
ŽAIZDOS IR GYDYTOJAI I
Retai kam pavyksta pereiti gyvenimą be žaizdų. Kasdieniniam 

žmogui tai sunkiai įmanoma, nes tikrovės keliai ne pūkais kloti, o 
kietu grindiniu grįsti. Kaip fizinės, taip ir moralinės žaizdos yra 
kasdieninis gyvenimo reiškinys, juoba gyvenime tų, kurių keliai 
buvo žymiai dygesni labiau susipynę. Buvo jų normaliose sąlygose, 
o dar daugiau atsirado nenormaliose. Tuo visai nesistebim, ta
čiau, antra vertus, negalime prileisti, kad žaizda yra normalaus 
gyvenimo reiškinys, priklausąs organizmo sveikatai. Kaip gyvas 
kūnas atsiradusia žaizda parodo įsimetusį pavojų, taip ir morali
nis gyvenimas savo negerovėmis apreiškia įslinkusį gedimą. Žaizda 
yra atviras šauklys, ieškąs gydytojo. Ji verčia žmogų aimanuoti, ieš
koti vaisto, paguodos, paramos, užuojautos. Fizinei žaizdai yra 
medikas, yra vaistinė, yra chirurgas. Visi jie dabartinėmis sąly
gomis lengvai ir visiem prieinami, žymiai sunkiau su moralinėm 
žaizdom. Joms nėra nei tokio tikslaus vaisto, nei chirurgo, galin
čio jas vienu ypu pašalinti, juoba, kad daugelis jų yra gilios bei 
slepiančios savo šaknis sielos gelmėse. Jos trunka dažnai ilgus 
metus, o kartais visa amžių. Vienos jų išgyja, kitom gi normalus 
žmogaus amžius būna pertrumpas. Vieni pajėgia patys savo žaiz
das tvarstyti bei jas’ gydyti, kiti gi moka jas slėpti, bet nepajėgia 
gydyti, d treti ieškote ieško gydytojo. O tas gydytojas nebūtinai 
turi būti oficialus profesjonalas. Moralinė žaizda, kokia ji bebūtų 
— atvira ar slepiama — šaukiasi moralinio gydytojo, mokančio 
jausti, suprasti, patarti, vesti, išpainioti. Tokio gydytojo moralinė 
įtaka tampa atrama, kurios dėka paliestasis asmuo įstengia užly
ginti savo žaizdas.

Moralinio gydytojo šaukiasi netik paskiri asmenys, bet ir 
visuomenė kaip kolektyvas. Jos organizipe irgi netrūksta žaizdų — 
ir tarpgrupinio susivaidijimo, ir tarpšeiminio kartėlio, ir apsilei
dimo, ir girtavimo, ir nupareigėjimo, ir nukrikščionėjimo, ir nu- 
lietuvėj imo... Paprastai jų būna daugiau, nei esami gydytojai 
gali padėti. Jos eina taip plačiai, kad niekas jų izoliuoti negali. 
Net valstybiniai organai su savo teismais ir policijomis nedaug 
čia ką gali padėti, nes moralinis gyvenimas policinėms priemonėm^ 
nepasiekiamas. Kaip medikų gydymas nesiremia policija, taip ir 
moralinio gydymo menas negali remtis fizine jėga. Moralinėj srity 
priimtinos ir pagalbios priemonės tegali būti tiktai moralinės.

Kieno gi tad uždavinys yra būti tokiais moraliniais gydyto
jais ar bent gaivintojais? Senovės izraelitai turėjo pranašus, kurie 
savo autoritetu ir drąsiu žodžiu išlaikė savo tautiečių moralinį 
lygį. Mes turėjome savo tautinio atgimimo pranašų, bet neturime 
moralinių pranašų. Jų tarpam galėtume skirti prof. St. Šalkauskį, 
bet, deja, jo pranašystės ir moralinė asmenybė iš karsto nepa
siekia. Vietoj pranašų turime nevieną asmenybę, kurios nejučio-

atlieka;; moralinių gydytojų..pareigas. Jų bįtgi-Htt^i^anūsų- 
dėmesys nukrypsta į kunigus, kurie pačiu savo pašaukimu yra 
moraliniai gydytojai. Gal nevisi juos pripažįsta tokiais ir gal 
nevisi kunigai kreipia i tai pakankamą dėmesį, tačiau faktas lieka 
faktu, kad jų pozicija mūsų visuomenės gyvenime ir yra iš esmės 
moralinė. Jie atsakingi netik už save, bet ir visą visuomenę, ypač 
žaizdotą visuomene. Tai pagrindinė jų pozicija, kurios mūsų są
lygomis niekas negali pavaduoti. Visuomenė tai jaučia ir pirmiau
sia remia moralines jų pastangas visos išeivijos gerovei. Ateities 
vertintojai neabejotinai pagirs kunigų bei vienuolijų Įnašą kultū
ros lobynan, bet ar pagirs už moralinių pozicijų spragas? Mūsų 
vienuolijos duoda nepaprastai svarų Įnašą pvz. spaudos srityje^ 
Tą visi vertina, bet šalia romanų ir panašios literatūros nedaug 
tematyti religinio-moralinio fronto stiprintojų. Amerikoje esama 
bene apie 600 lietuvių kunigų. Tai didelė moralinė jėga ir jos 
Įtaka mūsų visuomenei neabejotina, tačiau ju organizacija, ne
skaitant paskirų knygų leidėjų, leidžia religinį žurnalą tik sau. Mū
sų visuomenės moralinis gyvenimas su savo žaizdomis reikalin
gas didesnio bei platesnio sujudimo. Pr. G.

Kuh. dr. J. Gutauskas, Delhi šv. Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas. skaito pranešimą Londono vyskupui J.E. Cody, dalyvaujant 
gausiam būriui parapijiečių.

KAS NAUJO
Nedarbo klausimui išspręsti 

per ateinanti penkmetį reikia L- 
000.000 naujų darbų. Tokią išva
dą padarė torontietis ekonomistas 
F. T. Denton, pateikęs specialiai 
senato komisijai studiją. Pasak 
jo, didžiausią bedarbių nuošimtį 
sudaro mažamoksliai, dirbą dau
giausia statyboje. Pradžios mo
kyklas nebaigusių bedarbių skai
čius esąs dvigubai didesnis nei 
jas baigusių ir šešiagubai už gim
nazijas baigusių. Per ateinanti 
penkmeti dirbančių skaičius padi- 
dėsiąs 11-13%, o naujų darbų or
ganizavimas būsiąs žymiai lėtes
nis. Naujų darbų steigimą pra
monėje verčia skubinti pernelyg 
didelis nuošimtis žemės ūkio dar
bininkų, pareinančių pramonėn; 
pvz. per praėjusi penkmeti iš že
mės ūkio išėjo 150.000 darbinin
kų, o ateityje išeis žymiai dau
giau. Svarbiausia esą suderinti 
darbo jėgos augimą su naujų dar
bų organizavimu.•

L. B. Pearson, liberalų partijos 
vadas, lankėsi Toronte ir kalbėjo 
kviestiesiems naujųjų ateivių at
stovams Royal York viešbutyje, 
kur buvo surengti pietūs. Jis pa
pasakojo savo įspūdžius iš JT, 
kur buvo iškviestas gen. sekreto
riaus pasitarti apie^J^* sekreto
riato reformą. Kommfemui sakė 
neturįs jokių simpatijų, tačiau po
litikoje turinti vyrauti taisyklė — 
nuolaida už nuolaidą. Jo atsaky
mas televiziniame pasikalbėjime 
į klausimą: Ar pasirinktumėte 
atominį sunaikinimą ar gyveni
mą Chruščiovo valdžioje, buvęs 

• iškreiptas. Ant greitųjų duotas 
atsakymas — pasirinkčiau Chruš
čiovo valdžia, turėjęs reikšti iš
vengimą savižudybės, nes* tai būtų 

. galutinis pasidavimas komunizmo 
valdžiai. Juk milijonai žmonių už 
geležinės uždangos ir dabar esą 
priversti gyventi Chruščiovo vai-

KANADOJE?
džioje, bet tai nereiškią pasidavi
mo; tai esą ne kas kita kaip gali
mo pasipriešinimo forma. Taipgi 
jis atsakė į daugelį klausimų, su
sijusių su dabarties politika, ne
darbu, Kanados vėliava, himnu 
ir pan.
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Did. kunigaikštytė Olga, Rusi
jos imperatoriaus Nikalojaus II 
sesuo, palaidota Toronte su kara
liškom iškilmėm. Pamaldas atlai
kė ortodoksų katedros rektorius 
J. Diačina, dalyvaujant Kanados 
graikų ortodoksų metropolitui 
Atenagorui ir rusų ortodoksų 
vyskupui J. čelovski iš San Fran- 
cisko. Iš kaikurių karališkų šeimų 
Europoje buvo gautos užuojautos 
telegramos ir vainikai. Garbės 
sargybą sudarė buv. Achtyrsky 
gusarų pulko karininkei. Dalyva
vo vienas kitas konsulas. Estijos 
konsulas atsisakė dalyvauti moty
vuodamas tuo, kad jo kraštas ko
vojo su carizmu ir su komunizmu.

140 kiniečių studentų šiemet 
studijuoja McGill universitete. 
Visi jie yra atvykę iš britų kolo
nijos Hong Kong. Daugumas jų 
studijuoja mediciną ir techniką. 
Vasaros atostogų metu jie dirba 
inžinierių įstaigose ir kitur, kad 
galėtų susitaupyti lėšų mokslui, 
nes metams reikia $3.000. Jie ti
kisi gauti stipendijas. McGill un- 
tą jie pasirinko dėl tp, kad jis 
pripažįsta Hong Kongo vidurinių 
mokyklų atestatus.
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Popiežius Jonas XXIII, vos pra
dėjęs eiti pareigas, atkreipė ypa
tingą dėmesį į nelemtą krikščioni
jos susiskaldymą ir paėmė naują 
kryptį vienybės linkme. Nekata- 
likų grupių vadai jo iniciatyvą su
tiko palankiai ir tuo reikalu buvo 
pareikšta visa eilė pasisakymų iš 
įvairių pusių. Gruodžio 3 d. buvo 
padarytas konkretesnis žingsnis 
broliškų santykių atstatymui su 
anglikonais, kai jų galva dr. G. 
Fishęr, Canterbury arkivyskupas 
ir Anglijos prĮmas^^^tš^nkšt Va- 
tikane. Nuo reformacijos laikų 
ikišiol Vatikano slenksčio nebuvo 
peržengęs nė vienas tokio poaugš- 
čio anglikonų dvasininkas. Todėl 
šis susitikimas ir yra istorinis, 
nors jis . anaiptol nereiškia angli
konų grįžimo katalikybėm Tai tik 
bandymas sudaryti taikią atmos
ferą, kurioje galėtų rutuliotis vie
nybės mintis. Oficialus komunika
tas nutylėjo vienybės temą ir tik 
pabrėžė, kad tai buvo mandagu
mo vizitas. Pokalbis truko 65 mi
nutes, tačiau nėra žinoma, kuriais 
klausimais buvo kalbėta. Iš fak
to, kad arkiv. Fisher aplankė ir 
kardinolą Bea, vadovaujantį Vati
kano sekretoriatui, besirūpinan
čiam krikščionijos vienybe, stebė
tojai daro išvadą, kad vienybės 
klausimas buvo paliestas ir kad 
anglikonų atstovas siūlęs visoms 
krikščionių konfesijoms sudaryti 
federaciją — “comonwealth”. Po
piežius tai minčiai neparodęs su
sidomėjimo, bet įdėmiai klausę
sis, ką arkiv. Fisher pasakojo apie 
savo vizitą Jeruzalės patriarchui 
ir visuotiniam ortodoksų patriar
chui Atenagorui I Istanbule. Taip 
gi jis domėjęsis arkiv. Fisher ke
lione Šventojoj Žemėj ir jo pa
sikalbėjimais su tenykščiais augš- 
taisiais dvasininkais. Baigiantis 
vizitui, popiežius Jonas XXIII ap
dovanojo svečią auksiniu medaliu 
ir 6 retom knygom, o arkiv. Fi
sher įteikė popiežiui iliustruotą 
knygą apie Canterbury katedrą ir 
antrą — apie karalienės Elzbietos 
II vainikavimo apeigas. Po vizito 
arkiv. Fisher pareiškė korespon-

dentams, kad popiežius jį priėmęs 
labai draugiškai, su natūraliu 
nuoširdumu ir pasisakė nežinąs 
ar šis vizitas padarė ką reikšmin
go, bet: “Mes davėm gerą pavyzdį, 
o geras pavyzdys dažnai yra pase
kamas ir kitų”. Grįžęs Britanijon, 
arkiv. Fisher pabrėžė, kad pasita
rimams tarp katalikų ir angliko
nų kelias atviras. Esą buvo taria
masi ir anksčiau, bet neoficialiai. 
Savo kritikams įis atsakė, esą jie 
gyvena prieškrikšeoniškam laiko- 
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pagyrė arkiv. Fisher žygį ir pa
reiškė: “Mes sustojome prie du
rų, vedančių į didžias problemas”.

šimtmetinis Amerikos prieta
ras, kad prezidtntas turi būti pro
testantas ir kad pasauliui turi va
dovauti protestantiška Amerika, 
liko sulaužytas. J. F. Kennedy, 
nežiūrint dar spendžiamų parti
nių pinklių, tvirtai iriasi į Bal
tuosius Rūmus. Ta proga “US 
News and World Report” paskel
bė pasikalbėjimą savo Romos ko
respondento su Vatikano augŠtu 
pareigūnu, kurio pavardės nemi
ni. Todėl atsakymai laikytini pri
vačia nuomone. Jo sakymu, JAV 
vyskupams yra palikta žymiai 
daugiau savarankumo viešojo gy
venimo tvarkyme, nes JAV padė
tis skirtinga pvz. nuo Prancūzijos 
ar Italijos. Bažnyčia JAV nuo pat 
pradžios buvusi atskirta nuo vals
tybės, kuri niekad nėra varžiusi 
religinių grupių veiklos. Tuo tar
pu pvz. Italijoj vykę nuolatiniai 
susikirtimai su valdžiomis, o ir 
dabar religija esanti grasoma: 
“Mes manome, kad tokio pavo
jaus akivaizdoje, kuris gresia pa
čios religijos išlikimui, esame įpa
reigoti pasakyti katalikams, kad 
nebalsuotų už tam tikrą partiją. 
JAV. kur komunistų partija yra 
nereikšminga, tokio pavojaus re
ligijai nėra”. Esą ką katalikai da
ro viename krašte, nereiškia, kad 
tai turi būti daroma visur. Roma

Sovietai - Lietuvos 
kolonistai

Pradėjus JT svarstyti koloniz- 
mo klausimą, Britanijos atstovas 
Ormsby-Gore savo kalboje primi
nė, kad D. Britanija nuo 1939 m. 
davusi nepriklausomybę 500 mil. 
gyventojų, o Sov. Sąjunga per tą 
patį laikotarpį pavergusi 6 vals
tybes su 22 mil. gyventojų, jų 
tarpe Lietuvą, Latviją, Estiją. Pa
starųjų daugybė gyventojų buvę 
išvežta Sibiran. Sovietų atstovas 
Zorinas pakėlė triukšmą, ėmė 
daužyti stalą ir priėjęs prie pir
mininko tribūnos pareikalavo bal
so. Pirmininkui leidus, Zorinas pa 
reiškė protestą ir grasino atsaky
siąs vėliau panašiu tonu.

Suimtas šnipas 
iš Lietuvos

JAV FBI suėmė gydytoją Ro
bert Soblen-Sobolevičių, dirbusį 
Niujorke Rockland ligoninėj ir 
turėjusį privatų kabinetą. Jis kal
tinamas šnįpinėjęs sovietams ir 
taikomas pavojingu asmeniu. Tei
sėjas pareikalavo $75.000 užstato 
už jo paleidimą iki teismo. Jo bro
lis Jack Sobel buvo suimtas 1957 
m. ir nuteistas 7 m. kalėjimo ir
gi už šnipinėjimą, o jo žmona My
ra — 4 metais kalėjimo. Visi jie 
yra kilę iš Lietuvos ir Amerikon 
atvyko 1941 m. per Šanchajų ir 
San Francisco. Yra žinių, kad jie 

11 asmenų — buvo išleisti iš 
Lietuvos su sąlyga, kad dalyvau
tų šnipinėjime. Suimtojo pilna pa
vardė — Rūbelis Leiba Sobolevi- 
čįųs, gimęs ISfiO ną. Vilkaviškyje. 
1944-46 m. jis'dirbo UNRA orga
nizacijoje vertėju ir patarėju. Me
diciną baigė Berne, Šveicarijoje.

Bah’jssiss ižšmys
esanti patenkinta Kennedy išrin

kimu ir tai laikanti amerikiečių 
pažiūrų platumu, nors, antra ver
tus, jaučianti ir baimės, nes gali
mos naujojo prezidento klaidos 
galinčios būti suverstos katali
kams. Be to, Kennedy esą jausis 
suvaržytas kaikurių veiksmų at
žvilgiu. Pvz. jis nesiimsiąs inicia
tyvos paskirti JAV ambasadorių 
prie Vatikano, kaip kiti nekatali- 
kų kraštai yra padarę; protestan
tas prezidentas galėtų tai pada
ryti.

Į klausimą ar JAV katalikų 
vyskupai galėtų pasielgti kaip 
Puerto Rico vyskupai, nurodę už 
ką nebalsuoti, Vatikatno pareigū
nas atsakęs, kad tam nėra pagrin
do. JAV padėtis esanti visai skir
tinga, ir amerikiečiams pasirinki
mas taipgi skirtingas. Jis priminė 
Cincinnati arkivyskupo J. McNi- 
cholas 1948 m. pareiškimą: “Jei 
rytoj katalikai sudarytų krašto 
daugumą, nesiektų Bažnyčios ir 
valstybės sujungimo. Jie ir tuo 
atveju laikytųsi konstitucijos su 
visais jos papildymais, pripažin- 
dami moralinę pareigą, saistančią 
visus katalikus, ją gerbti ir gin
ti”. Esą JAV katalikų, vyskupai 
nekartą yra gynę šį nusistatymą, 
laiduojantį valstybės ir Bažnyčios 
atskirumą, kaip geriausią spren
dimą Amerikos sąlygose.

Savaitės įvykiai
PAINIOS POLITINĖS KOVOS KONGE PAKRYPO NAUJA LINK
ME. Prez. Kasavubu, grįžęs laimėtoju iš JT, ėmė stiprinti savo po
zicijas. Pirmas jo žingsnis — Jungt. Arabų Respublikos atstovybės 
iškraustymas iš Kongo. Mat, ji, drauge su Ganos ir Gvinėjos atsto
vais, dirbo Lumumbos naudai. Ruošdamasis JT taikomosios komi
sijos atvykimui, pašalintasis premjeras Lumumba bandė pabėgti iš 
Leopoldvillės į Stanleyvillę, kur laikosi susitelkę jo šalininkai, bet 
pusiaukelėj būvą suimtas pik. Mobutu karių, atskraidintas Leopold- 
villėn ir pasodintas kalėjiman Thysville vietovėje — 100 km. už 
sostinės, kur stovi ištikimiausi pik. Mobutu daliniai. Jo likimu susi- 
rūpno JT vadovybė, tačiau suėmimui nesipriešino. Pik. Mobutu pa! 
reiškė, kad Lumumba būsiąs tei-«----------------------------------------
siamąs, o pats toliau valdysiąs Į ruoštis rinkiminiam vąjui. Paskli- 
kraštą, paskelbdamas dabartinę t n
komisarų kolegiją laikine vyriau
sybe. Sovietinės orientacijos kraš
tai jau ėmė kaltinti jį diktatūra, 
o Maskva — šaukti apie JT ban
krotą Konge, atsisakydama įmo
kėti savo dalį JT išlaidoms. J AR 
prez. Nasseris, palaikąs Lumum- 
bą, pareiškė organizuojąs drauge 
su kitomis valstybėmis lemiamą 
žygį prieš politines intrigas Kon
ge; kokį — nepasakė. Iš savo pu
sės įsakė nusavinti .visą belgų tur
tą JAR, nes. belgai esą kalti dėl at-
stovybės iškraustymo. Ganos 
prez. Nkrumah paskelbė organi- 
zuojąs jungtinę Afrikos karinę 
pajėgą, kurios uždavinys būsiąs 
ateiti pagalbon nacionalistiniams 
vadams, kovojantiems prieš impe
rializmą. Be to, jis nutraukė dip
lomatinius santykius su Belgija. 
Atrodo, kova dėl Lumumbos ne
baigta. juo labiau, kad Oriente
provincija, remianti Lumumbą, 
pasiskelbė atsiskirianti nuo cent
rinės Leopoldvillės valdžios. Ka
tanga ir Kasai Drevinei jos tai pa- 
darė . jau anį^ia^ prQt&>tuodae 
mos prieš Lumumbos valdžią.

SOVIETAI NEKLAUSO JT
L. Munro, JT patikėtinis Veng

rijos reikalams, pateikė JT pra
nešimą apie savo pastangas Įvyk
dyti JT rezoliucijai, priimtai 1956 
m. ir reikalaujančiai sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Veng
rijos. Per 4 metus jam nepavyko 
nei įgyvendinti rezoliuciją, nei su
švelninti sovietinę okupaciją. 
Vengrijos gyventojai ikišiol ne
turį teisės išsirinkti sau patinka
mą valdžią. Paskelbtoji amnesti
ja esanti bereikšmė, nes ji ne
apima 1956 m. sukilimo dalyvių. 
Net ir tie, kurie buvo paleisti iš 
kalėjimų, negavo amnestijos, o 
tik bausmės suspendavimą. Visa 
eilė vadų tebesą kalėjimuose, o 
vakarinė Vengrijos siena sustip
rinta betonu ir vielomis. Sov. Są
junga esanti grėsmė mažiems 
kraštams: “Nė viena valstybė ne
gali saugiai džiaugtis savo nepri
klausomybe, jeigu pritariama pa
žiūrai, leidžiančiai didelei galybei 
ginklu nuversti mažo kaimyninio 
krašto valdžią ir ją pakeisti savo 
globojama valdžia”.
KANDIDATAS Į PREMJERUS

V. Vokietija jau pradeda ruoš
tis 1961 m. seimo rinkimams. Ma
noma, kad kancleris Adenaueris, 
84 m., dar kartą eis į rinkimus 
kaip kr. demokratų kandidatas į 
premjerus, nors oficialiai dar nė
ra nusistatyta. Socialdemokratai 
savo suvažiavime Hamburge kan
didatu į premjerus - kanclerius’ iš
rinko Berlyno burmistrą, 46 me-

Torontas perrinko Phillipą

Vroclavas. — Kaip paneša len
kų laikraštis “NadodriB’\ Lenki- 
kijos valdomose vakarinėse sri
tyse esą įkurdinta neipažai toto
rių, repatriavusių iš Lietuvos. Jie 
esą išblaškyti visu Oderio - Neis- 
sės pasieniu, o jų centras esąs 
Landsberg prie Wartos.

Sį pirmadienį vykusiuose Onta
rio savivaldybiniuose rinkimuo
se Torontas miesto burmistru 
jau septintiems metams perrink
tas Nattism Phillips, savo pirmąjį 
konkurentą Lamporta pralenkęs 
maždaug 25.000 balsų, o Mrs. 
Newman net beveik 50.000 balsų.

pat trys tie patys — Summervil
le. Alien, Dennison — ir vietoje 
išėjusios Mrs. Newman išrinktas 
Givens. ■

Miesto taryboje pasikeitimų 
taip pat neperdaugiausia.

Rinkimų metu buvo balsuoja
ma taip pat sekmadienio pramo
gų — kino teatrų, koncertų bei 
sparto žaidynių leidimo klausi
mas. Torontas už kino teatrų ati
darymą sekmadieniais pasisakė 
santykiu 2:1. Kaikuriose kitose 
vietovėse santykis už-buvo dar di
desnis. Tačiau tenka priminti, 
kad šio klausimo išsprendimas 
yar provincijos parlamento kom
petencijoje. šis plebiscitas tėra 
tik priminimas parlamentui gy
ventojų pageidavimo. Reikia ma
nyti, kad parlamentas su tuo vis- 
dėlto skaitysis, nors, žinoma, bus 
veikiamas ir priešingų jėgų. Spor
to žaidynių leidimas sekmadie
niais yra savivaldybių kompeten
cijoje.

dus gandui, kad jis yra I D. karo 
pavainikis, W. Brandt viešai pa
reiškė: “Tai tiesa. Willie Brandt
esu vadinamas tik 28 metai”, šią 
pavardę jis pasirinko 19 amžiaus 
metais, kai iš gimtojo Luebecko 
pabėgo Norvegijon, kur išbuvo 12 
metų. Visą laiką jis buvo priešin
gas nacionalsocializmui. Tremties 
metais jis patyręs “kaip valsty
bė, pagrįsta įstatymu, gali būti 
padaryta tikra tėvyne žmonėms”. 
W. Brandt atsisakė visos eilės pa
senusių marksistų formulių ir pa
reiškė pasimokęs iš J. F.' Kenne
dy. Vokietija, jo nuomone, turin
ti būti ištikima Vakarams: “Mes 
neklaidžiojame tarp frontų. Mes 
žinome, kur priklausome”.
REVOLIUCIJOS P. AMERIKOJ

Venezueloj ištisą savaitę maiš-
tavo kairiųjų grupių studentai, 
siekę nuversti demokratinę prez. 
R. Betancourt valdžią. Pradžioj 
jie ėmė demonstruoti Karakas 
gatvėse neva užtardami telefono 
streikuojančius darbininkus, o 
kai

. monstrą
prie ginkluotoskovossupoli eija. 
Atvykę kariniai daliniai atstatė
tvarką, nors universitete užsibari
kadavę studentai ilgokai laikėsi, 
kol buvo išvaikyti. Daugelis jų 
b".vo suimti, kairiųjų laikraščiai 
uždaryti, konstitucinės teisės su
spenduotos if tvarkos išlaikymas 
pavestas kariuomenei. Pasak 
prez. Betancourt, revoliucijas ke
lia netik F. Castro šimpa tikai kai
rieji, bet ir buv. diktatoriaus Ji
minez, pašalinto. 1958 m., šalinin
kai, gauną paramos iš kaimyninės 
Domininkonų respublikos.

Argentinoj buvo bandyta revo
liucija prieš demokratinę prez. A. 
Frondizi valdžią. Keturiuose 
miestuose buvusio diktatoriaus 
Perono šalininkai, išėjo su gink
lu prieš valdžią, vadovaujami buv. 
karininkų, bet greitai buvo nu
malšinti atvykusių vyriausybės 
karinių dalinių. Peronistai eina 
išvien su komunistais; neseniai 
jie organizavo benrą streiką prieš 
augštas kainas.

Kuboj sukilėliai prieš F. Cast
ro diktatūrą stiprina savo veiklą. 
Kovoje su jais žuvo F. Castro as
meninis gydytojas, vadovavęs mi
licijos daliniui. Havanoj sprogo
visa eilė bombų, sugadinusių 
vandentiekį ir elektros tinklą. F. 
Costro vyriausybė gavo $60.000.- 
000 paskolą Kinijoj be palūkanų. 
Šią paskolą ji grąžins cukrumi. 
JAV prez. Eisenhoweris paskel
bė, kad nuo šiol JAV F. Castro 
vyriausybę laiko komunistų kont
roliuojama ir paskyrė milijoną 
dol. Kubos pabėgėliams šelpti

DdhMtetuvlq šv. Kfidmiero parapijos bažnyčios šventinimo iškilmių dalyviai vakarienės meta
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Mokyklų reformos Lietuvoje susiduria 
su dideliais sunkumais

Dar didelis mokyklinio amžiau; skaičius neateina Į mokyklas. 
• “Nubyra” daug antramečių. • Daugelyje rajonų perėjimas iš 

s septynmečių į aštuonmetes mokyklas dar nepradėtas.
tis I960 m.

Kitoje vietoje pasisakoma, kad 
aštuntosios klasės buvo atidary
tos tik prie 126 septynmečių mo
kyklų, o juk tokių mokyklų* šiuo 
metu bus apie 1.000.

Kai dėl mokinių pažangumo, 
tai straipsnyje pažymėta, kad 
1959-60 mokslo metais I-IV kla
sėse kurso kartoti buvo palikta 
daugiau negu 10%. “Tarybinė 
mokykla” teisingai pastebi, kad 
tai “negalima laikyti normaliu 
reiškiniu”. Išstojusių iš aštuon
metės mokyklos esą daugiausia 
V-je ir VIII-je klasėse.

Švietimo ministerijos organo 
duomenimis, vidurinių mokyklų 
klasių su gamybiniu mokymu mo
kymu 1959-60 metais buvę 72, o 
šiais 1960-61 mokslo metais tas 
skaičius išaugęs iki 400. Šiais 
mokslo metais jau 60% visų vi
durinių mokyklų IX klasių moki
niai turėsią pradėti darbą klasėse 
su gamybiniu mokymu. Neabejo
tina, kad Lietuvos mokyklų “su- 
gamybinimas” varomas toliau.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

(E) Lietuvoje išeinančiuose so
vietiniuose leidiniuose, kurie yra 
skirti ne plačiajai visuomenei, o 
spscialistams, būna kiek mažiau 
propagandos, ir padėtis Įvertina
ma kiek realiau. Pavyzdžiui, §vie-

ganę “Tarybinė mokykla” (9-toje 
laidoje). vedamuoju gvildenama 
Lietuvos mokyklų padėtis einant 
i antrus mokslo metus po to, kai 
buvo paskelbtas Įstatymas “dėl 
mokyklos ryšio, su gyvenimu ir 
tolesnio liaudies švietimo siste
mos vystymo”, čia apčiuopiamais 
skaičiais vaizduoama realybė, ge
rokai skirtinga nuo kasdieninės 
komunistinės propagandos.
, “Tarybinės mokyklos” vedamo
jo duomenimis mokslo metų pra
džioje {mokyklas atėję apie *8.000 
mokinių daugiau, negu 1959-60 
mokslo metų pradžioje. Palyginus 
su gyventojų ir mokyklinio am
žiaus vaikų skaičiumi tai nėra 
daug. O “Tarybinė mokykla” pa
tvirtina tą teigimą tokiais žo
džiais: ,

“Tačiau, kaip parodė patikrini
mas askiruose rajonuose, visuoti
nio privalomo mokymo srityje 
yra žymių trūkumų. Dar didesnis 
mokyklinio amžiaus vaikų skai
čius mokslo metų pradžioje ne
atėjo į mokyklas Kauno, Kelmės, 
Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Vil
niaus rajonuose. Dažniausiai di
delį procentą mokinių, kurie ne
atvyko į mokyklas mokslo metų 
pradžioje, sudaro antramečiai 
mokiniai”.

