra
matika suvesta Į 2600, IX sky
riaus algebra — i 7586 skyrelius. 
(Dalykų suskirstymas programo
mis bei dedukcijos metodas yra 
seniai pedagoginėj praktikoj nau
dojami). Pasukus rankeną, stiklo 
langely pasirodo norimas einamo 
dalyko skyrius. Pradžioje pakar
tojama ankstyvesnio skyriaus me
džiaga ir pagal duomenis, kuriuos 
mokinys turi gerai žinoti, aiškina
mi nauji dalykai; lapo gale visa 
skyriaus medžiaga suglausta Į 
trumpą, aiškų klausimą. Atsaky
mą rašo mokinys Į čia pat maši
noj esančią popieriaus juostą 
(klausimas taip suformuluotas, 
kad jam atsakyti būtinos žinios 
ne tik šio, bet ir prieš tai išeitų 
skyrių). Parašęs atsakymą, moki
nys paspaudžia rankeną ir išeina 
teisingas atsakymas. Tuo būdu 
mokinys <ia pat patikrina savo ži
nojimą. Jei mokinio atsakymas 
buvo klaidingas, kaikurios maši
nos, paspaudus tam tikrą mygtu
ką, duoda paaiškinimą jo klaidos; 
kitose mašinose jis turi grižtį ir 
perstudijuęti prieš tai aiškintus 
paragrafus.

Panašios ir 
Crowd# mašinos

Crowdo mašina skiriasi 
kad čia yra 4—A, B, C, D klausi
mai, Į kuriuos taip pat iglausta vi-

tuo,

♦ ‘ ' f . *

ša skyriaus ir pagrindinė medžia
ga prieš tai studijuota. •; .

Mokinys pasirenka jam atro
dantį teisingą atsakymą ir spau
džia vieną is keturių mygtukų' Ą, 
B, C, D. Jei atsakymas teisingas, 
mašina siunčia sekantį skyrių; jei 
jis pasirinko klaidingą atsakymą, 
mašina jam nurodo, kur suklydo. 
Jei mokinys daro eilę klaidų, ma
šina nebeina ir parodo tuos sky
rius atgal, kurių mokinys nesu
prato ar neišmoko. Ir tik tada, 
kai jis pakartojęs lengvesnius 
klausimus, nebedaro klaidų atsa
kymuose, ji duoda naują skyrių. 
Crowdo mašina stengiasi pava
duoti mokytoją ir ta prasme, kad 
ji skatina “gerai, eik toliau” ar 
perspėja darant klaidas: “nesijau
dink, galvok ramiai, viskas bus 
gerai”; ar “tu permažai kreipi dė
mesio” ir pan. Jei Skinneris pa
teikia tik vieną klausimą, į kuri 
yra tik vienas teisingas atsaky
mas, tai pas Crowdą mokinys mo; 
kosi ir iš savo klaidų.

Mokymo mašina
—r vadovas

Taigi mokomojoj mašinoj, kaip 
ir knygoj, medžiaga paskirstyta 
skyriais; kiekvienas jų pakartoja 
jau nagrinėtą medžiagą, duoda 
taisykles, teorijas, jas išaiškina; 
nauja tik tai, kad čia pat parodo 
mokiniui jos duotais atsakymais, 
ar Jis suprato, išmoko ir pasisavi
no pateiktą medžiagą.

Mašina reikalauja iš mokinio 
didelio susikaupimo ir pašalina 
žinojimo spragas. Anot Skinnerio 
dėstomąjį dalyką mašinos pagal
ba mokinys išmoksta perpus 
trumpesniu laiku ir panaudoda
mas tik pusę pastangų. Mokinys 
mokosi dalykų pagal savo gabu
mus greitesniu ar lėtesniu tempu. 
Pvz. matematikai gabus mokinys 
jau gimnazijoje gali spręsti uni
versitetinio lygio problemas, gi 

(Nukelta Į 6 psl.)

DAILĖS PARODA LIETUVIŲ
Įprastas Kanados Lietuvių Die

nos programos punktas — dailės 
paroda buvo išpildytas ir šiemet 
Windsore. T.en prieš šešeris me
tus vykusi paroda buvo visais at
žvilgiais sėkmingiausia iš visų Ka
nadoje rengiu lietuvių dailininkų 
kolektyvinių pasirodymų; buvo iš- 
rūpinta miesto galerija, kurioje 
par oda. užtruko, dar visą savaitę, 
atkreiptas vietinės spaudos dėme
sys ir, svarbiausia, eksponatai tu
rėjo augštą meninę kokybę. Šie
met gi paroda, regis, skirta dau
giausiai savam lietuviškam, žiūro
vui, kadangi patalpinta jau ne 
visam miestui prieinamo] galeri
joje, bet priešalyje naujos mies
to auditorijos, kur vyko dar ir 
balius ir koncertas. Nebuvo išleis
tas nei katalogas. O atsimename 
koks jis puošnus buvęs prieš še
šis metus!

Didelis įvairumas
Iš Kanados ir JAV sutelktas 

gausus rinkinys buvo Įvairus tapy
ba, grafika, audiniais bei rank
darbiais ir labai nelygus menine 
verte. Daug darbų tinkamos augš- 
tumos, gi kaikurie augščiausio 
mūsų dailės lygio; buvo ir tokių, 
kurių nederėtų rodyti.

Daugumas stipriausių darbų 
paimti iš torontiečių dail. Valiaus

ir dr. Arštikaitytės kolekcijų. Tai 
Galdiko, Viesulo, paryžiečio Ka
siulio ir P. Amerikoje pasižymė
jusio Rimšos kūriniai jau nekartą 
rodyti panašioms progomis ir ver
ti nuolatinio išvydimo.

Ryškieji kūriniai
Iš beveik dviejų dešimtų daly

vių reikia paminėti keletą ryškes
nių dailininkų. Tel. Valius, kaip 
ir visuomet, davė rimtus, savo vė
lyvesnei kūrybai atstovaujančius 
darbus, viešumoje matytus jau 
keliais atvejais. Taip pat ir vienin
telis J. Račkaūs darbas rodė tai, 
kas'yra geriausio jo vėliausioje 
tapyboje. J. Akstino melancho
liškos nuotaikos kūrinys priminė 
talentingojo dailininko ankstyvos 
mirties tragiką. P. Kaupas (Kauf- 
manas) iš Čikagos atsiuntė profe
sionaliai kompetentingą i krista
lines formas suvestą peisažą ir gė
les. Verta paminėti ir mūsuose 
naujokę E. Weir — žebrauskaitę, 
rodančią talento žymių savo vy
ro biusto atlikime. Naujiena buvo 
ir vieno mūsų Įdomiausių grafikų 
V. Petravičiaus nauji linoleumo 
rėžiniai. Juose Petravičius atsisa
kė ankstyvesnio drąsių linijų ir 
plėnių žaviai naivaus žaidimo ir, 
atrodo, stengiasi eiti prie visiško 
suprastinimo priemonių tuo, de-

Stasys Yla

Nusivylimas 
žmonėm 
ir Dievu

Nusivylimas žmonėmis, rodos, neturėti] paliesti tikė- 
kėjimo. Kartais nusivylimas, priešingai, skatina daugiau 
jieškoti atramos Dievuje. Istorijoje rastume nemaža žmo
nių. kurie dėl gyvenimiški] nusivylimų taip stipriai ver
žėsi Dievop, jog tapo mistikais, net šventaisiais. Bet yra 
žmonių, kurie sunkiai pakelia kitu nusigręžimą, nemeilę, 
panieką, skriaudą. Jų dvasia lūžta ir jų tikėjimas susvy
ruoja.

Atrodo, kad tarp tikėjimo ir pasitikėjimo yra neabe
jotinas ryšys. Gal tai natūralus ryšys, nes žmogaus per
gyvenimuose vienos vertybės. susiliečia su kitomis. Ar 
nėra ryšio ir tarp pačių tikėjimo bei pasitikėjimo verty
bių? Religinių lūžių psichologijoj šitai berods galima 
ryškiai pastebėti.

Susvyravo ji pirmame bandyme
Gal moters atveju tikėjimas ir pasitikėjimas labiau 

sutampa dėl jai tipiškesnio bruožo — asmeniškumo. As- 
meniškiau ji priima meilę ir nemeilę. Jos siela vientises- 
nė: kai myli, viską myli, kai nemyli — viskam darosi la
biau apkurtusi.

Vienoj šeimoj augo miela mergaitė. Tėvų meilė jai 
buvo lepi. Natūrali meilė nebuvo spalvinama antgamti
nės. Dievas nekalbėjo vaikui nei tėvo, nei motinos lūpo
mis. Pirmas religines žinias ji gavo tik lietuviškoj mo

Lietuvių meno paroda Otavoje
Besibaigiant Wasagoj meno pa

rodai, kun. dr. V. Skilandžiūnas 
iškėlė sumanymą ir Kanados sos
tinėj Otavoj suruošti lietuvių dai
lininkų kūrinių parodą: Tuo rei
kalu menininkai tarėsi su Kana
dos LB krašto valdyba, siūlydami 
tokią parodą suruošti rugsėjo 
15-16 d.

Visais klausimais jau susitarta 
ir pirmoji lietuvių meno paroda 
Otavoje bus atidaryta šeštadienį, 
rugsėjo 15 d. Ji sutampa su Kana
dos Liet. Bendruomenės krašto 
tarybos suvažiavimu, kuriame lau
kiama arti 50 atstovų. Pirmąją 
meno parodą Kanados sostinėje 
pasižadėjo atidaryti Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas.

Parodoje dalyvauja trys gerai 
žinomi dailininkai: T. Valius, J. 
Pautienius ir V. Petravičius. Jie 
išstatys apie 40 Įvairių savo dar
bų. Tai nebus Wasagos merio pa
rodos perkėlimas Otavon, o nauja 
paroda su dar neišstatytais dar
bais. Tokių dar nerodytų parodo
se kūrinių bus apie 10,

.Vi Petravičius sutiko atsiųsti 
savd senesnes ir naujesnes grafi
kas, o taip pat ir aliejinės tapy
bos darbus.

T. Valius parodys labai origina
lias spalvotas litografijas ir pie
šinius.

J. Pautienius, be atvežtų kūri
nių iš Čikagos, išstato ir jau šią 
vasarą nutapytus Mėlynųjų kal
nų ir Wasagos peizažus.

Meno paroda Otavoje bus arki
vyskupijos salėje St. Patrick ir 
Parent gatvių sankryžoje — 90 
Parent Ave. Ji bus atidaryta šeš
tadienį, rugsėjo 15 d., 9.30 vai. 
ryto prieš KLB krašto tarybos su
važiavimo posėdžius. Sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. ji bus atidaryta iki 
8 vai. vakaro.

Parodos lankytojai, pasirašę 
knygoje ir palikę auką, dalyvauja 
vieno paveikslo loteriniame lai
mėjime.

Tikimasi, kad pirmoje lietuvių 
meno parodoje Kanados sostinė
je atsilankys daug svečių. J. Ž-s.

K u Itūrinėje veikloje
PED. IGNAS MALENAS “Darbinin

ke” straipsnyje “Ar Amerikos mokyk
la mus džiugina?” tarp kita ko stato 
šitokį klausimą: “Imkim Europos kraš
tų jaunimą. Kur jūs girdėjote, kad su
sidarytų mokinių gaujos užpuldinėti 
žmonės, kėsintis į žmogaus gyvybę, 
plėšti bankus? Toki dalykai svetimi 
visai Europai, bet pasitaiko dažnai 
Amerikoje. Vadinasi, čia kažkas nege
rai su Amerikos mokykla.”

Atsiliepimai apie Lietuvių Dieną
' IX Lietuvių Dienoje Windsore 
dalyvavo 15% visų Londone gy
venančių lietuvių. Tenka abejoti 
ar kuri kita apylinkė, neskaitant 
Windsoro ir Detroito gali viršyti 
šį nuošimtį. Dalyviai parsivežė 
gražiausius šventės įspūdžius ir 
ne vienas pasakė: “Tai pirma to
kia Lietuvių Diena! Tai mūsų 
šventė, kuria tikrai mes galime 
didžiuotis!” Ypač didelį įspūdį 
visiems padarė koncerto progra
ma, kurią išpildė “Dainavos” an
samblio choras, šokėjai, solistai 
M. Kripkauskienė ir J. Vaznelis 
— visi iš Čikagos, ir G. Breich- 
manienės vadovaujama taut, šo
kių grupė iš Hamiltono.

Žiūrovai stebėjosi Hamiltono

DIENOJE
ja, teišgaudamas steriliškumą. 
Tuo tarpu pas Kasiuli, kurio bu
vo išstatytas vienas tapinys ir li
tografija, norėtųsi matyti pasikei
timo. Per eilę metų vis ta pati 
formulė — liekna, skoninga ele
gancija. Pasikartojimas, žinoma 
dar nėra blogybė, jeigu neišvirs- 
tama į sustingimą ir iš to einantį 

š lėkštumą. ...
Tapybos, audimo ir rankdarbių 

dalykų skaičiumi vyravo A. Ta
mošaitienė ir tuo savo plačiu pasi
rodymu išėjo iš šios kolektyvinės 
parodos ribų. Kadangi tai pirmas 
toks išsamus jos pasirodymas Ka
nadoje, apie ją teks kalbėti atski
rai.

Gausūs lankytojai
Auditorijos prieangyje apsilan

kė virš tūkstančio tautiečių. Ne- 
klysime teigę, kad didžioji dalis 
jų normaliai dailės galerijų ne
lanko. Taigi, čia didelio metinio 
susibūrimo metu yra vieninte
lė proga juos įvesti į dailės, kaip 
svarbios kultūros apraiškos pa
sauli. Tai yra didžiausias Lietuvių 
Dienos' parodos prasmingumas. 
Linkime ir ateities Dienos rengė
jams, kad ir vien savosios publi
kos kultūrinimo vardan, neapleis
ti dailės, kaip jau kartą pasitaikė.

