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Utenai

Ir vėl vieną mūsų gyvenimo tarpsnį, vieną keliasdešimtąją 
mūsų amžiaus šioje žemėje dalį nusineša į istoriją Naujųjų Metų 
naktis. Nusineša buvusius džiaugsmus ir liūdesius, pasisekimus ir 
nesėkmes, juoką ir ašaras, lūkesčius ir viltis. Nusineša tam, kad 
įrašytų amžinybes knygose į asmeninę sąskaitą, į sąskaitą su tė
vyne, su žmonija, su Bažnyčia. Kiekvienas mūsų tokią sąskaitą 
turime, norime ar nenorime. Tos sąskaitos balsas glūdi mumyse 
kaip integralinė mūsų buities dalis. Tą balsą mes girdime net ir 
linksmiausioje Naujų Metų sutikimo puotoje, pro šokių muzikos 
garsus ir šampano nuotaiką. Tas balsas prasiveržia kaip rūstus 
“Memento mori”, kaip klausimas “Ar atidavei, ką privalėjai?”

J praeitį nuėjusieji 1963-tieji metai mums, kaip lietuviams, 
nebuvo visai eiliniai. Jie atnešė į mūsų gyvenimą kaiką naujo, 
daugiau ar mažiau pastebėto, kas iš dalies mus džiugina, bet iš 
dalies ir neramina. t

Daugiausia, žinoma, pastebėjome išorinius politinio gyveni
mo faktus. Tai liūdni faktai. Jie rodė, kad praėjusieji metai dar 
vis tebebuvo gili naktis be aušros. Naktis — piktadarių motina. 
Tie piktadariai ramiai siautėjo niekeno nesu valdyti, siautėjo sė
dami baimę, terorą ir žudynes. Su žudynėmis jau drąsiai atėjo ir 
Į Amerikos žemyną. Ar ilgai dar šioji naktis truks, praėjusieji 
metai nedavė atsakymo, tačiau viena žinome, kad jokia naktis ne- 

\ trunka be galo. Ir po tamsiausios nakties pagaliau ateina diena,
1 kai, pasak K. Donelaičio, saulutė vėl pabudina svietą, o šaltasis

sniegas vėl į nieką pavirsta.

Šviesesnių prošvaisčių davė praeitieji metai mūsų lietuviško
sios išeivijos baruose. Stambiausias praėjęs įvykis buvo be abejo
nės PLB seimas. Net ir neturint galvoje seimo reikšmės tolimes
nei ateičiai, jau vien seimo eiga buvo didinga. Ji įrodė, kad PLB 
yra jau subrendęs veiksnys, galįs imtis didesnių darbų, negu iki 
šiol dirbtieji.

Dar gerokai prieš seimą, gražia PLB valdybos iniciatyva, bu
vo iškeltas Lietuvos laisvinimo veiksnių konsolidacijos reikalas. 
Susiskaldymas ir nesantaika yra sena politinių emigrantų liga. 
Mums ji yra ypač žalinga. Nors šio darbo nei iki seimo, nei iki 
pereitų metų pabaigos nepavyko užbaigti, tačiau padaryta graži 
pradžia, reikalas pajudėjo iš mirties taško. Tikėkimės, kad naujai
siais metais jis bus užbaigtas.

Džiugi pereitų metų prošvaistė yra didesnis susidomėjimas 
. lietuviškąja šeima." Klausimas plačiau iškilo II kultūros kongrese, 
bet tik po metų susilaukė daugiau dėmesio visuomenėje. Po pa
skaitų, straipsnių, simpoziumų ir net šeimos teismo pagaliau vi-^ 

Iflems ^paaiškėjo, kad 'organizacijos, mokyklos, klubai ir kitos pa- 
lašios institucijos yra tik pagalbiniai veiksniai, bet tikrasis lietu

vybės isfaikymo ramstis yra šeima. Ateiti į pagalbą sveikoms liet. 
F šeimoms ir gelbėti žūstančias — yra viena brangiausių minčių, su

siformavusių pereitais metais.
Jei šęimos klausimai buvo dar tik teorinių svarstymų stadi

joje, tai jaunimo problemos sprendimas pradėjo įgauti konkrečias 
formas. Labai pagausėjo jaunimo dalyvavimas liet, visuomeninia
me gyvenime, ypač Bendruomenėje, kur jaunosios kartos atstovai 
pradėjo užimti” atsakingas vietas ne tik vietiniuose, bet ir centri- 

\ niuose organuose. Pagyvėjo ir jaunimo organizacijų veikla. Tiki
mės, kad pavyzdys patrauks ir naujaisiais metais iš jaunimo tarpo 
atsiras dar daugiau veikėjų. Dieve padėk! Darbo užteks visiems.

Užverčiame senųjų metų lapą su klausimu, kuriuo pradėjo
me: ar atidavei tautai, ką privalėjai? Kiekvienas raskime savyje 
atsakymą. A. R.

Viktoras Bričkus ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

JIS KALBĖJO VISAM PASAULIUI
Kalbėdamas itališkai per radiją 

ir televiziją gruodžio 23 d. popie
žius Paulius VI pusvalandį truku
sioje kalboje pirmiausia išreiškė 
linkėjimą, kad visi galėtų džiaug
tis ne tiek išorine ir apgaunan
čia, kiek vidine laime. Siųsdamas

vaikams, tremtiniams bei pabėgė
liams, Šv. Tėvas ypač išreiškė no
rą, kad jo taikos linkėjimai bū
tų visų tautų ir valstybių nuošir
džiai priimami.

Kalėdų džiaugsme nesą galima 
neprisiminti ir tų skausmų bei 
nedateklių, kurie "slegia didesnę 
pasaulio dalį. Realiame žvilgsnyje 
į dabartį, pirmiausia pastebima 
alkio šmėkla. Pripažindamas 
prieauglio problemą, popiežius 
visdėlto pabrėžė, kad šio klausi
mo teigiamas išsprendimas glūdi 
ne gimimų kontrolėje, bet eko
nominės gerovės kėlime. Dabar
tinės priemonės prieš žmogiškos 
gyvybės plitimą esančios priešin
gos žmogiškai bei' krikščioniškai 
etikai ir tragiškesnės negu pati 
problema, kurią jos nori išspręs
ti. Didelio pagyrimo iš Šv. Tėvo 
sulaukė tie kraštai, organizacijos

ir asmenys, kurie aukoja ir auko
jasi pasaulio skurdui sumažinti.

Toliau Paulius VI pasveikino 
naujai gimusias valstybes, ypač 
Afrikoj ir Azijoj. Nors šios nau
jokės valstybės dar nesančios pa
siekusios lygio, kad pačios sava
rankiškai galėtų tvarkytis kultū
rinėje ir ekonominėje srityje, į 
tautų bendruomenę priimtinos su 
broliška meile.

Prisimindamas savo pirmtako

Šv. Tėvas pastebėjo, kad ir jis 
pats turi rimto pagrindo tai dar 
pakartoti, nes taika pasaulyje yra 
tokia silpna, trapi, o kaikuriuose 
kraštuose net pažeista. Taika da
bartiniu metu esanti daugiau pa
remta baime, o ne draugiškumu, 
palaikoma ginklų grasinimu, o ne 
tautų sugyvenimu.

Paulius VI linkėjo, kad tikroji 
taika Įsiviešpatautų tiesoje, tei
singume, laisvėje ir meilėje; pa
žadėjo, kad maldingoje kelionėje, 
lankydamas Palestinoje Išgany
tojo gyvenimo svarbesnes vietas, 
melsis” už tautų suartėjimą, pa
saulio taiką bei krikščionių vie
nybė. — K. Bč.

Savaitės įvykiai

A. a. VIKTORAS UŽUPIS

"Toks mano gyvenimas-be viršūnės

Kas naujo Kanadoje?
Liberalų ir NDP partijų atsto

vai pradėjo pasitarimus dėl ga
limo partijų susijungimo. Pasi
tarimai vyksta Ontario ir fedėr. 
vyriausybės atstovų tarpe. Pas
kutinių metų būvyje liberalų 
partija savo vidaus politika žy
miai priartėjo prie NDP siūlo
mų socialinių reformų. Kanados 
politinių partijų maišatyje tų 
dviejų partijų bendradarbiavi
mas ar susijungimas būtų labai 
naudingas.

Kodėl turtingame krašte, kaip 
Kanada, milijonai turi būti iš
leidžiami šalpai? Tokį klausimą 
stato sociologai ir j ieško atsaky
mo. Prieš Kalėdas Oakville, 
Ont., stalius nuvyko policijon ir 
prašėsi patalpinamas į kalėjimą. 
Policijai atsisakius jį paimti, sta
lius pasigėrė ir buvo uždarytas 
30 dienų į apšildomą celę. Mont- 
realyje policija atrado du vyrus, 
miegančius bažnyčioj, kurie aiš
kinosi. kad neturėjo kur prisi
glausti nuo šalčio. Kanada pa
šalpom per metus išmoka $3,5 
bil. įskaitant visokias privačias 
labdaros organizacijas ta suma 
prašoka $4 bil. Visa tai vyksta 
turtingame, 18 mil. gyventojų 
krašte.

Užsienio kapitalo investavi
mas į Kanados pramonę vis di
dėja, nežiūrint vyriausybės ska
tinimu “atpirkti Kanada” iš už
sieniečių. Statistikos Biuro ži
niomis. 59% įmonių yra užsie
niečių rankos*. žibalo ir alyvos 
pramokėte Užsienio investavi
mas pakilo iš 60 iki 69%. kasyk
lų nuosavybės palplo iki 62%.

Imigracijos min. Guy Favreau 
pareiškė, kad Kanada 1964 m. 
pasiryžusi įsileisti 100.000 ar 
daugiau naujų imigrantų. Toks 
jo žygis susilaukė palankaus at
garsio. nes visiem aišku, kad tik 
turėdama daugiau gyventojų

Kanada gali ekonomiškai sustip
rėti. Be anglų ir italų, numato
ma įsileisti daugiau prancūzų.

Menui ir kultūrai dar vis sun
ku išsiversti Kanadoje. Nei te
atrai, nei simfoniniai orkestrai 
be paramos neišsiverčia. Toron
to simfoninis orkestras 1963 m. 
turėjo $259.000 nuostolių.

Kainų kontrolės klausimas iš
kyla vis dažniau, nes jos kyla 
kas keli mėnesiai. Pragyvenimo 
lygis per 1963 m. pakilo virš 2% 
ir kiekvienais metais nuo 1949 
m. pakyla maždaug 2,5%. Ke
liamas klausimas parlamente, ar 
nebūtų reikalinga įvesti bent da
linė kainu kontrolė.

Jaunuolių nusikaltimai Kalė
dų atostogų" metu vėl padidėjo. 
Toronte 5 berniukai 8-13 m. am
žiaus buvo pagauti padarę 
$1.200 nuostolių sustatytiem 
prie pieninės sunkvežimiam. 
Kitur krautuvėje įsilaužus pa
vogta 10 mažų baterijinių radijo 
aparatų. Pagauti du vienuolikos 
metų bėrnuikai.

1963 m. gruodžio 28 d., 2.40 vai. ryto Toronto šv. Mykolo ligo
ninėje mirė teisininkas Viktoras Užupis, sulaukęs 55 metus am
žiaus. Keletą dienų prieš lemtingąją valandą velionis pajuto para
lyžiaus ženklus rankoje, ir buvo nugabentas Į ligoninę geriausio 
specialisto globon. Buvo konstatuota smegenų trombozė ir padaryta 
operacija, kuri, deja, velioniui nebegalėjo pagelbėti.

Po didelių gedulo iškilmių Prisikėlimo bažnyčioje palaidotas 
gruodžio 31 d. lietuvių kapinėse Port Credit, Ont.

Kaip ir ne vienas torontietis 
lietuvis, jis atsiskyrė iš mūsų tar
po taip nelauktai, kad jo mirtis 
supurtė ne tik jo draugus bei pa
žįstamus, bet ir visą lietuvių kolo
niją. Dar tik prieš keletą savai
čių jis taip puikiai suorganizavo 
ir pravedė lietuviškos šeimos teis
mą, dar'taip neseniai jis išklausė 
uždarų rekolekcijų vyrams ir 
džiaugėsi jų nauda, dar Kalėdų 
šventėms jis rengėsi važiuoti 
Amerikon Į vestuves, o sugrįžus 
naujus metus sutikti Toronte. 
Bet dienų būvyje sugriuvo jo pla
nai: Kalėdų linksmybę patyrė 
mirties šešėlyje, o naujus metus 
jau sutiko kapų tyloje, nors prieš 
savaitę laiko jis buvo pasakęs sa
vo draugams: “Kam bus liūdna, 
ateikite naujų metų sutikti pas 
mane”.

Tvirta asmenybė
A.a. Viktoras Užupis buvo ne

kasdieninė asmenybė. Jis savo

vo pažiūrą jis reikšdavo visur: 
tautinėje, kultūrinėje, socialinė
je, religinėje ir kitose srityse. 
Dėlto šį jo tiesų žodį galėjo iš
girsti nė tik visuomenininkas, be
sirūpinąs- tautiniais reikalais, bet 
ir kunigas, stovis tikėjimo sar
gyboje- i-. ££

Nesiveržė į viršūnes
Prie jo asmenybės dar skirtina 

ne tik jo gili erudicija, pasisavin
tų mokslo ir privataus apsiskai
tymo keliu, bet ir jo doriniai įsi- 
r 
kuklumo jis niekad nesiverždavo 
į augštus visuomeninius postus, 
nors tik retais atvejais atsisaky
davo atlikti jam pavestus darbus, 
štai dėlko beveik visuomet būda
vo galima išvysti Viktorą, sėdintį 
už prezidiumo stalo, skaitantį pa
skaitą, darantį pranešimą, kam 
nors ir kur nors atstovaujantį, da
lyvaujantį diskusijose, klausiantį 
ir atsakinėjanti, betgi rečiau pir
mininkaujantį betkokiai organi-

(Nukelta į 7 psl.)

GRAIKIJOS IR TURKIJOS SANTYKIAI ĮSITEMPĖ DĖL 
KIPRO RESPUBLIKOS. Praėjusių švenčių metu Kipro sosti
nėj Nikosijoj įvyko susišaudymai tarp graikų ir turkų grupių. 
Keliolika asmenų žuvo ir daug buvo sužeistų. Konfliktas kilo 
dėlto, kad Kipro" graikai panoro keisti konstituciją, o turkai 
ėmė priešintis. Pagal 1960 
10.000 britų. 95^graikų ir 65 
ciatyvos 
turkų karintai 
vadovybės.
Chruščiovas pranašauja, kad 

JAV su laiku bus išvytos iš P. 
Vietnamo. Tai vis “gerų santy
kių” geras rodiklis.

Tunisija rengiasi pripažinti 
raud. Kiniją. Tai būtų 10-ji 

Afrikos valstybė pripažįstanti Ki
niją. Kinijos premjeras keliauja 
toliau lankydamas Afrikos vals
tybes.

Naujoji Malezijos valstybė jau 
prašo pagalbos iš Australijos 

ir N. Zelandijos, nes Indonezija 
grasina ją sunaikinsianti.

Sudegė graikų laivas Lakonija 
netoli salos Madeira. Iš virš 1000 ____________________
keleivių ir įgulos (ji pati pirmoji I se demonstruoja minios, tai reiš- eėdnei i ffplhoiimnci valticl tuva I i_- i_ i .•______ :___ -_______

. 'vę.rkai. Ju 
liiMfai, tačiJT

rii, Kipro saloje tebėra 
iu. Britai ėmėsi mi- 

graibų ir 
kosi b4^ro plano ir {

Bolševikų simpatikas — raudo
nasis britų "dekanas Johnson vėl 
keliauja. šį kartą pasirinko ko
munistinę Kubą.

Sekdamas prez. Kennedy žudi
ką tą pačią dieną žuvo ir poli

cininkas Tippit. JAV visuomenė 
suaukojo Tippito fondui daugiau 
kaip $400.000.

Raud. Kinijos kariuomenė vyk
do manevrus prie Rusijos sienos. 
Tą pati yra padariusi ir Rusija, 
kuri tuos “manevrus” pradėjo 
vykdyti anksčiau. Tarpusaviai už
puldinėjimai tęsiami toliau.

Bulgarija demonstruoja. Kai 
komunistų diktatūrinėse valstybė-

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
Pradėdami naujuosius metus dėkojame visiems “T. žiburių” 

skaitytojams, ištikimai rėmusiems leidėjų pastangas. Galime 
pasidžiaugti, kad dalis skaitytojų, nelaukdami priminimo, jau 
pratęsė savo prenumeratas 1964 metams. Tuos, kurie dar ne- 
pratęsė prenumeratos, kviečiame nedelsiant tai padaryti: juo 
anksčiau, juo laikraščiui lengviau! Prenumeratos kaina lieka 
ta pati, nors leidimo išlaidos žymiai pakilo. Tikimės, kad skai- 
tyfniai, siųsdami prenumeratą, nepagailės pridėti aukos.

Primename, kad spaudos vajaus metu, “T. žiburiai” siun
čiami susipažinti tiems, kurių adresai atsiunčiami administra
cijai.

Keičiantieji savo adresus yra prašomi pridėti 25 et. adreso- 
grafo plokštelės išlaidoms.

Perkantiems “T. žiburius” paskirais numeriais kaina nuo 
1964 m. pirmojo nr. pakeliama iki 15 et. Ištisus 14 metų jų 
kaina buvo tik 10 et. Tai padaryta ryšium su didėjančiomis 
išlaidomis. T. žiburių” administracija

gyvenimą grindė ateitininkiškais 
principais. O ateitininku jis tapo 
dar gimnazijos laikais. Universi
teto metais ne vienas jį matė pa
garbiai nešiojant vytautininkd 
ženklus. Jis narsiai gynė ateiti- 
ninkijos vėliavą ir saugojo jos“ 
vardą, kad tik jis išliktų toks 
grynas, kokį jį užmanė jo garbin
gi kūrėjai.

Dėlei savo tradicinės pažiūros į 
gyvenimą jis kartais patirdavo ir 
nemalonumų. Betgi tai jo neat- 
baidydavo viešai ir drąsiai pa
reikšti savo nuomonę ir ją ap
ginti, nežiūrint kas ją bepultų. 
Dėlto jam būdavo sunkoka susi
gyventi su įvairių reformų užma
nymais ir su revoliuciniais pasi
kėsinimais į tuos visuomeninio 
gyvenimo reiškinius, kurių vyks
mas, jo manymu, buvo neabejoti
nai teisėtas ir sėkmingas, šitą sa-

sėdosi į gelbėjimosi valtis) žuvo 
91 ir dingo 64 asmenys. Įgulos 
buvo 390 asmenų. Keleiviai dau
giausia buvo anglai.

Gana aiškiau pasireiškia kaip 
diktatūrinė valstybė su polinkiu 
į komunizmą. Valdo ją garsusis 
Nkrumah, kuris uždarė visas po
litines partijas, nepripažįsta sa
vo valstybės teismo sprendimų,

pareigojimai. Antai, dėlei savo:atstato teisėjus už nepatikimus
IT”* n 1 1 "• 1 w ~ — - T. JI   ----- v ___ X _ _

sprendimus ir laiko žmones kalė
jime po 5 metus be teismo spren
dimo.

Europos Bendroji Rinka — še
šių valstybių ūkinė sąjunga — 
laikinai išgelbėta. Atrodo, kad 
laimėjo Prancūzija, nes Vokietija 
buvo priversta nusileisti. Prancū
zijos prezidentas grasino pasi- ‘ -v .... — ’ ( jeitraukti iš Bendrosios Rinkos, 
nebus susitarta dėl gaminių 
rifu.

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
valdžios pripažinta

Paskutiniame KLB krašto val
dybos posėdyje gruodžio 17 d. 
paaiškėjo, kad pagaliau po ilgų 
pastangų ir prašymų bei pirm. P. 
Lukoševičiaus lankymosi Otavo
je, Kanados Lietuvių Bendruome
nė įregistruota feder. valdžios 
įstaigose. Gautas pranešimas, kad 
KLB įregistruota 1963 m. rugsė
jo 17 "d. data “The letters patent 
incorporating the Lithuanian-Ca
nadian Community.” Taigi, ne 
Federation, kaip lig šiol buvo.

šalpos Fondo pirm. J. Adomai
tis pranešė, kad paskutiniu laiku 
išsiųsta 21 siunta; Vasario 16 gim
nazijai pasiųsta .338 dol. Paskel
bus kreipimąsi, apylinkės pradė
jo atsiliepti.

Pirm dr. P. Lukoševičius pra
nešė. kad Windsoro apyl. lietu
viai turėjo metinį susirinkimą ir

išrinko naują valdybą, kurios 
pirm. Vyt. Barisas praneša, kad 
yra vilčių, jog Windsoro lietuviai 
susitvarkys. Pirmininkas pasvei
kino naująją valdybą ir palinkė
jo sėkmingos veiklos.

Posėdis apsvarstė PLB valdy
bos keliamus klausimus ir PLB 
biuletenio prenumeravimo rei
kalą.

Susirūpinta Kanados lietuvių 
Jaunimo Dienos klausimu ir ka
rališkosios komisijos keliamais 
klausimais dėl Kanados dvikalbiš- 
kumo ir dvikultūriškumo; tą 
klausimą pavedė apsvarstyti Kul
tūros Fondui, kontakte su politi
niu komitetu ir komisijai pateik
ti atitinkamą memorandumą.

Nutarta pasveikinti per spaudą 
Kanados lietuvius su Kalėdų 
šventėmis ir naujaisiais 1964 
metais. KLB K V Informacija

kia, kad joms vyriausybės ir par
tijos įsakyta taip daryti, šį kartą 
3.000 asmenų minia apsupo Ame
rikos atstovybę ir daužė langus, 
apvertė automobilius. Tai atsily
ginimas Amerikai neva už šnipą 
Georgiev, kuris būdamas aukš
tuose JT postuose šnipinėjęs JAV 
naudai.

Kalėdų švenčių metu aplankė 
rytinį Berlyną apie 60.000 as

menų iš vakarinio Berlyno su 
specialiais komunistinio Berlyno 
leidimais. Kai vakariečiai važia
vo su dovanomis pas gimines, ku
rių valdžia neleidžia į Vakarus, 
du jaunuoliai mėgino pabėgti per 
mūro sieną. Vienas laimingai per
lipo. kitas’ pašautas mirė. Pasi
piktinimas visuotinis. Amerikos 
vyriausybė dėl šių žmogžudiškų 
metodu pasiuntė Rusijai griežtą 
protestą.

Afrikos studentai, studijuojan
tieji Maskvoje, viešai demons

travo dėl nužudymo vieno afri
kiečio studento. Minia buvo susi
dariusi iš 500 asmenų. Afrikietis 
rastas negyvas, ir studentai yra 
įsitikinę, kad jis buvo nužudytas. 
Studentai kartu protestavo ir 
prieš rasinę diskriminaciją. Jie 
raudonosios milicijos buvo išvai
kyti. Nužudytasis studentas no
rėjęs vesti studentę rusę.

Suomijos vyriausybė atsistaty
dino ir naują laikinai sudarė 

Reino Lehto. Vyriausybę suda
rančios partijos suklupo dėl mo
kesčių politikos. Naujoji vyriau
sybė "valdys, kol partijos sutars 
dėl bendros politikos.

JAV .padvigubino atominių 
ginklų skaičių visose savo ka
riuomenės divizijose vietoj 18 
sunkiųjų gaubicų turės 36.
" Kenijos min. pirm. Kenyatta 
turi tik tris žmonas — viena ju, 
pagal numeraciją antroji, yra bal
toji iš Anglijos.

I
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Vatikano sa n taryboj

Kas svarstyta ir kas nutarta?
Dr. KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Antrosios Vatikano santary- 
bos II sesija prasidėjo 1963 m. 
rugsėjo 21 d. Šv. Tėvas Paulius 
VI, po pamaldų į Šv. Dvasią, ati
darymo kalboje pagarbiai prisi
minė šios santarybos iniciatorių 
popiežių Joną XXIII. Nusakyda
mas šios sesijos ypatingus užda
vinius, Paulius VI ypač atkreipė 
Tėvų dėmesį į keturis klausi
mus: Bažnyčios kaip paslapties 
pažinimą, bažnytines reformas, 
krikščionių vienybę ir Bažny
čios santyki su moderniuoju pa
sauliu.

Dalyvaujant arti 2200 kardi
nolų, arkivyskupų, vyskupų ir

jų ir teisių, šių teigimų švieso
je tikrai klaidinančiai skamba 
montreališkio savaitraščio pa
kartotini teigimai (1963. nr. 45, 
47, 50), kad, girdi, “popiežiaus 
neklaidingumas jau nebepripa-

sumažinama”. Gruodžio 3 d. 
Paulius VI apaštališku laišku 
“Pastorale Munus” savo inicia
tyva suteikė vyskupams 40 pri
vilegijų ir teisių visam laikui, 
nes anksčiau kaikurios jų būda
vo suteikiamos tik keletui metų, 
o dėl kaikurių atskirais atvejais 
tekdavo kreiptis į popiežių. Vie
toje nuolatinio kreipimosi į Ro- 

vienuolijų generolų, šioje sesi- mos kuriją, šv. Tėvas suteikė 
joje įvyko 44 bendri posėdžiai, 
neskaitant gausių atskirų komi
sijų posėdžių. Sesijos pabaigoje 
priimti du dekretai — apie li
turgiją ir apie visuomenės infor
mavimą bei ryšio priemones — 
spaudą, radiją, televiziją, filmus.

* Sesiją užbangiant, gruodžio 4 
d., Paulius VI ilgokoje kalboje 
padėkojo santarybos Tėvams už 
pagalbą klausimų gvildenime, 
pasigėrėdamas darbingumo nuo
taika ir laisvu nuomonių pasida
linimu. Peržvelgdamas šioje se
sijoje svarstytus klausimus, po
piežius ypač sustojo prie liturgi
jos srities, vildamasis, kad nau
jos reformos pagyvins religinį 
gyvenimą. Liturgijos dekretu 
askelbtos reformos kol kas dar 
evykdintinos, nes vasario 16 
v. Tėvas išleis speciah^^fl 
Ir ūkeij as, kaip- konkrj^^^M 
ri taikytina. N&haža
tirtina ir visuomenes inroW^P 
uno priemonėmš.
Dėl nebaigtų svarstymų po- 

r piežius paminėjo, kad jie bus tę- 
r siami ir turėtų būti užbaigti III 
sesijoje. Apreiškimo šaltinių 
klausimas ir toliau studijuoja
mas. Tarp svarbiausių santary
bos klausimų šv. Tėvas priminė 
vyskupų dalyvavimą visuotinės 
Bažnyčios valdyme*. Pirmajai 
Vatikano santarybai paskelbus 
popiežiaus neklaidingumo tikėji
mo ir moralės dalykuose dogmą, 
staigiai, dėl išorinių aplinkybių, 
santarybą teko nutraukti ir ne
bebuvo pilnai išsvarstyta vysku
pų kolektyvumo sąvoka. Antro
sios Vatikano santarybos II se
sijoje šis klausimas pastūmėtas 
pirmyn. Kristus patikėjo gims
tančios Bažnyčios valdžią apašta
lams su šv. Petru priekyje. Kaip 
popiežiai yra šv. Petro įpėdiniai, 
taip lygiai visi vyskupai yra 
apaštalų Įpėdiniai ir turi teisę 
ne tik savo vyskupijų valdyme,' 
bet taip pat gali dalyvauti ir vi
sos Bažnyčios tvarkyme. Vysku
pų kolektyvumas nėra nepri
klausoma, skirtinga ar priešta
raujanti institucija prieš šv. Pet
ro įpėdinį. Kartu su popiežium 
ir jam vadovaujant visi siekia 
bendro gėrio ir pagrindinio Baž
nyčios tikslo. Tiek santarybos 
Tėvai, tiek Paulius VI savo bai
giamojoje kalboje labai aiškiai 
pabrėžė, kad tai nė kiek nema
žina turimų popiežiaus privilegi-

teisę vyskupams minėtuose 
klausimuose elgtis savarankiš
kai.

Toliau savo kalboje prisimin
damas Marijos klausimą, popie
žius išreiškė viltį, kad santaryba 
vieningai ir pagarbiai aptars 
Mergelės Marijos vietą Bažny
čios gyvenime. Priešingai kaiku- 
riems spaudos spėliojimams 
apie Marijos nuvertinimą, popie
žius aiškiai pabrėžė, kad Bažny
čioje po Kristaus Marijos vieta 
yra pati augščiausia, bet taip pat 
ir mums artimiausia, taip, kad 
galime Jai reikšti pagarbą kaip 
“Bažnyčios Motinai”.

Baigdamas savo kalbą, Šv. Tė
vas paragino visus rengtis nau
jai sesijai, pagyvinant dvasinį 
gyvenimą, apsvarstant nagrinė- 

■|s bei paliktus klausimus, o 
Kup pat kvietjĮ visus į bendrą 
Klaidą. Pačiojofcalhps pabaigo- 
1^ hųstebu^mslsainarybos Tė

vams Paulius VI pranešė apie 
savo planuojamą maldingą ke
lionę į Šv. Žemę.

šalia popiežiaus kalboje mi
nėtų problemų, santarybos Tė
vai šioje sesijoje dar svarstė ir 
sekančius klausimus, nors nepri
ėjo galutinių išvadų:

1. Pasauliečių gyvesnis ir pil
nesnis dalyvavimas Bažnyčios 
gyvenime. Nors ir nepriklausy
dami prie hierarchijos, pasaulie
čiai turi dalyvauti Bažnyčios mi
sijoje, stengdamiesi pašvęsti pa
sauli iš vidaus. Ryškintas ir pa
sauliečių dalyvavimas Kristaus 
kunigystėje ir ypač pareigos, iš
plaukiančios iš bendravimo Mis
tiniame Kristaus Kūne.

2. Atgaivinimas ankstyvųj'ų 
Bažnyčios laikų dijakono kaip 
pastovios padėties, o ne vien tik 
pereinamojo laipsnio prieš kuni
gystę.

3. Belgijos vysk. Emile J. De- 
Smedt energingai pastebėjo, kad 
būtina aiškiai nustatyti asmens 
tikėjimo laisvės principus. Tai 
ypač aktualu kraštuose, kur ka
talikai sudaro mažumą ar siau
čia ateizmas.

4. Krikščionių vienybės svars
tyme buvo įjungtas ir atskiras 
poskyris apie katalikų santykius 
su žydais. Kard. Bea pareiškė, 
kad jau ir Jonas XXIII buvo pa
sireiškęs šiuo klausimu. Kris
taus atperkančios mirties prie-

(Nukelta į 9 psl.)

Valdančiųjų sustingimas
Išoriniai smūgiai mažai teturė

jo įtakos į krašto politinę raidą. 
Visiems buvo aišku, kad Lietuvo
je valdymo sistema jau buvo nu
sigyvenusi, tačiau valdantieji ne
padarė reikiamų išvadų. Klaipė
dos kraštą praradus buvo pradė
ta dairytis į kitas partijas ir vie
nas kitas asmuo buvo pakviestas 
į vyriausybę, kuri priklausė nuo 
valdančio malonės.

Autoritetinė santvarka jau at
virai parodė savo negalavimus. 
Lietuva, gyvenusi ištisą dešimt
metį be seimo, pagaliau susilaukė 
keistai sudarytos, tylios vadina
mos tautos atstovybės, kuri liko 
valdančiųjų paunksmėje. Nelem
ties metais jos balsas nebuvo gir
dimas. Jos įtaka buvo tokia, lyg 
kraštas savo atstovybės nebūtų 
iš viso turėjęs.

Krašte brendo naujos jėgos, 
nauji sumanymai ūkinėje, socia
linėje ir kultūrinėje srityje, ta
čiau jie atsidaužė lyg Į sieną. Ne
galime geru vardu paminėti že
mės reformos sustabdymo ir net 
žemės nuosavybės padidinimo, 
kuriuo ypač pasinaudojo svetim
taučiai. Nepateisinamas buvo 
emigracijai nepasiruošusių lietu
vių išleidimas į Pietų Ameriką. 
Žemės ūkio ir pramonės ugdymas 
galėjo būti spartesnis, o kultūri
nė pažanga didesnė, nors anuo 
metu turėjome ir kliūčių.

Autokratinė santvarka, gal ir 
nenorėdama, iškasė gilų griovį, 
skiriantį nuo tautos, kurioje jau 
buvo įsišaknijęs nepasitenkinimo 
slogutis. Nusivylimas santvarka 
iš dalies palaužė tautos valią prie
šintis iš rytų ateinančiam paver
gėjui. Tautos ir valdančiųjų skir
tingi keliai žymiai palengvino pa
vergėjui krašte Įsitvirtinti. Jam 
tereikėjo išblaškyti ginkluotas jė
gas, kuriomis rėmėsi valdžia ir 
ruoštis tautos dalies išnaikinimui.

Vyriausybė svarsto

nikas Antanas Merkys grįžo iš 
Sovietų Sąjungos 1940. VI. 12, 
prezidento rūmuose įvyko vyriau
sybės posėdis, kuriam pirminin
kavo prezidentas Antanas Sme
tona. Posėdžio metu A. Merkys, 
nutylėjęs įžeidžiantį priėmimą 
Maskvoje, tekalbėjo apie V. Mo
lotovo griežtą reikalavimą tuojau 
iš pareigų atleisti vidaus reikalų 
ministerį K. Skučą ir saugumo 
departamento direktorių A. Po
vilaitį bei juos nubausti ryšium 
su sovietinių įgulų kaikurių ka
rių dingimu.

Maskva gerai žinojo, kad Lie
tuvos vyriausybė vengė betkurių 
nesusipratimų ir šioje byloje ne- 
pakaltmtina. Tačiau jai buvo rei
kalingos priekabės toliau siekian
tiems įvykiams sukurstyti — Lie
tuvai pavergti.

Prezidentui paprašius vyriau
sybės narius šiuo klausimu pasi
sakyti, pirmutinis prabilo minis- 
terio pirmininko pavaduotojas 
Kazys Bizauskas. Jo manymu, A. 
Merkys po įžeidžiančio priėmimo 
Maskvoje ir Molotovo reikalavi
mų tuojau turi pasitraukti iš mi- 
nisterio pirmininko pareigų. Nau
ja vyriausybė turinti būti sudary
ta asmens, kuris būtų priimtinas 
Maskvai. A. Merkys tylėjo. Kitas 
vyriausybės narys pareiškė: at
mesti Maskvos nepagrįstą kaltini
mą Lietuvos vyriausybei.'šį rei
kalavimą patenkinus, Maskva bus 
paskatinta vis labiau kištis į Lie
tuvos reikalus.

Prezidentas A. Smetona atme
tė abu siūlymus. Anuometinį įvy
kį jis įvilko į pasakos rėmus. Vy
riausybei jis sumaniai papasako
jo šią pasaką.

Kartą ūkininkas grįžo iš jpre- 
kymečio su paršiukais* Bevažiuo
jant fališku užpuolė vilkai. Ūki-

jos, išmetęs vieną paršiuką. Iki 
vilkai sudorojo išmestąjį paršiu
ką, ūkininkas pavažiavo gerą 
varsną. Kai vilkų gauja ūkininką 
vėl prisivijo, jis išmetė antrą par-

gynęs nuo vilkų gaujos laimingai 
parvyko į namus.