Čia Įdomus prisipažinimas, kad 
“didelis mokyklinio amžiaus skai
čius” nelanko mokyklų, o taip pat 
ir faktas, kad “atkrinta” antra
mečiai. Vadinasi, pirmuosius me
tus vaikas-.dar šiaip taip prastu
mia, antraisiais dėl “kažkokių 

• priežasčių” mokykloje jau nesi
rodo.^ Mes užsienio lietuviai, toli 
gražu* nesidžiaugiame tokiais Lie
tuvos mokyklų reiškiniais. Bet 
turime pastebėti, kad tai yra ge
ra dalimi sovietnio-komunistinio 
režimo padariniai, šiaip ar taip, 
jau 15 metų sovietinė propagan
da metai iš metų visokiomis va
riacijomis skelbia, kad švietimas, 
mokslas dabar jau visiems esąs 
prieinamas, o štai pačios švieti
mo ministerijos organas veda
muoju skelbia, kad “dar didelis 
mokyklinio amžiaus vaikų skai
čius mokslo metų pradžioje ne
atėjo į mokyklas”. Esame linkę 
manyti, kad “Tarybinė mokykla” 
padėtį teisingiau Įvertina, negu 
kasdieninė sovietinė propaganda.

Seniai suplanuotas perėjimas iš 
septynmečių mokyklų Į aštuon
metes irgi daug kur liko tik po
pieriuje. Štai ką rašo “Tarybinė 
mokykla” apie tai:

“Ruošiant sąlygas pereiti Į vi
suotinį privalomą aštuonmetį mo
kymą, dar daug kur delsiama, at
siliekama. Taip, pvz. Eišiškių, Ig
nalinos, Kretingos, Kuršėnų. Ma
žeikių, Ramygalos, Rietavo, Skuo
do, Skaudvilės, Širvintų, Trakų, 
Ukmergės ir Zarasų rajonuose nė 
prie vienos septynmetės mokyk
los šiais metais neatidarytos aš
tuntosios klasės”. Tuo esą ne
įvykdyta aštuonmečio mokymo 
laipsniško įgyvendinimo užduo-

pripažino, kad ateityje tarptauti
nės politikos reikalai nusvers vi
daus klausimus. Užsienio ir kraš
to vidaus politika visuomet yra 
glaudžiame sąsiejy' Valstybės vi
daus darna ir visuotinis pajėgu
mas apsprendžia tinkamą užsienio 
politikos Įgyvendinimą. Pasaulio 
klausimams spręsti būtina įtemp
ti visas krašto pajėgas. Tuo atve
ju turi būti aiškiai surikiuoti ne 
tik uždaviniai, bet ir priemonės 
jiems Įgyvendinti.

UŽSIENIO POLITIKA
Nepripuolamas reiškinys, kad 

demokratų partija rinkimų metu 
iškėlė tarptautinės politikos klau
simus priešininkui pulti. Kaiku
rie jų pvz. Kemoj-Macų salelių 
neapginamumas buvo iki galo ne- 
persvarstyti, nors rinkikuose su
kėlė kaikurio atgarsio. JAV oru
mo ir įtakos (prestižo) svetur kri
timas, pakartotinai J. F. Kennedy 
keltas priešrinkiminiame mete, 
vertė kiekvieną amerikietį susi
mąstyti. Jam iškilo eilė klausimų, 
kurie liko neatsakyti. Kodėl JAV 
pagarba yra sumažėjusi? Nors 
Kennedy darė pagristus puo
limus, tačiau jis į klausimą pil
nai neatsakė ir atsakyti negalėjo. 
Jis pasitenkino tik priminimu Įvy
kio, vengdamas Įsileisti Į ateities 
tarptautinės politikos ne tik pla
no, bet ir gairių aptarimą. Grei
čiausiai, anuomet jis net nebuvo 
viską pergalvojęs. Prieš rinkimus 
jis rašė, kad ateities JAV prezi
dentas turės kietai kovoti. Kaip 
toji kova turės būti vedama jis

paliko klausimą ateičiai atsakyti.
PEREINAMASIS TARPSNIS
Nuo prezidento išrinkimo lap

kričio 8 d. iki pareigų perėmimo 
sausio 20 d. praslenka 72 dienos. 
Tai vienas netikusių papročių, už
silikęs iš anų laikų, kai buvo blo
gas susisiekimas. Kita priežastis 
— naujo prezidento paruošimas 
pareigas perimti ir vadovaujan
čių pareigūnų parinkimas. Numa-" 
nu, kad šis tarpsnis per trumpas 
visuotiniam -politikos planui pa
ruošti, tačiau per ilgas pareigū
nams parinkti. Jų skaičius yra ne
mažas, nes apima ne tik vadinamą 
ministerių kabinetą - sekretorius, 
bet ir svarbesniųjų valstybės pa-^ * 
reigūnų parinkimą. Naujasis pre
zidentas negalės atsisakyti papro
čio Į valstybės Įstaigas Įvesdinti 
savuosius pareigūnus. Jis bando 
šį paprotį sušvelninti, nes saugu
mo Įstaigų yadovus paliko parei
gose. *

šio pokario metais sukurta eilė 
naujų Įstaigų. JAV buvo įsigalinti 
decentralizacija su visomis nei
giamomis pasėkomis. Ji ryški net 
krašto apsaugos sekretorijate, ku
rio nepajėgė dabartinis ^preziden
tas per aštuonerius metūs sutvar
kyti. ■ 4: ;

PERTVARKYMAI?
JAV prezidentas yra nevaini

kuotas karalius. Jis ne tik valsty
bę atstovauja, bet ir jos politiką 
vairuoja. Jo galioje spręsti esmi
nius politinius klausimus ir taiką 
ar karą pasirinkti. Sekretoriai tė
ra jo valios vykdytojai. Dabartį-

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS
z (Tęsinys iš praeito nr.)

Visi tik ir rėkė: “Tūkstančiūs, 
šimtus tūkstančių i kelis mėne
sius mes pagaminsim ir išvysim 
priešą iš Vokietijos ir Vokietijos 
padangių!” Lakūnais turėjo būti 
Hitlerjugendas, kuris pagrindini 
apmokymą turėjo praeiti su 
sklandytuvais.

Projektas turėjo vieną gerą sa
vybę — neįmanoma buvo prika
binti prie šio lėktuvo bombą ir 
padaryti iš jo Blitz bombonešį.

Tačiau palyginus su ME-262 tai 
buvo žingsnis atgal, ir viskas vy
ko ne taip, kaip su ME-262. Dar 
nebuvo nei pirmieji prototipai 
pastatyti, o jau visu tempu buvo 
ruošiamasi masinei gamybai. 
1944 m. gruodžio 6 d. prie Vie
nos HE-162 pirmą kartą pakilo į 
orą. Tačiau bandytojas Peter, no
rėdamas padaryti kilpą, per 
smarkiai patraukė vairus, kas ne
daroma pirmą kartą skrendant 
nauju lėktuvu. Lėktuvas pradėjo 
lūžti ore. Peter užsimušė. Kovo 
mėn. buvo pastatyta pirmoji seri
ja. Iki karo pabaigos maždaug 
apie 200 lėktuvų buvo užbaigta 
ir nemažai buvo Įpusėta ar baigia
ma. Taip ir neaišku, kaip HE-162 
būtų pasireiškęs oro gynyboje, 
nes alrtyviai tarnybai dar nebuvo 
perduotas nei vienas lėktuvas ir 
jokio dalinio nebuvo spėta suor
ganizuoti.

Yra nemaža dokumentų, kad 
po Ardėnų puolimo aliantai buvo 
rimtai susirūpinę. Rusai rytuose 
skeįbė pergalę po pergalės, o 
aliantai vakaruose vos sugebėjo 
atsilaikyti. Per ištisą mėnesi jų 
bombonešiai savo bombomis rėmė 
vien tik pėstininkus. Per tą lai
ką mes atsikvėpėm. Aliantams 
taip pat nerimo sukėlė paskutinis 
vokiečių aviacijos pasispardymas 
per Naujus Metus. Tada, surin
kus du tūkstančius lėktuvų, bu
vo pulti sąjungininkų aerodromai 
Belgijoje ir Olandijoje Todėl

Verte P. BRA-KAS tuvus. Sekančią dieną vėl tas pat. 
Tačiau mums, sprausminių nai

kintuvų pilotams, tai nebebuvo 
smagi medžioklė. Mes ne tik tu
rėjom daug techniškų, operacinių 
ir tiekimo sunkumų, mes taip pat 
negaudavom vaizdo, kas darėsi 
ore. Oro sekimo tarnyba jau bu
vo suirusi. Be jos sunku buvo ves
ti kautynes. Kiekvieną dieną iš 
visų trijų pusių frontas vis artėjo. 
Blogiausia buvo, kad priešo nai
kintuvai nuolatos stebėjo mūsų 
aerodromą. Bombardavimai buvo 
dažni. Reikėjo sumobilizuoti tūks
tančius darbininkų, kad tarp bom
bų duobių gSlSfumd' išlaikyti (pa
kilimo taką.

Operaciniai Įsakymai nuolat 
keisdavosi. Buvo laikas komisio- 
nierių, ypatingų komisionierių, 
fiurerio ambasadorių, komisarų 
ir ypatingų komisarų. Visi, ku
riems buvo pavesta pakelti pra
monės gamybą ar koordinuoti 
operacijas, buvo paskirti priklau
somais vienas nuo kito, lygiais su 
kitais ir vyresniais už kits kitą. 
Vasario ir kovo mėn. naikintuvų 
komanda priklausė S A. Jie buvo 
sudarę fiurerio komisariatą 
sprausminiams naikintuvams ir 
Hitleris jam vadovauti buvo pa
skyręs SS generolą. Nors iš savo 
pusės Goeringas buvo paskyręs 
ypatingą komisionierių sprausmi- 

mi žemesni, jie dabar norėjo dar ’niams lėktuvams.

aliantų vadai nieko kito neišgal
vojo kaip tiktai vėl atnaujinti 
bombardavimus visu smarkumu. 
Ypač buvo nuspręsta kaip galima 
labiau kovoti prieš sprausminių 
lėktuvų statybą, nes jų žiniomis 

.vokiečiai iki sausio 11 d. buvo 
pastatę apie 700 ME-262. Tai bu
vo teisinga, bet, gaila, tai nebuvo 
naikintuvai.

Mano dalinio formavimas pra
sidėjo sausio mėn. Per visas nai
kintuvų eskadriles .greitai paskli
do žinia, kad 44 sprausmįnių es
kadrilė yra sudaroma prie Bran- 
derburg*- Briest. Oficialus dalinio 
pavadinimas buvo JV-44. Stein- 
hoff rūpinosi papildomu lakūnų 
apmokymu. Barkhbrn grižo iš ry
tų, kur buvo numušęs 300 lėktu
vų, Lutzow atvyko iš Italijos. Ho- 
hagen, Schnell ir Krupinski buvo 
ištraukti iš ligoninės. Prisistatė ir 
daugiau kitų be jokių perkėlimų 
ar savo dalinio viršininkų sutiki
mo. Daugumas iš jų buvo kovose 
nuo pat pirmos karo dienos ir be
veik visi turėjo sužeidimų randų. 
Krūtinės buvo nukabinėtos pasi
žymėjimo ženklais ir riterio kry
žius, galima sakyti, buvo ženklas 
mūsų dalinio lakūnų. Jautęsi il
gesnį* laiką techniškai ir skaičių-

nors kartą pasijusti pranašesni 
ore. Jie norėjo būti žinomi besi
baigiančios Luftwaffes pirmuti
niai sprausminių naikintuvų la
kūnai. Dėl šio tikslo jie norėjo 
dar -kartą rizikuoti savo gyvy
bėmis.

Vos gavus pirmuosius lėktuvus 
mes persikėlėme prie Miuncheno 
-Riem. Ankstyvo ryto valando
mis 1945 m. kovo 31 d. JV-44 pa
kilo glaustoj fromacijoj ir po 40 
minučių nusileido prie Miunche
no. Trijų šimtų mylių atstumą su
korėme rekordiniu laiku. Miun
chene dalinys galutinai pabaigė 
formuotis. Ekspertų eskadrilėj la
kūnais buvo vienas generolas 
Įeit., du pulkininkai, vienas pul
kininkas Įeit., trys majorai, pen
ki kapitonai, astuoni leitenantai 
ir maždaug tiek jaun. leitenantai. 
Niekas iš mūsų negalvojome, kad 
mes galėsime duoti karui taip 
dažnai cituojamą posūkį. Spraus- 
minis naikintuvas buvo tas ma
giškas dalykas, kuris subūrė mus 
į vieną vietą. Dar kartą mes no
rėjome pabandyti “die grosse 
Fliegerei’.

Kovo mėn. Doolittle ir Tedder 
amerikonų aviacijos vadai Angli
joje reikalavo ypatingų priemo
nių sustabdyti vokiečių aviacijos 
sprausminių naikintuvų veiklą. 
Nuo propelerinių naikintuvų jie 
savo mase lengvai atsigindavo, 
bet sprausminiai buvo kitas da
lykas. Pvz. kovo 18 d. jie bom
bardavo Berlyną su 1200 bombo
nešių. Juos lydėjo keturiolika es
kadrilių Mustang naikintuvų. 
Prieš tokią apsaugą mūsų propė- 
leriniai negalėjo nieko padaryti, 
tuo tarpu sprausminiai, spren
džiant iŠ tos dienos amerikonų 
skridimo pranešimų, kiekvieną 
kartą prasilauždavo visai lengvai 
pro jų naikintuvų apsaugą ir lei
do žemyn vieną bombonešį po ki
to. Tą dieną buvusios Nowotny 
erimdrilės sprausminiai JG-7 nu
šovė 25 bombonešius ir 5 naikin-

Mano nustebimui balandžio 10 
d. Goeringas pasikvietė mane Į 
Obersalzbergą. Priėmė labai ma
loniai, teiravosi apie mūsų dali- 
nio pažangą ir ant galo pareiškė, 
kad aš visą laiką buvau teisus dėl 
ME-262. Buvo didelė klaida jį 
bandyti naudoti kaip bombone
šį reicho gynimui. Tai buvo pas
kutinis kartas, kai aš mačiau Goe- 
ringą.

Keturias savaites prieš gink
luotu pajėgų galutinį sugriuvimą 
naikintuvų pajėgos dar reiškė šį 
tą. To negalima paneigti. Nežiū
rint visų sunkenybių ir kliūčių, 
vykdėme uždavinius iš Riem. ži
noma, pajėgdavome į orą pasiųs
ti tik mažus dalinėlius. Nusileidus 
lėktuvai turėjo būti ko greičiau
siai nuvilkti šalin. Jie būdavo iš
sklaidomi po apylinkę ir visiškai 
užmaskuojami. Agtabenti i aerod
romą ir pakilti darėsi vis sunkiau 
ir sunkiau. Pagaliau buvo tik lai
mės dalykas. Buvome užpuolami 
nuolatos.

šiose sąlygose asmeninis žmo
nių saugumas mažai ka bereiškė. 
Kiekvienas lakūnas, kiekvienas 
asmuo savo saugumui turėjo ae
rodrome išsikasti griovelį.-žino
ma, kai prieidavo iki fizinio darbo 
jūs nerastumėte didesnio tinginio 
kaip naikintuvo pilotas po šešių 
metų aktyvios tarnybos. Lakūnai 
skundėsi, kad žemė apie aerodro
mą yra labai kieta.

Kartą sugrįžęs iš uždavinio aš 
stovėjau su lakūnais aerodromo 
pakraštyje ir stebėjau kaip pa
vienėmis bombomis bombonešiai 
bombardavo Miuncheno geležin
kelio stotis. Staiga kažkas sušuko:

— Dėmesio, bombos!
(Bus daugaiu)

nis prezidentas buvo apsisodinęs 
apstybe patarėjų. Kaikurie, pvz. 
jo techniškasis pavaduotojas 
Adams, suėjęs Į “sąlytį” su “pilie
čiu” iš Kauno, padarė daugiau ža
los negu naudos. Naujasis prezi
dentas yra linkęs valstybės Įstai
gas suprastinti, mažiau patarėjų 
turėti, tačiau daugiau išmokslin
tų vyrų paskirti atsakingosna pa- 
reigosiia.

Galimas dalykas, kad į naująjį 
prezidentą išorinis kapitalo ir ma
sonuos spaudimas turės mažes
nės Įtakos, kaip yra buvę visais 
laikais, o ypač demokrato F. D. 
Roose velto viešpatavimo laikais.

? POSŪKIS
Prez. D. Eisenhoweris, lyg dan

gaus karžygis nusileido žemėje. 
Prieš aštuonerius metus jis skel
bėsi taikos nešėju ir karo vadu 
žygyje pavergtiesiems laisvinti. 
Jo prezidentavimas pasižymėjo 
nuolatiniu svyravimu iki Dovydo 
palapinės dvasia išgaravo, net pe
lenų nepalikusi. Prieš pasitrau
kiant į Gettysburgho ūki, kuria
me iš gautų dovanų, prezidentau
jant galės visą muzėjų įrengti, 
panūdo savo būdą parodyti. Jo 
įsakymu į centrinės Amerikos 
vandenis nuplaukė 5. naikintuvai 
ir lėktuvnešis Shangri-La neva 
Gvatemalą ir Nikaraguą apsaugo
ti nuo sukilėlių. Tik dabar JAV 
pabudo, kai EI* Salvadore revo
liucija parodė savuosius dantis.

Antrasis įvykis — atšaukimas 
284.000 civilių tarnautojų ir net 
šeimos narių, kas mėnuo po 15.- 
000 asmenų* tariamais taupumo 
sumetimais sukėlė aistras Penta
gone ir Valstybės Departamente. 
Karių šeimų klausimas jau buvo 
iškilęs 1950 m., nes Europos pa
sakoriai dailiai aptarė vaizdą, kad 
JAV kariai, netikėtai karui pra
sidėjus, geriausiu atveju tegalėtų 
tik pusę savo šeimų išgelbėti ir 
pasitraukti. Aiškinimas, kad net 
šeimas reikia ardyti ir amerikie
čius karius taikos metu svetimų 
gražuolių globai palikti, stabdant 
aukso išplaukimą, dvigubai nepa
tikima pasaka.

ATVIRI KLAUSIMAI
Artimuose Rytuose tik netik

rumai tikri, Afrikoje sukurta ap
stybė naujų respublikų ir netik
rumas. Vakarų Europoje dėstosi 
keisti dalykai. Švedija viešai pra
dėjo ruoštis savo gyventojus ka
ro metu riiš' miestų iškeldinta, o 
Anglija, kaip mūsasis valstybinin
kas išsireiškė — suderinanti sve
timo smūgį ir savąjį skausmą sė
dimojoje, paskelbė naujokų ėmi
mą. kurį buvo pamiršusi nuo 1939 
metų.

LAISVĖS PAŽADAS
Naujasis prezidentas ateina vie

name sunkiausių tarpsnių. Jis at
eina tuo metu, kai amerikiečiai ir 
vakarinis pasaulis nesurado būdo 
iki šios dienos nuo ko viską dar
niai pradėti. Visas pokario tarps
nis buvo bergždžias laiko gaišini
mas šimtuose pasitarimų besivai
kant vaikiškos patirtites — vilkas 
visuomet į mišką žiūri. Nūdienis 
pasaulis ganėtinai padrikas idėjų 
ir uždavinių požiūriu, Tokiuo at
veju reikia ne tik ateities uždavi
nius rikiuoti, bet ir galutinus tiks
lus aptarti. Ką tik išrinktasis pre
zidentas pradėjo nuo tautų laisvės 
pasaulyje. Pirmasis žingsnis yra 
geras. Netrukus ateina veikimo 
tarpsnis, kuriame neturėtų nu
vilti tų, kurie dar kartą į naują 
pareiškimą patikėjo. Mes laukia
me, kad jo 1461 prezidentavimo 
diena atitaisytų praeities klaidas 
ir pavergtoms tautoms atneštų 
laisvę.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

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

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

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

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

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation “ 
Klauskite šio vardo vaisti 

vaistinėse — pinigų grąžin 
rantija.

Lake Simcoe
Meto plyvos ir bornerių optocnovimos
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠILAITIS

riai žinomo BALFo vardu, seimas 
ivykp ^apkričio 25-27 d.d. Čika
goje. Susirinko 77 delegatai ir 30 
svečių iš Įvairių Amerikos vieto
vių, kurie dvi dienas turėjo sa
vo posėdžius Jaunimo centro pa
state, banketą Congress viešbuty 
ir trečiąją dieną — pamaldas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje.

Čikagoje tris dienas (lapkričio 
24 - 26 d.) viešėjo tarybinės Lietu
vos rašytojų sąjungos pirminin
kas Eduardas Mieželaitis, čia at
vykęs su 4 sovietinių rašytojų de
legacija, pakviesta JAV švietimo 
ir kultūrinių Įstaigų. Delegacija 
Lankė Įvairias miesto žymiąsias 
vietas ir vizitavo Įvairias Įstaigas,

Sovietinės Lietuvos atstovas 
buvo taip užimtas, jog negalėjo 
daug laiko praleisti su tarybinės 
Lietuvos garbintojais. Tik pasku
tiniąją dieną jis kelioms valan
doms atitrūko nuo delegacijos ir 
užsuko Į Mildos salę Bridgeporte 
susitikti su savo bendraminčiais.

Prieš tai trumpai su juo susiti
ko ir šių eilučių autorius. Pasi
kalbėjimas vyko ramioje formoje, 
nes nei vienai nei kitai pusei ne
buvo prasmės kelti tokius klausi
mus, Į kuriuos atsakymai iš anks
to buvo žinomi arba iš viso nega
limi. Svečias atrodė gana buržu
jiškai — savo apsirengimų ir fizi
ne sudėtimi. Rūkė Maskvos ciga
retes ir kalbėjo pamažu, kiekvie
ną žodi apgalvodamas. Sakėsi esąs 
labai nuvargęs ir džiaugėsi, jog 
grįžta į namus, kur galėsiąs pa
miegoti. •

Pareiškus abejojimą kaikuriais 
svečio sakomais dalykais, jis kvie
tė atvykti i Lietuvą ir pasižiūrėti. 
Pabrėžė nepasitenkinimą kaiku- 
ria Amerikos lietuvių spauda, ku
ri deda užgauliojančius rašinius 
tarybinės Lietuvos ar jos žmonių 
atžvilgiu; Kiek pagalvojęs, jis pri
sipažino, jog ir Lietuvos spaudoje 
panašių straipsnių išeivių adre
su pasitaiko, tik jų ten esą ma
žiau ir netokių aštrių. Išreiškė vil
ti, jog Kennedy išrinkus JAV pre
zidentu santykiai tarp Sov. Są
jungos ir Amerikos gali pagerė
ti • .L Tadą ir daugiau lietuvių iš 
Lietuvos Į ši kraštą gal galės at
vykti pasisvečiuoti...

šio krašto svečiui skubant ir jo 
bendraminčiams neduodant ra
mybės, teko baigti pasikalbėjimą. 
Svečias dar pasisakė, jog jam te
ko aplankyti ir Čikagoje gyvenan
čią jo žmonos seserį...

tebuvo, net ir renkant direktorius 
audra nekilo, o buvo tik procedū
ros diskusijos. Buvo išrinkti 25 
direktoriai, kurių 12 Įėjo kaip 4 
grupių atstovai. Vėliau direkto
riai iš savo tarpo išsirinko valdy
bą, kurios pirmininku buvo'per
rinktas kan. J. Končius.

Posėdžius sutrumpino valdybos 
narių pranešimų nebuvimas. Jie 
buvo atspausdinti raštu ir įteikti 
kiekvienam delegatui. Tai yra ge
ras ir ateityje naudotinas dalykas 
mūsų organizacijų seimuose.

Gražus seimo banketas Įvyko 
Congress viešbuty, kur buvo pa
gerbti du šalpos bei emigracijos 
reikaluose nusipelnę žmonės Či
kagos arkivyskupas kardinolas 
Albert Meyer ir JAV Valstybės 
departamento patarėjas tremtinių 
ir pabėgėlių reikalams George L. 
Warren. Jie abu čia pasakė svei
kinimo kalbas ir gavo dovanas. 
Taip pat kalbėjo ir Lietuvos at
stovas Vašingtone J. Kajėekas. 
Bankete dalyvavo apie 500 žmo
nių’

Seimo parengiamuosius darbus 
atliko komitetas, kuriam vadova
vo statybos kontraktorius Valeri
jonas Šimkus, šiame seime išrink
tas ir BALFo direktorių.. Komi
tetas savo užduoti atliko gerai. 
Susirinkusiems delegatams buvo 
surengti du bendri užkandžiai, 
kuriems produktus suaukojo Či
kagos prekybiinnkai, o juos pa
ruošė BALFo talkininkės.

Priimtose seimo rezoliucijose. 
tarp kitko yra sakoma: .

“BALFas per savo 16 veiklos 
metų, laisvojo pasaulio lietuvių 
duosnumo dėka, ištiesė pagalbos 
ranką II-jo pasaulinio karo pašė-, 
koje V. Europoje atsidūrusiėms 

mybę įsikurti užjūrio kraštuose. 
BALFas dabar dar šelpia ten pa
silikusius ir emigruoti negalin
čius lietuvius, Sibiro tremtinius 
bei okupuotoje tėvynėje esančius 
lietuvius.

Dideįjų ąteįties uždaviniu aki-. *• 
vaizdoje, BALFo X-sis seimas 
kreipiasi į viso laisvojo pasaulio 
lietuvius prašydamas ir toliau 
remti jo veiklą’.

čikagiečiai susilaukė gražaus lietuviams ir sudarė jiems^ gali- 
lietuviško paminklo, pastatyto žu- 
vusiems ir kentėjusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Paminklas, Įrengtas 
tėvų jėzuitų Jaunimo centro kie
me,* buvo pašventintas lapkričio 
20 d., dalyvaujant gausiai lietuvių 
miniai.; . , * - .

Paminklo statymo akte, kuri 
pasirašė Lietuvos konsulas Čika
goje Petras Daužvardis, vysk. V. 
Brizgys, Liet. Veteranų Sąjun
gos “Ramovė” Centro Valdybos 
nariai ir kitų organizacijų atsto
vai, yra sakoma:

“Mes, Lietuvių Veteranų Są
jungos “Ramovė” nariai, glau
džiai bendradarbiaudami su Kū- 
rėjais-Savanoriais, šauliais, Biru- 
tininkėmis, Tėvais Jėzuitais ir ki
tas tremtyje atsidūrusiais lietu
viais bei jų organizacijomis, sta
tome šį paminklą — kryžių Jau
nimo Centro aikštėje, 5620 So. 
Claremont Avenue, Chicago, Illi
nois, Žuvusiems ir kentėjusiems 
dėl Lietuvos laisvės...

Tebūna Amžina Garbė visiems 
mūsų Tautos Didvyriams, kovoju
siems, kentėjusiems ir žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės. • šis naujas svetingoje 
žemėje pastatytas paminklas te- 
atstoja visus piktojo priešo rankų 
išgriautus paminklus pavergtoje 
Tėvynėje... šiame paminkle 
įdėta Lietuvos žemės saujelė te- 
atgaivina tremtinių ir išeivių tė
vynėj ilgesį...

Paminklo projektą padarė ar- 
chit. Jonas Molokas, o jo pastaty
mo darbus vykdė inž. J. Stankus”.

Dešimtasis Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo, populia-

Siūlo fondą pabal- 
tiečiams remti

(E) “Norges Handels og Sjo- 
farts Tidende” (Oslo) įsidėjo pa
sikalbėjimą su vienu savo redak
torių, Terje Baalsrud, kuris- ne
seniai pagarsėjo tuo, kad gautą- 
iš Norvegijos žurnalistų sąjungos 
5.000 kronų premiją (ryšium su 
jo 50 metų sukaktim) paaukojo 
Pabaltijo tautų pabėgėliams Šve
dijoje. Pasikalbėjime jis atsakė į 
klausimą, kodėl jis savo premiją 
padovanojo pąbaitiečiams. Jis pa
reiškė: “Pabaltiečiai neturėjo tos 
laimės, kaip mes, po ilgų metų 
okupacijos atgauti laisvę. Aš ne- 
kartą tuo klausimu esu rašęs laik
raštyje. Savaime aišku, šiais 5.000 
kronų jie neatgaus laisvės, vis 
dėl 16 vienas kitas pabaltietis ga
lės savo studijoms gauti stipendi
ją. Bet svarbiausia, norima pa
brėžti, kad mes trijų Pabaltijo 
kraštu ir tautų neužmiršome. 
Vien Cik Švedijoje gyvena 30.000 
pabaltiečių ir tik keletas atsidū
rė Norvegijoje. Aš tikiu, kad ma
no auka sudarys branduolį stam
biam fondui, iš kurio būtų gali
ma paremti pabaltiečius”.

i

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKR AI NA ir U .S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

r',:..: ■- ■ v .......

Siunčiame /SB D A £TI I Jūsų sudarytus ir apdraustus {vai- 
paprastu ir vKU i d I U rius siuntinius.

Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. .. .

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA. 84686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 9*5315. Ponia M. Venskevičfenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A. KALŪZA
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Vyskupas atvyksta pašventinti lietuvių šv. Kazimiero parapijos baž- 
. nyčią Delhi, Ont.

Naujas rublis - naujas apiplėšimas
Jau ketvirtą kartą po II D. 

karo Sov. Sąjunga pertvarko savo 
lėšas. 1947 m. ji išleido naują rub
li ir davė vieną naują už 10 senų- 

. jų, vienu ypu nubraukdama be
veik visas valdžios skolas ir di
džią dalį privačių santaupų. 1950 
m. vėl buvo sukrėstas rublis. 1957 
m. vyriausybė paskelbė sulaikanti 
20 metų valdžios paskolos lakštų 
išpirkimą ir tuo išvengė savo įsi
pareigojimų. Nuo 1961 m. sausio 
1 d. Įvedamas vėl naujas rublis ir 
keičiamas į senuosius santykiu 
1:10. Oficialiai skelbiama, kad 
naiijasis rublis bus vertas 0.9 JA 
V-bių dolerio, t.y. $1.11- Bet tai 
teorija; praktikoj jo vertė pasi
lieka ir toliau labai netikra, kaip 
ir ligšiolinio rublio, kuris oficia
liai vertas 25 et., o nuo 1957 m. 
turistai pirkdavo už 10 et. Taipgi 
skelbiama, kad senasis rb. atiti
kęs 0.222168 gr. aukso, o naujasis 
‘— 0.987412 gr. Teoriškai rublis 
turėtų būti brangesnis už dolerį, 
faktiškai betgi taip nėra, nes jis 
tėra vidaus valiuta ir užsieniuose 
neturi pasitikėjimo. Doleris yra 
laisvai iškeičiama valiuta ir kiek
viena vyriausybė gali gauti do-, 
lerio vietoje aukso, skaitant $35 
už vieną unciją. Tuo tarpu rublio 
negalima iškeisti i jokią kitą va
liutą.