P. Alba

grupės pažanga, taut drabužių 
spalvingumu ir jų menišku sude
rinimu. Modernioje scenoje prie 
puikaus apšvietimo taut, drabu
žiais pasipuošę choristai ir šokė
jai atrodė kaip pasakoje. Dalis 
žiūrovų ir dainaviečių ėjo sveikin
ti grupės vadovės G. Breichma- 
nienės. Prie pasisekimo prisidėjo 
ir puikios patalpos, atitinkančios 
visus mūsų pageidavimus. Atro
dė, lyg jos Liet. Dienai ir statytos. 
Geresnių negalima nė svajoti. Ma
loni staigmena buvo ir nebuvimas 
ilgų kalbų. Kaikurie šventės daly
viai, vengdami oficialiosios dalies, 
kuri anksčiau užsitęsdavo porą 
valandų, specialiai vėlavo ir šį 
kartą apsigavo — nebematė nė 
visos meninės programos. Daly
viai labai džiaugėsi ir tuo, kad 
pirmą kartą Liet. Dienų istorijoje 
susipažinimo vakarą viešpatavo 
mūsų jaunimas, o vyresnieji liko 
tik juo besigėrinčiais stebėtojais, 
žodžiu, pasikeista rolėmis. Bravo! 
Tam talkon atėjo studentų suva
žiavimas ir kt. Įspūdingos buvo ir 
pamaldos su vysk. V. Brizgio pa
mokslu ir “Dainavos” ansamblio 
giesmėmis. Įdomi meno paroda. 
Gailėjosi ne vienas ne vykusių jų 
londoniečių, išgirdęs apie šios 
šventės šaunumą. Dalyvavusieji 
linkėjo, kad ir busimosios L. Die
nos nebūtų blogesnės, o Windso- 
rui — kad po poros ar trejetos 
metu vėl būtu tas pats pakartota.

" D. E.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUJE ati
daryta sovietinių dailininkų kūrinių 
paroda. Ji sukomplektuota iš darbų, 
kurie buvo parodyti 1961 m. dailės 
parodoje Maskvoje, surengtoje parti
jos suvažiavimo “garbei”. Prieš atve
žant į Vilnių, parodos kūriniai buvo 
rodomi Leningrade, Taline ir Rygoje.

E.
LIETUVOS DRAMOS TEATRAI 

naują sezoną pradėjo gastroliniais 
spektakliais. Vilniaus akad. dramos te
atras Alytuje suvaidino čekų pjesę 
“Tokia meilė”, o Tauragnuose pasta
tė Ibseno “Šmėklas”. Dvi Klaipėdos 
teatro grupės Lietuvos miestuose rodo 
“Odisėjas jau nebegrįš” ir “Rožės ir 
-laimė”. Su gastrolėmis važinėja ir 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Marijampo
lės teatrai. E.

DAIL. VL. STANČIKAITĖS kūrinių 
paroda rengiama Detroite rugsėjo 23- 
30 d.d.

DAIL. J. BAGDONAS, kurio kūri
nių parodos jau apkeliavo Los Ange
les, Clevelandą, Torontą, Hamiltoną ir 
kt. kolonijas, rugpjūčio 31 d. atidarė 
savo parodą Bostono lietuviškajai vi
suomenei. Dail. J. Bagdonas yra ab- 
straktistas. Jis teigia, kad jo kūrinių 
tikslas — nauju būdu išsakyti sudė
tingąjį žmogaus vidaus pasaulį.

ALEKSANDRYNO II tomas jau su
rinktas ir korektūrą taiso dr. P. Joni
kas.

SOL. M. KRIPKAUSKIENĖS, kolo
ratūrinio soprano, rečitalis rengiamas 
gruodžio 9 d. Čikagoje. M. Kripkaus- 
kiėnė 1957 m. pastatytoje “Rigolet- 
to” operoje gražiai debiutavo Gildos 
vaidmenyje, vėliau gastrolėse Cleve- 
lande ’’Fausto” operoje ji dainavo sun
kią Margaritos rolę.

PROF. DR. A. E. SENN, “The Emer
gence of Modern Lithuania” auto
rius, lankėsi Pasaulio Lietuvių Archy
ve, Čikagoje, rinkdamas Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimams medžiagą.

“AIDŲ” žurnalo rugsėjo padidintas 
numeris skiriamas Maironio 100 metų 
gimimo sukakčiai paminėti.

TREMTINIŲ KONGRESO PROGA 
saleziečių jaunimas — apie 300 asme
nų — buvo pakviestas Vatikano radijo 
lietuviškosios sekcijos vedėjo kun. dr. 
V. Kaziūno įregistruoti ką nors į Lie
tuvą.

Vienas jaunuolių paskaitė jaudinan
tį sveikinimą į Lietuvos jaunimą, ki
tas padeklamavo Maironio “Vakaras 
ant Keturių Kantonų ežero”. Sekė pa
sikalbėjimas tarp radijo vedėjo ir sa
leziečių gimnazijos dirk. kun. St. Pet
raičio. Pagaliau orkestras su solistais 
ir su visu choru išpildė keletą dainų.

Pr. Al.
MONTESSORI DR-JA šią vasarą bu

vo suorganizavusi trumpus kursus 
mergaitėms, kurios saugo vaikus, taip 

■ pat dviejų savaičių kursus motinoms, 
j Kursus mergaitėms vedė M. Varnienė, 
! o motinoms — D. Petrulytė.

MOKYT. ST. VAIŠVILIENĖ, AL 
Montessori dr-jos vicepirm., dirbanti 
Donelaičio lituanistinėje mokykloje 
.Čikagoje, yra priimtąjį Montessori mo
kytojų paruošimo kursus, Greenwich, 
Conn., kur pradės studijuoti rugsėjo 
24 d.

REGINA MIKALAUSKAITĖ, kal
bėjusi .per Vilniaus radiją, pasidžiau
gė, kad beveik visi nauji lietuvių au
torių kūriniai liečia dabartinį Lietu
vos gyvenimą. Numatyta pastatyti sa
telitinių ir kaikurių Vakarti kraštų 
dramaturgų kūrinius: Vilniuje — B. 
Brechto pjesę, Kaune — Durnas “Da
mą su kamelijomis”. E.

LENKUOS LIETUVIŲ neperiodinis 
leidinys “Aušra” 4 nr. praneša, kad pa
staruoju metu pagyvėjusi lietuvių kul
tūrinė veikla Lenkijos sostinėje Varšu
voje. Vilniuje veikianti draugija kul
tūriniams ryšiams su užsienio šalimis 
palaikyti Varšuvos lietuviams anksčiau 
siuntusi daugiau laikraščių, periodinių 
leidinių, lietuviškų dainų plokštelių.

E.
SEINŲ APSKRITYJE veikia 9 vieš, 

bibliotekos. Didžiausią rūpestį suda
rąs lietuviškų knygų trūkumas. Netaip 
seniai jų turėta vos 2.663. Toks skai
čius negali patenkinti 1.000 lietuvių 
skaitytojų. 1960 m. bibliotekos visiš
kai negalėjo įsigyti lietuviškų knygų; 
1961 m. iš gautų katalogų buvo užsa
kyta apie 1.000 knygų, išleistų Lietu
voje, tačiau iš jų tegauta 221. E.

LENKŲ IR LIETUVIŲ gyventojų 
pastangomis vakarinėse Lenkijos sri
tyse, Vroclovo mieste, buv. Breslau, 
veikia Lietuvos Draugų Ratelis. E.

SOVIETŲ MENO ŽURNALE “Is 
kustvo” š.m. 6 nr. dailės kritikas S. 
Budrys paskelbė straipsni apie Juozo 
Mikėno skulptūrą. Kritikas skulpto
rių iškėlė netik kaip vieną žymiausių 
lietuvių tarpe, bet įgijusi pripažinimą 
ir tarptautiniu ' mastu. Straipsnis 
iliustruotas J. Mikėno kūrinių repro
dukcijomis ir nuotraukomis. Mikėno 
darbas “Jaunos pianistės portretas” iš
statytas Tretjakovo galerijoje, Mask
voje. E.

VILNIAUS RADIJAS rugpjūčio 25 
d. transliavo ištraukas iš Balsio bale
to “Eglė žalčių karalienė” ir ta pro
ga nurodė, kad muziką baletui kur
damas Balsys rėmėsi Čiurlionytės 
liaudies meno šaltiniais. Esą, jos tu
rimi liaudies dainų rinkiniai - tauto
saka esąs neišsenkantis liaudies meno 
šaltinis lietuvių kompozitoriams. E.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO PREMIJĄ. 
— Tremtiniams remti komitetas — 
Adoption Committee for aid to dis
placed persons praėjusių Kalėdų pro
ga buvo paskelbęs konkursą parengti 
projektui kalėdinės' atvirutės. Kon
kurso dalyvių tarpe buvo ir Birutė 
Girdvainytė iš Memmingeno, Vokieti
joje. Ji laimėjo antrąją premiją. E.

JANIS JAUNSUDRABINŠ, latvių 
poetas ir dailininkas, mirė rugpjūčio 
29 d. V. Vokietijoje, Soest vietovėje. 
Prieš kelias dienas minėjo 85 m. gi
mimo sukaktį. Latvijoje vad. “atoslū
gio” metu buvo paskelbti rašytojo 
pagrindiniai veikalai — romanas, tri
logija ‘Aija” ir du apsakymų rinki
niai “Balta Gramata” ir “Žala Grama- 
ta”. Sovietinis režimas Latvijoje buvo 
daręs bandymų rašytoją paraginti grįž
ti į gimtąją Latviją, bet jis visus pa
siūlymus griežtai atmetė. E.
_ LUKAS. OZOLINŠ, buvęs Latvijos 
seimo atstovas, žymus veikėjas ir kul
tūrininkas, katalikas, mirė rugpjūčio 
27 d. Buffalo, JAV.

VOKIEČIŲ SPAUDA teigiamai įver
tino vieno pirmaujančių šių dienų 
Amerikoje dailininkų Ben Shahn kū
rybą, pažymėdama, kad dailininkas 
yra gimęs 1898 m. Lietuvoje, Kaune, 
ir 1906 m. su šeima emigravęs į JAV. 
Ligi rūgs. 9 d. Shahn paveikslai buvo 
išstatyti valstybinėje meno galerijoje 
Baden-Baden mieste. E.

kykloj. vokiečių okupacijos metais ir susidomėjo religi
niu gyvenimu — šiltai puolėsi eiti išpažinties ir Komu
nijos. Bet kaip dažnai būna su tokių šeimų vaikais, ji, 
toliau bręsdama, atvėso. Ketvertą metų visai nebuvo iš
pažinties. Bet išsprogo jos pirmoji meilė berniukui, kuris 
nuo pat mažens buvo brendęs religijoj ir religinis gy-x 
venimas jam buvo normali būtinybė. Jo įtakoj ji vėl ėmė 
domėtis religiniu gyvenimu. Sulaukusi 19 metų, ruošėsi 
už to paties jauno vyro ištekėti. Prieš sutuoktuves atliko 
išpažinti ir ketino pastoviai gyventi Dievo artumoj.

Ketvertą metų džiaugėsi šeiminiu gyvenimu. Jautėsi 
laiminga sulaukusi dviejų vaikučių, buvo patenkinta ir 
savo šauniu vyru. Bet atėjo bandymai, kaip ir nevienai 
šeimai besikuriant naujame krašte. Buvo visokių rūpes
čių ir sunkumų, ir ji pradėjo graužtis, jog gyvenimas 
persunkus, šeimos našta perdidelė, vyras permažai už
dirba, nepakankamai rodo dėmesio jai, gal mažiau be
myli. Pamažu ėmė prarasti tai, ką buvo pradėjusi vykdy
ti šeimos gyvenimo pradžioj.

Tėvai nesklaidė jos nusivylimo
Nusivylimai kaupėsi, ir ji užbėgdavo pasiguosti pas 

savo tėvus. Šie nesklaidė jos nusivylimo, priešingai — 
stiprino.

— Ką gi, nepataikei pasirinkti tinkamą vyrą, — kal
bėjo jai. (

Tėvų požiūriai Į gyvenimą buvo buržuaziški. Savo 
pačių šeiminę laimę jie kūrė vengdami kančios ir aukos. 
Ta laimė nebuvo pas juos didelė, ir dukra tai matė. 
Anksčiau ji gręžėsi savo dvasioje nuo tėvų pažiūrų ir 
ilgėjosi kitokios laimės savo būsimai šeimai. Bet nūnai 
jos nuotaikos artėjo tėvų krypčiai ir ji pagaliau sutiko:

- Ką gi, nepataikiau pasirinkti vyrą; geriau bus, jei 
ji paliksiu. t

Tėvai tam pritarė, ir ji su vaikais persikėlė gyventi 
pas juos. Nejieškojo skyrybų per teismą, bet paliko vyrą, 
ir tiek. Savo žingsniu jautėsi visai patenkinta. Rūpesčiai 
iš karto sumažėjo — ne tik virtuviniai ir naminiai. Galėjo

tėvams palikti vaikus ir išeiti kada ir kur norėdama. 
Buvo dar gana jauna ir pusėtinai graži. Norėjo jaustis 
ir atrodyti kaip panelė — puošniau rėdėsi, stipriai dažė 
lūpas.

Žmonės savotiškai žvalgėsi, kiti net šaipėsi. Viešoji 
opinija nebuvo palanki nei jos žygiui, nei jos laikysenai 
viešumoje. Ji greit tai pajuto ir mažiau besirodė.

— Niekas manęs nemyli, — skundėsi. — Mane nio
koja, laiko nevertinga moterimi . . . Esu vieniša ir ap
leista ... Nebegaliu melstis. Negaliu net galvoti apie 
Dievą. Kur Jis, jei leidžia žmogui taip klysti? Juk aš ti
kėjau, mylėjau, gimdžiau vaikus. Meldžiausi tekėdama 
ir ištekėjus. Prašiau Jo globos. Jei Jis būtų, mane būtų 
saugojęs. Kodėl Dievas man leido padaryti tokią klaidą?

Pasitikėjimo krizė šakojo, lapojo
Ji jautėsi praradus betkokį tikėjimą. Kartu išgyveno 

pagiežą visam pasauliui. Tokioje būsenoje nebepajėgė 
religiškai auklėti savo vaikų. Vaikų auklėjimu pradžioj 
leido rūpintis ir vyrui, kuris duodavo jai dalį savo už
darbio. Jis prašė ją, kad leistų vaikus bent Į katalikišką 
mokyklą. Ji buvo nuvedusi juos, bet greit atsiėmė. Buvo 
pilna Įtarimo, kad kiekvienas žmogus, ypač tikintysis, 
žiūri Į ją nepalankiai. Jai pasirodė, kad ir vienuolės yra 
tokios jos atžvilgiu. Ji atidavė vaikus Į viešąją mokyklą.