Prezidentas, baigęs pasaką, ku
rioje, matyt, rado politinės išmin
ties šaltinį, pareiškė šį nusista
tymą:

1. Patenkinti Maskvos reikala
vimus ir paaukoti Skučą su Povi
laičiu.

2. Veikusi vyriausybė palieka
ma, o Merkys perima ir vidaus 
reikalų ministerio pareigas.

Aišku, prezidento siūlymas bu
vo daugumos vyriausybės narių 
užgirtas, nors privačiai kritikuo- 
tns

1940. VI. 15 po 4 vai. p.p. Lie
tuvos prezidentas paliko savo rū
mus ir išvyko į Vokietiją nepada
ręs toliau siekiančių patvarky
mų.

Tenka suabejoti tokia politine 
išmintimi. Jis, greičiausia, nenu
matė ir tragiškosios nelemties 
Lietuvoje. Perbridęs Lieponą ties 
Kybartais, Eitkūnuose, Berliner- 
hof viešbutyje, laukė savo šeimos. 
Atvykusioms vyriausybės patikė
tiniams, reikalavusiems grįžti į 
Lietuvą, griežtai pareiškė į Lie
tuvą negrįšiąs ir iš pareigų neat
sistatydinsiąs.

Vėliau Šveicarijoj jis dalyvavo 
Lietuvos pasiuntinių pasitarime. 
Ten buvo pasirašytas vadinamas 
Kybartų Įgaliojimas “Lietuvos 
diplomatų šefui”. Jei Lietuvos 
vyriausybė būtų padariusi tą patį 
nutarimą,' būtų buvę išvengta 
tarpusavio nesusipratimų. Deja, 
tokio rašto nepakako padėti rim
tiems pagrindams, reikalingiems 
vesti kovai už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą.

LIETUVIS VIETNAMO KOVOSE
B. VRUBLEVIČIUS

Kanados Lietuviu Fondo reikalu
Pagal įstatus, Kanados Lietu

vių Fondas yra sukurtas lietuvių 
švietimui, mokslui, kultūrai kel
ti bei ugdyti ir lietuvybei globo
ti. Fondo kapitalas sudaromas iš 
įvairių lėšų ir yra nejudinamas 
Kultūrinei lietuvių veiklai nau
dojamasi tiktai kapitalo nuošim
čiais. Tai vienintelis tokio pobū
džio fondas visai Kanadai, orga
nizuojamas panašiais pagrindais, 
kaip ir JAV.

Jo tikslai yra priimtini kiek
vienam lietuviui, kurie nors šir
dies gilumoj tokiais dar jaučiasi. 
L. Fondas nekonkuruoja su jo
kia kita institucija. Jo sukauptos 
lėšos niekada nesumažės ir nie
kur nedings. Jo buvimas ir au
gimas įgalins mus pačius palai
kyti ir paryškinti mūsų pačių, o 
ypač jaunimo tarpe lietuvišku
mą, nes jis jau blėsta. Visai ne
tolimoj ateity L. Fondas taps 
tvirtu pagrindu mūsų kultūrinei 
veiklai realizuoti.

Jei viskas taip aišku, taip su
prantama, taip lietuviškai svar
bu, — kodėl mes neparodome 
iki šiol pakankamo aktyvumo?

Atsakyti tektų taip: tai lietu
vių būdo bruožas — atsargu
mas, tačiau tai juk nėra peikti
na. Truputis laiko ir mes paju
dėsime. Pradžioje, be abejonės, 
iniciatyvą turi rodyti mūsų bend
rinės organizacijos. Pradžia pa
daryta. Krašto v-ba—vyriausias 
lietuvių organas Kanadoje, pir
moji iš. organizacijų įstojo Fon- 
dan, įnešdama iš savo kuklių pa
jamų pirmąją šimtinę. Jos pėdo
mis yra pasekusi Otavos apylin
kės v-ba. Tokių apylinkių v-bų 
turime bent keliolika. Kad ir po 
vieną balsą, jau susidarytų Fon
de ryškesnis įnašas. Didesnės 
apylinkės, aišku, keletą ar ke
liolika tokių balsų Įsigys. Tai 
daugiau nei solidarumo pareiški
mas. Apylinkės v-bos turėtų 
kreiptis į kiekvieną dirbantį lie
tuvį, paaiškinti tikslą ir papra
šyti paremti L. Fondą savuoju 
doleriu ar net centu. Svarbu yra 
visumos principas, kad štai esu 
lietuvis, galiu didžiuotis būda-

mas juo, o štai manoji, kad ir 
kukli, auka, bet nuoširdžiai 
duota.

Po to turėtų sekti kitos orga
nizacijos. Kiekviena lietuviška 
organizacija ar sambūris, kokio 
pobūdžio ar pakraipos bebūtų, 
privalėtų pasistengti savuoju 
vardu įnešti bent šimtinę, tap
dama pilnateisiu Fondo nariu. 
Visi tos organizacijos nariai, 
nors ir ne po lygiai aukoję, jaus
tųsi lygiai nusipelnę. Tokių or
ganizacijų priskaitytina Kanado
je bent keletą dešimčių. Štai vėl 
ryškus įnašas praturtintų Lietu
vių Fondą.

Trečiasis tarpsnis tai PAVIE
NIAI ASMENY^ Jei kuris iš 
mūsų šiandieną yra laiminges
nis daugiau turėti, to širdis turė
tų būti duosnesnė ir L. Fondui.

Dalis mūsų esame geri specia
listai amatininkai, dalis versli
ninkai ar profesionalai, dalis 
esame išsimokslinę ar pradėję 
mokslintis dar nepriklausomo
je Lietuvoje., Dalis mūsų nesa
me dar atsilyginę už gautas sti
pendijas. Kiti kuo kitu esame 
skolingi Lietuvai. Vieni iš mūsų 
galėjome atsirasti čia, palyginti*, 
saugioje vietoje vien dėlto, kad 
buvome lietuviai, kiti turime ki
tokių prievolių Tėvynei Motinai.

Jau pats Lietuvių Fondo buvi
mas yra didelė rakštis pavergė
jui. Gi laisvojo pasaulio atžvil
giu tai mūsų balsas, kad mes lie
tuviai tikime, nežiūrint kas be
vyktų tarptautiniuose vandeny
se, jog Lietuva atgys, kad ji tik 
laikinai vergauja, kad mes jai ir 
kraitį ruošiame.

O mūsų jaunoji karta ■— išei
vijoj gimęs atžalynas — matys, 
koks tvirtas yra jų tėvų tikėji
mas visu tuo, kas didu, šventa, 
nors tuo tarpu atrodytų ir toli
ma, bet tikra, kad Lietuva tikrai 
kelsis.

Kaupimas kapitalo Lietuvių 
Fondan tebūnie tam tikru sąjū
džiu, impulsu mūsų konkrečiai 
darbo veiklai pagyvinti, šiais 
darbo vaisiais mes tikrai džiaug
simės ir didžiuosimės ateity.

A. Vilniškis

Įvairus
• • • į Lietuva, Latviją,Siuntiniai Estija, Ukrainą

Siunčiame i;Jūsų sudarytus ir ap-
IS rkanOuOS. paprastu ir OFO pOSTUdraustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLI.EGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto Iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nno 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

... Ten baltas sniegas apkloda- kinietį savo automato serija “nu- 
vo Lietuvos žemę. Medžiai pasi- krapščiau” žemyn... Bet musų 
puošdavo didelėmis snaigėmis. Ir 
kai atbėgęs šiaurės vėjas pabu
dindavo apsnigusią girią, medžių 
šakomis nušlamėdavo tyli aima
na, kaip sidabrinio varpelio ai
das iš užburtos pilies, o pabūgu- 
sios snaigės nukrisdavo apdengti 
žemelės, kad nesušaltų ..,

Paskutines laisvas Kalėdas dar 
atšvenčiau 1942 m. Vilniuje, po 
to Rytų frontuose, Italijoje, Af
rikoje. Dabar gi esu po Azijos 
dangum lVz km. augštyje, kabu 
su parašiutu.

Taip užsisvajojęs nė nepaste
bėjau kur mane nunešė; neregu
liavau parašiuto ir pastebėjau pa
gal kompasą ir planą, jog esu ge
rokai nutolęs nuo grupės.

Nusileidau ant medžio (mat, 
užsikabino parašiutas už šakų ir 
negalėjau atsikabinti). Vargais 
negalais amerikonišku peiliu nu- 
sipjausčiau virves ir nušokau.

MIŠKU
. TANKUMYNE
Atsidūręs ant žemės miškų 

tankumyne nežinojau kur mano 
vyrai. Pasitaisęs automatą, atsar
giai žengiau švilpaudamas sutar
tus ženklus, tikėdamas susitikti 
su savaisiais. Netoliese atsiliepė 
du: krūmuose buvo Įeit. K-as ir 
lenkas Poliarecki. Nudžiugę tarė
mės ką toliau daryti, nes mūsų 
paskyrimo rajonas buvo apie du 
km. į vakarus. Mes gi atsidūrėme 
priešo “skruzdėlyne” ... Pavo
jinga, reikėjo atsargiai elgtis. Be
klaidžiodami vos nesusišaudėm 
su savaisiais. Pagaliau radome 
mano grupės draugus, deja, nevi
sus — tik 4: du vokiečius, belgą 
ir vengrą. Man kaip prityrusiam 
Indokijoje, esančiam antrą kar
tą, teko septintukui vadovauti ir 
išvesti juos iš “nelaimingos padė
ties”. O.K. “En-avant”—pirmyn! 
Įsakiau griežtai visiems: “atkišti” 
ausis, atverti akis ir nekalbėti 
(įsakinėjau ženklais). Žvalgėmės 
visur, ypač į medžius, nes juose 
būdavo kiniečių. Besižvalgydami, 
ant vieno medžio radome mūsų 
vokietį Koch nužudytą (vargšas 
nesuspėjo atsipalaiduoti nuo pa
rašiuto). Nuėmę lavoną paslėpė
me krūmuose, nes neturėjome 
laiko palaidoti. Toliau bešliau- 
žiant lenkui P. įkando gyvatė; jis 
suriko iš išgąsčio. Tai mums bu
vo pavojinga. Griebiau įkąstą ko
ja, čiulpiau kraują, kad negautų 
užsikrėtimo, nes tai mirtinas įgė
limas.

SUSIDURIAM SU
PRIEŠO PATRULIAIS
Išgirdome viet-minhų patru

lius, kurie visur jieškojo mūsų. 
J kautynes juk negalėjome įsi
leisti, nes tebuvome vos septyni. 
Lenkas vos galėjo slinkti aprai
šiota koja. Įsakiau visiems būti 
labai atsargiais — slėptis. Nuo 
vieno medžio staiga — pokšt! šū
vis pataikė lenkui i galvą, kuris 
krito vietoje negyvas. Pastebėjęs

ir pradėjom irtis. Pasipylė salvės 
aplink mūsų laivelį — kulkos. 
Upė buvo labai plati ir gili. Mū
sų vengras Janusz Kadar gavo 
kulką į galvą ir krito iš laivelio 
į upę. *Paraudonavo vandens pa
viršius ir ... tapo sudorotas ali
gatorių.

Po valandos visdėlto pavyko 
Wagner gavo durtuvu į ranką pro mums pasiekti kitą krantą, kur 
petį, bet nesurikęs kentėjo. Greit jau suradome koloninius dalinius 
apraišiojome perdurtąjį petį ir ir tapome išgelbėti. Kitą dieną 
ėjome tolyn. Likome vos 5 svei-. autovežimiais pasiekėm savo da- 
kieji, turėdami automatus, bet linį Nha-Trang. Visi jau buvo 

iv ronlriniiJ miw “nalniflAin” NTllcfoHo Vili-

padėtis darėsi kaskart kritiškes- 
nė, nes viet-minhiečiai, išgirdę 
šūvius, artinosi į mūsų kryptimi. 
Slėptis krūmuose! Girdime bū
rys ginkluotų sušlamėjo prie mū
sų ir durtuvais badė krūmus jieš- 
kodami mūsų. Vargšas vokietis

Na u josios va I s ty bes

MAU-MAU DŽIAUGIASI 
NEPRIKLAUSOMA KENIJA i

V. ZALATORIUS

nedaug šovinių ir keletą rankinių 
granatų.

PUOLAME
PRIEŠO STOVYKLĄ
Netikėtai priėjome viet-minhų 

stovyklą: kelios palapinės, viena 
šiaudinė “bakūžė”, kur buvo, at
rodo, štabas — “nervų sistema”, 
radijo siųstuvų, virtuvės ir ma
tėsi keli japonai. Ką daryti? Ar 
galėtume sunaikinti?

Pasitarę greitai nutarėme veik
ti. Tyliai pavyko mums “sudoro
ti” du sargybinius. Apsupę iš ke
turių pusių staiga puolėme! Ke
turi mūsiškiai granatomis apmė
tė stovyklą, o mudu su Vladu K. 
puolėme automatais. Taip neti
kėtai užklupti kiniečiai nespėjo 
gintis ir žuvo. Netikėtai radome 
pasislėpusią “Kongai” mergaitę, 
kuri buvo partizanų virėja. Jai 
skeveldros apdraskė ranką ir vei
dą, bet ją mes apraišioję pasi
ėmėm drauge. Apklausinėjome 
(laimei, mokėjo prancūziškai, tai 
lengviau buvo susikalbėti). Pasi
rodo, ji žinojo kur buvo paslėp
tas laivelis, kuriuo galėjome pa
bėgti. Pasiėmę ginklus, doku
mentus, palikom nukautų 13 va
dinamų “karininkų” — vietmin- 
hų ir 2* japonus (vienas iš jų vos 
nenušovė mano Vlado; nuduoda
mas mirusį gulėjo lyg- negyvas 
ir prisiartinusiam K. iš užpaka
lio norėjo šauti; aš surikau: Vla
dai gulk! Staiga šūvis prazvimbė 
pro ausis).

PABĖGIMAS
SU VIRĖJA
Neturėjome laiko gaišti, nes 

pavojus grėsė mums — atskubė
jo kiti patruliai, išgirdę sprogi
mą ir šaudymą. Bėgome prie 
upės, į kurią mus vedė Kongai. 
Reikėjo apie kilometrą bėgti ir 
dargi neštis sužeistą vokietį W. 
Nors išvargę, apiplyšę, alkani, 
bet bėgome šlapi nuo prakaito 
ir... baimės. Taip mums bebė
gant, t.y. skinant kelią ilgais 
“coup-coup” peiliais krūmokš
nius, žoles, vėl nelaimė — belgui 
Johansui apsisuko nuo medžio 
neilgas smauglys. Net negalėjo 
rėkti iš baimės, lyg užhipnoti
zuotas. Peiliais vos ne vos ketu
riese išlaisvinom vargšą.

KULKŲ ZVIMBIME
Netoliese girdėjome jau šauks

mus—tai vijosi mus viet-minhai. 
Atsišaudydami artinomės prie 
upės. Radę laivelį susėdom visi

I mus “palaidoję” ... Nustebę žiū
rėjo, lyg būtume iš numirusių 
atsikėlę.

TARNYBOS
Štai jums džiaugsmingos Kalė

dos! Perdaviau dokumentus, pa
imtus iš priešo ir pristačiau pul
kininkui apdovanoti savo 5 kovos 
draugus už narsumą. Jie gavo or
dinus “Medaille - Militaire” ir 
“Croix-de-Guerre’\ o mergaitė 
pasiliko sąžiningai tarnauti ka
riuomenės virtuvėje. Wagner li
ko ligoninėje. Nemažai žuvo kau
tynėse, ypač mūsų parašiutinin
kų, jų tarpe Įeit. De Tassigny.

Mano tarnybos laikas — 5 me
tų sutartis baigėsi ir nenorėjau 
daugiau likti, nors karininkai la
bai prašė, laipsnį siūlė ir t.t. Ne! 
Dargi sirgau dažnai maliarija, ku
ri be galo kankindavo; likau vos 
šimto svarų ... Taigi, 1950 m. 
liepos mėn. iš Hanoi aerodromo 
išskridau į Europą. Tai jau buvo 
paskutinis atsisveikinimas su In
dokinija! Po dviejų parų skri
dimo išlipau Paryžiaus aerodro
me. Nuplaukiau į S. Bel-Abbes 
— legijono centrą sutvarkyti at
leidimo dokumentų. 1950 m. rug
sėjo 7 d. išėjome laisvi į civilinį 
gyvenimą. Deja, nevisi turėjo lai
mės išlikti gyvųjų tarpe ...

Garbė narsiems* mūsų vyrams!
Amžiną atilsį žuvusiems ir 

užuojauta artimiesiems.

Pasaulio politikos laimės ratas 
1963 m. gruodžio viduryje susto
jo prie rytų Afrikos krašto. Dip
lomatai paskelbė smalsiai žmoni
jai, kad Kenija tapo nepriklauso
ma kaip 34-ta juodojo kontinento 
valstybe.

Tai kraštas, kuris prieš dešimt 
metų buvo patraukęs visų dėme
sį Mau-Mau teroristų darbais. Tų 
teroristų vadas J. Kenijata, atsė
dėjęs kalėjime už organizuotas 
žudynes, atsistojo 8,5 milijono 
juodukų priešakyje. Jis yra val
dančiosios “Afrikos tautinės Ke
nijos Sąjungos” vadas. Jis nuo 
1952 m. fanatiškai kovojo prieš 
anglų kolonistus ir nuosaikią R. 
Ngalos “Afrikos demokratinę Ke
nijos sąjungą”, kuri šiandien yra 
opozicijoje ir grasina atskirti nuo 
tik ką gimusios Kenijos du treč
dalius teritorijos.

GENTYS NESUTARIA
Nesutarimo priežastis tarp šių 

dviejų Kenijos sąjūdžių yra kon
kurencija tarp Keniją remiančių 
kikujų ir lu genčių ir tarp Ngalos 
masajų ir kambų. Kaip ir daugu
moje kitų Afrikos kraštų, taip ir 
Kenijoje gyventojai dar* neįsisa
vino valstybės idėjos ir į politiką 
žiūri iš savo siaurų genties intere
sų taško.

Tautinė sąjunga, turėdama tri
jų ketvirtadalių gyventojų prita
rimą, išsiderėjo iš britų konstitu
ciją, kuri suteikia centrinei vy-

riausybei policijos kontrolę ir, pa
lyginti, lengvą būdą konstitucijai 
papildyti. Tuo tarpu Demokrati
nė sąjunga reikalavo kuo daugiau 
autonomijos šešioms K< ;nijos pro
vincijoms. Ji norėjo, khd konsti
tuciją tegalima būtų pakeisti, jei 
90% atstovų Augštuosįiuose rū
muose už tai* pasisakytu, Augštų- 
jų rūmų nariai atstovauja provin
cijoms.

Su būdingu kompromisiniu 
sprendimu britai pritarė konsti
tucijai, kuri palieka žemės refor
mos klausimą 90% balsų sprendi
mui, bet leidžia likusią konstitu
ciją keisti, jei trys ketvirtadaliai 
Augštuju ir žemųjų rūmu tam 
pritaria.

BALTIESIEMS DUOS 
PILIETYBE

Kita problema, kurią naujoji 
valstybė turėjo išspręsti, buvo pi
lietybės klausimas. Viename susi
rinkime, prieš nepriklausomybę 
gaunant, vienas juodukas šaukė 
kalbėtojui T. Mbojai, darbo mi- 
nisteriui, kad Kenijos piliečiais 
turėtų tapti tik juodieji. Bet Mbo- 
ja jam atkirto: “Mes negalime 
tvirtinti, kad Pietų Afrika diskri- 
nuodama elgiasi neteisingai, kad 
amerikietis blogai daro prakti
kuodamas diskriminaciją ir kartu 
apie save sakyti, kad diskrimina
cija Kenijoje yra tvarkoje”.

Pilietybę dabar galės gauti vi- 
(Nukelta į 8 psl.)

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

ALBION MOTORS
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

BOLTON

HWY

ALBION 
/taOTORS

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, Į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių daliu sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John. Mūsų kainos žemiausios.

VISAIS AUTOMOBILIV REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge".
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portretasSkyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

DRĄSUSIS PROFILIS

Montrealio Marijos Sambūrio narės su savo dv. vadu T. L. Zaremba ir globėja sės. Margarita.

“Tėv. žiburių” adresu, o skyriaus vedėjai linkime 
Redakcija

Jausdami mūsų visuomenėj kylantį susirūpinimą šeiminiu gyvenimu, 
pradedam naują skyrių “Šeimos židinys”, kuriame kartas nuo karto bus 
nagrinėjami ypač išeivijos sąlygose atsiradę klausimai, kad tuo būdu mūsų 
šeimos būtų geriau orientuotos.

Skyrių maloniai sutiko vesti p. Irena Lukoševičienė, baigusi socialinius 
mokslus ir yra socialinės paj 
vidur, mokykloje, o Vokietijo

darbuotoja Montrealy. Lietuvoje dirbo 
luvajaivjv, v Freiburgo un-te studijavo filologiją. J Ka

nadą atvyko 1948 m. ir, atlikusi vienerių metų tarnaitės sutartį, studijavo 
socialinius mokslus Montrealio universitete, kuriuos baigė 1952 m. ir dirbo 
praktinį socialinės pagalbos darbą. 1957 m. perėjo dirbti į Montrealio un-tą 
kaip praktinio darbo-stažo profesorė, šiose pareigose ji tebėra ir dabar. 
Smith College, Mass., ji lankė vasarinį socialinių darbuotojų kursą. Daly
vauja social, darbuotojų, skautų ir katalikių moterų organizacijose, bendra
darbiauja periodinėj lietuvių spaudoj.

Skaitytojus kviečiame siųsti savo straipsnius, pageidavimus bei suges
tijas “šeimos židiniui” 
ištvermės ir sėkmės.

Drąsaus žmogaus

Nr. 1 (728)

konfliktų ir darnos
Šeima yra tautos, 

ir atskiro žmogaus 
vienetas, kuriame vyksta svar
biausi gyvenimo momentai: gi
mimas, vedybos, vaikų auklėji
mas ir paruošimas socialiniam 
gyvenimui, mirtis, žmogaus gy
venimas yra visiškai priklauso
mas nuo šeimos nuotaikos, tar
pusavio santykių, pastovumo.

Pagrindinė bazė
Šeima duoda individui vardą 

ir socialinį statusą. Ji užtikrina 
laidą tarp’ praeities ir ateities, 
tarp vienos kartos ir kitos. Šei
moje žmogus gauna pagrindus 
savo asmenybei, savo daugeliui 
savybių, kurios jį lydį visą gyve
nimą. šeima, kaip vienetas, su
brandina asmenybę, padaro ją 
turtingą ir produktyvią, bet kar
tais ji sukliudo žmogaus asmeny-

dien, šeimos vaidmuo ir atsako
mybė žmogaus formavime yra be 
galo didelės reikšmės, šeima yra 
lyg ir savotiška mokykla, kurioje 
vaikas išmoksta ir išugdo visą ei
lę dvasinių ir biologinių funk- 
cijų. Žmogaus asmenybė yra re
zultatas visos eilės palaipsnių eta
pų, savotiškų laiptų, per kunuos 
vaikas perkeliauja, kol pasiekia 
savo pilnutinį subrendimą. Yra 
natūralu, kad vaikas išmoksta 
pirmiau sėdėti negu stovėti, kad 
jis pirmiau vograuja .negu kalba, 
kad jis pirmiau fantazuoja negu 
sako tiesą, pirmiau piešia ratą, 
o ne keturkampį; kad jis pirmiau 
yra egoistas, o ne pasiaukojantis, 
priklausomas, o ne savarankiš
kas. Čia šeimos atsakomybė yra 
didelė ir pasisekimas priklauso 
nuo to, kiek tėvai pajėgė priimti 
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visuomenės 
pagrindinis

kad žmogus negali nuo šeimos iš
sivaduoti ar nuo tų šeimos santy
kių bei ryšių pabėgti, žmogus 
gali be didelių sunkumų pakeisti 
darbą, susirasti naujus draugus, 
bet negali taip lengvai atsisakyti 
savo šeimos, savo vaikų, savo tė
vų — tai jau nėra vien tik jo as
meninis reikalas, šeimos tarpu
savio santykiai žmogų vispusiškai 
įpareigoja, o tos pareigos uždeda 
atitinkamą atsakomybę.

Gyvenimas drauge
Vyras ir moteris eina į šeimos 

gyvenimą beveik visuomet su vil
timi sukurti taikų ir laimingą šei
mos židinį. Tam yra būtinas vy
ro ir moters subrendimas. Yra 
svarbu, kad vyras ir žmona norė
tų ir galėtų vienas prie kito pri
sitaikyti ir pritapti, kad galėtų 
spręsti bendrai gyvenime sutinka
mus sunkumus; kad galėtų vie
nas kitam nusileisti siekiant 
bendros gyvenimo harmonijos; 
kad galvotų daugiau apie kitą ne
gu apie save.

Tai yra natūralūs darnaus šei
mos gyvenimo dėsniai, kurie 
praktiškam gyvenime nevisuomet 
yra lengvai įgyvendinami. Vyras 
ir moteris neateina į šeimyninį 
gyvenimą kaip du viščiukai, tik 
ką išsiritę iš lukšto. Kiekvienas 
atsineša savo praeitį, savo auk
lėjimą, dažnai savo profesinį pa
siruošimą. žodžiu, visa tai, kas 
juos padaro savitais ir skirtingais 
žmonėmis. Prisimena vienose 
vestuvėse girdėta kalba apie lyg
tis su dviem nežinomaisiais. Ne
įmanoma laiminga šeima be gi
laus vienas kito pažinimo ir su
pratimo.

Bet koks bendras grupinis gy
venimas sukelia daugiau ar ma
žiau prisitaikymo, susigyvenimo 
problemų. Juo labiau šeimoje, 
kur vyksta visi intymiausi ir pa
grindiniai gyvenimo momentai. 
Joje lengvai kyla konfliktai ir ne
susipratimai, jei šeimos pagrin
dai — vyras ir žmona — nėra pa
kankamai subrendę, pasiruošę. 
Ypač šių dienų yra būdingas nuo
latinis įtempimas ir netikrumas, 
nes visas pasaulis, visa aplinka 
išgyvena be galo didelį kitimą ir 
pažangą visose srityse. Šeima at
sidūrė prieš naujus reikalavimus, 
kuriems ji nevisuomet yra pasi
rengus ir suspėjus priaugti.

Auklėti ar dresiruoti?
Visais laikais, o tuo labiau šian-

klausomu respektu. Tik tada 
yra įmanoma vaiką auklėti ir 
padėti jam pozityviai siekti sa
vo asmenybės subrendimo, o ne 
dresiruoti, laužti ir kurti žmogų, 
kokį tėvai įsivaizduoja ir nori sa
vo vaike matyti.

Gyvenimo reikalavimai
Šių dienų gyvenimas duoda 

žmonijai daug gerovės, patogu
mų, pasitenkinimo. Kartu jis pa
reikalauja daug, kai nori to viso 
pasiekti, čia ir yra nepaprastai 
svarbu, kad šeima būtu sąmonin
ga ir savo pareigose susipratusi. 
Šiandieninei šeimai nepakanka 
vadovautis savo tėvų ar senelių 
išmintimi. Šių dienų šeima turi 
nuolat save tobulinti ir ugdyti, 
kad pajėgtų eiti su gyvenimu ir 
patenkinamai atlikti: jai stato
mus uždavinius.

Ta prasme ir yra pradedamas 
šeimos skyrius, kuriame bus ke
liamos ir nagrinėjamos įvairios 
šeimos gyvenimo problemos, at
skirų šeimos narių vaidmuo, tar
pusavio santykiai ir iš to kylą 
konfliktai ir t.t. Noriu pabrėžti, 
kad šio skyriaus tikslas nėra “Pa
tarkit, ką daryti”. Kiekvienos 
šeimos gyvenimas ir problemos 
yra individualūs ir tą šeimą lie
čiantys dalykai. Todėl ir tų prob
lemų sprendimas nėra įmanomas 
bendrais spaudoj rašomais recep
tais, o tik sąmoningu problemų 
nagrinėjimu ir supratimu, pagal 
kiekvienos šeimos individualų 
būdą ir priemones.

Skaitytojai kviečiami kelti 
jiems rūpimus klausimus ir pa
geidavimus, o “šeimos židinys” 
mėgins juos formuluoti ir nagri
nėti, pasikviesdama atskirų sri
čių žinovus. I. L.

Paryžius. — Dr. Leo Marion, 
“The National Research Council 
of Canada” pirm., laimėjo Pary
žiaus mokslų akademijos chemi
jos premiją. $1.300 suma paskir
ta už jo darbą alkaloidų struktū
ros srityje. Jis buvo pirmasis ka
nadietis mokslininkas, gavęs šią 
premiją, kuri suteikiama kasmet 
org. chemijos srityje nuo 1851 m.

Los Angeles. — Kalifornijos 
un-to tyrimai rodo, kad baigusie
ji studijas po dviejų ar trejų me
tų darbo pradeda j ieškoti labiau 
atsakingų pareigų.

Lietuviškoji šeima kaltinami; j u suole
Taigi, sunku tikėti, kad per mė
nesį laiko ji galėjo sugesti. Dėl 
tėvų pasinešimo į turtą nesą ko 
prieštarauti, nes turtas būtinas ir 
reikalingas. Tik su lazda išbėgo
me iš namų; svetimtaučiai stebi
si lietuvių sumanumu ir apsukru
mu įsigyti namus. Šeimai reikia 
padėti. Organizacijos turėtų atei
ti į talką. Todėl prašau liet, šei
mą visais 17 punktų išteisinti.

L. Tamošauskas buvo antrasis 
advokatas — gynėjas. Lietuviško
sios šeimos neveikia susitarusios. 
Kaltė liečia tik ketvirtadalį šei
mų. šešt. mokykloje Toronte mo
kosi 600 vaikų. Į darželius vaikų 
tėvai neleidžia todėl, kad Lietu-

(Pabaiga).
Dr. J. Yčas: Kaip su tėvo auto

ritetu ir motinos nuoširdumu? 
Ats. Aplamai, tėvo paskirtis šlu
buoja visame Š. Amerikos konti
nente. Jo įtaką silpnina faktas, 
kad vaikai užsidirba pinigų ir da
rosi nepriklausomi nuo tėvo ma
lonės. Motina tikrai rodo nuošir
dumo, kiek jos fizinės jėgos lei
džia. L. Tamošauskas: Ar keičiasi 
papročiai? Ats. Taip. Lietuvos 
mergvakaris tęstinas, tik nerei
kėtų “shower” vardo naudoti ir 
nesukomercinti per jėgą tem
piant net ir nepažįstamus. Toliau 
J. Matulionis, E. Sudikas ir L. 
Tamašauskas citavo ir rėmėsi T.
Ž. nr. nr. 45, 47, 44 ir 48 tilpu- i voje nebuvo tokio papročio. Šiuo 
siais straipsniais bei faktais lie- atveju laikomės liet, tradicijų, 
tuvybes bei lituanistikos klau- pagaliau praktiškai neįmanoma 

vaikus vežioti kelias mylias į dar
želį kiekvieną dieną. Motina dir-

Simais.

vokatams. Pasak jo, jei šeima ne
sijaustų kalta, nesamdytų dviejų 
advokatų, šeima neatlieka savo 
pareigų. Šio krašto laisvė, ne 
priespauda, ėda lietuvišką šeimą. 
Kaltinimai visais punktais palai
kytini.

Sunkų vartojimą ir pritaikymą 
grynai lietuviškų terminų sąmo
ningai pailiustravo kaltinamasis 
K. Kaknevičius, sakydamas, kad 
pertraukos metu jo sūnus norė
jęs nusipirkti “popcorn” maiše
lį. Sūnų sudraudęs, liepdamas 
vartoti lietuvišką išsireiškimą 
sprogdinti kukurūzai. Kai pasta
rasis paprašęs prie bufeto lietu
viškai, pardavėjas nesupratęs.

Po trumpo pasitarimo teismas 
paskelbė sprendimą, kuris spaus
dinamas atskirai. Teismo eigą fil
mavo archit. V. Petrulis, o įrekor- 
davo į juosteles Aug., Kuolas. 
Teismas truko apie 4 vai. Nors 
būta pasikartojimų ir nuklydimų

Prokuroro kalba
Po trumpos pertraukos sekė i kad pajėtų vaikus leisti į _ _ _ v .

prokuroro J. Matulionio kalba, i mokslą. Todėl priekaištas nevie- nuo nagrinėjamo dalyko, tačiau 
Kalbėtojo teigimu, lietuviškoji H°ie- Pagaliau lietuviška šeima aplamai tenka teigiamai vertinti 
šeima paliko Lietuvą politiniais išleidžia daug pinigų siųsdama visą atliktą darbą. O jis buvo tik- 
sumetimais, jieškodama laisvės, siuntinius. Sunku tikėti, kad liet, rai didelis. Medžiaga nepaprastai 
Nuo tarnavimo caro kariuomenė- šeima galėtų būti nusikaltusi vi- ■ svarbi ir aktuali ne tik liet, šei- 
je bėgo ir ankstyvesnieji imigran- i 
tai. Bėgome kovoti ir grįžti. Esą- ‘ 
me dalininkai tos didelės kovos 
tarp Rytų ir Vakarų. Visuomenė 
stengiasi lietuvybę išlaikyti kur
dama parapijas, darželius, laik
raščius ir rengdama jaunimo sto
vyklas, tačiau rezultatai nedide
li. šešt. mokyklose vaikai kalba 
angliškai. Lietuviškoji šeima sa
vo paskirties neatlieka. Paskaitas 
reikia rengti tėvams ir motinoms, 
o ne vaikams. Tėvai patys darko 
lietuvių k. maišydami svetimy
bes. Tėvai paprastai blogai kal
ba angliškai. Tie faktai smugdo 
tėvų autoritetą vaikų galvojime. 
Tėvai nemoko savo vaikų pote
rių. Televizija ir gatvė eina auk
lėtojo pareigas. Vaikai neturi lie
tuviško akcento.

Gynėjų kalbos
Lietuviškąją šeimą gynė advo

katas E. Sudikas. Esą liet, šeimai 
statomi perdideli reikalavimai, 
todėl ji ir nebaustina. šeima ne
pajėgia gintis nuo esamų pavojų. 
Kur nurodymai lietuviškai šeimai 
tinkamai vaikus auklėti? Mūsų 
tautą nusiaubė apokaliptinė aud
ra. Tais 17 punktų kalt, akto bū
tų buvę lengva apkaltinti šeimas 
ir Lietuvoje. Dr. H. Nagys lietu
vių mokytojų suvažiavime To
ronte teigė, kad 75% liet, šeimų 
stengiasi atlikti savo pareigas, 
tad baustina tik 25% likusių šei
mų. Gynėjas priminė, kad T. Pla
cidas St. Catharines darytame 
simpoziume gyręs liet, šeimą.

sais 17 punktų. Prašo padėtį tik- i mai Kanadoje, bet ir kituose 
rai ištirti ir teismo sprendimą kraštuose, nes problemos pana- 
atidėti. ’ šios. Toronto At-kai sendraugiai

Toliau sekė prokuroro pakarto- didžiai pasitarnavo lietuviškai 
tinas kaltinimas ir atsakymas ad- bendruomenei. J. Augutis

atidėti.