Naujo rublio įvedimas faktiš
kai reiškia jo nuvertinimą. Už de
šimt senųjų bus duodamas vie
nas naujas. Bet tai nereiškia, kad 
naujasis rb- būs 10 kartų brahges- j

Nauja tautosaka pavergtoje Lietuvoje
DAR APIE FORMA 
BEI TURINĮ
Jau esu vieną kartą rašęs apie 

tai, kaip Sovietų S-goje įgyvendi
namas lenininis principas—“kul
tūra — socialistinė savo turiniu 
ir tautinė savo forma”. Krymo - 
Totorijos, čfečėnų - Ingušijos, Pa- 
volgio vokiečių ATSR visiškas iš
nykimas, arti 10% Pabaltijo gy
ventojų atsidūrimas įvairiuose Si
biro kraštuose, pradedant Kirgi
zija ir baigiant Kolyma, tai ir yra 
tas socialistinis turinys. Į tą įei
na kolektyvizacija, arba kitaip ta
riant, Hanibalo II žygis. Ir visa 
eilė priemonių mums jau girdė- 
tų.Jas nėra ko minėti. Štai, kiek 
sunkiau paaiškinti* “nacoinalinę 
formą. Tai turbūt bus nemažas 
pluoštas lietuviškų svaičiojimų1 
apie “šviesų komunizmo rytojų”, 
taigi, visi spausdinti ir nespaus
dinti, parašyti ir neparašyti lietu
vių revoliucionierių kūriniai. Ne
žinau, formai ar turiniui skirtinas 
1918 m. Kapsuko pasirašytas po
piergalis — dekretas “Apie že
mę”. Jam dabar daug dėmesio 
skiriama. Atseit, ko jūs norite? 

_ Juk jau nuo 18-jų metų žemė ne 
vertė turėtų būti 2.22168 gr., o į jūsų, o jūs vis dar gailitės. Kaip 
ne 0.987412 gr. ten "bebūtų, bet ir turinys ir for-

Žinovų aiškinimu, naujas rub- Į ma po tam tkiros reakcijos asimi
liuojasi ir gaunasi nei šis, nei tas.

KUKURŪZAS VIETOJ 
DOBILĖLIO
Kai nuo neatmenamų laikų ber

nelį simbolizavo dobilėlis, dabar 
tam reikalui tarnauja kukurūzas. 
Mergužėlių lelijėles ir rūteles pa
keitė, kitos taip pat “vertinges
nės” kultūros, o kad neliktų tuš
čia vieta, “vienišoms motinoms” 
išskyrė pašalpas: už pirmą vaiką 

I mėnesiui po 50 rublių (atseit,

verte. Jei taip būtų, naujasis rub
lis oficialiai turėtų būti vertas 
$2.50, o ne $1.11; imant auksu jo

lis Įvedamas siekiant sustabdyti 
infliaciją bei ją kontroliuoti. Be 
to, norima padaryti propagandą 
prieš dolerį šiuo metu, kai pasi
girdo kalbų apie jo susilpnėjimą. 
Pats Sov. Sąjungos finansų min. 
Vasily F. Garbuzov pabrėžė, kad 
pasaulis neteko pasitikėjimo do
leriu ir kad rublis bus tvirtesnis 
pinigas pasaulio rinkoj. Bet tam 
pagrindo nematyti. O kad sovietai 
viskuo “pranašesni” — seniai ži
noma giesmė.

kaip Lietuvoje dabar žmonės 
mėgsta išsireikšti, už vainikėlį), o 
toliau vis po 25 (remiantis tais 
pačiais šaltiniais — neva už drą
są). O vietoj rūtų darželio —įsta
tymas apie abortų nedraudžia- 
mumą. Ginčykis susiriesdamas, o 
juk tai pats konkrečiausias kelias 
socialinėms negerovėms likvi- 

■ duoti..
KODĖL GEROVĘ SIŪLO 
KITIEMS, O PATYS BĖGA 
Į VARGĄ?
Aš, antai, niekaip negalėjau su

prasti būdamas Lietuvoje, kai ten 
atvažiavo apsilankyti pvz. Mildred 
Stensler, kurią laikraščiai po ke
lių dienų pakrkišti jo Milda Stens- 
leriene, "su Įkvėpimu pareiškusi 
Vilniaus aerodrome, kad atvyko 
pavaikščioti “thėviškės thakais”. 
Taigi, rodos, tu vaikščiok, kiek 
tik tave kojos nešios. Bet ji pasi
rinko geriau po Ameriką važiuo
ta važinėti, negu po Lietuvą pės
čia vaikščioti. Matyt, suvokė, kad 
ne kiekvieną dieną Vilkijos raj- 
komo sekretorius Bieliauskas po 
15.000 rublių pravaišins, “Kelio 
i komunizmą” kolchoze surengda
mas amerikonams baliuką. Rei
kės dirbti už 600, o gal ir už pen
kis Į mėnesį, už kuriuos teišeina 
pora kuklučių suknelių.

Nekalbėsiu jau apie Mizarą, ku
ri Alytaus rajone gyvenąs brolis 
nevykėliu vadina. Paviešėti Lie
tuvoj ne savo kišenės sąskaita ke
turis mėnesius ir išvažiuoti su ne
mažu pa viržiu nuo Venclovos, 
Uoginto, Paleckio, Petkevičiaus, 
aš manau, apsimokėjo. Tik ar pa
tikėjo kas tuo, kad minėti ponai 
turi tokį kilnų misionierišką tiks
lą, gyventi pusbadžiu ir pusnuo
giu Amerikoj, kai tuo tarpu Lie
tuvoje gyvenimas “visapusiškai

KANADOS ŠIAURĖJE - YUKONE
Yukone gyvendama jau ketvir

tus metus, čia noriu parašyti tiek, 
kiek aš šiaurės gyvenimą pažįstu.

Yukono vardas yra kilęs nuo 
indėnų žodžio Yuckoo — tyras 
vanduo. Plotas 207,076. kv. mylių 
arba 5,6% visos Kanados.

Ankstyvesnė Yukono istorija 
rišasi su Hudson Bay Co. pelnin
ga kailių prekyba ir daugiau kaip 
prieš pusę šimto metų žodis “auk
sas” sutraukęs tūkstančius įvai
raus luomo žmonių, iš kurių labai 
mažam skaičiui pasisekė praturtė
ti, bet labai daugeliui teko kar
čiai nusivilti. Ir staigiai flepratur-

his matuojant aukso ar dolerio tėjusių daugumas čia pasiliko ir

Kovoja su siuntiniais
mą varge esantiems gyventojams 
prisiųsti maisto siuntinių. O Len
kijoje gi niekas badu nemirštąs.

Ar miršta, ar ne, mes čia neži
nome, bet jei siuntiniuose randa
mos prekės panaudojamos speku
liacijai, tai prekių krašte trūks
ta, nes, jei netrūktų, niekas jų 
nepirktų.

Pastaruoju metu, be to, Lenki
jos vaistinės 'gavo Įsakymą labai 
apribojanti užsieninių vaistų su
pirkimą. Sąraše nebepirktinų 
vaistų yra nte 200 numerių. Esą, 
jie nebereikalingi, nes jau savų 
vaistų , pakankamai prisigamina
ma.

Kaip žinia, Lenkijos valdžia 
neseniai pakėlė muitus didesnio 
svorio siuntiniams. Esą, gavėjai 
juose randamais dalykais tik spe
kuliuoją,

Dabar štai Varšuvos radijo ko
mentatorius Moszynskis labai 
griežtai puolė siuntinių gavėjus. 
Jis grąsino teismu ir visuomenės 
panieka. Pasak jo, i užsienius 
siuntinių maldaujančius laiškus 
rašą kaip tik pasiturintieji. Jie 
tuo būdu pavaizduoją neteisingai 
Lenkijos gyvenimą, įžeidinėją 
vyriausybę. Tokių laiškų pasėkoje 
vienos vietovės taryba net gavu
si vienos šveicarų firmos pasiūly-

JAU DABAR
RENKITĖS SAVO KALĖDINĖMS 

SIUNTOMS.

Išvengti susigrūdimų... 
pasinaudokite šiais paprastais 

patarimais:
• Patikrinkite savo siuntinių adresų tikrumą.
• Apsipirkite dabar ir nusipirkite iš anksto užtektinai 
■: pašto ženklų. '
• Apsirūpinkite vyniojamu popierium siuntiniams.
• Rengiant siuntinius išsiuntimui, užrašykite adresą 

gavėjo ir siuntėjo, Įdėkite adresą Į siuntinio vidų 
ir užrašykite ant siuntinio viršaus.

• Prieš išsiunčiant pasverkite siuntinius artimiausio
je pašto Įstaigoje.

GRUODŽIO 17 diena yra paskutinė išsiuntimo 
data vietiniam pristatymui.

sudarė pradžią dabartiniam išsi
vystymui.

Yukonas dar pilnai nėra ištir
tas, bet yra žinoma, kad yra labai 
turtingas mineralais. • Daugiau 
kaip 25 skirtingi mineralai yra 
atrasti, iš kurių 10 jau eksploa
tuojami. Auksas Yukoną išgarsi
no, bet jo žibėjimas jau pritemdy
tas mažiau patrauklių mineralų 
— švino, cinko ir sidabro su va
riu. Paskutiniu metu daug kalba
ma apie tungsteną. Moderniškos 
kasyklos išsistačiusios Yukono 
kloniuose žada kraštui gražią 
ateitį. * <■

Ligi 1953 m. Yukono valdžia 
būrėsi Dowson City. Dowson tik 
per porą metų buvo sutraukęs 
apie 25.000 aukso kvaitulio apim
tų žmonių. 1900 m. Dowson gy
ventojų skaičiumi tris kartus pra
šoko Edmontoną. Dabar turi tik 
apie 800 gyv. Whitehorse yra 
svarbesnis susisiekimo centras, 
turi daug daugiau gyventojų -— 
virš 5000 ir todėl 1953 m. perėmė 
sostinės vardą. Dowson City da
bar garsinamas tik turistams auk
so ieškojimo laikų senienomis. Ir 
filmų artistas Buri įves, ten besi
lankydamas prieš savaitę, nupir
ko dar nuo aukso laikų užsilikusi 
“saliūną”.

Whitehorse labai sparčiai auga 
ir gražėja. Tik per šiuos paskuti
niuosius tris mano čia gyvenimo 
metus daug, daug kas pastatyta: 
didelė moderniška ligoninė, ketu
rios įvairių tikybų bažnyčios, 
elektros jėgainė (žemiau White- 
Horse Rapids įkinkė versmingą 
Yukono upės vandenį), dvi mo
kyklos — viena katalikų, antra 
protestantų — su dideliais bend
rabučiais, skirtais galbūt daugiau
sia indėnų vaikams, keletas mote
liu ir t.t.

Yukonas ' yra aptarnaujamas 
vandeniu, geležinkeliu, oru ir 
sausuma. “Aukso sąjūdis” paska
tino nutiesti geležinkelį, šis 110 
mylių siauras White Pass geležin
kelis veikia ir dabar tarp Skag
way, Aliaskos ir Whitehore, jung
damas teritoriją su okeanu ištį
sus metus.

Praeitais metais teko sutikti se
nyvus žmones, vyrą su žmona, iš 
Ontario provincijos, atskridusius 
lėktuvu į Vancouver}, o iš ten lai
vu į Skadway Aliaską, tada White 
Pass geležinkeliu į Whitehorse, o 
iš čia per Edmontoną grįžusius 
namo. Džiaugėsi turėję Įdomiau
sią kelionę gyvenime.

Gyvenimas ir čia moderne ja. 
Prieš porą metų atsirado ir televi
zija. Tik bėda, kad tas malonu
mas gana brangiai atseina. Įsigiję 
aparatus turi įsivesti vielas, kas 
atseina $100, o tada kas mėnesį 
reikia mokėti $15. TV stotis tik 
vietinė ir daugiausia naudojasi 
filmais. Sakoma ir baigus statyti 
Micro-Wave stotį, ji televizijai ne
bus naudojama, nes ne tam tiks
lui statoma.

Daugiausia gatvių jau asfaltuo
tos, o jomis'važinėja daugybė au
to mašinų. Seniai čia gyvenantie
ji žmonės sako, kad vos prieš ke
letą metų pažinę ir žinoję kieno 
yra veik kiekviena mieste esanti 
mašina, dabar miesto centre sun
ku rasti vietą kur pasistatyti ma
šiną. Pasitaiko ir nelaimių. Vos 
prieš mėnesį lengva mašina, lenk-
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Tarpusavė pabaltiečiiį informacija
AL. GIMANTAS

Besisielojantieji ryšių plėtimu 
su mūsų artimiausiais kaimynais 
latviais ir estais, pasigenda bent 
kiek įspūdingesnės ir nuolatinės 
informacijos apie jų gyvenimą tė
vynėse ir išeivijoje. Pasitaikan
čios žinios labai jau lakoniškos, 
prabėgančios, ne daug ką pasa
kančios Tuo tarpu, trys kaimy
niniai kraštai, trys sesutės prie 
Baltijos jūros, šiandien ir, galima 
spėlioti, ateityje, dalinasi ir turės 
dalintis panašiu likimu.

Vasario ir lapkričio mėn mūsų 
spaudoje, paprastai, pasirodo po 
straipsneli ar du, tų tautų nepri
klausomybės šventės proga, bet 
tai ir beveik viskas. O derėtų 
mums įsivesti nuolatinius skirsne
lius informuojančius apie latvių 
ir estų gyvenimą. Reikėtų rasti 
būdus ir kelius didesniam suartė
jimui, geresniam vieni kitų paži
nimui. Tas būtų vertinga priva
čiame gyvenime, bet dar svar
biau ir vertingiau, jei toji bend
ra draugystė brandžiai reikštųsi 
tiek kultūriniame, tiek ir politi
niame gyvenime bendroje veiklo
je. Kai visos trys tautos prakal
ba, jau atstovauja apie 6 mil. 
žmonių ir netaip jau mažą (Euro
pos mastu) žemės plotą. Tuo tar
pu, kai kalbame atskirai kiekvie
nas, toks balsas jau mažiau efek
tyvus, mažiau su tokiu ir skaito
masi.

Aziją ir Afriką geriau 
pažįstame už Pabaltijį
Jei politinėje plotmėje vado

vaujantieji veiksniai randa daug 
bendros kalbos ir derina savąją 
akciją, kultūrinėje srityje dar 
tiek mažai atlikta. Tiesa, girdime 
apie pabaltiečių bendrą veiklą 
Bostone, Miami. Bet tai tik lašas 
jūroje. Stebėtis tuo perdaug ne
reiktų. Dar vis mūsų tarpe esama 

ryškindavo:' Į kažkokio nepasitikėjimo vieni ki-
“Verkė ožka ir višta, į kolcho- i tais, dar vis vieni i kitus bando

me žvelgti iš augšto. Kaip gi gali 
būti kitaip, jei tiek mažai vie
ni kitus pažįstame, Pastangų su
artėti ,irgi, netiek jau daug ro
dome. Juk pabaltietis išeivis savo 
spaudoje randa daugiau žinių 
apie Gvinėją ir Korėją, Indonezi
ją, Kongą ir Ghana, bet labai ma
žai ar ir nieko, apie savo dvi arti
miausias ir darugiškas tautas. 
Mes, lietuviai, tiek mažai pažįsta
me latvių ir estų gyvenimą. Ar 
latviai su estais daug nusimano 
tokiuose lietuviškuose klausimuo
se, kaip Vilnius, Klaipėda? Ar jie 
žino tikrą tiesą apie Lietuvos kai
mynų grobuoniškumą? Ar. mes 
kada dėjome pakankamų pastan-

užtikrintas”? Juk toks gyvenimas 
tai asketizmas. Atsakymas slypi 
kitur. Sakoma, kad Cezaris galė
jęs tuo pat metu skaityti, rašyti ir 
klausytis. Galimas dalykas. Mūsų 
laikais yra žmonių, sugebančių 
viena rašyti, kita daryti ir kai 
kada geriau kalbėti.

KUR PRANYKSTA 
“NACIONALINĖ FORMA’?
Grįžkime dar prie “socialistinio 

turinio”. Kas paliko iš lietuviškų 
tradicijų? Koks likimasTštiko šv. 
Jono atlaidus, jo tradicijas Lie
tuvoje? Kas atsitiko su Sekminė
mis? Į ką visa tai mėginama pa
versti? Kur gi ta pagaliau nacio
nalinė forma? Lietuvis ir Vely
kos — tai dvi neatskiriamai su
sijusios sąvokos. Tad apie kokį 
nacionališkumą, t.y. tautiškumą 
galima kalbėti po to, kai iš Vely
kų palieka tik senovės slavų žo
džiai “velykij den” — didelė die
na. Dėl turinio nesiginčysim, tai 
labai teisinga, bet forma, — at
leiskite? gal tik dėl to, kad at
skiros to “turinio” tezės išverstos 
i lietuvių kalbą, žinoma, su nau
jausiais rusicizmais. Tada reikė
tų formuluoti taip: “vystykime 
socialistinę kultūrą nacionalinia
me lukšte”. Aišku, tą lukštą, kur 
bepradaužtum, smarvė ta pat.i

KĄ LIETUVIAI PERSIIMA 
IŠ RUSŲ?
Kaikada sakoma, kad ir liau

dies kūryba, folkloras, iš rusų tau
tos persiduoda kitoms. Mat, rusų 
tauta čia kapelmeisterio rolę vai
dina. Gal būt. Nesiginčysiu. Kada 
ėjo karšti ginčai kolektyvizuojant 
žemę, kokio stambumo gyvuliai 
gali būti paliekami asmeninėje 
nuosavybėje, dažnai išgirsdavai 
niūniuojanti jaunuoli Uralo “čas- 
tuškos” motyvą, o apsidairęs, ar 
niekas negirdi, jis ir žodžiais pa-1 Y*XT dr 1 O *
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zą Įnešta. Ką nori tą daryk, Į kol
chozą nevaryk”.

__ t. Ir jų šauksmą išgirdo: šios rū- 
sitaiko ir gana dažnai. Nelaimių Į sies sutvėrimai priklauso paviė- 

_ " ‘ niams asmenims.
Girdėjau per kitus skundžian

tis žydeli, kad Ameriką sumušti 
tai nieko nesą, bet vot trofėjas 
tempti iš šimto keturiasdešimto 
augšto tai varginantis dalykas. 
Mat, pirmąjį atliks kiti, o pasta
rąjį reikės pačiam ’..

Arba vėl, turbūt, drovesnis 
Magnitogorsko šoferis jau seniai 
skundėsi (apie tai, girdėjau, jau 
žino ir Vakaruose): Ameriką pa
vyti nieko nereiškia. Mes juk ba
si. Bet pralenkti bus nepatogu; 
juk reikės blykčiojantį užpakali gų Įtikinti savo kaimynus, kad 
parodyti. kas yra Lietuvos priešai, yra prie-

O štai, gal vienintelį kartą turi- šais ir Latvijos su Estija ir at- 
nys atitiko formą. Jaunimas, kai virkščiai? Ir nei kiek neteko nu- 

kas nereikia”, užtraukiam stebti, kai prieš porą metų, vie
nas estas paklausė, ar tikrai Klai
pėda (sakė Memel) yra lietuviška.

Į Arba, prieš gerą dešimtmeti, kar- 
jtą teko su vienu latviu kalbėti 
i apie Vilnių ir Įtikinėti, kad tai 

Tai štai, kaikada pasinaudoja- i tikrai ne lenkiškas miestas. Tas 
ma ir rusų motyvais. Daugiau? tik parodo, kad tarpusavė infor- 
Nesijaučia’ko nors persiimta iš macija, kaimynų ir jų problemų 
rusų. Nebent gimdytojos močiu- ’ 
tės koneveikimais ir “sto gram”, 
kuriuos, beje, Chruščiovas užpuo
lė visu atletiškumu, bet kol kas 
nesėkmingai.

Kazys Jurgaitis — (ELI).

dama sunkvežimi, užmušė 9 metų 
berniuką dviratininką. O ant 
Aliaskos vieškelio nelaimių pa-

vietos, kur užmušti žmonės, yra 
pažymėtos raudonais keturkam
piais, ant kurių užrašyta, kiek už
mušta ir kuriais metais. Ir šian
dien prieš policijos būstinę stovi 
labai sudaužyta mašina. Iš joje 
važiavusių 8 žmonių du užmušti, 
o visi kiti ligoninėje.

Esama čia ir žemės drebėjimų. 
Nežinau ar pasitaiko stipresnių 
drebėjimų, bet man čia gyvenant 
drebėjo žemė dulwrrtu. Prieš du 
metus buvo ne taip jau stiprus, 
bet ilgokai nusitęsęs drebėjimas, 
o prieš tris savaites gana stiprus, 
bet neilgas.

Yukonas yra turtingas ne vien 
tik mineralais, bet ir gražiais 
gamtos vaizdais. Yukono upių ir 
ežerų vandenys yra turtingi žuvi
mis. 0 miškai ir kalnai laukiniais 
gyvuliais ir žvėrimis. Čia kas.me
tai suvažiuoja medžiotojų iš JAV 
ir kitur. Jie patyrusių vadovų ve
dami į teritorijos gilumą, kur sto
vyklauja ir medžioja. Labai daž
nas reginys medžioklės sezone 
matyti didžiulius laukinio gyvulio 
ragus ant pravažiuojančio auto
mobilio viršaus.

Prieš mano langą matosi taip 
vadinamas Pilkasis kalnas. Mėgs
tu aš i jį žiūrėti kada jis pasipuo
šęs baltų pūkinių debesų kepure 
arba apsijuosęs vaivorykšte. Taip 
pat, kada apsiklojęs sniegu ir va
karo saulės spindulių nušviestas 
nusidažo įvairiomis spalvomis, ar
ba kada mėnesienos naktį stūkso 
tik tamsus jo siluetas.

Kada po darbo valandų atsisė
du prie lango, ir saulei pasislėpus 
už kalnų įsižiūriu į tamsias jo 
daubas, man rodos, kad šis pilka
sis milžinas kažkokias paslaptis 
slepia. Ir ištikrųjų, mano didžiau
siam nustebimui, Micro-Wave sta
tomai stočiai pravestu keliu Įli
pę i kalną du kaimynų berniukai 
parnešė puokštę neužmirštuolių. 
Neužmirštuolės! Tos mėlynos gė
lytės, po kurias tėviškės papie
viuose basa braidžiojau. Jų Ka
nadoj gyvenant per daugelį metų 
neteko matyti ir tik dabar, kur 
mažiausiai tikėjausi pamatyti, 
štai jos čia, rodos, dar labiau mie
los kaip tada tėviškėj, ant to pil
kojo kalno, tolimoj Kanados 
šiaurėj. ...

Aš dar daug galėčiau rašyti. 
Bet net nežinau ar rasite verta 
spausdinti. Yukonas yra aprašy
tas daugelio plunksnų. Yra pa
rašytos knygos. Bet nežinau ar 
yra kada aprašytas mokslo nepa
siekusios lietuvės kaimietės ran
ka. Baigdama noriu parašyti vie
ną žinutę iš mūsų Canadian Pa
cific naujienų biuletenio.

Daugumas "žmonių mano, kad 
pinigai yra viskas. Bet visiškai 
kitaip galvoja CPA kapitonas 
Tom Elden. Jis tris dienas sa
vaitėje lanko Britų Kolumbijos 
universitetą, o kitas tris užsidė
jęs kapitono uniformą skrenda 
dviejų motorų ‘Convair” lėktuvu 
padarydamas 1000 myglių į abi 
puses tarp Vancouverio ir Calga
ry. Baigęs kolegiją jis atsisakys 
$15.000 metinės algos ir 
$4.000 į metus kaip J 
bažnyčios kunigas.

nėra
tikrai liaudies motyvais: 

“Žveng žirgelis lankoj, 
Juodbėrėlis lankoj, 
Verkia mano mergužėlė 
Kukurūzų vagoj ...”

pažinimas yra apverktinoje būk
lėje. Be abejo, ir latviai su es
tais turi eilę klausimų, kurie lie
tuviams gali būti neaiškūs ir ne
suprantami. čia turėtų pagalbon 
ateiti kokia bendra (kad ir priva-

ti) institucija, kuri rūpintųsi pa- 
baltiečių savitarpe informacija.

Gera pradžia
Čikagoje (4643 So Rockwell St.) 

yra Įsisteigęs, taip vadinamas, 
Baltic Feature Syndicate, kuris, 
atrodo, ir pradės pirmus žings
nius bandydamas aprūpinti pabal- 
tiečių spaudą įvaįria'iliustracine 
medžiaga, straipsniais, kronikos 
žinutėmis, nuotraukomis, karika
tūromis ir pan. Žinoma, jei pa- 
baltiečių spauda atsisakys remti 
tokią informacinę instituciją, aiš
ku, sindikatas turės žlugti. Pa- 
baltiečių tarpe yra labai nedaug 
asmenų, mokančių vieni kitų kal
bas. Tad, tiesioginis bendradar
biavimas, sakykime, lietuvių žur
nalistų estiškoje spaudoje, būtų 
beveik neįmanomas. Būtų sunku 
ir su kvalifikuotais vertėjais. Tra
giškai komiška padėtis gautųsi, 
jei lietuvišką straipsni tektų vers
ti i anglų ar vokiečių kalbą, pas
kiau jau "į estų. Spaudos sindika- 

į tas, reikėtų galvoti, tokios pro
blemos neturėtų. Iš tokios cent
rinės Įstaigos, jau galėtų išeiti ga
tavai paruošta medžiaga visų tri
jų kalbų leidiniams. Be rašytinės 
medžiagos, labai praverstų ir 
iliustracijos iš Įvairaus ir pakan
kamai gyvo pabaltiečių veikimo. 
Nepriklausomybės metais, Pabal
tijo didmiesčiai Vasario 16, Va
sario 24 ir Lapkričio 18 d.d. pro
gomis, puošėsi vieni kitų vėlia
vomis. Tai buvo labai gražu ir 
prasminga; bent jau išviršiniai. 
Deja, pabaltiečių širdyse, kažin 
ar buvo pakankamai meilės įr su
pratimo vieni kitiems. Nekarto
kime senųjų klaidų bent jau išei
vijoje, kurioje mus visus labai 
daug kas jungia ir žymiai mažiau 
kas skiria. Pasimokyti vieni iš ki
tų turime tikrai daug. Nei viena 
tauta nėra pranašesnė už kitas 
dvi, bet atskirų tautų savitumai, 
gali labai vertingai papildyti vis 
sunkėjančią kovą už savojo tautiš
kumo išlaikymą. Vienų laimėji
mai ir pasiekimai, tebūna visų 
trijų tautų džiaugsmu ir pasidi
džiavimu. Taip, tai tik gražūs žo
džiai kolkas. Nuo ko pradėti? Ne
pažinsime vieni kitų, be tinka
mos tarpusavės informacijos. Tai 
neginčytina. Ir naujasis “Baltic 
Feature Syndicate” ar supras sa
vo vaidmenį ir atsakomybę prieš 
visas tris tautas? Turėkime vil
tį, kad taip. (Baltic Feature Syn
dicate, mūsų žiniomis, yra tik 
.vad. kartūnu gaminimo firma. 
Red.). ' "

Bonna. —- Čia pačiuose parla
mento rūmuose suimtas socialde
mokratų atstovas Bundestage A. 
Frenzel, parlamento karinės ko
misijos narys. Jis kaltinamas so
vietams perdavinėjęs karinės 
reikšmės dokumentus. Jis buvęs 
suimtas nusikaltimo metu, tad 
nereikėję nė prašyti parlamento 
sutikimo.

Jeruzalė. — Jordano valdžia 
davė leidimą alyvų kalne pasta
tyti Kristaus stovylą.

Varšuva. — Atkritęs nuo Kata
likų Bažnyčios M. Rode, dabar 
skeibiąsis nepriklausomų katali
kų vyskupu, atvyksta i JAV už- 
megsti ryšių su čionykščiais “nie- 
zaliežnikais”.

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE

PRIEŠ PIRKDAMI
AR KEISDAMI

SAVO
VANDENS ŠILDYMĄ 

PASKAMBINKITE
TORONTO HYDRO

Štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungimą 
ar elektros įrengimų priežiūrą

— Jokių nuošimčių
— Įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate

Dviejų asmenų šeimai mėnesinių 
vandens šildymo elektra išlaidų 

vidurkis yra $2.97.

TORONTO HYDRO-ELKTRIC SYSTEM
EM.3-2261 — MCMtMiSL /. •

HYDRO JŪSŲ- NAUDOKITE JĄ!
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Pavergtoje tėvynėje
darbą dirbęs daugiau kaip 30 metų, gūnams siūlomas užsisakyti naujai 
paleistas į pensiją. Jis yra dirbęs P» pradėjęs eiti Maskvoje rusiškas laik- 
tamulšėlio, Išlaužo septynmetėse mo raitis žemęs ūkio reikalams, “Sels- 
kyki^se, o pastaruoju metu Rokelių kaja Žizn” irTati. Lietuvos žemdirbiai 
pradžios mokykloje. jau turi savaitinį “Valstiečių laikraš-

:« . mačiai skaitomas ne oolitinis žur- 
Nuo Leono Tolstojaus mrties “Mūsų sodar”, specialūs leidiniai

mot lapkričio 20 .d suėjo 50 metų., »Soeiah«tinfc žemės ūkis”, “Veterina- 
Visa hetuviška sovietinė spauda pilna į zootechnika”. Bet Maskva ma- straipsnių apie jį ir ivsur rengiami jo SįBOrėtų, kad Lietuvos ūkio darbuo- 
miPėi’mai. Tolstojus, žinoma, dide- daugiau skaitytų ir rusiškų laik
us rašytojus, genijus, tačiau Lietuvoje raiįįų. g
dabar nei vienas pasaulinis rašytojas
ncišgarbinamas, jeigu jis nėra rusas. Lietuvos kolchozai šiemet turėjo mil- 
'' V-..7 - 4 . . nuostolių (Vilniaus “Tieses”

Buvusiame Užulėnio ūkyje, kims įodžialj, kai Maisto pramonės valdybos 
buvo nupirktas fr padovanotas prea- įmonės nė iš tolo nepajėgė perdirbti 
dentui Smetonai, dabar vadinamame kolchozų pasiūlytų vaisių ir daržovių. 
Vzugtrūi, yra jrengta respublikinė tu- £>jdeli kiekiai per tai sugedo, 
bcrkuliozinė sanatorija.

.. I . “Tiesa'* viename savo vedamųjų at- 
A. Venclovas romanas “Gimimo die- yjcm pripažįsta: “Ne paslaptis, kad 

na”, kuriame vaizduojomas sovietinės ^Kuriuose daugelis darbų silpnai me- 
santvarkos Lietuvoje įvedimas, išėjo Jonizuoti, elektrifikuoti, atliekami 
rusiškai. Verte V-. Čepaitis. Išleido rankomis”. Laikraštis ragina atitinka- 
Maskvos leidykla “Sovietskij pisatel ’. mas įtaigas pasirūpinti, kad žemės 

Skulptoriui Vincui Grybui Jurbar- mašinoms gaminti būtų PaHipin-
ke lapkričio 20 d. atidengtas pamink- reikalingas kiekis metalo (matyt

raudoną granito biustas ant
augšto piedestajo, sukurtas skulpt. Via- statybos tresto liaudies dai-
***” nų ir šokių ansamblis buvo išvykęs į 

Leningradą, kur koncertavo tris die
nas.