Vaikai anksčiau kalbėdavo savo maldas kartu su ma
ma. Dabar motina tuo nebesirūpino. Jie slogiai išgyveno 
tą bendros maldos trūkumą, ypač vakarais. Kas pasidarė 
su mama, kad ji tokia liūdna ir prislėgta? Tai slėgė juos, 
darė taip pat nedžiugius. Ji Šitai jautė ir dar labiau kan
kinosi.

Jos netikėjimas buvo išaugęs iš prarasto pasitikėjimo 
vyru, deja, nepagrįsto. Nebepasitikėjo nei savimi pačia, 
tad kaip galėjo pasitikėti Djevu? Bet jeigu ji būtų galė
jusi atgauti tą pačią šeiminę būseną, vėl jaustis visuo
menėj vertinga moterimi, jos tikėjimas greičiausia vėl 
būtų atsigavęs.

Kanados Nešališko Samdymo 
Vykdymo Įstatymas

DRAUDŽIA
DISKRIMINACIJĄ DARBE

ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskri
minacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASES, RELIGI
JOS, SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS atžvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems federacinės 
jurisdikcijos darbuose bei Įmonėse ir profesinėms sąjungoms, 
kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Federacinei jurisdik
cijai priklauso: laivininkystė, navigacija, geležinkeliai, kanalai, 
telegrafai, aerodromai, oro linijos, federacinės karūnos korpo
racijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip pat ir darbai bei 
Įmonės, kurie yra paskelbti esą bendram Kanados labui, arba 
neįeina Į provincijų parlamentų išskirtiną jurisdikciją.
ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui 
arba tarnautoja diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS arba TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui taip pat 
draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naudoja tokią 
diskriminaciją,, arba talpinti diskriminacini darbo skelbimą, 
arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žodžiu, ryšium 
su prašymais darbui.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms, 
kas liečia priklausymą joms, arba darbo sąlygas, naudoti dis
kriminacinę veikla RASES, RELIGIJOS, SPALVOS arba TAU
TINĖS KILMES pagrindu.
BETKURIS ASMUO, DARĄS SKUNDĄ pagal šio Įstatymo 
nuostatus, arba liudijantis ar teikiąs paramą šį Įstatymą vyk
dant, yra apsaugotas nuo betkurios keršto akcijos, kurios būtų 
prieš ji imtasi.
Apart federacinio Įstatymo, ir keletas provincijų turi bešališko 
samdymo arba panašaus pobūdžio Įstatymus, kurie darbininkus 
saugo nuo diskriminacijos darbe pramonėse, kurios priklauso 
atitinkamos provincijos jurisdikcijai. Tokie Įstatymai veikia se-. 
kančiose provincijose: Ontario, Manitoba, Saskatchewan, New 
Brunswick, Nova Scotia ir Britų Kolumbija.

Skundai pagal ŠĮ Įstatymą turėtų būti 
raštiški ir pasiųsti:

r ... / T

Director of Industrial Relations, 
Department of Labour, 

Ottawa
MICHAEL STARR, GEORGE V. HAYTHORNE,
Minister Deputy Minister
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Mann & Martel Ltd
REALTORS

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera kLjentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng-

x vos išsimokėjimo sąlygos.
BLOOR — HIGH PARK
510.5Ū0 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie- - 
na skola balansui, vienas blokas
nuo Bloor.

• Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD, 
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražus dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai- na ----- ___•------------

įvažiavimas. Dvi 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

$17.900. Du garažai, privatus 
davimas. Dvi atskiros krosnys.

B. SAKALAS
Darbo telef. KO. 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.

Amerikos poetas pas sovietus
JAV vidaus reikalų min. Stew

art Udall su savo ekspertais ir 88 
metų amerikiečių poetas Robert 
Frost atskrido į Maskvą: pirmasis 
susipažinti su sovietų užtvanko
mis ir elektros jėgainėmis, antra
sis — skaityti poezijos. AP prane
šimu, iš lėktuvo i laukiamąją salę 
Udall vedė už parankės Frostą, 
nes 88 metų poetui tolima kelionė 
buvo sunki, jautėsi pavargęs. 
Udall aerodrome pasakė trumpą 
kalbą, o Frost atsisėdo laukiama
jame kambaryje su dviem sovietų 
poetais — Eugenijum Evtušenko 
ir Aleksandru Tvardovskiu. “Mes 
vienas kitą augštai vertiname, — 
tarė Frost. Jokio atsakymo. Evtu- 
šęnko truputi nusišypsojo. “Dide
lės tautos augštai vertina viena 
kitą, ar ne tiesa?” Jokio atsaky
mo, jokio šypsnio. “Jos neturi 
malonumo viena kitos nevertin
ti”. Jokio atsakymo, jokio šyps
nio. “Jei Rusija visais atžvilgiais 
nukonkuruotų mano tėvynę, tuo
kart aš tapčiau rusu”, — pasakė 
Frost. Netik tie du poetai, bet vi
si, tai nugirdę, garsiai nusijuokė. 
Toliau Frost sakė būsiąs Rusijoj 
iki rugsėjo 9 d. Vienas rusas pa
klausė, kodėl taip trumpai; Frost 
atsakė: “Aš galėčiau jums nusi
bosti”.

Tolimesniame pokalbyje Frost 
pasakė: “Mūsų valstybės yra dide
lės ir stiprios, todėl mes turime 
ginti savo kraštų kalbas, kad jų 
poezija nebūtų perdaug verčiama 
į kitas kalbas”. Į tai nebuvo jokio 
atsakymo, jokio komentaro.

“Jūs turite laikytis rusų, o mes 
anglų kalbos; mes turime taip lai
kytis anglų kalbos, kad Šekspyras

TORONTO
“Sietyno” išvyka

Toronto meno mėgėjų sambū
ris “Sietynas” spalių 20 d. išvyks
ta Ročesterin, kur suvaidins K. 
Ostrausko dramą “Kanarėlė”. 
Sambūrio vaidilos šiai išvykai, 
ruošiasi intensyviai įr yra pasiry-| 
žę ročesteriečiams lietuviams su-

St. Catharines, Ont.
SV. MIŠIOS UŽ AA. ARKIV. T. MA

TULIONĮ bus laikomos rugsėjo 16 d., 
sekmadienį.

RAMOVĖNŲ užprašytos Mišios už 
a. a. pulk. Juozo Giedraičio vėlę bus 
atlaikytos rugsėjo 23 d., sekmadienį.

KATEKIZACIJA vaikams lietuvių 
kalboje prasidės rugsėjo 22 d., šešta-

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

teikti tikrai kultūringą pramogą. d?en’’ ,4 vaL f-P- Tėvų pranciškonų 
Tikėtina, kad ročestenečiai tin
kamai Įvertins sietyniečius savo 
gausiu atsilankymu. A. K.

Ontario pramonės delegacija iš 
10 asmenų išvyko Europon jieš- 
koti rinkos savo gaminiams. On
tario provincija pagamina pusę 
visų Kanados pramonės gaminių. 
Vietinė rinka persiaura, be to, 
reikia surasti darbo kasmet bent 
60.000 naujų darbininkų, šios 
iniciatyvos ėmėsi Ontario prov. 
ūkio min. R. W. Macaulay, Q.C. 
Provincija turi savo specialius 
biurus: Britanijoj — Londone, 
Vokietijoj — Duesseldorfe, JAV 
— Čikagoj ir Niujorke.

Archit. V. Petrulis su žmona 
grįžo iš povestuvinės kelionės po 
Europą, kur aplankė beveik visus 
vakarinius ir pietinius kraštus per 
pustrečio mėn. Jis vėl dirba Įstai
goj, o ji — pradėjo mokytojauti 
pirmuosius metus pr. mokykloj.

P. šiugždinis su žmona, L Con
rads ir kun. B. Jurkšas aplankė 
“TŽ”, spaustuvę ir savo bičiulius 
Toronte. P. Šiugždiniai gyvena 
Edmontone, Altą., ir atostogų 
proga aplankė eilę miestų JAV ir 
Kanadoje.

Liudas Medelis, vienas “Varpo” 
choro pareigūnų, išvyksta su šei
ma gyventi i Kaliforniją. Prašy
mas imigracinei vizai gauti buvo 
paduotas prieš keletą metų.

Dr. M. Anysas su ponia grižo iš 
Čikagos, kur dalyvavo savo bro
lio dukters vestuvėse. Jaunave
džiai — Kęstutis Šalkauskas ir 
Ilzė Anysaitė apsigyvens Kana
dos Waterloo, universitete. Jis 
dėstys matematiką kaip lektorius.

N. Pocius, 66 m. amžiaus, gyve
nąs apie 40 mylių nuo Toronto, 
turėjo skaudžią automobilio ne
laimę, kurioje žuvo 9 metų ber-

neturėtų būti verčiamas Į espe
ranto kalbą”. Evtušenko nusišyp
sojo, bet Tvardovskis ne. Po to 
Frost pasakė, kad jis Maskvoje ir 
Leningrade “turįs pasakyti gan 
drąsių dalykų”.

Grįžęs į JAV Frost pareiškė 
kalbėjęsis su Chruščiovu, kuris 
manąs, kad JAV nekariaus. Mo
dernieji liberalai esą perdaug li
beralūs kariauti. Sov. Sąjunga su
kanti socializmo linkme.

Iš to, ką R. Frost pasakė ji pa
sitikusiems rusų poetams, mato
me, kad tas senelis yra naivus ir 
visai nesupranta sovietų ideologi
jos ir dvasios.. Jis negalėjo pada
ryti rusams gero Įspūdžio, tad be 
reikalo ‘Los Angeles Times” pa
rašė didelėmis raidėmis, kad so
vietų poetai Frostui šalti. Tvar- niukas P. Langdorf, o kitas — 
dovskis revizituos JAV poetus š. J. Styles, 17 metų — buvo sužeis- 
m. spalių mėn. J. Gs. tas.

Lietuvių kalba anglų kalbos 
mokytojų kursuose ■

Ontario prov. vyriausybė turi 
provincijos sekretoriaus departa
mente skyrių — Citizenship Di
vision. kurio žinioje yra paruoši
mas mokytojų, norinčių dėstyti 
anglų k. svetimtaučiams ir prie
žiūra anglų k. kursų visoje Onta
rio prov. Kiekvieną vasarą orga
nizuojami 6 savaičių kursai mo
kytojams, kurie nori dėstyti ang
lų k. svetimtaučiams Kanadoje 
ar užsienyje. Tokių paprastai at
siranda apie 80. Norintieji vykti 
užsienin, pagal Underdeveloped 
countries Aid programą, privalo

APATINIAI BALTINIAI

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairiom* kitom* progom* — 

europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanam*. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

GP2-5

KOJINĖS

šiuos kursus baigti. Kitose provin
cijose irgi yra panašūs kursai, bet 
Ontario prov. skaitomi geriausi ir 
užtat net keliolika mokytojų at
vyko iš Manitobos. Saskatchewa- 
no, Quebeco ir kitur. Dalis tų kur
santų išlaikė tam tikrus egzami
nus ir buvo paskirti dėstyti ang
lų kalbos vakariniuose kursuose 
per 6 savaites. Tuose vak. kursuo
se šiemet mokėsi apie 1200 mo
kinių imigrantų.

Visi kursantai- mokytojai kas
met mokosi dviejų svetimų kalbų, 
kurios nieko bendro neturi su 
anglų kalba. Tuo būdu norima 
jiems duoti pajusti, kaip sunku 
mokytis svetimos kalbos.

Pernai buvo dėstomos kinų ir 
japonų k., šiemet lietuvių ir len
kų. Mokytojams buvo Įsakyta kal
bėti tik ta svetima kalba, neduo
dant jokių užrašų. Lietuvių kalbą 
dėstė V. Judzentavičiūtė 38 mo
kytojams. Ji panaudojo tą progą 
kasdien bent po keliolika minučių 
kiekvienos pamokos metu pakal
bėti apie Lietuvą, jos kultūrą,liki
mą ir duoti tautosakos pavyzdžių.

Visi kursantai, lankę lietuvių 
k. painokas, baigę kursus parašė 
anketoje, kad jiems buvo labai 
Įdomu lankyti lietuvių kalbos pa
mokas.

vienuolyno patalpose. Tėvai prašomi 
atsiųsti vaikus į tikybos pamokas.

T. B. M.

OTTAWA, Ont.
OTAVOS LIETUVIAI ruošiasi KLB 

krašto tarybos suvažiavimui rugsėjo 15 
ir 16 d. arkivyskupijos salėje. Kadangi 
šį tarybos sesija yra jubilėjinė ir įvyks
ta pirmą kartą Otavoje, visi yra ja su
sidomėję. Posėdžiai yra vieši, ir visi 
lietuviai gali juose dalyvauti bei sekti, 
ką svarsto Kanados lietuvių rinktieji 
atstovai. Be to, iš visų Kanados liet, 
kolonijų suvažiuos daug pažįstamų as
menų, su kuriais bus miela pasimatyti. 
Apyl. pirm. 'Šimanskis yra pasirūpinęs, 
kad tarybos sesija gražiai praeitų.

MĘNO PARODA įvyks rugsėjo 15-16 
d. St. Patricks* salėje, 90 Parent Ave. 
Atidarymas — rugsėjo 15 d., 9.30 vai. 
ryto. Vietiniai lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti. Parodai savo darbus yra 
atsiuntę keli liet, dailininkai. Ji už
truks iki rugsėjo 16 d., sekmadienio, 
vakaro 8 vai.

LONDON, Ont.
TALKOS NAMŲ rėmai jau baigti 

statyti. Dabar dedamas stogas.
L. EIMANTAS, šeštadieninės liet, 

mokyklos vedėjas ir Skautų Aido ad
ministratorius, po sėkmingos operaci
jos sveiksta namuose. D. E.

