
Jaunime, pagalvok!
Tai atviras žodis studijuojančiam jaunimui, žodis, kurį tik 

dalis jaunimo perskaitys, bet kuriuo verta susidomėti bent tėvams 
ir visiems kitiems, besirūpinantiems akademinio jaunimo reikalais.

Turime faktą prieš akis, kad jau eilę metų mūsų moksleivi
jos ir studentijos pažangumas moksle smarkiai krinta. Prieš ke
liolika metų didžiavomės, kai skaitėme lietuviškas pavardes sąra
šuose tų, kurie už gerą mokslą gavo aukso medalius, kurie įrašė 
lietuviškus vardus į gimnazijų garbės lentas. Praėjo keleri me
tai, ir mūsų pavardės iš tų garbės sąrašų išnyko. Bet dar nebuvo 
taip blogai. Didžioji mūsų moksleivijos dalis dar vis tebebuvo 
augštutinėje pažymių pusėje. Dar vis pabaigdavo gimnazijas taip, 
kad galėdavo pakliūti į universitetus, o universitetuose studijuoda
vo taip, kad nelikdavo antriems ar tretiems metams. Bet ir tie 
pakenčiami laikai praėjo, ir jau keleri metai, kai iš nemažo 12-13 
klasės mūsų moksleivių skaičiaus tik vienas kitas besudaro galu
tinį pažymį virš 60, įgalinantį stoti į universitetą. Tuo tarpu kitos 
gretimos tautybės, net su mažesniu bendruoju skaičiumi, skai
čiuoja studentus, kad ir Toronto uiversitete, keliais šimtais, mes 
vis tebesisukame apie šimtą. Vietoje to, mūsų akademinis jauni
mas plačiai užpildo vietas pusiau akademinio pobūdžio paruošia
mosiose įstaigose, kaip mokytojų, gail. seserų, techniškose ir ki
tokiose kolegijose. Užuot būti gydytoja, pasitenkinama gail. sese
rimi; užuot būti inžinierium, pasitenkinama techniku; užuot siek
ti gimnazijos mokytojo cenzo, pasitenkinama pradžios mokykla. 
Ir taip Kanadoje, kur ne tik paskiras asmuo, bet ir paskiros tau
tos turi galimybę susirasti vietą bendroje mozaikoje, mes patys 
nusirašome į žemesnę vietą, nes pirmaujančios pozicijos bus už
imtos tautų, turinčių didesnį kiekį akademinio išsilavinimo inte
ligentijos. Tai yra bendroji, kiekvienam lietuviui liūdna, išvada. 
Bet yra tos problemos ir asmeninė pusė.★ * *

Pagalvokime apie save. Ką į ką keičiame? Štai, sakysime, 
jau esate dvyliktoje gimnazijos klasėje. Jūsų praeityje jau sukrau
ta dvylika sunkesnio ar lengvesnio darbo metų. Bet ką jūs galite 
gauti, jei po dvyliktos klasės išeisite į gyvenimą? Būsite tik labai 
žemos kategorijos tarnautojai įstaigose, dirbsite ilgas valandas ir 
gausite atlyginimą žymiai mažesnį kaip stalius, elektrikas, skrybė
laičių dirbėja ar kuris kitas amatininkas. Ar apsimokėjo dėl to 
dvylika metų mokytis? _

Arba vėl. Esate gimnazijos tryliktoje klasėje. Tos klasės vie
nintelis tikslas yra per ją pakliūti į universitetą. Kaip dažnai tą 
tikslą užmirštate. Dideles pouniveršitetinio gyvenimo galimybes 
jūs kartais iškeičiate į trumpalaikę linksmybę — automobilį, mer
giną ar berniuką, stiklelį, bereikalingą blaškymąsi naktimis. Bai
gę universitetą turėsite ir geresnę padėtį ir daugiau pinigų. Tad 
jei norėsite lengvesnio gyvenimo, jį visada rasite — lis nepabėgs, 
o-tryliktosios klasės metai pabėgs, ir jų niekad nebesusigrąžinsi- 
te. Kaip liūdna matyti didelius skaičius mūsų abiturientų, bai
giančių gimnaziją su 59,5 ar panašiu pažymiu. Jeigu galima bu
vo pasiekti 59, tai su mažu darbo padidinimu galima buvo gauti ir 
61. Darbo skirtumas nedidelis, o koks didelis skirtumas ateičiai? 
Tai skirtumas tarp įstaigos viršininko ar sėkmingo profesionalo 
ir tarnautojėlio ar pagalbininko.

Pabaigai ir dar viena pastaba. Universitetai kasmet išleidžia 
tūkstančius baigusiųjų. Asmenys, dabar nors ir užimą didesnes 
vietas, greitai bus pakeisti naujais — universitetą baigusiais. Tad 
jeigu šiandien jums atrodo pakankamai saugu be universiteto dip
lomo, tai tą nesaugumą pajusite vėliau, gal jau tada, kai būsite 
perseni toliau besimokyti. Ir nemeskite tada kaltės ant anglų, kad 
jus diskriminavo. Jūs diskriminuojatės patys, nepadedami pakan
kamai pastangų patekti į universitetą ir jį baigti.

Laikas apie tai pagalvoti dabam, mokslo metų pradžioje.
A. R.

Klastos meisterio palikimas Savaitės įvykiai

Kanadoje: pertvarkoma kariuomenė
Kanados kariuomenės pertvar- . S. Randall pareiškė, kad įvairių 
kymas vyksta ir toliau. Jau sričių specialistų jaučiamas di- 

anksčiau sujungti armija, laivy
nas ir aviacija vienoj vadovybėj. 
Dabar pertvarkomi atsarginiai 
daliniai, arba milicija, kurios 
skaičius siekė apie 90.000. Mili
cijos skaičius sumažinamas iki 
pusės, mažesnieji daliniai su
jungiami, kiti visiškai paleidžia
mi. Tuo per metus bus sutaupy
ta apie $9 milijonus.

Keturios pieštukų bendrovės 
patrauktos teismo atsakomybėn 
už monopolio sudarymą ir kai
nų reguliavimą. Jos išstūmė iš 
rinkos visas kitas b-ves ir vyra
vo Kanadoje nuo 1956 m.

Kredito unijos Kanadoje turi 
virš 3 mil. narių ir unijų skai
čius vis didėja, šiuo metu viso
je Kanadoje yra 4675 kredito 
unijos. Finansų b-vės ir bankai 
kredito unijų augimui reiškia 
nepasitenkinimą.

Kaliniai negali balsuoti — už
tat politikai niekada nekreipė 
daug dėmesio į kalėjimų ir ka
linių padėtį. Teisingumo min. 
G. Favreau pareiškė, kad vienas 
blogiausių Kanadoje kalėjimų 
St. Vincent de Paul. Monrealy
je, bus uždarytas. Norima per
tvarkyti visą kalėjimų sistemą. 
Kalinys turėtų atlikti ne tik 
bausmę, bet ir turėti galimybę 
pasiruošti normaliam gyveni
mui.

Uranijaus pareikalavimas vėl 
pradėjo didėti, tačiau jo atsar
gos Kanadoje baigiasi. Uranijus 
šiuo metu naudojamas elektros 
jėgainėm. 1959 m. buvo didžiau
sias uranijaus pareikalavimas ir 
Kanada pardavė 15.000 tonų. Jo 
kaina 5-10 dol. už svarą. Jieško- 
ma naujų kasyklų.

Mažiausia bedarbiu yra Onta
rio provincijoje. Prekybos min.

delis trūkumas. Negalint gauti 
jų iš Europos, norima įsileisti 
15.000 imigrantų iš Hong Kon
go ir Japonijos.

Valstybių, dalyvaujančių 
Jungt. Tautų kariuomenėje* 
konferencija įvyko Otavoje. Da
lyvavo 23 valstybės. Buvo disku
tuojama taikos palaikymo prie
monės, kur reikalingi JT dali
niai. Atstovais iš įvairių tautų 
dalyvavo ne politikai, bet ka
riai, kurie dažniausiai būna pri
versti politikų sukeltus ginčus 
nuraminti ginklu.

Socialinis medicinos planas ir* 
nauja vėliava labiausiai šiuo me
tu rūpi kanadiečiams. Dauguma 
pasisako už medicinos ir pensijų 
planą, kontroliuojamą feder. 
vyriausybės.

44 kubiečiai paprašė Kanados 
vyriausybę pasilikti laikinai Ka
nadoje. Visi jie pabėgo iš lėktu
vo, nusileidusio Gander aero
drome. Lėktuvas buvo pakeliui į 
Pragą su 85 keleiviais. Visiems 
suteiktos politinės globos teisės, 
nors daugumas ju nori išvykti i 
JAV.

Kanada niekad negalės kon
troliuoti savo ekonominės pa

dėties ir būti nepriklausoma 
nuo JAV — pareiškė Toronto 
biržos pirm. H. Graham. įsivaiz
davimas, kad Kanada visiškai 
nepriklausoma, yra apgaulingas. 
Galbūt Kanada greitai turės sa
vo vėliavą, bet nuo JAV priklau
sys, kur toji vėliava už Kana
dos ribų galės plevėsuoti, nes 
oro ir jūrų linijos nėra paliktos 
kanadiečių pasirinkimui. Tarp
tautinėje plotmėje Kanada žino
ma tik kaipo mažas paukštis 
amerikiečių erelio lizde.

“Chruščiovas buvo populiares
nis Niujorke, negu Varšuvoje ar 
Leningrade” — tokį posakį iš 
Lenkijos parsivežė vienas švedų 
laikraštininkas, neseniai ten vie
šėjęs. Nėra abejonės, kad panašią 
išvadą lengva padalyti kiekvie
nam, kas turi galimybės palygin
ti Vakarų ir “socialistinės stovyk
los” spaudos atgarsius po viršū
nių pasikeitimo Kremliuje. Ana
pus viešpatauja tyla ir tvarka: 
nuo tos dienos, kai pasirodė 
Chruščiovo atleidimo potvarkis, 
jo vardas išnyko. Jis minimas tik
tai Vakaruose. Sprendžiant iš sa
votiško nerimo ir santūrumo, ku
riuo sutikti naujieji sovietų va
dai, ir palankių pagyrimo žodžių 
nuo scenos pašalintajam, iš tikrų
jų susidaro įspūdis, jog Vakaruo
se Chruščiovui buvo pavykę susi
kurti didesnį “asmenybės kultą”, 
negu sovietijos viduje. Tai var
giai jo paties nuopelnas, čia ne 
vieta leistis į samprotavimus, ko
dėl ir kokiu būdu vien tik tikri 
ar tariami pragiedruliai postalini- 
niame sovietų politikos laikotar
pyje buvo siejami sų Chruščiovo 
asmeniu, visiškai nekreipiant dė
mesio į tuo pačiu metu atsiradu
sius naujus tamsius šešėlius. Už
tenka paminėti tik vieną patį ryš
kiausią — nežmonišką minties ir 
laisvės slopinimą.

Klastingas persekiotojas
Taip, tas pats Chruščiovas, ku

ris mėgino tiesti ranką popiežiui 
Jonui XXIII-jam, dar šiemet va
sario mėn. leidęs protestantų do
minuojamos pasaulio bažnyčių ta
rybos vykdomajam komitetui po- 
sėdžiauti Odesoje, mėgęs savo 
kalbas su pasigardžiavimu nu
spalvinti bibliniais , posakiais, 
kaip tikras klastos meisteris, pa
ruošė ir pradėjo vykdyti ligi tol 
nematytos apimties ir smarkumo 
generalinį puolimą prieš paskuti
nes tikybos “atgyvenas”. Net ir 
vidaus plotmėje nebuvo apsieita 
be klastos. Lygiai prieš 10 metų 
vienas pirmųjų Chruščiovo, ką 
tik perėmusio partijos pirmojo 
sekr. pareigas, mostų buvo rei
kalavimas ištaisyti antireliginės 
propagandos klaidas. Po to sekė 
pora metų tikras atolydis. Bent 
kulto laisvė atrodė esanti nevar
žoma. Laipsniškai nuo 1957 m. 
padėtis ėmė blogėti, o nuo 1959 
m. visai griežtai imta kovoti su

Jaunimo problemos yra vi
siem aktualios. Kanadoje veikia 
dvi organizacijos: “Select Com
mittee on Youth” ir “Youth 
Research Foundation”. Abi or
ganizacijos yra vyriausybės fi
nansuojamos, bet jų darbo plot
mė niekam nėra aiški. Jauni
mas vyresniem lieka nesupran
tamas ir dažnai abiejų organiza
cijų atsiradimas ir tikslai jau 
automatiškai išskiria jaunimą iš 
bendruomenės ir jį padaro at- 

' skira klase.
Papildomieji rinkimai į fede

racinį parlamentą Įvyko Water
loo South, Ont., ir Westmorland, 
N.B. Pirmojoj apylinkėj laimėjo 
nauj. demokratų paartijos atsto
vas, Max Saltsman, gavęs 12.508 
balsus, ir tuo būdu nurungęs 
konservatorių J. Chaplin, gavusį 
9.876 balsų; liberalas R. Stew
art gavo 5.168. Anksčiau šiai 
apylinkei atstovavo konservato
rius. Wesmorland apylinkėje 
laimėjo liberalų atst. M. Ride
out. Anksčiau šiai apylinkei at- 
atstovavo jos velionis vyras.

Kanados Lietuviu Fondo vajus
Be anksčiau skelbtų, gauti nau

ji Įnašai Toronte: Pr*. Dranseika 
$100; Ant. Rekštys $100: J. Žmui- 
dzinas $15; Montrealy: Juoz. Lu
koševičius $100; Juoz. Veraitis 
$100. šiuo metu Fonde yra $10. 
660,02 (su aukomis ir procentais). 
Pagal kolonijas Fondo Įnašai pa
skirstyti taip (antra skaitlinė — 
narių skaičius): Fort William $60 
— 1. Edmonton $100 — 1, Wind
sor $200 — 2. Br. Kolumbija 
$300 — 2. Otava $400 — 4. Ha
milton $450 — 4. London $500 
—1, Montreal $1300 — 13, Del-

J. G R I K I S 
Mūsų korespondentas Švedijoj

Bažnyčia, kai pasaulis jau manė, 
kad katakombų ir kruvino perse
kiojimo laikai pasibaigė. Nors 
kraują lieti dabar labiau vengia
ma, tačiau laisvę pasiekusios ži
nios rodo, kad ortodoksų metro
polito Nikalojaus mirtis įvykusi 
daugiau negu abejotinomis aplin
kybėmis. Antai, Počajevo vienuo
lyno vienuolis Gregorijus Ounka 
buvo mirtinai užplaktas. Pasiekė 
žinios ir apie vieną kitą kruviną 
susidūrimą taip tikinčiųjų ir juos 
provokuojančių antireligininkų. 
“1959-taisiais Antikristas pradė
jo baisų Bažnyčios persekiojimą 
Rusijoje”, taip rašoma paprastų 
tikinčiųjų rašte, kurį, kaip pa
skelbė švedų katalikų informaci
jos tarnyba *KIT, yra gavęs Ry
tų patriarchas. Prie Minsko ka
tedros durų, ten pat rašoma, sto
vi partijos sargai ir žiūri, kad vai
kai vidun nepatektų.

“Teisėtumo” teroras
Tačiau pati veiksmingiausia ko

vos priemonė tapo vadinamas 
“teisėtumas”. Pagrindinė taktika 
yra sužlugdyti Bažnyčią griež
čiausiomis įstatymų bausmėmis. 
Tuo tikslu sukurti nauji ir iškasti 
seni. Daug šventovių buvo užda
ryta, pasiremiant 1944 m. po
tvarkiu, kuriuo buvo panaikinti 
visi okupacinės valdžios veiks
mai. šimtai bažnyčių, ypatingai 
Ukrainoj ir Gudijoj, buvo uždary
tos, kai daugiau kaip po 15 metų 
“staiga” apsižiūriu , jog jos tikin
tiesiems buvusiospėrduotos oku
pantų. 1962 m. įrašytas naujas 
konstitucijos 227 str., kuriuo or
ganizavimas, vadovavimas ir ma
žamečių įtraukimas į tikybinio 
pobūdžio veiklą baudžiami kalėji
mo bausmėmis iki 5 metų, ilgalai
kiu ištrėmimu ir turto atėmimu. 
Veiklus dalyvavimas tikybos skel
bime ar apeigų atlikime, jeigu ta
tai atrodo kaip sisteminga propa
ganda, baudžiami iki 3 metų. Sak
ramentų teikimas ir praktika yra 
nusikalstami veiksmai, nes tuo 
būdu susidaręs pavojus užkrečia
moms ligoms plisti... Dar labiau 
ištobulintas jau Stalino laikais 
sėkmingai i š m ė g i n tas būdas 
smaugti mokesčiais. Kunigai, ku
rie iki tol mokėjo tokius pačius 
mokesčius kaip darbininkai, bu
vo prilyginti augščiausiai pajamų 
kategorijai ir turi mokėti iki 
83%. Tuo būdu, jeigu tikintieji 
kunigui sudeda 40 rb., jam pasi
lieka tik 6,8 rb. To negana. Ti
kinčiųjų bendruomenė įpareigota 
žymia* suma remti režiminį taikos 
judėjimą. Jeigu finansinis smau
gimas nieko nepadeda, suranda
ma dar kitokių administracinių 
priemonių, štai neseniai Mask
vos miesto planavimo įstaiga pa
reikalavo nugriauti Apreiškimo 
katedrą, nes ji kliudanti susisie
kimui ... Jeigu 1959 m. Rusijoj 
buvo a. 22.000 ortodoksų bažny
čių, tai 1962 m., oficialiais duo
menimis, jau tik 11.500. Vanda
liškai sunaikinta Vitebsko bažny
čia iš 12 a. Uždarymas ir sunaiki
nimas kartais vykdomas neįtiki
mu žiaurumu. Dar vakare gali 
vykti pamaldos, o naktį karinis 
dalinys išsprogdina bažnyčią, 
mašinomis išgabena griuvėsius ir 
sulygina žemę. Taip aname tikin
čiųjų skundo rašte sakoma, kad 
Antikristo tarnai ne tik bažnyčią 
12 km. nuo Počajevo išsprogdi
no, bet ir kalnelį, ant kurio ji sto
vėjo. Tai tik maža dalelė viso to, 
ką “laisvintojas” Chruščiovas 
įkvėpė.

hi-Tillsonburg $1950 — 10, To
ronto $5200 — 27. Iš šios statis
tikos matome kiek ir kaip B-nės 
apylinkės dalyvauja Liet. Fonde. 
Apylinkių yra 20. įsijungė 10.

Liet. Fondo valdyba, dalyvau
jant Fondo tarybos pirm. V. Ig- 
naičiui ir adv. G. Balčiūnui, 
svarstė Fondo inkorporavimą. Su
sidūrus su dideliais sunkumais, 
norint gauti Fondui “charitable” 
organizacijos statusą, nutarta pra
džioj Fondą inkorporuoti kaip 
“non-profif’ organizaciją.

P. Ixjlis, F. V. sekr.

Propagandinis pašimas
Toks tai yra Chruščiovo paliki

mas. Ir jeigu tai būtų tik vienin
telis sovietų- gyvenimo šešėlis, 
tai jo vieno pakaktų visiems bu
vusiems ar pramanytiems pra
giedruliams užtemdyti. Galima 
neklystant spėti, jog sovietų ofi
cialaus religinio pamišimo raida 
ir šiuo metu leidžia aiškiai susi
gaudyti naujų taktikos vingių ir 
propagandinių dūmų uždangoje. 
Sprendžiant iš Vilniaus radijo 
programų, tasai pamišimas nero
do jokių žymių sumažėti. Jau net 
dienos žinių laidoje įterpiami su 
jokia informacija nesuderinami 
antireliginiai išpuoliai. Visų 
Šventųjų išvakarėse neįsivaizduo
jamu nekultūringumu * pasityčio
ta ... iš šv. Benedikto ir benedik
tinų (taip, žinių laidoje!). Vėli
nėms buvo specialiai pakartotas 
“linksmavakaris” su antireligine 
poema, kurioje visas dangus su
rimuotas panašiai kaip šv. Jonas 
Auksaburnis (“tu ne šventasis, tik 
durnius”). Tokio dvasinio purvo 
ir teroro tikrai negali pakęsti ne 
tik užguitas tikintysis, bet ir kiek
vienas kultūringas asmuo, kokių 
pažiūrų bebūtų.

Laimėję aukso medalį sporto olimpijadoje kanadiečiai G. Hunger
ford ir R. Jackson, Br. Kolumbijos universiteto studentai. Jie lai
mėjo pirmą aukso medalį Kanadai nuo 1956 m., nugalėdami val
čių rungtynėse olandų dvejetą. Nuotr. Toronto Telegram

Sovietai baudžia rašytojus
Sov. Sąjungoj vergija neaplen

kia nė rašytojų. Neseniai buvo 
nubaustas 5 metais kone, stovyk
los 24 m. amžiaus rašytojas Josit 
Brodski — poetas ir vertėjas už 
tai, kad nebuvo “produktingas”, 
nedirbo jokiame fabrike ar įstai
goj. Darbas raštui nebuvo pripa
žintas darbu. Brodskio pasmerki
mas sukėlė sovietinių rašytojų 
protestą. Nuvertus Chruščiovą 
Brodskis buvo paleistas iš kone, 
stovyklos. Taipgi liko išleista Ol
ga Iwinska, garsiojo rašytojo Bo
riso Pasternako draugė. Ji buvo 
suimta po pastarojo mirties 1960 
m. gruodžio mėn. ir nuteista 8 m? 
kalėjimo už neva perdavimą B. 
Pasternakui honoraro iš užsienių 
už jo veikalus. Kartu buvo suimta 
ir jos duktė, kuri esą bendradar
biavusi tuose reikaluose, ir nu
teista 3 m. kalėjimo. Ji buvo pa
leista 1962 m., o jos motina turė
jo atsėdėti pusę priteistos baus
mės.

Lenkijoj įkliuvo rašytojas Mel- 
chijoras Wankowicz, ilgokai gy
venęs JAV, tapęs jų piliečių ir 
grįžęs Lenkijon 1958 m. Jis yra 
komunistinių pažiūrų žmogus, ta
čiau negalėjo pakęsti komunisti
nių varžtų ir drauge su kitais 33 Į 
lenkų rašytojais pasirašė vyriau
sybei memorandumą, reikalau
jantį daugiau laisvės kultūrinė
je srityje. Jam, kaip vienam įta
kingiausių rašytojų, buvo iškelta 
byla teisme už neva siuntimą už
sienin raštų, šmeižiančių Lenki
jos “liaudies respubliką”. Byla 
buvo nagrinėjama prie uždaru 
duru. Ją sekti galėjo tik JAV 
konsulas Varšuvoj W. Smith. Vie

REVOLIUCIJOS METINIU PROGA MASKVON SUVAŽIA
VĘ KOMUNIZMO VADAI TURĖJO SLAPTĄ PASITARIMĄ. 
Kompartijos I sekr. Brežnevas jau viešoj kalboj pabrėžė vieny
bės reikalą. Slaptuose pasitarimuose ta tema buvo gvildenama 
dalyvaujant Kinijos premjerui čuenlai. Kartu prašinama JAV, 
kurios esą kenkia taikai savo imperializmu. Iš kitos gi pusės 
Kremlius pasveikino rinkimus laimėjusi} prez. Johnsoną bei 
gavusį 42 mil. balsų ir apsidžiaugė Goldwaterio pralaimėjimu 
(26 mil. balsų). JAV spaudžia sovietus mokėti skolas J. Tau
toms ir grasina atsisakyti nuo*—■-------------------------------------
savo įnašų, jei sovietai nebus kad parodą gali lankyti tik tam
sutvarkyti. Sovietai, ir toliau 
vaidina taikos nešėjus: Brežne
vas pareiškė, esą Sov. Sąjun
ga ir toliau kovosianti prieš ko- 
lonizmą, remsianti tautų lais
vės kovas Azijoj, Afrikoj, P. 
Amerikoj. Apie sovietinį im
perializmą nekalba nei patys 
sovietai, nei amerikiečiai.
Britanija Pekinge surengė mil

žinišką prekių parodą. Anglas sa
vo* atidarymo kalboje pabrėžė, 
kad Britanija ir Kinija galėtų 
daugiau keistis prekėmis ir tai
kaus sambūvio idėjomis. Išstaty
tų prekių parodoje vertė siekia 
net $3.000.000. Parodą tvarko 
300 anglų tarnautojų. Britai tikisi 
parduoti kiniečiams už $150 mil., 
vėliau — ligi $300 mil. Įdomu, 

ninteliu prokuratūros liudininku 
buvo iškviestas T. Cibor, saugu
mo agentas, sekąs lenkų išeivijos 
spaudą ir radiją. Iki š.in. jis gy
veno Vienoje. Rašytojas Wanko
wicz teisme pasakė ginamą kalbą, 
bą, užtrukusią pustrečios valan
dos, kurioje prisipažino siuntęs 
užsienin tik tuos savo kūrinius, 
kurių Lenkijoj negalėjęs paskelb
ti. Sakėsi esąs komunistinės val
džios šalininkas, tačiau rezervuo
jąs sau teisę ją kritikuoti. Jo by
los sprendimas dar nėra paskelb
tas.