Panevėžio dramos teatro dvidešimt
metis^ Pirmasis jo režisorius buvo J. 
Miltinis (pastaraisiais metais apie jį 
nebegirdėti). Per 20 metų esą pasta
tyta 72 premjeros. Panevėžyje ir gast
rolėse buvę per tą laiką 3.800 vaidini
mų, kuriuos aplankė maždaug 2 mili
jonai žiūrovų.

Ateistų būrelis, sukurtas Šiaulių pe
dagoginiame institute, veikia ne tik 
pačiame institute, bet eina už jo ri 
bų. Vasaros metu jo nariai su ateisti
nių paskaitų čikįlu aplankė Anykščių, 
Jiezno, Alytaus, Trakų ir kt. rajonus, 
a Šiluvoje buvo suorganizuota ateisti
nė konferencija. Būrelis taip pat “švie
tė” Šiaulių fabrikų darbininkus, o šie
met numato eiti ateizmo skiepyti į 
apylinkių mokyklas, orgaizuoti ten 
ateistų būrelius. Institute įruoštas 
ateistų kampelis.

Mokytojas Kajetonas žievys šį ru
denį atšventė savo pedagoginio darbo 
30 metų sukaktį. Jis dabar yra Aly
taus 2-sios darbininkų vidurinės mo
kyklos direktorius

Eis

HAMILTON, Ontario
VAV PARAFUOS ŽINIOS

Parapijos bazaras, kuris buvo nu
matytas gruodžio TO d. dėl techniškų 
kliūčių nukeliamas į ateinančių metų 
rausto 21 d., 7 vai. vak.

Parapijiečiai maloniai prašomi su* 
.grąžinti bilietų šakneles kaip galima 
..eičiau, be to, kurie dar neįsigijo bi
lietų, galėsite gauti pas platintojus. 
Bazaro tikslas — parapijos skoloms 
padengti, todėl įsigykite knygutę sau, 
..i>a išplatinkite savųjų tarpe.

Plotkelių galima gauti sekmadieniais 
m> pamaldų parapijos salėje.

Parapijiečių lankymas vyksta kiek- 
. ieną savaitę.

Klebonijos statymo finansinė apy
skaita bus duota drauge su parapijos 
pyskaita per Naujus Metus. Numaty-

T2VI8KES ŽIBURIAI
r -r, -T............... . II '-r-....... .. I . ............................... 1 'II I'

West Lome • Rodney
SIGS APYLINKES LIETUVIAMS 

KATALIKAMS prieškalėdinis susikau-’ 
pinas įvyks gruodžio 18 d. 5 vai. p.p., 
sekpiadienį, West Lorne bažnyčioje.

paaukotus 65 fantus loterijai, prisidė
jusioms darbu: pp. Sepiams, J. Ra- 
guckui, A. Bugailiškiui, Alt Paukš-, Ten ga|įma kalėdinių plot-

Lietuviai

ISM*. Ail 8 Nr. 49 (569)

M

pasaulyje

do Pteškūno ir arehit. Eduardo Bud- 
reikūs.

Grybas vokiečių buvo sušaudytas 
19 H m. HepOs 3 d. Ar jis buvo komu
nistas ar tik šiaip įtemptas į jų pro
pagandine mašiną pirmosios okupaci
jos metu, dar tebėra tikrai neišaiš
kinti

Šot Kt’tmi Petrauskui lapkričio 23 
d. suėjo 75 m. amžiaus.

Žurnalistas Bružas, buvęs “Mūsų 
rytojaus”, “Ūkininko patarėjo” ir kitų 
laikraščių redaktorius, gautomis iš Si
birą žiniomis, šiuo metu gyvena Kras
nojarsko mieste.
Ekskuntgts Ambraziejus Akstinas yra 

buvęs Riešės klebonas.
Kaltina kunigus. Maskvos “Ogo- 

niok” korespondentas kaltina Lentva
rio kleboną, kuris ruošias jaunimui šo
kių ^vakarus. Jis turįs patefoną ir 
plokštelių vertingą rinkinį o jaunimą 
sukviečias vaikščiodamas po butus.

Kun. Masys Biržuose savo bute įstei
gęs katalikišką jaunimo klubą, “Jis 
turi tris radijo aparatus, patefoną, 
šaškes, žurnalų ir laikraščių. Dvide
šimts jaunuolių — visi vid. mokyklos 
mokiniai, lanko šį “katalikišką klu
bą”. Visi 20 po atitįnamo parengimo 
pradėjo lankyti bažnyčią, dalyvauti 
chore ir apsivilkę kamžomis tarnauja 
religinėm apeigom”.

.)£
Į atlaidus Boguslavisky 50 klm. nuo 

Vilniaus,• suplaukę minios. Mašinų 
traktorių stotis, Širvintų restorano sa- j 
vininkai ir III mokyklos internatas į 
parūpirię net sunkvežimius nuvykti į | 
atlaidus. Prie bažnyčios pardavinėjami __ -__
kryželiai, rožiniai, šventųjų paveiks-/20 metų Lietuvos komunistų partija Į pas N, Stanaitytę- 
liukai ir kt. Klausyklos buvę apgultos, i buvusi primta į Sov. Sąjungos kp su- prašomi atkreipti į tai dėmesį ir para- 
... -dėtį. Tąja proga prisipažino, kad anuo- ginti savo vaikus vieną kartą savaitėje

Nauja rublio verte. Maskvai paskel- 1940 vasarą, Lietuvos kp te- praleisti linksmoj lietuviškoj aplin- 
bus, kad nuo sausio 1 d. W senųjų rub-■ tur£jusi vos 599 narių Ir toji sau- cia Jie netik susitiks savo drau- 
Hų sudedami į 1 naują rublį, o nese-!jelė sudaranti niekingą visų gyven-! Sus> t>et taip pat išmoks ir šokti links
niai paskelbus, kad nuo tos pačios die-1 ^ojų skaičiaus nuošimtį, turėjo drąsos j nius lietuviškus tautinius šokius, 
nos nustatomas naujas rublio kursas * pasiskelbti tautos masių valios reiš-, Sį pavasari tautinių šokių grupė ren- 
santykyje su doleriu, visam pasauliui i ^ėja! Jei ne raud. armijos šarvuočiai, g^a koncertą. Šiame koncerte tėvai tu- 
buvo aišku, kad čia negalima kalbėti ‘ grupelė taip jr būtų likusi nereikš- rėš progos pamatyti ir savo vaikus, 
apie rublio užvertinimą, o tik jo nu- rQij^,ga Pranešime dar buvo pažymėta, ■ Koncerto programa yra labai įdomi, 

kad anksčiau partijos pavadinime į susidės iš pačių linksmiausių ir įdo- 
skliausteliuose žodis “bolševikų” bu- miausių šokių. Tai bus visi nauji šokiai 
vęs išbrauktas TSkp 10-to suvažiavimo ne Hamiltono grupei ir visuome- 
nutarimu. Tarpe Lietuvos kp uždavi- nei, bet ir kitoms tautinių sokių gru- 
nių pranešime minima: “Partija moko Pėms. šie šokiai yra labai įdomūs ir 
mus nekęsti liaudies priešų”. (Nors: vaizdingi. Reikia ne tik šokti, bet taip 
Liet. kp. — visasąjunginės partijos fi- • Pa^ kaikur ir vaidinti. Greiti taktai ir 
lialo — narių skaičius per tuos 20 me
tų ir padidėjo, bet ir dabar jis tesiekia 
vos 2% visų Lietuvos gyventojų. Kaip 
tuomet, taip ir dabar menkutė sau
jelė partiečių, durklų pavėsyje, pri
meta savo valią visai tautai. E.).

Biržų Radvilų pilis pradėta restau
ruoti. Restauravimo darbams vadovau
ja architektas Algimantas Urkšas. Dar
bai užtruksią porą metų.

Klaipėdoje Dangės upės dugne, ruo
šiant tiesti kabelį Trinyčių fabrikui, 
aptikta daug nuskandintų artilerijos 
sviedinių. Jų buvę iškelta apie 350. 
Iš jų 75 svėrę po 65-67 kilogramus. 
Sviediniai išvežami ir susprogdinami.

Tarp šventosios ir Nevėžio kasamas 
kanalas, tarp Kovarsko ir Anykščių. 
Tuo būdu norima į Nevėžį nukreipti 
daugiau vandens, kurio didesnis parei
kalavimas yra Panevėžio ir Kėdainių 
pramonės įmonėse. Kanalą numatoma

buvo aišku, kad čia negalima kalbėti i

vertinimą. (Senuoju kursu už vieną 
doleri buvo skaičiuojama 4 rubliai, 
tad naujais rubliais turėtų būti 40 ka
peikai už dolerį, bet kursas nustatytas 
90 kapeikų, vadinasi, už doleri bus 
skaičiuojama daugiau negu dvigubai 
kapeikų, negu iki sausio 1 d.). Nepai
sant to, Vilniaus radijas ir “Tiesa” 
nesiliauja mulkinę gyventojus, kad 
rublis esąs “užvertintas”. Bet ir mi
nėtas nuvertinimas rublio realybės 
neparodo. “Juodoje biržoje” Lietuvoje 
(tokios “biržos” veikia visuose komu
nistiniuose kraštuose) už. doleri fakti- 
nai mokama iki 10 kartų daugiau, ne
gu yra oficialus kursas. Kai nuo sau
sio 1 d. rublis ir oficialiai bus nuver
tintas, vargu tas “neoficialus” kursas 
pagerės. E.

Ragina skaityti rusiškus laikraščius. 
Respublikinės spaudos .direkcijos pa
reigūnas Damašius per Vilniaus radiją 
ragina prenumeruoti netik respubliki
nius, bet ir centrinius, rusiškus laik-

Lake Simcoe
livro oiy VO*- :r . o. :-z o, . .
Tor ontc. Lif’tuvisk ;• a . S ' . > Lr«:1
Betty Voittekuno wa 7

čiui, o visiems atsilankiusiems—spor
tiškas ačiū už parėmimą mūsų klubo. 
Kartu kviečiame visus hamiltoniečius 
į Kanados lietuvių pirmenybes krepši- 
ivje, stalo tenise ir tinklinyje sausio 

28 d. ir vakare j bervdrą pobūvį 
Knights of Columbus salėje, dalyvau
jant sportininkams iš Montrealio, To
ronto, Rochesterio ir Hamiltono.

Valdyba.
SKAUTAMS IR SKAUTĖMS KALĖ

DŲ EGLUTE bus gruodžio 18 d., sek
madienį, 4 vai. p.p. parapijos salėja. 
Kviečiami visi tėveliai atsilankyti ir 

- L .< taip pat kviečiami svečiai ir vaikučiai
.a išleisti atskirą biuleteni su aukotojų ne skautai. Atvažiuos Kalėdų senelis 
javardėmis. Ta pačia proga prašome su dovanėlėmis, taip pat bus programa, 
pasižadėjusių kaip galima greičiau iš- kuri3 ^pHdys jaun. skautės.
nldyti savo pažadą, kad tuo būdu ne- ( jaUN. SK. DR-VES DRAUGININ- 
jūtų apsunkinta parapijos finansinė praneša, kad paukštytėms sueiga 

.... ..... bus gruodžio 11 d., sekmadieni, 3 vai.
Prieškalėdinės rekolekcijas pravedė p p parapįjos salėje. Dalyvavimas bū- -

T. J. Kidykas, SJ, iš Čikagos, aktualio-; Hnas Tėveliai, norį įrašyti savo mer-i A- Kudirka, V. Bukšta, P. Balyta, P. 
mis temomis patraukdamas lietuvių a r w
dėmesį ir išgvildendamas dvasinės pa
saulėžvalgos klausimus. Hamiltonie- 
čiai už taip pritakintas ir nuotaikin
gas konferencijas Tėvui Kidykui nuo
širdžiai dėkoja ir linki Dievo palai
mos dvasiniame darbe.

Rekolekcijos buvo baigtos Keturias
dešimt valandų švč. Sakramento adora
cija.

kelių.
Būsiu su svečiu kun. kleb. P. Ažuba

liu, kuris pasakys konferenciją, bus 
klausoma išpažinčių, atlaikytos šv. Mi
šios, daloma šv. Komunija. Prieš Ko
muniją susilaikyti nuiPstipraus valgy
mo 3 valandas.

Nuoširdžiai dėkoju šios apylinkės 
lietuviams už $245 auką šv. Kazimiero 
parapijai Delhi, Ont., jos vienerių me
tų sukakties proga. Už šiuos pinigus 
bus nupirkta graži monstrancija, ku
rios įrašas ilgą laiką liudys Jūsų šir
dies gerumą.

Aukojo: J. St. Paketurai, J. V. Ig- 
naičiai po $25, J. Launikaitis $20, J. 
Rastapkevičius $14, A. Ratkevičius, M. 
Kieraševičius; J. E. Statkevičius, J. 
Norgėlas, V. Balnis, A. Kojelaitis, G. 
Ciparis, H. Jasinskas po $10, J. Stan
kevičius, Z. Mockus, J. ir Petr. Paš- 
kauskai, V. Andriulionis, A. Kaupas,

gaites į skautišką jaunimą, prašomi 
atvesti į sueigą. Priimamos mergaitės 
nuo 7 metų. Tuntininkė.

JAUNIMO REIKALAMS SUSIRIN
KIMAS. Si šeštadienį, gruodžio 10 cL, 
7 v.v. Hamiltono Skautams Remti 
D-jos v-ba šaukia visų kolonijas lietu
vių susiiinkimą - kavutę parapijos sa
lėje. Anksčiau šie susirinkimai praei-

- w Idavo visiško mūsų visuomenės indife-
Parapijos choras, vadovaujamas V. ’ rentizmo ženkle. į juos teateidavo vos 

Verikaičto, intensyviai ruošiasi Kalė- keliolika tautiečių ir iš tu pačių apie 
doms parengdamas naujų giesmių re-1 pmė,.kurij| jaunimo čia nėra. Būkime, 
pertuarą. Džiugu, kad j parapijos cho- pagaliau, logiški: kaip mūsų jaunoji 
rą įsijungia vis naujų choristų, tuo išaugs Hetuviška, jei mes tuo 
budu padidindami choro pajėgumą. rej^aiu nė piršto nepajudinsime!
Y;. Yęrikattis visada choristų nuošir- jaunimą mes privalome išau- 
džrai laukiamas ir sutinkamas. ginti lietuvišką, o tam gražių verkš- 

Repeticijos vyksta ketvirtadieniais lenknų spaudoje neužtenka. Tik rea- 
ir sekmadieniais. - - - - - - - - - -

Parapijos choras praturtins ir tau
tinių švenčių programą. J. P.

HAMILTONO APYLINKĖS
- ŽINIOS

Šį sekmadienį, gruodžio 11 d., 4 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose yra šaukiamas 
Hamiltono Bendruomenės visuotinis 
narių susirinkimas. Prašome visų kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Naujųjų Metų sutikimą, kaip ir kas- poviliukas turi sutaupęs LN antrą šim- 
met, apylinkės valdyba ruošia gruo- kurios pusę įteikė sidabru — pus- 
džio 31 d., Queen’s šokių salėje, -J069 doleriais. Išleisdami LN v-bos pirmi- 
Barton St, E. Salė yra perdirbta iš ki- | n;jj^ Jonikai patikino, kad per LN 
no salės, kuri yra erdvi ir jauki, talpi- peiliukui taupysią iki $500.
nanti 700 žmonių. Staliukai nebus re- Nailju nariu įstojo įteikdamas $100 
zervuojami, kadangi vietos užteks vi-, Urbaitis Feliksas. Nuoširdus

Gaidauskas, J. Ciparis, V. Kauzenas, 
S. ir P. Repšiai, W. Zynski, V. Naru
ševičius, K. Gaputis iš Bothwell, Ont, 
po $5, J. Šarapnickas $4, P. Budrei-

Dėkingas už gražią auką parapijos 
ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju.

Kun. dr. J. Gutauskas, 
šv. Kazimiero parap. klebonas.

JA Valstybes
PREL M. KRUPAVIČIAUS pager

bimas jo 75 nr amžiaus proga bus 
gruodžio 18 <L Jaunimo centre Čika
goje.

IR PABALTIJO DIPLOMAT AI J A V 
vyriausybės buvo pakviesti kartu su 
kitų šalių diplomatais stebėti rinki
mų eigą. Lietuvos pasiuntinybė Va
šingtone buvo delegavusi dr. S. Bačkį, 
pasiuntinybės patarėją, į New Haven, 
Conn., rinkimų stebėti. Lietuvio diplo
mato raportas apie savo stebėjimus 
buvo per diplomatinio korpuso deka
ną vėliau pristatytas Amerikos vyriau
sybei ■': . E. • j

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PAKTUOS EGZtueJE raštas buvo nu
siųstas SPD (Vokietijos socialdemokra
tų partijos) kongreso prezidiumui 
Hannoveryje. Lietuvos socialdemokra
tai linkt, kad SPD kongresas, remda
masis tautų apsisprendimo teisės pa
grindais, prisimintų Lietuvos bei kitų 
sovietų valdomų kraštų likimą, tų kraš
tų, kur darbo žmonių pagrindinės tei
sės yra pažeidžiamos ir jų darbo jėga 
sovietinės kolonijalinės sistemos iš
naudojama. Rašte dar pabrėžiama: 
^Darbininkai už geležinės uždangos 
žiūri į laisvojo pasaulio darbininkų 
partijas ir profesines sąjungas dide
lėmis viltimis”.

STUDIJŲ KLUBŲ VADOVYBĖS 
POSĖDŽIAI. Lapkričio 24-27 d.d. Čika
goje įvyko Lietuvių Krikščioniškosios 
Demokratijos Studijų Klubų Centro 
Valdybos posėdžiai. Juose dalyvavo iš 
Čikagos cv pirm. Vladas Soliūnas ir 
Adomas Viliušis, iš Detroito Algis 
Glatkauskas ir iš Clevelando Algirdas 
Kasulaitis. Taip pat dalyvavo visa ei
lė čikagiškių kolegų.

Ketvirtadienį posėdis įvyko pas Jur
gį ir Aldoną Gravrogkus. (J. Gravrog- 
kas yra du metus buvęs KLDSK cv 
pirmininku). Visas vakaras buvo pa
skirtas Studijų Klubų tikslams. Tar
tasi veiklos metodų, formų klausimais, 
organizacijos plėtros reikalais, vidinė 
santvarka ir t.t.

Penktadienį posėdžiai vyko pp. že
maičių namuose. (Kol. A. žemaitis yra 
LKDS centro komiteto referentas, jau
nimo reikalams ir vienas ‘‘Jaunimo 
Žygių” redaktorių). Posėdyje svarstyti 
‘‘Jaunimo Žygių” reikalai. Dalyviai 
kritiškai analyzavo įvairias žurnalo 
problemas, pradedant turiniu ir bai
giant prenumeratorių skolomis. Iškelta 
visa eilė naujų idėjų tiek redakci
niam, tiek administraciniam darbui 
pagyvinti.

šeštadienio posėdis įvyko pas kol. 
A. Viliušį. Čia dalyvavo t?k cv nariai. 
Padaryta visa eilė nutraimų, kurie iš
ryškėjo ir subrendo praeitų dienų pa
sitarimuose, 
mąi palikti

kurių sekantis numatytas gruodžio 18 
d. Čikagoje. Jame dalyvaus ir cv na-

rimas įvairiais aktualiais klausimais 
prie skanaus vaišių stalo. -** "

Pasitarimų dalyviai džiaugėsi, jog 
vos po penkerių metų Studijų Klubai 
išaugo į rimtą jaunosios inteligentijos 
organizaciją, kuri nebijo gilintis j to
kius klausimus ir problemas, kurios vi
suomenės yra laikomos nepopuliario
mis. Politikos laukas yra labai svar-» 
bus ir džiugu, kad atsiranda vis dau
giau jaunų žmonių, kurie randa laiko 
įvairiausius politikos klausimas pastu
dijuoti. Šia prasme Studijų Klubai iš
eivijoje yra pionieriai ir jų pasirinktas 
kelias yra sveikintinas.

Sekmadieni Jaunimo namuose įvyko

aptarta visa eilė klausimų ir diskutuo
ta glėbys problemų. Nors negausus, 
bet gyvas susirinkimas paliko labai 
malonų įspūdį.

Studijų Klubų vadovybė kreipia ypa
tingą dėmesį į baigusius augštąjį moks
lą akademikus, kaip į busimuosius lie
tuviškosios visuomenės vadus. Pasta
rieji gi, dažnai tardami, kad neturį 
kur priklausyti, galėtų atkreipti dides
nį dėmesį į Studijų Klubus. Abiejų 
sąjunga neštų gražių vaisių ir todėl 
yra labai pageidaujama. (SKI).

Australija
SYDNĖJUJE yra net dveji lietuvių 

namai — Sydnėjaus centriniai Redfer- 
no priemiestyje, netoli geležinkelio 
stoties ir Bankstowno, o yra noro dar 
ir Cabramattos priemiesty įsigyti tre
čius lietuvių namus. Deja, ir jau įsigy
tieji abeji namai yra per maži ir neturi 
geros salės. Dėl to visi metiniai mi
nėjimai ir pobūviai rengiami ne lie
tuviškuose namuose, bet nuomojamo
se salėse. Dėl to Centr. Lietuvių Namų 
susirinkimas rugsėjo 25 d. įgaliojo LN 
Tarybą išsiaiškinti su Bankstowno L. 
Namų vadovybe dėl abiejų namų su
jungimo. < ,k

KUN. DR. JATULIS, buvęs Adelai
dės lietuvių kapelionas, dabar dirba 
Romos archyvuose, rinkdamas medžia
gą apie Lietuvą. Kadangi jis neturi pa
stovaus pragyvenimo šaltinio, tai Ade
laidės lietuviai sudarė buvusiam savo 
kapelionui šelpti specialų komitetą ir 
yra nusistatę kas mėnesį surinkti bent 
po £20 jam paremti. Už liepos ir rug
pjūčio mėnesius numatytoji suma jau 
esanti išsiųsta.

PATARIAMOJI POLITINĖ TARY
BA yra sukurta prie Australijos LB 
Krašto Valdybos. Jos paskirtis atsto
vauti lietuvius visokiuose bendruose 
su kitom tautybėm žygiuose Lietuvos 
laisvės reikalus liečiančiuose, infor
muoti australų visuomenę apie Lietu
vos reikalus ir t.t. i

WINNIPEG, Man.
KARIUMfENĖS ŠVENTĖS MINĖ- 

JIMAS. Sekmadienio rytą 11 vai. win- 
nipegiečiai būreliais rinkosi į bažny
čią pamaldoms. Parapijos kleb. kum 
J. Bertašiui pradėjus pamaldas sava- 
noris-kūrėjas Albertas Nolius į bažny
čią įnešė Lietuvos trispalvę vėliavą, 
Kurią lydėjo garbės sargyba: studentė 
Gražina Zavadskaitė, Viktorija Dau- 
baraitė, Imeke Timmermanaitė ir Da
nutė Demereckaitė, visos tautiniais 
drabužiais.

Visų akys nukreiptos į sav.-kūrėją, 
kuris 1918-19 m. ginklu gynė Lietu
vos nepriklausomybę. Tai tiesus ir žva
lus vyras, truputį žilstančiais plaukais. 
Taip ir kyla mintis ar bepašauks juos 
tėvynė dar kartą prie ginklo, kurių 
gretos vis retėja ir retėja.

Dienai pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. J. Bertašius, Apibūdinęs dienos 
reikšmę, kreipėsi į visus: “Stovėkime 
savos tautos, savų namų sargyboje, nes 
priešas kiek įmanydamas naikina mū
sų šalį, žudo mūsų brolius ir stengiasi 

Į išplėšti kas mums branbiausia — tikė- 

4 m. LN v-ba savo pirnrajameat^au^ j ’sSto p^ates’7 Patrito-
kime planavo LN už $200.000 dalis I tgki kunig0 žodžiai sujaudino ^y. 

į tojus, nes visų širdyse matėse didelis 
susikaupimas ir tyla.

Baigiantis pamaldoms choras, vado
vaujamas Danguolės Januskaitės, su
giedojo “Apsaugok Augščiausias tą 
mylimą šalį...”

Minėjimą salėje atidarė apylinkės 
pirm. M. Januška. Jis, taip pat dalyva
vęs nepriklausomybės kovose, nupasa
koja jų eigą bei kitus sunkumus Lietu
vai atsikuriant, o tolimesnei progra
mai pravesti pakviečia vicepirm. T. 
Luką. Programos vedėjas pagrindinei 
kalbai kviečia Juozą Demerecka. Pa
daręs jautrią įžangą ir apibūdinęs Vy
tauto Didžiojo žygius, toliau jis nusi
skundžia, kodėl šiandien mes taip re- 
tėjame? Negi užmiršome savo gimtąjį 
kraštą, savo brolius nešančius sunkų 
komunistinį jungą. Jis šaukia: Apsau
gok, Viešpatie, mano tėvynę nuo žiau
raus ir baisiojo tifono! Dar primena, 
jog gėda, kad yra lietuvių, kurie jau 
beveik atitrūkę nuo savo kamieno. Ne
besimato jų namuose nė vieno lietuviš
ko laikraščio, kuris taip nebrangiai kai
nuoja. Dar nusiskundė, kad rinkdamas 
solidarumo mokestį, jau ne vieno žiau
riai buvo iškoliotas ir išbartas, bet jis 
jo prašys vėl ir tikisi, kad tų dviejų

nesigailės. Jo kalba palydima gausiais 
plojimais.

Po to publikai pristatomas neseniai 
iš okup. Lietuvos atvykęs Bronius Lu
koševičius. Įžangoje jis pasakoja, kad, 
kuonr^t mes apleidę Lietuvą, jis dar 
buvęs vaikas. Matęs visą komunistų 
įžanginę Lietuvos okupaciją, nors dar 
buvęs jaunas, bet viską supratęs ir 
sunkiai pergyvenęs. Jis matė kai ko- 
munistai ^ jg^ė^iŠkės išvežė tėvelius, 
b jo mažytis vos šešių b&tų broliukas 
pabėgo į mišką. Grįžęs į namus ir ne
radęs tėvelių, verkdamas pasileidęs 
vieškeliu miestelio link, kur suradęs 
tėvus ir buvęs kartu išvežtas į Sibirą.

Jis paskaitė Lietuvos paritzanų dai
nelių, kurias dabar slaptai dainuoja 
Lietuvoje. Klausytojams buvo sunku 
klausytis jo kalbos. Kalbėdamas jis 
pats sunkiai pergyveno, Dėl ko ne vie
nam skausmo ašara nuriedėjo per 
skruostus. Vėliau iš publikos buvo duo
dama klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
visiems noriai atsakė. Jo kalba numa
toma paduoti vėliau ištisai į spaudą.

Pabaigai dr. Zulono sūnus Raimon
das padeklamavo gražų eilėraštį. Minė
jimas baigtas Tautos himnu, K. Str.

AUKOJO per kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 27 d.: $5 dr. J. 
Zulonas; $3 Stasys Bujokas; po $2 Me
čys šarauskas, Jauniškienė, J. Derne- 
reckas, inž. A. Maciūnas ir M. Januš
kienė; po $1 T. Lukas, kun. J. Ber
tašius, K. Strikaitis, K. Pranevičius, 
A. Genys, Pr. Gustas, Aleksas Prane
vičius, Kvietinskas, Albertas Nolius, V. 
Kriščiūnas, M. Bukauskas, Ant. Kun- 
caitis, žiminskas, J. Tknmermanas, 
Apolonija šidagytė> Ont X., Stepu- 
lionžs, Micpovihs, Mykolas Januška, 
Daubarienė ir Lingė. Viso surinkta au
kų $39. Aukojusiems nuoširdus ačiū.

T. Lukas SF atst. Whinipege.

ginti lietuvišką, o tam gražių verkš-

liu darbu tai padarysime. Todėl visi 
gruodžio 10 d. 7 v.v., o ypatingai tė
vai, būkime parapijos salėje, kur ap
tarsime ateities planus, išrinksime 
naują d-jos v-bą, ir prie kavutės pasi
dalinsime kitomis mintimis.

p LIET. NAMAI savaitės bėgyje pa
augo $200. Ypatinga padėka tautie
čiams p.p. Jonikams, 91 Queen §t. N.

: Mieloji Jonikienė pati paskambino St. 
: Bakšiui pranešdama, kad jų mažasis

^^jknkės valdyba ruošia tinę, kurios pusę įteikė sidabru — pus- 

Barton St, E. Salė yra perdirbta iš ki-į ninką^ Jonikai patikino, kad per LN

nanti 700 žmonių. Staliukai nebus re-j

siems. Tad prašome nedaryti jokių ačiū!
kiti} planų, bet ruoštis į bendrą visų i Vienvbėie didelė CTalvbė' Kai orieš !splesn. ,s mums Branorausia UKe-Mokyt. Juozas Dragūnas yra Sakių i lietuvlų Naujų Metų sutikimą. L L?"!, Anksčiau ar vėliau, vardan tie-

Z, Angariečio vardo vidurinės mokyk
los mokytojas. Jam šį rudenį sukako 
60 m. amžiaus.

Ksaveras Prūselaitis, dabar Lazdijų 
rajono žagariu pradinės mokyklos mo
kytojas, sulaukė 60 m. amžiaus.

Komunistų tebuvę 500. Vilniaus ra
dijas spalio 8 d. paminėjo, kad prieš i

Hamiltono apyl. valdyba.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ organi * 
zuoja jaunesniųjų šokėjų grupę. Ši 
nauja jaunųjų grupė veiks gretimai 
prie vyresniųjų. Visas jaunimas, kuris 
atitiktų į penkiolikos metų amžiaus 
grupę, registruojasi pas grupės vadovę 
p. Breichmanienę — JA. 8-4609 arba 

JA. 9-8460. Tėvai

koj. Čia jie netik susitiks savo drau-

Šį pavasari tautinių šokių grupė ren-

tautiečių pavadino tai utopija! šian
dien tai jau galėtumėm realizuoti, • 
nors dar didesnė pusė hamiltoniečių 
dirbančiųjų lietuvių nėra nariais. Pra
eities patyrimas rodo, kad mes savo 
paskiromis' šimtinėmis galime ir dvi- 
gubaididėsnius Tautos Namus pasista
tyti, tik vis dar^ręikia laiko, kadmis ir 
skeptiškiausįas fietuviškas širdis šiam 
didžiajam tautiniam darbui palenktų!

Papildymas. ^“TŽ” 46 nr. iš š.m. lap
kričio 17 d., rašant apie gerai pavy-1 
kurį LN balių, aukojusių loterijai tor
ius ponių sąraše praleista geroji St. 
Ročienė, kuri irgi įteikė šiam tikslui 
puikų tortą. Mieląją p. Ročienę už šį 
neatiduma nuoširdžiai atsiprašau!