Atlantic City. — J. J Mayer iš 
Ohio buvo išrinkta JAV grožio 
karaliene. Ji anksčiau svėrė 150 
svarų, dabar — 115.

Vėl dvi stalo teniso meisterystės. — 
Kanados parodos metu vykdomose Ka
nados stalo teniso pirmenybėse daly
vavo 7 vytiečiai, kurie išsikovojo dvi 
stalo teniso meisterystes. Mergaičių 
iki 18 m. grupėje — penkiolikametė 
Elenutė Sabaliauskaitė pakartojo pra
eitų metų pergalę, tapdama antrus me
tus iš eilės šios grupės laimėtoja. Ten
ka pažymėti, kad ši grupė buvo gausi 
viešniomis iš JAV ir Elenutės pergalė 
buvo sunkiai iškovota.

Mergaičių iki 15 metų grupėje — 
Violeta Nešukaitytė, 11 m., taip pat iš
sikovojo I vietą, tapdama šios grupės 
meistere. Ir čia buvo gausu stalo teni
sininkių iš anapus sienos, tačiau rim
čiausia varžovė Violetai buvo Hamilto
no Kovo Kudabaitė. Pusfinalyje pen
kių setų kovoje Violeta įveikė Kuda- 
baitę kartu užsitikrindama sau ir ga
lutine pergalę.

Tikėkimės iš abiejų meisterių susi
laukti ir daugiau reikšmingų pergalių.

A. S.
HAMILTONO “KOVO” ŽINIOS

Kanados pabaltiečių lauko teniso 
pirmenybėse G. Paltarokas iškovojo I 
vietą. Baigmėje nugalėjo šių metų 
Amerikos ir Kanados-pabaltiečių meis
terį latvį Ziemanį. Paltarokui laimėjus 
iš eilės tris metus, atiteko nuosavy
bėn buvusi pereinamoji taurė.

ŠA lietuvių žaidynėse Windsore G. 
Paltarokui nepavyko laimėti. Baigmė
je susitiko su čikagiečiu V. Grybaus
ku. Esant rezultatui 4:6; 6:3; 5:7 buvo 
priverstas tolimesnį laimėjimą atiduo
ti be kovos, nes sutraukė kojos rau
menis. Trečiame sete Paltarokas, turė
damas 4:0 savo naudai, jau negalėjo 
pabėgti ir setą pralošė. Vyrų dvejete 
hamiltoniečiai J. Svilas ir Paltarokas 
iškrito pusiau baigmėje. A. G.

Atitaisymas. — “TŽ” nr. 35 B. Stun
džios straipsnyje apie valtis išspaus
dinta: “Pralenkiama valtis duoda kelią 
pralenkiančiai”, o turi būti: “Pralen
kiama valtis turi kelio teisę prieš pra
lenkiančią1’. Tai reiškia, pralenkianti 
valtis neturi jokiu būdu trukdyti pra
lenkiamai valčiai laikytis jos kurso.

(Atkelta iš 1 pusi.)
JT atitrauktų iš Katangos visus 
karinius dalinius ir politinius pa
tarėjus, o vėliau ir iš Kongo. So
vietai atsisakė mokėti JT priklau
sančią išlaidų dalį, nes nepraėjo 
jų politika, t.y. jie neįsiviešpatavo 
Konge.

Alžerijoj buvo prasidėjusios 
savitarpio kovos tarp “politinio 
biuro” šalininkų — reguliarios 
kariuomenės ir buvusių sukilėlių, 
vad. pulk. Hassan. Spaudžiant vi
so krašto opinijai, Įvyko ginklų 
paliaubos. Reguliari armija vad. 
pulk. Boumedienne, irgi sustojo 
žygiavusi i sostinę. Bet politiniai 
reikalai nėra aiškūs. Rinkimai pa
skirti rugsėjo 20 d. Bet dar nėra 
sutarimo dėl kandidatų. Pulk. 
Boumedienne irgi dar nesutaria 
su Ben Bella.

Italija mano 1964 m. paleisti Į 
erdves savo satelitą. Dėl erdvių 

tyrinėjimo ir bendradarbiavimo 
JAV viceprezidentas Johnson pa
sirašė sutartį su Italijos vyriau
sybe.

Sov. Sąjungos laikraščiai pra
neša, kad JAV lėktuvai U-2 lai

komi Britanijoj, Turkijoj, Japo
nijoj ir V. Vokietijoj. Jie perspė-i 
ja, kad šios šalys gali susilaukti 
“atitinkamų pasekmių”. Kartu 
reikalauja, kad JAV nubaustų la
kūnus, Įskridusius aną savaitę Į 
Rusijos teritoriją apie Sachaliną.

Raud. Kinijos vyriausybė pra
nešė, kad virš jos teritorijos buvo 
nušautas U-2 lėktuvas. čiangkai- 
šeko vyriausybė paskelbė, kad 
vienas jos lėktuvų U-2 negrįžęs 
iš žvalgybinės kelionės.

Nepatenkinti JAV politika: 
Portugalija, Olandija, Prancūzija, 
iš dalies ir V. Vokietija dėl flirto

su rusais Berlyno reikalu. Argen
tina, Brazilija, Peru nepatenkin
tos dėl kišimosi i jų vidaus rei
kalus. Indija — nes nepakanka
mai gauna pašalpų; Pakistanas — ■ 
nes Amerika perdaug remia Indi- ’ 
ją jos ginče dėl Kašmiro: Laos —: 
nes ileido komunistus i valdžią J 
Pasak V. Vokietijos žinių, Krem-j 
liūs pasirašys sutarti su R. Vo
kietija dėl Berlyno ir dėl karo pa
baigos su R. Vokietija š.m. lapkri
čio mėn.

Stockholmas. — 10 lenkų iš, 
Gdynios žvejų laivu atplaukė i 
Groenhagen uostą Olandia saloje! 
ir 7 jų pasiprašė politinės globos 
kaip pabėgėliai. Likusieji 3 tuo 
pačiu laivu sugrįžo.

Kopenhaga. — Sovietų kosmo
nautas savo kalboje danams puo
lė JAV, kad jos norinčios užimti 
mėnuli ir ten Įrengti karines ba
zes.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154
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REALTORS

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

| šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$1.500 įmokėti, 7 kambarių per du 

augštus, atskiras mūrinis namas, 
moderni virtuvė, alyvos šildymas, 
garažas, recreation kambarys rū
syje. Kaina $12.900.

BABY POINT-
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, gražus didelis kiemas, pla
tus įvažiavimas, recreation kam
barys, 5% morgičius.

BLOOR — RUNNYMEDE
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, atskiras 

mūrinis namas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, vienas atviras 
morgičius 10-čiai metų.

BERESFORD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės,. 
did. kiemas, garažas, arti Bloor.

JANE — BLOOR
$4.000 Įmokėti, 8 kambariai per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, dvigu
bas garažas, 10 metų skola.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 13 kambarių, atski

ras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
4 garažai su privačiu įvažiavimu. 
Gauna $220 mėn. nuomos ir 5 
kambarių butas šeimininkui pir
mame augšte, visai arti Bloor.

RUNNYMEDE — BLOOR
$6.000 Įmokėti, 9 kambarių per du 

augštus, atskiras, plytų namas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vandens alyvos 
šildymas. Garažas.
DARŽOVIŲ - VAISIŲ

KRAUTUVĖ
$4.000 Įmokėti, savaitinė apyvarta 

apie $2.500. žema nuoma, ilga su
tartis. Arti Bloor gatvės.

RŪKALŲ - DOVANŲ KRAUTUVĖ 
$4.000 Įmokėti, savaitinė apyvarta 

apie $900, žema nuoma, College - 
Rusholme Rd.

BLOOR — INDIAN RD.
S4.0GO Įmokėti, krautuvė ir 4 kam

barių butas, mūrinis namas, aly
vos šildymas, modernus viduje, 
tinka betkokiam bizniui, turi būti 
parduotas, tikrai — bargenas.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentiaių namų.

MOKYMO MAŠINOS IŠSTUMS MOKYTOJUS?

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namo, farmų, žemės sklypu, apartamentų, biznių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE. S6.000 įmokėti, atskiras. 2 augštų. mūro, 

apie 15 metų senumo, 8 kambarių; 2 virtuvės, alyva vand. apšildomas, 
gražių plytų, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. $21.000.

BATHURST — GLENCAIRN. S2.000 Įmokėti, 5 kambarių bangaliukas, 
gražus, didelis sklypas. $12.000.

INDIAN RD. — BLOOR. $6.000 įmokėti, atskiras. 3 augštų, 12 kambarių, 
mūro tripleksas, garažai, privatus įvažiav. $23.000. Labai geras pirkinys.

RONCESVALLES — HIGH PARK. $3.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
3 augštų, 12 kambarių. $20.000.

KENNEDY — BLOOR. $6.000 įmokėti, 7 kambarių, atskiras, mūras iki 
stogo, 2 virtuvės, vand. alyva apšildomas, gražus kiemas, rūsyje baigtas 
kambarys ir prausykla. $19.000. Prašau pasinaudoti proga.

TURIU GRAŽU SKLYPĄ TORONTE.
70 MYLIU I ŠIAURĘ NUO TORONTO, prie ežero, labai gražioj vietoj 

sklypas $3.000.
Geriausi pirkimai, prašau tuojau skambinti

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Cit gausite rimtų ir sąžiningą patarimų.

(Atkelta iš 5 psl.) 
kituose dalykuose, pvz. kalbų 
mokymesi, jis gali būti lėtas, su
gebąs tik lėtu tempu pasisavinti 
kalbos žinojimą, šis nevienodas 
mokymosi tempas Įvairiems daly
kams reikalautų naujo klasių bei 
metų suskirstymo, naujo tipo mo
kyklų patalpų, kad mokinys galė
tų vienas, netrukdomas kitų tik 
su savo “mokytoju” dirbti.

Specialus mokytojų 
paruošimas

Skirtingas turėtų būti ir mo
kytojų paruošimas ir jų vaidmuo 
mokyme. Vienas sunkiausių da
lykų yra programų, tekstų pa
ruošimas. Kaikurie tekstai bei 
programos, paruošti žinovų bei 
psichologu, kurie neturi tiesio
ginio sąlyčio nei su mokiniu.' nei 
su mokytoju, būna paruošti taip, 
kad dalyko dėstytojas jų nebeat- 
pažjsta. Lengva įsigyti mašinas, 
bet sunku paruošti geras progra
mas. JAV mašinomis mokomi šie 
dalykai: matematika, kalbos, psi
chologija. logika, muzikos teori
ja, poezijos teorija, parlamento 
eiga ir kaikurie komercijos daly
kai; ten mašinos moko 50.000 mo
kiniu. Programai bei tekstui ruoš- 

; ti reikia 3 žmonių: dalyko žinovo, 
i psichologo ir mokytojo, ilgai šį

Mokytojų konkurentai 
ar pagalbininkai?

Kaipgi žiūri patys mokytojai Į

dalyką dėsčiusio. Paruošti vienos!
valandos dėstomam dalykui ši tri
julė ideda iki 50 vai. darbo. Vie-
™ P*ruošim.as kainuoja iki tuos s‘a;o “pagalbininkus’’? Dalis
$50.000. Pramonininkai iš šio 
naujo mokymo būdo numato mi
lijonini pelną.

Mašinos Kanados 
mokyklose

Kanadoje jau 5 metai, kaip da
romi bandymai su mokymo maši
nomis; mokosi mašinų pagalba 
6000 mokinių. Montrealy ir To
ronte kelios pradžios mokyklos 
moko tuo būdu anglų k. gramati
kos, rašymo ir skaitymo. Otavoje, 
Toronte, Montrealyje ir Lengley, 
Br. Kolumbijoje, kelios gimnazi
jos moko mašinom matematikos, 
prancūzų ir ispanų kalbų. Moky
tojų seminarijos mokiniai St. 
Ann de Bellvue MacDonald Col
lege mašinom mokosi muzikos te
orijos. Ligšioliniai rezultatai ge
ri: mokiniai geriau ir greičiau 
išmoksta, net atsilikėliai išeina 
nustatytą kursą; egzaminai Įverti
nami iki 85% augštesniais už vi
durkį ir augštais pažymiais. Mo
kiniai mašinas mėgsta, 80-90% 
labai patenkinti tokiu mokymu 
(čia veikia ir naujovė; gali nusi
bosti. kai mašina nebus nei nau
jovė, nei išimtis).

jų žavisi mašinų pagalba, nes 
jiems atkrenta nubodesnė darbo 
dalis, kaip taisyklių aiškinimas, 
sąsiuvinių taisymas, ir laiką kla
sėje jie gali sunaudoti kūrybiš
kam dalyko aiškinimui, gilinimui- 
si, bendram žinių prasmės jieško- 
jimui. Kita dalis žiūri labai nei
giamai: koks gi bus mokytojo 
vaidmuo? Ar jis nebus nustumtas 
i mašinos patarnautojo vietą bei 
Į paprasto tarnautojo poziciją? 
Mašinos gali lavinti protą, o kaip 
su auklėjimu, su perteikimu do
rovinių normų, grožio, gėrio nor
mų? Kaip su būdo lavinimu? Ma
šina gali išmokyti net ir poezijos, 
bet ar mokinys atjaus poezijos 
grožį? Ar išmokys mašina laisvai 
galvoti, kurti idėjas, sudaryti sa
vo pažiūras?

Montrealy Įvykusioj Kanados 
švietimo konferencijoje mokymas 
mašinomis irgi buvo svarstomas. 
Buvo prieita tokių išvadų: moky
me mašina gali pavaduoti moky
toją, gi auklėjime mokytojo jokia, 
net ir tobuliausia, mašina nepa
vaduos.

DUNDAS — DOVERCOURT RD.
$2.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 9 kambariai per du 
augštus. Didelis kiemas, 3 garažai. 
Viena atvira skola balansui.

KINGSwAy RAJONE
$3.000 įmokėti už dviejų šeimų na
mą, tik keletos metų senumo. Di
delis kiemas. Mūrinis garažas. 
Prie pat krautuvių ir susisiekimo. 
Viena skola balansui.

BLOOR — JANE
$6.500 įmokėti, rupių plytų atskiras 

namas. Gražūs 7 kambariai per 
du augštus. karšto vandens alyva 
šildymas. Dvigubas garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena skola ba
lansui.