TRYS SUSITIKIMAI
SU MIRTIMI
Pirmą kartą pažvelgti mirčiai į 

akis J. F. Kennedy turėjo progos 
1943 m. rugpjūčio 2 d. pietinėje 
Ramiojo vandenyno dalyje, kai 
japonų naikintojas perkirto į dvi 
dalis jo torpedlaivį. Tropinį nak
ties dangų nudažė išsiliejusios 
alyvos liepsnų liežuviai. Tačiau 
tada dar nebuvo išmušusi Ken- 
nedžiui skirtoji valanda — su įgu
los nariais jis laimingai pasiekė 
artimiausią salą. Nepaisydamas 
smarkaus nugarkaulio sutrenki
mo, jis netgi išgelbėjo kitą sun
kiai sužeistą jūrininką. Būdamas 
geras plaukikas, J. F. Kennedy 
porą naktų praleido vandenyje, 
mėgindamas užmegzti ryšį su 
amerikiečių karo laivais. Jo did
vyriška laikysena nelaimės metu 
buvo įvertinta laivyno kryžiumi. 
Draugams J. F. Kennedy yra pra
sitaręs: “Tada aš supratau, ką 
jaučia mirštantis žmogus...”

Nugarkaulio sutrenkimas atsi
liepė jau būnant senatoriumi. J. 
F. Kennedžiui teko pakelti sun
kią operaciją ir skausmingą gy
dymosi laikotarpį. Tai buvo jo 
antrasis susitikimas su mirtimi. 
Atrodė, kad jaunam senatoriui 
jau nebus lemta atsikelti iš ligo
ninės lovos. Jam buvo suteiktas 
ligonio sakramentas. Tačiau ir šį 
kartą jam dar nebuvo išmušusi 
skirtoji valanda.

Trečias ir paskutinis F. Ken- 
nedžio susitikimas su mirtimi 
įvyko lapkričio 22 d. Dalias mies
te. Tai, ko neįstengė padaryti ja
ponų naikintojas, operacijos pei
lis, atliko dvi žudiko kulipkos. 
Mirčiai jis buvo pasiruošęs: “Aš 
žinau, kad mane gali pasiekti 
kiekvienas labiau užsispyręs ir 
pasiryžęs žudikas...” Toks buvo 
jo atsakymas apsaugai skirtiems 
vyrams, kai pastarieji mėgindavo 
įsiūlyti sustiprintas apsaugos 
priemones. Būdamas laisvojo pa
saulio vadu, J. F. Ktnnedy net 
negalvojo važinėti šarvuotais au
tomobiliais, nes toks žingsnis, jo 
nuomone, būtu ižeides laisvės 
idealą.

Lietuviškosios šeimos teismo sprendimas
isuomeninis teismas, sudarytas pažinti, kad tik dalis šeimų supranta, I se, šeštadieninių_ mokyklų kięmuose

ateitininkų sendraugių Toronto sky- jog išlaikymas ir ugdymas lietuvybės, 
riaus valdybos, susidedantis iš teismo vartojant jos gimtąją kalbą, laikantis 
pirmininko Viktoro Užupio ir teismo jos papročių ir tautinės kultūros, Įga- * a • • a • W • a • • > * a a • » « •

narių: dr. Jono Yčo, Birutės Birietie- 
nės, Stepo Kairio ir Balio Sakalo, se
kretoriaujant Aloyzui Kuolui ir kalti
nimą palaikant Jonui Matulioniui, iš
žiūrėjęs lietuviškos šeimos Kanadoje 
bylą, išklausęs kaltinamųjų šeimos at
stovų ir jų gynėjų Edvardo Sudiko ir 
Liudo Tamošausko pareiškimus, liu
dininkų parodymus ir ekspertų Tėvo 
Placido ir Antano Rinkūno nuomones, 
rado:

Pokarinis laikotarpis atnešė dauge
liui tautų naujų nenumatytų rūpes
čių, palikdamas joms pačioms spręsti 
savo tautinės gyvybės, laisvės, nepri
klausomybės ir tautinio išlikimo klau
simus. šie rūpesčiai ypatinga atsako
mybe krinta mažai lietuvių tautai, 
naikinamai pavergėjo savoje žemėje, 
o kitai jos daliai išsiblaškius kaip su
dužusio laivo skeveldroms visuose pa
saulio kontinentuose, 
bės išlaikymas virto 
ma kova sprendžiant 
limesnį likimą. Visų 
sys atkreiptas Į šeimas, kurios savo 
rankose išnešioja tautos gyvybę, tą 
dvasinę jėgą, radusią praeityje stip
rybės kurti savo tautos istorini liki
mą. Tačiau apgailestaujant tenka pri-

Tautinės gyvy- 
nepermaldauja- 
savo tautos to- 
viltingas dėme-

liną atsispirti nutautėjimo pavojams. 
Šios šeimos šviečia pavyzdžiu kitoms 
šeimoms tamsėjančiuose tremties ke
liuose ir išeivijos nutautėjimo ban
gose.

Kita dalis šeimų, kaip džiūstančio 
medžio šakos, palengva eina nutautėji
mo keliu, nekreipdamos dėmesio, kad 
jų vaikai savo tarpe kalba svetima 
kalba, kuria mišrias šeimas, kad jų 
draugai nelietuviai, kad jie nors dar 
viešai lietuviškai kalba, bet savo dva
sia jau gyvena svetimo krašto nuotai
komis, jo kultūra ir papročiais. Ir pa
tys tėvai nerodo jaunajai kartai tin
kamo pavyzdžio, maišydami savo kai- 
bon svetimos kalbos žodžius, vengda
mi priklausyti lietuviškoms organiza
cijoms, remti lietuvišką spaudą, pa
laikyti savo parapijas ir kitas lietuviš
kas institucijas, aukoti Lietuvos lais
vinimo kovai ir atlikti bendruomeni
nes pareigas. Prie tautinio susiprati
mo žudymo tenka priskaityti šių šei
mų nekritiškas pasisavinimas sveti
mos šalies papročių. Pasitaikiusios ne
santaikos šeimose žemina lietuvio var
dą. Dėl menkėjančio tautinio susipra
timo girdime jaunuomenę svetima 
kalba kalbant stovyklose, sporto salė-

ir jaunimo pobūviuose, matome juos 
meldžiantis iš nelietuviškų maldakny
gių. Todėl yra rimtas pavojus, kad 
jaunoji karta negins tos laisvės, ku
rią paveldėjo iš tėvų ir kurios ilgesys 
bei troškimas, kadaise kurstomas po 
šiaudiniu kaimiečio stogu, atnešė Lie
tuvai nepriklausomybę.

Dar kita dalis šeimų visiškai pasi
davė gerovės bei praktiško gyvenimo 
patogumų vilionėms ir mirė lietuvių 
tautai. Jos jau užmiršo skausmingą

Juodžiausią savo gyvenimo va
landą, po operacijos gulėdamas 
ligoninės lovoje, J. F. Kennedy 
jieškojo drąsos šaltinių JAV tau
tos istorijoje. Tada dideliame 
skausme ir ateities netikrume gi
mė jo knyga “Profiles of Cour
age”, laimėjusi 1957 m. Pulitzer 
premiją. Studijuodamas drąsiųjų 
amerikiečių biografijas, jas at
kurdamas naujų laikų šviesoje, J. 
F. Kennedy, atrodo,’jieškojo as
meninės drąsos savo ateities ke
liams: “Tik labai dideli drąsuo
liai galės išlaikyti gyvą individu? 
alizmo dvasią, kuri pagimdė mū
sų tautą, maitino ją kūdikio lop
šyje didžiųjų bandymų dienomis 
ir po daugelio metų davė jai da
bartinį jos subrendimą”.

Jame brendo ir augo pasiryži
mas tapti JAV prezidentu ne vien 
dėlto, kad to pageidavo milijo
nierius tėvas, bet kad būdamas 
šiose pareigose jis galėtų padary
ti daug gero savajam kraštui ir 
laisvajam pasauliui. Tokią mintį 
liudija jo priešrinkiminis pareiš
kimas Bostone: “Aš pasiūliau sa
vo kandidatūrą į JAV preziden
tus, nes šis postas yra veiksmo 
centras. Laisvoje bendruomenė
je pagrindinis prezidento uždavi
nys yra atskleisti amerikiečių 
tautai gyvybinius krašto reikalus, 
kuriems būtina sėkminga užbai
ga”.

KELIAS I
BALTUOSIUS RŪMUS
Daug kam atrodė, kad demok

ratų partija Kennedžio nepasi
rinks kandidatu į prezidentus. 
Pagrindine kliūtimi buvo laiko
mas jo jaunas amžius ir katalikų 
tikėjimas, šiandien anekdotini at
spalvį turi tikras įvykis senato rū
mų pogrindyje. Tarp senato ir at
stovų rūmų kursuodavo minia
tiūrinis požeminis traukinėlis. 
Tarnautojas, palaikęs sen. J. F. 
Kennedy paprastu popierius išne
šiojančiu jaunuoliu, jam pastojo 
kelią: “Kur lendi? Palauk, kol 
sulips ir susės senatoriai!” Sako
ma, kad J. F. Kennedy net nemė
ginęs prieštarauti, bet klusniai 
laukęs prie vagonėlio durų, kol j 
jį sulipo visi senatoriai. Savai . 
suprantama, tai įvyko pirmais'įSiš 
Kennedžio metais senate —•''jo 
politinės karjeros pradžioje, nes 
vėliau jis jau‘buvo visiems gerai 
žinoma asmenybė.

Kritikai daug karčių žodžių iš
liejo puldami jo jaunatvišką ne
patyrimą ir primindami rinki
kams, kad JAV istorijoje dar nė 
vienas katalikas nebuvo išrink
tas prezidentu. Pirmąją kliūtį F. 
Kennedy įveikė nuolatiniu jau
natviškos energijos proveržiu, o 
antrąją — tiesiais ir atvirais žo-

Viešos politikos klausi- 

čios vardu, ir niekas toje Bažny
čioje nekalba už mane”. _ 

Šiandien, prisimenant J. F. 
Kennedy atkaklų veržimąsi į pre
zidento postą, susidaro įspūdis, 
lyg jis būtų jautęs, kad jam ne
daug dienų’beliko iki lemtingojo 
susitikimo ’ su Oswaldo kulipko- 
mis Dalias gatvėje ... Netgi ir 
savo pirmoje prezidentinėje kal
boje, išdėstęs vadinamojo “new 
frontier” planus ateičiai, jis pri
minė, kad jų nepavyks įgyvendin
ti per šimtą ar tūkstantį dienų, o 
gal net ir dabartinės kartos lai
kotarpyje.

REVOLIUCIJA
PREZIDENTŪROJE
Į Baltuosius Rūmus J. F. Ken

nedy atnešė jaunatvišką dvasią. 
Protokoliniai formalumai buvo 
sumažinti iki minimumo. Bene 
pirmą kartą JAV istorijoje kritiš- , 
ką straipsnį parašęs žurnalistas 
atsiliepdavo’ į telefono skambutį 
ir nustebdavo kitame linijos ga
le išgirdęs prezidento balsą. Sek
davo kartais ištisas valandas už
trunkančios telefoninės diskusi
jos. Vėliau, žiūrėk, jis būdavo pa
kviečiamas į Baltuosius Rūmus, 
kur savo nuomonę dėstydavo pre
zidentui, kartu su juo plaukioda
mas Baltųjų Rūmų uždarame ba
seine.

Su dabartiniu Kanados ministe- 
riu pirm. L. B. Pearsonu prezi
dentas J. F. Kennedy yra šnekė
jęs savo miegamajame kambary
je, kada, skubėdamas į kitą pro
tokole numatytą susitikimą, pa
skubomis keitė eilutę.

Naują atmosferą Baltuosiuose 
Rūmuose sukūrė po daugelio me
tų juose vėl pradėjęs skambėti 
vaikų juokas. J. F. Kennedy, 
kaip ir kiekvienas tėvas, didžia
vosi savuoju prieaugliu. Caroline 
ir mažasis John dažnai įsiveržda
vo į jo darbo kabinetą tuo metu, 
kai jame būdavo aptariami vals
tybės reikalai. Atmintini yra ve- 
lionies žodžiai, pasirašius atomi
nių bandymų dalinio sustabdymo

atsisveikinimą su tėvyne ir negirdi džiais: ‘ ~
savo pavergto brolio pagalbos šauks- mais aš nekalbu‘Katalikų Bažny-
mo. Jos mirė lietuvių tautai, pačios 
savo rankomis pasilaidodamos tautų 
mišinio kapinyne. Jų vaikai jau ne
kalba lietuviškai. Tos šeimos neskai
to lietuviškos spaudos, jų nematome 
lietuviškuose parengimuose ir lietuviš
kose organizacijose, o dalis jų nuėjo 
pavergėjui tarnauti.

Remdamasis čia išdėstytais moty
vais ir Lietuvių Charta, visuomeninis 
teismas Lietuvių Tautos vardu

NUSPRENDĖ:

1. 50% Kanados lietuviškų šeimų, 
savo elgesiu ir darbais gyvenančių Lie
tuvių Chartos dvasia ir besivadovau
jančių lietuvių kultūros ir papročių 
nuostatais, išteisinti.

(Nukelta į 8 psl.)

• I v*"'

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
bet aš negaliu užmiršti vaikų..
Tai buvo tėvo-politiko žodžiai, 

skirti ne vien tik saviesiems, bet
(Nukelta į 8 psl.)

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplonkyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

Ir tai bus jums ženklas: rasite kūdikį 
suvystytą vystyklais ir paguldytą prakarte.

Šiais paprastais ir gražiais žodžiais išreikšta pilnutinė Dievo Tiesos 
dieviškoji manifestacija, šis vienkartinis Visagalio apsireiškimas, įvykęs 
paprastiems piemenėliams per Dievo angelą prieš dvidešimt šimtmečių, 
yra kelią rodanti tikėjimo žvaigždė, kuri padeda žmoniją vesti 
doros keliais į amžinąjį gyvenimą.
Draskomas beverčių prieštaravimų ir suvedžiojamas geisminių seklumų, 
žmogaus Vilties laivas plaukia priekin, galingai ir nepajudinamai 
tvirtas nepalaužiamame tikėjime, kad Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 
Šiandien neapykantos ir gobšumo bangos vėl siaučia ir lengvutį 
Tikėjimo laivelį daužo piktžodžiaujanti apatijos tamsa, netikėjimas 
bei neaiškumas ir žmogus gali paskęsti šiose savo sielos grumtynėse. 
Ir todėl ateina laikas, kad mes žvelgiame į šv. Kalėdų 
palaimintąjį stebuklą ir apmąstome laisvą Dievo didžiąją Dovaną — 
Kristų, kad mūsų širdys būtų pripildytos pilnutine artimo meile 
ir supratimu. Ir mes vėl būsime verti tos gražios naujienos iš augštybių: 
“Garbė Dievui augštybėse ir žemėje ramybė geros valios žmonėms”.
Visų valdininkų, 
direktorių ir 
tarnautojų vardu 
reiškiu jums ir jūsų 
šeimai 
nuoširdžiausius 
šv. Kalėdų 
linkėjimus ir linkiu 
linksmų, sėkmingų 
ir taikingų 
Naujųjų Metų.

Stephen B. Roma' 
Preside?'.
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Pavergtoje tėvynėje
KOMJAUNIMO
XIII SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje buvo susirinkę komjauni

mo atstovai XIII-jam suvažiavimui, 
kurio pagrindinis šūkis —- “Leninas 
gyvas, Leninas su mumis”. Delegatus 
sveikino į salę įžygiavęs būrys Pa
baltijo karinės apygardos karių, pa- 
sieniečių, jūrininkų. Rusų antplūdy
je komjaunuoliai užmiršo Lietuvą, 
tepaminėdami tik organizacijos na
rius, žuvusius už Sovietų Sąjungos 
interesus. Poetas VL Mozūriūnas per
davė “kovojančios Kubos” linkėji
mus. Komjaunimo ck sekretoriais iš
rinkti: A. česnavičius, J. Betevas, V. 
Morkūnas ir V. Daukaitė.

SOVIETINIS TRANSPORTAS
Jau pirmosios sovietinės okupaci

jos metais juoko sukeldavo komunis
tinis planavimas ir transportas. Šian
dien netvarka šiose srityse yra pasie
kusi kurijozinių proporcijų. Susitin
ka Papilėje du traukiniai — vienas 
veža akmenis į Mažeikius, o kitas ak
menis gabena iš Mažeikių. Švenčio
nėlių geležinkelio stotyje dar dides
nė maišatis: čia iš Lietuvos iškeliau
janti miško medžiaga prasilenkia su 
kareliškąja, skirta Lietuvoje vykstan
čioms statyboms. Kaune pagamintas 
buldozerio rėmas siunčiamas respub
likinei įrengimų bazei Vilniuje. Jos 
vadovai ilgai suka galvas, kur padė
ti gautąjį rėmą, ir po savaitės jį vėl 
išsiunčia atgal į Kauną. Riedančių 
ratų “muzika” pareikalauja daug pi
nigo, bet dėl to niekas nesijaudina, 
nes juk sąskaitas apmoka valstybė.

KARINGI RUSAI
Rokiškio rajono Sodelių kaimo gy

ventojai skundžiasi “Tiesos” redak
cijai, kad spalio 20 d. į klubą-skai- 
tyklą Įsiveržė du karingi rusai — Ba- 
laboškinas ir Travinas. Jie yra vi
siems gerai žinomi Miliūnų kaimo 
chuliganai. Įsiveržėliai pradėjo muš
tynes ir taip apkūlė keletą kolcho- 
zininkų, kad juos teko gabenti į li
goninę. Kolchozininkai norėtų žino
ti, kodėl tie karingieji rusai nieka
da nebaudžiami už sukeltas mušty
nes. Redakcija savo atsakyme atsklei
džia paslaptį — milicijos skyriaus 
viršininku taip pat yra rusas A. Treš- 
čenkinas. Jam buvo duotas įsakymas 
iškelti baudžiamąją bylą mušeikoms.

STAKLIŠKIŲ LOBIS
Stakliškių miesteliui priklausančia

me lauke, traktoriumi nuvilkus di
džiulį akmenį, buvo rastas po juo 
pakastas varinis puodas su 600 m. 
amžiaus turinčiais papuošalais. Si
dabriniai lydiniai yra lietuviškos ir 
senojo Naugardo kilmės. Lobis per
duotas Vilniaus istorijos-etnografijos 

k muzėjui.

CHEMIJOS PRAMONE
Chemijos pramonės valdybos vir

šininko pavad. Leopoldas Kaminskas 
“Tiesos” puslapiuose kalba apie da
bartinę chemijos pramonę Lietuvo
je. Iki 1958 m. chemijos pramonės 
beveik nebuvę, išskyrus keletą fabri
kų, gaminusių buitines chemijos pre
kes. Šiuo metu chemijos pramonės 
valdybai priklauso 20 jau veikiančių 
įmonių. Gaminama derva, polistiro- 
linės plytelės grindims, cinko balta
lai, dažai, emalė, relinas, aliejus, 
vaistai, kanifolija, terpentinas. 1959 
m. pradėta Kėdainių chemijos kom
binato statyba. Kombinatas gamins 
mineralines trąšas — suferfostatą ir 
amofoską. Jonavoje statomas azotinių 
trąšų fabrikas. Vilniuje pirmąją pro
dukciją jau davė plastmasių gamyk
la. Daug dėmesio skiriama Kauno 
dirbtinio pluošto fabrikui, kuris ga
mins acetatinį šilką. Kėdainiuose pro
jektuojamas pašarinių mielių fabri
kas. L. Kaminsko nuomone, chemi
jos pramonė tapsianti viena pagrin
dinių šakų.

MUGĖ SOKOLNIKUOSE
Tarprespublikinėje liaudies varto

jamų prekių mugėje Sokolnikų par
ke, Maskvoje, savo gaminių modelius 
parodė ir lietuviškieji audimo fabri
kai: “Lelija” ir “Dubysa” — madin
gas moteriškas sukneles, apsiaustus, 
vyriškas eilutes; “Spalis” — vaikiš
kus drabužius; “Nevėžis” — mokyk
linę aprangą; “Raudonoji vėliava” — 
kailius; Šiaulių “Verpstas”, Vilniaus 
“Vilija”, Telšių “Mastis” — trikota
žą su sintetinio pluošto priemaišo
mis. Drabužių pavyzdžiai susilaukė 
teigiamo mugės dir. A. Uchanovo 
įvertinimo. Mugėje dalyvavo ir ava
lynės fabrikai. Tikimasi, kad sekan
čiais metais avalynės eksportu Lie
tuva tarp “broliškųjų” respublikų už
ims III vietą.

PARTINĖ BAUSMĖ
Už nestropumą darbe, visuomeni

nio turto grobstymą paprasti mirtin
gieji atleidžiami iš darbo, o kartais 
jie dargi susilaukia ir teismo baus
mės. Partiečiams, žinoma, taikomas 
kitoks principas. Pavyzdžiu čia gali 
būti Pasvalio kaimiškosios gamybi
nės valdybos organizatorius G. Grai
bus, kuris darbo dieną pradėdavo ke
liais telefoniniais pasikalbėjimais su 
kolchozų raštinėmis ir ją užbaigda
vo degtinės bonkų tuštinimu. “Tie
sa” cituoja kompartijos Pasvalio val
dybos sekr. pavad. A.. Bitino charak
teringą reagavimą į žmonių skundus: 
“Organizatorius G. Graibus apsvars
tytas gamybinės valdybos pirminės 
organizacijos susirinkime. Už trūku
mus darbe ir už netinkamą elgesį su
sirinkimas pareiškė jam partinę 
bausmę ...” —vkst—
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Lietuviai pašauly j e

DELHI-SIMCOE, Ont.
MYKOLO TUTNYLOS NETEKUS.— 

Besiruošiant Kalėdoms, berašant svei
kinimų korteles, staiga atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Mykolas Tuinyla. Jis 
pasijuto sergąs gruodžio 15 d. Mirė 
Simcoe ligoninėj gruodžio 17 d. Pa
laidotas Tillsonburgo kapinėse gruo
džio 22 d. Pamaldos įvyko šv. Kazi
miero bažnyčioje Delbi, Ont.; dalyva
vo pilna bažnyčia žmonių. Pamaldas 
laikė kun. dr. J. Gutauskas ir prel. dr. 
Vyt. Balčiūnas, vargoninkavo sol. V. 
Verikaitis. Už mirusio vėlę giminės, 
draugai ir pažįstami užprašė virš 50 
šv. Mišių.

Velionis gimė 1888 m. spalio 25 d. 
Naujavalakių sodžiuje, Krosnos vals
čiuje. Turėjo 5 brolius ir dvi seseris. 
Tėra likęs gyvas vienas brolis Jonas, 
gyvenąs Bostone, kuris dalyvavo lai
dotuvėse. Visi broliai išvyko į JAV- 
bes, išskyrus Martyną ir seserį Mari
joną Mažeikienę.

Mykolas Tuinyla grįžo į Lietuvą 
1918 m. Lietuvoje reiškėsi visuomeni
niame ir politiniame darbe, dirbo ko
operacijos srityje. Amerikoje buvo 
baigęs ekonominę mokyklą. 1925 m. 
vedė rokiškietę Eleną Sakalauskaitę. 
1926 m. išvyko į Kanadą ir apsigyveno 
Londone, Ont., kur dirbo batų fabri
ke. 1937 m. pirko Staddard viešbutį 
Delhi, Ont., kurį valdė iki 1947 m. 
Tais metais persikėlė gyventi į Simcoe 
miestą, kur pirko gražią rezidenciją. 
Velionis paliko tris tabako ūkius.

Polaidotuviniai pietūs įvyko Mill 
Mar restorane prie Courtlando, ku
riuose dalyvavo virš 200 žmonių.

Mirusis paliko giliai jo liūdinčią

Montrealio Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserų vienuolyno Rėmėjų Būrelio valdyba su seselėmis. Sėdi iš kairės: 
sės. M. Dolores, A. Ottienė, V. Buzienė, sės. vyresnioji M. Margarita, A. Zubienė, D. Smilgevičienė. Stovi iš kairės: 
pian. K. Smilgevičius, sės. M. Emanuelė, J. Jankienė, G. Montvilienė, sės. M. Jonė, arch. P. V. Zubas; trūksta J. 
Dalmanto. Nuotrauka T. Laurinaičio

Valdybos ir seselių rūpesčiu 1963 m. lapkričio mėn. buvo surengtas gražiai pasisekęs bazaras. Dabar rengiamasi 
retam įvykiui: paminėti seselių veiklos Montrealyje pirmąjį dešimtmetį. Minėjimas įvyks š.m. gegužės 2 d. Ta proga 
rengiamam koncerte pakviesta dainuoti Čikagos Lietuvių Operos solistė P. Bičkienė.

J A Valstybės
K. PAULIUS, Vista, Calif., nusipir

ko kelių šimtų triušių ūkį ir tenai per- 
sikėlė gyventu

DR. J. MIKELION1S yra vienintelis 
lietuvis gydytojas Seattle, Wash. Jis 
yra buvęs Australijoj, dirbęs papras
tu darbininku, paskui nuvykęs Argen
tinon, o iš ten — Amerikon. Apie tuos 
visus vargus dr. J. Mikelionis yra pa
rašęs ir išleidęs knygą.

KUN. DR. A. DEKSNYS, East St. 
Louis, Ill., lietuvių par. klebonas, Šv, 
Tėvo yra paaugštintas į monsinjorus 
Rt. Rev. titulu. Jis East St. Louis yra 
pastatęs bažnyčią, kurios statyboje 
randama daug lietuvių širdžiai artimų 
motyvų—ornamentikos, vitražų ir pan.

Austrijos ir Italijos į Šveicariją pa
teko apie 200 lietuvių karo tremtinių. 
Didesnė jų dalis išvažinėjo į kitus 
kraštus: Australiją, Kanadą, JAV. Li
kusieji lietuviai Šveicarijoj įsikūrė 
gana gerai, gal neblogiau negu išva
žiavusieji į Amerikos kraštus. Šiuo 
metu Šveicarijoj gyvena tik apie 60 
lietuvių. Stipriausioji profesinė ma
žuma — medicinos darbuotojai — 4 
lietuviai med. gydytojai, 3 veterinari
jos gydytojai ir viena dantistė. Kele
tas studentų iš Amerikos ir Vokieti
jos studijuoja Šveicarijos un-tuose, 
daugiausia — mediciną. Vienas lietu
vis skulptorius dirba Ženevoje kaip 
profesorius Meno akademijoj. P. Sta- 
siulienė Zueriche turi tautinių šokių 
grupę, su kuria ji mielai pasirodo ne 
tik pas lietuvius, bet ir pas šveicarus.

HAMILTON, Ont
VISUOTINIS BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS įvyks sausio 19, sek
madienį, 4 vai. p.p. AV parapijos salė
je. Šis susirinkimas šaukiamas ryšium 
su neužilgo įvykstančiais naujos B-nės 
valdybos rinkimais. Kviečiami visi da
lyvauti.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS Hamiltone 
ir apylinkėse pradedamas rinkti tuoj 
po N. Metų. Rinkimą atlieka su talka 
Bendr. valdybos nariai. Kiekvienas lie
tuvis bus aplankytas namuose ir pa
prašytas įteikti solidarumo įnašą — 
$2 metams. K. M.

KIŠKIŲ BALIUS! — Žūklautojų ir 
Medžiotojų klubas “Giedraitis” sausio 
25 d. ruošia kiškių balių KnigKts of 
Columbus salėje, 222 Queenston Rd. 
Gros padidintas Benny Ferry orkest
ras. Veiks turtingas bufetas su gėri
mais, bus šilta kiškiena ir įvairūs už
kandžiai. Kiekvienas, kuris pirks bi
lietą į balių, tuo pačiu bilietu galės 
dalyvauti ir turtingoj loterijoj. Jau 
dabar gaunami vertingi daiktai. Taip 
pat bus išstatyti laimei išbandyti tur
tingi vaišių staliukai. Į balių pakviesti 
Toronto ir Wellando žūklautojų ir me
džiotojų klubai. Prieš balių tarp trijų 
klubų įvyks šaudymo rungtynės. Jau 
yra paskirtos dvi didelės pereinamo
sios taurės, kurias dovanojo Walker’s 
Whisky Co. Pirma taurė bus įteikta 
tam klubui, kuris išeis laimėtoju. 

I Antra taurė bus įteikta geriausiam 
šauliui Hamiltono klubo nariui. Lai
mėjusiems taurės iškilmingai bus 
įteiktos salėje baliaus metu.

Kviečiame talkon kiškių medžioti; 
norintieji dalyvauti toje medžioklėje 
prašomį neatidėliojant užsiregistruoti 
pas A. Stasevičių FU 3-9418 ir pas 
Simkevičių FU 3-2169. Ten pat gali 
užsiregistruoti norintieji pasiprakti
kuoti šaudyme, nes varžyboms šaudy
mo pratimai jau prasidėjo. Varžybų ir 
kiškių medžioklės data bus pranešta 
spaudoje.

Prašome visus atsilankyti į šį įdo
mų mūsų parengimą. Mielai laukiame 
jaunimą atsilankant; puiki proga nau
joms pažintims. Klubo valdyba

Paryžius. — Prancūzų muiti
nės šefas Raoul de Montremy pa
tenkintas ekspreso Paryžius-Briu- 
selis sąžiningais keleiviais. Ke
leivių bagažai netikrinami, rei

kalingos formos užpildomos sa
varankiškai ir muitinės pajamos 
pakilo 19%. Panaši sistema bus 
pritaikyta Paryžius - Bonna gele
žinkelio linijoj.

KUN. ST. ŠANTARAS, daugiau tre
jų metų pirmininkavęs LB Kultūros 
Fondui, iš tų pareigų pasitraukė. Jo 
pareigas laikinai perėmė JAV LB cv 
pirm. J. Jasaitis. Kiti v-bos nariai, nau
jojo pirm, paprašyti, pasiliko parei
gose. Jie yra: St. Semėnienė, V. Bū
tėnas, L. Balzaras, J. Bertašius, K. Ro- 
žanskas ir A. Lakas.

V. SIDZIKAUSKAS, mūsiškis dip- 
lomatas ir Liet. Laisvės K-to pirm., 
neseniai turėjo ilgą kelionę po pa
saulio laisvuosius kraštus. Pagal jo 
įspūdžius, ypač rytų Azijoj, esama 
daug skurdo, kurį sukėlė raudonoji 
audra — komunizmas. Eiliniai žmonės 
tenai apie komunizmą nieko arba la
bai maža tesupranta. Todėl jiems aiš
kinama, jog komunizmas tai blogos 
dvasios, kurios šėlsta naktimis, spjau
do ugnimi ir sėja mirtį.

INŽ. A. RUDIS neseniai grįžo iš 
Azijos kraštų, kur buvo išvykęs JAV 
vyriausybės siųstas ryšium su JAV 
programa atsilikusiems kraštams 
remti.

FRANK B. MARKŪNAS (ne Macko
nis, kaip spaudoj buvo rašyta), kuris 
buvo dingęs ir policijos jieškomas, 
Griffith Park kalnuose rastas negyvas. 
Jis buvo 30 m. amž., neseniai atvykęs 
iš rytinių valstybių ir apsigyvenęs Ka
lifornijoj. Velionis gimęs Amerikoje.

Brazilija
KUN. J. BRUŽIKAS, SJ, Sao Paulo 

mieste, buvo užgautas pravažiuojan
čios mašinos. Guli ligoninėje su per
laužta ir sugipsuota koja.

Urugvajus
A. GRIšONAS, LIETUVOS ATSTO

VAS, uoliai dalyvauja įvariuose dip
lomatiniuose priėmimuose ir savo ko
lonijos pobūviuose. Jo žmona daini
ninkė Liucija taip pat kviečiama į 
įvairius reprezentacinius pobūvius. 
Daug veiklumo rodo spaudos attache 
K. Čibiras. j®

LIET. PASIUNTINYBĖS spaudos 
attache K. Čibiras dažnai kalba per 
radiją ispaniškai apie Lietuvos ir lie
tuvių reikalus. Neseniai jis Raibėjo 
apie ispaniškai Argentinoje išleistą B. 
Armonienės knygą “Palik ašaras Mask
voje”. Toji knyga nebrangia kaina par
davinėjama ir Montevideo knygy
nuose.

KORDOBOS KALNUOSE sausio mė- 
nesį Tėvų marijonų vasarnamyje Villa 
del Dique organizuojama P. Amerikos 
studijuojančio jaunimo stovykla. Ren
giasi dalyvauti ir Urugvajaus lietuvių 
jaunimo grupė. Jų paramai buvo su
rengtas vakaras su menine paties jau
nimo programa. Paruošė Pr. Al.

Nuoširdi padėka už suruoštą staigmeną mūsų 25 me
tų vedybinio jubilėjaus rengėjams - iniciatoriams: E. V. Jaš- 
kevičiams, E. J. šeperiams; šeimininkėms: E. šeperienei, E. 
Jaškevičienei, A. žekienei, M. Šileikienei, T. Varneckenei, 
O. Juodviršienei. Pasakiusiems sveikinimo kalbas: T. Placi
dui, OFM, V. Jaškevičiui ir H. Chvedukui; visiems daly
viams: P. Ukelienei, St. Ukelytei, V. A. Žekams, J. A. Griki
niams, K. M. šileikiams, P. B. Racevičiams, B. A. šimkevi- 
čiams, V. Nagornienei, T. Varneckienei, E. V. Bulzgiams, 
G. H. Chvedukams, P. O. Pivoriūnams, P. Vežauskams, A. 
Lukoševičiui, P. A. Augaičiams, Ą- A. Dabrovolskiams, G. V. 
Dabrovolskiams, A. Kundrotams, J. E. Bukšaičiams, J. Pu- 
zyrai, E. Buividui, dukterims ir žentams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už ši mums visai ne
tikėtai suruoštą pobūvi ir gražią dovaną.

' A. M. Danieliai

DR. Z. BRINKIS išrinktas Kalifor
nijos Lietuvių Gydytojų Dr-jos Los 
Angeles skyr. pirm. Dr. Brinkis nese
niai atvykęs iš Čikagos ir dabar dirba 
Veteranų ligoninėje, W. Los Ange
les, Calif.

Italija
KUN. PR. GAVĖNAS, saleziečių 

gimnazijos mokytojas ir “Saleziečių 
Balso” red., buvo sunkiai susirgęs, 
šiuo metu gydosi pajūrio klimate.

Vašingtonas. — Ne vedybinių 
gimimų skaičius JAV 1960 m. pa
siekė 224.000, kai 1940 m. tebuvo 
89.000.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 841511

našlę Eleną Tuinylienę ir kitus gimi
naičius: Antaną ir Joną Mažeikas (se
sers vaikai), p. Liutkus, p. Dulkienę 
(p. Liutkuvienė ir p. Dulkienė yra se
sers dukterys), p. Stradomskius ir kt.