Sk. St.

Kaikurie neišrišti klausi- 
ateinantiems. posėdžiams,

- narių skaičius per tuos 20 me- greiti fgūrų keitimaisi pareikalauja 
daug laiko repeticijoms, kas priverčia 
daugumą grupių atsisakyti nuo jų pa
rodymo publikai.

Šis darbas žengia į priekį dėka ener
gingos ir daug rūpesčių į šį darbą įdė
jusias grupės vadovės. E. P.

Padėka
HLSK *‘Kovas” valdyba nuoširdžiai 

dėkoja kun. dr. J. Tadarauskui už klu
bo pobūvio, įvykusio lapkričio 26 d., 
skelbimus bažnyčioje, LN valdybai užj se

EDMONTON, Alto.
MIELI TAUTIEČIAI. Lietuvių Ben

druomenės susirinkime lapkričio 6 d. 
svarstyta kalėdinių atviručių siunti
nėjimas. Kiek laiko, energijos ir pini
gų išleidžiame berašydami sveikinimus 
Edmontone gyvenantiems žmonėms, 
kuriuos kelis kartus Kalėdų laikotar
pyje susitinkame ir asmeniškai pasvei
kiname.

^sirinkime dalyvavusieji nubalsa-, d^e^TKetuviškiei^reikaLms, ri'stik 
vo, kad Edmontono lietuviai kalėdinių 
sveikinimų nesiųs vienas kitam, o ta 
proga paaukos $2 šalpos reikalams ir 
pasveikins vienas kitą asmeniškai.

Aukotojų sąrašas ir bendras sveiki
nimas bus iškabintas Lietuvių. Namuo-

KLB Edmontono apyl. v-ba.

MOHAWK
Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444, OX. 94224

Pilnas namą 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys,

Šaldytuvai,

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos.

Vilta; baMal,

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

Bellevilh|L^ y
“TŽ” 47 Nr. pasirodė Prano Šeirio Savo korėspofefeiąijoje aš nesky- 

žinutė, liečianti mane. Būk tai aš iš-; riau kokiai tai vienai šeimai nuopelnų, 
kreiptai, neteisingai aprašęs spalio 3 ’ Buvo nurodyta, jog visį lietuvių pa- 
d. Belleville mieste suruoštą visų tau-'stangom buvo suruošta paroda ir visų 
tų rankdarbių parodą. 1. Esą, parodos lietuvių vardu pasiųsta padėka visiems 
metu dalyvavusi jo žmona, šeirienė, o 
aš ją aplenkęs, nepaminėjęs jos savo 
korespondencijoje. Nuopelnus parodos 
esą esu skyręs vienai kokiai tai šeimai.
2. Savo tokiuo elgesiu, esą, sėju vie
tos lietuvių kolonijoje nesusipratimo 
sėklą. 3. Kad savo korespondencijoje 
augštai kėlęs tautiškumo idėjas, o fo
to nuotraukas pasiuntęs su lenkėmis, 
praleisdamas daugiau lietuvių ten da
lyvavusių. '

P. šeirio užmetimus laikau neteisin
gais. 1. Prieš parodą buvo sušaukti vi
si lietuviai ir parodos rengėjų patari
mu turėjo aptarti visus einamuosius 
reikahis bei paskirti parodos stalo lie
tuvių atstoves. Ponia Naruševičienė ir 
Danguolė Zalatoriūtė su tautiniais dra
bužiais buvo paskirtos parodos stalo 
atstovėmis. Taigi p. Šeirio parodymai 
atpuola, čia liudija foto nuotraukos, 
kurių daug yra. Foto mėgėjų buvo fo
tografuojami aktyvesni parodos daly
viai, o visos minios nufotografuoti ne
įmanoma. Matyt, minios jūroje p. šei
rienė ir buvo praleista, o ne dėl ma
no kaltės. Josios foto nuotraukos man 
niekur neteko matyti.

kolonįjos lietuviams už suruoštą pa-

2. Belleville lietuvių kolonijoje ne
susipratimo sėklų nėra. Visi patenkin
ti buvusia paroda ir mano nusiųsta 
“TŽ” korespondencija, išskiriant p. 
Šeirį. ■ J • ■

3. Lenkių atstovės, įsiterpusios pa
veiksle šalia lietuvių stalo atstovių dėl 
to, kad lenkai turėjo ant to paties sta
lo savo skyrių bei savo atstoves prie 
jo. Fotografuojant, matyt, ir jos pa
teko. Kad neklaidinti visuomenės aš 
savo korespondencijoje pažymėjau, kas 
per vienos stovi šalia lietuvių, nes 
matyti, kad jų tautipiai drabužiai yra 
skirtingi. Ir man atrodo, kad nepa
mynus savo tėvų gražiosios kalbos ben
drauti su visoms tautoms nėra žalinga, 
kaip pastarasis būkštauja.

P. šeirys, rašydamas prieš mane sa
vo iškreiptus parodymus, turėjo gerai 
mano korespondenciją perskaityti.

Skaitytojai, palyginę mano kores
pondencijoje parodos aprašymą ir jo 
išvedžiojimas prieš i^>e pamatys, 
katras esame teisus ir kieno korespon
dencija yra taisytina. ;

Juozapas Zalatorius.

Toupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgRią paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskalos ir narto gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 12 vai

MINDEN BUILDING, 20 KING ST. E, BOOM 13, notaro A. LtadšUas 
įstaigoje D Mgšte. TEL. JA. 7-5575.

Vašingtonas. — JAV preziden- 

usio 
palankumo muitus. Tuo būdu no- 
rima padidinti Lenkijos importą 
* Haaga. — 90% Olandijos vai
kų šiemet bnvo įskiepyti nuo po-

LIETUVA KITU AKIMIS
* Kitataučių literatūroje labai re

tai sutinkamas Lietuvos vardas. 
Svetimiesiems mūsų kraštas yra 
mažiau žinomas, negu betkųri ki
ta Europos valstybė.

Todėl su malonumu radau ma
žą epizodą, Įvykusi Lietuvoje An
ne Telscombe tik ką išleistoj kny
goj “Miss Bagshot goes to Mos
cow”.

Knyga įdomi turiniu ir gyvu sti
liumi, lengvai skaitoma. Bet ne 
tos knygos recenzija man rūpi, 
tik tas mažutė epizodas iš Lietu
vos, kur autorė keliais sakiniais 
parodo, kas buvo Lietuva ir kas 
ji yra dabar.

Rinktinei delegacijai vykstant 
iš Anglijos i Maskvą, pirmas su
stojimas už geležinės uždangos 
buvo Vilniuje.

Pietų metu lėktuvui nusileidus 
Vilniaus aerodrome, keleiviai tik 
ką nuo sniego nuvalytu taku pa
sileido valgyklos link. Nykios žie
mos tylos neardė “kapitalistinis 
aktyvumas ir skuba”. Vakariečių 
delegaciją, įžengusią į komunisti- 

pasitiko tik radijo. triukš-

bos industrijos viršprocentinę 
produkciją.

Aerodromo pagrindinio pastato 
laukiamoji salė, kurios mozaiki
nes lubas remia marmuro' kolo
nos, papuošta Lenino, Stalino ir 
kitų sovietinių galiūnų biustais. 
Sienos dekoruotos kūjo ir piūklo 
emblemomis, o langai pridengti 
raudonomis užuolaidomis.

Iš autorės aprašymo dvelkia tos 
naujos salės nejaukumas ir bjau
rumas, ką garsiai ir pareiškė se
noji Miss Bagshot: “Kaip vulga
ru! Koks senamadiškas pastatas! 
Aš maniau Sovietų Sąjunga tai 
kraštas kraštutinio modernizmo. 
0 štai, čia randame Viktorijos 
erą”. *

Vienintelis tikrasis komunistas 
delegatų tarpe, pajutęs pareigą 
ginti Sovietų Sąjungą, i tai atsa
kė: “Vilnius, sovietų Lietuvos 
sostinė, yra visai naujas priedas 
prie USSR. Prieš karą Lietuva bu
vo tipiškai buržuazinis, labai at
silikęs kraštas. Be abejo, žymė to

atsilikimo ir jų senų tradicijų pa
siliko, nežiūrint pavyzdžio pažan
gaus sovietinio kaimyno”.

Čia šiam komunistui už mus ir 
vėl atsakė Miss Bagshot: “Prieš 
karą, jaunuoli, Lietuva buvo la
bai pažangi, moderniška mažoji 
valstybė. Aš žinau, nes esu čia bu
vusi ir mačiusi, kad buvo kitaip 
negu yra dabar”.

Kairieji delegacijos nariai, gel
bėdami sovietini prestižą, ramina 
save, kad šiaip ar taip, pastatas 
yra didelis, užuolaidos gražios ir 
“jo statybai išleista daug daug 
pinigų”.

Valgykloje, susėdus prie ilgo 
stalo, Miss B. su gera nuotaika 
vėl pareiškė gražią nuomonę apie 
Lietuvą: “Prieš karą lietuvių 
maistas buvo vienas iš geriausių 
pasaulyje”. - .

Bet kaip nusivylė išalkę turis
tai, nebegavę meniu pasirinkti, o 
tik trijų patiekalų pietus, iš ku
rių du buvo neskoningai ir blo
gai pagaminti kopūstiniai: kopūs
tų sriuba, ir balandėliai su ryžiais. 
Tik . slyVmv>Wnipotąs Išalkusius 
kiek gėriau nuteik^, jji ■

Labiausiai turistus sllfi? nejau
ki aerodromo aplinka ir nuotaika 
be gyvybės, aktyvumo ir tautinio 
charakterio. Būdama pastabi, 
Miss B. -pareiškė: “Nejauti, kad 
esi svetimame krašte. Stoka akty
vumo ir tautinio spalvingumo su
kelia nejaukų pajutimą, tarsi at
siradus tuštumoje”.

Dėl sniego audros lėktuvui ne
galint pakilti, Vilniuje reikėję už
trukti ir delegacijos nariai buvę 
priversti nakvoti laukiamajame 
ant stovyklinių lovelių, Stalino ir 
Lenino biustų sargyboje.

Toks yra liūdnas Vilniaus ae
rodromo vaizdas. Komunizmas, 
panaikinęs “buržuažinę” Lietuvą, 
paliko tuštumą. Mažoji, moderniš
ka Lietuva nepriklausomo gyve
nimo metu, nustojo gyvybės ir ak
tyvumo komunistinės santvarkos 
įtakoje, ką taip vaizdžiai trumpu 
epizodu pavaizdavo autorė kny
goje “Miss Bagshot goes to Mos
cow”. Rūta. (“MP”

nejau-

Dėmesio klijentams SUDBURYJE!
Estiška daržovių konservavimo įmonė Toronte atkreipia jūsų 
dėmesį, kad rūgščių kopūstų, agurkų ir raudonų burokėlių ga
lima nusipirkti sekančiose krautuvėse SUDBURYJE:
1. Affl Alte — 98 Etm Street West.,
2. James Christako — 410 Elgin Ave., •
3. Melvin Grocery — 400 Melvin Ave.,
4. Northern Butcher — kampas van Horne ir Chaughnessy St.

AIMRE & CO. TORONTO.
I
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PENKERI METAI KANADOJE 
ATGIMUSIAI "MOTERIAI"

“Atviros ma-
Šią savaitę išėjo iš spaudos 4 

(21) “Moters” numeris. Su šiuo 
numeriu sueina lygiai penkeri 
metai nuo šio žurnalo gimimo Ka
nadoje. Džiaugiamės tuo gražiu 
ir sėkmingu “Moters” pusmečiu. 
Bet iš tikrųjų “Moteris’ šiemet 
turėtų švęsti ne penktuosius, o 
penkiasdešimtuosius metus, nes 
Kanadoje ji tik atgimė. Ji yra gi
musi anais, dar rusų caro prie
spaudos Laikais, netrukus po to, 

- kai Lietuvoje buvo panaikintas 
.spaudos draudimas.

Mes, kurie skaitome ir gėrimės 
šiuo puikiu žurnalu, turbūt, ne
daugelis žinome, kad jis yra tąsa 
to pirmojo mūsų tautos istorijoje 
lietuvių kalba spausdinto moterų 
žurnalo, atsiradusio tada, kai bu
vo negirdėtas dalykas, kad mote
ris galėtų būti, sakysim, gydyto
ja, advokatė ar net paprasčiausia 
įstaigos tarnautoja.

Jį 1910 metais Kaune išleido 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija, pavadindama “Lietuvaitė”. 

f “Lietuvaitė” ėjo kol I Pasaulinio 
karo audra į visas puses išblaškė 
jo leidėjas ir globėjas. Bet tuoj 
po karo, 1918 m. susirinkusios na
mo, jos vėl ėmėsi žurnalo leidi
mo darbo. 1920 m. žurnalas pa
keitė savo vardą į “Moterį”. Nuo 
tada jis be pertraukos ėjo visą 
Lietuvos nepriklausomybės metą. 
Liet. Kat. Moterų D-jai nepirklau- 
somybės metais priklausė tūks
tančiai moterų. Savo žurnalą skai
tė jos bemaž visos, o kiek dar ki
tų! Taigi jo nauda ir Įtaka, žen
giančiai į šviesą Lietuvos mote
riai, buvo milžiniška.

Jo dabartinės leidėjos pagristai 
gali didžiuotis, kad išeivijoje jos 
tęsia savo motinų ir senelių pra
dėtą ir taip sėkmingai dirbtą di
džiulį kultūrini darbą.

Ta tiaka, ta dvasia Lietuvoje 
ėjusios* “Moters” jos atgaivinto
jose turėjo būti nepaprastai stip
ri, kad jos be “Moters” negalėjo 
nurimti. Nutarimas atgaivinti 
“Moterį” padarytas 1955 metų 
pavasarį Kanados Liet. Katalikių 
Moterų D-jos suvažiavime Mont- 
realyje. Pirmuosius ir sunkiau
sius žurnalo išleidimo žingsnius 
padarė tame suvažiavime širinkta 
naujoji KLK Mot. D-jos Centro 
Valdyba, kurios pirmininke buvo 
dr. V. Giriūnienė. Pirmąja redak
tore buvo pakviesta St. Prapuole- 
nytė, o administratore K. Juoza- 
paviečienė. '

Kol gyvą Liet. Catalikių Mote
rų D-ja, gyvalr “Mdt&fiS”. Dabar
tinę Kanados Liet. Kat. Moterų 
D-jos eCntro Valdybą sudaro: A. 
Sungailienė, pirmininkė, D. Bra- 
žienė, Z. Butkevičienė, D. Keršie
nė ir Petraitienė. Taigi jos yra 
dabartinės “Moters” leidėjos. Da
bartinė “Moters” redaktorė yra 
Iz. Matusevičiūtė, o administrato
rė Br. Pabedinskienė.

išeivijoje leidžiamoji “Moteris” 
turi prisitaikyti prie naujų laikų 
ir naujų sąlygų. Dabar ji skiria
ma viso laisvojo pasaulio mote
rims. Joje mielai talpinami strai
psniai įvairių religinių ir politi
nių isitikinmų moterų, jeigu tik 
jie nėra priešingi religijos ir mo
ralės dėsniams. “Moteris” dabar 
yra vienintelis ryšys visame pa
saulyje išsisklaidžiusių moterų. Ji 
jas pasiekia Kanadoje, Ameriko- dėl to lenkai gerbtini. Kas save 
je, Europoje, Australijoje ir Pie- gerbia su tautinėm kilminėm sa- 
tų Amerikos kraštuose, kaip Ar- vybėm, tokio niekas nevergia. 
gentina, Brazilija ir kit. iVsur ji 
yra laukiama ir miela viešnia, nes 
ji, anot vyskupo Brizgio, duoda vi
so pasaulio lietuvėms savos tau
ros ir Kristaus dvasios eleksyro, 
kad pokiame krašte ir jokiose ap-- 
linkybėse jos neprarastų savo bū
dingojo tradicinio 
terš charakterio.

“Moteris” daug 
lietuviškos šeimos 
jaunimo ir vaikų 
kiekviename numeryje talpina 
Liet. Kat. Moterų D-jos ir jos 
skyrių veiklos apžvalgą, turi mer-

daug poezijos, rašo apie sveikatą, 
moters higieną ir t.t. Išeina gera
me popieryje ir gražiu daif. N. 
Kulpavičienės pieštu viršeliu. O 
žurnalo kaina — tikrai ne pasipel
nymo reikalams — vos $3 me
tams. Bet išsiverčia. Išsiverčia 
dėlto, kad daug moterų jį prenu
meruoja ir remia. Prenumeruoja 
ne tik moterys, bet ir nevienas 
vyras.

Visi, kas prenumeruoja, skaito 
ar remia “Moterį” yra verti par 
garbos, nes “Moteris” yra stipri 
užtvanka sulaikymui tos didžiu
lės, iš visų pusių mus siekiančios, 
nutautėjimo bangos, “Moteris” 
yra ta naujoji vaidilutė, kuri 
kursto ‘šventą lietuviškos šeimos 
ugnelę, saugodama ją nuo sveti
mo krašto vėjų.

Z. Daugvainienė.

Leonardas Andriekus
SOG'f'’•* ° J ’ '
Dar atbėgs pusnim kiškeliai. * 
Prie jaunųjų obelų.
Bus žiemos naktų ledinėj mėnesienoj 
Matomas .kiekvienas medis, 
Matomas kiekvienas krūmas, 
Lyg ant delno.
Būsi, Dieve, matomas, tik nebylus 
Užsnigtų laukų sargyboj.
Bėgdami pusnim kiškeliai, 

. Ant kalvų apsižvalgys—
Ar tikrai šią baltutėlę naktį 
Žemė ir dangus nutilo, 
Žemė ir dangus užmigo, 
Ta» bemąstant.
Ar Tu pats, budėdamas, kitų akis 
Poilsiui tikrai užspaude!.

ti P E S
Nejaugi būtų kaltos 
Gimtosios žemės lėnos upės, 
Kad jos, pavasarių prikeltos, 
Į jūrą veržės.
į jūrą nešė kraują, ašaras,
Į jūrą nešė tavo, Viešpatie, atodūsius —
Ir dar labiau pagilino
Ši mano skausmą.
Net ir prie savo žiočių
Nesulėtėjo upių srovės*
Jos nunešė daug meilės žodžių
Į siaubią gelmę,
Jos nunešė daug mano ilgesio,

j, T. Daųg spindinčių pavasario saulėlydžių.
' ir nūn žinau, *

Kodėl taip jūra dūsauja,
O išmestas į krantą, 
Yra toks permatomas gintaras.

(Iš knygos “Saulė kryžiuose”)

Pagarba savoms pavartėms
Lenkų pavardės ilgos, kitatau

čiui sunkiai ištariamos, dar sun
kiau tiksliai parašomos, tačiau 
patys lenkai to visai nejaučia ir 
neboja, kaip svetimtaučiai Į jų 
pavardes žiūri. Jie laikosi savo, 
raidė raidėn išlaikydami be krai
pymo, ar trumpinimo, siekia, ir 
Įsigauna i valdiškas vietas, ir len
kiškom pavardėm išsilaiko ir vai
kų vaikams perduoda. Kaip tik

■lietuvės mo-

vietos skiria 
klausimams, 
problemoms,

Dabartinių rungtynių į JAV 
' valdvietes metu sąrašuose paste
bėjau gana daug lenkiškų - slaviš
kų pavardžių, daugis jų jau turė
jo valdvietes, ir vėl tapo perrink
ti, kaip ir naujų valdinių vietų 
ieškančių, Vę pavardės: Ada- 
mowski, * Cwiklinski, Derwinski, 
Dulski, Dworshak, Kluchinski, 
Kowalski, Kucharski, Okonski, 
Puchinski,. Lesinski, Machrowicz, 
Mioduski, Rostenkowski, Sinews
ki, Stefanowicz, Sulewski, Swi- 
narski, Wachowski,_ Wiktorski, 
Zelenko Zablocki, Zlatnik. Gal-

Kalėdines
atvirutes

LIETUVIŠKAIS TEKSTAIS, TINKA PASIŲSTI
SVEIKINIMAMS NE TIK SIAME KONTINENTE 

SAVO PAŽĮSTAMIEMS, BET IR | LIETUVĄ IR SIBIRĄ
• KAINA M, 12% ir 15 et IŠKAITANT IR VOKĄ • ’

Užsakymus su pinigų perlaida siusti adresu: 
SPAUDOS BENDROVE "ŽIBURIAI”,

TBVISKČS ŽIBURIAI_____
■imto—wir  .......r i ——

LEONARDO ANDRIEKAUS "SAULĖ KRYŽIUOSE
Leonardas Andriekus, pirmąjį 

savo eilių rinkinį - 
rios” — išleidęs 1955, šiemet pa
sirodė su antruoju — “Saulė kry
žiuose”. Tai reto didumo rinki
nys — turi net 107 eilėraščius 
(su įžanga), 208 psl., gražiai ir sko
ningai išleistas, su dail. Telesforo 
Valiaus iliustracijomis (13 iliust
racijų tekste ir viršelis).

Į rankas paėmus, jau suteikia 
džiaugsmo, kad dar esama žmo
nių, kurie taip puoselėja knygos 
skoningą išleidimą. O skaitant su 
kiekvienu puslapiu vis giliau įei
ni į poeto pasaulį, džiaugies for
miniu išbaigimu, minties bran
dumu ir tyru nuoširdimu.

To poetinio grožio jis buvo 
daug praskleidęs “Atvirose ma
riose”, kur gamtos matyvus daž
nai sujungė su religiniais pergy
venimais. šiame rinkinyje poetas 
ištisai susitelkia ties religine te
matika* plačiai išvystydamas savo 
santykius su Pievų, įžvelgdamas 
i mūsų tautos praeitą kelią ir ten 
surasdamas Dievo ženklus, dabar-

būt tose pavardėse vienas kitas 
yra žydas, bet reikia pažymėti, 
kad išlaikoma slavų žymė, ko pas 
lietuvius kaip tik stoka, ar didelė 
retenybė, kad lietuvis, siekiąs 
valdvietės, išlaiko nesudarkęs sa
vo pavardę, ją trumpindamas ar 
net visai i kitokią keisdamas. Len
kuose, ar net žyduose didelė rete
nybė, kad tuo sumetimu keistu 
pavardę.

Kiek man teko iš lenkų girdė
ti, jie siekiančius valdiškų vietų 
ištiria — žiūri, kad gerai lenkiš
kai kalbėtų, ir kad jų pavardės 
būtų grynai lenkiškos, kitaip len
kai herenką, nestatą ir nebalsuo
ją, nors šiaip ir tinkamas vietai 
būtų lenkas.

Čikaga vadinama antrąja lietu
vių sostine, nes tikrai čia daugiau 
ar gal daugiausia lietuvių gyvena 
negu. betkuriame kitame žemės 
rutulio mieste, bet patekus i lie
tuvių gyvenamus naujokynus, re
ta, labai reta pamatyti viešai lie
tuvišką pavardę, todėl svečiui, at
vykėliui ar prašalaičiui lietuviui 
nelengva susivokti, kame lietuvis, 
kame kitatautis gyvena ar verčia
si kuom. Taip buvo neperseniai, 
prieš naujų ateivių - dypukų at
vykimą. Dabar kiek geriau ar lie
tuviškiau atrodo; naujieji ateiviai 
ant savo verslaviečių netik savo 
pavardes lietuviškai užrašo, bet 
tinkamus verslą vie tės pavadini
mus drąsiai deda: Daina, Radio & 
Television; Gaiva, Restaurant, 
Rūta siuvykla, Dubysa, Palanga 
užeigos ir kt. Arba užrašo Lithua
nian, tai netik prašalaitis gali 
lengvai matyti, kad tai lietuvių 
verslavietės, bet ir vietiniam lie
tuviui smagu tai matyti, kad lietu
viai, kaip ir kitos tautos nesigė- 
dina lietuviais rodytis.

Tačiau tokiais besidžiaugiant 
tenka paminėti ir tokius, kurie 
gėdijasi lietuvio žymės — lietu- 
tuviškos, kad ir tikrai gražios lie
tuviškos pavardės, iškeičia ją į ki
tokią, taip, kad nebežymu lietu
viškos žymės, arba trumpina nu- 
kirsdami galūnę, virsdami ar gu
dais ar ukrainiečiais, lyg tai 
mandriau... Ir tokių yra laisvo
je Lietuvoje auklėtų, bet stipres
nio lietuviško jausmo neįdiegtų 
svetimybės gerbėjų.

Anis Rūkas.

ties nuotaikas ir gamtą apgaub
damas šventu plazdėjimu.

Religinių temų daugiau ar ma
žiau randame beveik visų lietu
vių poetų kūryboje. Vieni išdai
navo bendrus religinius jausmus, 
kiti, kaip Putinas “Rūpintojėly”, 
pasigavo lyrinės liaudies damų 
nuotaikos. Ypač daug religinių 
temų sutinkame Bernardo Braz
džionio kūryboje, kurioje prikėlė 
biblinius vaizdus ir sukūrė galin
go, rūstaus Dievo paveikslą. Ta
čiau nie^aę nedavė vienu kartu 
tiek daug religinės poezijos, kaip 
L. Andriekus.

Savo poetiniu pasauliu L. An
driekus yra artimesnis Putino 
“Rūpintojėlio” sampratai. Kaip 
Putinas susintetino lyrinę liau
dies dainų nuotaiką, taip ir L. 
Andriekus eina į liaudies kūrybą, 
tik kur kas plačiau ją apžvelgda
mas. Medžiagos jis randa ne tik 
dainose, bet ir legendose, pasako
se, primityvių žmonių tikėjime ir 
lietuviškuose kryžiuose. Visa lie
tuviška buitis su jos istorija yra 
L. Andriekaus poezijos fonas, ku
riame vaikšto Dievas, kuriame 
nuolat vyksta Kristaus kančia.

Ypač išryškino kryžių ir Rūpin- 
tejėų. Autorius giliai Įsižiūrėjo į 
lietuvių liaudies kryžių ir pra
skleidė jo. simboliką. Iš jos orna
mentų — saulių — jis pavadino 
ir knygą — “Saulė kryžiuose”. 
Ta saulė simbolizuoja ir Kristų ir 
kartu mūsų tautą.

Apie Rūpintojėlį, rodos, nebė
ra tinkamų žodžių kalbėti, nes 
jis perdaug poetų aprašytas, bet 
ir čia L. Andriekus surado naują 
ir platų Įprasminimą.

Rūpintojėlio paveikslas nupieš
tas kaip ir liaudies menininkų -— 
tai gerasis Dievas, kuris sutapęs 
su mūsų tautos būtimi. Jis pilkas 
ir paprastas. Jis sergsti mėnesie
nas ir vyturėlį, jis per baudžiavas 
moko kantrumo. Jis rymo prie 
upelio ir vaikšto laukeliais, palai
mindamas dirvas ir žmones. Jis 
ir kenčia drauge su žmonėmis.
Per dažnai esi parpuolęs, Kristau, 
Mūsų žemės akmenuotuose dirvonuos, 
Eidamas iš naujo mirt. (15)

Su didele meile poetas vaizduo
ja Lietuvos žemelę ir jos žmogų. 
Ta žemelė vargo žemelė, bet ji 
brangi ir šventa, nes ir ji palais
tyta Kristaus krauju ir žmonių

Pasiilgsti žmogus šviežio, gai
vinančio žodžio. Eilinės spaudos 
frazės bei mintyš Triūsu jau ne
pagauna. Reikia kraštutinumų, 
pikantiškumo ar net, griozdišku
mo, kad taptume apstulbinti. Ir 
jeigu rašytojo Jono Meko dieno
raščio iškarpos, atspausdintos 
“Metmenyse” (Aš, Amerika ir 
Lietuva, 1960 m. 2 nr.), yra ele
gantiškos, jose yra daug dalykų, 
šokiruojančių skaitytoją.

Augšti polėkiai gaubiai auto
riaus patriotini motyvą. Kilnios 
emocijos liejasi iš iškarpų ir 
Skleidžia tėvynės meilės metme
nis. Tik šioj vietoj staiga tenka 
stabtelti: o kur gi ataudai? Kaip 
derinasi jie prie metmenų? čia ir 
prasideda vargas. Autoriaus met
menys ir ataudai dera lyg dažno 
originalo mintys ir vertėjo forma, 
palyginta su modemiškos moters 
savybėmis: jeigu graži, tai ne
ištikima.

Aš nesu nusistatęs prieš auto
riaus ar aplamai liberalų ar “bit- 
nikų” pastangas ieškoti naujų ke
lių Lietuvos idėjai stiprinti. Šia 
prasme galima su autorium su
tikti, jog “emocijos dažnai gali 
būti daug teisingesnės negu bet- 
kokie faktai ir betkokia logika”. 
Taip pat galima tvirtinti, kad 
gražūs autoriaus argumentai turi 
kruopelę tiesos. Tik vargas, kad 
autorius dažną kruopelę sutapa
tina su visuma.

O. Spengleris, P. Sorokinas ir 
eilė kitų filosofijos ir mokslo vy
rų išplakė žlungančią bei išsisė
musią Vakarų kultūrą, ir jos klai
dos bei nuodėmės buvo pačių au
torių nurodytos. Kitaip yra su pa
sekėjais. Meko “gailesčio verta... 
visa dekadentinė, oficialioji, mirš
tančiojiXX amžiaus vidurio kar
ta,.; . Įsikibusi savo paskutiniais 
ir dirbtinais jau dantimis” gal ir 
yra aiški pačiam autoriui, tik ne 
skaitytojui. Neaišku, kaip auto-

1961
metai čia pat!
“Tėviškės žiburiai” 
vėl lankys mielus skaitytojus 
per visus ateinančias metus, 
jei pratęsite prenumeratą 
^au dabar.

i
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“TėvKkės žiburiai” 
Ml Dundas St West 

Toronto 2, Ont, Canada.

žiburiai”.

ašarom. Čia randi ne tik tėviškės 

džiavos ir vargo metų kryžius.

Dievo garbintojas, toks nesuga
dintas ir paprastas. Jis praeina 
su dideliu nuolankumu, atlikda
mas savo pareigas, laimindamas 
žemelę ir naujas kartas. Jis atvi
ras, nuoširdus ir jo maldos pa- 

rekrū-trauklios: prašo saugoti 
tus, knygnešius ir: 
Neprašėm tavo karalystėje 
Šlovingos vietos. 
Kampely klūpoti 
Mes tenorėjome.
Kampelyje žiūrėt į šviesų tavo Veidą, 
J kankinių iškeltus Saulėn sostus 
Ir dangiškam žėrėjime
Pamiršti savo žemės prieblandas. (98)

į re:
ja iš lietuviškos būties ir nueina 
j religinių minčių svarstymą. 
Nors jis pagauna savo nuoširdu
mu bei gilumu, bet kartu pasilie
ka lyg tolimesnis skaitytojui. O 
kur jungia Dievą, žmogų ir gam
tą lietuviškoje buityje, ten jo ei- 

poeziją, sukurdamas naujas gies
mes Dievui, Lietuvos žemelei ir 
žmogui.