ST. CLAIR — BATHURST
$7.000 Įmokėti, 7 metų senumo 3-jų 

šeimų pastatas — tripleksas. $370 
mėnesinių pajamų. Lengvos mo
kėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$38.900.

SWANSEA RAJONE
$12.000 įmokėti, 3-jų metų senumo 

dupleksas. Puikiai išbaigtas rūsys. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Anglai savininkai išvažiuoja iš 
Kanados. Pilna kaina $31.500.

SWANSEA RAJONE
$16.000 pilną kaina už 5 kambarių 

bungalovą. Karšto vandens alyva 
šildymas. Garažas ir šoninis Įva
žiavimas. Nepraleiskite porgos.

SWANSEA RAJONE
$29.000 pilna kaina—naujas 8 kam

barių per du augštus namas. Tin
ka dviem šeimom. Labai lengvos 
išsimokėjimo sąlygos;

HARDWARE VERSLAS
$10.000 Įmokėti, pastatas — biznio 

Įrengimas ir prekės. Vien tik pre
kių yra už didesnę sumą negu 
prašomas imokėjimas. Geras se
niai įsteigtas Hardware verslas 
na tik $24.000. Labai reta proga. 
Jane—Annette rajone. Pilna kai- 
Pasinaudokite.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namu.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

MOTERIŠKU RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

ŪKELIS PRIE NOTTAWASAGA UPĖS KRANTO, prie gero kelio, 7-8 my
lios atstume nuo Wasagos. Visi ūkio trobesiai. Prašoma kaina S4.900.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

PEARSON — RONCESVALLES
$2.000 įmokėti, 9 didelių kamb. mū

rinis namas; švarus ir geram sto
vy. 2 virtuvės. Didelis kiemas ir 
garažas. Vienas morgičius. Mokes
čiai $195.

BLOOR — JANE
$2.500 įmok., atskiras 7 kamb. per 

2 augštus ir butas rūsyje. 3 virtu
vės. Lengvai išnuomojamas. Be 
morgičių. Kaina apie $13.000.

KRAUTUVĖS SU NAMAIS
$5.000 Įmok., būv. cigarų krautuvė 

su 2 butais, atskiri įėjimai. Svar
bioje Parkdale prekybos vietoje. 
Iš tos vietos praturtėjęs savinin
kas nusipirko daug didesnę nuo
savybę. Be morgičių. Kaina tik

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996

$26.000. Norintieji pirkti biznį su 
namu prašomi tuojau kreiptis pas 
mus. Be šios turime dabar dar ki
tų labai gerų krautuvių su na
mais. Taip pat išnuomavimui.

APARTMENTAI
$15.000 • S20.000 įmok., prie St. 

Clair ir Bathurst. 12 apart., atski
ras, gerų plytų. Niekuomet nesti 
tuščių butų. Vandeniu alyva ap
šildomas. 4 garažai. Mėnesinių 
pajamų $998. Kaina tik apie 
$60.000. Puiki investacija.

ŪKIS PRIE SIMCOE EŽERO
139 akrų žemės - miško, 541 pėdų 

smėlio ir nopergili ežero pakran
tė. 2000 pėdų prie asfaltuoto ke
lio. Nuo Toronto 52 mylios.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd Skaitytojai pasisako Skleidžiam
Lietuvos garso

1064 Bloor St. W.
t#

&

Dėmesio vertas

PRANEŠIMAS

Šią savritę mūsų įstaigoje yra gauta daug gerų ir

nepaprastai pigių namų. Įmokant $1.000 ar $2.000

jūs galite pasirinkti - nupirkti 6-7 ir net 10 kam

DISKUSIJOS DĖL VLIKo j rėš. Bet šiandien trokštame Lietuvai 
laisvės. Mūsų organizacijų vienas tiks
las — laisva ir nepriklausoma Lietuva. 
Todėl turėtume tuo keliu eiti ir suda
ryti tokį Lietuvos laisvinimo vienetą, 
kuris patenkintų daugumą, kuri ir yra 
ne kas kita kaip PLB. PLB nariai su
darome vieną trečdalį lietuvių tautos, 
ir privalome visi turėti balsą Lietuvos 
laisvinimo darbe, t.y. Lietuvos laisvini
mo veiksniai turėtų būti išrinkti demo
kratišku būdu visų PLB narių. Kol tai 
nebus padaryta, mes niekuomet ne
baigsime nuomonių skirtumų ir giedo
sime gedulo himnus Lietuvos laisvini
mo darbui.

Išrinkta pasaulio lietuvių taryba ar
ba seimas turės visų lietuvių pasitikė
jimą, pasibaigs visi ginčai dėl vadova
vimo. Tą lengvai galima padaryti per

REFORMOS
(Atkelta iš 3 puslp.)

barių namą su 10-čiai metų išmokėjimu, prie Bloor

St. W. ir High Parko rajone.

Skambinkit dar šiandien — neapsiriksiu

S. JOKŪBAITIS

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9236. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse (arime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, fanuų, gazolino 

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

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

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

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

T aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.-

Už santaupas moka n::o 4% li^i 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius —• 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta.san- 
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ
RODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Į J. Matulionio straipsni “VLIKo re
formos" “Tž” nr. 29 atsiliepė ir pa-
reiškė savo nuomones dr. M. Anysa& ir 
A. J. Kasulaitis “TŽ” nr. 34 ir 35.

Dr. M. Anysas, pabaręs J. Matulionį, 
padaro išvadą, kad “PLB 50% įsijun
gimas į VLIKą arba net visiškas VLI 
Ko perėmimas nėra įmanomas”. Žino
ma, tai yra dr. M. Anyso nuomonė ir 
išvedžiojimai, kurie nėra pagrįsti. Au
torius keliais žodžiais išveda, kad VLI 
Ką remia Tautos Fondas, o aukotojai 
remia Tautos Fondą; paskui klausia: 
‘Kas yra ta galingoji PLB?” Pats duo
da ir atsakymą: “Berods žinome, kad 
ji yra prieš keletą metų įsteigta, pla
čiai organizuojama ir kad Toronte yra 
būstinė jos vadovybės ... Bet dau
giau apie ją neteko girdėti”.

Kad tokį klausimą būtų iškėlęs ne
lietuvis, buty suprantama, bet dr. M. 
Anysui jau nedovanotina.

Kalbant apie Tautos Fondą, tai irgi 
nėra kaip M. Anysas galvoja. Keli jau 
metai iš eilės man teko rinkti aukas 
TF. Anksčiau pavykdavo surinkti iš
mažos Wellando kolonijos net iki $500, i ^us geriausias. Jis bus išrinktas visų 
bet jau dveji metai iš eilės nebegali-* ^eivijos lietuvių ir jį sudarys įvairių 
__ ______ .-i • .. ! nazinrn žmonės, kain dabar kad vrn

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

1736'/2 DUNDAS ST. W
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

Toronto

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

1000CollegeSt.,« LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

vs (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)g a r a g e Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISU RUSTŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Pajieškojimai
LIETUVOS GENERALINIO KON

SULATO PAJIESKOMI ASMENYS:
Bartkus, Domininkas, Alekso sūnus, 

ir šeima.
Biedermąn, Gustavas ir žmona Stefa

nija, gimę Lietuvoje, bei jų vaikai — 
Malvina, Olga, Rudolfas ir Stefanija. 
Gyveno Brooklyn, N.Y.

Grigalius, Jonas, Tado sūnus, gyve-

ŠYPSENOS.

imperatorius Napoleonas. Be baž
nyčių ir Gedimino pilies reikia 
paminėti Trijų Kryžių kalną, se
nuosius Rasų kapus, Vilniaus uni
versitetą ir Aušros Vartus. Auš
ros Vartai yra tarsi Lietuvos i nęs Chicago, Ill. 
Liurdas, kur stebuklingas švč.
Panelės paveikslas yra koplyčio- kaimo, Radviliškio vai., Šiaulių apskr. 
je, virš gatvės. Praeiviai turi pro
gą pasimelsti kiekvienu.metu, ka- sūnus Jonas, duktė Lyda, Gyvenę Šiau
dą tik eina pro šalį. Apie stebuk
lingą paveikslą yra sukabinėtos 
lazdos, kurias vartojo ligoniai.
Yra auksinių ir sidabrinių širdžių, 
rankų ir kt., liudijančių apie gar-

Janušauskienė, Elena, iš Vanteinių

Linkevičius, Antanas, žmona Elena,

liuose.
Litvinas, Jonas ir Pranas, iš Pašuš

vio vai., gyveno Reading, Pa.
Maciejūnienė-Sočikaitė, Ona, kilusi 

iš Vilniaus apskr. gyveno Baltimore,

Gagarino vaikai
Kartą Chruščiovas norėjo įsi

tikinti, ar Gagarino vaikai yra to
kie didvyriai kaip tėvas. Pats už
ėjo į Gagarino butą ir, radęs vai
kus vienus, paklausė:

— Vaikai, ar žinot kur jūsų 
tėvas?

Vaikai tuoj atsakė:
— Tėvas išlėkė į mėnulį.
— O kur mama?
Vaikai atsakė, kad mamos nėra 

namie, nes jau trečia diena sto
vinti eilėje laukdama duonos. .

sius stebuklus, kai Lietuvos žmo-‘*
nės švč. Panelės užtarimu buvo; MartKausk^, Antanas, Vinco sūnus 

Mmgmas, Zenonas, gydytojas, is
„ Kauno.

Vilniuje buvo pasirasvtas Ne- j Monkevičius, Pranas, Antano ir Mag-

kraštų valdybas. Jos gali sudaryti tokį Dagvdvtj 
seimą; dėl to demokratija nenukentės, "Sjj- 
nes kraštų valdybos yra renkamos visų' 1 . . , _________
narių. Toks seimas arba taryba turės1 priklausomybės Aktas 1918 me- dalenos sūnus, gimęs Amerikoje.
teisę kordinuoti visą lietuvišką veiklą. į tais Vasario mėn. 16 d., atstatanti Novogrodskis-Novogrudskas, Anta- 
■Jie turės ryšį su Baltų Fęderacija ir .Lietuvos valstybę SU sostine Vii- nas ir Jonas, bei Jono sūnus Jonas, 
Pavergtų Europos Tautų seimu—PET.1 niumi. Lenkai, nežiūrėdami S’I- kilę iš Raseinių apskr.

Toks lietuvių laisvinimo veiksnys ies 19^0 matais klasta užėmė ’ Plauška, Antanas, gimęs Amerikoje

pažiūrų žmonės, kaip dabar kad yra 
su kraštų valdybomis.

M. Balčiūnas
ma sugraibyti iki šimto. Anksčiau šio
je kolonijoje buvo daug asmenų, kurie 
TF aukodavo po $30, $20, o dabar au
koja mažuma ir tiktai po $2, $1.

Kodėl taip yra? Išsikalbėjus su pa
vieniais asmenimis susidaro išvada, 
kad jie nepatenkinti VLIKo ir kitų 
veiksnių veikla ir. nenori jų remti. 
Dauguma yra nuomonės, kad Lietuvos 
laisvinimo veiksnys, koks jis bebūtų.' žius 
turi būti išrinktas visos lietuvių bend-! 
ruomenės demokratišku būdu. Tą gali vaikus augina gatvė ir televizijos pro- 
padaryti tiktai PLB. nes jos nariais gramos. 
yra visi lietuviai tremtiniai kokioje 
valstybėje jie gyventų.

Jau praėjo 17 metų ir dabar reikia 
pertvarkyti Lietuvos laisvinimo darbą. 
Sis reikalas yra neatidėliotinas ir to 
darbo turėtų imtis PLB su kraštų val
dybomis. Kitos politinės organizacijos vaikais, negali padaryti būtent iš- 
bei klubai turėtų PLB tiktai padėti ir 
jos darbą remti. Niekas to neginčija, 
ką VLIKas yra padaręs, bet keičiasi 
pasaulinė politika, ir mes turime prie 
jos derintis, kad nepasiliktume už du
rų. Šiandien/ eilinis PLB narys pikti
nasi. kai skaito spaudoje kaip stumdo- 

isi mūsų veiksniai Baltųjų Rūmų prie- 
’ angyje, norėdami patekti pas JAV pre
zidentą. Negražu, kai tą reikalą tvarko 
svetimi pareigūnai; privalome susitvar
kyti patys. Iškeltos J. Matulionio min
tys yra labai gražios: PLB privalo tu
rėti žodi, ir tai dideli. Lietuvos laisvi
nimo darbe.

i Ne J. Matulionis gieda politinėms 
i grupėms gedulo himną, bet pačios po- 
> litinės grupės savo rateliuose. A. J. 
j Kasulaitis vadina J. Matulionį nelogiš- 
! ku, bet taip pat yra nelogiška galvoti, 
kad J. Matulionis gali sugiedoti joms 

j gedulo maršą, nes organizacijų veiki
mas arba neveikimas ne nuo J. Ma-, 
tulionio priklauso, o taud pačių organi- j 
zacijų. Kad dauguma politinių organi-1 
zacijų yra tiktai fikcijoje, daugumai ‘ 
aišku; daug'gėriau, kad tokios grupės, 

j likviduotųsi užuot samdžiusios narius j 
i arba pirmininkus. Nevienas sėdi tų or- ■ 
j ganizacijų vadovybėse diktatūriniais , 
į pagrindais.
j Paskaitęs J. Matulionio straipsnį 
“VLIKo reformos” susidariau išvadą, 
kad jis nori tiktai VLIKo reformos, o 
ne panaikinti organizacijas — politi
nes ar religines. Nežinia kodėl A. J. 
Kasulaitis nuėjo taip toli begindamas 
organizacijas, nes J. Matulionis jų ne
griauna, o tik pamini faktus. Aš ma
nau. kad J. Matulionis labai gerai su
pranta politinių grupių reikšmę tautos 
gyvenime, ir aš netikiu, kad jis būtų 
prieš jas nusistatęs.