Mykolas Tuinyla buvo susipratęs lie
tuvis, nuoširdžiai mylėjęs savo tėvynę 
Lietuvą, plačiai apsiskaitęs ir išsila
vinęs žmogus. Nuo pat pradžios pri
klausė prie lietuviškos šv. Kazimiero 
parapijos, ją gausiai rėmė lėšomis ir 
moraliai. Jis palaikė ir lietuviškąją 
mokyklą. Kartu su žmona yra naujo 
didžiojo altoriaus fundatoriai. Jis bu
vo uolus, skaitytojas ir rėmėjas lietu
viškosios spaudos.

Ilsėkis ramybėje Kanados žemelė
je. Tavęs liūdi giminės, draugai, šv. 
Kazimiero parapija ir lietuviškoji ben
druomenė. Amicus

A. t A.
MYKOLUI TUINYLAI mirus, 
sunkiose valandose jo žmoną Eleną, 

jos brolį B. Sakalą ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia —

J. Mažeika 
E. Dulkis 
A. Masys

R. BALUTYTĖ, 8 m., Cicero gyven
toja, grįžtanti iš mokyklos buvo už
kliudyta automobilio ir sužeista. Mer
gaitės tėvas yra žinomas aktorius J. 
Balutis.

ARCH. ALB. KISIELIUS “Chicago 
Daily News” dienraštyje minimas kaip 
vienas iš prisidėjusių prie modernaus 
meno pastato U. S. Gypsum statybos, 
esančio Monroe ir Wacker Dr. gatvių 
sankryžoje Čikagoje.

J. JUREVIČIUS, gyv. Los Angeles, 
Vasario 16 gimnazijai paaukojo $100.

VIENA P. AMERIKOS VALSTYBĖ 
yra prašiusi parūpinti jai lietuvių dai
lininkų meno parodų katalogų. Daili
ninkai, kurie dar turi savo kūrinių 
buvusių parodų katalogų, malonėkite 
artimiausiu laiku bent po vieną eg
zempliorių atsiųsti: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y., 10024.

Argentina
PETRAS ALEKSA mirė vėžiu, su

laukęs 60 m. amžiaus. Kilęs iš Suvalki
jos. Argentinon atvyko 1929 m. Visą 
laiką dirbo “Pakalugos” audykloje. Gi
liame liūdesyje paliko žmoną Julę Pa- 
čiukonytę-Aleksienę ir sūnų Antaną 
su šeima; keli broliai — Lietuvoje. Pa
laidotas Sarandi kapinėse.

Australija
JONAS NORMANTAS, “Mūsų Pa- 

stogėje” rašydamas apie alkoholio ža
lą, prisimena Australijoj automobilio 
suvažinėtą ukmergiškį Petrą Bačiulį, 
57 m. amž., Lietuvoj baigusį Vyt. D. 
un-te ekon. fakultetą. Australijoj ve
lionis pasitraukęs iš lietuviškosios 
B-nės veiklos bei lietuvių tarpo ir no
rėjęs suartėti su australais, bet tai ne
pavykę. Pradėjęs nesaikingai gerti ir 
pakliuvęs į beprotnamį. Ten kiek pa
sveikęs pabėgo ir vėl pradėjo dirbti. 
Deja, pakliuvo po automobiliu ir buvo 
suvažinėtas. Nelaimingasis buvo palai
dotas Melbourne Fawkner kapinėse 
1963 m. spalio 23 d. Jis giminių Aust
ralijoj neturėjo ir jokio testamento 
nepaliko; santaupos — £2000 atiteko 
valstybei.

Vokietija
VOKIETIJOJE GYVENĄS JURGIS 

P. kas mėnesį iš Lietuvos nuo moti
nos gauna laišką, kurį ji baigia prie
rašu: “Kad tu mane prisimintum, įde
du savo žilą plauką”.

Jurgio draugas, vokietis, paklausė:
— Ar sovietų cenzoriai nepameta 

plauko?
— Ne. Palikdamas Lietuvą su moti

na susitariau, kad ji niekada nedės 
plauke...

— Tai ko jaudinies?
— Nes laiške visad randu plauką; 

tai rodo, kad cenzoriai skaitė laišką...

ATEITININKŲ ŠVENTĖ Vasario 16 
gimnazijoj įvyko 1963 m. gruodžio 8 
d. Pamaldas laikė sielovados dir. A. 
Bernatonis, paskaitą skaitė kun. J. Dė
dinas. Kuopos pirm. — A. Vitkus VU 
kl. vadovavo iškilmingam susirinki
mui. Ypač buvo įspūdingos įžodžio 
apeigos. Penki kuopos nariai-kandida- 
tai, bučiuodami vėliavą, davė ateiti- 
ninkišką pasižadėjimą, be to, dar šeši 
šia proga gavo vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų žymenį — juostelę. Pirmą 
kartą Vysk. Valančiaus moksleivių 
ateitininkų kuopos istorijoje įžodį 
drauge davė taip pat ir trys studentai 
— Vokietijos Studentų Ateitininkų Są
jungos nariai—Marina Auderytė, Ber
lynas, Bronius čepulevičius, Heidel
bergas, ir Dalia Damijonaitytė, Frank
furtas.

Ateitininkų sendraugių vardu Ad. 
Šležas iš Mainco priminė, kad kas įsto
ja į šias gretas, ateina ne kokių pato
gių privilegijų, o garbingų, bet sun
kių uždavinių jieškott Studentų atei
tininkų pirm. V. Bartusevičius iš Tue- 
bingeno, iškėlė sunkumus, kurių turi 
lietuviai studentai Vokietijoje, būda
mi labai išsisklaidę po įvairius univer
sitetus, ir labai dėkojo Vasario 16 g. 
vadovybei už suteiktą progą taip iš
sklaidytam akademiniam jaunimui su
sirinkti lietuviškoje tėviškėje.

Vaišių - agapės metu ateitininkus 
sveikino Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vad. mokyt. F. Skėrys ir skautų “Auš
ros” tunto tunt. mokyt. T. Gailius. 
Įžodį davusiuosius Tėvas A. Bernato
nis apdovanojo simbolinėmis dovanė
lėmis.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIET. BENDRUO

MENE įsikūrė 1945 m. Karui baigian
tis ir jam pasibaigus iš Vokietijos,

Brangiai p. E. TUINYLIENEI, 
jos mylimam vyrui

MYKOLUI T UI N Y L AI staiga mirus, 
reiškiame gilią užuojautą, kartu liūdime 

ir linkime stiprybės ateičiai —

J. A. Dambrauskai
J. S. Dambrauskai
L. J. Ulbinai 

t — su savo šeimomis

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
į naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

SKAUTŲ ĮŽODŽIO APEIGOS Vasa
rio 16 g. buvo rūpestingai paruoštos. 
Įžodį davė 9 moksleiviai. Į visus skau
tus bei svečius kalbėjo brolis T. Gai
lius. Jis pakvietė gimnazijos direkto
rių uždegti tris žvakes, kurios simbo
lizavo Dievą, tėvynę, artimą. Kun. di
rektorius savo žodyje priminė, kad 
skautas turi būti panašus į tą degan
čią žvakę, šviesti ir degti Tėvynės mei
lės ugnimi. Kun. J. Dėdinas, dv. va
dovas, ragino visus ne tik neužmiršti 
šios gražios šventęs, bet parašyti apie 
ją tėveliams, geradariams ir drau
gams. Programai vadovavo valt. A. 
Vitkus. Joje pasireiškė visos skiltys su 
deklamacijomis, dainomis, žaidimais. 
Kiekviena skiltis turėjo savo stalą, 
kuris buvo papuoštas pagal tos skil
ties pavadinimą. Gražiausiai papuoš
tas stalas buvo premijuojamas.

TINKAMU 
MOMENTU ...

•Paari
SVETINGUMAS

Vaišink importuotu Paari Roodeberg raudo
nuoju vynu, tušintais jautienos kepsniais ir 
valgis tampa vaišėmis. Jei žuvimi ar paukš
tiena vaišinama, butelis Paari Riesling pui
kiai papildo. Paari Rode suteikia jaukų 
vaišingumą betkada. Visos importuoto vyno 
rūšys puikios už stebėtinai prieinamą kainą.

FOUR SEASONS TRAVEL Dz- ...
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreQlT

Vn A^ėM ▲ e Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DALtiNAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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Nesitrauksim iš tėvynės sargybos
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA

Jis ėjo pamažu per tamsų prie
miestį. Namai stovėjo lyg atkreip
ti į dangaus pusę. Mėnulis nebu
vo pasirodęs, ir gatvės grindinys 
nusigando išgirdęs vėlyvą žingsnį. 
Pagaliau jis atrado vieną seną 
lentgalį. Pastūmė jį su koja, ir 
vienas gabalėlis sunkiai atsidu
sęs nulūžo. Sutrūnijęs medis sal
džiai kvepėjo. Jis nuskubėjo per 
tamsų priemiestį atgal, žvaigž
džių čia nebuvo.

Kai jis atvėrė duris (jos verkė 
jam atidarant), pažvelgė jo žmo
nos išblyškusiai mėlynos akys iš 
nuvargusio veido. Kambaryje bu
vo taip šalta, kad žmonos kvėpuo
jamas oras pavirto į baltą šerkš
ną. Vyras sulenkė savo liesą ke
lią ir sulaužė keletą šakalių. Ša
kaliai dejavo. Kvepėjo sutrūnijęs 
medis. Paėmęs vieną medžio ga
balą, pauostė.

— Kvepia beveik kaip pyra
gas, — nusijuokė jis negarsiai.

— Nesijuok, — kalbėjo žmo
nos akys. — Nesijuok! 'Jis mie
ga...

Vyras sudėjo šakalius į mažą 
skardinę krosnį. Jie sužėrėjo ir 
paskleidė kambaryje kelis šviesos 
spindulius, kurie staiga krito ant 
vieno mažyčio apvalaus veidelio. 
Tas veidelis atsirado dar tik prieš 
pusę valandos, bet jau turėjo vi
sa, kas prie jo priklausė: ausis, 
nosį, burną ir akis. Akys turėjo 
būti didelės; tai buvo galima ma
tyti, nors jos ir buvo užmerktos. 
Burna buvo atvira, ir iš jos švel
niai pursnojo oras. Nosis ir au
sys buvo paraudonavusios.

— Jis gyvas, — galvojo moti
na, o mažas veidukas miegojo.

— Čia dar yra avižų košės, —

Nesijuok! Jis mie-

pasigirdo vyro žodžiai.
— Gerai, gerai, — atsakė žmo

na. — Man labai šalta.
Vyras paėmė dar keletą šaka

lių. Kai jis atvėrė krosnies dure
les, vėl užkrito keli šviesos spin
duliai ant miegančio vaiko. Žmo
na jam tyliai tarė:

— žiūrėk, lyg kokia aureolė, 
matai?

— Aureolė? — galvojo jis.
Prie d,urų pasirodė keletas 

žmonių.
— Mes pamatėme šviesą pro 

langą, — sakė jie. —Mes norime 
nors dešimt minučių pailsėti.

— Bet mes turime kūdikį, — 
atsakė jiems šeimininkas.

Tada jie nieko daugiau nebe
sakė ir įėjo kambarin.

— Mes būsime visai ramūs, — 
šnabždėjo jie.

Jie buvo trys, apsirengę senais 
drabužiais. Vienas jų popierinę 
dėžutę, kitas maišą. Treciasis bu
vo be rankų.

— Nušalo, — tarė jis, atsukda
mas šeimininkui savo apsiausto 
kišenę, kurioje buvo tabako ir 
plono popieriaus. Jie sukosi ciga
retes, bet moteris sušuko:

— Ne! Vaikas!...
Tada jie visi keturi išėjo už du

rų, ir iš jų cigarečių matėsi tik 
keturi taškai. Vienas buvo storai 
apvyniotomis kojomis. Jis išsi
ėmė iš savo maišo išdrožinėtą 
darbelį ir tarė:

— Tai bent asilas! Aš jį dirbau 
septynis mėnesius! Ji atiduosiu 
tam vaikui.

Taip pasakęs, padavė jis dro
žinį šeimininkui.

— Kas yra su Tamstos kojo
mis? — paklausė šis.

— Vanduo, — atsakė asilo dro
žinėtojas. —Nuo bado ...

Tretysis drebėjo.
— O nieko, — šnabždėjo jis, 

— tai tik nervai, iš baimės...
Užgesinę savo cigaretes, jie 

įėjo atgal į kambarį ir stebėjo 
mažą, miegantį veiduką. Dreban
tysis išėmė iš savo dėžutės du gel
tonus saldainius:

— Atnešiau tai moteriai.
Moteris net išplėtė akis, kai tie 

“trys tamsieji” pasilenkė prie 
jos vaiko. Jai pasidarė baugu. 
Vaikas ėmė rėkti ir kojytes stum
ti į jos krūtinę, kad tie trys tam-' 
šieji nuslinko prie durų. Čia jie 
žemai nusilenkė ir prapuolė tam
soje. Vyras palydėjo juos savo 
akimis.

— Keisti šventieji, — prašne
ko jis į savo žmoną ir uždarė du
ris. — Tai šventieji čia buvo, — 
sumurmėjo jis dar kartą ir pra
dėjo jieškoti avižų košės. Tuo mo
mentu vaikas atidarė savo burny
tę ir pravirko.

— Verkia jis? — paklausė 
vyras.
. — Ne, man rodos, jis juokia
si, — atsakė žmona.

— Kvepia beveik kaip pyragas, 
kalbėjo jis, uostydamas šakalių 
krūvą. — Kaip pyragas. Taip sal-

— šiandieną Kalėdos, — tarė 
žmona.

— Kalėdos, — sumurmėjo jis, 
— o nuo mažos krosnies žybčiojo 
maža liepsnelė, apšviesdama mie
gantį kūdikį...

Iš vokiečių kalbos vertė 
Elena Kelerytė,

Vasario 16 gimnazija

Sofija Pacevičienė TRYS KARALIAI

i pasisako

Castelnuovo Don Bosco žengė j 12 
I savo gyvavimo metus. Nors savaime 
g neilgas laikotarpis, betgi mūsų gyve- 
I narnose sąlygose jau tam tikras metų 

kiekis. Atidarydami įstaigą tikrai ne- 
į sitikėjom tiek išgyventi: vylėmės grei- 
1 tesnės laisvės dienos. Gi kol ji dar 
S neišaušo, turim gyventi ir kurti Ap- 
| vaizdos leistose sąlygose, kurti Lietu- 
I vos ateitį — lietuviškai ugdyti trem- 
i ties jaunimą.
f Darbas nelengvas ir auklėtojams ir 
g auklėtiniams, toli nuo Tėvynės stin- 
| gautiems tinkamesnių pedagoginių 
I priemonių; darbas daug pasišventimo 

reikalaująs ir iš tautiečių, kurie sa
vo auka padeda šiam Lietuvybės židi
niui išlaikyti ir po Italijos dangumi.

Iš savo pusės esam pasiryžę, kol 
g dar bus lietuviško jaunimo, dar besi

žavinčio tėvų kalba ir Lietuvos gra
žesne ateitimi, nors ir su dideliu pa- 

< siaukojimu nenuleisti rankų ir nepasi-

traukti iš Tėvynės sargybos. Svarbu, 
kad nesumažėtų ar ir visai nepasi
trauktų jaunųjų lietuvių tremtinių 
rėmėjai.

šv. Kalėdų ir Naujųjų 1964 metų 
proga, auklėtojų ir berniukų vardu, 
nuoširdžiai dėkoju rėmėjų būreliams 
ir ypač jų vadams, taip pat ir kitiems 
tautiečiams, vienu ar kitu atveju at
simenantiems Castelnuovo jaunimą ir 
kartu jiems meldžiame gausios Vieš
paties palaimos. Betgi šiemet per pra* . 
ėjusias atostogas susidariusios dides
nės skolos (turėjom išlaikyti 42 ber
niukus virš mėnesio vasaros stovyk
loj) mus verčia kreiptis į platesnę 
lietuvių visuomenę ir prašyti paramos. 
Kiekvienam iš anksto nuoširdžiai dė
koju.

Kun. Stasys Petraitis, 
Istituto Saleziano Lituano 

Castelnuovo Don Bosco 
(Asti), Italia

Pasyvių mąstytojų tikėjimas
BUDISTŲ VIENUOLIŲ TURTAS — APDARAS, DUBENĖLIS, 

SKUSTUVAS, SIETELIS

s
i

Roma

PO LIETUVIŠKOS ŠEIMOS 
TEISMO

Augščiausias tribunole ir gerb. tei
sėjai! Jūs apkaltinot mane ir nubau- 
dėte. Džiaugiuosi — bausmė persvel- 
ni. Turbūt tąi įvyko gerų gynėjų dė
ka ar dėl prokuroro peršvelnaus kal
tinimo, nors drebėjau perskaitęs kal
tinamąjį aktą.

Bijojau daugiau liudininkų nepalan
kių man, kad neužsitarnaučiau mirties 
sprendimo. Esu laimingas, nes teis
mas nenagrinėjo mano nusikaltimų 
priežasčių. Jos mane būtų iš dalies 
teisinusios, kaikuriais atvejais smerku
sios ir inkriminavusios pačius tei
sėjus.

Mane kaltino už kritiką ir savo au
toriteto pažeidimą vaikų akyse. Taip
— prisipažįstu. Aš anarchistu jau tė
vynėje tapau ir toks čia atvažiavau. 
Ten aš girdėjau mūsų tautos vadų nie
kinimą, nesveiką kritiką ir jokio po
zityvaus kelio ateičiai, ten tapau in
validu — be širdies. Stovykliniame 
gyvenime skudurų dalybos mane vi
sai išvedė iš pusiausvyros.

Nesunku man ir čia be širdies. Di
džiuojuosi praeitimi, kad senoliai su
gebėjo gerai “taurelėje skandinti var
gą savo” ir išlaikė liaudyje lietuviš
kumą. Aš čia mėginu tą patį. Daug 
vargų ir rūpesčių aš ir čia turiu. Pra
radau titulus, geras vietas ir atsidū
riau fabrike. Taurelę išgėręs saldžiai 
sapnuoju žilą senovę nuo Jogailos iki 
Tiškevičių. Esu kaltas.

Jūs apkaltinot mane svetimų žo
džių vartojimu, bet ir tą aš atsivežiau 
iš tėvynės. Ten girdėjau kalbas, pri
maišytas tarptautinių žodžių, kurių nė 
ketvirčio suprasti nepajėgiau, bet ma
niau, kad tai augšto mokslo, gero ap
siskaitymo ir inteligento pažymys. Aš 
stengiausi daryti tą patį, taip kaip iš
maniau. Man nesunku buvo čia atva
žiavus tuos žodžius pakeisti angliš
kais. Aš žengiau dar toliau. Vartoju 
ne atskirus žodžius, bet jau ištisus iš
sireiškimus ir skamba, bent jau ma
no pačio ausyse, labai moksliškai. Jei 
Jūs, ponai teisėjai, galvojate kitaip
— esu kaltas.

Jūs nubaudėte mane per penkeris 
metus pasitaisyti ir grįžti į tikrąjį ke
lią, bet nedavėte gairių, kaip praktiš
kai aš tą turėčiau atlikti. Neipiegojęs 
porą naktų ir perkratęs sąžinę prade
du taisytis nuo šios dienos.

1. Rašysiu pareiškimą įstoti į Žu- 
vautojų ir Meškeriotojų Dr-ją ir šau
dysiu žvėrelius, minkais vadinamus, 
nes tas žvėrelis tai mano šeimos di
džiausia nelaimė. Rizikuosiu ir skyry
bomis.

2. Parduosiu vasarvietę ir gautą 
laiką pašvesiu šeimai — vaikams, o 
ne taurelei.

3. Išardysiu visas įruoštas katakom
bas savo rūsyje.

4. Grąžinsiu visus tautiškus kakla
raiščius atgal giminėms, nes jie per- 
paprasti ir prašysiu žmoną, kad pati 
išaustų ar dukrą pamokytų ir tikru 
savu pasipūošiu Vasario 16 proga.

5. Neleisiu žmonos į jokius prieš- 
vestuvinius ar povestuvinius pobūvius, 
o jei, atleiskite, neišlaikysiu, ji ten 
jokio žaliuko nenusineš, nebent kas 
liks nuo gatvėkario bilieto.

6. Solidarumo mokestį sumokėsiu, 
jei mane užklups prie draugų ir bus 
nepatogu išsisukti.

7. Pasenus mano televizijos apara
tui, pirksiu kitą su patentuotu užrak
tu ir raktą pasirišiu po kaklu, kad at- 
gaučiau prarastą autoritetą vaikų 
akyse.

8. Kiek galėdamas stengsiuosi įsi
jungti į organizacinį darbą — steng
siuosi patekti į kurio nors bankelio 
valdomuosius organus. ,

9. Savo žmonai angliško kalėdinio 
pasveikinimo nesiųsiu paštu. Nepyki
te ir pažįstami, jei ką nors iš jūsų ap- 
leisčiau.

10. Automobilis yra būtinybė. Šiam 
mano turimam sugriuvus, pirksiu vie
ną geriausių ir sekmadienį atvažiavęs 
į bažnyčią pastatysiu prie pagrindi
nių durų, o jei ten kitas panašus sto
vėtų, statysiu aikštės viduryje taip, 
kad ir Jūs, teisėjai, jį pastebėtumėte.

11. Prislėgtas nepaprastai sunkios 
dvigubų tradicijų naštos, stengsiuosi 
nusikratyti visų svetimybių:

a. negersiu daugiau whisky, o tik 
konjaką su citrina;

b. kalakutą vysiu iš savo kiemo — 
nuo dabar žąsis yra mano paukštis;

c. per Kalėdų ir Velykų šventes ne
valgysiu jokių pietų, o tik pusryčius;

d. nevažiuosiu į Prisikėlimą nakties 
metu, o tik saulei tekant.

Paskutiniu žodžiu, džiaugsiuosi, kad 
Jūs nekvietėte liudininkais nei mano 
vaikų, nei šeimos draugų. Būčiau bu
vęs pakartas. Jūs nesutikote atidėti 
bylos, nors gynėjai prašė, kad liudi
ninkų suole nepasirodytų Kudirkos ir 
Basanavičiaus dvasios, kurių ir Jūs, 
teisėjai, būtumėte išsigandę.

Pasilieku Jūsų p., teisėjai, malo
nėje. — Nuteistosios šeimos vardu

B. Saplys

LAIŠKAS JOKŪBUI J. STUKUI 
LIETUVIŲ KOMITETO 

PASAULINEI PARODAI 
PIRMININKUI

Mielas Jokūbai,
kad nereikėtų kiekvienam aiškinti 
apie Jūsų vadovaujamo komiteto dar
bus, ypač apie finansų sekcijos sėk
mę, manau, kad būsi malonus ir ne
supyksi, jei šį laišką pasiųsiu ne pa
čiam į Hillside, N.J., o “Tėviškės Ži
buriam”. Tokiu būdu galėsi ir pats ir 
kiti pasiskaityti.

Džiaugiuosi, kad archit. J. Mulokas 
su V. Šimkumi pščadėjo suorganizuo
ti pagalbinį komitetą aukoms rinkti 
didžiausioje lietuvių kolonijoje — Či
kagoje. Tai sektinas pavyzdys ir ki
tom kolonijom. Juk jūsų vadovauja
mas darbas nesiriboja vien Niujorku 
ar Čikaga — tai visų ir kiekvieno lais
vėje gyvenančio tautiečio reikalas.

Man rodos, kad bendram tėvynės 
Lietuvos labui ir pavergtų tautiečių 
džiaugsmui būtų ne pro šalį, jei bent 
simboliškai imtų ir prisidėtų aukomis 
ir tie tautiečiai, kurie gyvena už JAV 
ir Kanados ribų. Juk Lietuvių Diena 
pasaulinėje parodoje bus laisvųjų lie
tuvių diena.

Apie mūsų sekcijos darbus galiu pa
sakyti tiek, kad padarėme visa tai, ką 
mūsų jėgos įstengė, štai, paskelbėme 
Lietuvių Dienai remti vajų, pasiuntė
me vien tik Niujorko apylinkės lietu
viams 1889 laiškus, prašydami aukų. 
Tokius pat laiškus, per inž. Vladą Di
lį, pasiuntėme New Jersey lietuviams.

Jūsų vadovaujamo komiteto “SOS” 
šauksmą išgirdo, atrodo, visos lietu
vių kolonijos ne vien šiame žemyne, 
bet ir anapus jūrų marių. Girdėjau 
net ir Argentinos “Laikas” paskelbė 
mūsų atsišaukimą.

čia, Amerikoje, gauname laiškų ir 
aukų net ir iš tokių vietovių, kur nei 
nemanėme, kad yra lietuvių. Atsilie
pia tautiečiai iš visur — nuo Atlanto 
iki Pacifiko.

štai prieš kiek laiko gavau laišką 
iš Amerikos lietuvių klubo San Diego, 
Calif. Tenykščiai, man atrodo, senieji 
Amerikos lietuviai, išgirdę apie Lietu
vių Dieną pasaulinėje parodoje, at
siuntė auką $50, prašydami kuo grei
čiausiai pranešti kuo galėtų jie mums 
daugiau padėti.

Panašų nuoširdumą parodė ir vie
na senutė, paklojusi 3 dolerius: “Esu 
ligonė, pensininkė. Pensijos tegaunu 
vos 45 dol. šią savaitę nepirksiu vais
tų, bet paremsiu tą gražų komiteto 
darbą.”

Arba štai — M. Misčikienė iš Kle- 
velando, prisiųsdama $40 (SLA 14

Budizmas vakarų pasauliui ži
nomas kaip mąstančių vienuolių 
tikėjimas. Kas iš tikrųjų jis yra? 
Budizmas susideda iš daugelio 
tradicijų ir įvairių sektų mišinio. 
Pažymėtini yra trys dvasiniai 
tarpsniai, iš kurių pirmas, bend
ras visiem budistam, yra indiečių 
kunigaikščio Sidharta Gautama 
gyvenimas. Gautama gyveno V š. 
prieš Kristaus gimimą. Jis atsi
žadėjo ištaigingo gyvenimo ir pa
sitraukė į miškus, kad ten rastų 
stiprybės savo dvasiai. Miške jis 
gyveno laukinio gyvenimą, ba
daudamas. Praleidęs 49 mąsty
mų dienas po šventu Bodhi me
džiu, jis pasiekė budizmą — augš- 

i tesnę dvasinę būseną. Likusią 
savo gyvenimo dali jis praleido 
keliaudamas po Indiją ir mokyda
mas kitus, kad žmogus gali pa
siekti tik atsidavimu ir darbštu
mu.

Antra Gautamos palikta budiz
mui charakteringa žymė yra “ke
turios kilniosios tiesos”: 1. žmo
gus kenčia visą gyvenimą ir tą

Trečia budizmo žymė yra ne
turtas. Budistų vienuoliai gali tu
rėti tik savo apdarą, adatą, du
benėlį maistui, skustuvą, kuriuo 
kas 14 dienų nusiskuta sau gal
vą, ir sietelį, kuriuo išmeta vaba
lus bei muses iš geriamo van
dens, nes jiem neleidžiama jokio 
gyyo daikto žudyti. Vienuoliai 
privalo laikyti celibatą ir turi bū
ti vegetarai.

Pagal budizmo tradicijas, tik 
vienuoliai ir vienuolės gali pa
siekti augštesnę dvasinę būseną. 
Savęs sudeginimą jie vadina pa
siaukojimu, bet ne savižudybe.

Budizmas su laiku yra gerokai 
pasikeitęs. Dabartiniai Vietnamo 
budistai yra atsisakę asketiško 
gyvenimo ir tiki, kad tik kalbė
dami paprastą maldą pateks į sa
vo rojų — nirvaną, savęs sunai
kinimo būseną.

Vakariečių akimis žiūrint, bu
dizmas neturi socialinės vertės. 
Budistai nepripažįsta, kad reikia 
kitiem padėti ir gera daryti. Bu
distu vienuoliu svarbiausias už-

Pirmieji Europos vyrai Kanadoje
Pirmos Kalėdos Kanadoje bu- jaus išvakarėmis. Taip pat ir me- 

no nitai. Rytų apeigų katalikai or
todoksai Kalėdas švenčia sausio 
7 d. Taigi, daug įvairumo. Dau
gelis asmenų ir'papročių priside
da prie bendro džiaugsmo ir Ka
lėdų spalvingumo Kanadoje. Ti
kybos, praeitis ir geografija 
viskas ta proga prisimenama.

Net ir daugelis nekrikščionių

vo švęstos 1535 m., kai Jacques 
■Cartier su savo 110 vyrų pasiliko 
žiemoti menkai aptvertoje tvirto- 

jvėje ant Ste Croix upės kranto
arti indėnų kaimo Stadacona, kur 

kuopos $25, Klevelando Moterų Ra- dabar yra Kvebeko miestas.
Indėnai nebuvo draugiški. At- 

plaukusiųjų laivai įšalo, žiaurus
SLA kuopos atsiliepia labai palankiai, buvo šaltis, O maisto maža. Jie ga- _ _ — --------------- -
ypač “Tėvynėje” pasirodžiusio. mūsų leJ? gyventi tik namų prisimini- ^venęįa Kalėdas. Jie jungiasi da- 
, , • _____  ___ j»  moic ir crorri voltrin clrAnni n m J °

telio — $10 ir savo $5) sako: “Truputį I 
paagitavus surinkau šias aukas.” 

Turiu pasakyti tai, Jokūbai, kad

darbui palankaus vedamojo dėka. Fi- mais ir gero valgio skoniu, o jų 
nansų sekcija, gavusi kuopų adresus, vaizduotę dilgino Donnacona pa- 
užmezgė santykius su jomis. Į

Beje, Jokūbai, yra ir tokių, kurie riomis mėgino jis nuvilioti ekspe- 
pasižadėdami aukoti, prisiunčia net dicijos vyrus į krašto gilumą. Ir

vimo džiaugsme ir jaučia laimę 
j sakos apie Kanados turtus, ku- tų, kurie tiki. Iš esmės Kalėdų 

. dvasia glūdi ne prekybiniame do- 
___________ ____ c__ * vanų pirkime ir ne gražiuose įvy- 

įgaliojimus atsiimti iš jų skolininkų tik‘drąsios sielos galėjo pakelti mojimuose. Ji glūdi jūsų širdy- 
priklausančias skolas. Būdamas BAL tokius sunkumus_______________se. Can. Scene
Fo rudeniniame pobūvyje ^anforde Vienu §imtu metų vėliau Tėvai 1 
paminėjau, kad esu gavęs tokj jgaho-Į jėzuitai pradėjo vesti indėnus į rlMBSSIR
jo^panašų1 įSSmT net Ma- kr^ščionybę. Kadangi indėnai 
nau, reikėtų tuos įgaliojimus įteikti nebuvo nieko girdejj apie pie- 
advokatams, kad patyrinėtų.

Apie Niujorkiečių paramą pats ži
nai. Siunčia gan gausiai, tačiau yra ir 
atsilikusių dar gana daug, tačiau mes 
tikime, jog nesiras nei vieno, kuris 
neįstengs pasiųsti savo aukos šiam rei
kalui, 

žinai, Jokūbai, mūsų darbus labai 
atidžiai seka ir jais džiaugiasi Lietu
vos atstovas Vašingtone J. Rajeckas, 
o Lietuvos gen. konsulas J. Budrys su
tiko būti mūsų iždo globėju.

Lietuviška garbė težydi lietuvių šir
dyse. 

Tavo Kun. Stasys VatiušaHis, 
LKPP finansų sekcijos 

koordinatorius

priklausančias skolas. Būdamas BAL tokius sunkumus. 
. . - --.! Vienu šimtu metų vėliau Tėvai

■jėzuitai pradėjo vesti indėnus į

APIE JURŲ SKAUTŲ VEIKLĄ
Ryšium su skautininkės B. Mažei

kienės pranešimu, paskelbtu “T.Ž.” 
1963 m. 48 nr. ir liečiančiu jūrų skau
tų veiklą, gautas tokio turinio paaiš
kinimas:

“Tarp LSS ir Jūrų Skautijos jokių 
ideologinių skirtumų nėra: tie patys 
įstatai, skautiškos patyrimo' laipsnių 
programos, papročiai — tik priemo
nės kitokios. Skautininke dalyvavo 
Jūrų Skautijos suvažiavime Toronte 
1963 m. birželio mėn. ir turėjo progos 
skaityti nutarimus, kur sakoma, kad 
Jūrų Skautija ir negalvoja skirtis 
nuo LSS, nebent bus išstumta.

Neringos tuntas turi savo šeimas ir 
jiems patikėtus vaikus auklėja skau
tiškoje ir jūrinėje dvasioje. Bet vai
kams nepakanka gražių žodžių, jiems 
reikia jūrinės romantikos, nuotykių, 
kelionių, žinoma, tik ne per Atlantą 
ar Ontario ežerą, bet mažame upokš
nyje. Taip ir mes vyresnieji vadai 
prieš keliadešimt metų pradėjome.

Mes niekada nesakome, kad skautai 
perdaug stovyklauja. Taip ir buriavi
mas per Ontario ežerą nėra baisus, 
nes buvusios jūrų skautės buriavo ir 
padarė nemažai kelionių. Yra ir mote-
ris A. Davidson, kuri viena perburiavo

. menis, tvartus ir ėdžias, istorija 
apie Kristaus gimimą jiems buvo 
pasakojama jiems suprantamo
mis aplinkybėmis, panaudojant 
indėnų supratimą apie Didžiąją 
Dvasią ar Manitou. Paskui indė
nai pridėjo daug nuosavų legen
dų prie misijonierių pasakojimų. 
Viena jų yra tikėjimas, kad Ka
lėdų naktį visi briedžiai miškuo
se suklaupia palenkdami galvas 
Betlėjaus link, kur didysis Mani
tou yra pasiuntęs Išganytoją.

Kaip turtingos ir Įvairios yra 
šiandien Kalėdos ir jų papročiai 
Kanadoje! Pvz. olandų kilmės 
kanadiečiai pradeda švęsti Kalė
das gruodžio 6 d. su šv. Nikalo-

čiu, yra lyg susižiedavę. Daugiausia 
laisvalaikius praleidžia ir eina į šokius 
abu. Per parengimus abu tik ir tešo- 
ka. Jei kuris nors iš šalies berniukas 
išveda tokią mergaitę šokti, tai daž
nai susidaro pavojus būti apkultam 
kur nors iš patamsio. Dažnai pakliū
va į tokį pavojų naujai atvykę iš Eu
ropos jaunuoliai.

Į viešus balius vienos mergaitės ne
gali eiti, net bilietai nepardavinėja
mi, turi ateiti poromis. Tik į papras
tus šokius galima nueiti pavieniui. 
Bet ir tai nuėjęs negali pasišokti, nes 
laisvų partnerių beveik ■ nebūna, šis 
paprotys neparankus. Lietuvių jauni
mas turėtų laikytis lietuviškų papro
čių: į ruošiamus liet, šokius ir mer
gaitės ir berniukai turėtų eiti atski
rai. žinoma, kas jau arčiau draugau
ja, nėra reikalo išsiskirti. Studentai 
pasakoja, kad į Toronto un-te rengia
mus šokius pradeda ateiti pavieniai. 
Taipgi daugelis studentų nesiskubina 
susirasti paneles. Laiko yra, baigs 
mokslus ir susiras — nėra ko sku
bėti. a. j.