Savo forma L. Andriekus irgi 
remiasi į tautosaką. Pirmame rin
kiny buvo ketureiliai su aiškiais 
rimais. Dabar poetas perėjo i lais
vą eiliavimą- Nebėra sudrausmin
tų posmų, viskas liejasi laisvai, 

"DRAUGO” ROMANO KONKURSUI 
gauti penki romanų rankraščiai. Ver
tinimo komisija yra sudaryta Los An
geles: pirm. J. Gliaudą, sekr. J. Ko
jelis, nariai: Bern. Brazdžionis, Ei. Tu- 
mienė ir Fel. Kudirka. Romanų var
dai: Audra tyloje, žiobriai plaukia, 
Lieptas ir bedugnės, Sidabrinis takas 
ir Kremliaus vaiduoklis.

"ATEITIES” JUBILĖJINIS NUME
RIS ruošiamas išleisti 1961 m. balan
džio mėn. Jau telkiama fotografinė ir 
kita žurnalui reikalinga jubilėjinė me
džiaga. Gali susitelkti medžiagos iki 
72 puslapių dabartinio formato. Jtibi- 
lėjtnis “Ateities” numeris visiems 
prenumeratoriams nebus siuntinėja
mas, tik tiems, kurie jį specialiai užsi
sakys. Užsakymus galima siųsti jau 
dabar — “Ateitis”, 2554 So. Trumbull 
Ave., Chicago 32, 111. Kaina — $1,50.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS metraštis jau pradeda
mas spausdinti. Jame bus atvaizduota 
visa Australijos lietuvių kultūrinė 
veikla. Pradžioje bus Australijos lie
tuvių istorija nuo pat įsikūrimo pra
džios, toliau seks centrinių organų 
kronika ir alfabetine tvarka paskirų 
apylinkių bei jose veikiančių organi
zacijų istorija. Be to, bus Australijoje 
gyvenančių rašytojų raštų, dailininkų 
paveikslų reprodukcijų ir t.t.

Metraštis buvo ruošiamas keletą me
tų. Jo išleidimas susitrukdė svarbiau
sia dėl stokos lėšų, nes prenumeratorių 
skaičius pasirodė nepakankamas. Aust. 
LB Krašto Valdyba tikisi, kad spaus
dinimą pradėjus jų skaičius padidės. 
Metraščio kaina £2 puskiečiais virše
liais ir £2.10.0 — kietais viršeliais.

“DIRVA” RINKS tris geriausius sa
vo skaitytojus. Tai būsią trys tokie, ku
rie “Dirva” rūpinasi nemažiau negu 
leidėjai ir redaktoriai. Jie ne tik pre
numeratą laiku apmoką, bet ir pasirū
piną laikraščiui pranešti naujausias ži
nias ir t.t. Jiems būsią paskirtos do
vanos — naujausių iletuviškų knygų 
bibliotekėlės.

CLEVELAND© VIEŠOJOJE BIB
LIOTEKOJE Folk Art Association yra 
padovanojusi spintas, atskirų tautų 
tautodailės dalykams eksponuoti. Lie
tuviams paskirtoje spintoje yra tauti
nis moters drabužis (dovanotas Aid. 
Augustinavičienės), medžio drožinių 
ir kt. Bibliotekoje yra taip pat lietu
viškų knygų skyrius.

da pasikartojūnas (plačiai varto
jamas), kuris nuskamba it liaudies 
dainų refrenas.

T. Valius, kurdamas paveiks
lus šiai knygai, pasigavo to karto
jimo skambumo ir ji pavertė 
grakščiom linijom. Religiniai mo
tyvai — kryžiai, Rūpintojėlis —- 
čia pravedami tik užuomina, įjun
giant i besikartojanti linijų žais
mą. Darbas atliktas skoningai ir 
švariai.

Poezijos mėgėjam ši knyga tik- 
suteiks daug džiaugsmo.

Leonardas Andriekus — SAU
LĖ KRYŽIUOSE”, išleido pran
ciškonai, atspaude pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne 1960, ilius
travo Telesforas Valius, 208 psl. 
Kaina 3 dol.

P. Jurkus.

rai

Septyniasdešimt aštuntoji
DR. ANTANAS MUSTEIKIS

riaus naujasis žmogus, atsikratęs 
“negyvų humanistinių principų 
kodeksų”, išliks gyvas (kas yra 
gyvi kodeksai?). Juk vadovavima
sis “dinamiška akcija, nuolatiniu 
pervertinimu, abejojimu, anar
chija, spontaniškumu” esmėje žy
mi griovimą, o būtų gera žinoti, 
kokiais principais autorius atsi
spirs komunizmui. Tas klausimas 
skaitytojui ypatingai rūpi, kai au
torius sakosi*gerbiąs Lenkijos in
telektualus, kurie, tarp kitko, 
“plečia Lenkijos komunizmą, ple
čia gyvenimą”. Atrodytų, kad ko
munizmas aplamai yra blogis, bet 
tautinis komunizmas — artik ne 
gėris? Jei taip, tai gal autorius 
malonėtų nurodyti, kur nėra tau
tinio komunizmo; Sovietinėj Ru
sijoj, Jugoslavijoj ar Kinijoj? O 
gal autorius tiki, jog, ko nėra pra
šyta partijos istorijoj (tautinis ko- 
munizmasX to negali būti realy-

Gali būti autoriaus tiesa, kad 
“mechaninis senųjų principų tai
kymas moderniam XX amžiaus 
antrosios pusės pasauliui tegali 
pasibaigti tik katastrofa”. Bet ar
gi autorius ne tais pačiais princi
pais vadovaujasi, negalėdamas įsi
vaizduoti biznieriaus, tampančio 
Niujorko burmistru (tartum pie- 
menystės partirtis būtų geresnė 
pakopa pakeliui į burmistrus) ir 
kaį pasipiktina fotografine proza, 
kur dalyviai šypsos, stovėdami 
prie vengrų laisvės vėliavos Niu
jorke? Dešimtmeti pagyvenus JA 
V-bėse, ar tik nebūtų laikas šiek 
tiek geriau pažinti, taip sakant, 
amerikiečių tautinį charakterį? Jo 
nei mes, nei kitos tautybės nepa
keis. Tačiau nereikėtų pamiršti, 
kad, pvZ., nevienas amerikiečių 
valstybininkas galėjo šypsotis ir 
tuo pačiu metu ginti laisvės prin
cipus, kartais vedančius ligi ‘ka
ro briaunos’.

Įkyrėjo mums ir toji tiesa, kad 
emigrantai nieko nepamiršta ir 
nieko neišmoksta. Nereikia tikė
tis, kad vyresnės kartos emigran
tai išmoktų kažką kita ir pilnai 
prisitaikytų naujajame krašte,, 
nes tai neįmanoma. (Išimtys, kaip 
šakdma, čia tik patvitrina taisyk- 
lęk O jei žmogus pamirštų, kas ^s 
yra buvęs, argi jis bebūtų žmo
gus? Jeigu daugelio mūsų tar

brangūs dalykai (išlikę mūsų as
menyse), tai kodėl gi mūsų vaMi-

S PUSI*

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

R. SKBPICIO atsiminimų I tomą ne
trukus išleidžia “Terra” elidykla.

DR. JONO ŠLIUPO Mogrefijos išlei
dimu rūpinasi jo sūnus dr. L. šliupas.

K. BIELINIO ATSIMINIMŲ III to-

DAIL. ADOMO GALDIKO kūrinių 
paroda lapkričio 27 d. atidaryta Al
inus Art Galery, Great Neck, N.Y., ir 
tęsis iki gruodžio 27 d.

DA1L. KOMAS VIESULAS dėsto 
grafiką ir dalį tapybos Tylor meno 
mokykloje prie Temple universiteto 
Philadelphijoje ,Pa. Spalio mėn. jo 
grafikos kūrinių paroda buvo sureng
ta Londone Grabowsky galerijoje.

DAIL J- PAUTIEN1AUS paroda, 
suruošta Čikagoje jo 60 metų amžiaus 
proga, lapkričio 26-27 d.d. perkelta į 
East St. Louis, UI. Ją ten suruošti 
dalininkui padėjo apylinkės valdyba.

IRENA VERBILAITĖ, atvykusi iš 
Australijos, Hollywoode veržiasi pa
siekti kontrakto “20th Century Fox”. 
Ji jau atliko eilę sunkių bandymų - 
testų.

AUSTRALUOS SKAUTAI ruošia 
visuotinę vasaros stovyklą prie Syd- 
nejaus. Ten vyksta ir daugelis lietu
vių skautų. Lietuviška stovykla organi
zuojama 15 mylių nuo Geelong. Ji 
prasidės gruodžio 28 d. ir baigsis sasio 
10 d. Stovyklą globos kun. dr. P. Bu
činskas. -

TRIUKŠMAS DĖL LIETUVOS STA
TUTO. “Bielaruski Golas”, išeinąs To
ronte, lapkričio mėn. laidoje, Nr. 75, 
skelbia tokią istoriją su vienu "Lietu
vos statuto” egzempliorių, reikia ma
nyti, jog tai liečia 1588 mėtų laidos 
originąlinio teksto egzempliorių. Kaip 
žinia, gudai laiko, kad tai buvęs gudų 
kalba parašytas statutas. Minske te
buvęs vos vienas statuto egzemplio
rius, kadaise priklausęs brolių Lucke- 
vičių Gudų Tautiniam Muzėjui Vilniu
je. Jis karo metu pagaliau atsidūręs 
vokiečių kultūrinių reikalų komisaro 
įstaigoje, kur buvę sugrobta daug gu
dų kultūrinių turtų. Minsko universi
teto docentas Jauchim Kipel kartą pa
kviestas vokiečių komisaro kažkuriuo 
reikalu, kabinete pastebėjęs krūvą se
nų knygų, ant kurių viršaus gulėjęs ir 
Liet. Statutas. Vokiečiui kažkuriuo 
reikalu iš kabineto išėjus, doc. Kipel 
pasibrukęs statutą po plosČiu ir taip 
jį išisnešęs.

Bijodamas, kad vokiečiai gali paste
bėti L. Statuto dingimą, kad gali jį 
įtarti ir padaryti jo namuose kratą, 
Kipel statuto egzempliorių įteikęs Gu
dijos Centrinės Tarybos prezidentui R. 
Astrauskui. Kas su tuo LS egzemp
liorių atsitiko nebuvę visiškai jokių 
žinių. Tik dabar Kipel, kuris gyve
na JAV, sužinojęs, kad Astrauskio arti
mųjų grupė ieškanti pirkėjo tam Liet 
Statuto egzemplioriui parduoti kuriai 
nors JAV bibliotekai ir tikįsi gauti 
kelis šimtus tūkstančių dolerių. Niu
jorko biblioteka vien už leidimą ii 
Statutą perfotografuoti pasiūliusi $6.r 
000, o kažkoks privačių kolekcijonierių 
makleris pasiūlęs $250.000, iš kurių 
$50.000 ja to pačiam tektų už tarpinin
kavimą.

“Belaruski Golas” pasipiktinęs šau
kia ,kad tai privačių asmenų noras pa
sinaudoti tautos kultūriniu paminklu. 
Laikraštis kviečia gudus mokslininkus 
išsiuntinėti visoms bibliotekoms per
spėjamąjį attinkamą raštą, perspėti, 
kad pardavėjai nėra to L. Statuto sa- . 
vininkai.

Ar tai tik gudų partijų varžybų pliot- 
kas priešams' diskredituoti, ar panaši 
istorija tikrai vystosi, sunku pasakyti. 
Bent dalis tiesos čia gali ir yra. Tik 
sunku tikėti, kad tokios milžiniškos 
sumos būtų siūlomos už knygą, kurios 
visdėlto nemažai egzempliorių yra iš
likę, kurios fotografinis leidinys yra 
paskelbtas su atitinkamais moksliniais 
komentarais ir f,t. Kad bibliotekos ar
ba kolekcijonieriai pirktų knygą ne
išsiaiškinę jos vertės, vargu ar gali
ma patikėti. Kipel rašo, kad ji esanti 
verta milijonus, be abejonės tai jau 
perdidelis perdėjimas. Bet jis rašo 
puldamas Astrauskį, kuris tik neseniai 
perrinktas Gudų Centro Tarybos pirmi
ninku. Gi Kipel nuomone nei rinki
mai buvę legalūs, nei Astrauskis tin
kąs tai vietai.

karta
Ir kitų graudžių temų autorius 

paliečia: ir apie laisvę ir ‘važia
vimą namo’ (grįžimą į okupuotą 
kraštą). Jam “ir tie milijonai ūki
ninkų — kokia ironija! —- kurie 
mirė Stalino kalėjimuos, mirė ne 
užu laisvę: jie mirė užu ... tą nuo
savybę, užu tą materializmą .. 
Tai labai originalu? Tik gaila, kad 
tie milijonai dar prieš mirtį ne
buvo apšviesti, kas yra laisvė ir 
nuosavybė. Ir laimingas origina
lus autorius, kai mūsų laikais nu
mirėliams nedera grabuose apsi
versti. Gi grįžusieji namo (“vyriš
koj, realioj situacijoj”) ligi šio 
laiko pagarsėjo tik įprastine oku
panto propaganda.

Iš tam tikros perspektyvos žiū
rint, galima sutikti su autorium, 
kad naujoji generacija daug tu
rės “valyti ir šluoti, ir piauti ir 
deginti” iš visų praėjusių “septy
niasdešimt ir septynių kartų”. O 
būtų gera, nepaprastai gera, kad 
nereikėtų daug daugiau palikimo 
deginti iš autoriaus kuriamos 
septyniasdešimt aštuntos kartos.

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt
Pristatome i namus. Kalbame lietavjftai
Tel. LE. 4464S, po & v. v’ tel LE. 34937

231 RON€ESVALLES;AVE.-

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale • Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091 
LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETIŠKI VALGIAI, gaminami prityrusių 

virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną dieną nno 6 vaL ryto iki &30 vai. vakaro

TAUPYK Ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto Ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

t

KAILIU
KRAUTUVĖ

LEE FURS
Pats laikas užsisakyti.
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatav 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt Priimami
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 12 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas it finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską, kaą Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.

* I

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900. '

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

$17.800 pilna kaina, $5.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius. 

Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

B. SAKALAS
. SAKALAUSKAS

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

- Islington • Bloor
$13.900 pilna kaina, 6 moderniški 
kambariai, gerų plytų bangalas, di
delis sklypas, tik $1.500 įmokėti. 
Morgičius iš 5Vi%.

. ■ i Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų. .

High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$1.900 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500,

The Kingsway
$2.900 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės

$16.900 pilna kaina, atsk. mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

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.

ŠILDYMO KONTRAKTOR1US
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Clendenan - Annette 
$2.000 įmokėti, atskiras mūro 10 
kambarių dupleksas, 2 virt., 2 vo
nios, alyva, vand. apšildomas, 2 ga
ražai, šoninis ir užpakalinis įvažia
vimas. Kaina $18.000.

Roncesvalles - High Park 
$3.000 įmokėti, mūro atskiras, 3-jų 
augštų, 10 kamb., dupleksas, 2 virt., 
2 vonios I ir II augšte, 2 garažai, 
privatus šoninis įvažiavimas. Viena 
skola balansui. Kaina $16.000.

Bloor - Dovercourt Rd. 
$2.000 įmokėti, mūro 8 kamb., 2 
augštų. Kaina $14.000, dideli gražūs 
kambariai.

Grenadier.Dundas 
$1.000 įmokėti, mūro, kvadr. planas, 
6 kamb., 2 virtuvės. Kaina $12.000.

Swansea prie Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras, 5 metų se
numo, gražių plytų, 7 kamb.. 2 vir
tuvės, alyva vandeniu apš., 2 gara
žai, proga naudokimės. $18.900.

Bloor - Indian Rd.
$1.500 įmokėti, mūro, 6 kam.. 2 
augštų, gerų plytų, gražioj vietoj, 
skubiai parduodamas. Tuojau gali
ma užimti už $13.000.

Bloor - Durie
$3.000 įmokėti, mūėo, atskiras 7 k., 
2augštų, 2 virtuvės, garažas, gra
žus kiemas, prie pat Bloor. Savi
ninkas išvyksta JAV. Tuojau gali
ma užimti. Kaina $17.800.

J. KUDABA

High Park Blvd. • Indian Rd. 
$5.000 įmokėti, 12 kambar., atskiras 
mūro namas, dvigubas mūro gara
žas, privatus įvažiavimas, kiemas 
215 pėdų, vienas 10 metų atviras 
morgičius balansui. Skambinti B. 
Sergantis.

Delaware - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, geram stovy, 2 modemiškos 
virtuvės, įvažiavimas iš lainos.

Indian Rd. • Bloor
$6.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūro namas, labai didelis kiemas, 
dvigubas garažas. $3 000 pajamų į 
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.

- Bloor - Beresford
$5,000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
moderniškas namas. labai gerame 
stovyje, garažas, privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina tik 17.500. Kreip
tis J. Beržinskas.

Brock prie Bloor 
$1.700 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, dvi moderniškos virtuvės, 
pilna kaina $12.500.

Euclid • Dundas 
$700 įmokėti, 8 kambarių mūro na
mas. įvažiavimas iš lainos, 2 vonios, 
2 modemiškos virtuvės. Pilna kaina 
$14,900.
Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
kreipkitės k ;

B. Sergautis, F.R.I.
LE. 4 -9211.Namų tel. RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais Į Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra 
sąžiningą patarnaviiną.

SPORTAS
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VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotėms Trinity Re

creation Center patalpose pakeistas 
laikas: penktadieniais nuo 9.45 vai. iki 
10.45 vai. ir šeštadieniais nuo 6.30 v.
Penktadieniais reikia ateiti truputį 
anksčiau, kad pilnai išnaudoti treni
ruotės laiką.

Church lygos pirmenybėse vyrai lai
mėjo antras rungtynes prieš Islington. 
Žaidė: Gvildys, Mažonas, Bersėnas, Du- 
liūnas, Biliūnas, Kaul.

LBA lygoje vytietės įveikė Orphans 
62:26. Žaidė: Rutkauskaitė, Dargytė 
12, E. Žėkaitė 3, Radzevičienė 20, Žol- 
pytė 2, Balsienė 21, Kilotaitytė 4. Šio
ji lyga daug įdomesnė ir vytietės ran
da rimtesnių pasipriešinimų ir sekan
čias rungtynes gal būt teks pralaimė
ti. Bus žaidžiama su buvusiomis St. 
Cecilia žaidikėmis. Rungtynės įvyks 
šį antradienį 8.30 vai. East Comm, 
mokykloje.

Vyrai šį penktadienį 8.30 vai. Mal
vern mokykloje žaidžia su St. George’s.

Aušrietėms pasitraukus iš senior 
klasės turnyro, vytietės be žaidimo li
ko atstovauti CYO Ontario pirmeny
bėse.

Stalo teniso pirmenybėse kol kas ge
riau sekasi augščiausios klasės koman
dai, kuri laimėjo abu susitikimus. Že
miausios klasės komanda, sudaryta iš 
labai jaunų žaidėjų — Sabaliauskaitės, 
Jonynaitės ir Jasiūno — laimėjimų 
nesitiki, tačiau tas pagreitins jų pa
žangą. Visdėlto Sabaliauskaitė jau turi 
vieną laimėjimą. A. S.

ŠACHMATAI
Lapkričio 27 d. prasidėjo tarpko- 

mandinės Toronto miesto šachmatų 
pirmenybės. Pirmenybėse dalyvaujan
čios komandos pagal pajėgumą suskirs
tytos klasėmis. Pirmoje klasėje daly
vauja stipriausios komandos ir toji 
klasė Toronto šachmatų lygos nutari
mu dabar pavadinta meisterių arba 
čempijonų klase. Toliau seka A ir B 
klasės. Į meisterių klasę tepriima- 
mos tik astuonios stipriausios Toron
to komandos.

Toronto Vyčio šachmatininkai šie
met dalyvauja tik meisterio klasės 
turnyre. Komandą atstovauja P. Vai
tonis, S. Kire, A. Tarvydas, R. Paš- 
kauskas, J. Matusevičius ir A. Siru
tis. Pirmas rungtynes prieš latvių ko
mandą vytiečiai laimėjo 4:2. Vyčiui 
taškus laimėjo Vaitonis 1, Tarvydas 
%, Paškauskas %, Matusevičius 1 ir 
Sirutis 1, a. s.

AUŠROS ŽINIOS
Sekmaidenio B-C rungtynėse Andys 

nugalėjo Tridents 89:85 ir Aušra nu
galėjo latvius 88:69. Aušros komando
je žaidė: Buntinas 9, Jankauskas 27, 
Grigaitis 6, Gudas 11, Rigby 16, Stri
maitis, Zentins, Mišenko 3, Juozaitis 
14, Megee 2. Church lygos rungtynes 
Aušra Inter, pralaimėjo Farmers 47: 
49 ir nugalėjo Riverdale 54:37. žaidė: 
Burdulis 21, 27, Laurinavičius 9, 6, 
Bukšaitis 4, 4, Jurcevičius 8, 7, Šal
kauskis 5, Rušas 9, Butkevičius. Auš
ra Midget nugalėjo St. Chris' 63:20. 
Žaidė: Šlekys 17, Ruseckas 17, Sapijo- 
nis 12, Gontą 2,' Skrinskas 9, Steponai
tis 6, Genys. Aušra Bantam pralaimė
jo St. Chris 30:46. žaidė: Danaitis 1, 
Ramanauskas 20, Genys 5, Lasys, Pu- 
zeris, Kryžanauskas 4. Aušra MB pra
laimėjo St. Chris 15:18. Žaidė: Kryža
nauskas 9, Tamulionis 4, Strimaitis 2, 
Bašinskas, Vaškevičius, Budriūnas, 
Chvedukas, Petrauskas, VenclovaitisJ 
CYO mergaičių lygoje Aušra Sr. nu
galėjo Precious Blood 58:22. Žaidė: 
Uogintaitė 6, Astrauskaitė 22, Dodds 
26, Grigaitė 2, Sapijonytė 2. Aušra M. 
žaibo turnyre dėl CYO lygos atstovavi
mo miesto ir Ontario pirmenybėse 
priešfinalinėse rungtynėse nugalėjo 
St. Anselm 35:23 ir I finaluose — St. 
Thomas 21:17. žaidė: I. Romanovaitė 
22,4, M. Romanovaitė, B. Bilkytė 4r. 
7, D. Klimaitė 9, 10, J. Čeponkutė, D. 
Kudirkaitė, L. Leveckaitė, G. Dubinin- 
kaitė, T. Dubininkaitė, V. Jurevičiū
tė ir A. Dunderaitė.

šios savaitės rungtynės: antradienį 
7 V.V., mūsų salėje berniukų Bantam 
su Alhambra; ketvirtaidenj, 6.45 v.v., 
mūsų salėje berniukų M. Bantam su 
St. Chris, po jų Midget su St. Chris ir 
8.30 V.V. Intermidiate su St. Cyril. 
Sekmadienį, 4 vai. p.p., Loretto patal
pose CYO lygos rungtynės Aušrą M -

žaibo turnyro rungtynės buvo atšauk
tos, kadangi Aušra atstovaus CYO Ju
nior A. grupėje, o Vytis Senior.

Aušros berniukų Midget komanda, 
neturėdama užtektinai stipraus prieši
ninko Midget grupėje, iki finalų žais 
Juvenile grupėje. Po finalų, kaip 
Church lygos nugalėtojas, kas ^atrodo 
yra tikra, jie rungsis su kitų Ontario 
miestų Church lygų nugalėtojais dėl
Ontario Church čempijonato ir vėliau 
su Toronto Metro ir Playgrounds ly
gų nugalėtojais dėl Toronto miesto 
čempijonato.

Aušros šachmatų komanda, žaidžian
ti Toronto miesto A divizijoje, nuga
lėjo Vikins 4^:1^.

KOVO ŽINIOS
Čikagos Aro sportininkai lapkričio 

26 d. viešėjo Hamiltone, sužaisdami 
draugiškas rungtynes su Kovu. Vyrų 
krepšinį laimėjo svečiai pasekme 100: 
39. Taškai Kovui: Stankevičius 4, 
G iedrait is 15, Kvedaras 4, Derva i tis 
12, Breichmanas 2, Bakaitis 2. Čikagos 
Aras: Vasys 11, Bumeikis 15, Augius 
22, Nausėda 6, • Galinaitis 22, Juška 
16. Grigaitis 2. Moterų tinklinį taip 
pat laimėjo Aras 15:11, 15:7. K.B.
GERIAU VĖLIAU, NEGU NIEKAD 

J. šoliūnas
Kaip pasakėm, taip padarėm. Štai 

po daugelio snaudulio dienų lietuviški 
stalo tenisistai'atgaivina gražią trem
ties dienose gimusią tradiciją.

šiems metams kupron besiriečiant, 
gruodžio 17-18 d.d. Cleveland© dainin
gam ir sportingam mieste įvyks pir
masis S. Amerikos lietuvių stalo teni
so turnyras. Jame dalyvaus tuzinas ge
riausių lietuvių stalo tenisininkų da
bar mintančių svetingų Kanados ir JA 
V-bių kraštų duona.

Jau seniai tokio įvykio reikėjo ir 
daugelis sportinio gyvenimo sekėjų 
stebėjosi, kodėl per dešimt metų ne
buvo atgaivinta toji puiki sportinė tra
dicija. Turbūt geras gyvenimas nuki
šo pakampėsna didesnį domėjimąsi 
ir stalo tenisu. O gal nebuvo kas orga
nizuoja tąjį turnyrą. Nemanyč, kad 
daug pasiteisinti galėtum, bet visdėl
to gera, kad nors dabar vėl pradeda
ma. Tikėkime, jog tai tik pradžia ,bet
ne vienkartinis padarinys.

Kas do bernai.,.
Na ir kasgi ten suvažiuos? Rengė

jai ir turnyro vykdytojai skelbia, kad 
bus 12 stalo tenisininkų. Tai sporti
ninkai, kurių pavardės nebuvo sveti
mos sportiniame pasaulyje paskutinio 
dešimtmečio metu. Tai vardai, kuriuos 
galėjome užtikti netik lietuvių sporto

žaidynėse, bet taip pat ir tarptautinėse 
varžybose; pabaltiečių žaidynių metu, 
Kanados žemėje, JAV-bių plotuose. 
Tai žmonės, kurie stalo tenise išaugo 
jau užjūryje.

Tiesa, dalyvių tarpe nerasime buvu
sių Lietuvos stalo teniso tūzų. Laikas 
ir veidmainingoji pasaulio politika nu
nešė praeitin mūsų žinomuosius ni- 
kolskius, dzindziliauskus, variakojus, 
garunkščius, gerulaičius ir daugelį 
kitų.

Tikras esmi, kad nė žaidimo klasė 
neprilygs minėtiesiems. Tačiau pasiry
žimas laimėti, noras garbingai kovoti, 
sportiškasis entuziazmas bus ir šio tu
zino vyrų eilėse.

Clevelandan suvažiuos visa eilė nū
dienio lietuviško stalo teniso elito. 
Štai iš Toronto atskubės tarptautiniai 
žinomas, Kanados meisteris, nuolatinis 
lietuviškų varžybų laimėtojas Pranas 
Gvildys. Jis — mūsų stalo teniso pa
žiba. Šeimyninis Clevelandas prista
tys gerą dainininką, čiurlionietį ir sta
lo tenisininką J. Nasvytį. Iš Čikagos 
atpluš visapusiškasis sportininkas, 
sportinės aikštės veteranas Vyt. Gry
bauskas. Tikėkimės, kad iš ten pat pa
sirodys ir buv. Pabaltijo meisteris Va
cys Kleiza. Pagaliau nemanome, kad 
ilga kelionė ir netrumpas amžius galė
tų sustabdyti Lietuvos laikų pažibą 
S. Meilių.

Be augščiau minėtųjų berods bus 
(leiskite spėti) dar torontiškis Nešu- 
kaitis (esant gerai dienai nė Prano 
Gvildžio neįdedamas kišenėn), iš Ha
miltono pasirodys vienas iš veteranų 
— Navickas arba Brazlauskas (oi, kas 
gal užmiršt Brazlą iš' anglų zonos, ar
ba Navicką iš Pabaltijo universiteto 
laikų Hamburge?), nenustebsime det- 
roitiškio J. Gerulaičio dalyvavimu (be
ne simpatiškiausias backnaudo kirti
kas), o bus turbūt ir Clevelando Kri
vickas bei nuovargio nežinąs Mačiulis 
iš Rochesterio.

Taigi tokie vardai pasirodys. Ko
kie dalykai, nuotykiai dėsis — sunku 
nusakyti, neturint po ranka Mikal- 
dos, ir dar karalienės, pranašysčių 
knygos. Aiman, regis bus daug ko pa
sižiūrėti.

Ateikite visi...
Ir taip šiais žodžiais kviečiamą visa 

lietuviška visuomenė. Spauda daug 
kam akis atidaro. Clevelande yrą daug 
šio laikraščio skaitytojų. Tikimės, kad 
jie neužmirš ateiti gruodžio 17-18 d.d. 
į Lietuvių salę. O be to, kurie skaity
tojai turi giminių, pažįstamų Cleve-
landė terašo jiems, tepasako, kad jau 
dabar savo kalendoriuje pasižymėtų 
aną dieną.

Šito rašto užduotis — nuoširdus pa
kvietimas tuzino turnyram Tikėkimės, 
kas balsas bus išgirstas.

SUDBURY, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS įvyko kroatų salėje paskutinį 
lapkričio šeštadienį. Minėjimą atida
rė apylinkės pirm. J. Labuckienė. Gra
žią ir turiningą paskaitą skaitė L. 
Kasperiūnas. Bendrais bruožais vaiz
džiai nupasakojęs Lietuvos kariuome-
nes istoriją, konstatavo liūdną faktą 
— atsakomybės jausmo praradimą ir 
to pasėkoje vis didėjantį nutautėjimą. 
Labai teisingai pavadino nutautėlius 
gyvaisiais lavonais, tarp kitko, apie 
juos sakė: “... Didėja eilės tų, kurių 
akyse užgęsta paskutinieji tėvynės 
vaizdai, nes gyvasis lavonas daugiau 
jau nebemato nei Nemuno krantų, nei 
senųjų pilių, bylojančių apie mūsų 
praeities didybę nei Gedimino kalno, 
nei Karo muzėjaus. Gyvasis lavonas 
nemato nei savo gimtosios bakūžės ar 
namo ,nei tų laukų, miškų, nei lankų, 
sodų ar takų, kur vaikystėje ar jaunys
tėje augo ir vaikštinėjo su savo tė
vais.