Kaip valdėsi prancūzai, belgai, vo
kiečiai yra visai kitas dalykas. Jie gy
vena nepriklausomą gyvenimą; kokias 
jie politines organizacijas turi, kokios 
valdo jii valstybę, tai jų reikalas. Kai | 
Lietuva bus laisva, ir mes išrinksime ; 
tokią vyriausybę, kokios dauguma no-

SUNKŪS VADOVĖLIAI?
Vaikams lietuviški vadovėliai per

sunkus. Vaikų skyreliai persunkus. 
Vaikai nesupranta tokių sunkių saki
nių “iš kur gauname maistą ir drabu- 

ir t.t.
Tai vis nusiskundimai tėvų, kurių

Ko gi jie ištiktųjų norėtų? Kaip mes 
turime rašyti, kad jie suprastų, jei žo
džiai pirmo skyriaus vadovėlių yra per
sunkus? Nebent angliškai.

Vieno dalyko nei mokytojai, nei visi 
kiti, kurie vienaip ar kitaip dirba su

Ne tos parapijos
Kartą klebonas pasakė lodi

nanti pamokslą. Visi verkė, išsky
rus vieną moterį. Kunigas susido
mėjo, ir po pamaldų privačiai na- 
klausė tą moterį, kodėl neverkė.

— Matot, esu ne tos parapijos. 
— atsakė moteris.

Vilnių SU Plačiomis miesto apvlin- R900 m. spalio 3 d., gyvenęs Klaipė- 
kėmis. Nors betkokį lietuvišką Jmgis Motiejaus sūnus, gyve- 
yeikimą okunantai draudė^ tačiau: nes jymora ir Bakerton, Pa.
Žmonės savo kultūros ir būdo ne- j Remeika, Petras, 1947 m. buvęs Vo- 
prarado; stengėsi nagai išgales į kietijoje. 
nagelbėti savo kariams. Ir da
bar. nors visi lietuviai yra išblaš- ponaitytė), ir vaikai. _ 
kyti. Vilniuje žmonės pasirodo sa- ’ . ' ' ' -

Vangūnas, Stasys, žmona Stasė (Ste-

kyti. Vilniuje žmonės pasirodo sa- Varkulevičius, Adolfas, Felikso sū- 
nėnanrasfa energija veikimu nus’ buvo paimtas vokiečių kariuome-

?r tėvynės bei Vilniaus meile. Pvz. i ^.uv?s sužeistas, po karo buvęs
Kanadoje kasmet lietuviai orga
nizuoja St. Catharines mieste jau
nimo šventę, i kurią suvažiuoja 
daugybė žmonių.

Gedimino sannas ir šiais laikais 
turi prasmę. Tūkstančiai išblaškv- 
tu no visą pasauli lietuvių savo 
veikimu garsina Lietuva, kalbė
dami su kraštų vyriausybėmis rei
kalauja Lietuvai ir Vilniui laisvės

Žukauskaitė, Janina.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania, 41 

West 82nd Street, New York 24, N.Y.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. VV. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
107

Telefonas EM. 6*4182
Toronte

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.

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRICKVS atlieka įvairia, Vila- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mns. Perka ir parduoda nandotns 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

musyti vaikų lietuviškai.
Tėvai turi pilną teisę augint savo 

vaikus kuo tik nori: angliukais, kana
diečiais ar moronais. Bet kam tada sa
vo nulietuvintus vaikus bruka i lietu-į 
viską bendruomenę ir trukdo pažangą! 
mokykloje, organizacijose ir kitur?, 
Negana to, jie norėtų, kad visi susipra-l 
tę lietuviukai laikytųsi prie jų vaikų I čiau ir dabar lietuviai kovoja dėl 
lygio, nes tie nesupranta... |laisvės. Gi lietuviai, pasklidę pa-

Nors tų suprantančių ir susipratusių | u! j skieidžia Lietuvos garsa. 
yra ir mažuma, pirmoj eilej mes auko-i v J _ ............. _ .. . ”

Per tas kelias minutes, kai klū
pojau, perbėgo per mano galvą vi- 

■ sa Vilniaus istorija, legenda ir ki- 
| ti gražūs miesto vaizdai. Ir anks-

jam savo darbą ir laiką jiems, nes jie į kaip tas geležinis vilkas Gedimino į
yra ir bus mūsų lietuviškos bendruo- į sapne.
menės ateitis ir pasididžiavimas.

B. Mažeikienė Red. pastaba. — šio rašinio au
torius ir tėvai gyvena Kanadoj: 
mokosi Tėvų pranciškonų gimna
zijoj Kennebunkporte. Maine. JA 
V-bėse. Premiją paskyrė Vilniaus 
Krašto Lietuvių S.-gos valdyba.

GRAŽU WASAGOJ
Man šią vasarą teko ilgesni laiką pra

leisti Springhurste ir sutikti daug kita
taučių ir su jais išsikalbėti. Visi jie 
augštai lietuvius vertina už jų tokį vie- į

■ ningunią ir kiilturingą ina'sar vasarvie- Į 
jtei. Patsai stebėjau lietuvių elgesį iri
■ galiu sakyti, kad nieko blogo nema-1 
. čiau. Vien tik gražų, kultūringą ir mo- 
!ralų elgesį.
j Nuo lietuvių apgyventos vietovės yra 
į geras priėjimas prie vandens. Tai la- 
i bai graži ir smėlėta vieta keletos my- 
j lių ilgio palei vandeni. Trūksta sani
tarinės priežiūros ir geresnio patvar- atominės bombos, bet alkis. Ba- 

į kymo. Bet tai savivaldybės kaltė, žada i daužančiu skaičius nemažėja. O 
greitai pagerinti ir patvarkyti. | ,.,r. ‘ x . .

Dabar jau baigiasi čia vasarojimo • dlueja. Kas bus UZ 40 medi, kai 
laikas, nes vaikai grižo i mokykla, o < dabartinis gyventojų skaičius pa- 
tėvehai i darbus. V. Sibuhs j dvigubės? Šiuo metu daugiau pi-

Red. — Laiško autorius yra neseniai: nigų išleidžiama tyrimams, kaip 
persikėlęs į Torontą iš Fort William.; maitinti astronauta erdvėje, negu 
Ont. Ilgokame rašte jis išreiškia savo' .x. o
susižavėjimą lietuvių vasarviete Spring • fUSLintl beveiK bilijonam zmo- 
hurste. i nių šioje žemėje.

Didžiausia pasaulio 
grėsmė

Pagal amerikieti dr. G. Borg- 
-trom iš Michigan State un-to, di
džiausia pasaulio grėsmė yra ne

Tuštėja BALFo aruodai
(Atkelta iš 2 psl.) ! 23. Skyrių atstovai paprastai atsi- 

Pągal BALFo įstatus, direkto- veža ir aukų šalpai. Daugiausia 
riai susirenka posėdžio prieš pat:aukų — §22.026 atstovai atvežė 
seimą, čia galutinai nustatoma į IX seimą Newarke 1958 m. Ma- 
seimo tvarka. Seimui pasibaigus, j ziausia — §1.510 buvo gauta III 
naujai išrinktieji direktoriai tuoj i seimo metu 1948 m. Č gkiaoje.ši 
pat Susirenka pirmo posėdžio, ku-i seimo metu 1948 in. Čikagoje, 
rįame išrenkama 8 narių centro: Seimui rengti kom. pirm. dr. 
valdyba. BALFo įstatai numato’A. Armanienė praneša, kad spalio 
25 direktorius, renkamus seime. 13 d. tame pat viešbutyje, pasi- 
Seniau .visą direktoriatą iš 16 as-; baigus seimo posėdžiams, įvyks 
menų pristatydavo BĄLFą įstei- banketas. Bus duodama vakarie- 
gusios grupės ir seimas be didelių 
diskusijų priimdavo. Dabar gru
pės pasiūlo tik 12 kandidatų — 
keturios grupės po 3 — kitus tie
siogiai renka seimo atstovai, nors 
visi pasiūlyti turi būti seimo pa
tvirtinti balsavimo keliu.

BALFas turi 60 veikiančių sky
rių. Kiekvienas skyrius turi teisę 
siųsti į seimą vieną atstovą nuo 
25 narių. Dėl atstumo ar kitų kliū
čių nevisi atstovus atsiunčia. Jų 
višdėlto susirenka apie 70. X sen 
me 1960 m. dalyvavo 79 atstovai. 
Pirmame seime 1944 m. buvo tik

nė, meno programa ir šokiai iki 
12 vai. Įėjimas $6.

Seimas baigsis pamaldomis spa
lio 14 d. 10 vai. ryto šv. Alfonso 
bažnyčioje.

Otava. — Suskaičiavus balsus 
birželio mėn. rinkimų i parlamen
tą rasta, kad liberalai bavo 4.315 
balsų daugiau už progr. konserva
torius, nors pastarieji gavo 16 at
stovų daugiau. Tai Įvyko todėl, 
kad už liberalus balsavo miestai, 
kurių rinkiminės apylinkės di
delės.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nno 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

susitarus

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontroktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai. 
Tel RO. 7-9947

24 Hnmbcrview Rd., Toronto.

Daugelis nematė
— Nėra jokios prasmės meluo

ti. Štai du liudininkai, kurie ma- 
.ė. kaip vogei vyną iš sveti/no rū
sio, — pradėjo teisėjas.

— Bet. pone teisėjau, aš .galiu 
jums tūkstantį liudininkų prista
tyti. kurie prisieks, kad nematė 
mane taip darant.

Degtinė su ledais
Senas anglų pulkininkas. nrT- 

leidęs didesnę savo gyvenimo da
li tolimame Indijos užkamnyi,\ 
sugrįžęs i tėvynę pasijuto nesvei
kas. Gydytojas nustatė, k^d jo or
ganizme yra perdaug vandens.

Pulkininkas pasižiūrėjo j vi ;kio . 
butelį ir išdrožė:

— Neįtikėtina! Visa sev^ 
nima nesu gėręs nė lašo v->r,d-'ns 
— Tai nasakęs nuleido >'• 
tyliai užbaigė: — turbūt t: i pa 
darė ledas degtinėje ...

Motoras kaip laikro-’is
Stepas: Girdėjau, kad automo

bilį įsigijai. Ar patenkintas ' :r- 
kiniu?

• Jonas: žinai, motoras c'i-’ba 
švelniai, lyg šveicariškas Imt-m- 
dis. tik iš lauko pusės šonai tru
pučiuką apibraižyti.

Stepas: Kažin kaip tai atsitiko?
Jonas: Pirkimo metu man mi

nėjo, jog tankūs krūmokšniai prie 
garažo apsunkindavo įvažiavimą.

Motoru ir laivu

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

(Outboard and Inboard)

DRAUDIMAI
Taip pat draudžiame VASAR
NAMIUS ir KABINAS visoje 
Ontario provincijoje. Žemos 
kainos.

Prafid Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir 
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
vaškas, popiens! šepečiai, 

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMU

RO. 6-7132

f
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TORONTO Ont
VISI Į KANKINIŲ ŠVENTOVĘ MIDLANDE!

Tradicinė maldininkų kelionė pagerbti lietuvių kankinių, ku
rių garbei pastatytas lietuviškas kryžius Midlande, Įvyksta ši sek
madienį, rugsėjo 16 d. Kitos tautybės tokias keliones turėjo jau SJrdra’Mariia ’ 
anksčiau. Jos buvo gausios ir gerai organizuotos. Kadangi tai yra J '
religinis ir tautinis pasirodymas, reikėtų kad ypač torontiečiai lie
tuviai 'gausiai dalyvautų. Pamaldos bus Midlando kankinių švento
vėje 11 vai., Kryžiaus Kelias — 2 vai. p.p., po to palaiminimas šven
tovėje. Per 11 vai. pamaldas bus klausoma išpažinčių. Norintieji 
važiuoti autobusais, prašomi registruotis vienos ar kitos parapijos 
klebonijoj; kelionė autobusu vienam asmeniui — apie $3-4.

KLK Fed. Toronto skyrius

nenugriauti, bet palikti jaunimo 
veiklai. Greitu laiku dėl tų namų 
administracijos bus sušauktas su
interesuotų jaunimo organizacijų 
vadovybių pasitarimas.

— Pakrikštyta Rimanto ir Gra
žinos Strimaičių duktė Leonora

MONTREAL, Que.
_ _ , A V nara^ijos klebono T. J. Bo- lyno” aktoriais išpildė ištrauką iš

trukus išvyksta į Niujorką tęsti studi- terų skyrių “T2”. revičiaus 25 metų kunigystės ju- B. Pūkelevičiūtės veikalo “Aukso
PRISIKĖLIMO PARAPIJA iš savo bilėiaus paminėjimui, kuris iyyks žąsis”. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios 
Pradedam e nokslo metus. —

Lietuvių studentų žinios

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadienio pamaldomis 

užbarus vasaros pamaldų sezo
nas G Ganytojo vasarvietėje, šią 
vasarą stovykla', ietės patalpos 
ypatingai aktyviai buvo panaudo
tos. Be kas sekmadienio trejų pa
maldų, vasarvietėje vyko stovyk
la vaikams, studijų dienos, o taip 
pat tos vietovės gyventojai sto
vyklos patalpas panaudodavo ben
driems susirinkimams.

— Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
Romoje, šv. Kazimiero kolegijoje, 
subdijakono šventimus priima 
šios parapijos teol. stud. J' Staš
kevičius. Šį jauną, mielą ir gabų 
klieriką, bebaigiantį ruoštis kuni
gystei, palydėkime malda ir ge
riausiais linkėjimais šventimų 
dieną.

Skautų suvažiavimas
Šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., 2 

vai. p.p. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoj įvyksta aktyvių ir neak
tyvių vyresnių skautų-čių, skautų 
vyčių, vyr. skaučių ir skautinin- 
kų-kių suvažiavimas, kuriame bus 
diskutuojama liet, skautų veiklos 
pagyvinimas. Po diskusijų 7 vai. 
įvyks suvažiavimo užbaigimo ar
batėlė. Programoje taip pat bus 
diskusijos apie stovyklavimą ir 
stovyklavietės užpirkimą. Užbai
ga — laužo pobūdžio ir šokiai.