Mons. V. Mincevičius, Italijos 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirm., neseniai pakeltas i 
monsinjorus. Įvilktuvių apei- 
gas atliko arkiv. A. Samore, 
ypatingų Bažnyčios reikalų 
kongregacijos sekretorius. Iš
kilmėje dalyvavo diplomatijos 
šefas min. Lozoraitis su ponia, 
Lietuvos min. prie Šv. Sosto 
Girdvainis ir Romos lietuvių 
kolonija.

Stockholmas. — Ryšium su Lat
vijos nepriklausomybės švente 
latvių tautinis fondas švedų spau
doje paskelbė platinamo specia
laus pašto ženklo pavyzdi su to
kio turinio anglišku tekstu: “Pra
šome padėti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautoms atgauti jų apsi
sprendimo teises. Skubu!” Adre
satas — Jungtinės Tautos.

kentėjimą nešasi su savim, per- davinys — mąstymas.
eidamas į kitą gyvenimą; 2. žmo-1 Yra atvejų, kad tie mąstantieji 
gaus kančių priežastimi yra jo ’ ..................
siekimas malonumų, turto ir no
rėjimas atsisakyti skausmo; 3. 
vaistas nuo visų geismų yra vis
ko atsižadėjimas, net paties sa
vęs; 4. kelias į atsižadėjimą- susi
deda iš 8 mažesnių kelių — tei
singų pažiūrų, teisingų intencijų, 
teisingos kalbos, teisingo elgesio, 
teisingo gyvenimo būdo, teisingų 
pastangų, teisingos dvasinės bū
senos ir teisingo mąstymo.

Buda nieko nėra užsiminęs 
apie Dievą. Ne dieviška galia,

i bet pats žmogus savo ryžtu ir sie
kimu nusprendžia savo likimą.

budistai ir aktyviau pasireiškia. , 
Neskaitant neseniai buvusių ne-' 
ramumų P. Vietname, yra buvę ’ 
atvejų praeityje, dar prieš Kris
taus gimimą, kur budistai yra ak
tyviai kovoję prieš kitus. Korėjos 
karo metu daugelis budistų skelb
davo, kad “išvaryti amerikiečių 
imperialistus yra ne tik reikalin
ga, bet ir būtina. Daugelis budis
tų galvoja, kad kai komunizmas 
pasieks didesnę materialinę ge
rovę. pradės jieškoti dvasinio pe
no. Budizmas tikisi to peno duoti. 
Ar jis pajėgtų tai padaryti, klau
simas palieka atviras. V. K.

Pas mus ir kitur

PER PASKUTINIUOSIUS 50 ME- kultas, žmonės užsitraukia dideles 
TŲ mokslas pasiekė daugiau, negu per skolas, kad tik suruoštų puošnesnes 
3 mil. metų nuo šio pasaulio pradžios, laidotuves, kurios nieko nereiškia mi- 
Jeigu sudarytume visų gyvenusių, rūsiam, bet daug reiškia gyviesiem 
mokslininkų sąrašą, tai 90% viso są- ’ šeimos nariam, nes tuo jie nori įrody- 
rašo šiandieną rastume dar gyvų, šia-' ti savo vietą socialinėje visuomenėje, 
me mokslo ir technikos šimtmetyje! Laidotuvių namų direktoriai tą kny- 
jaučiamas dvasinės kultūros atsitiki- į gą pasmerkė.
mas. Ar bus išlyginta susidariusi pra-! ★
raja ir kada?

POPIEŽIAUS PAULIAUS VI kelio
nė i šventąją žeme visame pasaulyje 
vertinama palankiai. Toronto “Tele
gram” viename vedamajame rašo: 
“Apaštalui Simonui Petrui užtruko 
mėnesius atlikti tą kelionę, kurią po
piežius dabar atliks per kelias valan
das. Tas žmonėm parodo, kiek pasau
lis yra pažengęs mokslo srityje, tačiau 
tenka susimąstyti, kaip toli dar žmo
gui reikės keliauti, kol bus pasiekta 
taika, artimo meilė ir vienas kito su
pratimas? Popiežiaus kelionė yra sim
bolinė. Žmonijos maldos tą kelionę 
lydės”.

KALĖDŲ LAIKOTARPYJE žaislą 
gamintojai daro didžiausią pelną. Bet 
kaip viskas keičiasi, taip keičiasi ir 
ir žaislai. Elektrinis traukinys vaikui 
būdavo didžiausias dalykas. Šiais me
tais jų rinka visiškai sumažėjo. Įvairią 
rūšių lenktynių mašinos pakeitė trau
kinius.

Mergaitėm būdavo perkamos lėlės 
su vystyklais ir plastikinėm piene 
bonkutėm. Tik ne dabar. Augštom 
kulnim batukais ir išdažytom lūpom 
“Barbie” gamintojai nespėja paten
kinti pirkėjų. Padaryti mergaitę lai
mingą reikia Barbutės ir jos “steady” 
— Keh. Lėlių gamintojai supranta 
šių dienų motinų psichologiją, o ma
mytės negi norės savo dukteris laiky-JAV VIENA LABIAUSIAI PERKA- mytės negi norės savo dukteris laiky- 

MŲ knygų šiuo metu yra “High Cost ti atsilikusias nuo gyvenimo. Kur liko 
of Dying”, kurioje aprašoma, kaip 
yra įsigalėjęs prabangių laidotuvių

vaikų svajonių ir pasakų pasaulis?

Atlantą. Ar nors vienas iš sesės mini
mų “ilgamečių” vadovų-vadovių yra 
išlaikęs paprasčiausius praktinius bu
riavimo ir užsiėmimų ant vandens 
egzaminus, kurie įgalintų juos laiduo
ti saugumą vaikams ant vandens?

Mūsų jūrų skautai-ės negali būti že
mesnio už kanadiečius jūrų skautus 
lygio, nes tai būtų mums lietuviams 
gėda.

Gyvename tarp anglosaksų, ku
riems jūrininkystė nebaisi — motori
nė ar burinė valtis darosi būtinybė 
šalia automobilio. Į savaitgalio kelio
nes leidžiasi ištisos šeimos didesnė
mis ar mažesnėmis valtimis.

Jeigu jūrų skautai nesirūpins jū
rininkyste, kas rūpinsis? Ne dėlto mū
sų draugai žuvo jūroje, kad mes ne
kovotume už būsimą Lietuvą — jūrinę 
valstybę.

Gero vėjo! v. j. s. B. Stundžia”

JAUNIMAS, DRAUGYSTĖS, 
ŠOKIAI

Kanadoje ir JAV yra toks jau pa
protys, kad jaunimas anksti susiran
da sau draugę ar draugą. Jie abu vi
sur vedžiojasi ir, europiečių papro-

BUON NATALE BOLDOG KARACSONYI ŪNNEPEKET
WESOEYCH ŠWIĄF A XPHCTOC PAJUIACTbCJI A GODJUL

FROME WEIHNACHTEN A VROLUK KERSTFEEST W

A NOLLAIG SHONA DHU1T KAAA XPIETOYFENNA

VESELĖ VIANOCE A C POIHECTBOM XPMCTOBbIM W

MILADONSAID A HECTWTO POMUECTBO XPMCTOBO A GOODWILL TOWRRD RLL MEN...
VESELĖ VANOCE^ McTTy ChnStmOS VV ^wemment tfTlu(R>tnnce of Ontario

W SARBATORIFERICITE A NOLLAIG M HATH DHUIBH 
.__ _ . ___ A A <^£<4 HONOURABLE JOHN P. WO6ARTS, O.C. ptivt

PRlECIGUS ziėmas svetkus A hauskaa JOULUA a ______
. . , IxXtZzs KM0U«AMXJ0HMYAK>acuacn<wwMtKWMT>iaimtnawemn*»

HAID JOULUPUHI A ««« A XPWCTOC CE POHH

A BMCfiJIblX K O JI H AY GLjEDELIG JUL

A NADOLIG LLAWEN A SRETAN BOŽIČ

IL-MILIED mTAJJEB A VESEL BOŽIČ FELIZ NATAL

noCcr0 o_ MALIGAYANG PASKO A

Ontario provincijos vyriausybė tokia daugiakalbe atvirute sveikino provincijos gyventojus Kalėdų proga. Sis paprotys 
buvo pradėtas prieš trejus metus prov. sekretoriaus ir pilietybės min. J. Yaremko rūpesčiu.
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VL. MINGCLA

H. IBSENO DRAMA 
LIETUVIŲ SCENOJE

Savotišku, bet gražiu būdu De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centras DLOC 'paminėjo savo 
veiklos dvidešimtmetį. 1963 m. 
lapkričio 23 d. Detroito visuome
ne susilaukė gražaus vaidinimo 
— H. Ibseno 3-jų veiksmų dra-

tas, vėliau banko direktorius — 
V. žebertavičius; Nora, Keime
rio žmona — R: Lišauskaitė; 
Kristina, buvusi Noros pažįsta
ma ir Krogstato mylimoji — Ir. 
Laurus; Krogstatas, suktas teisi
ninkas ir banko tarnautojas — 
Alg. Pesys; Rankas, medic, dak
taras — Alg. Gladkauskas; Kei
merių šeimininkė, tarnaitė — Z. 
Dargelytė. Rež. Z. Arlauskaitė - 

__ , Mikšienė; dekoracijos Stepo Ilje- 
prieš 10 metų DLOC paminėjo sevičiaus.

mos “Nora”. Suvaidino Z. Arlaus- 
kaitės-Mikšienės vadovaujamas 
Detroito Dramos Mėgėjų Sambū
ris.

Detroitiečiai prisimena, jog ir

savo dešimtmetį tokiu pat būdu; 
1953 m. lapkričio 7 d., tos pačios 
rėžis. Z. Arlauskaitės - Mikšienės 
vad. Dramos Mėgėjų Sabūris su
vaidino J. Grušo “Tėvą”.

H. Ibseno “Noros” ruošiamas 
vaidinimas buvo gerai išgarsin
tas, Buvo manyta, jog 500 žm. 
talpinanti salė bus pilnutėlė vai
dinimų mėgėjų, bet tikrovė nebu
vo švelni: atėjo vos 160 žiūrovų. 
Baisi JAV tragedija, komunistui 
nužudžius valstybės prez. J. F. 
Kennedy, giliai paveikė ir skaus
mingai nuteikė visus Detroito lie
tuvius. Taigi, toli gražu ir pusė 
salės nebuvo užpildyta. Vaidini
mas tačiau praėjo augštame ly
gyje. Manding, tas lygis kitose 
aplinkybėse galėjo būti dar augš- 
tesnis.

1879 m, problema...
Dera tarti keli žodžiai apie pa

tį veikalą. Sakoma, jog menas 
yra amžinas, niekad nepasensta. 
Pagal tą matą, kas buvo svarbu, 
naudinga ir įdomu 1879 m., tu
rėtų būti įdomu ir svarbu ir 1963 
m. Tačiau nevisi su tuo sutiksi
me! Juk idėjos, valdymosi for
mos, politinės bei ekonominės 
valstybių bei tautų problemos, 
socialinės struktūros, įstatymai, 
visokeriopas menas pakito, štai 
beteisės moterys daugely valsty
bių gavo lygias teises su vyrais;. 
JAV tų teisių ir laisvių, kaikas 
sako, nėt perdaug jos išsikovoju
sios — vyrams jų pritrūkę.

Tad rež. Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės mums pateiktą veikalą iš
gyvenome tik kaip senų laikų is
torinį emancipacijos epizodą. Po

Turinys
Pasauly išgarsėję betkurios sri

MM

Kanados lietuvių jaunimas Tėvų pranciškonų gimnazijoje Kennebunkport, Maine. Iš kairės: R. Da-tipe vpikalai darnai nėra nainūs nanaaos u^iuvių jaunimas ievų pranciškonų gimnazijoje n-enneuoniųrori, mane. is Kaires: n. va- ties veikalai aaznai nėra painus najtis n kJ R Gudinskas IV H g. Miceika III M., E. Daniliūnas IV kl., A. Vidmantas I kl., L. Kli-
nrnn ohhati ki oi rnin ir oi nrcmo ' __ _ ' _ _ ___ _ _ zarba sudėtingi. Taip ir ši drama 
savo -turiniu nebuvo perdaug fi
losofiniu tinklu apipinta. Nora, 
jauna gražuolė, jau 8 metai ište
kėjusi už Keimerio. Adv. Helme
ris yra savarankiškas — karjeros 
žmogus. Jis valdo šeimą, finan
sus ir kartu žmoną. Helmeris, 
mylėdamas Norą (turi 3 vaikus), 
neduoda jai teisės savo asmenybe 
pasireikšti. Ji namų lėlė ir vytu
rėlis — tai viskas. Bet jis šių die
nų moteriai būtų gal būt idealas. 
Veikalo sampyna rutuliojasi iš 
Noros pasiaukojimo sergančiam 
vyrui (ji myli ir savo sergantį tė
vą). šeimos laimė suirsta, kai No
ra pasiskolina slaptai iš Krogsta- 
to, buvusio vyro mokslo draugo, 
pinigų; reikėjo suklastoti tėvo 
parašą, kuris greit po to mirė. 
Bet ir Krogstatas suklastoja ban
ke vekselį... Atleidžiamas ban
ko direktoriaus, Noros vyro. No
ra, suktaus teisininko spaudžia
ma, tarpininkauja Krogstatui at
gauti tarnybą dargi su pakeltu at
lyginimu. Jos vyras įtaria savo 
žmoną. Intrigon įsimaišo Kristi
na, buvusi Krogstato mylimoji ir

maitis III kl., R. Skučas II kl., D. Baltuonis II kl.; R. Gudinskas, G. Miceika ir A. Vidmantas yra 
pasiekę virš 90% vidurkį ir yra garbės studentų eilėse. Kiti stengiasi irgi neatsilikti. Jie yra atvy
kę iš Toronto, Montrealio, Hamiltono, Londono ir Simcoe.

Faktai ir išvados DR. ANTANAS MUSTEIKIS

Prezidento tragedijos siūlai veda i
Sakoma, kad tik girtas ar ligo- institucijos žodį, diskriminacinė 

nis parodo savo tikrą veidą, nors Į asmenybė yra galima tik iš deši- 
konkrečių duomenų tam įrodyti niojo sparno...
neturime. Taip pat pastebima,] Pirmoji žinia apie prezidento 
kad dažnas nenormaliose sulygo- ; mirtį iššaukė televizijos ir radijo 
se neįprastai ir elgiasi, o gal ir i komentatorių agresingas paskatas 
nonnrmolioi Ar to olcrcano Rnti-'nenormaliai. Ar ta elgsena būti
nai atspindės tikrąjį žmogaus 
charakterį, niekas negali patik
rinti. O visdėlto psichoanalitikai 
neturėtų darbo, jei nesemtų savo 
sprendimams duomenų iš savo 
pacientų sapnų ar pasąmonėj už
silikusių pergyvenimų. Pagaliau 
kas žino, ar ypatingomis aplinky
bėmis ne tik individai, bet ir tau
tos plačiau neatveria gilesnių

Noros gera pažįstama. Pagaliau, i bruožų, paprastai padengtų kas-
— - dienybės pilkuma? Vienu tokiųKristinos Įkalbinėjama, Nora pri
sipažįsta vyrui. Helmeris nesu
pranta Noros kilnios intencijos ir 
altruistinio pasiaukojimo savo vy
ro labui. Užsigauna Nora, ir nors 
Helmeris nori su ja gyventi, ši 
ryžtasi eiti i gyvenimą savaran
kaus gyvenimo kurti, palikdama 
3 vaikus savo vyrui. Po to, Kris-

84 m. jaunoms priaugančioms į tinos ir Krogstato meilė sulieps- 
kartoms tie klausimai visai nerū- į no j o nauja aistra, ir jie sukuria 
pi, o tas melodramatiškumas ] šeimą.
šiandieninį žmogų daugiau juoki
na, negu jaudina.

Tamsta, tamsta ir tamsta...

Išvados ir įspūdžiai
Ne mūsų reikalas pasaulio pri

pažintą dramaturgą H. Ibseną
Ypač krito į akis artimai drau- kritikuoti. Manding, šiandien 

gaujančių arba net besimylinčių ' keistai atrodo, jog nedidelės prie-

ypatingų įvykių reikia laikyti 
tragišką prezidento Kennedy li
kimą. Atsakas po apstulbiiiančios 
žinios amerikiečiuose susikrista
lizavo dviem kryptim. Jos bent iš 
dalies atspindi gilesnę dviejų 
skirtingų krašto grupių laikyse
nas, kurios nuošaliam stebėtojui 
apie Amerikos vaidmenį pasauli
nės politikos arenoje gali dau
giau pasakyti nei oficialūs tos po
litikos atstovai. Tas dvi kryptis 
galime pavadinti kraštine 
ir kraštine dešine.

Kraštinė kairė
Daugelyje visuomeninio

kaire

gyve-
. .. .- - - . nimo sričių intelektinė amerikie-

bijojimas tarti paprastą lietuviš- zasties spaudžiama .Nora, padori čių laikvsena neabejotinai yra 
ką “tu”. Buvo laikai, ypač len- moteris, ir gera motina, meta šei- pasukusi i kairę. Visuotinis blo
kuose, kad net vaikai savo tėvus mą ir išeina pati viena savaran-, gj$ ypa siejamas su dogmatizmu, 

jūs”, betjkiško gyvenimo kurti. Kur gi! atgyvenusia tradicija, nepakantavadindavo “tamsta”,
šiandien ir Visagalį Dievą vadina- j motinos meilė ir pasiaukojimas? 
me “Tu”. Nenatūraliai skambė-' 
jo “tamsta”. Geri pažįstami, o 
juo labiau besimylintieji, niekad 
“nesitamstuoja”. Tai ypač svar
bu vertėjui žinoti.

“Lėlių namai” ar “Nora”?
Trijų aktų drama, vis besivys- v _____;___

tančioje intrigoje, neprailgsta ir tinkamiau išspręstų visas baigmi- 
nenusibosta matyti scenoje. Juo,nes problemas. Aišku, čia niekas 

' negali kaltinti režisorės.
Kaip pavyko?

Neskaičius originalo, o tik ver
timus, kyla abejonė:- vertėjai su
darkė H. Ibseno kūrinį? Aš bent 
nebuvau įtikintas dramos ato
mazga. Daug dirbtinumo! Atrodo 
dar ir šiandien į sceną turėtume 
įvežti senovės graikų teatre var
tojamą Deus ex machina, kuri

toliau, juo dramos architektoni
ka auga savo intrigos įtampoje — 
traukia ir jaudina žiūrovą. Ypač 
nuoširdus vaidinimas ir Įsigilini- ( Rasa Lišauskaitė, jauna Detroi- 
mas į Noros vaidmenį buvo pa- to aktorė, Noros vaidmenį atliko 
stebimas Rasos Lišauskaitės pa- su tikru pasišventimu ir Įsijauti- 
stangose būti tikrąja Nora. |mu i Noros gyvenimo-būdą; ji

Originale H. Ibseno drama bu- stengėsi degti Noros individualy- 
vo pavadinta “Lėlių namais”, ta- bės savybėmis, jos charakteriu 

-čiau pirmasis vertėjas A. Janu-, byloti į žiūrovą. Bet ar pasiekta 
laitis neprikl. Lietuvoje 1923 m. zenito? Aišku, kad ne. Tačiau ga- 
savo valia ir atsakomybe šį veika- Įima būtų pasiekti augštesnio at-

ir fanatizmu iš dešinės.
Neseniai gavau anketą iš vie

nos mokslinių tyrinėtojų grupės, 
kur SPSSI ( Society for the Psy- 
cholagical Study of Social Issues) 
turi žymų vaidmenį. Ji yra išsiun
tinėta Amerikos socialiniams 
mokslininkams. Teiraujamasi, 
kas dirbąs mokslinį tyrinėjimų 
darbą apie įvairias diskriminaci
jas. Nurodant diskriminuojančias 
grupes, buvo paminėta ir krašti
nė dešinė, tačiau buvo visiškai 
nutylėta kraštinė kairė. Vadinas.

U

visus tuos, kurie savo rasine ne
apykanta ir kraštine radikalia 
dešiniojo sparno propaganda pa
rūpino kuro pasikėsintojui įžieb
ti (Vysk. J. A. Pike).

Jei pasikėsintojas būtų buvęs 
pietiečių ekstremistas, tai būtų 
atitikę mūsų pačių tendencingu
mą ir politines pažiūras. Mūsų 
sielvartas būtų buvęs nudažytas 
neapykantos ir keršto dvasia. 
Daugelis mūsų pripažins, kad 
mes nusivylėme, patyrę, jog pasi
kėsintojas nebuvo pietiečių eks
tremistas. Šiuo būdu mūsų liūde
sys yra grynas: nėra neapykantos 
mūsų širdyse (Harvardo prof. H. 
S. Hughes).

Kraštinė dešinė
Daugybė gandų bei spėliojimų 

sklinda iš lupų f lūpas, patenka 
ir į laikraščių skiltis. Oficialūs 
duomenys yra'siejami su išvada, 
kad prezidento žudikas buvo vie
nišius (loner). Betgi savaime su
prantama, kad dėl žinomų politi- 

inių priežasčių šiuo metu oficia
lios įstaigos nutylėtų, jei nužu
dymas ir būtų inspiruotas sveti
mos valstybės. Tačiau žmonės, pa
žįstą komunistinę subversiją bei 
moralę, oficialiomis išvadomis ne
tiki. Šitokia yra didžioji dalis vad. 
tremtinių ir kitų pabėgėlių, nu
kentėjusių nuo komunizmo. Štai 

i charakteringas vieno tokios rū
šies bevardžio žinovo liudijimas 
(pagal National Review, 1963.

i XII. 17).
1. Politinis tikslas. Yra gerai 

t žinoma, kad prez. Kennedy pla- 
nas(kurį esą pasyviai aprobavęs

viso pasaulio valstybei, privalo 
atsirasti keletas pakankamai kvai
lų fanatikų, pilnai pasekančių 
pasmerkimo logiką ir nuvalančių 
Ameriką nuo žmogaus, kuris ją 
išduoda (Max Lerner, New York 
Post).

______ ...Nustatydamikaltę.mespri- 
pagal paskutini vienos mokslinės i valome prie kaltininkų priskirti

atsiteisti su numatomu nusikaltė
liu, kuris turėjęs kilti iš kraštinės 
dešinės. Įdomiausia tačiau tos vi
suomeninės informacijos bei opi
nijos reakcija atsiskleidė po po
ros valandų, kai paaiškėjo, kad 
prezidento žudikas esąs marksis
tas bei komunistas, taigi — ne iš 
dešiniojo sparno. Po geroko atsi- 
kvošėjimo atpirkimo ožys dau
giur išliko vėl... ta pati dešinė. 
Deja, šitai apraiškai giliau išaiš
kinti neatsirado naujų psichoana
litikų. Atrodo, lyg jie visi būtų iš 
kairės, ir žinotų lietuvišką patar
lę, kad “varnas varnui akies ne
kirs”.

Kaip rašo F. S. Meyer, esminės 
šio atbulinio pokšto prielaidos 
yra dvi. Pirma, pasikėsintojas bu
vo ekstremistas (inspiruotas iš 
kairiojo sparno)! Antra, tikrieji 
ekstremistai yra dešiniame spar
ne. Išvada: dešinysis sparnas yra 
atsakingas už prezidento nužudy
mą.

Štai keletas charakteringiausių 
kairinio liberalų sparno atsilie
pimų.

J. F.'Kennedy buvo pasiutusio 
civilinio karo mentaliteto auka 
lygiai taip, kaip kitas Amerikos 
prezidentas, kritęs nuo J. W.| 
Booth (Linkolno žudikas) kul
kos ... Kai rasiniams dešiniojo 
sparno fanatikams nuolat kalama'

Chruščiovas) elinūnučti Fidel 
suteršęs Amerikos kSstitucijį „"o
perduodąs Amerika, hibridinei I ™ ° SS S Si S

Helmeris buvo perdaug saldus, kuriuose ji galėtų pasiekti augš- 
To neturėtų būti. Šiaip V. žeber- 
tavičius ir šįkart suvaidino ne
blogiau kaip ir daugelį sykių 
praeity: tai senas scenos vilkas, 
ijetroito publika jį mėgsta. Dė-

tumų. Tenka pripažinti, jog ji 
daugiau meistriškumo bei vaidy
binės precizijos parodo komedi
jose bei farsuose — tai jos sritis!

Juk ir Algio Gladkausko nega
lima užmiršti. Palyginimais bylo-lą pavadino “Nora”. Ar turėjo likimo lygio, jeigu jos partneris kingi esame jam, kad sunkiai 

vertėjas teisę? —Atrodo, kad ne. būtų stipresnis savo vaidmenyje, dirbdamas, kaip ir visi šio teatro jant, kai kiti šio teatro “seni vil-
Šį veikalą yra vertę ir kiti vertė- rolės mokėjime, jeigu būtų įdėjęs aktoriai, neatsisako lietuvių teat- 
jai, bet jie niekur nebuvo spaus- daugiau pastangų Įsigilinti į Hel- ro labui dirbti ir aukotis.
dinti. ! merio gyvenimo būdą. Vincas že- ] Kristina — Irena Laurus. Daug

Drama nesunkiai pastatoma, bertavičius iki šiol Detroite ne- puikiai nusisekusių vaidmenų

kai” gyvena senų laikų gerais pri
siminimais, jis mokosi ir domisi 
ne tik lietuvių teatru, bet ir ame
rikiniu. Studijuodamas jis auga.

dėl dekoracijų kuklumo ir akto-į turėjo pakaitalų: juk niekas dėl jau praeity suvaidino. Tai gera Gydytojo vaidmeny jis buvo pui
rių mažo skaičiaus: vos 6. Tiesa,1 mėgėjų rolių, už kurias pinigų aktorė, beveik, sakytume, profe- kus. Nedaug kalbėjo, tačiau jo 
vaidinime dalyvauja dar 3 vaikai.' niekas nemoka, nesivaržo. Vis- sionalė (be atlyginimo). Nevisad vaidmuo buvo sunkus. Gyd. Ran- 
Tai ir viskas. Helmeris, advoka- dėlto viena reikia pasakyti, kad tačiau ji gauna tuos vaidmenis,' kas buvo Įtikinantis ir be žodžių.

PAGALIAU 
automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. ® Tel. OX 9-4444
137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

i Dr. Ranko išbalusiame veide (ge
ras buvo ir grimas) bei akyse ma
tėsi gilus skausmas ir gili bevil
tiška meilė Norai. Norėtume A. 
GI. matyti kokiame didesniame 
vaidmeny.

Algis Pesys buvo vidutiniškas. 
Esame tačiau matę jo vaidmenų 
gana daug ir gana puikiai atliktų^ 

I šįkart irgi jis Detroito sąlygose 
buvo nepakeičiamas, tačiau žiū
rovas jautė ir matė, jog aktorius 
tą vakarą buvo lyg pervargęs, lyg 
būtų koki rūpestį ar nuovargį at
sinešęs iš-namų. Trūko kažko ...

Mus nustebino pradžiokė Zita 
Dargelytė, Keimerių šeimininkės 
vaidmeny. Ji buvo gera pradžio
kė! Grimas buvo tikrai puikus ir 
niekas negalėtų pasakyti, jog ji 
17 m. mergaitė, o ne senukė. Sėk
mės ateity!

Dekoracijas paruošė Stepas 11- 
jesevičius, jam padėjęs Pranaitis. 
St. Iljesevičius praeity yra atlikęs 
daug ir gana gerai puikių scenos 
vaidmenų. O su dekoracijomis 
jis vargsta daugiau kaip dešimt 
metų. Ačiū, Stepai, už auką lietu
viškajam teatrui.

Kadangi JAV prez. nužudymas 
sudarė tokią nuotaiką, kuri nepa- 
Sitarnavo nei vaidinimams, esu 
tikras, jeigu šį veikalą pakartotu
me, susilauktume bent 300 žiū
rovų.

kai paruoštas. Tam pasiekti kraš
te furėjęs prasidėti sukilimas, re
miamas senųjų Kubos komunis
tų. Jam pagelbėti turėjo kubie
čių išlaisvinimo pajėgų invazija, 
vadovaujama Manuelio Artime. 
Amerikiečių išlaisvintų ir finan
suojamų kubiečių pajėgų puoli
mas turėjęs prasidėti iš centrinės 
Amerikos valstybių. Yra galimas 
dalykas, kad Castro, apie tai paty
ręs, norėjo sukliudyti šio plano 
vykdymą. Pastarasis gi, kaip ži
noma, patologiškai nekentęs prez. 
Kennedy, be to, esąs šizofreni- 
kas. Taigi, jis turėjo pakankamai 
motyvų atsikratyti prezidento. Ši
ta versija yra remiama ir dar vie
no fakto. Havanoj, Brazilijos am
basadoj, priėmimo metu diktato
rius Castro lyg ir leido išlįsti 
yląi iš maišo, įspėdamas prezi
dentą ir jo broli — teisingumo 
ministerį, užuomina, kad jie ne
turi imuniteto prieš pasikėsinimą.

2. Osvaldas. Yra žinomi jo ry
šiai su Kubos komunistais, prieš
taraują oficialios informacijos iš
davai, kad jis buvęs vienišius. 
Yra galimas dalykas, kad iš Mek
sikos jis buvo trumpam nuskridęs 
ir į Havaną. Miami jis bandė Įsi
skverbti i antikastrines organiza
cijas — buvęs net sumuštas. Ku
biečiai susekę, kad jis turėjęs te
lefoninį ryšį su .Castro G-2 sky
riumi. Kelionė į Meksiką suges
tionuoja, kad jį kažkas finansa
vo. Esą jo kambary rasta didesnė 
pinigų suma. Ir tai, kad jis bėg
damas apsistojo kino teatre ir 
keitė sėdynes, leidžia manyti, kad 
jis galėjęs jose jieškoti instruk
cijų, kaip toliau elgtis (komunis
tai, kap yra žinoma, kaip tik paki
ša pranešimus po sėdynėmis).

* * $
Viso pasaulio komunistinė 

spauda bei radijas nė nemirkte
lėję kartoja seną plokštelę, jog 
žmogžudystė buvo įvykdyta 
kraštinės dešinės, “fašistų” ir ra
sinės diskriminacijos grupių. Di
džioji užsienio spauda nėra lin
kusi patikėti teorija apie vieni
šių. ypač kai jis pats buvo per- 
grėit eliminuotas (kad negalėtų 
liudyti?). Tačiau pačių amerikie
čių reakciją, išreikšta vieno neg
ro žodžiais,'kad “tai galėjo atsi
tikti tik Amerikoj” yra labai 
charakteringa, daugiaprasmė ir 
reikšminga.

Kokį aš noriu matyti kunigą?
Kiekviena profesija turi tuos, ku

riems ji tarnauja: gydytojas — pa
cientus, pardavėjai — pirkėjus, ama
tininkai — darbą užsakančius. Ir kiek
vienas pašaukimas turi tuos, kuriems 
pakauktasis kviečiamas: visuomeninin- 
xas — visuomenės narius, rašytojas 
— jo kūrybą skaitančius, tėvai — vai
kus. Katkui ie pašaukimai gali tapti 
profesijomis, kaikurie ne. Tėvas ne
gali tapti iš profesijos tėvu; rašytojas 
iš profesijos gali rašyti, tačiau jei kas 
rašo tik iš profesijos, ne iš pašauki
mo, tas yra tik rašeiva.

Kunigystė savo esme yra pašauki
mas; profesija ji yra tik atsitiktinai 
ir meKada vien profesija. Kaip pro
fesija, kunigystė apimtų tik tuos, ku
riuos kunigas aptarnauja: ’klebonas — 
parapijiečius; kapelionas — ligoninės 
ligonius ar mokyklos mokinius; orga
nizacijos dvasios vadovas — jos na- 
r’us. Kaip pašaukimas, kunigystė iš
eina iš tų siauresnių ribų, nes kuni
gas yra šaukiamas ne vien jo tiesio
giai aptarnaujamiems, bet visiem žmo
nėm, kuriuos sutinka.

“Laiškų Lietuviams” 1963-1964 m. 
konkurso tema, “Kokį aš noriu matyti

kunigą”, kaip tik liečia tuos plačiuo
sius kunigo santykius su visais žmonė
mis: su katalikais ir nekatalikais, su 
tikinčiaisiais ir netikinčiaisiais. Kon
kursui skirtame rašinyje galima nuo
dugniai išgvildenti tuos santykius; ga
lima pasitenkinti vienu ar kitu. Me
džiagos apimtis yra reikšmingas daly
kas, tačiau dar svarbesnė yra vaizdinė 
ar loginė galia, kuria medžiaga patei
kiama. Tad galima sukurti kontras
tais nuspalvintą gyvenimišką vaizde
lį arba atpasakoti tikrą kunigo pasi
šventimą parodantį įvykį. Pagaliau, 
taip pat galima, kaip vienas besišyp
santis tėvas išsireiškė, parašyti rašinį 
tema: “Kokį aš norėčiau matyti save, 
jei būčiau kunigas”.

Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 
3000 žodžių. Konkurso paskutinė die
na — 1964 m. vasario 1 d. Straipsniai 
pasirašomi slapyvardžiu, įdedant į at
skirą vokelį savo tikrąją pavardę bei 
adresą, ir siunčiami “Laiškų .Lietu
viams” redakcijai, 2345 W. 56th St., 
Chicago, Ill. 60636. Skiriamos trys 
premijos: I — $100, II — $60 ir III 
— $40.

Kultūrinėje veikloje
ALEKSIO RANNTTO pastangomis, 

Yale un-tas pirmą kartą savo istori
joj Įvedė lietuvių kalbos dėstymą. Dės
tytoju paskirtas indoeuropinių kalbų 
prof. Warren C. Cowgill. Ateityje yra 
numatomas lietuvių literatūros istori
jos kursas.

MUZ. J. KASELIŪNAS, gyvai pasi 
reiškęs lietuviškoje veikloje Medelli-
ne, Kolumbijoje, tvarko medžiagą

vadovėlį. Šios pastabos gali pagelbėti 
tiems tėvams, kurie yra suinteresuoti 
savo vaikų pažangumu skaityme.

Abiejose . “Kregždutėse” autorius 
stengiasi laikytis metodikos, artimos 
Kanados mokykloms, ir tuo palengvi
na vaikučiams mokytis lietuvių kalbos 
neapsunkinant anglų kalbos moky
mosi. P. B.

“Lietuvio vadovui”, kuris apims tris 
tomus.

“SKAUTŲ AIDO” vyr. red. nuo š.m. 
pradžios pakviestas v.s. A. Saulaitis, 
ilgus metus tą patį žurnalą redagavęs 
Lietuvoje. Č. Senkevičius, paskutinius 
7 metus redagavęs žurnalą Toronte ir 
ji spausdinęs lietuviškoje “Time 
Press” spaustuvėje, iš einamųjų parei
gų pasitraukė. Dabar žurnalas bus 
spausdinamas Putnamo seselių spaus
tuvėje.

“CHRISTMAS IS BANNED IN LI
THUANIA!” — ženklus yra išleidusi 
Britanijos Lietuvių Taryba. Ženklai 
buvo lipinami prie kalėdinių laiškų, 
taip primenant Bažnyčios ir tikinčiųjų 
persekiojimus sovietų pavergtoj Lie
tuvoj.