Varšuvos 
kardinolas-išeivių 

globėjas
Popiežiaus dekretu Varšuvos 

kardinolas St. Wyszynski paskir
tas lenkų išeivijos globėju vietoje 
Romoj mirusio arkiv. Gawlinos. 
Savo delegatu kard. Wyszynski 
paskyrė mons. VI. Rubiną, gyv. 
Romoje prie šv. Stanislovo baž
nyčios. Kardinolas jam taipgi pa
tikėjo pareigą rūpintis Lenkijos 
1000 metų krikščionybės jubilė- 
jumi užsienio lenku tarpe ir re
daguoti sielovados žurnalą “ Sie
lų ganytojas”. Romos vikariatas 
mons. VI. Rubiną paskyrė šv. Sta
nislovo bažnyčios rektorium.

★ * *
Vašingtonas. Didžiausia ameri

kiečių turistų išleista suma 1960 
m. — $2,5 bilijono.

tikri žinovai. Kinijos plačioji 
publika į parodą neįleidžiama.

Povandeninis tunelis tarp Bri
tanijos—Prancūzijos bus atidary
tas viešam naudojimui po 5 me
tų. Išlaidų susidarys apie $480 
milijonų.

Sukilėliai Konge, užėmę Stan
leyville miestą, laiko suėmę apie 
800 belgų ir Amerikos piliečių; 
grasina, jei čombė panaudos bel
gus ir amerikiečius kovoje prieš 
sukilėlius, tai baltieji bus pa
skelbti karo belaisviais.

Indijos informacijos min. po
nia Gandhi, sugrįžusi iš Maskvos, 
pranešė, kad Rusija ir toliau 
teiks Indijai karinę pagalbą. So
vietų naujieji valdovai visus už
tikrina, kad Rusijos politika nesi
keis nei sų viena valstybe. Tai 
kur tos Nikitos padarytos klai
dos?

Saudi Arbaijos karalius Saud 
atstatytas ir dabar pasiskelbė ka
ralium jaunesnis jo brolis, ligšiol 
buvęs princas Feisal.

Pagal išstatytus portretus Mas
kvoje bolševikų vadai yra tokioj 
eilėj: partijos *sekr. Brežnevas, 
min. pirm; Kosyginas, Suslovas, 
prez. Mikojanas.

Vengrija jau perka kviečius
Kanadoje. Sutarta dėl 3.700. 

000 bušelių už $7.400.000. Už
pirkta ir sekantiem metam iš vi
so 9.325.000 bušelių.

Nuverstas Bolivijos prez. Paz 
Estenssoro sukilusių karių. Jis iš 
krašto pabėgo. Boliviją valdo ge
nerolas Candia.

Prancūzijos vyriausybė naujai 
paskyrė 11 bil. dol. atominių 
ginklų gamybai, šie bilijonai bus 
išleisti ligi 1970 metų.

Varšuvoje naujuose Amerikos 
ambasados rūmuose jau susekti 

slapti mikrofonai. Taigi, šnipinė
jimas vyksta toliau.

Kandoje aukso ir JAV dolerių 
atsargos paskutiniu laiku padi

dėjo ligi $2.868.600.000. Taigi, 
Kanados doleris laikosi tvirtai.

Indijos prokomunistas Krišna 
Menon vėl nori grįžti valdžion. 
Jei bus nusodintas dabartinis 
min. pirm. Šastri, tai prie naujo
jo, kuriuo gali būti Desai, buvęs 
finansų ministeris, Krišna norėtų 
būti uzs. reik, ministeriu.

Ukrainiečių nacionalistų vadas 
Andri j Melnyk mirė lapkr. 1 d. 
Koelne, sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Jis buvo karys ir veikė karinėse 
ukrainiečių organizacijose. Po 
pulk. Konowalec nužudymo .jis 
tapo vyr. vadu. Vėliau iškilo St. 
Bandera, o Melnyk pasiliko ma
žesnės nacionalistų org-jos vadu.

Britanijos vyriausybė jieško 
paskolos — $1 bil. Ją žada duo

ti pasaulinės finansinės instituci
jos.

Amerikoj pralaimėjus respub
likonų partijos kandidatui sen. 

Goldwateriui, kilo susirūpinimas 
dėl pačios respublikonų partijos 
likimo. Goldwateris nemano pasi
traukti iš savo pozicijų ir užleisti 
vietą “nuosaikiems”. Jis mano, 
kad respublikonų partijos konser
vatoriai turėjo labai trumpą lai
ką pravesti savo idėjoms ameri
kiečių tarpe. Dabar esąs laikas 
pradėti rengtis kitiem rinkimam 
ir populiarinti savo ideologiją vi
sais klausimais, ypač nedarant 
nuolaidų komunizmo atžvilgiu.

Britanija nori susitaikyti su
Egiptu. Po žinomo užpuolimo 

ant Egipto santykiai yisą laiką 
buvo įtempti. Dabar Britanija 
imasi iniciatyvos ir, atrodo, san
tykiai įeis į normalias vėžes. Lon
donas siunčia Į Kairą specialią 
misiją gruodžio mėn.
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» REUGW1AM1 GIMIME
* Popiežius Paulius VI, pa

skelbdamas šventaisiais 22 
Ugandos kankinius, užsiminė ir 
apie anglikonus ugandiečius, nu
žudytus sykiu su katalikais už 
tikėjimą: “Mes nenorime pa
miršti ir kitų, priklausančių 
anglikonu konfesijai, kurie irgi 
priėmė mirtį dėl Kristaus var
do.”

* Naujai atstatyta garsioji 
Monte Cassino vienuolyno baž
nyčia, sugriauta karo metu. Ją 
konsekravo pats .popiežius ir ta 
proga paskelbė šv. Benediktą 
visos Europos globėju. Tokią ke
lionę jau buvo planavęs popie- 
žius'Jonas XXIII, tačiau nebe
spėjo.

* Organizuojama Pauliaus VI 
kelionė į euchar. kongresą Indi
joj. Popiežius pageidauja: kad 
vizitas būtų paprastas; kad tai 
būtų pamaldumo kelionė pagal 
visas Indijos tradicijas; kad ga
lėtų praleisti bent dieną su įvai
riausių kastų ir tikėjimų varg
šais. Tą pačia proga jis konsek
ruos 5 vyskupus — po vieną iš 
visų penkių kontinentų. Tų vys
kupų pavardės dar nepaskelb
tos. '

* James J. Norris, pasaulietis 
katalikas, Vatikano santarybos 
dalyvis-klausytojas, Įteikė kardi- 
nolūi moderatoriui sumanymą, 
kad anglė Barbora Ward būtų 
pakviesta į santarybą pakalbėti 
apie “krikščioniškos sąžinės mo
ralinę pareigą pasaulio neturtin- 

, gųjų atžvilgiu”-. Jis pareiškė, 
kad jos žodis būtų “dramatinė 
sensacija, kuri susilauktų viso 
pasaulio dėmesio”, o be to “pa
dėtų sukilninti moterų padėtį 
moderniajame pasaulyje”. Jis 
taipgi pasiūlė, kad ta proga po
piežius būtų paprašytas atlaiky
ti Mišias Šv' Petro bazilikoje už 
visus pasaulio vargšus.

* Amerikoje plinta organiza
cija “Opus Dei”, kurios nariai 
daugiausia koncentruojasi Čika
goje. Bostone, Niujorke ir Va
šingtone. Tai pasauliečių orga
nizacija. kurios tikslas “skleisti 
evangeliško tobulumo gyvenimą 
visose žmonių klasėse ir ypatin
gai tarp intelektualų”. Organi
zaciją Įkūrė 1928 m. Ispanijoje 
mons. Jose Maria Eschriva de

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Balaguer, kuris ir iki šiol jai te
bevadovauja. Narių turi apie 
50.000 išsisklaidžiusių 62 kraš
tuose; tik mažesnė jų pusė esą 
ispanai. “Opus Dei” save nese
niai pasivadino “tikinčiųjų drau
gija”, tokiu būdu atsinbodama 
nuo grynai pasaulietiškų organi
zacijų ir nuo tradicinių katali
kiškų institucijų klasifikacijos. 
Organizacijos nariai vieni yra 
nevedę, o kiti vedę ir dirba įvai
riose profesijose. “Opus Dei” 
turi ir kitų bedradarbių, kurie 
jokių įžadų nedaro. Jų tarpe ir 
neka'talikų.' Organizacija apjun
gia Įvairių luomų žmones, ta
čiau dauguma yra Įvairūs profe
sionalai, užimą gana augštus 
postus.

* Į trečiąją Vatikano sesiją, 
kaip anksčiau buvo minėta, 
K o n s tantinopolio patriarchas 
Atenagoras I atsiuntė savo atsto
vus — du Bostono graikų orto
doksų teologijos fakulteto pro
fesorius: archimd. Panteleimon 
Radopoulos ir archimd. Joną 
Romanides. Be to, patriarchas 
dar delegavo archimd. Andriejų 
Scrimą, graikų ortodoksų bažny^ 
čios kleboną Romoje, asmeniš
kuoju savo atstovu. Visi šie pa
skyrimai Įvyko po to, kai Kons
tantinopolio sinodas paskyrė 
vysk. Amarilios paruošti ir su
tvarkyti santykius su šv. Sostu. 
Patriarcho Atenagoro atstovas 
prie protestantinių bažnyčių ta
rybos Ženevoje vysk. Emilianos 
pareiškė, kad dabartinis patriar
cho troškimas esąs pasikeisti su 
Vatikanu nuolatiniais delega
tais. Principe šis reikalas esąs 
sutartas, tik lieka parinkti tiems 
postams tinkamys asmenis iš 
abiejų pusių. Kum J. Stš.

Canario agentas Britanijoj
Vokiečių povandeninio laivyno 

leitenantas Prien su U-47 1939 
m. spalio mėn. 13 d. Škotijoje, 
Orkney salyne, Scapa Flow uoste 
paskandino 29.000 tonų talpos 
anglų karo laivą Royal Oak, su 
kuriuo žuvo 833 jūrininkai. Tas 
uždavinys Prienui pavyko atlikti, 
nes reikiamas schemas vokie
čiams pristatė Canario agentas, 
vokiečių karo laivyno buvęs kapi
tonas A' Wehring, kuris dar anks
čiau iš Šveicarijos, kaip šveica
ras laikrodininkas Albert Oertel, 
nuvyko i Škotiją, Orkney salyną 
ir apsigyveno Kirkwall miestely
je, netoli Scapa Flow. Jis savo 
brėžiniuose nurodė, kad iš septy
nių Įėjimų i Scapa Flow vienas 
—' Kirk Sound dar buvo neuž
tvertas plieno tinklais. Wehring 
jau karui prasidėjus, tą schemą 
atvežė i Olandiją ir Įteikė vokie
čių karo atache kapitonui von 
Biulovui. Tas tą schemą perdavė 
vokiečių laivyno štabui, o povan
deninio laivyno vadas Doenitz tą 
schemą ir uždavinį pavedė Įeit. 
Prienui. Wehring grįžo Į Kirk
wall miesteli ir vieną dieną per
davė reikiamą radiogramą vokie
čių povandeniniam laivynui. Kai 
buvo paskandintas Royal Oak,

GEDIMINAS GALVA

Carine ir diktatūrinė priespauda
Rusų kompartijos proletariato 

diktatūra išaugo iš rusų tautos, 
giliųjų psichologinių šaltinių, ku
rių esminiai bruožai mažai paki
tę per pastarąjį šimtmetį. Cari
nės imperijos dogmos pakeistos 
proletarinėmis, tačiau dogmatiš
kumas jau visuotinis. Carai valdė 
iš viršaus, kompartija bando pri
eiti prie žmogaus iš apačios, ta
čiau caro laikų priespauda šiuo 
metu žymiai sustiprinta, o jos bū
dai žymiai patobulinti. Carų vyk
dytas imperializmas, koloninė po
litika, kitų tautų rusinimas dangs
tomi proletariato vienybe, nors 
j’oje jau seniai matyti ryškūs ply
šiai ne tik išorinėje rusų įtakoje, 
bet ir pačiame krašte. Jokioje ki
toje tautoje neužtiksi tokio žmo
gaus suskilimo, politinio dvivei
diškumo ir susigyvenimo su liki
mu, kaip rusuose. Ruso užsisklei- 
dimas yra ypač sustiprintas pro
letariato diktatūroje, nes jis ži
no, kad neprisitaikymas laiko tėk
mei gali būti tolygus sunaikini
mui.

Keistasis sąmokslas
Proletariato diktatūros vado

vybė neapsprendžiama paveldėji
mu, bet iškyla iš kompartijos 
dažniausia suokalbiais ir klasta. 
Šiomis savybėmis pasižymėjo ir 
spalio 14 d. pašalinimas Nikitos 
Chruščiovo, kilusio iš neturtingų
jų ir pasiekusio sovietų valdžios 
viršūnę. Kovodamas prieš stali
ninkus, Chruščiovas paskyrė nau
jus kompartijos sekretorius, iš
rinkdavo sau ištikimus asmenis į 
augščiausios tarybos prezidiumą 
ir kompartijos centrinį vykdomą
jį komitetą, pertvarkė kariuome
nės ir saugumo įstaigų vadovybę 
ir visdėlto buvo priverstas atsi
statydinti.

Galima numatyti tikrąsias nu
vertimo priežastis, tačiau apie jas 
šiuo metu naujieji proletariato 
diktatūros rikiuotojai net neuž
simena. Nereikia stebėtis, kad va
kariečių ir net liaudies respubli
kų kompartijoms yra nesupranta
mas keistasis sąmokslas Maskvo
je. Beveik dviem savaitėm pra- _ . ..
slinkus kaikurių vakarietiškų kiekvienas nenoromis atliko savo 
kompartijų atstovai susirinkoh pareigas. Juos lydėjo liūdesys.^ Ir
Bieloviežo srityje, netoli Lietu
vos sienos, susitikti su rusų kom
partijos sekretoriumi Leonidu 
Brežnevu, nūdieniu proletariato 
diktatoriumi. Pasitarimas liko pa
slaptyje.

Šie Įvykiai paskatino mane su-

pasaulio PAI
J. VAIČELIŪNAS

Wehring iš Kirkwall dingo. Sako
ma, kad jis vieną naktį nustaty
toje vietoje buvo paimtas vokie
čių povandeninio laivo ir pervež
tas Į Vokietiją, Kielio uostą.

Canaris buvo probritiško nusi
statymo. Jis norėjo karo su bol
ševikais, nes ir jis norėjo sunai
kinti komunizmą, bet nenorėjo 
karo su Anglija? Jis žinojo, kad 
kariauti su Anglija yra tas pat, 
kas ir kariauti su JAV. 1938 m. 
Canaris slaptai lankėsi Anglijo
je, kur jis turėjo savo agentų. Bu
vo net ir tokių agentų, kurie kar
tu dirbo ir anglų naudai. Tokiu 
būdu jis turėjo slaptų kanalų su 
anglais. Tais kanalais anglai iš 
Canario gavo vertingų žinių.

Canaris surado albaniškos kil
mės agentą Cicero (Daniello), ku
ris išvogė Teherano ir Jaltos su
tartis iš anglų ambasados Turki
joje. Sakoma? kad Canaris išgel
bėjęs Churchillio gyvybę, kai jis 
lėktuvu per Alžeriją grižo iš Va
šingtono konferencijos. Dėl ne
tikslių informacijų buvo pašau
tas kitas anglų transporto lėktu
vas, kuris nukrito i jūrą su 13 ke
leiviu.*

Liūdnas galas
Hitleris žinojo, kad Canaris 

yra gabus žvalgybos vadovas, ku
ris dirba Vokietijos naudai. Bet 
jis taip pat, žinojo, kad Canaris 
tapo nepalankus jo valdžiai. Kai 
1944 m. liepos 20 d. nepavyko 
atentatas prieš Hitlerį, prasidėjo 
sąmokslininkų suėmimai. Liepos 
22 d. buvo suimtas ir Canaris, 
nes visa policinė jėga buvo Him
lerio rankose. Canario postą už
ėmė SS gen. Schellenberg? Jis 
Canario Įstaigoje rado dokumen
tų, kurie rodė jo nepalankumą 
Hitleriui. Vienas tokių dokumen
tų — korespondencija su popie
žiaus sekretorium dėl taikos. 
Nors Canaris ir nebuvo Įtartas, 
kad jis tiesiogiai dalyvavo toje 
grupėje pasikėsintojų, kurie pa
dėjo bombą Hitlerio karo būsti
nės bunkeryje, bet turimų duo
menų užteko, kad galėtų ji'sulik- 
viduoti.

Canaris buvo uždarytas Flos- 
senburgo kacete, kur jis buvo tar
domas. Kai kankintojai sužinojo, 

Russie en 1839”, kuris 1951 m. 
išleistas Čikagoje.

Vyksta į Rusiją
Prancūzijos markizas Astolphe 

de Custine, gimęs 1790 m., per
gyvenęs nepamirštamus prancūzų 
revoliucijos smūgius (jo tėvas 
gen. Philippe ir senelis jos metu 
buvo nužudyti), 1839 m. išvyko į 
Rusiją surasti duomenų pakaltin
ti demokratinei santvarkai. Jis 
atidžiai stebėjo ne tik Rusijos val
dymą, bet ir tautą, jos gyvenimo 
būdą. Savo svarstymus jis paskel
bė knygoje, kurią užklojo laiko 
dulkės. Ir kai po šimtmečio tos 
dulkės buvo nupūstos, pasirodė, 
kad Rusijoje mažai kas pakitėjo. 
Jis grįžo į Prancūziją konstituci
jos šalininku. Tuo pat keliu nu
ėjo kairaus nusiteikimo rašytojas 
Andre Gide, komunistas žydas 
Arthur Koestler, italas Ignazio 
Silone ir eilė kitų valdančiųjų 
plunksną nusigręžė nuo Rusijos 
ir veidą pasuko į vakarus grįžę iš 
Rusijos.

Custine, anuomet stebėdamas 
Rusiją, nujautė, kad kada nors 
turės įvykti žiaurus perversmas. 
Jis neišryškino savo minties, kaip 
Hercenas, kai 1855 m. žaibo ryš
kumu skelbė: Rusijos autokratija 
bus apversta augštyn kojomis. Jis 
šios minties netęsė iki galo ir ne
klausė: o kas ją pakeis? Mes jau 
seniai žinome, kad ją pakeitė 
proletariškoji autokratija, kuri 
patobulino rusiškojo carizmo 
priespaudos būdus, labiau suvar
žė asmens laisvę ir kiekvieną pi
lietį privertė paklusti, o iš apa
čios iškilę sukūrė kietą organiza
ciją pavaldiniams tramdyti. Pro
letarinė revoliucija atstatė buvu
sią valdymo piramidę, kurios vir
šūnėje vieton caro jau sėdi pro
letariato diktatorius su gausia pa
lyda ir komunizmo priedangoje 
ugdo rusiškąjį imperializmą.

Priespauda ir tyla
Custine Petrapilyje stebėjo su

stingusius veidus rusų, kurių 

jam taip norėjosi, kad jie būtų 
gimę Andalūzijoje — iš ten atsi
neštų daugiau šviesos ir džiaugs
mo. Lankytojas matė, kad viskas 
ten sutvarkyta kaip karinėje sto
vykloje, kurioje drausmė išguja 
dvasinį pakiliu. Rusijoje visi už- 

Tegy-

kad jis palaikė.ryši su šv. Sostu, 
buvo Įdėtas i geležinius pančius.

1945 m. balandžio 8 d. jis bu
vo teisiamas SS teisėjo Thorbeck. 
Teisme jis negalėjo pasiaiškinti. 
Kitos dienos rytą Berlyne buvo 
pakartas draugė su kaikuriais ki
tais atentatininkais. Paskutiniai 
jo žodžiai buvo: “Aš mirštu už tė
vynę. Mano sąžinė gryna. Aš at
likau savo pareigą tėvynei, ban
dydamas priešintis Hitlerio kri
minalinei kvailystei, kuri _yedė 
kraštą prie sunaikinimo, 
vuoja Vokietija!”

(Bus daugiau^
* * *

Los Angeles. Didžiausia “baby
sitters” organizacija yra Carol 
Agency of Los Angeles, turinti 
800 registruotų narių, aptarnau
jančių 25.000 seimų.

Amsterdamas. Ilgiausio am
žiaus — 71.4 m. gali sulaukti ber
niukai, gimę Olandijoje 1956-60 
m., mergaitės gi — 74.9 m., gi
musios Švedijoje 1960 m.

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra poaerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne
rūksta. Panaikina "plokštelių kvapą". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.
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FOUR SEASONS TRAVEL D__ . j;*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOlT VreaiT

VPAČĖMAC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAVtrMJO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

ma, bet viskas žinoma. Slapti po
kalbiai nepaprastai įdomūs. Net 
uždaras galvojimas Rusijoje ke
lia įtarimą. Kai Rusijos įtakingas 
asmuo - ministeris nuverčiamas, 
visi tampa aklais ir kurčiais. 
Žmogus palaidojamas, kai jis ne
tenka viešo pasitikėjimo ir įtakos. 
Rusijoje politinis išstūmimas to
lygus žmogaus mirčiai. Tai tinka 
ne tik carinei, bet ir dabartinei 
proletariato diktatūrai.

Custine rašo: “Rusijoje baimė 
sutrikdo mintį. Jausmai gali su
kurti tik kultūros vaidinius, bet 
ne pačią kultūrą. Baimė niekuo
met negalį būti sveikos visuome
nės atrama, nors ją ir stiprintų 
trumparegiai įstatymdaviai. Kur 
užgniaužiama laisvė, ten pažei
džiama ir tiesa. Rusija yra negy
vas kūnas, kurio stiprybė glūdi 
vadovybėje, bet ne nariuose, nes 
jie liguisti. Šioj būsenoj kyla di
delė, gniuždinanti baimė net sa
vo kančiai pripažinti.”

Iš tokios baimės, kuri dažnai 
neaplenkia ir valdančiųjų, kyla 
slaptumas, ryškus ir proletariato 
diktatūroj, kuri yra carinės prie
spaudos tęsinys. Užtat Custine 
klausė: ar rusų būdo savybės įve
dė priespaudą^ ar priespauda iš
ugdė rusų tautos būdo savybes? 
Deja, nuo atsakymo susilaikė.

Santvarkos kinta, bet Rusijos 
valdymo esmė lieka ta pati. Net 
ir proletariato diktatūros sukrė
timai nepakeitė esminių rusų bu
do bruožų, kuriuos apsprendžia 
ne protas,' bet jausmai.

GEORGE BEN, 
Toronto miesto savivaldy
bės tarėjas - aiderman, lie
tuviams gerai pažįstamas 
veikėjas ir advokatas, slova
kų kilmės, š.m. gruodžio 
mėn. rinkimuose kandida
tuoja j miesto kontrolierius. 
Jo pasiūlymu miesto tary
ba pratęsė mokiniams pa
pigintų tramvajaus bilietų 
naudojimą iki 6 vai. vak.

Roma. — Seniausią pasaulyje 
kariuomenę turi Vatikanas. Švei
carų sargyba, kurią sudaro 83 
kariai, Įsteigta 1506 m. sausio 21 
d., tačiau jos kilmė siekia net 
1400 m.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
Be muito dovanos 

į Lietuvę.
GREETINGS — S34.60 (JAV $)
11 svarų kviet. miltų, 6% sv. ryžių, 

sv. rūkyt, bekono, 4% sv. rūky
to kumpio, 2¥4 sv. deg. kavos, 1 sv. 
kakavos, 1 sv. šokolado, % sv. ar
batos.
Turime didžiausią pasirinkimą pui
kių maisto produktų. Turime daug 
rūšių standartinių maisto siuntinių 
arba galime sudaryti maisto siun
tinius pagal Jūsų norą. Mes taip 
pat turime šimtus kitų dovanų be 
muito Jūsų mieliems asmenims Lie
tuvoje. Prašykite mūsų nemokamai 
duodamo katalogo.
PINIGAI | LIETUVĄ, SSSR 

Pilnai garantuota, jokių iš
skaitymų, pristatymas per 

dvi savaites.
Kursas: 9 rubliai — $10.00 amer.
Mokestis: iki S30 amer. — $2.75 

amer. Virš S3O amer. — 10%.
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd Street, 
NEW YORK, N.Y. 10010 

Garantuotai būsite patenkinti. 
Su užstatu, kad būtų apsaugoti 

užsakymai.

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCKStatybinės medžiagos 
MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
įvairios medžiagos namų taisymams 
Lentos, fanera, cementas, blokai 
Taip pat atliekame visus remontus: 
Poilsio kambarius, virtuves, verandas, 
Naujus priestatus, garažus, stogus. Sav. B. Saulėnas

The Therminal Therapy klinika naudoja aktyvų vulkanišką pur
vą, importuotą iš Piestany, Europos garsiausio kurorto, pasižy
minčio savo karštų versmių ir karšto purvo gydomąja jėga.

Dabar gydymas yra labai pigus, prižiūrimas klinikos gydy
tojo ir apmokamas daugumos sveikatos grupinių apdraudų.

Informacijų teiraukitės tel. 922-1200
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Mylimam tėveliui A. t A. ADOMUI RAMONUI mirus, 
gilaus liūdesio prislėgtą dukrą Zitą ir žentą Julių širkas

nuoširdžiai užjaučiame —

M. A. Statulevičiai

BRONIUI SAPLIUI ir ŠEIMAI,

jo tėveliui mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia —

Baleišų šeima

P a d ė k a

Visiems, pareiškusiems užuojautą dėl mano tėvelio 
mirties, nuoširdžiai dėkoju —

Stasys Mackevičius su šeima

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

KAMERŪNAS - ANTIKOMUNISTINĖ 
ATRAMA AFRIKOJE

Tarp neutraliųjų ir raudonuo
jančiųjų Afrikos valstybių Kame
rūnas yra viena iš nedaugelio, ku
ri aiškiai stovi už Vakarų demo
kratijas.