Tuntininkai
Antkapių s-.aiymo reikalu

Artėjant rudeniui, šv. Jono lie-

ROMAS VASTOKAS gavo magistro tuvoj ir išeivijoj ji yra dalyvavusi 
-Master laipsnį iš antropologijos. Ne- spaudoj ir kuri laiką redagavusi mo- 
trukus išvyksta į Niujorką tęsti studi- terų skyrių “T2”. 
jų Kolumbijos un-te daktaro laipsniui į 
v’&fenė^S^SSst^SSJ » nupirktų namų vieną žada pavesti lai- rugsėjo 29 d., kvietimai baigiami 
r ent? iSSill ireSEri-os SIS k!nai naudot5s lietuvi,> platinti iki niPsė’O 16 d. Visi,

ądministru^ laikines patalpas, paaiš- monlrealiečiai kviečiami gausiai T tuViZja^
to ir studijavo Niujorke Kolumbijos kės vėliau. Naudosis, žinoma, visas jau- .dalyvausi pagerbime gerb. kun. J., xai. n*u,.a. neiuViSKajam
un-te. Dabar vėl gavo $2.000 stipendi- n,mas- Namas yra 6 kambarių. • Borevičiaus ir pakvietimus įsigy- Pas‘a“.k<^,!?\1.” J?ei
ją iš Canada Council studijoms tęsti. 
Linkėtina abiems netrukus įgyti dak
taro laipsnius.

STUDENTU ATIETININKŲ STO
VYKLOJ Dainavoje dalyvavo 6 studen
tai,-ės iš Toronto. Ten suvažiavo stu
dentų iš daugelio JAV liet, kolonijų. 
Programa buvo įdomi — rašo laiške 
vienas studentas iš Toronto. Tik kana
diečių esą permažai, o su amerikonais 
nepavykę sudaryti tampresnių ryšių. 
Jie laikąsi savo miestų grupėmis. La
bai įdomu buve per Lietuvių Dieną

ti iki minėtos datos' n“s rišu da- f °dyti. Tai liečia mūsų geruosius 
, tėvus, vaikus ir musu mielus mo- 

toj „S tėvų ^neabejotina 
rių skaičius palengvins šeiminin- 

Rengėjai
Sekant Į savaitgali Otavoj įvyks 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
tąrvbos sesija. Iš Montrealio 

Tūkstančiai vyksta net 13 naujai išrinktų KL t ItaHc mo. _ a _ i- _ _ ___

LSRB VALDYBA jau gavo 8 prašy
mus iš studentų ir abiturientų premi- Ivvių pavardės bus įrašytos į tam 
jų reikalu. Vyrai daugumoj gerus pa- :' ‘ 
žymius turi iš matematikos, fizikos, C_ 
chemijos, blogesnius iš kalbų, o mer- kįū darbą.
gaitės priešingai. Vyrų pažymių vidur
kis daugumoj yra nukritęs dėl anglų 
kalbos pažymių.

TRŪKSTA KNYGŲ- — r"‘ ‘ ’ ____ _____________
gimnazijos mokinių šiemet kelis mė- * g-nės tarvboš nariu, narine natiirAr trazl mralin U” v *

j pareiga padėti savo vaikučiams iš- 
j mokti savosios lietuviu kalbos ir 
i pažinti savąjį kraštą, Tėvai, neat- 
; like šios savo nareigos, apiplėštų 
savo vaiką, nuskriaustų jį. Mont- 
realio lituanistinės mokyklos jau 
ruošiasi pradėti darbą. Visi tėvai 

| labai prašoki neįeisiant regist
ry. Karimic-o paršui«os ’toms moti vaikučius į Aušros Vartų

— crtuokti inž. Ė. Dainius su m-lą pas m-los w)dėia mokyt. A. 
Stirhvte.

— Gegužinė suruošta “Pahn 
*os” vasarvietėje davė pelno vedėja mokyt.

: 405.08. . " 2"??, ’ ’
— Grybu tradicinė vakarienė sus pas kursu insnektorę mokyt.- -• - =
— Aktoriai B. Pūkelevičiūtė ir vaiku dar

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį bažny

čioje paminėta rugsėjo 8 tautos 
šventė. Progai pritaikintą pa
mokslą pasakė T. Paulius, OFM. 
Pamaldos baigtos Liet, himnu.

— Giliai užjaučiame S. Šimkų, 
Lietuvoje mirus jo mamytei.

— Šv. Mišios parapijos salėje l ___ ___________ ______
11.30 vai. ryto vėl bus pradėtos tuviu kapiniu taryba galimai arti- 
kfcytį““0 kit0 sekmadienio, rug- aleSiliu laiku nori patirti, ant ku-

\ . rių kapų dar šį rudenį numatomi
. ~ Katechetinės pamokos vai-' pastatyti antkapiai. Dar prieš žie-

iriamc ir laiimmin tam nat nra. mos šalČlUS norima antkapiams iš ku, jaunuoliu ir studentų, 
anksto išliedinti pamatus. Infor-; ‘ _______ ____
macijas pateikti šv. Jono Kr. kle-..,.,. , , . . .
bunnoie i išlaikė anglų k. egzaminus prie švieti-

•' J • j mo vadybos ir įstojo i mokytojų kole-
Susidomėjimas kursais, kurie giPo ,vienerj1’ studijū egza- 

paruoštų naujų mokytojų lietuvių;minŲ fiales mok>to-'autl P*. ^e-
šeštad. mokyklai, gana gyvas —'----- ---------------------------------- —
rPŽ??'iO &ra,"teŠi'?OttSilie^4^ LB tarybos juMKji-

sesijoi Otavoje rengiasi daly t nesuorgamzuou, uci netruKUS jie voiiH vi^i tarvboę nariai ir kaikn- 
pradės veikti. Kursų vadovu

, tiko outi ped. a. KmKunas. ,liaus automobiiiais. “Tž” atsto- 
Baleto studija pradeda darbą >vaus A- Rinkūnas.

I Prokomunistinių organizacijų 
rekomendSlietuvBka S-1 TvaV’v
nio baleto studija, vadovaujama įi.tJt, pi
Z. Orentienės, žengia jau i šeštuo- neva pasauh° talkal sklelstl- Pa
sius sėkmingo darbo metus. bėtoj . tarpe-ral)inas L fein. 

Šiais metais studija savo darbą beraJ •’ į. ’ ė g s saiungos Te
pradeda Lietuviu Namuose rug-i b s<- se J ^ov. sąjungos ta piaucua uctu . a yo s ! marą Nramedova ir kt. Progra-;

sėjo 23 d.

kučiams ir jaunimui taip pat pra
dedamos kitą sekmadienį, rugsė
jo 23 d.

— Parapijos choro bendra re
peticija — šį antradienį (ne tre
čiadienį, kaip įprasta), 7.30 vai. v. 
muzikos studijoje. Nuoširdžiai 
sveikiname visus choristus, taip

savaitę pirmai repeticijai. Kvie
čiame ir kitus įsitraukt į choro ei
les. Visų laukia graži nauja prog
rama, susidedanti iš religinių ir 
pasaulietiškų kūrinių, šį sekma
dienį parapijos choras įsijungia į 
maldininkų kelionę Midlandan, 
kur per šv. Mišias giedos bažny
čioje, Grįžtant į namus, choras 
planuoja sustoti N. Wasagoje, T. 
pranciškonų stovyklavietėje.

— Anksčiau skelbtoji katalikų 
vyrų ekskursija į N. Wasaga, tu
rėjusi įvykti šį šeštadienį, dėl blo-

— Vėlyvosios na,vialdos sekma- Į gausiai susirinkusius praėjusią
dieniais par. bažnyčioje įvedamos.........................
nuo kito sekmadienio — rugsėjo 
23 d.

— Tradicinė maldininkų kelio
nė į Midlandą įvyksta šį sekma
dienį. Esant gražiam orui, raski
me laiko ir reikalo gausiai daly
vauti šioje kelionėje. Kasmet ap
lankykime ir prisiminkime savo 
kankinius Midlande prie lietuviš
kojo kryžiaus.

— šį šeštadienį šv. Pranciš
kaus mokykloje plačiai atsidaro 
durys lietuviškajam jaunimui. 
Tegul Maironio metais ypatingai 
gausus lietuviu mokinių skaičius 
įsijungia i didžiojo Lietuvos dai
niaus Maironio vardu Toronte pa
vadintą šeštadieninę mokyklą.

— Jaunimo choro repeticijos 
vyksta šia tvarka: penktadieniais 
6 vai. vak. ir šeštadieniais po litu
anistinės m-los pamokų. Kviečia
mi ir nauji choristai.

Prasideda mokslo metai
Šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., 9 

. vai. šv. Pranciškaus mokyklos pa
talpose prasideda šeštadieninė 
Toronto liet, mokykla. Pirmą die-

nesiūs neturės vadovėlių. Knygų lei
dyklos dėl kieno nors kaltės laiku ne- 
ntspausdino, o knygynų atsargos išsi

Windsore: buvę daug jaunimo ir lai-(baigė, ši'met, kaip ir anksčiau, kuy- i Blairdžimą PO. 7-4374 ir į dr. 
j V. Kudirkos mokvklą pas m-los 

Blauzdžiūnienę 
RA. 7-2968; į lituanistinius kur-

kas prabėgęs smagiai. Stovykla baigėsi gynai supirkinėja senas knygas. 1
Lietuviai studentai turėtų pirktis iš, 

savų aukštesnių klasių studentų. Tuo 
______ _____ _ ___ ____ _______ būdu sutaupoma pinigų. Turintieji at-j

gerai, kad statytų kartu ir jaunimo liekamų knygų galėtų pasiskelbti ir , cnolin (i d I j 1 - ^viZ-iene PO 8-0322* i
centrą, nes Toronte yra virš 1200 vai- Het. laikraščiuose, nurodant kad turi bus > Bnrz.’i -vvr Če

; tekios ir tokios klasės knygų ir telefo- Aktoriai B. Pukeleviciute ir v«.1 M- dnr' J_ * s?,self .vyr S ? 
no numerį. Un-to studentai, kurie par- L. Barauskas rugsėjo 8 d. buvo is- Ima I O. o-- 3 H vciks taip patjr

P. abromaitienė - Stoškutė <ii»oda senas knygas, skelbimus deda vykę Detroitan į studentų ateiti- seminar s Ar'io mokslo metų 
laikA anffiii k Mnmhiic m-u čviMi. <ri; t.—— ninku vakarą; drauge su “Atža-! pradžią bi s nrar.-'šfa vėliau.

■ ______ 1._______________P-'eV-aj*io ir nirmąjĮ
rugsėjo sekmadieni rinkliavose 
sv^i ^kta

Kun. A. Vilkaitis lankosi AV 
-naram ini,' r rrdpis -amas atosto- 
p.?s. cv-'čias b is Montrealyje dar 
kiek laiko ir yė:lau grįš atgal į 

-i- i dnrb" Čikagoje.
P?kr;kš‘y*c /Irirdo Kličiaus 

fjnk’-oio Ast? vardais; B.
Kušlėikos dukrelė Sofijos Marijos 
Liucijos vardais.

rugsėjo 9 d.
PRISIKRLIMO PARAPIJA numato 

pradėti statyti kleboniją. Labai būtų

kviesta visa eilė prosovietinių kal

go oro ir kitų priežasčių, nebe-^ sėjcri8 d.^Jj^kos bus> vieną kar-i ,^je numatytos dainos grupės’ 
Įvyks- tą Pf - sįJ™tęC3 “The Travellers”, kuri neseniai'

— Vaikučiu choras pradeda sa-l Butų gera, kad netik senieji .. .. kelionės no Sov Saiunea vo veiklą šį pėnktadieJį. 6.30 vai. i mokiniai grįžtų į klases, bet atsi- ^z0 15 kellones P° Sov’ ^jungą., 
vak. Vaikučiai choristai renkasi' rastų ir didesnis skaičius naujų..; yr j Matulionytės, dantų gy-į 
registracijai ir pirmajai repetici-: Informacijų kreiptis^ pas Z. Oren- į Rytojas, kabinetas uždarytas iki: 
jai į muzikos studiją. Per pirmą- itienę tel. RO. 2-0935. i spalio 1 d. Ji išvvko atostogų Eu-

Liet. Vaiku Namu ūazaras. -1 ™>’?n su Manglicais ir R.
- -- ... | Aleksaite. Išskrido lėktuvu su ka-

sias repeticijas, kurios šiuo me
tu bus penktadieniais, priimamim MUO uuiiALauiciiiaio, pxiiiucum .4a I -MICAdrtiic. ičbMiuu icmuvu bu Act-
ir nauji choristai maždaug nuo 8 • a£*6 v1q kuri ruošiaP Lie^u-1 nadiečill katalikų ekskursija. !
metu amžinus i * uazaio, kuii ruošia įlietu

— Ši sekmadienį, 7.30 vai. v.iY^ Vaikų Namų rėmėjai lapkn- Lietuvių Namų Šerus Įsigiję. 7.
i cio 17 d. Prisikėlimo par, salėj e. Eižinas, J. Petrauskas. V. Marcin-imuzikos studijoje įvyks pirmieji j 

rudens šokiai jaunimui. Jauni
mas kviečiamas gausiai dalyvauti.

— Parapijiečių lankymas pra-
ną vyksta mokinių registracija, o dedamas ateinanti pirmadienį,
po to — pirmosios pamokos- Į 
pirmąjį skyrių mokiniai priimami 
nejaunesni kaip 6 metų amžiaus. 
Šiais metais numatoma turėti apie 
20 paralelinių klasių. Mokytojų 
kadras jau sudarytas. Mokykloje 
veiks 10 skyrių. Kiekvieno lietu
vio šventa pareiga leisti savo vai
kus į liet, mokyklą. Pirmąjį šeš
tadienį pamokos bus iki 12 vai. 
Mokiniai pasiimam! nuo mokyk
los.

Vasaris Bersėnas. siunčiamas 
savo b-vės, išvyko gilinti elektro
technikos studijų į Britaniją. Ten i 
ketina išbūti dvejus metus.

TU patalpose prie knygyno.