“Draugo” poezijos konkursui, kurio 
terminas rankraščiams siųsti baigėsi 
gruodžio 1 d., gauta 12 poezijos rinki
nių. Pr. Al.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS grožinės literatūros premijos me
cenatai ir šiais metais numatomi su- ■ 
rinkti iš Los Angeles lietuvių. Be 
$100, kuriuos paskyrė L. Bendruome
nė. ir antro šimto, kurį yra pažadė
jusi, jau gauta ir poros asmenų pa
žadai.

Po naujų Metų bus paskelbta jury’ 
komisija. Leidėjus ir autorius LRD! 
valdyba kviečia sekti spaudoje, kur j 
bus sudaryta jury komisija ir kokiuo 
adresu siųsti premijos kandidatūrai • 
knygas. Premija skiriama už geriausią! 
metų grožinės literatūros veikalą, iš
leistą bet kur laisvajame pasaulyje.

“AIDŲ” ŽURNALO PREMIJA $500 
už mokslinį veikalą 1963 m. gruodžio 
14 d. paskirta istorikui prof. Z. Ivins
kiui už veikalą “Lietuvių tautos isto-1 
rija”. I jos dalį. Iš kelių pateiktų vei
kalų jį atrinko vertintojų komisija: I 
A. Benderius, V. Čižiūnas, T. dr. V. I 
Gidžiūnas, OFM. Pr. Naujokaitis ir dr. I 
A. Vasys. Tai. matyt, vertingas ir ori-1 
ginalus veikalas, paremtas naujausiais i 
tyrinėjimais. Prof. Z. Ivinskis pasta- Į 
ruoju metu buvo pakviestas dėstyti 
Lietuvos istoriją Bonnos un-te, Vokie
tijoj. Daugiausia laiko jis skiria Vati
kano archyvams, kur yra radęs daug 
naudingos medžiagos Lietuvos isto
rijai.

DAIL. SOFIJA PACEVIČIENĖ, gyy. 
Romoj, yra sukūrusi visą eilę religinių 
paveikslų. Kaikuriuos ji buvo išsta-, 
čiusi parodose. Meno kritikas Franco • 
Campanile ypač gerai vertino kūrinius 
“Sv. šeima” ir “Trys karaliai” (žiūr. 
”TŽ" 5 psl ).

DAINŲ ŠVENTĖJE NIUJORKE 
1964 m. dalyvauti užsiregistravo ne
mažas skaičius chorų ne tik iš JAV ir 
Kanados, bet ir Australijos ir kt. kraš
tų. Buenos Aires Sv. Cecilijos liet.! 
choras, vad. muz. V. Rymavičiaus, taip 
pat pranešė dalyvausiąs.

A. RINKŪNO “KREGŽDUTE” I ir

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DRAMOS AKTORIUS J. LAUCIUS 

atšventė 70 m. amžiaus sukaktį. Ak
toriaus kelią jis yra pradėjęs Rusijo
je 1916 m. Kauno dramos teatre de
biutavo 1921 m. K. Glinskio sureži
suotame V. Putino veikale “Valdovo 
sūnus”, atlikdamas Žynio vaidmenį. 
Nuo to laiko visas savo kūrybines jė
gas yra paskyręs Kauno dramos teat
rui, kuriame tebedirba ir šiuo metu. 
Už nuopelnus lietuviškajam scenos 
menui jam suteiktas Lietuvos liaudies 
artisto titulas.

KOMP. G. VERDI 150 GIMIMO ME
TINES Vilniaus akademinis operos ir 
baleto teatras atžymėjo. nauju “Ai
dos” pastatymu. Operą režisavo žino
mas dramos aktorius J. Gustaitis. De
koracijas sukūrė R. Songailaitė. Di
rigentas - V. Virzonis.

K. DONELAIČIO 250 GIMIMO ME
TINĖMS išleidžiamas jubilėjinis leidi
nys — “Jau saulelė vėl..Jį sudaro 
119 eilučių iš “Pavasario linksmybių”, 
išverstų į svetimas kalbas — vokiečių, 
latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, če
kų, gudų, estų, esperanto ir taipogi 
“Lapės ir gandro čėsnis” lotynų ir

i žydų kalbomis. Knyga iliustruota dail.
V. Kalinausko raižiniais. Įvada parašė^ 
K. Korsakas.

NAUJI MUZIKOS KŪRINIAI išpil
dyti Lietuvos kompozitorių s-gos ple
numo proga. Filhannonijos simfoni
nis orkestras atliko J. Bašinsko, V. 
Barkausko, V. Kairiūkščio, L. Povilai
čio ir V. Paltanavičiaus simfoninius 
kūrinius. Daugiausia dėmesio susilau
kė V. Jurgučio simfoninė poema “Mir
ties fortas”, A. Klenickio koncertas 
violončelei su orkestru, J. Bašinsko 3 
simfoniniai šokiai, B. Gorbulskio kon
certas trombonui su orkestru ir J. Ju
zeliūno vokalinė simfoninė poema “Pe
lenų lopšinė”. Su naujais kamerinės 
muzikos kūriniais pasirodė S. Vainiū
nas, R. žigaitis, A. Račiūnas, E. Bal
sys, V. Klova, T. Makačinas, V. Pake- 
tūras ir V. Kairiūkštis.

ESTŲ DAILININKO K. LLMANDO 
tapybos kūrinių paroda surengta Vil
niuje. Vilniečiai daugiausia žavėjosi 
dailininko sukurtais priemiesčių pei- 
sažais bei kitomis drobėmis — pvz. 
“Virtuvėje”. “Senutė”, “Berniukas su 
gitara”. K. Limandas, studijavęs Tali
no ir Tartu meno mokyklose, kūrybai 
paskyrė vos septynerius metus. Jis 
yra žuvęs II D. kare.

“ADOMO MICKEVIČIAUS ARCHY
VUS” išleido Lenkijos mokslų akade
mija. Medžiagą surinko Samuelis Fiš- 
manas. Dar niekur lig šiol neskelbtos 
medžiagos jam pavyko rasti Maskvos, 
Leningrado ir Vilniaus Mokslų akade
mijos bibliotekose. Vertingų dokumen
tų jis aptiko vilniečio Edmundo Lau
cevičiaus privačioje bibliotekoje. Di
džiąją rinkinio dalį sudaro vizitinės 
kortelės, atsiminimai, dedikacijos ir 
laiškai.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI-
II dalis, IV laida, išleista “žiburių” JA davė specialią laidą Sov. Sąjungos 
Toronte, 1963 m. turi gerą pasiseki- stočių tinklui. Programą propagandi- 
mą. Abi dalys yra iliustruotos dail. T. ne kalba pradėjo ministerių tarybos 
Valiaus. Pirmoji ’Kregždutės” dalis, pirm. M. Sumauskas. Toliau sekė A. 
pritaikinta I-II skyriams, apima 120 Marcinkaus apybraiža apie darbo žmo-
psL ir beveik visiškai nesiskiria nuo 
ankstyvesnės laidos, tik turi kiek dau
giau spalvos iliustracijose. Antra 
“Kregždutės” dalis, pritaikinta III ir 
IV skyriarųs, turi 196 psl. ir apima 
skaitymus, aplinkos pažinimą bei gra
matiką su pratimais.

Abi “Kregždutės” turi skyrių “Me
todinės pastabos”, šis skyrius yra la
bai vertingas tuo, kad jame duodami 
gana tikslūs nurodymai, kaip naudoti

nes “Tik maža dalelė”, L Mikšytės 
apybraiža “Kūrinio gimimas”, skirta 
E. Balsio baleto “Eglė žalčių karalie
nė” keliui į rampos šviesą atvaizduo
ti. Žuvinto ežerą žiūrovams parodė 
studijos operatorius P. Abukevičius 
savajame kūrinyje “Iš dainų atskri
dę paukščiai”. Tris valandas trukusi 
programa baigta Valstybinio dainų ir 
liaudies šokių ansamblio koncertu.

—vkst—

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu .._ _ ... ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6l/£%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveiu 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 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais fr penktadieniais.

i



Lietuvos generalinis konsulatas 1963 m. gruodžio 28 d.

Didžiai Gerbiama Ponia
Daktare Užupiene,

Staigi ir ankstyva Jūsų mylimo vyro ir mūsų didžiai 
mielo bičiulio ir kaimyno a.a. Viktoro Užupio mirtis mane 
ir žmoną giliai sukrėtė.

Kartu su mūsų bendruomene netekom tauraus žmogaus 
ir didelio patrijoto lietuvio.

Šią liūdną bei Jūsų didžio skausmo valandą prašom 
priimti mano ir žmonos nuoširdžiausią užuojautą.

Jonas žmuidzinas,
Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai
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Kanados Lietuvių Bendruomenės veikėjui 
VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
jo žmonai dr. ALDONAI, giminėms ir artimiesiems —

KLB krašto valdyba 
KLB Kultūros Fondas 
KLB Šalpos Fondas 
KLB politinis komitetas

A. t A.

VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
f 

jo žmoną dr. ALDONĄ nuoširdžiai užjaučia —

Ateitininkų Federacijos valdyba 
ir

A. F. garbės teismo pirm, 
dr. St. Bačkis

(Atkelta iš 1 psl.) 
zacijai. Jis buvo žmogus, kuris vi
suomeniniame gyvenime mėgda
vo veikiau paklusti, kaip įsakyti.

Gilaus tikėjimo žmogus
Pagrindinis jo gyvenimo bruo

žas glūdėjo jo giliame tikėjime. 
Į Dievą jis artėjo ne tik skatina
mas savo prigimto religinio nusi
teikimo, bet ir savo asmeninėmis 
pastangomis. Jis perskaitė dau
gybę religinio turinio knygų ir 
domėjosi dieviškos kūrybos ap
raiškomis, paslėptomis gamtoje. 
Antai, jo meilė gėlėms reiškė ne 
vien tik grožio troškulį ir estetinį 
pasitenkinimą, bet ir nuostabą 
Dievo didybei, kuriai jis žemai 
žemai lenkė savo galvą. Dėlto jis 
taip kruopščiai ir triūsdavosi sa
vo darže, beaugindamas gėles ir 
kitokius žalumynus. Dažnai net ir 
savo buitį mėgdavo lyginti su au
galo trapumu. “Ar matai tą dvi
šakę drebulę?”, jis yra taręs vie
nam iš savo armiausių draugų, 
“toks yra mano gyvenimas — be 
viršūnės”. Panašiais simboliais 
jis išreikšdavo savo didį sopulį, 
kurį jis patyrė dar Vokietijoje, 
netekęs savo mylimos aštuonme
tės dukrelės.

Savo charakteriu jis buvo labai 
panašus į savo dėdę kun. Juozą 
Vailokaitį. Jis, kaip ir anas, yra 
suvaidinęs nemažą vaidmenį lie
tuviškame ir apskritai žmogiška
me gyvenime, tačiau, atrodė jo 
lyg ir negyventa arba eita gyveni
mui iš paskos.

Biografiniai bruožai
V. Užupis gimė 1908 m. gruo

džio 15 d. švediškių kaime, Luk
šių valsč., šakių apskr. Tėvas 
Petras, motina — Ona Vailokai- 
tytė, kun. Juozo ir Jono sesuo. Iš 
11 išaugintų vaikų, Viktoras buvo

šeštas. Daugiau kaip pusė jų bai
gė augštuosius mokslus. Kaiku- 
riuos vaikus į mokslus padėjo 
leisti Vailokaičiai. Nors ūkis bu
vo stambokas — 45 ha, bet tokiai 
didelei šeimai pragyventi buvo 
sunku, o ypač po I D. karo, kai 
visame ūkyje buvo bepalikta tik 
viena liguista karvutė, kuri turė
jo atlikti ir arklio pareigas.

1927 m. baigęs Šakių “Žiburio” 
gimnaziją, Viktoras įstojo į VD 
un-to teisių fakultetą, kurį baigė 
1933 m. Studijų metu duoną pel
nėsi dirbdamas “Palemono” plytų 
fabriko atstovu Kaune. Atlikęs 
teismo kandidato stažą Kauno 
apygardos teisme, ėjo teisėjo pa
reigas Kaišiadoryse ir Kaune; 
1938-1940 m. buvo apylinkės tei
sėju želvoje ir Ukmergėje, o 
1941-44 m. — advokatu Kaime 
ir kartu komunalinio banko juris
konsultu. -

Be ateitininkų organizacijos, 
visuomeninėje veikloje Lietuvoje 
dar dalyvavo, kaip pavasarininki- 
jos organizatorius, Zanavykijoje. 
Be to, jis vadovavo komitetui, pa
stačiusiam paminklą Zanavykų 
krašto didžiajam knygnešiui kun. 
M. Sideravičiui.

1944 m. jis pateko į Vokietiją. 
Apsigyveno Detmolde, kur ėjo 
Lietuvos R. Kryžiaus generalinio 
įgaliotinio pareigas britų zonai.

1949 m. atvyko į Kanadą ir ap
sigyveno Toronte., Duoną pelnėsi 
sau ir šeimai juodu darbu. Toron
te jis buvo vienas iš “Tėviškės 
Žiburių” steigėjų ir jų leidėjo — 
KL Kat. Kultūros Draugijos pir
mininkas (1951), o vėliau jos ke
lių valdybų narys; 1961-63 m. 
“Paramos” kredito kooperatyvo 
valdybos narys.

Tremtyje jis buvo Ateitininkų 
Federacijos garbės teismo nariu*.

Bendruomenei savo duoklę atida
vė, kaip Toronto apyl. tarybos ir 
Kanados krašto tarybos narys ir 
nuo Bendruomenės įsteigimo jos 
garbės teismo pirmininkas ir na
rys. Jis buvo Toronto lietuvių 
krikšč. demokratų klubo pirm, 
nuo pat jo įsisteigimo. Tėvams 
pranciškonams įsteigus Toronte 
Prisikėlimo parapiją, jis buvo jos 
komiteto pirmininku.*

Iš šios trumpos apybraižos ma
tyti a.a. Viktoro Užupio visoke
riopos veiklos apimtis. Ji yra, pa
lyginus su jo neperilgu amžiumi, 
labai šakota ir plati. Dėlto Toron
to lietuviškoji kolonija ir visa Ka
nados Lietuvių Bendruomenė sa
vo kruopštaus ir nuoširdaus dar
bininko labai pasiges. Ypač jo ne
tekimą skaudžiai pergyvens atei- 
tininkija, kuri ant jo pečių buvo 
sudėjusi ne vieną savo darbų naš
tą. A. Kaimus

Ateitininkų žinios
TORONTO ATEITININKŲ ŠVEN

TĖ įvyks vasario 2 d. švente daugiau
sia skiriama jaunimui; užtat joje dau
giau ir pasireikš jaunimas.

VYR. MOKSLEIVIAI sausio 2 d. da
ro slidinėjimo iškylą į Albion Hills. 
Išvykstama rytą 9 vai., grįžtama vaka
re. Norį iškyloje dalyvauti prašomi 
skambinti kuopos pirm. Ed. Puodžiu
kui ar Tėvui Rafaeliui.

SUSIRINKIMAI: Vyr. moksleivių 
susirinkimai iki ateitininkų šventės 
įvyks kas sekmadienį 6 vai. vak. Prisi
kėlimo par. muzikos studijoje. Daly
vavimas visiem privalomas.

Jaunesniųjų berniukų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 5 d., 3 vai. 
p.p., Prisikėlimo par. muzikos studi
joje.

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvo “Parama”

buvusiam valdybos nariui

VIKTORUI UŽUPIUI mirus,

dr. A. Užupienei ir giminėms gilią užuojautą reiškia —

“Parama”

DR. ALDONĄ UŽUPIENĘ 
ir artimuosius, 

pašaukus Augščiausiajam jos mylimąjį vyrą Viktorą pas save, 
.skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

A. E. Abromaičiai
P. K. Abromaičiai
S. J. Andruliai
S. V. Aušrotai
B. V. Birietos
R. P. Bražukai
M. A. Bumbuliai
E. S. Čepai
St. Dargis
E. J. Dvilaičiai
J. K. Kaknevičiai >

Netikėtai mirčiai pašaukus
VIKTORĄ UŽUPĮ

— teisininką, visuomenininką, KLK Kultūros Draugijos 
buvusį pirmininką bei valdybos narį, dalyvavusį “Tėviškės 

Žiburių” steigėjų kolektyve, —J
jo žmonai dr. ALDONAI, giminėms bei artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalyvaujame bendrame 
skausme, drauge lydėdami Velionį amžinybėn —

KLK Kultūros Draugija, 
Spaudos Bendrovė “žiburiai”, 

“Tėviškės žiburių” redakcija ir 
administracija

Garbės narę dr. ALDONĄ UŽUPIENĘ,

netekus a.a. mylimo vyro VIKTORO, 

gilaus skausmo valandoje užjaučia ir kartu liūdi —

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos Centro Valdyba

Tu ėjai per gyvenimą viską atnaujindamas Kristuje.

A. t A.
VIKTORUI UŽUPIUI išsiskyrus iš mūsų tarpo, 

su liūdinčia žmona dr. A. Užupiene, seserimis ir 
artimaisiais giliu liūdesiu dalinasi —

Toronto ateitininkai sendraugiai

A. t A.

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 

žmoną dr. ALDONĄ ir artimuosius

giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Toronto lietuvių krikščionys 
demokratai

A. t A.

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
jo žmonai dr. Aldonai Užupienei ir giminėms

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime —

Prisikėlimo parapijos Kat. Vyrų Dr-ja

Nuoširdžiai bei kolegiškai užjaučia
DR. ALDONĄ UŽUPIENĘ, 

jos mylimam vyrui Viktorui Užupiui mirus,

Ontario lietuviai medicinos daktarai 
ir odontologai

A. t A.

VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
jo žmoną dr. ALDONĄ, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame jų liūdesyje —

S. ir A. Kalūza
E. ir S. Pusvaškis
A. ir P. Vilutis

a

Augščiausiojo valiai pašaukus iš lietuvių kolonijos tarpo 
mylimąjį ir gerbiamąjį*

A. t A.
VIKTORĄ UŽUPĮ,

jo žmonai dr. Aldonai Užupienei ir artimiesiems 
su giliu liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Aldona ir Jonas Petrauskai

A. t A.

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
jo žmoną dr. ALDONĄ UŽUPIENĘ nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

L. B. Kriaūčeliūnai

A. t A.
teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 

jo žmoną dr. Aldoną Užupienę ir gimines 
jų skausmo bei liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučiame —

O. J. Gustainiai
K. Grajauskienė '

DR. A. UŽU PI E N Ę, 
jos brangiam vyrui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

Dr. V. O. Baltrušaičiai 
ir

E. K. Galiauskai 
su šeimomis

Mylimam vyrui
A. t A.

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus,
dr. ALDONĄ UŽUPIENĘ 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

E. A. Katche
I. J. Baldai

Mirus VIKTORUI UŽUPIUI,
jo žmoną dr. ALDONĄ,

sesutes Poltęraitienę, Bublienę ir Keblinskienę 
/ giliai užjaučiame —

Elena, Jūratė ir
Viktoras Dailydžiai

Lietuvių skautų 
veikla

1963-64 M. “SKAUTŲ AIDO” vajus 
pradėtas lapkričio 16 d. Daugelis vie
netu administracijai jau pranešė, kad 
pas juos vajų vykdo, tačiau yra dar 
ir neatsiliepusių. Labai puikiai pradė
jo vajų Bostono “Žalgirio” tunto tun- 
tininkas C. Kiliulis. Jis iki gruodžio 
vidurio jau atsiuntė 38 prenumera
tas, jų tarpe 6 garbės prenumeratas. 
Gražiai įsijungė darban ilgametis pla
tintojas iš Klevelando, Ohio, s. VI. 
Bacevičius, platintojas J. Kasperiū- 
nas iš Elizabeth, N. Jersey, platinto
jas Vikt. Rupšys iš Montrealio, Kana
dos, platintojas Vikt. Gudelis iš Lon
dono, Kanados ir kt.

Sesės ir broliai pasekime šiais gra
žiais pavyzdžiais. Prenumeruokime ir 
remkime skautišką spaudą. Atlikime 
savo pareigą dabar tuojau ir “Sk. Ai
das” jus lankys ir toliau be pertrau
kos. Nelaukime, kol platintojas ateis, 
suraskime jį patys. Nepamirškime sa
vo vienminčių Vokietijoje, Italijoje 
ir kitur. Užsakykime jiems “SA”. Ypač 
“Sk. Aido” laukia lietuviškas besimo
kantis jaunimas lietuviškose gimnazi
jose.

Jūsų “Sk. Aido” administratorius 
“Skautų Aidas” c/o L. Eimantas, 
91 King Edward Ave., 
London, Ont., Canada

ŠATRIJOS TUNTO JŪRŲ SKAU- 
ČIŲ REIKALU. — Kadangi tėvai dar 
turi kaikurių neaiškumų dėl Šatrijos 
tunto jūrų skaučių, papildomai paaiš
kinu: jaunesniosios jūrų skautės turės 
tą pačią programą ir dalyvaus tuose 
pačiuose skautiškuose parengimuose 
kaip ir paukštytės. Jos liks net ir su 
ta pačia uniforma tol, kol išlaikys 
joms pritaikytą specialią programėlę 
ir gaus mėlyną kaklaraištį. Vyresnės 
jūrų skautės taip pat visiškai įsijungs 
į tunto darbą. Jei iki šiol į jūrų skau
tes buvo žiūrima kaip į visiškai atski
rą ir kažkuo kitokį vienetą, tai nuo da
bar mes savo darbu įrodysim, kad 
esam tokios pačios skautės, tik su tam 
tikra specialybe. Taip, kaip mes gali
me, jei turėtume mėgėjų ir vadovų, 
suorganizuoti skautų sportininkų bū
relį arba skautų artistų būrelį, taip 
mes turim jūrų skaučių būrelį.

Mums vadovių niekad nebuvo per
daug. Kviesdama skautes ir paukšty
tes įsijungti į jūrų skautes, aš tik pa
lengvinu kitų draugininkių darbą.

ps. B. Mažeikienė

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus,

jo žmoną dr. A. Užupienę ir gimines

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

T. VI. Bačėnai
V. Bačėnas
F. V. Urbonai

DR. ALDONĄ UŽUPIENĘ 
ir artimuosius,

jos brangiam vyrui VIKTORUI netikėtai mirus, 
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame- ir , 

maldoje lydime Velionį amžinybėn —•
E. J. Aleksos

' S. V. Liuimos
J. Z. Mažonai

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
ponią dr. Aldoną Užupienę ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

A. ir K. Aperavičiai
N. ir A. Šalkauskiai

VIKTORUI UŽUPIUI mirus, 
jo žmoną dr. Aldoną Užupienę ir artimuosius 

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Vanda ir Mykolas Slapšiai
Vanda ir Viktoras Petrauskai

PAUKŠTYTĖS, vad. ps. šapočkinie- 
nės atliko Kalėdų gerąjį darbelį. Kiek
vienas paukštyčių būrelis aplankė šei
mas, įnešė Kalėdų nuotaiką, pažaidė, 
padainavo su tų šeimų vaikais ir pa
liko dovanų.

RAMBYNO TUNTO TUN. v. s. V. 
Skrinskas švenčių metu lankėsi Čika
goje ir tarėsi su naujai išrinktu vyr. 
skautin. j. s. Br. Juodeliu ir kitais pa
reigūnais.

VILKIUKŲ IR PAUKŠTYČIŲ ka
lėdinė sueiga su įžodžiu praėjo su di
deliu pasisekimu. Davusiems įžodį 
kaklaraiščius užrišo draugininkai, ge
rąjį mazgelį vilkiukų kapelionas T. 
Paulius, OFM, tėvynės mazgelį — tė
veliai, o draugovių adjutantai naujuo
sius narius apdovanojo rožėmis. Svei
kinimo žodį davusiems įžodį tarė ka
pe!. T. Paulius, OFM. Laimėjusieji 
konkurse buvo apdovanoti P. Misevi
čiaus drožiniais.

Lauželį pravedė sk.v.v.sl. P. Got- 
ceitas, o programą paruošė ps. Sapoč- 
kinienė, ps. S. Gotceitienė, ps. B. Ma
žeikienė ir kiti draugininkai. Po prog
ramos buvo vaišės, paruoštos vyresn. 
skaučių.

PS. P. SAPLIENE iš I vilkiukų dr- 
vės draugininkės pareigų su pavaduo
toja Z. Lambertiene pasitraukė. Nau
ja draugininke paskirta vyr. sk. V. 
Stukienė.

ŽIEMOS IŠKYLA į sk. stov. “Ro
muva” organizuojama slidininkų sau
sio 5 d. Skambinti: G. Stanionis RU 
1-7861.

teisininkui VIKTORUI UŽUPIUI mirus,
jo žmoną p. dr. A. Užupienę ir artimuosius 

šio didžio liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

D; A. Bajorinai
B. J. Prakapai

Mielą dr. ALDONĄ UŽUPIENĘ 
ir artimuosius,

jos brangiam vyrui VIKTORUI palikus šį žemiškąjį pasaulį, 
gilaus skausmo valandoje visa širdimi užjaučiame

ir liūdime —

J. V. Jasinevičių šeima

V. UŽUPIUI

kurio nurodytu keliu jis šioje žemėje keliavo, 
dalinamės liūdesiu kartu su žmona dr. A. Užupiene, 

giminėmis ir artimaisiais —



Mann & Martel
2320 Bloor St. W? ’ ° *Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti tik 
$1.100.
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, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 0-1410

P.Š. 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.

Liet, šeimos teismo sprendimas
(Atkelta iš 3 psL)

2. Pripažinti, kad 30% Kanados lie
tuvių šeimų yra nejautrios lietuvybės 
išlaikymui bei ugdymui, tautinėje ir 
bendruomeninėje veikloje neaktyvios, 

i * lengvabūdiškai atsisakiusios tautinių 
papročių ir lietuvių tautos kultūrinių 
lobių, abejingai žiūrinčios į lietuvių 
kalbos vartojimą ir nekritiškai pasi- 
duodančios svetimoms įtakoms, stoko
jančios tinkamo dėmesio lietuviškai 
spaudai, bendruomenei, draugijoms ir 
kitoms lietuviškoms institucijoms, tuo 
sudarydamos pavojų tautinei gyvybei. 
Tačiau atsižvelgiant į sunkų gyvenimą 
tremtyje ir sunkumus Įsikuriant nau
jame krašte, teismas randa teisinga 
skirti joms penkerių metų pataisos 
laiką, įpareigojant jas: kasmet prenu

meruoti bent vieną lietuvišką laikraš
tį, paremti lietuviškų knygų platini
mą, suaktyvinti veiklą bendruomenė
je, parapijose ir lietuviškose organiza
cijose, kalbėti su vaikais lietuviškai, 
juos leisti į lietuvišką vaikų darželį, 
šeštadieninę mokyklą, atgrasyti nuo 
mišrių vedybų ir išauklėti jaunąją 
kartą lietuviškoje dvasioje, remti Lie
tuvos laisvinimo kovą ir laiku sumo
kėti bendruomenės solidarumo įnašą.

3. Bylą dėl 20% lietuviškų šeimų iš
skirti iš šių svarstymų. Jas, kaip žu
vusias lietuvių tautai ir nežinia kur 
esančias, pajieškoti per lietuvišką 
spaudą, bendruomenės institucijas, pa
rapijas, draugijas ir radiją ir jas su
radus grąžinti Lietuvių Bendruomenei.

Šis sprendimas galutinis ir neskun
džiamas.

MAU-MAU DŽIAUGIASI...
, (Atkelta iš 2 psl.)

si tie, kurie išpažįsta juodosios 
vyriausybės “principus ir idea
lus”. Baltiesiems, kurių Kenijoje 
gyvena 66.000, ir 300.000 — ara
bų, indiečių ir pakistaniečių, bus 
duoti keli metai apsispręsti, ar 
jie nori tapti Kenijos piliečiais, 
ar ne. Jei ne, jie praras savo ne- 
judomą turtą.

Kenijos baltųjų daugumą su
daro išėję Į pensiją anglų kariuo
menes karininkai, kuriems už 
nuopelnus Britanija lengvomis 
sąlygomis buvo atidavusi didelius 
žemės plotus derlingųjų Baltųjų 
augštumų srityje. Jie kontroliuo
ja trečdali šio krašto dirbamos 
žemės. Baltieji dvarininkai dabar 
stovi prieš sunkų sprendimą: at
sisakyti savo senų privilegijų ir 
pasilikti juodųjų dominuojamoje 
valstybėje ar palikti savo dvarus 
ir grįžti į perkimštą Britaniją, vi
liantis kompensacijos iš savo ar 
Kenijos vyriausybės.

BALTIEJI RĖME 
JUODUKUS

Kaikurie baltieji, be abejonės, 
pasiliks. Jie jau anksti pramatė 
Kenijos nepriklausomybę ir rė
mė juodukų pastangas jai atgau
ti. Vienas toks yra M. Blundelis, 
žinomas ir tarp Kenijos juodųjų 
ir tarp baltųjų. Jis dar 1960 m. 
pradėjo agituoti baltuosius, kad 
tie pasisakytų už Kenijos nepri
klausomybę. Po vienos tokios agi
tacinės kalbos kitas baltasis dva- 

, rininkas sviedė į jį 30 sidabrinių 
ir sušuko: “Judas!”

Bet šitų dviejų dvarininkų gin
čas pasibaigė simboliškai. Blun- 
delį Britanijos karalienė pakėlė 
į didikus. Tuo tarpu tas, kuris jį 
pavadino Judu, išsikėlė gyventi 
į P. Afriką, kur sekregacija tebe
vykdoma augščiausiame laips
nyje.

Kenija yra taip Indijos vande
nyno ir Viktorijos ežero, šiaurė
je jos kaimynas yra Sudanas ir 
Etiopija, o pietuose Tanganika. 
Rytuose jai priklauso dalis teri

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmn, žemės sklypų, apartamentų, bizniu. 
SWANSEA — netoli Bloor, $3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mūrinis,

2 augštų, labai gražiai užlaikytas namas, platus šoninis įvažiav. $13.900. 
SWANSEA NETOLI BLOOR, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 18 metų se

numo, 5 kamb. bangaliukas, garažas. 9 pėdų šoninis įvažiavimas. $15.900. 
JANE — ANNETTE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 metų senumo, po

5 kambarius tripleksas. $29.000.
RONCESV  ALLES — HEWITT, $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kamba

rių, didelis gražus kiemas, garažas, privatus 10 pėdų įvažiavimas, pigiai 
parduodamas.

WINDERMERE — BLOOR, $6.000 įmokėti, atskiras, mūro, 6 kambarių 
bangaliukas, baigtas rūsys, alyva vandeniu apšildomas, gražus kiemas, 
dvigubas garažas, geras šoninis įvažiavimas. $18.900.

SWANSEA — DEFOREST, $5.000 įmokėti, atskiras, gražių plytų, 6 kam
barių, 2 augštų, privatus šoninis įvažiavimas, 2 garažai. $15.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 

Kreipkitės visais reikalais. Cit gausite rimta ir sųžteingų patarimą.

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.

torijos, į kurią Somalija reiškia 
griežtas pretenzijas.

Kenijoje yra ir antras pagal 
augštį Afrikos kalnas (pirmas Ki- 
limandžaras), kurio leduota viršū
nė pakilus 17.000 pėdų (= 5 km) 
nuo jūros lygio. Klimatas pajūry
je pakenčiamas, o vidurio plokš
čiakalniuose net malonus.

PILNA VISOKIŲ 
ŽVĖRIŲ

Tačiau didžiausią, ketvirčio mi
lijono kvadr. mylių krašto dalį 
sudaro dykumos ir savanos, ne 
tiek tinkamos žmonėms, kiek žvė
rims gyventi. Už tai Kenijoje ir 
yra šeši laukiniams gyvuliams ap
saugoti rezervatai ir tiek pat tau
tinių parkų, iš kurių Tsavo par
kas yra didžiausias pasaulyje. 
Zebrai, liūtai, drambliai, man- 
gustės beždžionės, raganosiai, 
smaugliai, stručiai yra tiek pat 
žinomi Kenijoje kaip lapės, zui
kiai ir stirnos Lietuvoje.

Kenija daugiausia pelno turi 
iš eksportuojamos kavos — 23%, 
arbatos — 10% ir sizalo, iš kurio 
suka virves. Visi šie eksportai ei
na per Mombasos uostą, kuris tu
ri 190.000 gyv. Krašto sostinė yra 
Nairobi su 300.000.

Pirmasis europietis sustojęs 
Kenijoje buvo portugalų atradė
jas Vasko de Gama, ten lankęsis 
1498 m. Portugalai Kenijoje vė
liau įsitvirtino, bet XVIII a. vidu
ryje juos išstūmė arabai, kurie 
Kenijoje buvo įrengę vergų pre
kiavimo stotis. Nuo 1887 m. šia
me protektorate pradėjo kurtis 
anglai, išnuomoję visą pajūrį iš 
Zanzibaro sultono, šio šimtmečio 
pradžioje anglų vyriausybė buvo 
siūliusi žydams kurtis Kenijos 
Baltosiose augštumose, bet jie ne
sutiko.

Bonna. — Vokiečių firmos mie
lai kviečia š. Amerikos turistus 
aplankyti jų fabrikus. Ypač lan
kytojų tarpe didelį susidomėjimą 
kelia * Volkswagen automobilių 
fabrikas Wolfsburge, 47 mylios Į 
rytus nuo Hanoverio.

IR LATVIAI TURI SAVO RŪPESČIUS
PASIKALBĖJIMAS SU ŽYMIU LATVIŲ VEIKĖJU 

JONU NIEDRA, LATVIU BENDRUOMENĖS PIRMININKU 
KANADOJE

Turime visą eilę savų lietuviš
kų problemų. Nestokoja jų ir mū
sų kaimynai. Lygindami savąsias 
problemas su mūsų giminių lat
vių, kreipėmės į plačiai besireiš
kiantį latvių veikėją J. Niedrą 
su keletu klausimų. Red.

— Kaip išeivijos latviai yra or
ganizuoti politiškai? Ar jie turi 
centrinį organą, apjungiantį vi
sus latvius?

— Latviai turi įvairias organi
zacijas — profesines ir bendro 
pobūdžio. Kiekviename krašte, 
kur gyvena latviai, yra sudaryta 
centrinė atstovybė arba centrinė 
organizacija. Visos tos centrinės 
organizacijos įvairiuose kraštuo
se sudarė “Laisvojo Pasaulio Lat
vių Federaciją”, kurios centras 
yra Vašingtone.

— Kurios latvių politinės parti
jos tebeveikia ir koks jų vaidmuo 
išeivijoj?

— Tebeveikia Ūkininkų Sąjun
ga, socialdemokratai, liberalai ir 
katalikų partija. Jos daugiausia 
veikia Švedijoj ir iš dalies Brita
nijoj, tačiau didelės reikšmės lat
vių išeivijoj neturi, nes latviai 
politinį darbą organzuoja dau
giau bendruomenine plotme.

— Kurie yra žymiausi latvių 
kultūriniai pasireiškimai išeivi
joje?

— Pirmiausia turiu pažymėti, 
kad beveik visas latvių jaunimas 
veržiasi į akademines studijas. 
Spausdinamos vis naujos knygos, 
leidžiami laikraščiai beveik visuo
se kraštuose; didžiausi jų yra JA 
V-bėse, Kanadoj, Australijoj ir 
V. Vokietijoj. Yra įsteigtas Kul
tūros Fondas, kuris skiria premi
jas už geriausius darbus litera
tūroj, gamtos moksluose, muzi
koj ir dailėj. Periodiškai rengia
mos dainų šventės įvairiuose 
kraštuose. Didžiausios jų buvo 
JAV, Kanadoj ir V. Vokietijoj.

— Ar turite problemų su savo 
jaunimu?

■— Latvių jaunimas, kaip ir ki
tų tautinių grupių, yra linkęs 
greitai sutapti su gyvenamuoju 
kraštu ir asimiliuotis. Vyresnio
ji latvių karta, norėdama išlaiky
ti savo jaunimą latvišką, steigia 
mokyklas ir organizacijas. Yra 
jaunimo laikraščių, kuriuos lei
džia ir redaguoja pats jaunimas. 
Taip pat stengiamasi įtraukti jau
nimą i politinį darbą — Latvijos 
laisvinimą.

— Kokia būklė jūsų laikraščių 
ir knygų?

— Turime visą eilę latviškų 
laikraščių išeivijoj: “Laiks” — 
JAV, “Australijos Latvietis”, 
“Latvija-Amerika” — Kanadoj, 
ir “Latvija” — V. Vokietijoj. Vi
si jie yra susidarę tvirtas pozici
jas. Latvių knygos leidžiamos ga
na nemažu tiražu ir yra uoliainemažu tiražu ir yra uoliai

Drąsaus žmogaus portretas
(Atkelta iš 3 psl.) 

kartu ir viso pasaulio vaikams.
LAIMĖJIMAI
IR PRALAIMĖJIMAI
Vos tapęs JAV prezidentu, J. 

F. Kennedy' susilaukė savo pir- 
jo pralaimėjimo Kubos invazijo
je. Negalima užmiršti, kad pla
nai šiai operacijai buvo paruošti 
dar prez. Eisenhowerio laikais. 
J. F. Kennedy tik patvirtino tai, 
ką buvo suplanavęs Eisenhowe- 
ris. Invazija prez. Kennedžiui bu
vo skaudi pamoka niekada dau
giau nepasitikėti ČIA ir patarė
jų informacijomis. Velionis taip 
buvo sukrėstas šio pralaimėji
mo, kad vėliau dėjo nežmoniškas 
pastangas invazijos dalyviams iš
pirkti iš Castro nelaisvės.

F. Kennedy — N. Chruščiovo 
susikirtime dėl Kubos kritikai 
mėgino įrodinėti, kad buvo per- 
mažai reikalauta, pasitenkinant 
vien tik raketų atitraukimu. Jie, 
žinoma, užmiršta, kad tai buvo 
pirmasis JAV ultimatumas Sov. 
Sąjungai, lengvai galėjęs pasaulį 
įstumti į atominį karą.

Savo laiku prez. Trumanas yra 
prasitaręs, kad jis negalėtų pra
dėti karo, jeigu žinotų, jog bus 
sunaikintas nors vienas JAV 
miestas. J. F. Kennedžiui teko da
ryti sprendimą tada, kai jau grėsė 
viso pasaulio sunaikinimas.

Vienas kanadietis žurnalistas, 
susipažinęs su Kennedžiu prieš
rinkiminėse jo kovose, pastebi: 
“Per dvejus metus Baltuosiuose 
Rūmuose prezidentas senstelėjo 
dešimčia metų ...”

Nevienas yra metęs kaltinimą, 
kad prez. Kennedy buvo peršvel- 
nus sovietų atžvilgiu. Jie nori pa
vergtų kraštų išvadavimo, užmirš
dami, kad vinis į jų laikinį karstą 
sukalė F. D. Rooseveltas ir H. S. 
Trumanas savo politinėmis klai
domis.

J. F. Kennedy nebuvo užmiršęs 
laisvės idealų — tai liudija jo 
kalba, priėmus prezidento prie
saiką: “Ilgoje pasaulio istorijoje 
tik nedaugeliui žmonijos kartų 
pavojaus valandą teko ginti lais
vę. Aš nesibaidau šios atsakomy
bės — aš netgi sveikinu ją. Tvir
tai tikiu, kad niekas iš mūsų ne
norėtų apsikeisti vietomis su ki
tomis kartomis. Energija, tikėji-

J. Niedra, Kanados Latvių Bend
ruomenės pirm, ir Laisvojo Pa
saulio Latvių Bendruomenės val
dybos narys.

ČIKAGOS SOLISTAI TORONTE
Prieš pat Kalėdas, gruodžio 15 

d., Toronto visuomenė buvo ma
loniai nustebinta, gaila, mažokai 
reklamuotu gražiu koncertu.

Ji organizavo KL Katalikių Mo
terų Draugijos Toronto Prisikėli
mo parapijos skyrius. Solistai 
ypatingai patrauklios išvaizdos ir 
reto skonio — sopranas Pruden- 
cija Bičkienė ir malonaus temb
ro bosas Jonas Vaznelis.

Solistai pateikė Įvairią ir pla
čią, programą, pradėdami Nauja
lio, Gailevičiaus, Jakubėno, Šim
kaus ir kitų kompozicijomis, tęs
dami Šuberto, Šopeno, Loewe dai
nomis ir baigdami operų arijomis 
bei duetais.

Lietuviškos dainos nuskambėjo 
pusėtinai. Bičkienės dainose pa
sigesta subtilesnio piano, Vazne- 
lio —aiškesnės dikcijos.

Šuberto dviejose dainose, atlik
tose tiek Bičkienės, tiek Vazne- 
lio, nebuvo lengvumo. Susidarė 
Įspūdis, kad arba dainos buvo pa
skubomis paruoštos, arba iš viso 
“Lieder” nėra jų žanras. Ir ne
nuostabu, nes retas pasaulinio 
masto solistas yra lygiai geras 
operoje ir “Lieder” mene. Mūsų 
vakaro solistai yra neabejotinai 
pajėgesni operoje. Tai jie Įrodė 
antroje koncerto dalyje, ypatin
gai Vaznelis arijoje iš “Eugeni
jaus Oniegino”, Bičkienė — Puc

mas ir pasišventimas laisvės sar
gyboje nušvies ne tik mūsų kraš
tą, bet savo liepsnomis uždegs ir 
visą pasaulį!”

“NESIDERĖKIME
BAIMĖS PRIVERSTI...”
Atominių ginklų paunksmėje, 

jausdamas nuolatos pasauliui 
gresianti didįjį sunaikinimą, J. 
F. Kennedy toje pačioje kalboje 
paskelbė kitą šūkį: “Nesiderėki- 
me baimės priversti, bet nebijo
kime ir derėtis!...” Sovietams 
pradėjus spaudimą dėl Berlyno, 
ši Kennedžio linija davė nelauk
tų rezultatų. Nesitikėdama nuo
laidų ir bijodama karo, Sov. Są
junga Berlyną paliko ramybėje, 
nors savo laiku N. Chruščiovo 
šūkavimas atrodė atviru ultima
tumu.

J. F. Kennedy, stovėdamas ties 
Berlyną perskiriančia siena, N. 
Chruščiovui pasiuntė naują įspė
jimą: “Ich bin ein Berliner” — 
Ir aš esu berlynietis. Šie žodžiai 
nuskambėjo po visą Vakarų pa
saulį. Pirmą kartą pasaulio isto
rijoje JAV prezidentas užėmė to
kią atvirą ir bekompromisinę po
ziciją kitų atžvilgiu. Tai buvo 
drąsaus žmogaus portreto pasku
tinis bruožas, įrašęs Kennedy į 
Vakarų pasaulio vadus.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
2493 LAKE SHORE BLVD. WEST, ROOM 101

Toronto 14, Ont. Telefonas 251-4864

Europietiška drabužiu valykla 
HIGH PARKO RAJONE

Greitai ir gerai valo prieinamomis kainomis. 
PAIMA IR PRISTATO Į NAMUS.

įsitikinkite skambindami RO 2-1382
TRU-VAL CLEANERS

388 Keele St

fgmti su 
karna ne
oš ganadaug, ir todėl jų 

augštos.
— Sakoma, kad latviai geri 

verslininkai. Kaip jiems sekasi 
išeivijoj ir kuriose srityse? Ar 
jie pasiekė ko nors ypatingo?

— Latviai bandė savo laimę 
daugelyje verslo sričių. Daugiau
sia privačių latvių verslininkų 
yra Kanadoj, Australijoj ir JAV. 
Neblogai jiem sekasi Kanadoj 
maisto gaminių prekyboj ir ne
kilnojamo turto pardavime. Aust
ralijoje ir JAV latviai pasuko 
daugiausia į pramonę ir statybą. 
Iš žymesniųjų vardų paminėtini: 
dr. chem. J. Benjamins, turįs fil
mų laboratoriją Toronte, J. Ber
zins, įsteigęs žaislų įmonę Toron
te, ir A. Risbergs, suorganizavęs 
milžinišką statybos bendrovę Niu
jorke, dabar veikiančią visose 
JAV. Yra visa eilė mažesnių įmo
nių Kanadoj, JAV ir Australijoj.

Norėjosi, kad judrusis J. Nie
dra daugiau ir išsamiau papasa
kotų apie latvių veiklą, tačiau jo 
laikas ribotas — šalia savo tar
nybinio darbo, jis veikia dauge
lyje organizacijų ir yra centrinio 
latvių organo Vašingtone narys. 
Teko tad pasitenkinti gauta in
formacija ir padėkoti už gautas 

F. Kreilis informacijas.

cini arijoje iš “Gianni Schicchi”, 
ir duetuose iš Verdi “Likimo jė
ga” ir Mocarto “Don Giovanni”. 
Būtų malonu, jei ateityje abudu 
solistai aplankytų Torontą su iš
tisa operinių duetų programa.

Neaišku, kodėl dainos ir arijos 
nebuvo atliktos originalia kalba. 
Juk kompozitoriai dažniausiai ku
ria muziką rimtiems eilėraščiams, 
ir tuo būdu skamba geriau origi
nalioje versijoje. Taip pat italų 
operų arijos geriausiai skamba 
•itališkai. Lietuvių kalba su savo 
gausiom s ir š nėra arijoms labai 
dėkinga.

Sakoma, savo krašte pranašu 
nebūsi. Tai galima būtų pritaiky
ti ir torontiškiui muzikui St. Gai- 
levičiui, nes dažnai koncertų ver
tinimuose jis neminimas ir pri
imamas kaip savaime suprantama 
koncerto dalis. Tebūnie leista ši 
kartą paskirti ir jam stambią 
puokštę rožių kaip pirmos eilės 
akompaniatoriui.

Baigiant, norėtųsi paklaust 
rengėjus, ar ateity niekaip nega
lima būtų išvengti žodinių “bi- 
sų”? Kitaip tariant — pompasti- 
nių padėkų. Juk rengėjų privatus 
reikalas tartis ir dėkoti solistams. 
Pagaliau, padėka labai gražiu bū
du reiškiama gėlėmis. Be to, po 
koncerto būna vakarienė, kurios 
metu galima atsidėkoti ir atsibu
čiuoti. Kodėl gi tos visai nieko ne
reiškiančios padėkos iškeliamos 
viešai i sceną? Tie pusiau girdi
mi keli žodžiai tik išblaško gero 
koncerto įspūdi. J. V. K.

Iš visur po truputį
Roma. — Kylant pragyvenimo 

lygiui Europoje, daugiau gaminių 
lieka vidaus rinkose. Anksčiau 
amerikiečiai net nustatydavo 
tekstilės medžiagų kainas, o da
bar nebegali net importuoti: per- 
augštos kainos, be to, europiečiai 
fabrikantai bando pirma paten
kinti vietinę rinką.

Niujorkas. — Iš R. Vokietijos 
ateina žinios, kad ateizmas išgy
vena krizę. Jenos filosofijos ins
titutas įsteigė “mokslinio ateizmo 
centrą”, kuris turi moksliškai įro
dyti krikščioniškųjų dogmų klai
dingumą.

Palestina. — Mirusiųjų jūra 
yra 1.292 pėdas žemiau jūros ly
gio, kai tuo tarpu Ontario ežeras 
yra 245 pėd. augščiau jūros lygio.

Otava. — Mary L. Lynch, vie
nintelė moteris įeinanti į Na
tional Parole Board pareiškė, kad 
kaliniams yra sunkiausia įsijung
ti visuomenėn ir gauti darbą.

Berlynas. — R. Vokietijos fab
rikai pradėjo gaminti amerikie
tiškų automobilių dalis ir siųsti į 
Kubą, nes JAV eksportą į Castro 
sali draudžia.

(j šiaurę nuo Dundas-Keele kampo)

Turime krautuvių, termų, vasarviečių, batelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliūdžiu;
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404

BABY POINT, $3.000 įmokėti, 8 1 
kambarių per du augštus, at- < 
skiras mūrinis namas, kvad- < 
ratinis planas, vandens aly- < 
vos šildymas, garažas su pri- < 
vačiu įvažiavimu. <

SWANSEA, gražus 5 kambarių bun- < 
galas, kvadratinis planas, re- < 
creation kambarys, garažas < 
su privačiu įvažiavimu, virš < 
250 pėdų sklypas, puiki ra- j 
mi vieta.

INDIAN RD.—BLOOR. Apie $5.000 < 
ar mažiau įmokėti, 9 kamba- 1 
rių atskiras mūrinis namas, ( 
2 vonios, vandens alyvos šil- < 
dymas, dvigubas garažas, ne- < 
toli susisiekimo bei kraut. (

RUNNYMEDE — BLOOR. $5.000 ] 
įmokėti, 6 kambarių atskiras ( 
mūrinis namas, kvadratinis i 
planas, 2 virtuvės, garažas su < 
šoniniu įvažiavimu, lengvos 1 
išsimokėjimo sąlygos.

RUSHOLME RD., $5.000 įmokėti, < 
didžiulis 14 kambarių 3-jų * 
šeimų atskiras mūrinis na- Į 
mas, 3 vonios, 3 virtuvės, J 
vandens šildymas, garažai su < 
plačiu įvažiavimu, puikus < 
nuomavimui. <

KINGSWAY, $5.000 įmokėti, pen- ! 
kių kambarių gražus mūrinis < 
bungalas, vandens alyvos šil- < 
dymas. Užbaigtas 3-jų kam- j 
barių butas rūsyje, garažas * 
su privačiu įvažiavimu, neto- ' 
Ii susisiekimo, žemi namo ’ 
mokesčiai.

SWANSEA — BLOOR, $6.000 įmo
kėti. 7 kambarių atskiras mū
rinis namas, graži moderni 
virtuvė, kvadratinis planas, 
garažas su privačiu įvažia
vimu.

HIGH PARK — RONCESVALLES. 
Apie $6.000 įmokėti, 11 kam
barių atskiras mūrinis na
mas/ kvadratinis planas, 3 
virtuvės, dvigubas garažas su 
plačiu Įvažiavimu.

OAKWOOD — ST. CLAIR. $10.000 
Įmokėti, gražus 10 kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, vandens aly
vos šildymas, užbaigtas kam
barys rūsyje, garažas su pri
vačiu Įvažiavimu. Viena sko
la balansui.

SWANSEA, apie S12.000 Įmokėti. 
Puikus 11 kambarių atskiras 
mūrinis dupleksas/nesenas, 
modernus, virš 250 pėdų 
sklypas. Dvigubas garažas su ’ 
privačiu įvažiavimu, viena at- < 
vira skola balansui, arti < 
Bloor. Tikrai puikus pirki- ( 
nys. ’

Pr. KERBERIS J. RUKŠA
Darbo tel.-LE. 2-4404 > LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584. ) Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TORONTO BOARD OF EDUCATION

Vakariniai anglų kalbos

naujiesiems kanadiečiams
Registracija — nuo 1964 m. sausio 6 d. 

Laikas — 7.30—9.30 vai. vak.
Kursus lankyti ir užsiregistruoti galima šiose mokyklose:
Collegiate Institutes:

Bloor, Humberside, North Toronto, Parkdale.
Commercial Schools: Central, Eastern. .
Senior Public Schools: King Edward, Winona Drive, Kent.

Registracijos mokestis — $2.50.
Z. S. PHIMISTER, Mrs. EVALEEN BARKER,
Director of Education Chairman

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

$1.200 įmokėti, Bloor — Dundas, 7 
kamb. 2 augštų namas, naujas 
šildymas, 2 modernios virtuvės, 
koridorinė sistema, alyviniais da
žais dažytas, asfaltuotas įvažiavi
mas.

$2.000 įmokėti, Parkdale, palikimi- 
nis pardavimas, atskiras, plytinis, 
8 didelių kamb. namas, šilto van
dens šildymas, šoninis įvažiavi
mas, garažas, sklypas tinka apar
tamento statybai.

$3.000 įmokėti, Durni — Queen, at
skiras. 9 didelių kamb. namas, 2 
pilnai įrengtos vonios, 3 virtuvės, 
šoninis įvažiavimas, 2 garažai, 
puiki nuomavimui vieta.

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butiį pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo
se, požeminiai garažai ir t.t. 
Pilnai išnuomotas, $90.600 
metinių pajamų. Mirtis šei
moje verčia parduoti. Ypa
tingai gera proga su palygi- 
ginamai žemu įmokėjimu 
nusiprikti didelį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

EGLINTON — KENNEDY 
$20-25.000 įmokėti, 29 butų naujas 

pastatas, balkonai, keltuvas, 
kilimai ir tt. Pilnai išnuo
motas. $38.500 metinių paja
mų. Prašo $245.000.

WELLANDE, ONT.
$20.000 įmokėti, benzino stotis — 

garažas — restoranas ir 8 k. 
gyvenamasis namas. Metinė 
apyvarta virš $85.000. Geras 
ir moderniai įrengtas biznis. 
Prašo $65.000. Vienas morgi
čius iš 5% 16 metų. Vertas 
dėmesio pirkinys.

HIGH PARK
$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 

7 kambarių namas. Dvi mo
dernios virtuvės. Garažas* ir 
šoninis įvažiavimas. Dideli ir 
gražūs kambariai. Savinin
kas pirko ir turi parduoti. 
Prašo $19.500.

COLLEGE — OSSINGTON
$10.000 įmokėti, gali būti ir ma

žiau. Atskiras mūrinis 8 bu
tų apartamentinis pastatas, 
Visi butai po 5 kambarius. 
Pastatas labai gerame stovy
je. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $63.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 įmokėti, gražus, naujas 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$89.000.

LABAI RETA PROGA
S15.-20.000 įmokėti; visai naujas 23 

butų ultra modernus pasta
tas. Visi butai išnuomoti ir 
turi nuomos sutartis. $27.000 
metinių pajamų. Vienintelis 
pastatas apylinkėje, todėl 
nėra jokios konkurencijos. 
Prašoma $185.000.

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

euro p i et iik a me ir kanadiikame stiliuje.
★ Įvairiausių ružių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

$5.000 įmokėti, Bloor—Runnymede, 
7 kamb. atskiras, mūrinis, 2 augš
tų namas, šilto vandens šildymas, 
2 virtuvės, šoninis įvažiavimas, 
garažas, 1 hipoteka balansui.

Fish & Chips verslas, Scarlett Rd.
— Dundas, $4.000 pilna kaina, 
$300 savaitinės apyvartos, gera 
ir nebrangi nuoma.

$10.000 įmokėti, Bloor—Jane, trip
leksas, mūrinis, atskiras, 14 kam
barių, 5 metų, 2 apart, išnuomo
ti, šilto vandens šildymas, priva
tus įvažiavimas, 3 garažai.

$3.000 įmokėti, Dovercourt—Blnor, 
6 kamb. plytinis namas, 2 virtu
vės, garažas, naujas šildymas, 
alyviniais dažais dažytas.
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APDRAUDA
ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

EDVARDAS ŠULAITIS

ŠYPSENOS..
Apsiaustas ir vyras

49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT. 
Commissioner for Taking Affidavits.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

JAMES B. GILBERT REALTOR
1495 KIPLING AVE. NORTH. KIPLING PLAZA. REXDALE 

Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namų Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown ir visoje vakarinėje miesto dalyje. Būdami šioje vietoje grei
čiausiai apžiūrime naujai gautas nuosavybes ir galime tuojau Jums pa
rodyti. Taip pat turime įv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, ūkių, 
vasarviečių pardavimui arba išnuomavimui.

P. MALIŠAUSKAS
DARBO TELEFONAS CH 1-5205 NAMŲ TELEFONAS 7413124

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

MOTERIŠKŲ BUBU A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DCrCSllCViCIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

AUGSTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt Sykį pabandę, grįšite pas mus atgaL

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 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

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi j Service — Dirbtuvė

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 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Far<iu<mair«s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

O»)P ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams, 
įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių 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 • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami

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

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVICIUS

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

VISU RUSIU AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

I LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

1963 m. PABAIGOJE ČIKAGA BU
VO GAUSI PARENGIMAIS. Ypač pa- 
žymėtinas Liet. Bendruomenės suva
žiavimas. Dalyvavo PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūnas, vykd. vicepirm. St. 
Barzdukas ir kt. veiklesni LB žmonės. 
Posėdžiuose buvo nusiskundimų, jog 
tautiečiai nemoka solidarumo įnašų, 
jaunimas nesidomi lietuviška veikla, 
lietuvių statytose bažnyčiose kratoma- 
si lietuviškumo. Tačiau iš kaikurių 
apylinkių atėjo linksmesnės žinios — 
štai klevelandiečių atstovas pareiškė, 
jog jie visai neturi sunkumų su įnašų 
išrinkimu, nes patys tautiečiai juos at
neša į banką ir padeda į einamąją 
sąskaitą. Taip pat Cicero kolonijos at
stovas pažymėjo, jog ir su jaunimu 
nėra labai blogai, nes jo patirtis pa
rodė, kad jaunimas savo veiklumu pra
lenkia senuosius. O dėl lietuviškų pa
rapijų vienas tautietis nuramino, sa
kydamas, kad ne protestai reikalą ga
li pataisyti, bet lietuvių gausesnis įsi
jungimas į pačių parapijų veiklą bei 
jų darbus.

Kiek konkretesnis dalykas, kurį pra
nešė JAV LB centro valdybos pirm. 
J. Jasaitis, buvo kiek tvirtesnės gali
mybės lietuvių kultūros centrui Čika
goje įsteigti. Jo žiniomis, šis projek
tas paskutiniu metu yra įgavęs reales
nius rėmus.

ČIURLIONIO GALERIJOJE ĮVYKO 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAILININ
KŲ SĄJUNGOS MENO PARODOS 
ATIDARYMAS IR JOS APŽIŪREJI- 
MAS. Čia lankytojai (jų atidaryme 
buvo nepilnas 100) turėjo progos su
sipažinti su 19 dailininkų darbais, la
bai nelygios meninės vertės. Šalia jau 
gerai žinomų vardų matėsi ir naujo
kų, nors amžiumi nebejaunų.

Parodos atidarymui vadovavo da
bartinis sąjungos pirm. V. Vaitekū
nas, o kalbas pasakė Galerijos vyr. di
rektorius V. Petravičius ir iš Kleve- 
lando atvykęs dail. A. Vaikšnoras 
(angliškai). Pranešta, jog keturiems 
parodos dalyviams paskirtos premijos. 
Šių laimingųjų tarpe buvo A. Vaikš
noras, J. Pautienius (piniginių premi
jų laimėtojai), A. Vaičaitis, A. Rakš
telė (gavę garbės premijas).

TUOJ PO PARODOS ATIDARYMO 
reikėjo skubėti Jaunimo Centro di-

Kas svarstyta ir kas nutarta?
(Atkelta iš 2 psi.) 

žastis jieškotina žmonijos nuo
dėmingume. Asmeninis kelių žy
dų atsakingumas dėl dalyvavi
mo nukryžiavime negalįs būti 
užmestas visai žydų tautai. Ne
teisinga esą būtų laikyti žydus 
“dievžudžiais” ir prakeiktais. 
Tačiau pabrėžiama — nedaryti 
iš to jokių politinių išvadų, nes 
čia žydai imami ne kaip politi
nis vienetas, vienos rasės ar tau
tos nariai, bet kaip Dievo išrink
tosios tautos palikuonys.

IŠBRAUKITE MANE
Praėjusių švenčių laikotarpyje ka

nadiečiai išsiuntė apie 350 milijonų 
sveikinimo kortelių. Jų persiuntimui 
Kanados paštas turėjo pasamdyti apie 
45.000 papildomų tarnautojų. Vien To
ronto pašto rajone buvo prisamdyta 
apie 8000 tarnautojų, kurie, kartu su 
nuolatiniais, poros savaičių laikotar
pyje dirbo visas 24 paros valandas. Tai 
buvo milžiniškas darbas. Dabar, vis
kam aprimus ir daugumai eglučių at
sidūrus gatvėje, pradeda kilti baisai, 
ko vertas tas visas kalėdinių kortelių 
judėjimas?

Įdomų tuo reikalu pasisakymą ran
dame viename kanadiečių žurnale. 
Straipsnio antraštė: ‘‘Prašau, išbrauki
te mane iš sąrašo prieš sekančias Ka
lėdas”.

— Nesiųskite man daugiau kalėdi
nių kortelių, — dėsto toliau autorius, 
— aš nebenoriu jų gauti, nes ...

... Jūs patys nebeturite laiko jas ra
šyti, ir visą darbą suverčiate ant savo

OILS LTD. 
Atrtovai

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefonai LE. 3-49OS.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius garus h* pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

International 
Driving School

WALDIk

*59 COLLEGE ST.
Tekinas LE. 2 5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis traAVisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir te*a'V'*s P** 
mokos nemokamai.

džiojon salėn, kur žmonės jau pradė
jo rinktis į 1863 m. sukilimo 100 me
tų sukakties minėjimą. Tuo metu bū
relis sušalusių tautiečių su vėliavo
mis ar be jų buvo grįžę iŠ lauko, kur 
vyko žuvusiųjų sukilėlių pagerbimas 
prie paminklo Jaunimo Centro sode
lyje.

Į negausų publikos būrį, nepilną 
150, prabilo Lietuvos gen. kons. Čika
goje dr. P. Daužvardis, kreipdamasis 
į jį kaip į sukilėlius prieš šaltį (lau
ke tuo metu tebuvo tik keli laipsniai 
virš nulio). Pagrindinę paskaitą čia 
skaitė istorikas dr. J. Jakštas, o įžan
ginį žodį tarė minėjimo vykd. komi
teto pirm. A. Verbickas.

Minėjimo programon buvo įrašyta 
ir meninė dalis, tačiau jos neteko su
laukti, nes reikėjo skubėti į kitą šeš
tadienio parengimą Balio Pakšto sa
lėje, pavadintą “Mariaus Katiliškio 
naujausios knygos pristatymu visuo
menei”.

Pakeliui į pristatymą, trumpam te
ko sustoti pasižiūrėti Tado Sparkio 
dailės parodos, vykstančios jo namų 
rūsyje, šis dailininkas, negalintis įtūp
ti į kitų tarpą, savo namuose buvo iš
statęs 40 darbų, kurių dalis gali kon
kuruoti su Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos parodos eksponatais. 
Tai realistinio pobūdžio tapytojas, ge
rokai nustelbtas didelio būrio ener- 
gingesniųjų kolegų iš dailės pasaulio.

Bene pats jaukiausias šeštadienio 
pobūvis įvyko pas Pakštą, kur rašyt. 
M. Katiliškio knygos sutikti susirinko 
apie 150 asmenų, jų tarpe ir nemaža 
jaunesnio amžiaus žmonių (juos kitur 
buvo galima ant kelių rankų pirštų 
suskaityti).

Algirdas Antanaitis čia turėjo pa
čią svarbiausiąją užduotį — naujau
sio M. Katiliškio veikalo “šventadie
nis už miesto” įvertinimą. Jo mintis 
čia kelis kartus pertraukė Čikagos ak
torių grupė, kurie perdavė kelias kny
gos noveles, ši penktoji M. Katiliškio 
knyga (pirmoji išleista 1948 m.) ne 
tik dailiai išleista, bet, kaip susirin
kusieji galėjo įsitikinti, savyje slepia 
nemažą literatūrinį turtą. , .

Svečiai čia buvo pavaišinti ne tik 
literatūriniu patiekalu, bet ir kava su 
pyragu. Norintieji “stipresnio” atsigai
vinimo, jį rado kitame kambaryje prie 
ilgų, augštų stalų.

Nors ir pramatyta programo
je, visai nespėta svarstyti sekan
čios schemos: 6. dvasiškija, 7. 
vienuoliai, 8. pasauliečių apaš
talavimas, 9. Rytų bažnyčios, 11. 
pastoracinis darbas, 12. mote
rystės sakramentas, 13. dvasiš
kuos paruošimas, 14. katalikiš
kos mokyklos ir universitetai, 
15. misijos, 17 Bažnyčia moder
niajame pasaulyje.

III sesija numatyta šiais me
tais nuo rugsėjo 14 d. iki lapkri
čio 20 d.

žmonų, kurios ir taip jau prieš šventes 
persidirbusios.

... Aš jus mačiau įstaigoje ar bare 
tą pačią dieną, kai gavau jūsų korte
lę. Aš net gyvenu su kaikuriais iš jū
sų tame pačiame name.

... Jūs siunčiate kortelę, kad padė- 
kotumėt už kortelę.

... Kaikurių iš jūsų beveik nepažįs
tu; jūs paimate mano adresą iš tele
fono knygos.

... Kaikurie jūsų norite atkreipti 
mano dėmesį į savo verslą.

... Nenoriu gauti kortelių su prie
rašu, kad prie sveikinimo prisideda 
jūsų šuo ar katė.

... Nenoriu gauti kortelių su keis
tais parašais ar keistais paveikslais, 
kurie gadina mano švenčių nuotaiką.

... Nerungtyniauju su nieku dėl 
gautųjų kortelių skaičiaus, bet jų gau
nu tiek daug, kad nebeturiu kur dėti, 
žmona apkabinėja jomis visą butą, net 
langų užuolaidas. Skt.

Londonas. — Sovietinių trūku
mų didumą rodo ir parduodamo 
aukso kiekis. Londono aukso 
pirklių žiniomis, sovietai pardavė 
aukso už $500 bilijonų.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

A.P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur ta
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas. Čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias Ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:

60 Howard Park
(arti Roncesvalles Avė.) 

TEL. LE 5-9130

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-8185 • 872 I-a undo wne Ave.

f

Puiki dovana
betkuria proga

1

i '3,- *%« i, i

Visos plokštelės gaunamos lietuvių spaudos, dovanų, radijo ir 
televizijos parduotuvėse. Plokštelę išleido AIDAS Records 7203 
South Western Ave., Chicago, Ill., USA. • Tel. GR 6-2800.

WINNIPEG, Man.
KUN. J. BERTAŠIUS, grįždamas iš 

Romos, parvežė šių šventųjų relikvi
jas: šv. Antano, Šv. Pijaus X, Šv. Jo
no Vianey, šv. Jono Bosko, Šv. Mari
jos Goretti ir S v. Teresėlės. Jos bus 
laikomos mūsų bažnyčioje. Du gražius 
relikvijorius Romoje nupirko ir pado
vanojo Hamiltono klebonas mons. J. 
Tadarauskas. Juos palaimino popie
žius Paulius VI.

Kleb. kun. J. Bertašius per Vatika
no radiją winnipigieciu vardu pasiun
tė sveikinimus į Lietuvą.

DANGUOLĖ JANUŠKAITĖ paruo
šė vaikų chorą, kuris gražiai pasirodė 
Kalėdų dieną.

HILDA B ARK AU SKAITĖ ir MAR
GIS MATULIONIS moko jaunimą tau
tinių šokių.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyko 
parapijos salėje.

AUKOJO TAUTOS FONDUI. — 
Per KLB Winnipego apyl. v-bos su
rengtą kariuomenės šventės minėjimą 
aukojo:

Po $5: Kanados Lietuvių Klubas 
Manitoboje ir Vincas Januška; $3: M. 
Sarauskas; po $2: M. Januška, J. Tim- 
mermanas, Eug. Kalasauskas ir J. De- 
mereckas; $1.50: P. Bagdonas; po $1: 
V. Zavadskienė, G. Zavadskaitė, M. 
Januškienė, A. Kuncaitis, V. Maroza, 
Radzevičius, V. Jančiukas, Lingė, J. 
Mikalauskas, V. Rutkauskas, Ev. Fe- 
deras, A. Jančiukienė, agr. J. Mali
nauskas, Br. Bujokienė, P. Žiminskas, 
A. Balčiūnienė, J. Vaitekūnas, St. Ra- 
mančiauskas, Daubaraitė, St. Virku- 
tienė, A. Nolius, V. Dielininkaitis, M. 
Bukauskas ir K. Strikaitis. Iš viso 
$46.50. Atskaičius faktinas išlaidas, pi
nigai pasiųsti Tautos Fondui.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
J. Demereckas, 

Tautos Fondo atstovas Winnipege

WINDSOR, Ont.
IŠVYKO BUTAVIČIŲ ŠEIMA. — 

Kaimyninio Detroito dangoraižiai ir 
vėl paviliojo darbščią Adomo ir Euge
nijos Butavičių šeimą. Išleistuvės įvy
ko 1963 m. gruodžio 7 d. M. ir J. Ki- 
zių rezidencijoje. Susirinki gražus bū
rys artimų draugų ir giminių. Buvo 
įteikta Windsoro apyl. lietuvių dova
na ir pasakyta daug atsisveikinimo 
kalbų. E. Butavičienė trejus metus iš 
eilės buvo Windsoro apyl. valdybos 
pirmininke. Tai nepaprastai darbšti, 
tvirtos valios ir gera reikalų tvarky
toja. Jos pirmininkavimo metu Wind
soro apyl. iždas gerokai padidėjo. Jų 
namai buvo pasidarę lietuvių centru, 
čia kįlo sumanymas pirkti liet, katali
kų bažnyčią. Butavičiai įdėjo daug 
darbo ir parodė iniciatyvos. Visiems 
vieningai dirbant buvo įgyvendintas 
sumanymas įsigyti bažnyčią.

Šių dienų aplinkybėse visuomeninis 
darbas — labai nedėkingas. Bet ji nie
kuomet nenusimindavo ir sakydavo, 
kad esanti laiminga galėdama pridėti 
šapelį begęstančiam lietuvybės židi
niui. Dalyvis

ATGAIVINAMA LIET. ŠEŠTADIE
NINE MOKYKLA, kuri jau apie 5 
metus neveikė. Mokyklai patalpas ne
mokamai pažadėjo šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. D. Lengvinas. Mokyklos ati
darymas ir mokslo metų pradžia — 
1964 m. sausio 11 d. Be jokio atlygi
nimo mokytojauti sekančius metus pa
sižadėjo V. Tautkevičienė, kun. kleb. 
D. Lengvinas, A. Stygienė ir Vyt. Ba- 
risas. Mokinių skaičius — apie 20, bet 
jis gali padidėti, nes tėvai nebus ap
dėti jokiais piniginiais apsunkinimais. 
Mokyklos organizatorius — L. B-nės 
apylinkės valdyba. Koresp.