Tai galbūt dėlto, kad šiam Af
rikos kontinento pažastyje esan
čiam penkių milijonų gyventojų 
kraštui prancūzai ir anglai davė 
nepriklausomybę, 6 rusai ir Kini
jos komunistai norėjo ją sunaikin
ti. Nuo pat nepriklausomybės pa
skelbimo per N. Metus, 1960 m., 
komunistai atvirai rėmė keletą 
genčių, kurios vedė ginkluotą ka
rą prieš prezidento A. Ahidžo 
“Kamerūno sąjungos” vyriausy
bę.

Ahidžui šiuos maištininkus pa
sisekė numalšinti, nors “Kamerū
no liaudies sąjunga” dar tebėra 
revoliucinėje opozicijoje prieš 
Ahidžą. Bet už tai Ahidžas pažino 
komunistus ir šiandien sostinėje 
Jaundėje nėra nė vienos komu
nistinės ambasados. Kamerūnas 
yra vienas iš nedidelio skaičiaus 
Afrikos valstybių, kurios nepri
pažįsta Raud. Kinijos vyriausybės 
ir palaiko diplomatinius santy
kius Taivane.

Kai pernai spalio mėn. Albani
ja Jungtinėms Tautoms pasiūlė 
priimti komunistinę Kiniją i šią 
organizaciją, tai Kamerūno atsto
vas pasipriešino vienas iš pirmų
jų. Jis tvirtino, kad Pekingas yra 
atsakingas už agresiją Laose. Ko
rėjoj ir Vietname ir dėlto never
tas būti šios taikingos organizaci
jos nariu.

Studentai irgi antikomunistai
1962 m. kiniečiai komunistai iš

trėmė iš Pekingo 30 Kamerūno 
studentų, kurie dalyvavo demons
tracijoje prieš rasinę diskrimina
ciją. Kai pernai Maskvoje rusų 
“Komjaunimo Tiesa” paskelbė 
prieš tarprasines vedybas nu
kreiptą straipsnį, kamerūnietis M. 
Nkongas vadovavo užsienio stu
dentų grupei, kuri reikalavo, kad 
laikraštis straipsnį atšauktų dėl 
melagingų faktų.

Todėl niekas ir nesistebi, kad 
Ahidžą komunistai vadina “vaka
ru imperializmo lekajum”. Kad 
Ahidžas toks nėra, rodo jo pastan
gos apjungti bent 100 genčių ir 
angliškai bei prancūziškai kalban
čias krašto dalis. Jis savo politiniu 
uždaviniu laiko “leisti žmogui iš
ugdyti Dievo duotus gabumus”.

Nelengvas jo uždavinys, nes 
dauguma kamerūniečių pirmoje 
eilėje lojalūs savo genčiai, o tik 
paskui Kamerūnui. Ten valstybi
nio susipratimo tiek trūksta, kad 
net no ketverių metų nepriklau
somybės žalia - raudona - geltona 
trispalvė su dviem auksinėm 
žvaigždėm žalioje juostoje ant 
valstybinių pastatų kartais paka
binama augštyn kojom. Valdinin
kai žino savo genties ženklus, bet 
ne savo valstybės.

Trūksta politinio subrendimo
Viena oro linija neseniai turė

jo atleisti vietinį tarnautoją, ku
ris vis sumaišydavo skridimus. 
Pasirodo, jis tai tyčia darydavo, 
norėdamas pakenkti kitam tar
nautojui iš priešiškos genties, ku
ris priimdavo rezervacijas iš ke
leiviu.

“Mums politinio subrendimo 
reikia labiau negu ūkinės pažan
gos”, — neseniai pasakė Ahidžas, 
kuri ekonomiškai smarkiai remia 
prancūzai ir amerikiečiai su vo
kiečiais. šeštadalį krašto biudže
to padengia prancūzai. Jie vado
vauja ir 3.500 vyrų kariuomenei, 
kuri sėkmingai nugalėjo komunis
tų partizanus, nors pilietiniame 
kare žuvo 70.000 žmonių.

Krašte vyraujanti religija yra 
islamas, bet taip pat yra žymus 
skaičius krikščionių ir pagonių. 
Krikščionys sudaro šviesiausią 
gyventojų elementą ir stengiasi 
suartėti su mahometonais prieš 
materializmą ir pagonybę. Šiame 
suartėjime didelį vaidmenį vaidi
na šiaurinės krašto dalies vysku
pijos Garuos vyskupas Y. Plumys.

Valdė vokiečiai, prancūzai, 
anglai
Kamerūnas yra vienas didžiau

sių pasaulio kakavos augintojų. 
Ketvirtadali krašto eksporto su
daro šio augalo maltos ir nemal
tos pupelės. Verslas neblogai ei
na, nes Kamerūnas yra iš tų re
tų besivystančių Jcraštų, kurių iš
važa yra didesnė už Įvažą. Kitos 
eksportuojamos prekės yra kava, 
aliuminis, bananai ir žemės rie
šutai.

Krašto paviršius yra kalnuotas. 
Pietus dengia tropiniai miškai; 
oras drėgnas, šiaurėje klimatas 
sausas ir yra daugiau krūmų nei 
medžių.

Pries I Didįjį karą Kamerūnas 
buvo vokiečių kolonija. Vokiečiai 
čia pristeigė' daug plantacijų, 
pratiesė kelius ir pradėjo Dualos 
uosto statybą, kuris šiandien su 
130.000 gyv. yra didžiausias Ka
merūno miestas. 1916 m. prancū
zų ir anglų daliniai Kamerūną už
ėmė. Jis pateko į Tautų Sąjungos 
globą, nors administracija pasili
ko okupavusiųjų rankose.

Po II D. karo' Kamerūnas per
ėjo Jungtinių Tautų žinion, bet jo 
administraciją ir toliau tebevyk
do anglai su prancūzais. 1950 m. 
ten pradėjo reikštis “Kamerūno 
tautų sąjunga”, kuri reikalavo ne
priklausomybės be jokių atidėlio
jimų. Prancūzija, kuri valdė di
desnę šio krašto dalį, davė gyven
tojams savivaldą 1957 ir autono
miją 1959 m. Už metų buvo pa
skelbta pilna nepriklausomybė, o 
1961 m. prie prancūziškojo Ka
merūno prisijungė angliškasis. 
Tuo Kamerūnas panašus į Ka
nadą.

REUMATINIŲ, SCIATINIŲ, ARTRITINIŲ IR 
MUSKULINIŲ SKAUSMŲ PALENGVINIMAS 

ĮMANOMAS PANAUDOJANT 
KARSTO PURVO VONIAS

THERMAL
THERAPY CLINIC
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LIETUVIU LANKYMASIS LENKIJOJ
Jau visa eilė laisvojo pasaulio lietuvių lankėsi dabartinėje Len

kijoje. Kaikurie turėjo progos aplankyti ir lietuviškas sritis bei pa
buvoti okupuotos Lietuvos pasienyje, šis rašinys atsiradęs ryšium su 
kelionėmis į Lenkiją. Red. domi vyrai, moterys ir vaikai, kuriuos parsigabeno iš sunaikinto ir sudeginto mūsų krašto. Čia jos salėse nevieną kartą mūsų Vytautas Didysis vedė su kryžiuočių vadais įvairiausius pasitarimus. Nei amžiai jos nesunaikino, o taip pat karų audros laimingai ją aplenkė. Dėlto šiandien ji stovi išdidi ir kiekvienam atsilankiusiam primena savo garsią praeitį.O štai garsi Žalgirio kovos vieta. Vaikščiodamas po tą lygumą tarsi matai, kaip Vytautas ant savo balto žirgo, su iškeltu kalaviju pačiame mūšio viduryje muša savo priešus, čia pastatytas akmuo, kur žuvo kryžiuočių vadas, kuriam nežinomas mūsų krašto karžygis sudavė mirtiną smūgį. Verta aplankyti tas' vietas, nes ten ilsisi Vytauto kariuomenės pulkų dalyviai.

Lietuvos pasienyjeEikime toliau Į rytus, arčiau savo krašto. Tolumoje matyti bažnyčios bokštas — tai Seinai, mūsų apskrities miestas. Čia dirbo dvasinį darbą ir buvo palaidotas vienas žymiausių mūsų tautos poetų “Anykščių šilelio” ir kitų eilėraščių autorius vysk. A. Baranauskas.O jeigu Seinai, tai ir jo gyventojai lietuviai, kurie, kaip žinome, gyvena nuo senų laikų. Ne pro šalį būtų su jais pasikalbėti ir žiūrėti kaip jie gyvena. Šiame kampelyje jau galima pakvėpuoti mūsų tėvynės oru, nes ją skiria tik keliolika kilometrų. O tylai esant, galima išgirsti iš anapus sienos sklindančių liūdnų dainos garsų.Čia pat ir Suvalkai, kur spalio į mėn. 1920 m. buvo pasirašyta su lenkais sutartis, kurią jie begė- diškai sulaužė. Vienu žodžiu, į kiekviename šio krašto kampelyje galima rasti tai, kas jungia i mūsų kraštą ir primena jo praei- itį. Nesuprantu, kaip atsitiko, kad i rusai lietuviškų Seinų apylinkių i neprijungė prie Lietuvos, kaip tai padarė su Druskininkais?O dabar pereikime į pačius pietus ir čia rasime lietuviams bran- _____ _ _______ _ ! gią vietą. Štai kalnų paunksmė- mus. Lankymasis turėtų būti dau- je Zakopanės mieste ilsisi mūsų giau nei asmeniškas malonumas, l rašytojo^Jono Biliūno palaikai To atsilankymo metu reikėtų už- "megzti ryšius su mūsų tautiečiais.

Kaip žinome, nuo 1956 m. gele
žinių uždangų durys, vedančios Į 
vakarus, Stalino laikais buvo akli
nai uždarytos; šiandien jau per 
jas galima laisvai praeiti. Prašo
ma ir daroma visa, kad tik dau
giau galėtų “kapitalistų” atvyk
ti. Tai yra suprantama, ries komų- 

. nistų iždai reikalingi pajamų — 
dolerių, frankų ir kitų piniginių 
vienetų, o kiekvieno turisto atsi
lankymas padidina tas pajamas. 
Juk su lenkišku zlotu toli nenuva
žiuosi ir nieko nenupirksi, nes jis 
tik vadinasi “auksinis”, bet su 
auksu nieko bendro neturi. Taigi, 
ne meilė verčia komunistus pla
čiai atidaryti duris kapitalistinių 
kraštų turistams, bet ekonominė 
padėtis. Dėl to šiandien pvz. Var
šuvoje svetimtaučių yra labai 
daug. Viešbučiai perpildyti. Len- 

-• kų pilietis jau nesistebi pamatęs 
svetimos tautos žmogų, kaip tai 
buvo prieš keliolika metų. Ypa
tingai tą padėti išnaudoja lenkų 
emigrantai: atvyksta aplankyti 
savo krašto, giminių, pažįstamų 
pavieniai asmenys ir grupės — iš
tisos ekskursijos traukia iš užjū
rio į savo buvusią tėvynę.

Ar verta važiuoti lietuviams?Jeigu atvyksta kaip turistas prancūzas, vokietis, švedas ar kt. atostogų praleisti, pamedžioti ar šiaip laiko praleisti ir pasižiūrėti kas čia dedasi, tai kodėl lietuviai negalėtų irgi taip pasielgti? Juk lietuviškos pavardės tuo atžvilgiu neturi jokios reikšmės, juo labiau, kad jie jau yra tų kraštų piliečiai kur gyvena, o kaipo tokius visados globoja tų kraštų atstovybės. Kiekvienas svetimo krašto pilietis atvykęs i Lenkiją visų pirma savo atstovybei praneša apie savo atvykimą. (Turėjimas laisvojo pasaulio kraštų pilietybės ne-Į visada laiduoja neliečiamybę. Pvz. lenkų rašytojui M. Wariko- wicz, JAV piliečiui, panorusiam gyventi Lenkijoj, buvo iškelta byla už neva’ Lenkiją šmeižiančių raštų pardavimą užsieniui, Red.)Kiek žinau, kun. dr. Končiui nei vienas plaukas nenukrito nuo galvos, nors jis ir turi lietuvišką pavardę. Lenkijoje buvo kelis kartus ir sveikas grįžo i na-

Toronto Prisikėlimo parapijos choras, rengiąs koncertą lapkričio 22 d.

Rūsy jūrininkai Kanados uoste
Linksmi vieno lietuvio susitikimai ir nutikimai

Pasiryžėliai laimi

Lietuviu^ saleziečiu^ gimnazijaŠiais mokslo metais lietuvių saleziečių gimnazija susilaukė jau trečio direktoriaus: kun. Pranas Gavėnas perėmė vadovybę iš kun. Petraičio, nes, kaip ir kitose vienuolijose, administratoriai parapijose bei įstaigose yra keičiami kas keli metai. Kun. dr. J. Ze- liauskas, pirmasis gimnazijos direktorius ir steigėjas, dabar tvarko Vatikano spaustuvės reikalus.
Direktoriaus laiškasKun. Pr. Gavėnas nėra stiprios sveikatos, bet ryžtasi visas savo jėgas atiduoti mūsų lietuviško jaunimo labui, štai jo paties žodžiai:— Širdis susiūta, o nugara kartkartėmis artrito varstoma. Nežinau ar ilgai ištesėsiu. Priėmiau vadovybės naštą dėl šios įstaigos, dėl lietuvybės išlaikymo. Matau, kad ir kiti bendrabro- liai šiam darbui pasišventę, su neįtikimai kilnia dvasia, su jokiais pinigais negalimu atlyginti krikš- j ginčų pasitaiko. Vieną vakarą čionišku lietuvišku patrijotizmu j žiūriu pro langą: po vakarienės nuolat dirba. O visko mums stin- į būrys “vokietukų” išsirikiavę žy- ga: ir lietuviškų vadovėlių, ir ki-, giuoja sporto aikštėje tų mokymo priemonių, o be to —! ’-;-dideli nuotoliai nuo lietuviškų centrų. Tuo tarpu reikia stebėtis, kad į tą Italiją, kurioje beveik nėra nei vieno jauno lietuviuko, suvažiavo berniukų iš Vokietijos, iš Anglijos, Belgijos, Venecuelos ir JAV. Yra prašymų net iš Kolumbijos ir Argentinos. Taigi, nors kitur skundžiamasi mokinių i trūkumu, mūsų gimnazija sausa- Į O kas nežino “Brisiauš galo”. | kimšai pilna, kad jau net vienam ! “Kliudžiau” ir kitų jo aprašymų? i berniukui nėra, vietos. Betgi skai-

pilnai padengti vaikų išlaikymą, bet tokių labai mažai. Yra našlaičių ar bedarbių tėvų vaikų, kurie tik retai gali savo vaikui ką nors prisiųsti kasdieniniam reikalui. Juk vaikams greitai susinaudoja ir batai, ir drabužiai bei žaidimo priemonės. Mes gi leidžiame vaikams — tegu tik valgo, tegu tik žaidžia, tegu tik gali būti sveiki, patenkinti ir darbštūs, kad tik ruoštųsi gyvenimui. Visam tam reikia daug pinigų, o rėmėjų — vis tie patys keli pasišventėliai, kuriems tėvynė neatsidėkos — vien tik Dievas mokės atsiteisti.
“Vokietukai”, “anglai” 

ir kitiPas mus pastebimas didelis mišinys: “anglai”, “vokiečiai” ir kitokį. Toks mišinys, nors labai daug pasišventimo reikalauja iš auklėtojų ir berniukų, bet lietuvybės atžvilgiu yra labai naudingas. Pradžioje net ir “tautinių”

Verti čekioTyliai, be didelio garsinimo, vyksta didelis darbas, kuri dirba maža saujelė pasišventusių lietuvių saleziečių, gaudami neužtikrintą paramą iš nedaugelio nuolatinių aukotojų — rėmėjų. Netenka daug aiškinti, kad mes, Kanados lietuviai, siųsdami aukas tolimoms misijoms, pajėgtume bent maža ar didesne auka prisidėti prie šio kilnaus darbo. Pasiųskime saleziečių gimnazijai Kalėdų šventėms sveikinimą su doleriais ar čekiu, o tuo prisidėsime prie gyvo tautos fondo jėgų stiprinimo. Padėkime mokytis lietuviškai mūsų tautos jaunimui. Sveikinimus su auka galima siųsti šiuo adresu: Rev. Pr. Gavėnas, Istitu- to Salesiano Lituano, Castelnuo- vo Don Bosco (Asti), Italy.
V. M-tis

kurie čia jau baigia nutautėti. O Kapas sutvarkytas — apsodintas; čiui padidėjus, daug ko trūksta tai Lietuvos kraujas, kuriam ne- reikia įsilieti i šio krašto tautos „ . .. .organizmą. Tai yra brangenybė, brangi vieta — tai žinomų mūsų 1 kėdžių. Suolų gavome pasiskolin- i kurios negalima įkainoti jokiu transatlantinių lakūnų kap. Da-iti. o kėdes kaikurie turi nešiotis piniginiu vienetu. Nutautėjimas' tai sunki ir pavojinga liga, dėlto kiekvieno lietuvio pareiga, kur jis bebūtų, rūpintis, kad tos ligos pasekmės būtų kuo mažiausios.Istorinės vietosKiekvienas žmogus, kuris ruošiasi kur nors vykti, turi kokį nors tikslą. Lenkų kraštas, su kuriuo praeityje mūsų tauta turėjo bendrų reikalų, yra pilnas įvairių paminklų ir ženklų, istorinių vietų, primenančių mums mūsų tėvynės praeitį, jos karžygius. Dėlto lietuvis, atvykęs iš užjūrio, galės savo akimis juos pamatyti.Paminėsiu tik keletą, štai, gerai žinoma visame pasaulyje, o lietuviams ypatingai, kryžiuočių ordino Malburgo pilis, net mūsų tautos dainiaus Maironio apdab nuota:“Eina garsas nuo rubežiaus,žirgą reik balnoti,Daug kryžiuočių nuo MalburgoRengias mus terioti.”Nevieną kartą sunkūs geležiniai vartai buvo plačiai atidaryti ginkluotiems kryžiuočių pulkams, kurie vykdavo naikinti ir plėšti mūsų tėvu žemės. Jos rūsiuose ir bokštuose buvo kankinami ir žu-

gėlėmis. i miegamuose — lovų, spintelių.Naujausia mums, lietuviams, Į užklojimu, klasėse — suolų bei ių. Suolų gavome pasiskolin-

ir visa i gerkle šaukia: “Die Ėųglaender raus! Die Englaender raus!” Mat, jiems kiti — “auslenderiai”! Gerai pašūkavus. Įsiterpė vienas auklėtojų. Tada viskas pasibaigė tautos himnu: “vardan tos Lietuvos vienybė težydi!”Įdomu, kai dar neseniai toks | “vokietukas”, atvykęs be lietu- jviško žodžio, dabar jau lietuviš- ■ kai kalbina savo tautieti, atvykusį iš Anglijos ar iš’kitur. Ir visi • su didelėmis pastangomis stengiasi surasti bendrą kalbą, kalbėti lietuviškai. Ligi šiol kaikurie

Liet, sadeziečių gimnazija paprašė “TŽ” redakciją parūpinti 15 egz. “Kregždutės” vadovėlių, kurie reikalingi mokyti lietuvių kalbos. Gimnazija būtų dėkinga, jei atsirastų rėmėjų, galinčių, tą prašymą paremti S40. Atsiliepti “TŽ” red.

nurodymai, pamokymai duodami j trimis kalbomis: lietuviškai, vo- j kiškai ir angliškai. Bendras visų Į nusistatymas — Kalėdoms tapti apskalbimą. apšil-1 sąmoningais lietuviais — visiemsriaus ir Girėno žuvimo vieta. Ne-J iš kitų patalpų. Nekalbam jau toli nuo Baltijos jūros. Myslibon apie padidėjusi valgio produktui miškelyje (vok. Soldini. Ščecino sunaudojimą. ;. ’ ” ’ apskrityje. X. Y. idymą ir k. Yra tėvų, kurie gali; kalbėti lietuviškai.
Darbai sodeliuose

Kas darytina lapkričio mėnesį?Rudens šalnos pakando paskutinius gėlių žiedus ir sustabdė visų augalų augimą, bet darbai sodeliuose tuo neužsibaigė. Priešingai, šiame mėn. yra bene daugiausia darbų, nes tai paskutinis metas lapuočių medžių bei žydinčių krūmelių sodinimui, paskutinis metas vejelių pagerinimo darbams ir tulpių' sodinimui gėlių eželėse. Be šių darbų, eilinės priežiūros darbai taip pat gausūs. Visų pirma būtinas lapų nuo vejelės pašalinimas, nes jei lapai pilnai padengia žolę nuo saulės šviesos, tai žolė praranda chlorofilą ir dėlto miršta. Sugrėbtieji lapai yra labai gera medžiaga lepesniųjų augalų pridengimui žiemai. Iš tokių augalų minėtini: arbatinės rožės, rodadendros ir azalijos. Geriausias būdas rožes ap
SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. . Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ ROSIU AUTO 

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
U A MINI Al z patarnavimu.

saugoti nuo žiemos šalčių pažeidimo — padengti rupiu išplautu smėliu, o ant jo užversti apie pėdą storumo lapų. Kad jų vėjas neišnešiotų, užmesti eglišakių arba tujų. Azalijoms ir rodadend- roms smėlis nebūtinas, šiuo metu ir vėl žemės purenimas, sukasant ją tarp žydinčių krūmelių bei gėlių, yra be galo reikšmingas ateinančių metų augimui. Vienmečių ir daugmečių gėlių stiebai turi būti pašalinami ir sudeginami, kad tuo būdu būtų sunaikinti Įvairūs gėlių kenkėjai bei ligų sporos. Vejelė šiuo metu turi būti nukirpta trumpai, kad po sniegu ji nesušustų. Nuolat žaliuojantys augalai prie namo sienos pamatų dažnai yra labai sausoje žemėje, ir yra labai gera ją permerkti, kad žiemos metu augalai neišdžiūtų. Šiuo metu taipogi gera visus sodelio augalus patręšti fosforinėmis ir pota- šo sudėties trąšomis, nes jos lėčiau tirpsta, tad tik ateinanti pavasari bus prieinamos augalams.Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie šių laikų lietuvių namų 
sodelius okupuotoje Lietuvoje', 
kurioje lankiausi šią vasarą. Su privačios nuosavybės panaikinimu buvo panaikinta ir namų sodelio esmė, ir jie palikti Dievo

valiai. Vėliau, vėl leidus turėti mažą sklypeli bei vienos šeimos nameli, atgijo ir namų sodeliai, šiuose sodeliuose mūsų žmonės nori turėti ne vien tik groži, bet ir kiek galima daugiau naudos, kad palengvintų pragyvenimo problemą, nes uždarbiai labai maži. Todėl šiuose sodeliuose vietoje gyvatvorės yra sodinamos vyšnaitės ar slyvaitės, viduje sklypo sodinamos žemukės obelaitės ir kriaušaitės, o tarpe jų Įvairūs uogų krūmai, k.a. agrastai, serbentai, avietės, braškės, o taip pat ir Įvairios daržovės. Sodelių takeliai dažnai išpilti žvy- riumi, o kaikur leidžiama žolelei užaugti. Vejelei vietos nėra, bet prie namo pamatų bei takelių šonuose yra įruoštos gražios gėlių eželės, o prie gatvės yra sodinami pavėsiniai medžiai — dažniausiai liepos. Iš visų matytų sodelių Vilniuje susidariau vaizdą, kad jeigu mūsų tautiečiams paliktų bent tiek nuosavybės, kiek jie šiandieną turi, tai ilgainiui jie namų sodelius dar daugiau ištobulintų ir padarytų labai patraukliais, bet niekas nežino ką ateitis jiems atneš. Gal rytoj ta maža nuosavybės teisė bus panaikinta ir visas individualinis kūrinys pakeistas i nykų, bespalvį vaizdą, kuris visur vyrauja toje santvarkoje.

LIETUVIAI STALIAI 
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aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
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K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės j

J. Kazimierų Michalski
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo Ir kelionių bilietų reikalais. _________________ _

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

lietuviška klinika, 
masažai; spindulinės ir 
loginė terapija.

Tel. LE 3-8008

Vienintelė valdžios registruota natūralaus 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir
460 Roncesvalles Avė., Toronto

B. Naujalis, Ps.D RJW.N Pt.

SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1945, turinti Vnesposyl- 
torg leidimą parduoti maisto ir 
dovanų siuntinius iš sandėlių 
esančių USSR. Vidutinės kainos. 

Pristatvmas 3—4 savaitės.
JOKIO MUITO. 

GAVIMAS PAKVITUOJAMAS.Automobilis Volga — liuksusinis — . ... . S2.627.99Automobilis Zaparožets — ekonomiškas aut. -- $1.064.00Moteriškas dviratis 21 V ’S37.88 Šaldvtuvas Zil Moskova 240 litrų S265.22Motociklas K 175 dvi sėdynės___ •______________ _______ S262.78 
Didelis pasirinkimas puikių do
vanų. • Įvairių rūšių gardaus 
maisto siuntiniai.
GR 32 — Family Staple—S30.50 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 4.6 sv. gabalinio cukraus, 
4.6 sv. degintų kavos pupelių, 
2.3 rūkytos salami.
GR — 33 Holiday S36.69
6.9 sv. kvietinių miltų, 6.9 sv. 
ryžių. 6.9 sv. gabalinio cukraus, 
4.6 šv. degintos kavos pupelių, 
4.6 sv. taukų, 2.3 sv. rūkyto be
kono, 1.4 sv. puikiausios rūšies 
arbatos, 1.2 sv. kakavos.

RAŠYKITE ANGLIŠKAI AR 
LIETUVIŠKAI IR GAUSITE 

PILNĄ KATALOGĄ.

PINIGAI
į USSR. Pilnai garantuota, turi 
Bankų Departamento (N.J.) lei
dimą ir apdrausta iki S20.000.00. 
Pilnai išmokama. Jokių atskaity
mų. Pasirašyti kvitai. Įteikiama 
per 2 savaites. Nuo 1946 m. tie
sioginis Bank for Foreign Trade 

Maskvoje agentas.
Vertė: 9 rubliai už $10.00. Pri
statymas: iki $30.00 — $2.75, 

per $30.00 — 10%.

GRAMERCY
SHIPPING COMPANY

118 East 28th Street, New York, 
N.Y. MU 9-0598. Atidaryta 9 — 
5.30; šeštadieniais 9 — 1 vai. 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street, Newark, N.J.

S

Šiomis dienomis eilinis X uosto gyventojas jau nebekreipia dėmesio Į tas keistas būtybes, kurių vasaros metu pilnos gatvės. Tos būtybės — apžėlę, ilgais, gar- binuotais plaukais, menka apranga, išsprogusiom smalsiom akim — rusai jūrininkai. Daugumas jų pirmą sykį užsienyje. Patetiški, gailūs tipai. Turi nedaugiau dolerio ar dviejų kišeniuje. Laksto po krautuves ir jieško daiktų, kurių individuali vertė nebūtų didesnė kaip 50 centų.Jau nuo seniausių laikų užsieniečiai, lankęsi Rusijoj, pastebėjo keletą nesimainančių rusų charakterio bruožų: patalogišką nepasitikėjimą, gyrimosi maniją, neracionalę baimę ir nepaprastą nuoširdumą. Visus tuos bruožus “draugai” čia dažnai išreiškia. Pvz. patalogiškas nepasitikėjimas: kartą atgabeno į ligoninę sunkiai sergančią rusę, saukia mane į ligoninę. Daktaras, pusiau susirūpinęs, pusiau įtūžęs, sako: “Šita moteris numirs, jeigu mes nepradėsime jos operuoti 4 vai. po pietų. Jūs žinote, kad prieš operaciją ligonis turi pasirašyti “consent for operation” dokumentą. Šita moteris atsisako tą padaryti.” Aiškinu rusei, kad parašas — tik formalumas. Žiūri i mane pasyviom akim ir atsako: “Aš greičiau mirsiu nei duosiu savo parašą. Juk aš žinau, kad jūs ji panaudosit kokiu nors būdu prieš mano tėvynę.” Po kokių 15 min. pamačiau, kad sovietiško auklėjimo neįmanoma pakeistu Laimei, buvo uoste vienas sovietų laivas. Nuvažiavau, paaiškinau politrukui situaciją. Jis mane suprato. 15 min. prieš 4 vai. buvome vėl ligoninėj. Politrukas priėjo prie ligonės, pakišo jai tą raštelį ir pasakė — “pasirašyk”. Moteris be jokio pasipriešinimo davė savo parašą ir tučtuojau tapo nuvežta į operacinę.
★ ★ ★Pasitaiko, kad reikia pavežioti “draugus” po miestą, parodyti jiems, kaip Kanadoje žmonės gyvena. Reakcija Įvairi. Privežu 3 rusus karininkus prie šokolado fabriko. Kaip tik tuo momentu išeina gana purvinai apsirengęs darbininkas ir sėda i savo automobilį. Rusai susijaudina. “Pas mus”, sako, “šoferiai turi švarias uniformas.” Aiškinu, kad tai ne šoferis, o darbininkas ir kad tai jo nuosavas automobilis. “Drau- jgai” šypsosi —- supraski mes ži- I nom. kad tu turi mums propaganda pūsti. Kaikurie politrukai in- . idoktrinuoja savo jūreivius prieš [čiau papasakoti apie politini idio- Į išleisdami juos į miestą. Sako: i tizmą ir naivumą eilinio Kanados į "Jūs pamatysite daug automobi-1 piliečio. Minėtame straipsnyjei apie politruką uostamiesčio laik- ' rastis rašė

sai kaip pas mus; tik Rusijoj sko- ningiau Įrengta.” Tuo momentu rusė, kuri visą laiką tylėjo, riktelėjo: “Melas, viskas melas, pas mus nieko nėra!” Truputi vėliau ji apsvaigo ir vos neapalpo. Priežastis: Įspūdžiai ją pritrenkė.
★ ★ ★Daugumas rusų labai mandagiai elgiasi, bet nevisi. Teko syki pavežioti 2 rusus, kurių “oficiali” pareiga — ruošti “kultūrinius filmus”. Pravažiuojam bažnyčią. Prašo, kad leisčiau jiems filmuoti jos vidų. Gavau vienuolių leidimą. Įeina, pafilmuoja, pamato Dievo Motinos statulą ir pradeda kalbėti bjauriausius komentarus. Abu baigę Maskvos universitetą. Turėjau paprašyti juos tuojau iš bažnyčios išeiti. Grįžtam atgal į laivą. Gan žemai pralėkė lėktuvas — anti-submarine tracker tipo. “Kultūrfilmininkai” tuojau iškišo filmo kameros objektyvą per langą ir pradėjo filmuoti lėktuvą. “Kultūrnije liūdi”...Keista sovietų žmogaus psichologija. Prieš kinį laiką atplaukė gan didelis sovietų laivas į X uostą pataisymui. Užtruko čia apie 3 savaites. Turėjau progų gerai susipažinti su to laivo kapitonu ir karininkais. Ypatingai gerą Įspūdį padarė politrukas. Nors ir esu ahtikomunistas, bet moku vertinti žmogų už jo atvirumą bei nuo- širdumą’ To politruko negerbti ir nemėgti nėra įmanoma. Jaunas, labai inteligentiškas, 100% idealistas. Nuomonės mūsų buvo skirtingos, bet jautėme vienas kitam pagarbą.Kažkaip uosto laikraščio korespondentas įlindo syki į tą laivą ir gavo pasikalbėjimą su tuo po- litruku (jis truputi kalba angliškai). Pasikalbėjimas buvo atspausdintas sekančią dieną. Straipsnis puikus, gal net perpui- kus, tik buvo Įdėtas sakinys, kad rusai negeria miesto tavernose, nes gali gerti kiek nori savo laive. Skambina man politrukas — panika.-“Aš nieko panašaus nesakiau.” Važiuojam pas redaktorių. Pasirodo, korespondentas pats tą sakinį Įkišo. Kitą dieną laikraštis atspausdino atitaisymą. Atrodo, tūrėtų viskas būti O.K. Bet ne. Išgirdau vėliau, kad tam vargšui politrukui buvo baisiausių nemalonumų, nors jis buvo visai ne- į kaltas. Ar jis dar yra kompartijos narys — klausimas; Jei ne, i tai rusai nustojo puikaus žmo- ! gaus.Ryšium su šiuo enizcdu norė-

lių. Žinokite, .kad čia, kapitalistinėje sistemoje, kai žmogui sueina 18 metų, jis turi pirkti auto- vieno rusų karininko. Visos sie- mobilį ir namą iš kapitalisto ir; nos nuklotos knygomis.- Rusas.ne- po to per ilgą laiką turi juos iš-j blogai angliškai kalba. Padiskūta- mokėti. Jei to nedaro, tai išmeta į vo apie Steinbeck. Eliot. Dreiser jį iš darbo.” ect. Kokie pažangūs rusai! Ar ga-Kitas politrukų metodas: jei Įima būtų surasti mūsų, kanadie- nėra būtina, nepriplaukti prie pat čių tarpe, žuvininkystės jūrinin- kranto, o stovėti apie V2 mylios nuo uosto. Jei jūreiviai. Stovėdami ant laivo, žiūri i .krantą, politrukas varo juos žemyn: “Ko jūs i kanadiečius žiūrit?” Nežiūrint to, vienas iš rusų jūreivių šoko Į vandeni ir plaukė iki kranto, kur jį paėmė globoti Kanados įstaigos ir suteikė politinę globą.

"Aplankėme kajutę
ji iš darbo.’’

Teko syki vežioti karininką, po- litruką ir vieną moterį (jos pareigų nenoriu minėti) po X uostą. Vežiojau kokias 2Vz valandas. Parodžiau priemiesčius, vienaaugš- čius namus su garažais, dažnai su dviem automobiliais ir motoriniais laiveliais. Aiškinu, kad tai Kanados vidutinio lygio gyventojai, kurių čia virš 50% visų gyventojų. Tie du vyrai komentuoja: “Visai panašiai kaip pas mus. Tik Rusijoj žmonės su geresniu skoniu savo namus puošia.” Rusė moteris tyli. Prieš ekskursijos pabaigą nuvežu juos i geriausią “shopping centre”. Ten liuksusinės krautuvės, viskas padengta stikliniu stogu, puikios kavinės ir barai. Abu rusai dairosi į šonus, matyt, kad Įspūdis didelis. Nenatūraliais balsais sako: “Vi-

ką, kuris mokėtų rusiškai, galėtų diskutuoti apie Tolstojų, Dostojevskį ect.”Mūsų naivusis korespondentas užmiršo paminėti, kad Kanados žuvininkai neturi politrukų, kad tas rusas baigęs universitetą ir neturi nieko bendro su žuvų gaudymu. Koks nesiorientavimas, kuris nesąmoningai patarnauja sovietinei propagandai.
★ ★ ★Kartais rusai, net nenorėdami to, būna dideli juokdariai. Pakvietė sykį kanadiečiai vieną rusų kapitoną išgerti pas save į viešbutį. Rusas gerokai nugėrė. Prieš išeidamas pamatė Šv. Raštą (Kanados viešbučių kambariuose dažnai būna padėtas Šv. Raštas, dovanotas Gideon draugijos). Klausia — kas čia? Aiškinu. Sako: “Ir aš noriu tokią bibliją turėti.” Sakau, kad tai priklauso viešbučiui. Atsako — “ni- čevo”. Išeina iš viešbučio 12 v. nakties, vos besilaikydamas ant kojų sovietų kapitonas; po švarku laiko apkabinęs vogtą Bibliją ir bėga mūsų automobilio link šaukdamas:. “Nuo manęs jie tos knygos neatims!” N.

Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

MARTINI & ROSSI
VERMOUTH

RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS
Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

[ BUTELIUS SUPILSTYTAS ITALIJOJE



PAVERGTOJE TEVfflfJE
PASTATAI BE ŠILUMOS
Panevėžio šiluminių tinklų dir. V. 

Šiaučiūnas ir partijos sekr. J. Anta
navičius spaudos puslapiuose svarsto 
miesto statybininkų darbus. Statybos 
planai įvykdyti 100%, tačiau veik ne
pradėta liko šiluminių stočių — ka
tilinių statyba. Neparuošti ir vamz
džiai, kuriais, žiemos šalčiams atėjus, 
į panevėžiečių butus turėjo keliauti 
šilumą nešantis garas ir karštas van
duo: “Kada pradės veikti naujoji ši
luminė trasa, laukia ir nesulaukia 
tūkstančiai miesto gyventojų, į ku
rių butus jau turi būti tiekiama šilu
ma.” Kaltė suverčiama 61 statybos 
v-bos virš. S. Matulevičiui ir 56 sta
tybos v-bos virš. Sloveckui.

S. NERIES GIMIMO SUKAKTIS
Lapkričio 17 d. suėjo 60 m., kai 

gimė poetė Salomėja Nėris. Mūsų 
spaudoje paskelbti straipsniai apie 
jos dvasinius lūžius susilaukė reakci
jos Lietuvoje. A. Venclova, prisimin
damas gimimo metines, “Tiesoje” ko
mentuoja J. Griniaus (“Aiduose”) ir 
prel. M. Krupavičiaus (“Drauge”) 
rašinius, mėgindamas įrodinėti, jog 
poetė buvo ir liko ištikima komuniz
mui. Anot A. Venclovos, ji “ligi sa
vo mirties ėjo drauge su savo liaudi
mi”. Vilniuje sudarytas keliolikos as
menų komitetas poetės gimimo su
kakčiai paminėti. Jo pirmininkas — 
A. Venclova, nariai — rašytojai ir 
kompartijos atstovai.

DIRBTINIS PLUOŠTAS
- X"

Kauno dirbtinio pluošto gamyklos

pastatai jau užbaigtu šiuo metu mon
tuojamos mašinos ir kt. įrengimai. 
Eksperimentinis skyrius, vad. Algio 
Lukošaičio, jau šiemet žada pradėti 
pirmuosius gamybinius bandymus. 
Eksperimentinio skyriaus pagrindi
nius kadrus sudaro pernai Kauno po
litechnikos institutą baigę dirbtinio 
pluošto specialistai: Rima Rimavi- 
čiūtė, Riba Blataitė, Irena Kariniaus- 
kaitė, Juozas Bartasevičius, Dalia 
Kaušakytė ir Henrikas Jaseckas. Sia
me skyriuje bus apmokomi inžinie
riai ir technikai, kurie sekančiais 
metais turės perimti gamybos skyrių 
vadovybę.

OBUOLIAI IR PINIGAI
Kėdainių paruošų kontoros vaisių 

priėmimo punkte karaliauja vedėja 
O. Kutrienė. Šiemet čia atvežama la
bai daug obuolių, ir vedėja iš jų yra 
pasiryžusi pasistatydinti pilį. Priim
dama obuolius, ji teisinasi neturinti 
laiko, atsisako pinigus išmokėti tą 
pačią dieną ar išduoti kvitą. Sekai- 
čią dieną, kai žmogus ateina atsiim
ti pinigų, O. Kutrienė jo “neprisime
na” ir reikalauja kvito. Tenka jieško- 
ti liudininkų, bet tokiu atveju lieka 
neišspręstas priimtų obuolių kiekio 
klausimas, nes juk juos svėrė pati 
vedėja. Taip nevienam kolchozinin- 
kui nusukama po 100 rb. ar dar dau
giau. Kėdainių paruošų kontoros dir. 
F. Novikovas teisinasi: “Kas gi čia 
ypatingo? Pas mus tokia tvaka...” 

V. Kst.

Sault S. Marie, Ont.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĘ sudary

ti, apyl. v-bai paprašius, sutiko p. J. 
Staškūnienė. Tuo reikalu apylinkės 
v-bos nariai lankysis pas šeimas, tu
rinčias tokio amžiaus vaikų, prašyda
mi tėvus, kad jie ne tik leistų, bet ir 
paragintų savo vaikus išmokti taut, 
šokių.

PRIEŠADVENTINĮ VAKARĄ ir ka
riuomenės šventės minėjimą lapkričio 
28 d. rengia apylinkes v-ba. Jau nu
samdytas 5 asmenų geras orkestras. 
Veiks bufetas. Vietos ir apyl. lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Prašome 
pasikviesti ir savo draugus. Vakaro 
pradžia 8 v.v. iki 12.30.

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia apyl. 
v-ba. Salė jau gauta. Valdyba prašo 
tautiečius atskirų sutikimų neruošti 
ir atvykti į bendrą sutikimą.

BENDRUOMENĖS VARDU nuošir
džiai dėkojame Sudburio apyl. v-bai, 
meninių grupių vadovams, šokėjams, 
kanklininkams ir akordeonistui už su
teiktą pagalbą bendro pabaltiečių 20 
m. bolševikų okupacijos- ir tremties 
minėjimo proga. Ši jūsų pagalba mū
sų bendruomenės niekada nebus už- 

> miršta. Didelis ačiū D. Poškutei ir D. 
Girdzevičiūtei už talką. Be to, dėkoja
me p. Vanagams už leidimą pasinau
doti jų namais svečiams ir paruošimą 
pietų. Taip pat dėkojame visoms po
nioms. kurios aukojo vakarienei mais
tą ir padėjo salėje.

SPAUDOS PLATINIMO vajus tebe
vyksta. Jau išsiųsta pirmasis knygų 
užsakymas. Jei kas per apsirikimą bū
tų- praleistas ar platintojui atvykus 
nerastas namuos, prašome susirišti te
lefonu su valdybos pirm, ar sekr.

NUMATOMA IŠVYKA į Sudbury 
lapkričio 21 d. dalyvauti kariuomenės 
šventės minėjime. Jei kas norėtų prie 
tos kolonos prisidėti, prašome skam
binti valdybos sekr. I. Girdzevičiui 
tel. 253-8947. Apyl. valdyba

ATŠVENTĖ 50-JĮ GIMTADIENĮ Z. 
Girdvainis spalio 24 d. savo artimų 
draugų tarpe. Sukaktuvininkas yra 
didelis lietuviškos spaudos mėgėjas 
bei jos rėmėjas. Rinkliavų metu jo 
mažiausia auka $5. Linkime jam dar 
daug gimtadienių!

PRADĖTAS BRIEDŽIŲ MEDŽIOJI
MO sezonas, bet iki šiol tik pora tau
tiečių yra laimingųjų skaičiuje, tai J. 
Duoba ir E. Kutkevičius. Kiti dar lau
kia iškrintant sniego. V. S.

Niagaros pusiasalis
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. — Lap- 

kričio 21 d., 7 v.v., slovakų salėje, 
Page-Welland g-vių kampas, St. Cath
arines, Ont., įvyks nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės šventės minėji
mas. Paskaita svečio iš Klevelando — 
teis. J. Krygerio. Meninę dalį išpildo 
sol. V. Verikaitis ir sol. J. Sriubiškie- 
nė, akomponuoja muz. D. Skrinskaitė. 
Po meninės dalies — pobūvis, gro
jant 4 asmenų orkestrui. Veiks bufe
tas ir turtinga fantais loterija. Malo
niai kviečiami gausiai dalyvauti Nia
garos pusiasalio, Buffalo, Ročesterio, 
Hamiltono, Toronto ir net Tillsonbur- 
go apyl. tautiečiai.

Lapkričio 22 d., 10 v. ryto, T. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, iškilmingos 
pamaldos žuvusiųjų kovotojų inten
cija.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: F. Janušonienė, 
p. Gudaitienė iš Niagara Falls, S. šet- 
kus, A. Gverzdys iš St. Catharines.

PETRONĖLĖ KALAINIENĖ spalio 
23 d. atvyko lėktuvu iš Lietuvos —’ 
Kaunas, Maskva, Londoas, Anglija, 
Kanada, St. Catharines, Ont. pas sa
vo vyrą Joną, kuris 9 m. laikotarpyje 
kas 3 metai atnaujindavo kelionės do
kumentus iki vieną kartą pasiekė tiks
lą.
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H.L.D.M. TEATRAS “AUKURAS” KVIEČIA 
į J. B. Priestly trijų veiksmų vaidinimų

^Pavojingas posūkis
Režisuoja E. ^dabienė-Dauguvietyt^

Premjera įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį, 
. “Knights of Columbus” salėje 222 Queenston Rd.

Įėjimas $1.50 “Aukuras”

g HAMILTON
Reikalingas vyresnio amžiaus dar

bininkas viešbučio valymui Hamil
tone. Kambarys viešbutyje — nemo
kamas. Skambinti po 12 vai. p.p. tel. 
JA 8-3929.

ŠALPOS FONDO rinkėjai lanko tau
tiečius, prašydami aukos šalpai. Ne
uždarykime durų rinkėjams, bet pa
aukokime vieną kitą dolerį. ŠF taip 
pat vykdo dėvėtų drabužių vajų. Dra
bužius prašome pristatyti iki lapkri
čio 30 d. pas J. Pleinį, 137 Gladstone 
Ave., tel. JA 7-4876. Vėliau drabužiai 
nebus priimami. Surinktieji tuojau 
bus pasiųsti Suvalkų trikampio lietu
viams ir vajus laikinai nutraukiamas.

ŠF komitetas vajaus užbaigimo pro
ga ruošia savo tradicinį šokių vakarą. 
“Aukuras” mielai sutiko šiuos, šokius 
paįvairinti Gustaičio komedija “Šilki
niai pančiai”, šis parengimas yra pas
kutinis prieš adventą — lapkričio 28.

JAUNIMO ŠOKIAI. — Moksleiviai 
ateitininkai ruošia šokius šeštadienį, 
lapkričio 14 d., par. salėje. Norima, 
kad jaunimas turėtų progos susipažin
ti, pabendrauti savųjų tarpe. Rengė
jai kviečia visą kolonijos jaunimą — 
lankančius gimnazijas ir taip pat stu
dentus. Toronto jaunimas irgi pakvies
tas. Gros jaunimo orkestras. Laikas: 
8 v.v. iki 11 v. įėjimas 25 centai.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ, nuo 1 
iki 4 skyr., susirinkimas įvyks 3 v. p.p. 
parapijos salėje.

SPAUDOS KIOSKE galima gauti 
Toronto choro “Varpas” plokštelių ir 
naujausią dr. J. Girniaus knygą “Žmo
gus be Dievo”.

B. STONKIENEI šv. Juozapo ligoni-

nėję padaryta sunki operacija. Linki
me greit pasveikti. J. P-

Juozas Valevičius,
- Hamiltone, Ont., turįs ne- 

judomo turto pardavimo 
ir apdraudų įstaigą, baigė 
Toronto universiteto Ex
tension skyriuje trejų me
tų profesinį “Real Estate” 
kursą su pagyrimu — 
“honor standings”. Jam 
buvo suteiktas laipsnis 
F.R.I. — Fellow of the 
Canadian Institute of Re
altors.

ORIGINALUS LN SUKAKTUVINIS 
BALIUS. —L. Namai 1965 m. pradžio
je švenčia 9 m. sukaktį. V-ba jau da
bar dirba, kad ši sukaktis praeitų 
įspūdingai. Vasario 5 d., penktadienį, 
gražiausioje Hamiltono salėje — Fish
er’s Hotel Burgundy Room ruošiamas

VANCOUVER, B.C.
_ £

SuNUS ANTANAS ir Br. Kolumbi-} nūs paminklą, Bendruomenės pirm, 
jos lietuviai pastatė paminklą Lietu
vos savanoriui - kūrėjui a.a. Petrui 
Stalioniui, kuris mirė 1964 m. gegu
žės 16 d. Paminklo pašventinimo apei
gos įvyko spalio 11 d. St. Peteris ka
pinėse New Westminister, B.C. Į ka
pines susirinko nemažas būrelis lietu
vių. šventinimo apeigų metu prie ka
po su Lietuvos vėliava stovėjo jauno
sios kartos lietuvaitė J. Vileitaitė, o 
su Kanados vėliava — K. Macijauskas. 
Port Coquitlamo klebonui pašventį-

BIELIŪNŲ ŪKYJE, R.R. 1, Wel
land, Ont., gruodžio 5 d., nuo 12 iki 
5 p.p. įvyks taip vadinamas sportinis 
“kalakutų” šaudymas. Rungtynėse ga
li dalyvauti visi sportinio šaudymo 
mėgėjai. 6 v.v. šaudymo dalyviams 
bendri pietūs. Koresp.

balius su trumpa menine programa, 
išpildoma mūsų jaunimo. M. Pusdeš- 
rytė duos solo keletą baleto dalykų, 
o jos baleto studijos mokinės — gru
pinio baleto šokių. J. Kanevaitė duos 
akordeono muzikos. Programa numa
tyta trumpa — apie 40 min. Šokiams 
gros Vyt. Babecko orkestras. Balius 
truks nuo 8 iki 1 v. Bufetą laikys pa
ti LN v-ba. Burgundy salę už prieina
mą kainą gavo E. Beržaitis, kuris pa
siėmė ir gėrimų bufetą tvarkyti. Jam 
LN v-bos vardu nuoširdi padėka.

Pakvietimai į šį originalų LN balių 
jau dabar platinami, nes LN valdyba 
nori būti tikra, kad jame dalyvautų 
400-500 svečių. Į bilietų platinimą įsi
jungė ir būrelis jaunimo: J. Visocky- 
tė, D. Chozomanskytė, A. Fronchak, 
D. Jankutė, V. Lekavičiūtė,- S. Luko- 
ševičiūtė, D. Prunskutė, D. ir A. Sto- 
siai.

Baliaus proga bus pagerbetas LN 
nusipelnęs savo didele pagalba ukrai
nietis advokatas J. T. Kostyk, miesto 
tarybos narys. Jis gruodžio 3 d. savi
valdybės rinkimuose vėl kandidatuo
ja 4-toje apylinkėje į tą pačią vietą. 
Jo rajonas yra tarp Sherman, ežero, 
Ottawa ir kalno šlaito. J. T. Kostyk 
maloniai mus prašo jį paremti, ati
duodant savo balsą už jo kandidatūrą.

Busimąjį balių paremkime. Sk. St.

B. Vileita padėjo vainiką ant savano
rio kapo ir paprašė visus tylos minu
tės. Po to p. Raudonis pasakė pritai
kytą kalbą ir p. Ant. .Stalionio var
du padėkojo visiems susirinkusiems.

KURSAI JAUNIMUI. — Lapkričio 
1 d. prasidėjo lietuvių kalbos kursai 
jaunimui. Vieną kartą į savaitę vai
kai nuo 8 m. amžiaus mokomi lietu
viškai rašyti ir skaityti, Lietuvos isto
rijos ir geografijos. Pamokos vyksta 
sekmadieniais po pietų; dėsto D. Ra
dzevičienė. Vaikučius, jaunesnius kaip 
8 m., maloniai sutiko pamokyti lietu
viškų žaidimų, dainų ir deklamacijų 
A. Šmitienė. B. V.

KLB BR. KOLUMBIJOS APYLIN
KĖS VALDYBA nuoširdžiai dėkoja 
Ant. Stalioniui už $105 auką, p.p. D. 
Radzevičienei ir A. Šmitienei už mo
kymą mūsų jaunimo. Valdyba

Tillsonburg, Ont.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms ir da
lyviams už povestuvinę staigmeną 
(shower’į) ir gausias dovanas, gautas 
ta proga. Tai buvo ilgai nepamirštama 
džiaugsmo ir laimės pasidalinimo va
landėlė giminių ir bičiulių būryje.

Ypatinga padėka rengėjoms, po
nioms: žebertavičienei, Dirsienei, Au- 
gaitienei ir mielajai tetai p. Dedur- 
kienei.

Visoms ir visiems dalyvavusiems: 
“Ačiū! Ačiū! Ačiū!”

Donna Matelytė-Raytek 
Tillsonburg, Ont.

Atsiųsta paminėti
Metmenys, nr. 8, 1964 m., 168 psl. 

Straipsniai: M. Katiliškis, Mums liko 
jo surašytos pasakos... (apie velionį 
J> Kaupą); V. Kavolis, šiandieninė pa
žangumo reikšmė; R. Šilbajoris, švie
sos versmių bejieškant (H. Nagio po
ezija); Z. Katiliškienė, Pokarinė vo
kiečių poezija; V. Trumpa, Svarsty
mai apie XIX amžių Lietuvoje. Apstu 
originalios ir verstinės poezijos. Ap
žvalginiai skyriai, recenzijos. Nume
ris iliustruotas dail. A. Kurausko dar
bais. Viršelis — dail. Vyt. A. Virkau.

Aidai, nr. 8, 1964. Turinyje: Prel. 
L. Tulaba, Vatikano susirinkimas ir 
Bažnyčios reiškimasis dabarties pasau
lyje; dr. A. šešplaukis, Lietuviškieji 
pėdsakai Šekspyro “Audroje” ir “žie
mos pasakoje”; St. Santvaras. Milžinų

J. A. Valstybės
DR. R. SIDRYS, iš Streator, I1L, 

pereitais metais BALFui surinko iš 
apylinkės lietuvių žymią sumą pinigų 
ir pats savų dar pridėjo $500.

LIET. TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS paskyrė $1.200 Pedag. Li
tuanistikos Institutui, kad išleistų dr. 
J. Balio veikalą “Lietuvių liaudies 
pasaulėjauta.” Sambūrio vadovas — 
Ign. Andrašiūnas.

DR. G. VALANČIUS įsijungė į San
ta Monicos lituanistinės mokyklos mo
kytojų kolektyvą; dėsto istoriją.

KUN. DR. P. CELIEŠIUS iš Putna- 
mo persikėlė į Šv. Kazimiero parapi
ją Los Angeles, kur talkins sielova
dos darbuose ir redaguos trimėnesinį 
žurnalą “Lux Christi”.

LB CENTRO VALDYBA liet. taut, 
šokių mokytojams ir ratelių vadovams 
paruošti organizuoja kursus ateinančių 
metų vasaros pradžioje.

KUN. DR. JUOZAS VAIŠNORA, 
MIC, ilgesn. laiką pabuvojęs JAV, grį
žo į Romą, kur jis eina marijonų vie
nuolijos prokuratoriaus pareigas ir 
darbuojasi Vatikano vienuolijų kon
gregacijoje.

DR. V. B. RAULINAITIENĖ pa- 
skirta Downey veteranų ligoninės di
rektore. Tai augščiausias postas vete
ranų ligoninėse betkada tekęs mote
riai gydytojai.

VERONIKA JULIJA PRANCKŪ- 
NAITĖ, Notre Dame kongregacijos 
sesuo iš Bostono, jau kelinti metai 
dirba misijose Okayama mieste Japo
nijoje.

ALB. POŠKIENĘ, čikagietę, 2 vai. 
p.p. grįžtančią iš krautuvės užpuolė 
plėšikas. Parmušęs žemėn, ištraukė 
rankinuką su pinigais, įvairiais namų 
raktais bei dokumentais. Iki šiol plė
šikas nepagautas.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS perkeliamas į Tėvų jėzuitų pa
talpas. Pasaulio Lietuvių Archyvą iš
laiko ir perkėlimu rūpinasi JAV Liet. 
B-nės centro valdyba. Tėvai jėzuitai, 
priimdami archyvą į savo patalpas, 
nuėmė labai sunkią patalpų išlaikymo 
finansinę naštą nuo centro v-bos pe
čių. Tačiau archyvo išlaikymas reika
lauja daug išlaidų. Aukos siųstinos c. 
v-bos ižd. M. Šimkui, 4224 So. Maple
wood Ave., Chicago 32, Hl., USA.

PROF. K. PAKŠTO paminklui ir 
monografijai gauta $40 auka iš St. 
Petersburg, Fla.; ši suma buvo surink
ta ketvirtųjų mirties metinių minėji
mo proga. Minėjimą š.m. spalio 17 d. 
ten suruošė ALR Kat. F-jos skyrius.

Australija
MELBURNO UNIVERSITETE šiais 

metais studijuoja 23 lietuviai studen
tai. Iki šiol Melburno un-tą baigė 18 
asmenų, vienas — kunigų seminariją,

114 technikos kolegiją, du vėliau įsigijo 
un-to mokslinius laipsnius.

ADELAIDĖS UNIVERSITETE stu- 
dijuoja 34 lietuviai, 6 — mokytojų 
seminarijoje, 5 — technikos kolegi
joj ir 5 meno mokykloje. Iki šiol un-tą 
baigė 2 lietuviai, mokytojų seminari
ją — 3.

grąžintųjų 
ištrėmė į

SAVAITĖ

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS 
ALUS 

didžiam krašte j

MOLSOty

paunksmėje brendęs rašytojas — po
eto Mykolo Vaitkaus sukaktis; eilė
raščiai — O. B. Audronės, St. Jakšto, 
J. Mikuckio. Skyriai: 
ly, mokslas, įvykiai. 
Liet. Dienos Niujorke 
demijos suvažiavimo.

The Green Linden. Selected Lith
uanian Folksongs. Edited by Algir
das Landsbergis and Clark Mills. 
Voyages Press, 135 West 75th St., 
New York 23. N.Y.

Prospektas. Litas Investing Co., Inc. 
(Informacija investavimo bendrovės 
Richmond Hill, 18, N.Y., USA).

Floridos Lietuviai, nr. 10* spalis, 6 
psl., Floridos lietuvių ir vasarotojų 
mėnesinis laikraštis.

Pasaulio Lietuvis, nr. 10, spalis. In
formacinis biuletenis. Leidžia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba.

kūrybos pasau- 
Iliustracijos iš 
ir L. Kat. Aka-

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ parapijos su- 

sirinkime paaiškėjo, kad per š.m. pir
mąjį pusmetį susituokė dvi poros, pa
krikštyti 4 kūdikiai ir mirė 11 parapi
jiečių. Londono arkivyskupas J. C. 
Heenan atsiuntė lietuviams specialų 
sveikinimą ir įžangą Sibiro lietuvai
čių parašytai maldaknygei, kuri grei
tu laiku bus išleista Britanijoj anglų 
kalba. Suruošta ekskursija į Liurdą 
ir į Aylesfordą. Londono parapija ir 
ateitininkų draugovė Seinų krašto lie
tuviams pasiuntė 102 siuntinius. Lie
tuviškuose kapuose jau yra palaidota 
10 lietuvių ir užsakytas paminklinis 
kryžius. Ateinančiais metais galvoja- 
ma suruošti ekskursiją į Šventąją 
Žemę.

Brazilija
DR. E. IR J. DRAUGELIAI pami- 

nėjo 50 m. vedybinio gyvenimo jubi- 
lėjų. Dr. E. Draugelis yra vienas iš 
ateitininkų s-gos organizatorių, buvęs 
nepr. Lietuvos ministerių kabineto na
rys, taip pat stipriai reiškęsis lietuvių 
spaudoj, redagavęs liet, katalikų dien
raštį Kaune, šiuo metu jubiliatai gy
vena: Rua C. M. Calfat, 303, C. 7, Sao 
Paulo, zona 15, Brasil.

Lenkija
LENKIJOJ LANKĘSIS LIETUVIS 

pasakoja, kad Lenkijoj ekonominis 
gyvenimas yra geresnis negu Lietuvo
je, tačiau vistiek labai sunkus. Nese
niai Stettine komunistai grąžinę į Lie
tuvą du lietuvius, kurie tenai gyvenę 
nuo II Ų. karo. Vieną iš 
komunistai pakorę, o kitą 
Sibirą.

Argentina
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

įvyko spalio 26-30 d.d. Spalio 25 d. 
Buenos Aires katedroje buvo pamal
dos. San Martin aikštėje buvo padė
tas vainikas. Kartu buvo atžymėta tos 
organizacijos 10 m. veiklos sukaktis 
bei 6 m. veiklos Argentinoje. Keliais 
atvejais šiai organizacijai yra vadova
vę lietuviai, šiuo metu vadovauja lat
vis Gust, o vicepirm. yra Z. Juknevi
čius. Paruošė Pr. Al.

Vokietija
DR. J. GRINIUS — Vasario 16 gim

nazijos mokytojas nuo rugsėjo mėne
sio. 1958-60 m. jis yra buvęs jos direk
toriumi.

PREL. J. GUTAUSKAS Vasario 16 
gimnazijai paaukojo 100 angį, svarų, 
arba apie 1.100 — vok. markių, šalia 
šių asmeniškų aukų prelatas yra ne
kartą suorganizavęs gimnazijai nema
žas sumas iš Škotijos lietuvių.

VILNIAUS KR. LIET. SĄJUNGOS 
skyrius Čikagoje sutiko apmokėti už 
Vasario 16 gimnazijai užsakytą Lietu
vių Enciklopedijos leidykloje knygą 
“Mūsų Lietuva”.

STEIGIAMI NAUJI DARBO DALI
NIAI prie amerikiečių armijos Bad 

’ Kreuznache ir Mainze. Naujiems dali
niams reikalingi: inžinieriai, sekreto
riai, technikai, šoferiai, staliai, mūri
ninkai, elektrikai ir paprasti darbinin
kai. Tarnaujant yra galimybė mokytis 

1 Įvairių amatų. Amžius — nuo 18 iki 
!■ 64 m. Norintieji dirbti turi būti svei

ki ir teismo nebausti. Pirmenybė tei
kiama buvusiems “Labor Service” da- 

• liniuose. Kreiptis: Capt. Juozas Matu
laitis, 65 Mainz, Rheingauwall 1.

LONDON, Ont.
BENDRUOMENĖS APYLINKĖS su

sirinkimas numatomas lapkričio 22 d., 
sekm., po pamaldų, t.y. 12.30 vai. pa
rapijos salėje. Bus renkama valdyba, 
reviz. komisija, aptarta parduotų liet, 
namų pelno klausimas ir kiti svarbūs 
reikalai. Londono, Mount Brydges ir 
apylinkių lietuviai prašomi gausiai da
lyvauti.

ĮSPŪDINGA 40 VAL. ADORACIJA 
užbaigta spalio 25 d. iškilmingomis 
pamaldomis, dalyvaujant dviems mon
sinjorams. šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė mons. Graspan. Taip 
pat dalyvavo mons. Flannery, šv. Mar
tyno par. klebonas, ir kun. Ries, vo
kiečių kat. klebonas. Puikiais pamoks
lais atlaidus praturtino svečias kun. 
dr. J. Gutauskas, Delhi klebonas. Pa
maldų metu giedojo suaugusiųjų cho
ras, ved. muz. J. Petrausko. Bažnyčia 
buvo pilna maldininkų visas tris die
nas.

ATLAIDŲ UŽBAIGAI buvo sureng 
ti padėkos pietūs, jų metu klebonui 
kun. B. Pacevičiui vardinių proga bu
vo įteikta dovana — televizijos priim
tuvas ir rožių puokštė. Taip pat buvo 
apdovanotos rožėmis uolios parapijos 
talkininkės — p. O. Butkienė ir O. 
Kudukienė. Draugai įteikė asmeninę

dovaną B-nės ir parapijosr pirm. J. 
Butkui gimtadienio proga. Parapijos 
salė buvo pilnutėlė svečių.

L. IMBRASIENĖ, KLK Moterų Dr- 
jos centro v-bos pirm., aplankė Lon- 
doncF^kyrių ir supažindino jį su šios 
organizacijos veikla bei uždaviniais. 
Londonietės yra jai dėkingos už prak
tiškus patarimus jų veiklos pirmuose 
žingsniuose.

ORGANIZUOJAMAS SPORTO 
KLUBAS. — A. J. Švilpa skautų vy
čių židinio vardu sukvietė tuo reika
lu iniciatorių būrelį. Susirinkusieji • 
įpareigojo mūsų jaunuolius L. Butkų, 
V. Kiaųpą ir E. Daniliūną, jr. telkti 
naujam klubui narius. Jiems talkon 
jau pažadėjo ateiti kleb. kun, B. Pa- 
cevičius, apyl. pirm. J. Butkus, žino
mieji sportininkai J. Brazlauskas ir 
S. Navickas, o taip pat A. J. švilpa ir 
E. Daniliūnas, sr. Ateity numatoma 
sušaukti platesnės apimties susirinki
mą.

NEPAMIRŠKIME PASILINKSMI
NIMO “Viskas kitaip”, kurį lapkričio 
14 d., šeštad., parapijos salėje rengia 
Tėvų Komitetas. Pelnas skiriamas šeš
tad. mokyklai. Visi prašomi paremti 
komiteto užsimojimą ir gausiai daly
vauti. Pradžia 8 v.v. D. E.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mort,ičis 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokama* gyvybė* ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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



Klastojami Lietuvoje net 
XIII a. šaltiniai

Atviras laiškas Juozui Žiugždai Lietuvos istorijos politrukui

Skaičiau daugelį Tavo, “akade
miko” garbe pasipuošusi©, įvai
rių, neva istorinių raštų, skaičiau 
ir Tavo redaguotus kitų “mokslo 
darbus”, visokias istorijas, su
kirptas pagal Maskvos įsakymus, 
kur Tu visados išbirdavai “vy
riausiąjį brolį”. Pažįstu tą Tavo 
“vyriausiąjį brolį”, nes jie ir 
anksčiau Lietuvoje buvo pavyz
dingi mušeikos, vagišiai, arkliava
giai ir kitoki “gerieji”. Tu visus 
juos išsi j uosdamas gini ir garbi
ni, nes Tavoji Maskvai parduota 
sąžinė tai leidžia. Tu, papuoštas 
visokios sovietinės garbės laurais 
ir titulais, suredagavai ir Lietu
vos TSR istorijos šaltinius, kurios 
II tomas, atitekęs Maskvos cen
zoriams ir jų žiurkėms, nuo 1956 
m. vis dar nepasirodo. Tavo 
maskviškai suredaguotuose taip 
vad. istorijos šaltiniuose, visur 
ištraukos duotos vertimais, be 
originalinio teksto. Tie tekstai iš
versti “baisiai”, dažnai nesupran
tant nė originalo, nesilaikant žo
džių ano meto reikšmės, bet vis
ką darant pagal Maskvos reikala
vimus, dažnai šaltinių teduodant 
tik Maskvai patinkamas ištrau
kas. Tuose Tavo suredaguotuose 
šaltiniuose yra visokių maskvinių 
iškreipimų, bet niekad nesitikė
jau, kad falsifikuotumei XIII a. 
raštus, kaip tai dažnai darote su 
vėlesniaisiais “didžiojo brolio” 
naudai. Štai skaitau Tavo red. 
šaltinių I tomą, kur 28 psl. atski
ru skirsneliu išspausdinta “11. 
Apie XIII a. Prūsų papročiai ir 
tikyba”. Ten išspausdinta dalis 
iš “Scriptores rerum Prussica- 
rum” I, 1861 gerai žinomo P. 
Dusburgo teksto. Įvairiose vieto
se matyti, ką pažymėjai ir daug
taškiais, praleistos vietos. Nekal
bu, kad jame “servi ir ancille” 
jau verti “vergus ir verges” ar 
kitus netikslumus, bet noriu, Ta
ve, vyriausias redaktoriau, pa
klausti, kodėl šiame vertime su
falsifikavai šaltinių tekstą? Pats 
verti: “Kitokio gėrimo senovėje 
nežinota. Savo svečiams jie rodo 
koki begalėdami švelnumą, ir jų 
namuose nėra tokio valgio ar gė
rimo, kuriuo šia proga nepasida
lytų su savo svečiu. Jų tarpe nie
kam neleidžiama elgetauti...” 
(Lietuvos TSR Istorijos šaltiniai 
I tomas, Valstybinė Politinės ir 
Mokslinės Literatūros Leidykla, 
Vilnius 1955; Lietuvos TSR

Mokslų Akademija, Istorijos ir 
Teisės Institutas, 28 psl.). Deja, 
P. Dusburgo tekstas šioje vieto
je keliais sakiniais ilgesnis. Jis 
yra toks: “Alium potum antiquis 
temporibus non noverunt. Hospi- 
tibus suis omnem humanitatem, 
quam possunt, ostendunt, nec 
sunt in domo sua esculenta vėl 
potutenta, que non communi- 
cient eis ilia vice. Non videtur ip- 
sis, quod hospites bene procura- 
verunt, si non usque ad ebrieta- 
tem sumpserint potum suum. Ha 
bent in consuetudine, quod in po- 
tacionibus suis ad equales et im- 
moderatos baustus se obligant, 
ūnde contingit, quod singuli do
mestic! hospiti šuo certam men- 
suram potus offerunt sub hiis 
pactis, quod, postquam ipsi ebi- 
berunt, et ipse hospes tantundem 
eva ęuet ebibendo, et talis oblacio 
potus tociens reiteratur, quosus- 
que hospes cum domesticis, uxor 
cum marito, filius cum filia om- 
nes inebriantur. Secundum an- 
tiquam consuetudinem hoc ha- 
bent Prutheni adhuc in usu, 
quod uxores suas emunt pro cer- 
ta summa pecunie. Unde servat 
earn sicut ancillam, nec cum eo 
comedit in mensa et singulis die
bus domesticorum et hospitum 
la vat pedes. Nulius inter eos per- 
mittitur mendicare ...” (Lietuvių 
Tautos Istorijos šaltiniai I, Klai
pėda 1938, 40 psl.). Įdomu, ko
kiais sumetimais Maskva šią vietą 
išbraukė? Gal kartais ir viešai pa
aiškintume! apie savo “didžiojo” 
brolio interesus, kai dabar Tavo 
taip išgarbintas Chruščiovas iš 
balno išvirto? O išeivijoje esan
tiems istorikams dabar būtų vie
nas uždavinių — peržiūrėti šio 
Lietuvos istorijos politruko J. 
Žiugždos suredaguotus šaltinius 
ir palyginti su kitais, senesniais 
leidiniais, iš kurių jie tuos šalti
nius ėmė ir verte. Tada reikėtų 
paskelbti ne tik lietuviškai, bet 
ir kuria svetima kalba — tegu 
svetimieji žino, kaip darko Mask
va savo Įsakymais Lietuvos isto
rijos šaltinius. Nemanau, kad 
taip elgiasi Maskva pirmą kartą, 
nes tai sistema. Pvz. “Bolš. so- 
vietskaja enciklopedija”, kurioje 
dar turėjo laimės savo biografiją 
ir Berija pamatyti, vėliau išsiun
tinėjo visoms JAV, Kanados ir 
kitų kraštų bibliotekoms raštus, 
o kaikur skutamuosius peiliukus,

S

CANADA

Mokykimės

angliškai arba prancūziškai
K

Nieko nėra Jums svarbiau kaip išmokti kiek galima greičiau ir tobuliau tos bendruo

menės kalbą, kurioje gyvenate, t.y. išmokti angliškai arba prancūziškai. Tai yra gyvybinis 

uždavinys Jūsų pasisekimui ir laimei Kanadoje.

ŠTAI KELETAS TO PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ:

• • Išmokdami angliškai arba prancūziškai, Jūs lengviau įsigysite draugų,
sėkmingiau atliksite reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudosite 
visu tuo, ką teikia Jums bendruomenė kaip savo nariui.

• • Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos ir patirtis
turės didesnę vertę darbdaviui.

• • Daugelyje darbo sričių tarnybinis paaugštinimas žymia dalimi priklauso
nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai arba 
prancūziškai.

• • Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, lengviau pasinaudosite
techniškais kursais, skirtais pagerinti Jūsų darbo sugebėjimui.

• • Jūs turite mokėti pakankamai angliškai arba prancūziškai, kad galėtu
mėt tapti Kanados piliečiu.

Anglų arba prancūzų kalbos vakariniai kursai rengiami beveik 
kiekvienoje bendruomenėje.

Informacijų gauti kreipkitės j vietinės mokyklos vedėją, artimiausią pilietybės bei imigraci

jos tarnautoją, Jūsų kunigą bei pastorių ar j šio laikraščio redakciją.

Kodėl neįsiregistruoti šiandien?

Renė Tremblay,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

AD-l-64-5

PRIMINIMAI 
apie Ontario ligoniniu apdraudę. 

19-las gimtadienis? 
BŪKITE APSIDRAUDEI Kai jūs sulaukėte savo 19-to gim
tadienio, jūs nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo 
tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai laike trisdešimt die
nų, kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.

Keisite darbo?
BŪKITE APSIDRAUDEI Rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

Apsives i te?
BŪKITE APSIDRAUDĖ! Šeimos įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo 
grupę ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite 
draudimo komisijai.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
3195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos 
pažymėjimą pas save

Hamiltono aukuriečiai, besiruošią “Pavojingo posūkio” premjerai lapkr. 15 d. Žiūr. skelb. 4 psl.

Televizija, elektronai ir pavojai
Kasmet elektronų gyvenime iš

kyla naujų išradimų — fantazi
jos virsta tikrove. Kas galėjo ti
kėti, kad žmogus, skriedamas or
bitoje, galės radijo pagalba kal
bėtis su žeme ir paskui nusileisti 
žemėn? Kas galėjo tikėti, kad iš 
vieno pasaulio krašto, be vielos, 
galės būti perduodami elektronų 
pagalba televizijos paveikslai? Jei 
kas atsikeltų iš kapų ir pamatytų 
šių dienų elektroninius “stebuk
lus”? jokiu būdu greitai neįti
kėtu.

primindama, kad tie du lapai rei
kia išpjauti ir Įklijuoti atsiųstus 
perspausdintuosius be Berijos, su 
šiaip paveiksliukais. Galbūt pa
našiai elgiasi ir tas Pašuto, nes 
savo. knygoje niekur ištisai ne
duoda ir necituoja šaltinių. To
dėl vieną kartą reikia paskelbti 
visus Lietuvos istorijos šaltinių 
ir Lietuvos istorijos klastotojus 
ir, jei būtų galima, kiek Judo 
grašių jie gauna. Vienas tokių 
parsidavėlių yra Lietuvoje istori
jos mokslų politrukas, tariamas 
akademikas Juozas Žiugžda, ne 
taip seniai sulaukęs 70 m. ir pa
gerbtas visais sovietiniais ženk
lais. Pagerbiu ir aš, iškeldamas 
sovietinius Tavo nuopelnus “di
džiojo brolio” terminui ir kitoms 
Lietuvos istorijos šuriiavoms.

Petras Dovinis, 
kuri iš Marijampolės 
turėtum prisiminti 
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BALYS BRAZDŽIONIS

Televizija susižinojime
Kariškiai turi mažus siųstuvus 

ir priimtuvus. Dabar pradėti ga
minti maži televizijos priimtuvai 
ir kaitinimo įrengimas iš bateri
jų, nes jie yra transistoriniai ir 
AC nereikalinga. GE bendrovė 
leidžia į rinką mažus aparatus su 
DC jėga, kurie priima VHF ir 
UHF bangas. Taip pat yra gami
nami patys mažiausi televizijos 
priimtuvai bei kiti radijo ir muzi
kos instrumentai taip, kad gali 
veikti su elektros linija AC ir ba- 
terijine jėga DC. Kai dabar atėjo 
į erdvę ultra bangos, tai bendro
vės gamina priimtuvus su dviem 
linijom UHF ir VHF. Senieji pri
imtuvai reikalauja UHF žemo 
dažnumo įtaiso, todėl ir jie jau 
dirbami transistoriniai. Žmonės 
gali dabar televizijos žiūrėti ne 
tik lėktuvuose, bet ir automobi
liuose. Tranzistoriai jau dali 
elektroninių tempų išstūmė is 
apyvartos, o ateity prisidės dirb
tiniai smegenys — skaičiavimo 
mašinos. Elektroniniai skaitytu
vai jau dabar bankuose turi dide
lę reikšmę. Amerikos telefono 
bendrovė jau įvedė telefoninę te
leviziją, kur tarp Čikagos ir Niu
jorko galima už $21 pasikalbėti ir 
pamatyti. Čikagos taksi b-vė jau 
įvedė visuose automobiliuose 
mažus televizijos priimtuvus ke
leivių patogumui. Neilgai trukus 
pradės veikti vielinės televizijos, 
kurių signalai bėgs tik viela. Da

“My Fair Lady”. Klasikinė 
George Bernard Shaw komedija 
“Pygmalion” pirmą kartą buvo 
suvaidinta 1913 m. spalio 16 d. 
Vienos teatre. Nuo tada prasidė
jo jos pasisekimas. Ypač masinio 
susižavėjimo sulaukė to paties tu
rinio pritaikymas muzikinei ko
medijai. Libretisto Alan J. Ler
ner ir muziko Frederick Loewe 
jungtinių pajėgų kūrinys “My 
Fair Lady” triumfavo įvairių did
miesčių scenose. Vien Niujorke 
sumušė betkokį rekordą — nuo 
1956 m. kovo 15 d. iki 1962 m. 
rugsėjo 29 d. buvo kartota net 
2717 kartų. Tiek Broadway pa
statymas, tiek originali plokšte
lė atnešė po $20 mil. pelno. Ne
nuostabu, kad Warner Bros, fil
mų b-vė investavo nemažas su
mas šiai muzikinei komedijai per
vesti į ekraną.

Rezultatas puikus. Scenoje vei
kalas truko 150 min. Filme tai 
prailginta dar 20 min. Paliktos 
visos populiarios dainos ir mu
zika, kuri buvo pavesta pritaiky
ti tam pačiam F. Loewe. Cecil 
Beaton, sukūręs kostiumus ir 
scenovaizdi teatro scenai, šiam 
filmui pagamino dar iškilminges- 
nius, artimai prisilaikydamas 
vaizduojamo laikotarpio stiliaus. 
Pasinaudojant filmavimo gauses
nėmis galimybėmis viskas pra
plėsta ir išdailinta iki detalių.

Fonetikos prof. Henry Higgins 
susilažina su pulk. Pickering, 
kad sugebės šiurkščiu akcentu 
kalbančią gėlių pardavėją išlavin
ti, jog ji bus priimta Į augščiau- 
sios klasės ponių draugystę. Sun
kus mergaitės lavinimosi kelias, 
bet rezultatai stebiną.

Nuostabi Rex Harrison vaidy
ba profesoriaus rolėje. Net 1007 
kartus tai vaidinęs scenoje, prieš 
filmavimo aparatus jaučiasi ne
paprastai laisvai, natūraliai ir su
kuria klasikini charakterį. Aud
rey Hapburn, parinkta šiam fil
mui vieton originalios Elizos su-

bar tarp telefono bendrovės ir 
valdžios tariamasi dėl kontrolės.

Prancūzų spauda skelbia, kad 
jų mokslininkas išrado trijų ma
tavimų vaizdus televizijoj. Tai du 
veidrodžiai, kurie pastatomi prieš 
priimtuvą; vienas jų turi kreivą 
paviršių, kurio pareiga perduoti 
paveikslą i kitą veidrodį, kuria
me gaunamas padidintas erdvinis 
vaizdas. Irkutsko un-to doc. Mo- 
gilevas surado būdą įvesti televi
zijos ekrane spalvų kaitaliojimą. 
Ekrane pradeda kaitaliotis spal
vos: raudona, ruda, geltona, tam
siai violetinė ir toje maišatyje 
žmogaus akis regi patį vaizdą, 
koks jis ateina.

Elektronai žmogaus 
gyvybei palaikyti
Šiuo metu, ypač Amerikoje, 

tūkstančius nuvaro į kapus be lai
ko vėžys. Romoje ką tik paskelb
ta, jog išbandyta aparatūra, ku
rios dėka galima per kelias va
landas konstatuoti, ar žmogus 
serga vėžiu, nors ir jokių reiški
nių dar nėra. Švedų dr. Wilder- 
miith išrado būdą, kaip vėžio ap
imtas ląsteles deguonimi ir rent
geno spinduliais sunaikinti. 
Elektroninių įtaisų pilna ir ki
toms ligoms gydyti: psichinėms, 
širdies ir kt. Vienoje Londono 
psichiatrinėje ligoninėje gydyto
jai lengvai nusako pacientų diag
nozes, kai ligoniai laisvai stebi 
televiziją. Smegenų operavimo 
srityje išrasta protono spindulių 
panaudojimas. Būdas dar tiria- 
-mas Švedijoj ir ciklotronų spin
dulius gauti labai brangu. North
western un-to prof. Jack Towne 
pranešė, jog jau bandoma foto- 
elektriniu aparatu fotografuoti 
visas žmogaus kūnas — smege
nys, kepenys, inkstai, kaulai ir kt. 
Todėl Rentgeno spindulių greitai 
nebereiks.

Elektronų pavojus žmogui
Visa gamta pilna elektronų. 

Kokie jie bebūtų: ^gamtiniai, ra
dijo, televizijos ar kitokie, žmo
gui gali smarkiai kenkti. Jei ato
minė reakcija, kosminiai spindu
liai gali viską nužudyti, tai žmo
gui naudojant elektroninius Įtai
sus, reikia būti atsargiam. Prof. 
Eysenck Londone rašo, jog būti
nai reikia saugoti augančios kar
tos moralę. Televizijos vaizdai 
neigiamai veikia ne tik vaikus, 
bet ir suaugusius, jei jie yra žiau
rūs, iškraipą sąžinę. Sėdint prie 
televizijos galima gauti Bell’s 
Palsy ligą, kuri paliečia veido 
nervus, ranku, kojų. Saugoti vai
kus, kad pries aparatą neklūpėtų, 
nes sąnarių Įtempimas kojas da
ro kreivas/Anglų gydytojai tvir
tina, kad 5,7% visų vaikų gauna 
epilepsiją perilgai ir perarti ste
bėdami televiziją. Televizijos 
naudojimas turi būti reguliuoja
mas visais atžvilgiais. Televizijos

(Nukelta į € psl.)
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Gyvenimas filmuose

Naujas klasikinis filmas
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

kūrėjos Julie Andrews, kiek įti
kinamiau pasirodo tik nuo filmo 
vidurio, kai išmoksta normaliau 
naudoti anglų kalbą. Be to, už A. 
Hepburn visas dainas išpildo 
Marni Nixon, tiek savo balsu, 
tiek interpretacija nepasiekianti 
Julie Andrews tobulumo.

Puikus Stanley Holloway, kaip 
Elizos tėvas, paimtas iš origina
laus sceninio pastatymo. Šaluti
nėse rolėse ypač paminėtini Wil
frid Hyde White, Gladys Cooper 
ir Mona Washbourne.

Tiek statytojų, tiek režisoriaus 
George Cukor pastangos tikrai 
sveikintinos už menišką filmą, 
kuris gali būti rekomenduotinas 
visiems šeimos nariams.

“Lilith”, šis filmas vaizduoja 
ligonių ir jų globėjų gyvenimą 
psichiatrinėje ligoninėje. Jį pa
statė ir surežisavo Robert Rossen. 
Filmas vargiai pajėgs sudominti 
platesnes mases. Privačioje ligo
ninėje dauguma pacientų turtin
gi, šizofrenikai ir pasižymi ne
įprastu gudrumu. Iš jų ypač išsi
skiria Jean Seaberg, kurios vai
dyba žymiai stipresnė po eilės vi
dutinių pasirodymų prancūzų 
“New Wave” filmų serijoje. War
ren Beatty išpildo terapisto vaid
menį, įsimyli į jaunąją pacientę 
ir pats galų gale prašosi priima
mas tarp ligonių. Jo vaidyba 
blanki ir dirbtinė. Ilgokas ir kiek 
slegiantis filmas rezervuotinas 
tik pilnai subrendusiems žiūro
vams.

“Fate Is the Hunter”. Melodra- 
matinis filmas su įtampos doze 
sudomins perdaug nereikalaujan
čius žiūrovus. Lėktuvo nelaimėj'e 
žuvus 53 asmenims, bendrovės 
inspektorius bando ištirti priežas
tis ir atkuria lemiamą skridimą. 
Įtampa išlaikoma iki pat netikėti
nai paprastos pabaigos. Puiki 
Glenn Ford ir Rod Taylor vaidy
ba. Filmas tinkamas ne tik suau
gusiems, bet ir vaikams.

KUlMFJEVErKUMI:
* REDAKCINĖ LIETUVOS TEISĖS 
metraščio kolegija nuoširdžiai dėkoja 
jau atsiuntusiems savo darbus met
raščio bendradarbiams ir prašo dar 
nespėjusius savo darbų atsiųsti bend
radarbius pasistengti tatai per galimai 
trumpesni laiką atlikti, kad jau 1965 
m. metraštis galėtų išeiti iš spaudos. 
Lietuvos Teisės Metraščio redakcijai 
laikinai labai reikalingi yra Lietuvoje 
veikęs Baudžiamasis Statutas ir Bau
džiamosios teisenos Įstatymas. Jei kas 
šias knygas turėtų ar žinotų kas jas 
turi, labai maloniai prašomas praneš
ti J. Bražinskui, 146 So. Broadway, 
N.Y., USA.

ANTANAS RINKŪNAS, pedagogas 
ir vadovėlių autorius, rajoninėje mo
kytojų konferencijoje, kuri įvyks lap
kričio 28-29 d.d. Čikagoje, skaitys pa
skaitą- “Darbo metodas ir mūsų mo
kykla”. Paskaita bus pailiustruota ti
riamosios laboratorijos medžiaga.

DAIL. HENRIKO ŠALKAUSKO in
dividualinė kūrinių paroda įvyko Mel
burne, Australijoje. Buvo išstatyti 27 
kūriniai. Dalininkas yra atžymėtas vi
sa eile premijų. Jo darbus turi įsiginu
sios visos Australijos meno galerijos.

TORONTO UN-TO profesoriui E. 
Baer buvo paskirta premija už darbus 
riebalų tyrimo srityje. Premija buvo 
įteikta JA Valstybėse mokslininkų su
važiavime Pensilvanijos valstyb. un- 
te. Prie to tyrinėtojo darbų yra pri
sidėjęs dr. J. Maurukas savo studijų 
metais Toronte.

“THE GREEN LINDEN” — lietu- 
vių dainų rinkinys anglų k. jau pasie
kė viešumą. Redagavo A. Landsber
gis ir C. Mills. Įžangą parašė R. 
Payne, o platoką Įvadą — M. Gimbu
tienė. Iliustracijos — dail. V. Petra
vičiaus. Rinkinys suskirstytas į sky
rius: mitologinės dainos, gamtos, mei- ' 
lės, pobūvių, vestuvių, šeimos, našlai
čių, darbo, karo ir raudos. Figūruoja 
visa eilė vertėjų pavardžių; be redak
torių dar matyti poetų bei rašytojų 
pavardės: M. Burns, R. Payne, A. 
Paterson, R. Limjoco, M. Gimbutas, 
M. Phelps, I. Gražytė, H. Nagys, D. 
Jonaitis ir kt. Aplanko informacijoje 
pacituoti R. Payne žodžiai: “Jos (dai
nos) turi tokį grožį ir tyrą primityvi- 
nį spindesį, pralenkiantį visa, ką pa
žįstu Vakarų literatūroje, išskyrus 
ankstyvąsias graikų salų gyventojų 
dainas. Atrodo, jos yra parašytos pa
saulio rytmetyje — rasa ant jų tebė
ra nenudžiūvusi.”

DAIL. V. RATO dailės paroda bu
vo suruošta Sydney mieste, Australi
joj. Išstatyta 32 kūriniai — daugiausia 
lino, medžio ir gipso graviūros.

KOMPOZ. T. B. MARKAITIS, SJ, 
parašė muziką naujoms Mišių gies
mėms lietuvių k. pagal kun. St. Ylos 
žodžius. Tinka bendram ir vienbal
siam žmonių giedojimui. Gaunamos 
pas Tėvus jėzuitus Čikagoje, 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636.

Okupuotoj Lietuvoj
RIMAS GENIUŠAS, Vilniaus ope

ros vyr. dirigentas, už nuopelnus lie
tuviškajam teatrui apdovanotas liau
dies artisto titulu. Praūžus paskutinei 
karo bangai, Kauno operoje buvo jau
čiamas didelis trūkumas dainininkų ir 
dirigentų. Dainininkų praretėjusias 
gretas užpildė jaunoji karta —'J. Sta
siūnas, V. česas, R. Tumalevičiūtė, J. 
Indra, o prie dirigento pulto M. Buk- 
ša pasiūlė pakviesti lig šiol akompa
niatoriumi dirbusį R. Geniušą. Tų pa
čių metų rudenį jis jau pravedė “Se
vilijos kirpėjo”, “Traviatos”, “Eugeni
jaus Oniegino”, “Rigoletto” spektak
lius. Dirigavimo pagrindus jam davė 
veteranas dirig. M. Bukša, o pasito
bulinti buvo sudaryta proga Leningra
do N. Rimskio-Korsakovo konservato
rijoje. Nuo 1958 m. R. Geniušas yra 
vyr. Vilniaus operos dirigentas, susi
laukęs pelnyto pripažinimo J. Juze
liūno baletu “Ant marių kranto”, su
dėtinga S. Prokofjevo opera “Meilė 
trims apelsinams” ir kt. didelio meist
riškumo reikalaujančiais spektakliais. 
Jo ateities svajonė — pastatyti naują 
lietuvišką operą.

ESTERA ELINAITĖ, jauna vilnietė 
pianistė, siunčiama į tarptautinį F. 
Šopeno vardo pianistų konkursą, ku
ris įvyks 1965 m. vasario 22—kovo 13 
Varšuvoje. Iš visos Sovietų Sąjungos 
siunčiami tik keli gabiausi pianistai, 
atrinkti Maskvoje pravesto konkurso 
keliu. E. Elinaitei yra būdingas lyriš
kumas ir poetiškumas — du būtini 
pradai geram F. Šopeno kūrinių iš
pildymui. V. Kst



Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR 
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor. 
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga- 
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
3 pirmuosius susitikimus. B grupėje 
Žalgirio rinktinė (M. Duškesas, R. 
Miknevįčius, A. Pieta ir R. Paškevi
čius) įveikė moldavus 5:1. C grupėje 
Nemuno rinktinė įveikė estų Jeud 
5:2. Moterų rinktinė (A. Kondrotaitė, 
A. Morkūnaitė, V. Padaigytė, A. Bo- 
reikąitė) įveikė esčių Kalev 5:2.

Kauno Politechnikos ir Vilniaus Ki
birkšties krepšininkės ruošiasi krepši
nio turnyrui lapkričio 30 d. Lugans- 
ke. šiame turnyre bus padaryta ko
mandų atranka žaisti Sov. S-gos pir
menybių augščiausioje grupėje.

Visasąjunginėse futbolo pirmenybė
se gerai pasirodė Klaipėdos Granito ir 
Vilniaus Žalgirio komandos, savo gru
pėse pasiekusios pirmaujančias vietas.

Vilniaus Plastiko krepšininkai turė
jo sėkmingą išvyką Lenkijon. Įveikę 
Varšuvos Poloniją, jie taip pat sudo
rojo Olštyną 81:56 ir Poznanę 71:56.

Lietuvos bėgikų rinktinė, susidedan
ti iš 3 vyrų ir 3 moterų, laimėjo vi
sasąjungini lauko bėgimą, kuris spalio 
pabaigoj buvo pravestas Maskvoje.

A. Vaupšas, šokime į

rlS TORONTO:
Originalią prieškalėdinę pro

gramą vaikučiams organizuoja N. 
Pr. Marijos seserys gruodžio 6 d. 
su savo auklėtiniais.

L. Vaikų Namų vedėja sės. M. 
Paulė susirinkusius rėmėjus su
pažindino su seserų atliekamais 
darbais Toronte. Seserys, be dar
želio darbų, talkina šeštad. m-lo- 
je, abiejose parapijose ruošia vai
kučius pirm. Komunijai ir 'kate- 
kizuoja viešųjų pr. mokyklų mo
kinius. Sekmadienio popietės ski
riamos mergaičių susirinkimams. 
Ta proga padiskutuota auklėjimo 
problemos. Pasigesta Toronte 
taut, šokių vaikams, vaikų teatro. 
Iškelta mintis, kad šalia tradici
nio kalėdinio parengimo ir Vely
kų bobutės seserys organizuotų 
vaikučiams Užgavėnių kaukių ba: 
lių. Seniai keliama mintis turėti 
vaikų bibliotekėlę. Siame darbe 
sutiko padėti S. Miniotienė. Jei
gu kas turėtų atliekamų vaikiš
kų knygų, gal galėtų paaukoti ir 
paremti ši kultūrinį darbą.

Nepr. Lietuvos kariuomenės 
šventes paminėjimas — gruodžio 
6 d. šv. Jono Kr. par. salėje. Ren
gėjai — kūrėjai-savanoriai, bend
radarbiaujant karių sąjungai ir 
šauliams. Programoje, be kitų 
dalykų, numatytos deklamacijos 
aktorės E. Kudabienės-Dauguvie- 
tytės iš Hamiltono.

Pūtvio šaulių kuopos 10 m. vei
kimo paminėjimas — lapkr. 28 
d., 8 v.v. Šv. Jono Kr. par. salėje. 
Prašomi visi šauliai ir prijaučian
tieji dalyvauti. Dėl pakvietimų

įsigijimo skambinti V. Bačėnui 
LE 6-4681.T Valdyba

Prisikėlimo par. bankelio augi
mas yra gerokai pagyvėjęs. Per 
spalio mėn. bankelis paaugo $56. 
500. Kas savaitę vis prisideda 
naujų narių, kurių skaičius šiuo 
metu siekia 1150/Čekių sistema 
naudojasi vis daugiau taupytojų, 
nes bankelio čekiai galioja visur. 
Daugelis perveda savo santaupas 
iš kanadiskų bankų, nes savoje 
kredito unijoje palūkanos yra žy
miai didesnės bei nekilnojamo 
turto paskolos duodamos žymiai 
lengvesnėmis sąlygomis. Banke
lis savaitėje atidarytas 29 vai.

K»
Marijos Fink ir Romualdo 

Tumpos jungtuvės Prisikėlimo 
bažnyčioje lapkr. 28 d., 11.30 v.

Dar yra kvietimų į St. Gailevi- 
čiaus pagerbtuves/Meninėj pro
gramoj, be jau skelbtųjų, daly
vaus ir sol. L. Šukytė. Baliaus 
pradžia — 7 v.v., o ne 8 kaip 
anksčiau skelbta. Rengėjų k-tas

VYČIO ŽINIOS
TLB krepšinio lygos pirmenybėse 

vytietės pralaimėjo Aušrai 39:48. 
Rungtynėms laimėti neužteko Balsie
nės 25 taškų, kai kitos permažai prisi
dėjo: Kalvaitytė 4, Penthor, V. žolpy- 
tė 4, Z. Žolpytė 4, čirvinskaitė 2.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio jaun. 
krepšininkės įveikė Can. Martyrs 44:1. 
Žaidė: Balsytė 16, Nacevičiūtė 10, Žu
kauskaitė 8, Zubrickaitė, Aušrotaitė, 
Čirvinskaitė 10, Yurkaitė, Ramanaus
kaitė, Simonavičiūtė. Šį šeštadienį 2 
vai. Oakwood mokykloje vytieties 
žais su St. Vincent krepšininkėmis.

Mūsų rėmėjams: dr J. Yčui, išnuo
mojusiam salę, dr. S. Pacevičiui, J. 
Budriui, J. Nacevičiui, p. Galiauskie- 
neLir Clear Vision T.V. nuoširdžiai 
dėkojame. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Antradienį,

7.15 v.v.. 23 Ferndale Ave., Aušros 
merg. Sr. komanda žais su Cicconnes. 
Penktadienį, 8 v.v., Lansdowne mo

kykloje (College ir Spadina) Aušra. ,
Jr. žais su St. Leos, šeštadienį, 3 v. p.! A. Vaupšas, šokime į tolį įveikęs 8 j tautinių šokių grupės: aktoriai N. 
p., Oakwood Collegiate (St. Clair ir [bl, Tokijo olimp. nepasiekė 7,60 m. Į Martynaitytė ir Keledžius duos dra- 
Oakwood) Aušra M. Midget žais su St. j ir nepateko į finalistų tarpą. A. S.

. Anselms. Sekmadieni, tuoj po pamal-j V 1^1 IP
du, musų salėje, Aušros mergaitės C/K/Ad VlbUK

■ žais su. Windsoro miesto čempijonėm: j 
po jų B-C lygoje žais: Aušra Sr. — ■

J. Jasėnas iš Paryžiaus rašo, 
kad ten šiuo metu rodomas A. 
Meko filmas “Aleliuja kalnai” 
“Logos” teatre. Lanko daugiau
sia jaunimas ir studentai.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Mielas Toronto jaunime! Stu

dentų būstinėje sėkmingai vyks
ta lituanistinės paskaitos. Temos 
yra parinktos pačių klausytojų — 
studentų. Seminarui vadovauja 
mokytojas Antanas Rinkūnas B. 
A., B.E., vadovėlių autorius, pa
gelbsti koordinatorė E. Krikščiū
nienė, B.A., gimnazijos mokyto
ja. Kaip studentams, taip ir gim
nazijos XII-XIII klasės moki
niams reikalingas pasitobulini
mas lietuvybės ir bendro išsilavi
nimo klausimuose. Kviečiame su
sidomėti tomis paskaitomis. Stu
dentų Rėmėjų Būrelio valdyba 
po paskaitų paruoš vaišes, o stud, 
valdyba pasirūpins gera nuotai
ka. Liet, studentų valdyba

Japonų kultūros savaitė rengia
ma Intern. Institute 709 College 
St. lapkr. 8-14 d. Programa va
karais 8 v.v, šeštadieni — 9 v.v. 
Ten pat atidaryta ir japonų me
no paroda.

Ateitininku žinios
Stud, ateitininkų susirinkimas — 

sekmadienį, lapkričio 15 d., 7 v. pas 
živ. Slekytę, 34 Gooch Ave. Kviečiami 
ir prijaučiantieji.

Vyr. moksleivių susirinkime pr. sek
madienį diskutuota tema — laisvalai
kis — pasirodė ypatingai aktuali. Ste
bėta, kaip laisvalaikis praleidžiamas, 
spręsta laisvalaikio prasmė ir jo išnau
dojimas, nutarta dalį laisvalaikio su
naudoti naudingiau, padedant kitiem 
ir sau. Pasiimti konkretūs darbai.

Lietuvių studentų žinios
Taigi, visi ruoškitės ir taupykite savo 
pinigėlius. Suvažiavimas vyks Statler 
Hilton viešbutyje, kuriame dalyviai 
galės ir apsistoti. Kurie norėtų ten už
sisakyti nakvynes ir dar nėra gavę iš 
centro valdybos kortelių, ir tie, ku
rie galėtų nuvežti ir kitus savo auto
mobiliais, prašomi pranešti A. Šileikai 
tel. CH 4-0080.

Dar kartą primename visiems apie 
labai greitai pamirštamą dalyką — na
rio mokestį. Greitai susijieškokite ir 
užsimokėkite savo S2 ir pamatysite, 
kad jūsų širdelės tuoj pasidarys leng
vesnės, (piniginės, irgi).

šį sekmadienį, lapkričio 15 d., 7 v.v. 
įvyks studentų ateitininkų susirinki
mas pas Ž. Šlekytę, 34 Gooch Ave. Su
sirinkimo programoje bus V. Koly- 
čiaus paskaita, pranešimai, diskusijos 
ir arbatėlė. Visi ateitininkai ir kiti, 
kurie norėtų susipažinti su at-kų or- 

į mos rečitalį. Visi studentai laukiami i ganizacija ir praleisti įdomų vakarą, 
suvažiavime. LSS centro valdyba 1 ?

Sekmadienį, lapkričio 8 d., studen- 
j š. Amerikos Liet. Fizinio Auklėji- tų būstinėje įvyko susipažinimo arba- 
mo ir Sporto Komitetas šaukia visuo- Į tėlė. Daug visuomenės atsilankė trum- 

latvių H Sr. ir Aušra Jr. — latvių H. | tini metinį sąjungos suvažiavimą gruo- pai valandėlei pabendrauti su studen- 
Jr. i džio pabaigoje ar 1965 m. sausio mėn.

Šį penktadieni, 7 v.v., Pape Recrea- į pradžioje, Klevelande, Ohio.
tional (Pape ir Gerard) Toronto para- : Amerikos Pabaitiečių Sporto Fe-
pijų CYO plaukimo pirm, užplaukimai. ■ deracijos visuotinis metinis suvažia- 
Mūsų parapijai atstovaus: N. Kėkštai- j vimas numatomas lapkričio pabaigo- 

G. Kernįūtė, L. je Klevelande. Suvažiavime dalyvauja 
. • lietuvių, latvių ir estų įgalioti atsto-

Toronto Moterų Krepšinio lygoje vai. paskirti atitinkamų tautybių spor- 
Aušros merg. Sr. komanda atsiekė tinių vadovybių JAV-se ir Kanadoje, 
pergalę, nugalėdama Vyčio moteris 
rezultatu 48:33. Žaidė: A. Sapijonytė 
8, I. Romanovaitė 17, G. Kalvaitytė 
10, J. Klimaitė 6, A. Grigaitė, R. Na
rušytė, J. čeponkutė ir B. Starkutvtė 
5.

SPORTAS LIETUVOJE
Stalo teniso visasąjunginėse koman

dinėse pirmenybėse lietuviai laimėjo

AR REIKALINGA STUDENTUI RE
LIGIJA? Šią temą balsavimo keliu pa
sirinko seminaro diskusijoms, kurios 
Įvyks šį penktadieni, lapkričio 13 d., 
8 v.v., studentų būstinėje. Diskusi
joms baze trumpu pranešimu sudarys 
dr. kun. Pr. Gaida. Moderuos A. Rin
kūnas. Kas ateis — nepasigailės, nes, 
kaip gi jūs patys manote, ar reikia 
žmogui religijos? Po diskusijų, kurios 
užtruks neilgiau valandos,. studentų 
valdybos ruošiamas penktadienio va
karo pobūvis. Seminaro vadovai

Liet. Studentų Sąjungos metinis vi
suotinis suvažiavimas įvyks 1964 m. 
lapkr. 26-29 d. Detroite, Mish., Stat
ler Hilton viešbutyje. Programoje bus 
diskutuojamas dabartinis lietuvis stu
dentas ir jo santykiai su LSS. Be to. 
bus pasirodymas “Šilainės”, Detroito • V v • _ • <» » . • • x.'V

labai nuoširdižai kviečiami.
Balandėlis ir Pelėda

Hamiltono moksleiviai ateitininkai 
kviečia Toronto moksleivius ir stu
dentus atvykti į jaunimo šokius šį šeš
tadienį, lapkričio 14 d., parapijos sa- 
lėn. Pradžia 8 v.v. iki 11 v. Gros jau
nimo orkestras. Įėjimas — 25 et. Lau
kiame. Hamiltono moksleiviai

Hamiltono vyr. moksleiviai šį šešta
dienį, lapkr. 14, ruošia šokius, į ku
riuos kviečia ir Toronto ateitininkus. 
Šokiai prasidės 8 v.v. ir baigsis 11 v. 
Vyr. moksleiviai, norį į Hamiltoną 
vykti, prašomi paskambinti Alg. Pu- 
teriui LE 4-4113.

Jaunučių susirinkimas — sekmadie
nį, lapkričio 15 d., 2 v. LV Namuose; 
jaunesniųjų at-kių “Vidilučių” susirin
kimas — 2 vai. LVN, “Gintariu” — 
3.30 vai. LVN.

Stud, ateitininkų veikla pagyvėjo. 
Dalis studentų dirba kaip globėjai su 
moksleiviais, turima įvairių kitokių 
planų ir nutartą įsigyti savo vėliavą. 
Vėliavai projektą mielai sutiko pa
daryti dail. p. Gurevičienė.

Vėliavai įsigyti reikia aukų. Studen
tai ateitininkai prašo visus, ypač sen
draugius gydytojus ir inžinierius, 
siųsti savo auką A. Bušinskaitei — 
508 Glenlake Avė., arba živ. šlekytei 
— 34 Gooch Ave. Pirmoji $10- auka 
gauta iš Kęst. Skrupskelio. kuris šiuo 
metu dėsto filosofiją South Carolina 
universitete.

Stud, ateitininkų sąjungos c. valdy
bos atstovai A. Vainius, jr. ir G. Nau-. 
jokaitis buvo atvykę iš Niujorko ir 
turėjo keletą posėdžių su Toronto val
dybos nariais.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $3.000 įmo
kėti, 6 kambarių, šiurkščių 
plytų, atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, netoli Bloor. 

BABY POINT, apie $4000 įmokėti, 
7 kambarių atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
garažas.

KINGSWAY, apie $5000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių bungalas, 
užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

HIGH PARK, apie $6000 įmokėti, 
atskiras mūrinis originalus 
dupleksas, garažas su priva
čiu įvažiavimu.

HIGH PARK BLVD., apie $8000 
įmokėti, 14 kambarių atski
ras mūrinis namas, platus 
sklypas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
apie $15.000 įmokėti, origi
nalus tripleksas, 3 garažai 
su privačiu įvažiavimu.

WILCOX LAKE, apie $6000 įmokė
ti, 13 žiemai įrengtų gyven
ti vasarnamių su maisto pro
duktų krautuve, virš $7000 
metinių pajamų, ant ežero 
kranto, 20 mylių nuo Toron
to; gali keisti į namą.

BENZINO STOTIS SU GARAŽU, 
maisto produktų krautuvė, 
restoranas ir gyvenamas na
mas, metinė apyvarta apie 
$90.000;' gali keisti į namą.

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėt, 4-pleksas, atv. morg.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

BLOOR — JANE RAJONE: 
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių, namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESV ALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis. įvažiavimas.- 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Lietuvių skautų veikla

tė, V. Jurevičiūtė. C 
Barzevičiūtė ir D. čekelytė.

V-sis š. Amerikos liet, stalo teniso 
“dešimtuko turnyras” įvks 1964 m. 
gruodžio 12-13 d. Klevelande. FAS 
K-to pavedimu, turnyrą vykdo Kleve- 
lando LSK žaibas.

ŠALFASS-gos šachmatų komiteto 
skelbiamos Il-sios š. Amerikos liet, 
šachmatų individualinės pirmenybės 
1964 m. lapkričio 26-28 d. Čikagoje.

FASK-tas

tais ir pasivaišinti. Studentų veiklai 
paremti aukojo: S10 — B. Steponai
tis: po S5 — A. B. Baranauskas. J. P. 
Sičiūnai, K. Šileika: po $2 — N. Grei- 
va. L Karka. J. Ranonis. A. Rinkūnas. 
V. M. Tamulaitis. J. Tamulionis: po 
$1 — L. Tamošauskas. M. K. Visiems 
labai nuoširdžiai dėkojame.

Dėmesio studenčiukai! Laikas bėga 
ir LSS suvažiavimas Detroite artėja.

EDVARDAS SULAITIS

TELEVIZIJA, ELEKTRONAI IR PAVOJAI
(Atkelta iš 5 psl.)

Įtakoj išyra daug šeimų. Pagal 
sociologės dr. Hulsh tikinimą, 
Amerikoj kalta televizija, kad 
taip daug skyrybų, visokių jauni
mo žmogžudysčių. Nesakau, kad 
namuose nereikia televizijos tu
rėti, tačiau viskam reikia saiko.

Ypač jaunimui žiūrėti tokias pro
gramas, kurios nekenkia jo mora
lei, o duoda mokslo žinių, auklė
jimo. Geriau leiskime jaunimą į 
mokyklas, organizacijas, o televi
zijos žiūrėkime, kai kas yra tin
kamo.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mieliems ren- 

gėjams-joms už mums suruoštą malo
nią staigmeną įkurtuves.

Nuoširdus ačiū gerb. T. Pauliui už 
jo malonų atsilankymą. Mieliems sve
čiams už linksmai kartu praleistą lai
ką. Ačiū brangioms ponioms už sko
ningai, gražiai paruoštas vaišes.

Nuoširdžiausias ačiū visiems už 
taip mums mielas brangias dovanas. 
Nuoširdžiai dėkingi: p.p. Grigams, Šos- 
takams, Kriščiūnams, Puodžiukams, 
Ramanauskams, Žebrauskui, Merkevi- 
čiams, Zidneriams, Kalyčiui, Govė- 
dams, Petroniams, Guoboms, Venc- 
kams, Vaškevičiams, Pepsevičiams, 
Skilandžiūnams, Birštonams, Bukšai- 
čiams, Puzeriams.

Ačiū visiems —
Marija ir Juozas Tamošiūnai

RINKIMINIS KARŠTIS, apėmęs di
doką buri lietuvių, jau išgaravo. Ne
maža dalis lietuvių rėmė Goldwatęrį, 
net ir tie, kurie paprastai respubliko
nų tarpe mažai reiškiasi. Respubliko
nams, kaip ir demokratams, lietuviai 
tebėra reikalingi tik prieš rinkimus, 
kai aniems reikia talkos ir lietuvių 
balsų. Tačiau ši karta, kurie ėjo su 
respublikonais, iš anksto žinojo, jog 
žaidžia su pralošta korta. Nežiūrint to, 
lietuviai respublikonai stengėsi neat
silikti nuo amerikiečių propagando
je. Pvz. per lietuviškas Margučio ir 
Barčus radijo šeimos programas neži
nomas dainininkas kas dieną traukė:
Už demokratus jeigu balsuosi, 
tarytum Judas tautą parduosi. 
Tik paklausyki kaip kvarksi Varnas, 
tas Hubert Humphry prisiekęs tarnas.

Toliau iŠ tos dainelės galėjai suži
noti, kad Humphry — demokratų vi- 
ceprezidentinis kandidatas — yra kai- 
riaspamis, socialistas ir t.t.

vo perduodami archit. A. Varno, Niu
jorko liet, veikėjo, pastabos, paįvai
rintos prez. Johnsono žodžiais, žino
ma, prieš visus šiuos reklaminius gar
sinimus būdavo pasakoma, jog “čia 
yra apmokamas politinis pranešimas”. 
Kada tokia įžanga yra padaroma, tai 
klausytojas turi nujausti, jog garsini
me nebūtinai reikia laukti tiesos.

Paprastai, pas amerikiečius tiesos iš
kreipimų, koliojimo žodžių pasitaiko 
tik prieš rinkimus (čia turime galvo
je rimtesnę jų spaudą, radijo progra
mas, atsakingesnius asmenis). Mano
me, jog lietuviai tai pastebės ir po 
rinkimų atsisakys visokių nerimtų įta
rinėjimų.

GAUNAMOS:

941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Canada 
Spaudos bendrovėj "Žiburiai", 
ir pas lietuviškos spaudos platintojus.

Atviručių kaina 5, 10 ir 15 et. Užsakymai priimami paštu. Didelis pasi
rinkimas įvairiausių atviručių. B-vėje “žburiai” taip pat gaunamos 
maldaknygės vaikams “Dievo vaikas”, lietuviškoms mokykloms vado
vėliai “Kregždutė”, be to, sveikinimo atvirutės įvairiausiomis progomis.

■

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, žemės sklypu, apartamentų, biznių.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambariai per du 

augštus, 8 pėdų šoninis įvažiavimas. Prašoma $21.900.
SWANSEA, ramioj, gražioj vietoj, atskiras mūro, 6 kambariai per 2 augš

tus, platus šoninis įvažiav., garažas. Prašoma $18.000. Namas išmokėtas.
RONCESVALLES — GEOFFREY, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų, 

17 kambarių namas. Pirmame augšte 3-jų miegamųjų butas. Kiekviena
me bute vonia. Mėnesinės pajamos $460. Geras įvažiavimas, 3 garažai. 
Svarus namas. Prašoma $38.000. _ .

INDIAN RD. — HUMBERSIDE, $1.500 įmokėti, muro, 6 kambarių, dvi 
virtuv. Užpakalinis įvažiav., 4-riom mašinom pastatymas. Prašo $12.000.

RUSHOLME RD. — DUNDAS, $3.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 vir
tuvės. Prašo $17.900. Skolų nėra.

KIPLING, $10.000 įmok.. 6 m. senumo, 5 butų apartmentas. Prašo $43.000.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 6 kambarių bangaliukas, gražus skly

pas, privatus įvažiavimas. Prašo $16.000.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimta., sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Demokratai čia pasirodė kiek kultū
ringiau ir jų naudai iš juostos būda-

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GRENADIER—RONCESVALLES, S22.900 visa kaina, įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS, 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. prie parko. Kaina $16.900. žemas įmok. Balansui 1 atviras 
morgičius 10 metų; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

VERSLAS IR NUOSAVYBE $32.000 — pilna kaina, automobiliams tai
syti garažas plius atskiras sklypas, geras 7 kambarių atskiras namas, 
apie $10.000 įmokėti. Netoli Bloor gatvės.

8 BUTŲ APARTAMENTAS $67.000 — pilna kaina, įmokėti apie $10.000.
Visi dideli butai po 5 kambarius, geras pastatas, netoli liet parapijos.

MĖSINĖ — VERSLAS IR PASTATAS $22.000 — pilna kaina, su visais 
įrengimais, šaldytuvais ir tt Prie Lakeshore Mimico, geras pirkinys. 
Jeigu kas nusimano apie mėsinės verslą, priims mažą {mokėjimą iš pa
tikimo asmens.

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
$40.500 — 18 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Del tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

LIETUVIAI ŠACHMATU MĖGĖJAI 
buvo maloniai pradžiuginti P. Tautvai- 
šos pergale Hlinois valstijos šachmatų 
pirmenybėse, čia mūsiškis apgynė sa
vo titulą su šimtaprocentine pergale: 
iš 8 partijų jis laimėjo 8 taškus, šis 
laimėjimas P. Tautvaišai atnešė ne
mažą prizą: S200 ir šachmatų laikro
dį. Beje, taip pat neblogai pasirodė ir 
kitas lietuvis — Vacys Narkevičius, 
surinkęs 6,5 taško ir laimėjęs prizą 
B klasės žaidėjų tarpe. Jis gavo $40 ir 
šachmatų laikrodį. Be to, žaidė ir 
daugiau lietuvių, tačiau jų pasirody
mai buvo kuklesni. Viso pirmenybėse 
rungtyniavo 148 šachmatininkai, ku
rių tarpe buvo nemaža meisterių ir 
ekspertų klasės žaidėjų.

Beja, meisteris Tautvaišas jau 
sveiksta po kojos sužeidimo, tačiau 
tas sužeidimas jam nebuvo kliūtis lai
mėti Illinois šachmatų meisterystę.

ŠVIETIMO REIKALAI dar yra 
“karštoje” formoje po to, kai viena 
lituanistinė mokykla savo valia pakei
tė programą. Lapkričio 1 d. Jaunimo 
Centre buvo susirinkę lituanistinių 
mokyklų mokytojai; kalbėjo Liet. 
Bendruomenės CV švietimo Tarybos 
pirm. J. Ignatonis, “sukilėlių” mokyk
los ved. J. širka ir kiti, čia pasireiškė 
nuomonių skirtumų, kurie negalėjo 
būti išlyginti, tad nieko kito neliko, 
kaip nutarti susirinkti kitą kartą ir 
toliau problemas diskutuoti.

Taip pat “karštesnę” formą įgauna 
ir Čiurlionio Galerijos teisėto turto 
valdytojo klausimas. Dail. Z. Kolbos 
pasisakymas tuo reikalu “Naujieno
se” ir dail. A. Varno pareiškimas ke
liuose laikraščiuose, kur jis dabarti- 
nę padėtį Čiurlionio Galerijoje vadi
na “nusikaltimu prieš tautą”, parodo, 
jog mūsų tautiečiai nemoka nuosaikiai 
diskutuoti bei spręsti problemas.

šį sekmadienį, lapkr. 15 d., Šatrijos 
ir Rambyno tuntai dalyvauja kariuo
menės šventės pamaldose 11 v.r. Pri
sikėlimo bažnyčioje. Šių tuntų nariai 
pilnoje uniformoje renkasi parapijos 
salėje 10.30 vai.

Šatrijos tunto sueiga — lapkričio 
15 d.. 3.30 v. p.p. Prisikėlimo muzikos 
studijoje.

Stovyklavietės fondui aukojo: dr. S. 
Kazlauskas S50, dr. A. Užupienė $25. 
Dr. X. Z. Rambyno ir Šatrijos tuntų 1. 
skautams-tėms paaukojo $500 laivui 
įsigyti. Dr. A. Pacevičius pažadėjo nu
pirkti laivą. Visiems aukotojams nuo
širdus skautiškas ačiū.

Adv. — aldermanas G. Ben, mūsų 
stovyklos dokumentų tvarkytojas, ku
ris tą darbą atliko nemokamai ir dar 
paaukojo stovyklai $120, tapo stovyk
los mecenatu. Dabar jis kandidatuoja 
į Toronto miesto savivaldybės kontro
lieriaus vietą. Visų mūsų pareiga ji 
paremti.

Kanados raj. vadas v.s. V. Skrinskas. 
ps. G. Stanionis ir s. F. Mockus buvo

nuvykę į Hamiltono tėvų-rėmėjų me
tinį susirinkimą, kuriame vadovai pa
darė veiklos pranešimus. Po to išrin
ko naują valdybą. Rajono vadas dėko
jo už prisidėjimą prie stovyklos ir* 
kvietė prie sklandesnio bendradarbia
vimo vadovų su tėvais. Ps. G Stanio
nis padarė pranešimą apie stovyklavie
tę ir buvo rodomos spalvotos nuotrau
kos.

V. Pašilys paskirtas Džiamborės fon
do įgaliotiniu Hamiltone.

Skautų-čių tėvų-rėmėjų rengtas ba- 
zaras-vakaras lapkričio 7 d. Prisikėli
mo salėje praėjo su dideliu pasiseki
mu. Tiek tėvų-rėmėjų komitetui, tiek 
visiems tėvams bei rėmėjams priklau
so nuoširdi padėka.

Skautų-čių antrasis įstatas: skautas - 
tė ištikimas Dievui ir Tėvynei, taigų 
kiekvienas skautas-tė turi atlikti visas 
religines pareigas, nesibijodamas nei 
viešumos. Mylėti Tėvynę reiškia žino
ti jos praeiti ir dabartį, mokėti jos 
kalba, žinoti papročius ir kovoti dėl 
jos laisvės.

Siuntiniai i Lietuva
i

BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, esančių Sovie
tų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, motociklus, dviračius, siuva
mas mašinas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, maistą, 
svaiginamus gėrimus, cigaretes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3*6 jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už $75.00 (JAV) su sovieti
niu muitu ir persiuntimu.

Tap pat dar galima pasiųsti mišrų labai kaloringo maisto 22 svarų 
siuntinį M-13, susidedantį iš taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cuk
raus, arbatos, prieskonių tik už $30.00 (JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3% jardo, išviso 10% jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2., ENGLAND
Seniausia lietuviu bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metu.

Atstovai Kanadoje:

A. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

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

QUEBEC — DUNDAS — $1.000 
įmokėti, 6 did kamb., 2 virt, aly
va apšildymas, garažas, vienas 
mortgiėius balansui. Prašoma 
kaina $10.500. ___

DURIE — ANNETTE — $3.000 
įmokėti, atskiras plytų namas, 10 
kamb., mod. virtuvė, 3 pilnai 
įrengtos prausyklos, nauja kros
nis, įrengtas poilsio kamb., 4 au
tomobiliams garažas.

LANSDOWNE — QUEEN —
$3.000 įmokėti, atskiras plytinis 
namas, 8 išdekoruoti kamb., 2 
modern, virt., nauja krosnis ir 
vamzdžių įrengimai, gerai ištin
kuotas. įvažiavimas. Vienas mort- 
gičius balansui.

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

TRIPLEKSAS — 14 kambarių, 
$8.000 įmokėti, 2 — 5 kambarių 
butai, 1 — 4 kambariai, karštu 
vandeniu apšildymas, dvigubas 
garažas, viskas išnuomota, vienas 
mortgičius balansui, vakarinėje 
miesto dalyje.

BLOOR — DELAWARE — $3.000 
įmokėti, plytinis 8 kamb. namas, 
2 virt, nauja krosnis, garažas, 
10-čiai metu mortgičius balansui, 

VIENAAUGSTIS — BUNGALOW, 
SWANSEA, $4.000 įmokėti, at
skiras namas, mod. virtuvė, 4 di
deli kambariai, nauja krosnis, 
privatus įvažiavimas, garažas, 1 
morgitčius balansui. Prašoma 
kaina $10.000.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kąsnelis A. Bliudžius
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Lietuvis LAIKRODININKAS
P BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvę

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T;V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.z

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS yra vienas greičiausiai augančiij 

visoje Kanadoje.
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Tree, uždarytos
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

4/2 % -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6/^ %.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami i tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

296 BROCK AVE. (tarp Dun- moor Autorite uarage das ir College). Tel. 531-1305

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių p , p j žtf /<55 

Kredito Kooperatyve LAKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4^2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 ¥2 %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

PARKDALE B/A SERVICE STATION 
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvija, Estija, Ukraina ir 
U. S. S. R. papustu bei oro paštu

be muito 
įvairios sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.
Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti
nius iki 17% svaru gryno svorio.
Turime pardavimui jvainų medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešima.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Je'igu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą;
Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar- 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Mielas Stanislovai, Jūsų paskutinio 
laiško nuotaika prislėgė mudu. Pilnai 
suprantamas mums Jūsų Tėvynės il
gesys, jos netekimas. Bet viltis grįžti 
Tėvynėn turi stiprinti Jus. Juk gyve
nimas pilnas nemalonumų. Sako, kad 
senovėje vos gimusiam kūdikiui duo
davo porą garstyčių grūdelių, nes ti
kėjo, kad be kartybių žmogus negali 
turėti ir saldybių. Si mintis gal tinka 
ir Jums. Mes suprantame, kad mora
linė kančia baisesnė už fizinę. O kaip 
gi tiems, kurie turėjo pergyventi ir 
vieną ir kitą?! Karo audros išblaškė 
visus: vienus prislėgė svetimos žemės 
kauburėliai, o kiti tik nakties sapnuo-

Pa j ieškojimą i
Pajieškomi du broliai Pilkauskai, 

sūnūs Antano: Albinas, gim. 1922 m., 
ir Jonas — 1926 m. Jieško sesuo Mil
da Lietuvoje. Pilkauskai arba žinan
tieji jų likimą prašomi rašyti: Stasė 
Stočkutė, 2435 West 50th St., Chica
go, Ill. 60632, USA.

se regi gimtąją žemę. Bet tikėkite, 
gyvenkite viltimi, kad netolimoje atei
tyje ilsėsitės Tėvynėje pražydusių aly
vų pavėsyje. Mes Jūs laukiame ir ti
kime su Jumis čia susitikti. Sakoma: 
“Žmonija panaši į vaikus, kurie bė
gioja jūros pakrantėmis, skina gėles, 
renka straiges, o tuo tarpu didžiausias 
vandenynas tūno prieš juos neištirtas”.

Tad su viltimi į rytojų! Jei šian
dieną Jūs dainuojate: “Tėvyne, kaip 
sunku man be Tavęs gyvent toli. Už

..ŠYPSENOS..
Mokykloje

— Jonuk, — kreipiasi mokyto
jas i mokini, — tavo motina pir
ko 4 kilogramus obuolių po 30 
centų. Kiek ji iš viso užmokėjo 
už obuolius?

— Sunku pasakyti, nes mano 
mama smarkiai derasi...

Rašytojai
Samuel Hewitt, Amerikos lite

ratūros kritikas: “Geriausiai ap
mokami rašytojai Amerikoje yra 
ne tie, kurie rašo knygas, bet tie, 
kurie jas sutrumpina iki kišeni
nio dydžio knygučių”.

Visada su bonka
Sakoma, jog geriausia žmogaus 

draugė yra bonka:
— Vaikystėje — bonka pieno, 

suaugusio amžiuje — bonka deg
tinės, o senatvėje — bonkutė 
vaistų...

Jaunystė
Kai popiežius Jonas XXIII nu

tarė šaukti Vatikano santarybą, 
vienas 80 m. kardinolas tuoj en
tuziastiškai tam pritarė.

— O, bet jūs palikite tą darbą 
mums jaunesniems, — pastebėjo 
77 m. amžiaus popiežius.

Parinko Pr. Al.

jūrų marių, už vandenėlių, kur ošia, 
žalios girios ir snaudžia pušynai”, — 
tai praslinkus gal porai pavasarių Jūs 
sušuksite: Tėvyne, kaip gera man tavo 
nusvirusių beržų paunksnėje. Augš- 
čiausiojo ranka tvarko mūsų likimą...

Pas mus jau auksinis ruduo. Turtin
gas, bet ir liūdnas metų laikas: žole
lė gelsta, gėlelės vysta, liūdni rymo 
pakelėj smūtkeliai. O Jūs ką dabar 
veikiate, ką naujo savoj sieloj ugdo
te, kuo ją maitinate?

Daug linkėjimų visiems tautiečiams, 
ypatingai Jūsų namo. O Jums sveika
tos, kantrybės ir daug tyro džiaugsmo.

Jūsų J... ir K....

APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientų patogumui persikėlė į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnĮ pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai dideli pasirinkimą im
portuotų naujausių medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

PIGESNĖS KAIP KITUR. MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT. - - - - LE 1-1432

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

ŠITAS simbolis reiškia,
kad esame savistovūs — independent — visų APDRAUDOS 
reikalų tvarkytojai, profesinės sąjungos nariai.

PRANO BARAUSKO

RO 6-0811 arba RO 6-0832
. Commissioner For Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

W. A. LENCKI,
B .A., L.L.B.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

OILS LTD. ATSTOVAS

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eimra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos'keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

draudlimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaig^a.

'£,ž KASALFA RADIO & 7V
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-616 5. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 

,Namų RO 6-7132
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SS MONTREAL
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Kviečiame visus, ne vien jauni
mą, įsijungti su atsakais sekmadienų 
9.30 vai. dialoginėse Mišiose.

— Gražiai praėjo sekmadienio 11 
vai. pamaldos, kurių metu giedojo 
par. choras, gerokai sustiprėjęs po va
saros atotstogų. Solo giedojo sol. L. 
Šukytė.

— Kat. moterų dr-jos susirinkime 
aktualią paskaitą skaitė mokyt. V. Se- 
konienė. Susirinkime kelta mintis, kad 
visos parapijos moterys aktyviau įsi
jungtų į kat. moterų draugiją.

— Mokyklinio amžiaus mokiniams 
tikybos pamokos sekmadieniais atei
tyje pakeičiamos sekančiai: viešųjų 
m-lų mokiniai nuo I iki V skyr. tiky
bos pamokas turi kas sekmadienį muz. 
studijoje po 930 v. pamaldų; mokiniai 
nuo VI iki VIII skyr. tikybos pamo
koms renkasi antradieniais 430 vai. 
LV Namuose. Pirmajai Komunijai be- 
sirengiantiem vaikam tikybos pamo
kos — kas sekmadienį po 11 vai. pa
maldų.

— Altoriaus berniukų paruošimas 
tarnauti Mišioms — penktadieniais 6 
v.v. Kviečiame įsijungti naujus ber
niukus.

— Parapijos jaunučių ateitininkų 
būrelis ruošiasi Kalėdų eglutės pro
gramai.

— N. Metų sutikimą Šv. Jono Kr. 
par. salėje rengs Šv. Jono Pašalpinė 
Dr-ja. Įėjimas asmeniui $3.

— Su nuoširdumu ir dėkingumu 
sveikiname sukaktuvininką parapijos 
choro vadovą muz. St. Gailevičių ir 
linkime Viešpaties palaimos, sveikatos 
ir ilgų kūrybingų metų.

— Dėkojame sol. L. šukytei už gie
dojimą pamaldose. Padėka sol. R. Stri
maičiui už giedojimą Vėlinių vakaro 

' pamaldose.
— Gedulingos pamaldos vienerių 

metų sukakties proga už a.a. Vincento 
Palubinsko vėlę — šį šeštadienį, 9 v.r.

Tautos Fondo atstovybės valdy
ba pakartotinai prašo visus aukų 
rinkėjus baigti aukų vajų ir au
kų lapus su aukomis pristatyti 
valdybos ižd. p. Vitartui, 8 Hew
itt Ave., Tor. 3. Valdyba

Pasaulio Liet. Inž. Architektu 
Sąjungos Toronto skyrius lapkri
čio 20 d., 7.30 v.v., The Windsor 
Arms .viešbutyje rengia susirinki- 
mą-pobuvį su įdomia programa.

Kalėdinės atvirutės, išleistos 
“Žiburių” b-vės gaunamos: p. 
Baikauskienės krautuvėj 1613 
Bloor St.; J. Beržinsko “Times 
Cigar Store”, 1212 Dundas St. 
W.; Margis Drug Store, 408 Ron
cesvalles Ave.; Tony’s Variety 
Store, 373 Roncesvalles Ave.; St. 
Prakapas, 18 Brookside Ave. RO 
7-9088; abiejuose parapijų kios
kuose.

Prisikėlimo par. žinios
— Vėlinių novenos Mišios — kas

dien 8 vai. ryto.
— Par. choro repeticijos — antrad. 

ir ketvirtad. 7.30 v.v. muz. studijoje.
— Par. jaunimo choro repeticija — 

penktad. 6.30 v.v. muzikos studijoje.
— Katechetinės pamokos viešųjų 

pr. mokyklų 8-to ir 7-to sk. mokiniams 
antrad. 4.30 vai. p.p.; 6-to ir 5-to sk.
— trečiad. 4.30 vai. p.p. žemesnių sky
rių mokiniams — sekmad. po 10 vai. 
Mišių. Visos pamokos LV Namuose.

— Besirengiantiems pirmajai Ko
munijai pamokos — sekmad. po 10 
vai. Mišių LV Namuose.

— Religijos pamokų gimnazistams 
šį sekmadienį nebus. Sekanti pamoka
— lapkr. 22 d. po 10 vai. Mišių akto
rių kambariuose.

— Didysis abiejų chorų pasirodymas
— lapkričio 22 d., 5 v.v. Bilietai gau
nami pas chorų narius ir parapijos 
raštinėje. Pelnas — naujų parapijos 
namų statybai.

— Katalikių Moterų Dr-jos susirin
kimas — sekmad. po Sumos muz. stu
dijoje. Mišios Dr-jos intencija 11 vai.

— Jaunimo šokiai — kas sekmad. 
7.30 v.v. muz. studijoje. Visą lietuviš
ką jaunimą kviečiame atsilankyti.

— šią savaitę parapijos kunigai at
lieka metines rekolekcijas Brooklyno 
vienuolyne. T. Paulius grįš šeštadienį, 
kiti — antradienį. Klebono pareigas 
laikinai eina T. Tarcizijus, o jam tal
kina kun. B. Jurkšas.

— Sekančią savaitę bus lankomi pa
rapijiečiai, gyveną 15 ir 19 pašto zo
nose ir sekančiose gatvėse: Constance 
St., Geoffrey St, Granadier Rd. ir 
Westminster Ave.

— Laiškai, paaiškiną parapijos na
mų statybą ir prašą aukų, išsiųsti vi
siems kolonijos lietuviams, kurių ad
resus turime savo kartotekoje. Kvie
čiame visus prisidėti. Aukos, o taip 
pat pažadai ir vėliau prisidėti, jau 
plaukia. Nuoširdžiai dėkojame auko
jusiems; po $100 — Jacikas O. J., Var- 
kavičiai J. J., J. B., Greičiūnas J. B., 
Raškauskas J. A.; po $50 — sakevi- 
čius A. S., Dūda Al., Balnis A. T., 
Baltrušaitis A.; po $25 — Medelienė 
O., Povilenskas St.; po $20 — Stulgys 
A. V., Stukai V. V.; po $10 — Maz- 
laveckas A. S., Jonynas J. B., Gure
vičiai J. A., Galinienė T., Narušis J., 
Steponaičiai V. B.; $5 
A.; $3 — Alšėnas P.

“TŽ” aukojo kaip priedą prie 
prenumeratos: $1 — St. Daugė
la, J. Jatulis, K. Lisauskas.

Kvedaras Pr.

60-ojo gimtadienio ir 35 metu muzikinio darbo
proga - lapkričio 14 d., 7 v.v., Prisikėlimo salėje

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS — J. MATULIONIS.
MENINE PROGRAMĄ ATLIKS: SOL. L. ŠUKYTĖ, SOL. V. ŽIEMELYTĖ, 

SOL. V. VERIKAITIS, JIEMS AKOMPANUOS D. SKRINSKAITĖ, 
TORONTO VYRŲ KVARTETAS, “VARPO” CHORAS. ,

VAIŠĖS IR ŠOKIAI. •
PAKVIETIMAI DAR GAUNAMI: “Dainos” krautuvėje, 111 Roncesvalles Ave., Parkside Meat Market (E. Punk- 
ris), pas O. Indrelienę — teL HU 5-2357, V. Staškevičiūtę RO 9-4642, J. Rači LE 3-8685, J. Sarūna LE 3-0342, 
A. Jokūbaitį RU 7-6082. PASKUTINIS TERMINAS KVIETIMUS ĮSIGYTI — LAPKRIČIO 12 D. *

PRIE ĮĖJIMO PAKVIETIMU NEBUS.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! RENGĖJŲ KOMITETAS

'Žiburių77 spaustuvei reikalingi:
LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS, 
mokąs rinkyklos ir spausdinimo — preso darbą. Yra 
galimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —

'Žiburių" Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street W., 
Toronto 3, Ont., Canada.

Nauj. kanadiečių teatras, vad. 
esto R. Andre, rengia naują vei
kalą — dano Kari- Schluterio 
“Off The Rails”. Visi aktoriai — 
nauj. ateiviai.’ Premjera Įvyks 
The Central Library Theatre, 
College and St. George St. lapkr.
24 d., 8 v.v. Vaidinimas bus kar
tojamas kiekvieną vakarą iki lap
kričio 29 d. Be to, bus vaidina
ma dienos metu lapkr. 28 ir 29 
d., 2 v. p.p. Bilietai — po $2.50; 
gaunami pas Mrs. F. Thompson,
25 Colonial Rd., Scarboro, Ont. 
Tel. .261-3487.

Šiauliečių sambūrio susirinki
mas — lapkričio 15 d., 4 v. p.p., 
30 High Park Blv. Valdybos rin
kimai. Valdyba

Tautinių grupių konferencija 
Įvyko Otavoje lapkričio 8 d. Ji 
svarstė tautinių grupių meno ta
rybos įsteigimą visos Kanados 
mastu. Tokią tarybą jau turi To
ronto miestas, iš kurio ir kilo 
mintis steigti panašią tarybą vi
sai Kanadai. Konferencijoj daly
vavo apie 100 atstovų iš visų pro
vincijų. Svarstant taiybos steigi
mo klausimą, iškilo kliūtis — 
Kvebeko prov. atstovai pasiūlė

pirmiau tokias tarybas organizuo
ti provincijose ir tik tada eiti 
prie visai Kanadai bendros tary
bos. Principe visi sutiko su bend
ros taut, grupių tarybos organiza
vimu. Tiksliau ir plačiau tikimės 
galėsią painformuoti vėliau.

Jonas Sarkauskas, iki šiol gyve
nęs Bradford, Ont., ir dirbęs vieš
butyje, persikėlė gyventi į Toron
tą, nes nori būti arčiau savo tau
tiečių. Bradforde dar liko viena 
lietuvaitė, dirbanti vaistinėje. J. 
Sarkauskas yra “TŽ” skaitytojas, 
gauna senatvės pensiją ir uoliai 
seka lietuvišką spaudą.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jūrų budžių H. Montės įgula tu

rėjo sueigą-X. 3 d. Sueigos numato
mos kiekvieno mėnesio pirmąjį ant
radienį. Gausi berniukų sueiga buvo 
spalio 31 d.

— Abi burinės jolės paruoštos žie
mojimui ir paliktos pas A. Ropę prie 
Georgian įlankos. Taip pat ir didžioji 
jachta jau apdengta stogu žiemai.

— čikagiečių j. v. s. dr. K. Aglins
ko ir dr. Mažeikos jachta Laumė II 
padarė su 7 jūrų skautų-čių įgula pir
mąją kelionę. Nuplaukta Mičigano 
ežeru apie 500 mylių.

— Iš Klevelando v. v. A. Andrašiū- 
nas ir L. Juodytė su maža burine val
timi nuburiavo Erie ežeru apie 80 
mylių.

L. Katalikių Moterų Draugijos 
centro valdyba intensyviai ruošia
si skyrių atstovių suvažiavimui. 
Kaikurie skyriai jau išrinko atsto
ves ir ruošia savo veiklos praneši
mus suvažiavimui. Šv. Jono Kr. 
par. skyrius sutiko paruošti su
važiavimo dalyvėms pusryčius — 
agapę šeštadienį, lapkr. 28 d., o 
Prisikėlimo skyrius — sekmadie
nį. Sekmadienį, lapkr. 29 d., 3.30 
v. p.p. Įvyks koncertas-akademi- 
ja 15 m. veiklos sukakčiai pami
nėti. Kviečiama dalyvauti visa 
Toronto lietuviškoji visuomenė.

A.a. Augustas Šmitas, 84 m., 
mirė pirmadienį, lapkričio 9 d., 
Oakvillėje. Velionis išaugino di
delę, gražiai išauklėtą šeimą. Lai
dojamas S v. Jono Kr. lietuvių ka
pinėse, evangelikų skyriuje. *

Hamiltono ateitininkų sendrau
gių koncertas pr. šeštadienį Con
naught viešbutyje davė itin kul
tūringą programą. Ypač dalyvius 
užbūrė dainomis, operų arijomis 
ir deklamacijomis svečiai iš JA 
V-bių: sol. Pr. Bičkienė ir akt. 
Alg.' žemaitaitis. Jiems talkino 
muz. D. Skrinskaitė ir akt. rež. 
E. Dauguvietytė-Kudabienė.

Gražioje salėje vyko ir daugiau 
prašmatnybių. Dalyvių netrūko, 
bet dar visas*šimtas būtų galėjęs 
tilpti. Po programos vyko šokiai. 
Šis neeilinis parengimas tikrai 
praturtino atsilankiusius lietuviš
kuoju menu. Kor.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Lapkričio 14, parapijos sve

tainėje įvyks šeštad. mokyklos 
vakaras. Programoje pasirodys 
jaunieji moksleiviai ir parapijos 
choras. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti; tuo paremsite gražiau 
suruošti Kalėdų eglutę.

— Bernotienė Leokadija paau
kojo 5 kaštanų medelius, kurie 
jau pasodinti prie bažnyčios — 
šventoriuje. Didelis ačiū. Yra nu
matyta pasodinti daugiau mede
lių pavasarį.

— Didysis parapijos bazaras 
yra labai gausus. Nuostabiai gra
žiai talkina moterys ir vyrai, sei
mininkės aukoja įvairius keps
nius ir savo darbą. Tai tikros ge
raširdės samarietės.

— Artėja ir visų laukiamas pa
rapijos vyrų choro koncertas. Bi
lietų jau nebėra, o dar daug kas 
norėtų juos gauti. Be bilietų nie
kas nebus įleidžiamas. Programa 
prasidės labai punktualiai; jei kas 
pavėluos, turės palaukti iki per
traukos ir tik tada jam bus paro
dyta vieta. Visi prašomi ateiti 
anksčiau, kad nereikėtų gale sto
vėti. Visiem parodys vietas tam 
pasiskirstę vyrai.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 12 — L’Assomption iki 
6640 nr.; lapkričio 13 likusieji 
L’Assomption; lapkričio 14 — 
Lemay, Chatelaine; lapkričio 16 
ir 17 d. St. Michel. Gd.

“Varpo” choro įdainuotos ilgo 
grojimo plokštelės Montrealyje 
gaunamos pas V. Biliūną, 1044 
Manning Ave., Verdun; A. Vartų 
parapijos kioske; paskambinus te
lefonu RA 7-3120; CR 7-0051; 
722-2472; 245-4287; RA 2-3324.

Lietuvių Fondo vajus tebevyk
domas. Įnašų telkimo , komitetan 
sutiko įeiti p. M. Šemogienė. Pir
muosius vajaus ledus pralaužė J. 
Veraitis, atėjęs su $100 įnašu. Jis 
yra fabriko darbininkas. Lietuvių 
veiklos reikalus jis visada remia. 
Pvz. jis jokių rinkėjų neragintas 
paaukojo $5 sportininkų išvykai 
Australijon. Laukiama daugiau 
tokių savanorių. Fondo įgalioti
nis Montrealy — J. Lukoševičius.

Mielą kaimyną BRONIŲ SAPLĮ su šeima, 
jo brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia —

Parduodamas akordeonas 120 bosų, 
mažai naudotas. Skambinti po 6 vai. 
vak. tel. LE 3-5648.

GYVYBES
Padėka

Už taip malonią staigmeną - pager
bimą mūsų 40-ties metų vedybinio ju- 
bilėjaus proga ir vertingą dovaną 
nuoširdžiai ačiū mūsų vaikams, gimi
nėms, draugams ir bičiuliams: p.p. P. 
Ancevičienei, I. Ancevičiūtei, J. An- 
cevičiui, L. P. Bigauskams, M. Chaban,
L. Gedmintienei, B. Graydon, M. Ge- 
ležiūnienei, J. L. Marcinėnams, O. 
Mitalienei, O. NaruŠienei, I. V. Priš- 
čepionkoms, A. Prisčepionkai, O. V. 
Rusams, J. A. Ramonams, J. V. Rus- 
liams, N. Ruslytei, A. K. Rūkams, S. 
Savičiui, A. P. Ščepavičiams, J. A. 
Stremikiams, p.p. ščepanavičiams, M.
M. šelmiams, E. A. šelmiams, M. A. 
Seliokams, B. J. Stanuliams, A. Ta
mulevičiūtei, N. J. Uogintams, R. A. 
Ulboms, M. Vilčiauskaitei, p.p. Vinge
liams, R. J. žiūraičiams.

Tėvui Pauliui OFM už atsilanky
mą į mūsų šeimos šventę ir prasmin
gas dovanas mūsų gili padėka.

Malonaus momento — mūsų anūkų 
niekada 
solistei 

skirtą

J. Cicėnas
L Krasauskas

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Pel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

APDRAUDA
Brangiam Tėveliui mirus, 

jo sūnui BRONIUI SAPLIUI su šeima 
gilią užuojautą reiškia —

Vilniaus Kr. Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyriaus valdyba

Lietuviška baidų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

GARANTUOTAS 
PINIGŲ TAUPYMAS

padėka

pasitikimo su gėlėmis mes 
neužmiršim. Taip pat ačiū 
Sčepavičienei už specialiai 
mums dainą.

Pagaliau didžiausia mūsų
šio vakaro iniciatorėms p. Ancevičie- 
nei ir p. Rušienei. Brangiems mūsų 
vaikams: Viktorui su Irena, Antanui 
su Regina ir Algimantui už rūpestį ir 
didelį darbą mūsų tėviškas ačiū.

Mes niekada neužmiršime Jūsų vi
sų draugiškumo ir mums parodytos 
meilės.

Jūsų K. ir J. Priščepionkos

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyr. ruošti rudens šo
kiai praėjo smagiai. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja ponioms už pagal
bą: Vilimienei, Karasiejienei, či- 
žikienei, Krasauskienei, Mordo- 
sienei; p.p. J. Šarūnui, V. Urbo
nui, Karaliui, Kevelaičiui, šutui, 
Vilimui ir Pūkui; J. R. Simanavi
čiui už dovaną. Ačiū svečiams už 
gausų atsilankymą.

Prisikėlimo par. skyr. narių 
susirinkimas — šį sekmadieni, 
lapkričio 15 d., po paskutinių Mi
šių muz. studijoje. Programoje 
aktuali adv. G. Balčiūno paskai
ta: “Moteris ir teisė”. Narės ir 
viešnios kviečiamos gausiai da
lyvauti ir tą dieną eiti šv. Komu
nijos.

Moterims uždaros rekolekcijos 
bus gruodžio 4-6 d. Kviečiame 
moteris registruotis pas pirm. A. 
Kuolienę RO 9-7051. Vietų skai
čius ribotas. Valdyba

Kalėdos dar toli, bet lietuviš
kus sveikinimus Įsigyti dabar jau 
pats laikas, nes turime didžiau
sią pasirinkimą. Vėliau gali pri
trūkti. Pasirinkite knygų dova
noti Kalėdoms. Čia rasiteir Įvai
rių lietuviškų plokštelių.

šv. Jono Kr. par. knygynas 
Ved. V. Aušrotas,

180 Glenholme Avė.

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

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

GARANTUOTAS 
PINIGŲ INVESTAVIMAS

Radijo aparatas “French Provincial” 
su patefonu ir 8 garsiakalbiais, Stereo, 
naujas. Normali kaina — $975, par
duodamas už $600 privačiai. Skam
binti po 6 v.v. LE 2-2367.

FILATELISTAI, Lietuvos pašto ženk
lai siunčiami jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P.O. Bok 127, To
ronto 19, Ont.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

Pavyzdys:
$10.000 gyvybės apdrauda asmeniui 30 metų 
kainuoja $144.50 metams.

- Gali Apdrauda
atsiimti sustojus

Išmoka pinigais mokėti

5 m. 722.50 270.00 750.00
10 m. 1.445.00 1.050.00 2.560.00
20 m. 2.890.00 2.810.00 5.430.00
60 m. 4.335.00 4.640.00 7.230.00

ADAMONIS

PROGA JAUNAI MOTERIAI
Didelė kanadiška sportinių moteriškų drabužių bendrovė jieško 

inteligentiškos moters savo centrinei Įstaigai. Patyrimas nereikalin
gas — mes paruošime. Pastovus ir Įdomus darbas.

Miss Sun Valley Limited 
96 Spadina Avė.

Paskubėkite užsakyti dovanu siuntinius,
kad prieš šventes gavę prisimintų Jus!

Paskambinus, atvažiuoju į namus jums 
tinkamu laiku. Didelis pasirinkimas iš 
pavyzdžių pagal jūsų norą. Medžiagos, 
bateliai, megztukai ir kt. Maistas iš Ang
lijos, akordeonai ir kt. Vaistai į Lenkiją 
ir kt Turiu didelį pasirinkimą LIETU
VIŠKŲ ilgo grojimo plokštelių.

Skambinkite
dar šiandiena “TAURO” at
stovui ST. PRAKAPUI tel. 
RO 7-9088 — 18 BROOKSIDE 
AVE., TORONTO 9, Ontario.

INSURANCE 
AGENCY INC.

722-2472

Atstovauja: 
Royal Apdraudos Bendrovei 

Tikslus ir greitas patarnavimas

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 I^akeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERZINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

P.S. Kainos gali keistis ar gali būti kitos skirtingai kla
sei, bet principas lieka tas pats.

TAUPYK IR SKOLINKIS ITArV 
savo Kredito Kooperatyve i-f f AO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6.5%. Pigus paskolų 
draudimas ^skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve Street: sekmad. nuo 10.30 iki 12.30 vai., 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmad. ir šeštad., 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — pen k tad. nuo 1 iki 6 vai. ir 
vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Aušros Vartų par. žinios
— Lapkričio 14 d., šeštadienį, 

7.30 v.v., Sv. Kazimiero par. salė
je įvyksta lituanistinių mokyklų 
mokinių parengimas. Labai įdomi 
programa. Visi kviečiami daly
vauti.

— Šį sekmadienį, lapkričio 15 
d., N. Pr. M. seserų rėmėjai ruo
šia bazarą seserų namuose, 1450 
De Seve. Seselės labai dėkoja už 
gautus fantus, bet bazaro pasise
kimui jų reikia dar daugiau. Kas 
dar neturėjo progos savo dovano
mis prie bazaro prisidėti, galite 
tai padaryti šį sekmadienį, atneš
dami jas pas seseles. .

— Lapkričio 22 d., sekmadie
nį, par. salėje yra rengiamas tra- . 
dicinis Lietuvos kariuomenės mi
nėjimas. 11 vai. bus pamaldos, 
po to salėje minėjimas.

— J. ir B. Lukoševičiai atšven
tė savo 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Nuo pat mūsų parapijos 
įsikūrimo abudu sukaktuvininkai 
aktyviai dalyvavo parapijos gyve
nime ir veikloje: chore, bažny
čios komitete, mokyklose ir orga
nizacijose. Mieliems sukaktuvi
ninkams ir visai jų šeimai linki
me gausios Viešpaties palaimos!

— Bažnyčios fondui aukojo: 
$40 — P. Voronikaitis; $25 — J. 
E. Intai; ^20 — A. Masevičiai; po 
$10 — J. Biliūnienė, K. Giedrai
tis, J. Vieraitis, J. Adomonis, M. 
Grinka; $7 — Adomėnas. L. Ka- 
tal. Moterų Dr-ja — $100 virtu
vės inventoriui. Dar primename, 
kad tos draugijos, kurios aukojo 
po $100 virtuvės inventoriui, ga
lės naudotis virtuvės indais be 
nuomos mokesčio. Visiems auko
tojams nuoširdi padėka.
— Užpraėjusio sekmadienio 

rinkliava $327,50.
Šį penktadienį, lapkričio 13 d., 

8 v.v., Šv. Kazimiero par. klebo
nijoje įvyks akademinio sambū
rio susirinkimas. Kun. dr. F. Ju
cevičius skaitys paskaitą — “Ma
terijos samprata moderniškosios 
fizikos šviesoje”. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

Lietuviško radijo pusvalandžio 
transliacijų laikas pakeičiamas 
nuo šio šeštadienio, lapkričio 14 
d. Pusvalandį girdėsime kiekvie
ną šeštadienį* 5.30 v.v. per tą pa
čią CFMB stotį banga 1410'. Ve
dėjas L. Stankevičius nurodo, 
kad laikas pakeičiamas atsižvel
giant į klausytojų pageidavimą. 
Iki šiol pusvalandis buvo girdi
mas sekmadienio vakarais 10 vai.

Bazaras N. Pr. M. seserų nau
dai įvyksta ši sekmadienį, lapkri
čio 15 d., nuo 9 v.r. iki 6 v.v. se
selių namuose. Tai metinis paren
gimas, kurio pelnas skiriamas 
Montrealio seserų vienuolyno 
skoloms mokėti, tad nuo jo pasi
sekimo daug priklauso seserų 
ateitis mūsų kolonijoj. Vienuoli^ 
ja jau yra tapusi neatskiriama 
kolonijos dalis, be kurios mūsų 
gyvenimas sunkiai beisi vaizdu o ja
mas. Tad neabejojąm, kad mont- 
realiečiai seseles parems gausiai 
į bazarą atsilankydami. Čia veiks 
turgus, kur galėsite pigiai nusi
pirkti įvairių naudingų reikmenų, 
turtinga vertingais fantais loteri
ja, įvairūs žaidimai jauniems ir 
paaugusiems, gi išalkę galės ne 
tik puoduką kavos išgerti ir pa
valgyti, bet ir laiką jaukiai bičiu
lių tarpe praleisti didelėj ir tur
tingoj kavinėj. Tad iki pasimaty
mo seselių bazare.

Rengėjai: Rėmėjų Būrelis
Vaikų choras AV bažnyčioje 

sekmadieniais gieda per jauni
mui skirtas 10 vai. Mišias jau ei
lę metų. Chorui visą laiką vado
vauja N. Pr. Marijos seserys. 
Džiugu, kad tradicija tęsiame ir 
pamaldoms suteikiamas jaukus 
lietuviškumas, šiemet jaunųjų 
choras, vad. ir vargonais palydi^ 
mas gabios muzikės sės. M. Ber
nadetos, talkinant sės. M. Jonei 
ir sės. M. Kristinai, girdimas 
kiekvieną sekmadienį su visiškai 
naujom ir labai gražiom gies
mėm. Bravo vadovės ir jaunieji 
giesmininkai! —v—

SLA iždo globėja E. Mikužiūtė 
lankėsi Montrealy, kur dalyvavo 
Patent and Trade Mark Institute 
of Canada tarnybinėje konferen
cijoje.

Sutvarkius visas sąskaitas pa
aiškėjo, kad skautų ruoštoji sto
vykla praėjusią vasarą turėjo 
$1.494 išlaidų, o pajamų $1.622. 
Stovyklavo 50 mergaičių ir 30 
berniukų.

Stovyklai įrengti trūksta pini
gų. Skautai numato surengti du 
didelio masto parengimus: skau- 
toramą ir Kaziuko muge. Pasta
roji Įvyks 1965 m. kovo 6-7 d. A. 
V. par. salėje. Pernai mugėje bu
vo surinkta $1200.

Niekad nevėlu perkelti santau
pas į “Litą”, kadangi naujiems 
nariams dividenadai už indėlius 
ir palūkanos už ein. sąskaitas mo
kami nuo sekančio mėn. 1 d. po 
sąskaitos atidarymo. Pr. R.