“Didėja eilės tų, kurių ausys paliko 
kurčios, nes gyvasis lavonas daugiau 
jau nebegirdi nei Baltijos bangų ūži
mo, nei Lietuvos girių šlamėjimo, nei 
Laisvės Varpo garsų. Jos nebegirdi 
jau nei liaudies dainų bei kanklių me
lodijų, nei pagaliau savo gimtosios 
kalbos, kurios jį išmokė senutė motina.

“Didėja eilės nebylių, nes gyvasis 
lavonas nemoka daugiau kalbėti savo 
gimtąja kalba. Jo lūpos daugiau neiš
taria tėvynės vardo, jis net pamiršo, 
kaip yra tariamas lietuviškai, jo var
das ir seniai jau nežino, kaip yra jo, 
jo tėvų ir dėdukų pavardės ...

‘Didėja eilės tų, kurių protas, min
tys ir širdys yra sustojusios, nes gyva-

sis lavonas neįstengia daugiau galvoti, 
protauti ir jausti, kas yra jo tautai 
gera ąr bloga, neįstengia prisiminti jos 
praeities, kovų, vargų ir aukų dėl lais
vės. ..”

Meninę dali išpildė Tumo-Vaižganto 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. I. 
Glizickaitė, D. Remeikytė, G. Remei- 
kis, R. Kačinskas, L. Perminaitė, E. 
Giizickas. Padeklamavo, padainavo ke
letą dainelių ir pašoko stilizuotą polką. 
Prie parengimo, be bendruomenės val-

St. Basils.
Skelbtos Aušra Sr. - Vytis Sr. CYO 

v

Delhi - Tillsonburgo apylinkėje
TILLSONBURG0 LIET. NAMŲ akc 

b-vės valdyba numatė pagyvinti savo 
veikimą. Praeitais metais buvo suvėr- 
buotas namąžas būrelis narių. Šiemet 

[turime ypatingai gerus metus, gerai 
užderėjusį tabako derlių ir geras kai
nas, todėl kiekvienam nebebus sun
ku nupirkti vieną kitą b-vės šėrą iš 
šių metų gražių pajamų. V-ba nutarė 
žiemos metu aplankyti kolonijos lietu
vius kviečiant juos pirkti b-vės šėrus 
ir tokiu būdu greičiau priartėti prie L. 
Namų statymo.

Toliau, valdyba mano, kad vien iš 
Šerų bus sunku sukelti pakankamai 
lėšų namų pastą tymui, todėl imasi kar
tu pradėti biznį — užpirkimą ūkio ga
mybos priemonių, visų pirma, užpir
kimą urminiai trąšas.

Perkant pavieniai negauname nuo
laidos, arba jei ir gauname tai labai 
mažai, perkant dideliais kiekiais gau
nama didelė, nuolaida (kokia duoda
ma tik urmininkui-dealeriui). Perkant 
20 tonų trąšų (ką vidutinis ūkis su
naudoja), jų kaina yra viena, o per
kant 100 ar 200 tonų jau yra urmo 
kaina.

, Daleiskim, kad per bendrovę užsisa
ko trąšas 100 artimesnių apylinkių 
ūkių, po 20 tonų, kas sudarytų 2000 
tonų trąšų. Tokį kiekį perkant gauna
ma 20% nuolaida. Pagal pernykštes 
trąšų kainas vidurkis vienos tonos yra 
$54, tad už 2000 tonų trąšų reiktų su-

Lake Simcoe
Kero alyvos ir borneri^ aptarnavimas 
Toronte.Iretuvi’slioi. kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 2 6UT <

mokėti pavieniai perkant $108.000. 
Perkant urmo kaina 20% nuolaida su
darytų $21.600. štai kokia krūvą pini
gų! Tad pirkime susidėję, užsisaky
kime visi trąšas savo b-vėje ir tokiu 
būdu sutaupysime kiekvienas sau ir 
savo Liet. Namų pastatymui didelius 
pinigus. v *

Kviečiame visus lietuvius ūkininkus 
užsisakyti trąšas sekmadieniais po pa
maldų parapijos salėje, kur užsakymus 
priiminės v-bos nariai arba jos skirtas 
tam asmuo. <

Tautiečiai, laikykimės šūkio savi pas 
savus, — apsirūpinkime gamybos prie
monėmis patys, aplenkiant visą eilę 
tarpininkų.

Toilau, artimoje ateityje tikimasi 
gauti čarterį laikymui draudimo agen
tūros ir bus pradėti įvairūs draudi
mai, o pavasariui auštant galėsim pra
dėti ir platesnį apsirūpinimą kitomis 
ūkio gamybai priemonėmis.

Tautiečiai,, stokime į LN >kc. b-vės 
narius ir bendradarbiaudami ūkiškoje 
srityje daug laimėsime, v r

Kartais mes pasirodorpe labai vie
ningi. Tai, kaip pavyzdžiui pasirodė- 
me mūsų liet, kat parapįjbs metinėje 
šventėje. Koks gausus* dalyvavimas, 
koks nuoširdus ir duosnuš visų prisi
dėjimas prie šios šventės suruošimo 
ir jos pravedimo. Ir kokie gražūs buvo 
to didelio vieningumo rezultatai! To
kio subuvimo šioje apylinkėje dar nė
ra buv£. V’'':!

Parodykim tokį didelį vieningumą 
mūsų ūkiškuose reikaluose ir pamaty
sim, kokių milžiniškų rezultatų pasiek
sim. Tik organizuotume ir vienybėje 
— galybė!

Tills. L. Namą akc. b-vės v-ba.

dybos, nuoširdžiai prisidėio Pr. Gabrė
nas, J. Kriaučeliūnas. I. jRačinskienė, 
N. Paulaitienė, M. Ramonienė, J. Šlei
nius, J. Kulnienė.

Sekmadienį buvo atlaikytos Mišios 
už žuvusius karius.

PATRICIJA MAROZAITĖ susituo
kė su Sudburio gimnazijos direkto
riaus sūnum Jonu Castigan, kuris dar 
lanko universitetą.

IRENA IR JONAS RAČINSKAI sa
vo artimųjų draugų tarpe atšventė 21 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

DANGUOLĖ REMEIKYTĖ ir EMI
LIJA SKVERECKAITĖ daro labai di
delę pažangą muzikoj ir jau dabar 
jiedvi pirmauja Sudburio jaunųjų 
kanklininkų tarpe. Sudburiškis.

OTTAWA, Ont.
APYLINKĖS GYVENTOJŲ SUSI

RINKIME lapkričio 20 d. išrinkta nau
ja valdyba: pirm, inž Petras Daunius, 
sekret. Vytautas Radžius ir ižd. dr. Al
girdas Jurkus. Pirm, adresas: P. Dau
nius, 1310 Amesbrk Ave., Ottawa, Ont. 
Telefonas PA. 8-2904.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA apyl. 
pirm. inž. J. V .Dauniaus dėką, pra
dėjo veikti šiais metais Otavoje. Lietu
vių vaikai labai noriai ir uoliai lanko 
mokyklą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS vyksta 
vieną kartą per mėnesį. Sekančios pa
maldos bus gruodžio 18 d. 10.30 vai. 
St. Brigid’š bažnyčios salėje — St. 
Patrik’s ir Cumberland gatvių kampe.

OTAVOS ARKIVYSKUPUI J. M. 
Lemieux, OP, paskirti du nauji vys
kupai pagelbininkai: Rev. Joseph Ray
mond Windle iš Pembroke vyskupi
jos ir Rt. Rev. Paul Emil Charbon
neau iš St. Jerome. Que.

BRONIUS IR LEONIDA ZABULIO- 
NIAI nupirko kepyklą Wellington gt. 
Linkime sėkmės naujame versle. Kor.

Haaga. —Olandijos Twentsche 
Bank paleido apyvarton aukso 
dukatus, kurių vertė lygi 27,50 
guldenų. Iš pirmos partijos 3.605 
monetų per dvi dienas nebeliko 
'.nei vienos. \

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA Mmatonim «l««9 ar NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA fums Hbilaikyfi

ir sveikais. Per amžius milijonoi I 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomąja ir sustiprinančia ga
lia. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemą nuo 
nešvarumų.

Daugumo naudojančių jį vertindavo kai
po lengvinanti ortričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pear les Garlic (česnakas) turi 
savyje solicylamide *— išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryna česnako alyva yra iš
traukta iš česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. Adams Gar
lic Peorles (česnakas) yra be kvapo ir be 
skonio lengvai priimamoj kapsulių formoj.

Dar šiandien nusipirkite pakelį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums 
galės padėti. Jūs ištiktųjų busite patenkin- 
Tl TOlp pooorę.

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
BLOOR — DUNDAS

$1.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas, 
tuoj galima užimti. *

BABY POINT — JANE
$1.500 įmokėt, 6 kamb., atskiras mūrinis namas, vandens alyvos šildymas, 
garažas, 2 virtuvės, greitas užėmimas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — INDIAN ROAD
$2.000 įmokėti, 7 kambariai per 2 augštu, atskiras mūrinis namas, naujas 
alyvos šildymas, vieta garažui, ilgos išsimokėjimo sąlygos, 4 kambariai pir
mame augšte.

QUEBEC — BLOOR
$2.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyva šildomas, graži moderni virtuvė, arti Bloor.

JANE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, alyvos 
šildymas, garažas, pilna kaina tik $17.500.

RUNNYMEDE — BLOOR /
$4.000 įmokėti, 6^ kamb. atskiras puikus mūrinis namas, kvadratinis-pla- 
nas, 2 modernios virtuvės, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, 
arti visko. . >

• SWANSEA y* ' ų/
$5.000 įmokėti, gražus 7 kamb. pusantro augšto mūrinis bungalo, vandens 
alyvos šildymas, 4 didžiuliai kamb. pirmame augšte, 2 mod., vonios, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didelis kiemas.

RONCESVALLES — DUNDAS . -
$5.000 Įmokėti, 9 kamb. atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, alyvos šildymas, gražus didžiulis kiemas, vienas morgį- 
čius 10-čiai metų. ;

HIGH PARK AVE.
$5.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras didžiulis mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vand. alyvos šildymas, dvigubas garažas, 4 virtuvės, puikus kiemas, 
parduodamas su baldais, vienas morgičius 10-čiai metų.

HAVELOCK — COLLEGE
$5.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, vand. 
alyvos šildymas, reikalingas remonto, pilna kaina $16.000. i

HIGH PARK
$5.000 įmokėti, 2 metų senumo 17 kambarių mūrinis namas - dupleksas su 
butu rūsyje, 3-jų atskirų butų. Vand. alyvos šildymas, dvigubas mūrinis 
garažas’ gauna $365 mėn. nuomos.

BANGALAS VAKARUOSE /
$5.000 įmokėti, 6 kambarių keleto metų senumo, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti krautuvių ir susisiekimo, šalia parko ir maudymosi baseino, 
šeimininkas išvyksta į Kaliforniją, turi būti parduotas. s

INDIAN RD.— BLOOR
$6.000 įmokėti, 18 kambarių, 5 atskirų butų, atskiras mūrinis namas, van
dens šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiulis kiemas su vaisme
džiais, gauna apie $400 mėn. nuomos plius 4 kamb. butas šeimininkui.

. MIMICO
S10.000 įmokėti, 1 metų senuifro, 9 atskirų butų, atskiras mūrinis pastatas - 
apartamentas. Vand. alyvos šildymas, privatus įvažiavimas, apie $10.600 
metinių pajamų, visas išnuomotas, žema kaina. '

* P. K E RBERI S <
k Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 24464 Į

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE 
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki ll val. v.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. Fl., 
vis, rūšių Ra<jijo patefonai.

25% nuolaida Š“™ lempoms
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-5210

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i NAUJA SPAT AL PAS

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

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

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

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

A. J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

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

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, gerų plytų atsk. na
mas, 7 kamb. per du augštus, 2 mo
dem. virtv., vandeniu apšild., šoni
nis įvažiav., garažas. Vienas morgi
čius balansui. Pirmą kartą parduod. 

Queensway — bangalas
$2.000 įmok., gerų plytų namas, 6 
kamb. dažyti aliejiniais dažais, pri- 
vat. įvažiav., garažas, geras morgi
čius. Prašo $13.900.

College - Rusholme
$6.000 įmok., gerų plytų atsk. na
mas, 8 kamb. per du augštus, 2 vo
nios, 2 virt., vand. apšild., 2 garažai. 
Turi būti parduotas, savininkas pir
ko motelį. 

Swansea • Bloor
$15.900 pilna kaina, gerų plytų at
skiras namas, 6 kamb. su įrengtu 
rūsiu, ultra moderni virt., šoninis 
įvažiav., 2 garažai, • nauja šildymo 
krosnis, 814 metų morgičius.

Parkdale — Rooming House 
$5.000 įmokėti, gerų plytų, 13 pil
nai apstatytų kambarių, vandeniu 
apšild., garažas, 2 vonios, 2 virtuv.
Turime krautuvių, formų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose’ 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

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

10 vienetų motelis ■ restoranas 
$12.000 įmok., į šiaurę nuo Toronto 
prie Hwy Nr. 11, gera vieta, moder
niškas restoranas. 35 sėdimos vie
tos, pusiau įrengtas maudymosi ba
seinas, 20 stalų piknikams, 7 kamb. 
namas alyva apšild,, 95 akrai žemės, 
labai graži vietovė piknikams su 
modemiškom maudynėm.

10 kambarių - 2 augštai 
$5.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vand. alyva apšild.. 2 vir
tuvės, 2 vonios, platus šoninis įva
žiav., garažas, geras morgičius ba
lansui. Tinka dviems šeimoms, afti 
High parko. -

Skanėstų krautuvė • Parkdale 
$3.000 įmokėti, geri. įrengimai su 
kepimo pečiumi, 5 kambarių butas, 
garažas, geras nuomavimui, priei
nama kaina. Metinė apyvarta $35-. 
000, anglai savininkaf.

Bloor - Lansdowne , 
$800 įmokėti, 6 kambarių namas. 2 
moderniškos virtuvės, arti Bloor, 
10 metų morgičius balansui. Prašo 
$11.800.



Didžia

S

Nu

-MfiMiataMM

t

TRVISKtS ŽIBURIAI

WILES
|AAMOB-,L9D.

(prie Brock Ave.)
“ te LE. 7-3173
l«r naraų - biąądų visame Toronte.

HR sąžiningas patarnavimas.
RūpesLogas morgičių sutvarkymas.

j -Bloor 1 Brock
$1.500 įmok., 8 did. kamb. mūr. na
mas, 3 virt, naujas šild., arti Bloor 
kraut, ir susisiek. Vienas 10-čiai 
metų morgičius išmokėjimui.

Annette - Windermere
$1.500 įmok, gerų plytų 7 kamb. per 
du augšt., Labai-švarus, mod. virt., 
Olyva šild., did; kiemas, garažas, šo- 
hinis įvažiavimas. Vienas atviras 
morgičius išmok. Prašo $144)00. ;

. ‘ Rannymede • Annette
$2.000 įmok., mūr. 6 kamb. per du 
augštus, naujas alyvos šild., kam
barys įrengtas rūsyje, vieta garaž., 

"privatus įvaž. 15-kai metų išmokė- 
jimas. Prašo $13.500.

- ^gh PriL Avė. • Glenlake

rus, vand. alyva šild., mod..įreng
tas, šoninis jvaž., lengvas išmokėji
mas. Geras pirkinys.

Evelyn • Annette
>2.500 įmok., mūr. atsk., gerų pi., 

• 6 kamb. per du aųgšt. 2 mod. virt., 
labai švarus, skubus pard. sav. pir
ko kitą namą. Privatus įvaž. Verta 
pamatyti f - - i .

Bloor - High Pik. Ave.
$3.000 įmok., 9 kamb. per 3 augšt., 
mūr., 3 virt., vand. alyva šild. Gra
žiai išdekoniotas, arti Bloor ir par
ko. Jums tikrai patiks. Sav. išvyksta 
į JAV. Prašoma kaina žema. Pasi
teirauki.

Oakwood - Rogers
$4.000 įmok., rupių pi., gražus bun- 
galovas. 2 kamb. rūsyje su atsk. vo
nia. Vand alyva šild., arti susisieki
mo ir kraut. Skubus pard. Prašo tik 
$14.500. Vertas dėmesio.

Rusholme • College
$4.500 įmok., mūr. atsk., 7 kamb. 
per du augštus. Kvadrat. planas, di
deli kamb., naujas vand. šild., ga
ražas ir platus šoninis įvaž. 10-čiai 
metii išsimok. Vertas pamatyti.

. Swansea - Bloor
$6.C00 įmok., gražių pi., naujos sta
tybos. 6 did. kamb., atsk. namas. 
Mod. virt., mod. vonia, garažas. Tes
tamentinis skubus pard. Labai re
tai pasitaikantis, pirkinys.

J9t. Clair • Oakwood
$6.000 įmok., rupių pi., gražus ori
ginalus dupleksas. Vand. alyva šild., 
10 did. kamb. Namas arti kraut, ir 
susisiek. Labai geras nuomavimui. 
Prašo tik $21.500. Skubus pardav.

S. JOKŪBAITIS
» PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417
ą-riin i r į, .......m. ....... ................................ .

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkau- 
ja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažu, įvairiu biznių ir t.t.

G. D. HUNT REAL ESTATE
Įstaigos:

128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

y 
i

Namu:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

Bernas. — Šveicarija, kurioje 
jiu yra Įsikūrę apie 20.000 pabė
gėlių, nutarė įsileisti dar 200. Jie 
bus parinkti iš Austrijos ir Itali
jos stovyklų, kurie negali emi
gruoti.

Otava. — Kanadoje bankrotų 
skaičius padidėjo. Ypač daug ban
krotu smulkiųjų prekybos imoniu 
tarpe. < v

■ «l ■■■■■■ ■ U. ■ ....................  ■■■■■

Otava. — šešios Kanados ura- 
nijaus gamybos firmos įkūrė $1.- 
250.000 fondą, kurio paskirtis ty
rinėti uranijaus panaudojimą pra
monėje.

Vroclavas. — Čia įvyko bedar
bių demonstracijos. Jie nešėsi 
plakatus, reikalaujančius darbo ir 
butų. Milicija jokių trukdymų 
nedarė. *

MONTREAL, Que.
“Lito” indėliai apdrausti nuo 

gaisro, plėšimų, vagių ir t.t., ly
giai, kaip ir didžiųjų bankų. “Li
to”, paskolos duodamos tik pati- 
kimieųis žmonėms ir visada su 
dviem žirantais. Sunku įsivaiz- 
douti, kad skolintojas ir abu ži- 
rantai bankrutuotų vienu laiku. 
Jeigu net taip atsitiktų, tai kiek
viena kredito unija kasmet 10% 
pelno skiria į atsargos kapitalą, 
iš kurio tokios sumos būtų nura
šomos. Praeitų metų pabaigoje 
indėliai JAV Kredito Unijose sie
kė beveik 4,5 bilijono dolerių, o 
Kanadoje vieną bilijoną ir 163 
milijonus dol. žmonės paprastai 
nestoja milijonais bankų nariais 
ir nesudeda bilijonų dol., jei jie 
nėra tikri savo pinigų saugumu. 
Nei viena Kredito Unija šiame 
kontiennte per paskutinius 20 
metų nebankrutavo. Ar neverta 
ir Tau, mielas iletuVi taupyto
jai susigalvoti ir mesti i šalį sa
vo nepasitikėjimą ir abejojimus?

Pr. Rudinskas, “Lito” sekr.

Grįžo iš sovietuos
Prieš penkis metus randonokas 

ukrainietis, stiprus ūkininkas iš 
Saskatchewan©, išvyko į sovietų 
Ukrainą su visa savo šeima. Iš
vyko net sūnus vedęs kanadietę 
mergaitę. . .

Nuvykus betgi pasirodė, kad 
rojus ne toks jau šviesus, kaip 
vaizduojamas propagandoj. Nors 
tėvas, pardavęs savo stambų ūkį 
ir kitą turtą, išsivežęs apie $120.- 
000, betgi ten jiems pradėjo visko 
trūkti, ypač, kad visiems vieno
je vietoje gyventi nebuvo leista. 
Visi buvę išskirstyti po Įvairius 
pramonės miestus ir dirbo fabri
kuose. Sūnaus žmonos motina į 
skundus atsiliepė siuntiniais ir 
pradėjo rūpintis, kad jos dukrai 
su vyru būtų leista grįžti į Ka
nadą. Po kelių metų rūpesčių jai 
pasisekė. Prieš trejetą savaičių 
duktė su savo vyru atvyko pas 
motiną į Torontą ir bando Čia Vėl 
pradėti naują gyvenimą, apie aną 
gyvenimą sovieti jo j e nenorėdami 
nei kalbėti.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ Ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
. •' • S -■ v ~ ... s . ..

1H3 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 
■ * Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

■ Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITE

Atlieku visokius' 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

VALAU FOTELIUS
m įvairu s kilimus.

Automatinis elektra valymas. Šatai-
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

International 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

Liet. Kat. Moterų D-jos M. sky
rius pirmąjį gruodžio sekmadienį 
atšventė savo dešimties metų su
kaktį. Sukakties minėjimas buvo 
pradėtas iš vakaro, šeštadienį, su
sikaupimo valanda Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, kurią pra
vedė kun. dr. F. Jucevičius.

Po sekmadienio pamaldų, ku
rių metu skyriaus narės priėmė 
bendrą Komuniją, įvyko iškilmin
gas aktas parapijos salėje. Jį ati
darė pirm. B. Vilčinskienė ir pra
vesti pakvietė dr. V. Giriūnienę. 
Sekretoriavo buv. skyriaus pirm. 
Zubienė. Į garbės prezidiumą bu
vo pakviesti: Aušros Vartų para- 
pijosklebonas T. J. Borevičius, 
SJ, Nekalto Prasidėjimo seserų 
viršininkė Motina Augusta, KLB 
Krašto V-bos pirm. St. Kęsgailą, 
KLB Montrealio seimelio pirm. 
J. Adomaitis, Liet. Kat. Mot. M. 
skyriaus vėliavos kūmas Pr. Ru- 
dinskas, paskaitininke dr. M. Pa
plauskienė - Ramūnienė, buv. 
skyriaus pirm. E. Navikėnienė, 
“N. Lietuvos” redaktorius J. Kar
delis, veikliausioji skyriaus narė 
Stankienė, At-kų kuopos .pirm. J. 
Lukoševičius, skautų tunt. A. Kli
šius, Akad. Sambūrio pirm. H. 
įNagys, šv. Onos D-jos pirm. Usie- 
*nė ir skaučių tunto atstovė S. Pa-: 
kulytė.
į Sveikino skyrių beveik visi gar
bės prezidiumo nariai iškeldami 
skyriaus nuopelnus Montrealio 
lietuvių kolonijos gyvenime ir 
linkėdami skyriui dar daugiau iš
augti per sekantį dešimtmetį.

Labai turiningą paskaitą apie 
fizinius, fiziologinius, psichinius 
ir dvasinius skirtumus bei pana
šumus tarp moters ir vyro, skaitė 
dr. M. Paplauskienė - Ramūnienė. 
Ji iškėlė moters vaidmenį šeimo
je, visuomenėje, moksle ir t.t.

Aktą užbaigė trumpu padėkos 
žodžiu dr. V. Giriūnienė, pakvies- 
dama sugiedoti Tautos himną.

Po akto visi dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais.

G. R.
Perkelkime indėlius į “Litą”. 

Spalio 30 d. didieji bankai išmo
kėjo palūkanas už praeitą pusme
tį. Užtat dabar yra geriausias lai
kas perkelti sutaupąs į Kredito 
Uniją “Litas”, jeigu kas nori gau
ti geresnes palūkanas už savo pi
nigus.

Kaip žinote, didieji bankai mo
ka už indėlius tik 2%%„ o “Li
tas” 4*4% palūkanų. Maža to, 
“Litas” skaičiuoja palūkanas nuo 
mažiausios sumos kas mėnesį, o 
didieji bankai — kas 6 mėn. Taip 
pavyzdžiui, jeigu banke penkius 
mėn sąskaitoje išlaikei S5000, bet 
vieną“ mėnesį buvo išėmęs iki 
$1000, tai palūkanų gausi tik už 
$4000 arba tik $13,75. Tuo tar
pu “Lite” už $5000 indėlį per 5 
mėn. gautumei po 414% arba 
$90.21 ir už vieną mėn. nuo $1000 
$3,54, taigi viso $93,75.

Priedu “lite”, be atskiro mo
kesčio, gauni nemokamą indėlių 
ir paskolų draudimą, kuris apmo
kamas paties “Lito” (0.65%). Jei 
kas miršta, “Lite” turėdamas in-, 
dėlį, tai jis iki $2000 — įpėdi
niams išmokamas dvigubai — 

, $4000, o skolos iki $10.000 visai 
nubraukiamos.. Visa tai “Litas” 
nario mirties atveju gauna iš sa
vo draudimo įstaigos CUNA, ku
ri apima visą Amerikos kontinen
tą ir aptarnauja 25.000 kredito 
unijų.

1 PUSE

Pagriežtinta devizy 
kontrolė Lenkijoje

Lenkijos vyriausybės žiniose

deles bausmes už prasižengimus 
su devizų nuostatais. Augščiausia 
bausmė 3 metai kalėjimo ir iki 
milijono zlotų baudos. Ypatingais 
atvejais bausmė pakeliama iki 5 
metų kalėjimo.

Pirmiausias minimas nusikalti
mas yra pirkimas ar pardavimas 
užsieninės valiutos, aukso arba 
platinos. Jei apyvarta padaryta 
bent 2.500 zlotų, jau gali būti tai
komos minėtos augščiausios baus
mės. Pirkimas Lenkijoje kokių 
nors dalykų iš svetimšalių bau
džiamas iki 100.000 zlotų. Užtrau
kimas iš svetimšalio paskolos, 
baudžiamas iki 2 m. kalėjimo ir 
300.000 zlotų, o betkokia prekyba 
su užsieniu be valdžios leidimo 
baudžiama iki 3 m. kalėjiųio ir 
1 mil. zlotų. Laikymhs užsienio 
devizų bei vertybių popierių, ku
riuos yra įsakyta deponuoti arba 
parduoti bankuose, baudžiamas 
iki 2 metų kalėjimo ir 1 milijono 
zlotų. Valdymas be leidimo ko
kio nors turto ar piniginių sumų 
užsieniuose baudžiamas iki 100.- 
000 zlotų.

Naudoja svetima 
xvardę

(E) “The Guardian” (Manches
ter) praneša, kad Švedijos pabal- 
tiečiai gauną sovietinius spausdi- 
nius užmaskuotais siuntėjų adre
sais. Kaip siuntėjai esą žymimi 
du Stockholmo knygynai, kurie, 
tačiau, apie tas siuntas nieko ne
žinojo ir su jomis nieko bendro 
neturi. Tikroji propagandinės 
medžiagos kilmė — Rytų Beryl- 
nas. Kaip jau “Eltos Informaci
jose” pranešta, pabaltiečiai turis
tai iš Pabaltijo kraštų grįžtą į 
Švediją pasikeitę, nešnekūs ir 
pan. Buvo minima, kad tokių tu
ristų buvę apie tris šimtus. “The 
Guardian” pranešime tačiau kal
bama apie tūkstančius tokių pa- 
baltiečių. Tikriausia, tiek daug 
pabaltiečių turistų i Pabaltijį ne
buvo išvykę

Visttek tekėtų
— Tu myli mane,rnors esu toks 

vargšas ir neturtingas?
— Taip, myliu, myliu, myliu...
— Ar tu mylėtum mane, jeigu 

būčiau ir labai turtingas ?

TRUMPI SĄMOJAI
— Kodėl žmonai dovanų nupir

kai pertus, o ne šaldytuvą?
— Kad netikrų šaldytuvų ne

pardavinėja ..

KA KITI RAŠO

A. P. GARAŽAS
; 1539 DUNDAS ST. W.

.. ... (Pjie Dufferin)
Visų rūšių, mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd

rostatic transmisijos. .
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

Telefonas LE. 5-9130

Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

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

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

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
•u f. t ?*’ . * •’•5.\-

Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus iisiaiikinti lietuvHkai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potoaymus, su
lankstymų ištaisymus, dožymų, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

,-Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. RO. 7-0086

Į (Aūklond gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point), 
i II !«■■■■■■■ ■ Iii ii ......... ........... ...■-■■■■...........—.....................

VYRIŠKŲ IR QlllXTAICIQ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ □lUVvĮdo 

.... A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.,

• Telefonas LE. 1-1432.

Will-Do Cartage
BALDŲ PERVEŽIMAS mies

te, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.
Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., , 
Toronto.

Telefonas LE. 4-8390.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

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

Dažai ir sienoms 
popierls! 5

Veikos, iepečiei, terpentino*.
Sky’s Paint & WaRpaper 

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

OILS LTD. 
AtJtOTM 

H. ROžAITIS
T«tofenM IX 3-490*.

rai tekėčiau...
Tam nereikia ...

— Sakykit, pone, ar tą dantį 
turiu traukti su apmarinimu? — 
klausia dantų gydytojas;

— O, ne! — atsako pacientas.
— šis dantis man jau tris die

nas skaudėjo, jam malonumų jau 
nereikia . . ;

Turėtų būti pavargus
— Ar tu, Maryt, labai pavar

gus?— klausia Vytukas vyres
niąją sesutę.

— Pavargus? Kodėl aš turėčiau 
būti pavargus?

. — Nagi tėvelis sakė, kad tu jau 
penki mėnesiai kaip visą laiką bė
gioji paskum Kirvėlaitį...

Jis nenorėjo trukdyti ■;
Jauna motina krautuvėje nusi

pirko visą krūvą dėžučių kūdikių 
maišto. Pasirodė betgi, kad jos 
mergytė tos rūšies maistą neno
riai valgo. Kad nebūtų nuostolio, 
ji vieną dieną įdavė vyrui nuga
benti tas dėžutes į krautuvę grą
žinti. Vyras pasiraukė, pasiraukė 
betgi išėjo. Po pusvalandžio jis 
grįžta patenkintas ir linksmas.

— Grąžinai? — klausia žmona.
— žinai, aš nenorėjau tarnau

tojų varginti ir pats sukroviau jas 
visas į lentynas, — paaiškino vy
ras. ’’ • : ■ ' '•

Viena vieta tuščia
. Vieno Toronto dienraščio karš
tas vyriausias redaktorius kartą 
vieną iš savo tarnautojų atleido, 
išprašydamas jį- tą- pačią dieną. 
■Kitos dienos rytą atleistasis atei
na pas redaktorių ir sako:

— Tamsta mane vakar išvijai, 
tad viena vieta redakcijoje yra 
neužimta. Ar negalėčiau aš ją 
gauti? •

Jis tą vietą gavo.

— Kaip jis gražiai atrodo! — 
sako pažįstamas aplankęs velioni 
laidojimo namuose.

— O taip, tos trys savaitės atos
togų jam padėjo ...

— Tamstos vyras mirs nužudy
tas, — burtininkė aiškina klijen- 
tei. >."’V

— O mane ... ar išteisins? ...