Brangų bičiulį

inž. STASI ŠIMKŲ

jo mamytei Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučia

li. ir A. čepukai

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI mirus, 
jos vyrui, LVL S-gos CK Pirmininkui 

LIUDUI ŠMULKŠČIUI, 
gilią užuojautą reiškia

Vaclovas Vaidotas

I
I Katalikų mokyklų komisija at- 

bC sisakė plano įvesti trikalbes mo
kvklas ne anglų ir prancūzų atei
vių vaikams. Jose buvo numaty
ta be anrlu ir prancūzų kalbų mo- 
ky‘i vaikus jų gimtosios kalbos, 

i'ršm nla n:i nnsi priešino tėvų ir 
! 'noky.ojv organizacijos.

rugsėjo 17 d. Tą savaitę bus ap
lankyti gyveną sekančiose vieto
vėse: Stayner, Streetsville, Cooks- 
vile, Erindale, Port Credit, Long 
Branch, New Toronto, o taip pat 
Toronte šios gatvės: Jane St., Ar
madale Ave., Willard Ave., Wil
lard Gdns.

Pelnas skiriamas LVN skoloms 
išmokėti. Fantus prašom jau da
bar nešti kiekvieną dieną kada 
kam patogiau į LVN — 57 Sylvan 
Ave. Paremkime seseles ir jų gra
žų darbą. S.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už staigmeną — 

“Baby shower” rengėjoms: A. Ricke- 
vičienei, B. Prakapienei ir ypatingai 
V. Aleknavičienei už taip gražiai su
ruoštas vaišes ir visoms, prisidėju-

— Prisikėlimo parapijos koo-!sioms Pne. brangių dovanų: S. 
peracinio bankelio atidarvmas J' r
įvyks sekmadieni rugsėjo 30 d.ĮBražukienei A Babelienei. B. Feed, 
Ruošiamos bankelio patalpos, ku- ? j Kaknevičienei, P. Katilienei, O. Ka- 
rios bus 999 College St., į rytus napkienei, E. Kišonienei, O. Marcinke-

i Seriysw burmistras 
[setriviams

lyno sie ros metinių proga 
n vyk.', tarybai pasiuntus

Svarstė tautinių grupių santykius ■
Ontario viešosios globos tary-1 prityrusiems pirmininkams, sėdė- n r? >tv is jo gautas at-

dami po pušimis, diskutavo girdė- sakymas, vyr. burmistras jo pa
tas paskaitas, aptarė pateiktimis ^e.s. pasirašytame atsakyme pazy- 
prelegentams klausimus ir tarėsi mėjo: Laisvos kovą vykdančius 
dėl programos praplėtimo. i berlyniečius sieja kuo glaudžiausi 

Iš paskaitininku ir dalyvių dis-!,r^ia? su K’
kusijų buvo visai aišku, kad da-Į uz ang ja
bartinįu JAV ir Kanados vyriau-1 naV?.Iu.l Mokėjimus jūsų krašto 
sybių noras yra palaikyti “kultu- iaieiclal • **•
rinį pluralizmą”, siekti, kad atei
viai išlaikytų savo kultūrų savitu
mus ir tuo praturtintų Kanadą. 
Viešoji opinija visdėlto linkusi 
reikalauti iš jų netik valstybės' 
įstatymų paisymo, bet ir vietinės 
kalbos mokėjimo bei jos vartoji-i 
mo viešose vietose.

Dr. Bernard vadino išvietintus 
asmenis “Delayed Piligrims” ir; 
teigė, kad tautybių grupinis san-j 
tykiavimas palaiko kultūrinį plu
ralizmą. kuris yra būtinas, nes iš. 
jo kyla valstybės kultūrinis dina

Lietuvių Namų šėrus Įsigijo: V. ba — Welfare Council surengė 5 
‘dienų konferenciją aptarti tarp
grupiniams santykiams. Atstovų 
buvo apie 50: 16 iš įvairių etninių 
organizacijų, 6 iš auklėjimo įstai
gų, 16 iš viešosios, globos Įstaigų, 
9 fed. vyriausybės atstovai ir 2 
Ontario vyriausybės atstovai. Jie 
buvo apgyvendinti autovežimių 
unijos švietimo centre Port Elgin* 
prie Huron ežero.

Konferencijai pirmininkavo dr. 
A. Thomas, Kanados Suaugu
siems Auklėti dr-jos direktorius. 
Buvo išklausytos paskaitos: prof. 
J. E. Raemari, iš Waterloo un-to, 
‘Ontario žmonės — vakar”; dr. 

W. Š. Bernard. JAV Tautybių 
Tarnybos direkt. iš Niujorko, 
“Amerikos sulydymas”; dr. F. 
Vallee, prof, iš McMaster un-to |V 
Hamiltone, kalbėjo apie Kanados pmizmas. 
tautų raidą. Dr. Kayfetz davė žy
dų literatūros apžvalgą. t___ _______ ,

Visi dalyviai buvo iš anksto pa- ni. surašymo duomenų šviesoje 
dalinti į 4 grupes ir, vadovaujant jieškota išsiaiškinti dabartinių 

! santykiu eigą ir siekta geresnio; 
! tarpusavio pažinimo.
' Pabaltiečių taut, grupėms at
stovavo V. Judzentavičiūtė. kuri 
buvo paskirta būti diskusijų erų- ‘ 
pės —- “panel” baigiamųjų disku
sijų metu. Ji susidarė nuomonę, 
kad tie ateiviai, kurie visiškai pri
sitaiko prie kanadiečių ir neger
bia savo papročių bei kalbos, nėra į 
vertinami: nei pageidaujami. j

kevičius, L. Karbūnas, J. Rinke
vičius, A. Iškauskas. Alyvą per 
LN užsisakė: J. Dementavičius, 
E. Miliauskas, I. Jonynas, V. Nak- 
rošius, J. Uogintas, S. Kavaliaus
kas, J. Maniiiška, V. Janulevičius, 
J. Vilkas, A. Klupšas, J. Mažeika, 
A. Požėrūnas, S. Bončkus ir V. 
Sendžikas. Viso alyvos ėmėjų tu
rime 95. Šiems asmenims LN 
nuoširdžiai dėkoja.

Šiuo metu salių išnuomojimas 
sustabdytas dėl Liquor Central 
Board reikalavimo įrengti antrus 
laiptus į Ossington g-vę ir pastaty
ti trigubas sinkas kiekvienoje sa
lėje. Remonto leidimui gauti rei-

nuo parapijos sklypo, viename iš vičienei, P. Melnykienei, D. Pajaujic-! kalingi planai. Visas tas remontas 
neseniai nupirktu namu. nei, G. Rauth. M. Rickevičienei, A J kainuos virš S1000. LN atsidūrus

— Kitas iš nupirktų namu. 997 Rusinienei, A.-Lukošienei, B. Staniu-! sunkioj finansinėj padėly tautie- 
~ ‘ ' ■>:—= t.-.—:---------------- j---- ------------- ■ £jaj prašomi paremti LN^naujais

Šerais arba alvvos užsakymais, 
nes neišnuomojant salių ir neren
giant penktadieniais alučių kito
kių pajamų LN neturi. L.

neseniai nupirktų namų.

College St, taip* pat numatomas Įicnei- Jūsų visų parodytas didelis nuo-

nei, G. Rauth. M. Rickevičienei, A. į kainuos virš $1000. LN atsidūrus

Maskva pagrobė 
kumga?

Helsinkio festivalio metu pa
grobus iš Belgijos atvykusį Tėvą 
J. Kornievskį, katalikiškoji misi
ja Briuselyje apkaltino Šov, Są
jungą. šiuo reikalu jau kreiptasi į 
užs. r. minister į?s Briuselyje ir 
Helsinkyje. į Belgijos pasiuntiny
bes Suomijoje ir Šov. Sąjungoje, į 
Vatikano valsk sekretoriatą ir 
JTautų Pabėgėlių reikalams ko-

i misija Ženevoje. Anie nagrobto- 
T , - , • , ■ , c 'o likimą vis neturima žinių. Fes-Jokių svarbių nutarimų konfe- s„ ,8timniais kitais

lencijoje nebuvo padaryta. 1961: T. Korniėvskis vyk-
;dė informavimo darbą
įdalvvin tarne. E.

darbas pradedamas š.m. rugsėjo 18 d. Lietuvių Namuose 
(įėjimas iš bundas gatvės)

Norintieji šią studiją lankyti
prašomi registruotis antradieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Dėl informacijų skambinti tel. 
RO. 2-0935 nuo 10 vai. rvto iki 3 vai. p.p.; vakare nuo 
9 vai. vak. iki 11 vai. vak.

lietuviškoje klasikinio

BALETO STUDIJOJE

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

VAKARINIAI KURSAI 
KANADIEČIAMSNAUJIESIEMS

BLOOR COLLEGIATE INSTI
TUTE — 1141 Bloor St. W. 
(prie Dufferin Street),

CENTRAL HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 570 Shaw St. 
(i pietus nuo Harbord St.)

EASTERN HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 16 Phin Avenue 
(prie Chatham Ave.)

HUMBERSIDE COLLEGIATE 
INSTITUTE — 280 Quebec Ave., 
(prie Humberside Ave.)

KING EDWARD SENIOR PUBLIC 
SCHOOL — 112 Lippincott St. 
(Į šiaurę nuo College St.)

McMURRICH SENIOR PUBLIC 
SCHOOL — 114 Winona Drive 
(i pietus nuo St. Clair Ave.)

NORTH TORONTO COLLEGIATE 
INSTITUTE—17 Broadway Ave. 
(į rytus nuo Yonge Street)

PARKDALE COLLEGIATE 
INSTITUTE—209 Jameson Ave. 
(i pietus nuo Queen St. W.)

1962-1963 MOKSLO METAI. Registruojamasi augščiau išvardintose mokyk
lose vakarais rugsėjo 17, 18, 19 ir 20 dienomis. Registracijos mokestis $5. 
Pamokos prasideda rugsėjo 24 d., 7.30 vai. vak. ir vyks kiekvieną pirma

dieni, antradienį, trečiadieni ir ketvirtadienį.
KLASĖS — anglų kalbos pagrindai pradedantiems: anglų kalbos kursas 
ir pilietybė vidutiniams; pažengusių kursas. Specialios klasės suaugusiems, 
užsieniečiams ir ėiagimiamsBIoor Collegiate Instituto patalpose antradie
niais ir ketvirtadieniais vakare,.norintiems mokytis skaityti ir rašyti. Pasi

kalbėjimai angliškai baigusiems.
PROGRAMON ĮEINA — anglų kalbos kursas moksliškai pritaikytas nau
jiesiems kanadiečiams — kalbėti, skalyti ir rašyti angliškai: einamieji rei
kalai; žinios apie pilietybe: Kanada ir jos žmonės; grupinės diskusijos, 

akivaizdinis mokymas.
Suinteresuotieji gali teirautis kiekvienoje augš’iau suminėtoje 

mokykloje nuo rugsėjo 17 dienos po 7 vai. vakaro.
Z. S. PHIMISTER. OSCAR T. SIGSWORTH.
Director of Education. Chainnan

širdumas visuomet pasiliks mano at
mintyje. Bronė Prakapienė

' Moteris jieško prižiūrėti vaiką. High 
: Park rajone. Skambinti vakarais po 6 
! vai. tel. RO. 9-6747.
I_____________________________________
' 129 Havelock St., priešais parką, išnuo
mojami 2 dideli kambariai su virtuve

j ir balkonu suaugusiems. Heavy wiring. 
Tel. LE. 4-0519.

i Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu ar be maisto, High Park rajo
ne. Taip pat galiu priimti į namus pa
saugoti vaikus. Tel. 767-4014.

; Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
i augšte su baldais, Howard Park rajo- 
| ne. Tel. RO. 9-0734.

Springhurst Beach, prie lietuviu baž
nyčios parsiduoda sklypas ir vasarna
mis. Įmokėti $100. Tel. 485-2721

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044 *

Lietuviška baldu c
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal!, Londoną. Windsora, Hamil
toną. North Bay, Šndbnri ir kitur.

30 DFWSON ST.. TORONTO 
Telefonas t.E. 4-1403

Dėmesio namu<r 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

408 Rcncesvalies Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas. _2oo%S- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ąr kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL. H0WE1.I 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FNĮ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
ac knitnAC ~ N>,on — r<*- si.«» po>. fYlOltrlbSKOb Kojine —speciali nuolaida—2 poros n* Si A'

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE, ORCHARD BEACH 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka 
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama Įvairiems 
pobūviams. Dėl platesnių informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 6-4053 arba Toronte LE. 3-873: 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

i*nstat >s. ’ • i?me buvo mūsų raš
tinė mr ••'. ed-esu 177 Sher
brooke Street West, bus nugriautas, 
('-dėl nu'- š ”i. -nstsėjo 1 d. mus ga
lėsite n-’si-kt’ t’k vienu adresu:

3997 ROSEMONT BLVD. 
MONTREAL. QUE. 

Tei. RA. 2-2472.
Ma.’dan" it* metu, kada naujas pa
statas bns tikimės sugrįžti
į sena savo vietą.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartą pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West <>f Pie P’>: trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. R rdinska Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. IIU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • V-'d. D. JURKUS, PO. 7-4280

nepamirškite užsukti lietuviškom dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėm

✓/
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BER2INSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Reni Estą;o Boards narys.

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

Vakarais — HU. 94543.
lOXCrsVALLES — DUNDAS. $14.<K0 pilna kaina. 8 kambl iai per 2 

aukštus, moderniškai įrengtas, vandeniu alyva šildomas, garažas. Imo- 
anie $2.500.

INDIAN RD. — DUNDAS. $13.700 pilna kaina, atskiras namas, *^r 3 augs- 
tus 8 nepereinami kambariai. 3 virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sis
tema. 2 garažai. Savminkas išvyksta i JAV.

V NE — BLOOR. S24.900 pilna kaina. Atskiras, rauplėtu plytų namas, 8 
kambariai su užbaigtu žaidimo kambarin. n*ivatus iva>iav’mas, garažas, 
2 vonios. 2 modern’škos virtuvės. Įmokėti apie $6.000. Vienas atviras 

*uts 10 metu balansui.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai. ge~os pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
a noriką. Prašoma kaina $33.000.

DU ŪKIAI. S16.500 mina kaina už abu, įmokėti anie $6.000, balansas 10 
met») iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upMiu. Abu ūkia{ su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka g\*vuliy auginimui arba miš- 

. riam ūkininkavimui. Rcndasi phe Dundclk, Ont.
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park i* Parkdale 

raionnose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