Vašingtonas. — Senatas pri
ėmė Įstatymą ir pasiuntė į Bal
tuosius Rūmus patvirtinti* kad 
krašto skolų riba būtų pakelta iki 
$315 bilijonų nuo $309 bil. Nors 
JAV turtingas kraštas, bet turi 
daug skolų.

Naujai įdainuota 10 įvairių šo
kių plokštelė, grojant 18 asme
nų orkestrui ir pritariant vyrų 
TRIO.

Visos plokštelės 
rekorduotos ir spausdintos

mg

SUDBURY, Ont.
J. VAIČELIUNAS IR A. RAŠKEVI- 

ČIUS vietoj kalėdinių sveikinimų ir 
kitų pramogų pasiuntė BALFui pini
ginę auką.

GEOLOGAS RIMANTAS JURKUS 
su žmona Marija ir dukrelėmis Ginta
re ir Rimute atvyko iš Montrealio ir 
apsigyveno Lively miestely prie Sud- 
burio. Jis dirba kaip specialistas savo 
srityje INCO b-vėj. Labai malonu, 
kad mūsų lietuviškoji bendruomenė 
padidėjo tautiškai susipratusia katali
kiška šeima. Linkime jaunai lietuviš
kai šeimai šviesių dienų Sudburio pa
dangėj. Sudburiškis

Niujorkas. — ALF-CIO unijos 
prarado paskutiniais metais dau
giau narių negu oficialiai nurodo.

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
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).

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

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

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

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Ročiau 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ
RO. 6-7132

— Mano mielasis, tik tu pagal
vok! Be šiltesnio apsiausto galiu 
susirgti gripu, paskui — galiu 
gauti plaučių uždegimą ir numir
ti. Laidotuvės tau kainuos daug 
daugiau, negu kailiniai.

— Tai galimas daiktas, — at
sako vyras, — bet paskiau tuo 
viskas ir užsibaigs.

Nieko sau skaitytojas
Anglijoje vienas skaitytojas, 

įsitikinęs, kad amnestija pavė
luotoms knygoms grąžinti dar te
beveikia, sugrąžino bibliotekai 
300 knygų, kurias jis buvo pa
ėmęs iš bibliotekos paskutiniųjų 
14 metų laikotarpyje.

Paskatinimas vedyboms
— Ne, aš už tavęs netekėsiu!

— Tai aš pralošiu 100 dolerių, 
nes esu susilažinęs, kad tave 
vesiu!

— Tekėsiu, tekėsiu už tavęs, 
aš tik tyčia taip pasakiau! Mat, 
aš niekad netikėjau, kad tu galė
tum turėti 100 dolerių ...

Įprasta nelaimė
Jaunas tautietis Toronte, nu

lipdamas nuo dviračio ties savo 
butu, slystelėjo ir pargriuvo. Pro 
šalį ėjusi moteris sustojo ir klau
sia:

— Ar nukritai?
— Ne, aš visuomet taip nulipu 

nuo dviračio!
Vyro įspėjimas

— O kada sugrįši į namus?
— Kada man patinka.
— Gerai, brangioji, tik ne vė

liau ...
Tai tik gandai...

— Apylinkėje kalbama, kad tu 
turi labai daug ąkolų!

— Tai tik gandai, kuriuos ty
čia skleidžia mano kreditoriai, 
kad sukompromituotų mane ...

Ir vagys skaito
DU kišenvagiai kalbasi:
— Tai ką, domiesi madomis, 

kad vartai naujausius žurnalus?
— Ne, noriu sužinoti, kaip pa

gal paskutinę madą Įsiuvamos 
kišenės.

Parinko Pr. Al.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
nnDlPPIs’ MJDTMAT

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS
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TORONTO, Ont.
Ateitininkų žinios ir lietuvių skautų veikla — 7 psl.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS ŽINIOS
— Viešpaties Užgimime atsinaujin

kime, 1964 m. nepavarkime! Padėka 
Viešpačiui už praėjusiuosius metus ir 
linkėjimai krikščioniškos vilties bei 
lietuviško ryžto sekantiems! N. Metų 
dieną pamaldos Įprasta sekmadienių 
tvarka.

— šis penktadienis — sausio pirma
sis. Pamaldos vakare 7 JO vaL Jų me
tu meldžiamasi už šviesųjį Panevėžio 
vyskupą Kazimierą Paltaroką jo mir
ties dieną prisimenant. Po rytinių pa
maldų lankomi ligoniai.

— Su pagarba prisimename a.a. Vik
torą Užupį, giliame tikėjime iškelia
vusį pas Viešpati. Nuoširdi užuojau
ta velionies žmonai dr. Aldonai Užu- 
pienei, parodžiusiai daug uolumo slau
gant savo mylimą vyrą ir su krikščio
nišku ramumu priėmusiai didįjį ban
dymą. Linkime, kad a.a. savo vyro 
šviesų prisiminimą gerb. daktarė 
įprasmintų krikščioniška viltimi ir pro
fesine paslauga artimui.

— Gražiai praėjo Kalėdų Bernelių 
pamaldos. Jų metu giedojo par. cho
ras lietuviškas giesmes, solo — sol. 
R. Strimaitis, akomponuojant vargo
nais muz. St. Gailevičiui.

— šį sekmadienį, sausio 5 d., 4 vai. 
p.p. parapijos vaikams rengiama Ka
lėdų eglutė. Prašoma mokyklinį jau
nimą, par. choristus bei vaikų tėve
lius dalyvauti.

— Sausio 6 d. — Trijų Karalių šven
tė; privalu išklausyti šv. Mišias. Tą 
dieną vakare pamaldos 7.30 vai.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
šeštadienį, 10 vai. rytą. Prašome vi
sus choristus dalyvauti.

— Kūčių dieną lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Antanas Namajūnas, 82 
m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta velio
nies žmonai, dukroms ir jų šeimoms.

— Pakrikštyta: Brenda Loraine Sim
mons; Ričardas Brunardas Gelažni- 
kas; Irena Rasa Kiaupaitė;. Aras Li
nas Gvildys; Laura Kristina Gilavaitė.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS 
Kalėdų švenčių proga aplankė daug 
ligonių ligoninėse ir namuose. Keletą 
šeimų, esančių sunkesnėje medžiagi
nėje būklėje, ypač ištiktų ligos, parė
mė lėšomis. Kūčių dieną, esant labai 
blogam orui, Caritas narys, mokyt. J. 
Valiulis, pasinaudodamas gatvėkariu, 
šeimoms išvežiojo dovanas net penkio
se vietose.

GRUPĖ TORONTO LIETU
VIŲ PATRIJOTŲ rengia VLIKo 
dvidešimties metų jubilėjaus mi
nėjimą 1964 m. sausio 18 d. 7 v.v. 
Palm Plaza restorane, 91 Ron- 
cesvalles Ave., Muza Room. Bus 
iškilminga vakarienė ir meninė 
dalis.

Minėjimo smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau. Staliukus 
reikia užsakyti iš anksto iki sau
sio 14 d., tel. RO 6-1720 ir Le 7- 
1503. Vakarienės kaina su prie
dais — tik $2.75. Automobiliams 
aikštė — tik vienas blokas į pie-

Minėjimui Rengti Komitetas

Tautos Fondo vajus 1963 m. 
sutelkė $1,460.50 aukų. Nemaža 
dalis tautiečių nerasta namuose 
ir neturėjo "progos paaukoti. 
Smulki apyskaita bus paskelbta 
spaudoje.

ši ketvirtadieni 10.30 vai. salėj.

Vytautas ir Marija Tamulaičiai 
1963 m. gruodžio 25 d. savo na
muose atšventė sidabrinę vedybi
nio gyvenimo sukakti. Dalyvavo 
didelis būrys bičiulių, iš kurių su
silaukė gausių sveikffiftių ir do
vanų. Kaip “Tž” bendradarbi, 
taip pat nuoširdžiai sveikiname ir 
jungiamės prie visų linkėjimų.
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Karšta zuikiena 
bufetas

linksma 
šokių muzika

Pradžia
7.30 vai. vak

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
TRADICINIS SPAUDOS 

BALIUS
rengiamas vasario 1 d., šeštadie
nį, Prisikėlimo salėje. Jam iš
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Lietuvių studentų 
žinios

MONTREAL, Que

Kalėdų eglutę Prisikėlimo salė
je gruodžio 22 d. surengė šeštad; 
m-los mokinių tėvų komitetas, 
vad. p. šeškaus. Mokyklos vado
vybės pavestas, sceninę programų 
paruošė K. Kaknevičius. Jis pats 
sukūrė ir surežisavo scenos vaiz
deli “Kūčios Lietuvoje” 1947 m. 
Iš mokinių ypač drąsiai ir gražiai 
vaidino Kizaitė. Po vaidinimo 
žiūrovams buvo pristatytas pats 
autorius. Kalėdų senelis p. Šarū
nas tarė porą patrijotinių pamo
kymų vaikams, o tėvų komitetas 
pasirūpino dovanų išdalinimu. Di
džiulė salė buvo pilna mokinių.

J. R. Simanavičiui, prisiminu
siam a.a. mano vyrą Aleksandrą 
“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programoj, nuoširdžiai dėkoju —

Ona Urbonienė

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS
— Antradienį iškilmingai palaidotas 

a.a. Viktoras Užupis. Jo ankstyva ir 
netikėta mirtis ypatingai skaudi yra 
mūsų parapijai, kurios įsisteigime ir 
augime Velionis tiek daug sielos ir 
darbo buvo įdėjęs. Tas gausus tikin
čiųjų dalyvavimas rožinio maldose, lai
dotuvėse bei daugybė už Velionies sie
lą užprašytų šv. Mišių tebūnie nors ta 
maža žmogiška paguoda mielajai naš
lei dr. A. Užupienei ir artimiesiems.

— Palydint senuosius ir sutinkant 
naujuosius metus antradienio vakare 
buvo atlaikytos specialios pamaldos.

— Šios savaitės penktadienis — mė
nesio pirmasis. Mišios laikomos 7, 7 JO, 
8 vai. ryte ir 8 v.y. Per visas Mišias 
bus klausoma išpažinčių ir dalinama 
Komunija.

— T. Placidas yra išvykęs pasitikrin
ti sveikatos. Į Torontą grįš po N. Me
tų. Švenčių metu parapijoje talkina 
T. Tarcizijus iš Montrealio ir T. Juve
nalis iš Kennebunkport, Maine.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas— šį sekmadienį po 11 vai. Mi
šių. Mišios kongregacijos intencija bus 
laikomos 9 vai.

— Vaikų choro repeticija — vai
šės

— Suaugusiųjų choro repeticija — 
ketvirtadienį 7.30 v.v. muzikos stud.

— Šią savaitę lankomi tik tie, su 
kuriais iš anksto susitarta.

— Ateinančią savaitę, sausio 6-11, 
bus lankomi parapijiečiai, gyveną: 
Aziel St., Indian Grove, Indian Trail, 
Indian Valley Cr., Keele St., Mavety 
St., Medland St. ir Cr., Mountview 
Ave., Mulock Ave., The Pallisades ir 
Parkside Dr.

— Nuoširdi padėka sol. Janinai 
i Liustikaitei; S. Kairiui ir kun. B. Jurk- 
i šui už nuotaikingą kalėdinės muzikos 
Į koncertą, atliktą mūsų bažnyčioje 
į prieš Bernelių Mišias. Taip pat nuo
širdus ačiū suaugusiųjų ir vaikučių 
chorams už rūpestingai paruoštas ir 
gražiai išpildytas kalėdines giesmes.

— Pokalėdiniame sekmadienio pa
silinksminime dalyvavo virš 100 To
ronto jaunimo.

— Sekantis jaunimo pasilinksmini
mas — šį sekmadienį kavinėje. Gros 
naujas jaunimo orkestras. Pasilinks
minimą ir programą praves Aušra. Vi
sas jaunimas kviečiamas atsilankyti.

— Nuoširdus ačiū visiems už dova
nas ir sveikinimus švenčių proga.

Straipsni apie Kinijos-Sov. Są
jungos konflikto šaknis parašė 
dr. Pr. Ancevičius ir paskelbė 
“The Commentator” žurnale 
1963 m. gruodžio mėn. nr. Žurna
las leidžiamas Toronte ir reda
guojamas un-to profesorių — P. 
W. Fox, M. Long ir K. Swinton, 
švenčių proga vietoj sveikinimų 
Paulė ir Pr. Ancevičiai paaukojo 
$10 Oakville vaikų ligoninei.

A. Kuliešius, lankydamasis “T. 
Ž.” užmokėjo $10 — garbės pre
numeratą.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNE gauta nauju knygų: JERONI
MAS IGNATONIS, “LŪŽIAF’, roma
nas, 301 psl., minkšti viršeliai, kaina 
S3.25. ALFONSAS TYRUOLIS, “ME
TŲ VINGIAI”, lyrikos rinktinė, 176 
psl., minkštais viršeliais, kaina $3.25.

uTŽ,y ADMINISTRACIJOJ GAUTI 
LAIŠKAI: Joe Mažeikai iš Kauno, Vla
dui Levickui iš Kauno, Giliami Urbo
nui iš Čikagos. Prašome atsiimti.

numatyta programa, pasamdytas 
orkestras, organizuojamas bufe
tas, loterija ir kiti su balium su
siję dalykai. Bilietais bus galima 
apsirūpinti iš anksto bei rezer
vuoti stalus pagal iš anksto pa
ruoštą planą. Tai bus smagi pro
ga susitikti visiems spaudos bi
čiuliams ir bičiulėms. Visi iš toli 
ir arti kviečiami tam jaukam pa
rengimui ruoštis.

Iš Edmontono Kalėdų švenčių 
proga Toronte lankėsi Ad. Kan
tautas su ponia. Jiedu aplankė 
lietuviškas įstaigas ir savo bičiu
lius bei pažįstamus. A. Kantautas 
yra Albertos un-to bibliotekos pa
reigūnas.

Pas savo močiutę lankėsi ir 
Gailutė Karosaitė. Ji yra gimusi 
Kanadoj, bet gražiai kalba lie
tuviškai.

IŠ ČIKAGOS pas p. Zubrius viešėjo 
P. Dirda su ponia ir sūnumi.

KALĖDINIS PARENGIMAS tauti
nių grupių laikraščių redaktoriams ir 
leidėjams buvo suruoštas “New Cana
dian Publications” b-vės gruodžio 19 
d. vokiečių Harmony Club patalpose. 
Stan Mokrzyski, minėtosios b-vės sa
vininkas, renka skelbimus iš kanadie
čių b-vių ir skelbia etniniuose laik
raščiuose. Nemaža tu skelbimu pasi
rodo ir “TŽ”.

Pobūvy dalyvavo augštų svečių:

TLSS VALDYBA sveikina studentus 
-es su naujais metais ir linki jums vi
siems sėkmės akademiniuose dar
buose.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME Aldo- 
nai Baikauskaitei ir Živilei Šlekytei už 
talką sutvarkant studentų būstinę 
šventėms. Gaila, kad kiti studentai ne
jautė pareigos prisidėti prie darbo, 
nors tuo laiku visi buvo paleisti kalė
dinėm atostogom ir buvo gan laisvi.

PRIMENAME VISIEMS STUDEN- 
TAMS taupyt pinigus artėjančiam To
ronto lietuvių studentų tradiciniam 
baliui sausio 18 d. Queen Elizabeth 
Ballroom — CNE. šiais metais balius 
bus su puikia vakariene, kuri prasidės 
6 vai. vak. Maloniai prašome visus stu
dentus ir svečius punktualiai atsilan
kyti. Šokiams gros žinomas Harmonie 
orkestras. Bilietus galima Įsigyti pas 
studentų valdybos narius. Skambinki
te Henrikui Steponaičiui LE 3-2522. 
Bilietų kaina: studentams $5 porai, 
svečiams — $7 porai.

JONAS ANCEVICH parašė kome- 
diją televizijai ir ją įteikė CBC, kuri 
rankraštį priėmė ir pasirašė sutarti. 
Komedijoj vaizduojamas nauj. kana
diečių gyvenimas. Kita jo komedija, 
premijuota konkurse, jau ruošiama 
vaidinti Hart House. Vaidintojų tar
pe bus ir V. Massey, buv. Kanados 
gen. gubernatoriaus, anūkė, kuri vai
dins negriukės vaidmenį.

NAUJAI IŠRINKTO KLB SEIME
LIO POSĖDIS šaukiamas sausio 12 d., 
12JO v., AV par. salėje. Jame bus pa
teikti įvairių pareigūnų ir komisijų 
pranešimai, apyskaitos, renkamas pre
zidiumas ir revizijos komisija. Daly
vauti kviečiami naujai išrinktieji sei
melio atstovai, Montrealio liet, org-jų 
valdybų pirmininkai arba jų Įgalioti
niai ir visa liet visuomenė,

Remiantis KLB Apylinkių Tarybų 
sudarymo Taisyklių 9 paragrafu, nu
statytu laiku reikiamam skaičiui ne
susirinkus, po valandos posėdis įvyks, 
nežiūrint jame dalyvaujančių seime
lio narių skaičiaus.

NAUJOJO SEIMELIO NARIAI. — 
KLB Montrealio rinkiminė komisija 
praneša, kad 1963 m. gruodžio 15 d. 
pagal balsų daugumą seimeliu išrinkti: 
1. V. Piečaitis, 2. P. Adamonis, 3. A. 
Norkeliūnas, 4. J. Kibirštis, 5. S. Ge
ležiūnas, 6. K. Toliušis, 7. A. Kudžma, 
8. J. Ladyga, 9. E. Dainius, 10. A. Pie- 
šina, 11. K. Andriuškevičius, 12. J. 
Bulota, 13. J. Skučas, 14. V. Daniliaus
kas, 15. G. Alinauskas.

Kandidatais liko: 1. A. Jonelis, 2. I. 
Gurdinąs, 3. L. černyšovas, 4. M. Lu
košius, 5. J. Astravas, 6.1. Petrauskas.

ŠALPOS VAJUS. — Nuo sausio 5 
d. Montrealyje pradedamas KLB šal
pos vajus. Malonūs Montrealio tautie
čiai, maloniai prašome Jus atkreipti 
ypatingą dėmesį į šalpos svarbą ir ne
atstumti Į Jus besikreipiančių aukų 
rinkėjų. Paremkite darbą, kuris yra 
taip reikalingas ne vienam mūsų tar
pe esančiam tautiečiui, mūsų broliui 
ir sesei pavergtoje tėvynėje ir tolima
me Sibire.

Būsime dėkingi už Jūsų nors ir ma
žytę auką, kuri ne vienam vargstan
čiam broliui ir sesei bus ne tik mate
rialinė parama, bet ir džiaugsmo proš
vaistė.

lankyti daugiau kolonijų. Rekolekcijų 
dalyvės lieka dėkingos seserims vie
nuolėms ir Dr-jos valdybai, ypač pirm. 
V. Ottienei, už gražias susikaupimo 
dienas. A. Z.

SĖKMINGAI PRAĖJUS seimelio at-

tautiečiams, atlikusiems tautinę balsa
vimo pareigą, ir visai rinkiminei ko
misijai, kurią sudarė pirm. Br. Staš
kevičius, J. Adamonis, J. Grigaliūnas, 
K. Mickus, J. Beleckas ir St. Vyšniaus
kas. Komisija darbą atliko pavyz
dingai.

KLB Montr. seimelio prezidiumas
NUOŠIRDUS AČIŪ visiems prisidė- 

jusiems prie dailės ir tautodailės pa-

KAS GALI PADĖTI? Vienas tautie
tis iš Argentinos prašo siuntinėti “T. __
Ž”, bet negali užsimokėti prenumera- Grossman’ mi^f L ~Auld7pirJ
tos, kuri esanti 148 pezai. Galintieji masįs perdavė ir Ontario premjero! 
pagelbėti prašomi pranešti administra-i sveikinimus; dr. S. Haidasz perskaitei 
Cl3ai- | Kanados premjero L. B. Pearsono te-

DTDM1T4 btuva cTTQT legrama. Toronto miestui atstovavo 
A -Pi—4 A IĄ Sv! burm. Ph. Givens ir kontrol. Herbert

mlDAV^,"Smi?a.^^^“^Oriiffk Taip pat atsilankė visa eilei 
Mikėnu Abudu ateitininkai. V. Mike-; iai
nas studijuoja JAV Urbanos un-te ir 
ruošiasi daktaro laipsniui.

J. Gudas, Montr. seimelio 
prezidiumo ŠF pirmininkas

DAILĖS PARODA AV parap. salėje 
susilaukė didelio dėmesio iš dalyvių ir 
lankytojų pusės. Gausu buvo įvairių 
liet, audinių, arba dabar iš Lietuvos 
atkeliavusių, arba seniau atsivežtų. 
Buvo išstatyta audinių net 60 m. se
numo. Nestokojo medžio drožinių, lė
lių, siuvinėjimų ir kitokių rankdarbių. 
Gausiai dalyvavo montrealiečiai daili- 

•J ninkai su savo paveikslais; šalia senų, 
K. SKRUPSKELIS, filosofijos ma- \ gerai pažįstamų, pasirodė ir mėgėjai, 

gistras, jau yra išlaikęs doktorato eg- Jaunimas, susibūręs į seminarą, vado- 
zaminus ir baigia rašyti disertaciją, vaujant dr. H. Nagiui, čia pat, para- 
Numato pradėti dėstyti kuriame nors ‘ pijos patalpose, turėjo diskusijas apie 
un-te Kanadoj arba JAV.

SPORTAS

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4^%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 61/2%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau- 
da iki $2000. Asmeninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas 
čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 533-7647. Darbo valandos: pirmadie
niais 10 -1 vai.; penktadieniais 5 - 8 vai.; šeštadieniais 9 -12 vai. ir sek
madieniais 9.30 -1 vai.

LIET. MEDŽIOTOJŲ - ŽŪKLAUTO- 
JŲ KLUBO visuotins susirinkimas L. 
Namuose gruodžio 15 d. išsprendė 
“dvaro” — žemės turto įsigijimą. Na
riai vienbalsiai nutarė pasilaikyti val
dybos užpirktą ūkį, esantį keliolika 
mylių šiaurėje nuo Parry Sound. Ūkis 
yra prie ežero - upės, su pastatu ir ge
riausia aplinka medžioti bei žvejoti ir 
tinka visiems vasaros poilsio malonu
mams. Teisiniai reikalai pavesti advo
katui. Klubas bus registruotas kaip 
teisėtas vienetas ir gautas leidimas. 
Lėšos telkiamos serais: vienas šėras 
— vienam asmeniui, vienam balsui. 
Šero kaina priklausys nuo aktyvių na
rių skaičiaus. Šerai neperleidžiami — 
lieka klubo ribose, nes norima išlai
kyti klubo ir šėrų vertę klubo ir esa
mo nario naudai, turint galvoje turto 
vertės kilimą. Klube yra virš 60 ak
tyvių narių. Užpirkta vieta visais at
žvilgiais įdomi ir vertinga. Išrinkta 
10 narių “direkcija” — narių patikė
tiniai turtui įgyti bei jam tvarkyti. 
Dalis nuopelnų tenka klubo pirm. Zig
mui Zaleskiui, kuris jau eilę metų at
sidėjęs dirba. Sėkmės jam ir jo vado
vaujamam nedideliam, bet tvarkin
gam klubui, kuris duosnia ranka re
mia tautines institucijas bei šalpą. 
Kaip kiekvienais metais, taip ir šie
met klubas rengia tradicinį balių vi
siems gamtos, gryno oro ir vandens 
mėgėjams vasarą ir žiemą. Balius 
Įvyks sausio 4 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. V. M.

buvo puikiai priimti ir pavaišinti. “T. 
Ž.” atstovavo St. Dargis. Dalyvavo ir 
V. Judzentavičiūtė, dirbanti prov. vy
riausybės Įstaigoje.

DAILUS ANTKAPIS. — Kalėdų iš
vakarėse lietuvių kapinėse gražiu ant
kapiu buvo papuoštas a.a. Juozo Ado
maičio kapas. Projektas — dail. Tel. 
Valiaus.

KLK MOTERŲ DR-JOS PRISIKĖ
LIMO SKYRIUS apmokėjo 5 “TŽ” 
prenumeratas Vokietijoje esantiems 
ligoniams. Nuoširdi padėka.

“T. ŽIBURIAMS” AUKOJO:
T.T. Pranciškonai Toronte $150.00;
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyrius _________________ S10.00
J. Stradomskis ____ __ ____$5.000
Po $2: Z. Genteman, VI. Rušas, J. 

Onaitis, J. Vėgėlis, L. Balza ras, J. Če
ponis; po $1: M. Aukštaitė, VI. Stoč- 
kus, J. Graibus, J. Tumosas, J. Tamo
šiūnas, A. Keršys.

Mieliems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame.

Toronto. — 18 m. mergaitė 
teisme prisipažino, kad krautu
vėje vogusi eilutę, norėdama, 
kaip kalėdinę dovaną, Įteikti savo 
motinai. - -

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampa* Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJS.

Cigarečių kartonas .So’šSJ- už *3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą1, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes tarime daugybę europietiška mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, znbražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatas — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIFNĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

parodoj matytus eksponatus. Seimelio 
prezidiumui, surengusiam pirmą kar
tą Montrealyje tokią gražią kultūrinę 
parodą, priklauso mūsų visų nuoširdi 
padėka.

SENĄJĮ KLB prezidiumą sudarė: J. 
šiaučiulis — pirm., A. Mylė — v.p., A.

ižd.,

Atitaisymai. — Dr. M. Anyso str. 
“Mažlietuvis — Lietuvos politikas” 
“Tž” 1963 m. 50 nr. atitaisytinos ko
rektūros klaidos — atspausdinta: “Ku
rį laiką jis dirbo valstybės tarnybo
je”; turi būti — taryboje. 2. “Artimų 
pažįstamų, išskyrus kelis gimines, jis 
Lietuvoje neturėjo”; turi būti — Maž. 
Lietuvoj.

“Tž” 1963 m. 51-52 nr. dr. J. Pikū- 
no straipsnio antraštė turėjo būti — 
“Save ugdanti ir žlugdanti šeima”, o 
ne “žudanti.”

Išnuomojamas didelis kambarys High 
Park rajone; galima naudotis virtuve. 
Tel. RO 74917, po 6 v.v.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal}, Londoną, Windsor*, Hamil
toną. North Bav, Sudburi ir kitur.

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

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni piiria kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM 
1-M87.

darbių menininkans. Dėkojame AV 
kleb. T. Pečkiui ir parapijos komite
tui už parodytą didelį palankumą, ir 
visiems tautiečiams bei svečiams, pa
rodoje atsilankiusiems.

KLB Montr. seimelio prezidiumas
SOLIDARUMO ĮNAŠĄ $2 už 1963 

m. daug kas užsimokėjo. Dar nesumo
kėjusius seimelio prezidiumas kviečia 
tai padaryti kaip galint greičiau. Įna
šus priima “Lito” bankas. Visa eilė 
asmenų jau sutiko sumokėti solidaru
mo įnašą už 1964 m. per “Litą”.

KLB KRAŠTO VALDYBOS ATSTO
VAS PR. RUDINSKAS buvo nuvykęs 
į Torontą dalyvauti a.a. Viktoro Užu
pio laidotuvėse.

MOKYT. J. GRIGELIS, gyv. St. Leo- 
nard, Montreal, praleidęs Kalėdų šven
tes savo tėvelių tarpe, išvažiavo į Flo
ridą su trimis draugais. Važiuodami 
tikisi aplankyti žymesnes istorines vie
tas Niujorke, Vašingtone ir pailsėti po 
sunkaus savo mokslo ir mokyklos dar
bo saulėtoje Floridoje. Grįš atgal tik 
mokslui prasidedant. L.

AV BAŽNYČIOJE šį penktadienį— 
pirmąji sausio mėn. — Mišios vakare 
7.30 vai.

RADIJO PUSVALANDIS, ved. L. 
Stankevičiaus kas antrą sekmadienį 
10 v.v. per CFMB stotį banga 1410, 
pasidarė neatskiriama Monteralio ko
lonijos gyvenimo dalis. Programoje be 
nuolatinių dr. H. Nagio lietuviškų ak
tualijų jau girdėjome Vyt. Jonyną, G. 
čapkauskienę, A. Pusarauską. Kūčių 
dieną L. Stankevičiaus rūpesčiu gir
dėjome Liet. op. sol. E. Kardelienę ir 
AV par. chorą, ved. A. Ambrozaičio 
su kalėdinėm giesmėm. Sekantis pus
valandis įvyks sausio 12 d. z

AV PAR. KLEB. T. K. PEČKYS, SJ, 
pr. sekm. užbaigiant metus dėkojo pa
rapijiečiams už pagalbą mokant par. 
skolas. Pradedant metus jam perėmus 
parapiją kasoj buvę S200 ir daug sku
bių sąskaitų. Parapijiečių dėka per 
metus buvęs surinkta S32.000, numo- 
kėta daug skolų ir naujiems metams 
kasoj yra maža atsarga.

KALĖDŲ ŠVENTĖS Montrealyje 
buvo šaltos ir daugeliui trumpos, nes 
ketvirtadienį teko dirbti. Naujus Me
tus daugumas sutinka privačiai, nors" 

i yra ir keletas organizuotų pobūvių. 
I Apgailestaujama, kad AV parapijoj 
tradiciniu virtęs trumpas pobūvis pa
rapijos salėje po vidurnakčio Mišių 
šiemet parapijos vadovybės nerengia
mas. —v—

SES.M. MARGARITA, MNP vienuo
lyno vyresnioji ir sės. M. Dolores išvy
ko vienam mėn. į Putnam. Vyr. parei
gas laikinai eina sės. M. Jonė.

SĖS. M. FELICIJA, visiems gerai 
pažįstama iš MNP seserų vienuolyno 
Montrealyje kūrimosi dienų, sausio 6 
d. švenčia vienuoliško gyvenimo si
dabrinį jubilėjų Putnam. Prisiminda
mi sės. M. Felicijos nuoširdų darbą 
mūsų kolonijoje, prašome Augščiau- 
siojo palaimos ir linkime geriausios 
sveikatos ateičiai.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė — stalo teniso meis- 

terė. 1963 m. gruodžio 14-15 d. Kle-: ^ešina — sekn, A. Morkūnas 
, , , , -r- - ■ x + -J. Gudas — šalpos r., L. Stankevičius:velande įvyko tradicinis stalo teniso .. e :1 J i — rvsiu, S. Geležiūnas — jaun. r. At-!

dešimtuko turnyras, kuriame jaunoji,sisveikinant su šiu0 tikrai darbingu' 
Nešukaitytė moterų klasėje laimėjo prezidiumu, dirbusiu dvejus metus,: 
pirmą vietą. Tai pirmasis, bet užtar-; linkime sėkmės ir našaus darbo nau- 
nautas ir svarbus laimėjimas jaunajai 
stalo tenisininkei. Dviejų ratų kovoj, 
kurioj dalyvavo 5 dalyvės, Nešukaity- paskelbtar^TŽ^susnaukia’ iš “tautie
tė du kartus įveike, irgi vytietę, E. 
Sabaliauskaitę. Turnyrui pasibaigus, įaį senųjų dalyvavimai’parengimuose 
abi surinko po lygiai taškų, ir teko dar I spaudoje buvo tik labai jau kukliai 
žaisti lemiamas rungtynes. Šias rung-; sugestijonuojamas. Gi vieša paslaptis, 
tymes irgi laimėjo Nešukaitytė. Tokiu. j jaunimas varžosi senių draugystė- 
būdu moterų klasės v aržybose abi pir- į je ja(j įr buvusi padaryta išvada, kad 
mos vietos atiteko vytietėms. Neatsili- geriau nesimaišyti. Sugestija, kad 

“tautietis” dolerio pagailėjęs, sutin
kame, kad ne vietoje padaryta. Mont
realio visuomenė visada yra parodžiu
si daug duosnumo jaunimui kreipian
tis piniginės paramos vienam ar ki
tam reikalui. Dėl kitų laiško vietų 
gal atsiras daugiau pasisakymų.

KLK MOTERŲ DR-JOS ruoštas pu
siau uždaras rekolekcijas seselių na
muose vedė iš Romos atvykęs mons. 
V. Balčiūnas, davęs klausytojoms gi- 

■ lių ir labai aktualių minčių. Pagrindi
nė rekolekcijų mintis buvo: “Krikš
čionies gyvenimas Bažnyčios — Mis
tinio Kristaus Kūno šviesoje.” Dr-jos 
narės ir viešnios rekolekcijose gausiai 
dalyvavo ir turėjo progos patirti ne
paprasta seselių globą. Moterys galė
jo atsidėti tik konferencijoms, nes se
selės pasirūpino visais kasdieniais rei
kalais. Paskutinių pusryčių metu re
kolekcijų vadovą sveikino ir dėkojo 
Dr-jos pirm. V, Ottienė visų dalyvių 
vardu. Mons. V. Balčiūnas trumpai pa
sisakė, kad jo misija šiame kontinente 
yra pašaukimų reikalas, ir mano ap-

i ko nuo jų ir vyrai — laimėjo savo gru- 
I pėje pirmąsias dvi vietas — P. Gvil
dys I ir J. Nešukaitis — II. Tai pir
mas atsitikimas, kai platesnio masto 
varžybose pirmos 4 vietos atiteko vy- 
tiečiams.

Krepšinio pirmoji treniruotė š.m. 
įvyks sausio 10 d. Pirmas pirmenybių 
rungtynes š.m. žais berniukai D su 
Woodgreen. Jos įvyks sausio 4 d. 1 
vai. Woodgreen CC Sausio 7 d. 9 vai. 
Parkdale m-loje žais vyrai Vytis I — 
Kodak. Sausio 8 d,, 7 ir 8 vai. Prisi
kėlimo salėje žais abi berniukų ko
mandos prieš Aušros to paties am
žiaus krepšininkus. A. S.

14 K

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir naštų.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas, šoninis Įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 Į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.000, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. Įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero, 90 mylių nuo Toronto, Įrengtas, su baldais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIU^

jai išrinktajam.
JAUNIMO LAIŠKAS TAUTIEČIUI

čių” piktų komentarų. Primenama,

SKAUČIŲ TUNTO SUEIGA Įvyko 
pr. sekmad. MNP seserų vienuolyno 
patalpose. Skautės skaitlingai dalyva- 
va ir sueiga praėjo gražiai.

Sveikino 
pavergtuosius

Laisvosios Europos radijas pa
skelbė Pavergtųjų Tautų Seimo 
kalėdinį ir N. Metų sveikinimą 
albanų, bulgarų, čekų, estų, lat
vių, lenkų, lietuvių, rumunų ir 
vengrų kalbomis. Jame be kitko 
sakoma: “Šiandieną jūs, paverg
tieji broliai, jungiatės dvasia su 
viso pasaulio geros valios žmonė
mis. Nors pavergėjas per eilę me
tų bando išrauti Kalėdas iš jūsų 
širdžių, veltui jo pastangos. Reli
gija sovietų pavergtoj Europoj te
bėra galinga tvirtovė, kai komu
nizmo sienos eižėja.” Sveikinimas' 
baigiamas viltimi, kad “laisvė pa
galiau laimės”.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI — 

Tikslus ir greitas patarnavimas
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito HĮ IT ACn 
Kooperatyve Lf I A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5S27
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turi 9 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, Už Serus — 4^5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo tarto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais —

i