— Turit sėdėti taip tyliai, kad 
girdėtųsi kai nukris adatėlė, -- 
aiškina mokytojas klasei.

— Pone mokytojau, kada ei 
pagaliau numesit adatėle? - - po 
kurio laiko klausia nekantrioji 
Marytė. • ,

— Ar nulupei obuolį? — moti
na klausia Julytę.

Nulupiau, nes buvo nešva
rus.

— O kur dėjai lupynas?
— Suvalgiau...

Dvi septyniametės draugės kal- 
baši:

— Jonukas labai puikus b r au
kas ...

— Taip, bet nežinau ar norė
čiau su juo baigtį savo gyveni
mą ...

Dr.L ZOBMERž
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ RE
DAKTORIŲ IR LEIDĖJŲ SU VAŽI A- 
VIMĄ siūlo sušaukti J. Bačiūnas “Dir
vos” Nr. 134. Pareiškęs didelio gailes
čio, kad prieš trejetą mėnesių iškeltas 
tokis siūlymas nesulaukęs jokio atgar
sio, straipsnio autorius mano, kad 
toks suvažiavimas butų *naudingas ir 
galėtų įvykti bent gegužės mėnesį, jei 
ne anksčiau. Be redaktorių ir leidėjų, 
esą, gal tiktų kviesti dar ir radijo va
landėlių vedėjus. “Suvažiavimas turė
tų įsteigti lietuviškos spaudos draugi
ją, išrinkti valdybą, pastovias specia
lias komisijas įvairiems reikalams ves
ti, ir garbės teismą šios srities ginčams 
narplioti ir spręsti...”

4‘... yra daug dalykų, kur leidėjai su 
redaktoriais gali aptarti ir susitarti: 
prenumeratos kainos, skelbimų tvar
kymas ir gavimas, spaustuvių ir popie- 
rio reikalai, kitos galimybės laikraš
čius gerinti ar sudaryti sąlygas jiems 
susijungti, lietuviško gyvenimo žinių, 
iliustracijų organizavimas, spaudos 
etiketo kodekso sudarymas ir jo pri
taikymas spaudės ir gyvenimo prakti
koje, sudarymas opinijos laikraščių 
korespondentų darbui kolonijose pa
gerinti, susitarimas dėl laikymosi mūsų 
bendrųjų kultūrinės ir visuomeninės 
politikos dėsnių, kur tai reikalinga ir 
kur liečia lietuvių bendruomenę, ypač 
kovoje prieš Lietuvos pavergėjus, lai
kysenos suderinimas prieš dabartinį 
Lietuvos okupantą ir t.t.

“Tie klausimai ir reikalai neišspren
džiami per vieną dieną ar per vieną 
suvažiavimą. Jiems reikėtų ilgesnių 
studijų. O ir dar daug kitų reikalų 
tuojau atsirastų. Turėdami geros va
lios ir noro, mes juos galėtume iš
spręsti ir labai daug ką pagerinti.

“Laikraščių leidėjams ir redakto
riams susitarus bendradarbiauti savo 
profesinėją-srityje, pagaliau, gal kiek 
kietesnuę dirvą po kojų pajustų ir lie
tuvių žurnalistų sąjunga, kuri prieš 
keletą metų gražiai įsisteigė, bet pas
kui kažkaip vėl pakriko ar užmigo. 
Lietuviai žurnalistai ne mažiau turėtų 
rūpintis ir remti tokią spaudos drau
giją, kurią sudarytų laikraščių leidė
jai ir redaktoriai, tų pačių laikraščių, 
kur jie bendradarbiauja”.*

Sumanymas, be abejonės, svarstyti
nas. Mūsų sąlygomis šitokis suvažiavi
mas vargu ar galėtų ko konkretaus pa
siekti, bet naudingas būtij jau vien 
asmeniško kontakto užmezgimas. Tik 
pagrindinė sąlyga, atrodo, būtų, kad 
į suvažiavimą atvyktų ne kokie pa
siuntiniai, bet kaip tik tie asmenys, 
kurie nustato laikraščio liniją ir 
tvarko. Tik ar visi galės?

Lietuvioadvokato

jį

Balsuojant mūsų 
neapgaudinėja

JAV pastarųjų rinkimų metu 
Čikagoje lankėsi grupė sovietinių 
turistų. Bevaikščiodami po mies
tą, vienoje vietoje jie užtiko eilę 
žmonių palengva slenkančių į vi
dų. Pasitarę, jie nusprendė ištirti, 
kas ten ištikrųjų parduodama, 
kad tokia eilė susidariusi. Matyt, 
manė aptikę kažkokią slepiamą 
amerikoniško gyvenimo paslaptį. 
Jie visi atsistojo gale eilės ir pa
galiau pateko į vidų. Pasirodė, 
kad tai rinkiminė būstinė.

Sovietiniai svečiai keletą minu
čių stebė jo rinkimus, bet juos ver
tėjas gana greitai pradėjo raginti 
eiti toliau. Išeinant vertėjas V. 
Kostiušenko amerikiečiams pa
reiškė, kad tokie rinkimai jiems 
nepatinką, nes perdaug esą parti
jų sąrašų: demokratų, respubliko
nų, socialistų. “Mes turime tik 
vieną partiją. Tai dirbančiųjų 
partija. Ir mūsų niekas balsavi
mo metu neapgaudinėja” — pa
reiškė jis.

Kaži ar tas vertėjas-politrukas 
taip ir galvojo?

Varšuva. — Čia priimtas Įsta
tymas, pagal kurį už nesumokėtus 
mokesčius atsako ir kaltininko gi- 

'minės.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

19 GLEN BELLE CRESC

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS -IŠTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Soy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.
p

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

George BEN, BJL 
. ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAŠ ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCK1, 
■: B.A., -' L.L.B. - 

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocsn 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEQUIN

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

BE. 3-0978

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria 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 vaL ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

1470 COLLEGE ST., Toronto

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C /1O7 7
gyvybės, pensijų ir kt. 11 Lz. 0"UOJLj.

Draudimai arba RO. 6-0832 
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

“ ~ -------- NIS
Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška
-................................................. . - - .....................-........................................................................... .................... ■ ■' -- ------------------------ ---------------------------------------- ----—



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį ketvirtadienį Marijos Ne

kalto Prasidėjimo bažnytinė šven
tė. Privaloma išklausyti šv. Mi
šių. Pamaldos bažnyčioje rytą 
7.45 vai. ir vakare 7.30 vai. Šven
tės išvakarėse, terčiadienį, vigili
joje. susilaikoma nuo mėsiškų

į — Jau antruosius metus Romo
je studijuoja mūsų parapijos du 
klierikai. Jonas Staškevičius se
minariją lanko ketvirtuosius me
tus, o Liudas Januška trečiuosius. 
Švenčių proga norima parapijos 
vardu jiems pasiųsti kalėdinę do
vanėlę. Tam tikslui šį sekmadienį 
daroma rinkliava.

— Šią savaitę vizituojamos šios 
gatvės: McDonell, Fuller, Marion, 
Merick, Pearson, Parkdale, So- 
rauren,- Galley, Roncesvalles ir 
Garden. -

— Kalėdinių plotkelių gauna
ma po kiekvienų pamaldų par. 
salėje.

— Naujųjų Metų sutikimą pa- 
rap. salėje rengia parapijos komi
tetas ir šv. Jono Kr. Pašalpinė 
Draugija. Bendras rengėjų ir šei
mininkių pasitarimas įvyks šį 
penktadienį 7.30 vai. vak.

— Šv. Jono lietuvių kapinių 
tarybos posėdis įvyks šį ketvirta
dienį, gruodžio 8 d., tuoj po vaka
rinių pamaldų parapijos kleboni
joje* J“ t

— Šeštadieninės lietuvių mo
kyklos eglutei vaikai registruo
jami po 9.30 ir 11 vai. pamaldų 
parapijos knygyne. Registraciją 
praveda mokyklos komitetas.

— Ryšium su pamaldomis ka
pinėse, altoriaus berniukai nėra 
grąžinę apie pusę kamžų ir suta- 
nėfių. Matomai, šie drabužėliai 
yra,užsilikę namuose. Maloniai 
prašome tėvelius patikrinti ir ar
timiausiu laiku drabužėlius, jei 
pas ką rastųsi, atnešti į bažnyčią. 
Drabužėliai bus labai reikalingi 
Kalėdų švenčių pamaldoms.

— Salėje vykdomi remonto 
darbai: iš pagrindų pertvarkoma 
scena, daroma nauja užuolaida. 
Salė ir prie jos esą kambariai iš
dažyti, virtuvėje įrengta moderni 
krosnis, įjungti ventiliatoriai

— Atkreipiamas visų dėmesys 
šį savaitgalį atsilankyti į Toronte 
rengiamus kultūrinius parengi
mus: šeštadienio vakare pijanisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncertą, 
rengiamą KLK Moterų Draugijos, 
o sekmadienį į Detroito teatro 
statomą vaidinimą “Nežinomoji”.

— Pakrikštyta Audra Kristina 
Normantaitė.

Evangelikams pamaldos
Toronto Lietuvių Evangelikų 

Susivienijimo parapijos pamaldos 
su šv. Komunija įvyks gruodžio 
11 d. l .val. p.p. Malonės lietuvių 
evangelikų bažnyčioje 1442 Da
venport Rd.

Pamaldas laikys kun. P. Da
gys. Parapijos valdyba.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
su lietuviškais įrašais Toronte 
gaunamos:

The Time Cigar Gift Store — 
J. Beržinsko prekyboj, 1212 Dun
das St. W„

Margis Drugs — 408 Ronces
valles Avė.,

Donna Shop — p. Baikauskie- 
nės drabužių prekyboje, 1613 
Bloor St. W.,

Sekmadieniais — abiejų para
pijų spaudos kioskuose ir kasdien 
spaudos b-vėje “Žiburiai”, 941 
Dundas St. W.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sį ketvirtadienį yra Marijos 

Nekalto Prasidėjimo šventė. Vi
si tikintieji įpareigojami išklau
syti šv. Mišių. Prisikėlimo bažny
čioje Mišios laikomos 7, 7.30 ir 8 
vai. rytą ir, be to, 7.30 vai. vak. 
Visų Mišių metu klausoma išpa
žinčių ir dalijama Komunija. Per 
vakarines Mišias daroma įprasta 
rinkliava.

— Marijos Nek. Prasidėjimo 
šventės proga, trečiadienį visi ti
kintieji įpareigojami susilaikyti 
nuo mėsos ir mėsiškų valgių. Be 
to, pilnai pavalgoma tik vieną 
kartą, o kitus du kartu užsikan
dama, kiek reikalinga sveikatai ir 
darbingumui palaikyti.

— Iki Kalėdų parapijos choras 
repetuoja du kartu į savaitę — 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
7.30 Vai. vak. muzikos studijoje. 
Šį ketvirtadieni choro repeticija 
po vakarinių Mišių. Visi choristai 
maloniai prašomi repeticijas gau
siai lankyti, nes iki Kalėdų laiko 
liko nedaug, o darbo dar marios.

— Mišios iž a.a. Oną Slabokie- 
nę, kurias užprašė S. Slabokas 
žmonos mirties metinių proga, 
bus laikomos šį šeštadienį, 7 vai. 
rytą. Artimieji ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.

— Bilietai i Prisikėlimo salėje 
parapijos komiteto rengiamą N. 
Metų sutikimą bus pardavinėjami 
ši šeštadienį, gruodžio 10 d., ka
vinėje tarp 2 ir 5 vai. ir parapijos 
raštinėje — tarp 6 ir 8 vai. vak. 
Viso bus tik 450 rezervuotų vietų. 
Visų bilietų kaina vienoda — 
$2.50. Gėrimai ir maistas perka
mi prieinamomis kainomis. Ban
ketopradžia 6.30 vai. vak. ir jo 
pabaiga—12 vai. naktį.

— Klasikinės muzikos mylėto
jus, KL Kat. Moterų D-jos gerbė
jus ir visus kolonijos lietuvius 
kviečiame atkreipti dėmesį, kad 
šį šeštadienį Prisikėlimo salėje 
bus įdomus ir turtingas pijanisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncer
tas. Koncertą rengia KL Kat. Mo
terų D-jos Centro Valdyba “Mo
ters” žurnalo penkmečiui paminė
ti. Po koncerto ponios visus kon
certo dalyvius pavaišins kavute. 
Koncerto pradžia 7.30 vai. vak.

— “Moters” žurnalo penkme
čio sukakties proga, redaktorę Iz. 
Matusevičiūtę, administratorę B. 
Pabedinskienę ir Draugijos C. 
Valdybą Prisikėlimo parapija ir 
tėvai pranciškonai nuoširdžiai 
sveikina.

— KL Kat. Moterų D-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus agapė bus šį 
sekmadienį po paskutinių Mišių 
muzikos studijoje. T. Rafaelio,OF 
M, paskaita. Narės ir viešnios ma
loniai kviečiamos. Mielieji vyrai 
prašomi sudaryti sąlygas, kad 
daugiau moterų šiame naudinga
me ir gražiame subuvime galėtų 
dalyvauti, tylišios skyriaus narių 
intencija laikomos 11 vai. Na
rės ir visos parapijos moterys 
kviečiamos gausiai eiti prie Ko
munijos.

—• šį sekmadienį 11.30 vai. Mi
šios salėje bus laikomos, ir tai 
parapijos intencija.

—- Kalėdinės plotkelės kas sek
madienį gaunamos bažnyčios ves
tibiulyje, o savaitės bėgyje — pa
rapijos raštinėje.

— Jaunimo sekmadienio vaka
ro sueigų muzikos studijoje iki 
Kalėdų nebus.

— Pirmos Komunijos pamokos 
bus šį sekmadienį po 10 vai. Mi
šių Vaikų Namuose.

— Katechetinės pamokos neka-

koncertas
A r ■ Y ; v e- ‘ f

MONTREAL Qu<'

Poniai ir ponui VAINAUSKAMS,

A. A. ponios motinai mirus Austrijoje,

jų liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą

V. ir F. Skrinskai ir 
P. ir I. Reginai.

Mielam broliui Povilui Lietuvoje mirus,

PRANUI MEŠKAUSKUI

reiškiame gilią užuojautą

J. V. Alondcriai, 
Z. Z. V. Gimiai.

Brangiam tėveliui mirus tremtyje

prictelius RAMUT? ir LIUDĄ VYŠNIAUSKUS

nuoširdžiai užjaučia

Stasys ir Vytas Puikiai 
su šeimomis.

įvyks š.m. gruodžio 10 d., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje, Toronte.

Programoj: pijanistas

Andrius Kuprevičius
PO PROGRAMOS — ARBATĖLĖ,

paruošta KLK Mot. D-jos šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo par. ponių.
VISUOMENE MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI.

Įėjimas 2, 1,50 ir 1 dol.
KL Katalikių Moterų D-jos Centro Valdyba.

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS,

šį sekmadienį, gruodžio 11 d.z 4 vai. po pietų,
lenkų salėje, 62 Claremont St., stato 4 veiksmų A. Ęisson dramą 1

’’NEŽINOMOJI”
scenos veteranės Z. AR-Dalyvauja pei* 20 aktorių. Režisūra 

LAUSKAITĖS - MIKŠIENĖS. 
Sambūrį globoja Toronto Lietuvių’ Caritas, gautos aukos skiriamos 
prieškalėdinei lietuvių šalpai.

Toronto ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami Į vaidinimą: pagerbti scenos veteranę režisorę, 
pamatyti puikų veikalą ir paremti šalpą. Toronto Lietuvių Caritas.-

“NEŽINOMOJI” TORONTO 
SCENOJE

Šių metų Advento laikotarpis 
Toronte turtingas scenos veika
lais. Tai didelis įnašas į mūsų 
dažnai pilką gyvenimo foną. Šį 
sekmadienį Toronto “Caritas” rū
pesčių atvyksta iš Detroito scenos 
meno puoselėtojų grupė, kuri 4 
vai. p.p. lenkų saleje — 62 Clare
mont — suvaidins psichologinį 
veikalą “Nežinomoji”. Reikia 
stebėtis režisorės Z. Mikšienės 
pasišventimu, sugebėjimu įtrauk
ti į savo sambūrį jaunimą in juos 
uždegti idealizmo dvasia.

Ne pirmą kartą p. Mikšienė su 
savo grupe atvyksta į Torontą ir 
kolonijos gyventojus praturtina 
veikalo keliamom idėjom. Užtai 
jai pagarba ir padėka. Toronto 
lietuviai puikiai pažįsta dabarti
nio gyvenimo kultūrinio darbo 
sąlygas ir, reikia tikėtis, savo at
silankymu bent moraliai p. Mik
šienės vadovaujamą teatro grupę 
parems ir įvertins.

“Nežionmosios” autorius A. 
Bison, prancūzas, labai subtilia ir 
intriguojančia forma kelia šeimos 
problemą, jos lūžio kelyje, čia 
vaizduojami skirtingi savo pažiū-' 
romis dviejų polių charakteriai, 
kurie nesugeba natūraliai nedalo
moj šeimoj suvesti savo minčių į 
bendrą idealą. Suprantama, jog 
lūžis paliečia ne vieną, bet visus 
jos narius, duodamas skirtingas 
gyvenimo kryptis. Tačiau dau
giausia kenčia toji pusė, kuri pa
lieka šeimą. Nenumaldomas ilge
sys vaikų ją verčia grįžti atgal, 
bent iš tolo pasižiūrėti į savosios 
širdies, tam tikra prasme, nuosa
vybę. Visdėlto, psichologinis efek
tas per stiprus, kad pakeltų dra
matinį įspūdį— ji miršta.

Ši turinio nuotrupa bent dali
nai žiūrovą įves į pačią dramą ir 
jps išgyvenimus. ap.

Iš Lietuvos atvykusiems p. Ba- 
čėnams pagerbti bei su jais pa
bendrauti pereitą sekmadienį bu
vo surengtos specialios vaišės.

Gruodžio 9 d., PENKTADIENĮ, 7 vai. v
“DAINOS” GRUPĖ RENGIA

loteriją - kavute,
kuri įvyks Lietuvių Namuose, II augšte, vakarinėje salėje.

Daug gražių fantų. • Skanūs pyragai.
• Pelnas vargstantiems Vokietijoje •

talikiškas pradžios mokyklas lan
kantiems mokiniams bus šį sek
madienį po 10 vai. Mišių muzikos 
studijoje. Per 10 vai. Mišias vai
kučiai bažnyčioje sėdi pirmuose 
suoluose.

Religijos pamokos nekatali
kiškas gimnazijas lankantiems 
gimnazistams bus šį sekmadienį 
po 10 vai. Mišių, aktorių kamba
riuose po scena. Minėtiems gim
nazistams šios pamokos yra pri
valomos.

— Vaikų choro repeticija bus 
šį sekmadienį 2.30 vai. p.p. prie 
vargonų. .

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius sekančio
se gatvėse: Atlas Ave., Benson 
Ave., Cedric Ave., Dorval Rd-, 
Edna Ave., Ellsworth Ave., Glen- 
lake Ave., Greensides Ave., Grim- 
thorpe Rd., Hendric Ave., Hill
crest Dr„ Kenwood Ave., Pine
wood Ave., Prince Rupert Ave., 
Vaughan Rd,, Winona Dr, ir 
Wvchwood Ave. ...........

Paskaita apie Lietuvą 
bus ketvirtadienį, gruodžio 8 d. 8 
vai. vak. Lietuvių Namuose. Pa
grindinę paskaitą skaitys A. Rin- 
kūnas. G. Allen tars baigiamąjį 
žodį apie pabaltiečių įnašą į Ka
nados gyvenimą. Pasirodys tauti
nių šokių grupė, vedama V. Torū- 
tos. Po programos bus progos pa
sidalinti įspūdžiais su svečiais 
prie puoduko arbatos (laisva au
ka 25 centai). Kviečiame daly
vauti. Pabalt. Moterų Taryba.

Mergaičių popietė 
įvyks šį šeštadienį, gruodžio 10 du 
3 vai. p.p. Vaikų Namuose — 57 
Sylvan Ave., ir sekmadienį 3 vai. 
p.p. tose pačiose patalpose. Visos 
mergaitės kviečiamos popietėse 
punktualiai dalyvauti.

Vilkiukų'suęiga
Gruodžio 11 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. visi vilkiukai ir jų vado
vai renkasi į šv. Jono Kr. parapi
jos salę. Tėveliai būkite malonūs 
iš tolimesnių rajonų berniukus at
vežti. Taip pat, kurie norėtų nau
jai įstoti į šią organizaciją* pra
šomi šia proga į mūsų sueigą at
silankyti ir įsirašyti.

Draugininkas.
Iškilmingą Naujų Metu sutiki

mą ruošia liet, radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai” Prince 
George viešbučio didžiojoje salė
je. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas, 
įskaitant maistą ir kitus malonu
mus, kaip ir praėjusiais metais 
$5.50. Rezervuoti vietas skambin
kite radijo programos vedėjui J. 
R. Simanavičiui — LE. 4-1274.

A.A. Vilius Kunkis. 
gyvenęs savo ūkely prie Elmvale 
(prie Wasagos), 70 m. amžiaus, 
mirė pereitą sekmadienį, palaido
tas Toronto lietuvių kapinėse, 
evangelikų skyriuje, gruodžio 6 
d. Laidojimo apeigas atliko kun. 
Trakis.

Sukaktuvinis “Moters”
I numeris išleidžiamas šią savaitę. 
Numeris pasinuošę's nauju virše
liu, pieštu dail. Noros Kulpavičie- 
nės, ir padidintas.

“MOTERS” ŽURNALO 
PENKMETIS

minimas šį šeštadienį Prisikėlimo 
salėj 7.30 vai. vak. Įžangoje trum
pas leidėjų žodis ir premijų įteiki
mas. Meninei daliai — koncertui 
pakviestas žymusis pianistas iš 
Clevelando Andrius Kuprevičius 
su turininga programa. Po kon
certo —arbatėlė, paruošta abie
jų Toronto KLK Moterų D-jos 
skyrių. Į šią iškilmę kviečiami vi
si ir visos. Atsilankymas bus 
ženklas įvertinimo kultūrinių mo
terų pastangų. A.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Visiems-Toronto lietuvių vai

kams įvyks gruodžio 18 d. Prisi
kėlimo par. salėje 4 vai. p,p. Tė
veliai prašomi sunešti savo vai
kams dovanas į Vaikų Namus — 
57 Sylvan Ave., ant paketuko pa
žymint vaiko vardą ir'pavardę.

Programoje yra snaigių ir 
žvaigždžių šokiai, kalėdiniai eilė
raštukai, prakartėlė bei dainos.

Kviečiami visi priešmokyklinio 
ir mokyklinio amžiaus vaikai šio
je vaikų šventėje'dalyvauti, šiai 
programai vadovauja Nek. Pr. 
Marijos seserys.

Hamiltono teatras “Aukuras” 
pereitą sekmadienį gastroliavo 
Toronte — pastatė M. Rustand 
dramą “žmogus, kurį užmušiau”. 
Vaidinimas praėjo gražiai, tik 
žiūrovų galėjo būti žymiai dau
giau.

14 K

1212 bundas, St W. Tel. LE. 2-9
' X BĘRŽINSKAS
i Užsakymai priimami ir paštu.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhauB.

Mes siunčiame ORO PĄ3TU vaistus į 
LI E T U V’A ir kitus Europos kraštus.

Tik su receptu iš tų kraštų. - ’

receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik- 
ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 

DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 
mes. pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kL, juos Oli gauti pas mus su 2554> NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINES — Nylon seamlefc -

Jei jums reikia 
tų. paskambinkite,' 
DRUG STORE. Jei

79 centai

FILMAS IŠ LIETUVOS!
LIETUVOS GYVENIMAS ŠIANDIENI,

■» v a-' ; . 4**. * * .. mM* k

Šią vasarą buvęs Lietuvoje televizijos ir radijo komentatorius

Jokūbas
pateiks mums ŠĮ SEKMADIENĮ, gruodžio 11 d., 4 vai. p.p.
Aušros Vartų parapijos salėje savo įgūdžius ir pan^dyg' filmą.

Visi kviečiami nepraleisti šios retos progos!
Įėjimas $1? moksleiviams 50č ,

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
šventė šį ketvirtadienį. Tai yra 
Bažnyčios įsakyta šventė, kurią 
esame įpareigoti išklausyti šv. Mi
šių. A V bažnyčioje Mišių tvarka 
yra kaip sekmadienį. Be to, tą 
dieną bus šv. Mišios ir vakare 8 v.

Banko “Litas” valdybos posė- 
dis įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
11 d., 8.30 vai. ryto banko patal
pose prie Aušros Vartų parapijos 
salės. Sekretorius.

AV par kunigai šią savaitę ka
lėdoja: T. J .Borevičius — Ver-, 
dune pirmadienį, antradienį, tre
čiadienį Allard Ave., ketvirtadie
nį Valiquette, penktadienį'— 
Stephens ir Foch. T. St. Kulbis 
— Montreal West ir MDG. T. J. 
Aranaūskas — Lachine;

Marijos Sambūris pereitą sa
vaitgalį buvo suruošęs uždaras re
kolekcijas M. N. Pr seselių na
muose. Rekolektantės, kurios 
ruošiasi Nekalto Marijos Prasidė
jimo šventę pilnai įsijungti į Ma
rijos Sambūrio eiles, rekolekcijas 
praleido labai gražioje ir pakilio
je nuotaiko je. Rekolekci j as pra
vedė kun. dr. F. J u ce viči u s.

AV parapijos klebonas nuošir
džiai dėkoja geradariams, aukoju
siems A V bažnyčios fondui: Jonui 
ir Marijai Leknickams $30, Do
mui ir Barborai Jurkams $25, EI. 
VaupŠienei $Ž5, Pr. Sučinskui 
$25, Kostui ir Marijai žemai
čiams $20, Jonui Valančiui $20.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto. Tel. LE. 2-6922.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte; High Park rajone, atskiras 
įėjimas. Galima naudotis virtuve. Tel. 
LE, 6-6480. -

High Park - Bloor 'rajone išnuomoja
mi du kambariai, virtuvė, atskira k vo
nia ir garažas. Tel. RO,. 7-8628.

Išnuomojamas kambarys II augšte vie
nam asmeniuj. 297 Kennedy.. Avė., 
tel. RO. 3-3425.

Maloniai prašome 
švenčiu ‘ 
sveikinimus

prisiųsti 
“Tėviškės Žiburiams” 

iki gruodžio 12 dienos.
■ ■ .—.• -t.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTICMOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldu , _ 

distancijomis. Visas v«£«mos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
reolj, Londoną, Wihdsora, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Montrealio Tauro krepšininkai 
senjorai, praeitą sekmadienį ne
paprastai puikioje formoje, įtiki
nančiai nugalėjo savo varovą — 
11 oly Trinity komandą 76:56. 
Džiaugiamės lįetuyiškuojųryžtin- 
gumu. • /

Jaukus išleistuvių pobūvįj bu
vo suruoštas gruodžio 3 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje pp. Gra
žiams, išsikeliantiems į JAV- Jie 
apsigyvens Los Angelės Kalifor
nijoje. , .' - į

Juozas Gražys, Masson Furs sa
vininkas,, per 12 į&ęfiĮ ypa^ išpo
puliarėjo poniu tarpe, kaip nepa
mainomas kailių- spegiatįstas iįr 
jos jo neabejotinai pasiges; Savo 
vietoje iis palieka savo partnerį 
K. Gudžiūną, kuris jo firmą per
ėmė, J. Gražys tąjpgi..sėkmingai 
vertėsi namu statyba ir yra pastą- 
tęs virš tuzino namų. Jis buvę 
veiklus, visų lietuviškų organiza
cijų rėmėjas ir nuolatinis pobū
viu dalyvis: Jo populiarumą pa
tvirtino ir gausus dalyvių' skai
čius išleistuvių vakarienėje. Lai
mingo ' Įsikūrimo np. Gražiams 
oalinkėjo Tėvas J. Borevįčiuš, SJ, 
J. Leknickas. J. Kardelis, P. Ja
nuška: P. Adamonis.J.Pužaraus- 
kas, V. Kiškis, V. žižys, AsTKŪdž- 
ma, J. Šaltenis. J. Mačionis ir ;Pr. 
Rudinskas. Dalyviu vardu'pobū
vio vadovas Pr. Rudinskas-pp. 
Gražiams įteikė gražu valizų rin
kinį. o pp. šipeliai — asmenišką 
kristalinę dovaną: į c -

Pobūvis praėjo labai* gėrpjė 
nuotaikoje. Jo metu paaiškėjo, 
kad pobūvis sutapo net su trimis 
reikšmingomis datomis pp. 
Gražių sidabrinių vedybų, abiejų 
50 m. amžiaus sukaktimi, na, ir, 
žinoma, išleistuvėmis. •Tr.’R.

Montrealio “Lito” balansas v 
1960 m. gruodžio 1 d.: "J/;1'
Aktyvas: ‘ "v ' •
Išduotos paskolos $34Ų271-;58 "
Kasa (s-ta banke)- 39.652,23
Indėlis centr. kasoje 30.000,00
Indėlis Lygoje ,
Inventorius 
f vairūs asmenys

• 720,46
i 382,50 

r -- -- 
$412:082,77

$392.297,77 
ę3:5(/(Xoo

Viso valdoma turto
Pasyvas: ’ ‘
Indėlininkai
Atsargos kapitalas
Nepaskirst. pelnas 1.201,43
Einamų metų pelnas 15.083,57

: Viso $412.083,77
Nariu indėlininkų 548, skoli

ninkų 136. Lapkričio mėn. apy
varta $82.649.30. . • 1 r .

D. Jurkus. “Lito* vedėjas.

DISTRICT ESTATE 
‘BROKERS ' į

177 Sherbrooke St. W.
F. Yas utis
A. Markevičius 
P. Adamonis 
Pr. Baltuonis 
Pr. Rudinskas .

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus ‘TŽ”, “La

VI 2-8501
LA.24tt9 f 
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
L A. 6-2084 

•HU. 1-2957

TAU P Y K IR SKOLINK IS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS" 
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKALOS LENGVAIIR

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir-šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.' J-
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpųše nuo 
1030-1 vai. r

Pirm. A. Norkciiūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurijus PO, .f-USO

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. > :

1611 Bloor St. W. Torontor Onf<

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakaran HU. 9-1543. *

su vienu 10 metų atviru morgiciu :
HIGH PARK RAJONE

SU5A0 įmokėti, 6 kambariai/dekartiotas, dyft,
įmokėti, 8 kambariai.*2 vonios, 2 virtuvės, garažas. Viso 

83J00 įntokėtL 8 kambariai, vandeniu 
M.ooe įmokėti, 7 kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
$5.<W0 įmokėti, 8 kambariai, 2 augštai, garažas. Viso

įmokėti. 8 kambariai, atskiras, prie lietuvių 
$7.ww> įmokėti. 8 gražūs kambariai, privatus įvažiavimas. 
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2 augštus, geroj vietoj. Viso
DEL SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE




